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ةمقم :
 ! ًاعج ًاحم 

م دوح  ال  ءاأ  ةم  ّم  جخ  يفاضإ »؟ «ش 
هنأ ردأو  يسأب ، تأموأف  .همج  ىلإ  نو  ينالا  خلا 

ّيَجو ىلع  يعمد  تهنا  الو  عس ؛ حاقا  قت  ّيلع  ّعی 
.هرأ كأ  ام ل  اهو  روالا ، خلا  يف  حالا 

واو ةق  ءانأ  ُج  امع  س  للیأ / ًام م  ًامی  ناك 
هنأ فلا  هفصو  نام  يهو  ماقألا ، ىلع  ًاَس  نادلا  بج 
يف .ةضالا  علا  تالا  يف  بلا  هقّمو  ةعالا  يلُبا 
يفو نودلا ؛ كاه  ناك  هلل ، خألا  ةفلا  م  ام  نام 

جالل ًام  دوح  ال  ءاأ  ةم  ماقأ  ةفلا ح ن ،
ىح ی لعفلا  راس  رالا  قالإ  فقو  ناك  .ًاعج  رّلا 

.هقخ
يف سّم  لسام  لأس  اهؤر »؟ نأ ت  ةقث  ىلع  نأ  له  »

لخاد رمألا  فت  ق  عئالا  تام   » .ملا ةصاعلا 
راغ ىلع  مألا  ُق  : » خآ حنو  غامد .» للا أ  صق 

ي له  ه ، ه  فلا  ىلإ  جات  ام  لك  .يلآلا  رالا 
»؟ يلاقل لذ  ماسا 

ًالام ناك  خك  لوأ  يف  ةلا  ّم  هاإ  ينارأ  ام 
لعلا يلت  فعأ م  ةفم ك  ن  وذ  ًالافأ  يلاقل :
ةتان ماع  یلا ؛ علا  ااض  هنأ  ةئابالا  ةسرلا  يف 
ًالافأ اهعّلخو ؛ حالا  اهب  فع  ةخ  راك  هلج  ت 



ّهسوؤر َس  هتاهمأ  ىلع  ّعی  للا   یش  جراد 
.يلاقل ًاج  ةفم  ةدام  ناك  .ّهقاعأ  يك ال ت 

ىلع ًاح  اّت  ةرا ال  ل  َلُم  مامأ  ّلاو  ترم 
.َْعلا هلع  وی  نمو  نهی  دج  ةرص  قف  نلا 
لت م  ىهقلا ، ةلَفقُم : لا  ُأ  ح  ةقلا  ناك 

لب احی  االا  ةسرم  ةلقلاو ، ةرفلا  تاءاعلا 
اهعرام ناك  ةهكافلاو  رالا  عل  ةصالا  م  ةسلا ،

عضُو قل  .جاللا  ةلم  اهتافشو  حالأ ، ةاّغم  اهبابأو 
، نوق نجال ، نالا : اه  يف  عانألا  فلم  م  صاشأ 

.یدو ةلم  لك  صاشأ م 
خلا هاتا  يف  ةماُقلاو  ةلحلا  فُلا  ًالم ب  ًاق  الس 
غافلا ىلإ  نقّ  نوخآ  ًاش  نخ  كاه  ناك  .لالا 

م هتامأ ، ىلع  دالا  باث  ال  لا ، نو م 
اك ل ةاع  ينّفی  هنأو  اوب  قل  .ةلالا  ةئاغلا  هح 

ئالا ىلإ  َُی  لا ، اهل  .هعأ  يف  رلا  أفأ  هحأ  نأ 
. لمألا وقاف  يتفم  ىلع  نّوف  .هل  هفلا  ءو  هّح  ُّلت 

، عام عسأ ك  ل  لّوألا ، خلا  ىلإ  الصو  امع 
اه يف  .يعمد  حو  يجَح  ءافخإل  ةغص  ةءانا  قف 

: خصو مابالا ، ىلع  يفن  تجأو  ًائاقلت ، عفر ی  خلا ،
!«. ًاعج ًاحم  »

لّو تافلا ، هقهقو  ًةأف ، ههجو  قشأ  قل  .مألا  ثح 
هقفا هتاهمأ  لافألا  وو  ّيسلا ، ىلع  هعضِو  ُّم  لجر 



يف جراد  لف  لفأ  يمأ .»! ا  نا ،  » .ّههانال ًءاعسا 
عقوو هَب ، يب  ّتو  هقش ، م  ًاقت  هع  م  ةنالا 

َمساو ًاض ، للا  لافألا  تاهمأ  تفنا  .ًاضرأ 
.حللل ةقللا  ّهیداأ 

ماع سوألا  قلا  نول  لساك  يلع  ّلهسا  اه 
ناك او  ةفلا ، هنا  امع  .تاس  ماد خ  لاو  ، 1998
ق ةفس ش ، ىلع م  اله  ىلإ  ةدعلا  يف   يعمأ 
ًایَم ك  صاشأ  هو  يتاملعم  ردام  ىلع  ةادو  ةل 

.خأ تامخو  خآ ، صاشأ  يفعتو  لخد ، تاشأب  هل 
ّقم يفف  .ةع  ةلود  فس  يئال  ىلع  خألا  لا  ناك 

احا الهل ، ةسالا  ةصاعلا  اهال ، يف  فلا  هماقإ 
مأل هنإ  فلا  لاق  .ةخألا  ةلل  ةعلا  يغلب  هاتو  الا ،

مألا مّقت  ءاثأ  يف  لساك  لعلا  ىلت ع  نأ  يئاسا 
، يمألا حاجالا  لق  فقلا  تدرأ  ينإ  هل  لقف  .داغ  ن 

لت يف  .بلا  ةللق   هشأ  ةل  يلع  ّسا  يلو 
ةلا لّف  هنُذُأ ، يف  هو  فلا ، عام  حأ  لخد  ءاثألا 

ایأف .نأ  نأ  يلا  ىلإ  ًالقم  اهها  ناك  يلا  ةنفللا 
.داغ يف  سودفلا  نام  يف  ق  مال ح  لا  لالا 

، لا تالالا  تاسع  مامأ  ن  نللهلا  نقاعلا  ناك 
ّلعلا فصو  شب »! ا س  ًاش   » .هیحأ لالا  نو 
هنا ةرات ؛» ةل   » اهنإ ًالئاق  ةاه  مألا  ينفللا 

ناك .هءارو  ماص ح  سباك  عضو  هعاساو  بلا ،
ملا يف  ةغلا  فلا  لعأ  اك  اهب ، لفت  داغ 



.يلالا
؛ ةعلا ةنفللا  ةلا  ىلإ  فلا  لّت  لذ ، ع 
م لو  ًاأ  سودفلا  نال  هام  ضعت  ناك  .ةلا 
نع مألا  دلا  ایأر  هفن ، نالا  يفف  .ةفلم  ةواز 
لذ ع  انهاش  .هرانا  حف  ماص  لات  ىلع  ةمأ  ةار 

لصاو .ةالا  عفل  نعفی  مأ  ًادجو  ةمم  تاشاقن 
ةَقلُم م نأ  نأ  يلا  للهم ع  قاعل  هام  لقن  ةلا 
يف یدجلا  صاشألا  ةّلق  قلا م  عاسا  عأ : ةفام 

.عئاقلا يفُت  ةفام ال  عقالا م  يف  نالا 
نلسالا ل  ا  ةلالا  هشألا  يف  قو  فلا ، ُعّدو 

ةقلا لوای  باك  ىلع  لعلا  تأب  ه ؛ مالا  ىلإ  نوئاعلا 
ةءاق لف  .رفلا  ىلع  رُأ  يلو  .اهغأ  ك  يلا 

نإ ًالئاق  لدا  هحأ  جأ  ك  زافللا ، ةهام  وأ  فلا 
مالس كاه  ن  هنو ل  كاذ ، وأ  ثلا  اه  ءارو  لصألا ه 

يضارألا م  لئاسإ  نا  اذإ  الإ   » سوألا قلا  يف 
لقأف رتالا .» مالا  عد  امأ ع  فقت   » وأ ةللا »

، خأ ةمو  لذ ؛ ىلع  ةعقُم  هاب  كاه  ًاح ، يفن ، يف 
ةفعم يعاسا  ل   .علا  ُت  ةعقُم  هاب  كاه 

.مّقت زُ أ  يباك  لا ل   اهلو  ةقلا ،
.لساك ك ق ينالا  يعسأ  ىلإ  ةكالا  تع  لذ ، ع 
ّل ةهاقلا  يف  مالعإلا  ةرازو  يف  نأو  نادلا ، ّلل م  تع 

فاأ لداف  رانالا ، ًاللق م  مألا  لی  ناك  .يقاروأ  خ 



يف ًاسّم  ًاش  ناك  .ًاأ  ی  لمز  لسام  عم  یلا 
تل لثام  ت  ئاقد  نغ خ  يف  ينخأو  عقالا ،
بلا يف  يّفت  لَّفلا  هقص  نأ  بالا  لوات  يف  ٍفُم 

ّلل تأب  ينو  تاك  ينإ  هل  لق  امع  .ةاعلا  - ةنایإلا
عضو َتدرأ  اذإ  : » لاقو ةع  ةمابا  با  لساك ، يلع 
الف .ًارف  لب  مالا    َُ سوألا ، قلا  ع  باك 

«. لقأ هل  هف  تا  عضلا  ّلا  َلأ 
.رلا اه  ًاص م  ناك  ارو  ًاساق ، مألا  تجو  قل 

لقف .هلق  ىع  ام  هفأ  تأب  اله ، ىلإ  يتدع  ع  لو 
ةقَُلا ع رافألا  ع  ّل  ناك  سوألا ، قلا  ىلإ  يلاقنا 

، يلصو عو  .مالعإلا  لئاسو  اهل م  ةاقُم  ةقلا  لت 
ّلقأ هنأ  ُث  لا  هفن  عقالا  ًاف  ًاش  رافألا  هه  لُسا 

.مالعإلا هفصو  ام  عم  ًةنراقم  هفلل  ةلباق  ّلقأو  لا  عم  ًاات 
يف لالا  خلا  لذ  يف  ىلوألا  ةلل  جاسالا  اه  غلب  قو 

.واو
ةقم تاملعم  ىلإ  سا  ك  كاه ، ىلإ  هذ  امع 

ع راخألا  تان  يف  اههاشأ  يلا  رلا  لت  ىلإ  ةم 
، لّوألا خلا  يفف  .سلا  هلع  وی  یلا  صاشألا 
!« ًاعج ًاحم   » لقلا ىلإ  رداأ  لو ل  ءاسب ، ًاصاشأ  تهاش 

صاشألا ءاله  نأ  ةف  عم  ار  ترداغل  لالا ، خلا  يف 
رّلا شو  ىلع  اناك  عقالا ؛ يف  ءاسب  اناك  قل  .ًاأ  ءاسب 
ةلا ةقلاف  .اه  اهلف  ِهت  ةقلا ل  .ًاقت ل  ًاعج 

عرام ءاسلا  ءاله  ناو  اله ، ةخ  رق  ةخ  واب 



ةرالا لئافلا  ماق  نأ  ىلإ  لا  باسأ  هفنأل  نوّفی 
ةئر ةف  هم  يناع  ام  لا ه  ءف  .هضرأ  هد م 

.عئالا يف م  لا  صاشألا  ءاله 
ىلإ ردات  لساك ، لا  يتاس  ىلإ  ةكالا  تع  امع 
ةراثإ كأ  رمألا  صأ  قل  .ةلثالا  تالا  یعلا م  يهذ 

فلا ما  ةق  فكاو  يتافلم ، ىلإ  تع  امع  ماهالل 
لامآلا ول  ئجافلا  لعفلا  در  يلاقم  ّت  .واو  فصب 
ةفاضإلا سلا ، هلع  وی  یلاو  لالا  خلا  يف  ةَّلا 

أسأ جلاع  ناك  .علا  فصم  يف  لا  عم  ةلباقم  ىلإ 
واو يف  ةملا  تالا  دع  ل   » می لك  لضاو  تالالا 

لت لا  هلم  نأ  ينخأ  قل  ةلاح .» ناث  ةغلالاو 
الكأ اذو  هؤاعمإ ، فت  ًاك  الكأ  اذإ  : » ةلا هتاِعَ 
ًاعج نورّی  اناك  نو  ىح  لكألا  هعم م  الع  .اتام  ًاللق 
عُ ةسارلا ، ةلا  لل  ًاقفوو  .ىعم  م  ةللل  ام  ل 

«. ًاتامأ صاشألا  ءاله 
اهلعج قو  ًاعئار ، ًاساقا  ةخألا  ةللا  لت  نورلا  عی 

ةر لا  تدّوزو  يئلا ، ناعلا  راخألا  ةن  ةفغ ت 
م بقلا  جالل  م  يف  : » يلالا لعلا  ةقَفُم  ةَُم 

عضو نادلا ، يج  واو  ع  ع  غ  نام  يفو  جأ ،
ةلئاع دافأ  حأ  قی  هفن ، ينالا  خلا  يف  .ًادلم  ةأما 
لن لجر  كاه  لا ، ىلإ  تلا .» شاف  ىلع  ًاعج  رّت 

ةلآ هرُت  لا  غلا  تلا  رم  فاكا  ار  لوا 
ةلاو عم  نالباق  رالا  ىلو  يی ؛ لف  سلا ، يفو  لا ؛



.ةقلق لماح 
رلا نامإ  ناك  لو  ةاف ، ةعم  ةرص  ناك 

ساقا داعاو  لالا ، خلا  يف  نی  صاشأ  ةرص  راخا 
ءاأ حأ  نال  ع  لقُن  ام  راغ  ىلع  ًائر  ًاناع  فلم 
ال  لّلا  ىلع  سالا  ءاله  ةرق  نإ  : » خآلا علا 

اه م  ةالا  يغ  ش  أ  ةعاسا  ناك  ام  .اهلّت 
تام نوسو  اه ، ماللا  نوی  هلو  عضلا ،
ضرأ فحو  ينادلا ، لفلا  عرزو  هاق ، ىلإ  ةدعلل  تامللا 

«. ع مز  اهحالسا م  اّفك ع  لعِلا 
عضلا ع  ةفلم  تااور  دس  ي  لسام ، ينأ  ا 

ةحاو ةاور  راخا  ه  مالعإلا  لئاسو  ه  مقت  ام  لو  .هفن 
، ًامع ةَعم  ةماع  ةف  زعت  يلا  ةاولا  لاغلا  يف  نت 

ًاقفو ًاتامأ  نوعُ  یلا  واو  يف  ءاسلا  صاشألا  ةرك 
نعی صاشأ  رص  م  ًالب  لذو  ةسارلا ، ةلا  لل 
.لا ءس  لا م  نناعو م  لّلا  ىلع  فصت  ةرق ال 
تالا م  لا  يل  ناك  لت ، لا  تالا  لالخ 

قل .ةئالم  ةتاخ  سودفلا  نام  ثاحأ  لعج م  ام  ةلثالا ،
قو داغ ، ق  نوروألاو  نمألا  نفلا  ّحر 
مأ هو  ماص ، لاب  ن  حف  قاع  رص  هل  لسرُأ 

ةلا ةاق  امأ  .نُأ  لعلا ق  نأ  عم  هتاعقت  عم  ی 
ىلإ مت  رص  و ع  لالحا ، ةاب  داغ  قس  تعاف 

نمی مأ م  هُت  رلا  هه  حو  اهن ، ةهجو 



.لالا ىلع  فع  ل  هیار 
، لذ ردأ  امعو  .ناعای  عقالاو  ةرلا  ناك  اه ،
ح باك  عضو  أشأ  لف  .اهدس  رأ  يلا  ةاولا  تخا 
وأ الم ، اهلالخ  ح م  نأ  يعلا  لاعلل  يلا   ةقلا 

لئاسإ ب  ئاقلا  عالا  يف  ئلا  وأ  ُِّلا  ه  م 
م هُ  باك  لا ؛ كأ  نأ  تدرأ  قل  لفلاو ؟

ةقك ةئر  ةق  نأش  يف  ىعم  تاذ  رمأ  لق  ةعص 
لت لك  لح  ةاب  باك  عضو  ار  مأ  سوألا ؛ قلا 

! ًاعج ًاحم  اهف ، لقأ  يفن  تجو  يلا  تاللا 





لوألا قلا 
ئلل ةفاص  لوألا : لفلا 

لذ ع  نلَسُو  مألا  هلب  يف  ةهلا  لسالا  عم  لعی 
لب ةفالا  سردأ  ل  فلم : ل  مألا  قل ق  .لاعلا  ىلإ 

، يسارلا رّقم  م  ءو  .ةعلا  ةغللاو  ةاجالا  ملعلا 
ع ًااك  عضو  لذ ، ع  .ةهاقلا  ةعماج  يف  ًاماع  ق 

1 یدار تانو  نالف  ةفص  يسا  غلب  اهو ، مألا ،
.ةراخإلا

امع سّلا  ةلق  م  ك  رق  ىلع  ك  ينأ  يع  اه 
يل حالا  م  غلاو  .ةهاقلا  يف  لا  يّلت  عم  ناح 

تام يف  راخالا  لس  ىلع  ةللق  ماأل  لعلا  ةسرا 
ىلإ لا  ّسا  ىلإ م ، يترداغم  لق  ةعاذإلاو  ةفلا 

.داعلا علاو  هالاو  راقلا  اهلإ  ی  اك  ةفالا 
؛ قعأ ك  اك  لاعلا ، يف  ا   لِع  ىلع  نفلاف 

مو ثاحألا ، هه  ع  ةماع  ةن  مّقت  ةراخإلا  تالاو 
.يعضم راإ  يف  ةلا  لت  ءاقإ  لا 

لاخدإ نود  اهلاح م  ىلع  رافألا  هه  ةللق م  ةّلق  يق  قل 
ةراخإلا ةقفلا  داعإ  .لت ل  يلا  تالا  يف  اهلع  لیعت  أ 

دجو ةنامإ  قعم  تّمد  لفلاو  لئاسالا  ةقلعلا 
لا لذ  يلغَش  قس  يلا  تالا  يف  .ةزام  راخأ غ 

امو تاه 11/9  ىح  واو  يف  لوألا  يعسأ  م  قلا - 
يعلا ل س لاعلا  يف  ةلا  ةفالا  نأ  لعت  اهالت - 



ام  ةفعم  عاسا  هنأ ل  يع  ام  ةقام ، باعت 
يف لذ  ةفعم  الو   يفك ، لذ  ةفعم  .كاه ال  

.عم وأ  راق  وأ  هاك  عقالا 
رمألا ع  يل  حت  لو  جرلا ، مألا  اه  فكا  قل 

ةقاس ةلحم  يف  تأب  ق  ناك  يش  لو  اهثوح ، ع  الإ 
قلا نول  لسام  ينأ  فكاو  می  تاذ  قسا  امع 

.داهجإلا رعل  ناعلا  لُأف  سوألا ،
ب كاه  ك  ةهاقلا ، يف  دجو  م  لوألا  عسألا  يف 
ام م يل ش  لاقف  .فتاهلا  ّنر  امع  ةحفلا  يئاقح غ 

تع ك ق  نادلا .»! ىلإ  باهلا  لع  : » ةفلا تام 
ل لب  ىلإ  رفلا  ىلع  اهترداغم  نآلا  ّيلع  تاو  ةقش ، ىلع  ّلل 

؟ ةلالا هه  يف  رمألا  ك ت  لَق ! هترز م  نأ  يل   
؟ اهع تاملعم  عج  ّيلع  ّعی  كاه  ضامأ  أ  هیل  له 

لت ىح  كردأ  كأ  لو  ةعس ، ىقأ  ی  يلق  نأ  تعف 
ينأ جَلا ه  ًات  كألاو  .عالل  ًام  روزأس  ينأ  ةللا 

.نادلا يف  ةعام  ثو  لِع  ىلع  كأ  ل 
سا اهلع  لُأ  ام  ما  ةفلا   يب  لتا  قل 

فب للاو » دهلا  ةهجام  يف  ةمالسإلا  ةهلا  »
شاو فق  لذ ، ىلع  ًادرو  .افأ  يف  َمأ  ترافس 
.نادلا يف  ًاعمو  ناناغفأ  يف  ةدولا  رلا  تاعم 

هلو ز ةئاك ، ةلسأ  جُی  علا  نأ  نمألا  ىعّداو 
، للد مّقت أ  شاو ل  لو  ندال ، ةماسأ ب  ّعلا  ةهلا 



.ةودأ جُی  افِلا  عم  ناك  ملا ، يف  كالا  مالل  ًاقفوو 
يل حش  ةهاقلا ، يف  ةنادلا  ةرافلا  مامأ  ّفم  اك  اب 

ملا ةمح  س  تاس ، ةل  ام  : ءالمز  نفص 
، اهضارأ ىلإ  غلا  فلا  م  م  دع  لقأ  لخب 
، لا ةسرام  ءس  ىلإ  ام   ا س  هنأ ل  اهم  ًاكاردإ 

ضف تا  مالا  نأ  حضالا  م  .بلا  ئاجو  لالغسالاو ،
ةأم ّمت  امأ   » لم ًاق  نس  فلا  نأ 

ىل عِقُم ،» قَف  ءع  ت  حزی  نادس  يف  ةنالص 
.ةعاس نغ  يف  لخلا  ةشأت  ىلع  ُلح  قل  .نآلا  مألا 

ةع ةئاه  تارات  تجاو  ةّج ، ةلحر  ىلع م  تف 
لوكألا يف  قو  ًَاسّت ، كألا  فلا  راغ  ىلع 

ةماقإلا ةفلت  لّت  غص   قف  هو  وروألا  عك 
علاف .لاجأ  ةیلا م  يف  ةنانی ُت  ةلئاع  ةرادإ  هو  ه ،

ةتاه ةدَّوم   ملا  فغ  لو ت  ًاعم ، ماعلا  نلوای 
ةهام لا   حلا  نالا  يه  ةئلا  ةهدلاو  ةلود ،
نلی ءاسا ، نود  م  مألا ، لك  ناك  لباقلا  .ه  زافللا 
م ًاأ  وأ  لا  نله ، ىلوألا ، ةجرلا  قف  يف 

.ينادلا مالل  قلا  ةفالا 
حاص يفو  ه ، مالا  يب  ضفُ  اع  ةف  لمأ أ  كأ  ل 

علا ينأ  اناك  .ةاب  يئان  وَح  توَح  يلالا ، ملا 
لقلا هرعش  مع  س  ةق  ةف  ع  يل  حتاو  هل ،

.ال ًاَعُم  ءيش  لك  ناك  قل  مأ ؛ ءام  ةّلا  ةلحلا  ءاثأ  يف 



ةعم م ننادلا  عج  فقلل ، ضّعت  لا  علا  يفف 
ةفلمو ةلّلل  ةم  مهلا  ىلع  ةلدأو  ةمألا  خرالا  ااق 

، ءاولا تاجاجز  ب  ةدجلا  حتافلا  تاحل  ناك  .لل 
.نالا يغت  تاافُلا ، ضع  تالآو  ةّدلا ، فتاهلا  ةهجأو 

، ىحلا ح  ىفلا  ىلإ  مالعإلا  ةرازو  يف  نلماعلا  انداق 
ًاح كأ  تب  يلا  ةیلا  يف  لا  ةغلا  تاهالا  ىلو 
دح : » نأ نأ  يلا  اهضع  اك  بق  هام ع  ل ت 

ناك ملا .» هل  ضّعت  لا  فقلا  ىلع  جت  ةضاغ 
.یج نالعإلا ع أ  يمی ح ال ی  يفاص  تم  كاه 
للا « ؟ هلق نأ  مالل  لا   ام  ءيش ، لك  م  غلا 

، لذ عم  تاقعلا »؟ ةلا  تااللا  دهی  افأ  يف  ًاقف  كألا 
ةّراس راخأ  م  هلوات  ی  ام  لدات  ح   نالا  هنإف 
للك ال  ءاجرألا  يف  لقی  افلا  يف  یلا  یم  ناو  ةمو ،
ىلع نس   » .ةقفلا فلا  تاعل  هق  ًاُم 

«. ةاب راعالا  يمألا  ئلا 
تالل ةفم  ةدام  ناك  فقلا  نأ  ثو  رمألا ، تج  اه 

ىلع زوك  خراص   )» قلا ماأ : ةثالث  لا  ةراخإلا 
نأش يف  ب  نلك   )» سالا ةماع  لعف  دودرو  نادلا ؛)»
«(. يمألا مهلا  لغت  ملا   )» لللاو ًاأ ؛)» افلا 
ةلفاق مقتو  فقلا ، ةثداح  ةغت  ت  ةقلا ، ههب 

.ةلات ةق  ًا ع  مالعإلا 
، نادلا يج  ةعالا  ةق  ةقلا  لت  نت  نأ  ال  

كاه هن  نق  تالا  نأ  غلا م  نوخآ ، نفص  لاق 



يم لف  ضرألا ، ىلع  سلا  ةهام  تدرأ  يلو  .می  لك 
قف .عضلا  اه  ةراقم  ينامإ  قلا م م  يفص 
ءك ًاقم  فلل  حفم  بلا  نأ  فكاو  رافسالا ،

نادلا حت  اله  نأ  او  .ملا  اهّت  يلا  ةللا  م 
م ةرافلا  ت  ةت ، تااغل  لالا  م  ًان  ًاك  ًارق 
دوح ال  ءاأ  ناك  .بلا  ةقم  ىلإ  يل  فس  حت  مأت 
ًاعقم يل  امّقف  هتاال ، ةئاعلا  ةغلا  ع  ىلإ  قاّت 

يف هم  سا  ب  يما  لباقم  يف  هتئا  م  ىلع 
.هذ اهو  .يلاقم 

نادلا ىلإ  يلحر  نأ  لا  يف  لا  ةه  تعا  قل 
تاعانالاو كارإلا  ًالَقُم  ُك  يلو  .يهل  ةزام  ةاب 

ىلع جاللا  عأ  ك  .ةهاقلا  ىلإ  يتدع  ءاثأ  يف  ةیلا 
ةم اههجات  ناك  يلا  تاللا  كأ  لو  ااض ، ماولا 

نلا بأد  قل  .ةقلاو  فُْعلل  ضعلا  يه  دوح  ال  ءاأ 
، ًاع هع  ةقسو  ةثاغإلا ، يفم  ةقس  ىلع  لا  يف 
ال ام ل  ةئاغلا  تاعالا  فالتو  ةرأث ، تاعان  ضخو 

، لَق م  لذ  ثوح  ًابأ  لّتأ  كأ  ل  ...ةّم  ةلماعم  ىلع 
، يفن يف  لق  مألا ، ع  لا  ّم  ينخأ  امع  لو 

لولا ىلع  هفن  مألا  و  عقت ؟ ك  اذام 
، سلل ّح  عضو  نوی  هنأ  ضفا  .اقولاو ك ق 

نسلا نلولاف  .لالا  اه  ىلع  ت  ال  رمألا  لو 
يلا علِّلا  لت  ةغلا  ةثاغإلا  تام  ىلع  ّعی  هنأ  نفع 
نس ةثاغإلا  نام  يف  لماعلا  فئاو  نأو  اهفب ، اوعو 



قلا يف  یدَّلا  صاشألل  ءاغلا  ل  ل  اذإ  ِلا  ىلع 
سر عفُی  ةثاغإلا ؛ يفم  زابا  نلولا  مق  لل ، .دَّلا 

ةئاغ ةش  عزل  خت  ىلع  للل  رالود  فلأ  ة 
ءالا يف  ءاغلا  كُی  لالا ، ةعفلا م  هه  نود  م  بلل ؛

.ّفعل
ع غفأو  ةعاس ، عو  عرأ  ةل  ن  ةهاقلا ، يف 
، يلوا ىلإ  لف  .ثإلا  می  حاص  لذ  ع  ّلحو  ئاقح ،
، يب ةصالا  سوألا  قلا  نوش  لسام  لع  تاقا  ُففصو 
، ننإلاو تلا  زاهجو  فتاهلاو  كافلا  لع  م  ققتو 
يف ُِّف ز  وأ  لا ، يف  يغ  حئاس  فُخا  اذام ل  تفو 
وأ داغ ، مان  اهعی  ةضاغ  تاهات  جخ  وأ  نال ،
ىّنأ أ ...؟ ح  م  بج  يف  ةلصأ  ةعم  تصح 

تالا ةعام  ّيلع  ّعی  هنإ  يل  لقت  ق  لذ ؟ فعأ  نأ  يل 
.نآلا راخألا  انأ  يلو  ةراخإلا ،

لك كت  لا : اه  ىلع  راخإلا  لعلا  مألا  ىهنا  قل 
تالا يف  ةفللا ، تامو  تاعاذإلاو ، فلا ، تام 
ةفالا ةلاوو  زور ، لم  ءانأ  تالاو  اهفت  يلا  ةرولا 

.ةهأ لقألا  اهفام  ىلإ  ًةفاضإ  سب ، شسألاو  ةنفلا ،
اهیل نو  ةماه ، ثاحأ  ةغل  لسام  تالالا  هه  لستو 
ىقأ يف  ىح  تاولا  لوج  ىلع  ةّس  تاملعم  عئا  ًاأ 

يعئا وأ  لسالا  لوأ  حأ  عق  امعو  .لاعلا  راقأ 
یج ىلع خ  ًالم ، زور ، حلال  نلع  یلا  تاملعلا 

ةراسا هروب  مق  لا  َشالا  هی  لی  ماهالا ،



نلسالا لی  خألا ، ءلا  ءاله  ىعأ  اذإف  .هئاسؤر 
ىلإ هتاملعمو  هرص  لَستو  .ةغلا  ةهم  يف  نورّلاو 
راخإ ی لم  ىلإ  لَُّت  نل ح  ىلإ  وأ  ةّللا  ةصاعلا 

ءانأ فلم  يف  رلا  فالآل  م  قو  عسأ  هلاسرإ 
تالع ةلاع ، ةسا  ماقرأ  تآم ، ةاص ، تاتم  لاعلا :

ذاقنإ تالع  لزالز ، ة ، ثآم  تاانا ، جئان  ران ، قالإ 
...ةدوح ثداح  جللل ، عَّقم  قات غ  ةهلل ، ةم 

ةمَلا باعلاو  هناذآو ، لاعلا  عأ  يه  ءانألا  تالاف 
يه اهلست  يلا  تاملعلا  ىلع   ةلاللل  لا  ةعاص  يف 
لس ىلع  لاق  .ءانألا  وأ  تالالا  ةاب  وأ  راخألا  فت 
ع لاقعا  ءانألا ع  فت  .ماسفله  تاهیدسا  اه  : » لالا

ع ةاضإ  تاملعم  أ  ل  له  .قم  يف  لصألا 
ك : » لقلاو ًاناحأ  خالا  رأ  ك  ءلا ، يف  عضلا »؟
اب عضلا  ع  خأ  تاملعم  ل  نت  نأ  يم  عقت 

»؟ ةلصام ماأ  ةل  راخألا  ىلع  ةللا  مالعإلا  ةلسو  فت 
عا ل  يلا  هاعم  لو  ًارام ، ًالاس  علا  ناك  قل 

يترق م  لفأو  عسأ  ةرق  عت  ماسفله  ناك  ل  ةناهإلا :
؟ يب ّلل  ناك  اذام  يقم ، يف  ث  ام  ةفعل 

لسام لل  ةئلا  ةهلا  يه  ةرالا  ثاحألل  ضعلا  نإ 
يلا ثاحألا  امع   فنو  هش  ع  فكا  اك 
ناك .ملا  ةل م  ةلاعلا  راخألا  ىلع  سوألا  قلا  اههش 

يفم د  امع  قاعلا  يف  لا  ةس  يف  لای  ماص ح ال 
ةلا تااللا  تّصأو  هلب ، ةلا م  مألل  عالا  ةلسألا 



.فقلل ضّعلا  هاإ  ًةدّهم  ةدعلا  هل  حالا  ىلع 
ىلإ لاقنالل  نفلا  عراف  رانإلا ، فل  يئاهن  عم  دُّح 
لات ناك ال  يلا  ةحلا  ةاعلا  ةرافلا  روالا ح  ندرألا 

يف هلإ  فّعت  یلا  فلا  ًادم  ُعجاو  .اهماهم  لوات 
نود لاح  ام  ةیلا  هجلا  یعلا م  كاه  ناك  لو  نادلا ،

ه قاعلا  فق  امأ  ما  نأ  او  .ًاّدو  ًاعاجا  ن  نأ 
ّفت نادلا ، فق  اهما  م  كأ  ماهالا  یج  خ 

ىلإ القناو م ث  .لاعلا  ءانأ  فلم  ندرألا م  ىلإ  نلسالا 
ماهالل ةلا  هالا  ع  كاه  ناك  .اسآ  ىلإ  ث  افأ 

لاعأ لاجرو  نساملبد  ناّع : يف  ىلوألا  ةجرلا  قداف  يف 
ىلإ داغ  م  القنا  قاعلا  يف  هلاعأ  نلوای  اناك  نغ 

الصو نفصو  يعالا ، عفلا  تاذ  هتاع  لَع  ىلع  ناّع 
هجو ىلع  داغ  ىلإ  لذ  ع  القل  لَع  ىلع  ناّع  ىلإ 

ةجرلا قداف  يف  نقاع  نّس  ءالع  ًاأ  كاه  ناك  .ةعلا 
هلإ ثی  یلا  صاشألا  راقت ع  عضو  نلوا  ىلوألا 

.نقاعلا نحزالا 
لسالا م  لا  ّلا  لذ  م  غلا  ًالئاع  ّلا  ناك 

و ةشو ، بح  ىلإ  ت  يلا  ثاحألا  نغ  یلا 
، اتاملعم ردام  عم  روان  اك  .اتاشاقن  ىلع  ةلعلا  لئالا 

خآ صاشأ  قاسا  لوانو  افتاه ، ع  ًةلِخ  ثنو 
يلا م  ةعالا  سالا  وأ  هل ، بالا  لا م  قت  ع 

يف هل  عات  فم  دجو  لوات  ةعئاش  كاه  ناك  يس ؛ يب 
للا هو  تاولا ، لوج  ىلع  ٍجَرُم  ةاعلا  مالعإلا  ةرازو 



لغلا ناك  لخد  ةشأت  ىلع  للاف  .لخد  تاشأت  ىلع 
ألت هم : سباك  م  هل  ا  .ًاأ  يلو  علل  لغالا 
ىلإ عاسالل  ملا  يف  تم  ةاعلا  ةرافلا  قتو  ةراسالا ،

فالاو سَّلا  مال ح  ةك  ةرص  لالا ت  لقلا 
لافأك لقلا  اّحا  قل  .لئالقلا  لا  ءاسأ  لی 

غلا ًاصاشأ  رأ  و  كاس ، ل  لجر  لح  نقلی 
ال م هنأ  اف  نأ  ع  ةرافلا  تااب  مامأ  عألا  يعماد 
ارو .جالا  ع  یلا  ىلع  هلع  قو  لا ،

ع ةلق  ةب  لقلا  صُأ  امع  هل  ءاعلا  ع  كاه  ناك 
ةراخإلا تاسلا  ع  لسرأف  داهجإلا ، ةق   ةف 

.ةهكاف لالس 
يم تفن  نأ  ع  .اعجأ  تاولا  لوان  اك  قفلا ، يف 
ىلع ينعا  بالا  نأ  هو  حو  هعم ل  ش  تاللا ،

، قاعلا ىلإ  لخد  ةشأت  ًاأ  يم  ی  ل  هنأ  ةقح  نان 
.ناّع يف  يقف  ةفغ  بلا م  ةغت  ّيلع  ّعو 

اس الو  لسالا ، داسو  لا ، فقلا  تالع  تأب 
عجالا ماص  ةعاسا  ناك  .ها  ٌحاترا غ  هم ، ّلقلا 

ىقی ةلالا  هه  يفو  فقلا ، ّتو  ةخألا  ةقلا  يف 
.لع ال  ناّع  ىلإ  موقلل  ًالامأ  اقفنأ  یلا  نلسالا 

لا فقلا  تالع  لح  ءانألا  تالاو  راقت  تدرو 
له لو  .لصام  راخإلا ب  لهلا   1 یدار أو  ىلوألا ،
اذإ ام  یت  ع  نامإلا  ل   اهب ؟ راقت  عفل  ءانأ  كاه 



نالا حالس  نالعإ  لو  .صُأ  ق  فاهألا  لك  ناك 
ًاسام ناك  ةعضلا ، ةلل  ًاقفو  ءيش   لك  نأ  يمألا 

س لا  اه  لقن  يعاسا  ل   ةعلا ؛ س  ةل 
ةرداغم م  تأ  ل  يل  خأ ؟ تارت  كاه  لأ  .تم 

تلا ةدج  نإ  لب  ف  فنا  ق  لللا  لو   .قفلا 
ءاجإل ًاج  ةفم  ناك  ةندرألا  فتاهلا  ةش  اهفت  يلا 

.للا ةعاذإلا  فتاه  ةساب  يلخات  یح 
فغلا ةمخ  لدان  أر  خأ  ّح  مألا  يب  غلی  نأ  ىخأ  ك 

ل لذ ، ثح  لو  .لا  فقلا  تالع  نأش  يف  اقف ، يف 
س هللا ، : » ًالثام ًامأ  لاقلو  ةلا ، هصف  اهنأ  لجلا 
جمانب يف  راش  ئاقد ، ع  ع  امأ .» ىلع  غلا 
ةمالعإ ةن  م  هقلت  خ  ع  ًالوأ  ثتو  َشام ، يعاذإ 

يل ع اهلاسرإ  لا  يف  یدسالا  ماق  ءانألا ، تالاو  حإل 
يف هلع  عالالا  ةلا   هتدروأ  مو ث ع خ  كافلا ،

ثت قل  .یداعلا  بعلا  الا  أر  ع  ًاخأو  اله ،
، رمألا تام  ىلع  لا  ع  : » لقو ٍخ  ِت 

ىلع دعت  تافلا  هه  نإ  نلق  ًاصاشأ  نعت  لو 
ةدافإلل هلّهی  عضو  يف  هنإ  لاح ، ىلع أ  .ةئافلا  لصألا 

ه س  لا  امأ  ض  يمالا  غلا  م  قلا 
«. تاراغلا

ردأو ءالا ، لعث  ةلع  تاراغلا  بألا  لا  اعد 
عانأ عن م  ًاأ ، يه  راخألاو ، .ةلا  هه  ًاف س  ًاش 

تالا جوأ  ناّع  يف  ك  لا ، اهل  .يضاعسالا  لعلا 



يلا لا  فقلا  تالع  لح  ماسفله  ةدرالا م  ةمالعإلا 
تاهیدسا يف  مألا  يما  ًالب م  لذو  داغ ، اهل  ضعت 

ّلعت اك  .عمالا  ىلع  لفأ  اهعقو  وی  ناّع  .ماسفله م 
وأ ةلاقلا  داعإ  نام  أ  رولا  نام  ًایج : ًااص  ًاعت 

ك رج ، .ناّع  ةندرألا  ةصاعلا  يف  السام  : » قلا
»؟ كاه لاحألا  وت 

نام لالخ  م  هلسام  ع  ًاأر  لا  ءاسؤر  نُّ 
اذإ ل أ  كاه -»  » و تاملعلا » لت   » اذإ ك رولا :

نام يف  ًادجم  و  ءانألا  تالاو  هدرت  ًائر  ًاثح  لفغُت 
فسم مأو  للت ج ، ، » الو ًالع ، َحأ  نت ق  ثلا - 
تااب نغلالا ع  لوأ  ى  لل  رولا .» نام  ىلإ  ةلا 

ىلع هفغ  امَلَل  داغ ، يف  اناك  لو  .ناّع  يف  ةاعلا  ةرافلا 
يف راغ  ىلع  اهفن  ءانألا  تالاو  ماسا  هلع  ُحو  رفلا 

الل اناك  هلو  لعت ؛) كافلا  ةهجأ  ناك  اذإ  اه   ) ناّع
عقم ىلإ  بقأ  نام  يف  هدجو  لقألا   ىلع  كاه  ًاحان 

.ثلا
، ةغلا تاعاسو م  تاعاس  ةعاذإلا  ب  ىلوألا ، ةلللا  يف 

لای ال  غلا  له   )» ةعاس لك  ًالع  ةغلا  راشو 
يّت م ةك  ءاقصألا ع  حأ  يلأس  لذ ، ع  ىمای .)»؟
نود مو  ةعاس  لك  ّيلع  حُ  يلا  ةلسألا  لك  ع  ةاجإلا 
علّت نإ  هل  لق  امعو  .ةلخالا  یداحألا  لت  ءاثأ  يف  ددت 

ةرالا جمالا  يف  لالا  ه  اك  ًاقَُم  ةلسألا  لك  ىلع 
تال ًاقَفُم  ينولإلا  لا  ع  هلعف  در  ءاج  ةنفللا ،



هتهام ىلع  ابأد  ام  نأ  كری  يقص  ناك  .ّعت  تامالعو 
ًالع ناك  ةراخإلا  تالا  ىلع  دقع  ةل  هلإ  عاسالاو 

.ًاَ ًاحم 
***

ةفص ّيلع  ضع  امع  ءاإلاو  ةهلا  صُأ  ك ق 
م غلاو  .لسام  يفو  ةاذإلا  ةلاو  نالف 

، ةقلا ةساس  ىلع  عالالا  وأ  ةالا  ةلا  ىلإ  راقفا 
ىقی يقلا ال  لا  لو  .يتارق  ناقی  اهنأ  داقعالا  تدرأ 

.ةعلا ههب  لسالا ل  ةهم  نإ  ّيلع ، ءاإلا  ىلإ م 
، ام مأ  ث  امع  يب  نلی  اله  يف  نورلا  ناك 
، ينولإلا لا  وأ  كافلا  ع  ةمالعإلا  تالا  نلسو 

عُأ مأ  ةعاذإلا ، ثأ  ةصالا ع  يتال  اهنم  دس  عُأف 
عا لا ، اهل  .ةفلل  ةلاقم  ةرص  ىلع  اهغاص 
ةهأ كأ  هفن  نالا  يف  يب  لاتالا  ةنامإ  نأ  نورلا 
كدّوت ءانألا  تالاف  .ثاحألا  تام  ىلع  يعالّا  م 

ءاقل وأ  ةمزأ  أ  ّلعلا  لا  ةاك  ّت م  ةاك  تاملع 
.ةصالا ق  هدس  وأ  ةق ،

لا ك مهفلا  ىّقلتو  لذ ، ىلع  داعالا  مألا  لت  قل 
ةعفلا مالعإلا ، لئاسوو  راخألاو ، ةفالا ، ع  هنّك  ق 

امعف .ةللا  خّرم  ه  لسالا  نأ  لّتأ  ك  .ىلوألا 
نعفو ام  ، نفو  هعا ، نمق  ماه ، مأ  ث 

ث ناك  ام  ؛ فاكال  ينام  حبأ  يلو ل  .ًاقت  ه 
نام قت م  قت  ه ه  مقأ  اف ك  .ل  مز  لذ م 



لف ةم  اهلو  ةقلا ، ههب  ًابأ  باترأل  امو ك  يماقإ ،
، تآلاو قلاو ، ةالا ، تاتلا  فالآ  كاه  می 

تاه ت  ك  .غلا  لاعأو  تاهلاو ، تاهالاو ،
ةفاضإلا ثاحألا ؟ هه  لك  ىلع  ةماع  ةن  ءاقلإ  م  لا 

؛ لاعلا ءانأ  يف  ةراخإلا  قِفلا  فالآ م  ةع  كاه  لذ ، ىلإ 
...ًاتأم وأ  ًااص  ًاتم  نو  علا  نأ  لّت 

عاجالل اله  ىلإ  ىلوألا  يتراز  ءاثأ  يفو  ةق ، ةف  ع 
دانالا هفنأل  يئاسؤر  حاس  س  ردأ  لا ، ةهب 

« كاه نت   » نأ ىلع  یلاو  ءانألا  تالاو  ءارو  ىعأ  ل 
ه ةلاعلا  راخألا  ق  نأ  أ  ك  تاملعلا .» لت  و«
ع ةف  نل  یلا  علّلا  ءالاو  لاجلا  م  ةعم 
يلا ثاحألا  نأش  يف  َّعم  فت  ع  ًاراق  نوو  لاعلا ،
راإ جراخ  نلماعلا  صاشألا  .ةراخإلا  ةلا  لل  حلت 

ثاحألا تام  نقای  هلو ال  ًاأ ، نعلّم  لا  ةه 
راخا لا  یم  مقو  ءانألا ، تالاو  نعای  ه  ةلاعلا ؛

نأ اهل  يلا س  تالالا  لِق  ةلَسلا م  راخألا  ةعم م 
َلم لجاع ، خ  اههأل  ًاقفو  ةصالا  اهعم  تراخا 

.لَّفم خو  راخإ ،
امع لو  ًابأ ، مألا  اهب  باترأل  ك  ام  خأ ، ةم 

ةق أل  دجو  ال  نأ  ردأ  تالا  داعإ  ةك  تهاش 
ه يعلا ؛ لاعلا  ةَشام  ةخ  ل  يجألا ال  رلاف  .خأ 

ةراخإلا ةلا  داعإ  ضف  لا  قلا  غض  ثأت  لع ت 
لیعت لاخدو أ  لاعلا ، ةغت  هلعو  اهّل ، دَّلا  علا  لق 



اهلو رَّلا ، لا  ىلع  عالّالا  ع  لا  ئر  هحق 
فاشإلا هلع  ّعو  يعلا ، لاعلا  ع  لقأ  تاملعم  خألا 

(، ...فلا داقالا ، ةضالا ، تاللا ،  ) ةلا ماقأ  ةفاك  ىلع 
.ةیالا ةرادإلا  ماهلا  ّك ك م  عم  ياعلا  ىلإ  ةفاضإلا 

س ه  مالا  لا  یمو  لا  ئل  لا   ام 
اهلسل َشالا  فالا  ةعامو  ءانألا  تالاو  ةعام 

اهل لا »؟ اه  جرُن  اذال ال  : » يلالا لالا  حو  ةمالعإلا 
ًافص َّفت  الك  اهفن  راخألاو  رلا  ىلع  عقت  لا 

رلا لف  .ةراخإ  ةنفلت  تام  ب  لقت  وأ  ةفلم 
اهل .اهفن  ردالا  م  هرصو  هتاملعم  ىلع  نل 

تالا نجی  یلا  صاشألا  ل  ال  ًاأ ، لا 
لب فص  هفنأ  ةعد  ىلإ  اهباك  نوعو  ةمالعإلا 

نلسالا مقو  لئاسلا  نجی  لب  نوفا ، هف ال  .رم 
.اهغاص ةداعإ 

، قف راخألا  دس  ىلع  لسالا  لع  ق  ال  لا ، ل 
ك لو  .قت  وأ  قت  عضوو  للت  ءاجإ  هم  عّقُی  لب 
ةمخ يلدان  ىلع  داعالا  نود  لذ م  ماتإ  يعاسا  ن 
عقامو ةم ، تال  نوخآ  نلسام  يفّع  قل  فغلا ؟

قوصو ةلا ، مألل  تارمو  سوألا ، قلا  لوات  ننا 
يع لب  للو  .ةعم  ةراسا  تاسمو  يلولا ، قلا 
نام يف  هشانو  نللا ، هؤاخو  ةلا ، مألا  يف  هّسالبد 
هلع حف  .فلا  ىلإ  نثی  یلا  نانإلا ، ققح 
سألل ًاقفو  : » ةلاقم يف  هتاحالم  عتو  ةّعم  ةلأم  لح  ةلسأ 



ال ةهاقلا ، ةعماج  يف  ةسالا  ملعلا  ةدام  ذاسأ  هو  ّللا ،
ال ض بعلا  ًاك م  ًادع  نأ  وی -  اك  سالا -  كری 
م علا  اهف  ةعَّلا .» ةمألا  ةسالا  ض  لب  امأ 

حئال نلسالا  يئالمز  لو  ةّلم ، ًاسوؤر  نَعُی  صاشألا 
ش تام  ةناعسالا  ًاأ  و  .هفتاه  ماقرأو  هب 
ةفلب لذو  ةرولا ، ةجلا ع  مقو  تاءاقل  ّع ل  يّلم 

.ًامی رالود  يم  وأ  ةم 
يف هلع  تعاو  ىلوألا ، يللاب  يئالمز  ينعاس  قل 
ىلع ت  يلا  هئال  ناك  .ىلوألا  يتاقتو  راقت 

ةءاسإ ...لح  ًان  َتدعأ  له  : » ةدافإ كألا  ةهاج  ق 
يعلا م  ندرألا / يف  فلا  ئاج  لا / يف  تاقلا  ماسا 
ردام ةفاك  ىلع  لح  قل  ًاغ ؛ يب  لتا  يف م ؟ زیألل 

«. تاملعلا
ح ن  ل  ىعی  تاملعم  ب  ًاأ  كاه  ناك 

فلم يف  ةخألا  تالا  يف  تُن  تالاقم  ءاش   
رافألا م  هذ  م  هنإ  .ًاقت  ةلا  ةغلا  فلا 

يف يلالا : لا  ىلع  ًالع  مألا  و  ةِّلا ، تاملعلاو 
مایألا لح  ةلا  مألل  ًاقت  أقا  ات ، كرلا  وأ  زور 

عو .ةهاقلا  يف  نلم م  تاافن 22  نع  لا  صاقلا 
ىلع ًانولإ   ًاب  ن  ل  يل  لسی  لذ ،
عئاقو ع  اهف  أف  تاافلا ، يعماج  لوات  ةلاقم  ع 

تالاو ضامألا  لافألا ، دع  ي ؛ عض  ةقلعم  رصو 
عل ةلیلا  لللل  ةیقلا  لالاو  ةمالا ، ةخدألا   



ةلا مألا  يفم  ءاسأ  لَع  ىلع  نّودأ  لذ ، ع  .تاافلا 
ىلع لحأو  خأ ، تام  نالب  خآ  قال  تاساقاو 
.هب لتأو  ننإلا ، وأ م  خآ  فص  هفتاه م  ماقرأ 
عضوو تاملعلا  ع  ءلا  لق  ةللق  ًاماأ  نأ  امعو ك 

امأ .ءاجإلا  اه  يف  ينمقی  نوخآ  نلسام  ناك  تاقت ،
هعاسا ن  ام  یعلا  الباق  ق  نن  یلا  نلولا 

ًةاعامو ًاخأ ، .اهرات  ةك  همن   ءاثأ  يف  هتاساقا  ةوالت 
يل لق  ًالف ، كاه  جأو  ةماق  ةمك  قأ  ينانإلا ، نالل 

ف ىف  ماعلا ؛ لوات  هلع  لو  جرالا  يف  عللا  لّف  هنإ 
ًالم يسرم  فص  يف  هماأ  ءاق  م  ًالب  ًالام  ي  هن 
ءاقلا ىلع  رداق  غو  هسّرم ، لِق  بلا م  ىقلی  ماللا ،

.يّمأ هش  هنأل  خآلا  عم  حاو  ىلع م 
***

هنإ ًالئاق  يل  ًءاقصأ  ُحزام  سوألا ، قلا  ىلإ  يباهذ  لق 
م ًاصاشأ  ِلا  لاعلا ، هاش   » لا راعش  ناك  اذإ 

هاش  » نت نأ  ةعلا  ةخ  ضفُ  هلقاو ،» ماهالل ،
لو هع .» كاو  ماهالل ، م  ًاصاشأ  ِلا  لاعلا ،

، لعلا هق  ام  ردأو  يتهش ، تو  عباسألا  تّم  امع 
ةفان لالخ  م  ...لاعلا  هاشأ  ق  .ةاعُلا  هه  مسأ  عأ  ل 

يه لاغلا  يف  ههاشأ  ام  لو  ار ، ةجأ  ةراس  وأ  ةئا 
كاه ناك  .تامو  قداف ، فغو  ةرداغلا ، تاهدرو  تارافس ،

، ةخألا ةلا  ةلحلا  ةرداغم  ىح  رانالا ، لا م  رانا ،
اك خآ  لاتا  يفتاهلا  يلاتا  ىلع  دلاو  ةلفالا ، لصوو 



مأ ةحاقو ؟ لذ  عُ  له  ًادم ؟ لاتالا  يب  ضفُ  مأ  ُتعُو 
يفص لالخ  م  يلاتا  ىلع  نوّدس  هنأ  يّل  جذاس  ينأ 

يب ضفُ  له  ةرالا ؟ ىلع  هعقم  یت  ه  ام ال  لب  م 
هنأ مأ  يلباقل ، ًاسام  تا  قلا  نأ  لقلا  ىح   رانالا 

؟ ءيش لق أ  نود  هلم  ىلإ  دع 
تارازو نأ  وی  اك  نهف  لا  يف  يئاسؤر  ل  
ةفلم سوألا  قلا  يف  تارافلاو  فلا ، تالاوو  مالعإلا ،

للل يئاقح  عم  هّجت  اذإ  .بغلا  يف  ةدجلا  لت  ع 
ةلاو نأ  يل  ّی  ق  ًافَلس ، هل  َّم  اك ه  فلا  ةت  ىلع 

مأ حضاو ؛ ل غ  ملا  فم  يف  اهبابأ  لفقأ  ق  فلا 
دقلا نالا  اهلع  ه  مأ  ع ، ةهاج  نت غ  ةلا  نأ 

حصأو .حص  غ  ن  ةدعلا  خرات  وأ  حص  ل غ 
لاو أ  عرالا ح  ةواز  دجلا ع  يفاغتفلا  رلا 

صأ ينأ  مأ  لّفلا ، يقص  فلا  تازال  ًارص  ّعُ 
تام نّودأ  قو ق  ع  تأو  لقألا ، ىلع  لّفلا  هقص 

ع اهفح  ينإ  فس   زا  ةقلعلا  تاملعلا  ةع 
ينك كأ م  فاّك  ىف  ينأ  ًاناحأ  عشأ  .لق و  ه 

.ًالسام
ضفُ یلا  ماهالل  لا  صاشألا  قو  ناح  لذ  ع 

لم ال ر  عئار  ًاصاشأ  قلا  قل  ...هع  راقت  عضو  يب 
عم ةلباقم  ل  .نال  يف  هللا  بح  ماع  مأ  هللان ، ح 
ةم ةلباقلا  نت  نأ  ىلع  عات  ال  ماهالل  م  ش 

