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ديهمت
ًاسحتسا يقل  هنأ  عم  لغاوشلا ، هعبط  ةداعإ  نع  ينتلغش  مث  ةديحو ، ةعبط  باتكلا يف  اذه  ترشن  نامزلا ، نم  ٍنرق  عبر  لبق 

، ةيرورضلا تابيوصتلا  ضعب  الإ  هصن  لخدت يف  نود  نم  ىلوألا ، هتلاح  ىلع  هرشن  مويلا  ديعأ  نأ  تيأر  دقو  .هرودص  دنع  اًريبك 
املثم باتكلا ، ةمدقم  يه  اهو  ..فيلأتلاو  ةباتكلا  راسم  ينعأ  اًموي ، هنع  عطقنا  ٍراسمل مل  اًقيثوت  هتحإ ، ىلإ  ةفاضإل  نوكيل 

: ةرم لوأ  ترشن 

يتلا ةيبدألا  صوصنلا  ىلع  عبطل ، اًقحالو  اًيشماه ، ًالييذت  ةيدقنلا  ةيلمعلا  ريصت  ثيح  يبدألا ؟ عادبإلل  ٌةعب  ٌةيلمع  دقنلا  له 
مدخت يك  ُةيدقنلا  ُةساردلا  اهقحلت  وأ  ا  قلعتت  نأ  جاتحت  دقو  دقنلل ، جايتحا  نود  نم  ةيعادبإلا  ااراسم  اًمدق يف  يضمت  دق 

!؟ ءدألاو بدألل  جِّورتو  يعادبإلا  ىوتحملا  ديدشت ) الب  وأ  ةدَّدشم  ةروسكملا ، لادل  )

: يبدألا عادبإلا  ن  دنع ، ْتَرَج ، ةيفاقثلا  فارعألا  نأ  كلذ  .باجيإل  تالؤاستلا  هذه  نع  ةباجإلا  ودبت  ةرصاعملا ، انتفاقث  يف 
رودص نع  رابخإلاو  هرشنب  هب ، ةيانعلا  يغبني  ساسألا  اذه  نأ  ديب  .بدألا  ساسأ  وه  يحرسملا ) يرعشلا ، يصصقلا ،  ، يئاورلا )
ِّطحلا تاملك  نم  داقنلا ، جني  مل  كلذ  عمو  .ةيوطم  تاحفص  ىلع  وأ  ةحوتفم  تاودن  يف  دقنل  هئارثإو  هتيلحتو  هتاعبط ،

..يبدألا جاتنإل  قاحللا  نع  داقنلا  روصق  ..ةيدقنلا  ةيلمعلا  فلخت  ..رصاعملا  يبرعلا  دقنلا  ةمزأ  تارابعلا : ترركتو  ءاردزالاو ،
ماودأف يلامعأ ، نع  اودعتبي  نأ  داقنلا  ُحصنأ  رصاعم : يئاور  ُلوق  ةيرزملا ، ةَّطاحلا  تاملكلا  هذه  نم  هتأرق  ام  فرظأ )  ) نمو خلإ ،

.قيمع يرحب  أو  تاعقنتسملاو ، ِكَِربلل  حلصت 

ىلع يبدألا  فيلأتلو  دقنل  ّرضتف  ميهافملا ، كلت  رقتست  نأ  ةيشخ  ًاليلق ، اهمامأ  فقوتلا  يغبني  ةيفاقثلا  ةلاحلا )  ) هذهو
.ااذ ةفاقثلا  رضت  لب  ..ءاوسلا 

نأ مادختسالا  ةرثك  عم  ردن  ملو  ، 
1

ةفاقث ةملكل  ٍقباطم  ٍفدارمك  بدألا  ةملك  مدختسن  مويلا  ْرِص  اننأ  تفاللا  بيجعلا  نمو 
ةيانع لكب  يبدألا  فيلأتلا  رثأتسي  نأ  زوجي  امك ال  لكلا ، ىلع  هميمعت  زوجي  ةفاقثلا ال  نم  ءزج  وه  هروص ، عيمجب  بدألا ،
بدأل الإ  ينعت  ال  ةيفاقث )  ) ةسسؤم كلتو  بدألا ، فونص  الإ  رشنت  ال  ةيفاقث )  ) ةلجم هذهف  ةيفاقثلا ؛ تاعوبطملاو  تاسسؤملا 

ىلإ خيراتلا  سفنلا ، ملع  عامتجالا ، ةفسلفلاك ، ىرخألا : ُةيفاقثلا  ُناولألا  ةرصاعملا  انتفاقث )  ) ةحاس نع  تعجارتو  ءدألاو ،
مود نم  نورخآو  برعلا  ناويد  رعشلا  ن  رخآلا  ضعبلا  هفلاخيو  ةياورلا  رصع  شيعن  اننأ  دكؤي  ضعبلا  حارو  ..لقألا  ةبترملا 
..اًبعش كطعُأ  اًحرسم  ينطعأ  ةريهشلا : ولّليدناريب  ةرابعب  نوقدشتي  مهريغو  ةريصقلا ، ةصقلل  رصعلا  اذه  ةدايسلا يف  ن  نومعزي 

، ةفاقثلا نم  ٌدحاو  ٌنول  الإ  وه  ام  هلماكب  بدألا  نأ  ًةيسانتم  ةيفاقثلا ، ةرادصلا  ناكم  ىلع  ةيبدألا  لاكشألا  تعراصت  اذكهو ،
نحن له  لءاستن : نأ  انلو  ..ةيبدألا  لاكشألا  دحأ  رصع »  » شيعن انن  معزلا  نع  ًالضف  هحلاصل ، ناولألا  ةيقب  تيهبت  يغبني  ال 

؟ ةفاقثلا ناولأ  فونص  نم  اهريغ  وأ  ةياورلا » رصع   » وه رصع  نوكيل  ًالصأ ، ةفاقثلا  رصع  شيعن 

رثكأ وه  يئاورلا  بدألا  نأل  اهاوس ، امم  كيلع  امو  ةياورلا  رصع  اننإ يف  نم  روفصع » رباج  .د   » هرركي ام  ررقي  نأ  ٍضرتعملو 
وه ام  اهنمو  خير ، وه  ام  ةياورلا  نمف  .ااَّيط  نيب  ةيفاقثلا  بناوجلا  عيمج  مضت  ةياورلا  نألو  اًراشتناو ، اًعويذ  ةيفاقثلا  لاكشألا 

لكشلا يهو  اهرس ، ةايحلل  ٌصيخلت  يه  يتلا  ةياورلا  ءاعو  بصت يف  ةفاقثلا )  ) هذه لكو  و…  سفن و … ملعو  ةفسلف ،
.ةايحلا ليلحتل  بسانملا 

ناويد ىلإ  ًالثم  ْرظناو  هلك ، كلذ  يوحي  نأ  اًضيأ  رعشلا  نأش  نمف  كلذب ، درفنت  ةياورلا مل  نأ  نايبب  ضرتعملا  ىلع  ضرتعنو 



اذاملف ال .ةريصقلا  ةصقلا  طغضنت يف  دق  ةياورلا  اًضيأو ، ..ديزملاو  هلك  كلذ  هيف  دجت  فوسلو  يمورلا ، نيدلا  لالجل  يونثملاك 
ةايحلاو ةفاقثلا  زجوت  يتلا  ةياورلا  زجوت  األ  صيخلتلا ، ُصيخلت  عساولا ، اهراشتنا  عم  يه  ذإ  ةريصقلا » ةصقلا  رصع   » نوكي
قارتخال ةادألا  يه  ةريصقلا  ةصقلاف  ةرصاعملا ، ةايحلل  دَّقعم  ليلحتل  بدألا  ةادأ  يه  ةياورلا  تناك  اذإو  .كمعز  ّدح  ىلع 

( رصعلا  ) و ةايحلا )  ) بناوج نع  كيه  ةفاقثلل ، ةددعتملا  بناوجلا  لب  .ةفاقثلل  ًءاعو  تسيل  ةياورلا  اًريخأو  ..ةايحلا  هذه  تاظحل 
نمو .ٌبوتكم  وه  امو  فراخزلاك ، ٌشوقنم  وه  امو  داشنإلاك ، ٌّيهافش  وه  ام  ةفاقثلا  نمف  اهل ، رصح  ةيعوأو ال  ًالاكشأ  ذختت 
دقو اًيئاور ، داشنإلا  نوكي  دقو  اًداشنإ ، ةياورلا  يوحت  دقف  ةيفاقثلا ، تايلجتلا  ةيقب  عم  ةيئاوتحالا »  » لدابتت يتلا  ُةياورلا ، ِةباتكلا ،
ٍمكح لكش  اهسفن يف  نع  ُةفسلفلا  ربعت  وأ  ًةفسلف ، ةياورلا  غوصت  دقو  نوري ، دق  امهرودب  امهو  فراخزو ، اًشوقن  ةياورلا  فصت 

.ٍةياور وأ  ..ٍرعش  وأ  ةزجوم ،

ِةَظْفَلل ةميدقلا  ةيثارتلا  ةلالدلا  ةلاح  يه  عساولا ، ةفاقثلا »  » موهفمل ًالداعم  اًفدارم  بدألا »  » رابتعا اهعم  نكمي  ةدحاو  ةلاح  كانهو 
مالسإلا يركفمل  مجرتي  يومحلا  توق  دجن  اذلو  يركفلا ، جاتنإلا  لاكشأ  عيمج  مضت  اًميدق  ةظفللا  هذه  تناك  دقف  بدأ :

: وه ىرج  ام  نكل  ةفاقثلا ، لداعي  نأ  بدألل  نكمي  طقف  انه  .ءدألا  مجعم  هناونع : مخض  باتك  هييوغلو يف  هداقنو  هئارعشو 
نيصاَّصقلا مهدعب  نمو  ..ءارعشلا  ىلع  طقف ، ةياهنلا ، عقتل يف  يفاقثلا  انخير  ربع  صَّلقتت  تحار  ءدألاو  بدألا  ةلالد  نأ 

.نييئاورلاو

نم يلعفلا  هعقوم  مهفن  نأ  مهملا  نمو  مهم ، ٍّلجت  وهو  ةفاقثلا ، تايلجت  دحأ  وه  امنإ  هلاكشأ ، عيمجب  بدألا ، نأ  كلذ  نم  صلخت 
؟ دقنلا نع  اذامف  بدألا ، نع  اذه  .هنأش  نم  ليلقت  وأ  ةغلابم  نود  هتيمهأ  يلاتل  كردنف  ةفاقثلا ،

، وه دقانلا  نوكي  نأ  طرتشي  الو  بدأل ، ةرورضل  طبتري  يدنع ال  وهو  ..ةفاقثلل  ىرخألا ، ةمهملا ، تايلجتلا  دحأ  وه  ُدقنلا 
مويلا يرجي  ام  وحن  ىلع  اًينف ، اًدق  وأ  اًيحرسم  اًدق  وأ  اًيبدأ  اًدق  ريصي  ثيح  ةيبدألا ، لاكشألا  ةسارد  صصختملا يف  طقف ،

: ةيلاتلا دقنلا  تاوطخ  هيف  لمعُيو  ةفاقثلا ، بناوج  نم  بناج  وحن  ينهذلا  هدهج  فرصي  يذلا  ركفملا  وه  دقانلاف  .ةنسلألا  ىلع 

دنع ِّيثارتلا  ِّصنلا  ُدقنو  بدألا ، ُدقن  كلذ  يوتسي يف  .مهف  دعب  الإ  دقن  الف  ةيدقن ، ةيلمع  يأل  ىلوألا  ةوطخلا  وهو  مهفلا : (أ )
.اذكهو ..ةعامجلا  ةايح  رُّصبتلا يف  دنع  عمتا  لاوحأ  ُدقنو  دئاقعلا ، ةسارد  دنع  نيرخأتملاو  نيمدقتملا  راكفأ  ُدقنو  هقيقحت ،

عم صاخلا  اهلاجم  سيس  يفو  لاصفنالا  ةيدقنلا يف  ةيلمعلا  أدبت  مث  مهفلا »  » ةوطخ دقنلا يف  عم  ةءارقلا  قفتت  صوغلا : (ب )
مأ ًركف ، مأ  اًيثارت ، مأ  اًيبدأ ، اصن  ناكأ  ءاوس  هدقن ، دارملا  صنلا  راوغأ  ِْربَسب  ةيدقنلا  ةيلقعلا  اهيف  موقت  يتلا  صوغلا »  » ةوطخ

ةفلاخملاو يف ةنراقملاو ، ليوأتلاو  ريسفتلاك  دقنلا ، تايضتقم  نم  اهل  رصح  ٌرومأ ال  متت  ةوطخلا  هذه  يفو  .شيعملا  عقاولا  َّصن  ناك 
دهمي اًصاخ ، اًديدج ، اًحرط  هنهذ  ىلع  صنلا )  ) حرط نم  دقانلل  دبال  انهو  .كلذ  ريغو  هنع ، توكسملا  قاطنإو  روظنملا ،

.ةيلاتلا ةوطخلل 

موقت يتلا  ىرخألا  لامعألا  ليبق  نم  ينعأ  .يدقن  ريغ  رخآ  ٌلمع  وهف  الإو  دوقنملا ، ِّصنلل  ٌزواجت  وه  ٍدقن  لك  زواجتلا : (ج )
، ةيفاقث تايلجتك  اهعقوم  اهل  ةيركف  تايلمع  اهلك  هذهو  .قيلعتلاو  دييقتلاو  شيمهتلاو  ةيشحتلاو  حرشلاك  ام ، ٍّصَن )  ) ىلع
نم قَّلختت  ٍةيلقع  ٍةبثوب  زواجتلا  نوكيو  .صاخلا  يدقنلا  اهَّصن  مدقتل  يلصألا ، صنلا  زواجتت  مل  األ  اًدقن ، دعُت  ال  اهنكل 
هلك كلذ  نم  جتنيل  ..هتلالد  صوغلاو يف  همهف  يذلا مت  صنلا  رهوج  عم  اًعيمج  رفاضتت  يتلا  هاؤرو ؛ هتغلو ، دقانلا ، فراعم 

.يبدأ ريغ  ْمَأ  ناك ، اًيبدأ  ةيدقنلا ، ةيلمعلا  هتفدهتسا  يذلا  صنلا )  ) نع هتيمهأ  لقي يف  يذلا ال  يدقنلا ) صنلا  )

هرهوج ُلاقملاو  ةفاهرلا ، هرهوج  ُرعشلاو  ةنإلا ، هرهوج  ُّينفلا  ُرثنلا  ..هرهوج  ٍّصن  لكل  ذإ  ِّيدقنلا ، ِّصنلا  رهوج »  » وه زواجتلاو 



صاخلا اهصن  سسؤت  نأ  ةيباتكلا  لاكشألا  كلت  نم  ٍّيأل  نكمي  ال  كلذ ، نودو  ..ةلازجلا  هرهوجف  بدأ »  » وه ام  لكو  ةفاثكلا ؛
.ًدقن اصن  مدقت  نأ  ةيدقنلا  ةيلمعلل  نكمي  ال  زواجتلا »  » نود هنأ  امك  ا ،

، اًينف اًدقنو  اًيحرسم ) اًيصصق ، اًيئاور ،  ) اًيبدأ اًدقن  كانه  نأ  ٌحيحص  .هفدهتست  ام  ناك  ام  ةدحاو آ  ةيلمع  دقنلاف  ىنعملا ، اذ 
نم ىرن ، اميف  اهل  دبال  يتلا  ةيدقنلا  يه  ةدحاو ، ٌةيفسلف  ٌةيلمع  اهلك  اأ  ديب  خلإ ، ..اًيعامتجاو  اًيسايسو ، ًركف ، اًدقنو 

(. زواجتلا صوغلا / مهفلا /  ) هجوألا يثالثلا  دعبلا  ىرحأل ، وأ  .ةثالثلا  داعبألا  لامكتسا 

ىلإ لوخدلا  فرتحي  وأ  ام ، ةيرظن  موعزملا  دقانلا  ريعتسي  ثيح  زيهجتلا ، قباس  دقنلا  ةجامس  نايب  انه يف  تقولا  عِّيضن  نلو 
ٍّصن لك  ىلع  قدأل : وأ  هاقلي ، صن  لك  ىلع  زيهجتلا -  ةقباس  ةيدقنلا -  هتاوطخ  قبطي  مث  نيعم ، يرظن  لخدمب  صوصنلا 
حضاو هنأل  دقنل ، اًروز - - ىمسملا ىحنملا  كلذ  ةجامس  نايب  تقولا يف  عيضن  نل  لوقن : ..ةيفارتحالا  ةيدقنلا  هتطخ  بساني 
..دقنلا بلس  وأ  دقنلا  ضيقن  وه  امنإو  اًدقن ، سيل  اًريخأ  هنألو  ةين ، ةهج  نم  ًدقن  اًصن  سِّسؤي  هنألو ال  ةهج ، نم  نالطبلا 

: اايبت ُةرورض  ُّحصت  ةقيقد  ةطقن  انه  اهو 

لماكب ةيدقنلا  ةيلمعلا  هيف  متُن  نأ  عيطتسن  الو  هيلع ، وه  ام  ىلع  صنل  ًالصأ  ُّرقن  ثيح  ميلستلا )  ) وهف دقنلا  ضيقن  امأ 
هيلإ ٌروظنم  زيزعلا  باتكلا  نأل  .ميركلا  نآرقلل  ٌدقن  ًالثم ، كانه  سيلف  كلذلو  .هجوألا  ِّيثالثلا  اهدعُب  لماكب  وأ  ةثالثلا ، اهداعبأ 
عم ةنراقملا  وأ  ريسفتلا ، حملمك  صوغلا  ةيناثلا  ةوطخلا  حمالم  دحأ  مث  مهفلا ، ةوطخ  هيلع  موقت  دقو  اًساسأ ؛ ميلستلا  ةهج  ىلع 

دقنلا ةيلمع  ةيرهوجلا يف  ةوطخلا  نكل  .هلوزن  بابسأ  ثحبلا يف  وأ  هنع ، توكسملا  قاطنإ  ةلواحم  وأ  ىرخألا ، ةيوامسلا  بتكلا 
يأل ةبسنل  رمألا  كلذكو  ..نآرقلل  ًدقن  اصن  ُنهذلا  جتني  يلاتلو ال  ينآرقلا  صنلا  ىلع  يرجت  يتلا ال  زواجتلا ، ةوطخ  يهو ،

يركفلا وأ  يبدألا  صنلا  ىلإ  رظن  ولو  يعامتجالا ، وأ  يسايسلا  عقاولا  ةمالسب  دقانلا  مَّلس  ولف  هب ، ميلستل  دقانلا )  ) أدبي صن 
ًءاوسو .دقنلا  ضيقن  وه  موعزملا  دقانلا  كلذ  هجتني  ام  نوكيس  لب  دقنلا ، لمع  نم  كاذنآ  نكمتي  نلف  ..لمتكم  ٌّصن  هنأ  ىلع 

.دقنلا ضيقن  وه  جتانلاف  ميلستل ، ءدبلا  ماد  امف  .كلذ  ريغ  ْمَأ  ًالاهتبا ، ْمَأ  ًاليل ، ْمَأ  اًسيركت ، ْمَأ  اًريربت ، ضيقنلا  اذه  ناكأ 

دقنلا بلسو  دقنلا  نيب  زييمتلا  صيوعلا  نمف  دقنلا ، ضقنو  دقنلا  نيب  ُزييمتلا  ةلوهسلا  نم  ناك  اذإو  فلتخيف ، بلسلا  امأو 
.دقنب ةقيقحلا -  يف  وه -  امو  ًدقن ، اًصن  هرابتع  صنلا  انيلع  ضرعُي  ام  اًريثك  ..اذلو  .ةقيقد  امهنيب  قورفلا  ذإ  دقن ،) اللا  )

يأل لباقملا  بناجلا  وهو  دقنلل ، لباقملا  بناجلل  ٍرادهإ  نم  اًدقن -  ةامسملا  صوصنلا -  نم  ديدع  هارن يف  ام  كلذ ، لاثم 
عتمتسا دق  نوكي  نأ  نكمملا  نم  يذلا  ئراقلا ، هبرغتسي  موهفم ، ريغ  اًمالك  بتكي  داقنلا  نم  ضعبلاف  ةءارقلا ! ينعأ : ..ةباتك 

صنلا كردي  ئراقل ال  اذإف  دقانلا ؛ هفدهتسا  يذلا  صنلا  ينعأ  اًمومع ، صنلا )  ) رصبتسا وأ  دوقنملا ، يبدألا  صنل  كلذ  لبق 
..ةيدقنلا ةيلمعلا  تاوطخ  ىدحإ  هراستبال  وأ  دوقنملا ، َّصنلا  همهف  روصقل يف  وأ  دقانلا ، ةغل  ٍبيعل يف  نوكي  دق  اذهو  .يدقنلا 

.دقن اللا  مامأ : ةياهنلا  نحنف يف  ببسلا ، ناك  امهمو 

بسانتي دق ال  انه  بساني  ام  نو  صاخلا ، هملاع  ِّصن  لكل  ن  هيعو  مدعو  صوصنلا ، َةيصوصخ  ِدقانلا  ُرادهإ  دقن ، اللا  نمو 
.دقن اللا  ..ةياهنلا  وه يف  يطمنلا »  » ينعأ دحاولا  دقنلا  اذهو  .ةرم  لك  اًدحاو  اًدقن  دقانلا  مدقيف  كانه ،

***

فوسو .يدقنلا  صنلا  ةقيقح  نايب  نم  هتفلسأ  ام  ىلع  ةيدقن  صوصن  ةتس  نوكت  نأ  اهل  وجرأ  لوصف ، ةتس  باتكلا  اذه  ُّمضي 
ةفدهتسملا صوصنلا  عونتل  الإ  كاذ  امو  ةعونتم ، تاقيبطت  ةيدقنلا  ةيلمعلا  قبطتو  اًصاخ ، ًالخدم  ِّصن  لك  ىلإ  لخدت  اأ  ىرت 

.هل ًالييذت  نوكي  نأ  نود  هعم ، ىزاوتيو  يبدألا ، صنلا  قواسي  ىتح  يقتري  يدقن ) صن   ) ميدقتل ةلواحم  الإ  يه  امو  ..دقنل 



، ةفسلفلا ثارتلا ، ةصاخلا : يفراعم  دودحب  اًساسأ  طبترم  وه  ام  ةيحرسملاو ، ةيرعشلاو  ةيئاورلا  ةيبدألا ، صوصنلا  نم  ترتخا  دقو 
، اًصاخ ًدقن  اًصن  اًسسؤم  اهزواجت  نع  لقثأف  صوصنلا ، صوغلا يف  نع  دعقأ  وأ  مهفلا ، فسعتأ يف  اليك  كلذو  ..فوصتلا 

.هتاذ تقولا  هقرافيو يف  يبدألا ، صنلا  نم  قلطني 

ٌةثالث تناك  دقف  فوصتلاو ، ثارتلا  اًصوصخ  ةصاخلا ، يفراعم  دودحب  هتيمسأ  ام  لخاد  يناطيغلا » لامج   » لامعأ عوقول  اًرظنو 
ٌةيبدأ ٌلامعأ  يه  لعفل ، هذه ، يناطيغلا  لامعأ  نأ  نع  كيه  .باتكلا  اذه  لوصف  نم  ٍةثالثل  ةيدقن  تاعوضوم  هلامعأ  نم 

.كلذ لمتحي  رصاعملا ال  بدألا  نم  ريثكلاو  هانحضوأ ، ام  وحن  ىلع  ةيدقنلا  ةيلمعلا  داعبأ  لمتحتو  يدقنلا ، فوكعلا  قحتست 

ام وحن  ىلع  تلصتا  ةيردنكسإلا ، نعو  نم  ةيئاور  ًالامعأ  اومدق  نيفلؤم  ةثالث  نيب  ٌعماج  وه  ام  اهنم  ىرخألا ، ةثالثلا  لوصفلاو 
ناليغ  » ةيحرسم نع  وه  ام  اهنمو  . 

3
هتقيرط ىلع  ٌّلُك  فوصتل ، اطبترا  نيرعاش  نيب  عماج  وه  ام  اهنمو  . 

2
اهخيرو ةفسلفل 

هتيمسأ يذلا  لخدملا  وهو  اهيلإ ، صاخلا  انلخدمب  حمس  وحن  ىلع  رضاحلاو  يضاملا  نيب  ةعماجلا  يهو  قدنب ، يدهمل  يقشمدلا ،»
.
4

تقولا ةيلدج 

***

يسفن ليمت  الف  بتُك ، ام  عيمج  رظنأ يف  ينإ  هشتين : ةرابع  هنع  تَّربعو  نمز ، ذنم  يسفن  ّرقتسا يف  ام  ٌةعب  ةريخأ ، ٌةملك  ىقبتو 
تيدهأ انه  نم  ..اًديدج  اًمد  لبقي  وأ  رخآ ، اًمد  ُناسنإلا  مهفي  نأ  لهسلا  نم  سيلو  همد ، تارطقب  ناسنإلا  هبتك  ام  ىلإ  الإ 
..ةيدقنلا ةباتكلا  رحبو  ةيعادبإلا ، ةباتكلا  رحب  نيرحبلا : لبقت  ةعدبم ، ةءارقب  مايقلا  هنكمي  يذلا  ئراقلا  كلذ  ىلإ  باتكلا  اذه 

.نيرحبلا ىقتلم  عدبملا ، ئراقلا ، دنع  نايقتلي  نارحب 

ناديز فسوي  .د 



 

 

 

رئاصبلا ةلاسر  ربجلاو يف  ةيرحلا 



جاَجَهلا ُةيثرم 
ةباتكلا ةينقت  اًمهم يف  اًروطت  لثمتو  ةيعادبإلا ، يناطيغلا  لامج  لامعأ  ةعومجم  نيب  ةصاخ  ًةناكم  رئاصملا  رئاصبلا يف  ةلاسر  ّلتحت 

.هزواجتيو ثارتلا  ىلع  سسأتي  ِّصقلل  بولسأ  فاشتكا  ةلواحم  ينعأ  بوؤدلا ، يناطيغلا  ةلواحم  ىرخأ يف  ًةوطخ  اهرابتع  هدنع ،

ةياورلا نإف  ليلق ، دعب  هدنع  فقوتنس  يذلا  ناونعلا  وهو  رئاصملا  رئاصبلا يف  ةلاسر  ديلتلا  يثارتلا  ناونعلا  اذه  نع  رظنلا  عطقبو 
هرآ لازت  الو  تاينيعبسلا ، نم  يناثلا  فصنلا  عقو يف  يذلا  يرصملا  ِجاَجَهلل  ٌةلوطم  ٌةيثرم  يهف  ةرَصاعملا ، ةديدش  ًةيضق  جلاعت 
يوارلا نأكو  ةياورلا ، ا  تهتناو  تأدتبا  يتلا  ةمغنلا  كلت  ناك » ءاش هللا  ام   » ةمغن ىلع  نيزح  ٌّينحل  ٌعيونت  يهو  .مويلا  ىلإ  ةيق 
ىلاوتت ءاكبلاو ، ءرلا  نيب  امو  ..نئاك  وه  يذلا  نمزلا  ءاكبو  ناك ، يذلا  نمزلا  ءر  الإ  هناكم  دعي  ملف  هدي ، طقسُأ يف  دق 

ىتح اهدلج ، نم  َّجو  حتفنت  نأ  اهل  ءاش هللا  يتلا  رصم ، ردب  ىرج  ام  ضعب  ًةيكاح  قلخلا ، لاوحأ  ًةدصار  عئاقولاو  روصلا 
.حاتفنالا رابغ  ىشالتت يف  اهحمالم  داكت 

نم ملاعلل ، يناطيغلا  ةيؤر  دنع  فقوتن  نأ  انيأر  دقف  ملاعلا ؛» ُّريغت   » هجاوي وهو  ناسنإلا  ةيضق  ةوقب ، ريثت ، ةياورلا  تناك  املو 
ةيربجلاو ةيرحلاف  ..ةياهنلا  هدنع يف  بلغ  يذلا  بناجلا  ىرنل  ةيربجلاو ، ةيرحلا  نيب  يناطيغلا  حجر  دصرت  يتلا  ةءارقلا  كلت  لالخ 

.نوكلل درفلا  ةهجاوم  ..ةراتخملا  ةرَّدقملا / ةهجاوملا  كلت  ام  متت  نافقومو  ملاعلل ، ناسنإلا  ةيؤرل  ناهجو  فاطملا : ةيا  يف 

ةياورلا ةينبل  ضرعنو  عطاوقلاو ، لوصفلا  ربع  يناطيغلا  ةيؤر  ليصافتل  ضرعنف  اًصاخ ، اًكلسم  ةءارقلا  جاتن  ليجست  كلسنس يف 
! تاحمللا يهف  اهيف ، ةدراولا  قئاقرلاو  قئاقدلا  امأ  ..تاراشإ  ةيوغللا يف  اهصئاصخو 

 

: لصف

نوتأيس نيذلا  كئلوأ  ا  بطاخ  دقو  ةلاسرلا ، ِّطخل  هب  ْثَدَح  يتلا  يعاودلا  اهيف  دَّدح  ۔  فالسألاك ةجابيدب -  يناطيغلا  أدب 
: هُّصن ام  لاقف  هدعب ؛ نم 

الخ ٍرهد  نوعستس يف  ْنَم  ُرامعأ ،  اهنع  رصقتس  اهغلبن ، نل  ةنمزأ  لهأ  اًئيش ،  هرمأ  نم  فرعن  يذلا ال  تقولا  لهأ   
ردكلا اننامز  نم  تاينيعبسلا  هذه  .ٌّرُم  ٌبعص ، هانيساق  امو  ٍنْضُم ، هانفرع  ام  نأو  ليقث ، انب  َّرم  ام  نأ  اوملعا  ..رآ  نمو  انم ،

يتقو ء  يَِّمه ، فعاضت  هتيساق ، كلذ ، تنياع  دقو  موقلا ، َّلج  تلمش  تالوحتو  ةليقث ، البو  ةبيرغ ، ٍرومأو  ٍلاوحأ  ِبالقنا  ُدقع 
.دعُب نع  هب  ُتملأ  ام  وأ  برق ، نم  هتنياع  ام  هفرعأ ، ام  دِّيقُأ  نأ  رطخ يل  انه  ..هتفرع  ا 

جرخي يناطيغلاف  نيودتلا .» ةيرح   » يه ةصاخ ، ةيرح  ُحمالم  ةجابيدلا  حولت يف  نيح  اهدصرن ، يتلا  ةيضقلا  بناوج  لوأ  رهظيو 
، ناوخإلا ضعب  حاحلإل  ًةباجتسا  اوبتك  مأ  مهلئاسر  ةجابيد  نوركذي يف  نيذلا  كئلوأ  لئاسرلا ، باَّتُك  نم  فالسألا  ةداع  نع 

يناطيغلا جرخي  .جراخلا  نم  لعفب  اًطبترم  مهنيودت  لعجت  يتلا  تاراشإلا  نم  كلذ  ريغو  نامزلا ، لهأ  نم  ٍدحاو  لاؤس  نع  ًةباجإ  وأ 
اإ ةرهش ، وأ  بسك  ةيغب  عسأ  مل  ناوخإ ، وأ  بحص  كلذب  ينبلاطي  مل  ينم ، عفادب  هللاو  ُتمدقأ  هلوقب : كلذ  دكؤيف  كلذ ، نع 
لُّدبت لمألا يف   » الإ ةباتكل  يغبي  الو  مهلا ، غيرفتب  الإ  طبتري  ال  اًرُح ، ًالعف  ةباتكلا  ىري  نذإ  وه  ..هيف  ام  هيف  بلقلاو  ُتعرش 

.اهتفلاخ ْمَأ  ريغلا ، َءاوهأ  ةباتكلا  تقفاو  نإ  كلذ  دعب  هيلع  امو  لاوحألا ..»
 



: ٌعْطَق

راوحلا ُناسل  انب  ىرجو  ..دعب  رثدنت  يتلا مل  نكامألا  كلت  نم  ٍوزنم ، ٍقيتع  ٍنكر  يناطيغلا يف  عم  ُتسلج  ةظئاق ، ةيرهاق  ةريهظ  يف 
تايلجتلا باتك  هتياور  هسفن يف  نع  اهركذ  يتلا  عئاقولا  كلت  نع  هتلأس  ..اًعقوم  هنم  عقو  لاؤسب  هتردتبا  ىتح  رامضم ، لك  يف 

؟ هلوح نم  نيرخآلا  ىلع  كلذ  عقول  بسحتي  ملأ  افخلاو ! ليصافتلا  قدأ  ركذي  وهو  عاري ، فيك مل 

مث ديعبلا ، ًةرظن يف  رظن  دقو  ..ةئداهلا  هحمالم  ةحفص  تحت  رومي  مالطص  ُترعشو  يناطيغلا ، نيع  رعاشملا يف  ضعب  تجلتخا 
! دحأ ُرِّكفأ يف  ال  ُبتكأ ، نيح  لاق :

 

: ٌلْصَو

دقلو .ملاعلا  هب  ُبيدألا  هجاوي  ٌّرُح  ٌلعف  هنأ  ىلع  عادبإلا  ىلإ  رظني  وهف  يناطيغلا ، بدأ  ليوط يف  ٌخير  نيودتلاو  ةباتكلا  ةيرحل 
دض ًةداهشو  رصانلا ، دبع  مكحل  ًةنادإ  داقنلا  اهربتعا  يتلا  تاكرب  ينيزلا  هتياورب  رصانلا  دبع  نمز  رهقلا يف  يناطيغلا  لامج  هجاو 
َلعف ةباتكلا  لعج  هنأ  انه ، مهملا  . 

5
نامز يأ  رهق يف  لكل  ضفر  َةخرص  وه : اهربتعاو  تاينيتسلا ، مأ  يسايسلا  رهقلا  ةأطو 

.رسقلا ةمتع  دض  ٍةيرح  َنالعإو  ٍةهجاوم ،

جورع ةلحر  هبحصف يف  اًديعب ، اًملحو  ًةركف  راص  يذلا  رصانلا ، دبع  ناضحأ  ىلإ  تايلجتلا  نم  ثلاثلا  رفِّسلا  يناطيغلا يف  داعو 
لمأ ةياور  بسحب  دوهيلاو -  دودلا  هيف  شهني  لِّهرتم  ٍندبك  دابعلاو  دالبلا  ىجسأ  يذلا  تاداسلا  اهلالخ  نادأ  يلييخت ، يفوص 
ةيرحو ٍةهجاوم ، َلعف  ةباتكلا : تناك  ..نرق  فصن  ةليط  هل  دشتحت  رصم  تناك  ام  َدَّدَبو  ةماعلا ، حورلا  نونكم  عاضأو  . 

6
لقند
.ٍضفر

بولق حاتجا  يذلا  يجاجحلا  سوهلا  كلذ  ةلاسرلا ، هنيودتب  هجاويف  لبق ، نم  هأدب  ام  يناطيغلا  لمكتسي  رئاصبلا  ةلاسر  يفو 
يكحف سمطني ، نأ  داك  يذلا  مهيضام  حمالم  هدعب  نم  نوتآلا  دقفي  الأ  يناطيغلا  دارأ  .ناكملا  اوتتشتو يف  دالبلا  اوكرتف  دابعلا ؛

، ُةيربجلا امأ  ..هيدل  ةيرحلا  ىهتنمو  ةعاطتسالا ، دودح  يه  كلتو  ريصملا ؛ ةريصبل يف  ذفنيلو  ةعئاملا ، ةروصلا  تبثتل  هاكح  ام 
.لوطي اهنع  ثيدحلاف 

 

: ةراشإ

فرتعي يف اًساسأ ال  يناطيغلا  نأ  ودبيو  .ةيصصقلا  ةعوما  دودحو  ةياورلا  دودح  نيب  ام  ىطسو  ةقطنم  رئاصبلا يف  ةلاسر  عقت 
، ةلصفنم ودبت  يتلا  ةريصقلا  صصقلا  نم  ًةيلاوتم  ًةعومجم  مِّدقي  نأ  هتجابيد  دعب  ثبلي  وهف ال  ةموسرم ، ٍدودحب  عادبإلا  لكش ) )

لصي اًقيقد  اًطخ  حملن  رئاودلا ، عومجم  ىلإ  رظنلا  لوطبو  اننكل  صاخلا ، اهروحم  لوح  فتلت  ااذب ، ةرئاد  ةدحاولا  ةصقلا  نأكو 
حسفيل ةرئادلا ؛ رطشي  ام  اًريثك  وهو  .لوصفلا  ةلصتم  ةياور  مامأ  كلذب  اننأكف  دحاو ؛ دقع  اهمظنيو يف  رئاودلا ، رواحم  نيب 

ىتح ةيشاحلا  عَّسوتي يف  نأ  ثبلي  هنكل ال  نتملا ، ةصقلا / ةرئادب  قلعتت  ةيصصق  تامحتقم  يهو  يشاوحل ، هيمسي  ام  مامأ  لاا 
عقي يف اطخ ، ةقباسلا  ةرئادلا  نم  ُّدمي  ام  اًريثك  يناطيغلا  نأ  وه  رخآ ، ٌّيسدنه  ٌرمأ  ةّمثو  .اًنتم  ةيشاحلا  لعجي  وأ  نتملا ، اهلخُدي يف 

.رئاصبلا ةلاسر  رئاودلا يف  لاصتا  يلاوت  نم  رخآ  ٌلكش  اذهو  ةقحال ، ٍةرئاد  دودح  لخاد  هتيا 



 

: ةحمل

ىلوأ ريشي يف  وهو  .تاظحللا  تاوفو  نمزلا  رورم  ةركفب  دِّدجتملا  مئادلا  يناطيغلا  لاغشنا  نع  فشكي  هتيثارت ، ىلع  ةياورلا  ناونع 
لاؤسلا وهو  تاونس !؟ رشع  دعب  مهنم  ٌّلُك  نوكيس  نيأ  هسفن : ًالئاس  هنارقأ ، ىلإ  عُّلطتلا  مئاد  ناك  هنأ  ىلإ  ةلاسرلا  تاحفص 
.تاونس رشع  دعب  لاحلا  هيلع  نوكيس  امع  لاؤسلا  رودي  ةرم  لك  يفو  يناطيغلا ؛ لامعأ  ةددعتم يف  روصب  اًريثك  رركتي  يذلا 
ةثالثلا دوقعلا  نأل  مأ  رامعألا ؟ دحاولا يف  دقعلا  لثمت  األ  له  ةقرافلا ؟ يه  تاذل  رشعلا  تاونسلا  يناطيغلا  لعجي  اذاملف 

لوق نم  رهظي  ام  كلذو  تاينيعبسلاو ؛ تاينيتسلا  نيب  ام  ًالثم -  ناتشف -  ةلصفنملا ، لحارملاك  تناك  انتايح  يف  ةيضاملا 
تايهيدبلا ىتح  ةسكاعلا ، تالقنالاو  ةداحلا ، تاينحنملاو  ةئجافملا ، تافطعنملا  تحال  تاينيعبسلا ، لولح  عم  يناطيغلا :

؟ نامز ةرود  هنأ  ىلع  دقع ، لك  ىلإ  يناطيغلا  رظني  لهف  .تأفكنا 
 

: ٌلْصَف

ناتسراميب مضت  ةقيتع  ةيرهاق  ةقطنمل  اًسراح  لمعي  يذلا  روشاع » مع   » ةصق لوح  فافتلالا  ىلوألا يف  ةرئادلا  تأدتبا  نيح 
سرحي يذلا  اذه  روشاعف  ملاعلا ، هاجت  ناسنإلا  فقوم  ةبالص  دكؤي  هنأك  يناطيغلا  ادب  ، 

7
قوقرب عماجو  نووالق  روصنملا  دجسمو 

اذه ةرم -  لوأل  ةرهاقلا  هلوزن  دنع  هوبأ  اهلمح  يتلا  ةَّفُقل  اًظفتحم  لظ  ثيح  صاخلا -  خيراتلا  ىلع  ظفاحيو  ماعلا ، خيراتلا 
، هتوشر مهضعب  لواح  نيح  ىلوألا  نيترم : الإ  ةليوطلا  هتايح  ةليط  لعفني  مل  هخوسرو ، ناسنإلا ، ةبالصل  ًالاثم  ودبي  لجرلا 

! ةبقلا ىوهلا يف  نالدابتي  نييبنجأ  يأر  نيح  ىرخألاو 

، ةلمعلا رجاتي يف  وهو  روشاع » مع   » ىرنف هنايك ، مراع يف  ٍلوحتب  يوارلا  انمدصي  ىتح  لجرلا ، ةريس  عم  لسرتسن  داكن  الو 
نأ يوارلا  دارأ  بيهر ؛ ٍساق ، ٌلوحت  ..دجسملا  ةبق  ىلع  قبشلا  نوئفطي  نيذلا  بناجألا  نم  ىوهلا  بالط  مامأ  قيرطلا  حسفُيو 

.ةليقثلا ةيربجلا  ةحنجأ  هيلع  فرفرت  ٍضبقم ، ٍملاع  كلذ يف  دعب  انلخديل  انئوده ، رقتسم  عزعزيو  هب ، انمدصي 
 

: عْطَق

ينيزلا رمأ  ةقيقحب  انمدص  نيح  ًةرم  .تاكرب  ينيزلا  هتعئار  ةديدش يف  ةراهمب  كلذ  لعف  دقو  ةمدصلا ، ةينقتل  يناطيغلا  أجلي  ام  اًريثك 
توصب ةياورلا  لوصف  دحأ  متتخا  نيح  ًةرمو  حالصلا ، عانق  تحت  ةرتتسملا  هلاوحأ  ةعاظف  نع  ةأجف  فشكو  هسفن ، تاكرب 

: ناونعب يلاتلا  لصفلا  أدب  مث  رابجإ ، نود  هتدارإ  ضحمب  همئارجب  فرتعا  ثيح  يضار » نب  ركز   » نأ ددري  لظ  يذلا  يدانملا » »
.يضار نب  ركز  بيذعت  عئاقو 

 

: لْصَو

.لامتحالا نع  ةيناسنإلا  ةيناكمإلا  فعضو  دادِّشلا ؛ لاوحألا  دورو  نع  اًمج  رئاصبلا »  » ةلاسر ةيربجلا يف  ىلإ  لوحتلا  ناك 
ًايب ليلعتلا  ءاجو  راا : يذلا  خيراتلا ، سراحل  ىرج  ام  لُّلعي  يوارلا  عرش  ذإ  ةياورلا ، رئاود  صصق / ةيقب  ىلجتي يف  ام  اذه 



ًالواقم راصو  يدايعلا ، بطلا  رجه  يذلا  بيبطلا  نم  ةيادب  نامزلا ، له  َّرَم  ام  ضرعتسي  يصصق  دشح  ربع  اًراصبتساو 
! لسع عمسا   ..ةوالح  ينمهفا   لثم : ظافل  ءانبلا  لامع  بطاخيو  بابلجلا  يدتري 

.ةياورلا هذه  يناطيغلا يف  ةغل  دنع  ًاليلق  فقوتن  نأ  بجاولا  نمف  ىرج ، دق  ظافلألا  ركذ  ماد  امو 

 

: ةراشإ

لاونم ىلع  ظفللا  جسني  هتجابيد  حارو يف  يثارتلا ، عباطلا  اذ  ناونعلا  اذه  راتخاف  ثارتلا ، ةغلب  هِّومي  نأ  دارأ  يناطيغلا  نأ  ودبي 
امنإ دِّيقأ ، نأ  رطخ يل  اهيلوم ، وه  ةهجو  ِّلكل  ينيودت ، ىلع  مكراصبأ  عقتس  تقولا ، لهأ  ايف  لثم : تاريبعت  اًمدختسم  ءامدقلا ،

.خلإ ..رابخإلا  تدرأ 

تادرفم نم  ثدحتسا  ام  اهيلإ  عمج  لب  اهدحو ، ثارتلا  ةغل  ىلع  رصتقي  ةياورلا مل  سوماق  نإف  الإو ، .هيومت  ُضحم  رمألا  نكل 
بسحب ىحصفلاو ، ةيماعلا  نيب  ىطسو ، ظافل  اهلَّجسف  يماعلا ، راوحلا  ةغل  نم  اًضيأ  دافتساو  ةيمويلا ، تاريبعتلاو  عقاولا ،
يماعلا ظفللا  عقو  لغتسي  ىرخأ  ًايحأو  حيصفلا ، ظفللا  نم  اهيزاوي  ام  ةيرصملا  ةيماعل  لدبتسي  ًايحأ  ناكف  قايسلا ، ىضتقم 
يبعشلا صقلا  بولسأ  يحوتسا  يناطيغلا  نأ  هلك ، كلذ  نم  فارطألاو  .يه  امك  اهتبثيف  لواقملا - بيبطلا /  مالك  امك يف  - 

لوقلا  ينتاف  لثم : ريبعتل  هرايتخا  ىلجتي يف  ام  اذهو  ةيبعشلاو ، ةيفيرلا  انتاسلج  هحملن يف  يذلا  زيمملا  نوللا  اذه  يرصملا ،
.مارك
 

: ةحمل

نأ الإ  ةيماعلاو ، ىحصفلا  نيب  اهِّصَق  ةيبايسن  تعمجو  يمويلا ، عقاولاو  ثارتلا  تادرفم  كبس  تحجن يف  ةياورلا  ةغل  نأ  عم 
بولس ةيماعلا » ديدش   » وه ام  ةغايص  يناطيغلا  ةلواحم  دنع  اميسال  كبسلا ، ىلع  تصعتسا  يتلا  عضاوملا  ضعب  كانه 

هارن كلذ  لاثمو  قيفوتلا ، اهيف  ةلواحملا  تبناج  ىرخألا  نطاوملا  ضعب  نأ  الإ  ةياورلا ؛ نطاوم  مظعم  ةلواحملا يف  حاجن  عمف  حيصف ،
اهيف ىلاوتت  ىحصفلاف ال  ىحصفلل ، ةيماعلا  لقن  قيفوتلا يف  ىرن  انهف ال  .مكيبأ  عم  دعقأ  فرعأ  ينعي ال  اهدالوأل : مألا  لوق  يف 

نأ فرعأ   ) ريصت ثيحب  نأ ،)  ) لثم ءيشب  امهنيب  لصُي  نأ  ةحاصف -  بجاولا -  ناكف  دعقأ ) فرعأ   ) وحن ىلع  لاعفألا 
هيلع ناكف  يماعلا ، ريبعتلا  ةيئاقلت  نم  ديفتسي  نأ  يناطيغلا  دارأ  ول  امأ  الأ .)  ) ةظفلب ينعي ال )  ) رييغت نكمي  ناك  كلذكو  دعقأ ،)

« مكوبأ عم  دعقأ  شفرعأ  ام  ينعي  ...هيإ  : » ًالثم نوكتف  ىرخأ -  عضاوم  لعف يف  امك  ليدعت -  نود  يه  امك  ةرابعلا  كرتي  نأ 
يللا يد  ..يتس  ههأ     ) لثم اهِتَّيِّماع  يف  هلثامم  تاريبعت  ىوتحا  هنإ  ذإ  هبولسأو ، لمعلا  قايس  شدخت  نل  كلذب  يهو 

اهدورول يف يبولسأ ، زازتها  ببستت يف  ملو  ةياورلا ، ةدحاو يف  ةحفص  تدرو يف  تاريبعت  ةثالث  يهو  يكوبأ ) نيف  يلوقتب  ..ينبرضتب 
.ليدعت نود  يوارلا  هلَّجس  ءيرب ؛ يئاقلت  راوح  ضرعم 

 

: ىرخأ ةحمل 

، كلذ نم  ..ةياورلا  ءازجأ  ضعب  يف  ةغالبلاو -  ةغللا  ديعص  ىلع  يناطيغلا -  اهس  دقو  وهسي » ْنَم ال  َّلَج   » هنأ دنع  َّحص 
ةأرملا يه  زوجعلاف  مره » خيش ،  » لب زوجع »  » هن لجرلا  فصوي  ال  ةغللا ، يفف  .زوجع  ٌلجر  سلج  ۔  َّررك نيح  هلعف  ام  ًالثم 



دقف مهريغ ، تافلؤم  ام يف  اًزواجت  نوري  نيح  فالسألا  خياشملا  هلوقي  ناك  ام  انه : ُلوقن ، فوسف  اًمومع ، رمعلا ، ةمدقتملا يف 
! خاَّسُّنلا لمع  نم  كلذ  نأ  حجرألاف  وهسلا ، اذه  لثم  عقي يف  فلؤملا  نظن  الو  نولوقي : مث  ريغلا ، أطخ  ىلإ  نوهِّبني  اوناك 

 

: لصف

هعيراشم تالعإ  رشنت  دئارجلا  تراص  يذلا  لواقملا » بيبطلا   » كلذو همازتلا ، نم  َّجَه  يذلا  روشاع » مع   » ْيتياكح دعب 
باحصأل ةيهيشيلكإلا  ةروصلا  يهو  ةثك -  ةيحل  ههجو  طيحتو  ءاضيبلا ، ةعبقلا )  ) ضيبألا و بابلجلا  يدتري  وهو  هتروصب  ةَّالحم 

نم دشح  ربع  ًاليصفت ، ةعقاولا  ديزي  يناطيغلا  حار  اهفيز -  ةياورلا  روهظ  دعب  رهظ  مث  اهمأ ، ترشتنا  يتلا  لاومألا  تاكرش 
ًالثمم هدلو  حبصي  ن  ملحي  ناك  هأ  نأ  عم  اًيقدنف » حبصأ  يذلا  باشلا   » ةصق نم  اًفرط  ركذف  جاجهلا ، نمز  تاكح 
ركذ مث  لخادلا ! هدالب يف  لاحل  ًالثمم  كلذل : هلهؤت  يتلا  ةيعماجلا  ةداهشلا  ىلع  هلوصح  دعب  راصف  جراخلا ، هدالبل يف  اًيسامولبد 
هلاوجت دجسملا يف  ةبق  راز  مهدحأ  نإ  ىتح  عايضلا ، ضرأ  نوطبختي يف  اوحارو  ةمدخلا ، نع  اودعاقت  نيذلا  نيبراحملا  ضعب  ةريس 

ههجول اًزوجع ، سراحلا  ناك  هلوقب : يناطيغلا  هفصو  يذلا  ةبقلا ، سراح  خرصف يف  ةفهل ، ناقناعتي يف  ةيبنجأو  اًيبنجأ  ىأرف  هئاتلا ،
: ًالئاق روشاع » مع   » سراحلا َّدرف  ةبقلا ؟ لخاد  يرجي  ام  تيأر  له  بيع ، لخادل  يرجي  ام  ميدقلا : براحملا  لاق  .بايغو  ٌهيت ،

! ةبقلا جراخ  يرجي  ام  تيأر  لهو 

ناكملا اورجه  نيذلا  نع  اًئيش  درسي  حار  ناكملل ؛ نومزالملا  مهو  اورفاس ، نيذلا  كئلوأ  نع  اًربخ  انيلع  يناطيغلا  َّصق  نأ  ضعبو 
اهيف برتغا  يتلا  دلبلا  مس  يناطيغلا  حِّرصي  مل   ) اًيتارباخم فطُتخا  ىتح  ةبرغلا ، هرمأ يف  جار  يذلا  طاَّطَخلا  ردلا : جراخ  ىلإ 
هدمك رجفنا  ىتح  وروأ ، نم  هدالوأل  دوقنلا  لاسرإ  هنايك يف  رصحنا  يذلا  سدنهملاو  قارعلا ..) اأ  ىلإ  راشأ  امناو  طاطخلا ،

لآو تيوكلا ، يف  ةدملا ، تَّمتأ  يتلا  ةسِّردملاو  ..ايلاطيإ  هقوقح يف  اوبو  رصم  هتفيظو يف  كرت  يذلا  عرازملاو  ..همف  نم  مدلا  رافو 
.هنب طولي  نأ  يدوعسلا  هليفك  لواح  يذلا  بألا  كلذ  اًريخأو ، ..رصمل  نيوريهلا  بلج  ىلإ  رمألا  ا 

 

: عطق

مهتلثمأ نودِّدري يف  نويرصملاو ، ِّصقلا ، سماهلا يف  ركفلا  ُّيرصم  اضيأ  وه  لب  ُّصقي ، وهو  اًمامت  حورلا  َّيرصم  يناطيغلا  ناك 
! هرادقم َّلق  هراد  نم  جرخ  ْنَم  هانعم : ام  ةيبعشلا 

 

: لصو

اشاح اهل ، ردقلا  مهقاس  وأ  اهيلإ ، اولحترا  يتلا  نادلبلا  مس  حِّرصي  مل  دالبلا ، نم  اولحر  نيذلا  كئلوأ  نع  يناطيغلا  يكح  امل 
: يه يلاوتلا : ىلع  نادلبلا  كلت  نأ  ىلإ  ةدكؤم  تاراش  ىفتكا  برعلا ، نادلب  نم  اهادع  اميفو  مسال ، اهركذ  يتلا  ايلاطيإ 
، هلك يبرعلا  نمزلا  ةناد  هدكؤي  لب  رصم ، ىرج يف  ام  ةناد  ةياورلا  يفتكي يف  يناطيغلا ال  نأكو  ..ةيدوعسلا  تيوكلا ، قارعلا ،
.
8

ةياورلا رودص  نم  ةلصاف )  ) تاونس رشع  دعب  مويلا ، هارن  ام  وهو  نادلبلا : هذه  هيلإ  ريست  يذلا  ملؤملا  ريصملا  قافآ  فرشتسيو 

ىلإ نوقاسي  مأك  نودبي  مهعيمجف  تايصخشلا ، ىلع  اهلاقث  ُّطحت  يهو  ةبيئكلا  ةيربجلا  ىرن  ةياورلا ، تاحول  ةليط  اننأ  مهملا ؛
نأ ىلإ  فورظلا ، هلوح  ُّفتلت  لب  رايتخا ، وأ  دمع  نع  هل  ام  لاني  مهنم  دحأ  .اًكاكف ال  اهنع  نوكلمي  الو  نورظني  مهو  ةياهنلا 



ُرهدلا هيقل  اًيقدنف -  راص  يذلا  باشلا  لواح  امك  هل -  مسُر  امع  جورخلا  لواح  اذإف  موسرملا ، هريصم  ىلإ  هتيصانب  ذخ 
نيبراحملا كئلوأ  نم  ٌدحاو  هيلإ  ىتأ  امدنعف  هسفن ، يوارلا  ةيصخش  ىلإ  ةعاطتسالا  مدعو  ةيربجلا  كلت  تَّدعت  دقو  .هلئاوغب 

للعو ةدعاسملا ، نم  ايفحص !) لمعي  يذلا   ) يوارلا نكمتي  مل  تاتشلا ، نم  هيقي  لمع ، داجيإ  ةدعاسملا يف  هنم  بلطي  ءامدقلا 
لهأ هب  قدُحي  يذلا  باشلا  هيلإ  أجل  نيحو  .عقاولا  لاوحأو  نمزلا  فورظ  ىنعمب  تقولا  .فرصتل  هل  حمسي  تقولا ال  ن  كلذ 
ميدقت ىلع  رداق  ريغ  ةريح ، تنك يف  هُّصنام : يوارلا ، يناطيغلا /  لوقي  هل ؛ رِّدق  امم  بورهلا  ةدعاسملا يف  هنم  بلطو  طاوللا 
لآملا ةوسقو  لاحلا  ةقيقحل  ٌكردم  نذإ  وهف  .مارظنو  مهزماغتو ، باشلا ، موقلا يف  قيدحت  اذه ، يتباتك  تقو  ديعتسأ  هل ، نوعلا 

! ٌعقاو َّدبال  ردقلا ، هب  ىرج  امف  ..عيطتسم  الو  راتخم  ريغ  لعف ، يأ  نع  ٌزجاع  هنكل  باشلا ، رظتني  يذلا 
 

: ةراشإ

تاهنلا ىلإ  تدأ  يتلا  ليصافتلا  تايصخشلا ، ةايح  ليصافتلا  ضرعي  حارو  ىرج ، ام  ركذ  يف  ةلاسرلا »  » يوار كما  نيح 
، ىضم اميف  هل  ةلثمأ  ركذ  يذلا  يثارتلا  بولسألا  امأ  ةنيزحلا ، لاوحألا  نع  رابخإلا  بسانتل  تَّفشو ، ةياورلا ، ةغل  تَّقر  ةيكبملا ،

ظافلألا كلت  هتغل  ىلع  تبلغ  ليصافتلا ، يوارلا يف  لخد  اذإف  يشاوحلاو ، صصقلا  تادب  يفو  ةجابيدلا  الإ يف  رهظي  وهف ال 
.ةبّرلا بحاص  ءانغ  ظافلألا يف  يجشو  درسلا  نوجش  مامأ  اننأك  دجولا ، ةقئارلا  ةبسانملا ، ةلهسلا ،

حاتتفا يه  مأ  فالسألا ؟ ةغل  عم  لصاوتلا  يغبي  عانطصا  ضحم  يه  يهأ  ثارتلا ، ةغلل  يناطيغلا  ءوجل  ةعيبط  نع  لاؤسلا  يت  انه 
اأ ودبي  ِّصقلا ؟ بولسأل  سيئرلا  نِّوكملا  وه  ركتبملا » يماعلا  رصاعملا / يثارتلا /  » كوبسملا امنيب  هل ، ماتتخاو  يصصقلا  درسلل 
قفاوي نأ  رثآ  هنأ  الإ  عدبأو ، تايلجتلا »  » لعف يف امك  يثارت ، بولس  ةياورلا  ةيقب  لامكتسا  ىلع  يناطيغلا  ةردق  عمف  ةيناثلا ،
كلذب رامغلا  ىلإ  لوخدلاو  ةيثارتلا ، ةغللا  كلتب  ماتتخالاو  حاتتفالا  نيب  عمجي  اًقيرط  كلسف  عوضوملا ، ةَّدجو  ةغللا  دُّدجت  نيب 

: لثم يناطيغلا  قبعلا  تاذ  ظافلألا  كلت  بناج  ىلإ  ةيبعشلاو ، ةديدجلاو  ةميدقلا  تادرفملا  نيب  عمجي  يذلا  ديدجلا  بولسألا 
كلذ قدنفلا ، ريدم  فصي  نأك  نكامألاو ؛ صاخشألل  زَّيمملا  ِّيفصولا  هبولسأ  ىلإ  ةفاضإل  خلإ ، ..يشالت  تَّالط -  نايسأ - 

«. ىلبلا مواقت   » ا ةديلتلا  ةيرهاقلا  نكامألا  فصي  وأ  جزللا » ريدملا   » هن داَّوقلا ، لجرلا 

 

: ةحمل

ميدقلا ينويلا  فوسليفلا  كلذ  ناك  امكف  دوجولل ، يطيلقاريه  موهفم  ىلع  رئاصبلا » ةلاسر   » يف ةيناطيغلا  ةيربجلا  سسأتت 
ةياورلا ءاج يف  ام  بسحب  يناطيغلا -  لامج  ىري  دوجولا ، رهوج  وه  ُّريغتلا  نأو  رمتسم ، ُّريغت  ءايشألا يف  نأ  ىري  سطيلقاريه » »

ةباتك ىلإ  ينزَّفحو  ينكردأ ، يذلا  تقولا  رهوج  اذه  ..همامت  دعب  هملاعم  حضتتو  ودبي  امنإ  هعوقو ، ةظحل  كرْدُي  َّريغتلا ال  نأ : - 
.تقول ٌموكحم  ٌّيبسن ، ٍرمأ  لكف  قلطم ، ٍثدح  وأ  ىنعم  نم  ام  ءيش ، لك  قحلي  ُّريغتلاف  ..ةلاسرلا  هذه 

لعفلا مازا  سيساحأ  يناطيغلا  ىلع  تبلغ  فيك  ..تقول  ٌموكحم  ..ينكردأ  يذلا  تقولا  ةيربجلا : تاريبعتلا  كلت  لمأتنلو 
.هضفريو ردقلا ، رمأ  ماكتحا  هجاوي  اًيناسنإ  ًالعف  نيودتلا » ةيرح   » لظت نكلو ، .ريداقملا  هب  ىرجت  ام  مامأ  يناسنإلا 

 

: لصف



رئاصبلا ةلاسر   » اهيف تبتُك  يتلا  ااذ  ةدملا  اًبيرقت يف  بتُك  دقو  ةلاسر »  » ناونع اضيأ  لمحي  رخآ ، يئاور  لمع  يناطيغلا  لامجل 
.دجولاو ةبابصلا  ةلاسر يف  وه : يئاورلا  لمعلا  كلذ  رئاصملا ،» يف 

اولحترا وأ  ماكم  اورفاس يف  نيذلا  نيرخآلل  عقو  امع  يكحت  رئاصبلا  ةلاسرف  ناونعلا ، ريغ  هبش  حمالم  نيتلاسرلا ، نيتياورلا / يفو 
ةاتفلا كلت  قشع  هحفلو  دالبلا ، جراخ  ىلإ  رفاس  نيح  هسفن ، يوارلل  عقو  امع  يكحت  ةبابصلا  ةلاسرو  ردلا ، جراخ  ىلإ  هنم 

«. ريلاف  » ةامسملا

اهيف لاق  يتلا  ةنايسألا »  » ةظحللا كلت  وه  ةيربجلاو ، ةيرحلا  نيب  هفقوم  عُّبتتو  ملاعلل  يناطيغلا  ةيؤر  ديعص  ىلع  انه ، انمهي  امو 
! ملاعلا رييغتب  ملحن  انُك  اًثبع : حار  يذلا  يسايسلا  هلعف  نامز  ديعتسي  وهو  ريلافل 

، ةيولع ةموظنمل  اًقفو  ريسي  وه  لب  ةيدرفلا ، مارايتخ  طبترم  ريغ  دارفألا ، لعفب  نوهرم  ريغ  انه  رييغتلا  نكل  .ريغتي  نذإ ، ملاعلا ،
ةيربجلا حمالم  يه  كلت  ..رئاصبلا  ةلاسر  يف  لمألا »  » وأ ةبابصلا ، ةلاسر  يف  ملحلا »  » الإ مهللا  لعف ، يأ  اهلايح  درفلا  كلمي  ال 

كلذ نأ  ودبيو  بألا - توم  ةعقاو  نم  تقلطنا  يتلا  تايلجتلا »  » اهيلإ اًفاضم  تاينينامثلا - يناطيغلا يف  لامعأ  للظت  يتلا 
، ملاعلا مامأ  درفلا  ناسنإلا  مجح  ةلآضب  روعشلا  ةيئاقلت  ىلع  موقي  ام  ردقب  يدئاقع ، بهذم  ىلع  دمتعي  يربجلا ال  فقوملا 

.توملا مامأو 
 

: عْطَق

نيعم فقوم  ذاختا  نولواحي  رصع  لك  ةفسالفلا يف  ناكو  روصعلا ، مدقأ  ذنم  ةيربجلاو » ةيرحلا   » ةيضقب يناسنإلا  ركفلا  لغشنا 
كلت نإ  نيب :»  » رصاعملا يزيلجنإلا  فوسليفلا  لاق  ىتح  ايقيزيفاتيملا »  » ىلوألا ةفسلفلا  اضق  مهأ  نم  ةدحاو  اهرابتع  اهنم ،
قيربلا دوعيو  طقسي ، نأ  ثبلي  أدصلا ال  اذه  نأ  ةقيقحلا  نكل  ..بناج  لك  نم  أدصلا  هالع  يذلا  ايقيزيفاتيملا  لفق  يه  ةيضقلا 

.دوجول ناسنإلا  لاغشنا  ةيلمع  همِّتحت  مامتها  ا ، ديدج  مامتها  لك  عم  ةيضقلا ، ندعمل 

تحت ةيضقلا  حرط  نوملسملا يف  كما  دقف  .ةيمُأ  ينب  مأ  اميسال  عساو ، قاطن  ىلع  ةيضقلا  ةشقانم  تمت  ميدقلا ، انثارت  يفو 
نيلئاقلا ةيردقلا »  » هاجتا لوألا  نييساسأ : نيهاجتا  اهرصح يف  نكمي  يتلا  فقاوملا  كاذنآ  ترولبتو  رايتخالاو » ربجلا   » ىَّمسم

، ًالزأ ٌةردقم  دابعلا  لاعفأ  نأ  ىلإ  اوبهذ  نيذلا  ةيربجلا »  » هاجتا رخآلاو  .ةلزتعملا  فقوم  وه  كلذو  يناسنإلا ، لعفلاو  ةدارإلا  ةيرحب 
.اهيلع ٌروهقم  هلاعفأ  ىلع  ٌروبجم  ناسنإلاف  هدابع ؛ قوف  رهاقلا  ةدار هللا  ٌقلعم  درفلا ، ةدارإ  نع  ٌجراخ  رمألا  نأو 