.ةاهلا يف  اك ث  ًاأ  ماهالل 



بل نأ  مالعإلا  ةرازو  لعو م  ًاج ، توب  ىلإ  ترداغف 
نإ فتاهلا  ىلع  يل  الاقف  .ه  ًاصاخ  ةماع  تاقالع  ق  هللا 
ةراح ةّلم  يف  هتدا  قم  ناو  رفلا ، ىلع  موقلا  يعاسا 
ةجأ ةراس  ئاس  أ  ، » ةصاعلل ةلا  ةحالا  يف  َح 
خآ ىلإ  باهلا  ه ه  مالا  ّيلع  ناك  ام  لك  هنام .» فعس 

ش امأ  ةرا  لت  ةفال  ت  ًارا  ةراسالاو  عرالا ،
عُ ىلع  دجم  لا  ىلإ  يف   لذ  ع  لخلاو  َلُم ،
قف قا   لغ  لا  قلا  غلبأف  ةفاللا ، تاخ م 
فصو لفلا ل ُی ل  لذ  نأ  ًالِع  ةئان ؛ الم  م 
ح ةماعلا  تاقالعلا  ق  ع  لولا  يفعت  ت  .لا 

ع ىق  هنأل  يم  كأ  ةلنإلا  ناك   لا  يلبان 
له اهلال ؟ لعت  يلا  ةفلا  يه  ام  .كرن  يف  تاس 
م ی  كافلا  ع  ًاكأت  لست  نأ  ةفلل   
ىلإ ام   ىلإ  ةفاضإلا  اهعزت ، يلا  تالا  دعو  اهرانا 

لو رمألا ؟ هه  كأت  ةرافلا  ةعاسا  له  يسالا ؟ اهخ 
اه لو  باجو ، لاس  ةرص  ىلع  ةلباقلا  نت  نأ  بح هللا 

لّستو لا ، ةهب  لتاف  .كافلا  ًاكأت ع  ًاأ  مألا 
.كأت با  يندّوت  نأ  ةرافلا 

نا هتدا  قم  لخاد  فقو  ءاعلا ، عسأ و م  ع 
مو مألا ، دا  يف  يفت  قل ت  .نداعلا  فلل ع  زاهج 

، ةعالاو يَج ، ةفمو  للا ، يفتاه  لت  ّيلع  ناك  ث 
مأ هو  هلع -  َفّلا  قلا  يف  .ةقلاو  حتافلاو ، مالاو ،
ةفغ ىلإ  يكام  ّت  سوألا -  قلا  يف  ًامات  يئاسا 



هللان ىعأو  بح هللا ، تاساس  لح  ةلسأ  حف  .ةشوفم 
ءيش لك  ىلع  للا  يعاسا  ناك  .ةسورلا  هتااجإ 
ك يلو  ننالا ، ىلع  هعقم  م  وأ  يلبان  م  ةله 
ل انأف  .يفالا  لقلل  ًاماكإ  هللان  هلق  ام  لك  نّودأ 

.اله ًاهفات م  ًاش 
م ةل  يف  تّف  ًامات ، ًام  مألا  ناك  خأ ، ًةم 
يلا ةهجلل  ًاقفو  یلا  ةرادإ  ع  ع  فاعالا  ملا 
كاف لئاسر  هجتو  تالاتا  ءاجإ  يف  ءاعلا  لذ  لك  اهدحأ ،

ههك تالاقم  لو  .ُهعقت  راح   عم  ةلحلا  هه  غلل 
ًاش ع فع  كاه  حأ  الف  ًاحان ؛ لا  يف  عُت  ةلباقلا 

ن ةئالا ، اللا  ان ع م  ةماعلا ، تاقالعلا  ق 
ل .هللاك  ش  عم  ةلباقم  ءاجإ  نا  ةرلا  م  هنأ 
ب ءلا  أق  ام  اذإ  ةناث  رمأ  ع  فت  ق  تالاقلا  هه 
يف .رمألا  لق  ةق  لب  لق  ام  يف  ةهألا  الو ت  رلا ،

لا يباُلا ، ح  عم  ةلباقم  جأ  ق  ك  نادلا ،
لو هُخ ، ع  تأق  قل  .يلصألا  مالا  يف  يجلییإلا 

قالإ لجر   هنأ  ًاش  هلباقم  ع  ةاهلا  يف  يل  ّت 
ةعماج م  ملبد  تاداهش  هم  راج  ىلع  جتو  تااعُلا ،

يف قالا  وأ  ةقرافلا  ىلإ  ام   ةرالا  نرلا 
!« يه يه  يه  لل ، ىعم  ال  : » ةغلا تاسالا 

ّلقت اهلو ال  هعقت ، اع ك ق  ةفللا  ةفلا  ناك  لت 
: يب ةعاذإلا  وأ  ةفلا  لت  قف  .خألا  فئالا  ًةراثإ ع 

نُی توب  يف  عم  لح  يس  يب  يلا  ىلع  ام  ًاش  ایأر  »



!« ثلا اه  ةغت  الع  .اهقاحإ  فهب  ةداقل غ  ىمد  ه 
، ةقلا هه  ةعا  مقأس  يفن ، يف  لقأو  ام  ًاخ  أقأ  مأ 
قل .يمِم  ةقفن  ىلع  للا  لذ  وأ  ةیلا  لت  ىلإ  فاسأف 

، لا قاسأ  حإ  يف  اوزا  خراص  ةفذاق  نأش  يف  ُمواس 
يف ةم  تاذ  ك  امعو  .بغلا  يف  للا  تأم  تحو 

- ةناللا دولا  ىلع  ران  قالإ  تالع  ثح  توب ،
تاملعم عجو  ةعس ، ىقأ  كاه  ىلإ  هجف  .ةلئاسإلا 

يف يتفم  ىلع  ةلاقم  و  ًالل ، فلاو  ةعسالا  ىح  ةئالم 
تلتو الهب  ًاتاه  ًالاتا  جأو  ةعاس ، فن  م  لقأ 

يف اهنوس  ش  فلأ  يم  م  كأ  نأ  ًارم  ةلاقلا ،
لخام ع  ةحألا  تام  ىلع  ًةاقلم  يلالا  ملا  حاص 

يف ةیش ، ةرال  ضعت  يلا  ناه  يف  ةم ك  تاذ  .هتب 
ت تاجرد  ع  ناك  اله  يف  قلا  ةراح  نأ  ح 

يف جلا  ىلإ  يغصُأو  تاانا  قوص  نا  ًافقاو  فلا ،
ع تخأو  َشالا ،» لا  لق  ٍناث  خ  ، » لق ماسفله 

.نایإ الا ع  فالآلا م  تام  ةع  لذ 
الك ًالخ  ّحأ  لازأ  الو  علا ، ئم  ءاخأ  ترا  قل 
اذإ اع  ات  كرلا  لسام  لأس  امع  ةللا  لت  تت 
يف هع  لا ك  لجلا  فتاه  قر  ىلع  للا  ينامإ  ناك 

قلل ّيَمق  خأ  ىح  يسأر  ّيلإ م  .بالا ف  عسألا 
ًالئاق تو  فوعلا ، هلدام  ينامإ  ناك  اذإ  ام  حجرألا  ىلع 

.رداغو جاعنالا ، عب  رعلا  ىلع  هل  لذ ق  نإ 
ه لثام  لعف  در  لو  ًاأ ، لعلا  م  ًاءج  لذ  ناك 



ينأل ةعالا  ی  يل  اوّم  فالا  يئالمز  عف  ءاسا ؛
كأ لو  لماك  ماوب  لع  لا  اله  م  حلا  لسالا  ار 
ةحاو ةئال  كاه  ناك  .خآلا  صفلا م  صاقا  ىلإ  ىعسأ 
یلا صاشألا  ماقرأو  ءاسأ  هفنأل : علا  اهب  ف  قف 

لب ىلإ  لخد  ةشأت  اوفی ل  نأ  هو  هب  ةلص  ىلع  نن 
فات  ل  عفتم ، عو  ةللق ، تاعاس  نغ  يف  خآ 

.ةلجاعلا ءانألا  م 
: ّل ةللا  سوؤلا  ةئال  تك  هشألا ، ّم  ىلع 
يف نلماع  ةثاّ ، نساملبد ، لاعأ ، لاجر  نحاس ، نوشم 

، لللاو ةِّلا  تاملعللو  .نید  نومو  لا ، نام 
لئاسوو ةلاو ، ات ، كرلاو  نأ ، نأ  يلا  ىلإ  تسا 

عم همد  ًارّت  ردالا  هه  م  نّو  .خأ  ةك  مالعإ 
ننالا عقام  ىلع  يعالّا  م  هكا  لا  رّلا 

لفغُأ أ له  عانا ؟ عم  ئالی  له  هراخا : قو  تاللاو ،
؟ مأ

ةن اهحاص  ل  ح  ةهاقلا  يف  لفأ  ةقش  ُتجو 
لا ّتأ  لازأ  الو  راإلا ، ة  تافال  قف  لو  ةنانإ 

لت م  هشأ  ةس  ىلاح  ع  يفاص  تم  ءاثأ  يف  ّيلإ 
قل لجأ ، ةداع ، يفن  يف  لقلاو  نادلا ، ىلإ  ىلوألا  ةلحلا 

.ًاخأ لصو 
.لقلا ٍمام  رعش  رافلا م  ي  ال  هفن ، قلا  يف 

ينالا : لفلا 



را ـ خأ ال 
يلا ةسلا  تاهجو ن  صاشألا  ىی  نأ  يعلا  م 
.يعم ك ثح  ام  اهو  لذ ، ىلإ  هانالا  نود  اهل م  نلع 

ن نأ  نود  هتاعقتو م  ّيمِم  تالم  ةلل   ّ لعأ 
ةهلا ناع  يلاقم  ته  امعو  .ًاّلم  اهف  فلل  قلا  ّل 

سأر ىلع  ةیج  تاه  ةلا   تااللا  دهت  ةمالسإلا 
تان ةصالخ  ةلاقلا  ناك  .ًاف  يهجو  قشأ  ىلوألا ، ةفلا 
ت قو  ةلم ، راخأو  ءانألا ، تالاو  ع  ةلقم  ةمالعإ 

ًاققم ننإلا ، لف  مادمأ  يف  ةمات  ةله  اهباك  م 
قل يئالمز ! ةهت  ّقساف  يئلا ، ناعلا  عص  ىلع  ًاحان 
ع .ىلوألا  ةلا  هشألا  يف  ًاج  ًارعش  ةلثام  تاحان  يم 
ام يف  ًاّلم  فلل  قلا  ّل  تاو  ًاتور ، مألا  حصأ  لذ ،

.لقلا رعلا  لذ  رو  ه  مقأ 
يف قلا  ع  ق  ًالا ، امعو ك  باس ، قو  يف 
يف بعلا  عَّقلا  غ  لوألا  يئاقل  ج  قل  .سوألا  قلا 

علا م  لالا  قعلا  يف  ًااش  ك  امع  تاعلا  ساوأ 
قم غ  ًاصاشأ  بعلا  عأ  ك  .ارس  ءانأ  بجأ 

ع ةعم  رمأ  نفهو  رلاو ، تاالا  رالا  نم 
ال ق  ةاغلا ؛ ویش  هنأ  تعش  قل  لاح ، لك  ىلع  .بغلا 

.كألا نفلم  هلو  ىندأ م  نن 
عسأ لو  ةلعم ، تاار  هاشأ أ  ل  ارس ، ترز  امع  ل 
اله م  ًاقف  كأ  ارس  نت  ق  .بغلل  هام  راعش  أ 



، لا هام  هم م  رأ أ  تك ال  يلو  ةم ، ثالب 
؛ ةناث نو  ئاج  دجو أل  كاه  لو   .دلا  وأ  لّلا ، وأ 
، راثآ عقم  وأ  تالفاح  فقم  يعمأ ع  كت  يعاسا  ناك 

خأ لو  هعم ، ءاقلل  ينعی  سالا  ناك  .اهخأل  ًاقحال  دعأو 
ًاج بغلا  م  خآ  نام  أ  يف  وأ  اله  عراش  يف  ًامی 

.ةرلا عرالا  يف  لالا  اك ه  ًافلو  ًالهام 
ع ةلا  نرلا  اهف  فل  ال  ام  كاه  ناك 
ك علا ، .تااعُد  نقلُ  هعاس  يهف  غلا ،
ًاع ُیأر  نأ  يل  یأ س  لو  رفلا ، ىلع  يشأج  ةار  عسأ 
مالفأ اهرم  بعلا  ع  اهنّك  يلا  ةفلاف  تااعُد ؟ نوُ 
بعلا لَُ  ح  راخألاو ، خرالا ، و  ةئالا ، دله 
هاج وأ  فن ، ءاثأ  وأ  ناحألا ، عم  يف  نباهرإ  هنأ  ىلع 
ًاصاشأ الو  ةهلا ؛ لهم  ااض  وأ  تاَص ، لت 

نلوا سالا  ناك  ارس ، يف  هذ  ایأ  لو  .ن 
.خآلا هحأ  كاضو  يكاضإ 

ةعماج يف  ًا  جأ  ارس ، ءانأ  يف  لقلا  ماع م  ع 
ّيغ م ىلإ  هم  یعلا  ثی  بال م ل  ىلع  ةهاقلا 

هلا هجوأ  قعُف  باهسإ ، هسارل  ةصفلا  يل  .لَق س 
، ارس يف  لالا  ه  ام  كأ  ةجرو  غلا ، و  هب 

عضامو .هنه  غلا  نأ  يل  اب  قل  قرافلا : م  غلا 
هلاو ةضالا  يه  لا  باللا  ًاعش ب  كألا  رالا 
ًاأ م  يف  .راخألا  وأ  ةسالا  لو  ةلا ، تاقالعلاو 

لاعألاو هالا  سَهو  تالاقم ، جماو  حئافلل ، تالم 



.تااعُلا نقل  ًاأ  سالاو  .عساو  قان  ىلع  ةضاعسالا 
يفو ترّت ، ام  ةاغ  لقأ  نلا  باللا  يئالمز  ناك 
 - اله عقالا ع  يف  ةفلم  رمألا  ع  ناك  هفن ، قلا 

نلم لصأ 22  م  یالم  نأ 9  يغلب  قل  .يتاعّقت  فال 
ل يلو  ًامی ، حاو  وری  زای  ا  ن  ةهاقلا  يف  م 
ًاقف كألاف  تالا ؛ ماحا  يف  ةداز  ىلإ  قفلا  دی  نأ  ًابأ  عّقتأ 

.فلا ًازاعا  هكأ  يئاقصأ ه  ب 
عالا عسالا ب  قفلا  ىلوألا  ةلل  یأر  ًالا ، امع ك 

يفن ىلع  حأ  ك  ام  ًالاغو  سوألا ، قلا  يف  عقالاو 
الو تاس  ةقلا م  راخأ  عاتأ  ينأ  لَقعُ  ك  يلالا : لالا 
ىلإ يتدع  لو  يتاعقت ؟ ًاّلك ع  ةفلم  كامأ  فداصأ  لازأ 
يلع م  ىلوألا  هشألا  نأل  ةهلا  هه  ةح  ّفخ  اله ،

.ًابأ لذ  يف  فأ  ينأ ل  ةجرل  ًاج  ةمم  ناك  لساك 
يف ءامقلا  يئاقصأ  حأ  لاتالا  ةداعإ  م  ت  يل 

باسأل لق  ًاعم م  سللا  .داع ف ل ن م  ةعمالا ،
ةرداغلا ّيلع  ناو  ءاقللا ؛ نام  ىلإ  ل   ةم ، تاذ  ةفلم :

ةفل م اعب  لاتالا  ل ن م  لذ ، ع  .خأ  ًةم  ًةأف 
.رمألا تج  اهو  ًالم ، تك  زاهج  ل  هنأل ال  ملا 
تعشو ًادم  افات  ًاخأو ، نلا ، لق  لج  لا 
هل ىهقم ؛ ىلإ  هن  اعد ال  اب ! ا  : » لاق هلو  نَلا ،

، نآلا لالا  كأ  .للا  يف  ىلع م م  يقح  عم  ىلإ 
س تتو  یلا ، فاأ  الداتو  فسأس .» لل 



نأ لقو  .ةرتافلا  لصو  ث  مو  ًاغ ، هاإ  راعاو  هل  يم 
ل .هنام  يف  ّتو  اهفو ، ةع ، داع  اهخأ  لذ ، كردأ 
رق كأ  داع  لم  لج  اهو ، ةفللا ، ةقام  نامإلا   

اهجخأ ةغلا  تافلا  ةلام م  ًاقاروأ  اعجو  لا ، م م 
هلو .ةمألا  تقنُأو  داع ، حاص  كأ ، .هَج هللا  ام م  لك 
باكأ ىلع  فنُأ  هتار  فن  نأل  للا  يف  يلالا  هلا  ىق 

.لت ةهكافلا  ع 
تت ماقألا ، ىلع  ًاس  للا  ىلإ  ًائاع  ك  اب 
.ةهاقلا يف  ًالا  امع ك  يفن  يف  قفلا  هت  لا  عانالا 

لع هنأ  هفو  ّيَع  مأ  هیأر  ىح  ًالثام  ًاش  رتأ  كأ  ل 
هیاعر مأ  ن  ًالف  لالا  لس  ىلع  .فب خ  لذ  راخا 
ةقش ةقش ، وأ  قش  ةبا  وأ  با  ةبا ، وأ  با  ًااُم  - 

ا لا  اه  ةلاح  رّت  نأ  لواحو  نالا -  ةبا  ةغص ،
ٍح جاعلا  كرعش  يف  ف  .ةح  ةاناعم  يناع  ناك  ل 

يف وی  هو  م ، هضمو  عم ، لأ  ع  هنإ  هفعاضو :
دجو نآلا  لّت   . ام  هف  هنأل ال  تاص  ًاقلم  لا 

ال لو  هذاقنإ ؛ ح   م  ةخ  عُ  ىلع  ىفم 
.جالعلا ةفلك  لّت  عت 

يف لخد  خآو ، داع  يف  بُق  هیأر ع  امع  .قفلا  هنإ 
ةلثام ةلاح  لح  مع  لح س  يفن  عم  ُمو  ئاش  لج 

ءيش هف أ  عاسا  ن  .ةفالا ك  ماها  غلا م 
ءاله ةضُع  ةف ع م  كالما  نود  سوأ م  قلا  ع 

نالا ىلإ  بانالا  لت ح  نأ ال  لّت  ذألل ؟ صاشألا 



ىلعو ةلولا  م  عاقت  تار  ىلع  للاو  يعاجالا ،
لذ عمو  ...باث  راو  لافألل ، تاعامو  باللل ، ضوق 

ينو .لإ  ةلا  ءالا  حاف  يغ  تاوم ل  ت 
ةف لمأ أ  كأ  اذال ل  راخألل ، ًاعامو  فلل  ًاام  ًائراق 
؟ هعم ياعلا  صاشألا  ءاله  ما  ةق  وأ ع  قفلا  ع 
امع ثح  خأ  رمأ  فلا  ةّع  هرعشو  داع  ينّذ 
رعش يمات  ىلإ  دأ  لا  لا  هشأ  تأو  ًالا ، ك 
اهفن ةرلا  لل  جّورأ  ك  لساك ، يلع  ءاثأ  يفف  .لقلا 

لك ىلع  .ًالا  امع ك  ًأخ  اهتعا  يلا  يعلا  لاعلا  ع 
ان ع قفلا ، ةحو ع  ةق  ك  هشأ ، ةس  عو  لاح ،

ناك هفن ، قلا  يفو  .قفلا  ه  ع  لا  فلا  زاعالا 
ةئر واع  لت  ق  ىلع  ت  ةصالا  يتافم 

: ةلالا واعلا  راغ  ىلع 
« ضَفم اك ه  ماحإ  ماص  يَحا  تاقعلا ت  »

« ةالا ماص ح  قاروأ  »
« ال ىلإ  ةلا  ةلعُم  يل  »

« ةّمالا ةاداع  ةلا  مالعإلا  لئاسو  هت  لئاسإ  »
« لوألا ل ّوعلا  لات  لئاسإ ال  »

« لّت ةقن  يعلا ع  لاعلا  »
وأ قف ، قلا  تاءاقل  يغأ  ك  ينأ  ه  لالا  عقاوو 

قلا رعش   » .ةساملبلا عُلا  وأ  تافلا ، وأ  تاهلا ،
كأ ةج  تالعم  «، » قفلا م  غلا  فلا  سوأ 



«، سوألا قلا  لود  يف  بالا  ىلع  لقأ  نامدو  ًاضافنا 
ل ت غلا ...» داهجإلا م  ًةاصإ  لقأ  نسوأ  قلا  و«
لو  ةصاخ ، تالاقم  وأ  عئاقلل  ةاور  لب  ًاراخأ  رمألا  هه 

ال اهنود  م  لو  ةقلا ، يف  سالا  رافأ  ىلع  عقَو  أ  اهل 
.عئاقلل ةراخإلا  ةاولا  وأ  ةئلا  واعلا  هف   

يتالاقم ةئاغ ع  سوألا  قلا  ةباإلا ع  يتخ  َت  ل 
سوأ قلا  ةرص ع  سر  يف  ًاأ  هاسأ  لب ك  ف ،

ًاخ ع كأ  امع ك  .لاو  ّلاو ، ءاغلا ، هفت 
خأ كأ  ل  تاراعش ، نقلُو  تاار  نق  ضاغ  صاشأ 

وأ زافللا  ىلعف  .ةرَّلا  هالا  راإ  جراخ  ث  اع  ءاقلا 
هات لو  ح ، كاه  نأ  وی  ق  ةاغتفلا ، رلا  يف 
نعفی ال  عقالا  ضرأ  ىلع  ضاغلا  صاشألا  م  ًاللق 

، هل رص  اقلال  لا  تالآ  یت  امع  الإ  هتاعّالو 
، لذ نغ  يف  .الا  لوال  هلزام  ىلإ  لذ  ع  نودعو 
، سرالا ىلإ  هاذ  لافألا  ن  ةیلا ، خآ م  نام  يفو 
يف ةرولا  ىلع  صاخ  ضع  و  اهتال ، مقت  تاراقلاو 

.قاسألا
ةلا ئاقلا  هب  يما  ه  ءاسالل  ةراثإ  كألا  نإ 

ماها كاه  ناك  م ، ىلإ  يتدع  ع  .يتالاقم  يف  ءالا 
لح ةّعم  تاساقا  ىلع  للا  و  ءالا ، عضب  ك 

.عضلا
اهلك عأ  اهلو  ًاج ، ًالَق  ّهلوات  يلا  تالاقلا  قل  قل 



مأ هو  تاعقمو ؛ تائا  تالا  ءالا  نأ  عانالا 
نإ ه  ءاج  خ  عذُأو  .ّهع  ةملا  يتال  ًامات  ٍفام 
ىلإ فلا  م  ءالا  ّت  مع  ًاراق  رصأ  لا  ناللا 

ءالا فّت  ةق  لو  ّهجاوزأ ، ةقفام  نود  جرالا 
لب ًاخ  ةهاقلا ل   يف  قّتأ  امع ك  يلاح  تالا 
اهق تجو  يلا  يه  ةملا  يتاف  .عقالا  ضرأ  ىلع  ًاراخا 

: يتامی فد  ىلإ 
ىلإ باهلا  َّيلع  لاز  ام  .ةماقإلا  ةزاجإ  یل  ملا  جخ 

ةلا ةاقولا  ةلا  سو  ئاقلا  تعلا  لذ  عَّلا ،
ىلع ٍقا  ءيش  لك  نأل  حاترالا  تعش  قل  .ةلا  ةحاس  يف 
ساكأ م ساعلا ، هلغ  ننم  نفم  .ًالا  هلاح م ك 

نوِّعُ ناش  اهتا ، ةفا  ئاخ  رالا ، ةاغلا  تافللا 
، ةَّقللا غ  هلسأ  ىلع  نم  دج  تالا ، يف  الا 
، خآلا سأر  قف  ح  هم  لو  لا  سالا  ففص م 

ىح ...ةفَعام  ةع  لعت  اهنأ  مأ  ةلا  لعت  ءاه ال  تافم 
يف نكأ  نأ  يب  ضفُ  يلا  ةفغلا  ىلإ  هجلا  ّيلع  ّعی  امع 
لق ةّدلا  تامالا  م  ًال  ًاقو  مألا  لی  اهلخاد ،
ىلع ئی  قاس  فنو  ٍقا  لجر  هو ن  .اهلإ  لصلا 
م م لذ ، عو  .اهو  ةق  يعو  ىلا  هعارب  ةمُق 

يتاللاو يلح  تائاقلا م  ءالا  ىلإ  علا  قاساو  رانالا ،
: تاحاشب ّهسوؤر  غُ 

ام ًاموي  جاوزلا  كيلع  ةمطاف  كل  ضيبألا  كلذب  كيأر  ام 



اهيف بغري  نل  ثكب  هنم  ًانس  ربكأ  ةمطاف 

ةبسنلاب لثم  مهلك  نودبي  ضيبلا  رمع  ًادبأ  رزحأ  نأ  يننك  ال 

ّيلإ

ءارو تايتفلا  ُتلأس  ينالي  له  ناصمقلا  ءارش  كلذ  دعب 

ةهِقهقم ّنهادحإ  تلاق  نيس  مجنب  هبشأ  تنأ  ةدضِنملا 

ىلإ هّجوتلاو  ٍتآ  ريدملا  نآلا  باهذلا  كيلع  ّنهعمجأب  َنكحضو 

ةحئال ىلع  خألا  ءيشلا  ناك  ةروتاف  عفدل  يولخلا  فتاهلا  ةكرش 

نمو ةفرغلا  كلت  ىلإ  لخدنس  دعاسي  يذلا  ىتفلا  لاقف يل  يعّضبت 

فقتو أت  ال  اذامل  لاقو  ةفرغلا  انلخدو  ةيزيلكنإلاب  كمّلكأ  مث 

تاونسلا طرفُم يف  لكشب  ةجّربتم  هل  ةليمز  ىلع  ًالاؤس  حرطو  انه 

نأ نيديرت  اذام  بنيز  ًاحاشو  عضت  الو  ثلاثلا  اهدقع  نم  ىلوألا 

هدي ليبقت  تلاقو  ةّلذُم  ةرظنب  بنيز  هتقمرف  رغلا  اذهب  يلعفت 

توصب تلقو  هسأرب  ىتفلا  أموأو  هؤالمز  هقهقو  ّيبغلا  اهيأ 

ًاليزج ًاركش  ًادج  ةولح  ةلماجم  يد  قفاوم  يننأكو  حضاوو  عفترم 

ةعرسُم مّحلا  تلخدو  ةرودنبلاك  بنيز  هجو  ّرمحاف 
***

ثاحألل عت  يه  راخألا  نأ  يف  ماولا  ىلع  فأ  ك 
، لساك يلع  هشأ م  ةس  ع  لو  .لاعلا  يف  ةهأ  كألا 
ًامات ع ةفللا  ثاحألا  لت  يه  راخألاف  .هفن  عقالا  ضف 

فِّم ثأ  مألا  اهلو  .ةعاقلا  ءاسالا ع  ةملا ؛ ثاحألا 
َلُت امعف  .سوألا  قلاك  لهم  لاع  ىلإ  ةلا  ةقلل 



مألا عُ  مادمأ ، يف  ماد  ةحاس  يف  ام  ش  ىلع  رالا 
سالا ىلع  رالا  قالإ  نأ  فع  لهلا  علا  لو  ًاخ ،
نفع هنأ  مأ  هفنأ ، كاه  اناك  قل  .ًا  ًامأ  ل  كاه 

أ ىلإ  لو  .ىفاعم  ًالس  داعو  نالا  لذ  ق  ام  ًاش 
يف ةملا  ةالا  ع  تاملعم  لهلا  علا  ل  م 

ةضاغ ةهات  تهاش  ارس ، ىلإ  يباهذ  لق  سوألا ؟ قلا 
جاسالا بَغلا  غ  ف  راخألا ؛ ةن  ض  ارس  يف 
عالإ ّت  اذو  .مآ  نام غ  ارس  نأو  ال ، هلا  نّ  هنأ 

.ةعاقلا هنأ  قعس  نإف  قف ، ءاسالا  ىلع 
ءيش أ  مالا  نامإلا  ناك  اذإ  ا  حولا  لالا  لّت 

ةیف هام  وأ  ةاغتف  رص  ىلإ  َتن  اذإف  .مألا  لاح 
يف ةلا  عرالا  لالا ، لس  ىلع  سوألا -  قلا  ع 

فولا يه  هحالت  ام  ةرسإلا -  وأ  مد ، وأ  ةهاقلا ،
ىح داع ، غ  مألا  وی  .نام  لك  يف  ةقالا  ةعلا 

فلا  » لم تارال  ةهت  ةغلا  فولا  هه  نإ  ل  لاق 
يف ّلألا  الا  نل - اش  «، » روالا جلا  لا ع 
ع اففك  اذو  صاخ .» ضع  حاو ، ع  ناثا   » وأ لاعلا ،»

اهئاسأ ماهألاو ، سلا ، قلا  ةالا ، لم  فص  ةت 
ةالا وغف  يقلا ، اهاع  ءاسألا  هه  لم  ةزالا ،
ماهألاو سوألا ، قلا  ةقم  سلا  قلاو  ةلا ، ةالا 
اَْْسأ اذامو ل  ًاقَف ؟ لذ  ثُ  لأ  ةعافلا ، اهاب  يلا  ماهألا 
ةلا لقلاو ، رالا ، ةلا ، لم  ةع  ةنفلت  تاق 
ةساح ع  اّلت  اذو  نال ؟ لقمو  نال ، ةرامو  ةعلا ،



سأ عو  هللا ، ةمواقلا  ةار  ل  بح  عو  لضالا ،
لذ ثُ  لأ  ةعاقلاو ، بحو هللا ، ساح ، م  ًالب  مالسإلا ،

؟ ًاأ ًاقَف 
ةع مالعإ  لئاسو  ءاسأ  ةجت  ملا  م  ةل  لواح  قل 
.ةُِم اهوجو  قل  اهف ؛ اماق  رلا  لو  يتالاقم ، يف 

با ثاسا  يحاقا  افر  اك  ًامات  ح ، ىلع  ار  هنإ 
ت بعلا  نأ  لل  ةجألا  تافلا  يف  تااعُلل 

.لاعلا خأ م  ٍحان  يف  ًاأ 
تااعُد ب ماقإ  ه  الف  لب ؛ مالا  ه  ال  علا ،

ةش نل  سّم  لاع  ةداقو  عزام  صاشأ  رص 
تافص يف  هّلقأ  خأ ، رمأ  ةفاضإ  هعاسا  لو  .ةَّم 

.ةفلا يف  ءاقلا  ّهی  ام  ىلع  ت  يلا  ماعلاو  تاّلا 
راشأك بعلا  ةرص  يفت  تالاقم  عضو  لواح  لا ، كامو 
ةعلا تالا  تامقم  عم  ةلباقم  جأف  .راألا  ـ  غ

 - ل و  ذو  رذاب ، غب  ب ، ذ  فوأ  بت  جمال 
لا ع  ةلاقم  و  .كاه  َُت  جمالا  هه  نأ  لل 
يهالا ملا  م  ةل  ناك  لا  يناللا  يلا  هو  مر ،

 - ةئلا ةفلا  اهنإ  .يعلا  لاعلا  يف  ةهأ  كألا  ينفللا 
تاماك جماو  لامأو ، يعلا ، لاعلا  يف  نورهم  ةاه  ل 
نوتی ضانو  یّج  صاشأ  ةلم  تاهیدساو  ةخ ،

.مقلا ةك  عضم  نقاو  تالب 
ل ددت  نود  م  لت  تالاقلا  عانأ  نورلا  راخا  قل 



ةناث ةب  ىت  دات ال  يلا  ةئلا  تافلا غ  يف  اهن 
ةفلا يف  ُت  اهنأ  مأ  ةفالا ؛ تاملعلل  ًاقفو  ءاقلا  م 

يف ىعی  لاو  ءاقلا  ّهی  ام  ىلع  لا   دعلا  يف  ةعالا 
«. غص لاع  هنإ   » زرا ىلع ن  نالف 

ةعص ردأف م  راخألا ، لصافت  يف  لخلا  ّيلع  ناك 
نلثام و بعلا  لك  نإ  ةلئاقلا  ةلَلا  ةفلا  قن  ةلوام 
امع يفب  ةفلا  لت  يف  هسأ  قل  .ًاحاو  ًاناك  هراعا 

لت فصل  ةفالا  ةحلا  ةللا  يعلا ؛ لاعلا  ع  ك 
ةعمالا كاه  مو ث ، .ًاع  نعُی  ناس  اهق  يلا  الا 
ةملا حراتو  ةحلاو ، ةّخألا  ع  ةسلا  اهتاناب  ةعلا 

.بعلا ةلئاسإلا ع  
ةقلا نإ  ةلقم  هت  لا  عانالا  ىلإ  لذ  لك  فا 

لو .لثام  نلم ش  وأت 260  داغو  الا  ةئاقلا ب 
لا تالا  يف  ةعلا  لولا  اهضاخ  يلا  بولا  خ 

.ًاع اهع  لب ض  لئاسإ  ل ض  ةخألا ،
فتو ةعلا ، لولا  بعلا ض  ةك ب  قراف  كاه 
نرلا ًاع : هع  ع  اهنو  يلا  تااعُلا  يف  لذ 
تااعلا يهت  الو  ح ؛ ةیم  ناس  ع  تااعد  نقلُ 

لقت یلا  العلا  م  ناس  ع  ةهاقلا  ناس  اهُ  يلا 
نلفلا و  فلا ؛ داعالا  يف  نفُ  هنإ  ةعئالا 

م ًالجر  نإ  قلا  حإ  يف  ءاج  قل  .لللا  ناس  م 
له : » لأسو سقلا ، يف  ةئاهك  تاودأ  م  لخد  لللا 



ىلإ لا  حاص  ف  زافللا »؟ اه  حالصإ  عاسا 
فع .لجلا ك  بهف  لللا ،» نأ م  ال ب  : » لاقو لجلا 

هعاسا نأ  ن  هنأ  .ًارعم ال ب  لءات  تأ ،؟ یأ  م 
يف مألا  رتو  هفن ؛ مألا  ثف  خآ ، ًام  قو  .يعاخ 

باهلل ُّضا  الو  حاو  َّی س م  ل  نآلاو ، .لاث  م 
ناك اذإ  لأ  داك  اف  .ج  ام  قّت  ل  لو  .هللا  مار  ىلإ 
م نأ  له  : » ًالئاق حّللا  ت  ىح  هزافلت  حالصإ  نامإلا 

: َعماد َع  لأسو  لجلا  ص  فف  هاش »؟ ام  وأ  لللا 
اذإ اع  لأسأ  امع  لللا  م  ينأ  علا  فع  «ك 
زاهج هنإ  : » ًالئاق حّللا  باجأف  زافلت »؟ حالصإ  هنامإ 

«. ا س یدار ،
لو كأو ، علا  م  رقلا  اه  ىلع  يعلا ه  لاعلا  نإ 
ىّنأ .مألا  ةف ع  نل أ  لا ال  يف  ءاقصألاو  ءالملا 

تاروالا لك  نفعو  ةنامأ  راخألا  نعای  هف  ةفلا ؟ هه  هل 
َُی يعلا  لاعلا  نأ  ءالملا ه  هفع  ام ال  لو  .ةسالا 
یالم كاه  نأو  َقعم ، ىلإ  لو  ةعلا ، يهو  ةغل ، ىلإ 

دجو ان ع  ةلود ؛ ئر  هف  ًاأ ،  بعلا  لا 
ءانأ فلم  يف  لا  اوداعا  یلا  بعلا  دهلا  فالآ  تام 

.لئاسإ ةلود  ما  ىح  سوألا  قلا 
رهم يجأ  ّلعم  يب  لتا  ات ، يف  ك  لالز  ع 

»؟ اذال  » .ةثرالا عقم  ىلإ  باهلا  رأ  ك  اذإ  اع  يلأل 
ّيلع ناو  ...ةعلا » ةغللا  ت  نأل  ًاح ،  » .ًاهم لأس 

.ةعلا ىلإ  اهم  ةلا  ىلإ  بقأ  ةلهلا  ةغللا  نأ  حشأ  نأ 



نلی نایإ ح  يف  حال  قو  يف  اه  هفلا  ءس  فداصو 
ًالثام ةعلا  ّلت  هثُت ل  لا  عانالا  نو  ةسرافلا ،

.اله يف  ةنالالا  ّلت  ءلا ل  هثُ  لا  عانالل 
نعای يلا  تارلل  ًاصالخإ  كألا  ءاقلا  لهج  نإ 

لباق غ  وی  هنأ  ةجرل  ًاناحأ  ًاج  ًاك  ن  اهف  راخألا 
لس ىلع  خآل ، ح  م  صف  هت  ناك  لو  .جالعلل 
لأس امعو  .راش  ىلإ  ةلالا  ةعلا  ةقلا  لت  امع  لالا ،

يت ّت  هم ،» سولا  ماقنالا   » ع ةداعلاك  راخألا  عم 
قرافلل ضُعو  ملا  ءاثأ  يف  تج  يلا  ةساملبلا  تاعالا 

ناك ام  رق  ةقم  ت  ل  يلا  علا  ةعلا  لولا  ب 
وأ زاغ  راآ  ن ل  نأ  قف ب  كاهف  .ةرام  اهلام 

لالحا ًاعقاو ت  اذو ك  مأ ال ، ءالا  ٍفاك م  راقمو  فن ،
وأ هنألل ، ةئالا  تاولا  ةام  لع  وأ  ةراعسالا ، قلا 
لج وأ م  نایإ ، ات ، لئاسإ ، عم  دوح  ل  ناك  اذإ 

.قرا
.ًاك ل  لو  ًازانإ  عُ  علا  اه  م  تاملعم  عف 

ىلع ناك  للو  ةَجمو ، ةعس  نت  نأ  راخألا  ىلع   
تلا زاهج  ىلع  تاس  رانالا  ةغللا  لح  ةلالا  ةلاقلا 

: ةفلا يف  ًانام  اهل  نأ ت  لق  ةِّلا  تانالا  فلم  يف 
ال مهنأ  وه  لاحلا  عقاو  نكلو  ةدحوك  ًانايحأ  برعلا  ىلإ  رظنُي 

عقاولا يف  اهسفن  ةغللا  نوملكتي  ال  مهنإ  ًاضعب  مهضعب  نومهفي 

يتلا ةيديلقتلا  ةيبرعلا  كانه  ةفلتخم  تاغل  ثالث  نم  ةيبرعلا  فلأتت 



اهتطساوب ةيعيبط  ةثداحم  ءارجإ  كنك  الو  ًابيرقت  دحأ  اهفرعي  ال 

طَّسبم لكش  وهو  ثيدحلا  رايعملل  ًاقفو  ةيبرعلا  كانه  كلذل 

َبطُخلاو رابخألاو  ةباتكلاو  ةءارقلل  مدختسُي  ةيديلقتلا  ةخسنلل 

ةدَمتعم يف ةغللا  هذه  ةنسحو  ةيبدألا  تاباتكلاو  ةيعرفلا  نيوانعلاو 

نك الو  ةدماج  ةغل  اهنأ  يهف  اهتئّيس  امأ  رعلا  اعلا  نم  ناكم  لك 

ةيناث ةئّيس  كانه  ةيكيسالكلا  ةيبرعلاك  ةيداعلا  ثيداحألل  اهمادختسا 

ةباتكلاو ةءارقلا  ديجي  رعلا ال  بعشلا  فصن  كلذ  فرعت  تنك  اذإ 

يهو ةّيلحملا  مهتاغل  برعلا  ملكتي  ًاضعب  مهضعب  عم  مهثيداحأ  يفف 

ليبس ىلع  ةدحاو  ةغل  نع  ثدحتلا  كنك  هنأ ال  ةجردل  ًادج  ةفلتخم 

ةيرصملاب سّيوكو  ةيديلقتلا  ةيبرعلل  ًاقفو  ديج  ينعت  ديج  لاثملا 

اهلباقي ًازبخ  يرتشأ  نأ  ديرأ  ةينيطسلفلاب  حينمو  ةيقارعلاب  نيزو 

ةغلا ْب َن خ 
ةلقلا ةعلا  ًاخ  شأ  نأ  رأ 

.ةلا شأ   یاع 
ىلعف ًاضيأ  فلتخي  ظفللا  نأ  رّكذتو  ةعبسلا  قراوفلا  ب  لباق 

هظفل بعصي  يذلا  فاقلا  فرح  ةرهاقلا  نوعلتبي يف  لاثملا  ليبس 

ىرخأ ةيبرع  لود  ةهَّوشم يف  ةقيرطب  وأ  ًاديج  هنوظفلي  مهنأ  يف ح 

هف .يعلا  لاعلل  علا  لهج  حجرألا م  ىلع  ُتفسا  قل 
اهیل ناك  نالف  نأ  عانا  ّل  لو  ًابأ ، لب  افع  ل 

.يعلا لاعلا  ىلإ  سّم  غ  ش  لاسرإ  نأش  يف  كش 
حّجر ام  اهو  ةعلا ، يتداجإ  ىلإ  لا   ئر  لّتأو 



ةلك هف  عسأ  داكأ ال  ينأ  ار  اری  هف ل  .ًالسام  يعت 
.ةهاقلا ةیم  دوح  جراخ  ةعلا  ةللا  تاغللا  م 



لالا : لفلا 
له لو  نالا  ءاحأ 

يف ةفالا  ةلم  هفأ  ينأ  ملا  م  ةق  ةل   
سالا ع  ج  ام  ةراخالا  تالا  هُت  يعلا : لاعلا 
.ةفَّم ةرص  ىلع  لت  فوعم  سالا غ  ناك  اذو  قف ،

ك ق نَّلا ؛ ًارعش  ن  هنأ ق  و  سا ، يقلق  ل 
لذ لو  ةسارلا ، ماأل  دعت  يلا  يتاقاص  ءاحإ  ةداعإ  عقت 
لا ىلإ  قرافلا  لقت  ت م  ًالا ، امعف ك  .ث  ل 
ةفغ راسا  لالخ  ءاقفلا م  باللا  يئالمز  يب و  ىندألا 

غلا يلاأ  عأ  لو  ةلماعلا ، ةقلل  ةس  ةحاض  يف 
.للا يف  ةلا  ةج  يهو  لاملا ، يف  لا  غلا 

، ًالا ك  امع  .ًالسام  صأ  امع  كاه  قأ  يلو 
قو ت  ًاعئار : ًامأ  يعلا  ةالا  ن  داعا  ناك 

ال تالاتا  ءاجإ  خأم ، قو  يف  رلا  خآ ، صاشأل 
نورم كاهف  نآلا  امأ  .رمألا  تام  ىلع  فقلل  عاقنا 

؛ حألا ك وأ  عك ، ةَّم  مالعإلا  لئاسوو  لا ، يف 
.ًاَع خألا  علا  ةرا  من  ال 

، يب ةللق  ةلا  ساقلا  نأ  ك  حال  اقلا ، امع 
قرافلا لذ  كاه  ناو  .ىماقلا  يئاقصأ  و  فَّقم ، يغك 

لك هعفدأ  لا ك  راإلاف  .هلازإ  لا ال   لا  يلالا 
ثالث ةل  لا  م  صاشألا  ع  ام   وا  هش 

لع می  ع  لو  لقت : ق  خآ ، نام  ىلإ  ًاذإ  لقنأ  .تاس 



.لاملا ةافرو  ءوه  ىلإ  قاشأ  ك  قاش ،
.ةیج ك تاقاص  ءانإل  ًاأ  ًام  قلا  فت  ل  

قف .اهلإ  ةرود  تاراب  مالا  لی  ام  لود  ع  يغأ 
ث وأ  ام ، ز  ت  وأ  قو ، أ  يف  بالقنا  ل 

عاسإلا وأ  خأم  قو  ىح  لعلا  كاح  ّيلع  ن  رافنا ،
قو يف  .تاقاص  ءاب  يف  ًاك  ُعا  ال  مأ  هنإ  كاه ؛ ىلإ 

صاشألا يف  فلا  يف  ةلا  ةاب  عشأ  كأ  ل  يغاف ،
ئب ةاج  یت  ةلع  ف  .هع  راقت  عضأ  ك  یلا 

عضو هنإ  يغ ؟ نأ  ءلل  يلئاسإ   ءارزو  ئب  وأ  يمأ 
ةلم تاملعم  ردام  ىلإ  ةجا  ك  تاك 22 : ل ـ لثام 

هه ىلع  للا  ي  ال  لو  ام  ، ةعام  فهب 
.لسام ةاح  عم  ةم  ةق غ  اذإ ك أ  ردالا 

دادزا قو  نَّلا ، رعش  دم  م  كأ  ناك  عقالا  نأ  غ 
راخألا قِف  ناك  .ًاغ  ًامأ  فكا  امع  ًاءس  مألا 

لئاسو اهّت  راخأ  راخا  ّغت م  اهض ، انأو م  ةلهلا ،
.ات كرلاو  يس ، يب  يلاو  نأ ، نأ  يلا  لم  ةن  مالعإ 
نلو ةقلا  نهف  هلسام  نأ  ضفم  لب  مقن  اك 

، ةعلا نو  ییعلا ال  نأ  ةاهلا  يف  لو ث  اهع ؛ ةف 
ةعام وأ  لقألا  ىلع  ةغللا  ههب  ةثدام  ءاجإ  نو  هنأ ال  مأ 

نأ يلا  يف  العلا  صالا  وذ  یعلاف م  .ةلم  مالعإ  ةلسو 
، رلاو نادراغلاو ، نینإلاو ، يس ، يب  يلاو  نأ ،

یعام ىلع  ناحألا  لاغ  يف  نوع  ات ، كرلاو 
.جمو



يف راغ ، ىلع  ن ، ةلا  مالعإلا  لئاسو  لسام  ناك 
ًالسام نأ  لّل  .راودألا  الق  ل  اذام  .ةیلا  ام  لفأ 

، نل ىلإ  لَسی  ةوروأ  ةغل  أ  وأ  ةلنإلا  ال   ًاغم 
غافلا قو  ًام  ه ، ةماقإلل  غك  يف  ًاف  ًالم  جأ 
ةسرم هلافأ  داتو  .ةعلا  هّلك  نثی  ءاقصأ  فّعلا  يف 

ه ام  .تاعلا  ءالا  ةعاج  ىلإ  هجوز  تو  ةع ،
ال هف  ةلا ؟ ةللا  ع  لسالا  اه  هنّ  لا  عانالا 
وأ ةللا  َُخو  ةبانالا ، تالالاو  تالاقلا ، جماب  هف 
هف هنأ ال  اك  .مقلا  ةل  يلا  فلا  بّرمو  ءارزلا ، ئر 

نولا ماعو  ةراخإلا ، تالاو  عرالا ، يف  ةئالا  تارالا 
ةعام لوا  هنإ  .یملاو  تااعُلاو ، تاقّللاو ، ةهالا ،
ىقف جلا ، تامخ  ىلع  للا  لالخ  م  ةفالا 

ىلإ ثلا  لك  ع  الو  .هجب  نمق  ال  اع  ًالفاغ 
بعلاو قف ، بعلا  جاهلا  ىلإ  لب  یداعلا ؛ نالا 

م جولا  نالاو  بعلا ، نالاو  نالا ،
ث .يعلا  لاعلا  فالا م  هئالمز  ىلإ  علاو ، بع ،

یلا ُت صاشألا  ىلع  ّعی  لب ح ح ال  يف  اه  لك 
ةهجأ يف  لع  ةلباقلا  ُم  نأ  م  لقلا  تالاقم  هعم 

.تابالا
نلع سوألا  قلا  يف  غلا  لسالا  م  یعلا 

يف يغلا  ه  ّم  لا  فلا  راخالا  اه  وی  اك  نو 
حأ عم  َج  ىلإ  ًاج  ةم  تاذ  ُتفاس  قل  .ةلا  ةللا 
رالا ح ىلإ  يّللا  نواعلا  هصاف  .يس  يب  يلا  لاأ 



نالا يف  سللاو  ةئالا  م  ىلع  دعلا  عم  نا 
حأ هل  مّق  ههجو ، ىلإ  لصو  امعو  .لاعألا  لاجل  لا 

داعلا هقئاس  هلقنو  ةلا ، هتالماعم  ءاهنإل  ةعالا  نواعلا 
ناك .ةجلا  يف ق  ةقب  ءانألا  ةسارد  لل م  لا  ىلإ 

ل يس  يب  يلا  لسام  ناو  رمألا ، مالل  ةلاعف  ةق 
دع ه  ام  لو  .كألا  يتاملعم  م  كأ  تاملعم 

ةالا هفع ع  لا  امو  هلإ ، ثّت  یلا  یداعلا  صاشألا 
صاشألا فص  يف  قّعتأ  لقألا  ىلع  ةعاس  قل ق  ةملا ؟

تناو هفس ، تازاج  م  قلا  ل  هرود  نوی  یلا 
يعمأ ع راحإ  ّيلع  ناك  مو ث  خآ ، فص  يف  لذ  ع 

...لقالا مالا 
الا ىلإ  اك ن  انأ  فن  نأ  يئالمز  لآو  يَلآ  قل 

لذ ّف  مألا ل  اه  لو  ناماغ ، اعأ  ىلعو  اهغن  يلا 
ام يف  للخ ف  دجو  مع  هشأ  تأب  .ام  للخ  دجب  رعلا 

ًادجم ناك  ام  يف  لب  يعلا ، لاعلل  اغت  راإ  م  هالفغأ 
نلسالا اهل  يلا  ئاقلا  لت  ت  له  .ًاأ  راإلا  لخاد 

سوؤلاو ةثالاو ، نانإلا ، ققح  نام  يف  شالا  ع 
تالا يف  هن  تاهجو  ضع  ةلع  تب  قل  ةللا ؟

؟ لك له ه  لو  ًا ، ًااص  ًالع  ةراخإلا 
ةا ةعلا  لولا  م  یعلا  يف  تابالا  ةهجأ  مقت 

م یعلا  لح  يف  لفلا  دعو  هفت ، لق  ةثالا 
هو هتارق ، ىلإ  لو  هتاقالع  ىلإ  فئاو  ىلع  داكألا 

ةغلا لولا  يف  ةعلا  تارافلا  یعلا م  عاتو  .فم  س 



نال ع  مالك  لقن  نأل  ك  ع  مالعإلا  لئاسو  ًاأ 
مأ هلو  هلإ ؛ ةلا  الا  ففم  مأ  داكألا ه 

تالمو فص  يف  ًارات  ه  لا  يعلا  يداكألاف  .باج 
تاسام ىلإ  تاعد  ىقلی  ةفللا  تاشاش  ىلع  وأ  ةرهم  ةغ 

يف ةداكأو  ةراسا  تاسم  لِق  مو  تافاقلا ، ةدعم  ةّف 
تاشأت ىلع  ًالم  للاو  لخد ، ةشأت  يع  اه  .بغلا 

قّتو ةنام ، ةج  تالحر  لك  يعو  كأ ؛ ةله  لخد 
، ةاعر باصأ  شان ، عم  تالاتاو  ةلا ، م  ىفعُم 

ةفلت ت  ةسارد  ًاِمو  ًارافسأو  ًالاعأ  ّفت  تاسمو 
تاتلا يف  ةملا  تالا  ة  ت  ام  ًالاغو  .ةماقإلا 
.ةعلا لولا  يف  نداكألا  هاضاقی  هش  ّتم  ةغلا ع 

يف لا  يداكألا  فلم ع  يعلا  لاعلا  يف  يداكألاف 
ققح نام  يف  شالا  ىلع  هفن  مألا  و  بغلا ،
ةغلا تاملا  نأل  ًاج  ًاجأ  عقالا  يف  نضاقی  هف  .نانإلا 

نلسالا هو  ةحالصالا .) ةغللا  ننالا   ) هیب مقت 
 - هنأل هاس  كأ م  نانإلا  ققح  نام  يف  لم  شاب 
الك لو  .لسأ  ىلع  ةاجإلا  نأ ت  قِّلا  م  لاق -  لاو 

يساح ؛ ةح  ّفخ  هقلأ ، یلا  شالا  ءاله  دع  داز 
هءاسأ لقنأس  ينأ  كألل م  رفلا  ىلع  هتاقا  لب  هما 

يلا تالاقلا  ت  .ةص  ةق  هتام  ءاسأو 
لعن الو  ل ، امامأ  لا   » لم باعت  ًارات  اهنوُ 
تأب أ ةاب .» حوم  مالسالا غ   » وأ فهلا » قل 

يف الاقو  حال ، قو  يف  ننإلا  ىلع  هتالاقم  اوأق  هنأ 



انال ًائاد ع  نلقی  نغلا  نفالا  لوأ  اه ، هفنأ ،
.ًاذإ اهلق  ل  مالسالا ، مع  ةرا 

لاعلا يف  نانإلا  ققح  نام  يف  شالا  ةلم  يه  هه 
تال ماع  لك  تارالولا  یال  نهی  بعلا  ءاثألاف  .يعلا 

ققح نام  يف  شالا  لو  جام ، ءالو  ةمالسإ  ةت 
صف دادتو  .ةغلا  ةلالا  تانعلا  نوم   نانإلا 
و هتهش ، دادزا  عم  تانعلا  هه  ىلع  هلح 
.ةهلا هه  قت  ىلع  علا  هوعا  نأ  غلا  فلل 

ع حالا  فلا  ب  ةلَدام  حلام  ةلا  نت 
حالا نانإلا  ققح  نام  يف  شالا  ةج و  تاساقا 

ةفعم ىلع  لا  أ  ل   يسارد ، ءاثأ  يفو  .ةاعلا  ع 
ًاك ًاثأ  مألا  لذ  كت  قو  نانإلا ، ققح  نام  يف  شان  أ 
هقلُ لا  سالا  ه  ةلثام  ةق  ّيف  ّثأ  امو....يفن  يف 
ققح نام  يف  للا  شالا  ىلع  نغلا  نساملبلا 

ىلع اهقفت  لامأ  تارافلا  لف  نالا .» ءاحأ  : » نانإلا
الإ اهت  نأ  اهعاسا  ل   لو  نانإلا ، ققح  عد 

تاناضو ةفافش ، ةسامو  يغ ، لع  جمانب  لت  تال 
تاللا هه  نّلی  نالا  ءاحأ  ناك  .غلا  ض  خأ 

بالا لم  ءاعأف  .لباقلا  يف  هنمّق  ام  هیل  نو 
لولا ع  ىلإ  ةفاخ  ةرود  تالحب  نمق  ًالم ، لهلا ،

نالا ءاحأ  للق م  دع  ةرال  هلاسرإ  ةرافلا  مقتو  .ةعلا 
رارزألا ىلع  غت  ةقل  ةلنإ  ةغلب  ةعئار  ةق  نووی  یلا 

ةرادو ينلا ، علا  فلا ، َلا ، ت ، ةسالا :



نامإ ن  لا ، ىلإ  هتدع  لو  .ج  ن  ىلع  لا 
، نلعت هتراز : ع  يساح  قت  عضو  ناللا  يف  ع 

! الم ان  نأ  ًاقح  نوی 
هفن مألا  ثحو  ةللا ، سوؤلا  ًارت  ةقلا  تقف  قل 

هتراسا عقتأ  ك  خآ  رم  ةللا ؛ مالعإلا  لئاسو  عم 
، ًان ةلقم  اهنإ  لق  ةلاك  ةنفلت  تام  كاهو  .ًارات 

قتلا اهیهامو  ًةداع ، ةلولا  ةسالا  لوات  اهراخأ  لو 
عأ ك  ةللا ، راخألا  ىلإ  ةلاو  .ةقلا  بعش  لك  ه 
غلات يلا  ةملا  ةنفللا  تالاو  فلا  ىلع 

ةعلا لولا  ع  يف  .ةلل  م  ن  ىلع  اهع 
تاضم : » ءاُهلا ُخت  ام  ًالاغ  اهلو  ةلقم ، فص  خألا 
فلا هه  قالغإ  و  زیآلا .» ًالافأ ل  ّقت  تاجأ 

مانو عالا ، ةا  ةملا  ما  نو   قو  أ  يف 
فلا ع  نأ  ًاأ  عشُأو  .لاو  قرلا  نمو  عزلا ،

.خآ بع  ةداقل  وأ  تابالا ، ةهجأل  تاودأ  يه  ةلقلا 
ةخ ءاقلإ  ت  امع  ًاج  ةفم  نت  نأ  ةفلل  و 

.ئوامو ماخأ  ةجاهمو 
يفف .كافلا  ع  تالاقم  لسالل  مالعإلا  تارازو  هّجتو 
ةئاس اهل  ضّعت  ةثداح  يلصو ع  يلا  كاف  ةلاسر  لفسأ 

دقن ةفم  عاجسا  ىلع  اهتعا  نالا  َماق  ح  ةناا 
لولا حإ  يف  اهم  ةه ش  افرو أ  اهعاضأ  ناك ق 

يه هه  هانا ، : » ةضاو فو  ينم  فم  فاضأ  ةعلا ،
ًءافسا ةلولا  هه  تجأ  ىح  ل  قو  لو   انلب .» ةقح 



كأ تنو  .حاو  حشم  دجو  عم  ةسائلا  م  لح  ًاماع 
، لا ئر  هعضو  لا  يلالا  لعلا  ةلولا ، يف  ةفص 

: ماعلا ءافسالا  يف  ئافلا  راسأ  ىلع  َتلا  حأ  هو 
ةليط ءاقدصألا   دحأ  لواح  ًايصخش  يعم  ةيلاتلا  ةثداحلا  ترج 

ةيطفنلا ةيبرعلا  لودلا  ىدحإ  ىلإ  لوخد  ةشأت  ىلع  لوصحلا  تاونس  

ةلاسر ىّقلت  ًاخأ  جوزتيل  لاملا  نم  يفكي  ام  ينج  نم  نكمتيل 

ةيبرعلا ةلودلا  كلت  ةمصاع  يف  لمعلل  ًاضرعو  هبْرك  نم  هتحارأ 

نكلو ديعسلا  أبنلا  ىلع  عيمجلا  علطأو  ًاحَرف  يقيدص  زفقف  ةيطفنلا 

نع بعتلا  بعشلا  ىلع  ّعتيو  هليحر  موي  ماع  ءاتفتسا  كانه  ناك 

كردأف ىرخأ  تاونس  تسل  اندلب  ةدايقل  ّدعتسملا  اندئاقل  هركش 

ةشأت قّزمو  لثم  سيئر  دوجوب  ةظوظحم  اندلب  نأ  مك  يقيدص 

دلبلا هذه  ىلإ  يمتني  هنأل  هرفس 

ءارآ اهعن  تاساقا - لا  يف  ّرّم  ل  ام  ًالاغ 
ءافسالا هأر  ام ه  .عرالا  يف  داعلا  لا  م  بعلا -

لالا م قعلا  يف  لن  ىعی  عم ش  كاه  لف  ماعلا ؟
ًاع قا  اه  .ةصاعلا  يف  ًامی  هعم  و ق ق  علا ،
ءارو  » اله يف  نورلا  اه  اك  بعلا  ءارآ  وأ  هئارآ  م 

...ةحاإ مالفأو  بحو ، ةداقا  ةمزأو  ةثراك ، لك  ةرث ، لك 
نوع دهلا  نأ  ةللا  لت  .فس  اك  دهلا  كاه 

«. هفاقث يف  هنإ  دهلا ، لاح  اه ه  .هاس  نود  هنأ  م 
.دهلا هكأ  ينأ ال  ًءاجر  نّود  لو   » .ءاهلا يف  هعصإ  كّحو 



هسارد ينخأو ع  امأ .» يف  حلاص  دهی  یص  ّل  ناك 
ال .ةلنإلا  هلافأ  سّری  ناك  و  امأ ، يف  هتازاجو 

دهلا ةداإل  ناك   ام  هنإ  ًالئاق  حشو  ةزاغ ، تاوم 
ةغص ناك  نافألا   » نأل ًابأ  ثت  نأ  سلهلا )  ) ةالا
ةئافلا لعت  له  له ؟ نلّ  اناك  دهلا  نأ  لعت  له  ًاج .»
تم ءيش  لك  نأل  ةلا ، نناثو  ثالث  « ؟ اهنل اناك  يلا 

«. دهلا ىلإ  ةلا  ةاهلا  يف  لالا 
له ه ةقلا ؟ هه  يعاس  ع  ه  مالا  يب  ضفُ  ناك  ام 

؟ لا اه  ىلع  نوف  نالا  فن  نأ  مأ  قخأ 
ربع رانيد  ةئمسمخب  تعفد  دادغب  طسو  صعلا  لوانتل  لحم  يف 

قودنصلا مأ  ىدانو  كلضف  نم  رلته  ليتكوك  تلقو  ةدضنملا 

بوك دمحأ  بيلح  تاجاجزو  ةهكاف  قابطأو  تاطالخ  لمحي  ًاباش 

تابورشملا ةاق  نمضتتو  ديسلا  اذهل  كلضف  نم  رلته  ليتكوك 

ىلع رلته  ليتكوك  يوتحيو  اغييرونو  اليدنامو  يتياه  ليتكوك 

لسعو ةدشِقو  لاقتربلا  صعو  ةلوارفو  سانانأ 

لفُقأل ابوروأ  يف  كرجتم  ناك  ول  تلق  يداع  غ  مسا  هنإ 

هسأرب قودنصلا  مأ  أموأف 

ر ًاضيأ  وعدن  نحن  هابتنالا  تفلل  كلذب  موقن  هأ  دوهيلا 

سنيول اكينوم  ليخنلا 

صاخشألا يالم  لتق  رلته  نكلو 

سيلأ نرفلا  يف  دوهيلا  عضو  دقل  هسأرب  قودنصلا  مأ  أموأف 



قارحإ وأ  ران  ينعت  ةقرحُم  تسوكولوه  ةملك  نإ  كلذك 

له ًاضيأ  ىرخأ  بوعش  نم  يالملا  لتقو  يدوهي  يالم  ةتس 

ًاضيأ نوراش  ليتكوك  كانه 

انرسخ دقل  كحضلا  نع  هسفن  قودنصلا  مأ  كلتي  ملف 

نم بك  ددع  كانه  اليتاشو  اربص  توب  نوراش  فصق  اننئابز 

انه ميقملا  ينيطسلفلا 

ببسلاو ًاما  دوهيلاك  رشبلا  نود  برعلا  رلته  ربتعاو  لجأ 

ابوروأ برع يف  دوجو  مدع  وه  نرفلا  مكعضو يف  مدعل  ديحولا 

ةدضنملا ىلع  قلزني  هايإ  ًالعاج  ًائيلم  ًابوك  قودنصلا  مأ  رّرم يل 

برعلا يالم  تلتق  ليئارسإ  نكل  مّهجتب  لاقو 

صالا تلا  زاهج  ىلع  ةدّم  ةثدالا  هه  ةاور  ق 
س اهنأل  اهساب  ًاحان  قّقل  اهب  ق  لو  .يب 

عئا أر  راعا  ىلإ أ م   لو  .یلهلا  ءاقلل  ةمص 
ضفُ ك  هام ؟ أل ق ك م  ًالثام  ةهكافلا  ع 

، ةغلا لولا  يف  سالا ؟ قالا  يف  لثام  راح  عضو  يب 
راهإل یداع  صاشأ  عم  تاراح  نلسالا  م 
ل َّماه  ساقا  ةم  تاذ  عسا  ق  ك  .تاهجلا 

نج ل : » يل لقف  عرالا ، حأ  ةواز  هقلا ع  نج  ىعی 
ىلع ةلا  كاه 60  .رعلا  اه  های  لا  حلا  يرلا 
أ ىلع  للا  م  تأ  ل  يلو  ...نوقع » لقألا 

ةقلعلا تائاحإلا  لك  قُأو  اهلع ، لَّع  ألل  تاعالسا 



وأ حاو  لجر  تاقلعت  ّل س  ل   اهو ، .ةس  عضلا 
.عرالا يف  ةحاو  ةأما 

قثلا ي  ردام  ع  لا  يب  ضفُ  هنأ  حقت  ق 
م ةق  ةاك  لواح  الك  لو  لعفلا ، لذ  لواح  قل  .اهب 

، ةنكاس لنألا  مالعإلا  ةلس  وأ  ءانألا ، تالاو  ماسا  نود 
تالوالا هه  حإ  .لذ  يف  لفأ  ك  ةلم ، سوؤر  وأ 

ةحاو يهو  مّفلا ، يف  له  ت  عوم  ع  ةجان  ةق 
ةاهن لم  ناو  .ةهاقلا  بج  م  ةرالا  عاس  عُ  ىلع 

عضالا مو  ةلا ، تانعلا  ع  ًاراصإ  ّعُ  عسألا 
.حالا لّلت  خآو  َفخأ  عوم  ع  نایاور  ةحولا 

يئام سه  ًالاتا  جأو  لق ، لب ،» مالا  ي  »
يّ ًافل  ًاش  ناك  .لور  ىعی  ةرافلا  لالخ  له م 

.هعم ءاقل  ءاجإل  رفلا  ىلع  يناعدو  ًاقت ،
ثالث يف  فلا  ىلع  ماولا  ىلع  يلت  تاحالا  ناك 
ًام  ًاجم  ناك  مّفلا  لو  ةاعِمو ، خو ، راشأ ،

ىلع رمألا ت  ناك  .ش  یالم  ةثالث  هق  غرللا 
، ىلع ن ك نالا  دع  دادی  مّفلا : يف  حص  ن غ 
ةاك م ةك  ىلع  نل   » .ًاءس ّلا  مان  دادی  يف ح 
يف لور   » يل لاق  حص ،» ل  اهنم  هلو ال  ءالا ،
ناك ةهاقلا ، يف  تارازلا  يف  لالا  او ه  .ّلا  ةرازو  يف  هم 

نّهلی مأ  غافلا ، نقّ  مأ  ةللق ، يف  ننلا  نفلا 
«. ءاخسا ةتاه  تالاتا  نوُو  رالا  يف  ةهفات  لاعأ 
ءاه ِّم  ىلع  ت  يلا  ةحلا  ةفغلا  لور  ةفغ  ناك 



، لا ىلإ  عفَلا  ةالا  هترا  اهتاف  .لع  تك  زاهجو 
.نلیان ه ال ساكأ  ماسا  سالا  ع  ل  : » تاافلا ىلإ  راشأو 

دالا نإ  .اهدف  لّلت  تاافلا  نأو  نفی  نلای 
ةك سالا  لعت  لع  لو  ةزام ، تالاو  يعاصالا 

ةخ لل  ةرازلل  عات  حاو  سهم  اه  ل  .اهماسا 
مأ نحالف  ٍلاعب .» عرالا  ىلإ  نوی  نسهلاو  عرام ،

.ءاو ءاقف  صاشأ  هنإ  نعرام ؟
ىلإ لور  راشأو  حص ،» ىلع ن غ  رمألا  اه ت  »

.هتامو هتاافن  م  نعرالا  لی   » .ةدوم ّر  ةاق 
، ءالا ةقس  لح  ةملا  تاعالا  م  ةیام  داعأ  كاه 
«. نوساف وأ  للا  ویش  هنأل  نلخی  ننلا ال  نفلاو 
لعف اك  ةئام  كب  ةماقإ  نعرالا  دارأ  اذإ  : » للا جوأو 

نأ كلا  ههل  ةفلا ،  هضارأ  يف  نوق  نیلهلا م 
، هتاق ىلع  افلاو  هل ، ّلا  هام  مأت  ىلع  عرالا  عات 

«. ةئاقلا تاعالا  لحو  هعو ، عفرو م 
.ًاحان ققح  يلا  ةفلا  هه  اوخا  ق  لور  ام  ناك 

ف اهحأ  لأسو  َعرام ، هتاو ن  ةرالا ، لور م  جخ 
ّهن  » .ًءام ق  يمّفلا  ناس  حأ  مُأ  اذإ  ث  اع 

ع لا  لك  ه  مق  ا  ناعرالا  ماقو  .الاق  ههجو »!
عاجا ىلإ  عن  لذ  ع  الو   » .افات قل  ةاعُد ؛ قالإ 

، لا علا  ًةان ع  : » خآلا عرالا  لاق  للل ،» را 
راقَِب لاق  ةعام ،» م  همّق  ال  یلهلا  ش  يف  غرأ 
تاو نآلا ، ءالا  ةقس  تالوام  دع  ّلق  قل   » .ةقلا ىلع  عی 



«. كأ لم  ّل 
ّل ناك  .ءاإلا  م  لباب  لور  ُتمأو  اهاعّدف ،

؟ قلل ةعم  ةلا  ةعالا  نإ  لق  م  ةجالا ؛ يق 
حأ يعلأ  يلاقم ، ةللق م ن  عباسأ  ع  لو  .لور  باو 

ةلا تاعالا  ةاغلا م  نإ  .ةلا  ةقلا  ىلع  يئالمز 
ءاغسالا روض و  غلا غ  لا  لعج  يه 

، لل .هفنأ  هنوش  يّلت  سالا  ىلع  .م  قو  عسأ  هع 
حم ةلالا : ةلا  هاتا  يف  نیلهلا  هالا  نوش  ویم  عفد 

فتو ءاعألا ، راخال  تاانا  ءاجو  ًاققح ، هالا  لام 
ءاله لو  .فلا  تاهام  ةدازو  لالل ، راسا  حُن 
لأ هفنأ ، عرالا  ًاجأ م  نقلو  ءارم م  ننس 

ضوأ اك  عولا ، م  ةّجلا  ةاغلا  هه  ت  ل  لك ؟
ب ذفلا  ىقی  نأ  ناك   ةهاقلا ؛ يف  ّلاو  ءالا  تارازو 

.لفلا هالا  لام  ىلع  ُف  اهییأ ،
مان نأ  هلب  ّف م  ناك ق  يقاع  ىعّدا   توب ، يف 

يف هعو  تالا  م  دلا  لالا  ردا  ماص 
وأ نلسام  اهیاع  تاقعلل » ااض   » هنأك اول  تاجاللا 

ةق اهنإ  .قاعلا  نوروی  امع  نراَ  نوروأ  ننالب 
لق لا  نأ  م  قتأ  نأ  يل  ك  لو  خأ ، ةعم 

؟ ةقلا
ينأ أ  امع  ىح  ةقلا  غلب  لس  يف  ًالان  ناك 

ال، يفن ، يف  لقأف  قثم ، رم  م  عئاقلا  ىلع  لح 



یلا عس  ةقو  .ةئر  ةف  اه  حص  غ  مأ  كاه 
يف ةهأ  كألا  نالا  ناك ح  .لذ  ىلع  لام  يه  ابا 

عضلا لح  مالعإلا  بت  تال  تاس  ةل  ماقو  هلب ،
الو ةعصألا  فلم  ىلع  نلا  هاقلی  لا  لاو  رالا ،
، ةللل مالا  ماسا  ءسو  يفلا ، علا  ىلع  اس 

ابإ ىقلت  تاانالا ، م  ماع  لقف  .خأ  ةساح  لئامو 
ءاجإ ةك  ح  لف  جانإل  يوروألا  داتالا  م  ًالامأ 

ةئاث تراف  عاقالا ، ةق  ًاهم ع  لفلا  ّتو  .تاانالا 
، تاس ةل  هلب  مالعإ  لئاسو  يف  هسا  مُّح ذ  اهع  .للا 
جت ع ةلقم  ةفاص  ىعُی  امو  ةملا  ةفالا  يه  اهو 

ًاجأ ًالام  مساو  ًابانا » ًاغ   » ابإ ترا  قل  اهرَ :
جاه ةلصام ، عباسأ  ةلو  ةلولا .» ةعس  هل  »

با يف  دواد  ةن  : » ابإل عالا  نولخ  با  م  ةفالا 
ًالكأم دالا  ل  م  لع  نأ  ی  ابا  «، » نولخ

ةحلا يه  ةلنإلا  ةقانو  ةلقم  ةغص  ةجو  للل .»
باترا غ للد ُی  كاه  ناك  اذإ  ام  لح  ًاقت  تن  يلا 
زاج لو  هش  لجر  ابإ  مالا : عفاود  للحو  يبانا ،

يف ف  ام  ةضاو أل  ةلاسر  هم  للاو  يمأ ، فس 
.نأ نأ  يلا  ةشاش  ىلع  هئارآ  علا ع 

ينإ ّيلإ   ةلا  ًاعاقإ  كألا  ةفلا  فت  اب  قل 
، ينإ ذإ  لفقُأ  ةقلا ق  نأ  قعت  .يلاقم ق  عضل  هلإ  تسا 

ةمألا ةعمالا  هلا  ع  ةف  يف  ُتق  ةلاقلا ، لاسرإ  عو 
.باللا جّت  لافحا  رل  ةصاعلا  يف  ةهالا  ةفللا  تاذ 



هقع ىلوألا م  تالا  يف  مزاح  ىعی  لجر  نا  لف 
ةحلا ةقئاللا  هلب  تی  ناك  .ةقف  ةقم  م  ٍمداق  لالا ،

يف عر  اذ م  باللا  حأ  ّع  ناك  .ةلا  هصف  جو  هنأل 
هح ةلاقم  داعإل  هلع  لاس  ح  مزاح  و  مالعإلا ، ةرازو 

.ةفل ًاَل  ّعلا  ىلإ  ةدعلاو م ث  ةفلا ، يف  اهو  اهف 
فاأ الداف  .احإ  مزاح  عشو  ّعلا ، ه  ل  لا ، ءل 

مزاح أموأو  .ابإ  یلا  عس  عضم  ىلإ  قّتو  ًاللق  یلا 
امان ىلع  ّعی  ت ك  لك ؟ لأ  قَّ ، مأ ال  : » هسأب

؛ للا اه  ءاعأ  دع  فعت  نأ  ال ت  ماولا ؟ ىلع  ًارح  ن  نأ 
َنن يتاللا  تالئاسإلا  تافلا  لت  خ  ه  يغلب  ام  خآ 

، يفن يف  لقو  مزاح  ىلإ  تف  ءاس .» ءاص  يف  زیآلا 
ث اع  مأ  قف ، كلب  يف  ث  اع  كأ  نأ  يب  ضفُ  له 

ةفعم ًادم  ي  ك  لو  سالا ؟ داقعال  ًاقفو  ًاأ  اه 
ألل تاعالسا  ىلع  عالّالا  نود  م  داعلا ؛ الا  أر 

؟ اهلع لَّع 



عالا : لفلا 
اهماح اهماح 

قو روم  لءاتأ ع س  ةضالا ، ثاحألا  ةداعسا  ل 
سوألا قلا  يف  ةلا  ةفالا  مهفم  نأ  كردأ  نأ  لق  ل 

ينأل تاس  ةل  لذ  لفغأ  قل  .باعلا  يف  ٍقات  ل س 
م ًاحأ  نألو  ًالوأ ؛ ةفالا ، ع  ةف  أ  لمأ  كأ  ل 
ةلك ىعم  نألو  ًاناث ؛ مألا ، ع  نثی  ال  ةهلا  نسرا 
هو ملا ، ةل م  ةل  ّيلإ  ةلا  ًاضاو  ةرتاد ل  

.لالا يئلا  لا 
غص ًالا  امعف ك  .تارتالا  تأق ع  قل  علا ،

ةللا نرتالا  مالا  ی   » لم ٍتارا  فداص  لا ،
راإ يف   » وأ لللاو ،» علاو ، هلا ، جم م  لالخ  م 

ل ساف  عم  ىلإ  نناقلا  ةلس  ماعنا  دی  ةرتالا ،
ماعلا غ ألا  وغو  ُلا ، علا  ىلع  فافش  غو  مم 

«. لالا عقاو  عم  هج  ل  م 
ةم لالا  هه  ىلع  ُقو  عقالا ، يف  ًاج  مألا  هفأ  ل 

ةسارلا يف  هق  لا  ماعلا  ءاثأ  يفو  .ملا  م  ةل 
م لا  ىلإ  نلَسُی  سالا  نأ  لع  ةقلا ، يف  ةمالا 

ةعَّرم ةاد  كاه  ناو  ئلا ، رص  یأرو  ةكام ، نود 
.رمألا هه  داعت  نأ  .يعمالا  مَلا  مامأ  ًاشاشر  ًاعفم  لت 

ةاعد نس  ًاغ -  ينك  ء  يّ  مالا ل  نأ  لع  قل 
لل للا -  ةراز  حالا ع  عاما  ىلإ  دتو  لل  ةس 



: يفن ىلع  هحأ  ماهالل  ًام  ًالاس  ّيلإ  ةلا  لالا  ىقی 
تام ثالث  هارأ  یلا  صاشألاو  باللا  يئاقصأ  ن  له 
تع امعو  تابالا ؟ ةهجأ  حأل  عسألا م  يف  كأ  وأ 
مالل ام   أسأ  نأ  فع  لساك ، ه  سرد  لا  للا  ىلإ 
.تاس كاه م  ثح  نأ  مأ ل   يلحت ؛ ه ه  مق  نأ 

لا مالل  يقلا  هجلا  يق  اهو  ةعم ، ةاح  ع  قل 
يف ّغی  ًاش ل  نأ  يل  او  .ًارم  هفك  يف  لعأو  ك أ 
لك م  غلا  ةرلا  تاانالاو  تاالاو ، ةسائلا ، رلا 

.ءيش
.ًامات لذ  ًاقثاو م  عأ  ل  ماع ، لقأ م  ع  لو 

سوؤلا م  بقلا  سا  لفألا ، ىلإ  قتأ  ينأ  او 
ب عان  ةعالا : راخأ  نأش  يف  هئارآ  ىلع  للل  ةللا 
؛)» داغ م  ةناوع  كأ  تاراشإ   )» ةلا تااللاو  قاعلا 

لئاسإ ناج   )» ماللا ةلع  عص  ىلع  قاخا  مأ  عجات 
زو وأ  يمألا  ئلل  ةخألا  ةُلا  ر ؛)» نلئافم 

«(. سقلا يف  اهنأ ُك  وی   )» ةجرالا
يف راش  لل  ًاع ، هع  عم  ثدالا  بعلا  ع 

تلا زاهج  مسأ  نأ  نود  يتالاقم م  حإ  ع  یلا 
ثاحأ يف  فلا  ىلع  يلح  ةرا  عس  اهع ، .للا 
ةعلا لولا  حإ  يف  ذاسأ  ينخأ  قل  ًاعج ! ًاحم  ةضام ،

لح هجوز  عم  ةسالا  نولا  ةقام  فقت ع  ناك ق  هنأ 
ىلع ئلا  ه  امع  زافللا  ءافإ  ّو ع  ءاعلا ، ةئام 



، ةسرلا علم  يف  لالا ؛ لقب  ه  مق  ًاّس  هبا  غلو  .ةشالا 
خآ ٍلب  ٍمام م  ّقأو  .لا  ءالعلا  ءابأ  ل  ح  ًالم ،
ًارداق اذإ ل ت  نأل  هغ  نود  ءاثأ م  ئاز  ااق  لی  هنأ 
نقلی ةاقلا ال  نأل  زام  عت   ) يضاقلا باعتأ  یت  ىلع 

ةماقإ وج م  هنإف ال  ةلولا ) ًاتار م  لب  صالا  ًاجأ م 
بالا ملا  يف  هفقوأ  ًاش  نإ  لاعأ  لجر  لاقو  .ةئاق  عد 

نأ لق   » .هاتالا لذ  يف  هاذ  ئلا  نأل  لا  لافقإ   
ضع ، » لاعألا لجر  لاق  يترا ،» ةراسالا  م  تأ 

ةقن ةقرو  يلا  ىلع  تاس  عرأ  علا  م  ةغلالا  يبا 
لك ىلع  للا  تداعا  قل  .اللا  م  ةعق  ءال  يفت 

«. ةشلا لالخ  ءيش م 
تارالا يقئاس  عم  ةلباقم  ءاجإ  يفالا  لعلا  يف   َّ

م یعلا  يف  لو  .ع  نأ  نلا  ی  ام  الق  نأ  ةفام 
فك راهلا  يف  تارالا  قئاس  لع  سوألا ، قلا  لود 

عم یلا  فاأ  لدال  ًامآ  ًانام  هتراس  نف  نم ،
ح يف  همالك ، يف  نورح  قئالا  عو  .یداعلا  سالا 
لاجر ةعاسا  نإ  هحأ  لاق  ًاحافنا : كأ  نوخآ  ن 

، ةحدلا قلا  تاعاقت  ع  ةار  تاقفص  ءاجإ  ةلا 
ةعفتم ةلام  تاماغ  ض  ضام  ت  لالخ  م  لذو 

اهق حارألا  ةك م  ةح  تو  .ةصالا  هج  ىلإ  هت 
ًامه فّلم  لاود ، اهو  هع ، َشالا  لولا  بج  ىلإ 
ةاج وأ  كرالا ، يف  قئالا  ع  لع  .لفلا  م 
اهفن تامهلا  نأ  وو  نلا ، وأ  لعلا ، وأ  ئالا ،



.نقئالا لق  يل ،» خآ  راخ  ال   » .نام لك  يف  ةدجم 
«. ةتالا يتال  يف  الو  ًاج  فم  يتار  »

ةصاع هقش ق  نأ  ندرألا  يف  داعلا  يقئاس  ينخأ  قل 
عم عسألا  ةاهن  ءاقل  ةیج  سسم  ةرا  ةروام  ةلود 

ةلع غلبأف ع  .ةرالا  فخا  يلالا ، ملا  حاص  يفو  .هلئاع 
هلو .ةجأ  ةرا  ًالقم  هتاراب  ماقو  ةلا ، يف م  ةقلا 
عّت .ةمح  ةحل  لت  سسلا  هتراس  خألا  ملا  يف  أر 

له  » .ع ه  ملا ، م  ةعاس  عو  ةحللا ، ةلا  م 
ةلسأ اهف  انجو  قل   » .ةاف لأس  تراس »؟ لت  ناك 

، هسأب قلا  أموأف  بألا .» ىلإ  ل  يف  ا  تارمو 
.رداغو نذأساو ،

، اهلإ يتدع  ع  اله  يف  يماقإ  تاف  حإ  ءاثأ  يف 
اند ًادودو  ًاش  نأ  يقفأ  يع  لصأ  يكات م  ئاس  ينخأ 
أو لا ، ىلإ  ةخألا  هلحر  ءاثأ  يف  يهاقلا  حأ  يف  هم 

هن يكالا  ئاس  عش  راح  اهب  رادو  هلع ، ةلسأ  ح 
ع م  ّمتو  هلب ، يف  لالا  هلإ  لآ  ال  ك  جاعنا 
لعأ انأ  غو ، نأ  عسا ، : » دودلا لا  لاقف  .رمألا 
لع لو  ةلا ، هه  ع  فعأس  .ةلا  ةلا  حلال 

«. لئاعو كجأ  یأ  فعأ  .هلقت  ال  كأ  هانالا 
لولا حإ  ىلإ  االا  ةراز  ع  هقلا  قل  لو .»  » ةق لإ 
االا ماق  يلا  كامألا  لح  اهُك  ةلاقم  اهع  يلا ن  ةعلا 

ىلعألا يلا  یلا  لجرو  ئلل  تاساقا  اهّزو  اهتراب ،



.يلاعلا ماللاو  يیلا  حمالا  لوات  للا  لذ  يف  ةتر 
تاماها لوات  یداع  ام  ل  تاساقا  اهّو 

يف يئالمز  يل  لسرأو  ةمامألا ، ةفلا  ةلاقلا  تألم  قل  .سالا 
.ههت لا 

تاملعلا ع لا م  يقسأ  ينأ ك  وی  لو  ًاش ،
ل  .يحاس  ف  ئاق  ه  ين  قل  .لو  م  للا  لذ 

فلا عم  ةلا  هتاخ  للا   مألا  دا  يف  غی 
عش ةق  عو  هع ، تاعلا م  يف  لو  ناك  .غلا 

ةل م النإ  يف  ماقأ  هلاو ق  ناو  ةقنأ ، ًااث  تو  ةیح 
ىهلم ىلإ  اّتو  قفلا ، فِقم  يف  ًاعم  بالا  الواف  .ملا 

؟ للا اه  يف  بغلل   ّم  باش  لاح  هلع  ن  .يلل ك 
سأ ًامی  زفس  هلود  ناك  اذإ  ام  هلأسأ  ينأ  اك ل  ّيلإ  ف 
ت می  لك  .ّلم  ّلم ، ّلم ، .ًاقح  ّلُم  مألا   » .لاعلا

، لئاسإ ع  فلل  لا  هفن  ءاهلا  عتو  اهفن ؛ تاراعلا 
ءيش أ  مالا  ًابأ م  ن  ل  انأ  نفع  علا  نأ  ًالِع 

ةعمالا يف  تاداهش  نعی  هنإ  .نهی  علا  .لفلل 
ىلع تالالا  ةتاسألا  ُو  .ت  لل  رالود  ةثالث  ة 

.ةعفتم تامالع  ىلع  للا  لباقم  يف  هعم  لا  ةسرام 
لك ةهألا  م  ةجرد  ىلع  ه  یلا  ءاآلا  ءابأ  يهُو 

ةبامو  ّ لعت  نأ  .ناما  أ  ءاجإ  نود  م  هتات 
ةمالع ىلع  ل  هلو  ةج  ةمالع  ىلع  لتو  هفال ،

ىلع مألا  ل  لأ  .ذاسألا  ًالاتا  جأ  هلاو  نأل  ةزام 
؟ نلا



 - ءيش ال  « ؟ ئلا ةرص  ت  امع  ه  عت  لا  ام 
نق هنإ  .لب  نوّمی  صاشألا  ءاله  .ار  زاشالا 

تالا نثّلو  ةرالا ، راثآلا  نوّمو  فلا ، لامأ 
ن یلا  صاشألا  هنإ  .ئالا  ىلع  نو  ةلا ،

تاس ثالث  هداعإ  ماد  هت  م  قف  فقلا  هعاسا 
هّت س  لو  حشو  الإ .» ل  ةلاسر  هجت  لالخ  م 
جأ ماع  لقو  ةسم ، ةقف  عم  فع  هنإ  .غلا  فلا 

يف .ةلاقم  داعإ  فهب  ةلباقم  ات  لنأ  سل  لسام م  هعم 
قف لذ  قا  قل  .مالا  لوات  تااعد  اقلأ  ةلباقلا  ءاثأ 

، لذ ع  تابالا  زاهج  لتاو  .اناقسم  ءيش ع  لك  لفغأو 
اهفن ةلسألا  عباسأ ؛ ةل  هم  ىلإ  ًامی  رلا  ّيلع  ناو 
اذال .ّلم  ّلم ، ّلُم ، مأ  هنإ  .رانا  تاعاسو  ماولا ، ىلع 

اك ل ننإلا ؟ يهاقم  قأ  اذال ك  ةغ ؟ ىقسم  عضأ 
أ داغوألا  لوأ  ل  ال  فم ! كلس  ىلع  ی  لذ  نأ 

رعلا ىلع  انل  هنإ  .للا  جراخ  لاعلا  هلع  وی  اع  ةف 
.ىعم ةللل م  ام  ل  تلا  ىح  لللا 

ناراش اهل  نالجر  لخدو  .بالا  ًام م  لدالا  ال  حأ 
ةمامألا ةلوالا  ىلإ  سللل  اهتاو  َّیلج ، َتس  ناتی 

يفو نالا ، م  ةُقم  ىلعف  .تاقالا  تافلا  ىلإ  بقألا 
نأ حضالا  م  ةهأ ، كألا  قلا  م  عق  هفن ، عرالا 

اهسافنأ دادسال  ةقلا  اهنأ  م  ب  .كاه ال  نالع  لجلا 
فاأ ىلع  ةئاهك  تام  عضاو  ل  قاش  می  لع  ع 

علا ّهتاو ؟ ّهئابأل  لذ  هلم  تاجوز م  حت  .سالا ك 



ئلا ءاعأ  عُ  االاو  سهم ، سا  علاو  سّرم ، م 
م خآ  بك  لوات  ع  لق  ًاباإ ،» ًامأ  ينخأ   » .یعلل

.بالا
اغا  » .هقح لح  ًاك  ًاراج  ىب  هل  ٍراج  لو ع  ينخأ 

يف قع  مِق  ةللق ، ماأ  عو  .هئانأ  التاو  هلكأ  يلا 
ةرص سر  رالا ق  ناك  .ًاج  ًاخأم  ءاج  هموق  لو  لا ،

ع ًاجاع  قعلا  ناك  ...ةراو ! رالا  ىلع  ئلل  ةض 
«. مألا لاح  ءيش  أ  مالا 

م ةقلا  ةنأ  ع  تاملعلا  م  رق  كأ  يغلب  قل 
لو ةعلا ، لولا  يف  ةقمم  كام  يف  نلع  اناك  .غ 

لوات هم  یعلا  و  هیذأ ، ةنألا  ةعاسا   
، ءاعلا تالفح  حإ  يفف  .كأ  ةله  اثل  تاوم 

تاملا حإ  عاس  هنأ  يوروألا  داتالا  يف  رام  ينخأ 
ةئال جاردإ  ةفلا  لتو  .ةافلا  ةلأم  يف  ةلا  ةعلا 
ةجا ننلا  ن  ق  يلا  تالا  ةفا  ننإلا  ىلع 
قل .هعرام  وأ  هل  ةقفام  ىلع  للا  اودارأ  الك  اهلإ 

.رالا لاق  رفلا ، ىلع  لذ  نود  ننلا  نفلا  لاح 
ّعی يلا  تالا  یلا  نفع  ال  الا  نأ  او 

نو ننلا  نفلا  ناك  هعم ، اهباصا  هلع 
بعُ ىح  ًاغ » اودع   » لئاق ةیج  تالم  رابا 

.ةشر عفل  هداعسا  نالا ع 
ينالأ یم  هو  دراهغ ، فّعت  ةع ، ةق  ءاقل  ءاثأ  يف 



لجر لخد  ةقلا ، داقعنا  تاعاس م  لق  .ىلوألا  ةجرلا  قفل م 
ىلع للا  ی  ناك  نإ  دراهغ  لأسو  ةمألا ، ةهجألا  م 
نام يف  اهقلعت  يب  ضفُ  هنأ  « ؟  نالألا ةثالث  ةار   150
تاع ثالث  ًةأف  ته  لو ،  » .نالا دراهغ  ور  ام ،»
جولا ًافم  ل 150  حالا  ّيلع  ناو  بالا ، مامأ  ةلَفقم 

ًالم قفلا  ناك  .عرالا  يف  هروم  ءاثأ  يف  ئلل  للهلل 
نود أ اُت م  یلاو  ةقلا  داقعنا  ةسا  ه  اّلح  ف 

حلا اهقغسا  يلا  ةفلا  ةل  هم  مق  ش 
«. ئلا

يف يفن  يف  لقأ  ك  ةلاعفلا ، م  ًام  بالا  
لهلا سهلا  قلا  امع  اهلاعف  تهو  ناحألا ، لغأ 

باش ةلفح  يف  مّفلا ، ةحاو  يف  ةئاقلا  ءالا  ةش  م  لور ،
قو يف  ينخأ  ق  ناك  .ةهاقلا  يف  ةلهلا  ةلالا  اهماقأ 

.عولا ّخ  لاغشألاو  ّلا  يَتارازو  نأ  باس 
: فاضأ علا ، باش  تاع  م  عم  دع  لوات  ع 
م مالا  نأل  ةرازو  لقن  .تاللا ن  يف  ةللا  «ت 

ماهم م  لف  .عقالا  يف  ًامات  فلم  مأ  هلو  ةللا ، لت 
ّعی لب  ًاداف ، لقأو  ةلاعف  كأ  ّلا  عرام  لعج  ةرازلا 
ضرألا ضع  لالخ  م  عرالا  فالآ  عد  ىلع  للا 

نعرالا ءاله  عُ  لذ ، لباقم  يف  .هلع  ةسألاو  ءالاو 
امع للهلل  عرالا  ىلإ  علا  جو  ةالل ، خآ  عرام 

ةرازو يقُت  هفن ، قلا  يف  .ةراز  يف  ءارزلا  حأ  وأ  ئلا  يتأ 
هه يف  .نلا  يف  هلاعأ  يف  لماعلا  فالآو م  فالآ  ةلثام 



فم ةناث  لسرأ  اذإ  لفأ  تارازلا  ءادأ  ن  ةلالا ،
ةع تاب  العل  هم  ثا  فحاو  هلزام  ىلإ  نم 
لو .اهتالئاعل  ًااك  ًالام  ناس  ناثإلا  ناهف  .فم 

؟ هنلعفس لا  ام  .لع  ال  صاشأ  ةناث  كاه  ن  اهع ،
مالا ه لذ -  ّعی  مألا  لو  .ساف  مالا  حص ، اه 
تار ءاقل  لا  نمّق  ال  صاشأ  ةع  ل  .هع  دافلا 
مأت نع  ال  هنأ  ةجرل  فم  ًاج -  فم 

هلّ ال  هنأ  ًاج   ك  هلو  هساب ، ةالا  تالم 
، ذألل ةضُعو  ام  هنلعت  نأ  ةقلا ، ههب  .ّملا 

«. ةلا هءاقإ ت  لع  نأ  يع  ام 
ةنألا غ حلا : رالا  ىلع  ةقلا  هه  يعضو  قل 

ةقلا هه  لو  هج ، ل  ةفلم  ةنأ  يه  ةاقلا 
غلا لاو  ةغلا  مالعإلا  لئاسو  نأل  ةفوعم  غ 
تاانا ءاجإ  غلا م  .تااقد  اهنأ  اك ل  اهع  ن 

سأب ل  حُ  تاانا ح ال  ةلعلا  هه  ةعد  ال  
م ةدافسالا  الو   ةحفم ، ةل  مالا  الو   بح ،

؛ ةدَّم ةاقر  ل  يف  عاقالا  لع  ّعو  ةملا ، ةفالا 
.تاانالا جئان  زف  ةلع  لذ  ع  غلا  د 

ةاقلا غ  ةنألا  صأ  ح ، ماص  لف 
ةنألا هه  لاعفأ  هاشأ  ل  هلب ، يف  .حلا  للا  ةمهفم 

ام لك  ةءاق  لا :  اهنراقو  ًاأ ، اهب  تعش  لب  ف 
ةعالإ أ  ىلع  عقالا  يف  لت  ل  لو  لا ، ع  ت 

.فب هسرات  امع  الإ  هسرا  سالا  راسا  لح س 



ىلإ ًاّلك  ةلوعلا  ةرتالا  ماص  ل ح  يف  قاعلا  ناك 
ماعلا 1990 م  عخ  للا  نأل  يلولا ، علا  ىلع  ام  ح 
ل هتر -  ماص  هی  لو  .خرالا  يف  ّشألا  ةرالا  تاقعلل 

لو  قاعلا -  لخب  لاو  حالل  حُ   
للا ناك  قاعلا  نأ  يه  ةلاو  .صاخ  ٌعضو  غلا  لسالل 

.خآ أك ش  يغ  يفص  ه  لَماع  لا  حلا  يعلا 
، كاف لئاسر  هجو  ق  ك  .لخلا  ةشأت  عم  مألا  أب 

ةئر تاملعم  عجو  هشأ ، لا  ةتاه  تالاتا  جأو 
وج تاذ  ةج غ  تالحب  قو  ةرود ، ةنالعإ  تان  م 
لخد اهف م  يلا ت  ةحلا  ةلا  يفو  .ناّعو  ةهاقلا  ب 
هذا .فر  ا  ل ، مز  ةقفالا م  السرأ  قل  : » الاق داغ ،
ينعاس ًاخأ ، ار .» ًاغ ، : » كاه يل  لقف  ناّع .» ىلإ 

تالِص ذ  م  تام  ةناعسالا  ىلع  نوخآ  نفص 
اهتدّس ةیج  رالود  فلأ  لباقم  لخد  ةشأت  يل  ّمل 

ل  » .عسأ ع  يل  لاق  اهلع ،» الح  قل   » .نالف
ملا م  ةف  مألا  يّلت  قل  عباسأ ؛ ع  الإ  ةقفالا  لسأ 

«. شرأ نأ  فعأل م  
ةلك ةشر ؛ عفد  ّيلع  ّعی  لو  ةهاج ، لخلا  ةشأت  ناك 

، سوألا قلا  يف  دجو  لق  اهمسا  نأ  يل  خأ ل  
م ةلام  ةقرو  عت  عس : يسارد  رّقم  ىلع  لحأ  يب  ذو 

( رالود ةم  ةلالا ، هه  يف   ) يمألا يلارفلا  لا  فلا 
ًةلالد هسأب  فلا  ئمف  .لخلا  ةشأت  ل  عم  فلغم  لخاد 

ةا مألا  اه  نو  ءالا ، ةقلا  ةقرلا  هؤر  ىلع 



.ل لاإ 
لح قو  ةشلا ، تالع  تم  يش  مأ  كاه  ناك 
فم لاق  زیآلا ،» راخا   » .مألا اه  م  يیافك  ىلع 

ةاح ىلإ  قاعلا  جا   » ةاعلا - ةنایإلا دولا  كرالا ع 
نأ ه  ًارالود ، لباقم خ  ل  ةغلا .» ضامألا  هفن م 

لعلا يهن  ىح  اه  نا   » .مألا ع  فَّلا  اّغ 
ُك ةحل  ت  ل  خآ  كراج  فّم  ال  لاق  يلا ،»

؛ هسأب يقئاس  أموأف  عئار . عل  عئار  ئاق  ح ، ماص  اهلع 
مقل علاو  ةلا  هتارالود  فلا  ءاعإل  قلا  ناح  قل 
لع فتاه   » .ةعاس فن  ع  لو  لالا  يف  قاروألا   

فب هما  ءاثأ  خآ  فم  لاق  يئافلا ،» لاسرإلا  ع 
نذإ م ىلع  للل  .لالا  ةسك م  ىلإ  ةجا  اك  يعمأ :
ًام َفلا  اف  فتاهلا  اه  لاخدإ  لل م  مالعإلا  ةرازو 

، اهعس ةع  للو  .لالاو  ةراّفلا ، تاولاو  ئالا ، م 
ًالام نوی  هنأ  ىلإ  كرالا  فم  اهف  يلا   ةقلاو 

«. الا فاترا  ن  : » يلالا لق  يه 
ءالا اق ع  اققشو  داغ ، ىلإ  لا  ُف  ًاخأ ،

عو .اهلجأل  تُبا  ق  ةرهم  ةلك  نت  نأ  م  ب  ال  يلا 
انرف .ةللو  ةلل  فلأ  ةیم  فألا  يف  حال  تاعاس ، خ 

ث مو  لا ، م  قُس  ئاغ  عب  ح  ةمالا  ق 
جا هت  ءلا  يف  ماص  ناك ی  لا  لا  سق  ت 

عافلا ةرازب  انرمو  .هتاذخ  م  ًالب  ىلقلا  نایإلا  دلا 
دت نالا ح  هنأ  فع  لل  ي ، جأ  ك ق  ًاأ ؛



فقلل ضّعت  امع  ماعلا 1963  می م  تاذ  ساق  ئلا  ه 
ناك .همعأو  هدج ، هلقعاو  ةصالا ، ةلا  هتّق  لَِق  م 
ءاقل رالود  فلأ  عرأ  غلم  اهف  ضعت  ةب  لسرأ  زور ق 

.لذ افر  بالقنالا  يِّم  لو  لل ، رص 
ن ا  عقالا  يف  عشأ  تأب  شلا ح  قف  ىلإ  الصو 

ِّقم لماعف  .ه  ل  ققح  مال ال  عت  امع  لالا  هلع 
؛ لالا ع  هل  عفد  اذإ  الإ  لال  تالاتا  فتاهلا ال  

يتاهب فحال  ةذالفلا  ئالا  لولا ع  سرالل  لو 
هّلسأ يلا  حالا  رالولا  ةقرو  ٍنوم  ةب  باّلا  مف  .ًاأ 

»؟ لا ل  له  : » قّعلا يهجو  ىلإ  ن  ث  مو  اهاإ ،
نأو ةفغلل ، هعم  حافم  دجب  لعأ  ينأ  لع  ناك  .لأس 

نل ه  لا ، اهل  .جخأ  امع  ءيش  لك  ةقس  هعاسا 
ةاشفو يئاح ، عضو  ينامإ  ل   لو  ةنعم ، ئاخ 

شَر ّيلع  ناك  لل ، .كاه  ءالا  م  ينومو  يناسأ ،
لخد ه  م  لو  فِّلاو ، مألا ، لاجرو  تامدالا ،

.يفغ
، مالعإلا ةرازل  ةمالإلا  يتراب  ق  يلالا ، ملا  حاص  يف 
ل يجأ  يفص  لف  .ّلا  للا  جزا م  فّعتو 
، ةقلا ههب  نعم ؛ هعن  ن  .ءالعلا  ءاله  حأ  ىلع 

زاهج عم  ةق  ةف  ع  كاه  .لفأ و  رمألا  عقاو  وی 
.يفاقلا ماص ح  ةیم م  عم  ًالاج  للا ، تلا 
باهلا رأ  كأ  ينأل ل  جزام  عم  راش  يف  لخد  ك ق 

ةرص ةخ  یهو ، لذ ، ع  یاعو  .يفاقلا  لا  ىلإ 



الجو .ًافلم  ًاناف  ع  لَِق  م  هفن  لل  ةمسم 
نافلا ما  س  ع  ةیلا  لأسو  الا ، فاترال  اثالث 

ساوأ يف  هجلا  ةحاش  ةأما  ناك  .قف  ح  ماص  سب 
نأ له   » .ةلس غ  ةلنإ  ةغل  ّلتو  مالا  اهقع 
ماص ئلا  ةداس  انئاقل  ا  ك ت   » .حاص نم »؟

م لفأ  كاه  له  قاعلا ! ض  ةلاع  ةمام  كاه  ح ؟
»؟ نافلل ًاهلم  هاح هللا ، انئاق ،

ألم ىلإ  لاقنالا  عقالا  يف  ی  ناك  .يل  جزام  أموأ 
بح ءاثأ  يف  ًااع  ةمأ 403  ةلق  لق  ح  ةماعلا 
ةق اهنإ  .ةماعلا  نوق  غلا  فلا  لك   » .جللا
بلا ئاج  ع  لهلا  علا  راخإ  ت  ال  نأ  مأ  ةماه ،

»؟ نمألا اهترا  يلا 
ةسرم ىلإ  باهلا  تدرأ  ينأل  ةرالا  يف  الدات  ق  اك 

مسر م  لفأ  لقلا  ىلإ  ةفان  الف  لذ ؛ م  ًالب  ةئابا 
ًامأ يق  ةرالا  ههب  مالل  نذإ  ىلع  للا  لو  .لافألا 

.لا حش  حأ  ةعاسا  لو   ًالم ،
و ًامی ، ةثالث ع  ةل  لالا  هه  ىلع  عضلا  سا 

عم خأ  ةع  ًانالب  ترداغ  قل  .ةلا  هه  لا  ًاجاع  ًاش 
.ه مالا  ي  ام  لا  دجو  راسا   فسألا  رعش 
لك م  غلا  دَّلا  علا  م  می  لق  هترداغف  قاعلا  امأ 

.لخد ةشأت  ىلع  للل  اهب  ترم  يلا ك ق  تاحالا 
ذإ ك يل  ةلا  ًاعم  ًاُلُح  ةع  ةثاللا  ماألا  لت  ناك  ك 



، لم تاقلعب  ةءاب  كألا  ةلسألا  نّهی م  ًاصاشأ  فداصأ 
، ح ماص  ئلا  ةداك  ق  ئاق  قاعلا  ىلع  عنُأ  قل  »

اهل ًالح  ل  انئاق  نأ  ةمات  ةقث  ىلع  انأ   » وأ هللا ،» هاح 
يف ًالاج  ماألا  لك  قو  ةسالا .» ًاهم  ل   » وأ مألا ،»
ناو ، ُ ام  لع  هللا  س  حأ  ال  ّس  لع  عم  ةرالا 
ةقفن ىلع  ءام ؛ لك  جرالا  يف  هعم  ءاعلا  لوات  ّيلع 

.علا نالف 
ا اله ، يف  عص  باش  اه  هیل  ن  نأ  هلا  «م 

«. جزام
«. ءيش لك  ایل  ماص ح ، لف  »

قف .مق  ىلع  يلآ  فاّص  ينأ  اك ل  تعش  قفلا ، يف 
بلا هام  ةقس  ةنامإ  راعالا  ع  خألا  ءام  لك  ّيلع  ناك 

نفوم جی  ح  .ةقلا  يقاروأو  يالمو ، يب ، ةصالا 
هعضم زافللا  ىلع  ءيش  لو  يفغ ، يف  فتاهلا  لخاد  ّس 

االا ءارو  ةأّم  تالآ ت  دجو  حضالا  مو  ماص ح ،
«، هلاوس ىلی ع  يقلا  لجلا   » .هلما رالا  يغت  يلا 

ناّع يف  بم  يف  اقلا  ق  اك  امع  مزاج  يئالمز  لاق 
.قاعلا ىلإ  يترداغم  لق  ةعِّلا  تاولا  ع  لوال 

ةدلا تاقلا  نأل  يلالا  ملا  حال  يكات  ةراس  ل 
یلا صللا  لَِق  م  ءالا  يف  ةَام  نت  دولا  ىلإ 

تقو يئاقح ، مح  .ةلا  لاجر  عم  هئاغ  نساقی 
ةفلت یل  ءالا  لذ  خأم م  قو  يف  ةقلا  مالعإلا  ةرازو 



ةم قاعلا ، يف  ةماقإلا  ءاقل  ًامی  رالود  ةم  قاعلا : يف  يماقإ 
ملا يف  ًارالود  نخو  ّلخ ، فتاه  لاخدإ  ءاقل  خأ  رالود 

سالا نأل  ًامم  ًالصو  ينعأ  هنإ  ىح  .جزال 
لاق فانالل ، نذأسأ  ك  او  ...ًاج  نمراص  غلا 

«. نآلا ةرداغلا  بالا ،  َتدّس  قل  : » یلا
يل لاق  دَّم ،» عب  مألا  اه  نیداعلا  بعلا  ف  »

«. اهماح اهماح   » .قاعلا ترداغ  امع  يندرألا  ئالا 
يفاع ُتعسا  امعو  .ةلحلا  لت  ع  يباعأ  قهرُأ  قل 

ل لا  اه  ىلإ  يفن  يف  ًاثأ  كت  ام  نأ  ردأ  ةهاقلا ، يف 
تدرأ اذإ  فلا  لذ  عم  ياعلا  ّيلع  ناك  قف  داعلا ؛ فلا 

يضّعف .ةع  ةلود  أ  يف  ةلسألا  م  ًااك  ًارق  حأ  نأ 
عو ناّع ، يف  ةرافلا  يف  هتخا  لا  هلا  علاو  ذألل ،
كت ام  ه  ةعلا ، مالعإلا  ةرازو  يفو  شلا ، قف  يفو  دولا ،

يكاردإ ناعو م  ماولا ، ىلع  ًاَاُم  .ثألا ك  اه  يفن  يف 
نأ ناك   .ةقلل  ضّعت  اذإ  يل  ققح  ال  نأ  لا 

.فج ٍحأل  ّفی  نأ  نود  مو  ثأ  كت أ  نود  يفخأ م 
ل اهراخا  ّيلع  ناو  ةاقلل ، دَّلا  لا  اهنإ 

اذإف .ةاقلاو  مالا  اه  ب  هلا  قرافلا  هفأل  سلم 
هنأ لعأ  ذألا ، يب  لأو  اله  يف  نناقلا  هحأ  قخ 

ه ًاش ، العف  ل  اذو  .مألا  ةلا  غالإ  هعاسا 
ضّفلا ىلإ  باهلا  وأ  ىلعأ  تام  ىلع  غلا  ةسرام 

وأ ةاص ، ةغت  ىلع  وأ  ٍمام  ىلع  للا  ه  .ينلا 



كاه .ةوروألا  ةلا  ىلإ  وأ  نالب  ع  ىلإ  باهلا 
هققح ةسرام  ل  اهب  ةناعسالا  ه  ةفلم  ةیع  تالس 

بّتو ًاع  اهع  ةفللا  تاهلا  هه  قاتو  ةنلا ،
ءس لع  نأ  مألا  اه  نأش  ف  .ًاع  اهع  تارام 
نأ ح  يف  ةعص ، كأ  دافلا  ةلاح  غلو  ةللا  ماسا 

.ةاقلا ساسأ  َّلا ؛ ينناقلا  ىلا  لقألا  ىلع  لت 
لجلا لذ  نأل  ءاخسالا  عت  اله ، يف  ًاش  امعو ت 

ی امع  لو  .لجأل  كاه  ةدجم  وأ  دجم  ةألا  لت  وأ 
.اهماح اهماح  .لا  أی  ًاش ، ّيع 

ىلعف عَّوم ؛ وأ  یساف  قاعلا  يف  علا  ل  علا ،
تاهجل ًاقفو  ًائاد  رمألا  ال ت  ةغلا ، تااقلا  راغ 

يق الو  ةفللا ، ةصالا  هق  يع  لب  للو  .مالا 
تاماهتالا يّقلتو  ةقلل ، نضّعی  هو  هلكأ  ملا  بعلا 

ل ثح  اذإ  لو  .ُلا  لَِق  م  هقامو  هلإ ، ةهَّجلا 
ام ققح ، ةسرال  ًالاع  ةعََّم  تاءاجإل  دجو  الف  ام ، مأ 
ةب يب  يعلا  جزام  صُأ  لل ، .ذألل  ةضُع  لع 