يقيفلتلا يرعشألا »  » فقوملا دنع  فقوتن  نل  امك  نيقيرفلا ، َالِك  اهمدقي  يتلا  نيهاربلاو  ججحلا  ليصافت  انه يف  ضوخن  نلو 
حبصي ثيحب  لعفلا ، ناسنإلاو  اهيف هللا  مساقتي  يتلا  بسكلا »  » ةيرظنب هومسأ  ٍّلَح  عادتب  ةلكشملا  نم  جورخلا  لواح  يذلا 

نم ريثكلا  اهلوح  ر  ةكئاش ، ةيضقل  ضَّرعتي  يناطيغلا  نأ  نايب  وه  انه ، ملا 
ُ
دار مهملاف  هتاذ ! تقولا  ريسملاو يف  ريخملا  وه  ناسنإلا 

.انتفاقث دتمم يف  خير  اهل  راصو  لدجلا ،
 

: لصو

مكحلا ةيمأ  ينب  يلوت  وه  يسايس ؛ ٍّمَه  ريث  تحت  لئاوألا ، دنع  روهظلا  يف  ةيربجلاو » ةيرحلا  نيب  ناسنإلا   » ةيضق تأدب  املثم 
لّوحت نم  كلذ  لثمتملا يف  يسايسلا  مهلا  ريث  تحت  يناطيغلا  دنع  ةيضقلا  تزرب  .ةيقيزيفاتيم  اًداعبأ  ذخأتل  تدتما  مث  ةفالخلاو ،



نم ةلصاح  ةيركف  اًداعبأ  ةيضقلا  تذختا  مث  اهل ، رصح  ةيعامتجاو ال  ةيداصتقا  تالوحت  هءارو  َّرَج  يذلا  يسايسلا  فقوملا  يف 
.بدألا مَأ يف  ةفسلفلا ، ءاوس يف  اًهيبش ، اًركف  حرطت  ةاشتملا  تامدقملا  نأ  حضتي  اذكه  ..رصم  قئالخلا يف  لاوحأ  لم 

كلت زجع  ريرقت  ىلع  اهنع ، يكح  ةيصخش  لك  هفصو  دنع  صرحي ، وهف  ٌعقاو ، َرْـبَجلا  نأ  نايب  يف  يناطيغلا  نعمأ  دقو 
لمعلا يف لوبق  الإ  همامأ  نكي  مل  اًيقدنف ، راص  يذلا  باشلا  لعفلا : ىلع  ةردقلا  اهنم  بحسيف  مئالملا ، رايتخالا  نع  ةيصخشلا 

ةلاطبلا نم  جورخلا  الإ  همامأ  ىقبي  الف  حاتم ، ريغ  رمأ  وهو  اًرابك ، اًفراعمو  ةيصوت  جاتحي  يسامولبيدلا  لمعلا  نأل  قدنفلا ،
مهنكمي ةلاقتسالا ال  وأ  حيرستل  شيجلا  نم  اوجرخ  نيذلا  طابضلاو  ..يقدنفلا  لمعلا  وهو  حورطملا ، ديحولا  ليدبلل  مالستسال 
عقاولا ةقباسلا يف  مالوطب  مهل  عفشت  الو  لاتقلاو ، برحلا  ةلآ  ريغ  اًعنص يف  نونسحي  مأل ال  مهرايتخ ، اًقرط  اوكلسي  نأ 

يف اوناك  ىرخألا ، دالبلا  يف  لمعلل  اولحر  نيذلاو  ..مئالملا  رايتخا  ىلع  ةردقلا  ودقاف  قُّقحتلا ، نع  نوزجاع  مهف  ديدجلا ؛
ةركفل مالستسالا  الإ  مهمامأ  ىقبي  الف  قازرألا ، ليصحت  ىلع  ةردقلا  مدعو  يداصتقالا ، للشلا  نم  نوناعي  يلصألا  مهنطوم 
رفسلا ودغي  ثيح  شاعملا ، لاوحأ  نيسحت  در  اوجرخي  مأ مل  ديك  ىلع  يناطيغلا  صرح  دقو  ريثكلا ؛ لامل  ةدعاولا  رفسلا 
.دلولاو لهألا  نم  قانخلا  قييضت  وأ  ةيلمعلا ، صرفلا  ةردن  مكحب  اًعفد ، كلذ  ىلإ  نوعوفدم  مه  لب  ارُح ، اًرايتخا  جراخل  لمعلاو 

سراحلاف .دويقل  صخشلا  طيحي  ىتح  ةيرابجإلا ، ةلقنلا  ةرئاد  ىلإ  رحلا ، رايتخالا  ةرئاد  نم  هتايصخشب  يناطيغلا  جرخي  نإ  امو 
مكحم هوبشم  يداصتقا  ملاعب  نوطوحم  ىمادقلا  طابضلاو  .ةيقلخلا  ةميقلا  تفاو  ةماعلا ، لاوحألا  بالقنا  ديقب  ٌطوحم  ميدقلا 

ةوطسب ٌطوحم  ةيدوعسلا  لمعي يف  يذلاو  .يساقلا  يتارباخملا  وجل  ٌطوحم  ةيقارعلا  ةبرغلا  هرومأ يف  تجار  يذلا  طاَّطخلاو  .ةضبقلا 
.هروص لكب  ءاذيإلا  ىلع  هتردق  نع  كيه  ءاطعلاو ، عنملا  ىلع  هتردقو  ليفكلا » »

اوسرامو رمألا  اوضفر  نيذلا  كئلوأ  لآم  انل  ضرع  ٌةرصاق ؛ ةيناسنإلا  ةيناكمإلا  دودح  نأو  ٌماع ، ربجلا  نأ  يناطيغلا  انيري  يكلو 
براحملا مهنمو  ناملغلل ! ِّبحملا  يرثلا  يودبلا  ةفرغ  ىلإ  قدنفلا  ريدم  هعفدي  نأ  ضفر  يذلا  يقدنفلا  باشلا  مهنمف  .مهتيرح 
خيشلا اهدمغ يف  اًنيكس  ّلتساف  هلعف ؛ رجفنا  يذلا  يبلحلا  يناولحلا  مهنمو  هوبشملا ، لاملا  ملاع  سامغنالا يف  ضفر  يذلا  ميدقلا 

: هضفر ىلع  ًاقع  مهتلا  هل  اوقَّفل  فيكو  يقدنفلا ، ىتفلا  ريصم  انيلع  ُّصقي  يناطيغلا  كرتنل  ىرج ؟ يذلا  امف  .هنب  ثاع  يذلا 

، رعشلا شوكنم  هتفرغ  ب  دنع  دلولا  فقي  اذه ؟ رئاز  ُّيأ  لبق ، نم  عقي  اذه مل  نيعمجأ ، مهتغ  رجفلا  دنع  ئجافملا  قرطلا 
ىلإ أموأ  ةلاصلا ، ةيبهذلا  موجنلاو  ءادوسلا  ةرتسلا  وذ  طباضلا  محتقا  امدنع  ..دوصقملا  هنأ  اهئبني  يفخلا  اهُّسح  هيلإ ، همأ  علطتت 
، ةثاغتسالاك تدب  ةدحاو  ةملك  الإ  ظفلت  مل  برغتسملا ، مجاولا ، اهنبا  ىلإ  مألا  علطتت  ..تيبلا  اورشتني يف  نأ  ةثالثلا  دونجلا 

ةعبسو ةئام  مقر  ةفرغلا  ألمت  كتامصب  نبالا : عورو  مألا ، مُّدو  بألا ، عزجب  ئباع  ريغ  طباضلا ، ىثنا  يبارخ ..»   » ةيثرملاك
..اًضيأ ُدوهش  كانه  نيعبسو ،

: يلاتلا وحنلا  ىلع  يناطيغلا  هب  انفَّرع  دقف  ميدقلا ، براحملا  امأ 

نأ هومغرأ  اًبصغ ، هب  اوداح  هسامغنا ، ةورذ  اًرسق يف  هوصقأ  هماظتنا ، نم  هتقو ، نم  ةونع  هوجرخأ  ًةتغب  مهنكلو  ةودق ، ناك  ..وه 
.دعب نهي  ملو  هناوفنع ، اًثيكم يف  حبصي 

: يتآلا نع  ضخمت  دقف  يحاتفنالا ، لاملا  ماظن  نع  يرايتخالا  هجورخ  امأ  شيجلا ، نم  يرسقلا  هجورخ  ةعيبط  يه  كلت 

حمل فارصنالا  دنع  هنأ  ريغ  حصنو ، زجوأ  هتأرما  لاخ  ..ةلواحملا  ولت  ةلواحملا  نولذبي  مإ  هريحي ، هتلاقتسا  دعب  مهنم  يرجي  ام 
.قفشي الو  رذني  هنأ  فخي  ..هرِّذحي مل  هنأكو  ادب  هكردأ ، ديعوب ،



: يلاتلاك هتيا  تناك  رو ، ر  يذلا  يبلحلاو 

دوسأ اًيطرش  َّنأو  يبلحلل ، باذعلا  اوعَّون  مأ  ليق  ام  نيب  ليقو  طق ، رشنُت  اهليصافت مل  نأ  مغر  دالبلا ، ُةياكحلا يف  تبَّلقت 
ىلإ اًقثوم  هدايتقا  نم  هيلع  بعصأ  اذهو  هب ، طاوللا  ملأ  نم  خرصي  هنبا ، هينذ  عمس  ُهَّنَأو  هيبأ ، نم  ىأرم  ىلع  مالغلا  بصتغا 

.فيسل دالجلا  هسخني  نأ  لبق  هقنع  طسبو  هتق ، قيزمتو  ةعمجلا ، ةالص  بقع  ريبكلا  ناديملا 

اولواح نيذلا  كئلوأ  هيلإ  ىهتنا  يذلا  لآملا  ةعاشب  نم  صوصنلا  هيدبت  امل  هِّصنب ، ةياورلا ، يناطيغلا يف  مالك  داريإ  تدَّمعت  دقل 
ةنميهل ريوصتلا  كلذب  يفتكا  يناطيغلا  تيلو  .نيراتخملا  ريصم  ةبآك  نم  ظافلألا  هرهظت  املو  مهيلع ، ضورفملا  ةمتع  نم  جورخلا 

اهرمأ يف دَّكأو  نعمأ ، هنأ  ريغ  ..ئراقلا  ردص  ىلع  ًةمثاج ، ُّطحت ، أتفت  يتلا ال  ةيربجلا  يهو  روهقملا ، يناسنإلا  دوجولا  ىلع  ةيربجلا 
: تاحمللا كلت  لالخ  نم  اهيلع  فقنس  يتلا  ةعرابلا ، ةقيقدلا  تاحوللا  ضعب 

 

: ةحمل

لصُفو ةيدوعسلا ، لماعلا يف  بألا  اهيف  زجُتحا  يتلا  ةشهدملا  ةظحللا  كلت  ةياورلا ، يناطيغلا يف  اهمدق  يتلا  تاحوللا  عئاور  نم 
: هب اذإف  يطوللا ، خيشلا  ةبغرب  دَّدهملا  ريغصلا  هدلو  نع 

، هفوخ مظاعت  عم  ةقرع  رُزَغ  ذإ  هل ، قبسي  ملو  هب ، عمسي  مل  بيرغ ، ٌرمأ  عقو  انهو  ..ةعزفلا  تاريغتلا  ةونع ، دلول  كاسمإلا  ليختي 
ىلع هرهظ ، ربع  يرست  ٌةبيرغ  ٌتاجيوم  اًكد ، هلخادب  ام  ُّكدت  ةضماغ  ةوق  نأك  هضعب ، هلخدت يف  دادزا  هبلق ، تاقد  عباتتو 

، عامجلا دنع  فذقي  امك  فذق  اهثعب : وأ  اراثتسا  ىلإ  ال  اهيلإ ، عسي  مل  اهيلع ، ٌمغرم  ٌةذلو  ٌملأ  اهنم  ةرؤبلا  يفو  ةريرعشق ، اهفاوح 
! رسخ فلتلا ، ىلع  اًيصعتسم  اًئيش  نأو  عقو ، هدنع  ًاللخ  نأ  اًكردم  اًكبترم ، اًكهنم ، ًالوهذم ، يقب 

، كلذ عمو  .ليلحتل  اهدنع  اوفقوت  دق  سفنلا  ءاملع  نأ  دقتعأ  الو  رخآ ، يبدأ  ِّصن  اهلباقأ يف  مل  ةديرفلا ، ةيسفنلا  ةلاحلا  هذه 
رظانملا  » هباتك يف  لوقي  يذلا  يليجلا ، ميركلا  دبع  وه  رابكلا ، فوصتلا  خياشم  دحأ  دنع  اًهبشو ، اهل ، ًالصأ  تيأر  دقف 

: هُّصن ام  ةيهلإلا »

تذخأ دقو  .بيكرتلا  ملاع  نم  جرخت  كحور  داكت  نأ  ىلإ  كئازجأ  عيمج  يرسي يف  ام  ةيهلإلا  ةذللا  نم  دجت  نيولتلا ، رظنم  يف 
خياشملا ُضعب  لاحلا  اذه  ركنأ  دقو  .َىنْمأ  دق  هدجو  هسفن ، ىلإ  عجر  املف  هيف ، امو  نوكلا  نع  باغ  ىتح  اًريقف ، ُةذللا  هذه 

هلكيه ةيرشبلا يف  مكحب  وه  امنإ  لب  ماقملا ؟ اذه  هنم يف  ةيرشبلا  نيأو  ةيرشبلا » نم  هيف  يتلا  اقبلل  كلذ  نإ  : » لاقف نيمدقتملا 
.ملعاف ةرهطملا ، هسفن  اهاقبل يف  ال  ينامسجلا ،

، اًمومع .يدارإلا  ريغ  يونملا  لازنإلا  اذه  ىلإ  يدؤملا  قايسلا  فالتخا  عم  يناطيغلاو ، يليجلا  دنع  ناتحوللا  هباشتت  اذكه 
هرمأ ماكتحاو  ملاعلا  ةوسق  نم  اًعب  يناطيغلا  دنع  ربجلا »  » ناك اذإف  .هتقيرط  ىلع  ٌيربج  يناطيغلاو -  يليجلا  امهالكف - 

ميلستلا وه  يليجلا  دنع  ربجلا »  » نإف تاتشلا ؛ نمز  حاتتفاو  حاتفنالاك  ىربك ، ةماط  ةهجاوم  نع  ةيدرفلا  ةيناكمإلا  فعضو 
: تاردانلا ةديصق  يليجلا يف  لاق  انه ، نمو  ..هللا  دارم  ةيدرفلا يف  ةدارإلا  ءانفو  بوبحملل ، ماتلا 

يكِّرحم وهو  ٍتالآلاك  ينارأ 
 

ُعباصألا  ُرادتقالاو  ٌملق  أ 
 



ٍةعاطب َّىلع  يضْقَـي  ًةنوآف 
 

ُعئارشلا  انت  هنع  امب  اًنيحو 
 

يننإ ةديقعلا ، ُّيربج  امو أ 
 

ُعلاضألا  هُتْـبخ  نَميف  ىنَف  ٌّبُِحم 
 

 

: ىرخأ ةحمل 

حلصلا دعب  دعقُأ  يذلا  طباضلا  ىرحأل : وأ  ..دعاقتملا  طباضلا  ناسل  ىلع  يوريف  ةنكاد ، ٍناول  ىرخأ ، ًةحول  يناطيغلا  مسري 
: لوقيف هتادهاشم ، ضعب  دوهيلا ! عم 

.هتءانحنا هيقاس ، ةكرح  يبنت  اذكه  ةقاط ، نم  هيدلام  ىصق  اهدوقي  ةجارد ، بكري  ًابلج ، يدتري  ناك  هحمل ، ةيصانلا  دنع 
دسجلا رهظم  ادب  سأرلا ، ةدعاق  دنع  اًريزغ  مدلا  قثبنا  ٌبيرق ، ٌراجفنا  اهقبس  اهردصم ، وأ  اهمجح  ردي  مل  اهري ، ةيظش مل  ةأجف ،

، ةءانحنالا ماود  ةجاردل ، نيديلا  كاسمإ  اهتكرح ، نيقاسلا يف  رارمتسا  قلمحي ، هلعج  ام  نكل  ةماهلا ، هنم  تراط  دقو  اًبيرغ 
..ةين نم  اًءزج  ناَوَـث ، ماد ؟ مك  .ىرخأ  عافتراو  ٍقاس  ضافخنا  مامألا ، ىلإ  عافدنالا 

لاؤسلا نكل  .ةسوردم  ةلاح  يهو  يِّمَّرلا ) سُّبَـيَّـتلا   ) مس ءابطألا  دنع  فرعُت  سأرلا ، نود  دسجلا  ةكرحل  ةيكيناكيملا  ةروصلا  هذه 
ةيكيناكيملا انتاكرح  دصقي  له  رِّبدم ؟ سأر  نود  اننادبأ  يْعَس  ىلإ  ةراشإلا  دصقي  له  ةروصلا ؟ كلتب  يناطيغلا  ريشي  اذام  ىلإ  وه :

كلت هدشح  ىنعم  امف  دصقي ، نإو مل  ةيربجلل ، هريوصت  ىسقأ  امف  ىنعملا ، كلذل  دصق  دق  ناك  نإ  ًاليوط !؟ رمتست  نل  يتلا 
؟ روصلا

 

: ةريخأ ةحمل 

فقو لهف  يرايعم ..» اللا  بارتغالا   » نم ةلاح  ىلإ  يدؤي  عمتا  ةيناسنإلا يف  ميقلا  زاهج  رايا  نإ  عامتجالا : ءاملع  لوقي 
؟ دحلا اذه  دنع  هتياور  يناطيغلا يف 

اذهلو تاذلا ، ةعيبط  نع  بارتغالاو  ريياعملا  نادقف  نم  مراعلا  دحلا  كلذ  ىلإ  ٌلوصو  وه  روشاع » مع   » عم ىرج  ام  نوكي  امبر 
، يميقلا رايعملا  نادقفب  هرث  تحت  هنأكو  ةلمعلا ؛ راجتالا يف  ىلع  هََّمه  رصقيو  بناجألل ، ناكملا  حيبي  خيراتلا » سراح   » وهو هارن 

.نابف ناك ، يذلا  اذه  ريغ  رخآ  اًصخش  لُّوحتلا  اذ  حبصي  نأ  ىلإ  هرمأ ، فولأم  نع  برتغيو  ليوطلا  هيضام  نع  لصفني 

بهذيف هتماقتسا ، ىلع  طخلا  ُّدمي  لب  ةميقلا ، رايا  نع  ةئشانلا  ةيرايعماللا »  » رآ نم  ُدحلا  اذه  دنع  فقي  يناطيغلا مل  نكلو 
يناطيغلا ال هل  ضرعي  يذلا  ماصفلا  اذهو  ماصفلا .»  » نم عون  دنع  م  فقيف  تايصخشلا ، رايا  رثأ  نايب  نعميو يف  اًديعب ، هب 

درفلا هيف  لصفني  صاخ ، عون  نم  ماصف  هنكلو  اينيربفهلاو -  اينوتاتكلاك  نييجولوكيسلا -  دنع  ةفورعملا  ماصفلا  تالاح  هبشي 
كاردإلا اذه  دنع  تدب  يتلا  ةيماصفنالا  ةروصل  ميدقلا  يسفنلا  هنيوكت  مدطصي  نأ  ثبلي  مث ال  نيعم ، ٍكاردإ  ريث  تحت  اًيتقو 

مهل لسريل  دالبلا  لمعي يف  ىضمو  هجوزو  هلافطأ  كرت  يذلا  سدنهملا  كلذ  ةياورلا ، هلاثمو يف  .رخآ  ٌصخش  هانث  نم  َّلَطأ  يذلا 



يتلا تاطخلا  اًرارم يف  لءاست  ملاعلا : نعو  هتاذ  نع  برتغاو  رايعملا ، نادقف  نم  ىناع  سدنهملا  اذه  .هبلط  نع  نوُّفُكي  الام 
دنع ةفلاخملا  دجي  اذامل  ةيداعلا ؟ ااراسم  هب يف  ضمت  اذامل مل  ايندلا ؟ دودحلا  هتفلاخم يف  ىلإ  فورظلا  ىعست  اذامل  هتخأ ، ىلإ  اهعَّيَش 
ةظحل تعقو  انهو  .تربك  دق  هتنبا  تناك  هترسأ ، ىلإ  اًمود ، لحارلا  اذه  اهءانثأ  داع  يتلا  تارملا  ىدحإ  ..عورشم يف  يعس  لك 

هسفنب ئجوف  تنحنا ، امدنع  اهدسجب : قصتلي  ًالاطنبو  نكمتملا ، اهردص  زربي  اًصيمق  يدترت  تناك  تنبلا  نأ  كلذ  ماصفلا !
ةظحللا هذه  .ىثنألا  هاجت  ركذلا  دنع  يرسي  ام  هدنع  ىرس  ماضت ، نيقرتفملا يف  نيلصتملا ، نيريدتسملا ، نيلمتكملا ، اهيفدرب ، اًقدحم 

اأك ةصاخلا : هئايشأ  ىلإ  ديدجلا -  هئاتلا  ميدقلا -  براحملا  رظن  نيح  رخآ ، لكشب  ةياورلا  تددرت يف  ةمداصلا ، ةيماصفنالا 
.هريغ ُّصخت 

ىلع دمتعي  ال  اهيف  لدجلاو  .يناطيغلا  لامج  دنع  ةفينع  ةيلدج  ةكرح  نع  فشكت  رئاصملا » يف  رئاصبلا   » ةياور نإف  دعبو ،
نم لوحتلا  ىلع  موقي  الو  نيطولفأو ، نوطالفأ  دنع  اهارن  يتلا  ةطباهلا  ةدعاصلا  ةكرحلا  ربع  لوقعملا  ىلإ  سوسحملا  نم  لاقتنالا 
ٌلدج هنكل  .لجيه  ةفسلف  رمألا يف  وه  امك  قلطملا ، دنع  فقوتت  ةيثالث  ةكرح  اهنم يف  بكرملا  ىلإ  مث  اهضيقن ، ىلإ  ةركفلا 

، يرصملا يحاتفنالا  عقاولل  هتنادإ  نع  ِّربعملا  ينيودتلا  هلعفو  يوارلا »  » يعو ةلثمتملا يف  ةيرحلا  .ةيربجل  ةيرحلا  مادطصا  نع  ئش 
، تايصخشلا تمَّطح  يتلا  ةيربجلا  كلت  اهلباقم ، يفو  .فُّلختلا  نايغطو  درفلا  مكاحلا  نايغط  تحت  خِّسفتملا  يبرعلا  عقاولاو 

.مهرئاصم تدَّدحو  مارايتخا ، تَّدحو  مدَّيقف ،

عم هرعاشم  لكب  كبتشملا  مهرئاصم ، رِّصبتملا يف  ةياورلا ، تايصخش  عم  يوارلا  لخادت  ةيلدجلا يف  ةيلمعلا  فنع  رهظ  دقلو 
.مهرادقأ نع  فشاكلا  مهمومه ، ليصافت 

وحنلا اذه  ىلع  تهتنا  اإف  همومهو ، يمويلا  عقاولا  ضرأ  ىلع  رئاصبلا »  » ةياور ترج يف  دق  ةيربجلاو  ةيرحلا  ةيلدج  تناك  اذإو 
، رايخ انل  سيل  ءدبلا  ..ناك يف  ءاش هللا  امو  يرجيس ، يرجيس  امو  عقو ، عقو  ام  لاقف : هتياور ، يناطيغلا يف  هب  متتخا  يذلا 

.دابعلا لاوح  ميلعلا  ليدبتلا ، هكردي  نم ال  ناحبسف  نوعلا ، دمتسن  هنم  ناك ، ءاش هللا  امف  ءاهتنالا ، اذك يف 

عم اًقستم  هسفن ، عم  اًقداص  ناك  امنإو  ملاعلا ، ةهجاوم  ناسنإلا يف  ةيرحل  يباطخ  راصتن  هلدج  يهني  نأ  يناطيغلا  أشي  ملو 
.نوكلا ناسنإلا يف  هجاوي  يذلا  ربجلا  ةقيقحل  نايسألا ، ملا ،

ُ
دهج همالستسا  رمألا  ةيا  نلعأف يف  قلخلا ، لاوحأل  هرُّصبت 

يروعشلاو يركفلا  ىنحنملا  رسفي  ام  هنيع ، وه  ةيربجل ، فراج  روعش  نم  رئاصملا » رئاصبلا يف  ةلاسر   » ةياور هيلإ  تهتنا  ام  نإ 
بتك مث  عقاولا : نع  اًديعب  اهيف  قَّلح  يتلا  ةنيدملا » حطش   » هتياور اهدعب  رشن  دقف  ةياورلا ، هذهل  ةيلاتلا  يناطيغلا  لامعأ  يف 

ةظفللا هذه  ًالثمتم يف  ةيربجلل ، ماتلا  يناسنإلا  همالستسا  اهيف  نلعيل  بيغملا » فتاه   » ناونعب -  
9

دعب رشنُت  يتلا مل  هتياور -
: ةلحرم لك  ةياورلا يف  لطب  ا  عفدي  يفخلا  فتاهلا  ناك  يتلا  ةيروحملا 

.ْلحرا



 

 

 

 

ةنيدملا حْطَش  تاليو 



10 عورُش
لوخدلاف ..ةرَطاَُخم  هوجو : ةدع  نم  ادجوف  اهتلمو ، نيترم ، ةنيدملا ) حطش   ) يناطيغلا لامج  ةياور  ُترظن يف  ينأ  رمألا  حتتفم 

، ةدشب غامدلا  طغضي  ٍمساج  ٍّيلالد  لقث  ىلإ  يهتنتل  ملحلاو ، عقاولا  نيب  لصافلا  طخلا  رحبت يف  ةفيثك ، ٍةمامغ  بوكرب  هبشأ  اهيلإ 
اذه نم  ةياورلاف  ..ةرضاحلا  ةظحللا  شارف  ىلع  ددمتملا  نمآلا ، نانسولا  يعولل  ديد  ُةراشإ  اأكو  ةوقب ؛ ةبرغلا  تاذلا يف  ُحرطيو 

.يقلتملل ٌةرَطاَُخم  لوألا : هجولا 

 - ةنيتم ةيثارت  ةدعاق  ىلع  ةقباسلا  ةيئاورلا  هلامعأ  زكترا يف  ةحطاشلا ، هتنيدمب  انيلع  ُعلاطلا  يناطيغلاف  ..ٌةرَطاَُخم  رخآ ، ٍهجوب  يهو 
فرجنا نأ  ثبل  ام  مث  تاكرب ، ينيزلا  هتعئار  جرختساف  ةيكولمملا ، رصمو  سإ  نبا  ملاع  صاغ يف  هرمأ  ءادتبا  وهف يف  ةرم -  لك  يف 

ةثل ةرم  يفو  ينارفعزلا ، ةراح  عئاقو  بتكف  رقفلا ، ةفاقث  اهيف  تَشَّشَع  يتلا  ةيرهاقلا  ةراحلا  بخاصلا يف  يبعشلا  ثارتلا  عم 
باتك هلامعأ  مظعأ  يف  كلت  هتبحص  مجرتيو  يبرع ، نباو  نيسحلا  بحصيف  يفوصلا ، ثارتلا  ضرأ  هسفنب يف  يقلُي  فوس 
لقعتلا نيب  ام  بحل  نوحجرأتملا  نوبحملا  هلبق  نم  هكرت  ايقشع  ًارت  لمكتسي  دجولاو  ةبابصلا  ةلاسر يف  وهو يف  تايلجتلا ،
قلطنت هلامعأ  تلظ  اذكهو  ..قرغملا  قشعلا  طيحم  رحبأ يف  ْنَم  رخآل  َةريخألا  َةقرولا  كلت : هتلاسر  نم  لعجي  هنأكو  نونجلاو ،

نيب ةلصافلا  ةيئااللا  ةوقلا  كلت  اهلالخ  َربَع  ٍةزفقب ، هتنيدم )  ) ىلإ حطاشلا )  ) لصو دقف  ةرملا ! هذه  الإ  ةنيعم : ةيثارت  هقالطنا 
الب هإ  ًةكر  اًمود ، هنم  تلفت  اأ  ملعي  ناك  يتلا  ةرضاحلا  ةظحللا  ةدعاق  ىلع  رقتسي  نأ  دارأو  ةيتآلا ، ةظحللاو  ةثوروملا  ةظحللا 

.ةرطاخملا ىضتراو  يناطيغلا ، زفق  كلذ ، عمو  ..رقتسم 

نم ملاعو  ةصاخ ، ةينبب  درفنت  اأ  الإ  ةركفلا ، قمعو  ةظفللا  ولع  يف  اهيلع ، ةقباسلا  يناطيغلا  لامعأ  كراشت  ةياورلا  نأ  عمو 
نع اًديعبو  صقلا ، نف  ةيديلقتلا يف  طامنألا  نع  اًديعب  يئاورلا ، عادبإلا  نم  لقتسم  فهك )  ) عضوت يف ثيح  ةزكرملا ، ىؤرلا 
نإ ذإ  ااونع : مهفن  انه  نمو  .دعبلا  نم  برضب  اًضيأ  فصتت  ةرطاخمل ، فصتت  امك  يهف  ..اهفلؤم  لامعأل  قباسلا  راسملا 

.ٍديِعَب ىلِإ  ُباَهِّذلا  حالطصالا : يفو  ةغللا ، يف  حطشلا ) )

نع فشكلاو  اهليو  ةرورض  تحص  دقف  دارمل : حيولتلاو  نومضملا ، ةفاهرو  زيكرتلا ، نم  ٍةيلاع  ٍةجرد  ىلع  ةياورلا  تناك  املو 
( ليوأتلا دعاوق   ) اهيف زجون  ٍتامدقم ، ةلمجب  دهمن  نأ  تاليوأتلا -  لوخدلا يف  لبق  يضتقي -  نأشلا  حيضوتو  ..اهرمأ  قلغتسُم 

: كلذ نمف  ..هميدقت  ددصب  نحن  يذلا 

صخش نع  اًديعب  لمعلا  اذه  صحفتت  ٍةرظن  يأف  هسفن ! يناطيغلا  ةيصخش  ىلإ  عوجرل  الإ  رسيتي  نل  ةياورلا  مهف  نإ  ًالوأ :
، هسفنل مجرت  نيح  هسفن ، ةليخد  ىلع  لالطإلا  يناطيغلا  انل  حأ  دقلو  ..ةيمعتلاو  روصقل  اًمود  مدطصت  ةرظن  يه  هبتاك ،
، برضيو قِّلُحيو ، ملأتيو ، يهتشي ، وهو  هارن  انلعجف  هعضو ، نع  نوريثكلا  مجحي  ام  اهيف  عضو  يتلا  تايلجتلا  يف  قدص ، لكب 

فوخ نود  هاهتنم ، ىلإ  يئاورلا  عادبإلا  عم  بهذي  وحن  ىلع  هرمأ ، حاضتفا  نايحألا -  ضعب  يف  ىضتراو -  لب  هركيو ، بحيو ،
(. تايلجتلا  ) ادب يف امك  يناطيغلا )  ) ىلإ تاليوأتلا  ضعب  انعجر يف  دقف  اذل ، بيقرلا !

ىلع ينيعو  ةياورلا  ُتْرِس يف  انه  نمو  ..هلامعأ  قباس  اهحرط يف  راكفأل  اًروطت  يناطيغلا  بدأ  لثمت يف  ةنيدملا ) حطش   ) نإ اًين :
االالطإ ءدب  ىلإ  ةنيدملا ) حطش   ) ةدراولا يف ةركفلا  نم  هلالخ  ُّدترأ  يذلا  يدادرتسالا ) جهنملا   ) هبشي ام  اًعبّتم  قباسلا ، هحرط 

.كلتب هذه  رسفأ  يننأكو  ةقباسلا ، هتاور  اّوكتو يف 

هذهل زيهجتلا  ضرعم  تدقع يف  دقلو  ..هريغو  يناطيغلا  نيب  تراقم  دقع  نايحألا ، ضعب  ليوأتلا يف  ناقتإ  مزلتسا  اًثل :



اًضعب تيقبتسا  يننكل  توحمف ، هدرفتو ؛ يناطيغلا  ةيصوصخ  ىلع  كلذ  ةروطخ  ىلإ  تهبتنا  مث  ةريثك ، ٍتراقم  تاليوأتلا ،
.اابثإ تدرأ  قئاقح  تبثت  ىتح  اهنم ، اًريسي 

ةءارق جاتن  الإ  ةياهنلا  يه يف  امف  ..ةياورلا  نع  اًحطش  لقت  دقو ال  دارملا ، دبك  بيصت  دق  اهدرس  عمزملا  تاليوأتلا  نإ  اًعبار :
.حطشلاو داعتبالاو  رطخلا  نم  بيصنلا  يفاو  يبدأ  لمع  مسالط  كفل  ىعست 

، ةياهنلا ةنيدملا يف  حطش  نإ  لوقت : ةيضرف  لكش  انه يف  غاصت  نأ  نكمي  تاليوأتلا )  ) اهحرطت يتلا  ةسيئرلا  ةيضقلا  نإف  ..اًريخأو 
.ةبرغلا اهمسا  ةرجش  تراصف  تقمس ، ًةرذب ، ناك  يذلا  ِتْوَفلا  اذه  ..تْوَفل  قيمعلا  يناطيغلا  ساسحإل  ةمجرت  يه 

.ناعتسملا اف  .هيلإ  راشأو  يناطيغلا  هزمر  ام  لمجم  نايبو  رومألا ، ليصفت  ددصب  نحن  اه  .نآلاو 
 

: ناونعلا ٌليو 

! مداصلا سناجتاللا  نم  اًردق  اًعم ، نوتحيو ، ..فالتخالا  لك  ةيلالدلا  امهلوقح  فلتخت  نيتملك  نيب  ٌبيجع  ٌجزم  ةياورلا ، ناونع 
ضيقنلا ىلعو  ..ةددحملا  ةداحلا  يناعملا  هذه  رخآ  ىلإ  ةينقتلاو ؛ ملاو ،

َ
ةَّيِنَد رضحتلا ، وه  يعولا ؛ هيقلي يف  ام  لوأ  ةنيدملا )  ) ظفلف

 - رهشألا همادختسا  وهو يف  باهذلاو ، ةكرحلا  ينعي : ةغللا  وهف يف  دودحم ، ملاع ال  ىلع  حتفني  يذلا  حطشلا )  ) ظفل كلذ ، نم 
اهرهاظ  » ن ةفوصتملا  اهفصو  ينعملا ، ةبيرغ  ظافل  هوفتي  ىتح  يفوصلا ، بلق  ىلع  دجولا  ةبلغ  ينعي : ةيفوصلا -  دنع  ينعأ 

«. ميقتسم ٌحيحص  اهنطو  ٌعَنْشَتْسُم ،

، حطشلا ةملكل  يفوصلا  لولدملا  دنع  ةيفوصلا ) تاحطش   ) ناونعب هل  باتك  فقوت يف  دق  يودب ، نمحرلا  دبع  روتكدلا  ناكو 
عاطتسا يف يناطيغلا  نأ  كلذ  ةملكلل ، يفوصلا  لولدملا  دنع  فقن  نل  انه  اننكل  ..بيرغ  لكب  ءاجو  هتاليلحت ، عدبأف يف  اهّللحو ؛

ةظفل اًقالطإ -  ..مدختسي  وه مل  لب  ..لقتسم  ىنعم  ىلإ  ا  بهذي  نأو  يفوصلا ، اهاوتحم  نم  ةملكلا  هذه  غرفي  نأ  ةياورلا 
هتياور ةباتك  نم  ءاهتنالا  دعب  ناونعلا ، عضو  هن  ٍداقتعا  ىلع  ينلعجي  امم  ةياورلا ! هذه  انث  يف  ااقتشم ، دحأ  وأ  حطشلا ) )

؟ ناونعلا اذه  هيلإ  ريشي  يذلا  امو  ةنيدملا ) حطش   ) ىنعم ام  وه : لاؤسلاف  ناك ، ام  ًأو  ..اهلُّمو 

بعصي ُديعب  ٌليو  وهو  ةفوصتملا ! حطشي  امك  ًايحأ ، حطشت  ةنيدملا  نأ  اهلوأ : ..ًةدع  تاليو  حرط  نكمي  ىلوألا ، ةلهولل 
ىهتنم يه  يتلا  ةنيدملا ، هذه  نأ  اهرخآو ، ..ًالوبق  بعصأو  دعبأ  ٌليو  وهو  ندملا ، ةماقإلل يف  ٌجاتن  حطشلا  نأ  اهينو ، ..هلوبق 

.ريخألا ليوأتلا  اذهل  تاديك  يت ، اميف  ىرن  فوسلو  حطاش ! رمألا : ةقيقح  ملاعلا يف  ذإ  ةحطاش ، ةنيدم  هلك : ملاعلا 

ام بسحبو  .ليلقلا  الإ  ةسيئرلا  تايصخشلا  ثادحأ  نم  هب  دجن  الف  ةنيدملا ، رمأ  نايب  ىلع  ٌفوقوم  ةياورلا  نم  لوألا  فصنلا 
نيذلا ةفسالفلا  نم  نوعبرأ  اهسَّسأ  ..نورقلا  ُةحئار  اهنم  ُحوفتو  يضاملا ، اهُروذج يف  برضت  ٌةقيرع  ٌةنيدم  يهف  ةياورلا ، ءاج يف 

اذه يف مهلاغتشا  ةصالخ  اوعضوو  ةفرعملاو ، ملعلا  فونصب  اولغتشا  مأ  وه  مهرمأ ، نم  تباثلا  نكل  ريطاسألا ، مهلوح  موحت 
هذه لهف  ..ربقلا  اذه  نع  ثحبلا  يلاوت  نم  مغرلا  ىلع  ًالوهجم ، هربق  لازي  ال  مهنم ، ٌريبك  اًفوسليف  نيعبرأللو  .ةنيدملا  ساسأ 

.ىرن فوس  ملاعلا ؟ ةأشنو  لصأ  ضومغ  ىلإ : ةراشإ 

ةيضقلا ىلإ  تاراشإلا  ددرتت  رضاحلا  يفو  ريبسكشو ، دشر  نبا  اهراز  يضاملا  يفف  ةنيدملا ، يف  نامزلا )  ) ىلإ ريشي  ام  كانهو 
.تاونسلا هذه  يفو  نرقلا ، اذه  شيعت يف  ةنيدملا  نأ  ينعي  امم  ..نوزوألا  بقثو  نارهطب ، اكيرمأ  ةرافس  ىلع  موجهلاو  ةينيطسلفلا ،

ةيمعتلا يناطيغلا  َدَّمَعَـتو  لب  ناكملل ، ديدحت  الف  ٌضماغ ! ُّلُكلاف  هادع ، اميفو  يناطيغلا ، همدق  يذلا  ديحولا  حاصفإلا )  ) وه اذه 



ا مزجلا  كشو  ىلع  انلعجي  ةنوآو  يقرشلا ، يبروألا  طمنلا  نم  برتقت  ةيبوروأ ، ةنيدم  بوث  ودبت يف  ًةنوآف  ااكم ؛ صخي  اميف 
.ملاعلا اهل يف  ٍةنيعم  ٍةعقب  ديدحت  ليحتسملا  نم  ةنيدم  يهف  اًمومع ، ..ددرتن  انلعجي  ام  عضي  مث  ايسآ ، طسو  ندم  نم 

كنب نم  تاكيش  رتفد  لمحي  يذلا  ةداعلا  قوف  يكيرمألا  ريفسلاو  ضماغلا ، ُّيبرغملا  اهيفف  ملاعل ، جومت  ةنيدملاف  كلذ ، عمو 
لقتسا يذلا  يبرعلا  ريمألاو  ىفتخاو ، نورق  ذنم  ةنيدملا  جرب  لخد  يذلا  مهريمأ  راظتنا  ىلع  نوفكاعلا  نوينيصلاو  نتاام ، زيشت 

.ملاعلل ٌعماج  ٌرصتخم  يهف  ..ةنيدملا  قدنفب 

« ةيناثلا ةرملل  ةيروهمجلا  سيئر  باختنا  بقع  ةلَّكشملا  خيراتلا ، ةباتك  ةداعإ  ةنجل   » هبتكت اهخيرأتف  ٌّينيقي ، ةنيدملا  ءيش يف  الو 
، ةنس ةرشع  سمخب  هربكت  تناك  اأ  فشتكي  ذإ  هتجوز ، ةافو  دعب  مدصُي  نانسألل  اًبيبط  نأ  ةجردل  ةروزم ، اهلهأ  رامعأو 
، روذجلا تاذ  نانسألا  مسجلا : ءاضعأ  ىوقأو  خسرأ  عم  لماعتي  يذلا  كلذ  نجي  فيكو ال  ..نونجلا  ىلإ  هفاشتكا  هب  يهتنيف 

! اهبحاص رمع  ىلع  ةلالدلا  تاذو 

سيئر ريفسلا -  يبرعلا -  يبرغملا -  طقف : ةفصل  مهيلإ  ةراشإلاف  ..دارفأل  ٌءامسأ  اهلك ، ةياورلا  لب يف  ةنيدملا ، دجوت يف  الو 
الو ددحم ، ناكم  الو  رقتسم ، خير  الو  هتاذب ، ةنيدملا  ٌفَّرعم يف  ءيش  الف  اذكهو ، ..ةريمألا  ريمألا -  ةقسابلا -  ةعماجلا - 

ُبابسألاو مودعم ، ُنيقيلا  ةنيدملا : يفف  يناطيغلا ، ةرابعل  اًقفوو  راصتخ ، ..حضتي  ىنعم  الو  ققحتت ، ةياغ  الو  يقيقح ، صخش 
.ةيفنم

، اًرقتسم نوكي  نأ  هنأش  نم  ام  لكل  مئاد  بوره  ..نيقياللا  ماوداللا ، ددحتاللا ، يناطيغلا : هيلإ  دصق  يذلا  حطشلا  وه  اذه 
! بر ةنيدملا  ينابملا يف  ىتحف 

ةحطاش يهو  ملاعلا ، رصتخم  يه  نيأ ، اللا  ةعقاولا يف  ةنيدملا  هذه  نإ  نوكي : ةياورلا ) ناونع   ) ليوأتف فلاسلا ، ىضتقم  ىلعو 
رسلا مهفن  انه  نمو  .ينيقي  ال  مئاد ، ال  دِّدحتم ، ال  حطاش ؛ يناطيغلا  هاري  امك  ملاعلاف  هتاذ ، ىنعملا  اذو  ..هركذ  يذلا  ىنعمل 

.ٌحطاش نآلا  ملاعلا )  ) نإ لوقي  نأ  ديري  وهف  ..ناكملا  نع  حصفي  ملو  نآل ، نامزلا  ددح  يناطيغلا  نأ  يف 

(. ةبرغلا  ) ىلإ تْوَفلا )  ) نم هل  انعبت  نيحل  هنع ، ثيدحلا  ئجرن  ليوط ، ٌراسم  يناطيغلا ، بدأ  يف  ملاعلل ، ةصاخلا  ةيؤرلا  هذهلو 
 

: صاخشألا ُليو 

مهألاو يف ..يوارلا  ةركاذ  نم  انيلع  لطيل  قايسلا  عطقي  ام  اهنمو  ّصقلا ، جيسن  وه يف  ام  اهنم  ةديدع ، تايصخش  ةياورلا  يف 
اردقو اهرارسأو ، اهثارتو ، اهتيصوصخ  امهنم  ةيصخش  لكلو  ةيدلبلاو ، ةعماجلا  ةيرابتعا : امهاتلك  ناتيصخش ، هلك ، كلذ 

! اونهك اًضيأو : ..ةقحاملا  ةيغاطلا 

..هلينل ٍةليسو  لكب  نالسوتتو  فرشلا ، اذه  ناعزانتت  ةيدلبلاو  ةعماجلاف  لصألاو ، ةيقبسألا  لوح  رودي  ةنيدملا  عارصلا يف  ُرهوجو 
لصأ تابثإل  ٍدودحم  ريغ  ٌميمصت  اهنم  ودبيو  امهنم ، ٍّلكل  اهل  رصح  تاكمإ ال  رهظت  نورقل ، دتمملا  يلزألا  عارصلا  اذه  ءانثأو 

( ملاعلا  ) فلأتي امك  اًمامت  ةنيدملا )  ) نافلؤي اًعم  امإف  نلعملا -  ريغ  قيمعلا -  امهفالخ  عمو  ..ةيدلبلا  مأ  ةعماجلا ، وهأ  ةنيدملا ؛
اسيئر ناك  فورعملا ، خيراتلا  دادتما  ىلع  رركتي  ٌرمأ مل  عقو  ةعباسلا ، ةئاملا  يف  هنأ : ىلإ  ةديرف  ةراشإ  كانهو  دادضألا ! عامتجا  نم 
لكش ىرخأ يف  ٌةراشإ  يت  مث  اهراركت ، نكمي  يتلا ال  تاليحتسملا  نم  ةبرجتلا  هذه  تدُعو  ..اًدحاو  اًصخش  ةعماجلاو  ةيدلبلا 

ضارغأل ةربدم  رومأ  امنإ  تاعارص ، نع  لاقي  امو  اًرس ، نوروازتيو  نوعمتجي  ةعماجلا ، ةذتاسأو  ةيدلبلا  لاجر  نإ  لوقت : ةسمه 



.دحأ اهملعي  ةيفخ ال 

ينعت ةعماجلا  نأ  وه  اًذخأم ، تاليوأتلا  برقأ  نإ  ةيرابتعالا ؟ امهتفصب  نيتيصخشلا  نيتاه  ُليو  وه  امو  كلذ ، ينعي  اذامف 
حضتت كلذبو  .هركمو  ةيرابختسالا ، هتاردقو  ةينقتلا ، هتاكم  برغلل  ٌزمر  ةيدلبلاو  ..ةيرثألا  هبيدارسو  هرارسأو ، هثارتب ، قرشلا ) )

ماتلا دقفلا  ةيادبو  ةياورلا ، ةيا  برق  تءاج  ةراشإلا  هذه  نأ  اميسال  امهلاجر ، نيب  يرسلا  روازتلاو  عامتجال  ةصاخلا  ةراشإلا 
ناك يذلا  رمتؤملا ، تاودن  ىدحإ  هتيضق يف  تريثأ  يتلا  ثلاثلا ) ملاعلا   ) عضو ةقيقح  نع  اضيأ  فشكي  ليوأتلا  اذهو  ..اهلطبل 

.هيف كراشيل  ةنيدملا )  ) ىلإ رضح  دق  يوارلا 

فصنلا هئ يف  ٌصخش  ..ةعماجلا  هتدقع  يذلا  عساتلا  يوئملا  رمتؤملا  روضحل  وعدملا  كلذ  ةياورلا : ةيروحملا يف  ةيصخشلل  يتو 
تابسانم الإ يف  نيبت  هحمالم  داكت  ال  ته ، ٌصخش  ةياورلا  نم  يناثلا  فصنلا  وهو يف  .ا  ٌهودشم  ةنيدمل ، هدوجو  نم  لوألا 

يطعي هتلمج  وهو يف  ثادحألل -  انليو  راجفنالا يف  اذهل  ضرعتن  فوسو  هيأر -  نع  اًربعم  اهيف  رجفنا  ٍةدحاو  ٍةرم  يفو  ةليلق ؟
.موتحملا عايضلو  رظتنملا ، دقفلو  ةبرغلا ، قمعب  اًساسحإ 

اهنم كلذ ؛ ىلع  ةيوق  تدرو  دقف  هسفن ! يناطيغلا  لامج  صخش  ىلع  لدت  اأ  ىلإ  تيهتناف  ةيصخشلا ، هذه  ُتربتعا  دقلو 
نم فرعن  نحنو  نييارشلا ، بوطعم  نسلا  مدقتم يف  وهو  نآلا ، يناطيغلا  رمع  اًبيرقت  وهو  ةلوهكلا  فراشم  ىلع  هنأ  ىلإ  ةراشإلا 
ةباتك خير  وهو  اًماع -  نيرشع  لبق  هدلاو  توم  ىلإ  ةراشإلا  نع  كيه   ؛

11
يلارتيملا هنرش  للخو  ربكل ، هساسحإ  تايلجتلا 

اهلوانت ٍةايح  ُعئاقو  اهلكو  لقتعملا ؛ مو  مأل ، تاحيولتلا  تءاج  كلذك  رصاعملا - بدألا  يف  بأ  ةيثرم  عورأ  تايلجتلا 
.ًاليصفت تايلجتلا  هتاذل يف  مجرت  نيح  يناطيغلا 

( ملاعلا  ) ىلإ هئيجم  ةعيبطب  يناطيغلا  ساسحإ  سكعي  ةنيدملا ، ىلإ  ةياورلا )  ) ىلوألا يف ةيصخشلا  لوزن  نإ  لوقلا : ىلإ  كلذ  نم  جرخن 
روصتي اذكهو  ..هنع  ًالدب  وه  ءاجف  هئيجم ، اًررقم  ناك  يذلا  ُليمزلا  ضرم  ذإ  رباع ، ٍضَرَع  ضحم  ةنيدملا ، يوارلا  لوزن  ناك  دقف 

وحن ىلع  ملاعلا  ىلإ  هئيجم  ةيناكمإ  نع  ثيدحلل  تايلجتلا  نم  عضاوم  صصخي  هارن  كلذلو  ايندلا ! ىلإ  ضراعلا  هروضح  يناطيغلا 
ناك دقو  ..نيرخآ  مأو  بأ  نيب  ةيبروألا ، ندملا  ىدحإ  أشني يف  يذلا  ليدبلا )  ) كلذ نع  ُّصقيف  ًالعف ، هب  ءاج  امع  فلتخم 

ام مل اًضيأ  فرعيو  نوكيس  امو  ناك  ام  فرعي  فراعلا : نأ  نم  ةفوصتملا  ضعب  هيلإ  راشأ  ام  يلجتلا )  ) اذه قّبطي يف  يناطيغلا 
! نوكيس ناك  فيك  نكي ، ام مل  ناك  اذإو  ..نكي 

رظن ةهجو  نم  ملاعلا : ىلإ  روضحلاك  اًمامت  ..شيعم  هنكل  ضْرُم ، ريغ  ٌرّدقم ، فقوم : وه  ةنيدملا ) ىلإ  ءيا   ) فقوم نأ  مهملا ،
.يناطيغلا

، هدنع يعدتسي  ام  اًبلاغ  ةأرملا  دورو  نأل  يناطيغلا ، بدأ  سنجلا يف  نع  ثيدحلا  نم  دبال  انهو  ةنيدملا  حطش  ةأرملا يف  ىلإ  يتو 
ةلحر نايب  عرش يف  نيح  تايلجتلا »  » لبق يف نم  يناطيغلا  انمدص  دقف  مألا ! يه  ةأرملا  هذه  تناك  نإو  ىتح  سنجلا ، رومأ  ركذ 
راطإ تمت يف  ةيؤرلا )  ) هذه نأ  عمو  يمأ » جرف  لخدي يف  يبأ  بيضق  تيأر   » هصن ام  ةلحرلا  لحارم  ىدحإ  لاقف يف  هنوكت ،

.هريبعت مداصلا يف  وحنلا  اذه  ىلع  ءاج  يبدألا  اهريوصت  نأ  الإ  لاثملا ، ملاع  نم  يؤر 

نيح ةنيدملا  حطش  تدرو يف  يتلا  ةدراشلا  ةرابعلا  كلت  نمو  .يناطيغلا  بدأ  سنجلاو يف  ةأرملا  نيب  قيثولا  لاصتالا  ودبي  امك 
حلصت يل له  هسفن : لأسيو  يوني  هنإف  رفسي ، اذإو مل  عرشو ، الإ  ةأرما  ىلع  هانيع  تعقو  لجر  نم  ام  لوقيل : قايسلا  عطق 

؟ اهل حلصأ  لهو 



! هايملا ةرود  وهو يف  همأ  هئجافت  نأ  ىشخي  ناك  هنأ  تايلجتلا  لاق يف  ذإ  هعم ، ةأرملا  ةريس  ءدب  لبق  يناطيغلا  عم  سنجلا  أدب  دقو 
يفو .تاكمإلا  ٌرادهإ  هن  ةرمو  ديلا » حكن  ليوط يف  ثارت   » هن ًةرم  هفصو  اًيصخش  اًخير  تراص  ىتح  ةلأسملا  ترمتسا  مث 

.غارفلا لبق يف  نم  ردهأ  ام  ىلع  هقلقو  ةأرملا ، عم  ةقالعلل  يلعفلا  ملاعلا  هلوخد  ىلإ  ةراشإ  ريخألا ، فصولا  اذه 

ةبابصلا ةلاسر  يف  ريلاف »  » اهتبحاص ىرخألاو  تايلجتلا ، يف  رول »  » اهتلطب ىلوألا  ناتميظع ، قشع  اتصق  يناطيغلا  بدأ  يفو 
لوألا ءاقللا  ةعور  فصو  قرغتسي يف  وهف  ..نويسنامورلا  هيلع  هدسحي  وحن  ىلع  رعاش ، رمألا  أدبي  ةرم ، لك  يفو  ...دجولاو 

امك ةأرملا  فصي  وهف  ةقيقح ، هذهو  نوكلا - جراخ  ةأرما  نع  ثدحتي  هنأك  ودبيل  ىتح  اًيلاع ، قِّلحيو  ةبوبحملا ، هجو  عم 
اّالط ىأرو  الإ  ..هرمع  تجلو  ةأرما  يعدتسي  ال  هنإ : ذإ  ىلوألا ، ةّلهل  ةيانعلا  ُديدش  وهو  هتاذ -  لخاد  اروص  تسكعنا 
صصق ىدحإ  يفو  ةبابصلا ، ةلاسر  عئار يف  وحن  ىلع  اًطوسبم  هارن  ام  اذهو  .ينادتلا  تاظحل  ءدبو  ايقللا ، تايحاتتفا  ىلوألا يف 

.االه ناونعب : اهلعج  يتلا  ةريصقلا  يناطيغلا 

نم طبهي  نأ  هتداع  تناك  دقف  ...فلتخم  راسملا  ةيقب  نكل  ةحطاشلا ؛ ةنيدملا  ةأرملا يف  ىلإ  هفُّرعت  ةيادب  تناك  وحنلا  اذه  ىلع 
نم هل  رصح  الام  حاكن  نم  اًدتمم  اًخير  بتكيل  رارقتسالا ، طحم  يفو  ءاوترالا ، ضرأ  ىلع  ةبوبحمل  رقتسيف  تالهلا ، ةعور  ءايلع 

ضماغلا ُخيشلا  بلس  فصت  ىرخأ  ةرابع  تدرو  ينارفعزلا ) ةراح  عئاقو   ) يفو تايلجتلا ..)  ) تدرو يف ةرابع  يهو  ءاسنلا ،
.نوكلمي ام  ىلغأ  مهبلس  هن : ةيسنجلا ؛ لاجرلا  َةردق  ةراحل ،

هققحت ءدب  دنع  وهف  لئاح ! دنع  يناطيغلا  فقي  كلذل ال  هليبس  يفو  .ةبحملا  ُةفاطعنا  متت  ام  هالول  لاصتاو ، ٍققحت  ُرمأ  نذإ  ُرمألا 
ةياغلا نود  فقي  نأ  ديري  ال  عمسي ، نأ  وه  ديري  الف  اَهَجْوَز ؛ اَهِرْكِذ  حير  هيلع  ب  ةبابصلا ، ةلاسر  يف  ريلاف )  ) عم هلاصتاو 

: اكرول ةديصق  تركذت  انهو  رمتسيو ! ...ٌلئاح 

، ءارذع اإ  تلاق يل 

، رهنلا وحن  ا  ٌذخآ  أو 

اًجوز اهل  نأ  نيبت  نكل 

سميج سيدقلا  ةليل  كلذ يف  ناك 

، وبخت عراشلا  راونأ  تناك 

جهوتت ليللا  تاشارفو 

، زركلا اهل  تيدهأ  ةباغلا  يف 

، اهبح عقي يف  نأ  يبلقل  أشأ  نكل مل 

اًجوز اهل  نأل 

ءارذع اإ  تلاق يل  امنيب 

.رهنلا وحن  ا  ٌذخآ  أو 



كلذ وه  اهنم ، رهاظلا  نأ  الإ  ةريثك -  هوجو  ىلع  لمحت  نأ  نكمي  يتلا  اكرول ۔  ةديصق  ةيزمرلا يف  تارابتعا  نم  ناك  ام  أو 
قلقلا اذه  .اهتمتاخو  ةديصقلا  ةيادب  هسفن يف  نع  نلعي  ٌقلق  وهو  جوز ، اهل  يتلا  كلت  عم  ةقالع  ِةماقإ  نع  ئشانلا  يسفنلا  قلقلا 

دوي الو  اًجوز ، اهل  نأ  نم  ريلاف )  ) هتلاق اميف  ريكفتلا  ىتح  ديري  الو  ةبابصلا ، ةلاسر  ةيقشعلا  هتعئار  يناطيغلا يف  هدنع  فقوتي  ال 
، اهيلع لابقإلل  اًغّوسم  كلذ  دعب  هنأكو  ..ريغص  ادج ، باش  باش ، هن  اهجوز  اهفصول  حري  هارن  اًئيش مث  هنع  عمسي  نأ 

.اهتحافت ّقشو 

لامعأ ةديجم يف  قشع  ةصق  دجوت  ال  ةيلاتلا : ةظحالملا  َرْـبَع  هرعشتسن  امنإو  نيبي ، داكي  ال  ام ، اًقلق  حملن  اننإف  كلذ ، عمو 
ريلافو روأ ، رول يف  دجنف  .ردلا  جراخ  ٍققحتو  ٍقشع  ُتافوزعم  اهلكف  نطولا ، دودح  جراخ  اهحرسمو  الإ  ةيئاورلا ، يناطيغلا 

اذو طقف ! ةركاذلا  نم  االه  ًةته ، ُّلطت  يهف  ةيرهاق ، بح  ةصق  لطت  نيحو  .اذكهو  .. 
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يتيفوسلا داحتالا  بونج  يف 
ناطوألا الإ يف  حابملا )  ) مهقشع ءامس  نوقلحي يف  ال  هتاذ ، مه  نيذلا  يناطيغلا ، لاطبأ  لعجي  يذلا  يفخلا  قلقلا  كلذ  رعشتسن 

.ةديعبلا

ةفظوم عم  قشعلا  رتفد  حتتفا  نأ  دعب  يوارلا -  ينعأ  وهف -  اًميظع ، ًالُّدبت  لاوحألا  دجنف يف  ةنيدملا ، حطش  ىلإ  يتو  .. 
نم جعزني  هارن ال  ملاحلا ؛ ءدبلا  نم  داتعملا  وحنلا  ىلع  ةقسابل ، اهيلإ  راشأ  امنإو  اهل ، مسا  يتلا ال  كلت  ةعماجل ، لابقتسالا 
لب لبق ، نم  جزتما  امك  جزتمي  ال  ةرملا ، هذه  لاحرلا  طحي  وه ال  ..هنع مث  ديزملا  عامس  ىنمتي  لب  دنهلا ، دوجوملا يف  اهلجر  اهركذ 

؟ ديدجلا عقاولا  ُليو  امو  ىرج ؟ يذلا  امف  ..جولوَّالِل  اًملستسم  ىضري ،

بوطعملا رمعلا ، مدقتملا يف   » هلوقب هفصو  يذلا  َّدحلا  اذه  هتلحرل ، يصخشلا  ينحنملا  غلب يف  دقو  يناطيغلا  نأ  نظلا ، بلغأ 
قباسك كلذ -  نع  لغاشتي  ملف  ةيتآلا ) بورغلا  ةظحل  ةبهر   ) ةيؤر هيلع  تبلغ  نيح  حاحلإلا ، ُجيجض  هدنع  َّفخ  دق  نييارشلا »

لبق يهتنيس  اًضيأ  وهف  ةأرملا ؛ أدبت  نأ  لبق  اًركبم ، أدب  دق  هدنع  سنجلا  ناك  اذإف  ..ةرضاحلا  ةظحللا  صوغل يف  هدهع - 
ؤبنتلا يننكمي  ذإ  ةمداقلا ، ةيئاورلا )  ) يناطيغلا لامعأ  حاتجت  نأ  عقوتن  ةيناسنإلا )  ) نم ةمراع  ةجومل  لاا  حسفي  اذهو  .اهئاهتنا 

، اًته اييح ، يتأيس  امنإو  ينارفعزلا ، ةراح  عئاقو  يف  ًالثم -  رجفلا -  امك  سنجلا ، هيف  رجفتي  نل  لامعألا ، هذه  نم  يتآلا  ن 
.
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ةعور رثكأ  ةيناسنإ  تاظحل  دنع  فقوتلل  لاا  اًحسفمو  ..اًركذتُم 

ةجهوتملا ةيزيلجنإلا  ةريمألا  نيب  ثدح  ام  َّصقتل  ةنيدملا ) حطش   ) قايس تمحتقا  يتلا  ةياكحلا  كلت  قباسلا ، ليوأتلا  دكؤي  اممو 
هذه يفو  ةعورلل -  ةيلاوتم -  ةرم  ةرشع  تس  ءارعلا  اهحكني يف  لظ  يذلا  يديعصلا  كلذ  اهتلاض يف  تدجو  نيح  ةبغرل ،
اهَحِك ةريمألا  تبحصو  .لامتحالا  ىلع  اردق  نم  صاخلا  اهسراح  بجعت  ىتح  قيتعلا ، يداولا  يف  اُوص  ددرت  ةليللا :
ةياهنلا يف   - تامو طقاَّسيو ؛ دَّصفتيو ، يوذي ، ُقراخلا  ُحاَّكَّنلا  أدب  ..رهدلا مث  نم  اًنيح  هب  تعتمتساو  اهدالب ، ىلإ  يئادبلا » »

.ترحتنا اهجرب  قوف  نمو  ةحطاشلا ، ةنيدملا  ىلإ  يه  تءاجو  ردلا ، ةقرافمو  ةبرغل  هساسحإ  قمع  نم  - 

لوقي يف نيح  ًةحارص ، يناطيغلا  هنع  ّربعيس  ام  اذهو  .نال  اًساسحإ  تاظحللا  دشأ  عم  ةنيزحلا ، ةيبورغلا  قافآلا  حولت  اذكه 
ةورذ يفو  ..اهلاقع  تالفناو  اهراسإ  قالطنا  دنم  هلقع )  ) ينيعب اهآر  الإ  ىثنأ ، هرظن  تفلت  مل  هّنإ : ةنيدملا  حطش  تارفن  ىدحإ 

لكيهلا سملتي  داكي  لب  ةخوخيشلا ، ناعمإلاو يف  ِّنِّسلا  نعطلا يف  دعب  هيلع  نوكيس  ام  ىلإ  همامأ  ُّيتفلا  ُهجولا  لدبتي  جامدنالا ) )
؟ هانلو ام  كلذ  تبثي  الفأ  ..ىقبت  ٍتاذلمو ال  قاوشأ  نم  اًموي  هلوح  جض  ام  لك  ًواط  ىرذتيو ، ككفتيس ، يذلا  يمظعلا 

!؟ هءارو ام  قارشإو  هلاعأ ، ءامس  نع  سنجلا  بورغ  ءدب  اًنلعم  ةمراعلا ، ةيدوجولا  هتاظحلل  فسألا  يناطيغلا  يعن  ىلإ  ريشي  الأو 

ٍةوعد دعب  هيلإ  فُّرعتلا  ةياورلا  لطب  أدب  .لياخملا  فيطلا  روهظ  ةياورلا  رهظت يف  يتلا  يبرغملا  ةيصخشل  يت  بورغلا )  ) اذه نمو 



يذلا وه  يبرغملا  اذه  ناكو  ..اهيف  هتليح  ةعسبو  ةحطاشلا ، ةنيدملا  روم  ةعساولا  هتفرعمب  ءاحيإلا  اهلالخ  ََّمت  ٍةفاضتسا  مث  هنم ،
«، هابتنالا بجو  اذل  ةساَّسح ، ةلحرمب  رمي  نآلا  هنكل  رهظيو ، وبخي  اًميدق ، اًعارص  شيعت  ةنيدملا  هذه   » نأ ىلإ  يناطيغلا  رظن  تفل 

دُّدوت عمو  ةعماجلا » سيس  ىلع  نورق  ةعست  رورم  ةبسانمب  لافتحا  رضحت يف  ملأ  ٌفرط ، نآلا  تنأ   » ريذحت لو  هيلإ  ىقلأ  مث 
امف ههنك ! ىردُي  ٌضومغ ال  هتماستبا  يفو  هيلع ! فوقولا  نكمي  هيف ال  اًئيش  ةمث  نأ  الإ  ..هتماستباو  بارشلا ، امهلدابتو  ِّيبرغملا ،