لو .ةرالا  جمانل  دلا  قالا  جولا ع  تدرأ  امع  عَله 
لذ عم  قلا  لك  فخا  یأ   - » زابالل ضّعل  لذ ، ثح 

.ًاأ هسوؤم  ّی  جزام  ناك  ارو  يغلا »؟ سسالا 
***

ىلإ تع  قاعلا ، ىلإ  ةلحلا  لت  ىلع  قلا  ع  روم  ع 
ثح  هو  لسالا ، ماأ  هعن  ام  ءاقل  ةجو  ةل  اله 

ءاقللا أب  .عسأ  ةل  لا  ىلإ  نلسالا  دع  ذإ  َماع  لك 



تعشو نعم ، صاشأ  لسالا  نأل  عم  ٍن  ىلع 
صاشألا م  یعلا  نأ  فكا  امع  كأ  ءاخسا 

لك عش  قل  .ءانألا  تالاو  نأش  يف  يحاترا  مع  ينوا 
، لو راو ، نل ، يف  اتام  يف  ًءانو  ًالاجر  السام 

انأو ءانألا ، ىلع  هت  ةلا  راخألا غ  نأ  شاوو ،
.فت نود  ءانألا م  تالاو  راخأ  عن 

تالاح ع  ثن  اك  له  لو  يحول ، ًاَلب  لذ  ناك 
لوات ةلج  ءاثأ  يفو  ءالا ، لذ  يف  اهفن ؟ احإلا 

عن ع  اهل  ًام  ةغ  ةلود  ت  ةلمز  يلأس  تاولا ،
اهل ةرام  ةاجإ  تدعأف  .بعلا  هلإ  يی  لا  بعلا 

اه يف  يت  م  هُ  لا  تلا  ّت  قل  لالا :
للا يه  م  نو  ًاج  عّم  يعلا  لاعلا  نإ  ًالئاق  نالا ،
لل ءالا ، ىلإ  ثتأ  ام ك  ًاردانو  .ًاج  هفعأ  لا  حلا 

فعت  اذو  قف ؛ سالا  فن  لت  يتاعانا  نإف 
يف فلألا  ىلاح  صاشألا  ءاله  دع  ح  می ، لك  حاو 

بعلا عم  ةلا م  هن 0.0004  ام  أ  تاس ، ثالث 
.ةن نلم  غلالا 260  ةعلا 

يتدوارو .ًاقح  هقعت  لا  ام  نآلا  لق  لاق -  لجأ ، لجأ ،
هنأل لب  لواحأ  ينأل ل  ال  بعلا ، ه  فعأ م  كأ  ل  ةف :

.فعأ نأ  يعاسا  ل  
علا لذ  يفو  ، » يلمل لق  ةاقد ،» يف  لعت  نأ  »

يلا  لئاسلا  عانأ  ةفاك  ىلع  لت  ةنألا  م 



ـ لا ةن  لاح  تاعانا  م  قلا  ةفعال  اهماسا 
.عَّم قاس  كاه  .هلإ  ثت  یلا  صاشألا  ةلا م   0.0001

ىلع نوؤ  ه  .لإ  ثلا  ىلع  نوؤ  كلب  يف  سالا 
كاه .ةفالا  ةّح  كاهو  ًاع ، هع  ىلإ  ثلا 

، ةاذإلاو ةنفللا  تالا  تایقتو  ألا ، تاعالسا 
تالال نأ ،  عضو  يف  خآ ، ىع  .تاانالا  جئانو 

يّقت و  علا ، م  كأ   ًاءج  رّت  نأ  ءانألا 
عضب ءانألا  تالاو  مقت  قو  .ةصالا  لل  رمألا 
ةلألا لو  .هم  ِس  ام  اهو  ًاناج ، ت  يلا  تالاقلا 
تاحاقا قل  ةق  كاه أ  جی  ال  خأ ؛ لود  يف  فلت 

، ةضراعلا باحأ  ةعاسا  ةدجم ، نأ  ح  .ةصاخ 
، فالاو لعلا ، تاعمو  ةملا ، غ  تالاو 
انأ حو  .هفن  عافلا ع  هلع  ّعو  هل ، ئاقلا  لاتالا 
سأر يه  ةللا  باكاف  .راشألا  ةمز م  ئاقلا  لسی  دجم ،
يع ام  لماك ، ل  ةللا  راسالا  مالا  لوا  ةلا :

.تاملعم أ  ىلع  هعاتأ  لح  نود  ل  ام  ل  مالا 
ءاسو ةللا  دافإ  ةلع  لهس  ًاغ  علا  ناك  الف 

.ةعص كأ  ةضراعم  لت  تاو  اهماسا ،
، كخُأ ام  ىلإ  عاسالا  م  ةفئاخ  غ  نَك  عقاو  نإ  »

ةاقلا ب  قفلا  ه  لقأ ، ام  لق  م  فئاخ  ينَو غ 
یدجلا صاشألا  فن  نأ  فعن  انأ  ل  يلّت  .اهنو 

نلع هب -  افعم  مع  غلا م  ةلوالا -  هه  لح  اه 
ءاعأ ح ائارم  لك  ناك  اذام ل  .تابالا  ةهجأ  حلال 



مالا اب   َُ هنأ  الأ ت  تابالا ؟ ةهجأل  انرافأ  نلقی 
»؟ لا

ةالا ةسرالا  تب  ًالسام ، يفصب  هذ  امع 
ءانأ فلم  يف  اهماساو  اهغافإ  تاودأ   ةعم 

َتراس م ل  ةاقلاو  ةرتالا  ةنألا  لو  .لاعلا 
ةرتالا نت  ةراس  ةاقلا  ناك  اذإف  .َفلم  َزا 

ةاِم وأ  ٍغاب  فِم  ةساب  لق  لا  لاف  .ًاداج  وأ  ةق 
.جاع ماِل ه ش 

مالا : لفلا 
لل ةلالا  راخألا  لك 

هعل تااعُلا  م  لا  سالا  وی  نأ  يف  ع  ال 
99.98  » .رالا لق  ئلا »! ةماف  ا  ّهن  : » ًاع
نأ 0.02 يع  اه  .ماعلا  ءافسالا  يف  لال  اعقا  ةلا 

مف لذ »؟ م  كأ  هت  لا  ام  .كض  اناك  قف  ةلا 
«. هءاسأ : » ًالئاق ئاقلا 

لف لا ، فلا  يف  ةذالفلا  ةنالا  صل  قا 
؛ ةماه ءاشأ  قَُت  ل  : » حاترا لاقو  كالا  جخ  ىح  عُذ ك 

ماعلا 2015». تاانا  جئان  قف 
ّيلع ناو  نایإ ، يف  ةبال  غش  لاعأ  علنا  امع 

، ةقَلغُم اهتااب  يقُت  ناك  ناه  نأل  ةهاقلا  ًاقالنا م  اهغت 
ءاقلا دع  ف  .ًالارس  ًامأ  انأ  ح  م  اهغت  مأ  ناك 



نایإ لاتالا  م  تأ  ل  ينأ  نفعس  یلا  علاو 
حأ لو   عقتأ ، اك  ییع ، ال  َشام م م ؟ ل 

.ةسرافلا ةغللا  یلا  تالك  عقالا س  يف  فعأ  ينأ  فع 
داتا ّن  سوألا ، قلا  ىلإ  يلصو  ىلع  ماع  لقأ م  ع 
ًاروم قاعلا  ىلإ  ةاج  ةلحر  ةهاقلا  يف  ةجألا  ةفالا 
زاهج اب م  نعلاف  .ًامات  ًانج  ناك  .داغ  يف  مالعإلا  ةرازب 
ىلع مانا  انلو  ًالع ، اناحأ  يف  نلس  تابالا 
أ قت  نود  م  ةلصام  تاعاس  ةل  تاهدلا  يف  رانالا 

ةلحب مالل  ةجأ  تاراس  لخاد  لذ  ع  انعو  فت ،
ٍح ضّعت  نأل  لم  ةعلا  جراخ  لالنالا  .ةحاس 

هلا م هل   ّ  ) هراج يقاع  أر  اذإف  .لل  خآ  ًاصاشأ 
ًالاتا ق   ّيغ ، عم  یلا  فاأ  لدای  تاس )

لَِق م  راج  ُِّج  قل  : » تابالا ةهجأ  يف  هل  ی 
؟ تالس أ  مامأو  هتءاب ؟ تاثإ  رالا  ع  له  سساج .»

ًالع وأ  ًاُم  اله  م  كالا  يفالا  لذ  ناك  ار 
اذإف ةُلا ؛ رمألا  م  علا  اه  عقالا  يف  عت  ًاضِّم ؟

.ع غّلی  هف ق  رفلا ، ىلع  هع  غّلت  لو  لقالقلل  ًام  ناك 
ةلفاح ت ن يف  ةلحلا  ًاءج م  بلا  ىلإ  هجلا  ناك 

.ةسرلا تالحلا  ع  تااعُد  اهلالخ  قلُأ  ًاش  ثالث 
ةراج تاحلل  ةك  ًاداعأ  نحال  علا  أب  ام  ناعسو 

عو .دسأ  ًاضافف  ًءادر  تی  مال  ةرص  كاه  ناك  .ئاقلل 
ًاّیاواه ًاق  تی  ىلوألا  ةجرلا  م  قف  مامأ  ناك  لذ ،

.ًاك ًاراس  ّخو 



عی لا  سالا  م  يفو  .حلا  فقت  ءالك ، يف 
ناك غص ، فم  ىلع  ةلج  يف  انداقا  ت  ةلاع ، ةه 
ناك ماعلا 1991 . ةرث  ااض  ل  ًءاحإ  هماقأ  ق  مالا 
نود مو  ةع  اعُقف  ماص  ماب  ةحاإلا  الواح  ق  ةعلا 
ًاَرِإ هعقب  رالا  ماق  مالل  نوّم  نمَّلا  تامألاو  .ةحر 

ةضوعم فاج  مد  عقو  ةح ، ًافنأ  ایأر  قل  .ةرلا  ةاب  يف 
نالا م  ءالع   » اهّجا لافأ  سوؤل  رصو  جاجلا ، ءارو 

ًاجَرُم فلا  ناك  .نایإ  قفالل ؛ ًاقفو  دولا ،» م  خآلا 
.ةسرم ةلحر  لك  ض 

م ىلع  ّلا  ىلإ  عن  ةللا  ةّح  ساح  ن  اهو 
حتو .ةاع  هسا  انّود  نأ  ع  يباُغلا  لضاف  يضام » لا  »

، انئاق : » قفالا حأ  اهجب  ماق  ةلقت  ةع  لاقو  يباُغلا 
ًاماغلك م ًاناج خ  عضو  هفح هللا ، ماص ح ، لا 
م غلا  ملا  لاعأل  ةفلا ، م  ًاماغلك  و150  هلا ،
كاه ناك  بغلاو .» نایإ  لَِق  قاعلا م  ىلع  لا  ناوعلا 
ئاقلا نأ  ت  ةلئاع  ةشو  يّل ، مال  ةرص  رالا  ىلع 

ناك له  قفالا ؛ ىلإ  يباُغلا  نو  .ص  يلا م  للس  ه 
؟ ًاج هؤادأ 

مألا نأ  علا  و  ةلسأ ، ح  اعاسا  هنإ  ال  لق  قل 
نم ت ر  ةرلا ، داخإ  هنأ ل  حص  له  .ةلوالا  یج 
ةعلا ةُخ  نأو  رالا ؟ هلع  رالا  ل  يك ال  تاالا  ىلإ 

أو تاعلا ؟ ى  ناك  مالا  نأل  تاس  ةل  َلُت  ل 
ءاهنإ ىلإ  نقفالا  عراف  للا ، ةقّالع  ل  قّعلا ت  يباُغلا 



.یلا
ةّفم ىلإ  ةجا  ل ت  ماص ح ؛ ىفم  ىلإ  انوداقا 

يف يفاغتف  رّم  فعو  .قاعلا  يف  تاسلا  ءاسأ  ل 
يلا ةقالا  تارالا  ءاثأ  يف  هاقلا  لا  ءاألا  حأ  اعم 

.هشأ ةس  لك  قاعلا  ىلإ  اهب  مق  ناك 
»؟ ىفلا لاح  ك  ؤر ! ينع  »

«. لا  »
لو  لعلا ، ةفقم ع  ًاقت  حالا  تاهت  لك  ناك 

، لقألا ىلع  .تاقعلا  را   عِق  ىلع  للا  نامإلا 
لك لاسرإ  ّعی  هنأ  خآ  حشو   .مالا  هلاق  ام  اه 

.ءاولا ءال  لالا  فات  مع  هلزام   ىلإ  نالا  ىضم 
مألا نوع  اوأب  یلا  قفالا  ىلع  ةفاخ  ةن  ءاقلإ  عو 

نإ ًالئاق  غ  لكأ  هتداعس ، ع  ًاعت  هسوؤب  نمو 
نأ عُی  هنأل  اذالو ؟  » .جّالل ّم  ىلإ  قاعلا  لّح  تاقعلا 
امأ ت نأ  ةل ، ةم  لماش م  رامد  ةلسأ  ل  قاعلا 

»؟ لك لأ  قاعلا ف ، مت 
يف انأ  ل  اك  فلا  اعم  م  ينالأ  يفص  رق 
ةب أر  هنأ  ىلإ  راشأف  .اوروأ  يف  ةئالا  لاك  مان  ةفاض 

...يئافلا لاسرإلا  اقلال  قاأو  سسم ، تاراسو  ةحاس ،
هقفی ًالام  ل  مالا  .بلا  ةداق  اهف  يلا   ةقلا  يف 
هلب لا  علف  لك ؟ لأ  ءاشألا ، لت  ىلع 

ةخ ّلا  ائر  ل  نأ  ةمات  ةقث  ىلع  انأ   » .ةدرفوألا



»؟ تاساقا ىلع  لح  له   » .ىمو لاق ، ةمزألا ،» ءاهنإل 
.انروَب امو  اسوؤب ، انأموأف  .قفالا  ئر  لاق 

ةساو .خأ  ةم  نالل  مالا  ةع  ته  قل 
لقلا : » ناع ةق  رفلا  ىلع  عضو  ّل ، ةفالا  تاملعلا 
مألا يّلت  اذو  ث ؟ ناك  ام  اه  له  لو ، ءالك .» د 
ءاقلا لاح  هلع  ن  ك  مالا ، ةع  هفل  ةلا  لت  لك 
یلا ّيلع  ىثأ  قل  لاح ، لك  ىلع  ةمآلا ؟ اله  يف  لا 

.خأ ةلاقم   
ت م  ع ، قرا  ةجرالا ، نولا  زو  ّت 

ةرام تااجإ  عم  ًاحم  ًاضع  ناك  .ةعم  انأل  ال  قو 
، ةلا مألا  ةردالا ع  تاراقلا  تاقعلا ، ةرام ؛ ةلسأ  ع 

ءانألا ال  تالاو  عای  لك م  نأل  ...ةساملبلا  تاروالا 
قرا ع نأل  ًاحان  ُققح  قف  لذ ، عمو  .لاق  ام  يف  ًایج 

رداص ع اهحأ  لعف ، َّدر  ّتأ  لازأ  يلو ال  .هش  سا 
م يّت  مع  س  ع  يلأس  يئلا  قلا  م  ش 
ع رداص  خآلاو  كأ ، ةع  لخلا  ةشأت  ىلع  للا 

هلاسر ىلع  جُأ  ل  ينأل  جاعنالا  عش  لا  رلا  حأ 
ينأ لعت  ت  لأ   » .ينولإلا لا  ع  اههّجو  يلا  هئرالا 

.جأ قاعلا »؟ يف 
»؟ ...و لجأ ، »

هجت عت  ال  نأ  عقاو  ًادم  هل  حضوأ  نأ  ترُضا 
مألا ناك  .فلا  هد  لب  يف  ينولإلا  لا  ع  لئاسر 



هرافأ اب  هنأل  ًاك  يئالمز  نأت  تأ م  لو ل  ًاجُِم ،
، َماع لالخ  يفو  .يّم  هدِت  ناك  يلا  ءانألا  ىلع  ًائج 

تام عضوو  تام ، ع  ىلوألا  ةفلا  يتالاقم  ّلحا 
ىلع ةم  يَم  ةعاذإلا  ثأ  ىلع  يفاسا  ّتو  تالاقلا ،
يف الإ  حضاو  ل  افی  هعو ل  مالا  عقاو  لو  لقألا ،
ئر ةلك  ماسا  لصاو  حضلا ، لجألو  .ةِّلا  يتالاقم 
ًالب ِّلعمو  فت ؛ ةلآ  ًالب م  نالو  خأ ؛ ةفص  ًالب م 

.زاهِم وأ  ضِّم ، م 
ءاسؤر َفوو  .ءانألا  م  ترّت  می ، تاذو  لذ ، ع 

- ةوروأ ةق  لوأ  قعل  ةهاقلا  ىلإ  ةفألاو  ةوروألا  لولا 
ب ك  فلل  لا  مالا  م  ةلوام  يف  ةفأ 
ًاعس و  ةمألا ، بالا  لقِث  ةیلا ت  حزرو  .تاراقلا 
.ملا ةفل م  ةراخإلا  ةغلا  جراخ  ناك  يقم  نأل  لب 

.ًال مُت  ةداعلا ل  هه  لو 
يف م ةفغ  يف  فلا  لك  عُج  ًةَشام ، حافالا  لقف 

هنإ ل ال  لقو  ةلاّقلا ، اتهجأ  تردصو  .ةهاقلا  يف  تاتلا 
ناو .ماخالا  ةلك  ءاقلإ  ىح  ةرداغلا  اعاسا  ن 
لو غلا ، ًارعش  كألا  اوروأ  م  نمداقلا  نفلا 

.ًاعفَن  ُِ ضاعالا ل 
هلعفن لا  ام  : » خالا يف  ةلا  تعشو  كاه ، الف 

نوروألا ةداقلا  اندّوز  ملا ، لذ  م  حال  قو  يف  اه »؟
ثوح لّت  .اهن  لق  اهان  ةئالم  تاساقا  ةقرافألاو 



نلسالا لاقل  لذ ، ثح  .ًةَشام ل  بالا  جراخ  ةعش  ةضافنا 
انأل لذ ؟ حأ  عقی  ل  اذال  لو  لذ .» حأ  عقی  ل  : » ًاعم

هعتو ءانألا  تالاو  هدرت  ام  عان  انأل  مأ  خأ ، ًارافأ  لن 
؟» ثلا ةقلا  »

يف ام   فعت  نإ  ةلئاقلا  ةفلا  ع  ّلت  ق  ك 
يف تاتلا  م  يفو  نآلا ، لو  .راخألا  عات  اذإ  لاعلا 
يلا راخألا  دقفم م  ةهأ  كألا  علا  نأ  ردأ  ةهاقلا ،

ةفالا مامأ  ًاقئاع  ل  لا  مالاف  .سوألا  قلا  لوات 
، ًالم فلا ، تالال  ةتولا  ةءافلا  مع  لاح  اك ه  ةلا 

لاعلا يف  ةهأ  كألا  مألا  علاو ه  .نلا  ىلإ  كدقت  يلا 
ةؤر عصألا  م  ناللا ، ع  يفو  .هع  راقت  عضل  يعلا 

قلا لو  لللاو ، ةاعلل  ةفلا  ُلا  عضلا ع  ءس 
عضلا ع  ةالاو  .اهفن  ةقلا  ساسألا  يف  ماق  ةسوأ 

ماع اناك  اك  اله  وأ  انف  راقت ع  عضب  هشأ  ئاقلا ه 
، تالللاو ةراخإلا ، راقلا  يفف  .لالحالا  نود ذ  1943 م 

ةنألا ىلع  لا  ًالوأ  ضفُ   ةلخالا ، یداحألاو 
.راخألا ةئاسالا أ  ثاحألا  ّث ع  ثلاو م  اهتازانو 

لیت ترق  ةهاقلا ، يف  تاتلا  م  لخاد  زاحا 
ءك لا  اهك  ح  ل  يف  ةملا  ةالا  ةغتو  رالا 
.لذ ةعص  ةلالا م  هشألا  يف  فكاو  .يلع  يساسأ م 
سالاف .ةلا  ةفالل  ةساسألا  دالا  يف  ةللا  ت 

هنأل فلا  نوأقو  ةعاذإلا ، ىلإ  نعو  راخألا ، نوها 



نأ هنوو   هنوأق  امو  .لاعلا  لا ع  اهف  نأ  نوی 
يَهجوو خأ ، ساو  لوأ ، سا  ىلإ  جات  لل ، .ًاص  ن 
تاملعم ىلإ  جات  فَعام ، قتو  سام ، قتو  ةقلا ،

اهفص ىلع  ات  كرن  خافت ذ  اك  اهم  قلا   
فمو ج  أم  هنإ  لل .» ةلالا  راخألا  لك  : » ةمامألا
عقالا ًاج م  ًاغص  ًاءج  لو  .ياقد  ل ح  يف  ةاغلل 

؛ لل ًالاص  نو  سوألا  قلا  يف  هم  قلا   
.ةك ٍفام  عرأ  يف  ةّلا  تو 

لت يهو  لا ، نالا  ة  لت  ىلوألا  ةافلاف 
او .رمألا  م  ك  ع  باقلا  ف  لسالا  ما  نود 
ناك داغ ، قس  تاس م  ع  يس  يب  يلل  ةاع  ةاف  لاق 
قی سأر  يف  ام  دجك ش   » ماص ل ح  يف  اهتاح 
ًاففم ناك  ًءاس  ءيش  أ  لق  ت  ال  نأ  م  ماولا  ىلع 

«. مأ ال الا 
مقلا يعاسا  ل   خآو ؛ لب  ب  فلا  فل 
قلا ىلع  يترق  مع  يتاءاقسا   يف  ةاضإ  تاخ 
.ًاناخُد ًاراِس  نهجای  ناعش ال  صاشأ  ه  ين  مأ  م أ 
لا يّت م  تائاحإ  وأ  ماقرأ  عقالا أ  يف  جی  ل  

.ةنالا ةافلا  اهنإ  لشأ ؛ رم  تالالا م  هه  ىلإ 
باعإلا ع لسالل  ةصاخ   ًاابأ  ًاأ  فلل  ل 
ع ةحازإ  يعاسا  هنأ  حص  لك ؟ لأ  اهف ، هئارآ 
لفأ غلن  الو  لل ، دوح  كاه  لو  رص ، ع  رمألا 



ةلاقم ع ع ةاك  ترق  امعف  .دلا  فهلا  ىلإ  قلا 
ةلوالا یج  مألا  نأ  ردأ  ذألل ، هضعتو  یداعلا  سالا 

، لل .ءاقلا  عام  كّ  لا  اهقافرإ  يعاسا  ناك  اذإ 
ةأما سا  ىلع  تعو  يتافلم  يف  لحالا  حإ  يف   

رعلا ىلع  ءاقلا  لح  اهعاساو  داغ ، يف  ت  ةله 
.هل يف  لا ت  لا  ةا 

و داغ ، يف  نلای  لا ال  لئالقلا  یلهلا  ناك م 
ل تاقعلل ، ًانو  .قاعلا  ىلإ  ىلوألا  يلحر  ءاثأ  يف  اهقلا  ق 

ناّع يف  لقلا  ماق  لل  داغ ، يف  ةله  ةرافس  كاه   
جّوت ق  ناك  ةّم  ةأما  اهنإ  يل  لاقو  اهفتاه ، قب  وب 

ةل قاعلا  رداغت  لو  تالا ، لئاوأ  يف  يم  يقاع 
يف .ةللا  راغ  ىلع  ةلهلا  ّلت  لاتالو  ملا ، م  دقع 
ةّ لاق  لثالا ،» رزان  ال   » .يئاقل ْفر  مألا ، دا 

اهتخأ امع  ًامات  يقّت  اهنأ ل  حضالا  مو  فتاهلا ، ع 
ن تاهجب  ةلثالا  اهتاهجت  لسا  نالف  د  نأ 
ةللق تاعاس  عو  ةاهلا ، يف  قفاوو  .َلوأ  نأ  لق  ةمّقت  كأ 
فالا حإ  عام  حُفف  .لا  ت  اهلم  جراخ  َفقاو  اك 
يقفام نو  .ًالَفقم  يق  بالا  لو  مامألا ، ىلإ  تخو 
ىم ام  يف  ةقلا  هه  ناك  .هلإ  تنو  ّيلإ ، جزام 

اهقحو يالا  اهئاب  لالخ  وی م  اك  مقلا  ةلعلو  ةقمم 
.ةغرافلاو ةلا 

ؤت ل  قداص ؛ غ  حت  لذ  ىلتو  بالا ، حُف  ًاخأ ،
جزام ماقو  ةضانل ، بك  ال  مُّقو  .يل  فر  ىلع  ار 



لفأ لقنأ  ينأ  هغلبأ  .تاللا ك ق  ع  تافص  لقب 
ةلا تأو  .ةلهلا  ثلا  اما  عنا  لف  ةرافلا ، تاّت 
مالا نأل  للا  ةرداغم  اهعاسا  ل   هنأ  راخإ  ةّلا 
.جوخ ةشأت  ىلع  للل  رالود  فلأ  ع  اهم  ل 

ًاُح هجات  يهو  فام ، رولا غ  ءاولاو  اهجوف م 
يف لقلا  يف  لكام  م  هناعت  ام  ةلاعم  له  هنأل  تلا 

.قاعلا يف  لو  اله 
ل ةلسألا ، يفم  عم  نواعلا  ح  ماص  فر   

فهو .جرالا  عم  ةرات  لاعأ  مالا  قاعلل  حَُ   
فلا یب  هل  حُس  ًاعج ، رّلا  للا ح  غلب  نود  لولا 
جمانب يعُد  ام  تائاعلا ؛ ةا  ةلا  مألا  مقت  نأ  ىلع 
حف ماعلا ؟ م  اهف  ام  لت  له  .ءاغلا  لباقم  فلا 

نل ّيلا  ناس  لك  نأ  لاعفنا  أ  راهإ  نود  م  ةلا 
فم ةرداغم  ىح  هّلقأ  حص ، ل  ةئاغلا  هح  ىلع 

ام علا  ع  ًادجم ، اذو ل   اذإ ح -  ةلا -  مألا 
ىقت م ام  هو  .مالا  تال  ةلوألا  نتو  هلع ، الح 

نالا ىلع  نو  ًءالو ، كألا  تالئاعلل  ةئاغلا  ةلا 
لو م اله ، ًاللق ع  ثت  .اهم  ءاغلا  ءاسا  خآلا 
يق اذال  خأ : حاو  مأ  .ام  للا  ناك ت  اهنأ  حضالا 
يف رفو ، اهسأب ، تأموأف  ةل ؟ ةل  ًاقَلغم  يمامألا  بالا 
ىلع ه  قل  .عم  هس  نإ  لُقت  ل   » .جزام هاتا 

.تابالا زاهج  يف  ًام  ل  هنإ  .ًاخم  زافللا  ةشاش 
داع اهآر  اذإ  .اعم  ًاماع ت  ةعس ع  علا  ةغلالا م  يتفح 



م ّفت  اهعدأ  نأ  ّيلع  ناك  ًالوأ ، هفت ؟ نأ  ...حال  قو  يف 
«. يفللا بالا 

، ةقلا هه  ماسا  تدرأ  ك  هللا  .مالا  ةع  يه  هه 
خآ فال  يّلس  جزام  لو  اهعئاقو ، م  قلا  تدرأو 

لعو م مالعإلا  ةرازو  ىلإ  داع  ًاقاس  ًافس  ناك  .حاو  می  ةل 
لسالاو اهعب ، ناقی  اه  .يناا  لسام  حلال  تاس 

ىلإ ثت  قل  .ثلا  اعاسا  ناك  اهو  يب ، يناالا ی 
ل لاق  كألا ،» غلات  ل   » .ةَهُم تارا  ةلهلا  ةلا 
، ُم صاشألا  م  یعلا  ح  لا ، اهل   » .ساح
يك تاقالع  يت  اه  .لا  ىلإ  هئابأ  حأ  لاو  لك  لسو 

«. ام ةلم  هجات  امع  اهم  فت 
ةألا لو  بالا ، فلا  باترالل  كاه أ س  ل  
ةك ةام  دجب  تعش  قل  .يلاقم  ًاءج م  ةُّلا ل ت 

م مأ  یلهلا  قاعلا  حأ  لالخ  م  جزام  فكا  اذإ 
.ةلهلا ةلا  و  يب  راد  لا  یلا  ةرافلا  لالخ 

ىلإ رالا  هه  ترداغ  ةلا  نأ  رلا  هه  ةاك  لق  لع 
.ءاقلا راد 

هو ةهاقلا ، يف  بالا  لوات  يف  يئاش  حأ  اج  ناك 
لاق .تالا  ةدعم  ةش  حلال  لح  عم  یی  يلف 

ةن م  لا  م  ناأ  ةناث  داسا  تدرأ  : » ةم تاذ  يل 
تالم ةفعم  تأ م  لو  للا ، داعا  يف  لع  ةصاخ 
نولاو لقلاو ، ةلا ، تارازو  تور  قل  .هه  لا  ةواح  داسا 



ىلع حأ   ُ لو  ةفلم ، ًاق  ةلاو ، ةداقالا ،
راسالا ىلع  ًارداق  ل   يعم  لو  .ةتاهلا  يتالاتا 

غلب نإ  ام  .هداسا  ق  لل  لا ، اه  نود  م  جانإلا 
لا فالتإ  ّعی  ناك  اهلع ؛ ءالسالا  ّت  ىح  أفلا  ةوالا 
تدرأ اذإ  رالود  فلأ  يفّلس س  وأ  رلا ، لب  ىلإ  هتداعإ  وأ 

، هتالِص حأ  ًاتاه  ًالاتا  جأ  لا  ّيما  لتاف  .هلاخدإ 
ةس عفد  ىلإ  مألا  يب  ىهناو  .هفراعم  حأ  خألا  اه  لتاو 
م يل  حُسو  ةنناق ، ةراسا  ءاقل  رالل  رالود  فالآ 

اهلع لوات  اهنإ ال  لقت  ةغ  ةش  .كرالا أ  رع  لا 
مز م  اهسالفإ  لعأل  الو  ةذاك ، نت  ةشلا  لالخ  م 

«. ع
ءسو دافلا  نأ  اج ك  اههجای  يلا  لكالا  تهأ  قل 

ىلإ اهق  ت  ل  ةقلا  لو  .للا  داقا  ناّمی  ةرادإلا 
؛ لل اج  ةهم  عت  أشأ  ل  ينأل  داقالا  للا 
ل لا ، اهل  ءيش ؛ لك  أقت  اهال  يف  ةلا  ةرافلاف 

ردام عت  نإ  .ًالف  هو ل  عقالا  يف  ًافلم  ًاسا  اج 
ةالا عئاقو  يقُت  يلا  ةلالا  ةافلا  يه  لل  تاملعلا 

.راخألا جراخ  اه  لم  ل ح  يف  ةملا 
هم قتأف  يعمام ، ام  مأ  غلی  ًاناحأ  .ةعار  ةافم  كاه 
يل ّی  لو  ...ةخأو  ىلوأ  ءاسأ  عم  ردام  ىلع  لحأو 

قلا يف  تالا  لعم  لذ  ىلع  ةلمألا  حأو  .ًاخ  ُع  هنأ ل 
ةیدلا تاقلا  ةلاح  .َّلا   ثداح  ةجالا ع  سوألا 

تالاو ةسافلا ، ةلاو  ةلاهلا ، تارالاو  ةقلا ، يف 



يعلا ع ةافو  لاحا  ی  فولا ، هه  يف  اهم  لئا  يلا ال 
يف مد م  ماّح  هنإ  .ةم  َس   ثداح  يف  يوروألا 
ىلع للل  ةداعلا  ئاعلا  نت  ةلالا ، هه  يف  .يعلا  لاعلا 

للا و  ةفام ، ماقرأ  كاه  ةدجم : غ  ةج  ةق 
ىلعو ةلا ، مألل  عالا  فلا  ةج م  تاساقا  ىلع 

نالا ةك م  ةهأ  وذ  هؤانأ  ن  الو  ةلمالا ، هئاسأ 
لا ىلع  ك  يئاسا  ثح  عقو  نأ  لل  .ينانإلا 

.هلع يق  يبأل  ةرسإلاو  ةهاقلا  علا ب 
يفُت ام  رق  لو -  ...ةفلا  يلاقم  ىلع  لحأ  اه ،

نأ يعلا  لاعلا  يف  مد  ماّح  كأل  ك   ةلاقلا -  هه  هلإ 
؟ قف ةحاو  ةلاقل  ًالاص  ن 

ةنأ عّت  ةعلا ال  ناللا  نأ  يف  خأ  ةم  ةاجإلا  ت 
ناك سوألا ، قلا  يف  ك  امع  .الهب  ةنراقم  ةاقد ؛

ةالا ةهلا  ةفلت  نأ  ن  ّيام  م  یالا  دعلا 
ةغت ىلع  لحو  ألا  اه  هحأ  بأ  قل  .اهتائاع  كأ م 
مألا ع  ثلل  ىعُی  ناك  هلاسر ، لصو  امعو  .ةمالعإ 

عضلا ةعا  یلل  مألا  اه  ىحوأف  .ناحألا  لاغ  يف 
ههب تاون ؛ تو  تاهات ، ةماقو  ةسلا ، عجالا  عم 
ىلإ اهق  ةهلا  ثوح م م  ةمواقم  ةلع  تجو  ةقلا ،
ح ل  يف  نو  ًاقو  لی  مألا  نإ  .ةسالا  ةجألا 
جراخ عضالا  ع  ءاقإ  ةكالا  ةلل  هنأل   ياقد ،

، ًالجآ مأ  ًالجاع  حلا  ىلع  هت  عضالا  هه  .ةجألا ل 
.سوألا قلا  ةنأو  انأ  ب  یلا  قفلا  اهو  



: يلی ام  درت  ال  ةعلا  لولا  يف  ئالا  هاتالا  مالعإ  لئاسف 
ئلا ما  ىلع  ًاجاحا  عرالا  الا  فالآ  ألم  ملا ، »

: لك نودری  الو  ًامح .» ًارام  يمألا  هش  هقش  عب 
ىلع سالا   ئلا  ىلإ  رولا  ةمالس  زو  مّقت  ملا ، »
تاو ءابأ  ض  تاءاجإ  ذاتا  هم  لو  عت ، یالم   3
رافو  ماصا  ثداح  لولا ع  سالاو  تالالا 

«. ةعالا يف  ملك  ةع 200  هتدا 
تاملعم  تفاتو  ةملا ، ةالا  ىلع  یج  أ أ  اذإ 

عضلل ن  نأ  لو   .خ  ایل  ح  اهم ، قلا 
ةقلا ع هه  عان   » .ًام ن  نأ  هلع  ًاخ ؛ ىقل  ناقاس 

جی ال  تارت  نود  م  ل  نأ ؛ نأ  يلا  ىلع  الاق  ك ،»
نادلا يف  واو  يف  علا  ل   لل ، .هعام  ءيش  

«. فألا يف  هل  ةاهن  خآ ال  ًاعان  ل  ال ، هأ ، : » رلل ةق 
***

يف نفللا  يف  لماعلا  مالعإلا  حأ  لأس  ةم ، تاذ 
ةع ةمابا  لأف  .راخألا  هأر  ع  لا  تاهیدسا 
.اهفه ققح  قف  لقلا  يمُت  ناك  اذإ  : » هجاحإ ع  ًاعت 

فاخا تالعو  تاه ، ع  ءانأ  راخألا  حافا  لِّفن 
.سالا  هانا  سأت  اهنأل  ةمادو ، ةك  ثداحو س  لقو ،

يلا تامللا  دع  ىلع  تامألا  دع  قت  نأ  ًاأ  لع 
ةلاعف كأ  لا  تم  .للاو خ  تاهیدسالا  لفت ب 

كأ لا  تم  خو  سآلا ، وأ  دلا  تم  م خ 
ءاج ام  ءاسا  خأ ؛ تاناد  صاشأ م  تم  ةلاعف م خ 



لل ، .لا  دهلا ه  مألا : ءالملا  حأ  نال  ىلع 
يف ةغص  ةفم  لو  ًائر ، ًاناع  ل  نأ  سقلا  يف  مهل 

«. ًائر ًاخ  َعُت  يهلد ال  وأ  ئالا 
تاءاجإ هشأ  تغو  عم  ىلع ن  ةهت  تااعُلا  ناك 

ةف لت  اهفو  ل  .ألا  ءابإ  ةّح  قل  ةرم  ةتاذ 
یلا فع  ال  ًاحأ  نأ  ىلإ  ًارات  حللا  وی  اك  ةصاخ 
حل ام  ثح  تالم  داعت  .ًاخ   ام  ثح  ّوغ  س 

مألا نإ  ...ةراخإلا  جمالا  يف  هجاردإ  ی  اذال  لو  ًاخ ،
ثح اذإ  هنأ  بغلا ه  يف  فلا  ىلإ  ةلا  حلا  َّلا 

مأ ًالجاع  هئارآ  ءابإ  يف  نیداعلا  صاشألا  غس  ماه ، مأ 
.ًالجآ

قلا تامح  ل  يف  نعَقُ  سالا  لو  بغلا ، يف  اه 
ه مق  ام  ةغت  ت  الو  لم ، مأ  جاحالاف  .سوألا 

لعی ام  يف  لب  ةملا ف ، ةالا  راإ  يف  ل  نویعلا ؛
م ، يف  .سالا  ةاح  يف  ك  ثأت  اهل  يلا  رمألا 

دع دادو  اله ، ةس   ةقم  يف  ش  نلم   75
هه عم  ياعلا  فهو  .ةن  نلم  ماع 1.5  لك  نالا 

ةفو فلأ  ةخ  داإ  ىلإ  تاللا  جات  ةنالا ، ةفلا 
ةسرم فالآ  ةعو  یج ، لم  فلأ  ةم  ءاو  ماع ، لك  ةیج 

، ةیج ىفم  ةمو  يلاعلا ، لعلل  یج  م  فلأو  ةیج ،
لا ی لا  غلا  اه ه  ...ةیلا  تاعمالا  دعو م 

، لك لا  يف  لب  يف م ف ، ل  ينالا ؛ ّلا  ع 
ش یالم  ةدالو 6  يع  اه  .خأ  ةع  نالو  ارسو ،



هنإف ق هل ، لع  وأ  ءام  كاه  ن  امعو ال  ماع ، لك  يفاضإ 
ًاخ نت  ةنالا ال  ةفلا  لو  .اوروأ  ىلإ  ءيلا  نورق 

: ةك داعأ  اوجاهی  ىح 
ملا اولُو  يفاضإ  يع  فلأ  نس 

السام م 
ةس ع ةعلا  لولا  يف  نالا  دع  دادی  ملا ، ةهاقلا - 

...مأ لق  امو  مأ  لالا  ناك  اك  ةن  فلأ 
ينالا ّلا  وأ  َّلا  ثداح  ةجالا ع  تالا  ت  ل 

ال لذ ، فال  .لقألا  ىلع  اهع  تائاحإ  كاه  لو  ًاخ ،
اك .ًاس  ّهناخ  يتاللا ی  تالا  تافلا  دع  ٌحأ  ُفع 
نُ م یلا  يعلا  لاعلا  يف  صاشألا  دع  فعن  انأ ال 
؛) عن أ  ةكام م  وأ   ) ةلداع ةكام  ىلع  ال  نأ  نود 

ةفلم لود  م  تالاج  ّت  يلا  تارالولا  یال  راقم  الو 
بعلا دع  ةفعل  ةنامإ  الو  ةجأ ؛ تااح  يف  اهئافخإ  م 
ةرادإلا ءس  ماع   لك  تاقاعإ  نباُ  وأ  نلقُ  یلا 

.جاحالا ىلع  ؤ  حأ  الو  فع ، حأ  .هه ال  ةماجإلا 
دافلاو ىضفلا  ةلاح  ع  یص  يع  ينخأ   قل 

ل هنأل  ةم  ًءاخأ  نتی  ءاألاف  .تالا  ّعت  يلا 
؛ واشلا لالخ  م  لب  تانامالا  لالخ  م  هتاءافك  ا 

ةعالا جالعلا ؛  يّقلل  ءاألا  ةشر  ىضلا  ىلع  ّعی 
لباقم يف  ةحاللا  ةهم  ةودأ  وأ  لا  ةعفتم  ةودأ  نوسافلا 
لو .ةسا  يفن  يف  لق  هع ، كأس  ام  اه  .ةك  ةلع 



نامإلا ناو  ةشلاو ، رهلاو ، راضألا ، ماقرأ ع  كاه  ل  
نود ةفلا م  يف  ءاأل  تاساقا  ن  ىقأ ، و  قف ،
ةار لثام  مان  ااض  ئُی  بغلا ، يف  .هئاسأ  ذ 

ةحلا ةلا  نإ  : » لا لذ  ةجوز  لاق  اك  لو  .ىضلل 
م ه  صاشأل  ناك  ةّ  اهف  عقا  يلا  يتاح  يف 

يقحالس مالل  يلالا  مألا  زاهج  نأ  قأو ل  .یش  باعإ 
«. صاشألا ءالهب  َعلل  ًادان  تأنأ  نو  ىح  راسا 

لو ك سوألا ، قلا  ماح  ل  يف  ةفالا  يه  هه 
وأ يعاذإ  راخإ  جمانب  ءلم  ال   اهاس ؟ ةفلم ع  نت 
وأ اهص  فعت م  تااعُدو ال  ةش  تاعانا  ةفص 

ةعلا نلی  یلا  ءالملا  لوأ  نإف  لا ، اهل  .اهثأت 
ىلع ًاّلك  نوع  يفال -  تالِص –  وأ  هیل  ةخ  الو  ةقال 
عُی ال  ًاأ  لا  اهلو  .ءانألا  تالاو  يف  راخألا   َ
لذ ىلإ  ةجا  ال  هف  .هنالب  لت ع  ءانألا  تالاو  مالا 

.ألا ءابإ  ةّح  قل  اهفل  ًادق  عت  تالالا  نأل 
ةغلا راإ  جراخ  لا  ىقی  للو  ةالا ، ههب  مألا 

سالا غی  امع  ءيش  ال  م  ءلا  لع  ّعو  ةمالعإلا 
/ للیأ ع 11  لالا  ناك  اك  بعلا ، لا ع  ةفعم  يف  ًةأف 

س 2001.



سدالا : لفلا 
ةلهلا رمألاو  س  للیأ /  11

ماع 1998، يعت  لق  لو  نآلا ، لذ  لّت  ّيلع  ع 
ناك م اذإ  ام  لح  ةّج  تاروام  تجأ  نالف ق  ناك 

هغت الأ   .يعلا  لاعلا  يف  اهل  لسام  دجو  رولا 
نهی اناك  یلا  نللق ه  تاعلا ، ةاهن  يف  لئاسإ ؟ م 

لت لفلاو  لئاسإ  ب  ماللا  ةلع  نأ  او  مالسإلا ،
كَر ىلإ  بعلا  ی  ًاخأ ، ماللا  ل  امعو  .للا  ىلإ 
مألا يعُد  اه  خرالا ، ةاهن  .لاعلا  ة  عم  ةغلا  ةاقلا 
علا نأ  م  فالا  قّلعلا  حأ  اشو  قلا ، لذ  يف 

ًاحاو ًاض  ًام  لاعلا  وغس  : » ًاع هع  نه  اوأب 
«. لانوكال

ناك خالا ، لذ  يف  لو  ةللا ، عاق  أی م  ءج ال  هنإ 
تاذ بعلا  ئاقل  افت  لح  يئارل  اهیبأ  يلا  يتاحالم 

ةاوالا مق  ىلع  يعلا  لاعلا  فق  هلإ ، ةلا  .دوم  ثأت 
ةفص خآو   ح  ب  ةحاو  ةلاقم  ةتاللا : امأ  عم 

.ةاك عُت  ةلماك 
يه ةقلغلا  ةنألا  نأل  عقالا  غت  نامإلا  ل  

تاف ءاثأ  يف  .ًامات  ةفَم  ام غ  ىلع  ةراك ت 
، ةلهلا عضالا  هه  ىلإ  قلا  لسالل  ءوهلا ، 

يلا ت ثاحألا  ىلع  قت  هتاقتو  هراقت  لع  لذو 
، ةساملبد تاقاخا  قلا ، اهم : قلا  تاملعم   ىلع 



يف ًاار  رهلا  ح  ماه ، مأ  ث  امع  لو  .تافت 
كاه كاح ؟ لعفت  اذام  .اهفاكا  لسالل  رمأ ال   ةفعم 

ةللا راخألا  ب  ل  ًاأ ، راخألا  ةعاص  يف  ةفام 
ىلع للا  نوی  ًاأ  لسام  ب  لب  ف ، ةجألاو 

لع ش نوأ  ةمامألا ، ةفلا  يف  هب  ةصاخ  كامأ 
لف قم ، يف  ث  اع  لأُت  امعو  .فس  ةنام  وأ  خآ 
ضّعت نأل  ث ،» ام  ةفعم  ع  ، » باجإ نت  نأ  ًاج 
ضفُ اذال  .ماهم  لا ب  ئر  ما  ةنامإل  فن 
؟ راسا ءيش  فعت أ  اذإ ل ت  ساب  راسالا  اب 
رلا ئلا  يّفت  امع  اهل  ًالح  ةلعلا  هه  تجو  قل 
ُفو ةئلا ، واعلا  ارس  ترّت  ًةأف ، .سألا  فاح 

كأ لو  ةلاعلا ، راخألا  تالفاق  تو  .ًاعساو  مد  بابأ 
لصو  » .لعلا عش  ىح  رالا  ىلإ  یفالا  تاعاق  رداغأ 

، ام  فعأ  ينأو  كاه »؟ لا  ام ه  .مد  ىلإ  السام 
نفلا لعف  اك  ةهفالا  عئاقلا  راج م  ءارو  تأخا  لل 

لذ يف  ةزالا  سو  هاتالا ، اه  لا  لس  نوخآلا :
نسو ل  ، ب  ئاقلا  لو  أ  ئلا  س  ملا ،
بلسألا اه  ن  ق  ...ماألا  م  ج  ةل  يو  داح  كاه 

لخاد م  ه  مالا  و  ّلُم  هلو  ةللق ، تال  ًالاص 
هه لا  ح  ئاق  ت  امعف  .اهع  ةلهلا  یدسالا 

لالا يف  اك  لا ؛ ةفعم  يف  غار  نورلا  ن  ةلا ،
»؟ ارس يف  نآلا  ثس  اذام  ، » يلالا

هنإ هلاو ؛ فلس  بالاف  .ةلهلا  عضالا  حأ  ناك  قل 



لع مالا ل  نأ  يل  اب  قل  لذ ؟ ع  اذام  لو  ّم ، مأ 
بات تُتاف  .دقع  ةل  عُق  ةضراعم  عم  لا  ةام 
تلا تاّم  ناو  مد ، يف  راقسالا  ىلع  ةفالل  ةمأ 

تانالعإلا تاحل  ُّزو  .یألاو  علا  تارا  ملا ، لا  عت 
ماع عّت  : » يلالا اهلع  ك  قاروأ  مالعإلا  ةرازو  تام  يف 

عت ءاثأ  يف  .يئلا  لخلا  مامأ  ًاحاص  ةعالا  ع  ًاغ 
ىلع ّهت  ةشو  غت  حر  تص  لذ  ل   بألا .» ىلإ  انئاق 
اناك هلإ  ثت  یلا  رلا  م  للقلا  دعلا  لو  للا ،
لجر ةؤر  نلّفو  باضالا ، ةلاح م  يف  للا  لخد  نفا 

ةففم تاراخا  أ  رولا  م  ًالب  ةللا  ّلی  خآ  ق 
.الاق اك  الا ،

لسالل ناك   هنأ  أ  ارس ؟ يف  ثس  ناك  لا  ام 
.علا ال وأ  یلا  ئاقلا  هی  لا  ام  فعن  ال  : » الق نأ 

ناك لذ ، عو  امال .» فلام  مان  هنأل  فعن ، نأ  ا 
.همان ةام  هل  ّفن  نأ  انامإ 

نأ نأ  يلا  لِق  م  یَعلا  ًانأش  ىلعألا  لسالا  ل 
قل راغ -  ىلع  خآ -  ًامأ  الاق  ةصاخ  ةف  يس  يب  يلاو 

ةلام ةلنإ  ةغلب  مالا  سا  ثل  تاساقا  انهسا 
«، غلا ىلإ  يعس  «، » حافنا : » لم تالك  اوعا  ةعقُم 
عو یلا  ئاقلا  نأ  انراقت  يف  ءاجو  مد .» عر  و«

، يئافلا لاسرإلا  اقلا  قاأو  ننإلا ، يهاقو  ةنعلا ،
.ةلخ فتاهو 



ةق عضاو  احقا ، اك  ارس ، هلس  يلا  هاتالا  هنإ 
، بغلا لم  لا  يَتأم  قل  لم  ن  ىلع  ةلثام 

لا  » تألا ج  .ةقالا  تالا  يف  ندرألا ، لم  لاو 
ىلع ةخألا  ةلا  ءاقلإل  عِّلا  م  ك  دع  موق  هش 
ارس تداع  يلالا ، ملا  يفو  .ثداح  أ  عقو  نود  ئلا »

.املك عم  ةاوالا  مق  ىلع  راخألا  تان  يف  اهعقم  لل 
بعلا  حصأ  ، » ًةأفو .س  للیأ / ّلح 11  لذ  ع 
ةلا تاهلا  ناو  یدعلا ، قّلعلا  حأ  لاق  اك  ملا ،»

.لافحالل ةسام  ثلا  ضرأ  ىلع  یدجلا  لسالا  ىلإ 
انحأ حفلا  اه  ع  انّعو  ًاحَف  انفق  انأ  يع  ال  اه  لو 

لاع نت  نأ  لع  لو  اهتامّم  ةهم  للف  .خآلل 
 - رافنا ثوح  وأ  بح  عقب  لفن  انأ ال  هفل  اجلونإ 
أ كاه  ت  ل  اذإ  لساك  لع  ال  ىقن  انأ  م  غلا 

فالآ ىلع  لحأس  ينأ  يعت  تاهلاف  بوح .-  وأ  تارافنا 
ةم يهو  سأ ، وأ  نأ  يف  راخألا  ةاضإلا م ق  تاورلا 

ةك ةنام  ةفلا  يم  قو  .ةلهلا  ةسلا  لاسرإلا 
ةزام عقام  يل  ّمأ  اك  يماقإ ، ةم  یت  نود  يلحب  مالل 

ٍّح ىلإ  هَهُأ  .عئار ك  فاغتف  رّمو  ثلا  ةغل 
.ندال ا ب  ًاش ل  ام 

نأل احإلل ، لا  ةسالا  فأ  ام  ناعس  ل 
اناك يلا  ةئاللا  غ  هراقت  ث  نعفی  اوأب  لسالا 

ةعاسا ن  ك  .ةقالا  دقعلا  يف  لاعلا  ع  اهنع 
فلم ءيش  لك  نأو  ةعلا  ةنألا  ةام  فع  نأ  رهج 



ق ةغلا  مالعإلا  لئاسو  ناك  ةنألا ؟ م  علا  اه  يف 
ةئاثلا مالفألاو  حاللا  يف  لو  ةقلا  يف  ةنألا  «غ »

ًاراخ تاملعلا  م  علا  اه  ن  نأ  حاقالا  لّتو  .قف 
ل .راخألا  عات  اذإ  يعلا  لاعلا  هف  عاسا  نو 

، فعلا ثاحأو  راسا ، ةعلا  ةعمالا  لوات  ناك  راخألا 
.ةفألا ةوروألا -  ةقلاك  تاسام  يف  ةرات  رص  اقلاو 

ع س  للیأ / يف 12  حولا  يئلا  لالا  لوات 
ىلو أ م ّوعلا  ام ه ح  ةعاقلا ؟ هاقلت  لا  علا  م 
سا تاهلا  ندال  ب  ش  قل  ها ؟ نأ  بغلا  ضفُ 

، مألا اه  يمالسإ  يع  نلم  ّیأ 100  اذإف  .مالسإلا 
.ًاك ًاعان  عقی  نأ  بغلا  ةعاسا 

ةعام ع  فلا  ةغلا ،  ناللا  يف  .لجأ  ًاح ،
تافصو ألا  تاعالسا  ىلع  لاو  ةناللا ، لاعألا 

ت فلاو ال  ةعلا  تاناللا  ل  .فلا  يف  ألا 
؛ اهلع لَّع  الو  ةدجم  ألا غ  تاعالساو  تالا ، هه 
يف ل  اع  ق  فس  م  ئالا ، لا  عن  ل  يف 

؟ فتاهلا ةهلا ع  لهم  تص  عم  ًاوام  هاخ 
دع لوای  لا  لالا  ىلع  ةاجإلا  نامإلا  ل  
ىلع ع  ناك  لو  هسا ، ندال  ب  لی  یلا  للا 

، لسالا يئالمز  راغ  ىلعو  اهو ، .لب  راقإلا  لسالا 
ةلا ىلع  تالاقلا  جماب  نإ  لقف  .ةاب  ةلوالا  ق 

ةعاص نام  يف  بعلا  هام  نو  ةعاقلا ، عم  ةفاعم 



يف لذ  ّثی  نأ  نود  م  امأ  نوقی  ام  ًالاغ  ةللا 
تااللل ةقم  ةحم  تاجانإ  كاه  ناك  .وی  اك  هّعش ،

ض ةجاحا  يناغأو  ملا ، م  ةل  ةل  ضُع  ةلا 
بغلا فت  ةئاس  مالفأو  ىلوألا ، تالا  لحا  مألا 

.كالا باش  ىلع  تاحان  ققح  يلس  ىلع ن 
كأ ُلِم  ندال  ةعش ب  لس ع  الف  .ًات  ًامأ  ناك 

هه يباجإ  نالعإ  رأ  ك  .قداص  باج  ءاعإ  ىلإ  كأف 
: ةك فو  ةفلا  يف  اهباك  وأ  ةعاذإلا ، ثأ  ةَ ع 

«. لعأ نأ  ي  .لعأ ال  «ال 
قب م م اهج  يلا   ةئافلا  ام  لو  .لب  قأ  ل 
لك نفع  هنأك  فلا  لسالا  ىلع  ّعی  ع  لف  حافنالا ؟