؟ ةيصخشلا هذه  ُليو 

دَّدرت كانهف  تايلجتلا ، ىلإ  تاذلو  ةقباسلا ، يناطيغلا  لامعأ  ىلإ  ىرخأ  ةرم  عوجرلا  نم  دبال  يبرغملا )  ) رمأ ةقيقح  مهفن  يك 
نيرصاعملا ةبحص  نم  باذجنالا  يضامل يف  رضاحلا  لخادت  دجنو  ىصقألا ) يبرغملا   ) ريبعت دجن  كانهو  .ساف  ةنيدمو  يبرغملا  ركذ 

هبحصي يف يذلا  بيرغلا ) لجرلا   ) دجنو .نايسنلا  ةوه  ةفاح  ىلع  سلاجلا  ميهاربإ ) ديهشلا   ) ءاقل ىلإ  ملاعلا ) دومحم  سينب ، دمحم  )
يناطيغلا ةينب  اهاصقأو يف  قطانملا  قمعأ  نم  ٌةدحاو  ا  ساسحإلا  يطعت  تايلجتلا  يف  برغملا )  ) نإ ..ساف  ةقزأ  ةبرغ يف  ةلحر 

هذه يفو  .روعشاللاو  روعشلا  نيب  وأ  يعواللاو ، يعولا  نيب  ةلصافلا  ةيتاذلا ) ةقطنملا   ) يف ديدحتلا ، هجو  ىلع  عقت  يهو  ةيسفنلا ،
، انه نمو  ..ُدقفلا  ةظحللا ، ُةقرافم  يروعشلا ، ُّوندلا  ُءاصقإلا ، ُةبرغلا ، ُبارتغالا ، ُةبارغلا ، ةمومهملا ، ُةركاذلا  كباشتت : ةقطنملا 

: ةنيدملا حطش  يبرغملا يف  ةيصخش  ُليو  أدبن 

امع نلعم ) ريذحت   ) ىلإ ةجاح  ادبو يف  ةحطاشلا ، ةنيدملا  نع  يوارلا  رصاحي  قلقلا  أدب  يذلا  تقولا  يف  يبرغملا ، ةوعد  تءاج 
نم ةيرهاظلا ، هسفن  ىلإ  يناطيغلا  هيف  ثدحت  روعش ، اوند  ُّيبرغملا ، ناكف  حطشلا ، اذه  لك  نع  مج  قلق  نم  هسفن  شيجي يف 

ةميقم يتأرماو  بونجلا ، سردت يف  يتنبا  يدرفمب ، انه  شيعأ  يننإ  : » هلوق َةقرافملاو يف  َةبرغلا  ُّيبرغملا  رهظأ  .ةّيصقلا مث  هسفن  ةهج 
قمعأ نم  هسمه  جرعي  ٌّيلخاد  توص  وهف  كلذ ، عمو  ..تاهجلا  ٌعزوم يف  ٌقرافم ، برتغم ، ُساسحإ  نذإ : وه  لامشلا » يف 
بناوج هل  ءاضأ  َّيبرغملا  نإ  ُّقحلا  لاق : انه  نمو  هيلإ ؛ عامتسالا  ىلإ  ٍةجاح  يناطيغلا يف  يوارلا / ناك  ٌتوص  وهو  سفنلا ؛ قطانم 

.ةقلغتسم ًةمهبم  هل  ودبت  وأ  اهظحلي ، الأ  نكمملا  نم  ناك  رهاوظ  كاردإ  هيلع  لَّهسو  ىتش ،

يتلا هتماستبا  يفو  قلقملا ، هروضحل  يفخلا  ِّسملا  اذه  ةبارغلا يف  رهظت  هترثأو ، يبرغملا  تيب  فحت  ةمومهملا يف  ةركاذلا  رهظت  امكو 
كلذ ا  لصتا  يتلا  تايصخشلا  لك  تفتخا  امك  ةياهنلا ، يفتخي يف  نيح  دقفلا )  ) يبرغملا رهظُي  اًريخأو ، ..ام  اًئيش  يفخت 

.ةحطاشلا ةنيدملا  ةجل  يف  قراغلا » »

، ةنيدملا يف  ةتقؤم »  » اًمود هتماقإ  لظت  يذلا  طفنلا  ريمأ  انه  وهو  نينس ، ذنم  قدنفلا  ميقي يف  يذلا  يبرعلا  ةيصخش  ةياورلا  يفو 
ىهقم دجم  لاوز  نم  ةيصخشلا  يناطيغلا  ةرارم  سكعي  يذلا  ىهقملا  بحاص  ةيصخش  اهيفو  .ملاعلا  يف  تلق : تئش  نإو 
رهظي يذلا  يقيرفإلا  ةيصخش  اهيفو  .روخصلا  نيب  رحبلا  ناطرس  يوزني  امك  ةيلاعلا ، ينابملا  نيب  هئاوزناو  ةرهاقلا ، يواشيفلا يف 
جاربأ قوف  نم  مويلا  ايقيرفإ  ىقلُت  امك  ةنيدملا ، جرب  قوف  نم  تمص -  يف  هسفنب -  يقليل  ديعب  نم  يت  عراف  ريمأ  لكش  ًةرم يف 

ىلإ ةراشإ  اأكو  روهقملا ، ملاعلا  ةيضق  نع  عفاديف  رمتؤملل ، نيوعدملا  دحأ  لكش  يف  رخآ ، ُّيقيرفإ  رهظي  مث  يبرغلا ؛ لالغتسالا 
سراُمي يذلا  هسفن  ليلذتلا )  ) وهو هتاكيشب ، باعصلا  لِّلذي  يذلا  يكيرمألا  ريفسلا  ةيصخش  اهيفو  ..اًنيعم  ًءاقب  ايقيرفإ ، ءاقب 

.انمصاوعب

امك ةمكحلاف -  اًروتسم ، رمألا  كرتنلف  ..لاوحأ  تحضتفاو  ثكملا  لاطل  تايصخشلا ، هذه  لكل  متألا  ليوأتلا  دنع  انفقوت  ولو 
صخش نم  ام  هن  اًملع  ..هتريصبب  قئاقحلا  ةيقب  هانكتسا  نطفلل  كرتنلو  هدروأ ، ام  انبسحف  رتتست ! نأ  بحت  ءامدقلا -  لاق 

.رصاعملا رمأ  عقاول  تاحيولت  نم  هل  رصح  ام ال  هب  ٌنوزخم  ٌزمر  رمألا : ةقيقح  وهو يف  الإ  ةحطاشلا ، ةنيدملا  هركذ يف  ءاج 
 



: ثادحألا ُليو 

امهالكف تايلجتلا ، باتك  طقف يف  امهسامتلا  نكمي  زيمتو ، ةدارف  ىلع  ةنيدملا  حطش  ّصقلا يف  طمنو  ثدحلا  دعاصت  يوطني 
ةياهنلا يطعتل يف  تايعادتلاو ، ىؤرلا  تامنمنم  دشتحتو  ثادحألا ، طويخ  اهيف  بكارتت  طوطخلا ، ِةقيقد  ٍةيرادج  ٍةجوسنمب  هبشأ 
هناويدو يمورلا  نيدلا  لالجب  اًمود  ينركذي  قمنملا ، يبدألا  نيولتلا  اذهو  ...ةدحولا  عونتلا يف  كارد  ةصاخلا  ةيلامجلا  ىؤرلا  كلت 

مدخت ةصاخ ، ٍتالالد  قايسلا  ذخ يف  يذلا  ثوروملا ، صصقلا  تاقرفتم  نم  ٍدشح  ربع  لصاوتم ، جورع  نم  هيف  امل  يونثملا ) )
.نوكلا نم  اهبحاص  فقوم  نع  ّربعت  يتلا  ةيقارلا ، ةيبدألا  ةموظنملل  لصاوتملا  يعسلا  كلذ  ةياهنلا  يف 

نم هل  رصح  ام ال  وحن  رركتملا  باذجنالا  كلذو  ثادحألا ، يلاوتل  يلصألا  طخلا  نيب  زييمتلا  نكمي  ةحطاشلا » ةنيدملا   » ملاع يف 
هذه طقف  ركذن  كلذ ، نمف  ..قمعأ  ٍمارم  تاذ  يلكلا  قايسلا  يفو  ةنيعم ، ةلالد  تاذ  اهلاصفنا  ودبت يف  ةيدرس » تامحتقم  »

: ةمحتقملا ةثداحلا 

اذه نم  ًالقع  لقأ  تيأر  له  بيطلا ، لجرلا  اهيأ  رئاطلا : لاقف  هنم ، بيرق  رئاطب  اذإو  بوصنم ، خفب  َّرم  اًخيش  نإ  لاقُي  »
ىأر هتدوع  دنعو  هتجاح ، ىضق  هدصق ، ىلإ  خيشلا  ىضم  هيف ! عقأ  نلو  ريطأ  نل  أ  هب ، ينديصيل  خفلا  اذه  بصن  دايصلا ،

«. نيع الو  رثأ  قبي  مل  نيحلا ، ءاج  اذإ  روفصعلا : لاق  اًبجع ! لاقف : خفلا ، اًعقاو يف  رئاطلا 

اهنكل يف ردق ، نم  ينغي  رذحلا ال  ن  ماعلا  داقتعالا  بناج  ىلع  ةدرفم  لمُحت  يونثملا )  ) قبع اهنم  حوفي  يتلا  ةصقلا  هذه 
ُنيحلاف ..انتمكح  تناك  امهم  عقاو ؛ رمألاو  ةموتحم ، ةياهنلا  نإ  لوقلا : ىلإ  يمارلا  يناطيغلا ، دارملا  ةصاخلا  ةلالدلا  دكؤت  ةياورلا ،

دقف ةنيدملا ..» حطش   » ةلحرل نوحشملا  يماردلا  راسملا  ةيا  لعفل يف  ىرج  ام  اذهو  .نيع  الو  ٌرثأ ، كاذنآ  ىقبي  نلو  ٍتآ ،
ةيقبسأ دكؤي  يذلا  رمتؤملا  رضح  هنأل   ) ةنيدملا يرجي يف  اميف  ٌفرط  هنأو  ٌةبوصنم ، كارشلا  نأ  روفصعلاك -  يناطيغلا -  ىعو 

هب حيولتلا  بجي  امع  حصفأو  رمتؤملا ، قلطنا يف  كلذب ، هيعو  نم  مغرلا  ىلع  يوارلا  نكل  ةنيدملا ) خير  ةيدلبلا يف  ىلع  ةعماجلا 
كرشلا عقوو يف  بقترملا ؛ هعايض  ََّمتو  هرثأ ، قحمناف  نيحلا ، ءاجو  ةرئادلا ، هيلع  ترادف  ..بكسناف  رطع ، ةجاجز  ناك  ديعب ! نم 

! يبرغملا ةلالط  وأ : ..هبلق  ينيعب  ًالبق  هآر  يذلا  بوصنملا 

يلاوتلا  » ىقبيو ...قايسلا  االالدو يف  اهازغم  مهفو  ةنيدملا  حطش  ةمحتقملا » عئاقولا   » ىلإ رظنلا  نكمي  قباسلا ، وحنلا  اذه  ىلع 
.هليو ددصب  نآلا  نحن  ام  وهو  ثادحألاو ؛ عئاقولل  يلصألا »

هنأ ركذو  ايضرع ؛ ًالوزن  ةحطاشلا ، ةنيدملا  ىلإ  ةياورلا  بحاص  لوزن  ينعأ  ءادتبالا ، ثدح  ليو  َّرَم -  اميف  انل -  قبس 
، يناسنإلا دوجولل  ةيؤرلا »  » هذه نأ  ىلإ  رظنلا  تفلن  انهو ، ملاعلا ، ىلإ  ناسنإلا  ءيجم  ةلأسم  يناطيغلا يف  رظن  ةهجول  ساكعنا 

فسلفتلا قايس  يف  يناطيغلا  عضو  نكمي  ال  كلذ ، عمو  ..ةيدوجولا  ةفسلفلا  اهرهشأ  تافسلف ، ةدع  قالطنا  ءارو  تناك 
وه دكؤي  ةياهنلاو : ةيادبلا  ضومغ  لباقم  يف  رحلا ، يناسنإلا  لعفلا  ةرورض  اودكأ  نيذلا  نييدوجولا  فالخ  ىلع  وهف  يدوجولا ،

ةصق هحضوت  ام  اذهو  ةدوع ؛ اللا  ىلإ  يرسقلا  فارجنالاو  ةهاتملا ، الإ  ناسنإلل  سيل  هنأو  ٌّقح ، رشبلا  َلوفأو  ٌّقح ، َتوفلا  نأ 
.جورخ ناونعب : اهلعج  يناطيغلل ، ةريصق 

انبيصي ةرم  لك  يفو  تارم ، ةدع  رركت  ٌفوقو  وهو  ..ةنيدملا  يف  نمألا ) ىنبم   ) مامأ فوقولا  دنع  ىرج  ام  ةياورلا ، ثادحأ  نمو 
امأ ..يجراخلا  هروس  هنول ، هذفاون ، فلتخم ؛ لكشب  ةرم  لك  ودبيف يف  ضماغ ، ٌّيرحس  ٌعقاو  هفلي  يذلا  ىنبملا  كلذ  نم  لوهذلا 

؟ هلوقي نأ  يناطيغلا  ديري  يذلا  امف  ةنيدملا ! ام يف  رطخأ  ىنبملا ، اذه  نإ  وهف : ريغتي ، ام ال 

لك ةبسحلا ، روم  مئاقلا  لجرلا  َّبص يف  ثيح  تاكرب ، ينيزلا  ةيعادبإلا : هتيحاتتفا  تارباخملاو يف  نمألل  يناطيغلا  ةيؤر  تأدب 



صخشب يتليخم  تاكرب يف  ينيزلا  طبتري  اذامل  يردأ  الو  رصع ، لك  تارباخملا يف  زاهج  سيئر  صخش  هدجن يف  نأ  نكمي  ام 
تباثلا نكل  ..يقرعلا  هئامتنا  لوح  تاورلا  تضقانت  قباس : مرجم  هسَّسأ  ةنيدملا )  ) نمألا يف ىنبم  نأ  مهملا ، رصن !؟ حالص 

لصأ ىلإ  يناطيغلا  ئموي  انه  .خلإ  ..لَّحُّرلا  رجغلا  نم  ةباصع  اًريغص يف  ايبص  أدب  ةديطو ، مارجإل  هتقالع  نأ  هب ، عوطقملا 
اهنكل يف ةفلتخم ، تائيهو  ًالاكشأ  ةرم  لك  ذختت يف  يتلا  ةزهجألا  كلتل  ةديدشلا  هتيهارك  رتسيو  ايندلا ، اهلك يف  نمألا  ةزهجأ 

طباضل يسفنلا  هثيدح  ركذن  تايكلا ، هذهل  يناطيغلا  ةيهارك  ركذ  ةبسانمبو  يناعملاو ..» ينابملا  رطخأ   » هدنع لظت  ةياهنلا 
ولعت ةيحور  ةلحر  لثمي  يذلا  تايلجتلا  باتك  ءاج يف  كلذ  نأ  نم  مغرلا  ىلعف  ...هلاقتعا  مأ  هعم  لماعت  يذلا  تارباخملا 

: ًالئاق هسفن -  يف  طباضلا -  بطاخي  هتلعجو  هلاح ، هيلع  تشَّوش  رمألا  ةوسق  نأ  الإ  يدمرسلا ، ءافصلا  ثيح  ملاعلا ، قوف 
، ملأتم
ً
ا اًروتوم ، يناطيغلا  ودبي  ..ةبحألا مث  قرفم  نمزلا ،  ةبودج  ضرملا ،  لوط  اًدبأ   ظيقلا ، ةأطو  الك   موشغ ، اشاح  

.صتقيسو هقحل ، ام  اًموي  وحميس  هن  تايلجتلا  ئراقل  مسقيف  ةيلاغلا ؛ همأ  هِّبَسو  هل ، طباضلا  ةناهإ  رانب  اًيظلتم 

سجوتلا نم  ردقلا  اذه  هتامتعو ، هزيلاهدو  هرومأ  ليصفت  نم  حملنل  ملاعلا -  يه  يتلا  ةحطاشلا -  ةنيدملا  نمألا يف  ىنبمل  دوعنو 
، انناهذأ روفلا يف  ىلع  زفق  اهاش ) امو  ةيانبلا   ) وهو ةياورلا ، نم  ءزجلا  اذهل  يناطيغلا  هعضو  يذلا  ناونعلا  ىلإ  رظن  اذإف  ..عورملا 

كلت ةيكيرمألا ، ةثعبلا  ىنبمل  اًفصو  ىنبملل ، هفصوب  قحلأ  هنأ  اميسالو  يناطيغلا ، ةنيدم  اماع يف  راص  عورملا ، سجوتلا  اذه  نأ 
يتلا ةماتقلا  هذهو  ..ةيرخسلا  امبرو  ىرخأ ، ًايحأ  ةيهاركلاو  لؤاستلا  ريثي  اًضماغ ، اهروضح : رمتسي  يتلا  ةلئاهلا  ةيناسرخلا  ةلتكلا 

ءاج يف امم  حضتي  ام  اذهو  ةبيطلا ، رعاشملا  لك  نادجولا  نم  جرخت  ىتح  شحوت ، هاش -  امو  نمألا -  ىنبم  سفنلا  اهريثي يف 
! يوثنألا اهريث  هدنع  فخ  ةقسابلا ، ةبحصب  وهو  هتاريغتو ، ىنبملا  ةعيبط  كردأ  نيح  هنأ : نم  ةياورلا 

دجوف ءارولا ، ىلإ  رظن  دقف  ةقسابلا ..)  ) عم ةرايسلا  هبوكر  دنع  ترج  يتلا  ةريحملا  ةعقاولا  كلت  ةياورلا ، ةمهملا يف  ثادحألا  نمو 
اًدبأ يف وه  يذلا  سوسحملا ، يصخشلا  اننامز  قيرطل ، ديري  وهف  ..ٌنيه  هليو  اذهو  هنم ! رورملا  درجمب  يفتخيو  ىوطُي  قيرطلا 

اًهايم نأل  نيترم ، هسفن  رهنلا  لزنت يف  نأ  عيطتست  كنإ ال  سطيلقاريه : لاق  ..ةظحللا  تاذ  ىلع  رورم  الف  رشن ، دعب  نم  يط 
.رارمتس كرمغت  ةديدج 

دعاصتو تايصوتلاو ، يماتخلا  نايبلا  ةغايص  لوح  نورضاحلا  فلتخا  نيح  رمتؤملل ، ةيماتخلا  ةسلجلا  عقو يف  ام  ثادحألا ؛ نمو 
ٍدودح دنع  فقي  مل  َّلُكلا : رأ  ٌليس  هنم  ردحناو  ةملكلا ، بلط  ةمراع ؛ ةظحل  يفو  .تفتلم  ريغ  ئداه ، انبحاصو  شاقنلا ،
نايبلا  ) ءاقب بلاطو  ملاعلا ، مهرود يف  نع  تييفوسلا  يلخت  دعب  ةفعضتسملا  بوعشلا  اهيناعت  يتلا  ةرارملا  ةنحش  غرفأ  ةيعرم ،

.وه امك  يماتخلا )

هليكشت داعي  ملاع  ريصم  ريرقت  يماتخلا ، نايبلاو  ..عفادتلا  بخصلا ، ةايحلا ، جيجض  وهف  رمتؤملا ، امأ  لوقن : اذه  ليو  يفو 
لاق يذلا  تهابلا ، تكاسلا  اهْربَع  رجفت  يتلا  ةيماردلا  ةظحللا  وهف : صاخلا ، رمألا  امأ  ماعلا ، اذه يف  تييفوسلا ! ىوزنا  امدعب 

: يناطيغلل ةقباسلا  لامعألا  ىلإ  ىرخأ  ةرم  عوجرلا  يضتقي  ةظحللا  هذه  ُمْهَـفو  ..نورخآلا  هلقي  ام مل 

، ٍةروف ُةيادب  اإ  رمأ ، رارقتسا  وأ  ةيا  تسيل  يه  ةبيرغ ، يلصأ  ةنيكس  نإ  هلوقب : هنوكس )  ) يناطيغلا فصي  تايلجتلا ، يف 
، برقأ تهبلا  ىلإ  نذإ  يهف  دعب ، هُدْعَـب  ام  ِحاون  وأ  ِخارص  هنزح يف  رُّجفت  لبق  عوجفملا  نوزحملا  تمصب  هبشأ  اإ  ..ةيدؤم  ٌةبتعو 
، ةيماتخلا ةسلجلا  هدوجو يف  لاح  هيلع  ناك  ام  طبضل  اذهو  .ةلزلزلا  دعب  ام  نوكس  وأ  يودلا ، قبسي  يذلا  تمصلا  ةظحل  اإ 

حصفأ ام  اذه  خارص ؟ هنزح يف  رُّجفت  لبق  عوجفملا  نوزحملا  تمص  هيلع  ىوطنا  يذلا  ام  وه : لاؤسلا  نكل  ةفصاع ! ٌنوكس مث 
امم مهلا  ةقطنم  يه  ةيلخاد ، ةقطنم  ىلإ  عجارت  هلعف ، ام  دعب  هنأ ، ةياورلا  ركذ يف  نيح  يروعش -  عوزنب ال  امبر  يناطيغلا -  هنع 
ام هفرع ، ام  بعصأ  اهل ، رِّدُق  ام  سكعب  تضم  لاوحألا  هلوقب : ةياورلا  هنع يف  ربع  ام  اذهو  .ربوتكأ  برح  دعب  رصم  ىرج يف 



، هتليح ةلقو  رطخلا ، نماكمل  متألا  هكاردإ  عم  ىربك ، تر  ئطاخ  ٍهاجتا  نيبو  دْرَفَك ، هنيب  رافنلا  عوقو  هدقرم ، ىنضأو  هاع 
نم يناثلا  فصنلا  يف  اهمامز  تالفناو  اهحاتفنا ، مأ  رصم  يف  ىرج  امم  يناطيغلا  هاع  ام  اذه  ..هريث  ةيدودحمو 
امإ لوألا ، هموي  نم  ٌّيسايس  هنإ  ذإ  ايسايس : يناطيغلا  بدأ  لعجأل  انه  فَّسعتأ  يننأ  نظُي يب ، الأ  وجرأو  .. 

14
تاينيعبسلا

! تايلجتلا نم  ثلاثلا  رفسلا  امك يف  اًحصفم ، امإو  تاكرب ؛ ينيزلا  امك يف  اًرتتسم ،

 - ةيماتخلا رمتؤملا  ةسلج  هراجفنا يف  دعب  يوارلا  سفن  رهظ يف  ايفخ  اًقلق  نأ  كلذو  ..ناكمب  ةقدلا  نم  وهو  ٌرمأ ، انه  اه  ىقبيو 
يتلا هتملك  ىلع  ةرارحب  هييحتل  ةيبرغملا )  ) ةذاتسألا كلت  هتءاج  نيح  قلقلا  تاحمل  تقرب  دقو  هدوجول -  ىرنس ، امك  ةمتاخلا ،

، لوألا ريذحتلا  بحاصب  ذولي  نأ  ديري  ةنيفدلا ، هتاذ  رومأ  نم  رم  قلعتي  نأ  ديري  يبرغملا ..)  ) نع اهلأسي  نأ  دوي  انه  .ترجفنا 
، لاؤسلا نع  مجحيف  خفلا ؛ ىلإ  ةلاحم  ٍضام ال  روفصعلاف  ىودج ، لاؤسلا  نم  ىري  هنكل ال  ..هدوجو  ىلع  نأمطا  ول  ّدوي 

.هِّحَفل يضميو 

تلاوت ثيح  تاءافتخالا )  ) ةملك هفالغ  لمحي  فلم  هعضن يف  نأ  نكمي  ام  ثداوحلا  نم  عقو  ةيماتخلا ، ةسلجلا  ىرج يف  امدعب 
.يوارلا رفس  زاوج  ..ةقسابلا مث  يبرغملا ، تاءافتخا :

لب ..لاقعلا  وذ  يبرعلا  يفتخي  سرفلا ) طبرم   ) اهقدنف يفو  ينيصلا ، ريمألا  اهجرب  ىفتخا يف  دقف  ةنيدملا ، ٌثارت يف  ءافتخاللو 
ام لاق  نأ  دعب  الإ  انبحاصل ، يصخشلا  دوجولا  سمي  مل  بيرغلا ، يئافتخالا  عقاولا  اذه  نكل  .يلايللا  ضعب  ينابملا يف  اهيف  يفتخت 

.ةمتاخلا ةيماتخلا /  ةسلجلا  هلاق يف 

هعابتأ لاز  امو  هتني ، ملو  جربلا  لخاد  ينيصلا  ريمألا  باغ  دقف  ءاهتنالا : سيلو  ..بايغلا  هليوأتف  هتاذ ، يف  ءافتخالا )  ) امأ
.هنورظتني

ثبلي الو  يلايللا ، ضعب  نمألا يف  ىنبم  بيغيو  .ليوطلا  هئاوزنا  نم  مغرلا  ىلع  هلاوزب ، ربخلا  ت  ملو  قدنفلا ، يبرعلا يف  باغو 
، ةيرشع ينثإلا  ةعيشلا  ةمئأ  رخآ  ءافتخا  ةعقاو  دوجوم يف  رمأ  كلذو  ءاهتنا ! ٌبايغ ال  نذإ ، رمألا  ..ةريغتملا  هعاضوأ  ىرُي يف  نأ 

.رظتنملا يدهملا  مهدنع : وه  يذلا 

عقوي يبرغملا  ناك  دقف  .قيدصل  ةلصلا  لاوز  ىلع  ةمالع  يبرغملا ، ءافتخا  يلاتلاك : اهليوأتف  انبحاصب ؛ ةصاخلا  تاءافتخالا  امأ 
نم قتشم  ميدنلا  نإ  هلاعأ : ضعب  يناطيغلا يف  لاق  دقو  ..ميدنلا  عاطقنا  ىلع  ةلالد  وهو  يبرغملا !! كقيدص  مس : ةوعدلا  ةقاطب 

، ينطابلا ملاعلا  ردنا  ىلإ  ةراشإ  اًريخأ : وهو  .عقاو  ةلاحم  مدنلاف ال  ةقرفتلا ؛ ءايشألا  لصألاو يف  هليحرب ، مدنلا  ثروي  هنأل  مدنلا ،
.يناطيغلا بدأ  يف  برغملا )  ) هينعت ام  كلذو  ةيناوجلا ؛ تّالطلاو 

ةأرملا تناك  دقف  ريخألا ) جورخلا   ) دنع ديلا  ءاوخ  ينعي  ..يوارلا  ِلَبِق  نم  ًالصأ  اهدوجو  كشتلا يف  لب  ةياورلا ، ةأرملا يف  ُءافتخاو 
، ترم اأ  رمألا  ىسقألاو يف  ..يضمت  مالحأ  فايطأك  الإ  رمعلا  عئاقو  امو  ىضم ؛ ملحك  ةقسابلا ) ةفوصوملا  يهو   ) ةياورلا يف 

عجاضي نم مل  َّنإ  ةحطاشلا : ةنيدملا  ءاسن  نع  ةياورلا ، ءازجأ  ضعب  يناطيغلا يف  لاق  دقو  ثدحي ! ا مل  لاصتالا  ىتحو  تهتناو ،
.ةأرمل ًالهاج  ْتَُمي  نهادحإ ،

ريسن يذلا  قيرطلا )  ) َيِوُط دقو  ةدوعلا ، يتأو  ..ةدوعاللاو  تُّتشتلا  ُناذيإو  دوجولا ، دنتسم  ُعايض  رفسلا : زاوج  ءافتخاف  اًريخأو ،
؟ هيف

يذلا راجفنالا  كلذ  ..ةيماتخلا  ةسلجلا  راجفنا  دعب  سوسحملا  دوجول  تالصلا  لك  تعطقتو  تاقلعتملا ، تضفنا  اذكه 



، انه مهملا  اًتيم ! رخيو  ةميظع ، ةقهش  قهشيف  يناعملا ، ضعب  كردي  ناك  مهضعب  نأ  نم  ةيفوصلا ، تاقبط  بتك  هيورت  امب  ينركذي 
: رعاشلا لاق  امك  رمألا  راصو  ..خفلا  راص يف  روفصعلا  نأ 

اَفَّصلا َىلِإ  ِنوُجَحلا  َْنيَـب  ْنُكَي  ْنَأَك َْمل 
  

ُرِماَس  َةَّكِمب  ْرُمْسَي  َْملَو  ٌسيِنَأ 
 

 

: ةبرغلا ىلإ  ِتْوَفلا  نم 

نحن ام  وه  لما ، ُرمألا  اذه  ..ةبرغلا  ىلإ  ُلاحلا  هب  تراص  ىتح  مظاعتي  ِتْوَفل  هروعش  لظ  ِتْوَفل ، ميظع  ٌرعاش  يناطيغلا 
.ةنيدملا حطشب  ًءاهتناو  يناطيغلا ، بدأ  نم  ةقباسلا  لامعألا  ىلإ  ادانتسا  انه ، هليصفت  ددصب 

تساج يف ةنيعم ، ةيصخش  نكل  ..هريث  ٌذف  روضحلا ، ِّيوق  اهمظعم  ةديدع ، ٍتايصخش  يناطيغلا  كَّرح  تاكرب ) ينيزلا   ) يف
ملو َّبحأ  لني ، ملو  حمط  يذلا  يرهزألا  باشلا  ينيهجلا ، ديعس  وه : كلذ  ...تتفتل  تهتناو  دعول ، تأدب  فيطلاك ، ةياورلا 

.ينوصح اومدهو  ينوبطعأ  هآ ، هلوقب : يناطيغلا  هغاص  ريبعت  عم  ةياهنلا  يشالت يف  مث  لصتي ؛

عقاول اًديسجت  هرابتع  عئاضلا ، زواجتملا  عوما  كلذ  ىلإ  ريشيو  ماعلا ، يرصملا  دوجولا  ىلع  لدي  ينيهجلا ) ديعس   ) ناك امبرو 
هذه بتك  نيح  يناطيغلا )  ) دوجو ىلإ  ًةراشإو ، ام ، ًةلالد  هيف  ُتيأر  دقف  كلذ ، عمو  ..ضيرع  عاطق  هدباكي  رصاعم ، يخير /
يذلا نيكسملا  اذه  ..اهمداصت  دنع  ايلعلا  ناوكألا  ُةعقعق  ُهْعِضْعَضُت  يذلا  ُريغصلا  ُّيضرألا  ُنوكلا  اذه  اًعم : امهف ، ..ةياورلا 

! مالستسالل ٌّرطضم  وهو  ءاهتنالاو ، ُتوفلا  هيلع  يرجي  يذلا  اذه  ..هحراوج  لك  نم  ٌدَّيقم  وهو  يصخشلا ، هنامز  هنم  تلفتي 
.ديعصل ةنيهج  ةدلب  نم  يناطيغلا  نإ  لفطلاك : ةريغصلا  ةقيقحلا  كلت  ىلإ  انه ، ريشنو 

ًالصف بتكف  ..تاماقملاو  لاوحألا  نم  لئاه  طيحم  ةينادجو يف  ٍةحابس  ربع  ةحارص ، هسفن  نع  يناطيغلا  ثدحت  تايلجتلا  يفو 
: ةفقو نم  دبال  انهو  توفلا ! لاح  هناونع : تايلجتلا ، نم  ريخألا  ثلاثلا  رفسلا  يف 

 - توفل فرعُي  اًماقم  الو  ًالاح  دجن  نل  فوصتلا ، ىلإ  عوجرل  اننكل  يفوصلا ، ثارتلل  ٌماهلتسا  تايلجتلا  باتك  نأ  ضرتفملا ،
نكمي الو  لب ، فوصتلا ، دوجوم يف  ريغ  نذإ ، توفلاف  اًفلأ ۔  نيسمخ  ىلإ  اهددع  لصي  ةيفوصلا ، دنع  تاماقملاو  لاوحألا  نأ  عم 
نآلا ىلإ  اهنم  دحاولا  ىلإ  راشي  لاصفنالا ، مامت  ةلصفنم  ةيروعش  تآ  وهف  ٍلاوتم ، ريغ  نمز  يفوصلا ، نامزلا  نإ  ذإ  ..دجوي  نأ 

ام كاردإ  هربع  نكمي  ٌّينآ ، عباتت  ةمث  سيل  هنأل  توفلا )  ) نع ثيدحلا  نكمي  ال  تقولا )  ) موهفم مكحبو  .تقولا  ظفلب : مهتغل ، يف 
؟ صاخلا يناطيغلا  ملاع  يف  توفلا ، ةعيبط  وه  امف  ..توفي  امو  يت ،

، هءانثأ وه  ربكيس  يذلا  نمزلل  همُأ  لجعت  دنع  فَّقوتو  هتلوفط ، نمز  ىلإ  دادترال  تايلجتلا ، ِهِتْوَـف يف  لاح  يناطيغلا  حتتفا 
ىرج امب  هتنراقم  نكمي  فقوم  وهو   ) ملعلا بلطل  رفسلا  ءانثأ  مألا  توم  ىلإ  ام ، ٍةراش  يتأو  همأو ، هيبأ  دقفل  فراجلا  هُّمل  ركذو 

نأ ىلإ  لحارملا ، بَّلقتي يف  كلذ  دعب  لظيل  لاقتعالا ، مأ  عئاقو  ىلإ  يناطيغلا  بذجني  مث  تاكرب ) ينيزلا  ينيهجلا يف  ديعسل 
.نامزلا فوخ  اذه  يناطيغلا : لوق  ةرشابم  اهقبسي  يتلاو  .. 

15
يونثملا نم  ىلوألا  تايبألا  ركذ  ىلإ  لاحلا )  ) هب يهتنت 

يه يف دقفُت  مث  اهلوح ، ام  ُةرعاشلا  ُتاذلا  هيف  دقفت  يذلا  قُّفدتلا  اذه  نمزلا ، قُّفدتب  ٌريرم  ٌروعش  يناطيغلا -  دنع  نذإ -  توفلا 
.فقوت الب  لب : ءارولا ، ىلإ  ٍدادترا  الب  انليحر ، ةيمتح  نع  مئادلا  ُهُنََرَج  نلعي  يذلا  سوسحملا  اننامزب  ٌةقالع  وهف  ..رمألا  ةيا 



ةظحللا بُّقرتو  تايئرملا ، ريغت  لعفب  نمزل ، ساسحإلا  دادزي  ثيح  رافْسَألا ، دنع  مخضتي  نأ  توفل  روعشلل  دبال  ناكو 
؛ نيبطق نيب  فقي  اًساسحإ  ةرضاحلا ، ةظحلل  اًنيعم  اًساسحإ  ةلاحم -  ال  ثروي -  يروعشلا ، مخضتلا  اذهو  .اًمئاد  اًبقرت  ةيلاتلا 
، لشفت ةلواحملا  دجوف  ةبابصلا  ةلاسر  يناطيغلا يف  لواح  ام  وهو  اهئاقبتسال ، ةرضاحلا  ةظحللا  صوغلا يف  ةلواحم  لوألا : بطقلا 

..ةرضاحلا ةظحلل  مئادلا  ءانفل  ميلستلاو  تاظحللا ، بورهل  مالستسالا  رخآلا : بطقلاو  دجولاو  ...ةبابصلل  ًةلاسر  تناكف 
ىوقي امنيب  بايغلا ، ًالغوم يف  راطقلا ، عافدنا  رمتسي  اهتيا : لاق يف  رَفَس  ناونعب  يناطيغلل ، ةريصق  ةصق  هدجن يف  ام  اذهو 

.يتنكم كلذ يف  نكي  مل  نكلو ، يرفس ، ءدب  ذنم  طيحي يب  ام  ىرأ  نأ  اًثبع  ًالواحم  ينيع ، تحتف  داعبلا ، روضح 
 

فقوت لبق  تاَظْيَحُلِل  َنَسَو  هلوأ : هل ؛ ناونع  ال  لصفب ، اهأدبي  يناطيغلا  دجنف  ةنيدملا ) حطش   ) ىلإ لخدن  ةهجلا ، هذه  نم 
ةيئانلا ردلا  هذه  وه يف  ام  ..لوها  نم  هتيشخو  ةكرحلا  عاقيإ  ُّريغت  ةعرسلا ، ؤطابتو  تالجعلا  ريرص  ىلإ  هبتنا  ةرشابم ، راطقلا 

.بيرغ ..ٌّيبنجأ  الإ  هبحصو : هلهأ ، نع  هنطوم ، نع 

روعشلا نم  يلخادلا  هنرسو  ساسحإلا  قُّفدت  وه  اهنم ، رهاظلا  نإف  ءادتبالا ، اذه  اهتمارصو يف  ةغللا  دومج  نع  رظنلا  عطقبو 
.ةبرغل ًءاهتناو  ..باحصلاو  لهألاو  نطولا  ي  ىلإ  لوها ، نم  ةيشخلا  ىلإ  نمزلا يف  يضمب 

( بورغ  ) ناكو ..عقاولا  ةبارغ )  ) تناكو ةهجلا ، نع  بارتغالا )  ) ناكف ةنيدملا ؛ حطش  يف  اهلعف ، تاقتشمو  ةبرغلا ، تَّطمتو 
.رمألا ةيا  ةلحرلا يف  بحاص 

ريبعتلا يف اذه  ةروطخو  ِدْقَـف » ُةموميد   » لوقي نيح  ةروطخلا ، نم  ةيلاع  ةجرد  ىلع  اًريبعت  يناطيغلا  مدختسي  ةنيدملا ) حطش   ) يفو
، نمزلا رورمل  قيمعلا  كاردإلا  نع  حصفت  يتلا  ةموميدلا )  ) ةملك نيب  هعمج  نمكت يف  هبدأ ، اهسكعي  يتلا  ةيروعشلا ، يناطيغلا  ةريسم 

.رملا رورملا  اذهل  ةيمتحلا  ةياهنلا  يه  يتلا  دقفلا )  ) ةملكو

لك هلوقب : ةياورلا  يف  اهنع  َّربع  يتلا  رعاشملا  كلت  ةقيمعلا ، ةيتاذلا  يناطيغلا  رعاشم  ةنيدملا ) حطش   ) يف تسكعنا  اذكه 
ةجوملا هذهو  .هتبرغ  مأ  يف  دبألا  ىلإ  هينيع  ضامغإ  نم  هفوخ  أدب  ىتم  يردي  ال  ةريخألا ، تاونسلا  ءانثأ  بشت  هسجاوه 

الإ يه  ام  ةنيدملا ، نأ  دجو  لم ، امدنع  هلوقب : ةياورلا ، نم  ىرخأ  ةرقف  هنع يف  َرَّـبَع  ٌكاردإ ، هدنع  اهكَّرح  ةفراجلا ، ةيروعشلا 
.نايسنلا نم  اوزو  تاجرد 

نيقيل رمألا  ىهتناو  ةرضاحلا ، ةظحللا  نع  ةبرغل  ساسحإلا  هسفن  دادزاف يف  نمزلا ، رورمب  ُساسحإلا  يناطيغلا  دنع  دادزا  دقل 
مث يف رشع ؟ تاونس  دعب  هيلع  لاحلا  نوكتس  ّمع  لءاستي  ةبابصلا  ةلاسر  يفو  ..تايلجتلا  ٌّقَح يف  يه  يتلا  ةقرافملا ، برقب 

اذكهو اًدغ !؟ نوكيس  نيأ  طقف -  لأس -  اهرخاوأ ، يفو  لبقملا ؟ ماعلا  هيلع يف  نوكيس  ّمع  لءاست  ةنيدملا  حطش  طساوأ 
نيب هسفنب  جومي  اًميدق -  ناك -  ام  لك  كاذنآ ، ددبتف  اهل ، هبقرت  لاط  يتلا  ةيئاهنلا  ةظحللا  برقب  ُيعولا  فثكتو  فعاَضَت 

ةيبرغم ٌةذاتسأ  هيلإ  تمَّدقت  متألا ، ةفرغ  وه يف  امنيبو  ..ةلزلزلا  دعب  ام  نوكس  يه  يتلا  ةظحللا  هذه  عم  عراشمو ، تابغرو  ءاوهأ 
اًزفاحو كرحتي ، هدنع مل  اًعفاد  نأ  الإ  ةدومو ، ىبرق  عورش  اهينيع  يف  هصن : ام  يكحي  هكرتنلو  ..نيترم  هتلبق  هتاراجفنا ، ىلع  هييحت 

..هئاوزنا ءدبو  هروتفل  وأ  ةقسابلا ، ءافتخ  هلاغشنال  امبر  ضبني ، هيدل مل 

؟ هبدأ هسفن يف  ىعني  يناطيغلا  نأ  هلك ، كلذ  ينعي  له  لاؤسلا : يت  انهو 

اًسنُأ يف نوكتل  مكعومدب  اولخبت  ال  ٌبيرق ، ينادقفف  َّيلع ، اوُّنِحو  ينم ، اونداف  نآلا ، امأ  ًالئاق ... : هتايلجت  يناطيغلا  متتخا  دقل 
تمت املو  .داعبلا  ءدب  دعب  برقلا  ىلع  يترسح  ايف  لصتتل ؛ الإ  عطقنت  الو  أدبتل ، الإ  يهتنت  يتلا ال  يتبرغ  ًةمحرو يب يف  يتشحو ،



..نآلا ا  هلصي  نمف  ..ةماتقلا  تون  نم  اهيف  يعسلا  هامح   » يتلا كلت  انتنيدم ، ركذو  ركذت ، ةنيدملا ، حطش  هتبرغو يف  هتشحو 
.ةنيدملا حْطش  رخآ  ةرابعلا : هذه  تناكو  ْنَم »؟

 

: يناطيغلا ىلع  درن  نأ  يقب 

لخبت الو  انعمدب ، كيلع  لخبن  نلف  بيرق ، كنادقفك ، اننادقف  نأل  اهيلعو ؛ كيلع  ُّنَِحنو  كتاملك ، نمو  كنم ، وندن  نآلا  نحن 
تيعس يتلا  كتنيدمو  ٍةرسحو ؛ ..ٍةبرغو  ٍةشحو  ىلع  ٌلبقم  الكو  ةمحرلاو ، سنألل  ةجاحلا  ِّسمأ  الكف يف  تايلكل ، تنأ 

، انتركذت كنأل  ُنحن ؛ ا ، كلصنس  ُنحن  ..ةعورملا  اون  كنع  درطتو  ةماتقلا ، ِّمَه  نم  كبلق  لسغتل  كيف ، يه  ىعستس  اهيف ،
.انل تملو 

 

: ءاإ

ىلع ةيئاورلا  هلامعأ ، راسمل  ةيعبتلا  ةلحرلا  ةلصاوم  نم  ىلجتي  ام  اذه  .نطابلا  ىلإ  رهاظلا  نم  ًةلخاد  ًةكرح  يناطيغلا  بدأ  كرحت 
فيفالتو هجاومأ  مطالت  رحبأو يف  جراخل ، لغشنا  ..ينارفعزلا  ةراح  عئاقو  تاكرب -  ينيزلا  ةركبملا : هلامعأ  يفف  صوصخلا ؛ هجو 

لئاهلا نوكلا  صاغف يف  ..ةنيدملا  حطش  دجولاو -  ةبابصلا  ةلاسر  تايلجتلا -  ةريخألا  هلامعأ  لخادلا يف  ىلإ  دترا  ..هبراسم مث 
.ةقيمعلا ااقبطو  سفنلل ،

بدأ امأ  تاذلا ) ىلإ  لوخدلا   ) حتف دقف  .هنع  لدعي  نأ  ىنمتأ  الو  اذه ؛ هصوغ  نع  لدعيس  ةلبقملا ، هلامعأ  يناطيغلا يف  نظأ  امو 
.هيف نعمأ  املك  ةيناسنإلا  نعميو يف  ىؤرل ، جومي  ملاع  ىلع  لطت  ةوك  يناطيغلا ،

؟ تاذلا بلق  جراعلا يف  قيرطلا  اذه  ىلع  يناطيغلا  لدتسا  نيأ  نم  لاؤس : انهو 

، تايلجتلا نم  يناثلا  رفسلا  يناطيغلا يف  رَّوص  دقف  يبرع ) نبا   ) نيدلا ييحم  ربكألا  خيشلا  لضف  نم  كلذ  نأ  ُّنظلا ، ّىلع  بلغي 
هب يف يتأ  امب  يت  نأ  يناطيغلا  عاطتسا  ام  كلذ ، الولو  نمزب ، تايلجتلا  قبست  اأ  دقتعأ  ٌةَبْحُص  يهو  ربكألا ؛ خيشلل  هتبحص 

..هركذ يذلا  يناوجلا  ملاعلا  اذه  ىلإ  هدوقت  نأ  اأش  نم  يبرع ، نبا  ةلكاش  ىلع  مه  ْنَمِل  بيدألا  ةبحص  نأ  مهملا ، .تايلجتلا 
: ةيفوص ًةعقاو  يناطيغلا ، ةقيرط  ىلع  ُّصقأس ، انهو 

لأسو ءيش ! لك  ةقيقح  هنأ  فرعي  يذلا  دجي هللا  الف  نوكلا ، رصبلا يف  بِّلقي  هنأ  هيلإ  ىكتشاو  هخيش ، ىلإ  نيديرملا  دحأ  ءاج 
دحأ لدبتسا  نأ  ثدح  : » ىرخأ ةعقاو  امارلا )  ) يفو ..ديرملا  بلق  وحن  هعبص  خيشلا  راشأف  نذإ ؟ نيأ هللا  هخيش : ُديرملا 

! كسفن فرعا  طارقس : لاق  اًميدقو  ٌةآرم » هلإلا ، ةروصب  دبعملا  ةنهك 

يت انهو ، ..تاملك  ةقاطلا يف  كلت  راجفنا  غوصي  نأ  بدألل ، َّمتَألا  قيفوتلاو  راوغألا ، رومت يف  ةلئاهلا  ةقاطلا  نأ  نذإ ، ةيضقلا 
.ةغللا ةلكشم 

ةنوآو حورلا ؛ نم  اًسمه  ريصت  داكت  ىتح  ًايحأ  ُّفشت  يهف  ةغللا ، ام يف  ةلكشم  يناطيغلا  بدأ  حملي يف  نأ  صِّحفتملل ، دبال 
ٌنأش ٍّلجت  لك  يهو يف  ٍناوت ، الب  ىلاوتت  يتلا  تايلجتلا  كلت  تاذلا ، تايلجت  رآ  هذه  لهف  ..اادرفم  عقعقتو  رَّخصتت ، ىرخأ 

ثحبي نأ  نذإ ، يناطيغلا  ىلع  ..م  امع  ريبعتلا  اودارأ  نيح  ةفوصتملا  تهجاو  ام  اهنيعب  يه  ةلكشملا  كلت  لعلو  امبر ؛ ديدج ؟



نأ دقتعأ  يننإف  يناطيغلا ؛ ةغل  ثحبل  اولوانتي  نأ  بدألا ، يسراد  ىلعو  ..مهتلكشم  نم  ةفوصتملا  هب  جرخ  يذلا  ليبسلا  نع 
، يناطيغلا اهاع  يتلا  لاوحألا  كلت  ًالوأ ، ثحابلا  نطبتسي  نأ  ثحبلا : طرش  نكل  .ةمهم  ءايشأ  نع  رفسيس  اهيف  ثحبلا 

.اهغاصو

؟ ةيلاتلا ةلحرملا  يه  امف  ..ةبرغلا  ىلإ  ِتْوَفلا ، نم  هبدأ  لقتنا يف  دق  يناطيغلا  ناك  اذإ  ريخألا : انلاؤسو 

امإ نيفقوم : دحأ  ىلإ  يدؤي  ةبرغلا ، ىلإ  توفلا  نم  لاقتنالا  نإف  انه -  ديفي  قطنملا  ناك  نإ  يقطنملا -  بيترتلا  بسحب 
.ةايحلا نم  ام  رظن  ةهجو  سكعي  نيفقوملا ، الكو  .ليحرلا  ةركف  ىلع  هابتنالا  زيكرت  امإو  ..دوجولا  نم  ىوصقلا  ةيرخسلا 

: ىرخألا ةهجلا  بوص  هجوتتس  وأ  ..ةقيمعلا  ةيرخسلاو  متألا ، ءزجل  ئلتمتس  له  ةيلاتلا ، يناطيغلا  ةياور  رظتنن  نحن  اهو 
.
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ةلحرلا ..لاحترالا  ..ليحرلا 



ةيليل ، تاراوح 
« بيغملا فتاه   » ةياور لوح 

 

، بتكلا نيب  نم  نولسني  ..نوت  ةمهمهلاو : حايصلا  نع  ُرشبلا  ُّفكيو  ُةَّرِسَألا ، ُقلغنت  نيحف  ..بيجع  يتبتكم يف  ُثدحي يف  ام 
اًحوضو اودادزا  ليللا  لغوت  املكو  .ناخدلا  طويخك  اوناك  اودَّدحتو ، ًةفاثك ، اودادزا  اذإف  ..مهحمالم  نوذختي  ةرجحلا  ءاضف  يفو 

.اودَّدبت هئوض ، ةلالغ  رجفلا  ىمر  اذإ  ىتح  اًقارشإو ،

ُتلقتنا امل  ينعأ ، .هابتنالا  نيعب  ملاعلا  روص  ةءارق  ىلإ  ةشهدلا ، نيعب  ملاعلا  ةءارق  نم  ُتلقتنا  اَّمل  يعولا ، لُّكشت  نمز  نم  مهتفرع 
.بتكلا ناوكأ  ىلإ  ناوكألا ، بتك  نم  .ةعونصملا  ةروصلا  ىلإ  ةيحلا ، ةعقاولا  نم  .دامرلا  ىلإ  لسعلا  نم 

صلختسي عامتجالا  بتك  نمو  فوسليفلا ، ُّلتسُي  ةيفسلفلا  بتكلا  نمف  ..ةَّصارتملا  بتكلا  محر  نم  ليللا  دَّلوتي يف  مهنم  لك 
نمو دقانلا ، بدألا  نمو  يناسفنلا ، سفنلا  ملع  ثوحب  نمو  يوغللا ، ىَّتأتي  ةغللا  بتك  ثيحو  يعامتجالا ، مس  فورعملا 

.قاهرإو ٌّدَك  ههجو  ىلع  تارظنلا ، ُديعب  ةماقلا ، ُليحن  ُّيبتكلاف  صاخ : ٌحملم  ٍّلكلو  ..يبُتُكلا  عوما  نمو  يسايسلا ، مومهلا 
..تامسقلاو ةرظنلا  ُقلق  اًمود ، ٌشوهدم  هجولا ، ُقيلح  ُدقانلاو  ..تارظنلا  ُّداح  تامسلا ، ُقيقد  دوعلا ، ُقيشر  ُّيسايسلاو 

بيجع عبطلا ، ئداه  تارظنلا ، يهاس  ندبلا ، ئلتمم  يوغللاو  ..للم  ههجو  ىلع  زازتهالا ، ُريثك  غارفلا ، ٌقِّدحم يف  ُّيناسفنلاو 
.قيدحتلا ريثك  قادحألا ، ُقيمع  ٍحتلم ، ةماقلا ، ديدم  فوسليفلاو  ..دُّهنتلا 

: تارظنل كلذ  لك  ..ًايحأ  نوحزميو  نولصاوتيو ، نوشقانتي ، ديدج ، ٍباتك  لوح  مهُعامتجا  نوكي  ٍةليل  لك  يفو 
، هبتكأ اهيف  رظنيل  برتقي  مهضعبف  ةباتكل ، يلايللا  ضعب  مهنع يف  لغاشتأ  دقو  .رظنل  اهراغص  يبرت  نيح  ةافحلسلاك ،

.ةيليللا ماراوحل  اوداع  مهيلإ ، ُتْدُع  نإف  ..باتك  هسفن يف  ُّسدي  ضعبلاو 

املو نيطولفأ ! حضوأ  امك  لاَّعَفلا ، لقعلا  تيب  نم  اًحزامم : َّيلإ ، َرظن  متيتأ ؟ نطوم  يأ  نم  اًرسفتْسُم : ًةرم ، فوسليفلا )  ) ُتلأس
.ةَّولا ليللا  ةآرم  ىلع  تسكعنا  كتاذ ، ُتايلجت  نحنف  تنأ ، كنم  يت  مارظن : تلاق  ٍمأَسِب ، مهل  ترظنو  تضعتما ،

اهفصتنم يفو  ةليللا ، لوأ  اهومهتلا يف  دق  ديدج -  لك  عم  مأدك  اوناك -  يناطيغلل ، بيغملا  فتاه  َةياور  يتبتكم  تَّمض  املو 
: هسفن راوحلا  بيترت  ىلع  ريوحت ؛ نود  نم  فورحل ، انه  هتلَّجَس  ..اذه  مهراوح  ناك 

 

ةيناسفن تاليلحت 

امبو صوصن ، نم  هقبس  امب  هلوح ، ملا 
ُ
رواَحَت ِّصنلا  طبرب  اًمود  ُّينعملا  وه  ذإ  يبُتُكلا ، مالكب  ةيليللا ، ةعبسلا )  ) تاراوح أدبت  اًبلاغ ،

.راوحلا نورخآلا يف  عرش  ِّصنلا ، َعقوم  دَّدحت  اذإ  ىتح  ةسرهفلاو ، بيوبتلاو  فينصتلا  ناولأ  نم  هب  قيلي 

دُّدرتل روهشملا  وهو  راوحلا -  ءدب  ىلإ  رد  يناسفنلا  نأ  كلذ  ِّمعألا ؛ ِبلاغلا  ِفالخ  ىلع  ناك  ةليللا ، كلت  ثدح يف  ام  نكل 
: هانعم ام  لوقت  هقادحأ  تازازتها  تناكف  - 



فشك نيح  اًعنص  نسحأ  دق  يناطيغلا  لعلو  .يلخادلا  يسفنلا  هملاع  ىلإ  عوجرل  الإ  اًصوصخ ، يناطيغلا ، بدأ  مهف  نكمي  ال 
ىلإ دانتسالاو  صاخلا ؛ هملاع  ىلإ  جولولا  ةلواحم  مامأ  بابلا  كلذب ، حتفف ، تايلجتلا ؛ باتك  ريبكلا  هلمع  هسفن يف  ةليخد  انل 
هذه لوأو  ..ةيناطيغلا  ليحل  هتيمست  نكمي  امع  فشكت -  ام  نمض  فشكت ۔  يتلا  تاليلحتلا  كلت  ءانب  ةبصخ يف  ضرأ 
دمحأ  » بجعلا ىأرو  قافآلا  باجو  لحترا  يذلا  ةيصخش  بيغملا ، فتاه  نيتسيئرلا يف  نيتيصخشلا  نيتاه  ُّصخي  ام  وه  ليحلا ،
انحرط اذإف  دبع هللا .» نب  لامج   » ةلحرلا نِّودم  وهو  ةكرحلا ، نم  هعنمت  ٍةلعل  ملا 

ُ
دعق يبرغملا  بتاكلا  ةيصخشو  دبع هللا » نب 

دمحأ لامج  همسا : فِّلؤملا  نأ  فرعن  نحنو  لامج » و« دمحأ »  » انل يقب  ديبع هللا -  ِقْلَخلا  ُّلُك  ذإ  اًبناج -  دبع هللا »  » ةيمست
دلاولا نأ  فرعنل  تايلجتلا ) باتك   ) ىلإ دوعن  انهو  ..هدلاوو  فلؤملا  انل  يقب  ابناج ، يناطيغلا »  » بقل اَنْـيََّحن  اذإف  .يناطيغلا 

ٍّيح ةرهاقلا يف  رقتساو يف  بونجلا ، يف  ةنيهج »  » ةيرق نم  دفو  رصم ، رشبلا يف  نييالم  نم  ريقف  ٍلجر  ضحم  ناك  دمحأ » »
ىلع رصم ، دودح  نم  جرخي  مل  تايلجتلا - )  ) امك يف وهو -  .ملحلا  عاستاو  ةيناكمإلا  فعضو  نمزلا  لاقثأ  يناعي  ٍّيبعش ،

: اًرخؤم اردص  نيباتك  هتالحر يف  رامث  عمجيو  نادلبلا ، لك  رفاسي يف  اًيفحصو ، اًبيدأ  نوكيس  يذلا  لامج »  » نبالا سكع 
.
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رافسألا رافسأ  قاتشملا ، رافسأ 

، قافآلا باَّوَج  ناكملا ، ةلاَّحرلا يف  وه  دمحأ »  » طق لحري  يذلا مل  راصف  نبالاو ، دلاولا  نيب  ٍراودأ  ُلدابت  نذإ ، ثدح ، دقل 
هل حمستو  لايخلا ، طاسب  ىلع  هلمحتل  ةياورلا  تءاج  ىتح  ةيلصألا ، ةيصخشلا  لابب  رطخت  مل  يتلا  بئاجعلا  ىلع  ملا 

ُ
علَّط

يذلا ديعقلا  وه  تاظحللا ، دئارفو  لاوحألا  بئاجع  ىأرو  لعفل ، لحترا  يذلا  نبالا  راص  امنيب  هنم ؛ نَّكمتي  اميف مل  شيعل 
! ٌظفح هتايح -  دلاولا  هيف  ىنفأ  ام  وهو  ءانبألا -  ةيبرت  نأ  امك  ٌظفح ، نيودتلاو  نيودتلا ، الإ  كلمي  ال 

، أشنملا يرهاقلا  هن : دمحأ »  » لحترملا لصأ  نع  ةياورلا -  ءدب  دنع  حاصفإلا -  لوألا : نيرمأ ، هانلق يف  ام  فلؤملا  دَّكأ  دقو 
امك هسفن -  يناطيغلا  لامج  يئاورلا  دلوم  خير  وهو  ..ويام  نم  عساتلا  ءاعبرألا ، موي  هنطوم  نع  جرخ  هنأو : ..تبنملا  يرصملا 

، هدلاو ىلع  هصخي  ام  علخي  نذإ ، وهف  ةعوبطملا -  ةياورلا  تاحفص  رخآ  فِّلؤمل يف  فيرعتلا  ةقاطب  يفو  تايلجتلا ،)  ) ءاج يف
.راودألا هعم  لدابتيو 

، ٌدحاو امهجورخ  نأ  دَّكأتيو  لحترملا ، هسفن يف  ىري  فوس  لامج »  » نِّودملا ن  ةياورلا -  متخ  دنع  حاصفإلا -  يناثلا : رمألاو 
يفوتملا هدلاو  ةايح  ُّدمي  هب  اذإف  هدلاو ، عم  راودألا  لدابت  دعب  ةين  ًةوطخ  يناطيغلا  ذختا  دقل  ٌةدحاو ...! ةقيقحلا  امهتلحرو يف 
كلذب ففختي  هنأك  ةين ، ةايح  ىلإ  هلخديو  رقفلاو ، نامرحلا  نع  هدلاو  ضِّوعي  ًروعش -  ال  هنأكو -  وه ، هتايح  لخدتل يف 

ىلإ لبق -  نم  هتعفد -  يتلا  ةناَّنحلا ، ةقفشلا  يهو  دحأ ، هليحرل  هبتني  ملف  لحر  يذلا  دلاولا  اذهل  ةقفشل  فراجلا  هروعش  نم 
.يغاطلا روعشاللا  ىوتسم  ىلإ  يفاطلا ، روعشلا  ىوتسم  نم  كلذب  تلقتناف  تايلجتلا ، باتك  فيل 

: فوسليفلا ةرظن  تلاق  انه ، .. 

يذلا بألا  لاح  وه  بيغملا »  » نوك ينعأ ، بيغملا ؟ فتاه  ةياورلا  ناونع  رسفي  ام  وه  رمألا ، كلذ  نأ  يناسفنلا ، اهيأ  دقتعتأ 
ٌرمأ وهف  كلذ ، ناك  ْنإ  جراخلا ؟ ىلإ  سفنلا  قامعأ  لخاد  نم  هناعبنو  روعشاللا  نايغط  وه  فتاهلا »  » نوكو برغو ، باغ 
ريصي انه  نمو  هتاذ ، يناسنإلا  نايكلا  قايس  يف  هدلاوو ، هسفن ، لخدأ  يناطيغلا  نإ  اًضيأ : لوقلا  نكمي  الأ  نكلو  ..لمتحم 
دلاولا مظتني  ىنعملا  اذو  يناسنإ ؟ دوجو  لك  نيبج  ىلع  بوتكملا  توملا  وه  بيغملا »  » ريصيو ناسنإلا ، ُردَق  وه  فتاهلا » »
تلخد دقل  بوتكم ...! ٍنيح  دعب  ءاهتنالاو  بورغل  اًمتح  هيلع  يضقملا  ناسنإلا  قَلْطُم  ناسنإلا ،»  » ةبرجت اًعم يف  نبالاو ،

امو قورشلا  ام  : » نيتيصخشلا ىدحإ  ناسل  ىلع  اهماتخ  دنع  تلاقف  عادبإلا ، عبنم  ثيح  ةقيمعلا ، تاذلا  ةقطنم  ةياورلا 
مث دري » ال  يذلا  فتاهلا  ىلإ  بيجتسي  ٌّلُك  : » لوقل فتاهلا  ةلالد  نع  اًنمض  تحصفأو  يلخادو ،» هلخاد  الإ  بورغلا ،



، يتابث يف  تَّيبل  فتاهلا  غزب  امدنع  يجرادم ، هجرادم  يليحر ، الإ  هليحر  نكي  مل  : » لوقل ِلحارلا  يف  َبتاكلا  تلخدأ 
«. تاذل ناسنإلا   » دُّحوتلا يف وه  اذهو  ..علطتأ » ِّيبلُأ ، هنيعب  يبايغ ، هبايغ  كلذل ، هليحر ، ربع  باجتساو 

: هتاليلحت لمكتسا  ..ناسحتسا مث  ةرظن  فوسليفلا  ىلإ  ُّيناسفنلا  رظن 

لبق َلَلج  اذ  اًرمأ  ركذي  ال  : » يوارلا ِّصنب  وهف  نأش ، اذ  نكي  مل  فتاهلا ، هعامس  لبق  دبع هللا ، نب  دمحأ  لحترملل ، ىرج  ام  نإ 
ىلإ ْلحرا  فتاهلا : عامس  دعب  الإ  هأدبي ، مل  ىرحألو  ناكمل ، هيعو  لمكتسي  مل  هنإ  لب  ..ةمهبم » تاغارف  فتاهلا ، غوزب 

، فتاهلاو .هحتتفمو  يعولا  حاتفم  نذإ ، فتاهلاف  ..هقبعو  هليصفتو ، ناكملا ، ةيصوصخ  ىلإ  لحارلا  هبتني  طقف  انهف  بيغملا !
ًاللخ يف يناعي  تايلجتلا - )  ) ربخأ يف امك  يناطيغلاو -  .ناسنإلا  ءانف  ديعص  ىلع  تيمل ، ُّيحلا  هيف  قحتلي  يناسنإ  ٌليحر 

ثيح ..بحرأ  ملاوع  ىلإ  لقتنيس  ثيح  بيغملا ، توملل / ٍمِئاد  عُّقَوَـتو  فتاهل ، مئاد  ٍلاصتا  ىلع  وهف  يلارتيملا ، هنرش 
، تاربخلا ةلَّيخملا  يف  رمت  انهف  .هلجأ  وندب  قَّقحتي  نيح  ةوقب ، ةايحل  قَّلعتي  ناسنإلا  نأل  ناكملا ، يعيس  ثيح  ..لحتريس 

لاغشنالا ُةرمث  وحنلا : اذه  ىلع  ةياورلاف  اهلوطب ! ةياورلا  رهظي يف  هلك  كلذو  روصلا ؛ ىلاوتتو  نمزلا ، لخادتيو  ناكملا ، دَّسجتيو 
.تومل قيمعلا 

هلأس نيح  طارقس  ةباجإ  وه  نآلا ، كلابب  رطخ  ام  نأ  كش يف  ال  هانعم : امب  فوسليفلا  ىلإ  رظن  مث  كلذ ، يناسفنلا  لاق 
.فوسليفلا مستباف  تومل ! قيمع  ٌلاغشنا  يه  لاقف : ةفسلفلا ، ةقيقح  نع  مهدحأ 

قيمعلا يسفنلا  ملاعلا  سكعت  ةياورلا  تناك  املو  هلاق : امم  ناكف  ..اًديدحت  هحمالم  تدادزا  دقو  ةياورلل ، هليلحت  ىلإ  يناسفنلا  داعو 
، ىرنف .ةتوافتم  روصب  ناسنإ  لك  اهنم  يناعي  يتلا  ةيسفنلا  تالاحلا  نم  ريثكلا  اهيف  ىرن  نأ  يعيبطلا  نمف  ةيناسنإلا ، تاذلل 
مونلا يف ةاعم  ىرنو  يريغ ! صخشب  قلعتي  رمألا  نأكف  ىرج ، ام  ركذأ  امدنع  دبع هللا :» نب  دمحأ   » لوق ماصفلا يف  ًالثم ،

سيباوكلا نم  ةديرف  ةلاح  يهو  هعزتنتل ! مئانلا  ىلع  نيطايشلا  مثجت  ثيح  ةياورلا ، رخآ  اهيلإ يف  ةراشإلا  تءاج  يتلا  ةلاحلا  كلت 
يناطيغلا ريرقت  وهف  ةيسفنلا ، ةهجولا  نم  مهألا ، امأ  ..ريكفتلا  ةأطو  مهدنع  تدادزا  اذإ  نوركفملا  اهنم  يناعي  ام  ًةداع  ةيليللا ،

نوكي ىتم  لءاستي : هارن  .ةيئرم مث  ريغ  ًايث  يدتري  اوناك  امهم  قلخلا ، ةيقب  ةاقالمل  جرخ  اذإ  ناسنإلا  نأ  لحترملا ، ناسل  ىلع 
! يراعلا ناسنإلا  فاشتكا  ةلواحم  ىلإ  سفنلا ، ملع  يف  ةيصخشلا »  » ثحبم زواجتت  ةراشإ  كلتو  هسفن ؟ وه  ناسنإلا 

«. سوارتش يفيل   » رصاعملا يجولوبورثنألا  ملاعلل  ٍثحب  ناونع  يراعلا ، ُناسنإلا  يبتكلا : لاق 

.ةلَّيخملا الإ يف  ٍراع  ناسنإ  دجوي  ال  يعامتجالا : لاقو 

! نونجلا يفو  يناسفنلا : لاق 

.هتلخادم تأدتبا  اذكهو  لاوقأل ؛ هتبعج  ئلتمت  نيح  هتداعك  ةوقب ، زت  يسايسلا )  ) حمالم تناك  .. 
 

: ةيسايس ةءارق 

ةياورلا يف نأ  َّرصأو  َّدكأ  مث  دَّدن ، هدعب ! لاقيس  امو  هلبق ، ليق  ام  لك  ىلع  اًضرتعم  ادب  .اًقناح  اًقعاز ، هثيدح  يسايسلا  أدب 
بلقلا نم  ٌةرفز  الإ  بيغملا ) فتاه   ) ااونع امو  اهفلؤم ، ىدل  ةيسايسلا  مومهلا  نع  ٌغوارم  ٌريبعت  يهو  يسايس » لمع   » اهلمجم

، هفوج ةيقرشلا يف  تاعمتا  فقلي  يذلا  رصاعملا  برغلا  مامأ  حسفتل  اهتلود ، طوقسو  ةيكارتشالا  تايجولويديإلا  عجارت  دعب 



.رخآلا تاذلا يف  لالحمضا  وه  بيغملاو  دالبل ، برغلا  ةهاَّدَن »  » وه فتاهلاف 

: لمكأو ةبرغتسملا ؛ مارظنب  لفحي  ملف  وه ، امأ  ةياورلا ! ىلإ  هتبثو  مهتعَّورو  ةريح ، يسايسلا يف  ىلإ  نورخآلا  رظن 

لوقي .. 
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نوعجري فوس  ةعبسلا  ءاقشألا  نأ  ةنسلألا  ىلع  دَّدرت  نيحف  يسايسلا ، ُّمهلا  رهظي  ةياورلا  نم  ىلوألا  ةحفصلا  يف 
«. ةلملل ًةفلاخم  مهاواعد  ربتعا  الوم  هوركملا ، هل  ىرجو  هلئاق  بقوعل  هب  رهجلا  عقو  ول  ةيفخ ، اذه  دَّدرت  : » دبع هللا نب  لامج 

هتطلس نع  رطخلا  ءردو  ٌّينيد ، وه  امب  ٌّيبعش  وه  ام  هطلخو  نيدلا ، مس  ناطلسلا  رهق  ىلإ  حوضو -  لكب  ريشي -  كلذ  سيلأ 
كئلوأ ناك  نإو  م !؟ كتفلل  اًريربتو  ًةئطوت  نيدلا ، نع  قورمل  مهيضراعم  مسوب  اًمود ، ماكحلا ، مقي  ملأ  ..ةّلملا  نع  عافدلا  مس 

عم انخير ، يسايسلا يف  ريبدتلا  داسف  ركنتسي  يناطيغلا  نأ  نذإ ، ةلأسملاف ، هريغو -  جَّالحلاك  لهأ هللا -  صَّلُخ  نم  نوضراعملا 
مظعألا طيحملا  ةيا  ىلإ  اولصو  نيذلاف  ةيسايسلا ! زومرلا  الإ  دجن  الف  تاحفصلا ، ىلاوتت  مث  ..ةياورلا  نم  ىلوألا  ةحفصلا 

اذهو يدعب ..» ةوطخ  ال   » ةقوطنملا تاغللا  لكب  اهيلع  بوتكم  ديلا ، عوفرم  ًالاثمت  اودجو  اكيرمأ )  ) نيعم ٍّدَح  دنع  يسلطألا ) )
! ملاعلا ىلع  اكيرمأ  ةنميه  ساسحإلا  قمع  سكعي 

! اكيرمأ روهظ  لبق  بوتكملا  يبرعلا  ثارتلا  بتك  درو يف  لاثمتلا  اذه  فصو  نكل  يبتكلا : لخدت 

رصاعملا قايسلا  عم  ةدِّلوتملا  ةلالدل  انه  ةربعلا  نيمدقألا ، بتك  نم  ةبولا  ةروصل  ةربع  ال  يفارجويلبيبلا !! اهيأ  يسايسلا : لاق 
اهفلؤمو اهفلؤمل ؛ رصاعملا  يعولا  سكعت  ٌةياور  يه  .دادجألا  تاكح  نع  فشكي  ايثارت  اصَن  تسيلو  ٌةياور ، اإ  ..ثادحألل 

.لاقتعالا ىَساقو  ةسايسلا ، رمأ  نم  هتايح  َىناَع يف  نوملعت -  امك  - 

(. تايلجتلا باتك   ) لاقتعالا يف نمز  رابخأ  نم  اًضعب  يناطيغلا  ىكح  دقل  يبتكلا : مغمغ 

هتالالدو هيمارم  فشكتست  ةيسايس  نويعب  الإ  هبدأ  ةءارق  نكمي  الو  ةسايسل ، ٌلوغشم  نذإ  وه  هتءارق : يسايسلا  لمكتسا 
مهلاوقأ َرْـبَع  طقف  سيل  ةيعرلا ، رمأ  ىلع  عالطالا  مكاحلا يف  ةبغر  ينعأ  هتليخم ، ىلع  ةروصلا  كلت  حاحلإ  ىنعم  اهيف  ّالإو ، ةديعبلا ،

تاقوألاو تارملا  ةفرعمب  ملحي  تاكرب  ينيزلا  هتياور  يف  مهتيب !؟ لهأ  عم  ماولخ  يفو  مهسفن ، مهدارفنا  دنع  اًضيأ  لب  مهلاعفأو ،
، مونلا فرغ  لخاد  هراعش  عضو  يف  دبع هللا » نب  دمحأ   » ركفي بيغملا  فتاه  يفو  ةيِشاَرِفلا ! تابجاولل  جاوزألا  ةسراممب  ةصاخلا 

ىعست ةطلسلا  نأ  نم  مكتافسلف ، يف  هيلإ  متلصوت  ام  فوسليفلا -  اهيأ  كلذ -  سيلوأ  ..ةيعرلا  لاوحأ  ىلع  علطي  يك 
؟ ناطلسلا ةمدخ  اهفيظوتل يف  ةيسنجلا ، ةفرعملا  اهنمو  ةيفرعملا ، لاكشألا  عيمج  ىلإ  لصوتلل 

لك لاحلا يف  اذكهو  لمكأو : ُّيسايسلا ، ىشتنا  اذه ...! نم  اًبيرق  اًمالك  وكوف » ليشيم   » لاق دقل  معن ، فوسليفلا : باجأ 
هدالب لحترملا »  » فصي نيح  هيلإ  اورظنا  .ةيسايس  ٍمارمو  نيماضم  تاذ  اهلك  ةياورلا ، يناطيغلا يف  اهمظن  يتلا  تاليختلاو  روصلا 

، نِّكمتملا درفلا  لوح  رودت  ةياورلا -  ِّصنب  اهنكل -  بيترتلا ، ةعيدب  ةدمعألا ، ةخسار  ناكرألا ، ُةميدق  ٌدالب  اإ  ًالئاق : رصم » »
« لحترملا  » لوخد ةصقل  رظن  اذإف  درفلا ؟ ناطلسل  اًمود  عضاخلا  يسايسلا  انخيراتل  ةنادإ  هذه  تسيلأ  تقولا ! غيص  هنم  دمتستو 

باقلألا بحاص  مهلملا  مكاحلا  هلعجو  هباقلأ ، عنصو  هنأش ، ءالعإو  ًةفداصم -  مكحلا -  هيلوتو  ءارحصلا ، يف  ةكلمم  ىلإ 
نع رظنلا  فرصب  هلك ، كلذ  سيلأ  ..نيدايملاو  يحاونلا  تاراعشك يف  همالك  قيلعتو  ةنسلا ، مأ  ددع  ىلع  نيتسلاو ، ةئامثالثلا 
لعجت اذاملو  روصعلا ؟ ِّرَم  ىلع  اهيلإ ، نيدفاولا  ةاغطلا ، عنصت  يتلا  دالبل  يسايسلا  خيراتلا  كلذ  نيدي  منمنملا ، يئاورلا  قايسلا 
حالص رصم : ىلإ  اهنم  لخد  يتلا  ةهجلا  يه  تسيل  وأ  قرشلا ؟ ةهج  نم  دالبلا ، ىلإ  ةفداصمل -  مكاحلا -  كلذ  لوخد  ةياورلا 

ةفداصمل اهيلع -  تكلمت  يتلا  ةأرملا  هذه  ةياكح  ام  .خلإ مث  ..نوينامثعلاو  ةيرحبلاو ، ةيجربلا  كيلامملاو  يدركلا ، يبويألا  نيدلا 
!؟ ردلا ةرجش  يه  تسيلأ  ةميخلا ، اهئالتخا يف  دعب  ءادعألا  دئاق  عم  تحار  مث  اًضيأ -



روخبلا قالطإو  ةميخلا  لوخد  دعب  اهتصقو  باذكلا ، ةمليسمو  ةَّيبنتملا  حاَجَس  نيب  ىرج  ام  لثامت  ةعقاولا  هذه  يبتكلا : لاق 
! راعشألا اهيف  تليقو  ثارتلا ، بتك  ٌةروهشم يف  ...ةولخلاو 

.ةيسايسلا تاطاقسإلا  الإ  ىري  ُّيسايسلاو ال  تَّودملاو ، خيراوتلا  نويعب  ةياورلا  أرقي  ُّيبتكلا  اًمستبم : دقانلا  لَّخدت 

تمكح يتلا  ةأرملا  ةعقاو  نوكت  دقو  .تالالدلا  فاشتكالا  ىعسأ  لب  ةياورلا ، ةءارق  فسعتأ يف  يننإ ال  يسايسلا : فنأتسا 
هذه خيراتل  ماعلا  قايسلا  وه  مهملا  نكلو  ٌدراو ، اذه  ةمليسم : ةلوحفل  حاَجَس  ةباجتسا  ةعقاو  عم  ةلثامتم  ةياورلا ، ةكلمملا يف 

اهفلؤم هنادأ  امك  يسايسلا ، َرهقلا  ُةياورلا  نيدت  فيكو  يسايسلا ، رصم  خير  عم  كلذ  قباطتي  فيكو  ااغطل ، ةعناصلا  ةكلمملا 
ىقبتيس يذلا  ام  َرنل  االالدو ، ةيسايسلا  تاراشإلا  مكل  لمجُأ  نأ  اوحمساو يل  ..هلامعأ  نم  اهريغو  تاكرب ، ينيزلا  لبق يف  نم 

« مِّيَقلا  » لتقل ىعسيو  اًدرفنم ، ةطلسل  راثئتسالا  بغري يف  ةفداصمل ، عونصملا  مكاحلا ، ىرن  ةياورلا  نم  عضوم  يف  ةياورلا : نم 
نأ يعَّدي  وهو  مكاحلا  ىرن  ةياورلا  يفو  رصم ! يسايسلا يف  دادبتسالا  خير  اًريثك يف  ترركت  ةلأسم  يهو  مسل ، ةكلمملا  ىلع 

، مهئاقب نامضل  نودبتسملا  اهيلإ  أجل  املاط  ةلأسم  يهو  ..سانلا  َمَِمه  همعز -  نيح  ىلع  َّثحتسيل -  دالبل ، اًقدحم  اًرطخ  ةمث 
.مهرمأ نم  نوملعت  ام  ناك  لعفل ، راطخألا  تَّلح  اذإ  ىتح  دالبلا ، نع  راطخألا  ِّدَر  ىوعدب 

: لقند لمأ  رعش  نم  ٌتاملك  تجرخ  ىسأ ، لكبو  يوغللا ، قادحأ  نم  .. 

ةديعبلا ةنسلا  مكل يف  ُتلق 

ةديعقلا هتَِّمه  نع  يدنجلا  رطخ  نع 

...

ءافوجلا ِةعجعجل  َموصخلا  ُبهرُي 

ةديدشلا ةعقعقلاو 

ةديقعلاو روهقملا  نطولا  َءادف  توملا  نحي  نإ  هنكل 

، ناديملا نم  َّرَـف 

، ناطلسلا رصاحو 

! ةديرجلاو عذملا  ةروثلا يف  نلعأو 

وحن ىلع  ةياورلا  درو يف  ام  كلذو  هيضراعم ، فوفص  ةقرفلا يف  ثادحإل  ناطلسلا  ةليح  اًضيأ ، تاراشإلا  نمو  يسايسلا ، لاق 
، هيلإ مَّرقو  مهرابك ، سلاج  املف  ٌّيقيقح ! يناثلاو  ٌبذاك ، ُلوألا  نيرجفب : نيلئاقلا  ةرفكلا  هيضراعم ، مكاحلا  مدقتسا  ذإ  عيدب ،

ليحلا ضعب  هذه  تسيلأ  ..قِّلعي  ٍتكاس مل  ٍهئ  ٍقيرفو  ضفار ، ٍقيرفو   
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« سمشلا نبا   » عم راوحلا  ديؤي  قيرف  ىلإ  عابتألا  مسقنا 
يسايسلا عقاولا  نإ  نوثدحملا ؟ انُماَّكُح  كلذ  لعفي  ملأ  مهعابتأ : قيرفتل  ةضراعملا  سوؤر  ةلامتسال  مكاحلا  أجلي  ذإ  ةيسايسلا ؟

ةيكذلا ةراشإلا  كلت  يعولا ، كلذ  نمف  اًضيأ ؛ داحلا  هيعوو  ..قيمعلا  هسؤبو  ىمظعلا ، هموم  ةياورلا ، تاحفص  لك  ٌدوجوم يف 
 - صقني الو  اهدارفأ -  ددع  ديزي  ال  ةلحرلا ، بحاص  اهيلع  َّرَم  ةحاو  يهو  ريغصلا » مأ   » ةحاو يف  ةيرس » ةعامج   » دوجو ىلإ 

، ةيسايس ةضراعم  بازحأ  نم  هيف  دبال  اًريغص ، ناك  امهم  عمتجم  لك  نإ  ةرشابم  ريغب  لوقي ، نأ  يناطيغلا  ديري  اًدرف ! ىلع 140 



.نيبي داكي  سماه ال  لكشب  ةياورلا  سكعنا يف  ةيسايسلا ، روم  قيمع  ٌيعو  اذهو  ..ةيرس  وأ  ةنلعم 

فقوتي امم مل  كانه -  لب  هتءارق ، يسايسلا يف  عم  فلتخن  عطقل ال  نحن  هانعم : ام  لوقت  ًةَدِّيَؤُم ، دقانلا ، تارظن  تءاج  .. 
هارن يف ام  كلذو  يدارفنالا ، سبحل  ةضراعملا  نم  مهيضراعم  ةيلخت  ىلإ  ةاغطلا  ءوجل  ىلإ  ةراشإلا  كلتك  هتءارق ، ديؤي  ام  هدنع - 

: ةياورلا نم  يلاتلا  صنلا 

ةظيلغلا مولق ، ةاسقلا  ماكحلا ، فرع  انه  نم  ..اًدرفنم  اهلباق  اذإ  مظعت  اهنكل  عمج ، نيب  ناسنإلا  اهاَّقلت  اذإ  نو  دئادشلا  »
«. هب ةطاحإلا  لهست  ٍذئدنع  هسفن ، عم  ىتح  راوحلا  نم  اًعونمم  ًالزعنم ، ءرملا  سبح  هينعي  ام  مدئفأ ،

وهو دبع هللا » نب  لامج   » حيرصت نم  هارن  ام  كلذ ، نم  رثكأ  لب  ةسايسلا ، روم  يناطيغلا  لاغشنا  نع  ريبعتلل  رخآ  هجو  اذهو 
، ةسايسلا ريغ  ىرخأ  ءايشأ  ةياورلا  يفف  كلذ ، عمو  ..ناطلسلا  نجس  اًنمز يف  لاقتعالا  هنم  ىناع  هن  برغملا » مومع  بتاك  »

..اهيلع ءوضلا  ءاقل  اوحمساف يل 

ةنيعم ًةيدقن  ًةيرظن  بلجي  ال  اًظيلغ  اًقثوم  هيلع  اوذخأ  نأ  دعب  مدقتف  .مالكل  دقانلل  ناذيإك  ءارولل ، ًاليلق  اًعيمج  اوعجارت  .. 
لثم ةزفتسم  تاملك  دِّدري  الأو  لامعألا ، لك  ىلع  قابطنالل  ةزهاجلا  ةيدقنلا  تارابعلا  مدختسي  الأو  ةياورلا ، اهل  عضُخيو 

! تاهيه نكل : ..كلذب  دعوف  ..ةينبلا » كيرحتلا ، تيتفتلا ، »

 

: ةيدقن تافقو 

: هتروص ام  دقانلا ، تارظن  تلاق 

ينعت نوملعت ، امك  ءامسألاف ، ءامسألا ؛ ربع  اهملاع  ىلإ  لوخدلل  ةلواحم  يف  ةياورلا ، ةدراولا يف  تايمستلا  دنع  ًالوأ  فَّقوتأ  فوس 
رهظو ةكئالملا ، تدجس  ءامسألا  ةفرعمبو  دوجولا ، ىلإ  مدعلا  نم  ءايشألا  رهظت  ءامسألابف  اًمهم ، اًئيش  يفاقثلاو  يركفلا  اننيوكت  يف 

نب لامج  دبع هللا ، نب  دمحأ   » ةياورلا نيتسيئرلا يف  نيتيصخشلا  مسا  اّمأف  ..ناهذألا  ملاعلا يف  مستري  ءامسألو  ناسنإلا ، لضف 
امه امهدحو ، امأ ، ىلإ  امهصوصخب  ةراشإلا  دوأ  يننكل  .هتاليلحت  عدبأف يف  امهيلع  مالكل  يناسفنلا )  ) لَّضفت دقف  دبع هللا »

صخشلا ةعيبط  نم  ةقتشم  تايمست  يه  وأ  ..ةيتافص  ءامسأ  اهلكف  صاخشألا ، ءامسأ  نم  امهادع  امو  ةياورلا ، تاوذلا يف  ءامسأ 
عم هفصو  قباطت  نم  همسا  دمتسي  يفوصلا ، يربكألا ، خيشلاو  .جاومألا  ةجرجر  نم  دمتسم  همسا  رحب ، نر  يجارجرلا ، هفاصوأو :

تاحفص ىمسي يف  ةلحرلل  بحاصملا  بيرغلا  خيشلاو  .ربكألا  خيشل  ةيفوصلا  دنع  فورعملا  يبرع ، نب  نيدلا  ييحم  ةروص 
رضاحلا توملا  ىلإ  ةبسن  يتومرضحلا »  » ىمسي اهريغ  تاحفص  يفو  ةديعبلا ، هدالب  ىلإ  ًةبسن  يمرضحلا »  » مس  ٥٤ ، ٥٢ ، ٤٩

، سينت دلُو يف  يذلاو  .رثألا  صاَّصَق  همسا : مادقألاو  رآلل  يفتقملاو  .رويطلا  خيش  همسا : ريطلا  لاوح  ملاعلا  لجرلاو  .هعم  اًمود 
- دمحأ  » نالجت اهل  طقف ، ةدحاو ، ةيناسنإ  تاذ  تابثإ  ىلإ  ريشي  اذهو  .اذكهو  ..يسينتلا  ةلفاقلا ، رمآ  همسا : ةلفاقلا ، سأرتو 

فقوتأ فوسو  ديدش )! زيكرتب  يناسفنلا  قَّدَح   ) ةيرشب تافصو  لاكشأو  روص  اهادع  امو  يناطيغلا » دمحأ  لامج   » وأ لامج »
يوارو لحترملا   ) دبع هللا نب  لامجو  دبع هللا ، نب  دمحأ  اسيل  ةقيقحلا ، نالَطَبلاف يف  ..ةياورلا  ْيلطب  دنع  دقانلا -  لوقي  اًضيأ - 
حطش  ) ةقباسلا يناطيغلا  ةياور  لاحلا يف  وه  امك  ددحم ، ريغ  ةياورلا  يخيراتلا يف  نامزلاو  ناكملا ! نامزلا -  امه : لب  ةلحرلا ..)
نكمي ثيحب ال  ةتوافتم ، ةينمز  تاراش  يتأيف  ثادحألا ، نمز  صوصخب  ئراقلا  ليلظت  دمعتي  نيتياورلا ، يف  وه ، لب  ةنيدملا )

يف تادعابتملا ، مضتل  ةيخيراتلا  تاراشإلا  ىلاوتت  اًديدحت ، بيغملا ) فتاه   ) يفو .نيتياورلا  لعفلا يف  حرسمل  نيعم  خير  ديدحت 
رذنملا يف نب  نامعنلا  رصق  وهو  قنروخلا ،»  » دييشتل اًرصاعم  بيغملا ، ةلحرل  رصاعملا  رثألا ، صاَّصَق  دجنف  يبرعلا ، ناسنإلا  خير 



..ءامدقلا راعشأ  هركذ يف  دروو  يلهاجلا ، رصعلا  َدِّيُش يف  يذلا  ةريحلا ،

: لوقي ثيح  ىركْشيلا » ملا 
ُ
لَّخْن  » يلهاجلا رعاشلل  ةريهش  ةديصق  رصقلا يف  اذه  ركذ  درو  دقل  معن ، هانعم : امب  يوغللا  رد  .. 

ينَّنإَف ُتْرَكَس  اذِإَف 
 

ِرِيَدَّسلاو  ِقَنْرَوَخلا  ُّبَر 
 

ينَّنإَف تْوحَص  اذِإو 
 

ِريِعَبلاو  ِةهْيَوُّشلا  ُّبَر 
 

 

، كيلاملا مأو  ةوبنلا ، رصع  ىلإ  تاراشإلا  نم  اًديدع  دجن  يلهاجلا ، رصعلل  ةينمزلا  ةراشإلا  هذه  ىلإ  ةفاضإلو  دقانلا : فنأتسا 
( يسايسلا  ) لَّضفت يذلا  رصاعملا  يسايسلا  عقاول  يعولا  ىلإ  ةفاضإل  هلك  اذه  ..نيينامثعلا  دي  ىلع  مهتلود  ءاهتنا  نمزو 

؟ فوسليفلا دنع  ةباجإ  دجأ  له  ًالصأ ؟ نمزلا  ام  لب : ةياورلا ؟ ثادحأ  نمز  ام  نذإ ، .هنع  فشكل 

ةسوسحم يف ًةكرح  كرحتملا  ءيشلا  وه  يعيبطلا  دوجوملاو  ةكرحلا ؛ سايقم  وه  وطسرأ ، لوقي  امك  نمزلا ، فوسليفلا : باجأ 
.نامزلا

ةكرح كَّرحت  يذلا  ناسنإلا »  » وه ةياورلا  يف  دوجوملا »  » نوكيو دتمملا ، خيراتلا  وه  يئاورلا  نمزلا  نوكي  كلذ  ىلع  دقانلا : لاق 
! ديدج بوث  ةنوآ يف  لك  هحرطت يف  يتلا  يه  نمزلا  ُةموميد  لب  نامزلا ، عنصي  ناسنإلا مل  اذهو  ..هلك  يبرعلا  نامزلا  ةسوسحم يف 
ثادحألا يف عنصت  يتلا  نمزلا  ُةموميد  وه  لب  نامزلا ، ًةسوسحم يف  ًةكرح  كَّرحت  يذلا  يعيبطلا  دوجوملا  سيل  ةقيقحلا  لعافلا يف  نإ 

.يئااللا دتمملا ، ارج 

.ةموميدلاو فيكلا  نع  همالك  نمض  ىنعملا ، اذ  اًئيش  نوسجرب »  » لاق دقل  فوسليفلا : فاضأ 

ِهِنََرَس يضمي يف  يذلا  وهو  يعولا ، لخادتي يف  يذلا  وهو  طسْبُـيو ، طغضُي  يذلا  وهف  ةياورلا ، لطب  وه  نذإ  ُنمزلا  دقانلا : لاق 
نم جرخي  دبع هللا » نب  دمحأ   » ةياورلا ىرن يف  انه ، نمو  .ةينافلا  انتركاذ  ةتبثملا يف  ةينآلا  روصلا  ضعب  الإ  هنم  لقعن  الف  يئااللا ؛

، اهيلع اًمكاح  هلعجتس  يتلا  ةبيجعلا  ةكلمملا  لخدي  ىتح  تاعاس ، وه  هنظي  ٌنمز ، قيرطلا  هيلع يف  يضميف  ريغصلا » مأ   » ةحاو
، ةياورلا رخآلا يف  لطبلا  امأ  مهنم ! روهش  ةريسم  ىلع  تاحاو  دجوت  ذإ ال  نوشهدني ، ةحاولا ، نع  ةكلمملا  لهأ  لأسي  نيحو 

ثيدحلا ركذ  ةياورلا  اًثبع يف  دري  مل  اذلو  ..لعافلا  لب : دِّسجتملا ، يغاطلا ، هروضح  ةياورلا  لوصف  ناكمللف يف  ناكملا : وهف 
: بيغي روضح ال  تاذ  ةياورلا  ةنكمألاف يف  .هلعفو  هصُّخشتو ، ناكملا ، نايك  ىلإ  ٌةراشإ  يهف  هبحنو ! انبحي  لبج  ٌدُحُأ  فيرشلا :

تلخادت املثمو  ىصقألا ! برغملا  ..طيحملا  لحاس  ريطلا ، ُّطحم  ءاملا ، نويع  بوردلا ، ةكلمملا ، ةحاولا ، يراحصلا ، ةرهاقلا ،
« ناكملا و« نامزلا »  » ةياورلا الطب  لخادتي  فوس  ةقئاف ، ةيروحم  ةظحل  يف  دبع هللا » نب  لامج   » و دبع هللا » نب  دمحأ   » اتيصخش
ريغ ًالُك  َناكملاو  َنامزلا  ىرَي  ىتح  يوارلا ؛ ىدل  يعولا  فثكتي  ةياورلا ، ةيا  برق  ةظحللا ، هذه  يفف  .ةقيفُم  ةمساح  ةظحل  يف 

.أزجتت ةيلعف ال  ًةقيقح  مصفنم ،

: ةلوقم يف  ردنسكلأ » ليومص   » دنع اًرخؤم  حضو  مث  برعلا ، ةفسالفلا  تاتك  رمألا يف  اذه  درو  دقل  فوسليفلا : راشأ 
دنع ةيبسنلا  ةيرظن  هيلع  تماق  يذلا  يفسلفلا  ساسألا  تناك  ةركفلا  كلت  نأ  فورعملا  نمو  ..يناكملا  نامزلا  وأ  ناكملا ،

.نيتشنيآ



يه جذومنأك ، ةياورلا ، تاحفص  نم  ةدحاو  ةحفص  َرْـبَع  ةياكحلا  بولسأو  ِّصقلا  ماظن  دنع  فقوتأ  نأ  اوحمساو يل  دقانلا : لاق 
ماظنو ..اهيف  حاسو  ةيربلا  ريخ  ْنَم  لوقي  يناطيغلا : لوق  يثارتلا يف  ِّصَقلا  َبولسأ  ىرن  اهيفو  ىلوألا ، ةعبطلا  نم  ةحفص ٢٤ 

: نيتيآلا جزمت  ةرابع  يهو  .اًدو  اهرمأ  نم  سنآ  ءارحصلا ، ةلفاقلا  لوخد  لبق  هلوق : جوزمملا يف  ينآرقلا  صنلا  ىلع  مئاقلا  يكحلا 
ناكرأ مهأ  نم  اإ  : » هلوق يبعشلا يف  ثوروملا  مادختسا  مث  اࣰّدُو ،﴾ ُن  ـٰ َمۡحَّرلٱ ُمَُهل  ُلَعۡجَيَس   ﴿ و ۖاࣰرَ ﴾ ِروُّطلٱ  ِبِناَج  نِم  َسَناَء  ﴿

، ةريثكلا اهرويطو  سينت  ةدلب  ركذ  دنع  برعلا ، نييفارغجلاو  ةلاحرلا  تاتك  ءاعدتسا  دجن  امك  ..قيرطلا » لبق  قيفرلا  رفسلا ،
.ةدلبلا كلت  نع  يومحلا  توقو  ينيوزقلا  هاكح  ام  ىلع  اًدامتعا 

ملا
ُ
َِّيبل دجن  عوبطملا ، ةياورلا  صن  نم  ةعباسلا  ةحفصلا  يفف  ةعبس )  ) ددعلا اميسال  دادعألا : دنع  فقوتأ  نأ  اًضيأ ، اوحمساو يل ،

ةياورلا ءدب  يفو  .مأ  ةعبس )  ) ربكألا خيشلا  ىلإ  ولخي  هارن  مث  ةقيتع ، بتك  ةعبس )  ) هعمو برغملا  ىلإ  لصي  وهو  بيغملا  فتاه 
اهمكحيس يتلا  ةعبسلا )  ) كلامملا يرنس  ةياورلا  فصتنم  دنعو  .بيغملا  ةهج  اورحبأ  نيذلا  ةعبسلا )  ) ءاقشألا ةياكح  انعلاطت 

.يئاورلا صنلا  ىلع  هتسادق  يفضيل  ةسادقلا ، يذ  ددعلا ، اذه  ركذ  رركتي  اذكهو ، ..ةفدصلا  ضحمب  دبع هللا  نب  دمحأ 

أدبم وهو  سدقم ، ٌددع  نيطولفأ  تايعاست )  ) صوصن دحاولاف يف  .ةسادقل  دَّرفتي  مل  ةعبس )  ) ددعلا نكلو  يبُتُكلا : هعطاق 
يفف سدقم ، ٌددع  اًضيأ  نانثالاو  .قولخمل  اهيلجت  عنتمي  يتلا  ةديحولا  ةيهلإلا  ةفصلا  يه  ةيفوصلا  بتك  ةيدحاولاو يف  دوجولا ،

رمألا يف كلذكو  .ةيسحلا  روصلا  لكل  يواحلا  وهو  دوجولا ، تالزنت  لوأ  وه  دودحماللا  يئانثلا  دجن  ةرخأتملا ) نوطالفأ  تارواحم  )
لوق ىلع  ناوكألا ، لصأ  مالظلاو ، رونلا  امهو : نينثالا »  » ىرن ثيح  اتسفألا )  ) وأ قاتسبألا )  ) مس فورعملا  ةيتشدارزلا  باتك 

« لامجلاو ريخلا ، قحلا ،  » ىلوألا ةثالثلا  لثملا  عامتجا  األ  ةفسلفلا ، ٌةسدقم يف  ُةثالثلاو  .ةيونثل  ةفورعملا  ةديقعلا  هذه  باحصأ 
هنمو سدقلا » حور  نبالا ، بألا ،  » نييحيسملا دنع  ةسادق  وذ  ددع  وهو  ناسنإلا .» ملاعلا ، هللا ،  » ىربكلا ةثالثلا  ثحابملاو 

، لالجلا لامجلا ،  » يه ةثالث  تالاجم  ةيهلإلا  تاذلل  ن  نيلئاقلا  ةفسالفلا  ةيفوصلا  دنع  اّسدقم  هارن  امك  ثيلثتلا ، مديقع يف 
! ةسادق تاذ  دادعألا  لك  دجن  اذكهو ، لامكلا ..»

ىري ةيقرش ، لوصأ  تاذ  ةينوي  ةفسلف  يهو  ةيروغاثيفلا ، ةفسلفلا  عم  تأدتبا  دادعألا  سيدقت  ةلأسم  فوسليفلا : فاضأ 
رهوج هنأل  ددعلا ١٠ ، وه  مهدنع  ةسادق  دادعألا  رثكأو  مغنو » ددع   » ىوس سيل  هتقيقح  ملاعلا يف  نأ  سروغاثيف »  » اهسسؤم

ىلإ ريشي  ددعلاو ۳  ةلادعلا ، نع  ربعي  مهدنع  ددعلاو ٤  يقيقحلا ، نامزلا  ىلإ  ريشي  هنأل  اًضيأ ، ةسادق  وذ  ددعلاو ۷  ءايشألا ،
! جاوزلا

نييزاوتم نييوتسم  ربع  ِّصقل  راس  دقف  .ةقئاشو  ةركتبم  ةياورلا  هذه  يناطيغلا يف  اهيلإ  أجل  يتلا  ةينقتلا  لاقف : ةياورلل ، دقانلا  داع 
هلباقي بئاجعلا ؛ ناوكأ  يف  حئاطلا  بيغملا ، فتاه  يبلملا  لحترملا ، دبع هللا » نب  دمحأ   » ىوتسم لوألا  ةياورلا  مظعم  يف  - 

ةظحل ىتح  نييوتسملا -  يزاوت  نم  ئشانلا  ينفلا  رتوتلا  ناكف  .ِهِقْوَـتو  ِهِلايخب  رفاسملا  ديعقلا ، نّودملا ، دبع هللا » نب  لامج   » ىوتسم
رصنع همعدي  اًينف ، ًءارث  صنلا  يف  قلخيو  هبحاص ، نم  ىنغأ  اهنم  ُّلُك  ملاعلل ، نيروظنم  ربع  ئراقلا  لقني  امهجامدنا - 

« رهقلا  » عوضوم ةجلاعمب  اهلاغشنا  عم  اههجو  مَّهجت  يتلا  ةرصاعملا  ةيبرعلا  ةياورلا  هتدقتفأ  ام  كلذو  يكحلا ، ةوالحو  قيوشتلا » »
يتلا ةميدقلا  ةيبرعلا  ةياكحلل  زِّيمملا  قوشملا ، ليصألا ، نفلا  َرْـبَع  اإو  سوبعو ، مُّهجت  نود  ةياورلا  هل  تضرعت  يذلا  عوضوملا  وهو 

ةياورلا تعس  لب  ..اهنيعب  ةيثارت  تاينب  ةنميه  وأ  رشابم ، ٍصانت  عوقولا يف  نود  زاتنافلا ، قافآو  عقاوملا  بجح  نيب  ةراهمب  لقتنت 
! صاخلا اهقايس  مدخي  امب  هدقع  مظن  ةداعإو  هنم ، طاقتلالاو  يصصقلا ، ثوروملا  كيرحت  ىلإ 

نع يدنع  ام  لك  اذهو  هزواجتتو ! ثوروملا ، ىلع  ئكتت  يتلا  ةرصاعملا  ةثادحلا  ةريسم  ةروطتم يف  ةقلح  ةياورلا ، هذه  ربتعأ  يننإو 
.ةياورلا هذه 



! ةياورلا يف  سنجلا »  » دنع اًضيأ  فقوتت  نأ  انعقوت  اننكل  ٍمْوَلِب : يناسفنلا  رظن 

اًمهم يف اًرود  بعلي  سنجلاف  لعفلو ، ..يراذتعا  اولبقتف  هتيمهأ ؛ عم  رمألا ، اذه  نع  توهس  دقل  فاضأو : اًرذتعم ، دقانلا  رظن 
عقول سيئر  رصنع  ينارفعزلا  ةراح  عئاقو  يفو  .قشعلا  ىهتنمو  ةقالعلا  فقس  ةباثمب  دجولاو  ةبابصلا  ةلاسر  وهف يف  يناطيغلا ، بدأ 

امأ يف ..ةيناكمإلا  ءاوزنا  ىلع  ةمالع  ةسيئرلا  ةيصخشلل  ةبسنل  ةنيدملا  حطش  هؤافتخاو يف  ةبخاصلا ، اروص  ةيمويلا يف  ةايحلا 
 - يلزه عباط  نم  هلمحي  امب  هتيِّدجو ، ماعلا ، ِّصقلا  ةمارص  نم  فِّفخي  ذإ  اًديرف ، اًرود  بعلي  سنجلاف  بيغملا  فتاه  ةياورلا  كلت 

، هعوقو روف  رمألا  اذه  مهكاردإو  اهمكاح ، ىدل  رهش  ذنم  بئاغلا  يسنجلا  عفادلا  كرحتب  ةكلمملا  لافتحا  دهشم  امك يف 
زربت يف لزاه ، وحن  ىلع  ةروصم  ٍدهاشم  ىلإ  يزاتنافلا ، لييختلا  ملاع  نم  جورخ  سنجلاف  انه ، نمو  يموق -  ٍديع  َموي  هرابتعاو 

ةبيجعلا ةلحرلا  ةعباتمب  دودكملا  نهذلل  ةحارتسا  يطعي  امم  يئاورلا ، صنلا  ةيرخسلاو يف  بارغإلا  ُةروف  وه  صوصخم ، تيقوت 
ةحاولا هثكم يف  ُةلحرم  يه  هتلحر ، نم  ةنيعم  ةلحرم  يف  ةديحولا ، دبع هللا » نب  دمحأ   » ةحارتسا لثمي  وهف  ..نِّودملاو  لحترملل 
ةحارتساو رفقملا ، بدا  هرمع  ءانثأ  ةيدنهلا ، ةقهارمل  همارغ  ةعقاو  يف  ةديحولا ، دبع هللا » نب  لامج   » ةحارتساو اًجوز ، هذاختاو 

.ةياورلا ةليط  داجلا ، مراعلا ، لّيختلا  وج  طسو  ةيلزهلا ، ةيلايخلا  ةيسنجلا  عئاقولا  كلت  ىلع  هعالطا  يف  اًضيأ - ئراقلا - 

 

: ةيوغل تاظحالم 

ةياغ اًزجوم  اًقيقد ، هتاظحالم  ناكف يف  .ةغللا  ةهج  نم  ةياورلا  صن  ىلع  تاظحالم  عضب  لجسي  فوس  هن  يوغللا )  ) أدب
: لاق هنايب ؛ اًحضاو يف  زاجيإلا ،

نأ كلذ  ينعي  الو  اًسْرِجو ؛ اًعْـقَو  ةموظنملا  ةيرعشلا  تارابعلا  نم  ريثكلا  ةياورلا  يفف  ..يئاورلا  صنلا  ُةيرعاش  يه  ىلوألا ؛ ةظحالملا 
مظني يبرعلا -  رعشلا  ةءارق  هنامدإل  امبر   - وه امنإو  رشع ، ةتسلا  روحبل  ةصاخلا  تاليعفتلا  كلت  مادختسا  دَّمعت  فلؤملا 
ريصق ظافلألا ، يفاد  حرسنم ، فاّفش ، ٌّصق  ةياورلا  يفف  حورلا ! ُةيرعاش  مظنلا ، ةيرعش  نم  مهألا  نكل  .يردي  نأ  نود  تاملكلا 

.ةراشإلا ديعب  ةرابعلا ،

هارن يف ام  اذهو  يفوصلا ، فيلأتلاو  يكولمملا  ءاشنإلا  بولسأ  درسلا -  ىوتسم  ىلع  زواجت -  دق  فَّلؤملا  نأ  ةيناثلا ، ةظحالملاو 
.ذاَّخألا عقولا  تاذ  ةيثارتلا  تاريبعتلا  ضعب  ىلع  ءاقبإلا  عم  صاخلا ، هدرس  اًسسؤم  كلذ  زواجتف  ةقباسلا ؛ هلامعأ 

حرجي نأ  نود  كلذ ، فلؤملا يف  حجن  دقو  ..ةيغالبلا  غيصلا  ثادحتسا  ةلواحمو  يوغللا  قيلختلا  ةيلمع  ُّصخت  ةثلاثلا : ةظحالملاو 
!«. عوسش نم  هيلإ  ريصيس  امو  هبحص ، ركذت  : » ةرابع يف  عوسش »  » ةملك همادختسا  امك يف  ةغللا ، زاهج 

ةبيبحلا نيبو  هنيب  ام  اهيف  فصو  اَّالَه )  ) ناونعب يتلا  ةريصقلا  هتصق  ةملكلا يف  هذه  مادختسا  يناطيغلل  قبس  يبُتُكلا : لخدت 
.يَدَم ُعوُسُش  هن :

هنأ امك  لاطي ..»  » لعف مادختسا  دنع  فرصلا  زاهج  تحرجو  ًايحأ ، ترَّسعت  هذه ، قيلختلا  ةلواحم  نكل  يوغللا : لمكأ 
!«. رُّسحتو ةنيسأو ، فيفش ، ٌنزح  : » ةرابع يف  ةنيْسَأ »  » مادختساو ىسأ »  » رذج دعبتسا  نيح  قاقتشالا ، زاهج  حرج 

نيح ويام »  » ةظفلك تارابعلل : ماعلا  وجلا  ىلع  ةدرمتمو  هيلع ، ٌةجراخ  قايسلا ، ترفط يف  اًظافلأ  ةمث  نأ  ةعبارلا ؛ ةظحالملاو 
ةظفل تءاجف  خلإ »! ..ةنس  نيعبرأو  سمخ  ذنم  ويام ، نم  عساتلا  ءاعبرألا ، موي  ىرج  هنطوم  نع  هجورخ  : » ةرابع تدرو يف 
لغلغت نع  فشكيل  اهمادختس ، انمدصي  نأ  وه  دارأ  امبر  .ليصأ  قبع  تاذ  ةحيرص  ةيبرع  ةرابع  ءوتنك يف  ةيبنجألا  ويام » »



وخأ حضوأ  امك  صاخلا ، هدلوم  خير  ىلع  َّصني  نأ  دارأ  وأ  يسايسلا )  ) وخأ مهفي  دق  امك  ةيبرعلا ، تاذلا  يبرغلا يف  رخآلا 
.ةئت ًةظفل  يوغللا ، َّسحلا  ثيح  نم  لظت ، اهنكل  يناسفنلا ..) )

نم اهرمأ  بلاغ  ةيلاخ يف  األ  ةديدشلا ، ةيبولسألا  تاَّزهلا  نم  يناعت  ماع ال  لكشب  ةياورلا  َّنإ  ةريخألا ؛ ةسماخلا  ةظحالملاو 
.ةيماعلا

فنأتسيل داعو  اًراوح ، وأ  اًريبعت  ةيماعل  لَّجَس  اذإف  ىحصفلل ، نيفلاخملا  اهقايسو ، اهسْرِجب  بيدألا  رس  نأ  اأش  نم  ةيماعلاف 
..ءدألا مظعم  هلواحي  رمأ  كاذو  ىحصفلا ؛ تايلآ  ىلإ  يماعلا  ِسْرِجلا  رسأ  نم  جرخي  نأ  هيلع  ناك  حيصفلا ، درسلا 

! نوحجني ام  ًاليلقو  دقانلا : لاق 

ةنمضتملا نطاوملا  ىرنس  ٍّيبدأ ، ٍّصَن  لمأتلا يف  انعمأ  اذإ  يتآلا : نع  هترظن  تحصفأف  ةحضوتسم ، دقانلا ، ىلإ  راظنألا  تهجتا  .. 
اهلوخد ىرأ يف  يننكل  ااذ ، ةيماعلا يف  ىلع  ضرتعأ  دقو ال  اهنم ، ةيلاخلا  نطاوملا  نع  اًحورو -  ًةغالب  فلتخت -  اًيماع ، اًريبعت 

هل امهيلك  نيلاونم ، ىلع  جسنلا  ةيجاودزا  مامأ  فِّلؤملا  عضيو  صنلا ، ةيغالبلا يف  ةدحولا  نم  لِّلقي  اًماحتقا  حيصفلا  قايسلا 
.ةيماعلا حورلا  نايغطل  هضرعيو  ىحصفل ، ةيماعلا  كبس  قافخإل يف  صنلا  دِّدهيو  هتاكباشتو ، هطويخو  هموسر 

.فوسليفلا مَّدقتف  ًاليلق ، عجارت  دق  يوغللا  ناك 
 

: ةيفسلف ىؤر 

تالؤاست ةفسلفلا  لوقت : هانيع  تناك  امهقابطإ ، جرفنا  املو  هينفج ، َّمَز  ..ةهرب  هينيع  ضمغأ  مث  قارطإلا ، فوسليفلا  لاطأ 
اذامل : » لثم ةقيمع  تالؤاست  ةياورلا  يفو  .ةشهدلا  نع  فكي  الو  ةقيمعلا ، ةلئسألا  حرط  نع  فكي  يفسلفلا ال  لقعلاو  ىمظع ،

«. نايحألا مظعم  داليملا يف  اذك  اًرجف ؟ توملا  نوكي 

ثيح نم  أدبت  ةفسلفلا  نأ  نم  ليق  امب  كإ  اًرِّكذم  كقارغتسا ، عطقأ  نأ  يديس  حمسا يل   هانعم : امب  فوسليفلل ، يبُتُكلا  رظن 
، سيفنلا نب  يلع  نيدلا  ءالع  ةماهفلا ، رحبلا  ةمالعلا  مامإلا  لوق  لؤاستلا يف  اذه  نع  باجأ  يديس ، ملعلاو ، ملعلا ! يهتني 

نوكي ىوقلا  دومخو  ساوحلا ؛ دومخل  دشأ ، ليللا  ضرمل يف  ندبلا  لاغتشا  نإ  طارقبأ : لضافلل  لوصفلا )  ) باتك حرشي  وهو 
! اًرجف توملا  عقي  اذهلو  اًرجف ،

داليملاو ىمظعلا ، داليملا  ةظحل  وه  رجفلا  نأ  رمألا ، نوكي  دقو  ..معن  هبتنا : مث  ديعب ، ىلإ  حارو  ءود ، هينفج  فوسليفلا  َّمَز 
اهلكو ةياورلا ، يفسلفلا يف  عباطلا  تاذ  فقاوملا  نم  ريثكلا  ىرأ  يننإف  لاح ، ّيأ  ىلع  .توملا  يضرألا -  انملاع  يف  نمضتي - 

هنأ ..اًمامت  هيعي  ام  : » يناطيغلا لوقي  ربجل ؛ يعولا  وه  ةياورلا  لطبلا  ديحولا  يعولا  نأ  كلذ ، نمف  .نوكلل  بيدألا  ةيؤر  سكعت 
، ٌقوسم ٌعوفدم ، ٌرومأم ، وه  امنإ   » ىرخأ ةرقف  يفو  ليدب » نم  ام  سمشلا ، يفتخت  ثيح  ىلإ  يضمل  ًرغ ، هاجتال  مزلم  رومأم ،
اًذإ ربجلا ، هتايط  نيب  لمحي  مسا  وهو  دبع هللا »  » امهيلك اِّودمو ، ةلحرلا ، بحاص  نأ  اًضيأ  ظحالنو  ..ليحرلا » ىلع  مغرم 
دبع نب  دمحأ   » لحترملاف رومألا ، هل  ُرِّدقي  ًولع  اًميظنت  ةمث  ن  ناسنإلا  روعش  وه  ةياورلا -  يف  ربجلا -  عبنمو  نوروبجم ! ديبعلا 

، عوضومب رقتسا  املك  ةياورلا  هئجافي يف  يذلا  فتاهلا  هب  هرمأ  امب  صاخ  يعو  ىلع  امأك  يسينتلاو ، يمرضحلا  نأ  رعشي  هللا »
؛ امهنيب ةقباس  ةفرعم  نود  هئاقلل  جرخو  برغملل  هلوصو  عقوتي  ناك  يذلا  يربكألا  خيشلا  دنع  رمألا  اذكو  ْلحرا »  » هإ اًرمآ 

ملاع ناسنإلا  لخدي  روعشلا  اذه  نمو  ..رهاوظلا  ءارو  ةيفتخملا  ةموظنمل  يفخ  روعش  هنكل  حيولت ، وأ  حاصفإ  نود  اذه  لك 



.ناميإلا ب  جلو  يغطو ، هروعش ، دادزا  اذإف  ةفسلفلا ،

تاورو تاريسفتب  ٌفوفلم  وهو  دحاولا  رمألا  ىرنس  ..ةقيقحلا  نع  يوارلا  ثحب  َرْـبَع  ةياورلا ، يف  نيقيلا »  » ةلأسم انلم  اذإو 
ىلإ رقتفت  اهلك  ةدحاو ، ةقيقحب  رَّسفملا  ريغ  ملاعلل  تاساكعنا  اهلك  خلإ ، ..ةحاولاو  سينتو ، رويطلا ، خيشو  رثألا ، صاَّصقف  ةّدع 

.فوصتلا ىلإ  جولو  انهو  يلخاد ، نيقي  نم  هتاذ  قامع  ىلجتي  ام  ىلع  فوكعلا  الإ  يعولل  ىقبي  الف  ..سوملم  نيقي 

اًعيمج اورظن  املو  ةيلودلا ! وفعلا  ةمظنمل  يونسلا  ريرقتلا  هرصب يف  بِّلقي  هنع ، ًالغشنم  يسايسلا  ناك  فوسليفلا ، ثيدح  ءانثأ 
.ةدر ةماستب  همامتها  مدع  نع  رذتعا  ءايتس -  هيلإ - 

.ءارولل نيتوطخ  وه  عجارتو  هتملكب ، لَّضفتي  ن  يعامتجالل  راشأو  فوسليفلا ، لمكي  مل 
 

: ةيعامتجا قئاقح 

: لاق مث  ةيويحو ) ابش  مهرثكأ  يعامتجالا   ) مارتحا نم  قيلي  امب  عيمجلا ، اًييحم  أموأ  اًحرم ؛ اًطيشن ، هتداعك -  يعامتجالا -  أدب 
ةياورلا نإ  ليق  دقل  .عمتا  اذ  لاغشنالا  ةميظع  ادجوف  يناسنإلا ، عمتا  اضقب  يمامتها  عقاو  نم  ةياورلا  ترظن يف  دقل 
ًالاغشنا اهيف  تيأر  يننإف  كلذ ، عمو  ..زاتنافلاو  لايخلا  ةحنج  رهاوظلا  بجح  تقرتخا  اإو  يلعفلا ، عقاولا  قوف  تقَّلح 
ةحفصلا نأ  يعم ، اوظحالتلو  لوقي ! نودلخ  نبا  انخيش  ناك  امك  نارمعلا »  » وأ يرشبلا ، عامتجالا  لاوح  اًيقيقح  اًيعوو 

نم مهفُي  امك  نيذلا -  كئلوأ  ةعبسلا ، ةوخإلا  ةدوع  ةيناكم  رهاجي  ْنَم  بقاعي  ناطلسلا  نأ  ىلإ  ريشت  ةياورلا  نم  ىلوألا 
لك نأو  اًموي ، مدوعب  مهنيقي  نوعيشي  موقلا  نم  ضعب  : » يئاورلا صنلا  لوقي  ذإ  رظتنملا ، يدهملا  ءادرب  اوحشتا  قايسلا - 

يبرعلا عمتا  يف  تشاع  يتلا  ةيعامتجالا  راكفألا  ىدحإ  نع  فشكت  ةيكذ  ةطقل  يهو  مدوع » روف  لدبتيس  ءيش 
نم ءزجلا  اذه  حرسم  ثيح  يبرعلا -  برغملا  يفف  ثادحألا ؛ نم  ريثكلل  ةكِّرحملا  ةركفلا  تناكو  ليوطلا ، هخير  ةليط  يمالسإلاو 

ناطلسلا دهطضا  دقلو  طسولا ، روصعلا  ثادحألل يف  ةيساسألا  تاكرحملا  نم  هتبراحم ، ةرورضو  يدهملا ، ةركف  تناك  ةياورلا - 
« ثوغلا نيدم  وبأ   » كلذ نم  ىناعف  يدهملا ، ةروص  ۔  تَّسُد وأ  مهيلع -  تحال  نيذلا  ءايلوألا  نم  ريثكلا  روصنملا » بوقعي  »

.يبرع نبا  ذاتسأ 

؟ طيشنلا يجولويسوسلا  اهيأ  ةيعامتجالا  ةءارقلا  نيأف  ةياورلل ، ةيخير  ةءارق  كلت  يسايسلا : هعطاق  .. 

.هينيع بصن  اهعضي  نأ  يعامتجالا  ثحابلا  ىلع  نيعتي  يتلا  ماهملا  ىلوأ  نم  يه  عمتا » روذج   » ةسارد نإ  يعامتجالا : لاق 
ةيعامتجالا راكفألا  مهأ  نم  ةدحاو  يه  ةياورلا ، نم  ىلوألا  ةحفصلا  اًنمض يف  اهيلإ  راشي  يتلا  هذه ، رظتنملا » يدهملا   » ةركفو

تايبدأ ةدوجوم يف  يه  لب  يسايسلا ، نهذلا  ىلإ  ردابتي  دق  امك  ةيعيش ، ةركف  تسيل  يهو  ..يبرعلا  عمتا  روذجب  تطبترا  يتلا 
«. صّلخملا  » ملحل عوما  ةغايص  يه  ذإ  اًضيأ ؛ ةينُّسلا  تاعمتا 

؟ ةياورل كلذ  ةقالع  ام  لاقو : دقانلا ، لملمت 

يناطيغلا نكل  ..رخآ  اًراسم  تذختا  دق  تناكل  ملحلا ، / ةركفلا هذ  ةياورلا  تقَّلعت  ول  ذإ  ةرشابم ، ٌةقالع  يعامتجالا : باجأ 
ةرطيس نم  كاكفلا  لمأ يف  نود  هدحو ، ملاعلا ، ةهجاوم  يف  كلذ -  دعب  ناسنإلا -  كرتيل  ةياورلا  تارقف  يلوأ  عم  اًديعب  اهحرط 

ناك نإو  ًالمأ - تعاشأو  نوكلا ، هاجت  اهلاطبأل  ةفلتخم  ىؤر  تطعأل  ةياورلا ، ناينب  ةركفلا يف  هذه  تسرغنا  ول  .هيلع  ربجلا 
.ةلحرلا ةريسم  يف  ًذاك - 



: عمتجم ىرنف  االيصفت ، لكب  ةفلتخم ، ةيعامتجا  تاجذومنأ  ىلع  ةيلاوتملا  تاعالطالا  نم  ةليوط  ةلسلس  الإ  ةياورلا ، / ةلحرلا امو 
علطا ام  رثكأ  ام  : » لثم تارابع  يئاورلا  صنلا  انلباقُتو يف  .كلذ  ريغو  ..ىصقألا  برغملا  ةزكاكعلا ، ةكلمملا ، ةحاولا ، ةلفاقلا ،
جنزلا دالبو  بيدنرسو  نيصلاو  دنهلا  تاعمتجم  دَّدعي  وهو  يناطيغلا  ىلإ  اورظناو  مهلاوحأ ،» فرع  : » لثمو مادقتعم » نم  هيلع 

، لاقتنالا مزل  اذهل  : » هسفن عضوملا  فيضيو يف  ةفلتخم ،» ملاوع  اإ  دحاو ؛ ملاع  اأ  نظي  نم  ئطخي  : » لوقي مث  ءاسنلا ، رزجو 
نم يقيقحلا  فدهلا  وه  ناسنإل  ماملإلاف  ناسنإل .» ماملإلا  ديري  ةقيقحلا  هنكلو يف  ملاعلا ، ليصحت  وأ  ةراجتلا  رهاظلا : دصقلا 

ببسب الإ  رصاعملا ، انعمتجم  ةفاقث  ينعأ يف  دنع ، يعامتجالا  ثحبلا  رُّسعت  امو  ..اهريغ  ةريثك  فراعمو  ةيعامتجالا ، ةفرعملا 
.سكعلا بجاولا  نأ  عم  اهئوض ؛ ىلع  عقاولا  ةيؤرو  ةيرظنلا »  » نم هقالطنا 

عقاو نم  ًالصأ  تطبنتسا  يتلا  ةيبرغلا  ةيرظنلا  نم  اوؤَدب  مأل  ةيبرع ، ةيعامتجا  ةيرظن  ةغايص  نورصاعملا يف  وثح  قفخأ  اذلو 
اهفصوب يلعفلا ، يعامتجالا  عقاولا  صوغل يف  ۔  هريغو ظوفحم ، بيجن  لامعأ  ًالثمتم يف  بدألا -  ماق  امنيب  ..ةيبرغلا  ةايحلا 

، ىرخألا هلامعأ  ضعب  امبرو يف  بيغملا ) فتاه   ) يف يناطيغلا ، امأ  .دنع  يعامتجالا  لعفلا  تايلآ  مهف  وحن  ةحيحص  ةوطخ 
.ناسنإلا ةفرعم  لانملا : ديعب  فده  ىلإ  لوصولا  ىلإ  ةيعامتجالا -  لاوحألا  ىلع  عالطالا  َرْـبَع  وبصي -  وهف 

؟ ليحتسم ٌفده  وه  له  يناسفنلا : لاق 

! زيزع ٌفده  يعامتجالا : در 

.يبُتُكلا مدقتو 

 

: ةيبتكم فيناصت 

، لاح يأ  ىلع  ..يب  نوؤدبت  اًمود  متنكو  راوحلا ، بيترت  ريخألا يف  ريصأ  أ  اه  لوقلا : أدتبا  نيح  يبتكلا  ةماستبا  تعستا 
هلعفأ فوس  ام  اذهو  ةعوضوملا ؛ لوصألل  اهدرو  ءايشألا ، فينصتب  فوغش  نوملعت -  امك  يننإو -  لاحم ! لاحلا  ىلع  ماودلاف 
بتك اهلوصأ يف  نع  فشكأو  ةرصاعملا ، ةيبرعلا  ةياورلا  نم  ااكم  يفو  يناطيغلا ، لامعأ  نم  اهعقوم  اهعضأف يف  ةياورلا ، عم 

حيضوت نم  ًالوأ  دبال  ةيعادبإلا ، يناطيغلا  لامعأ  نم  ةياورلا  عقوم  نعف  .يحلا  ثارتلا  اذه  عم  اهلصاوت  ردق  ىرنل  ميدقلا ، ثارتلا 
.برحلا بد  ةصاخلا  هلامعأ  ىلجتي يف  ام  وهو  ةراحلا ، ةيروعشلا  ةقفدلا  بدأ  وه  لوألا  طامنأ ؛ ةثالث  هل  يناطيغلا  بدأ  نإ  رمأ :
صصقلا نم  ريثكلاو  ةبابصلا  ةلاسرو  رئاصبلا ، ةلاسر  امك يف  يكحلا ، طويخو  صقلا  ناول  ةاشوملا  تامنمنملا  بدأ  يناثلاو 

.ةريصقلا

باتك يف  هارن  ام  وهو  قلطملا ، ىلإ  دودحملا  نم  جورعلاو  سفنلا ، راوغأ  يف  صوغلا  ثيح  ةقيمعلا ، تاذلا  بدأ  ثلاثلاو 
قيرطلا ىلع  اهدعب  ةوطخو -  اهتقباسب ، ةقيثو  ةلص  ىلع  يه  يتلا  بيغملا  فتاه  اًريخأو يف  ةنيدملا ، حطش  يفو  تايلجتلا ،

.هسفن

برتغي يف الو  تاذلا ، ىلع  سَّسأتي  يذلا  بدألا  نمض  جردنت  كش  نود  يهف  رصاعملا ، يبرعلا  بدألا  نم  ةياورلا  عقوم  نعو 
هذه ىتح  تاكرب  ينيزلا  ذنم  يناطيغلا  هعبتا  يذلا  هسفن  جاهنملا  ىلع  ٌةلقنو  ثارتلا ، عم  يقيقح  ٌلصاوت  يه  .هاؤرو  هروظنم 
ءاج ىتح  هلمكأو ، يمالسإلا ، يبرعلا  يفاقثلا  ثوروملا  عم  لصاوتي  نأ  يئاورلا  بدألا  ىلع  اًبيرغ  ناك  تقو  هأدب يف  ةياورلا ،
هذه رخآ  ىلإ  بدألا » ثارتلا يف  «، » ةيثارتلا ةياورلا   » لثم تاريبعت  انيدل  راصو  ثارتلا ، ىلع  ءدألا  هيف  محدزا  يذلا  تقولا 



.هداور نم  أدب - موي  هنس  ةثادح  ىلع  يناطيغلا -  ناك  رصاعملا ، يبرعلا  بدألا  رايت يف  ىلإ  ريشت  يتلا  تاريبعتلا 

، يبرعلا ثوروملا  ىلع  ءاكتالا  هوجو  نم  هل  رصح  ال  ام  ةياورلا  يفف  يهتنت ، ال  ةلأسم  يهف  ةيثارتلا ، لوصألا  ىلإ  درلا  امأ 
، ريبُج نبا  ةلحر  يِّزُج ، نبا  ىلع  اهالمأ  يتلا  ةطوطب  نبا  ةلحر  تالحرلا : بد  ةديكأ  ةلص  ىلع  يهف  يهافشلاو ، بوتكملا 

ثارتلا ةيجورعلا يف  ةلحرلا  كلذ  دعب  نم  كانهو  ناكملا ، ةلحرلا يف  يه  كلت  .زاجحلاو  ماشلاو  رصم  رد  ىلإ  يسلبانلا  ةلحر 
ريطلا يف نع  همالكل  لوصأ  كانهو  .هبتك  ةثوثبملا يف  يبرع  نبا  جراعمو  راطعلل ، ريطلا ) قطنم   ) لثم ةيفوصلا  تاعادبإلاو  ينيدلا ،

حتاوف نمو  ءدألا ، مجعم  نم  ةيثارتلا  تاداهشتسالا  نم  هل  رصح  ام ال  كانهو  .يومحلا  توقو  ظحاجلاو  ينيوزقلا  تاتك 
راتتلا براحي  وهو  يربك  نيدلا  مجن  داهشتسا  ..ربنملا  ىلع  وهو  تام  ْنَم  ىلإ : تاراشإلا  نم  هل  رصح  ام ال  كانهو  لامجلا ،

.زيكاكعلا تاكح  ..قباد  جرم  لاتقلا يف  ..مزراوخب 

فاشتكا امك يف  رشابملا ، ريغ  ءاكتالا  دجن  اهدعب  نمو  ..لوطي  اهرمأ  ليصفتو  يثارتلا ، صنلا  ىلع  ةرشابم  تاءاكتا  كلت 
نم راد  امب  ركذي  رمأ  وهو  يتماقإ ، راد  فتاهلا يف  ةيبلت  اًنكمم  نكي  ملأ  لاقف : هتشهدأ ، يتلا  ةقيقحلل  ةياورلا -  رخآ  يف  لحترملا - 
سيل : » يماطسبلا ديزي  وبأ  لاق  تراس »؟ دق  ةلفاقلاو  كدوعق  ام  : » يماطسبلل يرصملا  نونلا  وذ  لاق  نيح  يزمر ، ثيدح 

ثوروملا نم  اًريبك  امك  نإ  كانه ..»! هتدجو  تلصو ، اذإف  ةلفاقلا ، لحرت  يذلا  وه  لجرلا  لب  ةلفاقلا ، عم  لحري  نم  لجرلا 
اهلصاوت يف  ةيبرعلا  ةفاقثلا  تاصالخ  نم  ريثكلا  هيتفد  نيب  مضي  يذلا  يئاورلا  صنلا  اذه  يف  ةريثك  ٍلاكش  ىلجتي  يبرعلا 

.دتمملا

 - وأ ريراقتلا ، نم  وأ  ةمحدزملا ، ةيمويلا  ةايحلا  عقاو  نم  تادرفملا  كلت  يقتسي  دقف  ةيونعملا ، هتادرفم  بتاك  لكل  دقانلا : بَّقع 
ةينب اهفيظوتو يف  تادرفملا  كلت  ليكشت  متي  فيك  رمألا ، مهملا يف  نكل  ..ةيثارتلا  لوصألا  نم  بيغملا - ) فتاه   ) امك يف

وه مهألا ، نكل  بيغملا ) فتاه   ) يئانبلا يف نيوكتلل  ةيثارتلا  لوصألا  نايب  تادلجم يف  عضن  نأ  نكمملا  نمو  ..يئاورلا  صنلا 
..لوصألا هذه  فيظوت  نايب 