.اهنفع ال  يلا  رمألا  نأش  يف  نغواو  بعلا ، ع  ءيش 
لا مالا  يف  ةفلم  رمألا  نإ  ةاب  لقلا  هنامإ  نس 
نام يف  شالا  تار  نأ  لا  ضفُ   هنو  هل ، يف  لعن 

ىلإ نعَی  هعت  امع  ةغ  تام  هعفت  نانإلا  ققح 
ع لا  يعلا  حالا  نأو  بغلاو ،» قلا  ب  مالا  »
ل  اذإ  اه  لا ؛ للا  های  يئلا  ّوعلا  ةلصألا 

.هبال لع 
ًاحافنا كأ  اناو  تاحولا  ًام م  نلسالا  ىعأ  ل 
ىلُلا تاساقالا  ةفش » ّلح   » م ار  ال  ةنألا  ىلع 

مألا و  ع 9/11 . يعلا  لاعلا  ع  ةردالا  يناعلا 
یلا ضاغلا  سالا  لالا -  لس  ىلع  رص -  ىلع  هفن 



ال ام  ناش »! امأ ، ، » نو ةار  يف  رالا  نمُ 
امو ع 9/11 ، غلا  ت  ناك  هالا  هه  نأ  ه  ش 

ا ئالا : ّلا  يف  هعضو  مع  لذ ه  كأ م  هن  اناك 
ةّ نالا  هّفی  مأ  يه  ةهالا  نأ  ار  نوقعت  لاجر ،
هه غلا » تارف   » لو هنضراع ، مأ  هنوّی  اع  علل 
ماق مالا  اه  نأ  مأ  هّجم  مان  ل  يف  ف  اهفت  ی 

حلال نلع  هالا  م  یعلاف  .لقألا  ىلع  اهب 
ُن عض  .هلَِق  َقام م  نن  هّلقأ  مأ  تابالا ، ةهجأ 
رفع  ةاصإ  ةعلا  ةنألا  ةعاسا  نأ  َع 

اهنإ .ةمالعإلا  ةبذالا  تاذ  هه  غلا  تارف  لالخ  حاو م 
يف فقلا  ىلع  نوؤو  ةّ  نفی  هنأ  اهعاتأل  يحت 

تاملل ةنألا  هه  حّلت  هفن ، قلا  يفو  .ةقلا  امأ  هجو 
یلا ةا  ًاأ  ن  ق  لا  حولا  لا  ةغلا 

؟ هعم هافلا  نلّفت  له  ِلا ، ضاغلا 
ةدولا هؤل  رم  يعلا  لاعلا  يف  نلسالا  ناك  ل 
تاقلاو راقلا  م  فلم  عن  ىلع  للا  م  اّل 

تاثإ عسأ  ال  لقت ، ةلاقم  عضو  نامإلا  نال  .ةالا 
اهقلُ يلا  ةاعلل  نأ  وی  لو  ًءاه ، مألا  ن  قو  لذ 

ًاك ًاثأت  ةسلا  مالعإلا  لئاسوو  لا  مالا  لخاد  مالا 
م كأ  بغلا  م  هفخ  نأ  وی  یلا  یداعلا  بعلا  يف 
يف هلب  ةلم  ع  هلأسو  ام  ًام  تخأ  اذإف  .هتداق  فخ 

، ةرالا هم  ن  ًالثام ، ًامأ  لاغلا  يف  يل  لقس  لاعلا ،
ةاقلا يه  لا  ةاقو  لاعلا ، يف  دلا  لفأ  اندج ه م 



ًاج لتو  هزألا  ت م  الود  .لاعلا  يف  ةهأ  كألا 
يعلا لاعلل  يغلاو  يقلا  یألا  ب  اسآو ، افأ  ب 

لل لاعلا ، ی   ی  م  مو  .مالسإلاو 
وی قاعلا ، يفو  .الع  ةهلا  ماولا  ىلع  ةلاعلا  قلا  لوات 
ةخ كألا  ضرألاو  ةراح ، مقأ  ایل  ةلالا : ةقلا  سالا 

ةلفلا ب ن  .فلاو  زاغلا  لاو م  سوألا ، قلا  يف 
، هَی لاعلا ب  الع   .بعلاو م   سفلاو  كاتألا 
، ارس ىلإ  هذأ  امعو  .انض  لا  قلا  لعت  لا  اهلو 

.ناحألا لاغ  يف  هعسأ  ام  اهف 
ةنألا لك  يف  ةحاو  ةمزال  كاه  لو  ةفلم ، تاللاف 

سفن يف  ًاك  ًاثأ  ةمزاللا  هه  ثُتو  انض . علا  ةعلا :
م لا  همانو  مالعإلا  لئاسو  لالخ  م  یداعلا  بعلا 
نن ق  .بغلل  لام  ان  نأ  هم  اعقت  الف  هغص ،

ّم ىلع  هعس  ام  لك  لو  هنأ ، للا م  يف  غار 
.بغلا هدوح -  ءارو  كأ  یهت  دجو  ملا ه 

ةقان فعم  نإ  َلق  اذإف  .كألا  ةافلل  خأ  ةئاف  كاه 
ما ةك  حت  نأ  كاح  اهلهت ،  عضام  كاهو 

هه  ّ يف  راإلل  مسا  يلا  ةلصلا  عن  ام ه  اهّب ؛
حألا وأ  يتاضافا ، ًاقداص  نكأ  نأ  ّدوأ  ك  .ةنألا 

يف لاك  هق  لا  ماعلا  يف  لت  يلا  ن  ةهجب 
مالسإلا ناك  اذإ  اع  ًةفَدام  يئان  لأسأ  ك  امع  م 

ةعم هتااجإ  ناو  .نانإلا  ققحو  ةاقلا  عم  ًاقفام 
ةاقلاو يقش  مالسإلا  نأل  َقفام  ال  ك : ح  ىلإ 



؛ اققح لنو  نانإك  ققح  لت  نأل  قفام  ال  ةغ ؛
ققحو ةاقلل  خأ  ةلك  ه  مالسإلا  نأل  قفام  ال 

.نانإلا
م صاخ  ج  اهعد  هعاساو  هتافت ، عللف 

؟ ُِلا َم  .ةرات  ةلمأو  ةلا ، یداحألاو  ةنآقلا ، تاآلا 
يف ةلاع  تامالع  ىلع  لت  ك  قلا ، لذ  يف 

«. حأ ال   » جأ اذإ  اجلونألا 
***

ىلإ ةدعلا  لو  ع 9/11 ، ًاح  ءلا  ن  نأ  لهلا  م 
لع ج ماق  ةلا  ةغلا  مالعإلا  لئاسو  نأ  ال أ  ءارلا ،
عم قداص  نن  نأ  يف  لفن ف  .تاهلا ف ل  ةاغ 

ى ندال  ب  ناك  اذإ  ا  ةكألا  افعم  مع  لاح  افنأ 
ةقلا للل  ًاأ  َعن  انإ ل  لب  یداعلا ، للا  یأب 

اذال تاهلا : ع  لا  ينالا  لالا  ةاجإ ع  ىلع  ةئاللا 
؟ انه

مالعإلا لئاسو  يفف  هك .»  » ةلك يف  ةللا  ناك  قل 
راغ ىلع  ةعاقلا  ةعم ض  ةعاقلا  عم  ةعلا  ناك  ةغلا ،
فن راعا  و  .شو  ل  ه  دله  يئاس  لف 

.ها لا  امو  ه ، ل  لا  امو  ن ، فعت م  نأل  للا 
ام هع ه  فعت  نأ  لع  ام  لو  َلم ، هف ش  لا  امأ 
..؟ لذ ی  اذال  لو  .لالا  ماقنالا ، ذفلا ، هی : لا 
ةعس ةاهن  ىلع  لت  لا  اهلو  ةئاد ، ةع  لاف ه 



، كش وأ  مالحأ ، وأ  فاح ، لا أ  ل  الو  .للا  هلق  اذإ 
لئاسو هت  لا  رولا  ه  اه  .عقالا  يف  ًانانإ  ل  هنإ 

للا العو  انه  ه  ةلصألا : ىلإ  ةلا  ةغلا  مالعإلا 
قلا لخاد  ءالا  اه  هاش  یلا ؟ لب  مقس  .هم و 

.نأ نأ  يلا  ىلع  سوألا 
لهو ةّم ، ع 9/11  ةعاقلا  ةغلا ع  راقلا  ناك 

ح نأ  هعاسا  ناك  .ءارلا م  ىلإ  ةدعلا  لا  فاكا 
، ًالم نئالاو ، نلفلا  حش  الال  لا ؟ عفاود 

ع نأ  ًاأ  فعن  لب  ال  غلا ؛ اهترا ض  يلا  لاعألا 
تائالا فاخا  لاعأو  هتاهب  مالا  الواح  لفلا 
.ةئلا واعلا  اهلالحا  لالخ  امأ م  يف  ءالا  راخأ  لق 

ح يساس  حاجو  نغ  نوّم  ًاأ  تالا  ههلو 
يف نراو  هف ، ةءاسإ  لو أ  مالعإلا ، لئاسو  يف  هلام 

.تاثدالا
، ةعلا ةغللا  ةیفلا  هلئاسر  لّ  ناك  ندال  ب  ل 

لَِق م  ةمهفم  غ  يمالسإلا  خرالا  م  ةلمأ  مو 
للا  » ع رافألا  م  لباب  هُخ  و  غلا ،

حُل ناك  ام  لو  ًاساس ، ًاحاج  لت  ةعاقلاف ال  ةیاهلا .»
ع 11 فلاو  غلا  ّج  يف  لاح  أ  اهیأر  علا ع  اهل 

لولا عم  يف  ةعاقلا  ّم  هنأ ت س  اك  .س  للیأ /
.ًةَشام باهرإلل  ةهام  ناق  راقإ  ع  ةغلا 

.ًاح ًام  باهرإ  حم  علا  م  ًامات : يقم  مألاف 



ماعلا ألا  ىلع  دلا  م  ةعاقلا  ت  مع  ةلا  ناو 
اك هئارآ  ع  ًاح  علا  ندال  ب  يئوام  ماو  يغلا ،

نلمو بعو  نلئاسو ، نغ  نللم  اهللتو ؛ اهنوی ،
ندال ب  مأل : ههانا  ءاله  هّجوو  .ةلصألل  نهام 

، لق لا  فلا  ندال  و  لهل ، خآلا  يمالسإلا  للا 
رالاو نالا  ققح  نام  يف  شالا  ع  راغ  ىلع 

يه اهب  دانأ  يلا  ةقلا  : » ضاهجإلل ةهالا  تاللا  يف 
«. ةق اهع  عافلا  يف  ُِم  انأو  ةحلا ، ةقلا 

لئاسو يف  هت  دات ال  ندال  ةقل ب  لاث  عُ  كاه  ل 
ةعلا ةنألا  ةغلا  تاملا  عد  قل  .ةغلا  مالعإلا 
.ملا م  دقع  ةل  تابالاو  حاللاو  لالا  ةهأ  كألا 
و یف ، لف  لك  يف  يلعلا  لخلا  اه  ىلإ  ندال  و ب 

.اندال اجخا م  ل : هلاسر  زاإ 
ءافعضو كام  نللا  لقت : لأ  ةن  ًاأ  كاهو 
نعت نغلا  نأ  .هماح  لِق  نّلَغمو م  نعقم  هنأل 

.هو ب  ًافسإ  اعضو  جاه  اق  اذإف  .مالا  ءاله 
هاقلی لا  علا  ىلإ  یداعلا  للا  هانا  فلس  لاح ، أ 

هنعت یلا  مالا  ق  لذ  ع  .بغلا  م  هعماق 
.اندال ءاب  ةداعإ  نو م 

تاه 9/11 نوزرالا  بغلا  ناس  عی  ام  ًالاغ 
ی لك م  لو  ةغلا .» ةرالا  ىلع  َشالا  مهلا  ب«ـ
عافلا َلم  م  همانل  ضع  هنأ  ی  ندال  ب  ةق  ىلإ 



ىقلت ق  ةصاخ -  ةف  امأو  بغلا -  ن  ار  .فلا  ع 
ًاقفوو ل .بعلا  مالا  ٌةهّجم ن  ةعاقلا  ةلسأ  لو  ةض ،

امأ اهف  علت  ةلهأ  بح  يف  رم  يمالسإلا  لاعلا  نإ  ندال ،
الو ت .امأل  ةض  هّجو  لا  اهلو  همل ، عالا  رود 

.يساسأ ل  هّلقأ  نل ، وأ  كرن  لا   ةعاقلا 
.بغلا يف  عقت  اهت ال  يلا  ةیلاف 

، ةغلا راخألا  جراخ  ندال  ةلاسر ب  ءلا م  اه  يق  قل 
.هّوع عفاوب  لِع  ىلع  بغلا ه  ناس  ًاللق م  ًادع  نأ  أ 

عب هنأ  ما  لح  بغلا  يف  تاشاقن  عقالا أ  يف  ِت  لو 
لاعلا يف  للا  ةعب  ةئار  تاش  تو  مالا ، لوأ 

«. هناإ لح  شاقن   » يف لخلا  ىلإ  يمالسإلا 
***

لا ك ام  كأ  یب  لقلا  ي  ثدالا ، عو  نآلا ،
، ةزام ةق  ةعاقلا  ت  ی  .فلم  ل  ه  مالا  ّدوأ 

ةعم ىلإ  ع 11/9  ت  ال  ةغلا  مالعإلا  لئاسو  لو 
یلا نللا  لوأ  يسالا ، مالسإلل  يفعاللا  لفلا  خأ :

ةلصألا وأ  ةفالا  هتافت  علا ع  نوی  هنإ  نلق 
نلصألا ءالهف  .فعلا  ىلإ  ءللا  نود  اهل ، جولاو  مالسإلل ،

ّهلا حأل  الو   .بغلا  لِق  فوعم م  نفعاللا غ 
امو ه عقالا  يف  ًاأ م ه  فعن  انإ ال  لب  هدع ف ،

.هلع جمانب 
كاه لثالا ، وأ  ةیاهلا  وأ  علا  ةلاح  يف  اك 



قرافو تافلاو ، ءارآلا  م  ةعساو  ةعمو  ةساسأ ، تاعان 
لصألا نأ  يف  قرافلا  .مالسإلا و  لصألا  ةك ب 

هف .ًالع  هئارآ  ع  علا  ةّح  نل  ال  مالسإلا 
نع هتداقو  ةلَفقُم ، هل  ةعالا  بِلا  عقامو  ةَّم ،
وأ م يلود  فلات  دجو أل  الو  .لقلل  اضّعت  وأ  ةكالل 

يلاعلا ينهلا  تلاو  ناتافلا  بام  راغ  ىلع  لصألل 
م عم  .ةمِلُم  تاقافتا  ىلإ  لصلا  وأ  تاراق  ذاتا  ی  ح 
يف نفعاللا  نلصألا  هی  ام  فكأل  ثلا  يب  ضفُ 

؟ عقالا
ال رّت  عضو  بغلا ،  يف  ئاق  عم  ةلباقم  َجأ  اذإ 
داح وأ  حال  قو  يف  هتاذ  ئاقلا  قان  اذو  .هعاتأ  ه  ّف 

، لالا لس  ىلع  .ةسالل  ضعی  هنإف  بالا ، هخ  ع 
/ للیأ نأ 11  مالعإلا  لئاسو  راخإ  م  تالفإلا  ه  ك 

ءاثأ لاق  اذإ  ةقلا  يف  يمألا  لخلل  باقع  ه  س 
؟ ةنانإلا ىلع  مه  ه  س  للیأ / نإ 11  بلا  تم 
اه .ةلاقسالا  وأ  هفن  عافلا ع  هلع  مألا ، اهب  ئاق  ماق  اذإف 
ةف للو  ت  ياقلا ، مالا  يف  ذفلا  ثأت  ه 

تالاقلا للق م  دع  ءاجإ  ع  تاعلا  ءارآ  ةم ع 
، ةاقلا غ  ةنألا  يف  امأ  .اهنلّ  یلا  اهتداق  عم 

.قف اهفن  لّت  ةدالا  ةعف 
لت ىلفلا  ةقلا  نأ  أ  ه ؟ مالا  لا   ام 
ينامإ ناو  .ءارلا  ىلإ  انع  اذإ  هله ، لسالا  فاعا 

هل لا   ام  ةفعم  لت  ، » لم ًاش  لقن  نأ  يئالمزو 



ثلا تأ س م  لو  يفعاللا ، يسالا  مالسإلا  عف  ًاقح 
صاشأ هنأ  وی  لو  .ئاللا  للا  هم  تاع  ع  ىلإ 
ماسا نود  العلا  هلُُم  قت  نوی  هنإ  نلق  نمَم ؛

يف وأ  ىفلا ، يف  نری ، ةللا ح  ةّللا  يف  فعلا ،
، فعاللا لصألا  ءاله  لك  يع  ار  .ةنناقلا  ةدالا 

لا يف  قم  نقی  صاشألا  ءاله  نأ  يلو ال أ 
هنأ حجرألا  م  .بغلا  مت  ةك  ع  لئام  لللا  ءاثأ 

بغلا ما  نود  لولا  ةك  نلءای ع  هو  قم  نقی 
عفرو م ةت  تانعم  بغلا  يف  هان ن  اف  .همب 

يسالا غلاو  نالا  ءاحأ  مت  ةجأ  ةق  هنوی  يعلا 
هتاقالعو هتاقعم  غتو  هغل ، ةلوام  يف  لالا  ءارو 

ًاج یذالا  ب  ةقالعلاو  ىنألاو ، لا  ب  ةاجالا 
وّم عو  .غلاو  ُّلا  و  ةلا ، تاللاو 
نوی .لخلا  علا م  اه  نودَّهم م  هنأ  يسالا  مالسإلا 
باهرإ هلع  مألا ال  لذ  لو  صالا ، هلقم  اع  نأ 

«. َشام
سالا عت  لوان  نأ  لسالا  اب ن  ضفُ  ناك  ار 

ام فعن  انأل ال  حی  ل  مألا  لو  فعاللا ، لصألا 
.هلإ لا ن 

ام اه  ةاقلا ؛ ةنألا غ  يف  ةدجم  ةقلا غ  نإ 
يلا رمألا  لا م  كاه  لو  .لا  اه  ىلإ  مالا  مأ  ل 
نال ىلإ  باهلا  ّيلع  ناك  لل  ًاماغ ، سوألا  قلا  لعت 

.ةسقلا يضارألاو 





ينالا : قلا 
یج لاع  عالا : لفلا 

، ناللا تاعفتم  ارس ، نال ، سلا ، بألا  لا 
، لللا سقلا ، ارأ ، هللا ، مار  ةغلا ، ةفلا  القلق ، لبان ،
، ندرألا ةللا ، لف  حَفر ، ةغ ، ةغ ، عاق  لا ، لا 

.م
، خألا لِت  ةحاو  ةماهلا  قلا  راخإ  بالا ،  يف 

ًاماع ةدعلا  ّيلع  لا ، اهل  .ةالا  يف  لخات  ام  ًاك  اهلو 
ل لساك  يلع  تاه 11/9  لّح  امع  ءارلا  ىلإ 

.رَج
رأ نأ  يه  خأ  ةك  ةله  ةفص  ىلإ  لقنا  ق  ك 

تالاقلا ىلع  كأف  كأ  لا  ي  ح  داللناه  يس 
ينفللا راخإلا  جمانلا  حلال  لعلل  ًاأ  هذو  .ةِّلا 

.لخالا ينفللا م  لعلا  ةسارد  ّتأل م  لانرج  سأ  وأ  نأ 
لاعلا ىضفو  ثللا  م  يف  ام  لن  قل  لاقنالا ؛ ترق 

.َّراس نامأ غ  يل  ثح  ناو ق  ةهاقلا ، يف  لالا 
عم جخو  له  لن  ةرال  ًام  ًاس  لخد  ك ق 
یش ّل  نضّعی  ًالجر  تهاش ع  قل  .زاشالا  رعش 

صُأ قو  ًاعّم ، ًام  ع  ةخ  اهحام  غلت  ةنانز  يف 
تااهلالا هم  تخأو  يمالإلا ، فقلا  سّقلا   هماقأ 

تعشو ...ةنانلا  يف  ضاحلا  دجو  خأم   لك  حوقلاو 
ع اهاقلی  يلا  ةساقلا  ةلماعلا  ةهام  فكا م  ينأ  ًةأف 



ةجأ ةراس  ئاس  فر  يغأ  قل  هام ؛ م  لا 
ع ّقتو  .اهقل  ناعلا  لت  فاعسإ  ةرال  لا  حافإ 
ع داعبالا  رأ  ينأ  م  تانالا  ةقح  يف  ةللق  عباسأ 

صافقأ يف  ةلا  تانالا  ةلم  ةقلا  ناك  ةهاقلا ؛
أسألاو .نالا  ألت  تاافنو  ةئالا ، ةهك  تاو  ةئِص ،

، ه ل  خالا  ئالا  ع  َماق  نأ  لذ  لك  م 
ىلع ةرالاو  ةهكافلا  ًامه  شو  عُّلا  یداعلا  حأ  صُأف 

عم ك  .ةساللا  دالا  م  اهن  تافارلا  لانو  ةلفلا ،
يمب نافلا  ساو  تانالا ، ةقح  يف  ةله  ةقص 
.اهفن تانالا  ةف  انُعا م  انأ  حضالا  م  الع ؛ ةرالا 
هحأ أّتو  نعفای ، نافلا  ناك  رمألا ، هه  ثوح  ءاثأ  يف 

ُسا اهع ، ةأما »! ا  ل  ًات  : » لاقو انن ، هجلا  ىلع 
انن نجّفلا  عهف  .ًاضرأ  ىفلا  ُعقوأ  اوداع ، امعو  .ًاغ 
ىفلا مّقو  لماك ، ّهفب  افّت  علا  لو  راعالا ، تأو 

، يضالا يف  يشأج ، ةاب  ماولا  ىلع  فحأ  ك  .هتاراعا 
اهب َحأ  ل  يلو  ءالهك ، لا  راغص  داغوأ  ةهجام  ل 

.ةقاللا دوح  ًام  ةرف غ  صُأ  امع  الإ  ًابأ  ماحالا 
.ناملاو نالا  لذ  يف  ترق  اه ، جولا م  ّيلع 

لفأ نام  كاه  له  يفن ، يف  لقو  ةراخ  ىلإ  تف 
ةمَلا باعلل  ًاقفوو  ةلالا ؟ هه  يف  هلإ  باهلل  نال  م 

هلا سوألا  قلا  اس  هنإ  حالا ، یشلا  لَِق  م 
نال ىلإ  .لاعلاو  فَّقلا  هناسو  اهَق  ُجللا  ت  يلا 

قل .تاّغلا  م  م  ثح  ىح  لصأ  كأ  ل  يلو  ...ًاذإ 



یج عان  يف  لفلاو  لئاسإ  ب  ماللا  ةلع  لخد 
يف يئالمز  ناو  .ةنالا  ةضافنالا  فعُ  تا  ام  فعلا ؛ ه 
لل لفلاو ، لئاسإ  بالا  يف  اّغ  سقلاو ق  بأ  لت 

.فعلا ةح  تدادزا  امع  يئاعسا  ت 
ع ًا  هذ  يعلا ، لاعلا  ةغت  ىلإ  ةفاضإلاو  اه ،

/ للیأ تاه 11  ع  .ةق  م  اهل  او  خأ ، ةك  ةق 
عمو وروألا ؛ م  ًاُق » كأ   » يعلا لاعلا  حصأ  س ،

ه نلفلاو  بعلا  : » ساملبلا حأ  حش  او  لذ ،
«. يّلم يه خ  لئاسإ  ةجراخ ؛ ةساس 

لاسا لفح  ءاثأ  يف  يساملبلا  لذ  ىلإ  ثت  قل 
عُدو .بأ  لت  يف  ةلهلا  ةرافلا  يف  ىلوألا  ةلل  هتح 

ناك ةم ، لك  يفو  تالاسا ؛ ةعرأ  ىلإ  توو  ةهاقلا  يف 
ن هو  لهلا  يلا  لا  فع  نفق ل  علا 
؛ بأ لت  يف  هفن  مألا  ثحو  .ةجذلا  ةلهلا  ةقلل  ًاقفو 

هنأ ًةأفو ، كانآ ، فُع  يلئاسإلا  يلا  لا  لو 
نیله ًایج ؛ ًامأ  ناك  .ضالا  م  ك  دع  ةسا 

ةله ةرافسو  هعأ ، يف  عملاو  ًاو  ًان  نوی  نزر 
حأ ينخأ  ةق ، ةف  ع  .لا  للل  يلا  لا  فعت 
اودع ل  یله  دهل  بأ  لت  يف  ًاققش  عی  هنأ  فلا 
لاقو .غلا  نالا  َمُز  مادمأ   يف  نامألا  نوع 
اودع یله ل  دهل  مادمأ  يف  ًاققش  عی  هنإ  خآ  ش 

.لفلا تاه  بأ   لت  يف  نامألا  نوع 



نو ّيام  نأ  ًاأ  مادمأ  لعفلا م  دودر  تهأ 
هم كأ  ةلفلا  الاو  لئاسإ  يف  ةاع  لامأ  سوؤر 

يتالاقم ىلع  ًادر  لئاسلا  ًاللق م  ًادع  قلتو  .يعلا  لاعلا  يف 
ل قنا ش  لئاسلا ، حإ  يفف  .يعلا  لاعلا  لوات  يلا 

اهف عق  يلا  ةقلا  ةرص  لا  لا  هلا  ةع  ةلئاع  سا 
ققح كاهنا  للعت  ةم  تاذ  ةع  ةرافس  لواحو  هو ،
.ةله و لئاسلاو  ًائداه  مألا  ناك  لذ ، اع ع  .نانإلا 

راغ ىلع  ءاس  ءاص  ع  ةقاش  ةلحر  يف  ًاخم  تفاس  ق 
ل لعت  ةاغل  يلاح ، يف  ةارلا ، يف  ءاج  اك  لئاسإلا 
قف ماأ  ةثاللف  انأ  امأ  تاس ، ةل  نالا  افا  قل  .فلا  ع 
ىلع قّلعو  .الغا  ام  كأ  لاغالا  تأ م  نأ  نود  م 

يلعُ ةلاسر  ةارلا  ىلع  علّم  قلت م  ينأ  ةجرل  عضلا 
يف لق  هنأل  نأ  ق  ن  نأ  لئاسإ  عل  هنأ ال   اهف 
ىلع لئاسلا  م  علا  اه  قّلعو  .ةفالا  ویش  هنإ  ةارلا 
ءاغلإل ةجلا  تاللا  ّلت م  ينأ  اك  راإ ، لخاد  رالا 

قل اهفعم ! رأ  ال  ًارمأ  ينوت  نأ  : » ًاحاض كاشالا 
!«. فص فكا م 

.لفلاو لئاسإ  مألا  لعی  امع  لا  فقی 
َ يلصو  ةلخالا ، یداحألاو  تالاقلا  للق م  دع  ع 

اذو .تاماهتاو  تایهتو ، ًانالص ، لت  يلا  كافلا  لئاسر  م 
با ىقلی  يعلا ، لاعلا  ةلا  عئاقلا  ًاتم  ًأخ  ترا 
ًأخ لسام  ترا  قل  ، » لقت ةلاسر  خآل  ح  م  راخألا 

ةلا عئاقلا  ًاتم  ًأخ  ترا  اذو  عئاقلا .» ًاتم 



«. ةّمالل هام  لسام  ، » لقت لئاسر  لت خ  لئاسإ ،
ىح تت .» فس  ، » عسو فتاهلا  ةعاّس  عفر  ةم ، تاذ 
ةغللا يلئاسإ   لَِق  م  جه  بأ  لت  يف  يلمز  نإ 
ةاك كاذ  ل  لصاو  اذإ  لكام  يف  عقت  فس  : » ةلهلا

«. تالاقلا لت 
يئاق نأ  ىلإ  قف  لذ  س  دع  الو  ًایج ، ًالاع  ناك 
بلا ةرا  ةم  تاذ  مسا  قل  .ًااع  نّرم  ّهامو 

نأ ع  الإ  اهاعم  هفأ  ل  يلو  يتالاقم ، حإ  يف  ةمالعإلا 
ةمالعإلا بلا  يفف  .ةلفلا  الاو  لئاسإ  ةغب  تأب 

.ىلوألا يلحر  يف  حتا  اك  فلم  ءيش  لك 
ناك ءلا ، يف  .ةللق  عباسأ  لق  علنا  ةضافنالا ق  ناك 
ًاح لو  ةئر ، ةف  يلفلا  نالا  م  تااصإ  عقت 
مامأ ف َّلئاسإ  احا  يَّیج  ماعإ  لذ  ع  ماق  مار هللا  يف 

فق هفن ، ءالا  لذ  يف  .ةیلا  يف  هدجو  فدص  ت 
ناك قل  ماعلا 1967 ؛ م  ىلوألا  ةلل  ةلف  ًانم  لئاسإ 

ةفلو ةسقلا ، يضارألا  يف  عّلل  ةلاعلا  ةفالل  ةراشإ 
.يماسال سأ  وأ  نأ  لاسرإلا  ةمو  يس  رأ  نأ 

ةلهم ةع  ّعُأ  لا  ةفالا  حفم م  ع  ُلف 
يف ئاقلا  لتوسإ  ىلوألا  ةجرلا  قف  يف  زام  ل  ِّهُجو 

ةعات ةفاص  كام  تهاش  .سقلا ك ق  دهلا م  ءلا 
او ك .فلم  لا  اه  لو  ةع ، ةنأو  بل هللا 

ينالا هتاهب  الاو  ةنالا ، ةهقلا  ب  راخالا  ددتأ 



ئالا تامو م  ةهكافلا ، عانأ م ع  ةثالثو  ةفللا ،
هسالب نالا  ن  نلئاسإ  ءانو  لاجر  ناك  ةففللا ،

ىلع ت  ًاقاروأ  نعزو  ينلا  نللا  َّحلا  علا 
ىلع ةقلو ، ةدودو ، ةج ، ةلنإ  انعلأو  .ةئالم  تاساقا 

عافلا يف  م  مق  نأ  ىلع  شلا ، يفالا  تلا 
.ملا لذ  حال م  قو  يف  هنم  زاإ 

ع رص  ةاحالا : م  ةلاع  ةجرد  ىلع  مألا  ناك 
اّج فُد  ح  ةقلا  ىلإ  ةدلا  لل  فاصوأ  ماعإلا ،
ةراه هلإ  جات  ام  ل  ةلاعلا  ةفالا  تدّوُز  قل  ...احالا 
نود ماسالا م  سب  تافم  لذ : كأ م  لب  ال  ةسّم ،

ةلوألا تافاعسإلا  نمّق  لئاسإ  دل  ةقَُم  وش 
ه یلا  ةملا  نالب  قالا  فتاه  ماقرأ  لفل ؛
م بللا  دعلاو  ةئلا  تاغللا  ةفا  اهن  ةهجو  حش 

عقام ع  ةعم  تان  تاملعلا ؛ ةلم  تافلم  تاللا ؛
مأ باهرإ   » ناعلا لت  ةمالعإلا  تالا  ساكأو م  ننإلا 

»؟ لوألا ماقلا  يف  اهم  أ  لالحا - 
هنأ اب  یلا  فلا  َّعُ م  الو  ىُ  ًادع ال  قلا 
ًااو ًااهذ  دالا  ىلع  نلقی  هو  لمالا  ًا  مألا  نو 
فغل هنلقس  ام  لصافت  قدأ  ةللا  هتهجأ  ع  نقاو 
ناو .لل  دَّلا  قلاو  اهلقن  ةو  لا ، يف  راخألا 
راقألا ع  لاتا  اهیل  فای  يلا  سقلا  تاهیدسا 
جمالا عم  هتالخام  ءاجإل  لتوسإ  نا  عقت  ةاصالا 

لقن نقتی  لسالا  یعلا م  نأل  ئالم  نام  هنإ  .ةراخإلا 



اناك ق لسالا  نأ  ًالِع  ءالا ، لذ  يف  ةعَّقم  ثاحأ  عئاقو 
.ةلفلاو ةلئاسإلا  يضارألا  ىلإ  ّلل  الصو 

، ةضافنالا قافت  قل  لاعلا ؟ اه  ه  لاعلا  م  عن  أ 
لك عم  دادی  يشاهنا  ناو  ةسقلا ، يضارألاو  نال  ُلقتو ب 

عت يلا  قلا   » م ةلماك  ةعم  عضُوو  .ةلحر 
؛ ةحاو ةسرم  يف  ًاعم  نلمو  نمو  دهی  لافأ  لؤافلل :»

تالفح لفلاو ؛ لئاسإلا  م  ةلَسُم  نز  ناغأ 
يفتاه لاتا  ءاجإ  س  لع  ل   .ةكَم  ةسم 

...ةعالا عرالا  ههل  لئاسإلاو  لفلا  لا 
يلا  تاملعلاو  ةئاللا ، راقلا   َ ىلع  ل  مَّقُف 

.ةهلا رلل  ةلاو  ةفلُلا  لصافلاو  اهم ، قلا 
ل ایل   » .يملا يلئاسإلا  ةفالا  م  يب  لتا 
ىلإ ًاعَ  نا  ةلهلا  ةقان  ةدهی  ةأما  ةح : ةغت 
يف خ  خ ؛ يف  لئاسإ  نأ  ردأ  اهنأل  ةللا  تاقلا 

؛ لا مام  حش  ه  ةلنإلا  ان  باهرإلا  نوش 
ةلسام يتخأ  قل  تاهلا .» حأ  يف  هبا  لُق  مو 
جرالا ىلإ  اهلسام  لك  لسرأ  ةنفللا  اهم  نأ  ةمأ 

ضع امعو  .يفاص  س  قت  نوی   » .عسأ ةل 
ةلا يف  یأر  امع  ةفهلب .» هنلّقی  ًاهاج  ًاخ  هحأ  هلع 
فلا تأ م  ل  زافللا ، ةشاش  ىلع  هَبا  يی  ًام  ةلالا 

ةقم ىلإ  هصا  يلا  لا  قِف  دع  ع  لؤالا  ع 
يملا ةفالا  م  « ؟ لثام مأ  ث  و  .هبا 

، اه فص  ةثالث  ّل  .كلو  ناقفل  ةرالا  ازاعت  .لإ  ثی 



»؟ نح هلإ ع  ثلا  يلا  جاو  مو 
ضّعت ناك ق  ةغ  يف  با  ةس  ًاس م  ًاعّم  ترز  قل 

، جالا ءانألاو  نالا  ع  ىلإ  ثتو  .يلئاسإ  فقل 
ةف نأ  ةأما  يتخأو  .هیل  ةَلاو  سألا  مام  ع  و 
لات ال  اهنأ  ردأ  يلو   » .اهدوات لات  ال  ةلاغلا  حالصإ 

«. ًامات يجوك  ماكُّلا ، ت 
لعلا ههش  امو  ماأ ، ةع  لك  ًالثام  ًامأ  خأ  ك 

.هانالل ًافل  كألا  مألا  ه  حافنا ، لئاسإ م  يف  يمالعإلا 
االا م  ك  دع  ق  ت  مهل  ضّعلا  ع 

ةعاس عو  ًاعرأ  ةلئاسإلا  ةملا  تنا  نلا ،
ًاقو ةلاعلا  ةفالا  ُمو  .ةماقنا  ةض  هجت  لق  داعلاك 

مهلا أی  الاح  هنأل  ةلئاسإلا ، ةاناعلا  يف  ًاّلم  فلاو  ةحالل 
ىفم حسو  .ةئلا  واعلا  ىلع  هس  هنإف  يماقنالا 

راهإل مهلا  ااض  ةراب  لا  قِفل  سقلا  يف  اداساه 
لاقأ داعاو  عملاو ،» لألاو ، ءاملا ، م  م  رْق  كأ  »

ل يئاسا ، ىلع ن  يلف ك  مه  عو  .يلئاسإ  ان 
لت دارأ  ءارزلا  ئر  نأل  رفلا  ىلع  االا  ةلازإ ج  ت 

ةلفاحو لل  ًاك  ع  ةناث  م  ةلخ  ةراس  مامأ  هت 
هعا لا  حضلا  ع  خألا  ةلمألا  مو  .ةقم 

ءارزو حأ  ما  مالعإلا ، لئاسب  ثألا  ةك  ةقال  نلئاسإلا 
ام هأ  ت  ف  ىلع  ةسا  ءالا  ةلئاسإلا  ةملا 

نلف هو  لفلا  للق م  دع  ءالا ل  يف م 
او بُق  ةذخأم ع  تاقل  س ؛ للیأ / تاه 11  عقب 



رَّلا لا  ضع  رتو  ك ، هدع  نأ  ل  اك  مألا 
ةملل عالا  ةفالا  نالعو م  يمألا ؛ نفللا  ىلع 

ةئاثو ةللس  داعإ  ىلع  نأ  نأ  يلا  جأ  هنأ  ف  ةلئاسإلا 
ءانأ عم  اهتجأ  يلا  ةلباقلا  علل ع  باهرإلا  ااض  ع 
لئاسو مامأ  يمأ  - دهی لاعأ  لجر  يهاتو  مهلا ؛ تم 

داقنالا لسالا  للا م  هنأ ت م  ةلئاسإلا  مالعإلا 
.اهم تانالعإ  یهلا   لالخ  لاه م  يمال 

***

هنأ ل  اك  يفلا  ىلإ  نأ  ك  ًالسام ، حصأ  نأ  لق 
 - ثاحألا ل  يئم  غ  نفوم  رالا -  ىلع  ةاذ 
م ام  نام  يف  ل  مقلا  ةك  تارام  ىلع  يضار  ِّلعمو 

نالا يف  نعاللا ؛ های  نأ  نود  م  فاهألا  عاو  داسإلا 
عاللا ی  ناو  .نلفلاو  لئاسإ  هل  ثت  ال  لا 

.ةعلا باحألا  لَِق  اهف م  ثألاو  راسا  مالعإلا  لئاسب 
لا ام  نفلا  يئالمز  يل  حش  قو  ًایج ، ًالاع  ناك 

ًاماها ىقلت  بح  يه  ةمالعإ  ًاح  نأ  قعأ  .هءارو ك   
ةضافنالا نِراق  .لذ  م  كأ  اهلو  مالعإلا ، لئاسو  م  ًاك 

اثأ هفن ب  قلا  يف  لا ج  دولا  عالا  عم  ةنالا 
لما نالتاقی  ناقف  ةلقت : بح  اهنإ  .ءالملا  لاق  اترو ،

ام مالعإلا  لئاسو  لقتو  قألا ، و  ةعلا ، اهقا 
روی لفلاو  لئاسإ  ب  عالا  لو  .ضرألا  ىلع   

، عالا يف  اهتاقا  لك  نانالا  مسا  اذإف  .فلم  ل 
اهلسأ عضلا  ىلع  لئاسإ  تو  رفلا ، ىلع  مألا   ُ



، اهتالتاقمو ًارت ، كألا  اهتاادو  ةلا ، اهلباقو  ةولا ،
، ةاصالا راقألا  ع  ةالاو  ةلا ، اهفسو  اهتافاو ،
يف لفلا  ىلع  رانا  قت  اهعاسا  .تاصاغلاو 

تدارأ اذإ  ًاأ  اهناج  لك  ىلعو  ةعاس ، عو  عرأ  نغ 
نسالاو ةلئاسإلا  مالعإلا  لئاسو  ع  هّت  مأ  .لذ ه 

مألا اه  لف  الو   ث ، هلو ل  .مانا  نلئاسإلا 
عو ةقلا  ههل  مالعإلا  لئاسو  هلت  لا  لا  ماهالا  ع 
های ام  ٍّح ك  ىلإ  ماعلا  ألا  اه  لی  .يلاعلا  ماعلا  ألا 

.مالعإلا لئاسو  يف  سالا 
ال : » يلئاسإ ةماع  تاقالع  یم  لاق  او  ًاعج ! ًاحم 
يف نأ .» نأ  يلا  ىلع  هضع  ة  لب  ث  ا  مألا  لعی 

تانفللا تاشاشو  فلا  تافص  ل ت  ةسقلا ، يضارألا 
.ًاأ عالا  لحام  ةلحم م  لب  عالا ف ، ىلع  فان 



مالا : لفلا 
ّقلا نناق 

ناك ح .فلا  تعش  قو  مار هللا ، يف  يلالا  يفقت  ناك 
ةلح ىلإ  دأ  ام  َّلئاسإ  احا  يَّیج  معأ  ق  يلف 

فقلل م ضعت  ةلف ل  نل  ىلوألا  ةلئاسإلا  فقلا 
، ًالوأ تاقلا ! ةفاك  ىلع  رلا  ُتهاشو  ماعلا 1967 ،

أو يلئاسإ ، ةج  م  ًاءج  نل  نهم  نلف 
نوف عرالا ، يف  ةداع  نو  سالا  لذ ؛ ع  فقلا 

م ُُسو  ك  رافنا  ّود  لذ  يلو  جافم ، ىلعألا  ىلإ 
.تاهاتالا ةفاك  يف  سالا  ف  ناخلا ،

.هللا مار  ىلإ  لصو  امع  ةداع  ناك  ةملا  ةالا  ل 
اهقابأ لت  ةجألا  تاراسو  قّلا ، ةم  قلا  ناك 

لا يلا  جالا  ىلو  عرالا  خآ  ىلإ  تن  اذو  ئالل ،
حلا ةلا  م  ت  لسب ، لغلا  قم  ةاعد  ل 
.قفا مقأس  لعت ؟ له  ...ةقب  هفق  لئاسإ  ماق  لا 

لو فقلاو ؛ ماعإلا  ةلعل  يلالا  ملا  يف  ءاجألا  ناك  اه 
لسالا جأ  ةغ ، وأ  ةع  ةنفلت  تاق  ىلإ  لقنأ  امع 

«، هللا مار  عراش  ب  لا  تلا   » ع ةسا  نثی 
ع هام  لذ  يلی  لا ،» لقلا  و« یلا ،» غلا  و«

.فقلاو ماعإلا  يَّلع 
تالا مقت  ك  ىلوألا  ةلل  حال  هللا ، مار  يفف 

َُت يلا  عئاقلا  فعت  ال  عقالا : ىلإ  تن  یب  ةنفللا 



تالاقم هت  ام  كأ  ًاثأ  فن  يف  كی  هات  امو  ع ،
: ناقتإ مألا  يئالمز  حأ  جوأ  قل  .ةاذإلا  جمالا  وأ  فلا 
، ةم تاذو  .لا  يف  رلاو ت  لقع ، فهت  تاللا 

ينفللا راخألا  عم ف  ةّْلا  یداحألا  حأ  ءاثأ  يف  ور 
فقلا تالع  ع  ةغ  يف  تاالا  ل  َلا  فقت  ك 
ًاكاعم  ًىم  غللا  ّس  هام  تتا  قل  يلئاسإلا ؛

ينأل ك مألا  اه  تاملعم ع  لمأ  .بْلاو ك  لا 
ىلع يلئاسإلا  فعلل  ةجللا  راثآلا  ع  تك  َق 
يف قلا  تاه  ىلع  لا  تو  لفلا ، سرالا  بال 

ةعّم ةعم  لو  .نازرا  نانام  اهل  ُّخو  يس  رأ  نأ 
ينلأل راخإلا  جمانلا  ماأ م  ع  يب  التا  رلا  م 

ةجللا راثآلا  ع  ةق  ةاك  يعاسا  ل   اذإ  اع 
اوأقت لأ  .لفلا  سرالا  بال  ىلع  يلئاسإلا  فعلل 

قو امأ  ًاح ، : » ناحألا لاغ  يف  بالا  ناو  .لأس  يتالاقم ،
« ...نآلا مألا  تذ 

يضارألا يف  ةئالا  ةمالعإلا  بلا  يف  ًاِلَم  نفللا  ناك 
نأ لقف  .فعض  اقن  هل  نأ  ةاهلا  يف  ث  لو  ةسقلا ،
م ًاقثاو  راخألا  عاتأ  ك  اهلع ، دت  ةنفلت  ًاقِف  هاشأ 
يلا هالا  ع  ةف  أ  لمأ  كأ  ل  .عسأو  رأ  ام  ةص 
مامأ ةلف  ةأما  فقت  امع  تامالا ؛ تاسع  جراخ  ىقت 

: ختو ءالا ، ن  اهیَی  عفتو  فقلا ، اهلم  ضاقنأ 
ًاهم یأر  امع  لو  ًاح ، ثألا  ناك  ار  يلافأ »! »

ّ ًامأ ال  نوی  یهالا  نأ  ردأ  ةغ ، يف  ًاَقلم  ًالثام 



يف يلافأ »!  » خت ةألا  ناك  .ةل  يفاعلا  نالا  ىلإ 
اقلا اهم  ماقأ  عُ  ىلع  لوا  تالعلا  لفم  ًالجر  نأ  ح 

كاه ناك  .َعفلا  اهیَی  راهإ  نود  اههجل  ةق  ةرص 
، هم مق  ع  ىلع  ةلا  ةألا  سأر  قف  ٍّلم  نفوم 
ب سالا ، عّتو م  هجمو ، تالاقم  اهلح ُم  جو 

فلا .لا ك ع  لا  ب  اك  سالا  لا  ف 
نود ًارص م  اهل  قلاو  رّلا  اهآر  ار  علا ، ةألا ؟ ىلع 
راخا ق  ناك  تالاقلا  ُم  نأ  حجرألا  م  لو  .اهناسا 

ءاثأ يف  یلا  فاأ  الداتو  ةغص ، ةعم  م  ةأما 
ّل أ دَّم  نام  يف  عضُوو  اهل ، هام  اقلال  داعإلا 
ةق ًائم  ماكُّلا  لو   لا ؛ رن  ه  ةءاضإ ی  ءس 

حو ءوهلا ، مالا  يلا  يف  جلا  عاقإ م  تو  .ةِّعم 
: يلالا لالا  تلا  سهم  م  ةءاإ  ع  تالاقلا  ُم 

»؟ لافأل ثح  اذام  »
ةفلا دت  لئاسلا -  ًارمأ ع  فح  ك ق  ةعمالا ، يف 

فولا ثأت  لو م  ةنفللا -  ةلاسلا  ةحولا م 
ًاقح ههفأ  مأ ل  ةشالا ه  ىلع  ههُت  وأ ال  ه  مقت  ام  ىلع 

.يفب هام  اقلال  نال  تق  ىح 
لعف دودر  ع  قلا  ن  نأ  ضفُلا  م  ناك 

كعلا ىلإ  نوراش  لرأ  سألا  لالا  ةدع  ىلع  لفلا 
حاجالل ِّلا  سألا  نوراش  ناك  .يلئاسإلا  يسالا 

لئاسإلا دلا  ةسو  ًاماع ، ع  لق  نالل  يلئاسإلا 
لهتو التاشو ، اص  يف  لفلا  جاللا  يَّم  ىلع 



ةّلم اللا  ناك  .ةهلا  ةرلا  ةنال  الم  ما 
هترا ام  باترا  اهل  حُسو  لئاسإ ، لِق  م  ةلَّمو  ةَّرمو 

.ةلئاسإلا ةلا  لباقلا  رانأ  ءض  ىلع  للو  َراهن  ةل 
ةهش اهكأ  التاشو  اص  هل  ضعت  لا  ملا  ماّح  نإ 
.داع هلو  ةسالا ، ةحالا  ىلع  هنام  نوراش  فّلو  ةلاع 

ُ ةقالا ، االسغی  يف  : » يلف تالم  عئال  ًاقفوو 
«. ءارزلا ئر  هلإ م   َُ لئاسإ ، يف  بلا ؛ مم 

يتعال سأ  وأ  نأ  ًالمز م  ماسفله  تاهیدسأ  لسرأ 
انقو يلم ، ت  ف  انجأساف  .ةعَّلا  تاءاجإلا  يف 

لف .هم  للا  عشأ  لازأ  أخ ال  ترا  اهعو  َّلا ،
ع ألا  ع   تذ  ّلا ، ناس  ىلإ  ثلا 

ًاقفو يق -  ئالت  تاملعم ال  ةئاللا - » تاملعلا غ  »
ًاح ض يعُد  ام  نإ  نلفلا  يل  لاقو  .اجلونألا  ءالعل 

ُترا لا  ملا  ماّح  أسأ م  ناك  ةللق  تاس  ع  تاّلا 
اهلو ل ، » الاق ًاهر ،» ًامأ  ةرلا  ناك   » .جاللا ّم  يف 
ىلع ةلا  بح  ماد  قل  ةناث ، ةهج  م  می .» مُت س 

افصوو ًاعج ، رّلا  اثت ع  ًاهشأ : تاس  ع  تاّلا 
.زاشالل ةم  ةحو  ًالاعأ 

ءاثأ يف  هتالئاع  ًادافأ م  اوقف  صاشأ  لا ع  الصاو 
له .هقش  ابا  لُق  باش  ىلع  تلا  سهم  عف  .ملا  ماّح 

ًادجم هنأ ل   افكا  ةص ، ةثدام  عو  ًااك ؟ لذ  ناك 
نس نا  هاش  ىلع  رعلا  نإ  .ةرلا  ءاثأ  يف  كاه 

، ىهس اعّف  ةقئال ؟ ةر  لذ  لن  لو ك  لفأ  ،



.ثح ام  ىلع  اعالإ  ىلع  لالا ، اهقع  ساوأ  يف  ةاش  يهو 
ناك : » لئاسإلا دلا  ىلع  ةن  ءاقلإل  هذ  ق  ناك 
یأ عقت  ل  لذ .» ةؤر  تدرأو  ًانوق ، دهلل  نإ  نلق  علا 
اهلئاع لو  ّلا ، جراخ  ناك  اهنأل  ىهس  ىلع  اللا  لاجر 

أب اماك ، للا ، فتاهلا  ةهجأ  افأ   » .ًاح لقأ  ناك 
لالخ م  ةقلا  تورو  ءالا ، ىهس  عشو  لا »!
لّمأ له   » .اهءوه ىهس  تداعساو  امالا  انأفأف  اهعمد ،
راج ءارو  م  قّت  اهنأ  عّداف  اللا »؟ م  تأخا  ك 
«. ينفلا نفللا  لجأل  ه  ام ق  اه   » .يلف هجب  يهو 

یلا فاأ  لدای  رّلا  ناك  لا  اهل  ًاعج ! ًاحم 
.ةقاس هام  اهفع م ت  ناك  خآل ؛ ىهس م ح  عم 
.ةلا تالاقلا  ع  ىلع  للا  يف  لمآ  ا ، الصاوو 

قفلا حتا  للا ح  نام  ىلإ  باهلا  الع  ناك  لذ ، ع 
ًاأ عضوو  .فلا  حلال  لعلاو  ينفللا  لعلا  ًاقح ب 
التاشو اص  يف  لفلا  جاللا  يس ع  رأ  نأ  لل ـ ةلاقم 

: يلالا لا  ىلع  تأب 
هلَمَح يذلا  نزولا  ليقثلا  ويدارلا  زاهجب  ظفتحت  ميرم  لازت  ال 

لزنملا نم  ًادرف  رشع  دحأ  نم  ةفلؤملا  هتلئاع  عم  ّرف  امدنع  اهدلاو 

ءاشنإ دعبو  ماعلا 1948  يفف  ليئارسإ  لش  نآلا  ىعدُي  ام  مئاقلا يف 

اهبكترا رزاجم  نع  تاعئاش  ترسو  برحلا  تعلدنا  ليئارسإ  ةلود 

تلاق يل ةليلق  مايأ  نم  كأ  لوطي  نل  رمألا  نأ  اّننظ  دوهيلا  دونجلا 

ةيراطبو ويدارلا  زاهج  يعم  تبحطصاف  اليتاش  اهلزنم يف  نم  ميرم 



انل اوحمسي  دوهيلا   نكلو  ةدوعلا  عيطتسن  ىتم  فرعن  نكن  اننأل  

ةدلاو يهو  ميرم  لازت  ال  ًاماع  سمخ  نم  كأ  دعبو  ةدوعلاب 

ةدوعلا رظتنت  تانبو  ءانبأ  ةينثل 

ناو ّلا ، يف  هانالل  ًءاعسا  كألا  م  ةلاح  ناك 
يمی لام  هنإ  .ةج  ةحافال  ًالاص  كاذ  قلا  یدالا  زاهج 
یدالا لب  لاو  هلح ؛ روی  ال  لفلا  كاردإ  مع  ع 

.هتبام ىلإ  می 
ةراخألا تالا  يف  رهلل  ةلاص  ت  ل  م  ل 

ًادجم اهل ل   یص  لم  يف  یدالا  زاهج  ناك  .ةنفللا 
اهلو تالقلا ، اهتاقش  ةق  راخإ  تدارأ  .كانآ  هلم  يف 

زأ كاه  ناك  .لصافلا  يف  عاضو  داسالا  تسا 
ًاج ِعُم  اهلمو  يلفلا ، بالا  يف  لا  ع  رداص 
هنأ ْهف  امعو  .ةسالا  ةرانإلا  فل  ةلَّهم  غ  اتاهتو 

، ةنالا لقن  م  اّت  اذإ  الإ  اهت  اعاسا  ن  ل 
یهب ام  ل  اهنام ، م  ةرألاو ، زافللاو ، يسالاو ،

.خآ ىلع ش  رعلا 
قرو اهق  لو  .ينفلت  راخإ  قل  داعإلا  اه ج 
ّيلإ ةلا  فاك  اناك  یدالا  زاهج  ل  لا  یلا  فتاه 
 - ًاقحال عئاقلا  قلا م  يعاسا  ةلاقم -  عضو  لل م 
يف .زافللا  ىلع  یدالا  زاهج  ه  نأ  رولا  م  لو 
ع تاللا  عئال  عئالا  ساقالا  ماسا  ي  ةفلا ،
يف لو  .لئاسإلاو  فالسغلا  بلا  يمم  ب  قفلا 



الو ل امالا ، مامأ  هقلعت  رات  هلع  ناك  ةنفللا ، راخألا 
.هلع عن 

ةلا اهتاذ  ةلم   ةضفلا  یح م  ةق  ل ت 
، اهزاو لُلا ، ع  ءاغلإ  ي  هنأل  يس  رأ  نأ  ىلإ 

ةساب ةق  عضو  يعاسا  ناك  .هلاق  ام  رافأ  جاساو 
مألا مالا  م  صلا  ةلاعم  جمانب  يّم  قو  تالك ،

عم ياعلا  لع  ينفللا ، للا  ىلإ  ةلا  لو  .ةله 
؛ ها ةقَفُم  ةق  وت  نأل  ةفالا ل  ةرَّلا  هالا 