..لوصألا

***

، اًئيشف اًئيش  ..بتكل  محدزملا  بتكملا  ىلإ  يسأرب  تلمو  ىرسيلا ، ىلع  ىنميلا  َّفكلا  تعضو  دقو  ينبلاغي ، ساعنلا  ناك  .. 
.روصلا ىشالتتو  .تاراوحلا  يدنع  تفختف  بايغلا ، رحب  صوغأ يف  تنك 



ةيفسلفلا ، ةياورلا 
ةيردنكسإلا نع  نم /  جذامن 

 

كلت ىلع  اهل  رصح  ال  دهاوش  دتمملا ، يناسنإلا  ثارتلا  يفف  ديك ، ىلإ  ةجاحب  بدألاو  ةفسلفلا  نيب  ةلصلا  نأ  دقتعأ  ال 
 - يسرافلاو يدنهلا  يقرشلا -  ثارتلا  مأ يف  نوطالفأ ، تارواحمو  سطيلقاريه  دئاصقك  ميدقلا ، ينويلا  ثارتلا  ءاوس يف  ..ةلصلا 

.ةيتشدارزلا دنع  سدقملا  قاتسبألا  باتكو  امارلا ، ةمحلمك 

عدوأو ةريهش ، ةينيع ) ٍةديصق   ) ةصاخلا يف هتفسلف  انيس  نبا  غاص  دقف  ..ةلصلا  هذه  اًضيأ ، دجن ، يمالسإلا  يبرعلا  ثارتلا  يفو 
ةبحم ىلإ  ةفسلفلا  امو  ةمكحل ! رعشلا  نم  نإ  ليق : اذلو  ..ةيرعش  نيواود  يف  مهراكفأ  ةصالخ  نوهلأتملا  ءامكحلاو  ةيفوصلا 

.ةمكحلا

يبدألا عونلا  كلذو  ةفسلفلا  نيب  ةلصلا  ىلجتت  نأ  يعيبطلا  نم  ناك  ةياورلا » رصع   » ىعدي يذلا  كلذ  يلاحلا ، رصع  يفو 
.مهريغ ا  َّربَع  امك  ..مهتفسلف  نع  نويدوجولا )  ) ا َّربع  يتلا  طامنألا  رثكأ  يه  ةياورلا  تناكف  مهملا ،

..رشقلاو بُّللا  نيب  ةقالعل  ةهيبش  بدألاو ، ةفسلفلا  نيب  ةقالعلا  نإ  لوقلا : نكمي  ريثكلا ، اهريغو  دهاوشلا ، هذه  لالخ  نمو 
ةيمدع ةيدوجو ، ةيعقاو ، ةيلاثم ، ةفسلفلا : هذه  طمن  ناك  امهم  ةقيمع ، ةفسلف  نمكت  نأ  دبال  عيفر ، يبدأ  ٍّصن  لك  فلخف 

.خلإ ..ةيثبع 

ةلصلا سكعت  تاجذومنأ  ةثالث  تفدهتسا  يتلا  ةساردلا  هذه  روطس  رودت  ةيردنكسإل ؛ طبترملا  رصاعملا ، يئاورلا  بدألا  نعو 
« ةيؤر  » هتياور يف  سكعي  لوألا  ةيردنكسإلا ، نم )  ) ناجذومنأ انيدل  ذإ  ةعونتم ، تاساكعنا  بدألاو ، ةفسلفلا  نيب  ةقيثولا 
، ةثوروملا ةيفسلفلا  صوصنلا  ةغايص  ديعيف  لؤاستلاو » صنلا   » َرْـبَع ةفسلفلا  عم  لماعتي  رخآلاو  صاخ ، عباط  تاذ  ةيفسلف 

ثلاثلا جذومنألاو  ..ملاعلا  نم  تاذلا  فقومب  قلعتملا  يدوجولا ، يجولوطنألا / قمعلا  تاذ  ةيفسلفلا  تالؤاستلا  حرط  دواعيو 
ىلع يه  ةثالثلا ، جذامنلا  كلتو  ..ةعدبم  ةيئاور  ةغايص  هغوصيف  ةفسلفلا ، خير »  » ىلع فكعي  وهو  ةيردنكسإلا ، نع ) )

يئاورلل رفصلا ، ةدَبَع  ..ةيطع  ميعن  روتكدلل  رخآ ، ليل  ..ىسيع  نيدلا  زع  فسوي  روتكدلل  هسأر ، ع  يذلا  لجرلا  بيترتلا :
.ود نالآ  يسنرفلا 

 

: هسأر ع  يذلا  لجرلا 

نإ ..لم  ةفقو  اهمامأ  فوقولا  نم  دبال  ةقيمع ، ةيفسلف  ةيؤر  نيدلا  زع  فسوي  روتكدلا  سكعي  عاقيإلا ، ةئداهلا  ةياورلا  هذه  يف 
.ىرنس امك  ديقعتلا  ةغل  ةيؤر  حرطت  اهنكل  ةدقعم ، ريغ  ةطيسب  ةياورلا  يف  ةياكحلا » »

غلبي ةظحل  يفو  َّطَب ..» ُرَكَذ   » اهنكسي ةرجح  اهرواجت  ةريقف  ةرجح  يف  لزنم ، حطس  ىلع  اًسئ  شيعي  ًاش  نأ  ةياكحلا ، ُلصأ 
يفلأ هدقنيو  هذقني ، ةلباقم -  ةرامع  نكسي يف  ناك  لجرب - أجاَفُـي  هنكل  هسفن ، قنشيل  ًالبح  باشلا  قِّلعي  هادم ، ُسأيلا  اهيف 

نأ ثبلي  الو  ةيقيسوملا ، هتبهوم  ةيمنت  غلبملا يف  باشلا  لغتسي  يراقعلا  رهشلا  عيبلا يف  دقع  عيقوت  دعبو  هسأرل ، نمثك  هينج 
امم اهلاوم ، هل  يصوت  مث  ءاخسب ، هيلع  قفنتف  ناطرسلا ، نم  يناعت  ةلمرأ  هل  سمحتت  امدعب  اًريهش ، ًالثممو  اًيقيسوم  ريصي 



بلطيل سأرلا ) يرتشم   ) هيت ةمساح  ٍةظحل  يفو  ..ةفرتم  ٍةايحو  ةليمج  ٍةجوزب  أنهيو  ةعطاسلا ، ةيموجنلا  ىلإ  لوصولا  ىلع  هدعاسي 
يذلا يف خملا  لمعب  هيف  وه  ام  لك  ىلإو  اهيلإ  لصو  هنأل  اًضيأ ، هتجوز  بلطي  لب  لام ؛ نم  هيدل  ام  لك  دقعلا ، بجومب  هنم ،

مكحلا ّصنب  الإ -  مهللا  هنيمي ، تكلم  امو  باشلا  ةورثب  ةبلاطملا  نالطبب  مكحلا  ردصي  ةمكحملا ، يفو  لجرلا ! هكلمي  يذلا  سأرلا 
مجحب اًقودنص  ًالماح  ناكم ، لك  باشلا يف  يرتشملا  قحالي  انهو  ةافولا ! دعب  اهيلع  لصحي  نأ  سأرلا  يرتشم  ءاش  نإ  - 

، نفكلا قودنصل / كسملا ، توملا  رظتنُم  يمحت  يهف  ةطرشلا ، امأ  ..ةظحل  يأ  ُّباشلا يف  تام  اذإ  سأرلا  هيف  عضيل  هسأر ،
، نونجلا ىلإ  ةياهنلا  هدوقت يف  ةريثك ، ٌتائتكا  َّباشلا  باتنت  ةقحالملا ، طغض  عمو  ..يرثلا  ُنانفلا  ُّباشلا  هيلع  روهتي  ىتح ال 

.هيلع ترصتنا  دقل  سأر ، هل  دعي  مل  نيكسم ، هلقع ، دقف  دقل  راتسلا ، لدسأو  رمألا  ىهتنا  ًالئاق : َقودنصلا ، يرتشملا  يقليف 

ينايبلا عوصنلا  هيلع  بلغي  باسنم ، ٍلهس  بولس  هتياور  يف  نيدلا  زع  فسوي  روتكدلا  اهغاص  يتلا  عئاقولا »  » يه كلت 
ركعي ال  بايسنا ، دهاشملاو يف  تارابعلا  لسلستت  امنإو  رظنلا ، تِّتشت  تاريبعت  وأ  ةئت ، اظافلأ  روطسلا  نيب  دجن  الف  تفاللا ،

ةعاذإلل بهذ  باشلا  نأ  نايب  ديري  نيح  هارن  نأك  هنع ، ءانغتسالا  نكمملا  نم  ناك  يذلا  لُّهرتلا  نطاوم  ضعب  الإ  هوفص 
راد ةعبط  نم  ص ۷۸  ! ) ةثلاثلا مث  ةيناثلا ، مث  ىلوألا ، ةينغألا  ليجست  أدبو  لوقيف : فلؤملا  لِّصفي  تاينغأ ، ثالث  ليجستل 
عطق ثالث  تعضوف  .عطق  ثالث  ركسلا ؟ نم  ةعطق  مك  هتلأس ، رخآ : عضوم  لوقيف يف  ليصفتلا ، ديزي يف  نيح  وأ  فراعملا )

هنأكو يف ..همامأ  ةريغص  ةدضنم  ىلع  ناجنفلا  تعضو  ..ركسلا مث  باذ  ىتح  ناجنفلا  ةقعلملا يف  كّرحأ  تذخأو  ..ركسلا  نم 
، تاينغأ سمخ  باشلا  ينغي  نيحو  اهسفن ) ةعبطلا  سفن  نم  ص 106   ) ةيلايخلا روصقلا  نم  ٍرصق  .ةليل  فلأ  روصق  نم  ٍرصق 

..ةسماخلا (ص ۱۲۳). مث  ةعبارلا ، مث  ةثلاثلا ، مث  ةيناثلا ، مث  ىلوألا ، ةينغألا  ينغو   : ةياورلا لوقت 

..ةنإلاو حاضيإلا  نم  ديزملا  ىلإ  ليمأ  هلعجتف  هبولسأ ؛ ىلع  ًايحأ  بلغت  ايعماج ، اًذاتسأ  هنوكو  فلؤملا ، ةعيبط  نأ  كش يف  الو 
 - رمألا عقاو  يف  هلك -  كلذ  نكل  .يوغللا  ِّسحلا  ةمالسو  بيترلا ، يداهلا  ينايبلا  عاقيإلا  تايلامج  لجرلل  ىقبت  اذه ، عمو 

.فلؤملا اهحرطي  يتلا  ةيؤرلا »  » ىلإ تفتلن  نأ  ىلوألاف  انه ، انينعي  ام  وه  سيل 

ىهتنملاو ءدبلا  نيب  امو  ..نونج  ةعقاوب  يهتنتو  راحتنا ، ةلواحمب  أدبت  يهف  اًيثبع ، ًومضم  مدقت  اأكو  ةياورلا  ودبت  ىلوألا ، ةلهولل 
ةعوبطم يف  هتروص  تأر  طقف -  األ -  نيكسملا ، باشلا  ىلع  بحلاو  لاملا  قدغت  ةلمرألاف  ةريثك ، ةيثبع  عئاقو  انفداصت 

بآرم يف  ارايسب  رقهقتت  تناك  نيح  ىرحألو ! ًالوتقم ، تام  اذه  اهنباو  ..تام  يذلا  اهنبا  هبشي  هتدجوف  ةيفحص ،
تومت ةياورلا ، لطب  نأش  ءالعإ  يف  ةلمرألا  رود  يهتني  امدنعو  طئاحلاو ! ةرايسلا  نيب  هرشحت  ا  اذإف  اداعك ، تارايسلا ،

.ثبع ةايحلا  ام يف  لك  ن  وق  اًروعش  ةظحللا  هذه  رعش يف   : لطبلا نإ  ةياورلا  لوقت  اهنفد ، ةظحل  يفو  .ااطرسب 

هنأ كلذ  .نيدلا  زع  فسوي  روتكدلا  دنع  يئاورلا  باطخلا  ىلجتت يف  يتلا  ةيؤرلا »  » كلت رظنلا يف  نعُمن  نيح  دَّدبتت  ةيثبعلا  نكل 
نم دبال  انهو  ..هيلإ  حيملتلا  فلؤملا  ديري  امل  اًزومر  نوكت  دق  ةياورلا ، يزاتنافلا يف  عباطلا  تاذ  عئاقولا  نأ  حضتي  رظنلا ، ناعم 

! يزمر همسا : ةياورلا  لطب  نأ  ىلإ  ةراشإلا 

قرشلا نيب  ..لب  ةداملاو ، ركفلا  نيبو  ركفلاو ، ةايحلا  نيب  ةقالعلا  ةعيبطل  هتيؤر  حرطي  نأ  نيدلا  زع  فسوي  روتكدلا  دارأ  دقل 
ةيؤرلا تاذ  ةيعادبإلا  ةباتكلا  يرثت  يتلا  ةعدبملا  ةءارقلا  عم  دّلوتت  ةيليو  تايلمع  نم  هل  رصح  ام ال  لمتحت  ةياورلاف  برغلاو !

وه يزمر »  » دجنف ..يبرغلا  رخآلا )  ) نيبو يرصملا ، ألا )  ) نيب عارصلا  ةيلدج  ءوض  ىلع  يئاورلا  صنلا  ةءارق  نكميف  ةقيمعلا ،
ُّنَظُي ا  هدميف  راحتنالا ، ةظحل  يراضحلا ، رايالا  ةظحل  برغلا يف  هكردي  يذلا  يبرعلاو ، يرصملا ، ناسنإلل  يعوضوملا  لداعملا 

: نوكي ثيح  سأرلا ، ةيكلمب  دقع  ةيعبتل ! دقع  ىلع  لوصحلا  ةبهلا  هذهل  طرتشي  برغلا -  يأ  هنكل -  شاعملا ، لبس  هنأ  هيف 
نأ كل  ديرأ  يتلا  ءايشألا  ةيؤر  ىلع  ٌربجم  تنأ  ةظحللا  هذه  ذنمف  كلذ  ىلع  ءانبو  يكلم ، حبصأ  دق  كسأر  ءيش يف  لك  »



ديرأ يتلا  ءايشألا  ركفتو يف  همشت ، نأ  كل  ديرأ  ام  مشتو  هعمست ، نأ  كل  ديرأ  ام ال  عمست  الو  هعاسب ، كرمآ  ام  عمستو  اهارت ،
«. اهارأ يتلا  ةقيرطلو  اهيف ، ركفت  نأ  كل 

نع ربعتو  برغلا ، نيبو  اننيب  مربملا  يراضحلا  دقعلا  دونب  مجرتت  اأ  حملي  ةياورلا ، يف  ةيروحملا ) ةرقفلا   ) هذه ءارو  اميف  لمأتملاو 
.ةلجؤملا نويدلاو  ةيناسنإلا )  ) تادعاسملا ىلع  هبجومب  لصحن  يذلا  مربملا  دقعلا  اذهل  اًقفو  برغلل  هعفد  يذلا  نمثلا ) )

نيب مئادلا  نارتقالا  ريوصت  ىلع  ُّرصي  وهو  ةياورلا  نم  ريخألا  ءزجلا  دجن  ةوقل ، حيولتلاو  ربجلا  نم  عونب  اًمزلم ، دقعلا »  » ناك املو 
رخآ هترسأو يف  يزمر »  » هجو هراهشإ يف  نع  عروتي  اًسدسم ال  لمحي  يذلا  يطرشلا  نيبو  اهطوقس ، رظتني  يذلا  سأرلا  يرتشم 

..ةياورل دهشم 

رهوجلا عيب  تلق : تئش  نإو  سأرلا ، عيب  نم  ريذحت  ةحيصب  ةياورلا  يودت  اذكهو  هسأر ! عئ  هيف  طقسي  يذلا  نونجلا  دهشم 
.ةيوهلاو ..يناسنإلا 

كلتب ًءارث  ةيؤرلا  كلت  دادزت  لب  رخآل ، ألا  ةقالعل  زيمرتلا  دودح  دنع  ةياورلا  اهحرطت  يتلا  ةيؤرلا »  » دودح رصتقت  الو 
يتلا ةتفاللا  ةحمللا  كلتك  ..ماركلا  َّرَم  اهيلع  رورملا  نكمي  يتلاو ال  هيعارصم ؛ ىلع  ةيليوأتلا  ةءارقلا  ب  حتفت  يتلا  تاحمللا 
ىلإ راظنأ  تفل  ىلع  فلؤملا  رصيو  ..ءاضيب  ةيحل  ههجو  ىلعو  يتأيف  دقعلا ، ماربإ  نم  تاونس  دعب  سأرلا ، يرتشم  اهيف  يت 

: لوقيف اهرركي ، مقر ۱۷۷ )  ) ةدحاو ةحفص  هارتف يف  لاومألا -  تاكرشب  رصاعملا  اننادجو  تطبترا يف  يتلا  ةيحللا -  ةلأسم 
..هتيحل بعادي  ضرألل  اًقرطم  لجرلا  سلج  ..هنقذ  نم  زربت  ءاضيب  ةيحل  وذ  ليحن ، هرمع ، نم  نيتسلا  وحن  لجر يف  لخدو  »
امدنع ةدوجوم  نكت  ةيحللا مل  هذهو  ءيشلا ، ضعب  يحمالم  تريغ  دق  مألا  نوكت  دق  لاقو : ةته ، ةماستبا  لجرلا  مستبا 

.»؟ نآلا ينركذت  له  تاونس ، ذنم  انلباقت 

حيتي يذلا  عطاقتلا  نم  اًعون  ثدُحيو  اًيهيشيلكإ ، اًفيثكت  يئاورلا  هباطخ  نومضم  فثكيل  ةيزمرلا ، هتاحمل  فلؤملا  حملُي  اذكهو 
ترصتقا دق  ةياورلا  نوكت  ال  انهو ، ..اهزومر  تايط  نيب  ةياورلا  اهتفخأ  يتلا  نيماضملا  نم  ديزملا  دلوت  نأ  ةيليوأتلا  ةءارقلا  ةيلمعل 

.ىؤرلا طابنتساو  فسلفتلل ، ةوعد  هتاذ : تقولا  يه يف  لب  ىؤرلا ، ةغايصو  فسلفتلل  ةلواحم  درجم  اوك  ىلع 
 

: رخآ ليل 

لصأ  » اهيف سملتن  نأ  لاحملا  نمو  .ةيديلقتلا  ةياورلا  قطنمل  يئاورلا -  هُّصَن  ىرحأل : وأ  ةيطع -  ميعن  روتكدلا  ُةياور  عضخت  ال 
دجولا تالاحب  هبشأ  لوصف  ةلمج  يف  عَّطقتي  يذلا  ليوطلا  يلخادلا  جولونوملا  ةروص  ذختي  هبلغأ  يف  َّصنلا  نإ  ذإ  ةياكحلا »

: ىمسم تحت  لوصفلا  نيوانع  درسي  فلؤملا  دجو  ةريخألا ، هتحفص  ثيح  صنلا ، ةءارق  نم  انيهتنا  ام  اذإ  ىتح  ..يلخادلا 
 - وأ ..هتاذ  ءاوجأ  هعم يف  راحبإ  دعب  ام  ىلإ  ..اهراتخا  يتلا  ةغيصل  حوبلا  يجرُي  هنأكو  ..ليوط » يلخاد  جولونوم  ىوتحملا ، »

.ليلق دعب  حِّضونس  امك  اًعيمج ، انتاوذ  ةقيقحلا -  ىلع 

ٍةداح ىرخأ : ةغلب  رخآ  ليل  صن  يت  حايترا ، ةغللا يف  باسنت  ثيح  هسأر ، ع  يذلا  لجرلا  ةياور  لاحلا يف  وه  ام  دض  ىلعو 
قلأتت يك  جاتحت ، نيدلا  زع  فسوي  روتكدلا  ةياور  تناك  اذإف  ..مومحملا  اهعافدنا  عاقيإلا يف  ِةعِّطقتم  ٍةفيهر ، قاقدلا ، لاصنلاك 
اًشماه لثمي  اهظفل ، قيلاغم  ُّضفي  حراش  ٍدهج  ىلإ  ةلاحم ، ال  جاتحت ، ةيطع  ميعن  روتكدلا  ةياور  نإف  يليو ؛ ٍدهج  ىلإ  يعولا ، يف 

.يئاورلا نتملا  ىلع 



فقاوم هنم  ىقتناف  ينيدلاو ، يفسلفلا  ثارتلا  ىلإ  دمعو  .لؤاستلا  عساولا : اهانعمب  ةفسلفلا  عم  رخآ  ليل  ُّصن  لماعت  دقو 
 - ريدقت لقأ  ىلع  ىعسي -  وأ  ..هزواجتل  ىعسيو  يناسنإلا  ثوروملا  ىلع  ئكتي  دقع  دحاو ، دقع  فلؤملا يف  اهمظن  تارابعو ،

.هعم رواحتلل 

، ينوراشلا فسويو  روبصلا ، دبع  حالص  لاثمأ : ريهاشملا ، نيعدبملا ، ءامسأ  ضعب  فلؤملا  هيف  درسي  صاخ ، ٍءاده  صنلا  أدبي 
ةحفصلا يفو  تدتما ! ءاسملا  لالظ  نأل  مهئامسأ : تحت  بتكيف  ءادهإلا ، غّوسي »  » هنأكو هارن  مث  مهريغو ؛ ..طارخلا  راودإو 

همدقي يذلا  ديحولا  داشرإلا  وه  كلذ  نوكيل  ايمرإ 6 - 5 ! اهتحت : بتكيو  اهرركيف ، ةرابعلا ، عضوم  ىلإ  دشري  ةيلاخلا  ةيلاتلا ،
.قلغتسم لكلاف  هادع  امو  ئراقلل ، يئاورلا 

سداسلا حاحصإلا  نم  ةسماخلا  ةيآلا  دجو  فلؤملا ، هيلإ  دشرأ  يذلا  ايمرإ  رفس  ىلإ  ميدقلا ، دهعلا  رافسأ  ىلإ  دع  اذإف 
ىلإ ةرمضم  ةراش  أدتبا  صنلا  نأ  ةقيقح  انئجافُت  انهو  تدتما ! ءاسملا  لالظ  نأل  لام ، راهنلا  نأل  انل ، ٌلْيَو  لوقت : ًةلماك ،

.ليولا

كلت نم  ةدحاو  فلؤملا يف  هنع  َرَّـبَع  يذلا  يعولا  كلذ  يناسنإلا ، يعولا  ُلْيَو  وه  ةيطع  ميعن  روتكدلا  ةياور  همجرتت  يذلا  ليولاو 
وأ ةسردملا  وأ  تيبلا  دعي  مل  قوطلا ، نع  ُتيبش  امدنع  هلاقع  نم  لقع  قلطنا  : » لاق نيح  ةموهفملا ، ةليلقلا -  تارقفلا - 
ىلإ يظحللا  دوجولا  زواجتيل  ةفرعملل  ىعسي  روسج ، حومط ، يعو  مامأ  نذإ  نحنف  ةديعب » تالحر  ىلإ  ُتْقُـت  عستي يل ، عراشلا 

اذكهو ىقشي ! فرعي  ْنَم  لوقي : رخآ ، ٌّيتاروت  ٌّصن  انناهذأ  مامأ  وفطي  ركذُي -  ءيشل  ءيشلا  نأل  انهو -  ..بحرأ  نوك 
ليولا وه : نلعملا ، ءادهإلا  نم  اًدمع  طقسأ  يذلا  هنع ، توكسملا  ليولا »  » نأ فشكتسنو  ضماغلا ، رادهإلا  ةلالد  حضوتسن 

.ةفرعملا نع  ئشانلا 

، ةفسلفلا اضق  ىلإ  ةرمضملا  هتاراشإ  ضعب )  ) انعبتت اذإف  نيح ، لك  يئاورلا يف  صنلا  ىَّلجتت يف  ةيفسلفلا ، فلؤملا ، فراعمو 
ةعقبلا هذه  ..أ  نيأ  يوارلا : لوقي  .ةصيوع  ةيفسلف  ةلكشم  صوغلا يف  ىلإ  يضفي  ًالؤاست  ةياورلا  نم  ةيناثلا  ةحفصلا  دجو يف 

نأ عيطتسأ  ال  اذام ؟ نم  بونجلا  يفو  اذام ، نم  لامشلا  نكلو يف  برغلا ؟ مأ يف  لامشلا ، يهأ يف  يه ؟ نيأ  اهيلإ ، يقلأ يب  يتلا 
ىلع ةيادب  اهنكل  كلذ ، فرعأ  ةئطاخ ، ٌةيادب  نوكلل ، اًزكرم  تدع  اذكهو  اذكو » اذك  ينيمي  نع  : » لقألف فصول ، الإ  َددحأ 
هنإ لب  نوكلل ، اًزكرم  سيل  هنأ  فشتكيو  هعم ، يضمي  هرخ ، امبر  وأ  هلو ، كسمي  طيخ  ةيادب  نع  ءرملا  ىنغتسي  الو  لاح ، لك 
هبش ةرقفلا  هذه  يف  ةيادب ؟ هل  فرعي  لهو  ةيا ، هل  فرعي  ال  مارتم ، ئطاش  ىلع  ةاقلم  ةاصح  ىوس  نوكلا  اذه  نم  سيل 
هنأ ناسنإلا  دقتعا  ميدقلا  فسلفتلا  يفف  ..ةرصاعم  ةيفسلف  ىؤر  حرطيو  ةميدق ، ةيفسلف  تالكشم  ةدع  ُّصنلا  ريثي  ةيحاتتفالا ،

أدبملا  ) ناسنإلا لوح  رودي  لكلاو  سوميلطب ) تايكلف   ) ضرألا لوح  رودي  لكلاف  كالفألا ، زكرم  ضرألا  نأو  نوكلا ، زكرم 
ىتح .اًضيأ  ةيملعو  ةيفسلف ، اًمالحأ  جسني  يناسنإلا  يعولا  حار  ةميدقلا -   - تاروصتلا هذهل  اًقفوو  كسفن ) فرعا  يطارقسلا :
ناك  ) ةرئادلا مارجألا  نييالم  عم  رودي  يوامس  مرج  يه  امنإو  كالفألل ، اًزكرم  تسيل  ضرألا  نأ  ىلع  لَّلدو  سوكينربوك  ءاج 
ىلإ ةمدصلا  كلت  تدأف  سوميلطبل ) يطسا »  » باتك ريرحت  داعأ  اذهلو  فاشتكالا ، اذهل  دِّهمملا  وه  يسوطلا  نيدلا  ريصن 

ءارحص لمر يف  ةبح  الإ  نحن  ام  ةرصاعملا : ةيدوجولا  ةفسلفلا  لوقب  ىهتناو  ةقطرهل ، سوكينربوك  ما  أدب  ريبك ، ٍّيناسنإ  ٍعزف 
تعرتخا ةيكذ  تاويح  بكاوكلا  دحأ  ىلع  تءاج  ..نوكلا  نم  ديعب  نكر  يف  ًةلئاق : هشتين ، ةيرخس  تلاعت  دقلو  ةعساش !

ذإ ةظحل ، ىوس  نكت  اأ مل  ريغ  حُّجبتو ، ِفيز  نم  ينوكلا  خيراتلا  هدهش  ام  ربكأ  يه  هذه  عارتخالا  ةظحل  تناكو  ةفرعملا ،
(. تشدارز ثدحت  اذكه   ) ..ةيكذلا تاويحلا  تومتو  بكوكلا ، ىنفي  ىتح  ةعيبطلا ، دَّهنتت  نأ  يفكي 

مدختسيو هشتين ، ةفسلف  نم  ريثكلا  يعدتسي  ةيطع  ميعن  روتكدلا  دنع  يئاورلا  صنلا  نأ  ىلإ  ةراشإلا  ردجت  هشتين ، ركذ  ىلعو 



يوشتينلا ومسلاو  عافترالا  فقومك  هفقاوم ، ضعب  لَّثمتيو  ..ةياورلا  نم  نيعستلاو  ةسماخلا  ةحفصلا  رسنلا يف  زمرك  هزومر ؛
تولع دقف  امأ أ  ءالتعالل ، نوقوشتت  نيح  ىلعأ  ىلإ  نورظنت  مكنإ  : » تشدارز ناسل  ىلع  هشتين  هيف  لاق  يذلا  يلدنسنارتلا 
انلباقي لاحلا ، وأ  فقوملا ، اذه  اهيسآمو »! ةايحلا ، جهابم  لكب  ئزهتسي  ..ولعي  ْنَم  نإ  .يمدق  تحت  ام  ىلإ  علطتأ  ترص  ىتح 

.ةياورلا ِّصن  اًريثك يف 

نإو ةيناسنإلا -  ةايحلل  عضو  يذلا  دراجك  ريك  نيروس  وه  ًاليلق ، هنع  فلتخي  رخآ ، ٌّيدوجو  ٌفوسليف  هشتين ، نم  ٌبيرقو 
ريك رِّرقيو  ..ينيدلا  جردملا  اًريخأو  يقلخلا ، جردملا  مث  يسحلا ، جردملا  يه  ةيساسأ ؛ جرادم  ةثالث  يناسنإلا -  يعولل  ةقدلا : تئش 

لصي اذلو ال  لقعلل ، ةقلطم  ٌةقرافم  ناميإلاف  يلقع ، ريبدتو  يقطنم  لسلستب  نوكي  ريخألا ال  جردملا  ىلإ  لوصولا  نأ  دراجك 
ءيش ُّلُك  رخآ : ليل  نم  رشع  ةعباسلا  ةحفصلا  يوارلا يف  لوقي  ةوهلا ! هسفنب يف  يقلي  نيح  الإ  ينيدلا  جردملا  ىلإ  ناسنإلا 

.اهزايتجا بجي  ةو  يهتنا ، امك  أدبي ،

ىرن لب  دراجك ؛ ريك  لاثمأ  نينمؤملاو  هشتين ، لاثمأ  نيدحلملا  نييدوجولا ، دودح  دنع  ةيفسلفلا  تاءاعدتسالا  فقت  الو 
قيثاوم تمربأو  نيناوق  تردص  اهم  يوارلا يف ص ۲۰ : لوق  دجن  وطسرأ ، ءارآ  نمف  ..ةبراضتم  لب  ةددعتم ، تافسلفل  ًءاعدتسا 

نم لباقملا  يفو  ةعيبطل )! اًدبع  كانه  نأ  ىري  وطسرأ  ناك   ) ..ااذ انتايح  ةعيبط  نم  اإ  ةيق ، ةيدوبعلاف  ةيدوبعلا ، ءاغل 
ريخلا ديك  ىرنو  لاثملا ، ملاع  ىلإ  عوزنلا  ىرن  ةياورلا  نم  عضاوم  ةدع  يفف  ةيلاثملا ، هتاعزنو  نوطالفأ  ىؤر  اًريثك  انلباقت  كلذ ،

روصحم يف ريغ  دوجولا  نأ  ماودلا  ىلع  نقوم  هبش  ُتنك  يف ص ٣٥ : يوارلا  لوق  يف  ودبي  ينوطالفألا  نينحلاف  ..لامجلاو 
! اهنع جراخ  وه  ام  ىلإ  ..يدودح  نع  جرخأ  نأ  ىلإ  ُتْقُـت  اذهلو  انكاردإ ،

تنك هُّصن : ام  ةفيهر -  ةيرعاش  يف  لوقيو -  نوطالفأو ) طارقس  عمتجي  انه   ) ةيناسنإلا ةعيبطلا  ةيريخب  نموأ  نأ  بجي  لوقيو :
ال ةبلج ، ال  ئداه ، ٌنكاس  ريدغ ، عاق  بلاحط يف  لثم  ٌرِضَن  ةيفافشلا ، دح  ىلإ  فيظن  هيف ، رابغ  ملاع ال  ىلإ  ماودلا  ىلع  قوتأ 

.بوردلا يبايسنا  سململا ، مع  ملاع  ..جيجض 

، عمجلا ريمضب  ةرملا  هذه  ثَّدحتيف  يتاذلا ؛ مهفلا  غوزيو  فسلفتلا ، رجف  يه  يتلا  ةروطسألا ، ىلإ  فلؤملا  دتري  ةفسلفلا ، نمو 
يأرل ءاعدتسا   ) يعامج لقع  نع  اًعب  نكي  مل  ةيسكراملل ) انه  ةراشإلا   ) ةقبط نم  اًعب  نكي  مل  ملاعلل ، روصت  انل  ناك  ًالئاق :

قامعأ نم  اًعب  دوجولل  روصت  ناك  ..ةقالخ  ةيرق  نع  اًعب  ناك  لب  ديورفل ..) ةراشإ   ) ةوزن نع  اًعب  نكي  مل  مياك ) رود 
.ةروطسألا ايحأ  اهو أ  ..ةروطسألا 

ملا
ُ

حَّنَج ةذايلإلا  ناصح  روطسلا  نيب  انلباقيف  تاذل ، ةيقيرغإلا  ةروطسألا  زومر  ىلاوتتو  ةياورلا ، يف  يرشتست  ريطاسألاو 
لأست نأ  كل  ىدجأ  ص ۷۱ :)  ) أرقن نيح  همس  حيرصتلا  نود  سوريموه ، فصو  يتو  تسروأ ، مسا : ددرتيو  سوساجيب ) )
دالبلا ءاحنأ  هنإ يف  ..سيباوكلاو  مالحألا  مهلوقع  يفو  سامحلا ، مولق  ريثيف يف  هرحسب ، سانلا  ذخؤي  يذلا  زوجعلا  ىمعألا  كلذ 

هدجت دق  ةراثيقلا ، فزاع  هراوج  ىلإو  غارفلا  ىلإ  علطتي  اًفقاو  ىنبملا  اذه  نم  جراخ  تنأو  هدجت  دق  ميهي ، دلب  ىلإ  دلب  نمو  سوجي ،
ناك ئراقلا : رّكذن  انه  .صيصملا  نم  نينيعب  رظني  ٍديعب  ىلإو  هاعارذ ، تسبيو  هاتفش ، ترَّجحت  دقو  ةدمعألا ، راوج  ىلإ 

.ةسيدوألاو ةذايلإل  دعب  اميف  تفرُع  يتلا  هراعشأ  اًدشنم  ةيقيرغإلا  ندملا  رودي  رصبلا ، فيفك  ًالاوج  اًرعاش  سوريموه 

اًئيش انل  يكحي  الف  ةأرملا -  ركذ  ءاج  نيح  جولدلا  لكش  ةياهنلا  لبق  ذختا  دقو  جولونوملا -  لكش  يئاورلا  ُّصنلا  ُذختي  اذكهو 
نم ريثكلا  هتابنج  نيب  اماض  ماظن ، ريغ  ىلع  درطملا  يلخادلا ، يسفنلا ، مالكلا  نم  تارذش  نيب  اًعماج  يضمي  امنإو  لاصتا ، اذ 

؟ تئج نيأ  نم  ْنَم أ ... ؟ نيأ أ ... ؟ ةياورلا ) لوأ   ) فرعأ َْمل  اهنم : ةيفسلف ، ةلئسأ  ماودلا  ىلع  اًحراطو  يفسلفلا ، ثوروملا 
ام َّيدل  لازام  له  ( ۱۲۳ ( ؟ يسمأ َّيلإ  ُّدرت  له  ص ۸۹ ) ( ؟ يهتنملا ىتح  ربصي  ْنَم  ص 34 ) ( ؟ تدلو اذامل  الإو  (ص ۹ )



هذه ةرمغ  يفو  .هتياور  لوصف يف  ةثالثلا  نيوانع  ةريخألا ، ةثالثلا  تالؤاستلا  هذه  فلؤملا  لعج  دقو  ص ١٣٥ ..) ( ؟ هيطعأ
حّرص يف ص امك  اًرطضم ، فسلفتلا ، طامنأ  نم  ريثكلا  يعدتسيو  يئاورلا ، صنلا  دقع  ةيطع  ميعن  روتكدلا  مظني  تالؤاستلا ،

! اهيلإ أجلأس  يننأ  روصتأ  تنك  ام  فراعملا ، نم  ديدعلا  مدختسا  يننإ  ًالئاق :  40

هب اًصاخ  سيل  َّصنلا  اذه  نأ  ةقيقح  نع  فلؤملا  فشكي  هيفف  صنلا ، نم  ريخألا  رطسلا  عم  هتعور  َةَّمق  ُّيماردلا  ُءادألا  غلبيو 
عطقب هتاذ ، يناسنإلا يف  يعولل  ةمجرت  الإ  اهلمجم  تسيل يف  يؤر ، نم  هدشح  امو  تالؤاست ، نم  هغاص  ام  لك  نأو  هدحو ،
باتكل كسمت  تناك  يتلا  همأ  ركذتيف  ةيناسنإلا ، راتس  ءارو  بيغي  فلؤملا  ىرنف  ..ةصَّخشملا  ةيدرفلا  ةلاحلا  نع  رظنلا 

امنيب ةباجإ ) نود  اًمود  تناك  امك  لزت  ىربكلا مل  تالؤاستلا  نأ  ىلإ  ةراشإ  ءيش  هيف  ريغتي  يذلا مل  باتكلا  كلذ  مخضلا ) )
دربلا .ءاسم  لك  اأشك  باتكلا ، أرقت  يمأ  تناك  يوارلا : لوقي  .ديعاجتلا  اَمُهْـتْمَلَع  باتكل ، ناكسمت  ناتللا  ناديلا  تَّريغت 

.هتعطق نأ  يمأل  قبس  يذلا  قيرطلا  بوص  ّيلَوُأ  أو  ربكي ، ريغصلا  ينباو  رودتو ، رودت  نينسلاو  نادبألا ، صرقي 

 

: رفصلا ةدبع 

اًبلاغ يذلا  رحبلا )  ) روهظ نم  دبالف  اًيلجتم ، ناكملا  ماد  امو  ..نييردنكسإلا  نييئاورلا  لامعأ  يف  عوصنب ، اًمود ، ناكملا  ىلجتي 
ةبآكلا ةرمغ  يفو  رخآ » ليل   » ةياور يفف  .يئااللا  ذالملا  ةفص  ذختي  ام  اًريثكو  اصاخ ، اًعضوم  يردنكسإلا  بدألا  ُّلتحي يف  ام 

تاقارشإلا كلتو  ةفرفرملا ؛ ىسألا  ةحنجأ  نيح -  ىلإ  دِّدبتف -  بتاكلا ، ةلوفط  نمز  نم  ٌتاقارشإ  لطت  صنلا ، لّلظت  يتلا 
هتبكرم دعصي يف  راهنلا ، علطم  ىلإ  قوتأ  ىضم  اميف  تنك  اًركذتم : قايسلا ، عطقي  وهو  هيلإ  رظنا  ..رحبل  اًمود  طبترت  ةيلوفطلا 

، سمشلا هيلإ  يت  ال  ملظم ، رحب  انه يف  أف  نآلا ، امأ  ص 14 )  ) ةيحلملا يتنيدم  رحبلا يف  ركذأو  ةيدنلا ، هروهز  رثني  ةيبهذلا ،
، اًرحاس ًاليصأ  ناك  ..رحبلا  ئطاش  ىلع  لصأ  تاذ  ريسن  انك  اهسفن ) ةحفصلا   ) هجاومأ نيب  نولستغي  اهدالوأ  لسرت  الو 

ءايشألا ودبتف  رهبي ، الو  ءيضي  ةيفوص ، ةيفافشب  دوجولا  اسك  قسغلاو  ءوده ، حوني يف  نكاس ، ةقرزلا ، عئار  قرزأ ، رحب  هركذأ ،
اًضيأ وه  لب  بسحف ، رخآ » ليل   » نم اًذالم  رحبلا  نكي  ملو  ص 43 .)  ) ةفارع ةرولب  كرحتت يف  تناك  ول  امك  ةولخلا  هذه  يف 
لامعأ نم  كلذ  ريغ  ليربج ، دمحمل  رحبلا » لزني  راهبلا  يضاق   » يفو يفنح ، دومحمل  ريطاسألا » يرشتست  موي   » ريخألا يف ذالملا 

.
20

ةيئاورلا نييردنكسإلا 

نع بتك  يذلا  ود » نالآ   » رصاعملا يسنرفلا  بيدألا  ةياور  لاطبأ  نم  الطب  نوكيس  هِّرَـبو ، هرحبب  ةيردنكسإلا )  ) ناكملاو
: هتياور يهو  -  

21
ةيردنكسإلا ةيعر  ًالثم ، ترهتشا ، املثم  دعب -  رهتشت  يتلا مل  ةيئاورلا  لامعألا  مهأ  نم  ًةدحاو  ةيردنكسإلا 

.رفصلا ةدبع 

Archeoli gie du  - ناونع تحت  يسنرفلا ، اهلصأ  يف  ةياورلا  ود  نالآ  بتك 
..رفصلا ةدبع  ناونعب : ةعيدب ، ًةمجرت  ةيبرعلل ، اًرخؤم  تمجرُت  اهنكل  رفصلا » ترفح   » اًيفرح ينعتو   Zero

.ىرنس امك  يلصألا ؛ ااونع  نع  ةياورلا ، ىلع  هتلالد  لقي يف  ناونع ال  وهو 

ٌةعامج فورعم ، وه  امك  ةيروغاثيفلاو ، .ةنس  فلأ  دادتما  ىلع  ةيردنكسإلا  ةيروغاثيفلا يف  ةعامجلا  خير  ود  نالآ  ةياور  يكحت 
لبق ةنس ٥٧٢  سوماس  ةنيدم  يف  دلو   ) سروغاثيف ميظعلا  يضرلا  فوسليفلا  اهسَّسأ  يضر ، يفوص  عباط  تاذ  ٌةيفسلف 

سروغاثيف نع  اوثَّدحت  املك  ةفسلفلا  وسرادو  ةنس ) رمعلا ٧٥  نم  هلو  م.ق ، ةنس ٤٩٧  مويتنوب  ةنيدم  يف  يفوتو  داليملا ،
دادتما ىلع  هتعامجو  سروغاثيفب  اًمود  تطاحأ  ضومغلا  نم  ًةلالغ  نإ  ذإ  ضومغ »  » ةملك اومدختسا  ةيروغاثيفلا ، ةعامجلاو 



هذه نع  خيراتلا  يف  باتك )  ) لوأ لعلو  ..ةيفاش  تاجإ  ىلإ  ةجاحب  ةيروغاثيفل  ةصاخلا  ةلئسألا  لازت  امو  ليوطلا ، اهخير 
تحت هفلؤم  هبتك  ءازجأ ، ةثالث  باتك يف  وهو  يرسلا ! بهذملا  ناونع : تحت  سوسابيه »  » هنَّود ام  وه  اهسِّسؤمو ، ةعامجلا 

يروغاثيفلا اذه  عدوأ  دقو  ..اًيح  كاذنآ  سروغاثيف  ناكو  ةصوقاريس ، مكاح  نويد »  » هنم هارتشاو  لاملا ، ىلإ  ةجاحلا  ناطلس 
 - باتكلا اذه  ادع  اميفو  .درطل  ةعامجلا  هتبقاعف  ةيروغاثيفلا ، نع  ةيفسلفلاو  ةيضرلا  تامولعملا  ضعب  هباتك  يف  سوسابيه » »

، يثرياللا نيجويد  لاثمأ  ةفسالفلاو ، نيخرؤملا  بتك  تدرو يف  تارذش  ضحم  يه  ةيروغاثيفلا ، نع  انيدل  ام  لكف  ۔  دوقفم وهو 
، لماكتم ٍبهذم  اهغاصو يف  ةيروغاثيفلا ، ةفسلفلا  رَّوط  يذلا  نوطالفأ  ىلإ  ةفاضإل  تودوريهو ، سوخيلبمو ، سويروفروفو ،

.عويذلا هل  بتُك 

اذهلو ٌّيمارد ، ..داهطضالا  عئاقوب  ٌءيلم  ..ةصاخ  ةيبذاج  وذ  ..ريطاسألا  هطيحت  ٌضماغ ، ..ليوط  ٌخير  نذإ ، ةيروغاثيفلل ،
ةيخيراتلا تامولعملا  عيمج  نم  ود  نالآ  هيف  دافتسا  يذلا  ديرفلا  يبدألا  لمعلا  اذهل  ةبسانم  ٌةدام  ةيروغاثيفلا  تناك  دقف  هلك ،
ةيخيراتلا تامولعملا  نم  امك  صاخلا -  يئاورلا  اهملاع  بناج  ىلإ  تمَّدق  يتلا  ةيئاورلا  هتعئار  غوصيل  اهسِّسؤمو ، ةعامجلا  هذه  نع 

َّمت ةتفال ، ةيعادبإ  تايلمع  ربع  يئاورلا ، درسلا  ةقتوب  تامولعملا يف  هذه  ترهصنا  امدعب  عجارملا )  ) نم ريثكلا  رَّفوتت يف  امَّلق  يتلا 
براضت نم  ةدافتسالا  دعب  ةتماصلا ، ةيخيراتلا  لحارملا  قاطن  غارفلا  ءلم  ََّمت  امك  اينف ، ًاليكشت  ةيخيراتلا  ةمولعملا  ليكشت  اهَرْـبَع 

.ةسردملا هذه  لوح  ةيروطسألاو -  ةيخيراتلا -  تاورلا 

ةافو نم  ةنس  فلأ  دعب  برعلا  مهل  هنلعأ  نأ  ىلإ  نييروغاثيفلاو ، سروغاثيف  ىلع  يفخ  يذلا  مظعألا  رسلا  وه  رفصلا  ناك  املو 
..يناميإو يفرعم  ٍرتوتو  مئاد  ٍقلق  ةلاح  يف  ةينيدلاو ، ةيفسلفلا  مديقع  يلاتلو  ةيروغاثيفلل ، يضرلا  قسنلا  ناك  دقف  سروغاثيف ،

! رفصلا ترفح  رفصلا / ةدبع  ةياورلا : ناونع  نم  ًءادتبا  تلجت  ةريبك ، ًةدافتسا  رتوتلاو ، قلقلا  اذه  نم  ود  نالآ  دافتسا  دقو 

اًرضاحم يف ةيردنكسإلا  يرمع يف  نم  ةّدم  ُتيضق  لاقف : ةمدقم ) ناونع  تحت  يوارلا ، اهدروأ  يتلا  ةيتآلا  ةرقفل  ةياورلا  أدبت 
ناكو ..قالخألا  ثمد  ًالجر  ناك  مألا ، عم  تدطوت  ةقادص  اننيب  ْتَأَشَنو  ميسو »  » روتكدلا ىلع  تفّرعت  كانهو  ..اهتعماج 
ناكو رصمب ، ةينادجولا  هتاقالعو  هييتوج  ليفويت  نع  هاروتكد  ةلاسر  مَّدقو  سير ، ةعماج  سرد يف  ذإ  ةيسنرفلا ، ةفاقثل  اًعلوم 

.نكسلل اهوْبَـق  ليهأتل  هدوارت  ةركف  نعو  اهثرو ، يتلا  ةميدقلا  اليفلا  عيسوت  عورشم  نع  ينثدح  املاطو  ةبيرق ، ةيحاض  نطقي يف 

ودبي اميف  عقت  يهو  الّيفلا -  وبق  فشتكا يف  يوارلا  قيدص  نأ  ةمدقملا  كلت  ءانثأ  فرعن  نأ  دعبف  ..ةظوحلمب  ةمدقملا )  ) يهتنتو
اميف فرعنس   ) ءاضيب ًةَّلُح  يدتري  ةماقلا  ليوط  صخشل  موسرب  َةَنـَّيَزُم  ةلخادتم ، فرغ  لثمتت يف  ًةميدق  ٍترثأ  يمجعلا -  ةقطنمب 

، يفخ عضوم  يفو  ةمجمجلا ! ةخودشم  ةيمظع  لكايه  اقب  ضرألا  ىلعو  ٌشوقن ، ناردجلا  ىلعو  سروغاثيف ) هنأ  دعب 
عبطل وهو   ) خيراتلا يروغاثيف يف  رخآ  يمافألا  سابتيرقويث  اهبتك  قئو  ةعومجم  ماخرلا ، نم  ةمخض  ٍةَّرَج  يوارلا يف  فشتكيس 

فينصت نم  غرفن  نأ  لبق  ميسو ، روتكدلا  يفوت  لوقتف : ةمدقملا ، ود  نالا  ا  يأ  يتلا  ةظوحلملا  يت  ةيلايخ ..) ةيصخش 
، هتلمرأ روعشل  ةاعارم  يسفن  ىلع  تيلآ  لب  يدعوب ، ُتْيَـفَو  .اهعقومو  ةربقملا  لخدم  نع  حصفأ  الأ  ينفلحتسا  دق  ناكو  قئولا ،
يفو هاروتكدلل ، هتلاسر  ناونعو  هلمع ، ناكمو  همس ، حّرص  هنأ  يوارلا  يسن   ) هتيوه نع  فشكت  دق  يتلا  لئالدلا  لك  يفخأ  نأ 
الإ ةيلاتلا ، تاحفصلاو  ةمدقملا  يف  ىنثملا ) ةغيص  دصقي :  ) عمجلا ةغيص  ُتمدختسا  امو  ميسو )! روتكدلا  ةيوه  فشك  اذه  لك 
هن حوبلا  مرج يف  الف  ةربقملا ، عقوم  فشكأ  الأ  ىلع  ميسو  روتكدلا  ُتدهاع  دق  تنك  نإو  عبتملا ، فرُعل  اًمازتلاو  ةداعلا  عفادب 

لذب هتايح ، نم  ةظحل  رخآ  ىتح  هنإ ، لوقأ  نأ  ينفسؤي  لب  هنع ، ىَّلخت  نأ  ثبلي  مل  عورشملا ، ةيادب  يعم يف  نواعت  نأ  دعب 
صوصنلا ةمجرت  لالخ  نم  هل  ادب  امدنع  عورشملا  اذه  رارمتسالا يف  ضفر  هنأ  دقتعأو  اهرشن ، عنمو  انلامعأ  ةلقرعل  هدهج  ىراصق 

قيرغإلا ةفسالفلا  دض  عباسلاو  عبارلا  نينرقلا  نيب  ىراصنلا  اهسرام  يتلا  ةمظنملا  عمقلا  لامعأل  ةنادإ  نَّمضتت  اأ  قئولا ) )
.اًمربم ًءاضق  مهيلع  ءاضقلاو  مد  تهتناو  نيينثولاو ،



..ةياورلا ملاع  ىلإ  لوخدلا  لبق  اهدنع  فوقولا  نم  دبال  تاظحالم  نم  انيدل  هريثت  امل  اهِّصنب ، ةظوحلملا )  ) هذه دروأ  دقو 
رومطملا خيراتلا  فاشكتساو  قئولا  فينصت  لبق  تام ، ةيردنكسإلل ، رصاعملا  هجولا  لثمي  يذلا  ميسو  روتكدلا  نأ  ظحالن :

ب نم  هنأكو  اًزواجت ، ىنثملا  ةغيصب  ثدحتيس  هنأ  ديب  هدحو ؛ يوارلا  هب  موقي  فوس  فاشكتسالاو  فينصتلا  اذهو  ةيروغاثيفلل ،
ىرت كلذ -   لهف  ةياورلا ! هتغاص  يذلا  يفاشكتسالا  عورشملا  هل يف  كراشمك  تيملا  هقيدص  ىلإ  ريشي  نأ  بسحف ، ةقايللا ،
وهو ..بسحف  يملاعلا  يردنكسلا  خيراتلا  ءاقبو  نييردنكسإلل ، رصاعملا  يناسنإلا  دوجولا  بايغ  ىلإ  ةيفخلا  ةراشإلا  نمضتي  - 

، ةيردنكسإلل رصاعملا  يناسنإلا  نايكلا  نأ  ظحالنو : هفشكيف !؟ يت  ىتح  يوارلا ، يف  ًالثمتم  برغلا )  ) هرظتني يذلا  ءاقبلا 
، ةيخيراتلا قئاقحلا  ءافخإ  ىلع  صيرح  هتلمرأ ) صخش  يف   ) لحمضم هلثمم ) تومب   ) بئاغ نايك  ميسو ، روتكدلا  يف  ًالثمتم 

ةيقرشلا ةيصخشلا  ةعيبط  ىلإ  ةيفخ ، ىرخأ ، ةراشإ  ىرت -   - كلذ لهف  اهرشن !) عنمو  لامعألا  ةلقرع   ) ينيدلا عزاولل  ةاعارم 
ملاعلا حتتفمو  يرثألا  فشكلا  ءادتبا  نأ  ظحالنو : .ةيملعلا  ةيعوضوملا  لقألا يف  ىلع  اهيلع ، ةيبرغلا  ةيصخشلا  قوفتو  ةرصاعملا ،

رصاعملا برغلا  ةيذاتسأ  ىلإ  ةراشإ  كلت  لعلو   ) ةعماجلا اًذاتسُأ يف  يوارلا  اهاضق  يتلا  ماوعألا  يف  ةيردنكسإلا ، ناك يف  يئاورلا 
لوح ةلاسرب  برغلا ، يف  رخآلا  وه  هاروتكدلا  ىلع  لصح  ميسو »  » ىمسملا يقرشلا  ذاتسألا  نأ  اميسال  قرشلا ، ةذملتو 

ََّمت دقف  يئاورلا ، درسلا  ةيلمع  يلاتلو  ااذ ، فاشكتسالا  ةيلمع  صوصخب  امأ  رصمب ..)! ةينادجو  ةقالع  اهل  ةيبرغ  ةيصخش 
وهف رارمتسالا »  » امأ ةيردنكسإلا ، ناك  ءدبلا   » نأ ىلإ  ةراشإ  ىرت -  كلذ -   لهف  ةيردنكسإلا ! نع  يوارلا  ليحر  دعب  كلذ 
ملاع ىلإ  لوخدلا  لبق  اهليجست  نم  دبال  ناك  ٍةئيرب ، ٍةلئسأو  ٍتاظحالم  ضحم  يه  لاح ، ّيأ  ىلع  رصاعملا ... ؟ برغلا  يف 

ةراشإ ًالثم -  دجن -  نأك  ةيخير ، ةقيقح  هنأكو  ةياورلا ، دري يف  امم  ريثكلل  ةقيقدلا  ةظحالملا  ةرورض  ىلإ  هيبنتلا  نم  عونك  ةياورلا ،
!! هدحو هلوخد  ىنعم  ام  ًةقيقح  يردأ  الو  ةضرلا ، رارسأ  فشتكيل  ةنهكلا  هلخدأ  هدحو ، ربكألا  مرهلا  لخد  سروغاثيف  نأ  ىلإ 
الإ كاذنآ  سروغاثيف  ناك  امف  .هدحو  لخدي  مل  ًةهادب ، هنكل ، ..رداصملا  ضعب  تور  امك  ربكألا ، مرهلا  سروغاثيف  لخد  دقل 
كلت اًضيأ -  - كلذ نمو  .نييرصملا  ةنهكلا  نم  هتذتاسأ  دي  ىلع  تايضرلا  لوصأ  مَّلعتي  يك  هدالب  نم  ءاج  اينوي  اًذيملت 

! ديدحتلا هجو  ىلع  لب »  » يفو نويلا ، دالب  ىلإ  رصم  نم  هتلحر  ءانثأ  دوهيلا  دي  ىلع  ديحوتلا  مَّلعت  سروغاثيف  نأ  ىلإ  ةراشإلا 
شاع دق  ناك  هنأ  عم  تاذل ، لب ، م يف  ىقتلا  نيذلا  ميلشروأ  دوهي  نم  ديحوتلا  أدبم  ىلإ  سروغاثيف  فَّرعتي  اذامل  يردأ  الو 

تاظحالملا كلت  يف  ةياورلا )  ) نع مالكلا  دِّدبن  نأ  ديرن  الف  اًمومع ، ديحوتلا ! دهم  رصمو  رصم ، اًماع يف  رشع  ينثأ  كلذ  لبق 
!! اشاحو  بصعتل ؛ برغلا  ُمهتن  انن  اهيف  ُمهَّتن  دقو  ..ٌدحأ  مويلا  ا  متهي  دق ال  يتلا 

لوصف نم  ًالصف  اهنم  ةقيثو  لك  لكشتو  ةقيثو ، نيرشعو  سمخ  ربع  درسلا  عب  نيح  هتياور ، ةركتبم يف  ةينقت  ىلإ  ود  نالا  أجل 
ىلع ناك  نإو  رطسأ ، ةعضب  ىلع  هلمجم  ديزي يف  ال  لوصفلا ، قئولا /  رخآو  ..ةقيثولا  ةدامل  اًعبت  رصقي  وأ  لوطي  دق  ةياورلا ،
نع اًثحب  ةيروغاثيفلا ، اهتعطق  يتلا  ةليوطلا  ةلحرلا  ىلع  لاد  هرصق ؛ ىلع  وهف  هتاذ ، يئاورلا  ءانبلل  ةبسنل  ةيمهألا  نم  ةميظع  ةجرد 

مقر ٢٥): ةقيثولا   ) ناونع تحت  ةياورلا ، نم  لصف  رخآ  يوارلا يف  لوقي  رفصلا ..)  ) مظعألا يضرلا  رسلا 

نم انفارصنا  تقو  ضرألا  ىلع  ةحورطم  ربق  ةدهاش  ىلع  ةشوقنم  اهيلع  رثع  ةرابعب  تاظوفحملا ، نم  ةعوما  هذه  متخن  نأ  انيأر 
يتلا ةيسفنلا  ةلاحلل  ةيفاو  ةصالخ  اهيف  دجو  ذإ  ميسو ،) روتكدلا  َّاليف  وبق  تحت  اهفشتكا  يتلا  تارجحلا  دصقي :  ) دبعملا

: ةريخألا ماونس  رفصلا يف  ةدبع  ىلع  ترطيس 

: سوروفيس دقري  انه 

، رفصلا ةروص  ءارو  ىعسي  هرمع  ىنفأ 

، رهدلا ةرئاد  وأ يف  تاذلا  دجي يف  هاسع 



، كلت غيرفتلا  ةطقن 

، ةقيقحو عقاو  لكل 

، هايعأ ُيعسلا  املو 

هايغب توملا  يأر يف 

لئاسر لكش  وه يف  ام  قئولا  نمف  دبعملا )  ) وبقلا يوارلا يف  هفشتكا  امم  اهعيمج  تسيل  ةياورلا ، دقع  اهمظني  يتلا  قئولاو 
نع هيف  بيجي  ًاطخ  يوارلل  لسري  يذلا  رزواه » رلليتس  شيرديرف   » ترصملا ملاع  رصاعملا ، يناملألا  خرؤملاو  يوارلا  نيب  ةلدابتم 

يذلا لصفلا  ةياورلا ، نم  ثلاثلا  لصفلا  وه  باطخلا  اذه  نوكيف  ةميدقلا ، ةيرصملا  ةهلآلاو  سروغاثيف  لوح  تالؤاستلا  ضعب 
، ةيروغاثيفلا ىلع  سيساوجلا  دحأ  هب  ثعب  يذلا  يرسلا  ريرقتلا  لكش  ىرخأ  ٌةقيثو  ذختت  دقو  .. ٣

22
مقر  ةقيثولا  ناونع : لمحي 

يرثأ يف عقومل  هدقفت  ءانثأ  يلاطيإ  رآ  ملاع  اََّوَد  تايموي  يه  ٌةقيثو  وأ  رفصلا ، دودح  ةيملع يف  ةلاسر  يه  ًةقيثو  دجن  دقو 
ناكملاو نامزلا  لخدُتف  قئولا ،»  » عونتت اذكهو  ةيردنكسإلا ..) وه  يئاورلا  ناكملا  نكي  يتلا مل  ةديحولا  ةّرملا  يه  كلتو   ) ةيلقص

ةمساح ةلحرم  هفاشتكال يف  شهدنملاو  رفصلا ،»  » بايغب ددهملا  يروغاثيفلا  يعولا  ةريسم  نع  فشكي  ذاَّخأ ، يئاور  بّكرم  يف 
.هدبعي ٍقيرفو  .رفصلا  راكنإ  ىلع  رصي  ٍّيعجر  ٍقيرف  ىلإ  ةعامجلا  راطشنا  ىلإ  يدؤت 

قيقدلا فصولا  ربع  ءاوس  ماع ، فلأ  ةدتمملا  ةياكحلا  لاطبأ  دحأك  هب  قيلي  ام  بسحب  ناكملا  عم  ةياورلا  تلماعت  دقو 
دجن نأك  ناكملا ، ركذب  لاملا  نع  ريبعتلا  ءانثأ  نم  مأ  راكفألا ؛ قمع  يحوملا  فصولا  كلذ  ةيرادجلا ، موسرلاو  تامنمنملل 

ملاعلا دهشم  لاحلا يف  وه  امك  يناكملا ، روضحلا  فيثكتب  ةيئاورلا  ةظحللا  قيمعت  ربع  مأ  بيدارسلا ، نونكسي  ةعامجلا  يرخأتم 
ةيردنكسإلا حتف  دعب  ضرألا -  تحت  يفخلا  مهدبعم  نييروغاثيفلل يف  نلعأ  يذلا  راَّشَعلا ، لاعلا  دبع  يضرلا  يبرعلا 

دئاقع ىلإ  هدرتو  ملسملا ، لجرلا  نيقيب  بهذت  تداك  دادعألا ، ءاو  دبعملا ، رادج  موسر  نأ  فيكو  رفصلا ، َةقيقح  - 
! ةيروغاثيفلا

ةملاعلا ىراصنلا  لتقل  يواسأملا  دهشملاو  ربكألا ، مرهلا  ىلإ  سروغاثيف  لوخد  دهشم  اهنم  ريثكلا ، دهاشملا  عئاور  دجن  ةياورلا  يفو 
عئاظفلل اهتياكح  ضرعم  ةرثؤم يف  ةروصب  ةياورلا  اهتغاص  ةيلعف  ةعقاو  يهو  نويث ، ميظعلا  يضرلا  ةنبا  ايثابيه  ةيضرلا  ةفوسليفلا 

ىرن هسفن  دهشملا  يفو  نيينثو ..) مهرابتع   ) نييضرلاو ةفسالفلا  نم  قيرغإلا  دض  ةيردنكسإلا  نويحيسملا يف  اهبكترا  يتلا 
.ةميدقلا ةيردنكسإلا  ةبتكم  بيرخت 

نويروغاثيفلا َّرصأ  ةيلقص ، يفف  ..ةيردنكسإلا  جراخ  راد  يذلا  ديحولا  دهشملا  كلذ  وهف  يدنع -  ةياورلا -  دهاشم  عورأ  امأ 
نونبي م  اذإف  ..رذجلا  اذه  ىلع  لوصحلا  يويحلا يف  رفصلا  رود  نودو  رفصل ، ةفرعم  نود  ددعلا ۲  رذج  ىلإ  لوصولا  ىلع 
املكو ةيلخادلا ، هطئاوح  ىلع  رذجلا  داجيإ  ةيلمع  اوأدب  مث  ٌّيبلول ، ملس  هطسوتي  نارمعلا ، نع  ةديعب  ةضفخنم  ةقطنم  اًجرب يف 

مل  ) ةيهانتماللا دادعأل  ناردجلا  ئلتمتو  لايجألا ، ىنفتو  ..اولجسي  جربلا  لخاد  اًئيشف  اًئيش  اوعفترا  ةيباسحلا  تايلمعلا  تدتما 
تايلمعل لصو  رهدلا ، هانحأ  ٌّيروغاثيف  ٌخيش  وهو  ٌدحاو ، ٌّيضر  ىوس  قبي  ملو  رذجلا ) اذه  داجيإ  نم  ميدق  يضر  يأ  نكمتي 

مث: جربلا ، ىلعأ  ىلإ 

ضماغ روعش  هدوار  باسحلا ، مامتإ  ىلع  اًرداق  لازي  ناكو ال  ريخألا ، ددعلا  رقنيل  ءانبلا ، ةراجح  رخآ  فرط  ىلع  هليمزإ  عضو 
حضنو اهتماود ، قرغي يف  داكي  هوحن ، ةدعاصلا  دادعألا  فالآ  بلول  مامأ  ميظع  ٌعله  هباتناو  ام ، ناكم  أطخأ يف  نوكي  دق  هن 



نودو .هتميزهل  ةديحولا  ةلعلا  ناكو  لشفلا ، ىلإ  هب  ىدأ  أطخ  بكترا  امبر  هنأ  هروصت  در  ٌفينع ، ٌراود  هذخأو  اًدر ، اًقرع  هُدسج 
هرصب لسرأ  هنإ  لاقُي  هلإلا ..» نطب  نم  هجارختسا   » هريبعت دح  ىلع  عيطتسي  وأ  رذج ۲ ، باسح  زوجعلا  يضرلا  يفوتسي  نأ 

، ءاَّمصلا ةتيملا  ةميقعلا  دادعألا  نم  لئاهلا  مكارتلا  كلذ  ىلع  ًالومحم  دوعصلا  رمتسي يف  نأ  هل  رطخو  ةليللا ، كلت  ءامسلا يف  ىلإ 
اًريخأ يف كردأ  هنإ  لاقيو  ..نونجلا  ملاع  ىوهو يف  هَّبُل ، زوجعلا  دقف  انهو  ةرا ، فارط  اهطبريل  ءاضفلا  ربع  اهطيخ  ُّدميف 
نأ مهف  .ا  كاسمإلا  نم  نكمتي  نأ  نود  ههجو ، اًزجاح يف  ةمئاقلا  رارقلا ، ةميدعلا  ةيفخلا  ةيهانتماللا  ةوقلا  كلت  ةيهام  هنذه 

هسفن نم  ريخألا  ددعلا  حرطب  هتبسحل  ِّدَح  عضو  ىلع  رداقلا  لانملا ، رذعتملا  رفصلا  يه  ااذ ، دادعألا  توكلم  قوف  اوكلم 
هلإلا هدحو  وه  راصبألا ، هبجحت  دادعألا  ةرهمج  ءارو  رتتسملا  رفصلا  نأ  كردأو  ةفرعملا ، رونب  هحور  تعطس  ةأجفو ، ةيقب ، نود 
ءانفلاو هب  داحتالا  ىلإ  اًقوش  هحور  تججأتف  تاداعسلا ، لك  عوبنيو  تاءانفلا ، لك  ردصم  هلامآ ، طحمو  هدوهج  ىهتنم  قحلا ،

.ءالخلا نم  هسفنب  ىقلأو  رشبلا ، ينب  رورغ  نعل  نأ  ثبلي  ملو  هيف ،

مث ءاحنأ ، ةدع  ىلع  ةفسلفلا »  » عم اهيف  اولماعت  ةيردنكسإلا ، نم )  ) ةديج ًالامعأ  ءدألا  نم  نويردنكسإلا  مَّدق  دقف  ..دعبو 
، ةيردنكسإلا يعدبم  مامأ  لازت  ام  هنأ  دقتعأو  ..ةفسلفلا  خير  عم  اهيف  لماعت  ةيردنكسإلا ، نع )  ) دوجأ ةياور  ود  نالآ  مَّدق 
 - الثم ةلثمتم -  ةيردنكسإلا ، ةفسلفلا يف  خير  نم  اهلوصأ  دمتست  ةيئاور ، لامعأ  ليكشتل  ةبصخ  ةدام  ةيردنكسإلا ، ريغ  وأ 

عيسوت طرشب  ..نيطولفأ  وأ  ساكاس ، سوينومأ  وأ  نوليف ، لاثمأ : نم  ءامدقلا  ةيردنكسإلا  ةفسالف  يفو  ةديدجلا ، ةينوطالفألا  يف 
! ود نالآ  لعف  امك  خيراتلا ، اذ  ةفرعملا )  ) ةدعاق

***



تقولا ، ةيلدج 
يقشمدلا ناليغ  ةيحرسم  ةءارقل  لخدم 

 

نع هب  ِّربعتو  هعم ، لصاوتتو  ثارتلا  ىلع  ئكتت  ٍلامعأ  َةدع  نيرشعلا  نرقلا  نم  يناثلا  فصنلا  ءانثأ  ةيعادبإلا  انتحاس  تدهش 
عومجم ّنإ  لوقلا  نكمي  امنإو  رصحلا ، نع  جرخت  داكت  يه  لب  لامعألا ، هذه  ةمئاق  درس  انه  ناكمإل  سيلو  .ةرصاعم  نيماضم 

.ةساردلاو لمأتلل  ةيدقن  ةفقو  قحتست  ةرهاظ  لكشي  حرسملاو  صقلاو  رعشلا  تاعادبإلا يف  هذه 

ةيصخشلل وأ  ةعقاولل ، ًالوأ  نوضرعي  مأ  يثارتلا ، أكتملا  تاذ  لامعألا  هذه  نم  دحاول  ضرعتلا  دنع  داَّقُـنلا )  ) ةداع ترج  دقو 
فيظوتلا لكش  نورظني يف  ..رابخألا مث  بتكو  خيراتلا  نوتم  ىلع  كلذ  نيدمتعم يف  اهماهلتسا ، عدبملا  دي  ىلع  ََّمت  يتلا  ةيثارتلا 

..مهيديأ نيب  يذلا  لمعلا  ةلالدلا يف  ريوحتو  صانتلاو  ءاعدتسالا  تايلمع  نايبو  ةيصخشلا ، وأ  ةعقاولا  هذهل  رصاعملا 

: وأ  ) يقشمدلا ناليغ  قدنب : يدهم  ةيحرسملا  ةءارقلا  كلت  َرْـبَع  لامعألا ، هذه  لثم  لوانتل  رخآ  ًالخدم  حرطن  فوس  انه  اننكل 
، تقولا ةيلدج  موهفم  ىلع  موقي  حرتقملا  لخدملا  اذه  . 