.هام لت  اذإ ل ت  ةق  فات ل  الأ  ًاذإ  يقلا  ف 
»؟ ةرَّم هام  لن  اذإ ل ن  ماللا  مألا  حش  ي  الأ  »
(. ةعَّلا تاءاجإلا  يف  نعلا  ی  يل  مّق  لا   ) يلمز لأس 

.ّقلا نناق  زافللا   ىلع  لم  مأ  هلو 
لعتأ س ينأل ل  نناقلا  اه  يل  ح  نأ  يلمز  ىلع  ناك 

.ةنالا ةسرلا  يف  ةرَّلا ، هالا  لو  صلا ، للت 
سفن يف  هالا  لت  هت  لا  ثألا  ف  ّقلا  نناقف 
لا ناك  اذإف  تلل ، لو  ةلوألا  ةرَّلا  هاللو  .سالا 

، ةضوعلا هالل  بام  رَّم غ  قت  وأ  قل  فالا 
اندت ، » يلالا َتأق  اذو  .قف  ةرَّلا  هالا  نوهالا  عای 

يقِعلا هلل  لفلا  ضّعت  ةق  ةاضإ ع  تاملعم 
فاهألا هام ع  ضَعُت  يف ح  لئاسإ » ةلود  ءانإ  لالخ 

لا م  نإف  بأ ، لت  يباكام  يس  فأ  ف  اهلّس  يلا 
ّقلا ن   » .ةرَّلا هالل  ًاقام  ن  ال  فالا 
فاهألا هام  لّب  اذإ  .ننفللا  نلا  لق  ًاحفم ،»



هاتفش وغتو  ّقلا  لغی  لفلا ، راف  ع  ها 
اهحأ ناعی  تلاو  ةرلاف  .ًاع  اهعب  َقلم 

هو هتالاح ، لفأ  يف  ينفللا  قلا  وأ  قلا  هنإ  .خآلا 
يف علا  ةللا ت  .ةص ل  ةلاقم  ةلاعف م أ  كأ 

ضع معو  اهت ، لاعلا ال   يف  رمألا  یعلا م  نأ 
ىلإ ةلا  ًاراخ  ل  لا  ةءاقو  ةشالا  ىلع  هام  أ 

لا ءارو  هعت  رّم  هم  أ  لو  ينفللا ، لعلا 
.لل لو  هلا  اهل  ةلوألا  لع  ءوقلا 

م ىلع  عقالا  ّقلا  نناق  لع  زافللا ، ةشاش  ىلع 
مألا اه  جئان  هتو  هع ، هام  اقلا  لا   ثلا 

ةداهسالا تافلا  لح  ةمالعإ  ةعم  ت  امع  ءال 
صاشألا ًامات ع  نافلم  ناق  كاه  ناك  .ةرانالا  وأ 

لس يف  لتاقلا  ءاله  نإ  لقت  قف  .تاهلا  اماق  یلا 
م تلل  نوّعم  هنأ  ةجرل  ةالا  يف  لمألا  اوقف  ةلا 

.هر مأ  لالحالا  ل  يف  لا  نأ  ال ب م  هق ؛ لجأ 
ن ام  كأ  لئاسإلا  نه  ءاله  نإ  ًاأ  لقت  قو 
يف ةلا  عقی  عش  لفلا  نأ  م  ب  ال  ًاذإ ، هتاح ؛

.سفلا
، خألا فلل  ةلئاسإلا  ةماعلا  تاقالعلا  ةكام  جّور 

.تافلا يتم  يلاهأ  ك  ٍّح  ىلإ  اهعاس  قو  علا ،
تالال ةعالا  لا  قِف  عُت  هفن ، حأ  ّف  الاف 

هف ع  نعُ  ام  ًالاغ  یلا  يلاهألا  لزام  ىلإ  ءانألا 
.لِلا مق  لك م  نعس  هنإ  نلقو 



، تافع بالا ، ناك  .ةغ  يف  ةلئاع  ةلثام : ةلئاع  ترز  قل 
يف ةخألا  ةلا  يف  ًالا  ًاماع ، عو  ًاحاو  علا  غلالا م 

دلا ع  فهسا  امع  ةغ ، يف  ةمالسإلا  ةعمالا 
هلئاع دافأ  ناك  .تافلا  هج  مّح  نأ  ع  لئاسإلا 

ئالا ّم  يف  سإلا  م  علا  هخك  مامأ  لاج 
.هناج يناهلا م  نلّقی  جّالل 

هسأر ّم  .ًائج  ًائان  ك   » .هعّدو تافع  نأ  لالا  انخأف 
فعأ ل ك   » .ًاللق فقتو  ةع .» يعّدوو  ةوالا  ءارو  م 

ل يبا  : » لالا لاقف  هم ، نالا  حأ  بقاو  هل .» لذ ،
مانالا ىتأ  و  ًةَشام ، ةلا  ىلإ  نهی  ءاهلا   ؛

ههل لا  ىلإ  ًااذ  ناك  هنأ  ورو  دهلا »! لل  تلا  .هلإ 
.هش ةلئاع  لل  ح  ماص  اهم  يلا  رالود  فالآ  ةعلا 
يبا  » .علل لاق  ًانواعم ،» حصأل  لالا  ی  يبا  ناك  «ل 
يلا هلا  ةرص  ساح  يف  لوم  لنأو  ةلا .» يف  هو  ل 

ن ةل  يف  یهب ؛ مألا  لالا  لّقتو  .نوّعلا  اهلقای  ناك 
الاو ّْلا ، رُِّمو  .ًاهش  ح  ةلالا  ةللا  يف  با ؛ ل 

نأل ّس  عم  الاو ؛ ةادلا ، هلو  ةلاسر  ع  تانو  الك ،
.ةلمو ةم  هتافو 

لالا ينداق  هبا ، داهجاو  قتو  عابإ  دس م  داعأ  نأ  ع 
، هلو هعم  راسو  .هلم  اهعی  يلا  ضاقنألا  ىلع  ةلج  يف 
يف ةك  ةلوم  يهو  ةلئاعلا ، يف  لا  بالا  حصأ  لا  سا 
لو ، » ًاماه يل  لاق  ًاش ،» رُأ  نأ  رأ   » .ةلثام ةك  ةلئاع 

ه، قاللا  هلاو  ّهو  هفغ ، ن  هتاف  لاو .» ر  ل 



ًابا یأر  نأ  يل  ل   ال .»  » هاعم ا  أموأ  سا  لو 
ًاك قلاو  ماحإ ، بالا  سا  لفقأو  .لب  مق  ًالف 

لح  » .هم اللا  ع  جاخإ  أو  ةماقلل  ًاك  ًاسال 
يلا هقش  الم  ناك  .ًاحراش  لاق  ساح ،» م  هه  ىلع 
سا راشأو  .ةفغلا  ةهك  ةئار  تألمو  مهلا ، يف  اهاترا 

تاقللا م  ك  دع  اهثحأ  يلا  ةیعلا  بقلا  ىلإ  هعصإ 
ًادقفم  ةلا  ىلعألا م  ءلا  ناو  .لاولا  يف  ةرالا 

باقالا م ی م  نأ  لق  ةوی  ةناّمُب  تافع  قّت ج 
ّعی ام  لح  يهذ  ىلإ  ةف  ردات أ  ل   » .لئاسإلا دلا 
يقش راق  ناك   » .سا ه  ءاشألا ،» ههب  هلعف  ّيلع 

ه يلا  هتاقلم  ىلإ  قّحو  رَ ، كاه  افقوو  صالا .»
لا سا  عضوو  .ينال  ٍّغمو  م  مق  ةك  ف  اهف 

مع ت هلأس ع س  امع  ةرداغلا  شو  ىلع  او  ًاناج ،
ن لاو  دا   » .هع سا  فَف  .اعم  موقلا  م  هلاو 

ةلا لتو  بقلاو  ةصاصلاو  اللا ، هه  أر  اذإ  .ًاسام 
«. هفن لق  هنإف ق  ...ةقّلا 

ءاألا حأ  سا  ىلع  لح  ننإلا ، م  ًاعج ! ًاحم 
ققح نام  يف  هلا  شالا  هو  ةغ ، يف  لئالقلا  فلا 

ىلع بلل  ةق  ةف  ضّعت م  ناك ق  .جاس  داأ  نانإلا ،
قنا هنأل  ةلفلا  ةللل  عات  مان  غ  لتاقم  یأ 

.يؤر لای ی  ناك ال  هلو  ئاقلا ،
***

ةلهم ةسرام  يه  ةنفللا  تالا  حلال  لعلا  نإ 



تعشو .زام  ل  مألا  اهب  مالا  جأ  كأ  لو  قلل ،
مأ هع  فلا  عسأ  ا  فولا ت  نأل  َّقم  ينأ  ًاأ 

تالاقلا ىلع  یداعم  ان  لفلا ل  نأ  حضالا  .ال م 
، حوم لاس  لك  ئاقد ع  ةل خ  تااجإ  نع  ةَفللا :

ةع يثاو  ئاقد  ثالث  يه  قلل  ةملا  ةلا  نأ  يف ح 
ةلل لأس  لك »؟ لأ  ةلباقلا ، ءج م  فح  ا   » .ةناث
فح ةرلا ب  يف  ةفق  ثُ  نأ  لذ  نأش  لو م  .ىلوألا 

ؤ ًاناحأ ، .ههانا  هالا  قفُت  نأل  ًاج  ٍهلُم  مأ  هو  خآو ،
داف قف -  ماهالل  ةلا  رمألا  للا ع  ىلع  نلفلا 
يت يعاسا  ناو  .تامالا  ءافإ  ع  ًالم -  تاللا ،

ةغللا لذ  عن   ) يفب مألا  ىلإ  ةراشإلا  لالخ  ةللا م  هه 
ناك لو  امالا ) ىلإ  حاو  ثل  ًاهم  ةحالصالا 
يف لذ  ثأ  نأل  قف  ةحاو  ةل  امالا  ىلإ  ثلا  يعاسا 
ىلإ ثلا  يلف  ماق  ل  ام  لقأ  ن  یهالا  سفن 

ثالل ضعلا  تدرأ  اذإ  ه  مالا  لا   امو  .امالا 
ال رص ، ال  امالا ؟ ىلإ  سالا  اهف  ثی  ال  خأ  تالاح 

.ةق
كأ حو  نلا ، ىلإ  لذ  كدقل  ًااك  مألا  ناك  قل 

عضام لا ع  يف  هعا  عم م  هلع  ّعت  كأف س 
م لماك  می  ةل  ةلحب  نلسالا  مق  قف  .لل  ةلاص 

لا نواعلا  ءاله  حأ  ءاقلال  لف  ىلإ  لئاسإ  يف  هلم 
، ماعإلا ملا  حاج  يف  نواعم  كاه  : » ةئاق هل  ّعأ 

هجأ ةأما  ةرالا ، يمر  ران   ل  اهبا  لُق  ةلاو 



عرأ یعلل ، ضّعت  لَقعُم  هضرأ ، قف  عراُم  جالا ، حأ  ع 
« ...ّهلم مت  ع  ةالل  ًالعم  َفا  تاقش 

مو ملا ، يف  لقألا  ىلع  رالود  ةم  ننواعلا  ىضاقی 
ءج ىلع  هئاق  ىلع  نودجلا  صاشألا  ل  نأ  للا 
الق س ل  هنأ  م   ةلالا ، هه  يف  .غللا  اه  م 

؟ ةقالا ةغلا  لا  قِف  لِق  م  ًالق  قل  يلا  رمألا 
هتاح يف  ةلفلا  ةللا  حلال  نلع  نواعلا  عمو 

نن امع  لسالل  فام  ان  ل  هنإ  ةملا  
ةعر صام  وذ  لوم  نه  ءالهف  .هلإ  ةجالا  ّمأ 

خأم م قو  يف  نأ  نأ  يلا  هفت  ةلهلا  تارازلا  يف 
.ةلم ةثراك  عقو  ع  لللا 

مألا تعا  نواعم ، دجب  مألا  دا  يف  فع  امع 
تال دف  رمألا  ةفا  ماهالا  يلوام  ع  لو  .ًاُم 

لع ينفللا ، لعلا  يفف  .رمألا  ىلإ  يتن  لّب  ةللق ،
حاو نو ل  ةم ، ةق  لفأ  فولا  ةفاك  عم  ُّلا 

نویی یلا  لوأو  .ًاأ  لب  مقت  ةرالا  تاهلا  نأ  هو 
مقأ ينأ  نرو  ّقلا  نناق  لِع  ىلع  مالعإلا  لئاسو  نوش 
زعت يلا  ةرَّلا  دالا  لمأ  مد  ام  هجو  لفأ  ىلع  يه 

.يمالعإلا نالا  يف  هعقم 
عم كأ  ةله  لالا  عقاو  عم  ياعلا  ىلع  اترق  دادت 

عقالا ضرأ  ىلع  هتخ  لا  مألا  هو  الع ، غلا  دادزا 
لئاسإ ق ناك  .خأ  ةم  مار هللا  ىلإ  باهلل  ترضا  امع 



لقل ةعلا  لت  م  دافأ  رأف  ةلف ، ةعاج  ئاق  لق 
مالسالا ةلقلا  لئاسإ م  لو  .يلئاسإ  زو  لق  هئاق 

اهو .لذ  فر  تافع ، كانآ ، ةلفلا  ةللا  ئر  لو 
لای ال  ناو  تافع ، ةدا  قم  ةلئاسإلا  تاالا  تصاح 
تافع حّف  .َصالا  قلا  لخد  لا  قِف  ةعاسا 

هنو غض  أ  ل  يف  عجای  ل  هنإ  ًالئاق  علا  ءض  ىلع 
اهضع ةّعم  رص  لل ؛ مألا  هُضا  ًاهش ل  نل  عم 

.ةع ةنفلت  لاسرإ  تام  راسا 
اهج ی  ةت  تافعو  لئاسإ  غلب  ىح  قزألا  سا 
ةاقر ت  يلف  س  يف  لو  ةعلا  ةداق  س 

نسلا نقالا  ىهاتو  تاالا ، ناف  .ةناب 
تافعو ّلُلا ، رالا  ىهنا   » .َّقلا رانالا  نلفلا 
ءانألا تالاو  راقت  يف  ةدام  راعلا  اه  تا  يمق .» ل 
امح نأ  ك  اونا  : » لاق لئاسإ  يف  ةضراعلا  نأ  ةجرل 

«. ًامق ًال  تافع  لعج م  قل  ةغ 
ءانألا تالاو  اهعّزو  راقت  يف  هه  لعفلا  دودر  عضُو 

مار عراش  رانالا ع  ةلج  لوات  لا  لا  راغ  ىلع  ًاأ 
ناج ىلع  نوفالا  نلفلا  ناك  حالا ح  لذ  يف  هللا 

«. تافع ا  فن  ملا  حولا  : » نوی لافأو  تاقلا 
ةَّم ةرَّلا  هالا  هه  يس  يب  يلاو  نأ  نأ  يلا  تدروأو 

يف ِّرم  ناك  .لفلا  سلا  قالل  َفلا  حراب 
: ةلاعلل ًاراخإ  ًاعضم  اوّعأو  هالا  هه  اوأر  ق  ماسفله 
، ةص ةق  تب  قل  .خأ  ةم  ی  تافع  رالا - ف 



ىلع للا  ةلا  لت  قل  .هللا  مار  ىلإ  باهلا  ُلعساو 
یدسالا ىلإ  ةدعلاو م ث  یداع ، لفل  تاساقا  ع 

.للل ةغلا  سقلا  يف 
َرأ أ لو  امالا ، ىلإ  ثلا  أ  مار هللا ل  يف  ًاحأ  لو 

ع جأف  .ًائداه  ّلا  ناو  ةفع ، تاهات  وأ  تالافحا 
، يفصو داعلا ، ع  ع  لتو  ةتاه ، تالاتا 
یداعلا ل مار هللا  ناس  نأ  ىحوأ  هعس  ام  لو  باك ، لاو 

لامآلا يئاخ  اناك  .ثح  ا  رف  وأ  هعجأ  ءاعس  ان 
ناك .ةلئاسإلا  لالل  ًادم  خضر  هئاق  نأ  اوعش  هنأل 

تامالا هقلا  ام  لك  رانالا  ع  ةّعلا  تافع  ةلج 
یلا ةلفلا  ةللا  يفم  تالا م  ىلإ  ار -  ًةفاضإ - 

.ةسالا هه  يف  ةعلا  اّل 
خألا ةقلا  ةغت  يعاسا  ناك  ةفل ، ًالسام  ينك 

ىلع ةقلا  لت  خأل  رلا  جأ  یأ  لو  ةلثام ، تاقوأ  يف 
َشالا ع قت  ّل  نام  ناك ق ت ح  ةفللا ؟ تاشاش 
ىلع تاورلا  فالآ  قفنُأو  ءالا ، لذ  يف  ةاصالا  راقألا 

.يلساللا لاتالاو  للا ، تاعاس م  ىلعو  لا ، ف 
هلّت يعاسا  ناو  خآ ، لسام  عم  ةفام  يف  ك 

، يقلا لعلا  عم  ياعلا  كاذ  ل  ع  ال  : » نلق
يف حص .» ًاخ غ  تدروأ  نأ  نأ  يلا  نإ  نآلا  لق  هو 

ٍّيساس ال راغ  ىلع  نامإلا  رق  ًایام  ًاقت  ُعضو  ةاهلا ،
غلا ءج  لاح  لا  ملی  لب  ةقداص ، رمأ غ  راخإ  ب 

.ةقلا ةهألا م 



عسالا : لفلا 
ءابأ ًادهی  نلق  هنإ 

یش نكأ  نأ  ترقف  ًایج ، ًالاع  ةسقلا  يضارألا  ناك 
فلم ت  م  فعأ  ك  .ماولا  ىلع  ًاضمو  رلا 

قت مو  كاذ ، وأ  نالا  اه  ىلع  لهلا  علا  دافأ 
ةعس مو  مالعإلا ، لئاسو  يف  ثألا  ىلإ  لتاقلا  نالا 

.لالا اه  يف  ةصاخ  ةف  ينفللا  مالعإلا  ثأت 
مألا لاح  لقأ  ل  ًاضم ؟ ن  نأ  ءلل  له   ل 
ف ةراخإ ، ةم  كأ  يناث  لقت  الأ  ةلالا : باسألل  ًاقَُم 
ةلا جّوت  لأ  نورقت ؟» نأو  لا  لقن  ن  ، » زن

، يس رأ  نأ  يفص ، ِعَت  لأ  خآلا ؟ ألاو  ألا  اهتاسال 
هج لذ  لأ  ءارآلاو ؟» عئاقلا  ب  حضالا  فلا  « ـ ب

های اك  فاللل  ضعلاو  يه  اك  عئاقلا  لقن  ةلا ، ةفالا 
ةرل ضعَت  اه  سالا ؟ ءارآ  لقن  ل  ناعزالا  ناقفلا 

.قعأ اك  عالا ، ةضم ع 
تالا يف  تدادزاو  يلا ن  كلا  ته  ام  ناعس  ل 

، يعلا لاعلا  يفف  .تاللل  راخا  عم  مألا  أب  قل  .ةلالا 
ههّجت نی  یلا  نللا  لاُلا : بلسأ  تخ  ق  ك 
يسائلا حشلا  نأ  يف ح  نلصأ ، ه  هناإ ، ىلع  يسالا 

عم يف  فصی  اهفن  ةیلا  تاعاقلا  علا  يمألا 
زاف اذو  .ّیلا  یش  وأ  يلنإ  هنأ  ةغلا  مالعإلا  لئاسو  راقت 

قت ةلا  نإ  لق  حأ  ال  تاانالا ، يف  يمألا  اه 



لاعت نهل  نلم  لغ  امع  لو  مامألا ؛ ىلإ  تاخ 
یعلا م ع  لا ، صام  ىلعأ  هتاساس  ةسرال  نآقلا 
يع ئاق  مصا  اذو  .فحی  مالسإلا  نأ  غلا  قّلعلا 
ةغلا تاملا  ت  ل  بغلل ؛ ًاداعم  عُ  ةغ ، ةم 

.بعلل ةداعم  ًابأ 
يف ةع  ةئاقلا  نو  ةهاقلا ، يف  ةلمألا  ع  عج  قل 

دهلا نلا  لئاسإل ؛ ةداعم  ساح  ةسقلا : يضارألا 
فعلا امسا  یلا  نلفلاو  .لفلل  یداعم  ال 

یلا نلئاسإلاو  نباهرإ ؛ ه  لئاسإلا  نلا  ض 
.نودم وأ  رقص  ه  لفلا  ض  فعلا  امسا 

؛ ئاح يلس ه  لح  ىلإ  نع  یلا  نلئاسإلا  نسالاو 
لك نأ  علا  يف  يع  ام  نلعم ، نلفلا  هؤانو 

یاعلا ةجاودزا  ةحالم  و  .نعم  لفلا 
لعلا دهلا  ةلك  تدأ  : » رمألا لق  اذإ  كأ  حضب 

ب ك  باضا  ىلإ  مالسإلل  ةهالا  ب  نش 
«. لفلا ئالا 

لالخ لذو م  ةّم ، ةق  لماعم  ةقلا ،  ههب 
.ةفلم ةق  عزالا  علا  يف  ةهبام  تالاح  عن 

م علا  اه  ع  ةسقلا  يضارألا  يف  فقی  ال  مألا  لو 
«. تاللل يلثاتاللا  ماسالا  »

قف ةحاو  ةلك  ًةداع -  كاه -  نت  ةعلا ، ةنألا  يفف 
لو م  ، نعی  للاف  .رمألا  ل  ءيش  لل 



لف وأ  ينهلا  نالا  ًاأ  ىعت  نأ  لئاسإل   
هل ةغلا  ةفلا  مأ  عالا  عضم  الا  لهف  .ةللا 

، ةلم يه  ةلفلا ، يضارألا  وأ  ةمالاو ، ادهی  وأ  ندرألا ،
تام ةدهی ، ق  يه  له  ةرَّم ؟ وأ  اهلع ، عَزام 

يب ضفُ  له  ةنناق ؟ غ  ةدهی  تام  وأ  ةدهی ،
لك لف  لئاسإلا ؟ وأ  ةیاهلا ، وأ  دهلا ، ع  ثلا 

لئاسإلا لك  وأ  لئاسإ ، دهلا  لك  وأ  ًادهی ، ةیاهلا 
بعلا لك  لف  نلم ؟ مأ  نلف ، بع ، له ه  .ًادهی 

للا لك  وأ  لم ، لفلا  لك  وأ  لف ،
.لف

اذإ يلی : ا  ةسقلا  يضارألا  يف  ىلوألا  ةللا  لت  قل 
الف .ةیام  باعت  ماسا  لع  ًاضم ، نت  نأ  َتدرأ 

ةللا يضارألا  يف  مار هللا ، يف  ملا  : » باعلا لك  داعت   
وأ ندرألا  هن  ةغلا م  ةفلا  ةرّلا م  وأ  اهلع  عَزالا  وأ 

نافاو ناع  وأ  نالم  وأ  نالف  حُذ  وأ  لُق  ةمالا ،
دج یأ  ىلع  ةلا  لس  يف  نالتاقم  وأ  ناباهرإ  وأ  نایج 

« ...ةیاهص لالحا  دج  وأ  ةلئاسإلا  عافلا  تاق  وأ  لئاسإ 
ةسقلا يضارألا  عاتأو  قف  يعلا  لاعلا  يغأ  امع ك 

ةحاو ةلك  م  كأ  دجو  حال  مالعإلا ، لئاسو  لالخ  م 
: ةفاقلا قل  ًاج  ًاعضم  ًالم ، ًالقت  هتعا  قل  .ىعم  لل 
نأ ع  ردأ  يلو  مألا ؟ اه  نأش  يف  ىح  نقای  له 
ههف .یلا  هلح  نقای  لا  مألا  هنأ  لذ  لك  سو  قلع 

ةع كاهو  ًاعم ، مُسا  ام  اذإ  ن  ةهجو  لت  تاللا 



.ةیع تاهجو ن  دجو  تالك  
؛ ًایج ًالاع  ةسقلا  يضارألا  لع م  خآ  مأ  كاه  ناك 

لئاسإف .لا  تاهجو  لك  ةامو  لساك  كاه  لعلا   
ةعلا لتأ  ال  انأ  .علا  ةح  لما  عت  ةاقد  ةلود 

ةلئاسإلا ةنفللا  جمالا  عو  ةلنإ ، فص  كاه  لو 
.ةنالا ةغللا  لب  هنإ  ملا ، ةاهن  يف  ًاناحأ ، ةعلا  ىلإ  ةجم 
لالحالا لم م  جم  فك  يف  نلفلا  هروَب ، 

.ةلفلا ةللل  ةئلا  ةقلاو  َشالا  غ  يلئاسإلا 
يف ةدوم  ةل  عتو  ةمأ ، قو  ةشو ، ءارزو ، ةلللف 
ه لفلا  ىلإ  ةلا  مألا  نإ  .بلا  م  للق  دع 

ةف كاه  لو  خآو ، فل ب َج  عقلا  عل م  جم 
قلو هئارآ ، ع  علا  م  لفلا  ّت  ةلا  م  ةك 
ىلإ ةجالا  نود  ًااك م  ًاقو  لمأ  ينأل ك  لذ  ُتفسا م 

.جم
نراقو ةفلم  تاهجو ن  راخا  ت م  ةقلا ، ههب 
ةقالا يتف  جاحإلا   صُأ  ام  ناعسو  اهب ، ام  يف 
ماللل یم  دجب  ةللا  لفلاو  لئاسإ  عالا ب  ع 

؟ زفس م  ةراثإ ، كألا  لالا  ناو  ماللل ؛ ئوامو 
: هم حأ  لق  ل  لوأ ، ماللا  يئوام  ىلإ  يثت  ع 

صاشألا ءالهف  هن .» ال  ن  نم ؟ نأ  له  ماللا ؟ »
لح ف  ةفلم  رافأ  هیل  عالل ؛ ةاهب  ًاأ  نل 

لا غ  م  هنأ  نوقع  هلو  ماللا ، لالحإ  ةق 



.مالس قافتا  ىلإ  لصلا 
لاق لداع ،» مالس  كاه  ناك  اذإ  نأ   ماللل   »
نأ لداع  ةلك  يعت  .يمالسإلا  داهلاو  ساح  م  صاشأ 
يلا هلزام  ىلإ  ةدعلا  لفلا  جاللا  لك  ةعاسا  ن 

نإ ساح  لقتو  .لئاسإ  ةلود  سأت  امع  اهم  اودُ  وأ  اوّف 
، ينهص ناك  اهنإ  ةفئاز ؛ ةسم  لب  ةلود  ل  لئاسإ 

ىی لذ ، عو  ةجاع ، ةم  ما  ىلإ  ماللا  ةلع  دسو 
.ب هلع  ءاقلا  ةهم  لئاسإ  ىلتو  هق  نلفلا 

ةلع ع  لب  ماللل  ةلع  ع  ساح  ثت  ال  لل ،
.مالسالل

اهف ماللا ، ةلع  ةرا  داهلاو  ساح  مت  امع 
لئاسإلا عم  هناات  لم  هنإ  .ساقا  يَمالع  اهناعت ب 

ًاقفوو .ءاله  لَِق  م  ضفم  هت  هنأ  م  غلا  لا ؛
بعلاف .نلئاسإلا  هتی  أخ م  ماللا  ةلع  نإ  دلل ،

ع ثو  .ةدهلا  ةلولا  مت  ىح  لاقلا  نوس 
: ماللا ةلع  م  ًالب  ةئلا  ةلع  ع  دللا  ىلإ  لا 

.اهئاعأ ىلإ  خآلا  لِت  ًاءج  لئاسإ  لقس 
كألا نئوالا ه  نلصألا  دهلا  نلا  ن  ق 
هم هللا  نأ  نوقع  ه  .ماللا  ةلع  ةهام  يف  ةواض 

، ةلا سقلاو  ًاأ ، ةغ  لب  قف  لئاسإ  لو  داعلا  ضرأ 
كامألا ههف  .ندرألا  هل  ةغلا  ةفلا  ةمالاو -  ادهو 

نإ لصألا ، دهلا  لل  ًاقفوو  ةرَّم ، لب  ةَّلم  ل 



بعلا یفالل  ضرألا  م  ًاحاو  ًاعم  ًام  لّت  مالس  ةلع 
فهب حاُم  ءيش  لف  .هللا  غ  لب  ماللا  لت  ل  دلا 

اك ءارزلا ، ئل  تلا  راعش  عفر  ىحو  لذ ؛ نود  لولا 
سإ لاغا  امع  ماع 1995  ع  راغإ  لا  ثأ 

.بار
.ماللا يئوال  َّلا  مهفلا  ءارو  مالا  ُلا  عقالا  هنإ 
.لا تاهجو  لا م  ُفداص  لذ ، ىلع  لعلا  لأ  الو 

يف نلم ش  هدع 30  غلی  یلا  نلصألا  نلاف 
ةغلا ةفلا  وغت  امع  ّلس  ملا  ةاهن  نأ  نوقع  امأ 

يف للا  حالا  لضاو  .ح  ل  دهلا  لِق  ًةنقم م 
ةلود ىلع  للا  لس  يف  ةلئاسإلا  - ةلفلا ماللا  ةلع 
ةلود بعلا  نمقلا  و  .لاو  للاو  دهلل  ةحاو 
يغت دهلاو  لاو  بعلا  للل  ةحاو  ةم  ةع 
لا لئاسإ  وّم  لو  .بغلاو  قاعلا  ةلا ب  ةقلا 
.م يف  للا  ىح  قاعلا  يف  ةلجِد  م  ت  ةدهی  ةلوب 

لاث هو  هَقعم ، ة  ةادالا  يف  يلاغُلا  ساش  دهی  كاهو 
ًاِعم ةعلا  ةملا  فو  داللا ، يف  بح  كأ 

.وروألا دهلا  باعسا  ًاهلإ   ًااقع  سلهلا 
نأش يف  راسا  رّلا  ّيلع  ّعی  ناك  يعلا ، لاعلا  يف 
ىلع ةلهلا  رمألا  ةسالا -  باحألاو  سالا  ءارآو  تاقعم 

لئاسإ ةلاح  يفو  .ةلا  هه  م  مان  أ  لع  جمانب 
لقألا ىلع  لع  جماب  ةناث  وأ  ةعس  ىلع  ُعقو  لفلاو ،

ّ م يف  قغلاو  رّلا  يلع ب  حواتو  ةفت ، حئالب  ةَّم 



ةماقإ ع  نالعإلا  وأ  تاهلا ، حإ  عقو  ع  .تاملعلا 
ن ك  يساملبد ، قاخا  ثوح  وأ  ةیج ، ةم 
، لاو دهلا ، لعف  دودب  ةئال  عضو  عاسا 

ةللاو ةلئاسإلا ، ةملاو  مالسإلا ، لصألاو 
حالاو هَقعم ، ة  ةادالا  يف  لاغُلا  دهلاو  ةلفلا ،

؟ ماللا ةلع  يف  للا 
مأ ه  لا ، اه  مألا ع  فقی  لو  ًالم ، ًامأ  ناك 

تاقلا ب  لّقتأ  تامأ  ع  ق  نأ  ع  هحال 
ةنفللا تالا  ع  ضافسا  عضام  كاهف  .ةنفللا 

هنأ ت مأ  خأ  تاق  يف  اهنأ ل ُت  يف ح  اهل ، ضعلا  يف 
لئاسإ يف  عقو  مهل  ن  قف  .ًاّلك  ةفلم  ةق  اهل  ضعلا 

لق رزام  موم   هّمب  للا  ، » يلالا يئلا  ناعلا 
انو لهم  ءانأل  ةعِّوم  هام  هلت  صاشأ ،» ةناث 

لو ءابأ »! ًادهی  نلق  هنإ  : » هفو ضاغ   يسر 
، ملا : » راخألا ةن  جم  يف  ثدالا  اه  ِذ  ًاأ   

ةناث لقم  ىلإ  دأ  ام  يلئاسإلا  لالحالا  ةضراعم  تفنا 
ع ةلئاسإلا  ةملا  لعت  امعو  بأ .» لت  يف  لئاسإ 
م يلع  ل  لا  ةغت  ةیج ،  تام  ءاب 

ةزام عقلا   هُت  ةقلل  ةرال  ضعلا  لالخ 
، لم حل  ضعلا  لالخ  م  كألا ، ىلعو  ةعاقمو ،

ةلع ىلع  ًایج  ًامه  َعّسلا  ةلفلا  ُةللا  تعا  »
لالخ م  عضلا  اه  يف  ةضافسالا  ًاأ  ماللا .» 

، هضرأ ىلع  ءالسالا  لهم ت  لف  عم  تالاقم  ءاجإ 



لئاسإل ك   : » لق هفو  ضاغ   يسر  انو 
لا ضرألا  لت  ألس  ناك  اذإ  ماللا  ضرألا  ةلدام 

»؟ اُ نأ  قف  دهلل  حو  
.اهفن ثاحألا  ةفلم ع  ةاور ق  ساسألا ،  يف 

ءارآلا ًةلّفم  اهب ، راخالا  ةغلا  مالعإلا  لئاسو  ىلع  ناو 
ىلع ا  یللا  ضوافلا  نالا  ةقلعلا  عضالاو 

ةملل ًاقفو  : » خآلا ءازإ  اهحأ  اهفقام  عضُوو  راخألا 
نوی ال  لفلا  نأ  خأ  ةم  مهلا  ُی  ةلئاسإلا ،

«. ةللا لالحالا ه  نإ  ةللا  لقتو  .ماللا 
هفأو لذ ، لك  ةلولا  مالعإلا  لئاسو  هف  اه 
ت ةقّلا  ةلا  هه  ل  .علاو  ءاقلاو  یهالا 
قب عو  عق  عاسا  .ةضلا  ةلم  ةیج ؛ ةل 
هانالا فلل  يعلا  عئاقو ؟  أ  لو  الإ ،» عئاقلا ل  »

لل َهجو  كأ م  كاه  ناك  اذام ل  ل  ةقلا ، يَهجو  ىلإ 
ةسالا تادفلا  راخا  ةلم  ل  ىقت  لذ ، ع  ةقلا ؟

ثلا ةقلا  ناك  .هلا  قف ت  َقف  عضو  نو  ىح 
نسلا نقالا  لاقف  اهرام ، ماللا ع  ةلع  جاخإ  كانآ 

ضرألا ةلدا  ماللا  ةلع  يقت  : » ةلفلا ةللا  نالب 
غ ةدهلا  تالا  فب  لان  ن  لل ، .ماللا 

ضوافلا لئاسإل  ك   .ةللا  الا  ةداعو  ةنناقلا 
»؟ اهلت ضرأ ال  ىلع 

ماللا ةلع  يقت  : » نلئاسإلا نسلا  نقالا  لاق 



تالزات لباقم  هلجأل أ  ضوافن  ام  اه  .ماللا  ضرألا  ةلدا 
، اهلع عَزالا  يضارألا  ءج م  لئاسإ ع  لزات  ةلف ،

لت .اتهع  يف  خأ  ةدهی  تام  ىقت  ح  يف 
نافقلا اب  قل  ةلَدام .» تالزات  ماولا  ىلع  تاضوافلا 

ًاقفو لفأ  ةب  ج  كاذ  وأ  نالا  اه  لو  َّقم ،
.مالعإلا لئاسو  لَِق  ةمَلا م  باعلل 

َهجال ةضم  ةق  عضلا  راقت ع  عضو  َتدرأ  ل 
ئاقلا عاقالا  ًاأ  ةمالعإلا  بلا  لواتو  .لكالا  ًام م 

، فعضألا ةقلا  عم  ًةداع  فاعی  رهلاف  .فاعلا  ىلع 
نالواو فَعلا ، ه  رهلا  ىلإ  نانالا  ىع  اهو 
ىحلاو ىلقلا  م  زافللا  ةشاش  ىلع  عالا  رق  ةدافسالا 

.ةم ةرص  أسأ  لا  َهم  اهففص ، يف  اقس  یلا 
لا لسالا  ىلإ  ةلا  ةیج  ةلم  اهلو  يقم ، مألاف 

نالا حأ  ناك  اذام ل  .ةضلا  رق م  كأ  راهإ  ی 
هجاو قل  خآلا ؟ م  لفأ  ةق  هتاناعم  راهإ  ىلع  ًارداق 

، ةسقلا يضارألا  ىلإ  ىلوألا  يلحر  يف  رفلا  ىلع  ةللا  هه 
.ًاقحال الإ  ه  ترم  ام  كردأ  لو 

ىلوألا ةلل  ةسقلا  يضارألا  يف  دجو  ءاثأ  يف  لذ  ثح 
مار هللا يف  ماعإلا  ةلع  اترا  یلا  نلفلا  يلعج  امع 

.لاعلا ءانأ  فلم  م  ءالملا  تام  عم  نالا  ىلإ  عهأ 
يف رلا  ةفالا  ىلإ م  هجلا  ّيلع  ناك  لصو ، امعو 
كاه ينت  ناو  .ةالا  يقا  ىلع  للل  لتوسإ 
ءالشأ ىلإ  َلا  ءاله  لّت  ثاحألا : ًافَلس ع  ةّعُم  ةن 



هلا م  علا  لذ  ىلإ  اونا  .ةجاهم  تااع  یأ  ىلع 
ءيش لك  .هم  اهفن  عافلا ع  لئاسإ  ىلع  ّعی  لا  ىعألا 
ًاَّعُم ناك  تاملعلا -  تافلم  ةئاللا ، تاساقالا  رلا ، - 

ةللا لت  ءابأ ؛ ًادهی  نلق  هنإ  : » اهفن ةلاسلا  غالإل 
«. َّلفلا باهرإلاو  هلا 

م أ  كاه  ل   ح  مار هللا  ىلإ  هجت  لذ ، ع 
اذو .هرح  كأت  ىلإ  ةجا  نفلا  لو   ةفالل ،
ىلع لت  َّنأ  مأ  ةاجإ  أ  ىقلت  ال  مالعإلا  ةرازب  َلتا 

نالا ناك  .رانا  ل  ع  لغم  فتاه  خ  ةراشإ 
لفأ ناج م  لعف  ناك  اذام  .احالا  تاق  ناموعلا م 

ق ةضافنا ؟ هت  يلا  ةیلا  سو  يف  لاعلا  يف  ًارت  شلا 
لو .مألا  فاكال  هقو  خأ  فلا  ضفُ  هنأ  ت 
ةهاج ةلف  ةن  لت  اذو ل ت  ةك ، ةع  دت  ءانألا 

.هت يلا  يه  ةلئاسإلا  ةلا  نإف  ثاحألا ، ع 
ةلفلا ةللا  ًاهت م  لفأ  ةلئاسإلا  ةملا  ناك 

ةملا ما  ةك  یأر  امعو  .ةمالعإ  بح  ضل 
، ةماعلا اهتاقالع  لالخ  م  ثرالا  عم  ياعلا  ةلئاسإلا 

.راقلا عضو  ةق  يف  قرافلا  لذ  ثأت  ةك  هف 
لافأو ءان  هام  خآل  هت م ح  ناك  لباقلا ، يف 
فت لفلل ، ًاقفوو  .ةلئاسإ  تاصاصر  هلق  لف 

ىلإ اوناو  ةللا ، ه  لالحالا  عالا : هج  هالا  هه 
نم ض  يلئاسإلا  لا  هم  لا  ىعألا  فعلا 



.لالحالا ةلصال  ءابأ  لف 
اك  ) ةساقلا ةاعلا  ةفصاع  به  رانا  ًالو م  لذ ، عم 

ًامه ةلئاسإلا  ةملا  ت  ًاناحأ ،) ةلفلا  ةللا  لقت 
تاقلا ىلع  رفلا  ىلع  نوزرا  نلئاسإ  ه  .ًادام 

نوع هنأ  العل  ألا  تافص  ىلعو  ةغلا  ةنفللا 
هه نأش  يف  علا  لا  هنأو   هلب ، م  للا 

تاقالعلا زاهج  لوم  ّع  .ةدهلا  ةلولا  ىلع ج  ةصلا 
لق ًابأ  ّعت  ل  لئاسإ  نأ  ىلع  یدّم  هفسأ ، ع  ةماعلا 

ةلولا هس  لا  اف  ءابأ ، ّم  ام  وأ  ءان  وأ  لافأ 
اذإ اع  هفن  يسلا  الا  لءای  ام  ًالاغو  لذ ؟ ةدهلا م 
قلا م ...ًاقح ف  ةلئاسإ  تاصاصر  االا   تام 

ح لذ ، ع  .قلا  م  ًام  لی  ام  ةاع ، لذ 
يضارألا  » يف هه  فعلا  لاعأ  ةاغ  م  هفنأ  صاشألا 
.ةاسألا هه  اهف  ثح  يلا  الا  َغِصو  اهلع » عَزالا 

مقت نأ  يف  ًالمأ  ةس  ام  يف  ًاع  ن  نباهرإلاف 
نإف ت اهو  يضَع ، ل  لف  نم  لق  لئاسإ 

ىلع ةئافلا  دع  ةاسألا  هه  ىلع  اههانا  مالعإلا  لئاسو 
.باهرإلا

ءاقإ راضألا : م  للقلا  ةلئاسإلا  ةملا  لواح  اه 
لع ثاحألا ، هفنأ ع  ألا  ءاضألا ، ًاع ع  لالحالا 

كلا ةراثإ  ثولا ، ةردان  اهنأ  اهفصو  لالخ  ثاحألا م  هه 
ةؤر ّيلع  ناك  ...خآلا  نالا  ىلع  مللا  ءاقلو  عئاقلا ، لح 
يف لفلا  فعض  كردأ م  نأ  لق  ةللق  تام  مألا  اه 



لالخ م  َّلئاسإلا  احالا  َّم  ماعإ  ةثداح  ةلاعم 
ةلف ةماع  تاقالع  ةكام  دجو  لّت  .ةماعلا  تاقالعلا 
نعی لف  ساسو  لئاسإ ، يف  لالا  اك ه  ةاحا 

باّك وأ  نانإلا  ققح  نام  يف  شانو  بغلا ، يف  ةعلا 
يلا ىلع  ءانألا  عم  هفاعتو  هفوام  رفلا ع  ىلع  نوّع 

قالا ةعاسا  ناك  .ةمألا  ألا  تافص  ىلع  وأ  نأ  نأ 
ةخألا ةثاللا  ماألا  يف  ثح  ام  ح  رفلا  ىلع  مالا  سلا 

باش ةج  ىلع  ماعإلا  ةلعل  بالا  ملا  يف  رعلا  - 
اه ةض  ناك  ةروام -  ةدهی  ةم  يف  ةهَّم  يلف 

اهام ىلإ  ةفغ  دح  كام  ىلع  لُح  يلئاسإلا ق  لالحالا 
ةعئاش ع تس  امع  مار هللا ) يف  تامالا  ًاع ع   ) خألا

باترال ةیلا  لخاد  ىلإ  عّلا  عفب  َّلئاسإ  َراغم  ما 
يف مقأ  لئاسإ  نأل  ًاغ  لم  سالا  ناو  ةیج ؛ ةرم 

ةعاسا ناك  .ًانم  كأ م خ  لق  ىلع  ةقالا  عباسألا 
هه ت  ه  ءيش  ال  نأ  ىلع  یلا  سلا  قالا 

ماعإلا ةلع  م  ةلفلا  ةللا  هت  لا  ام  ةحلا ؛
الُِّخ ام  ىلع  للا س  نوی  نلفلا  لو   هه ؟
هلود يلولا : نناقلاو  ةلا  مألل  ًاقفو  هلع  للا 

.يلئاسإلا لالحالا  دقع م  ةثالث  كأ م  ءاهنو  ةصالا ،
ىلع عضلا  ةلاعم  ةلئاسإلا  تاملا  ةعاسا  ناك 

ه اماق  اف  .ًابأ  لب  قت  ةلفلا ل  ةللا  ل  لا ، اه 
مأ هو  رفلا ؛ ىلع  ماعإلا  هام  لك  ةردام  ه  لذ  ع 

يلاإ م لسام  ّتو  .ةعلا  لا  قِف  لك  هل  باسا 



ةللا ةقال  هضّع  ام  جرالا  ىلإ  هالا  لاسرإ 
.عباسأ لا  اهتایهتو 

يللا ع  عس  ةسقلا ، يضارألا  ىلإ  يلاقنا  لق 
ةفلت لّت  ةلئاسإلا  ةملا  ةعاسا  نأ  هفو  .يلئاسإلا 

، ًاجأ امأو  اوروأ  يف  ةماعلا  تاقالعلا  تالاوو  مالا  ىلغأ 
، ًاج فقلا  یّلا  فالآ  ىلع  داعالا  اهعاساو 
، لعلاو دللا  يَل  ةللا  عوفلاو  غلا ، تاعاجو 

غصألا ةنهلا  تاسلاو  ةلاعلا ، ةنهلا  تالاو 
تالا م  ةعمو  ةشان  ةدهی  باعم  كاهو  .ًاح 

مالعإلا لئاسو  يف  ك  ح  ىلإ  ّثث  يلا  ةلصألا  ةلا 
.امأ يف  ةفالا 

ةمالعإلا ةسالا  مّقت  كاح م  كردأ  ل  لذ ، غلا م 
تاعاج ءاعأو  نلئاسإلا  ءافلا  ناك  قف  .ةلئاسإلا 

، ةنفللا تالا  يف  مو  رم  ًاأ  نوروی  غلا 
، لبالا ع  اهماب  لقت  يلا  ةنفللا  راخألا  تامو 

لولا م  یعلا  يف  ةئلا  ةسألاو  ةملا  فلاو 
یّم مو  دهل  ةعالا  ةلصألا  دالا  ناو  ةغلا ،

ءاقلإل یّج  قّلعمو  لسام  عت  امأ  يف  لئاسإل 
داسم فم  مق  هفن ، للا  يف  .ةعفتم  رجأ  ءاقل  تاضام 
ةعلاو ةلفلا  ةفالا  هی  يمالعإ  م  ءانإ  نقاس 

لقُتو .بغللو  امألو ، ةّمالل ، ةداعم  ةمالعإ  ةلح   
، ماعلا يف  مانا ؛ ةلهلا  ةفالا  يف  ًاح  هراقت 

.ًاناحأ رلا  نود ذ  ةناللا ، نولاو  تالاقلاو ،



جأ هنأ  ةم  تاذ  ةلك  غ  تاوم  عّم  ينخأ 
سال ةت  ةق  ناك  قل  .لئاسإ  يف  توافلا  ًاللت ع 
.ةصاخ ةف  علسو  ةماع  ةر  ام  ٍجَم  ة  ب  توافلا 

لف يلا ؟ له ت  ًاناث : ةَّزاغلا ؟ تاولا  له ت  ًالوأ :
ن ينالا  لالا  ع  الو  لوألا  لالا  ع  عب   ُ م 

ةئال نأ  لاعألا  لجر  ينخأو  .ةنالعإ  ةل  ثألا  عس 
ًاح ًانز  ةلا ت  ثاألا  ىعُت  يلا  ةلا  ئاز 

ناك ه : م  فع  راصإلا ، عو  .ةهلا  لهم  ءاقلا  ىلع 
ةصالا هعم  فّلك  ق  يلئاسإلا  ةماعلا  تاقالعلا  زاهج 

ناك .توافلا  ع  للات  ءاجإ  بغلا  يف  ةّعم  تاعمو 
ةملا ههب  أر  ام  لئاسإ ؟ ةلوب  أر  ام  ةحولا ، ةلسألا 

 - لالا لس  ىلع  تاللا -  يف  جئالا  مُساو  یلا ؟
، رم ت ، ءاسؤر  ناللا ، م  رام  ءاعأ  ةعل 

.لئاسإ ةرال  بال ، ةداق  وأ  لاعلا ، ةاقن  يف  ءاعأ  قّلعم ،
.ةّجلا جئالا  راسالا  ىعأو  رمألا ، ت  ناك  اه 

 - خأ ءانأ  تالاوو  افو -  ةلفلا ، ءانألا  ةلاو  لعأو 
.لا ةَّم م  تالح  يقلُت  ةلئاسإلا  تائالا  نأ  ةم  تاذ 
ةماعلا تاقالعلا  ةكام  قلناو  للد ، أ  ةلالا  مّقت  ل 
تالس ف  لسالل  لَست  لو  .ةلهم  ةع  ةلئاسإلا 

ع علا  لك  ًاع  ةاعلا  م  علا  اه  نأ  هُت  ءادس 
رلو ًاأ ، لهلا  ناللا  م  ءاعأل  لب  فلألا ،

لا ما  ةسر  ةلف  تایت  كاه  ناو  .فلو 
؛ ةّعُم دامو  ةماس ، تازاغو  َفم ، مناری  ماسا  يلئاسإلا 



یداعلا دهلا  اهف  نرق  ةید  ًاُخ  يلفلا  نفللا  ّو 
ةداعم تاقف  ةلفلا  ةسرلا  لا  تو  زالاو ؛

.لئاسإل
لَق دالا م  هه  عج  ةلئاسإلا  ةملا  ىلع  ّعی  ناك 

افو هتن  لا  لا  ناو  .اهماسال  ئاللا  قلا  راناو 
، فلا ىلإ  ةلا  ناك  قل  ًالام ؛ ةَّلا  تاللا  ع 
اه ل  ال  هلإ  نو  ًاساسأ  ناللا ، ءاعأو  رلاو ،

ةك ًاأ ؛ هم  جاسالل  لب  ف ، لا  ع  لالا 
.لئاسإل هلا  لفلا  لعت 

لا ًاللق م  ًادع  لو  .ةلاعفلا  یشو  ًااحا  ًالع  ناك 
ن لفلا  نأ  عقاو  ذ  ی  ةلئاسإلا  ةسرلا 

قاحإ تاماخالا  ع  و  لئاسإ ، ةلود  سأت  لق  كاه 
هنأ لفلا  نلئاسإ  تالاج  فصوو  ىقألا ، م 
ةداإ هَقعم  ة  يلاغُلا  دهلا  بلا  دانو  يناس ، مرو 
مألا  ةل  ةلل  ةاك  ةراخإ  دام  كاه  ناك  .بعلا 

اهلأ ، » لم ةلسأ  ةلثام  ةت  تاحالم  ر  اهلالخ  م 
لئاسإ له ت  و« لفلا »؟ یعلا م  هدج  لق  لا 

»؟ ًاقح ماللا 
ع قو  .ءادس  حئال  رُت أ  ةلفلا ل  ةللا  ل 
، ةلئاسإلا ةئاعلا  ةللا  راقت ع  خآو  نلسالا ب ح 

ىلع ةئاق  ةمالعإلا  بلاو  .ةماه  ىقت  راقلا  هه  لو 
لاسر لاإ  م  ّت  م  نإ  رافألا ؛ ت  ىلع  ةرقلا 



.اهع ةلاسلا  ةهأ  ةّعلا ه  ةعلا  ىلإ 
.ةللا ةسرام  يف  لفأ   ةلئاسإلا  ةملا  ناك 
تافو فعلا  بوات ب  كاه  ناك  ةنالا ، ةضافنالا  ءاثأ  يفف 

ناك لو  ةللق ، تال  رالا  قالإ  فقو  ساح  قخو  .ءوهلا 
ةب لئاسإ  ماق  ىح  رالا  قالإ  فقو  عباسأ م  كاه 

َةلع يلی  ام  ناعسو  .ةهألا  م  ةلاع  ةجرد  ىلع  يلف 
یالا رلا  لح  ةمالعإلا  تالا  م   ٌَ ةلثام  لق 
تالا درتو  ًاناحأ ، حی  مألا  ناك  .ةاضإلا  ةمألا  بالاو 

م ًالب  ةلا » ةلع  ع  لئاسإ  فخ   » ةرا ةراخإلا 
«. رالا قالإ  فقل  ًاح  ع  يلئاسإلا  لاغالا  »

ةل ًاناحأ  مق  ةك  ةع  علا  ب  نعش  ناك 
يف ع  حألا  یلهلا  لسالا  يقلی  لف   .ةمالعإ 

نلم نورم   ُ ح  اله  ىلإ  لقی  لب  لئاسإ 
ةلا ةلسألا  لا م  هیل  ن  نأ  نود  هعم م  تالاقلا 
ًاداقنا ًاعا  لت  يلا  ةداسالا  ةلسألا  ناك  .هلع  اهحل 

ةلسو لل  قف  ئاقد  ع  يع  هنأل  لاح  أ  ةلم 
.ةمالعإ

يلئاسإلا لا  ناك  ام  ًالاغ  ةنالا ، ةضافنالا  ةاب  يف 
قف ةعقالا  ةقلا  ًافهم  ةرالا  يفذاق  ىلإ  هلسأ  هجی 

لماعلا حأ  .تالا ت  حُجو  لافألا ، تاع  لُقف  .لا 
لالا ع  ةاجإلا  م  ةلئاسإلا  ةماعلا  تاقالعلا  زاهج  يف 

ةراح يفذاق  فعلا ض  رْقلا م  اه  لئاسإ  مت  أ ح  »



خآ لا  لالحالا »؟ ىلع  هجاحا  ع  نوّع  قهام 
ناو لا »؟ اهل  هءابأ  نلفلا  يلاهألا  ضّع  اذال  »

ام ىلإ  نا  انه ؛ ه  دسألا : للا  يف  ةدجم  ةاجإلا 
.لا هلإ   اغلب 

***

قو ةغلا ، مالعإلا  لئاسو  م  نلفلا  ّمی  ام  ًالاغ 
ًاس رأ  يلو ك  .فالا  ةاهن  يف  لا  هف  ت م 

.ئاقلا نأش ت  يف  ًائاص  هنوع  لا  لا  ًافلم ع 
ةماجإ ق  ةدهی ؛ ةما  نه  لفلا  م  یعلاف 
تاشاقن يف  الخد  قل  .لالا  ءارو  مالعإلا  لئاسو  ىلع  ت 

م ماولا  ىلع  تأ  نأ  نود  م  مألا  اه  لح  ةمم 
ىلإ لا  لالخ  م  لالا ، لس  ىلع  ةاعُب  اهم  جولا 

یم نإ  يفتاه ؟ لاتا  ءاجإ  ي  له  ، » لقلاو يعاس 
«. غلا ةلاقم  ّيلع  يلُس  لئاسإ  يف  لا 

دع م هشأ  مألا  ناك  ةمام ؛ ةؤر أ  يعاسا  ل  
ال ةخألا  ههف  .ةلئاسإلا  ةملا  اهعل  يلا  ةالا  قاروألا 
نأ عقاو  م  ًاأ  فت  لب  ف ، درالا  م  ًام  لت 
كأ لئاسإ  عم  فاعی  ةسالا ، هلم  ًاّأ ت  داعلا ، يغلا 
ةلود يه  لئاسإ  نأ  عقاب  ًاتم  مألا  اه  ل   .هاس  م 
ةغ ةبدأ  تارم  جت  لئاسإف  .ةغ  ةلود  لب  ةدهی 