23
ثارتلا ىلع  رصاعملا  بدألا  ءاكتا  ةرهاظل  اًجذومنأ  اهرابتع  ردق هللا )

: يلاتلا وحنلا  ىلع  ..ةيفوصلا  مجعمو  ةيفسلفلا  ةربخلا  نم  ٌدمتسم  ٌموهفم  وهو 

وه انه ، تاذل  هنم  هدصقن  ام  نكل  .. 
24

رخآل فوسليف  نم  فلتخت  تالالدو  ةددعتم  ٍناعم  هل  يفسلف ، حلطصمك  لدجلا ؛
: ىنعملا اذه 

عئاقولا ةلمج  نم  ةبكرملا  ةروصلا  زاربإو  اهفاشتكا ، ىلع  لقعلا  لمعي  ةنيعم ) ةلص   ) اهنيب ةفلتخم  راكفأو  عئاقو  نيب  ةينهذلا  ةكرحلا 
راكفألا عومجمب  اًيلك  اًيعو  سكعي  طبارتم  ٍرُّوصت  اهتعمج يف  اهنيب  ةيلدجلا  ةكرحلا  نكل  ةدعابتم ، رمألا  لوأ  تدب  يتلا  راكفألاو ،
نيتركف نيب  نوكي  نأ  انه  لدجلا  طرتشُي يف  ..ةدح ال  ىلع  ٍةعقاوو  ٍةركف  لكل  يكاردإلا  يعولا  قيمعت  مهسيو يف  عئاقولاو ،

وأ ًالخادت ، وأ  اًضقانت ، نوكت  دق  ام ، ةقالع  كانه  نوكت  نأ  طرشلا  امنإو  يلجيهلا  لدجلا  لاحلا يف  وه  امك  ضقانت -  امهنيب 
نكمي امنإو  نيتيضق ، نيب  ًالاقتنا  نهذلل  ةيلدجلا  ةكرحلا  نوكت  نأ  طرتشي  امك ال  .تاقالع  نم  كلذ  ريغ  وأ  ..ًالثامت  وأ  اًداضت ،
ةركفلا كلت  ىلإ  لوصولا  ىلإ  ةيلدجلا  ةكرحلا  فد  الو  .اهنيب  ٌةقالع  كانه  تماد  ام  عئاقوو ، راكفأو  اضق  ةدع  نيب  لاقتنالا 

وحن ىلع  تايئزجلا  مهف  يف  مهستو  تاتشلا  عمجتست  يتلا  ةيطابترالا  ةروصلا  بيكرت  اهتياغ  امنإو  قلطملا )  ) ةامسملا ةضماغلا 
.لدجلا ةظفل  نم  دوصقم  وه  كلذ  ..لضفأ 

وه لاق : ةيحالطصالا : ةيفوصلا  ظافلأل  هتافيرعت  يريشقلا  هب  أدب  اذلو  ةصاخ ، ةيمهأ  وذ  يفوص  ٌحلطصم  وهف  تقولا ، امأ 
وحصلا هتقو  ناك  نإ  هتقو ، مكُحب  ناك  نم  ُسَّيكلاو  لبقتسملاو ، يضاملا  نينامزلا ، نيب  هيف  تنأ  ام  ُتقولاف  ٌمَّهوتم ، ٌثداح 

كرضح ام  تقولا  يناشاقلل : ةيفوصلا  تاحالطصا  يفو  .. 
25

ةقيقحلا ماكحأ  هيلع  بلاغلاف  وحملا  هتقو  ناك  نإو  ةعيرشل ، همايقف 
ناك نإو  هريغ ، كلابب  رطخي  الف  تقولا ، مكحب  نوكت  ىتح  مالستسالاو  اضرلا  كيلعف  قحلا ، فيرصت  نم  ناك  نإف  لاحلا ، يف 

وه مئادلا  تقولاو  تقولا ! نبا  يفوصلا  ليق : اذهلو  .. 
26

لبقتسملاو يضامل  كل  قُّلعت  ال  هيف ، كََّمهأ  ام  مَزْلاف  كبسكب ، قلعتي  امم 
نم ةينوكس ، ةدحاو ، ةلاح  هرابتع  نمزلل ، ضرتفم ، يأ  مَّهوتم »  » روصت ينعي : انه ، تقولا  حلطصم  نإف  اذكهو  .مئادلا  ُنآلا 



(. تقولا  ) وه ٌدحاو  ٌنآ  الإ  اهيف  سيل  عباتتلا ، نع  اهيرع  ثيح 

اهيلإ راشملا  ةينمزلا  ةحاسملا  كلت  قاطن  لخاد  اهفيرعت ، قباسلا  ةينهذلا  ةكرحلا  كلت  يه  تقولا  ةيلدجف  قبس ، ام  ىلعو  .. 
.تقول

ىلإ ةيعادبإلا  هتقاطب  دوعي  رصاعملا  عدبملاف  ااذ ، ثارتلا  ماهلتسا  ةيلمع  ةعيبط  نم  زربت  هحرطن ، يذلا  لخدملا )  ) اذه ةيمهأو 
يضاملا افرط  لمعلا  جمدنيف يف  ةعقاولا ؛ هذه  عم  دحوتل  ٍّينمض  ٍروعش  نم  كلذ  قلطنيو يف  ام ، َةعقاو  فِّظويل  قباس  خير 
يلاتلو تالالدلل ، ةِّدلوم  ةءارقب  لبقتسملا  موقيس يف  يذلا  ملا 

ُ
يِّقَلت كلذ  ىلإ  هَّجوم  هنأ  يبدألا  لمعلا  ضورفملاو يف  ..رضاحلاو 

اًعيمج يف اوجمدنا  دق  يِّقلَتملا )  ) ًالثمتم يف لبقتسملاو  يعادبإلا ) لمعلا   ) ًالثمتم يف رضاحلاو  ثارتلا )  ) ًالثمتم يف يضاملا  نوكي 
: قدنب يدهمل  ةديصق  نم  ًالثم  كلذ  ىلع  برضنلو  اًفنآ -  هيلإ  ملا 

ُ
راش ىنعمل  تقولا -  وه  دحاو  ينمز  قاطن 

ْطَق ِّيقشمدلا  يحمُر  قوف  اًفحصم  عضأ  مل 

ميئللا نامزلا  نأ  ريغ 

ْطَطشلا راسيل  راس يب 

ْطَلتخا نيميلا  محشب  راد مث  يذلا 

يتنحم ُتنيبت يف  دق  أو 

ْطَسولا دوجولا  َّرَش  نأ 

ىلع اهلك  ةديصقلاو  ، 
27

ريخألا قدنب  يدهم  ناويد  ةروشنملا يف  يميسنلا  نيدلا  دامع  ةديصق  علطم  نم  ةيرعشلا ، ةعطقلا  هذه 
نرقلا ةيواعمو يف  بلاط  يبأ  نب  يلع  برح  ةعقاو  فارطأ : نيب  تايبألا ، يف  عمجي ، يذلا  تقولا  رظننلف يف  ..يميسنلا  ناسل 
عساتلا نرقلا  يميسنلا يف  رعاشلا  لثم  ةعقاو  ..ةيقشمدلا  نييومألا  حامر  ِةَّنِسَأ  ىلع  فحاصملا  تعفُر  ثيح  يرجهلا ، لوألا 
يدهم شيعي  ثيح  يداليملا )  ) نيرشعلا نرقلا  نم  ةريخألا  دوقعلا  نإ  ةيسايسلا  تابلقتلا  ضرأ  ملا يف 

ُ
ةنياَع عئاقولا  ..يرجهلا 

اذه راطإ  لخاد  ةيلدجلا  ةكرحلا  ةيناكمإ  حرطي  لاحلا  اذهو  .ديصقلا  ُلاح  وه  ٍدحاو  ٍتقو  انه يف  جمدنت  ةنمزألا  هذه  ..قدنب 
بلُصو هدلج  خلُسو  لتق  يذلا  يميسنلا  ةءارب  ىلإ  ةيقشمدلا ، فحاصمل  هعادخناو  بلاط  يبأ  نب  يلع  ةءارب  نمف  تقولا ؛

كلت نيب  عمجلا  نم  ةبكرملا  ةروصلا  نوكتل  ..ةرصاعملا  ةيسايسلا  تاهاجتالا  نيب  َطَّبََخت  يذلا  قدنب  يدهم  ةءارب  ىلإ  اًخولسم ،
فاضُي ..قدنب مث  يدهم  يميسنلا -  بلاط -  يبأ  نب  يلع  ةروص : .اهلاوحأو  ةسايسل  عدخنملا  ءيربلا  ةروص  يه  عئاقولا ،

ةروص نيوكت  ااذ  ةيلدجلا  ةكرحلا  ربع  نكمي  امك  .هسفن  تقولا  وأ  لاحلا  ةيرعشلا يف  ةعطقلا  عم  دَّحوتي  يذلا  ئراقلا  كلذ ، دعب 
قدنب يدهمو  ناطلسلا ، رهق  ةيحض  يميسنلاو  ةيواعم ، ةيحض  بلاط  يبأ  نب  ّيلع  مامإلاف  ةيحضلا ، ةروص  يه  ىرخأ  ةبكرم 
لاحلا سفن  يف   ) ةيرعشلا ةعطقلا  عم  دَّحوت  يذلا  يِّقلتملا  ةيحضلا )  ) ةروص فلت  ام  ناعرسو  ..ةرصاعملا  ةسايسلا  بهاذملا  ةيحض 

، يميسنلاو ّيلع ، مامإلا  نم : ٍّلُك  ىلع  انه  قبطنت  يتلا  ةينلا  نَسَح  ناسنإلا  ةروص  ينعأ  ىرخأ ، ٌةروص  ةمثو  تقولا ..) وأ :
ًةيحض بهذي  يذلا  ةينلا  نسح  ناسنإلا  يطعتل : روصلا  بكارتت  وحنلا  اذه  ىلعو  ..دَّحوتملا  ئراقلا  مضت  مث  قدنب ؛ يدهمو 

وه كلذو  ..ةيرعشلا  ةعطقلا  كلت  تقولا يف  ةيلدج  جاتن  يه  بيكرتلا ، ةيئاهنلا  ةروصلا  هذه  نوكتف  .ةيسايسلا  ةعيدخلل  ًةئيرب 
.اًحرسم ْمَأ  ةياورو ، اًصق  مأ  اًرعش ، كلذ  ناكأ  ًءاوس  ثارتلا ، عم  لصاوتملا )  ) بدألا ةءارقل  انلخدم 



ينعي اذه  ثارتلا !؟ فيظوت  رظنلا يف  يخيراتلا مث  ضرعلا  مهتقيرط يف  ينعأ  داَّقُّـنلا ، هداتعا  يذلا  يسردملا  لخدملا  ناك  ول  اذامف 
رظنلا يف ..خيراتلا مث  بتك  يميسنلا يف  ةيصخش  نع  ثحبلا  مث  ةيواعمو ، بلاط  يبأ  نب  ّيلع  برح  ةعقاو  ضارعتسا  ًالوأ :

ىريف ةديصقلا ، لصتا يف  ام  نيب  مصفي  يدقنلا  لخدملا  اذه  نأ  اهلوأ  رطاخم ؛ انه  اهو  .ثارتلا  اذهل  ةيرعشلا  قدنب  يدهم  ةجلاعم 
لخدملا اذه  نأ  اهينو ، تقولا ..)  ) راطإ ةنمزألا يف  نيب  عمجلا  ةلالد  ىلإ  هابتنالا  نود  صاخلا ، ينمزلا  اهقايس  ةعقاو يف  لك 

َّرَج دارأ  لب  هسفنل ، عدبملا  اهدارأ  يتلا  دُّحوتلا  ةيلمع  بيغت  ََّمث  نمو  هعادبإل ، اًعوضوم  اهلعج  يتلا  ةلاحلا  نيبو  عدبملا  نيب  لصفي 
، ةديصقلا تقو )  ) ةنمضتملا يف عئاقولا  لوح  نيخرؤملا  لاوقأ  براضتو  ةيخيراتلا  ىؤرلا  ضقانت  عوقولا يف  اهثلو ، ..اهوحن  يقلتملا 
، اذكهو لتقلا ، قحتسي  ناك  هنأ  ىلع  يميسنلا  ىلإ  رظنلاو  ةيسايس ، ةكنح  اذ  نكي  هنأ مل  ٍّيِلَع  مامإلا  ىلإ  رظنلا  هعم  نكمي  امم 

اذه نأ  ريخألا ، رطخلاو  ..ةيرعشلا  ةعطقلا  نم  دارملا  هانكتسا  نع  اًمامت  جرخي  هنكل  ماعلا ، يخيراتلا  ثحبلا  لاجم  لبقُي يف  دق  اذهو 
ةلاح يفف  ثارتلا ، فيظوت  ةيلمع  رظنلا يف  هب  أدبي  يذلا  يخيراتلا ) دنتسملا   ) ىلع عقي  اذإ مل  م  ٍءامع  هسفن يف  دجي  دق  لخدملا 

باصت يلاتلو  ةيخيراتلا ، يميسنلا  ةروص  بجحي  امم  هتعقاو ، ددصب  قلطم  ٌنوكسو  م  ٌّيخير  ٌتوكس  كانه  ًالثم ، يميسنلا » »
نع دجوت  ال  ذإ  ..اًدوقفم  يخيراتلا  دنتسملا  ماد  ام  هتمرب ، رمألا  لهاجتل  داقنلا  حنجيف  زجعل ، ةيديلقتلا  ةيدقنلا  ةيلمعلا 

ةدحاو ةراشإ  ىلع  ّالإ  عقأ  ملف  رابخألاو ، ريسلا  بتك  عُّبتت  يلايللا يف  ُتيضمأ  دقلو  نوتملاو ، رداصملا  ةدكؤم يف  ٌرابخأ  يميسنلا 
ليزن يزيربتلا  نيدلا  ميسن  خيشلا  لتُق  اهيف  لاق : ةيرجه ؛ ةنسل ۸۲۰  خِّرؤي  وهو  يلبنحلا  دامعلا  نبا  دنع  تدرو  ةدَّدحم -  - 

تبرُضف هلتقب ؛ ناطلسلا  رمأ  نأ  ىلإ  هرمأ  لآف  تعاشو ، هتعدب  تأشنو  هعابتأ  رثكو  بلح  نكس  ةيفورحلا ، خيش  وهو  بلح ،
نع ةدحاو  ةملك  ادروي  مل  ينالقسعلا ، هذاتسأو  يواخسلا ، عساتلا ، نرقلا  يخرؤم  رهشأو  . 

28
ىهتنا .بلُصو  هدلج  خلُسو  هقنع 

نيخرؤملا دنع  لوبقم  ريغ  اذهو  دمتعم ، ريغ  ثيدح  عجرم  نم  يميسنلا  طقتلا  قدنب  يدهم  نأ  نظلا  بلغأو  . 
29

ةعقاولا هذه 
ناك نإ  اميسال  بلُصو ، هدلج  خلُسو  هقنع  تبرُض  ةرابعب  قدنب  يدهم  لعفني  نأ  بدألا : لوبقملا يف  نكل  خيراتلا ، داقنو 
انهف رارسأ )! فورحلا  ن  لئاقلا  بهذملا   ) ةيفورحلا وه  يركف  فقوم  ةيحض  حار  اًرعاش  بولصملا ؛ خولسملا ، هقنع ، بورضملا 
برح حامرلا يف  ةنسأ  ىلع  فحاصملا  عفر  ةعقاو  عم  امهمضي  تقو  هعم يف  دَّحوتيف  ةعودخم ، ًةيحضو  اًئيرب  هاري  نأ  رعاشلل  زوجي 

يقيقحلا همسا  ن  ةربع  الو  لب  يميسنلا ، نع  ةيخيراتلا  رداصملا  توكسب  كاذنآ  ةربع  الو  .نورقب  امهلبق  ترج  يتلا  ةيواعمو  ّيلع 
ناك اذإ  ّمع  لاؤسلاو  ةيخيراتلا ، ةعقاولا  ليصافتب  اًضيأ  ةربع  الو  -  

30
يميسنلا نيدلا  دامع  سيلو  يزيربتلا -  ّيلع  نيدلا  ميسن 

ةئيرب ةيحض  بهذ  ةينلا  نسح  ناسنإ  ىلع : ةعيجفل  ٌةنئاك  يرعشلا ، صنلا  يف  ةربعلا ، ..ال  مأ  لتقلا  قحتسي  يميسنلا 
سيلف ةيخير ، قئاقح  ّيأ  كلذ  دعب  نكتل  مث  قدنب ، يدهم  ةديصق  يميسنلل يف  ةبكرملا  ةروصلا  يه  كلت  .ةيسايسلا  ةعيدخلل 

.اهعضوم اذه 

جالحلا ةاسأم  ىلع  اًضيأ  بحسني  امنإو  بسحف ، قدنب ، يدهمل  يميسنلا ) نيدلا  دامع   ) ةديصق ىلع  قبطني  هانلق ال  امو 
امه ام  ريغ  يواكم ، دعسل  يدحو  ينقست  يدرورهسلاو يف ال  ضرافلا  نباو  ..كانه  هريغ  انه  جالحلاف  روبصلا ، دبع  حالصل 

بدألا يف  ةيثارتلا »  » لامعألا رئاس  اذكهو يف  ..يخيراتلا  يبرع  نبا  ريغ  يناطيغلا ، تايلجت  يبرع يف  نباو  ..خيراتلا  هيلع يف 
.ْرـَّبدتو ْلمأتف  رصاعملا ؛

***

نم اهيلإ  لخدنو  موهفملا ، اذه  ءوض  ىلع  يِقْشَمِّدلا  نَالْيَغ  ةيحرسم  رظنن يف  تقولا ، ةيلدج  موهفم  ىلإ  حيملتلا )  ) اذه دعب 
.لتُقو نالْيَغ  شاع  ثيح  يرجهلا ، يناثلا  نرقلا  تادب  نيب  عمجيس  انه  تقولا )  ) ن اًملع  ..هانحرتقا  يذلا  لخدملا  كلذ 

نمز وأ  يدقنلا )  ) نمزلا وه  كلذ  اهسفن ..) ةلاحلا   ) سفن شيعنو  قدنب  يدهم  شيعي  ثيح  يداليملا ، نيرشعلا  نرقلا  تاو 



: ةيحرسملا تايصخش  تشاع  ثيح  يرجهلا ، يناثلا  نرقلا  نم  لوألا  عبرلا  وهف  ةيحرسملا ، نمز  وأ  ينفلا )  ) نمزلا امأ  ةءارقلا ؛
دبع نب  ديزي  نب  ديلولا  ةيرجه ، ةنس ١٠٥  زيزعلا  دبع  نب  رمع  ةافو  دعب  ةفالخلا  يلوتملا  يومألا  ةفيلخلا  كلملا  دبع  نب  ماشه 

لاعفأ نع  ربجلا  يفن  وأ  ةيردقل ، نيلئاقلا  لئاوأ  نم  يقشمدلا  ملسم  نب  ناليغ  هدعب ، نم  ةفيلخلاو  ماشه  دهع  يلو  كلملا 
باحصأ دحأ  يقشمدلا  حلاص  نييومألا ، ناويد  يف  باتكلا  رابك  دحأ  ةويح  نب  ءاجر  روهشملا ، هيقفلا  يعازوألا  دابعلا ،

نب ةمطاف  كلملا ، دبع  نب  ماشه  ةجوز  ةليلج  ةينف : ةيلايخ  تايصخش  مهعمو  ةيلعف ، ةيخير  تايصخش  اًعيمج  ءالؤهو  ..ناليغ 
، راوحلا يأ  نم  بيصن  اهل  نكي  نإو مل  ةيحرسملا ، يف  روضح )  ) اهل ةيصخش  كانهو  .يقشمدلا  حلاص  ةبيطخ  عيبر  نب  دسأ 

ٌرصاق فيرعت  وهو  .. 
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هجرعل صقانل  بقلملا  ديزي  ريمألا  ةيحرسملا : ءدب  يف  قدنب  يدهم  هب  انفِّرعي  بسحب  وه ، كلذو 
ةنس هب  لَّثمَو  هلتق  نأ  دعب  ديزي  نب  ديلولا  نم  ةفالخلا  عزتنا  ناورم ، نب  كلملا  دبع  نب  ديلولا  نب  ديزي  وه : صقانلا  ديزيف  ئطاخ !
هنأل ةفيلخ ، راص  نأ  دعب  كلذب  ُهوُبَّقَل  امنإو  اًريمأ ! ناك  امدنع  بقللا  اذه  لمحي  نكي  ملو  هجرعل ، صقانل  بَّقلي  ملو  .ةيرجه   ١٢٦

، ديلولا نب  صقانلا  هيمسيو : هَّبسي  ناك  دمحم  نب  ناورم  نييومألا  ءافلخ  رخآ  نألو  ، 
32

مهل اًررقم  ناك  امع  دنجلا  ءاطع  صقنأ 
.
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صقانلا ُسانلا  هاَّمسف 

، ةيرحلا ىلإ  يعادلا  ردقلا  بهذم  ةرصنو  ءاملعلا ، ةرظانم  ىلإ  يقشمدلا  نالْيَغ  دوعي  ثيح  قشمد ، وه  ثادحألا  حرسمو 
ُةجوزو ديلولا ، دهع  ُّيلو  ماشه ، ُةفيلخلا  امهيلع : اورم  دق  لكلا  ناك  نأ  دعب  حلاص ، هبحاص  عم  هنولتقيو  نويومألا  هلقتعيف 

.خلإ ..ةمطاف  ةويح ، نب  ُءاجر  يعازوألا ، ةليلج ، ماشه 

: تاوبلا هذه  ربع  يحرسملا ، لمعلا  ىلإ  انلخدم  لخدنل  نآلاو 
 

: تقولا ةماتق  لوقلا يف  ًالوأ :

؛ ىرخألا ةيحرسملا  هلامعأ  عم  مجسنت  كلذ  يهو يف  ةماتق ، ةرصاعملا  ةيحرسملا  لامعألا  دشأ  نم  قدنب  يدهم  ةيحرسم  دعت 
: ةماتقلا نايب  كاهو  .. ۱۸۸۲
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بنعلا  طيغو  دنه ، ةناطلسلاك 

ىلع لوصفلاو  دهاشملا  ىلاوتت  ةياهنلاو  ءدبلا  نيب  امو  جَرَعلاو ! لتقل  يهتنتو  ..سراقلا  دربلاو  دعرلاو  مالظل  ةيحرسملا  أدبت 
ملظم حرسملا  نم  رسيألا  بناجلا  ةيرجه ، ماع ١٠٦  قشمد  يلي : امب  لوألا  أدبي  نيدهشم ، نم  لوألا  لصفلا  يلاتلا : وحنلا 

: يلي امب  دهشملا  يهتنيو  .نيحلاو  نيحلا  نيب  ديعرلا  ميزه  عمسُيو  ذفاونلا ، َرْـبَع  ضموي  قربلا  ىُريف  جراخل ، ةديدش  ةفصاع  ..اًمامت 
بناجلا يتآل : أدبي  يناثلا  دهشملاو  ناكملا )! لبق  ةملظلا  ةملكب  ءاج  هنأ  انه  ظحال   ) ةأجف ناكملا  ةملظلا  دوستو  دعرلا  رجفني 

دعب حبشلا  اذه  نع  مالكلل  دوعنس   ) حبشلا كرحتي  رخآلا  بناجلا  ىلعو  حلاصو ، ناليغ  كرحتي  ن : يهتنيو  ..ملظم  نميألا 
(. ليلق

..ناخدل اًطلتخم  ٍناق  رمحأ  نولب  اًعبشم  قفألا  ىرُي  ذفاونلا  نمو  ءافشتسالا ، راد  قيرحب  لوألا  هدهشم  أدبي  يناثلا  لصفلاو 
نيب راوح  دعب  يهتنيف  يناثلا ، دهشملا  امأ  مالظإ ! ..توملل مث  حلاص )  ) كمسا حلاص : ناليغ ، قيفرل  ةليلج  لوقب  دهشملا  يهتنيو 

عمسُي امنيب  ةيك ، ضرألا  ىلع  طقست  ََّمث  نمو  حجنت ، نكل ال  اهيلإ ، هبذجت  نأ  يه  لواحتف  اًعرسم ، جرخي  ىلإ : اهيبأو  ةمطاف 
.جراخلا يكابلا يف  بلكلا  توص 

ٍسراح ىلإ  حلاص  هبحاص  ميلستب  ناليغ  ديدهتل  ماشه  ةفيلخلا  يعسو  هبحاصو ، ناليغ  لاقتعا  نم  هيف  ام  هيف  ثلاثلا  لصفلاو 



رسكيل ةنازنزلا  ىلإ  حلاص  دوعيف  ةيرحل ، لوقلا  نع  ةادانملا  ِّكَص  ىلع  عيقوتل  ماشه  بلطمل  ناليغ  خضريف  هبصتغيل ، هوتعم  ٍذاش 
توميف امهلجرأو ، امهيديأ  عطقب  ماشه  رم  ..عيقوتلا مث  نم  نكمتي  اليك  هسفن ، ناليغ  بلط  ىلع  ءانب  ناليغ ، عباصأ 
بَّقلملا باشلا  ديزي  ىرُيو  ةرابعب : ةيحرسملا  يهتنتو  ..توميف  بولصم ، وهو  ناليغ  ناسل  عطقب  ةفيلخلا  رم  مث  حلاص ،

(. ماتخلا راتس   ) رصقلا نع  اًديعب  سانلا  نيب  ريسي  صقانل 

طاقسإ ةيلمعب  موقي  يكل  ثارتلا  ءاعدتسا  ىلإ  أجلي  عدبملا  نإ  لاقي : دق  ةماتقلا ؟ هذه  لك  نم  قدنب  يدهم  هديري  يذلا  ام 
االيصفتب ةيضاملا ، ةظحللا  لعجي  نأ  ينعأ  سكعلا ، لعفي  يكل  خيراتلا  صوغي يف  قدنب  يدهم  نإ  لوقن : دقو  ..رضاحلا  ىلع 

رضاحلا نيب  انه  عمجي  قدنب  يدهم  نأ  وه  لصفلا ، لوقلا  نكل  .اهمومه  هيلع  طقستف  رضاحلا ؛ يعدتست  يتلا  يه  ةقيقدلا ،
ةياهنلا نوكيف يف  ةماتقلا ؛ يفضُي  رضاحلا  نمزلا  نمو  ثادحألا ، يقتسي  نييومألا  نمز  نمف  تقولا )  ) راطإ يف  يضاملا ، نمزلاو 
ثادحأو يضاملا  ةماتق  اهيفو  رضاحلا ، ةماتقو  يضاملا  ثادحأ  اهيفف  يقشمدلا ) ناليغ  ةيحرسم   ) وه يذلا  جيزملا  كلذ 

ماشه ال ةفيلخلا  دنع  َمُِّا  ناليغ  نأ  ةيعوضوملا  ةقيقحلاف  .خيراتلا  روطتب  الو  ةيعوضوملا ، ةقيقحل  كاذنآ  ةربع  الو  ..رضاحلا 
دي ىلع  اهنع  ب  دق  ناليغ  ناك  ةيردقلا )  ) نأ ذإ  ىَّفشتي ! اًدوقح  ًالجر  هنوكب  نكلو  ناسنإلا ، ةيرحب  ًدانم  ًردق  هنوكب 
نب رمع  ةفيلخلا  مامأ  جتحا  ناليغ  نأ  خيراتلا  نوتم  تور  دقو  تاونسب ، َةفالخلا  ماشه  ِّيلوَت  لبق  زيزعلا  دبع  نب  رمع  ةفيلخلا 
نِم ـَٰن  َسنِۡإلٱ اَنۡقَلَخ  َِّإ  اًروُكۡذَّم   أࣰـۡيَش  نُكَي  ِرۡهَّدلٱ َۡمل  َنِّم  ࣱنيِح  ـِٰن  َسنِۡإلٱ ىَلَع  ٰىَتَأ  ۡلَه  :﴿ ةيآل ردقلا  ةحص  ىلع  زيزعلا  دبع 

ةيرحلا ىلع  لدت  تآ  يهو  اًروُفَك ﴾ اَّمِإَو  اࣰرِكاَش  اَّمِإ  َليِبَّسلٱ  ـُٰه  َنۡيَدَه َِّإ  اًريِصَب   اَۢعيَِمس  ُه  ـٰ َنۡلَعَجَف ـبـَّن  ِهيِلَتۡ ࣲجاَشۡمَأ  ٍةَفۡطُّن 
َءۤاَش نَمَف  ࣱةَرِكۡذَت 

ۖ
ۦِهِذ  َّنِإ َهـٰ : ﴿ ىلاعت هلوق  ىلإ  ناليغ  أرقف  ةوالتلا ، لامك  هرمأ  زيزعلا  دبع  نب  رمع  ةفيلخلا  نأ  الإ  ةيناسنإلا ،

ةصقو .ًاليغ  ُرمع  باتتسا  اذكهو  ..ةيربجلا  ىلع  لدت  تآ  يهو  َُّٱ ﴾
ۚ َءۤاَشَي  نَأ  َّۤالِإ  َنوُءۤاَشَت  اَمَو  ࣰاليِبَس   ۦِهِّبَر  َٰىلِإ  َذََّختٱ 

رمع هَّالو  ةباتتسالا  دعبو  ..بهذلا  جورم  يدوعسملاو يف  نويعلا ، حرس  هتابن يف  نباو  هيبنتلا ، يطلملا يف  اهدروأ  امهنيب  ءاقللا 
اولاعت ةملظلا ، عاتم  ىلإ  اولاعت  ةنوخلا ، عاتم  ىلإ  اولاعت  ًالئاق : نييومألا  عاتم  ىلع  يداني  نالْيَغ  فقوف  .نئازخلا  عيبو  ملاظملا  ناويد 
بيعيو ينبيعي  اذه  ىرأ  لاقو : كلملا  دبع  نب  ماشه  هب  رمف  هتريسو ! هتنُس  ريغب  هتمأ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف  فلخ  نم  عاتم  ىلإ 
لسرأف ةينيمرأ ، ىلإ  حلاص  هبحاصو  ناليغ  جرخ  ةفالخلا ، ماشه  ىلوت  املف  هيلجرو ! هيدي  نعطقأل  هب  ترفظ  نإ  هللاو  يئآ ،
مهلتاق لاقو : سانلا  ىلع  ناليغ  لبقأف  ..امهلجرأو  امهيديأ  عطقو  امهجرخأ  اًمأ مث  اهسبحف  ام ، ءيجف  اهبلط ، ماشه يف 

ليقف هولذ ! نيد هللا  زيزع يف  نم  مكو  هوزعأ ! نيد هللا  ليلذ يف  نم  مكو  هويحأ ! دق  لط  نم  مكو  هوتامأ ! قح  نم  مك  هللا ،
هيلإ ماشه  لسرأف  نيلفاغ ؛ هنع  اوناك  ام  ىلإ  مههبنو  سانلا  ىكبأ  دق  هنإ  هناسل ، تقلطأو  هيلجرو ، ناليغ  يدي  تعطق  ماشهل :

اًميكح يف ناك  لب  لتقلاو ؛ فنعلا  هركي  ناك  اًماشه  نأ  اًضيأ ، ةيعوضوملا  قئاقحلا  نمو   
35

همحر هللا تامف  هناسل ، عطق  نم 
موي ىلإ  دابعلا  لاعفأ  ىلع  مكحلا  يجري  بهذم  وهو  ءاجرإل ، لوقي  ناك  ناليغ  نأو  ..ةنس  نيرشع  تدتما  يتلا  هتفالخ 

قدنب يدهم  اهطقسأ  يتلا  ةيعوضوملا  قئاقحلا  نم  ريثكلا  كلذ  ريغو  ..ةيردقلا  ىلإ  هنم  ةيربجلا  ىلإ  برقأ  يلاتل  وهو  ةمايقلا ،
( خيراتلا  ) عم اهيف  دَّحوتي  ٍةيحرسم  ٍةلاح  اهدهاشمو يف  ةيحرسملا  ئراق  لعجت  دُّحوتلا ، نم  ةنيعم  ةلاح  ىلإ  تقول  لصي  يك 
نأ ديري  قدنب  يدهم  نألو  ..ركفلل  ٍّيسايس  ٍرهقو  ٍةماتق  نم  فلؤملا  هديري  ام  وحن  ىلع  عقاولا )  ) ىريف قدنب ، يدهم  هدارأ  يذلا 
نب ديزي  نأ  ركذي  ملف  ..يخيراتلا  قايسلا  ىلإ  ةراشإلا  مدع  َدّمعت  ةيضام : ٍةظحلب  رضاحلا  َةظحل  جمديو  دُّحوتلا ، ةلاح  قِّمعي 

ًاليغ يف نوعضي  فوس  كلذ  دعب  ةلزتعملا  نأو  .. 
36

نيقابلا هعابتأو  ناليغ  باحصأ  بِّرقي  فوس  ةفالخلا  هيلوت  دعب  ديلولا 
لتق ةظحلب  ناليغل ، ماشه  لتق  ةظحل  جمد  طقف  يضتقي  انه  ينفلا  ضرغلاف  اًدهطضم ! هلك  سيل  رصاعملا  ركفلا  نأو  ماقبط ،
اًعيمج مهلظيل  ينفلا ، لمعلل  يقلتملا  عم  قدنب  يدهم  عم  ناليغ  دَّحوتي  هيف : يذلا  تقولا  نوكيل  ةرحلا ، ءارآلل  ةرصاعملا  ةسايسلا 

.يعادبإلا ىوتسملا  ىلع  قدنب  يدهم  هيف  حجن  ام  كلذو  ..ةماتقلاو  ةبآكلا  راتس 



تاعادبإ ةيقب  لب  ةيحرسملا -  هذه  ّنإ  لوقلا  ىلإ  جرخن  تقولل ؛ ةماتقلا  هذه  نمو  قدنب ، يدهم  اهحرطي  يتلا  ةغيصلا  هذه  نمو 
لثمف ..عقاولا  ريوثتو  ةرصبتلا  راطإ  يت يف  امنإو  ةسناؤملاو ، عاتمإلا  ىلإ  فدهي  يذلا  نفلا  ميدقت  ىلإ  فد  ال  قدنب -  يدهم 
ةروثلاو عقاولا  ةيؤر  ىلع  هنيعُي  ام  ردقب  الإ  خيراتل ، ينعي  الو  هنم ؛ ليلجل  هتيانع  َرْدَق  نفلا ، نم  ليمجل  ينعي  لمعلا ال  اذه 
رظنلا نافرصي  نيذللا ال  رادقملاو  مكل  امهنكل  ..خيراتلا  نم  ٌءيشو  ليمجلا ، نفلا  نم  ٌءيش  ةيحرسملا  يفف  كلذ ، عمو  .هرييغتل 

ةيسايسلا ةطلسلا  طمنب  اهتماتق  تنرا  يتلا  ةرضاحلا ، ةيضاملا /  ةظحللا ، ةماتق  نم  جورخلا  ةقيمعلا يف  ةبغرلا  نعو  ليلجلا  نع 
.هنايب يتأيس  امك  ..ةمئاقلا 

 

: ةطلسلا لوقلا يف  اًين :

الإ هتيحرسمل ، ًاونع  يردقلا  ركفملا  ناليغ )  ) نم لعج  هنأ  نم  مغرلا  ىلعف  قدنب ، يدهم  ةيحرسمل  ربكألا  لغاشلا  يه  ةطلسلا 
اهيلت ةيسايسلا ، ةطلسلا  لثمم  كلملا  دبع  نب  ماشه  ةفيلخلا  ةيصخش  يه  روضحلا ) ) نم ةحاسم  ربكأ  اهل  ناك  يتلا  ةيصخشلا  نأ 

ىلإ ناليغب  فيرعتلا  رخ  امهنيب  ةيحرسملا ، تايصخشب  فيرعتلا  قدنب  يدهم  هب  أدب  يذلا  دهعلا  يلو  ديزي ، نب  ديلولا  ةيصخش 
.ةيحرسملا ءدب  لبق  ا  انفِّرعي  يتلا  تايصخشلا  بيترت  سداسلا يف  مقرلا 

نم ملظملا  بناجلا  كرحتي يف  يذلا  حبشلا )  ) اذه كانه  لظ  اهنم  لوألا  فصنلا  يفف  ةيحرسملا ، لوطب  ٌدتمم  ٍغاط  ماشه  ُروضحو 
ةفيلخلا ناك  هنأ  ةيحرسملا  نم  يناثلا  فصنلا  فرعن يف  ..ديلولا مث  هدهع  يلوو  هتجوز  مهيف  نمب  عيمجلا ، ىلع  تَّنصتيف  دهاشملا ،

، نميألا بناجلا  ىلع  ةيوق  ةءاضإ  عطست  ةدحاو ، ًةعفد  ةيحرسملا  يهتنت  ناليغ -  توم  بقع  ريخألا -  دهشملا  يفو  ماشه ،
.ةمايقلا موي  مولظملا  كلذ  نم  يتليو  اًددرم :  شرعلا  ىلع  ماشه  سلجي  ثيح 

اًرضاح يف هارنف  ماش ، ةيحرسملا  تايصخش  مظعم  لاغشنا  اًضيأ يف  سكعني  ةيسايسلا ، ةطلسلا  ةيضقب  قدنب  يدهم  لاغشناو 
هيف مه  يذلا  ماشهل  ةيقيقحلا  ةروصلا  دعب ، اونيبتي  مأ مل  هنم  رهظي  مئاد  لكشب  حلاصو ، ناليغ  راوحو  ةليلجو ، ديلولا  راوح 

: ًالئاق يناثلا  لصفلا  ةيا  يف  ةطلسلا -  ةقيقح  نع  حصفي  وأ  هسفن -  نع  وه  حصفي  ىتح  نوفلتخم ،

لفط وأ  ٍلجر  وأ  ةأرمال  اًبح  فرعي  ْنَم ال  اًقح  ُمكاحلا 

ةطلُّسلا ُّبح  مكاحلا  دنع  دحوألا  ُّبحلا 

دوطلا يلاعأ  قوف  هنكسم  لعجي  ٍباقُع  لثم  ُمكاحلا 

مون وا  ٌةَنِس  هذخ  ال 

طقرألا نابعثلا  فحز  عَّمستي  نأ  هعنمت  ةولخلا ال  ىتح 

..ةيحلا حيحفو 

هنم ٌةقلطم  يديألا  نكت  امهم  مكاحلا  نإ 

عنقم ريربت  الب  سانلا  مادعإ  كلمي  ال 

مظعألا ةيهادلا  ةيواعم »  » دجلا لثم  ينإ 



ةرعش ينيبو  سانلا  نيب  عطقأ  ال 

ُتيخرأ اهوُّدش  اذإف 

بلُّصلا لثم  ًالبح  اهنم  تلدج أ  اوخرأ ، نإو 

ةرطخلا قانعألا  هيف  قنشأ 

رصتنملا أف  ًةعقوم ، ىودع  بسك  ول  ىتح  .. 

رمألا ةمتاخب 

اهل رصح  ًةعنقأ ال  لمحي  اذه  يهجو 

!؟ نم أو  .. 

.ايلعلا فادهألل  ٌديسجت  يتديس  ينإ  

دصقملاو اهدِّسجي ! نأ  قدنب  يدهم  هل  دارأ  يتلا  ةروصلا  ىرحأل : وأ  ةيحرسملا ، ماشه يف  اهدِّسجي  يتلا  ةطلسلا  ةروص  يه  كلت 
راشنلا روتكدلا  ناكف  ءارآلا ، هيف  تبراضت  يذلا  يخيراتلا )  ) كلملا دبع  نب  ماشه  ةروص  ال  تاذل ، ةروصلا  هذه  وه  انه  ينفلا ) )

ةرم بضغ  اميلح ، ناك  هن : لاجرلا - دقن  ةمَّالعلاو يف  دياحملا  خرؤملا  يبهذلا -  هفصو  امنيب  .. 
37

ةيمأ ينب  رجاف  هن : هفصي 
َّدشأ الو  ءامدلا  هيلإ  هركأ  ءافلخلا  نم  اًدحأ  تيأر  ام  يدقاولا : نعو  ..اًطوس  كبرضأ  نأ  ُتممه  دقل  هللاو  لاقف : لجر ، ىلع 

فوصوملا ماشهل ، ىرخأ  ٌةروص  كلتو  . 
38

توملا ركذ  هيف  باتكب  هيلإ  بتكُي  ماشه ال  ناك  هنييع : نبا  لاق  ..ماشه  نم  هيلع 
مهنيبو ةهبُش ، لحم  اوسيل  نودمتعم ، نوخرؤم  اَّود  يتلا  هتامجرت  ةفلتخم يف  غيصب  تدرو  امنإو  يبهذلا ، ا  درفني  مل  رجافل ،! اًفنآ 

.
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ةليوط ٌنورقو  ٌلود  هنيبو 

يف اهارن  يتلا  ةروصل  انيلإ  همدقيل  يخيراتلا )  ) ماشه ةيصخش  لوح  فالتخالاو  براضتلا  اذه  زواجتي  قدنب  يدهم  نكل 
( تاداسلا سيئرلا  هب  رهتشا  امنإو  كلملا ، دبع  نب  ماشه  نع  فرعي  ٌرمأ مل  وهو   ) ةولخلا لخدي  يذلا  مكاحلا  ةروص  ةيحرسملا ،

ينيب ناك  ول  لئاقلا : ةيواعم  عم  ةروصلا  دَّحوتي يف  لب  رصانلا ) دبع  لامج  سيئرلا  ركذتن  انهو   ) ةلودلل ايلعلا  فادهألا  دِّسجيو 
! مون الو  ٌةَنِس  هذخ  ال  يذلا : هلإلا  ةروص  لب  ..تيخرأ  اوّدش  نإو  ُتددش  اوخرأ  نإ  تعطقنا ، ام  ةرعش  سانلا  نيبو 

رارحألا يف نيركفملا  تلتقو  يقشمدلا ، ناليغ  تلتق  يتلا  يهو  ..تقولا  ةماتق  رِّسفت  يتلا  يه  ةطلسلل ، ةبكرملا  ةروصلا  هذه 
: ةراشإ انه  اهو  ..ثيدحلا  رصعلا 

رودي يف ةيحرسملا  نم  يناثلا  ءزجلا  راوح  مظعم  لعجو  يقشمدلا ، ناليغ  لاقتعا  دهشم  فصو  قدنب يف  يدهم  لاطأ  اذامل 
ةبيهرلا ةروصلا  كلت  هدنع  نم  فاضأ  اذاملو  طقف  اًمأ  ناليغ  لقتعا  ماشه  نإ  لوقت  نوتملا  ةدراولا يف  رابخألا  نأ  عم  ملا - 

ُ
لقتع

، تاداسلاو رصانلا  دبع  نمز  لاقتعالا يف  لعفل  ىناع  هسفن  قدنب  يدهم  نأل  له  ..ناليغ  عباصأ  يقشمدلا  حلاص  رسكل 
وحنلا ىلع  تقولا ، راطإ  ةيلدجلا يف  ةكرحلا  ةيعورشم  نع  فشكي  لاؤس  ضحم  اذه  ماظعلا ؟ رَّسكتت  فيك  هسأر  ينيعب  دهاشو 
يردقلا ينهجلا  دبعم  تلتق  يتلا : ةطلسلا  ةروص  بِّكرتل  يضاملاو  رضاحلا  نيب  لقتنت  يتلا  ةكرحلا  يهو  ..ةيادبلا  هانحضوأ يف  يذلا 



ةنس ۱۲۸ نويومألا ) هل  جَّور  يذلا  بهذملا   ) ةيربج دشألا  ناوفص  نب  مهجلاو  ةيرجه ، ةنس ۸۰  فنأ ) رمألاو  رَدَق  ال  لئاقلا : )
يلقعلا ليوأتلا  ةرورضب  لئاقلا   ) مهرد نب  دعجلاو  ةيرجه ، ةنس ١٠٦  يردقلا ) ئجرملا ،  ) يقشمدلا ملسم  نب  ناليغو  ةيرجه ،

، اهرمأ ةقيقح  يف  ةطلسلاف ، نيرشعلا ! نرقلا  نم  تاينيتسلا  نييسكراملاو يف  نيملسملا ، ناوخإلاو  ..ةيرجه  ةنس ۱۲۰  نآرقلل )
! ناك ْنَم  اهفلاخم أ  لتق  نع  عروتت  الو  ناك ، ٍيأَرو أ  بهذم  لك  ولعت 

ةطلسلل يف ةدسافلا  ةناطبلا  دجنف  اهل ، ةمزاللا  شوترلا  ضارعتس  ةطلسلل  ةيلكلا  ةروصلا  بناوج  يحرسملا  ُّصنلا  لمكتسيو 
، ةوْيَح نب  ءاجر  صنلا : يف  مهلثمي  نيذلا  ناطلسلا  ءاهقفو  ماشه ، ةجوز  ةليلجو  دهعلا ، ِّيلو  ديزي  نب  ديلولا  تايصخش 
: ىرحأل وأ  ةيحرسملا ، امهيتروص يف  فلاخت  نيتريخألا ، نيتيصخشلا  الكل  ةيخيراتلا )  ) ةقيقحلا نأ  نم  مغرلا  ىلع  ..يعازوألا 

يذلا طحنملا )  ) جذاسلا هيقفلا  كلذ  ةقيقحلا  نكي يف  ةويح مل  نب  ءاجر  نأ  كلذ  .ةيحرسملا  ةطلسلا يف  ةروص  مسرل  مهلامكتسا 
ٌةبترم لجرلل  تناك  لب  . 

40
اًرادو ًةيراج  ديزي : نب  ديلولل  تدهأ  همأ  نأل  راشتسملا » ةفيظو   » ل هنأ  يحرسملا  صنلا  درو يف 

نب ماشهو  زيزعلا  دبع  نب  رمع  مث  ناميلسو ، ديلولا  هانبا  هدعب  نمو  ناورم ، نب  كلملا  دبع  دهع  ذنم  نييومألا  طالب  ةقومرم يف 
هركي ناك  لجرلا  نأ  ٌحيحص  ةيحرسملا ، هب يف  رهظ  يذلا  ءيدرلا  وحنلا  اذه  ىلع  يعازوألا  نكي  كلذكو مل  .. 

41
كلملا دبع 

يماس يلع  روتكدلا  هلاق  ام  اًحيحص  سيلو  يحرسملا ، صنلا  درو يف  امك  ةجحلا ، هيلع  ميقي  يك  ناليغ  رظاني  هنكل مل  ةيردقلا ،
فيسل ملسم ، نب  َناليغ  مَّدق  يذلا  ..يعازوألا  لعف  امك  ةيردقلا  ءامد  نيملسملا  ءاملع  نم  ٌدحأ  ّلحتسي  مل  نأ : نم  راشنلا 

ةنس ٨۸۸، دلو   ) هرمع نم  ةرشع  ةنماثلا  ناك يف  ناليغ  لتُق  نيح  يعازوألا  نأل  كلذ  . 
42

كلملا دبع  نب  ماشه  ةيمأ : ينب  رجاف 
يف تءاج  يتلا  ةليوطلا  ةرظانملا »  » يف درو  ام  وحن  ىلع  ناليغ  لتقمب  لخد  يأ  هل  نكي  ملو   

43
( ةيرجه ةنس ١٥٧  يفوتو 

!.. ناليغ َّمَد  ماشهل  يعازوألا  حأ  ن  تهتنا  يتلا  ةرظانملا  يهو  قدنب : يدهم  ةيحرسم  نم   ۱۲۰ ، ۱۱۹ تاحفص ۱۱۸ ،
وه ناليغ  رظ  يذلا  نإ  انيرصاعم : هيف  عقوأف  راشنلا  روتكدلا  هيف  عقو  يذلا  مهولا  كلذ  اًحِّحصم  ُلوقأ  نأ  يغبني يل  انهو 

: يلاتلا وحنلا  ىلع  ةلماك  ةصقلا  يربطلا  ىور  دقو  .نارهم  نب  نوميم 

ناك نإو  كانعبتا ، اًقح  ناك  نإف  كرم  انعزانف  كيف ، سانلا  رثكأ  دق  ناليغ ، كحيو    » ناليغل ماشه  لاق  ..دمحأ  ينثَّدح 
اذإ نونوكت  ام  ىوقأ  نإف  ْلس ، نوميم : هل  لاقف  همِّلكيل ، نارهم  نب  َنوميم  ُماشه  اعدف  معن ، ناليغ : لاق  هنع » َتعزن  ًالط 
لاقف هبُجي : ملف  بجأ ، ماشه : لاقف  .تكسف  اًهراك ؟ َيِصُعَـفأ  نوميم : هل  لاقف  ىصعُي ؟ نأ  ءاشأ هللا  هل : ناليغ  لاق  متلأس ،

.
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هيلجرو هيدي  عطقب  رمأو  .هُتلقأ  نإ  ينلاقأ هللا  ال  ماشه :

 - دهعلا َّيلَو  ديلولا -  ضراع  هنإف  نييردقلا ، هركو  يردقلا  بهذملا  ضراع  دق  يخيراتلا )  ) يعازوألا ناك  نإف  ىرخأ ، ةيح  نمو 
، ديلولا هومسف  ٌدلو ، هملس  مأ  يخأل  دلُو  يوبنلا : ثيدحلا  اذه  يعازوألا  نع  دنسملا  لبنح يف  نبا  ىور  دقف  دشأ ، ًةيهارك  ههركو 

نوعرف نم  ةمُألا  هذهل  ُّدشأ  وه  ديلولا ، هل  لاقي  ٌلجر  ةمألا  هذه  يف  ننوكيل  مكنيعارف ، ءامس  هومتيمسا   » ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا  لاقف 
.«

45
هموقل

نب ديلولل  هتيهارك  راهظإ  ىلع  هصرح  يلاتلو  هل ، يعازوألا  ةياور  انينعي  امنإو  مأ ال ، اًحيحص  ثيدحلا  ناك  نإ  انه  انمهي  الو  .. 
.ديزي

ديزي ةفالخ  اًدحاو يف  اًموي  ءاضقلا  ىلوت  هنإ  مهللا  ةيمُأ ، ينب  ٍةلود  يف  اًيموكح )  ) اًبصنم لغشي  يعازوألا مل  نأ  قبس ، امل  فاضيو 
هِّفلكي داك  اًعاجش  اًفقوم  يعازوألا  فقو  نويسابعلا ، ءاج  نيحو  ..ةفيلخلا  هافعأف  اهنم ، ىفعتساو  صقانلا -  ديلولا -  نب 



لوقي .يعازوألا  ضفرف  مهلاومأو ، نييومألا  ءامد  ةح  ىوتف  هنم  جرختسي  نأ  يسابعلا ، ّيلع  نب  دبع هللا  لواح  ذإ  هتايح ،
ال قحلا ، ِّرُِمب  هعدص  يعازوألا  مامإلاف  كلذ  عمو  سارملا ، بعص  ءامدلل ، اًكافس  اًرابج  اًكلم  ّيلع  نب  دبع هللا  ناك  دقو  يبهذلا :
وأ مهنعل هللا -  اًقح -  لطابلا  مهل  نوبلقيو  فسعلاو ، ملظلا  نم  هب  نومحتقي  ام  ءارمألل  نونِّسحي  نيذلا  ءوسلا  ءاملع  قلخك 

.
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قحلا نايب  ىلع  ةردقلا  عم  نوتكسي 

وحن ىلع  جواتفلا  ديزي  نب  ديلولل  لِّصَفُـي  يعازوألا  دجو  تايصخشلل ، ةينفلا  ةروصلا  ىلإ  ةيخيراتلا )  ) ةروصلا هذه  نم  انلقتنا  اذإف 
: اهلك ةناطبلل  ٍةراقح  نم  يلاتلا  راوحلا  هرهظي  ام  ىلع  ديلولا  مالكل  عدصي  لب  ةيحرسملا ) نم  ةحفص ۲۹   ) نيهم

؟ ةقرولا كلت  ىلع  متخلا  اذه  اًدحأ  مزلُي  له  ديلولا : - 

.هبحاص مزلُي  اًعبط  اًشهدنم :)  ) يعازوألا - 

.سفنخ ُهَمِزْلُـي   ..ال ال  ديلولا : - 

؟ فيك همزلي  ال  اًبضاغ :)  ) يعازوألا - 

..همزلي ينعي ال  همزلي  ال  هينيع :) رشلاو يف   ) ديلولا - 

.همزلي ينعي ال  همزلي  ال  اًسماهو :) يعازوألا  اًزكال   ) ةويح نب  ءاجر  - 

.همزلي ينعي ال  همزلي  ..الَّل ال  ةأجف :) اًراهنم   ) يعازوألا - 

.ينبجعت ديلولا : - 

ىلإ يقتلملا  اًيعاد  صنلا  نوكيل  رياغم ، ىوتحمب  يحرسملا  صنلا  اهألميل  يلعفلا ، اهاوتحم  نم  ةيخيراتلا  ةيصخشلا  غارفإ  متي  اذكهو 
نهذلا مسترتلو يف  ناطلسلل ، نيدلا  فِّظوي  يذلا  رصاعملا  هيقفلا  ةلاح  ىلإ  ميدقلا  هيقفلا  ةلاح  نم  لاقتنالل  ةينهذلا ، ةكرحلا  كلت 

.تقولا راطإ  لخاد  ةطلسلل  ةبكرملا  ةروصلا  رمألا -  ةيا  يف  - 

 

: ةيسايسلا ةضراعملا  لوقلا يف  اًثل :

ركفلل ةيجولويديأ  ًةَأَوانم  يردقلا  هبهذم  نكي  ملو  ةملكلل ، قيقدلا  ىنعمل  اًيسايس  اًضراعم  يخيراتلا )  ) يقشمدلا ناليغ  نكي  مل 
ضيقن نيربجلا -  ضعب  نأ  انيأرو  زيزعلا ، دبع  نب  رمع  ةفيلخلا  دي  ىلع  هنع  ب  ناليغ  نأ  انيأر  دقف  .نييومألا  ةلود  يمسرلا يف 
ناليغ نأ  كلذ ، نم  رثكألا  لب  .ةيردقلل  جِّوري  ناك  صقانلا ) ديزيك   ) ومأ ًةفيلخ  نأ  انيأرو  نييومألا ، دي  ىلع  اولتُق  نييردقلا - 

، ةفالخلا ماشه  ِّيلوتو  زيزعلا ، دبع  نب  رمع  ةافو  دعب  ماشلا  نم  بره )  ) دقف ةلوطبلاو ، ةيلاضنلا  نم  ردق  ي  فصتي  نكي  مل 
، هتفالخ نم  لوألا  ماعلا  امهلتقو يف  امهيلع  ضبق )  ) ماشه نكل  ةينيمرأ ، ىلإ  حلاص  هبحاص  عم  َّرَـف )  ) هنأ ىلع  رداصملا  تقفتاو 

.ةيومألا نئازخلا  عيب  زيزعلا  دبع  نب  رمع  هَّالو  نيح  ةيمأ  ل  ءزهلا  ناليغ يف  ناعمإ  وه  ٍّيصخش ، بلاغلا ۔  يف  ببسل - 

يه اه  ءاج : هناسل  ىلعف  ةَّقِر ، تاملكلا يف  هنم  باسنت  يذلا  رعاشلا  ًالوأ  وهف  ..ىرخأ  ًةروص  ذختي  يحرسملا )  ) ناليغ نكل 
لمجأ ام  ةيدرولا ، قرطلا  تانجو  ىلع  عمدلا  اهنم  رَّدحتي  اهارت  َتسلوأ  ًءايح ، بحسلا  بوذتف  انيلع ، لطت  نمحرلا  سمش  يذ 



نحن لب  ءاج : هناسل  ىلعف  ةينيمرأ ، نم  هتبغرب  دوعي  يذلا  لضانملا  اًين  وهو  . 
47

هيلإ نودوعي  ُسانلا  أدب  دقو  قشمد  قوس 
اًثل وهو  . 
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قشمد سيدارف  ضبر  يراد يف  ىلإ  دوعن  مث  مهتَّجُح ، هجاون  فوس  ةليللا  ةيمأ ، ءارمأ  مز  ىتح  لمعنسو  ىقبنس ،

نع ىلختأ  نأ  ينم  بلطت  اذاملف  ءاج : هناسل  ىلعو  ةطلسلا ، ملظ  نيضراعملا  راوثلا  عومج  نع  ىَّلختي  نأ  ضفري  يذلا  ةروثلا  دئاق 
قلأتت يف بابش  ةبكوك  ..قحل  اوقطن  نأ  الإ  اولعف  ام  نجسلا ؟ مهقزمت يف  طاوسألا  ىدمو  نآلا ، رمجلا  قوف  دقرت  لاجر  ةبكوك 

ثثجلا كلت  خفنت يف  ٌروُص  مه  ةماع ، ٍةضراعم  ُريشبو  ةملظلا ، ماكحلل  ٌراذنإ  مداقلا ، بضغلا  ردص  ٌضبن يف  يه  ةمألا ، دسج 
ام ينإ  ..ةيرحلا  سوماق  ظفل يف  عورأ  ةملكب ال ، ليللا  روجيد  عطست يف  ٌسمش  مه  حورلا ، َءايحأ  ادقر  نم  َثعبت  يك  ةيحلا ،

.رسألا اذه  نم  ْمُهَرِّرَحُأو  مهتنحم  مهدناسأل يف  مهلجأ ، نم  ىوس  تئج 

ام لكب  رئاثلا  ةروص  عم  انه  ناليغ  جزتميف  ةيسايسلا ، ةضراعملل  ةرصاعملا  ةروصلا  ةعونتملا ، ااراش  ةغللا  يعدتست  اذكهو 
الإ لمتكت  ةيلكلا ال  ةروصلا  نألو  ةرداهلا ! عومجلا  عم  ٍنماضتو  ةهجاوملا  ٍةراسجو يف  ةيناسنإ  ٍةيرعاش  نم  ةروصلا  كلت  هيضتقت 

نيدلا دامع  ةديصق : نم   ) اهدنع مالكلا  ةيادب  يف  انفقوت  يتلا  ةيرعشلا  ةعطقلا  يف  انيأر  يذلا  وحنلا  ىلع  ينعأ  ..ةءاربل 
: حلاص عم  راوحلا  اذه  هتين يف  نسحو  هتءارب  ىلجتت  ةينلا ، نَسَح  اًئيرب ، نوكي  نأ  ناليغل  انه  دب  الف  يميسنلا )

حلاص رداغل   ماشه  سيل  ناليغ :

ُهَلْقَع ًايحأ  ُهُتـَّيِوَمُأ  قبست  دق  اًقح 

هسفن لخاد  لضاني يف  لجرلا  نكل 

ةقيدنزلا هترسُأ  هبشي  ىتح ال 

هيلإ رمألا  راص  ول  مسقأ  وه  حلاص :

قشمد ب  ىلع  كبلصي  نأ 

شرعلا قوف  سلجي  اًكيلم  راص  دقو  نآلاو 

؟ همسق ثنحي يف  هبسحت  له 

هيلع بيرثت  الف  نابضغلا  ُمَسَق  اذه  ناليغ :

قتسفلا اذه  نم  معطأ  ايه 

(. بلصت ةملك  ىلع  زِّكري  وهو  اًكحاض  ماعطلا  ىلإ  هدي  دميو   ) كلوط بلصت  ىتح  ةضيبلا  يذه  ذخ  وأ 

وحنلا ىلع  موتحملا ) رَدَق هللا   ) ىلإ ريسي  هارنف  يطسرألا ، موهفمل  يديجارتلا  لطبلا  تافصاوم  ةيحرسملا  ناليغ يف  ذختي  اذكهو 
ىلإ ناليغ  بهذت   كنأكو  اًمستبم  بوصنملا  كرشلا  ىلإ  ريست  فيك  مهفأ  قحلا أ ال  هلوقب : يقشمدلا  حلاص  هنع  َّربَع  يذلا 

.
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طق يقشمدلا  هحمر  قوف  اًفحصم  عضي  مل  يسايس : لضانم  لك  عم  اذه  هباهذ  دَّحوتيل يف  .. 
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جاوز لفح 

يقيزيفاتيملا هانعم  نع  جرخي  فوس  ردقلا  هبهذم يف  نإف  ةيخيراتلا ، هتظحل  سيلو يف  تقولا ، راطإ  كرحتي يف  انه  ناليغ  نألو 



ةينآرقلا ةينيدلا ، صوصنلل  صاخ  مهف  نم  اًساسأ  قلطني  لئاوألا ) نيملسملا  دنع  مالكلا  ملع  ىلإ  ًةبسن   ) يمالك فقومك  ميدقلا ،
يتلا ةيناسنإلا  ةيرحلا  نم  اًعون  يضتقي  يهلإلا  لدعلا  نأ  ريرقت  ىلإ  ةلزتعملا ، دي  ىلع  كلذ ، دعب  يهتنيل  صوصخلا ، هجو  ىلع 
اذإف ..رييستلا  لباقم  يف  رييختل  ةيمالكلا  ثحابملا  يف  فرعي  ام  وهو  ةمايقلا ؛ موي  باقعلاو  باوثلا  ةيلوقعم  اهيلع  بترتت 
ىلع رصتقي  ال  ماع ، يناسنإ  موهفمك  ةيرحل  يداني  ناليغ  ىرنف  رصاعملا ، اهموهفمب  ةيلاربيللا  بوثب  حشتي  انه  يردقلا  بهذمل 
ركذي نأ  اًقافتا  نكي  مل  اذهلو  لماشلا ، يناسنإلا  هموهفمب  لقعلا  لامعإ  ىلإ  كلذ  ىدعتي  لب  ينآرقلا ، صنلل  يمالكلا  مهفلا 

نيح بيترتلا  ريغتي  مث  يلقعو ! نآرقلا  يحالس  نإ  هلوق : يحرسملا  صنلا  نم  ةحفص 44  ناليغ يف  ناسل  ىلع  قدنب  يدهم 
معديل ينيدلا ، َّصنلا  ةياهنلا  لقعلا يف  قبسي  اذكهو  باتكو هللا ! يلقع  يلوق  ردصم  ناليغ : ناسل  ىلع  ةحفص ۱۱۸  ركذي يف 
نوكيل هسفن -  تقولا  هيلع يف  ًالمتشمو  صاخلا -  يمالسإلا  يردقلا )  ) فقوملا اًزواجتم  ماعلا ، يناسنإلا  يلاربيللا )  ) فقوملا
ةيرحلا هذه  حبصت  ..ةطلسلا مث  نيرق  وه  يذلا  رهقلا  رهقلا ، هجاوت  يتلا  ةيسايسلا  ةضراعملل  اًنيرق  ةيرحلل ، لمشألا  موهفملا  اذه 
ديبعلا ةيرحبو  ص 40 ،)  ) باجحلا علخ  ةأرملا يف  ةيرحب  يداني  ناليغ  دجنف  ةيسايس ، ريغو  ةيسايس  ةضراعم  لك  ةماعد  يه 

: هلإل ًالثمت  ةيرحلا  ريصت  ىتح  ص ۳۷ ..)  ) ماعط نم  هيهتشي  ام  لوانت  ناسنإلا يف  ةيرح  لب  (ص ٦٣ )

.كتاذ اًعيدب يف  لثم هللا  ْنُك  حلاص ، ناليغ :  - 

ةيرح كلاعفأ يف  ْقلخاو 

دمجت ناكم ال  لك  كَّرحتو يف 

نأش وه يف  موي  لك  هنآ : رقب  لوقي  اف 

« ٌءْيَش ِهِلْثِمَك  َسْيَل  : » لوقي اف  ْدَّرفتو 

ْكحضاف تاظحل ، ول  اديعس ، ترص  نإ 

لجخت اهنم ال  جوزت  تنبلا !؟ يذه  قشعت 

لك كلامف ال  نآلا ، تنأ  ناعوج 

ةيصوصخ ةحيبتسملا  ةموشغلا ، ةرهاقلا ، ةطلسلا  ضراعت  يتلا  يهو  .. 
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رييغتلا لجأ  نم  مدختسملا  لوقلا  يه : ةيرحلا )  ) هذه
: ماشه لوق  امك يف  رمألا ؛ مزل  نإ  همدل  ةحيبملا  ناسنإلا ،

نع لوئسملا  ناطلسلا  يدلو  ينإ   - 

لخدأ يف للستأ ، نأ  يقح  نم  ةلودلا 

اذه عدْخَأ  نأ  يقح  نم  ناكم  يأ 

لتقأ نأ  يقح  نم  عدْخُأ  الو  كاذ ، وأ 

  52 لتقأ اًنيقيف  وأ  ًايحأ ،



تا ةضراعملا يف  نايب  درو  ام  وحن  ىلع  امهيلكب ، وأ  لقعل ، وأ  نيدل  ًةلسوتم  ..ةرحلا  ةضراعملا  نوكت  كلذ ، ةهجاوم  يفو 
!(: براقتملا رحب  نم   ) ناليغ ناسل  ىلع  يحرسملا ، صنلا 

ْنِكتْسَت ِرْصَعلا ال  َمِلْسُم  اَيَـف 
 

ْرُح  ُضَْحم  ََأ  ِةاغَّطلل  ْلُقَو 
 

َراَبُغلا اَذَه  َكِباَيِث  ْنَع  َلِزَأ 
 

ْرَذَقلا  اَذَه  حوُّرلا  ِنَع  ْفِّظَنو 
 

يبَّنلا َثاَرُـت  َكْيَدَي  ْذُخو يف 
 

ءيضَي  اًروُن  َلْقعلا  ُهَقْوَـف  ْدزو 
 

ْرَغَألا ِنيِبَجلا  ِهِرِوُن يف  َىلَع 
 

راَرَعلا  َتْبَـن  َكُنيِد  َلاَز  اَمَف 
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ملا

ُ
ْرَظتْن ِدَغلا  ِبِيطِب  ُعُوضَي 

 
 

: رعِّشلا رايعو  ةغللا  لوقلا يف  اًعبار :

نمزلا نيب  عماجلا  تقولا )  ) راطإ متت يف  انه  ةيلدجلا )  ) تناك امل 

 - يداليملا نيرشعلا  نرقلا  تا  قدنب -  يدهمل  رضاحلا  نمزلاو  يرجهلا  يناثلا  نرقلا  تادب  ينعأ  يقشمدلا ، ناليغل  يضاملا 
كيرحت مهست يف  يكل  ةعماجلا ؛ تقولا  ةينب  رعشلا ، ضورعو  ةغللا ، سكعت  نأ  ُةرورض  تبجو  دقف  ..يِّقلتملل  يتآلا  نمزلاو 

.ةيلدجلا ةكرحلا  هذه  نع  ةجتانلا  ةيلكلا  روصلا  زربتو  ةينبلا ، كلت  لخاد  لدجلا 

؛ ةرصاعملا ةغللا  بلاوق  َّصنلا يف  غصي  ملو  ااعاقيإو ، اهتئيه  لماكب  ةيثارتلا  َةغللا  هتيحرسم  قدنب يف  يدهم  عنطصي  مل  انه ، نم 
يدهم نمزل  رصاعملا )  ) رصنعلا عم  ميدقلا ، ناليغ  نمز  يف  يثارتلا )  ) رصنعلا اهيف  طبتري  ةدحاو  ةكيبس  نينثالا يف  نيب  عمج  امنإو 

هيف ثدحت  نأ  نود  كْبَّسلا )  ) اذه يحرسملا يف  صنلا  حجن  دقو  ..تقولا  ىلع  ةلادلا  ةيوغللا  ةغيصلا  وه  عوما  نوكيل  قدنب ،
فِّلؤملا تاكمإ  ىلإ  عبطل  عجري  ٌحاجن  وهو  ةرصاعملا ، ةغللاو  ةيثارتلا  ةغللا  نيب  ةرئادلا  ةيلاوتملا  ةكرحلا  نع  ةجتانلا  ةلخلخلا  ةيلمع 

(. دعب اميف  اهدرون  فوس  كلذ ، ىلع  تاظحالملا  ضعب  انل  تناك  نإو   ) يحرسملا صنلا  هيجوت  ىلع  هتردقو  ةيوغللا ،

، ةميدقلا ةيخيراتلا  نوتملاو  رداصملا  يقشمدلا يف  ناليغ  نع  ةليلقلا  رابخألا  نم  فلؤملا  اهبلج  ةيثارت  تاريبعت  صنلا  انلباقت يف 
ص ۳۸،  ) نيفلتخم نيقايس  لخاد  صنلا  نيترم يف  ترركت  ةغيص  يهو  قشمد  سيدارف  ضبر  تناك يف  ناليغ  راد  نأ  مهرابخإك 

تاحلا نيغابصلا ، قاقز  ناسارخل ، فحازلا  ددملا  ةعيبلا ، ةساخنلا ، قوس  ةليغ ، لتقلا  لثم : تاريبعت  كلذ  ليثمو  ( ٦٣
لثم ةرصاعملا  ةديدش  تاريبعتلا  انلباقت  امك  .ةميدقلا  بيكارتلاو  تادرفملا  نم  كلذ  ريغو  ..َّرَقلا  تاحفن  ، 
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تاتسراميبلاو

جمدنيو يف لصتي  هلك  اذهو  .كلذ  ريغو  ..حالصإلا  دهع  حلطصمو  ءاغوغلاو ، رمآتملا  لقع  ريبعتو  ةيبدألا ، ةدقانلا  فصو 
نيح هتياغ  جامدنالا  لصي  لب  رصاعملاو ، ميدقلا  ةغل  نيب  ةلقنلا  هذه  ظحلن  نأ  نود  ةيحرسملا ، تايصخش  نيب  ةيراوحلا  لمجلا 

ةعامجلا كلت  مهو  ةئجرملا »  » يطعيل ( ٩٥ ص ۳۲ ،  ) ءاجرإلا بزح  هلوق : يف  امك  تادرفملا ، نيب  يوغللا  ليكشتلا  متي 



.رصاعملا يسايسلا  هموهفمب  بزحلا »  » ةلالد ةميدقلا ، ةيمالكلا 

ْعَض ةيراوحلا : ةلمجلا  ًالثم -  مدختسا -  نيح  ةغللا  هنم  تتلفنا  ذإ  نايحألا ، ضعب  قدنب يف  يدهم  فلاحي  قيفوتلا مل  نأ  الإ 
، هبيكرت اًكيكر يف  هحور ، اًيماع يف  ريبعتلا  ءاجف  ةرصاعملا ، الو  ةيثارتلا  ريباعتلا  هفعست  انهف مل  ص 34 ،)  ) كنطب اًيفيص يف  اًخيطب 
 - اءادرل ةيحرسملا -  نم  اًمامت  فذحت  نأ  ىنمتأ  تنك  ةرقف  كانهف  كيكرلا ، يماعلا  ركذ  ىلعو  .صنلا  ةيقب  ةغللا يف  ةدوجل  اًفلاخم 

ةثالثلا ةراقح  دسجي  نأ  فلؤملا  هب  دارأو  ةويح ، نب  ءاجرو  يعازوألاو  ديزي  نب  ديلولا  نيب  لوألا  لصفلا  راد يف  يذلا  راوحلا  يهو 
فُّف ريثي  ام  ردقب  قدنب ، يدهم  ديري  ام  وحن  ىلع  مراقح )  ) ميسجت مهسي يف  ال  اًزِّزقم ، اجف  اراوح  مهتنسلأ  ىلع  رادأف 
اًريخأ ىقبتو  ! 
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انه راوحلا  اذه  داريإ  مدع  ئراقلا يف  ينرذعيلو  ..يحرسملا  صنلا  ءاجرأ  ةيدابلا يف  ةيوغللا  ةناتملا  ردهيو  يِّقلتملا ،

اصن دروأ  ناليغ ، ةيرعاش  ىلإ  ةقباسلا  انتراشإ  ضرعم  يفف  يِّقلتملا ، مْدَص  قدنب يف  يدهم  بولس  ةصاخلا  ةظحالملا  كلت 
نآلا هدرون  فوسلو  ريخألا ؛ رطسلا  قبس  اميف  هنم  انفذح  دقو  هناسل ، ىلع  باسنا -  ىرحأل : وأ  ىرج -  اًقيقر  اًفيهر 

: ريخألا رطسلا  كلذ  يف  ةيغالبلا )  ) ةمدصلا كلت  نيبتن  ىتح  هلماكب ،

انيلع ُّلطت  نمحرلا  سمش  يذ  يه  اه  ناليغ : - 

ًءايح بحسلا  بوذتف 

اهارت َتسلوأ 

ةيدرولا قرطلا  تانجو  ىلع  ُعمدلا  اهنم  رَّدحتي 

هيلإ نودوعي  سانلا  أدب  دقو  قشمد  قوس  لمجأ  ام 

عومد ريغب  شحجلا ، لثم  يكابلا ، لفطلا  اذه  ْرظنا 

، لاح يأ  ىلع  ..هنم  تتلفنا  دق  شحجلا )! لثم   ) هلوق نأ  ْوَأ  ةمدصلا ، هذه  دمعت  دق  قدنب  يدهم  ناك  نإ  ًةقيقح  يردأ  الو 
ةيلْجت ٌةحج يف  مهألاو : ..ةنيصر  ةنيتم  ةديج  ٌةغل  انفلسأ -  امك  اهلمجم -  ةيحرسملا يف  ةغل  نإف  تاظحالملا ، هذه  ادع  اميفف 

.تقولا

دودح فرعي  ريبك  ٌرعاش  قدنب  يدهم  ن  فارتعالا  نم  انه  انل  دبالو  رعِّشلا ، رايع  ىلع  اًضيأ  بحسني  ةغللا  نع  لاقي  امو 
يضورعلا ىوتسملا  ىلع  لعفي  وهو  .هدارم  وحن  تاليعفتلاو  روحبلا  هيجوت  ىلع  ةصاخ  ةردقم  كلتميو  مظنلا ، ةثادحلاو يف  ةيثارتلا 

ةيرعشلا روطسلا  نيبو  ةميدقلا ، اروصب  ةماتلا ، ةيرعشلا  روحبلا  نيب  جمدلاو  ةجوازملا  ينعأ  هتاذ ، يوغللا  ىوتسملا  ىلع  هلعف  ام 
ذختي لب  ..ةليعفتلا  رعشب  مويلا  فرعي  ام  وحن  ىلع  تاليعفتلا ، سرجل  هتاذ  تقولا  ةيعارملا يف  يضورعلا ، رحبلا  نع  ةدصفتملا 
هلوقك رعشلا ، ضارغأو  ضورعلا  ةم يف  ةيثارت  ةهكن  تاذ  ًايبأ  درويف  ميدقلا  رعاشلا  ةروص  ًايحأ ، هتيحرسم ، قدنب يف  يدهم 

(: طيسبلا رحب  نم   ) ناليغ لتق  هل  نِّسحيو  ماشه  حدمي  ٍرعاش  ناسل  ىلع 

اهيغ سمألا  تنكو  ىعست  كتءاج 
 

اهيطعم  نوكلا  َّبَر  حبسف هللا 
  

هرِّوني نأ  ةرا  ُليل  لض  دق 
 

اهيت  يستكي  كنم  حبصلاو  كالإ 
  



اهذخ تئش  ول  ا  ُريدجلا  تنأ 
 

اهيقلت  ضرألل  ىرت  نيح  تئش  وأ 
  

ٍلجر ىوس  يضرت  ةرامإلا ال  نإ 
 

اهيت  تومل  اهدلجي  فيسل 
  

مهلتقاف ءادعألل  نجسلا  بحاص   
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اهيداعأ نم  تَّكشت  نوجسلا  نإ 

 
 

قلغأف ࣲديِنَع ﴾ ٍراَّبَج  ُّلُك  َباَخَو   ﴿ ةيآلا هتلباقف  اًحتفتسم ، فحصملا  حتف  ذإ  ديزي ، نب  ديلولا  ناسل  ىلع  قدنب  يدهم  لوقيو 
(: رفاولا رحب  نم   ) دشنأو ةوقب ، فحصلا 

ِدينع ٍرابج  َّلُك  دِّد 
 

ُدينع  ٌرابج  كاَذَنَأ  اهف 
  

ٍرشح موي  كبر  َتيقال  نإف 
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ُديلولا ينقَّلغ  بر  لقف  

 
 

ىلع لب  ..قيقد  ٍوحن  ىلع  ةليعفتلا  ىرخأ  عضاوم  قدنب يف  يدهم  مدختسي  ماتلا ، يضورعلا  رحبلل  مادختسالا  كلذ  نع  اًديعبو 
، ْنُلِعاَفَـتُم  ) لماكلا رحب  ةليعفت  مادختسال  ليمي  ةطلسلا ، لاجر  نيب  ةيحرسملا  ءادتبا  راوحلا يف  يرُجي  نيح  وهف  ةلالدلا ، قيمع  ٍوحن 

ناك اذإف  ..ليكشتلل  ةيضورعلا  اهتيلباقو  ظافلألا ، نم  ديدعلا  باعيتسا  ىلع  اردقو  ةضيرعلا ، ةيتوصلا  اهتحاسمل  ْنُلِعاَفقَتُم ،)
مظتنملا يف ثهاللا  قحالتملا  طيسبلا  عاقيإلا  تاذ  نلوعف  براقتملا  رحب  ةليعفت  تناك  صنلا ، رخاوأ  قفدتملا يف  ناليغ  ثيدح 

.ناليغ ةلاح  ريوصتل  ةبسانم  رثكأ  اهرابتع  يلاوتلا ،

 / ميدقلا  ) تقولا ةينب  ءالجإ  حجن يف  دق  ةيلعفتلاو ، ماتلا  يضورعلا  رحبلا  نيبو  ةرصاعملاو ، ةميدقلا  ةغللا  نيب  دُّدرتلا  اذه  ناك  اذإو 
.ىرنس ام  وحن  ىلع  يدابلا  يحرسملا ، صنلا  ءاجرأ  نماكلا يف  قلقلا  ديسجت  اًضيأ يف  حجن  هنإف  رضاحلا )

: يناسنإلا قلقلا  ةيمومع  لوقلا يف  اًسماخ :

: ةيرعشلا ةعطقلا  هذه  لاقف  قلقل ، اارتقا  قشعلا يف  ةكرح  ربكألا ؛ خيشلا  يبرع ، نبا  رَّوص  ام  وحن  ىلع  ..قلق  ٍةكرح  لك 

.ْءاقتال جي  ُقايتشالاو  ْءاقلل ، نكسي  ُقوشلا 

.ْقاشعلا الإ  َقايتشالا  فرعي  ال 

قئاقحلا برأ  دنع  ..ْقشاع  وه  امف  ءاقلل ، نكس  نم 

؟ ْنكسي فيك  ُقيرحلا ، هبايثب  ماق  ْنَم 



! ْنكمتي اذه  لثم  لهو 

ْةكرحلا نم  دبالف  ..ْةَكْلَمو  ٌباهتلا  رانلل 

  58 ْقشع ام  َنَكَس ، نمف  قلق  ُةكرحلاو 

، ططشلا راسيل  ميئللا  نامزلا  هب  راس  ثيح : يميسنلا ، نيدلا  دامع  عم  دَّحوت  نيح  قدنب  يدهم  دنع  يناسنإلا  قلقلا  انيأر  دقو 
ةكرحلا هذه  تناك  يقشمدلا ) ناليغ   ) يحرسملا صنلا  يفو  طَسَولا ! رشلا يف  نأ  َّنيَـبَـت  مث  طلتخا ، نيميلا  محشب  راد مث  يذلا 

لك ُقلقلا  َّفَل  انه  نمو  ناميإلاو ! رفكلا  نيب  لب : ..مالحألاو  رهقلا  نيبو  ةروثلاو ، ةطلسلا  نيبو  رضاحلاو ، ميدقلا  نيب  ةرئادلا 
.يت فوس  ٌلوقو  ٌليصفت  نهلف  ءاسنلا  امأ  ةيحرسملا ، لاجر ) )

، يديجارتلا لطبلا  امأ  ..كلملا  دبع  نب  ماشه  ةيصخش  يه  اًمود ، ةرضاحلا  صنلا ، ةيروحملا يف  ةيصخشلا  نأ  قبس  اميف  انلق 
: يلاتلا وحنلا  ىلع  قلقلا  هب  فصعي  قدنب  يدهم  ِّصن  امهالكو يف  يقشمدلا ؛ ملسم  نب  ناليغ  ةيصخش  دسجتف 

.نادقفلا ََّمث  نمو  ةروثلا ؛ نم  ِةبهرلاو  ناطلسلا  ِّبُح  نم  ئشانلا  قلقلا  ..ماع  هجوب  ةطلسلا  َقلق  سكعي  وهف  ماشه ، ةفيلخلا  امأ 
ُّبُح ّيلولا ، بلق  نم  جرخت  ٍةوهش  ُرِخآ  ةيفوصلا : لاق  اذلو   ) ةرطيسلا ِّبُح  ىلإ  يعيبطلا  يناسنإلا  عوزنلا  نم  ٌعب  قلقلا  اذهو 
هنباو َّيلع  نب  ديز  جورخ  ةعقاو  نم  يومألا  ةفيلخلا  اذه  ىناع  ذإ  يخيراتلا ، يقيقحلا ، ماشه  ىلع  قدصي  قلقلا  اذهو  ةسرلا )

..كلذ ىلع  رَّسحتي  كلذ  دعب  لظو  امهلتق ، ةفالخل  اَبَلاَطو  هيلع  اجرخ  املف  نييولعلا -  ةوبنلا -  تيب  لآ  نم  امهالكو  ييحي ،
( ديدشلا رمألا   ) اذهو .ديدش  ٌرمأ  هنباو  دبز  لتقم  نم  هلخدو  يلع ، نب  ديز  جورخ  ماشه  ىلع  لقث  يدقاولاو : دعس  نبا  لاق 

هبحاصو ناليغ  لتقل  ماشه  يعس  نأ  دعبف  ناليغ : لتقم  صوصخب  نكلو  قدنب ، يدهم  صن  يف  ينفلا ، اًماشه ، مزلي  فوس 
ِّصَّنلا نم  فرعن  ةرابع  يهو  ةمايقلا ! موي  مولظملا يف  كلذ  نم  يتليو  ناليغ :  لتقم  دعب  اًددرم ، ةيحرسملا  ةيا  هدجن يف  حلاص ،

ن اًملع   ) ..هلتق نم  هتمذ  ءاربإو  ناليغ  لتقل  هيف  رمآتي  ناك  يذلا  تقولا  يف  همون ، كلذ يف  لبق  اهددري  ناك  اًماشه  نأ 
نيب اًددرتم  ُّيحرسملا  ُّصنلا  هلعجي  نيح  قمعأ ، ةروص  ذخ  ماشه  قلقو  ناليغ ) لتق  ىلع  مدن  اًماشه ، نإ  انل  لوقي  خيراتلا ال 

: ديلولا دهعلا  ّيلوو  ةليلج ، هتجوز  نيب  راوحلا  اذه  نم  رهظي  امك  ناميإلاو ! رفكلا 

ماشه لقع  طلخلا يف  اذه  َّرس  فشكأ  فوس  كل  ةليلج : - 

( ..ةلمجلا هذه  هعامس  دنع  حبشلا  ضفتني  ملظملا  فصنلا  (يف 

ىّزُعلاو تَّالل  اًمسقم  سمهي  مونلا  يف 

رمقلو موجنل  مسقيو 

[ ناليغ دصقت  ..  ] ودعلا لجرلا  كلذ  بلصي  نأ  دبال    

انم لاومألا  رداص  ْنَم 

[ زيزعلا دبع  نبا  دصقت  رمع ..[  وعدملا  كلذ  ملاظملا  ِّدَر  هَّالو يف  امنيح 

اًيك   قهشي  هارت  شارفلا ، بَّلقت يف  اذإف 



.ةمايقلا موي  مولظملا يف  كلذ  نم  يتليو  اًددرمو : 

( ظيغ ِهِّفَك يف  ىلع  طبخي  ديلولا  )

نيملسملا ىوقت  نيبو  دودجلا ، صونغ  نيب  قُّزمتلا  اذه 

يومألا نايكلا  قزمتلا يف  ىلإ  ريشي  ٌمهس 

ةليلج اقح   هاشخأ  يذلا  كلذ  ديلولا : -   

.خلإ .. 59 ظفحت الب  نيملسم  مداقتل  ةيمأ  ونب  ريصي  نأ 

، ناميإلاو رفكلا  نيب  هقلق  ددرتي يف  ديزي  نب  ديلولاف  ماشه ، نود  مه  نمم  ةطلسلا  لاجرل  ةمس  قلقلا  لعج  قدنب يف  يدهم  نعمي  مث 
دقتعأ ةليلج ال  لثم  أو  اذاملف  حص ، يومألا ، نايكلا  قزمتلا يف  ىلإ  ريشي  ٌمهس  قباسلا : راوحلا  بقع  هسفنل  هلوق  امك يف 

!؟ فحصملا اذه  يسفن  بذجي  ..هبشأ  ام  وأ  ٍةرخ 

دق انه  ُّصنلا  ناك  اذإو  ..لط  نم  هب  يتفي  ن  ٌبلاطم  وه  ام  نيبو  قحلا ، هنأ  ملعي  ام  نيب  ٌددرتم  رخآلا  وه  ينفلا )  ) يعازوألاو
َبَصَنو يكملا ، مرحلا  رمخلا يف  برشي  ناك  هنإ  ىتح  هشحف ، اًرجاف يف  لعفل  ديلولا  ناك  ذإ  يخيراتلا ؛ ديلولا ، ةلاح  ىلع  قبطني 

نإ لب  نييقيقح -  ْنيملسم  عطقل  اك  نيذللا  يعازوألاو ، ماشهل  ةيخيراتلا  ةقيقحلا  فلاخي  هنإف  ةبعكلا ؛ قوف  ًةرم  بارشلا  ةميخ 
دعي قدنب ال  يدهمل  يحرسملا  صنلا  نإ  لوقن : انه  نمو  ةعامجلا -  عم  ةعمجلا  رضحي  هنأل مل  تايطعألا ، نم  هنبا  مرح  اًماشه 

فشكت يتلا  ةيلدجلا  ةكرحل  حمسي  يك  تقولا  ةينب  راطإ  خيراتلا يف  حرطي  ةرصاعملا ، ديدش  ٌحرسم  وه  امنإو  اًيخير ، اًحرسم 
نألو .رهقلا  ةنمزأ  ااذ يف  ةيناسنإلا  سفنلا  ةعيبطو  اهلك ، ةيسايسلا  ةيلمعلا  فشكت  لب  ةضراعملاو ، ةطلسلل ، ةبكرملا  ةروصلا 
ماعلا يناسنإلا  قلقلا  كلذ  ةسيرف  عقي  نأ  قدنب ، يدهم  ناليغل /  دبال  ناكف  تقولا )  ) راطإ ناشيعي يف  قدنب ، يدهمو  ناليغ ،

، ةيربجل حلاص  هبحاصل  فرتعي  ةقيمع  يناسنإ  ٍقلق  ةظحل  يف  ةيرحل -  نمؤملا  كلذ   - ناليغ ىرن  انه  نمو  راطإلا ، اذه  لخاد 
تعجرو ةوشنلا ، َّدَح  ةردقل  يروعش  غلب  ام  اذإف  ةردقلا ؟ يناطعأ  ْنَم  ةيرحلا ؟ يذ  ريكفتلل  ينهذ  أّيه  ْنَم  لءاستي : هنو 

ةقلطم تسيل  انتيرح  حلاص ، ..زجعلا ال   كاوشأ  ىلع  ُتبُّلقتو  اًنيجس ، ُترشب  امب  ترص  يذه ، ةمعنل  ينارقأ  رِّشبأ 
.ةقيقح ردقلا  نأ  فرعأ  يسفن  لخاد  أو يف  ..اًدبأ 

.قلقلاو سأيلا  نم  يناسنإلا  دوجولا  تلفي  نأ  لاحملا  نم  دراجكريك : يدوجولا  فوسليفلا  لوق  انيلع  َّرَم  دقو 
 

: ةأرملا ةقيقح  لوقلا يف  اًريخأ :

اًمعد ينفلا  جيسنلا  امهلاخدإ يف  امنإو مت  ةيخير ، ةقيقح  ُّيأ  امهيلكل  تسيل  ءاسنلا ، نم  ناتيصخش  قدنب  يدهم  ةيحرسم  يف 
ةكرح اهيف  متتو  عادبإلا ، ةكرح  اهيف  تمت  يتلا  تقولا ) ةينب   ) راطإ لخاد  ةأرملا  ةروصل  ىرأ ، ام  ىلع  ًايبتو ، يماردلا  عقاولل 

يتلا مل يقشمدلا  حلاص  ةبيطخ  ةمطاف  يه  ىرخألاو  كلملا ، دبع  نب  ماشه  جوز  ةليلج  يه  ىلوألا : ةيئاسنلا  ةيصخشلا  ..ةءارقلا 
ىلع ًالصأ ، ةأرما  هل  سيلف  ناليغ  امأ  ..كلذ  حجنت يف  ةيروثلا مل  ةضراعملاو  ةأرما ، اهل  ةطلسلا  نأ  انه  ظحالنلو   ) اهنم جوزتي 

!(. قشمد سيدارف  ضبر  اًراد يف  هل  نأ  نم  مغرلا 



قدنب يدهم  نإف  ..تقولا  ءادتبال  اًدنتسم  هنوك  ثيح  نم  الإ  يقيقحلا ، خيراتل  اهل  ةقالع  ال  انفلسأ ، امك  ةيحرسملا ، نأ  عمو 
ديزي نب  ديلولا  ةلاخ )  ) اهلعجف ةليلج ، ةيصخشل  يخيراتلا )  ) معدلا ىلع  َّرَصَأ  نيح  نيترم ، ةيحرسملا  ةيادب  خيراتلا يف  فلاخ  دق 

دلو يف نم  ًالهأ ،  ًالهأ مث  ءانسحلا  يتلاخ    ) صنلا اهروهظ يف  روف  اهل  ديلولا  لوق  كلذ يف  دَّكأو  هنس ، لثم  اأو يف 
(، ةيرجه ماع ١٠٦  قشمد   ) وه ةيحرسملا  لوألا يف  رطسلا  روكذملا يف  نأ  انه : ىلوألا  ةفلاخملاو  نرق ..) عبر  نم  دحاو  حابص 
نم ةرشع  ةسداسلا  يلاتل يف  وهف  ةنس ۹۲  - ليقو  ةيرجه -  ةنس 90  دلُو  ديزي  نب  ديلولا  نأ  فورعملاو  ناليغ ، لتق  نمز  وهو 

ةفلاخملاو نرق ! عبر  نم  دحاو  حابص  ادلوي يف  امهف مل  يلاتلو  كاذنآ ! ةليلج  رمع  نوكيس  اذكهو  ..ةرشع  ةعبارلا  وأ  هرمع ،
نب جاَّجَحلا  وخأ  يفقثلا -  فسوي  نب  دمحم  تنب  يه  ديلولا  مأ  نأ  فورعملا  نأ  عم  هتلاخ ، اهلعج  قدنب  يدهم  نأ  ىرخألا :

؟ ديلولا ةلاخ  هتجوز  نوكت  فيكف  تيبلا ، اذه  لهأ  نم  جوزتي  ماشهو مل  فسوي - 

حبق نم  ديفتسي  ثيح  ةليلجو ، ديلولا  نيب  عمجلا  ةديدشلا يف  هتبغر  وه  نيتفلاخملا ، نيتاهل  قدنب  يدهم  َّرَجام  نأ  دهاشلاو ،
( ءربكو ةوق  تاذ   ) ا صنلا  ةفوصوملا يف  ةأرملا  كلت  ..ماشه  ةجوز  ةليلجل  ةرجاف  ٍةحيبق  ةروص  مسر  يف  فورعملا ، هروجفو  ديلولا 

حورلا دِّسجي  اًددرتم ال  هتدجو  األ  هسفن ، ماشه  اهجوز  لتقل  لب  حلاصو ، ناليغ  لتقل  ىعستف  اًمود ، رشلا  كِّرحت  يتلا  يهو 
: يلي ام  ااسل  ىلع  قدنب  يدهم  عضيو  ..يه  اهدِّسجت  يتلا  ةيومألا 

يودت يبلق  ضبنلاك يف   60 اإ ةليلج : - 

( ركذلا توص  هبشيل  ىتح  اوص  ريغتي  ةليقلا  هذه  ددرت  ذإو  )

يدعو ميت  دعب  انيلإ  تراص 

ةركلاك اهردنلف  انيلإ  تراص 

يويند ٌكلُم  موق  اأ   انيلإ  تراص 

ءاج توملا  ام  اذإ  يردأ  الو  كلُم 

ميعنلا تانجب  يعدت  يتلا  كلت  وأ  رانلا  نوكت  اذام 

لتقم دعب  ىهتنملا -  اوشن  ا  تغلب  اذإ  ىتح  هئاجرأ ، رشلا يف  عرزتف  يحرسملا ، صنلا  ةليلج يف  كرحتت  ةيومألا  حورلا  هذو 
( قلق  ) نم هجرخيل  ماشه  ديب  ذخألل  ىعسي  ناطيش  ةروص  تذختا  لب  يناسنإلا ، حبقلل  اهديسجت  رادقم  نع  تفشك  ناليغ - 

ماشه نيب  ريخألا ، راوحلا ، اذه  ىلجتي يف  ام  وهو  ناطيشلا ! ةدابعو  ةفرصلا  ةيسوا  ثيح  ىلإ  ناميإلاو ، رفكلا  نيب  ددرتلا 
(: هلتقل ترم  نأ  قبس  يتلا   ) ةليلجو

نينمؤملا ريمأ  ةليلج :  - 

كرتشملا ودعلا  ناليغ  تام 

دوعأ ىتح  يتَّلَز  حماستلف 

رمآتلل ماشه : -   



ربقتل ةيراج  تسل  ةليلج : - 

ميرحلا بيدارس  يف 

كجوزل نآلا  ْنِذْأف 
61 كلافتحا كراشت يف  نأ 

قزمت نم  ام يب  نيردت  تنأ ال  يلافتحا  اًرجفنم :)  ) ماشه - 

نيلي ٌرخص ال  كن  يردأ  لب أ  ةليلج : - 

مكشرع بحاص  ناصخش ، لب أ  ماشه : - 

هلإلا ىشخي  يذلا  ماشهو 

الإ سيل  كبر  نإ  حيحفب :)  ) ةليلج - 

ميظعلا رشلا  كلذ 

كهلإ نآلا  دبعاف 
62 ةنهاك ينذختاو 

ىتح ..راوحلا  اذه  يف  رشلا ، ةدابع  ىلإ  وعدت  مث  ةقباس -  تاراوح  يف  ةميدقلا -  ةيسوا  ءايحإ  ىلإ  ةطلُّسلا  ةليلج  وعدت  اذكهو 
يتلا نايفس ، يبأ  جوز  ةيواعم ، مأ  هتدج ، دصقي  دبكلا ! ةلكآ  دنه  ةبتع ، تنب  اأ : فشتكيف  اههجو ، قدحي يف  ماشه  نإ 

رخآلا يلجتلا  رظنلف يف  ، 
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يحرسملا صنلا  ةأرملا يف  تايلجت  ىدحإ  ةليلج  يه  كلت  ..دُحُأ  موي  يبنلا  مع  ةزمحلا  دبك  تلكأ 
.اهل

، ةروفصعلا ناليغ : اهفصي  ام  ىلع  يهف  ةليلج ، نم  اًمامت  ضيقنلا  ىلع  رمألا  لوأ  تدب  حلاص ، ةبيطخ  دسأ ، تنب  ةمطاف 
وهو سانلا ، نيب  رشتنا   ) يذلا ديلقتلا  نع  جورخلاو  باقنلا  حرطب  ناليغ  اهعنقي  ذإو  ..قالخلا  يبر  هعدبأ  ام  لمجأ  ةنسوسلا ،

ناحبس هللا! ناليغ :  لوقيو  ليمجلا ، اههجو  ةيؤرل  حلاص  قهشيف  ااقن ، حرطت  يهف  لقعلا ) نم  سيلو  نيدلا ، نم  سيل 

فلخ ىراوتي  نأ  ُّدِجلا ، َّدَجو  ثادحألا ، تمدتحا  ام  اذإ  ثبلي  ..عيدبلا ال  ينسوسلا ، يروفصعلا ، يوثنألا ، هجولا  اذه  نكل 
اهميلستب كلذو  ناليغو ، حلاص  نع  داشرإل  رشابم  ريغ  لكشب  ةمطاف ، موقت  فوس  ذإ  ةنايخلا ! باقن  وه  يسح  ريغ  باقن ۔ 

نأ دعب  ركذ  اهل  يت  الو  صنلا ، نم  ةمطاف  كلذ  دعب  ىراوتتو  ..ديلولا  ىلإ  ريخألا  اهملسيف  اهيبأ ، ىلإ  ناليغل  حلاص  ةلاسر 
: لوقيف هتلعف ، ام  حلاص  فشتكي 

عيبر نب  دسأ  ةنبا  ةمطاف  كلعف   عنشأ  ام  حلاص :

كيبأل ةقرولا  تملسأ  كلذكو 



دسألا ةفص  لمحي  نم ال  ةسخلل ! 

.همسا لمح  نإو 

* * *

، ةرهاق ةطلسلا  تماد  ام  هن : جرخن  قدنب ؟ يدهم  ةيحرسم  تقو )  ) يلدجلا يف فاوطتلا  اذه  دعب  هنم  جرخن  يذلا  امف  ..دعبو 
قلأتتف ةئيربلا ، ةيقنلا ، ةيروثلا ، حورلا  الإ  ىقبت  الو  متاقلا )  ) رهقلا نمز  طقست يف  تارابتعالاو  ميقلا  لكو  نيد ، الو  ٍدهع  الب  يهف 

..ا فصعيو  سوفنلا  قلقلا يف  مدتحي  نأ  ةلاحلا  هذه  دبالو يف  .يسايسلا  عقاولل  ًةيحض  بهذت  مث  مالظلا ، ةضموك يف  اًنيح 
.ااذ ةأرملا  ىراوتت  لب  ةأرملل ، ةليمجلا  ةروصلا  ىراوتت  نأ  اًضيأ  دبالو 

! ةبكرملا ةيلكلا  ةروصلا  يه : كلت 



رصاعملا ، يفوصلا  رعشلا  يف 
(. يواهشلا دمحأ  مئازعلا -  وبأ  مامإلا  اجذومنأ : )

 

 - ارثك ىلع  رعشلا -  اذه  نيواود  نم  رشنُي  ملف  نيرصاعملا ، مامتها  ةرئاد  اًظح يف  يبرعلا  بدألا  ناولأ  لقأ  يفوصلا  رعشلا  دعي 
هددع ديزي يف  امم ال  ليلقلا ، لقأ  الإ  ةداجلا  تاساردلا  نم  هلوح  دجوت  الو  نيديلا ، عباصأ  ددع  ىلع  ديزي  ليئض ال  ددع  الإ 

.ةدحاو دي  عباصأ  ىلع 

رهظ يذلا  نرقلا  وهو  يرجهلا ، ثلاثلا  نرقلا  نلعتسا يف  هنكل  مالسإلا ، خير  نم  ركبم  تقو  أدتبا يف  دق  فوصتلا  رايت  ناكو 
ٌلاكشأ يهو  يفوصلا ) رعشلا  يزمرلا ، صصقلا  ينفلا ، رثنلا   ) ةفوصتملا ىدل  ةثالثلا  ةيريبعتلا  لاكشألا  دحأك  يفوصلا  رعشلا  هيف 

لك ىدل  ةيفاقثلا  رطألا  دُّدعتو  ةيفوصلا  براجتلا  عونت  عم  ةيضاملا  نورقلا  ةليط  رَّوطتت  تلظ   
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ةنيعم صئاصخ  تاذ 
.فوصتم

ةرئادلا .نيترئاد  يف  اهزيامت -  ىلع  اهعمجن -  نأ  نكمي  تاوصأ ، ةعومجم  ربع  يفوصلا  رعشلا  تايلجت  تَّعونت  نيرشعلا ، نرقلا  يفو 
مهلبق نم  َّربع  امك  اًرعش ، كلذ  نع  اوَّربع  مث  هلحارم ، اوعطقو  يفوصلا  قيرطلا  رامغ  اوضاخ  نيذلا  فوصتلا  لاجر  مضت  ىلوألا 
كئلوأ مضت  ىرخألا  ةرئادلاو  .. 
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امهريغو يرداقلا ، يملح  ميهاربإ  خيشلاو  مئازعلا  أ  دمحم  مامإلا  دجن  ءالؤه  نمف  ءايلوألا :

حور لمحي  ٍرعش  يف  كلذ  اوغاصف  ةبيحرلا ، ةيفوصلا  ةيؤرلا  وحنو  يفوصلا  ثارتلا  وحن  ةينف ، ضارغأل  اوبذجنا ، نيذلا  ءارعشلا 
نم دحاولا  يرعشلا  توصلا  َّمَض  نأ  ِّيهدبلا  نمو  .امهريغو  يواهشلا ، دمحأو  ةمود  دمحم أ  دجن  ءالؤه  نمو  هقاذمو ؛ فوصتلا 

.هترئاد لهأ  طسو  هدرفتو  توصلا  اذه  زُّيمت  يغلي  ال  نيتاه ، نم  ةرئاد  لخاد  نيروكذملا ، ءالؤه 

ىلع وكي  نأ  امهرايتخا  يعوُر يف  رصاعملا ، يفوصلا  رعشلا  تاجذومنأ  نم  نيجذومنأ  دنع  ةيلاتلا  تاحفصلا  ربع  فقوتن  فوسلو 
وبأ مامإلا   ) لوألاف ..رصاعملا  يفوصلا  رعشلا  ةحاس  نم  ربكأ  ةحاسم  ةيؤر  امهئوض  ىلع  نكمي  ىتح  دعابتلا ، نم  ةريبك  ةجرد 

.ءايشألل ٍّصاخ  ٍروظنم  ُبحاص  ٌعدبم  ٌباش  يواهشلا ) دمحأ   ) رخآلاو عابتأل ، ةرماع  ةقيرط  بحاص  يفوص  ٌخيش  مئازعلا )
نرقلا نم  ريخألا  عبرلا  هراعشأ يف  بتكي  لازي  رخآلاو ال  نرقلا ، اذه  نم  لوألا  ثلثلا  ةيفوصلا يف  هراعشأ  بتكو  شاع  لوألا 

.يفوصلا رعشلا  طقف : وهف ، امهنيب ، عمجي  ام  امأ  ..نيرشعلا 

 

: مئازعلا وبأ  مامإلا  ًالوأ :

ةيرجه ةنس ۱۲۸٦  دلو  .مامإلا  بقلب  فورعملا  مئازعلا ، يب  ىنكملا  ينيسحلا ، ينسحلا  يضام  دمحم  ديسلا  رئاثلا ، يفوصلا  وه 
اًذاتسأ راصو  ةيرهزألا ، هتسارد  متأ  امدعب  نيرشعلا ، نرقلا  تادب  عم  يسايسلاو ، ينيدلا ، هطاشن  أدبو  ةيداليم )  ١٨٦٩ =)

« نودروغ  » ةيلكب ةعيرشلل  ذاتسأك  هتفيظو  نم  يزيلجنإلا  مكاحلا  هاصقأ  ةيداليم )  ١٩١٥  ) ةيرجه ةنس ۱۳۳۳  يفو  ..ةعيرشلل 
.نادوسلاو رصم  يناطيربلا يف  دوجولل  هتضراعم  ىلع  ًاقع  هتماقإ ، دَّدحو  موطرخلا ، يف 

عبطي ناكو  يسايسلا ، لمعلل  بوؤد  ٍةيلخ  ىلإ  ةرهاقلا  يف  هراد  تلوحتو  ةروث 1919  ثادحأ  يف  اًزر  اًرود  مامإلا  بعلو 



اوناك نيذلا  هعابتأ ، بضغ  نايلغ  نم  اًفوخ  هنع  نوجرفي  اوناكو  ..تارم  ةدع  زيلجنإلا  هلقتعاف  لالتحالل ، ةئوانملا  تاروشنملا 
، ةيمزعلا ةقيرطل  تفرُع  يتلا  مهتقيرط  مامإو  مهخيش  نع  جرفي  ْنإ مل  هنودعوتي ، يناطيربلا  يماسلا  بودنملل  ةرم  لك  نوقربي يف 

.رصم عابتألا يف  فولأ  اهلو  مويلا ، ىلإ  مسالا  اذه  لمحت  لازت  ام  يتلاو 

ىغلأ ةنسلا  هذه  يفف  ..داؤف  كلملا  عم  ةرملا  هذه  هعارص  ناكو  ديدج ، يسايس  عارص  مامإلا يف  لخد  ةنس ١٩٢٤  نم  ًءادتباو 
يمالسإلا ملاعلا  ءاجرأ  ىتش  ةمئألا يف  تاحيص  تلاعتف  ةينالع ، ٍةلود  ىلإ  ايكرت  ليوحت  أدبو يف  ةيمالسإلا ، َةفالخلا  كروتأ  لامك 

ضرتعاف هسفنل ، اهبلطي  داؤف  كلملا  ناكو  كلذل ، نيبلاطملا  نم  مامإلا  ناكو  ةرملا -  هذه  ةميلس  سسأ  ىلع  ةفالخلا -  ءايحإل 
وهو ال نيملسملل ، ةفيلخ  اهكلم  نوكي  فيكف  لالتحالا ، تحت  ةعقاو  رصم  نأ  ىلإ  هضارتعا  دنتساو يف  كلذ ، ىلع  ُمامإلا 

خيش  ) يرهاوظلا خيشلا  ةسرب  ةنجللا  تعمتجا  املف  ةفيلخك ، هتعيابمل  ةنجل  فيلأتل  داؤف  كلملا  اعدو  هدالب !؟...  رمأ  كلمي 
: اهعلطم لوقي  كاذنآ ، اًريثك  ترهتشا  تايب  مامإلا  اههجاو  ةعيابملا ، تنلعأو  رهزألا ) عماجلا 

ِّينَظَفْحا ِلَالَّضل  ُنْوَكلا  َمَلْظَأ 
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ِناَكَم َّلُك  َنوُعِماَّطلا  َدَسَفأ 

 
ترفاسو كلملا ، اهاعري  يتلا  ةيمسرلا )  ) ةنجللا ئوانت  ةيمالسإلا ، ةفالخلل  ةيبعش )  ) ةنجل سَّسأ  امنإ  لوقل ، مامإلا  فتكي  ملو 

لازت ةيمزعلا ال  ةقيرطلا  نأ  انه ، هركذ  ردجي  امم   ) ..ةفالخلا ةدوعب  ةبلاطملل  ةنس ١٩٢٦  ةكم  دقعنا يف  يذلا  رمتؤملا  ىلإ  ناتنجللا 
.(

67
نطو مالسإلا  نو : ةفالخلا ، ةدوعب  يدانت  مويلا - ىتح  -

برح تعلط  ةروث )  ) دناس املثم  شكارمب ، يباطخلا  ميركلا  دبع  ةروث  دناسف  ةيبرعلا ، راطقألاو  رصم  ةروثلا يف  معدي  مامإلا  لظو 
.
68

مامإلا باحصأ  صَّلُخ  نم  برح  تعلط  ناكو  ..رصم  ةيداصتقالا يف 

نم تارشعلا  كرت  امدعب  ..ةيخزربلا  ةايحلا  ىلإ  ةيفوص -  ةرابعب  لقتنا -  وأ  مامإلا ، يفوت  ۱۹۳۷ م )  ) ةيرجه ةنس ١٣٥٦  يفو 
! رعشلا مَّلكتي  مامإلا  ناك  دقف  . 
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ةيفوصلا دئاصقلا  فالآو  ، 

70
تالاقملا نم  تائملاو  ، 

69
بتكلا

 

: يواهشلا دمحأ  اًين :

ناكو يف ةنس 1988 ، قشعلل ) ناتعكر   ) لوألا هناويد  ردصأ  نيح  ىلوألا ، ةرملل  هسفن  نع  يواهشلا  دمحأ  رعاشلا  حصفأ 
ثوروملا ىلع  اهيف  ئكتي  ةيفوص ، ةيواز  نم  هاؤر  قلطنت  اًرعاش  هرابتع  ةدشب ، هيلإ  راظنألا  تفلف  هرمع ؛ نم  نيرشعلاو  ةنماثلا 
يواهشلا نأ  ىلع  اوقفتاو  قشعلا ، يتعكر  دنع  داقنلا  فَّقوتو  .فهرملا  ظفللا  ةحنج  ةصاخلا  هئامس  قَّلحي يف  مث  ًءادتبا ، يفوصلا 

.لعفل تَّلدت  دقو  ..رامثلا  اهنم  ىلدتتس  ام  ناعرس  رعشلا ، ضرأ  ًةعلاط يف  ًةرجش  كاذنآ -  لثمي - 

ةنس دادغبب  لوتقملا  روصنم ، نب  نيسحلا  ثيغملا  وبأ   ) جَّالحلا ةلوقمب  ٌطبترم  لوألا ، يواهشلا  ناويد  ناونع  نأ  ُّلُكلا  ظحالو 
جَّالحلا ةلوقمب  صاخلا  قايسلا  اوظحلي  مل  امبر ، مهنكل ، ..مدل » الإ  امهؤوضو  زوجي  ال  قشعلا ، ناتعكر يف  : » ةريهشلا ةيرجه )  ۳۰۹

 - بولصم وهو  هيدي -  اوعطق  نيح  ريخألا ، هموي  تليق يف  دق  جَّالحلا ، ةرابع  تناك  اذإف  ..يواهشلا  ناويد  ناونعب  ةنراقم 
اهلخد ضرألا  كلت  ..رعشلا  ضرأ  هلوخد  حتتفم  يفو  لوألا ، هموي  ءاج يف  يواهشلا  ناونع  نإف  يلاتلا ؛ مويلا  هحبذل يف  اًديهمت 

.هدامر ىرحأل : وأ  جَّالحلا ، َنَفَك  لمحي  وهو  يواهشلا 



يتلا جيلخلا  ِبرح  دعبو  صاخلا ، هئانف  ةعقاو  هجاوي  هتلعج  ضرملا  عم  ٍةبرجت  دعب  ةيرثنلاو ، ةيرعشلا  يواهشلا  تاعادبإ  تلاوتو 
 / رفسلا ردصف  ثيداحألا )  ) ةمينرت يه  هتاعادبإل ، ةغيصل  ىدتها  دق  رعاشلا  ناكو  ..ملاعلا  ءانف  ةعقاوب  كاذنآ -  هتهجاو - 
هل تناك  نيرفسلا ، نيب  امو  ةنس ۱۹۹۳ . اهنم  يناثلا  رفسلا  ردصو  ةنس 1991 ، يواهشلا  ثيداحأ  نم  لوألا  ناويدلا 

.قشعلا باتك  اهَّمَض : يتلا  ةيلامجلا  تاعيونتلا  كلت  يه  ةحدافلا : ةفيهرلا  ةفيفشلا  هنازحأ  نم  تقَّلخت  ةذاَّخأ ، ةيرثن  تافقو 

تقولا ُتوصو  توملل ، ٌلداعم  : » ةيلذاشلا قرطلا  ىدحإ  اًديرم يف  هرمأ  ءادتبا  ناك يف  يذلا  يواهشلا ، هفصو  امك  رعشلاو :
: رعشلا لاؤس  ىلع  اًدر  فيضيو  ..بحرألا » نوكلل  ٌعساو  ٌريصمو  هايحأ ، يذلا 

.يسفن ييفشتسمل  ٍلاع  ٌطئاح  ُرْعِّشلا ،

نونجلا َّدَم  فقوي 

انُّم اًريثك  اًئيش  اهنع  اوبتكو  داقنلا ، مامته  يواهشلا  تاعادبإ  تيظح  ، 
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تاساردلاو بتكلا  نم  ديدعب  مامإلا  يظح  املثمو 
يف رصاعملا ، يفوصلا  قلقلا  نع  ناونع : تحت  لوصف »  » ةلجمب اهرشنو  طارخلا  راودإ  عدبملا  دقانلا / اهبتك  ةمهم  ةسارد  نآلا  هنم 

.يواهشلا دمحأ  ثيداحأ 

ةيفوص ىلع  تمكحو  اًرصاعم ، ايفوص  اًرعش  هرابتع  يواهشلا  رعش  تلوانت  األ  انه ، تاذل -  ةساردلا -  هذه  انُّمو 
هامسأ امو  ةيثارتلا ) ةيفوصلا   ) هامسأ ام  نيب  طارخلا  راودإ  لصف  دقف  ..رظن  ةداعإ  ىلإ  ٍةجاح  اهارن يف  اًماكحأ ، ةيرعشلا  يواهشلا 

: طارخلا راودإ  لوقي  ريخألا ! عونلا  يواهشلا يف  عضو  مث  ةثدحتسملا ) ةيفوصلا  )

 / اًرارق تسيلو  ٌثحب  ةثدحتسملا  ةيفوصلا  هذهو  ..ةقرافم  ايلع  ٍتاذ  اًقشع يف  لعتشي  يديقع  ناميإ  اهلمجم  ةيثارتلا يف  ةيفوصلا  »
نع ثيدحلا  انصصخ  اذإف  ..ةباجإ  تسيلو  ٌلاؤس  ةيديقع ، ةدعاق  ىلع  اًخسار  ًالوثم  تسيلو  اهميمص ، ٍقلق يف  ٌعوزن  اًرارقتسا ،
ىلإ ةمانتسا  قلقلا ال  وه  اًرعاش -  يواهشلا -  دمحأ  دنع  ةيفوصلا  حاتفم  نأ  نظأف  مالكلا ، انب  رطشي  نأ  نود  ثيداحألا » »

.
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« هتاذب ٍماس  ٍّيولع  قلطم  ىلإ  ادبأ  عزنت  ةيفوص ال  يروصت ، نذإ يف  هذه  ..ناميإ 

، ٌرارقتسا وأ  ٌرارق ، ثدحتسملا ) وأ  يثارتلا   ) فوصتلا دجوي يف  هنأ ال  نايب  يفوصلا ، رعشلا  نع  مالكلا  ددصب  انمد  ام  انه ، ديرنو 
ًالثم ْرظنا  ..ةريحو  ٍقلق  نم  فوصتلا  ولخي  ال  تلق : ةقدلا  تئش  نإو  .ةريحو  ٌقلق  هموي : نم  فوصتلاف  ..ناميإ  ىلإ  ٌةمانتسا  وأ 

(: ةيرجه يفوتملا ۳۲۰  ردحج ، نب  فلد  ركب  يبأ   ) يلبشلا لوق 

ْقُرَغلا َبُوَـث  ِبْرَحلل  ُتْلبْرَسَت 
 

ْقَلَقلا  ِدْجَول  َدالِبلا  ُتِْمهَو 
  

ْقَرَولا ِمْلِعب  ِينوُبطَاَخ  اَذإَف 
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ْقَرَخلا ِمْلِعِب  ْمِهيَلَع  ُتْزَرب 

 
نبا رعش  يفو  ..رظنلا  قُّرفتل  ٌةريح ، الإ  ََّمث  اَم  هلوق : ةيرجه ) ةنس ٦٣٨  يفوتملا  نيدلا  ييحم  ربكألا ، خيشلا   ) يبرع نبا  مالك  نمو 

: ضرافلا

اًرُّـيََحت َكيِف  ِّبُحلا  ِطْرَفِب  75 ِينْدِز 
اًرَّعَسَت َكاَوَه  يَظَلِب  اَشَح  ْمَحْراَو 



 
يواهشلاف ..قيرعلا  يفوصلا  قلقلا  عم  رمألا  ةقيقح  لصاوتي يف  رصاعم » قلق   » نم هرعش  ام يف  لكب  يواهشلا  نأ  نذإ ، ةلأسملا 

..دَّدجتم راطإ  اهل يف  ٌروطم  ةفيهرلا ، هتغل  ىلع  ٌفكاع  دتمملا ، يفوصلا  هثارت  عم  ٌلصاوتم  وه  امنإو  اًيثادح )  ) اًفوصت سسؤي  ال 
.هلبق نم  نيذلا  دَّدج  امك 

ٌةلالطإ انل  ىقبت  ..يفوصلا  امهرعش  هنع  قلطنا  يذلا  يصخشلا  نيوكتلا  ةعيبط  ىلإ  حيملتلاو  نيرعاشلا ، ىلع  ةلالطإلا  هذه  دعبو 
ةيؤر اأ  اميسال  رصاعملا ، يفوصلا  رعشلا  ةيؤر  نم  هب  س  اًردق ال  ُحيتت  انفلسأ -  امك  .ٌةلالطإ  يهو  يرعشلا ، امهملاع  ىلع 

.ُّدِّضلا ُهَنْسُح  رهظُي  ُّدِّضلا  ليق : دقو  داضتل ، لباقتلا  نم  ردق  امهنيب  نيرعاش  نيب  عمجت 

اهيلإ بستني  يتلا  نيترئادلا  قارتفا  نم  مغرلا  ىلع  ةقيقحلا ، هعم يف  لصاوتلا  وأ  يفوصلا ، رعشلا  ضرأ  ىلع  ءاقتلالا  راطإ  يفو 
: تايئانثلا كلت  تناك  ..يواهشلا  دمحأو  مئازعلا  وبأ  مامإلا 

 

: صانتلا لباقم  يثارتلا يف  زيمرتلا  ( 1)

ةيفوصلا اهمدختسا  املاط  يتلا  اهسفن  زومرلا  دكؤي  وهف  يفوصلا ، زمرلا  ديلاقت »  » ىلع ظافحلل  ةلواحم  مئازعلا  يبأ  مامإلا  رعش  يف 
مدختساو الإ  اًيفوص  اًرعاش  دجن  داكن  ٌزمر ال  وهو  ..ةيهلإلا  تاذلا  ىلإ  ىليل )  ) ةيبرعلا ةبوبحمل  ةراشإلا  اهرهشأو  هلبق ، نم  ءارعشلا 

 )= رمخلا لثم : ىرخأ ، ٌءايشأ  ديلاقتلا )  ) هذه ىلإ  فاضتو  .يفوصلا  زمرلا  ديلاقت  نم  قحب : هانفصو  امك  ىليل )  ) زمرلا اذه 
اًريثك رَّركتي  امم  كلذ  ريغو  ينامسجلا ..) دوجولا  لكيهلاو =(  تايلجتلا ) لزنتب  ةيبلقلا  ةوشنلا  ركسلاو =(  ةيهلإلا ،) ةبحملا  بارش 

.مامإلا رعش  يف 

نيماضم ةدع  زيكرت  صَّخلتي يف  طمنلا  اذهو  .هب  درفنا  دق  هنظأ  يثارتلا ، زيمرتلا  نم  رخآ  اًطمن  ىلع  توتحا  مامإلا  راعشأ  نكل 
اًيلالد ىوتسم  اهنم  ٍليكشت  ُّلك  زربُي  ْتاليكشت ، ةدع  ةدرفملا يف  ةظفللا  هذه  لالغتسا  مث  ةدحاو ، ٍةظفل  ةيلالد يف  توتسمو 

.رشنلاو يطلا  اهتيمست : نكمي  ةيصاخلا  كلتو  ..اًنيعم 

تمت اأ  ضرتفملاف  يطلا )  ) ىلوألا ةيلمعلا  امأ  بوتكملا ، يرعشلا  صنلا  يف  رشنلا )  ) امهنم ةيناثلا  رهظت  ناتيلمع ، رشنلاو  يطلاو 
.عماسلا ريمض  يف  رشنلا )  ) متي امنيب  ..ملكتملا  ريمض  يف  ًالبق ،

تدرو ٌةينآرق ، اهلصأ  ةملكلا يف  هذهو  .مامإلا  رعش  اريثك يف  ترركت  يتلا  ُتنْسلَأ  ةظفل  هارن يف  ةيصاخلا ، هذه  ىلع  زرابلا  لاثملاو 
ٰۤىَلَع ۡمُهَدَهۡشَأَو  ۡمُهَـتـَّيِّرُذ  ۡمِهِروُهُظ  نِم  َمَداَء  ۤیِنَب  ۢنِم  َكُّبَر  َذَخَأ  ۡذِإَو  : ﴿ هُّصن ام  ةيآلا ۱۷۲  لوقت  ثيح  فارعألا  ةروس  يف 

﴾. َنيِلِف اَذ َغـٰ ۡنَع َهـٰ اَّنُك  َِّإ  ِةَم  ـٰ َیِقۡلٱ َمۡوَـي  ۟اوُلوُقَـت  نَأ  َۡدِهَش 
ۤ ٰىَلَـب  ۟اوُلاَق  ۡۖمُكِّبَرِب  ُتۡسَلَأ  ۡمِهِسُفنَأ 

دوجولا اذهو  ..يسحلا  مهدوجو  ىلع  قباس  يحور  دوجو  رشبلل  ناك  هنأ  اهلوأ  تالالدو ، نيماضم  ةدع  ىلع  ةيآلا  لمتشت 
ٌقحالو ِّرَّذلا ،) ملاع  مس : فيرشلا  ثيدحلا  صنب  فرعي   ) ٌقباس ناملاع ، نذإ  كانهف  ..ٌّسِح  هيف  سيل  ضحم ، ٌّيحور  لوألا 

، متألا دوهشلا  ناك  رذلا )  ) لوألا ملاعلا  يفو  ماسجألا ..) ملاع  مالسإلا : ةيفوص  هيمسيو  ِّسحلا ، ملاعب  نوطالفأ  هيمسي  فوس  )
ۥُهَّنَأ َۤال َُّٱ  َدِهَش   ﴿ ةيآلا امك يف  يداهشإلا ، يدوهشلا  ديحوتل  فرعي  ام  وهو  ةيدوبعلو  ، ةينادحول ، حاورألا  رارقإ  ناكو 

ةيآلا يفو  ..ديحوتلا  لاكشأ  ىلعأ  وه  يذلا  ةيآ ١٨ ) نارمع ، لآ  ةروس  ﴾ ) ِۚطۡسِقۡلٱِب اَۢمىۤاَق  ِمۡلِعۡلٱ  ۟اوُل۟وُأَو  ُةَكۤىٰـَلَمۡلٱَو  َوُه  َّالِإ  ـَٰه  َلِإ
ىلع هنع  مالكلا  ةيفوصلا يف  ضافأ  امم  ريثكلا  كلذ  ريغو  ..ةرطفلل  ٌتابثإو  دابعلا ، ىلع  ُةجحو هللا  حاورألل ، ُباطخ هللا  اًضيأ :



.نورقلا ِّرَم 

ةظفل يف  اًزكرم  عيمجلا  لعجيف  ةيليو ، تالالدو  ةيلصأ  ٍتالالد  نم  ةيآلا  هيلإ  ريشت  امو  نيماضملا ، هذه  لك  مامإلا  عمجي 
.ةظفللا هذهل  هتامادختسا  ىلإ  رظننلو  ..ُتْسلَأ  يه : ةدحاو ،

ةيقباسلا يف ِّدو  ُحماول   ) ناونعب هل ، ةديصق  يفف  تارم ؛ رشع  نم  رثكأ  ُتْسلَأ  ةظفل  رركتت  مامإلا ، ناويد  نم  ةدحاو  ةقرو  يف 
: لوقي لاد ، ٌناونع  وهو  ةبحملا ) لهأ  ركس 

يَراَكُس ُتْسَلَأ  ْنِم  ملا 
َ

ِةَّبَح ُلْهَأ 
 

اَراوْنَألا  َدَهْشَأ  ْدَق  ْمَُهل  اَّمَل 
 

نمزلا ىلع  ةلاد  ةمالع  ُتْسلأ  ريصت  ثيحب  ةديصقلا ، ناونع  ةدراولا يف  ةيقباسلا )  ) كلت ىلإ  تيبلا  نم  لوألا  رطشلا  ريشي 
( خلإ .. 