يف كراتو  نوهش ، نسالك  نقسم  اهیلو  مالفأو ،
ةارام ىلإ  تو  مقلا ، ةك  يف  اوروأ  لاأ  روَد  تارام 
بقأ نللا  نوروألا  وو  .وری  اهت  يلا  ةغألا 



هف له  لا  اهلو  لفلا ، ىلإ  هم  لئاسإلا  ىلإ 
كرن يف ذ  ألا  ةفص  زُت  ام  ًالاغو  .ةلئاسإلا  ةاناعلا 
.باهرإلا ل  يف  ن  ًادهی  لوات م  تالاقم  ات 

لا حلا  مألا  ه  هنزو  نأل  اه  ةِح  نعّی  علا  »
م علا  اهو  .لا  حأ  ك  ه ،» لا  ا 
قو ًاأ م  ةِح  نعّی  یلا  نغلا  ءاقلا  هفع  تاللا 

.خآل
ةم ل  قل  .خأ  ق  هتاناعم  نلفلا  هأ 

اهل اورا  نأ  غلا  غلاو  لفلا  ةغ م  يف  ةثاغإ 
يف تاهمأ  نغلا  راخاف  .ةضافنالا  ىلإ  مت  ةاغتف  ًارص 

راخاو ةَّمم ؛ تالمو  نی ، ًالافأو  داح ، الم 
ام ًالاغ  .هییأ  تا  قُم  ةم  يف  ًالاجر  نلفلا 

اهلوات ةهل  ةثراك  ناك  يلا  ةلفلا  تاهالا  يغأ  ك 
اه له  ، » غ خ  لاو  ةماعلا : تاقالعلا  ق  لَِق  م 

! اهع ةع م  ةدالا  يف  يبا  ناك  لع ؟ اه  له  لع ؟
يف ةران  تاقل  كاهو  ًالاع ، ةعفم  ةلاو  لع - »؟ اه  له 

...حالا لعو  ءاهلا ،
ةسرام لالخ  ًةداع م  هاتم  نفف  دهلا  نلئاسإلا  امأ 

دافأ حأ  ماو  لا  عّلا  ةقفا  ءوهب  ةیلا  هئاعش 
هه نهف  نغلاف  .شأج  ةاب  يفلا  بأب  ةلئاعلا 

ىسألا راهإ  لسالا  ةعاسا  ن  ك  لو  .هالا 
تآم فات  ام  ًالاغ  يلا  ةهلا  ىضفلا  ةلاح  ءارو  مالا 
ع ًاع  هلزام  يف  هاسأ  ع  نوّع  بعلاف  لفلا ؟



.تامالا
امع مألا  حال  قو  خأ ، ةار  ةقرو  لئاسإ  لت 

ىلع رأ  .ءالملا ك  عم  عضلا  قانأو  للا  ىلإ  ًائاع  ك 
ةلك ًاعم  تاقالا  هه  ءاثأ  يف  لئاسإ  ع  عافلا  ماولا 

الو رفلا  ىلع  صاشالا  عم  هف  .سلهلا  ةحاو :
ضّعت ماع ، يَفلأ  م  كأ  ةل  ، » َفت َلج  فضأ 
دهلا غ  تراو  داهضالاو ، ةلماعلا  يف  لل  دهلا 
حضالا .زاغلا م  فغ  يف  مألا  هب  ىهناو  هقح  يف  رزالا 

هل نت  امع  الإ  نامأ  ن  نأ  دهلا  علل  هنأ ال  
نالا م  كأ  يقم  نام  كاه  لهو  هب ، ةصالا  هلود 

ًاقفو ماع ، يَفلأ  م  كأ  م  ةدهی  ةلود  ةا  ناك  لا 
»؟ ةارلل

لو ةلفلا ، لا  ةهجو  حش  لذ  ع  لواحأ  ك 
ًاساسأ ًامأ  سلهلا  ل   .ًابأ  ةاك  ت  ل  لُج  ع 

قل .ةل  نوق  هقم م  يف  يغلا  لخلا  لب  هلإ  ةلا 
ُِّتو لذ ، راعسالا  التو  ةللا ، بولا  عم  مألا  أب 

يعلا لاعلا  لق  يف  لئاسإ -  ةغو -  ةغ  ةلود  ءانإ 
.كاه ًام  ناك  لا  علا  باح  ىلعو 

ةللا بولا  رح  مع  ةع  نهجای  نلفلاف 
لاح ه  اك  يغلا -  يعالا  يعلا  يف  راعسالاو - 

لا ةهجو  لقن  يعاسا  ل  هنأ  ردأو  سلهلا ،
امأل ًائر  وغ  حأ  لّت  .رمألا  لق  الإ  ةلفلا 



يف ةعاقم  يه  اف   ] لصأ ف رلا م  لقو  ع 
عقف ةصالا ،] اهغل  لتو  يئج ، يتاذ  عت   اله 

مالا ًاخأ  ق  امعو  لذ ، ع  .اهلّت  ال   ةرم 
نجالا غ نفلا  ن  نأ  حضالا  م  فلل ، داعلا 

هلود فلا  حل  ةخ  عضف  .امأ  يف  لا  يف  غار 
نالا م  ةلا ، ةحالا  م  لفأ ، كاه  لهو  ةصالا ،

م غلاو  .ةق  ئاثل  ًاقفو  ىم  ام  يف  ًاف  ناك  لا 
، لا فت  حلال  مألا  لم  عق  ةلهلا ، ةضراعلا 

ةلولا ىلإ  لاعلا  ءانأ  فلم  لصأ ف م  سالا م  فاو 
.ةلالا تاعالا  امأ  اهلع  قغُت  يلا  ةیلا  ةفلا 

ًابأ أ هیل  هنإ ل   لئاق  لهلا ، علا  يقا  ضعاف 
ًافاعت هُ  يلاعلا  ماعلا  ألا  لو   .فلا  عم  ةلم 

للا فن  حس  حاقا : مقلا  ّت  لل  فلا ، عم  ًاو 
.خآلا فلا  يف  لا  یلهلا  ةعاساو  ًاف ،

اهف لا  ن  بح  عقتو  لذ ، ىلع  نیلهلا  فای  الف 
يف اله  م  كألا  قلا  قو  ةمأ  ةعا  فلل 
ىلإ فلا  غ  جاللا  فالآ  تام  فو  .فلا  یأ 

تاعم ما  تلا   ةح  دادتو  ةئلا ، ةلهلا  نلا 
.فلا ض  تااع  بح  یلهلا   م  ةغص 

نأ نأ  يلا  ةشاش  ىلع  باهرإ  فلا  نالب  نقالا  خو 
!« ءابأ نلق ف  هنإ  و«

عن لؤالا ع أ  لهلا  علا  أی  لذ ، نغ  يف 
لوات امعو  بالقنا ع ، لذ  يلو  .هتداق  ه  ةداقلا  م 



ةّفلا ةفلا  ةلولا  مقت  جرالا ، ةلسأ م  ىلع  للا  اله 
انالأ م  ءاجأ  ىلإ  ًةفاضإ  اله  م  ىقت  ام  ىلع  ةلا 

لهلا غ علا  دح م  ّفتو  .يئاقو  مه  يف  الو 
تالا لات  ح  الو  انالأ  ىلإ  دولا  ع  فلا 

يف انلب .» لالحا  م  فلا  عم  الع  : » هلإ ةهَّجلا 
تاعاقلا ىلع  ه  فلا  لا   ُ لذ ، نغ 

كألا الا  رداو  داقالا ، و  ةللا ، ةلهلا 
ب ةصاخ  تاق  ّو  اهلع  تالا  ةماقإل  ًالاج 
اله ىلع  ضَعُو  مالس ، ةلع  لذ  يلو  .افو  تالا 

، غل ةله : ةعاقم  ةع  يثا  لصأ  م  تاعاقم  ثالث 
هه ةعد  الو   .ةللا  رلا  حو  باب ، م  ءج 

و كالما ج ، الهل  حُ  الو  اله ، ةلوعلا  ءاجألا 
.دولا لك  ةام  ةهم  ةف  تاق  ىلت  نأ 

يضارألا يف  لسالا  لعل  ةعقلا  تاعلا غ  حإ  نإ 
ىلع  » ةرا ءاغلإ  ق  لل  ًاهت ، ح  نأ  يه  ةسقلا 
ىلإ ةلا  هلاك  سلهلا ه  نإ  ةماعلا ، تاقالعلا  عص 

.عالا ال ةلفلا م  لا  ةهجو  لوات  ةلاقم  م  لئاسإ »
يف فن  نأل ق ت  ةقلا  ههب  ةفلا  يف  اهعضو   

ئُق ام  اذإ  داهضالا  ةلح  م  دهلا  جالا  حأ  ةهجام 
لئاسإ ار  نإ  لذ ، م  غلا  .حص  غ  ل  هُفو 

رأ و  اهتالل ، قالنا  ةقن  اهم  بغلا  عم  يرالا 
ءا ةع  ةلود  مقت  خآل ، .لذ ف ح  ىلع  ًالام  ًاسأ 

ةلَّم ةاص  تاتم  َقعُف  اسور ، وأ  لا  م  خراص 



لات نأ  خرالا  ههل    » .رفلا ىلع  لئاسإ  يف  ةَمو 
ثو یهت  دجو  ىلإ  يلا  ىعلا  بأ - »!  لت 

امأ م  لئاسإ  ىقلت  لذ ، نغ  يف  .خآ  سله 
ةق اهاإ  ًةنام  ةعلا ،» تاعالا   » م تارالولا  یال 
نأ نود  ةفَعام ، ًافاعضأ  عم  اهناج  ةق  قفت  ةمت 

.ةَم نو  ةاص  تاتم  يعلا أ  نالا  يف  َقعُت 
هُت ق  ةّمالل  ةضالا  ةاداعلا  ىلإ  ةلا  ةراشإلا  ل 
ماللا ت  لل  ةضّعم  ةلود  فَعلا ، ه  لئاسإ 

يف دهلا  لك  يمر  نوی  ةع  هاج  « ـ ب ةاُم  اهلو 
نّ بعلاو  لفلا  نأ  وی  رلا ، هه  يف  لا .»
نام  » لئاسإ ه هت  ام  لف  .زالا  راغ  ىلع  دهلل  هلا 
هلا نّ  هنأ ال  ای  نأ  نالا  ىلع  ّعو  لا ،» ت 

« ءابأ ًادهی  نلق  هنإ   » ساقالا لع  هلا  اه  نأل  دهلل 
لفلا لك   » نأ يعت  هنإ » « ـ ف .سفلا  يف  ًاِّثم 

يعت دهی » و« هلا ؛» فالا ه   » نأ يعت  ءابأ » و« ننم ؛»
ةرم اهنإ  ةیاهلا ؛ وأ  لئاسإلا  تم  غ  مألا   » نأ

«. دهلا خأ  
يف ع  نأ  ءلا  نامإو  ىقأ ح ، ىلإ  ةق  ةلاسر  ناك 

ام ءاصأ  ةغلا  مالعإلا  لئاسو  ةلقلا ع  راقلا  یعلا م 
تاللا لو  .ماللل  ةُّم  ةفَعُم  ةلود  لئاسإ  نأ  هاعم 

يف ةمد  ةباهرإ  تاه  ترا  ةدهی  تاعم  نأ  هُت 
امو ماعلا 1948  بح  يف  راعسالا  ينالا  لالحالا  ءاثأ 
ةرازو فت  الواحو  ةلا ، مألل  ًاثعم  الق  قل  .اهع 



عساو قان  ىلع  هاق  لف م  اودو  ةنالا ، ةجرالا 
هه ةغلا  مالعإلا  لئاسو  فتو  .ًاناحأ  فعلا  ماسا 
يفو ةّس .» ةدهی  تام   » اهنأ لاغلا  يف  تاعلا 

، اهناج حأ  لئاسإ  جاه  ماعألا 1956 و1967 و1982 ،
أنو .ةئاقو  تاه  اهنأ  ًاناحأ  فَصت  تاحاجالا  هه  لو 

عافلا تاق  ه  ت  ناك  يمأ  ماح  نال  بج  لالحا  ع 
وأ لخی ، وأ  كی ، لب  جاهی  ال  لا  اهف  .ةلئاسإلا 

ع اهف م  للا  تالع ی  ةمألا  قلا  مقتو  .لخی 
يف ئالاو  ةئاقو ، ةع  تاض  يه  تالاغالاو  .صاعلا 

.ةحداف ءاخأ  يه  نلا  ففص 
لالغسا فلا   ففص  يف  ففألا  لا م  كاه 

لت م نأ  لو ك   سلهلل ، ةلئاسإلا  ةملا 
لّت دهلا ؟ علا  خرات  يف  ةثراك  كأ  لهات  لئاسإ 

حت يف  فب  علا  ّت م  ةار  ةقرو  ىلع  لح 
و لل ، ضّعم  فَعُم  نأ  ٍناث  ةل ع  یف 

عانأ أسأ  م  نأ  عت  يلا  تاداقنالا  لك  فح  هساب 
اذإ اس  ال  كألا  ةالا  ةقرلا  هه  ماسا  مقس  .داغوألا 

.ءاقلا عاص  ضت  نأ   
ب يرالاو  يفاقلا  الا  لو  ًامات ، يقم  مأ  هنإ 

ضعلا أم  يف  فعض  م  ءن  ىلإ  دأ  بغلاو  لئاسإ 
ام لو  .ةضلا  ةفالا  لِق  عَّلا م  عالا  يَف  ءارآل 

ةقد ةل  ينفلت  يلئاسإ  لصاف  قح  اذإ  ه  مالا  لا  
؟ اهفن ةلا  يف  ينفلت  يلف  لصاف  هقق  ام ل  ةحاو 



***

يع ام  لفلا ، ةغب  ق  ةسقلا ، يضارألا  يف 
ترز قل  .هح  يف  ةئالا  ثاحألا  راقلا ع  م  لا  عفر 

ل درُأ  ق  ةلقع  ةقاعإ  بالا  اهبا  ناك  ةلف  ةلئاع 
لو لّلا ؛ عم  ضف  يلئاسإ   صاق  لِق  م  ران 
فُج تالئاع  ترزو  .ًاعفن   ُِ اهبال ل  ام ج  حش  ةلوام 
ّيلا م  ران  قالإل  ةدهی  تام  ضّعت  هلزام  
هذا : » حّنب لقت  للا  ةس  ىلإ  عساو  ه ، ن  لا 

قل  . يلاح  م  أسأ  هلاح  ّيب ، ا  نالا ، ىلإ  ثّتو 
اهو للا ، م  اتاجاح  جاخإل  ئاقد  خ  دهلا  اَم 
قلا هللا ، مار  يف  ّلا .» ةودأو  اهب  افحالا  م  ات 
ااضو ءاهش  تاقلُم ل  نوّعُ  تلا  ةهجأ  فم 
لاو ىلقلا  رص  يف  نوف  كاه  اناك  قل  .ةضافنالا 
.ًاناحأ ةنآق  ةآو  اهباسأو ، ةافلا  خرات  لت  لُو  ىقألا ،

عضو اّت م  للق ، غصأ  ىقألا  لا  ةرص  العج  اذإ  »
«. ّلُلا يف  ةآلا 

اجلت يف  لف  بال  عم  عّت  القلق ، يف 
مار هللا يف  ةعمالا  ىلإ  لصلا  هعاسا  .تاملعلا ل  
يف هقو  نق  اناك  يلئاسإلا ؛ علا  رالا   

ةهجأ ىلع  لا  نائإ  تاقا  لصافت  ىلع  عالّالا 
تاراس عب  نوع  لف  ىلإ  ثت  سقلا ، يف  .تلا 
.ةقوم اهنأ  مألا  تاش  اغلبأ  یلا  لا  قُس م 
ةلل حُ  ال  ةلف  ةیم  ىلإ  تارالا  ةدا  ت 



يف .ةیج  تاحلب  اهوت  ع  كاه  عاُتو  اهلخب ، ةلئاسإلا 
، تاللا ةلت  ع  دا ال  هنإ  رق  راّفح  يل  لاق  ب ل ،
ق ناك  يلف  لاعأ  لجر  عم  ةغ  يف  ًاُم  ًااش  لواتو 
ىلإ ًةفاضإ  ...لذ  ع  تافالا  هتّمدو  هعم  نم  هن 

.اهلخاد يف  لای  هداج ال  ناك  يلا  هتالسإ 
سالا ماها  ىت  يلا  قلا  عانألا م  لت  ققح  قل 

، ئاقلا عالا  يف  ةساسأ  ناك  ةسالا  راخألا  لو  اهفه ،
هاشأ ك  امعف  .لذ  م  ءج  قفلا  ن  تاهجو  لقنو 

نأ ئالا  عانالا  بهلا م  يعاسا  ل   نأ ، نأ  يلا 
قل .هّق  حل  صفلا  نتّف  لفلا  سلا  قالا 
داتإلا م ةلاح  باخ  يساس : رت  لك  عم  ث  لذ  یأر 

ماللا تاثدام  فقت  ةلئاسإلا ، تاانالا  شاو ،
ةهجو ةقلا  ضف  فّقم  يلئاسإ  يسر  ان  ...اهفاساو 

مو ءابأ ؛ ًادهی  نلق  هلو  ماللا  لئاسإ ت  ةحاو : ن 
ةلولا نأ  ...حضالا  م  : » يلفلا يسلا  الا  ث 

...ةهلا ةلئاسإلا  ئالا  ىلع  ًابأ  فات  ل  ...ةلفلا 
ةحولا ةلسألا  تایلا ال ُت ع  ههف  ًاّلك .» ةضفلا 

تاساقالاو غ ةُلا  تالاترالا  ّج م  يف  هاُلا  كتو 
.ةلولا ةلا  لح  ةمهفلا 

ءادأ قت  لفلا  ةعاسا  ل  هنأ  ءلا ،  يف 
زرا م لف  ىلإ  ثتأ  ام ك  ًالاغ  يلو  .لفأ 

، ءاأ سالا ، ماها  ىت  يلا  يق  لجأل  ةللا  جراخ 
قل .داكأ  لاعأ ، لاجر  نانإلا ، ققح  نام  يف  شان 



، ناللا يف  عالالا ، يعساو  هم ، ًاصاشأ  ءاله  ناك 
؟ نأ نأ  يلا  ىلع  صاشألا  ءاله  رأ  كأ  اذال ل  .هتو 
يف هترص  ءس  م  نری  اناك  اذإ  اع  هلأسأ  نأ  ترقف 

.لذ لاح  ءيش  أ  هسام  مع  عو س  مالعإلا ، لئاسو 
ناو حال ، اك  مألا ، ع  ثلا  یعس  اناك 

درام لقأ م  ةلالا  اندرام  اقن : ثالب  ماولا  ىلع  أت  هتااجإ 
كأ يلئاسإلا  ةافو  نوعت  نأل  نقع  نغلا  لئاسإ ؛

زابا ی  نأ  فنأل  نتو  يلفلا ؛ ةافو  م  ةهأ 
هباجإ نأ  حالأو  ءوهب ، هلإ  عسأ  .سلهلا ك   
صفلا ىقأ ح م  ىلإ  لفلا  ةدافإ  مع  حت س  ال 

نأ نأ  يلا  ىلع  كارأ  اذال ال  ، » لذ ع  هلأسأف  هل ، ةحالا 
»؟ ةلفلا ةللا  نالب  قالا  ًالب م 

م راعإ  اهلی  ةقع  ةهت  لاغلا  يف  كاه  ناك 
عت اهنإ ال  .لا  الو ت  ةءافلا  عت  الس ال   » .احإلا

هئاقصأل ةئلا  صالا  ةفاك  ح  تافع  نأل  ةءافلا 
هاعأ لا  بالا  ه  ةلفلا ،» لا  ةم  يف  َّقلا 
جالك نَّقلا  ءاله  شاع  قل  .ًاقت  زرا  يلف  لك 

لعی ام  يف  ًاج  ةدوم  هتاخو  ملا ، دقع م  ةل  لاّج 
يلا ىلع  نسلا  نقالا  أی  لل  .ةغلا  تااقلا 

ًاّأو راقلا 47  ع  ماولا ، ىلعو  مألا ، دا  يف  للا  نأ  نأ 
كرو ةلولا .» ةلا   » عو داحألا ، ةناخ  يف  دعلا   

عم فالا  ماللا  ىلإ  نع  هنأ  نغلا  ةسالا  عناص 
نلفلا نسلا  نقالا  فهو  ةلا ، مألا  تاراق 



ووذ ع  الو  .ءاله  غلا  ةسالا  يعناص  همال 
ق ما   الّی  نأ  تافعل  نعالا  ةعلا  صالا 

.هنا یلا  هالا  عاقإ  لالخ  ياقد م  مان  يف 
يف يئاش  دش  خآ ، نام  يف  ةلا ت  ةللا  ل 

لل ةَشام  ةن  يه  ةجالا  ةمالعإلا غ  ةسالاف  .رالا 
يسالا ی  يلئاسإلا ، نالا  مو  .ةلفلا  ةللا 

.ةكالا يف  ىقی  نأ  ی  لذ ، عو  هانا ؛ داع  نأ  يلئاسإلا 
م م  دع  كأ  ءاضرإ  لوات ، يه  وأ  لوا ، هف  لل ،
.لذ قت  ىلع  ةعالا  ةذ  ةمالعإ  ةساس  نأش  مو  سالا ،
فدص اذو  .لا  هئاقإ ع  مع  ةحلا  تافع  ةلوأ  لو 

ىلع ةلنإلا  ناللا  ةقلو  ةفاعم  ةلف  ةأما  ره 
لا ةفعم  يف  نغلا  نوهالا  غی  نأ ، نأ  يلا  ةشاش 
تالاقم ءاجإ  ىلإ  ةنفللا  جمالاو  فلا  عراف  .اهع 

رص اقلا  يف  هغر  ع  نلا  نسالا  ُو  اهعم ،
، لل .ئاقلل  ًایهت  حت  اهذفن ، دادی  امعو  .اهعم  ةاغتف 
م ت  ةأما  ةَّلا ؛ ةلا  تاذ  واع  ناح  ُّه 

.تاعلا لئاوأ  يف  ةحاف  ةلفلا  لا  ةهجو  عافلا ع 
، ةعش تاهات  ما  نود  ةلفلا  ةللا  لاح  لا ، اهلو 

ىلع نوّتی  ق  لالحالا ؛ ض  ةمالعإ ، ةبذاج  تاذو  ةلس ،
.واع هت  ىلع  ًاجاحا  هئاق 

ةلاعف ةمالعإ  ةساس  داعا  عم  نسلا غ  انقان  »
ىلإ لا  غ  نلفلا  ّقأ  ًاعس ،» ئاقلا  ءاقإ  لب 
ءاقل ةلولا  عفت  لباقلا ، يف  .هناسأ  فراص  ةللا ، ئاود 



، ةمألا تاعمالا  لفأ  يف  قالا  ءاله  تاو  ءابأ  لعت 
ةفا نعو  تالا ، لفأ  ةاعر  ىلع  هتالئاع  لتو 
نو ق  هف  .ةلاع  ةهش  وذ  نو  تازامالا ، عانأ 
نل اتاو  هجو  لفأ  ىلع  هلع  اماق  اذإ  رمألا  هه  لك 
ّهی ام  ةلفلا ، ةللا  صام  ىلعأ  يفف  .ةدالا  ىلع  ًایهت 

.ةفالا لو  ءاللا  ه 
اك لفلا ح  ل  ةفلا ؛ لت  لا  ًامأ  لفغُأ  قل ك 
م أسأ  سَرالا  عقلا  لو   .يعلا  لاعلا  يف  لالا  ه 
اناك ّقلا  هءاقصأو  ئاقلا  لو  هناج ، هه  لا  عقلا 

.لوألا ماقلا  يف  ةصالا  هلا  نهو  نناقلا  قف 
ةمأ ةعامو  ةوروأ  لامأ  نُأ  ةلفلا  ةللاف 

تم ی لئاسإ ق  ناو  ماع 1993 . لسوأ  مالس  ةافتا  ع 
ّلعت ناك  تاس ، ع  لو  .مهفم  لاو  ًاأ ، نعلا 
عت وأ  تاهاعلا ، ةفاك  لئاسإ  يف  ةَلا  ةیلا  ةملا 
ةلع ناك  ام  ًالاغو  ...اهفل  ةیج  ًاوش  عت  وأ  اهفت ،

ناك لئاسإ ، يفف  .رمألل  يقلا  ىلا  ىلع  ت  ماللا 
لام نإ  لقلاو  دللا  بح  ةام  لعلا  بح  ةعاسا 

لَِق م  غلل  ضعن  ك  اونا   » .ةقاو غ  لفلا 
ام لقأ  ىلع  نلفلا  لل  هل  مألا  داع  ل  ةضراعلا ؛

بلا ئاق  ناك  لا ، دللا  لت  امعو  هلع  .» الح 
م م  قت  هعاسا  ل  نإ  لقو  هّم  ىلإ   

.هح ةئاث  هلع  تراث  الو  تالزالا 



يلئاسإ لم  فر  م  ًابأ  ةلفلا  ةللا  ت  ل 
مألا ناك  .ةسر  ةساس  ةضراعم  دجو  مع  لثام  

تاملاو لئاسإ  ةر  كأف س  كأ  هفو  ًامات ، ًام 
اهفقام م  غلا  مالا ، م  علا  اه  عم  لماعلا  يف  ةغلا 
غلا ةسرامو  حاو ق  لجب  لا  له  ءاله : ةَلعُلا م 

لجلا اه  ض  امعو  .ًااقد  َم  ئاق  هم  كأ  هلع 
ضرأ ىلإ  هلاجر  لفأ  لسی  ل  هف  عم ، ةمالعإ  ًاح 

.ةعلا



شاعلا : لفلا 
مد لالحا 

ةلهلا حلالا  نأل  ًاعئار  ةسقلا  يضارألا  يف  لعلا  ناك 
ن اذو  ًاأ ، هع  مألا  اهل  ناك  لو ، .ًاج  ةك  اهف 

وأ لئاسلا  ةفص  حف  ه  ه  مالا  ّيلع  ام  لف  بعلا  هه 
سأ وأ  نأ  ةم  وأ  يس  رأ  نأ  ةفص  يف  فلا  عقم  جلو 

.ةنفللا
، عقلا یه  يف  ةمات  ةّ  هئارآ  ع  نوّع  سالاف 

يغأ ك  ةداعلا ، يف  .خآلا  جعی  ام  فح  نامإلا  لو 
يف يلمز  مق  يف ح  ةّللا ، الا  يف  لفلا  راخأ 

لفلا یالمو  دهلا  لئاسإلا  راخأ  ةغب  بأ  لت 
ًالقث لن  اك  ةماع ، ةرو  .لئاسإلا  بعلا  لئاسإ ؛ لخاد 

حإ يف  ةزاجإ  يف  رداغ  يلمز  لو  ًاع ، اعل  ًانزام 
لفلا ةاناعم  ع  ق  ثالث  ك  ق  ك  .لحالا 

اذالف .ثاحألا  ةرن  ةمامألا   ةفلا  يف  اهم  ناثا  ه 
: قلا اه  عضب  فزاجأ  ال 

كيلع ليئارسإل  باهرإلا  هب  ببستي  يذلا  ام  فرعت  نأ  تدرأ  اذإ 

حتفُي سدقلا  تجهلل  ًاضّرعت  كألا  ةنيدملا  ىلإ  ةلفاحلاب  باهذلا 

ةديدشلا تاجردلا  دعصتو  ةسهسه  ًاثدحُم  يلورديهلا  بابلا 

رع وه  له  كيلإ  نورظني  عيمجلا  نأب  روفلا  ىلع  رعشتو  رادحنالا 

ةلفاحلا قئاس  دّمعتيو  ةبيقح  لمحي  مأ  ًاليوط  ًافطعِم  يدتري  له 



مأ ال ةيبرع  ةنكل  كيدل  تناك  اذإ  ام  فرعيل  كيلع  لاؤس  حرط 

يمر عونمم  خدتلا  عونمم  اهيلع  بتُك  ةتفال  تحت  سلجتف 

ةلحر بهذت يف  اذامل ال  يلاتلا  حرتقي  قصلُمو  ةذفانلا  نم  تايافنلا 

هوجولا تخرتساو  ةلفاحلا  تقلطناو  تاناويحلا  ةقيدح  ىلإ  ةلفاحلاب 

قوستلاب نوموقي  عيمجلاو  تعاس  دعب  تبسلا   أدبيس  ةليلق  قئاقدل 

يذلا لاّوجلا  عئابلا  قوس  مامأ  انررمو  ةمجه  ّنشل  يلاثم  تقو   

فشكل ةزهجأب  نودَّوزم  نوقلق  ءالمع  نآلا  موقيو  لبَق  نم  فدهُتسا 

نيددشتملا نم  ةعومجم  تفدهُتسا  ثيح  هعراوش  ةسارحب  نداعملا 

لئاوأ نم  ةدراب  ةليل  يف  يلاتتم  نيراجفناب  نابشلا  دوهيلا  ينيدلا 

ادوهي نب  عم  قرطلا  عطاقت  دنع  سرام  راذأ 

تضرعت دق  ةلفاح  ةرشع  اتنثا  تناك  ىرخأ  ةرم  ةلفاحلا  تفقوت 

ةئمسمخ حرُجو  صاخشأ  ةينا  لتُقف  ةضافتنالا  لالخ  جفتلل 

تاراجفنالا هذه  عوقو  اودهاش  نّمم  فالآ  رعاشم  تّذأتو  نورخآ 

ةلفاحلا لقتسي  نم  ىلع  هراظنأ  يقبُي  ناك  اذإ  ع  هتلأس  امدنعو 

ودبي صخشلا  ناك  اذإ  ام  ىرأل  رظنأ  ًااد  ميحانم  يدنجلا  باجأ 

وه راجفنالا  نكلو  باكرلل  ًايشاحتم  وأ  ًارتوتم  بايترالل  ًاثم 

تقولا نم  ثكلا  كل  اهرإلا  نأ  ّرقُي  ميحانم  نإ  ىتح  راجفنا 

ودغيو هلاقتعال  ةبولطملا  ةليلقلا  اوثلا  يف  رزلا  ىلع  طغضلل 

وأ ًادوهي  ينيد  نيددشتم  سبال  نوركنتيف  ًاراكتبا  كأ  نويباهرإلا 

ىلع يوتحت  يتلا  مهتاراثيقو  ضَّيبملا  مهرعشب  يبيه  وأ  دونج 



ّعتي تاب  تاجفتلا  باكترا  ناديم  تاديهشلا  لوخد  ذنمو  ةلبنقلا 

يليئارسإلا دوهيلا  عبر  نأ  كلذ  ىلإ  فضأ  ًاضيأ  ءاسنلا  ةبقارم  كيلع 

برعلا نوهبشي  مهف  كلذل  يطسوأ  قرش  لصأ  نم  مه  لقألا  ىلع 

نورمتسي اذامل  باكرلا  هب  رعشي  يذلا  فوخلا  ديزي  ام  اذهو  ًاثك 

ًاضيأ  كلذ  هيلع  ضرفي  شيجلا  نإ  ميحانم  لوقي  ةلفاحلا  بوكرب 

ةايحلا ىلع  بجي  هنأل  ًاناجم  لقنتلل  تارايسلا  فاقيإب  انل  حمسُي  نكي 

نويباهرإلا زاف  الإو  تجه  يأل  دوجو  ال  هنأ  ول  ك  رمتست  نأ 

ر دلبلاف  رخآ  ببسل  ةلفاحلا  نولقتسي  يليئارسإلا  نم  ديدعلا  نكلو 

مهتانبو مهئانبأل  تارايس  ءاينغألا  يرتشيو  ةيداصتقا  ةمزأ  أوسأب 

لمعلل يف اورطضُي  بيَجلا  ال  فورصم  نم  ةيفاضإ  غلابم  مهنوطعيو 

ترشنو ىرخأ  ةرطخ  نكامأ  وأ  ازتيب  معاطم  يف  عوبسألا  ةياهن 

ىلإ مهءانبأ  اولسرأ  نيزراب  يسايسب  ةحئال  ًارخؤم  ةيليئارسإلا  ةفاحصلا 

ةليوط ةحئال  تناك  ةيكمأ  تاعماج  نامألا يف  ّرب 

تايلمعلا دلبلا  ةرداغم  ةديحولا   ةيقيقحلا  ةيحلا  اهنإ 

ال متنأ  ثيح  اوقبا  اعلا  يف  دوهيلا  رابخإل  ةلاسر  يه  ةينيطسلفلا 

لك دعب  ةيئاضفلا  هتانق  ىلع  هللا  بزح  انرّكذي  ليئارسإ  ىلإ  اوبهذت 

كلذ نع  راهزلا  دومحم  سح  يف  يدايقلا  ّربعيو  ًابيرقت  موجه 

يف ديدشلا  فوخلا  عرزت  نأ  تاراجفنالاب  ضرتفُي  ةحراج  ةطاسبب 

ةرداغملا ىلإ  مهعفدي  يليئارسإلا م  سوفن 

مهنكلو يليئارسإلا  نم  ديدعلا  هب  موقي  ال  رمأ  يه  ةرداغملا 



اهيف ىقبي  رخآ  ًايبرع  نأل  دلبلا  ترداغ  لك  بنَّذلاب  رعشأ  نوفئاخ 

مايقلا ضرتفُي   يذلا  ام  نكلو  همساب  حوبلا  مدع  لّضفي  باش  لاق 

له ميحانم  لأس  دوصقملا  ناكملا  ىلإ  ةلفاحلا  لوصو  ىدلو  هب 

هدي برضو  ءطبب  هسأرب  أموأ  باجيإلاب  هتبجأ  امدنعو  فئاخ  تنأ 

هتماستبا تناك  فوخلل  ببس  ال  ةيّزعم  ةقيرطب  هتيقدنب  ىلع 

ةلفاحلا باب  ىلع  َتَرّمسم  اتيقب  هيَنيع  نكلو  ةمّهفتم 

ةلاح نأ  تعاو  ًاأ ، ةمامألا  ةفلا  ةلاقلا  هه  لحا 
لئاسلا دان  أر  ناك  لذ ، عمو  .ةغلا  ىلإ  تعُأ  نزالا 

نقُی هنإ  .ًافلم   take-a-pen.org لئاسإل ةلالا 
ةاك ىلع  ءاعألا  نعو  مالعإلا  لئاسو  ةفاك  ىلع  هرانأ 

: هلاق ام  اهف  .ةضاغ  لئاسر 
نإ ةلمجلا   هذهب  مكيأر  ام    take a pen ءاقدصأ اي 

ةرداغ لثمتت  ةيباهرإلا  تجهلا  دض  ةديحولا  ةيقيقحلا  ةيحلا 

دقتعأ ةلفاح  بكارل  ًاسابتقا  تسيل  ةرابعلا  هذه  نأ  ىلإ  ًارظنو  دلبلا 

سحو هللا  بزح  فده  عم  ًاما  قفتملا  صاخلا  هيأر  يدبُي  هنأ 

مكيلإ  Opinion@nrc.nl يس رأ  نأ  ل ـ ورتكلإلا  ديربلا  ناونع 

ايحت

ناو .غلا  ةسرام  لوا  لا  لا  سا  ةلاسلا  يلت 
: يس رأ  نأ  ءاعألا ل ـ حأ  هّجلا م  يلالا  لعفلا  در 

رمألا اومهفت  ًاضيأ أ  يبغلا  ءارهلا  اذهب  نورثأتم  مكنأ  ىرأ  مالس 

دوهيلا كئلوأ  مهفي  اذامل ال  اورداغي  نأ  دوهيلا  ىلع  بجي  ءالمزلا  اهيأ 



مهل حضوأ  ام  مهف  نع  نيزجاع  نولازي  اذامل ال  اولحلف  كلذ  داغوألا 

ماع ىلاوح 4.000  ذنم 

تجو ينأ  ةجرل  ءاعلا  یش  لئاسلا  يعضاو  ع  ناك 
نغی ةّ  رمأ  دجو  لّتأ  نأ  كأف  كأ  ّيلع  ع  هنأ 

لِق م  عَّلا  لا  يقلا  هللت  ّو  .اهلق  يف 
نلغ ق  انءاعأ  نأل  اعم  داقنا  عُ  ةعلا : ةنألا 
ع قلأ  قل  .خآلا  فلل  ًام  ن  انقی  لو م  لذ ،
ءاهنا عو  ناحألا ، ع  يف  اله ؛ يف  تاضالا 
.ناللا ف  َللا ، قنأ  صاشأ  ينق  ناك  ةضالا ،

هنأ اب  ام  ح  م  یلا  للا  ءاهنا  ّیهب  نوی  اناك 
ع رافأ  ىلع  للا  نل  وأ  ةلسألا  م  يمه  لباو 
.لذ ع  هرود  .ندرألا و  يف  ةمداقلا  هتزاجإ  ءاق  ةك 
ةك عام  ًاناحأ  هجان  انأو  يجوز  لو  علال ، ًاش  »

لت نأ  لئاسإ .» ع  اهت  يلا  ءاشألا  لعی  ام  يف 
ام نعم  نأ  له  : » ناف يباج  امأ  ةهالا ، تااجإ  ىلع 
لحأو م مألا »؟ كأ ع  ينأ  عقاو  مأ م  لئاسإ  ه  مقت 

.هم حاو  هنإ  عت ؛ ةلاخ م أ  ةقِّم  ةن  ىلع  ث 
ةقلا عم  فاعلا  ع  ةردالا  لا  تالع  ناك 

ناك اذإ  اس  الو  ًاأ ، اهتءاق  ىلإ  لمأ  ال  ًارمأ  ةلفلا 
با ف  .ًابأ  ةعلا  نلی  ال  صاشأ  لِق  م  ةم 
الإ نو  لفلا ال  ةلا م  كاه 5  نإ  لقن  نأ  ءالا 
ًاك هت  ك  اذإف  ةلنإلا ؛ لم  ش  لئاسإ  ةرا 



.هّت یلا  صاشألا  فعل  هغل  ّلعتو  هذا  لفلا ،
رمألا عقاو  ىلع  ماعلا  ألا  عالإل  ةسالا  اقت  ل ت 

ال ، » ةاذإ ةلباقم  يف  یم  لق  امع  اهلإ  قفن  اك  ام  رق 
مألا لعی  امع  حص  ن  ىلع  ءيش  أ  مالا   

ام يف  نزالا  م  للق  كاه  ناك  اذإف  .لفلاو  لئاسإ 
ًاقداص ناك  قل  ًاح .» ًءال  البأ  ق  نن  تاداقنالا ، لعی 

، ئاقلا عضلا  فقم م  هنأ ال ی أ  هراقإ  ّثم   ل 
هراقإ لو  .قفلا  م  ةحاو  ةفام  ىلع  فقلا  لواو 

عفر ىلع  غلا  يسرام  عش  ق  ن  مألا ، اهب  يلعلا 
ًافم ًافقم  اوتا  الو  ًافت ، كأ  ّوغلاو  كأف  كأ  هتص 

.هب سلا  فقلا  ثأت  صف  تداز 
يجاه قت  ل  قف  ةحاو  ةعم  كاه  ناك  عقالا ، يف 

كأ ناك  ًءاس  هلع  يُتو  يفقل  اهیأت  يف  ةباث  ناك  لب  ًابأ ،
.دلا نزالا  هنإ  دهلا : وأ  بعلا  لاح  ةلس 

***

.سورلا قلا  عُ ع  هنأ  يقلا  قلا غ  وام  م 
هفأ نأ  لق  ًاقت  ماع  روم  س  حشأ  اه  لقألا ، ىلع 
خآ لئالق  صامو  ةلئاسإلا  ماللا  ةح  هَّجلا م  قلا 
اهلوات ةق  نأل  مالعإلا  لئاسو  اوقی  ل  .ةلفلا  ةقلل 

اخ قل  ةلفلا ؛ لا  ةهجل  ةُّم  ناك  عالا  يَناج 
اذإ نام  َنالا  نإ  ةلئاقلا  ةراقلا  یقم  ةاضإ ، ةخ 
مان ةغت  اك ت  عالا  ةغت  ضفُ  هیأب ، .نالتاقی  اناك 



.يضالا نقلا  تاناث  يف  افأ  بج  يف  علا  لا 
، فعلا یلا  ضفُ  هنإ  ماللا  نام  يف  نشالا  لاق  قف 

سالا م  ةعم  مقت  امع  َلُم ، لو  ًاأ  باهرإلاو 
لق .يساسأ ل  ل  لعأ  عش  عق  ةقفم  ةع  ةق  لت 

دلا لتاقی  امع  هنإ  علا  لا  مان  ما  لالخ  ٌحأ 
.َم نانالا  ن  لاو 

يضارألا ىلإ  ىلوألا  يتراز  ُتأب  قلا م  اه  عس  ك ق 
يف هفأ  كأ  ل  لاو  : ًاج ، ههفأ  يلو ل  ةسقلا ،
ماعلا يف  لّت  مألا  لو  .لالحالا  ل  يف  ةالا  ةن  عقالا 

ةلا سقلا  يف  لل  هذ  ينأل  لا  يلغش  خألا م 
.ةللا

، لئاسإ يف  ن  ةّلا  ح  نفص  ءالمز  يم  ل 
ل ينإ  الاق  قل  .باهلا  مع  ًاقت ، لسالا  لك  راغ  ىلع 
لقنا ق اذإ  ينأ  ةاب  تفف  .رمألا  عم  ياعلا  تأ م 

.نالو لئاسإ  لصالا ب  لقلا  لذ  للا م  تأ م 
اهك ع يلا  ةلاقلا  ىلع  جهلا  يجام  عناو  هذ ، اه 

: خآ ىلإ  لم  لاقنالل م  فالا  يجللا  لا 
ةركلا ىلع  دعت  كنأ   كردتل  ًانايحأ  تقولا  ضعب  رمألا  كبلطتي 

معطم تسلج يف  امدنع  يضاملا  عوبسألا  كلذ  ثدح يل  دقل  ةيضرألا 

اهلالخ تلقتنا  ةيميحج  مايأ  ةثالث  دعب  يسافنأ  طاقتلال  نّع  رخاف يف 

ًارتاف لصو  ًءاسح  انأو  دعاسملا  يقيفر  بلطو  رخآ  ىلإ  لزنم  نم 

ءاسحلا لوانت  ىلع  انيّرصأو  هاندعأف  ًاددجم  ًءاسح  انبلطو  هاندعأف 



عضوو ةقعلملاب  ءاسحلا  ضعب  تفرغو  لدانلل  تأموأ  انه  ىلاعت 

اذكه ياشلا  قيربإ  ىلإ  ترشأو  ًءاسح  ديرن  هسّسحت  هيف  هماهبإ 

ًاراح هديرن 

ينلعج يذلا  وه  كلذ  دعب  عقاولا  يف  ةقعلملل  يقعَل  نكي   

كردأل قئاقد  سمخ  رورم  لب  بسحف  ةينهذلا  يتلاح  نع  لءاستأ 

نع تعفاد  املاط  ركفي  خبطملا  يف  لدانلا  ناك  ولس  ةبارغ  ىدم 

عرتقأس تاباختنا  تثدح  ول  ليكلا  حفط  دقل  نكلو  يبرغلا 

يلوصألل

ىلإ توب  نم  يتعتمأ  لقنب  ةخألا  ةثالثلا  مايألا  انيضق  دقل 

طخ يف  ةدايقلا  نم  تاعاس  عبرأ  سدقلا  نع  انلصفي  ناك  سدقلا 

نانبل نأل  دَّقعم  رمأ  اهربع  رورملاو  ةلَفقم  دودحلا  نكلو  ميقتسم 

نم كلذب  مايقلا  كنك  سسجت  َةيلمع  لاصتا  لك  ناربتعي  ليئارسإو 

ةديدج قيدانص  يف  ةعتمألا  لك  مزر  نوديعُي  ثيح  صربق  لالخ 

نوديري لهذُم  لكشب  ةينانبللا  كرجلا  يلوؤسم  نكلو  اهنولسريو 

ةمزر نكت  اذإو   هريدصت  ديرت  جَمدُم  صرق  لك  ءاقل  تارالود  ةرشع 

يف كتعتمأ  ىقبت  ليئارسإ  يف  ةبَّترم  ةكيمسلا  يبتكملا  لمعلا  قاروأ 

ًةفاضإ نيزختلل  رجأك  مويلا  ًارالود يف  عبس  عفد  كيلع  ّعتيو  أفرملا 

ىلإ أفرملا  نم  يتعتمأ  لقن  ةيليئارسإلا  لقنلا  ةكرش  تضفر  كلذ  ىلإ 

يف ًالهسو  ًالهأ  كانه  نوشيعي  ينيطسلفلا  نأل  ةيقرشلا  سدقلا 

طسوألا قرشلا 



توب يف  باكرلاب  ةئيلم  ةرجأ  ةرايس  انيّلقتسا  ببسلا  اذهل 

لوخدب لمأن  انك  يلاتلا  مويلا  يف  ايروس  ربع  ندرألا  ىلإ  انقلطناو 

يبنللا رسج  دنع  ًالجإ  نواهتملا  يدودحلا  زكرملا  ربع  ليئارسإ 

يدنلوهلا حايسلل  نك  ىلوألا  ةبقعلا  ةيروسلا  دودحلا  تناك 

ناك ظحلا  ءوسلو  يفحص  اونوكي  الأ  ىلع  كانه  لوخد  تاشأت  ءارش 

ةدم تهتنا  ايروس  ىلإ  ةيفاحص  لوخد  ةشأت  يرفس  زاوج  لمحي 

اهتيحالص

سأيلا نم  ردق  ربكأب  ُتلأس  روبع  ةشأت 

ةلَفقم ةرازولاو  ةرازولا  نم  نذإ  ىلع  لوصحلا  كيلع 

كلذ هنم  تبلط  نأ  دعب  يقئاس  حرتقا  ًارالود  نورشع 

هب مايقلا  اننك  يذلا  ام  ىس 

تاعاس عبرأ  ترظتناو  ارخّدم  نم  ًارالود  عبرأ  ُتدقف  دقل 

روبع ةشأت  ىلع  لوصحلل  يقيقحلا  كرجلا  زكرم  ىلإ  انهجوت  اننكلو 

كتعتمأ ةميق  مخت  ًايمسر  مهب  ضَرتفُي  هنأل  ًابيصع  ًاتقو  ناك  ةدحاو 

دودحلا دنع  غلبملا  ديعتسن  نأ  ىلع  مأ  ـ تلا ةميقب  ظافتحالاو 

نود لاملا  نم  ةلثم  غلاب  نوظفتحي  ال  حيحص  لجأ  ةيندرألا 

لابج انربع  ليلق  دعبو  عضولا  انمّيقف  اهيّقحتسم  ىلإ  اهتداعإ 

دعب نكلو  شيتفتلل  عضخن  نأ  نود  جلثلاب  ةلَّلكملا  نالوجلا  تاعفترم 

ناكو ةيفاضإ  رالود  ةئم  ايروس  نم  جورخلا  انفّلك  دقل  رالود  ةئم  عفد 

دعب ةمَرتحُم  ةلود  ندرألا  نأل  ءادعُصلا  سفنت  كاذنيح  انتعاطتساب 



دوقي انءارو  صخش  داكو  ةرُجألا  لوح  قئاسلا  عم  شاقن  راد  كلذ 

دقل ةلفقُم  دودحلا  تناكو  قيمع  قّيض  ٍداو  ىلإ  انب  يدوي  نأ  نونجب 

ديُعأ امدنع  ةدوعلا  كشو  ىلع  انكو  َّينيطسلف  َلّلستم  لاقتعا  مت 

ًاددجم دودحلا  حتف 

نكمتي انراظتناب   ىرخأ  ةبقع  كانه  تناك  ةيقرشلا  سدقلا  يف 

ضرتفُي ناك  يذلا  نوينيطسلفلا  نوراجنلاو  نويركمسلاو  نوناهدلا 

انتعتمأ لك  انعضوف  عوبسأ  لاوط  مهارق  ةرداغم  نم  يلزنم  ميمرت  مهب 

ةرايس يلاتلا  مويلا  حابص  توب يف  ىلإ  اندعو  ءاقدصألا  دحأ  لزنم  يف 

ًارالود ثالث  ةميقب  ةيليئارسإ  ةرداغم  ةبيرض  دودحلا  ىلإ  يسكاتلا 

ةموكحلل تارالود  ةينا  ةلفاح  يف  راظتنالا  نم  فصنو  ةعاس 

دجوت ثيح  راطملا  ىلإ  لوصولا  فدهب  ديدج  قئاس  ةمواسم  ةيندرألا 

يف انلقف  عئاج  انكو  ًادراب  سقطلا  ناك  توب  ىلإ  ةيوج  تالحر 

نم ءاعو  لوانتل  فقوتلا  اننك  نّع  انربع  اذإ  ملعت  له  انسفنأ 

هقحتسن نحنف  نخاسلاو  ذيذللا  ءاسحلا 

لهات يعاسا  ع  ل  توب ، يف  يلم  ةرداغم  ع 
ةداعلا ك  ينأل  رفلا  ىلع  عقالا  اه  كردأ  ل  .رمألا 
ةلا سقلا  يف  ةالا  تب  قل  .ًةَشام  يترداغم  ع  ةلا 

يف فقو  كاه ، .قالإلا  ىلع  ماهالل  ًةراثإ  كألا  مألا 
ةل يخُی  دهی  م  ءارو  هأ  إ  هك  آ  مامأ  فلا 

لف س  لو  لافألا ، م  ةضف  ةعم  هعمو  ةك ،
.ألا هفك  ىلع  ةتامتوأ  ةب  عو  ىلا ، هعارذ  ت 



سقلاف .ةلقث  ةلسأ  ل  لل  حُ  لئاسإ ، يف 
ّيلع ناك  لل  ةب ، تامل  دجو  الو  ةّلم  ضرأ  ةلا 

ل .ةروالا  ةدهلا  ةلا  يف  ب  قوص  ىلإ  لصلا 
سأ د ّمو خ آ  موقلا  ةلئاسإلا ت  تالاتالا  ةش  ت 

.یداعلا ءاله  لك  سو  ةرلا  غلا  مألاف  نأ ؛
يف یلا  حالص  عراش  يف  ةئلا  ةلفلا  ةلا  ناك 
ش م ىلوألا ، ةرلا  يف  ًارتاراك : ًاسر  عفر  سقلا ق 

ةرلا يفو  يل »! سقلاو  حام ، ىعدأ  ، » لق سإلا 
ب يل »! سقلاو  دواد ، ىعدأ  : » ضاغ دسأ  لجر  ةلالا ،
، نش ىعدأ  : » هَمق ضرألا  ق  يعار  باث  تی  يمأ 
!« يل سقلاو  ىعدأ ب ، : » خاس لقو ه  يل »! سقلاو 
يف تلُوو  م  ىعدأ  : » َُم يلف  ةخألا  ةرلا  يفو 

«. ام أخ  كاه  ن  نأ  لو ال ب م  سقلا ،
، هفنأ اوأهی  نأ  ةسقلا  يضارألا  يف  سالا  ةعاسا 

ّمت ةم ، تاذ  راخألا ؟ يف  لذ  یأر  نأ  ل  س  ىم  لو 
باعإلا یش  ناو  يلال ، لع  لا  يلئاسإلا  يقلا 
تالا ع  ءاش  ّيلع   » .هلك يف  غاب  دجو  م  كاجأ ،

«. تالفلا ةداإ  نالا -  اه  يف  نوج  نالألا  .ةنالألا 
نفقاو يلئاسو  يسورو  يمأ  كاه  يلی : ام  ًاأ  ينخأو 

. فام هنأل غ  ملا  جی ل  ال  رعن ، اهلع  ةفال ُك  مامأ 
ام ، » يسولا لأو  فام »؟ ىعم غ  ام  ، » يمألا لأ 

»؟ راعا ىعم  ام  ، » يلئاسإلا لأو  ىعم ل »؟
***



ينأ ةجرل  كاه  ًاج  ًاعس  و  لمالا ، ًایج  ًالاع  ناك 
، يفض ب  مو  .الاو  ةلا  ةعفُم  ةلم  ةلفح  قأ 
لت م  له  يساملبد  ناك  .انراجو  هقشو ، للا  لام 
انف .ِفس  ىعی  س  لمز  ىلإ  ًةفاضإ  ًاأ ، ًادجم  بأ 
كاذ للا  لام   » .جاعنالا تاِس  ههجو  ىلعو  ِفس  يم 

؟ عقی ناك  اذام  .يسأك  ُعفف  نافل »! ...اه  هقشو ،
«. لعت ...اهلو  ةهأ ، أ  مألل  ن  ال  ق  .لجأ  ًاح ، »
لت ةفالاف ب  .یداع  لف  عم  ِفل  ةثدام  لوأ  ناك 
الو ةرالا ، ًاملك  نعتو  ةخ  يه  ةلا  سقلاو  بأ 

ةلا سقلا  ّض  لئاسإ  نأل  ةدوح  رع  ةقن  دجو أل 
ىلإ مق  نأ  ِفل  لو ل   .للا  أی م  ًاءج ال  اهعتو 

تااور علی  ناك  تاس ؛ ثالث  بأ  لت  يف  هماقإ  ةم  ةل  اه 
.اهلكأ يلئاسإلا  ةماعلا  تاقالعلا  زاهج 

لالحالا ةام  ىلع  ّيَع  هقشو  للا  لام  حف  قل 
ع يتراج  يتدّوز  قل  .يتداعس  ةاهن  ناو  ًاأ ،

ماع 1948. افح  يف  تلُو  ةلثاك  ءاع  ناك  .تاملعلا 
لو ت ةلا  سقلا  ىلإ  ةلئاعلا  تّف  لئاسإ ، نُأ  امعو 

لذ يف  ندرألا  عت  ةلا  سقلا  ناك  .ةدعلا  م  ًابأ 
تا اهو ، ماع 1967 ؛ اهلع  تس  لئاسإ  لو  قلا ،

يف ءيش  لك  اهلئاع  م  قس  لا  للا  ح  ل  يف  يتراج 
.بالا

ةتاه تالاتا  ىقلت  ناك  .ماللا  عت  يهف ال  لذ ، عم 
م ٍناث  ع  كاه  نت  باجأ  الو  ًاحاص ، ةلالا  ع 



صُأ ىح  ماأ  لا  لذ  سا  .لا  لفقُ  ّث  مو  لا ،
لح يلاس  ىلع  ةاجإلا  ّتو  صل ؟ .كاهنإلا  يتراج 
ةجاع ّلا  يف  ةمقم  ةس  انأ   » .ةلا ىلإ  ءللا  مع  س 