76
عبارو ثل  دوجو  كانهف  ةبسانملو  يناثلا  دوجولا  ىلع  ٌقباس  وه  ثيح  نم  لوألا : دوجولا  ىرحأل : وأ  لوألا ،

اودهاش امل  ةَّبحملا -  حاورألا  ثروأ  لوألا ، ملاعلا  دوهشلا يف  نإ  ذإ  ةعب ؛ ةلالد  ا  قحلت  مث  ةينمز ، ٌةلالد  انه  ةيلصألا  ةلالدلاف 
هذهو ..نآلا  ىلإ  ةيالولا  لهأ  ركست  لازت  امو  لزألا ، حاورألا يف  تركسأ  يتلا  ىلوألا  ُةبحملا  يه  كلتف  ةيهلإلا -  تاذلا  لامج 

: لوقي ةديصقلا ، نم  رخآ  تيب  دكأتت يف  ةيناثلا  ةلالدلا 

ِهِلامَجب ٌمَّيَهُم  ُتْسلَأ  ْنِم  َأ 
 

اَراَوْـنِإلا  َرَهْظَأ  ذِإ  ِيعَم  ْمُتنَأ 
 

رطشلا دكأتي يف  يذلا  نإف  يناثلا ، تيبلا  يف  راونإ )  ) و لوألا ، تيبلا  يف  راونأ )  ) مادختسا ةيدابلا يف  ةعنصلا  نع  رظنلا  عطقبو 
تاذ نأ  ديكأتلا  كلذ  ىلإ  فاضُي  ..ًةبحم مث  ثروأ  دوهشلا  نأ  نم  قبس  اميف  هيلإ  راشملا  ىنعملا  وه  يناثلا  تيبلا  نم  لوألا 
ًةلاد ُتْسلَأ  ةظفل  ريصت  فوس  اهسفن  ةديصقلا  نم  ثل  تيب  يفو  ةبحملا ..) لهأ   ) ًالوأ هيلإ  راشملا  قيرفلا  نم  مامإلا )  ) رعاشلا

: مامإلا لوقي  يضرألا ؛ انملاع  ناسنإلل يف  ةيحورلا  ةجردلل  اًرايعمو  هقلخ ، ىلع  ةَّجُح هللا  ىلع 

ِهِلاََمج َروُن  ُتْسَل  َرَـي  ْنَم َْمل 
 

اراَرْسَألاَو  َراونَألا  ِدَهْشَي  َْمل 
 

لهأ هللا نيب  ةيرشقلا ، ةايحلا  لهأو  رارسألا  لهأ  نيب  ةواقشلا ، لهأو  ةبحملا  لهأ  نيب  ًالصاف  ةرملا  هذه  ُتْسلَأ »  » ريصت اذكهو 
: ريخألا ثلاثلا  تيبلا  راونألل يف  فيضأ  دقو  راونألا ! ركذب  نرتقت  ُتْسلَأ  درت  ةرم  لك  هنأ يف  انه ، رظنلل  تفاللاو  ..ماوعلاو 

.رارسألا

ءاملعلا ماوع  دنع  ةيلالدتسالا  ةفرعملا  لباقم  يف  ةيفوصلا  ا  صتخا  يتلا  ةيهلإلا  ةفرعملا  كلت  ةفرعمل ، دُّرفتلا  ثروت  رارسألاو 
سفن مامإلا يف  لوقي  ..اهنم  ٌولخ  فوصتلا  نأ  ضعبلا  نظ  يتلا  ةريحلا  كلت  ةريحلاو ، قلقلا  ثروت  اًضيأ  رارسألا  نكل  ءاهقفلاو !

: ةديصقلا

اًقَّقَُحم َناَك  ُتْسلَأ  َدْنِع  ُقْشِعلا 
 

يراَيَح  كاَذب  ْرِص  ُهُناَهْرُـب ،
 

:
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ةيل ةديصق  لوقيو يف 



ىلََجت َّىتَح  ُتْسَلَأ  ِْينَـتَّريَح 
 

يديِعُمَو  ِيئِدْبُم  ْنِم  ًىنعَمب  ِيل 

ةريحلا لاكشإ  ينعن : ..يناثلا  تيبلا  نم  لوألا  رطشلا  هرركيو يف  لوألا ، تيبلا  نم  يناثلا  رطشلا  لاكشإلا يف  عضي  مامإلا  امنأكو 
ةيفيك حضوي  هنكل ال  ملاو )

ُ
ديع ملا 

ُ
ئدب  ) لضفب هللا لاكشإلا  عافترا  نع  يناثلا  تيبلا  رخآ  حصفي يف  مث  ُتْسَلَأ ، نع  ةمجانلا 

زواجتي فوس  ةيل  ةلحرم  هنإف يف  هريس ، نم  ٍةلحرم  ةريحلا يف  هتثروأ  دق  ُتْسَلَأ ، ملاع  رذلا ، ملاع  رارسأ  تناك  اذإف  ..هعافترا 
.داعملاو أدبملا  ةلأسمب  قلعتي  رِس  هبلق ، هعدوي هللا يف  ٍّرِسب  رخآلا  وه  متي  زواجتلا  نكل  ..ةريحلا 

فيك يريل  مامإلا ، دئاصق  رظنيلف يف  ديزملا ؛ ةعلاطم  دارأ  نمو  مامإلا ، رعش  ُتْسَلَأ يف  ةظفلب  يلالدلا  ليكشتلا  ةيلمع  يهتنت  الو 
نأ اًريخأ ، دون ، اننكل  ..لْبَقلا  ىنعم : ىلع  هيوتحت -  يذلا  ريثكلا  نمض   - يوتحت يتلا  ةظفللا  هذهل  ةيلالدلا  توتسملا  دَّدعتت 
وه رذلا  ملاع  ناك  اذإف  ةريحلا ! ةرملا -  هذه  نحن -  انثرويل  لبقلا ! لبق  ىلإ  لبقلا  زواجت  دق  هتايبأ ، دحأ  مامإلا يف  نأ  ىلإ  ريشن 

: لوقي نيح  نذإ -  مامإلا -  هيلإ  ريشي  يذلا  امف  داسجألا ، قلخ  لبق  حاورألل  يلزألا  دوجولا 

ُتْسَلَأ َلبَق  َناَك  ْدَق  ٌّرِس  َكاَذ 
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اهَالُحو اَهلاََمج  انْيأَر  ْدَق 

 
نأ ةظحالم  عم  ..ثارتلا  عم  ةرملا ، هذه  رعاشلا ، لماعت  فيك  ىرنل  ةيرعشلا ، هثيداحأو  يواهشلا  ىلإ  قبس ، ام  دعب  يت ،

مالكلا ةيوينبلا يف  داَّقُـن  ضافأ  ام  دعبو  ثارتلا ، عم  رصاعملا  يبدألا  لماعتلا  ةكرح  هيف  تعستا  تقو  هراعشأ يف  بتك  يواهشلا 
! جرح نود  ثوروملا  ىلع  ءاكتالا  ةيناكمإ  ىلإ  ةرصاعملا  راظنألا  تفل  ىلإ  ةضافإلا  تدأف  صانتلا ؛ نع 

ٍّصن قايس  قباس يف  ٍّصن  ناطبتسا  ةيلمع  اوك  وه  اهنيب  عمجي  ام  نكل  ٌةديدع ، غوارملا -  حلطصملا  كلذ  صانتلا -  ُلاكشأو 
صنلا اهل يف  نوكي  امنإو  قبسألا ، صنلا  اهفاشكتسا يف  نكمي  ال  ةددجتم ، تالالد  ةيلمعلا  هذه  نم  دلوتت  ثيحب  قحال ،

؟ يواهشلا دمحأ  رعش  صانتلا يف  تايلمع  تمت  فيكف  ..زيمتم  يلالد ) روضح   ) قحاللا

دقو .ثيداحألا  يرعشلا : هعادبإ  اهيف  بصي  نأ  راتخا  يتلا  ةغيصلا  كلت  يفوصلاو يف  ينيدلا  ثوروملا  عم  يواهشلا  صانت  أدبي 
: هل ٍةلاقم  مَّالس يف  تعفر  لاقف  يواهشلا ؛ رعش  نع  اوثدحت  نيذلا  داَّقُـنلاو  باَّتُكلا  مظعم  ةئيرجلا »  » ةغيصلا هذه  تفقوتسا 

دئاوز وأ  لُّهرت  الب  ةفثكملا  ةيوغللا  ةغايصلا  كلت  ةيوبنلا ، ثيداحألا  لكش  ىلع  ةبرجتلا  ءاكتا  ىلإ  ثيداحألا )  ) ناونعلا ريشي  »
تاذ ةلوطم  تاور  فيرشلا  ثيدحلا  يفف  ةيوبنلا ! ثيداحألا  ىلع  مكحلا  اذ  مَّالس  تعفر  ءاج  نيأ  نم  يردأ  الو  ةيئاشنإ »

 - ةريثك تاحفص  دحاولا يف  ثيدحلا  هعم  عقي  امم  برعلا ، تاكحب  هلثمتو  هتاجوز ، ىلإ  يبنلا  ثيدحك  زر -  يئاشنإ  عباط 
طارخلا راودإ  لءاست  دقو  ..ةزجوم  بلاغلا  هتغيص يف  نوكت  يذلا  روهشملا ، ثيدحل  ىمسي  ام  ىلإ  دنتسا  مكحلا  اذه  نأ  ودبيو 

نإ يبنلا ؟ ثيرو  رعاشلا  نأ  اذه  ينعيأ  رصاعملا ؟ يبنتملا  نم  عون  اذه  له  ثيداحألا ؟ ةغيص  نذإ  اذامل  : » اًفنآ ةروكذملا  هتلاقم  يف 
تاءوبن نع  طارخلا  راودإ  لوقيس  اذام  يردأ  الو  هيفني ..» سكعلا ؛ ىلع  لب  ضارتفالا ، اذه  ديؤي  يواهشلا ال  رعش  ءارقتسا 

: هُّصن ام  رياني ۱۹۹۳ )  ) باتكلل يلودلا  ةرهاقلا  ضرعم  هاقلأ يف  ثيدح )  ) هلوق يف لثم  يواهشلا ،

ُتشع يتلا  ُتويبلاو 

يمون   َرارسأ  ُرشنت  فوس 

ينآرق سانلا  ىلع  ولتتو 



لالحلا قشعلا  نم  اًرافسأو 

: هثيداحأ نم  لوألا  رفسلا  يواهشلا يف  حيرصت »  » ددصب هلوق  نكمي  يذلا  ام  لب ،   

ْلوقت الو  لوقت  ٍةغل  ىلإ  ينمجرتي  يلاح 

ْلوسر  ٌدلو  ينن  ُلوقت    

ْليمج ٍنطو  ينن  ُلوقت 

..ثوروملا عم  هصانت  ةيفيك  ىرخأ -  ةرابعب  وأ -  هثارت ، عم  يواهشلا  لماعت  ةيفيكل  قمعأ  لوانت  ىلإ  ةجاحب  ةلأسملا  نأ  دقتعأ    
هيعو نع  فشكي  ةئداه ، ٍر  ىلع  ئراقلا  سفن  اهجاضنإو يف  يواهشلا ، دمحأ  راعشأ  لم  نأ  هيف  كش  امم ال  لوقن : انهو 

، ةيوغللا يواهشلا  ةيساسح  ىلإ  ةفاضإل  ةطاحإلا ، كلتو  يعولا  اذه  عمو  ..هبناوج  نم  ريثكب  هتطاحإو  ثارتل ، عساولا 
يذلا يثارتلا  صنلا  زاربإ  ىلإ  دمعي  ةيروعش -  ٍةقيرطب ال  ار  يواهشلا -  لعجف  عمتجا ، كلذ  لك  قايسل ؛ فهرملا  هروعشو 

نود .يلصألا  يثارتلا  صنلا  قايس  دَّدحتي  ةلالدلا ، عابشإ  وأ  ةفاضإلا ، قيرط  نعو  ..هيلإ  فاضُي  رخآ  ٍّصنب  لب  هتاذب ، مَّوقتي  ال 
: ةلثمأ برضنلو  ..ديدج  ٍصن  جاتنإل  هلهؤت  يظشتلا ، نم  ٍةلاح  صنلا يف  نوكي  عابشإلا  وأ  ةفاضإلا 

نع الإ  يبنلا ملسو هيلع هللا ىلص ، مالك  ىلع  عقت  ثيحب  ثيداحأ ) ثيدح   ) يظفل ةلالد  دَّدحتت  ال  ةفيرشلا ) ثيداحألا   ) يلصألا صنلا  يف 
، ااذب ثيدح )  ) ةظفل امأ  .خلإ  ...ثيدحلا  حلطصم  ثيدحلا ، ملع  فيرشلا ، ثيدحلا  يوبنلا ، ثيدحلا  لاقيف : ةفاضإلا ، قيرط 
: ًالثم نوكتف  ةفاضإلا ، بسحب  ىرخأ ، تالالد  ىلإ  فرصنت  نأ  نكمملا  نمف  ةيوبنلا ، ثيداحألا  ىلع  ةدكؤم  ٌةلالد  اهل  عقت  الف 

هناويد ناونع  لعجي  نيح  يواهشلا  ةعارب  رهظت  .اذكهو مث  ..سانلا  ثيدح  نيلوألا -  ثيدح  ماشه -  نب  ىسيع  ثيدح 
، يظشتلا ةلاح  ةظفللا يف  كرت  هنأ  ىلإ  اًرظن  ئراقلا ، سفن  ةدِّدعتم يف  تالالد  دلوت  مامأ  لاا  حسفيل  ةفاضإ ، نود  ثيداحألا ) )
اهيفني يف الو  ةيوبنلا ، ثيداحأل  هثيداحأ )  ) ةلص دكؤي  يواهشلا ال  نأ  رهظي  كلذبو  اهل ! ةفاضإ  ّي  يلالدلا  اهدعُب  مامتإ  نود 

ىلع اوأكتا  نيذلا  ةيفوصلا  ءارعش  نم  ةأرج  لقأ  لظي  ةعيدبلا -  ةغوارملا  هتأرج  ىلع  يواهشلاف -  اذه ، عمو  ..هسفن  تقولا 
دبع لوق  يف  ًالثم ، ةبحملا ، ثيدح  ..صاخلا  مهثيدح  درس  يف  ةبراوم ، نود  هتاحالطصا  اومدختساو  يوبنلا ، ثيدحلا  ةغيص 

: ةديحولا ةَّرُّدل  ةامسملا  هتديصق  يف  ةيرجه ) يفوتملا ٨٢٦   ) يليجلا ميركلا 

ِيعِماَدَم ُهْتَوَر  ْدَق  اًثيِدَح  ْغِّلَـب 
 

هُناَضَيَـف  ًالَسْلَسُم  ُهْتَـنَعْـنَع  ْذِإ 
 

ْنِم َّحَص  ْدَق  اَمَو  يِفْعَض  ْمَُهل  ْدِنْسَأ 
 

هُنََرَج  يذَّلا  َِربَخلا  ِرَتاَوَـتُم 
 

ِيتِلْقُم ْنَع  ِهِتاَرَـبَع  ْنَع  هِيوْرَـي 
 

هُناريِن  ْتَوَر  اَّمَع  ِيعُلْضَأ  ْنَع 
 

ِيرِطاَخ ْنَع  اَهِوْجَش  ْنَع  ِيتجْهُم  ْنَع 
 

هُناَنَج  هاَوَح  اَّمَع  ِهِقْشِع  ْنَع 
 

ىَوَهلا ِنَع  ِميِدَقلا  ِدْهَعلا  كِلَذ   ْنَع 
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هُناَّكُس ْمُهَو  ِيحوُر  ُمُه  ْنَّمَع 

 
هتديصق همادختسا يف  نم  رهظي  ام  وه  ثارتلا ، عم  عرابلا -  لماعتلا  كلذ  يواهشلا -  لماعت  ىلع  دهاشلا  رخآلا  لاثملاو 

: لوقت اهلصأ  ةيآلا يف  .ةينآرق  ةيآل  ، 
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ركذلا ةفلاس 

لمزملا 1 ةروس  ﴾ ] ًاليِتۡرَـت َناَءۡرُقۡلٱ  ِلِّتَرَو  ِهۡيَلَع  ۡدِز  ۡوَأ  ًاليِلَق   ُهۡنِم  ۡصُقنٱ  ِوَأ  ۤۥُهَفۡصِّن  ࣰاليِلَق   َّالِإ  َلۡيَّلٱ  ِمُق  ُلِّمَّزُمۡلٱ   اَهـُّيَۤأٰـَي  ﴿
دَّيقتي ثيحب  ةلالدلل ، ٌعابشإ  َلۡيَّلٱ ﴾ ِمُق   ﴿ باطخلا دجن  مث  ُلِّمَّزُمۡلٱ ﴾ اَهـُّيَۤأٰـَي   ﴿ باطخ ةادأو  اًبَطاَُخم ، دجن  ينآرقلا  صنلا  يف  [ 4 -

.ليللا مايقل  ةلمتحم  هوجو  اهلكو  ِهْيَلَع ﴾ ْدِز   ﴿ وأ ًاليِلَق ﴾ ُهۡنِم  ۡصُقنٱ   ﴿ وأ ُهَفْصِن ﴾  ﴿ وأ ًاليلق ﴾ َّالإ   ﴿ ليللا يف مايق 

كرتيو َلْيَّلا ﴾ ِمُق   ﴿ باطخلا يقبتسيو  ملا ،
ُ

بَطاَخ كرتيو  ةبطاخملا  ةادأ  كرتيف  هاظش ، ىلإ  صنلا  رَّجفيل  يواهشلا  رعش  يتو 
صاخلا ..صاخلا  هقايس  ةديدج يف  ًةلالد  دِّلوي  ديدج  ٍعابشإ  عم  صنلا »  » هتاذ باطخلا  درويف  باطخلل ، دَّيقملا  يلالدلا  عابشإلا 

: لوقي يذلا  يواهشل 

هلك ليللا  ْمُق 

نيطلاو رانلا  ِسِق 

اهيلع اًدحأ  ْسقت  الو 

دق انه  لوألا  يرعشلا  رطشلا  ناك  اذإف  ةدعابتم ، صوصن  اظش  نيب  َعمجلا  يلصألا ، صنلل  ريجفتلا  ُةيلمع  تحأ  دقو 
بلق نم  اًرياغم ، اصَن  يعدتسي  ًةرشابم -  هل  يلاتلا  رطشلا  نإف  ليللا ) مق   ) ينآرقلا ظفللا  ًالثمتم يف  ينيدلا ، ثوروملا  ىعدتسا 

، رانلاو بارتلا  يقبتسي  هشتين ، ةرابعل  هريجفت  دعب  يواهشلا  ىرنف  يرو ! يبارت  نم  هلإلا  ُتعنص  دقل  هشتين : لوق  وه  ..ةفسلفلا 
..هلإلا عنص  ةلأسم  دعبتسيو  ةفطاعلاو ) سحلا  نيب  هدُّدرتو  ءامسلو  ضرأل  هطابترا  زمرو  ناسنإلا  توكم   ) نيطلاو رانلا  وأ 
هخوسرو رانلا )  ) يوامسلا هعوزن  نيب  رعاشلا  تاذل  يعونلا  نزولا  وأ  ..نيطلاو  رانلا  سايقل  هلك ، ليللا ، مايق  نوكي  ةياهنلا ، يفو 

! هتاذ نيوكت  رصانع  نم  امهالكو  نيطلا )  ) يضرألا

.نايحألا ضعب  ةعاربلا يف  نم  هسفن  ردقلا  ىلع  نكي  مل  لاقي ، قحلاو  هنكل ، ..ةريثك  يواهشلا ، رعش  يف  قبس ، ام  ىلع  ةلثمألاو 
 - ةديصقلا قشيف  فيفشلا ؛ هظفلو  يرعشلا ، هعاقيإو  صاخلا ، هقايس  عطقي  وهو  يواهشلا  ىرن  ةروكذملا ، اهسفن  ةديصقلا  يفف 

: اهلوق ةيودعلا ) ةعبار   ) رعش نم  اهبلقب  عضيو  اهفصتنم -  نم 

ٌرِماع كَنْـيَـبَو  ِينْيَـب  اَم  َتْيَل  الَأ 

ُبارَخ نيملاعلا  َْنيَـبَو  ينْيَـبَو 

مأ ..ةيؤرلا  تيتشت  ىلع  ةوالع  اهاقيسومو ، يلخادلا  اهعاقيإ  رسكيف  هتديصق ، ةينبب  حيطي  نأ  اًدماع -  يواهشلا -  ديري  لهف 
يواهشلاف مل لاح ، يأ  ىلع  .امهنيب  جزملا  نود  ةعبار ، ِّصنو  صاخلا  هِّصن  نيب  ٍنارتقا  لمعب  ةعبار  قشع  عم  دُّحوتلا  دارأ  دق  هارت 
ام اًريثك  اًضيأ ، مامإلاف  ةديصقلا ، قايس  يف  ئجافملا ) لوحتلا   ) اهتيمست نكمي  يتلا  ةيلمعلا  هذه  مئازعلا يف  يبأ  مامإلا  نع  درفني 
! ةيفاقلا ىلع  ظافحلا  عم  رخآ ، ٍرحب  ىلإ  يضورعلا  رحبلا  ليوحت  وه  دوصقم -  رخآ -  لوحتب  ةدحاولا  ةديصقلا  انئجافي يف 

.لخادتل نيرعاشلا  لباقت  ىلع  مالكلا  نيح  ىلإ  اهئجرن  ىرخأ ، ةلأسم  كلتو 



 

: متيلا لباقم  رقفلا يف  ( ۲)

ةينآل يف روعشلا  علخو  ىلإ هللا ، ماتلا  راقتفالا  راصتخ -  مهدنع -  وهف  ..رقفلل  صاخ  ٌموهفم  لئاوألاو ، رخاوألا  ةيفوصلل ،
يت نأ  َتدرأ  اذإ   » تيدونف ةنس ، نيعبرأ  ُتدبع هللا  يماطسبلا : لوقي  ىلإ هللا ! ءايلوألا  قيرط  وه  رقفلاو  .ةيهلإلا  تاذلا  ةهجاوم 

هتاذ هتيلختو  يفوصلا  راقتفا  نأ  انه ، ةركفلاو  . 
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رقفلا لاق : كيف »؟ سيل  امو  كناحبس ،  » ُتلقف َّيف » سيل  امب  َّيلإ  تأف  َّيلإ ،
يف يفوصلاف -  ةقدلا ، ٌةياغ يف  اهانعم  ةديرف ، ٌلاح  هذهو  ..ةيهلإلا  تايلجتلا  لوبق  مامأ  لاا  حسفي  ىوس هللا ، ام  لك  نع 

.هللا هاجت  طقف ، ٌريقف ، ةقيقحلا - 

يتلا ةيرهظملا  ةفالخلا  يف  هتبغرو  داؤف ، كلملا  ةطلسل  اًضراعم  يسايسلا ، موهفمل  اًرئ  ناك  مامإلا  نأ  قبس ، اميف  انيلع  َّرَمو 
لوقيف يف هاجت هللا -  هسفن -  رِّوصي  وهو  ضراعملا  رئاثلا  مامإلا  اذه  ىلإ  رظننلف  ةيسايس ! ضارغألو  بسحف ، لُّمجتلل  اهدشني 

: هُّصنام حاتفلا ) لضف  نم  حاورألا  بارش   ) و لوسرلا ) ةيعمل  لوصولا  لوصأ   ) هيباتك ةمدقم 

، هنط ةبهرلاو  هتيلح ، لذلاو  هماوق ، فوخلا  مئازعلا ؛ وبأ  يضام  دمحم  ..رطضملا  بلقلا ، رسكنملا  نيكسملا ، مديوخلا ، دبعلا ، أ 
«. هبهذم ميلستلاو  ..هسينأ  ربصلاو  هءادر ، ةريحلاو  هرهاظ ، ةبغرلاو 

كلت اميسال  اهرس ، ةيرعشلا  هتايبأ  فلخ  نمكي  اًماع  اًعباطو  مامإلا ، ةيرعاش  تاكرحم  نم  اًكرحم  ناك  يذلا  رقفلا )  ) وه كلذ 
: ةعنص الب  هرسيأ ، ظفللا  نم  راتخاف  دودحلا ، دعبأل  هتاذ  تلءاضت  دقو  لوقي  نأك  هناويد ؛ دشتحت يف  يتلا  تاغتسالا » »

ٍلِئاَع ٍريِقَف  رَطْضُم  َّبُر 
 

ُلِئاَس   َكِلْضَف  ُميمَعَو  ٍفِئاَخ ،

ُهَدْصَق ٍلْضَفو  ٍناَوْضُر  َّبُر 
 

ُلِهاَج  ٌّرِغ  ِءوُّسلا  ُدْبَع  َوْهَو 
  

ٌمِعْنُم ٌروُفَغ  ْلَب  ٍطْعُم  َتنَأ 
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لِباَق ِةبَِإلا  يِذِل  ءيِسملل 

 
، ُّلُّذلاو  زجعلا  وه  رخآ ، ٌروعش  مامإلا  رعش  ديازتي يف  يهلإلا ، دوجولا  هاجت  تاذلا  لالحمضاو  رقفل  روعشلا  قمع  عمو 

 - ًالثم يلولا -  رطاخ  فارصناف  ماوعلل ، ةبسنل  هلثمك  سيل  ءايلوألا  نأش  بنذلاف يف  ةبسانمل :  ) هبونذب هساسحإ  مظاعتيو 
: مامإلا لوقي  انهو  ميظع ) ٌبنذ  هبر ، نع  ًةظحل 

ِّلُّذلاو ِزْجَعلا  ىلَع  يناَهرُب  ِيبوُنُذ 
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ِلْصَولا َىلِإ  يناَوُعْدَي  ِّيلُذَو  يِزْجَعَو 
 

اذه نوكيف  بنذل ، ٍغل  ٍروعشو  ٍزجعو  ٍةنكسمو  ٍةلذ  نم  هعبتتسي  امو  رقفلا ، لاح  نم  جورخلا  حاتفم  دري  تيبلا  رخآ  يفو 
.قشعلاو ةبحملا  الإ  هيلإ ، قيرط  ال  ةيفوصلا -  دنع  لصولاو -  لصولا )  ) وه حاتفملا 

ثارت ىلإ  دنتسيف  ةديدج ، ةهجو  مامإلا  رعش  ذخ  ةبحملا ، عم 



اهنم مامإلل ، دئاصق  ةدع  رهظي يف  ام  كلذو  ..نيبحملا  لاح  ةقر  بساني  ام  ظافلألا  قرأ  نم  ريختيو  قباسلا ، يفوصلا  لزغلا 
: ناتيبلا ناذه 

اَهُريِفَزَو هُّبُح  ّالإ  ُراَّنلا  اَم 
 

اَهِنْسُح  ةيآ  ِروُن  ْنِم  ِينِطَ  يف 
  

اَهَرْـيَغ ْتَباَذَأ  ْمَك  ِةَّبحملا  ُرَ 
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اهِْريَغِل ُلِيمي  ملا ال 

َ
ةَّبَح ُخأَو 

 
 - يبرع نبا  لوقي  امك  قشعللف -  يعيبط ، ٌرمأ  كاذو  قشعلا ؛ ىلإ  ةبحملا  نم  لقتني  نيح  مامإلا ، رعش  ةغللا يف  ُةَّدِح  ديازتتو 

: هُّوأتلا نوكيف  بهتلت ، نأ  اًضيأ - قشعلا -  ةغلل  دبالف  .. 
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ٌباهتلا

ِيتَباَبَصَو ِيتَفَهل  وُمْنَـت  ُهاَّوَأ 
 

ِيلاَمَكو  يتَقيقَِحل  يُّهلََو 
  

قِشاَع وُه  ْنَم  ِقوُشعملا  نِم  اًبّجَع 
 

يلامك  مأ أ  يِفْصوِل  َأَأ 
  

ْتَعُِمج ُقِشاَعَو  ٌقوُشْعَمو  ٌقْشَع 
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ِلاَصِوَو ىرُي  ٍلْصَف  ْريَغ  ْنِم 

 
وحنلا اذه  ىلعو  ..ٌدوجو  ًالمأ ، ناك  يذلا  لاصولل  ريصي  الف  قشعل ، نامحتليو  قوشعمل ، ةقشاعلا  تاذلا  دحتت  اذكهو 

.قشعل مث  بحل ، ةيالولا ، ةبترم  ىلإ  رقفلا  ةبترم  نم  هرعش  مامإلا يف  جرخي 

: لوقيف اًدج ) ٌصاخ   ) هن هفصي  ًءادهإ  ثيداحألا  ناويد  نم  لوألا  رفسلا  يدهي  هارنف  يواهشلل ، ىرخأ -  ةرم  يتو -  .. 
ىلإ » لوقي : اًدج ؛ ٌصاخ  قباسلاك ، ءادهإ  قشعلا ) باتك   ) ةيادب يفو  تآلا » ةيآو  ثيداحألا ، ثيدح  ..ىسيع  لاون  ىلإ  »

«. قشعلا ىهتنم  ةردسو  باتكلا ، ةحتاف  ..ىسيع  لاون 

ءادهإلا ىلع  هيفضي  امب  اهلعجيف ، يواهشلل ، ةيرثنلاو -  ةيرعشلا -  تاعادبإلا  حتتفم  اًمود يف  يت  ىسيع  لاون  نذإ  يه ، اه 
اهموي يف نم  متيلا  سرغناف  اًريغص ، اهنم  مَّتيت  يتلا  يواهشلا  دمحأ  ةدلاو  يه  ىسيع  لاونو  .ةلمسبلا  ةباثمب  ةسادقلا ، ةغل  نم 

.هتاعادبإ لِّلظت  ًةفراو  ًازحأ  قرْوَأو  هسفن ،

تاذلا لؤاضتب  ساسحإلا  رخآلا -  وه  هدنع -  فعاضتيف  بألا ، نادقفب  لمتكي  ىتح  يواهشلا ، قحالي  ُمتيلا  لظيو 
«: يتفلا ثيدح   » لوقيف يف يتفلا )  ) فصوب هسفنل  فصولا  مئاد  هارن  اذلو ، .ملاعلا  حاسفناو 

اهئام ةِقافدنا  نيب 

امسلل كئام  ِعولطو    

نيزحلا دلولا  اهيأ  كُلاغشنا  اذه    



: لوقي مث 

ٌةقفد مأ  ٌةوحص  مأ  ٌةوفغ  يه 

؟ ٌةلحر مأ  ٌةعلط  مأ    

ىتف كلاؤس   اذه 

يتلا ةوتفلا »  » ةيواز نم  اهيلإ  رظنلا  نكمي  يتلا  يتفلا )  ) ةفصب هسفن  فصو  نم  ولخت  داكت  ال  يرعشلا ، هرثنو  يواهشلا ، راعشأو    
، ةيسورفلا قالخ  يبوروألا  ثارتلا  فرعي يف  ام  رظانت  ةيقلخلا ، لئاضفلا  نم  ةعومجمك  يبرعلا  ثارتلا  االالد يف  ترقتسا 

ٍقُلُخ ىلع  سيلو  ةيرمُع ، ةلحرم  ىلع  ٌلاد  يتفلا )  ) نأ دكؤي  ام  يواهشلا  راعشأ  يفف  هلك ! رمألا  ريسفت  ةيوازلا ال  هذه  نكل 
: هلوق انيلع  َّرَم  دقو  دلو » ..يتف   » يظفل نيب  هتاذل  هتيؤر  عمجي يف  رعاشلاف  نيعم ؛

! لوسر ٌدلو  ينن  لوقت  ..ٍةغل 

ىلع يواهشلا ، قلعت  رِّسفي  ام  وه  حيسفلا ؛ ملاعلا  اذه  نوع ، نود  هجاوت ، ا  تاذلا  ساسحإو  متيل ، فراجلا  روعشلا  اذهو 
«: ميغلا ثيدح   » رعاشلا يف لوقي  ..نوكلا  نانح  لداعي  ٍنانحل  هجايتحا  رِّسفي  ام  وهو  لاون )  ) مأل يرعشلا ، صنلا  ىوتسم 

اهلمح تقلأو  يفك ، ىلع  تَّطح  ٌةمامغ 

سيل يل ام يب ، لك  تلاق :

اهلكش ِّريغي  ..ومكضرأل  فصن 

! نامألا ضعب  هبلقل  ديعي  ..دمحأ  ىتفلل  فصنو 

متيلا لاح  نم  يواهشلا  جرخي  اًضيأ -  قشعلابف -  .قشعل  برقلا ، ةجرد  ىلإ  رقفلا  ماقم  نم  مئازعلا  وبأ  مامإلا  جرخ  املثمو 
، يراظتناو يقشع  نيب  ام  ناونعب : اصن  هيف  لعجيف  قشعلا ،» باتك   » بتكيو قشعلل ، ًةيعاد  هسفن  نم  لعجيو  ملاعلا ، هجاويل 

: نأ يوبن ، ٍثيدح  ٍّصن  ىلإ  اًدنتسم  قارشإ ، ةظحل  فشتكي يف  مث  تامم !

َّفَشَف َّفَعَـف ، قشع ، ْنَم 

َبَ ..اَنِتَرْمُز  ىلإ  َبآَف  َباَذَف ،

.ِهَب اَمسَو  ُهَءاََمس ، ُهَنَكْسَأَف هللا 

: لوقي ثيح  مئازعلا ، يبأ  مامإلا  رعش  يف  اًضيأ -  قشعلل -  ةوعدلا  تدرو  دقو 

اوُقَشْعاو اَّيَهو  ْمُكمِئاَزَع  اوُّلَع 
 

اَهَروُحو  ِناَنِجلا  َنْدَعاو  دِهاَشُتِل 
 

هيلإ وعدي  يذلا  َقشعلا  يديرجتلا -  هعوزنب  داضي -  يحور  ٌقشع  وهف  يهلإلا ، لامجلا  ىلإ  ٌفرصنم  مامإلا  دنع  قشعلا  نكل 
قايس بستكي يف  يذلا  ءاملا )  ) زمر ةروص  ةريخألا يف  يواهشلا  راعشأ  لثمتملا يف  يسحلا ، عوزنلا  وذ  قشعلا  وهو  يواهشلا ،



قشعلل قيرط  يسحلا  قشعلا  نأ  ىلإ  اوراشأ  دق  ةيفوصلا  ريهاشم  نم  ٌريثكف  كلذ ، عمو  ..ةيدسج  تالالد  يواهشلا  ثيداحأ 
.
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رخآ عضوم  اهانلوانت يف  دقو  اهيف ، ضوخلا  عضوم  انه  سيل  ةقيقد ، ةطقن  يهو  يهلإلا !

تالباقتلا تناك  اذإف  ..يواهشلا  دمحأو  مئازعلا  يبأ  مامإلا  رعش  نيب  ةنراقملا  اهرهظت  يتلا  تالباقتلا  نم  ريثكلا  كانه  لازت  الو 
ًالباقتو لخادتل  ًالباقت  امهنيب  دجنس  يطسرألا ، قطنملا  حالطصا  رعتسا  اذإ  اننإف ، داضتلا  تالباقت  يه  اهركذ  يتلا 
مامإلا دنع  ةفراعلا  تاذلا /  ..يواهشلا  دنع  راسكنالا  نطولا /  مامإلا ، دنع  ملحلا  نطولا  لخادتلا : تالباقت  نمف  .ضقانتل 

! امهيلك دنع  ضورعلا  رسأ  نم  جورخلا  ..يواهشلا  دنع  ةرعاشلا  تاذلا /

..دسجلا حورلا / ضيقن : يواهشلاو ، مامإلا  رعش  فلخ  ةرتتسملا  ةيؤرلا  م يف  ٍقارتفا  نع  فشكت  يتلا  ضقانتلا  تالباقت  نمو 
َرْـبَع حورلا  يواهشلا  ىري  اهل ؛ شماهك  حورلا ، راطإ  دسجلل يف  مامإلا  ةيؤر  لباقم  يفف  ..ةفاهرلا  ةرفولا /  ..ةروثلا  سيسأتلا / 

يضاملا ىلع  ةروثلا  دجن  ةعيرشلا -  ًةلثمتم يف  مامإلا -  دنع  يضاملا  تباوث  ىلع  سيسأتلا  لباقم  يفو  .دسجلا  صوغلا يف  ةيلمع 
اًداح يف هظفل ، ًاليلق يف  ..اًفيهر  يواهشلا  رعش  دجن  مامإلا ، دنع  ةيرعشلا  ةرفولا  لباقم  يفو  .يواهشلا  رعش  ةمراع يف  رضاحلاو 

.هانعم

س ًةلالطإ ال  نوكي  هَّلَع  انه ، هركذ  ا  يفتكن  فوسف  اذلو ، .لوطي  هثيدح  ًاليصفت ، ةريخألا ، تالباقتلا  هذه  ىلع  مالكلاو 
، نمز ذنم  ُهُّدِعُن ، يذلا  انباتك  نيرعاشلا يف  نيب  ةنراقملا  لامكتسا  ىلإ  دوعن  نأ  ىلع  رصاعملا ، يفوصلا  رعشلا  ةحاس  ىلع  ا 

.نرقلا اذه  نم  ةريخألا  دوقعلا  يفوصلا يف  رعشلل  هنم  ريخألا  لصفلا  صِّصخن  ثيح  ةيفوصلا ، ةغللا  روطت  لوح 

 ** ةياهنلا ** 



Notes
[←1]

ركفلاو نيدلاو  ةغللا  ةدام ، ال  اشأ 
ً

ذختي  امم  ةعامجلا ، ةاح  نم  بكرملا  للا  كلذ  ماعلا ،  اهموهفم  ةفاقثلا  
اذه لوح  رودت  اهلو  ةفاقثلل ، ىرخألا  تافعتلا  نم  تاعلا  كانهو   ) ةماعلا تاروصتلاو  تاهاجتالاو  دلاقتلاو  تاداعلاو 

.بكرملا للا  اذهب  اولا  وه  فقثملاو  موهفملا )



[←2]
.رودان نالآ  ةطع ، معن  نيدلا ع ، زع  فسوي 



[←3]
.يواهشلا دمحأ  مئازعلا ، وبأ  ام  دمحم  مامإلا 



[←4]
ةرملل انه  ُي  لوصفلا  نم  رخآلا  ضعلاو  ..ةددجلا  ةفاقثلا  لوصف ، تالجم : لق   نم  باتلا  لوصف  ضع   

ُ
ت

.وألا



[←5]
.اوروأ تاونس   ذنم  عيذأو   B.B.C ةطحم هعم  هترجأ  راوح  كلذ   ركذ 



[←6]
(: ةماملا ءاقرز  يد  ءالا ب   ) هناويد نم  ءالل » تقو  ال   » هتدصق لوق  

، ءازعلا قدا  هنسكنت ع  يذلا  ملعلاف  ءالل ، تقو  ال 
، ءانبألاو ..رخآلا  اشلا  ٌسكنُم  

، ةََّت ەومق ع  نودهشس  
..ةكنلا ةرارم  نمو  نلا ، ةوالح  نم  جسملا  ملعلا 

ىلا لم  
، دودلا ھیف  شھنب 

، دوھیلاو دودلا  ھیف  شھنی 
، دوؤفملا كبلق  نم  يعلخناف 

ةبیط ای   ، ةعبسلا كباوبأ  ىلع  اھف 
، ءامسألا َةبْیط  ای 

، ءادعألا ةُمأ  يعُقتو   ، لوھلا وبأ  يعُقی 
، ةبغرلاو بابنألا  ةنونجم 

ةبرق ًةبرق  كئانبأ  ءامد  نم  برشت 
، اًطاسب ضرألا  يف  كلافطأ  شرفت 

ةبلصلا ةیذحألاو  تاعردملل 
، ص ٢١٤). يلوبدم ةبتكم   ، ةلماكلا لامعألا   : لقند لمأ  )

 



[←7]
( دمرلل نووالق  شسم  مويلا : همساو  يروصنملا ، ناتسرامبلا  امدق : همسا  نا   ) امئاق نووالق  روصنملا  ناتسرامب  لازي  ال 

.نلا ةاوب  سحلا إ  دجسم  نم  دتمملا  زعملا  عراش  كلذ   ل  عق  ..قوقرب  عماجو  قيتعلا ، دجسملا  ەراوجو 



[←8]
.لالهلا راد  نع  ةنس 1983  ةاورلا  تردصو  هلوي ۱۹۹۳ )  ) لوصف ةلجم  ةساردلا  ەذه   

ُ
ت



[←9]
.مداقلا دع  لصفلا  رظنا  ةساردلا ، ەذه  ةاتك  نم  روهش  دع  ةاورلا   

ُ
ت



[←10]
وينوي ۱۹۹۱). ددع   ) ةددجلا ةفاقثلا  ةلجم 



[←11]
.ةكمألا ةدحتملا  تاالولا  بلقلا   ةحارج  ةلمع  يرج  اطغلا  نا  عبطلل ، باتلا  اذه  دادعإ  دنع 



[←12]
.ةمالسإلا تاروهمجلا  مويلا  فرعُت 



[←13]
..انه دراولا  ؤبتلل  اقفاوم  اهيف  رمألا  ناو  ةصصقو ، ةئاور  لامعأ  ةدع  اطغلل  تردص  ةساردلا ، ەذه  نم   تاونس  دع 

! بجع اذهو 



[←14]
(. رئاصملا رئاصلا    ) ددص قباسلا ، لصفلا  انلق ،  ام  عجار 



[←15]
ورلا نيدلا  لالج  انالوم  لوق  تابألا ، ەذه   

ح فك  يانلا  ْعمتسا إ 
قارفلا مالآ  وكشو 

بصقلا عباتم  نم  وجا  نأ  ذنم 
يُّصت نم  ءاسلاو  لاجرلا   

قارفلا ةعول  نم  اقزمم  اردص  درأ 
قاشالاو رجهلا  ملأ  هَّثبأ  ح 

هلصأ نع  ادع  عقو  نم  ل 
هلصو ماأ  بلط 

ن
َ

دا ل  ن  
ُ

ُتْح دقل 
ءادعسلاو ءاسعتلا  نیرق  تحبصأو 

يقیدص راص  ھنأ  دحاو  ُّلُك  َّنظ 
يبلق ھنكی  ام  ىلع  فقی  مل  ھنأ  دیب 

َّرَم رمت  يھو  ًةدماج  اھبسحت  لابجلا  یرتو  ةینآرقلا ﴿ ةیآلا  ركذب   ( تایلجتلا نم (  ، لاحلا  / لصفلا اذھ  أدب  دق  يناطیغلا  ناكو 
.﴾ باحسلا

! ھلك كلذ  لَّمؤتیلف 



[←16]
! ىلا ءارحصلا  برغملا ع  نم م إ  ةلحر  لا   بغملا ) فتاه   ) هتياور ماع -   - كلذ دع  اطغلا  بتك 



[←17]
.قباسلا لصفلا  ه  انمتخ  ام  كلذ  نراقو  ناونعلا ، رفسلا   ةمل  حاحلإ  انه  ظحال 



[←18]
، لطألا طحملا  ةح ع  ةلحر  برغملا )  دال  نم   ) اوبهذ ةعس  ةوخأ  نع  رعلا  ثالا  ةاح   ةعسلا  ءاقشألا 

.اوعجري ملو  ..ضرألا  رخآ  لوصولا إ  ةغر  
ً



[←19]
.نوعرفلا قلطُ ع  مدق  يم  بقل  سمشلا ، نبا 



[←20]
..رحلا لخاد  ةراس ، ناعفدنيف ، ةاحلا  فلاتب  ةاورلا  الط  قيض  نح ، دومحم  ةاور   

.هف تخ  رحلا ح  لغوتلا   الإ  س 
ً

همامأ  دج  الف  ارباخملا ، راصحلا  لطلا  قيض  لج  دمحم  ةاور  و 



[←21]
هتاذ ةآرم  ناملا ع  ساعنا  رَّوص  اهنو  وه ، ثح  ناملا   رِّوص  مل  ةردنكسإلا » ةعار   » لراد  نأ  لوقلا  ُلمأ إ 

.ةردنكسإلا نع  ةنجألا ) )



[←22]
ةنس ۱۹۹۳. ةرهاقلا  تاق   راد  نع  ةرداصلا  ةعلا  ةمجلا  نم  ص ٣٥: ۳۷ )  ) تحفص لصفلا   عق 



[←23]
ةیعیجشتلا ةلودلا  ةزئاجب  تزافو  نس ١٩٩٠  يبرعلا ) حرسملا  ةلسلس :  ) باتكلل ةماعلا  ةیرصملا  ةئیھلا  نع  ةیحرسملا  تردص 

ریل كلملا  يداورطلا ١٩٦٦ -  ملحلا   : لثم  ، يثارتلا ءاكتالا  تاذ  ةیعادبإلا  لامعألا  نم  ىرخأ  ةعومجم  اھفلؤملو  ةنس ١٩٩٣ ..
.. كلذ ریغو  لبنح ١٩٨٧..  نب  دمحأ  ناحتما  ارتكلأ ١٩٨٧ -  فافز  ةلیل  دنھ ١٩٨٥ -  ةناطلسلا   - ١٩٧٨



[←24]
هف هأرو  ههذم  ع  يرزي  هنأل  طا ،

ً
وأ  كلذ  نا  اقح  رقأ ، ثح  نم  هعد  ام  ع  مصخلا  رقت  وه  لدجلا  عم 

ةملا ةئيهلا  مسعألا ، مألا  دع  .د  قيقحتو  ةسارد  برعلا ، دنع  سلفلا  حلطصملا  نمض  زراوخلل -  ةفسلفلا  دودحلا  )
ظافلأ ح  بملا    ) تاروهشملاو تاملسملا  نم  هتدام  تنا  ام  وه  دجلا  ساقلاو  ص ٢٢٦ ) باتلل ۱۹۸۹ ، ةماعلا 

ص ٣٤١). قباسلا ، عجرملا  نمض  يدمآلل -  ملتملاو  ماحلا 
سرادملا ةددعتم   اعم  حلصملا  ذخأ  دقو  لالدتسالاو ، ةشقانملا  ةقط    Dialectic لدجلا سلفلا : مجعملا  و  .. 
طنملا للحتلا  جهنم   نوطالفأ : دنع  ب )  ) باوج لاؤسو و  راوح  موقت ع  ةشقانم  طارقس : دنع  أ )  ) ةفلتخملا ةفسلفلا 
ةقطانمو وطسرأ  دنع  ج )  ) ةلزألا قئاقحلاو  وألا  ئداملا  ملع  حبص  ثح  عاونأو ، سانجأ  إ  ءاشألا  ةمسق  موق ع 
ساوحلا عادخ  بولطملا و  ةرداصملا ع  ةطسفس  يرهاظ   قطنم  طنا : دنع  د )  ) تاروهشم نم  فلؤم  ٌساق  ملسملا :

.قلطملا لصن إ  كلذ ح  ةعاتم  مث  امهنع ، ةجتان  ةضف  اهضقنو إ  ةضق  نم  نهذلا  لاقتنا  لجه : دنع  (ه )ـ



[←25]
توب ۱۹۹۰) لجلا -  راد   ) طل دمحلا  دع  ع  قرز / فورعم  قيقحت  فوصتلا ، ملع  ةشقلا   ةلاسرلا  يشقلا :

.٥٦ ص 55 ،



[←26]
.54 ص 53 ، باتلل ۱۹۸۱ ) ةماعلا  ةملا  ةئيهلا   ) رفعج لام  .د  قيقحت  ةفوصلا ، تاحالطصا  اشاقلا :



[←27]
ص ٨٥. ( ١٩٩٤ باتلل ، ةماعلا  ةملا  ةئيهلا   ) لجر ةوهص  ناصح ع  قدنب : يدهم 



[←28]
.144 /٧ خــــرات ) نود  توب ، ددجلا ، قافآلا  راد  ةروزملا : ةعطلا   ) بهذ ْنَم  راخأ  بهذلا   تارذش  دامعلا : نبا 



[←29]
خرؤي لذلاو   ) ةنماثلا ةئاملا  ناعأ  ةنمالا   رردلا  لذ  القسعلا : عساتلا -  نرقلا  لهأ  عماللا  ءوضلا  يواخسلا : عجار :

(. عساتلا نرقلا  لهأل 



[←30]
كلذلو ..رهشألا  ةناثلاو   يزتلاو ، سلا  فرع  ام  رهشألا ، ةناثلاو   نيدلا ، مسو  نيدلا  دامع  سلا  فرُع 

« سلا نيدلا  دامع   » هناونع غص  باتك  دمتعا ع  قدنب  يدهم  نأ  ودو  يزتلا ! نيدلا  مس  مسا : دامعلا  نبا  ەركذ 
.ةعجرم تالاحإ  وأ  شماوه  باتلا  سلو   فورعم ، اريإ غ  ثحال 



[←31]
ص ٦. شمدلا ، نالغ  قدنب : يدهم 



[←32]
.٥ / ٣٧٥ توب ) ةلاسرلا ، ةسسؤم   ) ءالنلا مالعأ  س  هذلا :



[←33]
.۲۳۷ / ٤ توب ) ةملعلا ، بتلا  راد   ) كولملاو ممألا  خــــرات  يطلا :



[←34]
داقنلا لاق  ةنس ۱۹۸۲ ، ةرم  لوأل  ةردنكسإلا  شورد  دس  حم  ع  بنعلا ۱۸۸۲ ) طغ   ) ةحملا ەذه  تلثُم  ح 
ةماعلا ةملا  ةئيهلا  نع  ةرداصلا  ةحملا  ةعطل  خألا  فالغلا  ةمل  نم  ! ) يملا مدلا  سرع  وه  اذه  روهمجلاو :

رعلا ١٩٨٥). عادإلا  باتلل ،



[←35]
قرف ناونع : دمحم ، نيدلا  ماصعو  راشلا  اس  ع  ە  ..راجلا  دع  اقلا  مال  نم  لمألاو ، ةنملا  ترملا : نبا 

ص٤٠. ةردنكسإلا ۱۹۷۲ ) ةعماجلا -  تاعوبطملا  راد   ) ةلعملا تاقطو 



[←36]
دمحم نع  هلوق : هذلا  ەدكؤي  ام  وهو  كولملاو ٤ / ۲۷۲ ) ممألا  خــــرات   ) اردق نا  هنإ  لق  دلولا : نب  دي  نأ  يطلا  ركذ 
قو
َ

بَّر هلع ، مهلمحو  ردقلا  سانلا إ  اعد  دلولا ، دع  نب  دي  َُو  امل  لوق : فاشلا  تعمس  محلا ، دع  نب  دع هللا  نب 
ءالنلا ٥ / ٣٧٦). مالعأ  س   ) ةدم تقولا  اذه  لق  ماشه  هلص  دق  نالغ  نا  تلق : نالغ ، باحصأ  لاق : وأ  نالغ ،



[←37]
ص ٣٤٠. ةعارلا ) ةعطلا   ) لوألا ءزجلا  مالسإلا ، سلفلا   ركفلا  ةأش  راشلا : اس  ع 



[←38]
ءالنلا 5 / ٣٥٠. مالعأ  س  هذلا :



[←39]
بهذلا ۲ / جورم  وقعلا ۳ / ٥٧  - خــــرات  يطلا ٤ / ۲۱۸  - خــــرات  ةتآلا : رداصملا  كلملا   دع  نب  ماشه  ةمجرت  رظنا 
ةرهازلا ۱ / ٢٩٦ - موجنلا  تافولا 4 / ۲۳۸  - تاوف  نانجلا ١ / ٢٦١  - ةآرم  ثألا 5 / ٢٦١  - نبال  خــــراتلا  لمالا   -  ١٤٢

بهذلا ١٦٣/ ۱. تارذش 



[←40]
شمدلا ص ۳۰. نالغ  قدنب : يدهم 



[←41]
فورعملاو .اهغو  بهذلا ١٤٥ / ۱ ... تارذش  ناعألا ۲ / ۳۰۱  تافو  دعس 7 / 454  - نبال  تاقطلا  هتمجرت  : رظنا 

بس يطلا  دروأ  دقو  ةحملا -  ءاج   ام  وحن  ع  قافو -  كلملا  دع  نب  ماشه  هنب و  نك  مل  ةويح  نب  ءاجر  نأ 
لمع هنول  ء ، هنم  ماشه  سفن  نا   هلوق : هذلا  ەزجوأ  ام  وهو  يطلا 4 / ۲۰۰ ) خــــرات   ) ةلط ةاور  فالخلا  

ءالنلا 4 / ٥٥٩). مالعأ  س   ) زعلا دع  نب  رمع  همع  نبال  ةفالخلا  دقعو  ناملس ، ةخأ  ةافو  تفو  ەخأت  ع 



[←42]
مالسإلا ۱ / ٣٤٠. سلفلا   ركفلا  ةأش 



[←43]
.اهغو بألا ٢٤١ / ۱ .. تارذش  ناعألا ٣/ ۱۲۷  - تافو  دعس ۷ / ٤٨٨  - نبال  تاقطلا  ازوألا  : ةمجرت  رظنا 



[←44]
كولملاو 4 / ۲۱۹. ممألا  خــــرات  يطلا :



[←45]
لوألا ص ۱۸۰. ءزجلا  دنسملا ، لنح ، نبا 



[←46]
: اتلا ّع ، نب  دعو هللا  ازوألا  ترج ب  لا  ةعقاولا  لصفتو  ءالنلا ۷ / ١٢٥ : مالعأ  هذلا س 

عم كثيدح  رمع  اأ  ا  انثدح  ازوألل : يروثلا  لاقف  ةكم ، ثك  نب  داَُّعو  ازوألاو  نافس )  ) يروثلا عمتجا  ..ماحلا  لاق 
مهعم ٌفنص  فانصأ ، ةعرأ  هاحصأ  أعو  ەر ، ع  اموي  سلج  ةمأ ، ب  لتقو  ماشلا  مدق  امل  لاق : ع ، نب  دع هللا 
بوك رفالا  مهعم  فنصو  ةدمعألا ، مهعم  فنصو  سأف ) هل  حالس   ) راطألا اهنظأ  ةرزجلا  مهعم  فنصو  ةللسملا ، فويسلا 

عمسُ اماقم  وماقأ  فوفصلا ح  ب  ولخدأو  يدُضَعِ  نانثا  ذخأو  ولزنأ ، بالا  ت  املف  َّإ  ثع  مث  ةعرقلا ،) )
نا  ) ةمأ ءامد ب  لوقت   ام  لاق : .مألا  حلصأ هللا  معن ، تلق : ازوألا ؟ رمع  نب  نمحرلا  دع  تنأ  لاقف : تملسف ، ال ،

! دوهع مهنو  كنب  نا  دق  تلقف : ..لتق  نأ  دي  لجر  ةلأسم  لأسف  مهنم ؟) الجر  عسو  اعض  لتق  دق  اهموي  دع هللا 
: لاقف  هجادوأو ، ەانيع  تخفتناو  بضغف ، .مارح  كلع  مهؤامد  تلقف : ..اننب  دهع  ال  مهاو  لعجا  كحو ! لاقف :
« هنيدل ٍكراتو  سفنب ، سفنو  ٍناز ، ٍبث  ثالث : ىدحب  الإ  ملسم  ئرما  مد  لح  ال   » لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص لاق  تلق : َمِلو ؟ كحو 

وأ ول  تلق : ّع ؟ وأ إ  دق  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نا  سلأ  لاق : كاذ ؟ فكو  تلق : ةناد ؟ انل  رمألا  سلوأ  كحو ، لاق :
يرعشألا وم  وبأ  نامحلا : رواشف  ةواعم ؛ هنب و  مكحتلا  ترا  بلاط  نب أ  الع  نأ  دصق   ) َْمَحلا َمَح  ام  هلإ 

كلع ف  الح ،
ً

مهل  تنا  نإ  تلق : ةمأ ؟ لاومأ ب  لوقت   امف  لاق : ..اضغ  عمتجا  دقو  تكسف  صاعلا ) نب  ورمعو 
.تجرخأف رمأف ، ..مرحأ  كلع  ف  امارح ، مهيلع  تنا  نو  مارح ،



[←47]
ص ٣٦. شمدلا ، نالغ 



[←48]
ص ۳۸. شمدلا ، نالغ 



[←49]
ص٣٦. شمدلا ، نالغ 



[←50]
.سلا نيدلا  دامع  ةدصق  علطم 



[←51]
ص 14. شمدلا ، نالغ 



[←52]
ص 104. شمدلا ، نالغ 



[←53]
اهسفن ل ةفاقلاو  رحلا  سفن  ٌنوزوم ع  تبلا  زُجَعو  ردص ، ال  عبارلا  تبلا  نأ  ظحالُو  ص ۱۳۰  - شمدلا ، نالغ 

.ثلاثلا تبلا  زُجَع  ةفاقلا   نع  هلخت  رعاشلا  ه  حلصُ 



[←54]
ف نام ، وأ  عضوم  عم  ناتس )  ) رم وأ  ضم  عم  رامب )  ) عطقم نم  نوكتت  ةعم  ةسراف  ةمل  ناتسرامبلا :

الو ص ۳۳ .) نانبل -  ةتكم  يدأ ش -  دسلل / ةعملا  ةسرافلا  ظافلألا  مجعم  رظنا :  ) ..ءافشسالا راد  وأ  رملا  لحم 
.يساعلا ةلود  ءادتبا  عم  أد  اهمادختسا  نأ  حجرألا  ل  نالغ ، نمز  شسملل   فدارم  ةلمعتسم  تنا  ةمللا  نأ  نظأ 



[←55]
ص ٢٤. ةحملا ، رظنا 



[←56]
ص ١١٦. شمدلا ، نالغ 



[←57]
ص ۱۸. شمدلا ، نالغ 



[←58]
ص ٢٢٤. ةرهاقلا ۱۹۹۲ ) حاصلا -  داعس  راد   ) انقفحتب ةكملا ، تاحوتفلا  تالشم  ح  ما ، :

ً
صنلا  رظنا 



[←59]
ص ۲۲. شمدلا ، نالغ 



[←60]
.ةمألا حورلا  دصقت :



[←61]
.نالغ لتق  لافتحالا  دصقت :



[←62]
ص ١٢٤. شمدلا ، نالغ 



[←63]
! ركذلا توص  هشل  اهتوص ح  غتي  نأ  ثدح  ص ۲۲ )  ) اهسفن ةلخد  نع  حاصفإلا  ةللج   كمهنت  ح 



[←64]
تاتكملاو بتلا  ةرادإ  ةعط   ) الجلا رداقلا  دع  ناويدل  انققحت  ةمدقم  وصلا   رعشلا  صئاصخ  نع  ەانركذ  ام  عجار 

ص ۱۳: 6. مويلا ۱۹۹۰ ) راخأ  ةسسؤم 



[←65]
( نولوهجملا ةفوصلا  ءارعش   ) انباتك نم  خألا  لصفلا  إ  عجرلا  نكم  ەرعشو ، يرداقلا  لح  مهاربإ  خيشلا  صوصخ 

لجلا  راد  نع  تردص  لا  ةدملا  ةناثلا  هتعط  وأ  موبلا ۱۹۹۱ ، راخأ  ةسسؤم  نع  تردص  لا  وألا  ةعطلا  ءاوس  
.توب



[←66]
ص 224. ماحفلا ، دمحم  مامإلا  مدقت  ەراثآو ، ەداهجو  هتاح  مئازعلا -  وبأ  ام  دمحم  مامإلا  فرقش : معنملا  دع 



[←67]
( وصلا باتلا  راد   ) ةمزعلا ةقطلا  ةخشم  نع  ةرخاف  ةعط  ارخؤم   ردص  .مامإلا  بتك  دحأل  ناونع  نطو : مالسإلا 

.هسفن تقولا  اسو   وص  عباط  تاذ  ةلجم  و  ةقطلا ، اهردصت  لا  ةهشلا  ةلجملا  ناونع  اضأ  وهو 



[←68]
عضوملا اذهل  درفن  امرو  اهقئاقد ، لصفت  ماللا   لوط  ةدقعم  ةلأسم 

ٌ
امتجالاو ، اسلا  عقاولاو  فوصتلا  ةقالعلا ب 

.طالسلاو ةفوصلا  هناونع : امداق  ااتك 



[←69]
باتك بس ، مالسإلا  بملا ، رونلا  لوصولا ، حاتفم  حاورألا ، با  ءازجأ ) ةدع   ) نآرقلا راأ  ةروشملا : مامإلا ، بتك  نم 

صن م إ  ةفاضإلا  ..كولملا  بادآ  روتسد  نابلا ، يراشم  جاهولا ، جالا  رادملا ، روهطلا  إ هللا ، قطلا  رفجلا ،
..صصق سورد   ناونع : ارخؤم   

ُ
ت ةصصق  ةعومجمو  ىلا ) حلصلا  ةمحم   ) ناونع



[←70]
، ةرونملا ةنيدملا  حتافلا ، فحص : و  نرقلا ، اذه  نم  لوألا  عــلا  اهردصأ   لا  فحصلا  ةعومجم  هتالاقم   مامإلا  بتك 

.كاذنآ ردصت  تنا  لا  ةمالسإلا  تالجملا  هتالاقم   ضع  نا ي  ام  ..ةدألا  ةداعسلا 



[←71]
« ةدصق نويلم  فصن   » هل نأ  نودكؤي  نويلاحلا  هعاتأو  ەودمو  ..مامإلا  دئاصق  نم  فالآ  ةعض  ريدقت -  لقأ  ع  كانه - 

ردص يذلا  ناويدلا  وهو  ..بويغلا  مَّع  لضف  نم  بولقلا  لهأ  ءاض  ناونع : ناويد  ارخؤم   دئاصقلا  ەذه  تعمُج  دقو 
.ةمخض تادلجم  ةثالث  نآلا ، ح  هنم ،



[←72]
: باتك اضأ  هل  ەداهجو ) هتاح  مئازعلا -  وبأ  ام  دمحم  مامإلا   ) قبس امف  روكذملا  فرقش  معنملا  دع  باتك  ةفاضإلا إ 

.مئازعلا أ  مامإلا  دنع  ةلا  جهنم  باتك : ەدومح ، فسوي  دمحم  روتكدللو  اعملا ، فوصتلا  ەرثأو   مئازعلا  وبأ 
تسجام ةلاسر  ماع ۱۹۹۲ )  ) تشقون دقو  ةفوصلا ، مئازعلا  تالمأت أ  عم  تانادجولا  باتك : مئازعلا  راتخم أ  روتكدللو 

.ةعشلا مئازعلا  ام أ  دمحم  راثآ  ناونع : نسح » دمحم  ي   » اهمدق جاهوس ، بادا 



[←73]
امو ص ۳۰۷  اثلا ) ددعلا  يداحلا ع ، دلجملا  فص ۱۹۹۲ ، لوصف -  ةلجم   ) اعملا وصلا  قلقلا  نع  طارخلا : راودإ 

.اهدع



[←74]
ص ۳۲. ۱۹۸۷ م ) ةهزألا ١٤٠٧ ه .ـ تاللا  ةتكم   ) نادز فسوي  قيقحت  هتققحو ، فوصتلا  ةمدقملا   لسلا : رظنا :



[←75]
ص ٢٣١. ةرهاقلا ١٩٨٤ ) فراعملا -  راد   ) دومحم قلاخلا  دع  روتكدلا /  قيقحت  ناويدلا ، ضرافلا : نبأ 



[←76]
دوجولا نوك  حلا  موي  و  ..حلا  موي  ح  توملا  دع  نوك  يذلا  خزلا ) ملاع   ) وه ةفوصلا  دنع  ثلاثلا  دوجولا 

.اذكهو عبارلا ،



[←77]
.146 ص 145 ، لوألا ،) دلجملا   ) بولقلا ءاض  ناويد  تدصقلا  : صن  رظنا 



[←78]
ناويدلا ۱ / ١٤٧).  ) تسلأ لق  لاخلا  أدم  راأ  زونك  نم  ناونع : ةدصق  نم  تبلا 



[←79]
امو ص ٦٨  ةناثلا ۱۹۹۲ ) ةعطلا  توب ، لجلا -  راد   ) ةفوصلا فوسلف  جلا  ملا  دع  انباتك : ةدصقلا  صن  رظنا 

، غالإلا ام  : بتلا ، ع  فلا ، ثدحلا  تاحلطصم  نم  مدختسا  جلا  نأ  ةروكذملا  تابألا  ظحالو   ..اهدع 
حلطصم ل  ةلالد  صوصخو  .خلا  رتاوتملا ، حيحصلا ، دانسإلا ، ەدانسإ ) لصتا  يذلا  ثدحلا   ) لسلسملا ةنعنعلا ، ةاورلا ،
ةرهاقلا ةنانبللا -  ةملا  رادلا   ) انققحتب سفنلا ، نبال  يوبنلا ، ثدحلا  ملع  تخملا   إ : عجرلا  نكم  كلذ ، نم 

.(۱۹۹۱



[←80]
.بغلا ثدح  ناونع : و  ثداحألا ، نم  اثلا  رفسلا  ةدصقلا   صن  درو 



[←81]
ص ١٦٢. ةفوصلا ) تاحطش  هاتك : يود   نمحرلا  دع  ە د /   ) اطسلا روفط =  تامل أ  نم  رونلا  جهسلا :



[←82]
بولقلا ۳ / ١٠٦٠. ءاض  ناويد  مئازعلا : وبأ 



[←83]
بولقلا ۲ / ٦٢٥. ءاض  ناويد  مئازعلا : وبأ 



[←84]
.اعات ەؤازجأ  ردصت  يذلا  مامإلا  ناويد  دع   مل ت  ةطوطخم  ةدصق  نم  تابألا 



[←85]
لصفلا ٥٥٩. عبارلا  دلجملا  ةعلا ، بتلا  راد  ةعط  ةكملا ، تاحوتفلا  رع : نبا 



[←86]
.ةطوطخملا مامإلا  دئاصق  نم 



[←87]
.اهدع امو  ص ٥٠  ةرهاقلا ۱۹۹۳ ) حاصلا -  داعس  راد  ة   ) يك نيدلا  مجنلا  لامجلا  حتاوف  باتل  انققحت  ةمدقم  عجار 
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