، نلا ىلإ  يندق  مألا  َداك  .راسا  لقت  رمأ ،» ّبت  ع 
، فتاهلا ىلع  ةاجإلا  تأ م  للا   ىلإ  ًةلصو  ُفضأف 

.ًارذ ًاتص  هعاس  ل  فلا  للا  ع  نأ  يف  ًالمآ 
، فتاهلا ةعاّس  عفر  امعو  .لعفلا  فتاهلا  ّنر  ةلللا ، لت  يف 

لق لل  خأ ، ئاقد  لا خ  ساو  .ص  كاه  ناك 
يفو .اهف  فلا  يلا ت م  ًةواق  كألا  رمألا  ةلنإلا 

.ةقل ل ةلنإ غ  لی  ًةأف  للا  أب  لالا ، لاتالا 
فّع هلو  هلاتا ، وأ ع س  هّه  حافإلا ع   ی 

ع فتاهلا  لفقأو  ندرألا .» م  ةلئاعلل  یص   » هنإ ًالئاق  هفب 
ندرألا ةلك  يف  ءالا » « ـ لا فح  فلی  ل  هنأ  ردأو  لذ ،

.ةتاهلا تالاتالا  فقتو  ًالئاسإ ! ناك  .ةعلا  لب  ةعلا ،
لام يل  لاق  ةلثالا ،» ةتاهلا  تالالا  لا م  ىقلن  »

ّيعو ًامَم  ًا  ناك  .راإلا  هل  عفدأ  امع ك  للا 
نف نلا   » .علا سدالا م  قعلا  خاوأ  يف  جالا 

صاشأ يتأ  لذ ، عو  لا ، يف  مّقلا  لفلا 
ةلعفلا ه  قفت  ة  لم  ءاش  نضعو  نرَُص 
.تافو ىح  كاه  ءاقلا  و  فاعضأ ، ةثالث  وأ  فع 

لع نضع  هو  .لل  ًالم  لذ  ع  ح  هلو 
عم نام  هنأ  ی  ام  ةلئاسإ  فس  تازاج  ًاأ 

«. ةملا



اهلالخ م  لئاسإ  لوات  يلا  هلا  ةساس  يه  هه  ًاذإ ،
لام ّصأو  .ةلا  سقلا  يف  لا  دهلا  للا م غ 

، ةحاو ةنال  لو  راعالا ، ع  ًابأ  خأ  ل  هنأ  ىلع  للا 
، لذ عمو  .لللا  لالخ  للا  لِق  م  ةمَّقلا  ضوعلا 

سو جرالا ، ىلإ  فلا  يلئاسإ م  فس  زاج  هل  حس 
.ءاش ىلع  رعلاو  امأ  يف  هسارد  ةعام  هتاو م  هؤابأ 
ضاخ ل  سقلا ؟ يف  ّقلا  لثالا  لفلا  دع  ام ه 

مأ هنإ  اهب ؛ تزافل  يلم  ىلع  للا  لس  يف  ةعم  لئاسإ 
.حضاو

كاه ناك  .ةرعم  يلم  با  سج  يتراج  عق  ةم ، تاذ 
ّعو اهلالقسا ، لئاسإ  لافحا  ءالا   لذ  لّلل  عم 

يف لا  لوأ  هلزام -  لخاد  ءاقلا  لفلا  لك  ىلع 
ةرالا ناك  .يمأ  بك  ىلوألا -  ةلل  ًاأ  ةلا  سقلا 
.ًادم ثس  ماع 1948  ثح  ام  نأ  اهعاقا  فتت  

«(، ًاغ يلم  ةرداغ  يل  حً  ال  فسآ ،  )» عم غلأف 
، لا ءل  لو  .يللا  لا  م  ماع  راحإل  جخو 
، للا ىلإ  تعو  .سالا  م  ك  دع  هلإ  لصو  ق  ناك 

لا ىلإ  هجلل  قلا  لمأ  لازأ  له ال  ةعالا ، ىلإ  تنو 
يف ملا  ّيلع  نس  كاه ؟ قلعو  هذ  اذام ل  لو  لا ؟

زاهجو يعم ، فس  زاج  باصا  ّيلع  ناك  لل ، .قف 
.دم يمز  ع  ملم  ينأل  ًاأ ، تلا 

ع يتراج  فقو  ملا ، م  ةعاس  عو  للا ، يف  ُق 
، لزالل فت  كاه  نس  هنأ  عس  ق  ناك  .ًادم  يبا 



ةهجو اهیل  ناك  .ةّلا  يتاقم  لك  ءافخإ  يّم  ًةلا  يترّحو 
ىلع ىلسا  ًاج  نأ  حّلم  م  يف  ت  نأ  لِواح  ن ،
امع ًاداح  ًاتص  ةراس  ترصأو  لّلا ، عم  أو  .تاهم 

مأ يلف  رّهم  ه  له  .الم  م  بقلا  ةّرام  ناك 
عس ث ، مو  .دهلل  لّت  عم  كاه  ل   م ؟

تارافنالا هه  لو  .يتراج  ىلع  ىلوألا  ةلهلل  قلقو  تارافنا ،
ةلا لا  لافحالا  ةسا  ةران  باعلأ  س  ت  ل 

.لئاسإ لالقسال 
قُس قل  .س  ةلعل  اضّعت  قلا ، ع  روم  ع 

م ةلا  ةرالا  صُأو  هتام ، م  للا  غفُأو  ةرالا ،
لام لاق  تعام ،» رأ  « ؟ ةلا م  قن  له  .تلا 

، یش جاعنا  تعش  قل  ةقلا .» غالإلا ع  لع  ، » للا
لق نأ  فزا  هنإف  ةلا  اذإ ق م  هنأ  ددب  يل  حف 

نأ .اماها ال ت  ّيح ی  هنإ  كاه ؟ نأ ت  : » يلا هل 
، قَس ةخر  م  قلا  اب  ضفُ  ار  ءيش ؟ أ  انت 

ةم لاعأو  لا ، ةهم  ةلوا  ل  ح  لا  حلاو 
ع ةقلا  مأ  اعجار  .قلا  ع  مألا  لی  ق  .خأ 

، ّح ىلإ  ةهن  يف  هف  مداقلا ، هلا  لاو  می  لك  ه 
«. ةلئاسإلا ةلا  عم  قاص  نوی م  علا  عنو 

ن ةروالا ، ةلا  يف  دف  ةلا  تقف م 
، اهب للا  يف  غی  وأ  ةلنإلا  حأ   لو   .فكا 

يلف  عم  ًالغم  ناك  .ةعلا  لی  يش  ىلإ  لسرُأو 
ةل می  لك  فلا  يف  فقلا  هلعو  فت ، ةقن  نا 



جولا وأ  ةقلا  لخد  دارأ  الك  ةقلا  ع  رولل  َعاس 
روم خت  ىلع  للا  يلفلا ق ت م  ناو  .اهم 
تعا ينأ  ك  غلا  م  .دهلا  ةصالا  لا  ع 

.دهلا ةصالا  لا  باعلا ؛ علا م  لذ  ةع 
.ح يلا  عس  ًاغ ،» «ع 

اه ىلإ  مق  قل  .مأ  م  لّوأو  مأ  لذ  لق  لو  »
«. تام ع 

«. خأ تام  َلاعت ع  ًاذإ ، »
م كأ  ةلا  ى  نأ  ىلإ  ءلا  عی  لا  ام 
الك لالا  هه  حأ  نأ  ترقف  لالحالا ؟ له ه  صللا ؟

: ةلالا قلا  ُعجو  ام ، عم ش  ةلباقم  جأ 
يرمع نم  ةرشع  ةسداسلا  تنك يف  مالسلا  ةيلمع  لبق  رمألا  ثدح 

دعب كتايح  يف  ىلوألا  ةرملل  رمألا  ربتخت  كنأ  ول  ك  راجب  ًامَرغُمو 

ريرحتلا ةمظنم  ملعو  ليئارسإل  ةيداعم  تاراعش  تمسُر  كلذ 

ةلازإ ىلع  يدلاو  دونجلا  ربجأ  يلاتلا  مويلا  انلزنم يف  ىلع  ةينيطسلفلا 

قلُطأ رهشأ  ةتس  دعبو  يلاقتعا  متو  يشأج  ةطابر  تدقفف  تاباتكلا 

رمأ تيسنو  دوهيلا  لبِق  نم  ًافورعم  تاب  يمسا  نكلو  يحارس 

لبقتسم يأ  ّيدل  نكي  ليئارسإ   يف  لمعلل  نذإ  ىلع  لوصحلا 

رخآ ًاصخش  اهب  تمرُغأ  نم  تجّوزتو 

سدقلا شيعن يف  نحن  ّمصأ  تاونس  ا  رمعلا  نم  غلابلا  ينبا 

ىلإ ةجاحب  تنك  هللا  مار  يف  ةدوجوم  ّمُصلل  ةديحولا  ةسردملاو 



عبطلاب هللا  مار  ىلإ  ةرشعلا  تارتموليكلا  كلت  عطقل  رورم  صيخرت 

ءاقبلا يف ينبا  ىلع  ّعتي  نآلا  لباقملا  يف  ًائيش  نوديري  دوهيلا  ناك 

عوبسأ لك  ةياهن  دلبلا يف  ربع  ًاّرس  رفاسأو  هللا  مار  رجأتسم يف  لزنم 

ربع هتنط  انتعاطتساب  سيل  نكلو  قلق  ىتف  هنإ  يعم  هباحطصال 

هممص ببسب  تايسمألا  فتاهلا يف 

يف سردأل  لاملا  نم  يفكي  ام  هيدلو  ةيدلبلا  سيئر  وه  يدلاو 

ماودلا ىلع  كانه  تناك  نكلو  تاجاجتحا  ةيبدأ  تاءارق  سيراب 

يل حمست  نل  ةيلصألا  يتيوه  ةقاطب  تدقف  اذإ  يسأر  قوف  ةباحس 

ةبونب تبصأو  ةرم  تاذ  ةاتف  عم  عكستأ  تنك  ًادبأ  ةدوعلاب  ليئارسإ 

ةقاطب تناك  اذإ  م  ققحتلل  يتفرغ  ىلإ  تضكرف  ماتلا  رعُّذلا  نم 

اهتعضو ثيح  لازت  يتيوه ال 

لعألا لوح  عازن  يقيقش يف  ناك  مالسلا  ةيلمع  لبق  كلذ  ثدح 

موي تاذ  ةينيطسلفلا  ريرحتلا  ةمظن  ةلص  ىلع  ةذّفنتم  ةلئاع  عم 

اوبتك كلذ  دعب  هولتقو  ةيفيرلا  ةقطنملا  جراخ  ىلإ  هجاردتساب  اوماق 

ناك يذلا  ام  ليئارسإ  عم  ًانواعتم  ناك  هنإ  ناردجلا  لك  ىلع 

هب مايقلا  انتعاطتساب 

نم اونكمتي  مهنأ   ةجردل  بلقلا  للخ يف  نم  اعي  يدلاو  ناك 

اننكلو  ندرألا  ىلإ  رفسلل  نذإ  ىلع  لوصحلا  انبلطف  ةزغ  هتجلاعم يف 

نآلا يدلاوو  حيحص  غ  لكشب  ةرتسا  انألم  دقل  هيلع  لصحن 

ٍّفوتم



نع هتلأس  دقل  رغصألا  ينبا  عم  سمأ  موي  بيهر  راجش  تلخد يف 

ديهش لاقف  ًاّنس  ربكأ  حبصي  امدنع  اهب  مايقلا  ديري  يتلا  ةنهملا 

ىلإ ًاضيأ  ةجاحب  هنكلو  دونج  ىلإ  ةجاحب  عومقملا  بعشلا  نإ  هل  تلقف 

ىراصُق لذب  هب  ضرتفُي  اذامل  ينم  رخسف  ءلعو  نيركتبمو  نيركفم 

سلبان ةرداغم  نم  ًادبأ  نكمتي  نل  هنأو  ّيس  ةسردملا  يف  هدهج 

قحُم وهو  ةديج  ةعماجب  قاحتلالل 

ًالاجر ال  اهخأ  م  نأل  فت  تااولا  هه  مزال 
وأ ةءافلا ، نعی  ال  سر  قان  وأ  لُمو ، ضاغ 

ًالاجر اناك  .ه  غَلاُم  ىلعو ن  يحم  ل  نی  ااض 
لش ىلع  ةفالا  نلوا  تاهمأو  ءاآ  ئداه ؛ ًءانو 
ةاح عقی  ق  يلالا  للا  نأ  نری  تاجو  داجأ  هتالئاع ؛

لالحالا لذ  نأ  لا  حلا  جاسالا  ناو  .هتال  ةلثام 
ةهجأو دج  لِق  م  ضوفمو  ئاد  هنأ  اع  باهرإلل ؛ ٍوام 

نأل ال ةرتالاك  لالحالاف ه  .باهرإ  لو م  تابام 
لم ماقا  ةلئاسإلا  مألا  ةهجأ  ةعاساو  .ققح  لت أ 

نأ هعاساو  لئاع ، دافأ  حأ  خأ  وأ  كخأو  قو  أ  يف 
، قو أ  يفو  .ةكام  نود  م  تال  ك  وأ  كبّع 

ةقع ضف  قاس  يف  ضرألا  لم  ةت  ةفالل   
.ةیج ةم  ءاب  فهب  وأ  ةاج 

ةلع ّغت  لو  ماعلا 1967 ، م  نلفلا  شاع  اه 
ه عفُد  ٍمام  عقالا  يف  يه  ةلفلا  ةللاف  .لا  ماللا 

ّعی ناك  ماللا ، ةلع  لقف  .علاو  لئاسإلا  للا  ب 



أ مالل  لئاسإلا  م  نذإلا  ال  نأ  لفلا  ىلع 
ةللا ىلإ  ءللا  هلع  ّعی  ماللا ، ةلع  عو  ءيش ؛

.لئاسإ نذإلا م  ل  اهلع  يلا   ةلفلا 
لت ةدَرم  ةراس  دقأ  ك  ةقلل ، ضّعت  يتراس  ىح 
ةصاخ تاحو  يفقت  ناك  تاعاس ، ع  لو  .ةنانی  ةحل 
هسالب خأ  ًاناحأو  ةنم ، باب  ًاناحأ  نن  ةفالا ؛

ّمأ ك  ةرالا »؟ هه  ىلع  لح  یأ  م   » .َّحلا يسلا 
ينأل ءالا  يت  اهف هللا   شأ  ةعم ، تالب  ًاناحأ 

م جخأ   » نخس اناك  اذإ  فعأ  الو  ًابأ  ةعلا  لتأ  ال 
رالا اقلأ  الو  كت  ال   » وأ لع »! رالا  اقلأ  الو  ةرالا 

: ًاأ ٍّح ك  ىلإ  جالا  يع  ةلا  لاجر  ناك  لع »!
لو .هفن  ّف  ...و  اق ، ىح  رانالا  يباهرإلا  ةعاسا 
هاتا يف  لاو  َّی  عفر  ّيلع  ن  امع  علا  رعلا  لذ 

...ًاماع ةعت ع  علا  غلالا م  دلا  لوأ  حأ 
نجُو يلم  مامأ  فت  ةقن  ًاناحأ  ن  دلا  ناك 

عرأو ًاماع  ع  ةناث  ب  هع  حوای  يلف  كَذ  لك 
لا ةقرالا ، لا  فقلا ت  هلع  ناك  .هتراس  ًاماع م 
م لو  ةتلا ، هقاروأ  م  قلا  ی  اب  ًاناحأ ، تاعاس 

هجت ع  نفقی  اناو  .هسأر  ىلع  ةق  ةض  ىقلی  ّمی 
ينأ ق نرو  ءالا  يتب  ينوی  امع  ًاقت  تالا 

.هلاعأ ىلع  ًاهاش  نكأ 
.لالحالا ع  ماللا  نام  يف  نشالا  هناع  ام  اه 



ما ردأ س  لالحالا ، فصو  ةك  يف  ًاّلم  تف  امعو 
هفن هاكإلاف  .نشالا  هع  ثی  ام  هف  سالا  للق م  دع 

ل .ةاقلا  ةنألا غ  يف  اك  ةللا  ناللا  يف  دجم 
نامإ هنأ  يع  ام  ةراخإ ، ةهأ  تاذ  تارت  كاه أ  ت 

ثاحألاف .الإ  ل  ةملا  ةالا  ع  ام  ءيش  داعإ  لسالا 
لالحالا لو   .ماولا  ىلع  ةراخإلا  تالا  ّغت  يلا  يه 

ي هنأ  يع  اهو  .خ  يه  ةه  لك  لو  ًاخ ، هتاذ   ّ
لالخ م  للالا  يف  وأ  ةّلا  یداحألا  يف  لالحالا  ِذ 

.لصافلا ك س يف  ضلا  نود  مو  قف  هلإ  حللا 
، اهف نققلاو  والا  ّقّلم  لا -  يف  ّهام  ًاذإ 
ام رّت  م  ةئالا -  ةلماعلا  ةقلعلا  ناقلا  عضاوو 

ةلمأ لالخ  زافللا م  ةشاش  ىلع  لالحالا  راهإ  لع   ؟
.ه مالا  ع  مأ  هلو  ةقاو ،

م یعلا  داعا  ةنالا ، ةضافنالا  لقو  لالا ، لس  ىلعف 
ناو .ًاّس  بأ  لت  تاناح  ةراز  لفلا  لا  لِلا 

هدّهو هل ، ًارص  قلی  يلئاسإلا  لا  للا  زاهج 
ةلثام ةق  هُتو  .هلال  الع  ل  اذإ  هاق  يف  اهعزب 

لو ةفأر ؛ وأ  ةقفش  ال  سالا  ةللا   ةقلا  ما  ةك 
ةشاش ىلع  ه  ل  يلا  يلِلاف   . ام  ت  لِواح 

، للا عم  هنواعتو  ةلا  هلم  مأ  حافا  هنأل س  زافللا 
راسأ  » م اهعت  وأ  ءيش  لك  تابالا  ةهجأ  ُسو 

يف يلئاسإ  شان  ىلع  للا  لاغلا ،  يف  ةلولا .»
ةئاد ةخ  عم  مألا ، ثلا ع  ه  نانإلا  ققح  نام 



.ةخألا ةللا  يف  لذ  ع ع  نأ  م 
.لئاسإ  هات  اك  عضلا  هُت  ةرص  رافنا  لل 

ةم لك  يفو  ةاغلل ، ّدم  عم  وأ  ةلعم  ةلفاح  هم  رات 
ام يف  لو  .باهرإلا  هنإ  َناث ؛ نغ  يف  ةلاسلا  حت 

ةرداص ةران  تاقل  ع  مألا  عی  ال  ...لالحالا  لعی 
ةل ًاففصو  ةتلا ، قاروألا  نققی م  ًادجو  تاالا ، ع 
اللاو عقلاو ، ةاسألا ، فصو  لسالل  .نلا ك   م 

، الإ ام  ل  دس  هالا ؟  هه  ءارو  ةدجلا  ةلاع 
غالإ ه  تاللا  ه  مالا  ام   ىقأ  نإف  لعن ، او 
نإف ام ، مهل  رص  ىلع  َلح  اذإ  امأ  یهالل ؛ ام  ةلاسر 

.لا يف  هت 
نلا دع  ناك  ةضافنالل ، ىلوألا  ثاللا  تالا  يف 
فاعضأ ةثالث  يلئاسإلا  فعلا  الُق   یلا  لفلا 

« ةمد تاه   » ع یلا  ساو  لئاسإلا ، ىلقلا  دع 
يلف مه  عو  .ًاردان  الإ  ملا » لالحالا   » نود ذ م 

« عفترا تلا  ةح   » نإ لق  لئاسإ ، ااض  ةا س  دوأ 
ًالف ًانم  ةخ ع  قس  ع  لو  سوألا ؛ قلا  يف 

ةف عضلا   نإ  لق  يلئاسإلا ، فعلا  حاو   عسأ  يف 
راسالا ةلفلا  ةللا  ىلع  ناك  يلا .» ءوهلا  «م 

لو باهرإلا .» ةهجام  يف  ةاك  بات  ناك ت   » اذإ ام  ح 
نوی اناك   » اذإ ام  حش  ًابأ  لئاسإلا  سالا  ىلع   

ع قان  لالحالا .» ةأو  م  لل  ةاك  بات 
فقو ةك   » يس يب  يلل  عالا  بِلا  عقم  ىلع  صاشألا 



فقو ةك   » لح م  أ  كاه  لو   باهرإلا ؛»
«. لالحالا

ةفم  رمألا  نأ  ت  لالحالا ، باهرإلا  َنراق  اذإف 
يعاسا .فلا  يف  نو  اهقت  عاسا  ن  ال  هنإ 

 - ءيش أ  يعت  ةلثام ال  ةلك  لو  لالذإ ،»  » ةلك ماسا 
، اهتخا امعو  .يفب  اهتخا  ىح  لقألا -  ىلع  يل  ةلا 

ينإ ًالئاق  غ  ءاقلا  حأ  يل  و  .ةلالا  ةلاقلا  ك 
ل لالذإلا  نأل  لب  ًاقُم  ناك  ةالا .» دولا   » ت

: ةالا دولا  هحش ض  ًامأ  
ٌدي يل  ترّرَم  امدنع  لَذتبم  ءا  ءيلم  ضاحرم  مامأ  ًايثاج  تنك 

ءافضإل هلكأو  ءاملا  نم  هجارخإو  طئاغلا  طاقتلا  ّيلع  بجي  ناكو  ةكوش 

ىلع هتيسنو  يضاملا  ماعلا  ينباتنا  دق  سوباكلا  كلذ  ناك  حرملا  نم  ّوج 

قيرطلا ىلع  زجاح  دنع  سمأ  موي  تنك  يننكلو  ىرخألا  مالحألا  رارغ 

هليصافت ةفاكب  ًاددجم  ملحلا  تركذتف 

ةينيطسلفلا تارايسلا  نم  ليوط  فص  عم  ًاما  ًايداع  ًازجاح  ناك 

ةرشع ةنماثلا  يليئارسإ يف  دونج  ةعبرأ  هيف  دجوي  زجاح  دنع  ةفقوتملا 

ثدحأ نولمحيو  ةضوملا  بكاوت  رعش  تاصقب  ًابيرقت  مهرمع  نم 

ذنم ًاراركت  تارايسلل  ئموي  دونجلا  دحأ  ناك  يولخلا  فتاهلا  ةزهجأ 

ناك هدعاس  نم  لوطأ  ابرهك  حابص  ءاسملا  قَسَغل  ىلوألا  لحارملا 

نع فشكلاو  مهتارايس  نم  جورخلا  روكذلا  باكرلا  لك  ىلع  ّعتي 
تارجفتم نوفخُي  ال  مهنأ  اوتبثيل  درابلا  ءاوهلل  اهضيرعتو  مهرودص 



لافطألاو تاّنسملا  تارايسلا   باكرلا يف  ةيقب  نورخآلا  دونجلا  ىقبأو 

ًادج ةروطتملا  مهتحلسأ  تحت  راغصلا  

ءودهب هترتس  عفرب  عرشف  ينيطسلفلا  دحأب  ليكلا  حفط  ًاخأ 

نيرظتنملا ينيطسلفلا  دعسأف  هلوح  ّيدنجلا  رظن  امدنع  اهتلفأ  هنكلو 

لمحي يذلا  يدنجلا  هتغاب  هترايس  ىلإ  داع  امدنعو  مهتارايس  يف 

ةذفانلا ربع  هسأر  ىلع  اهدّدس  تابرض  ثالثب  ًابك  ًايئابرهك  ًاحابصم 

قالطنالاب هل  أموأو 

يف تنك  قباسلا  مويلا  يف  ينباتنا  يذلا  سوباكلا  تركذت  ٍذئنيح 

انفداص ةنيدملا  ةرداغمل  َهجتم  انك  امدنعو  ينيطسلف  ليمز  عم  نج 

انك رورملاب  يليمزل  حَمسُي  نل  هنأ  دعب  ام  ّبتو يف  قيرطلا  ىلع  ًازجاح 

نكلو مّحلا  يف  انتجاح  ءاضقل  سئاي  لكشب  مّلأتنو  ًاعوج  رّوضتن 

لكإب كلذ  دعب  انل  حمُسو  تعاس  ةدمل  راظتنالا  ىلع  انولمح  دونجلا 

ىلع هاندقتعا  ام  اذهف  ثدح  امل  سفت  يأ  ميدقت  نود  نم  انقيرط 

لوألا زجاحلا  نم  رتم  يَتئم  دعُب  ىلع  رخآ  زجاح  كانه  ناكو  لقألا 

ّوتلل انل  حمس  شيجلا  نكلو  دودحلا  ةطرشل  ةرملا  هذه  نكلو 

برتقاف كعم  كانه  ىلإ  ةدوعلا  اننك  وأ  مهِدان  انلق  رورملاب 

ربمسيد لوألا  نوناك  سراقلا يف  دربلا  نم  ةاناعملا  انيلع  ناكو  يطرشلا 

انروهظ ءارو  انتعرذأو  ًاباّيإو  ًاباهذ  ناكملا  عراز  يرخأ  تعاس  ةدمل 

قلطتو مئاقلا  عضولا  عم  ىشتت  فرظلا  اذه  يف  هب  موقت  يذلا  ام 

زجحلا ىلإ  يليمز  لاسرإ  ةيناكمإب  فزاجتو  ًابضغ  رجفنت  وأ  تاباعُد 



يليئارسإلا ةماعلا  تاقالعلا  زاهج  لبِق  نم  دَمتعملا  بعتلا  يرادإلا  

نآلا باهذلا  كنك  كأ  وأ  رهشأ  ةتس  ةدمل  ةمكاحم  نود  نجسلل 

نود نم  قالطنالا  انناكمإب  تاب  ًاخأ  هسأرب  أموأو  يطرشلا  لاق يل 

ًاتماص جهتبملا  يليمز  يقب  انتدوع  ةدم  لاوطو  كلذك  سفت  يأ  يّقلت 

يرعاشم نع  بعتلا  تلواح  يننأ  يف ح 

رعاشملا كلت  ةقيقح  تمهف  قيرطلا  ىلع  زجاحلا  دنعو  سمأ  موي 

نج  يف  هتربتخا  ام  نإ  لالذإلا  هنإ  نطابلا  يلقع  اهمجرت  فيكو 

ةسمخ دعب  لاحلا  هيلع  نوكي  فيك  نكلو  ةدحاو  ةرم  ىوس  ثدحي يل 

نم دب  يليئارسإ ال  نابش  لَبِق  نم  ديدهتلاب  روعشلا  نم  ًاماع  ثالثو 

ةبضاغ مالحأ  درجم  نم  كأ  كلذ  نع  مجني  نأ 
***

بأ لت  يف  ئالا  ىلع  نالئاسإ  لج  ةاعُد : نآلا  لإ 
ةداعم ةفص  خآلا  عمو  ةقمم ، ةفص  اهحأ  عمو  نآق ،

ك  » .لوألا لأ  ةفلا  هللا »؟ لت  أقت  اذال   » .ةّمالل
اهلّت يعاسا  ع  ل  لو  لم ، ةقمم  ةفص  أقأ 
ةهام تاهاتو  داقالا ، راهناو  لماش ، رامد  ةلسأو 
ةفلا ىلإ  و  خآلا ، ...اوروأ ،»  يف  لئاسإل 

لفأ صأ  ينإف  هه ، أقأ  تأب  قو  امأ   » .ةّمالل ةداعلا 
نو ن ةلاع ، ةدهی  ةمام  دجو  ةاهلا  يف  .ًالاح ی 

«. عقالا يف  لاعلا  ل 



دالا ع : لفلا 
سلا ةلعم 

اهف فای  ل  ءوه  تاف  ًاأ  ةسقلا  يضارألا  تم  قل 
يلا قلا  حإ  يه  سقلا  ةمزالمو  راخألا ، م  لا 

.غالا ءلل  لیب  اهماسا ك  سالا و  اهب  هی 
عاتأ امع ك  سقلا  ةمزال  فلا  ّيلع  ع  ل  

ىلع وأ  ننإلا  ىلع  سوألا  قلا  يف  ماللا  لح  تاقام 
هه كش  يف  قلاع  علا  اب  قل  .ةئافلا  تالا 
اهنإ .نغلاو  ًاأ  دهلا  لب  ف ، بعلا  ل  ةمزاللا ؛

نأل ام  مأ  مالا  هلع  ّعی  خآ  ش  ةلاح  ماولا  ىلع 
.ءيش لك  هلس ی  ّت  اذو  ةللا ؛ خآ ه  ًاش 
لولاو هتداق ، ىلإ  هرانأ  نهّجی  نیداعلا  نلفلاف 

ةسالا اهنإ  ةعلا ، تاقلا  ىلع  امأو ؛ اوروأو ، ةعلا ،
اهلكام لئاسإ  حتو  .غت  ىلإ  جات  يلا  ماولا  ىلع  ةغلا 

دع مو 11/9 ،  .ةّمالل  ةاداعم  اهاإ  ًةعم  لاعلا  ةّل 
رولا ىلإ  مالسإلا  جا  : » لقلا غلا  قّلعلا  یام م 
«. كاذ وأ  اهب  مالا  ىلإ  نللا  جا  رّلا ، ةلح م 

ىلع عی  ًامأ  هتالوم  نّلی ع  علا  ةؤر  ت  ل 
اع ًاناحأ  لءاتأ  لساك ك  خألا  يماع  لالخ  لو  لمألا ،

ًانزام ًالقِث  لشأ  نأ  يب  ضفُ  له  .خآلا  ًافلم ع  اذإ ك 
تارالا حإ  مق  ةك  زاف ف  اذإف  اهفداص ؟ تافت  أل 

هُ نأ  ينفللا  يفلل  يف  هنإ  لقت  ق  ةب 1-8 ،



.لفأ ل  اعلی  نأ  سالا  ضفُ  ناو  .فاهألا 
ًاَّقم قالا  مالا  حأو  ًالِحم ، عللا  ناك  اذام ل  ل 

مأ اهتم ، اهلع  َقاع  تافلالا ل  عو  ئافلا ، فلا  م 
لفأ ئافلا  فلا  لب  دجم  تالاحالا غ  هه  م  ًاّأ  نأ 
سالا فلا  بّرم  ناك  ل  اذام  ََلا ؟ عاخ  ةهل   

مأ فلا ، اه  ّم  ییعلا م  فنأ  ًاغر ع  كاه  ًادجم 
ّع قل  لاح ، أ  خآلا ؟ فلا  ةعا  بّرك  هماسا  ت 

ىلع يلفلا » علل  ًاحو  ًالم   » تافع بغلاو  لئاسإ 
لئاسو امأو  اوروأ  هتعاس  قل  .ىلوألا  ةضافنالا  ةداق  باح 

تاس ل م ةل  تاللا )!  ) يمألا هزاهج  ءانإ  ىلع 
.تارالا جراخ  فالا  ّرلا  لك  د 

راهو س فاهألا ، عأ م  لا  لسالا  ضفُ  الأ 
كشُأ هؤادأ ل  ن  نأ  ناك   و  فلا ، ءادأ  ضافنا 

رود عل  ىلع  هّماهم  ق  لا  يفلاف  نوخآ ؟ نعال 
خألا اه  لفألا   فلا  ناج  عقالا  يف  سلا ی 

.ةراخإلا ةغلا  ةعلا م  سالا 
.يللا سالل  ًاقفو  ن  لاس  دم  م  كأ  ناك  قل 

قل .ةساس  جئان  ةالا  تاراقلل  ن  ةمالعإ ، بح  يفف 
ل لا  ًافع  كألا  يمالعإلا  مهلا  لالخ  ث  لذ  یأر 
يفف فد .-  ماك  يف  ماللا  تاضوافم  لف  ًالم -  هل  هشأ 

ع كانآ  تافعو  كارا  نائاقلا  ثّت  ماعلا 2000 ، ص 
ىلع ةلئاسإلا  ةملا  مّقو  تاضوافلا ، تّعت  .ماللا 



ضع قم ،» غ  ءا  : » ج ل  ةَّعُم  ةق  رفلا 
فلا نإ  ةللا ؛ الا  ةلا م  كأ م 95  ةداعإ  كارا 
ماللا قت  نوی  ان  هنأ ل  ثأ  ضعلا  اهل  يلفلا 

ةم ع  .لئاسإ  مت  حلا  هفه  نإ  لوألا ؛ ماقلا  يف 
: ةلئاسإلا ةاولا  ىلإ  لخدُأو  ةنالا ، ةضافنالا  علنا  ةق ،

ةعاسا ناك  ام  لك  .نآلا  ةحفم  ةعم  نض  هنإ 
تاقلت ع لاترا  ه ه  مالا  لفلا  سلا  قالا 

ةثلا أ  ةلولا » ةلا  و« ةلا » ةلئاسإلا  ئالا  »
.ةفلألا

لصافت ع  باس  يمأ  لوم  فك  ًاقت ، ماع  ع 
ال ةلا »  95  » ةن نأ  ةاهلا  يف  قل ث  .فد  ماك  لوات 
ل يلا  ةغلا  سقلا  ةلا  الاو  ةلا  سقلا  لت 

لئاسإ اهب  ت  يلا  ةلا  ةلا  ةنو  .ةّلم  َعُت 
لّتو لف ، ع  ت  للا  ةلم  تاعاق  م  ةفَّلم 
لل ةلباق  ةقم  ىلإ  لو  عَّقم  بث  ىلإ  ةلفلا  نلا 

حأ ّلع  اك  .لئاسالا  یأ  يف  ىقت  ًاأ  دولا  نأل 
م ةلا  ىلع 95  ًاأ  نو  ءالا  : » ساملبلا

«. لا ةحام 
ه مّقت  لا  فلألا » غ  يلا  َضعلا   » ناك قل 
ل لفلا  سلا  قالا  لو  ةلئاسإلا ، ةملا 

هیاور دس  ع  ان  هفب ، هئاق  مال  ًافت  ًابأ  اع 
شالا دع  لؤات  ةلا  ناك  .فد  ماك  ع  ةصالا 

نوی نلفلا  ناك  ل  ماللا ؛ نام  يف  لئاسإلا 



؟ فلألا يلا غ  يلئاسإلا  ضعلا  افر  اذال  ماللا ،
قاع ةلفلا  لا  ةهجل  ئاللا  غ  ضعلل  ناك 
ضع ماعلا 2002 ، عر  يفف  .ًالوعم  ًاثداح  لو   ةساس ،

لماك بانا  لباقم  يف  لئاسإ  عم  ًامات  ًامالس  ةعلا  ةعمالا 
لفلا ح   ) ةقلاع ةقن  كاه  ناك  .ةللا  الا  م 

ةعمالا اهف  مّقت  يلا  خرالا  يف  ىلوألا  ةلا  اهلو  ةدعلا ،)
واعلا ساح  لحا  هع ، ءالا  لذ  يف  .لثام  ضع 

لذ ل عو  لئاسإ ، ىلع  ًاك  ًامه  اهباترا  ةئلا  
ماللا ةردا  فُع  ا  ةمالا  ةلا  تااللاو  لئاسا  خأت 
ًاضع اح  لو  ةقلاعلا  ةقلا  نلئاسإلا  لوای  ل  .ةعلا 

غض ةعاج  دجو  نود  ف  .ًاّلك  مألا  الهات  لب  ًالاقم 
ضعلا ةداعإ  ةعلا م  لولا  ل ت  بغلا ، يف  ةق  ةمالعإ 

، ةغلا ةراخإلا  تالا  يف  ةلا  َُی  ُع  لو  ةجألا ، ىلإ 
لهات اذال  ةعلا ؛ مالعإلا  لئاسو  يف  سال  ناعلا  لُأو 

؟ هنوی اناك  ماللا ل  بغلاو  لئاسإ 
و بغلاو ، قلا  ةقعلا ب  ةهلا  ت  ةلثام ، تاقوأ  يف 

نإ لقلاو  لخلا  يب  ضفُ  ناك  له  .لفلاو  لئاسإ 
يسلا الا  نو  عئاقلا ؟ رّوی  يلئاسإلا  يسلا  الا 
ةلا « ـ هاع ب ام  لو  ههف ، نامإلا  ن  يلفلا ق ال 

؟ ...ه ةلولا »
لاغ يف  لق  قل  .داهجالا  ًام م  مألا  ل  لذ ، عم 

للاو دهلل  رَّقم  هنو  للل ، لباق  غ  عالا  نإ  ناحألا 



كأ م لا  مانالاو  قافتالا  يف  ان  اذال  لو  .لتاقلا 
نالا يمالسإلا  لاعلا  ناك  ىسلا ، رعلا  يفف  ماع ؟ فلأ 

ىحو اله .) ءاسا   ) نامألا دهلا  ه  ع  لا  حلا 
يف نلا  دهلا  یالم  كاه  ناك  علا ، نقلا  فم 

زاغلا فغ  ءانإ  اجلت  ناو  .نایو  اتو ، يعلا ، لاعلا 
.ق اهی  للا ل  لو  مز ، ةفام م 

ك یداعلا ، لئاسإلاو  لفلا  ىلإ  ثلا  ل 
باعب ًاع  هع  ع  هثّت  ةق  ماولا  ىلع  حالأ 

«. انه هنإ  : » ًاقت ةلثام 
»؟ ًاأ ههت  له   » .لقأ ك  ًاح ،» »

«. ماللا ن   » .بالا ن  علا ال ،» »
لب ةم ، ةم  ىح  الو  تام ، ةاجإلا ع  هه  ىلع  لحأ  ل 
قل .خآلا  نالا  ه  ناك  اذإ  اع  َنالا  حأ  لأس  الك 
الو ی م هفخ ، راهإ  ىلع  ؤ  ًاحأ ال  نأ  ةللا  يل  تب 
ىلإ مألا  اه  دأ  قو  ءافعض ، هنأ  نأ   خآلا  نالا 
ع خآلا  نالا  عافد  َنالا  حأ  ّف  ذإ  ينولح  ه 

.لاود اهو  اهیل ، لقلا  مام  زعف  ءاعا ، هنأ  هفن 
فلم عن  ةلوام  لع  نس  ةرولا ، هه  فاقإ  تدرأ  اذإف 

ع نالعإلا  ىلع  ةقم  نت  ل  ةفالاف  .ةفالا  م 
ةرالا ىلع س  ةهأ  ّلعت  لو  لم 1-8  ةلَّلا  فاهألا 

ك حت  يه  لب  كاذ ، وأ  فلا  اه  اهب  يُم  يلا  ةلا 
امو قف  ىلإ  قم  علاو  ثإلا  عاللا  مألا  ىهنا 



َلح ال  ًاَّحم  ًاقف  اناك  .لذ ل  لاح  ه  مالا  لا  
ان ةهجام  يف  َقفلا  حأ  نالب  ضاغ  يسر  ان  ىلع 

ىلإ ٍم  ش  ىلع  لب  خآلا ، فلا  نالب  ضاغ  يسر 
خآ يفع  لع  ىلع  ًادر  ل  يفع  لع  عقلو  ماللا ؛ ةح 
ةق ىلع  ًادر  لب  راودألا ، نتلاو  االا  اهف  لدای 

ل لئاسإلاو  لفلا  م  ةلا  نإ 99.99  لقت  ةحم 
.ملا لذ  يف  يفع  لع  اتی أ 

نأ ةقلاو  لمألل  لو   هتاب ، قی  ًاقت  فلا  ن  ق 
ةراخإلا تالا  فقت  ل  ث  لا  ام  .ًاأ  لك  ان 

ضع مامأ  لالا  يف  ًاحافإ  فلل  ةِّم  هام  ضع  ع 
یلا صاشألا  دع  و  ةقلاو ؟ لمألا  يحت  ةند  رمأ 

ل ًاحأ  نأ  افع  اذإ  هباعأ  ىلع  ةلا  ناقف  نوس 
؟ مألا لهات  مالعإلا  لئاسو  نأل  هتات  ع ع 

يلو ك ةنِزام ، ةهجو ن  ح  ًابأ  لواحأ  ل  لذ ، عم 
لذ عما ع  قل  .ألا  تافص  يف  مألا  قف ع  ةحاو  ةم 
ُتدرأ ل  ةفالا : ةصالا ع  ةهجو ن  اهلوأ  باسأ ، ةثالل 
ن ةهجو  ع  تّعل  هقح ، راهإ  م  ًالب  لاعلا  غت 
فعأ اك  لب ، اماق  فص  ءالمز  فعأ  .ًاناّف  صأو 
لئاسو عم  أی  ءيش  لك   » .ةكاعم ة  اماق  شان 

«. ةنالا ةجرلا  يف  يتأن  ن   » .الاق مالعإلا ،»
شالا ع  اهل  يلا  تاملعلا  ةلق  لعلا  اه  هُ 

ح أ وأ  تالعت  ءاجإ أ  يف  يغر  معو  .لا  ةعال 



.لب مالا  ًاقت  ل  ينالا : لا  يه  ةنِزام  ةهجو ن 
لو ةقلا ،» نل   » هنأ يه  لسالا  ع  ةعئالا  ةفلاف 

نلسالا فق  .عقالا  يف  لل  عم  يف  لقان  ماح  لا ه 
بألا لا  لذ  انخ  انأ  عّم  لقالا ، مالا  ةاهن  ع 

.هفلغت عقالا ه  يف  ه  اق  ام  لك  نأ  يف ح  افنأ ،
اهف يلا   ةیفلا  ةنفللا  تاقللا  لت  اوخ 
مد می  : » هالا ىلإ  هتص  راغ -  ىلع  نلسالا - 
هُشا لف  ةخ  لئاسإ  لق  قل  .سوألا  قلا  يف  خآ 

لاجر اناك  ةلفلا ، ةللل  ًاقفوو  .ةباهرإ  لاعأ  هباترا 
نوی م  ه  نلسالا  لو  نورلاف  یداع .» ٍةش 
تالاو هتدّوز  قل  .تالا  عضلا  اه  ةلاعم  نأش  يف  راقلا 

تاملعمو رصو ، هت ، ن  عم  ةهاج  ةق  ءانألا 
قف اهعو  ةقلا ، ةقال  ًاعاجا  نورلا  قعو  .ةاضإ 
هل دع  راقلا  لو  عضام ، حاقا  يو  .يب  لاتالا  ی 
ىلع لوألا  ماقلا  يف  ةقفالا  رلا  تو  ةاهلا ، يف 

.نأ نأ  يلاو  ءانألا  تالاو  اهتراخا  يلا  عضالا 
ةصالا ين  دس  هلالخ  ي م  حاو  ّل م  ىقی 

.ةنفللا راخألا  ةن  لالخ  يلخام  ماعلا : ألل  ثلا  ع 
»؟ ماللا ةلع  جئان  يه  ام  رج ، .سقلا  يف  السام  ىلإ  »

ةلسألا ع  ةقَُم  تااجإ  فت  ّيلع  ّعی  ةلالا ، هه  يف 
م رالا  لا  ن  لل  تارالا ، هه  يف  ةحولا 

يیاور نت  نأ  م  لا  ئر  كأی  لذ ، عم  .يلوم 
ئاقد ثالث  يف  هراخإ  لا   امو  لا ، ةتم  ثلل 



، فقلا یلا  ةفلا  راقل  ةناث ؟  عرأو  خو 
امأ .ةءاقلا  لاكو  ًةناث ، فلاو  ةءاقلا ، ةداعو  ًالم ، فلاو 
لإ ءيش  ل  ىقلف  ةرقلا ، ةّللا  ةنفللا  راخألا  ىلإ  ةلا 

عس ةل  هفن  للا  سألا  یح  فلی  الو  حاو ، قو  يف 
و .هفن  للا  سألا  هانا  ىح  الو  حأ ، هانا  ئاقد 

يف هع  يّللاو  ءالملا ، حأ  ىلع  هضعو  بم ، ةعجام ن 
ىلوألا لوام  ألا م  دافت  لعف  ةلخام ، يف  امأ  .ةاهلا 

، عضلا ًاش ع  فع  رهلا ال  نأ  كرت  نو ك  ىح 
تف ع  یهالا  هانا  لّت  ق  ةحاو  نال  ةّلز  نأ  ًالِع 
لئاسلا يعضاوو  غلا  يسرام  نأ  ًاأ  لعتو  .ةئلا 

تالّمو قاروألا  م  مزُر  عم  زافللا  مامأ  نل  ضاغلا 
.لعلل ةهاج  ـ د  صاقأ د 

ءاجإ عت  نإ ال  ةنفللا  ةلا  يف  يئالمز  يل  لق 
ىلإ قلا  ةك  ّلعت  ّيلع  هنو  ةسرالا  الإ  ةج  ةلخام 
له .ةمالعإلا  بلا  هلع  مقت  ام  یلا  اهف  .رمألا  هج 
لجأل بلا  روت  له  باهرإلا ؟ مأ  لالحالا  ةللا  هج  نإ 
ههب ًاسّم  صأ  قل  ةلفلا ؟ ةلا  مأ  دهلا  مألا 

نالعإلا ع ىلع  ةقفالا  تم  مألا  لو  عقالا ، يف  ةقلا 
ىلإ قلا  ىلع  لو  رافنالا ، هلا  یلا  صاشألا  دع 

.رافنالا س 
: هألا ةنِزام ه  ةهجو ن  ح  ةلوام  معل  لالا  لا 

ةفاك هش  لك  لئاسإ ت  نأ  يل  اب  قل  .عضلا  هفأ  ُعأ  ل 
لقلا و  ةمالعإلا ، بلا  هه  يف  ًاقت  راسوألا  ئاج 



ىلع كاه  .قفلا  اهل  نزام  لقِث  داإ  يب  ضفُ  ناك  هنإ 
مالعإلا لئاسو  يف  وأ  يسالا  نالا  يف  نوزرا  نام  ماولا 

اذإف .يلئاسإلا  رلا  م  ثاحألا  حل  نوعم  ةلهلا 
تراخا لئاسإ  نإ  نلق  تاانالا ، يف  لعلا  بح  زاف 

قت هعاسا  نس  هنإ  نلق  دللا ، زاف  اذو  ماللا ؛
يف ةلثام  ًارمأ  مانا  فداصأ  ك  .هدّت  ماللا  

هنأ  ًاأ  يلو أ  دهلا ، علا  عم  يلق  : » تالاقلا
عم يلق  : » علا عسأ  ام ك  ًاردانو  لفلل .» لح  داإ 
«. دهلل لح  داإ  هنأ   ًاأ  أ  يلو  لفلا ،

، اله يف  ًالع  رم  مأ  دجلا ه  لئاسإ  ةقاف ح 
للا لفلا  ضفُ  ناك  اذإ  ام  ةلأم  ح  نأ  يف ح 

.ًامات لقم  مأ  ةلود ه  ىلع 
يف لو  .لئاسإل  ةلام  اله  نأ  لوألا  يعانا  ناك 

لئاسإ ننراق  زرا  یله  عس  لساك ، خألا  يماع 
ةك ةن  نأ  اوروأ  يف  ءارآلل  يئر  عالسا  هأو  زالا ،
كأ حأ   » لئاسإ اوعا  ةلسأ  هلع  حُ  یلا  لوأ  م 

ه ام  لا  ؟ ام  يلاعلا .» ماللا  ةقُلا  راخألا 
تالا عقالا ، يف  ةسقلا  يضارألا  يف  يئلا  لا 

غ لا  مأ  يلئاسإلا ، مالا  لِق  م  ةَّلا  ةمالعإلا 
يحت يلا  نانإلا  ققل  ةلئاسإلا  تاكاهنالا  ىلع  سالا 

يف ت  ًاقح  ةعِّوم  ًارمأ  نإ  ةلئاقلا  ةفلا  وی  اك  سالل 
؟ ةسقلا يضارألا 

ةلاقم قف  ةحاو  ةل  ك  زالا ، خأ  ةنراقم  عو  اه ،



لا ىلإ  عقالا  يف  ةجا  ك  .ألا  تافص  يف  ةضاغ 
اهنأو ةئلا  ةفلا  ًابأ  اهل  ةلص  ةنراقلا ال  هه  نأ  داقعا  ع 
و .هدجو  ىلع  لئاسإلا  دهلا  فخ  م  ف  ت 

ةرص سر  يف  هسأ  ق  صالا  يلع  ن  نأ  م  ًاأ  ًاقلق 
قل ك .سوألا  قلا  يف  ذألا  ًات  كألا  ةلولاك  لئاسإ 

ناك ام  ًاردان  لو  ةلئاسإلا ، تاكاهنالا  تافصو ع  تافص 
اهترا يلا  ةعا  كألا  رزالاو  عقلا  لاعأل  ضعلا   
.ًاك اهتّح  لا م  وأ ی  ةروالا ، الا  يف  مالا 

الق زالا  نأ  ىلإ  ةراشإلا  ىلإ  ةجالا  تعش  لا ، اهل 
اهب يُم  يلا  ةلا  ئالا  م  كأ  حاو  هش  يف  ًادهی 
ل يلئاسإلا  مالا  نأو  نق ؛ فن  يف  نلفلا  ننلا 

سالاو ةلئاسإلا  ةفالا  نأو  لفلا ؛ ةداإ  ًابأ  لوا 
« ةنانإلا هتافص  م  لفلا  ًاقح  نودّ   » لئاسإلا

بعلا یالم  لو  سالا ؛ م  ةعضو  ةعم  هنوعو 
ه عی  ام  كأ  نناقلا  نعی   لئاسإ  يف  لئاسالا 

هنا قل  .ةقلا  م  خآ  نام  أ  يف  نلا  بعلا 
.ناق ف نل أ  ةقلا ال  ماح  لو  ناقلا ، لئاسإ 
نت نأ  ىلع  يلئاسإ  ل ح  يف  ًاع  نت  نأ  لفألا ل 

.ح ماص  ل ح  يف  ًادك 
ّلت يهف ل  .رفلا  ىلع  اهن  ىلع  فسأو  ةق ، ةلاقم  ناك 
هلع نأ  لسام  قع  ح  أ  : » ف ةضاغ  لعف  دودر 
نإ لب  هدجو »؟ ىلع  دهلا  بلق  يف  دجلا  فلا  ت 
لذ : » لاقو ءاع  لفح  يف  ه  ىلع  ّر  ًااص  ًارم 



كأ لئاسإ  يف  قق  لفلا  عت  هك ع  لا  لعلا 
ف حأ »! .ًاج  يل  ًافم  ناك  ةقلا  يف  خآ  لب  م أ 

لئاسإلا بعلل  ينناقلا  عقالا  ع  ك  ينإ  لقو  يهجو ،
ل لجلا  لو  .ةللا  الا  يف  لفلا  ع  لو 

، هلإ ةلا  ةارام  دم  ةمالعإلا  بلا  ناك  .ةلا  ّيلإ  ع 
.اهعت جح  و ع  ةباث ، هن  ةهجوو 

و قت ، لسرأ  ينأل ك ق  قف  مألا أ  ثُ  ل 
حاجالا لا أ  ةلا  تالا  لت  ع  ةللا  نأ  

.قاعلل يمألا 



ينالا ع : لفلا 
فلأم غو  لقعلل  ٍفام 

ثو علا ، ه  ََق  يلا  ةقلا  بعلا ع  ثی 
ام كاه  ل   .ءام  لَد  ضافأ  يلا  تاقلا  نیلهلا ع 

يلا رمألا  م  يف  ام  دجب  ًةأف  تعش  يلو  يقُ ،
، تالا هه  لك  ع  .فقلا  ترقو  ًاّلم ، فلا  ىلع  يلت 

ش يلأسو  .ملا  م  ةل  يو  يف  ًادم  لا  تدرأ 
؟ مألا عم  ياعلا  تأ م  لأ  لا ؛ لا ع  م ف 

.ال يباج  ناك 
ع ل  اف  .لك  ناك  ار  وأ  لك ، مألا  ل  

.مألا عم  ياعلا  يف  تأ  ينأ  هعم ه  ياعلا  يعاسا 
امو رَجو ، لُ  هناعت م  ام  ىلع  ةسقلا  يضارألا  يعلأ  قل 
يف .ه  عت  لا  لهُلا  فلا  ىلعو  تاقاح ، هل م  ضعت 
ةم ع  لاز  ماهالا  اه  لو  هب ، ماهالا  یش  ك  ءلا ،

ال  مألا  ىلع  داعا  نأ  فكا  لذ ، ع  .ملا  م 
لأس حضو ، ةل  يف  .ًاأ  رعلا  اه  لاز  ىح  ه ؛ لقلا 

.ّلا قاف  نكأل  داعسا  يفن ع م 
يضارألا يف  ةك  ةمل  ضّعت  ةُّم ، ةلحم  يف 

یعلا م اهابأ  يلا  ةیلا  ةمواقلا  ًاضاغ م  .ةسقلا ك 
ةسرام مو  ًاأ ؛ تم  هفنأ  راعا  لاح  لئاسإلا 

ةلولا اهیُت  يلا  ةهلا  ةمقلاو  بعلا ؛ يقعلا   لا 
نأ عقاو  م  ًاأ  ًاضاغ  ك  ...خآل  ح  م  ةدهلا 



جرالا لافألا  رص  ةاهن  ام ال  ىلإ  ر  يلفلا  نفللا 
.رالا قالإل  هضّعت  ع  ءالشأ  ىلإ  الّت  یلا 

ّل ی  ناك  ام  ًالاغف  .ةلعلا  رعلا  ًاأ  داعت  نأ 
رلا عقالل ، رّت  َزام : َلاع  يف  خأ  ينأ  عانا 
.ةغلا مالعإلا  لئاسو  رّتو  يلئاسإلا ، رّلا  يلفلا ،
لمو قخأ  لذ م  حأ  حال  نأ  نود  يتالك م  لّتو 

.ناصاخ ناتخ  تهو  .لقم  غو  لقعلل  ٍفام  ىلإ 
لخاد مانا  تاقلا  ىلع  جاح  ُت  لئاسإ  ناك 

ع : » ًالثام ًامأ  راخألا  عم  لق  .ةلفلا  الا 
ةقَفم ةمألا » اهبات  رفلا  ىلع  لئاسإ  فعاض  تاهلا ،
ام ك ًالاغو  .لفلا  ةّه  تاقاب  نقّقی  دل  ها 

تارالا ناك  .لت  تاقلا  جاح  حأ  قارأو  يعراش  يف  فقأ 
ةرالا غلت  امعو  لذ ، عمو  .ًاناحأ  تاعال  فت  ةلفلا 

.اهلخاد ل ىلإ  نوی  نلئاسإلا  دلا  ل   فلا ، م 
ءافخإ لل  خآ   نام  أ  وأ  قولا  ّقفت  ی   
زابإ نود  م  جالا  رع  ةالا  نامإ  ناو  .ه  ةفم 
ةح نت  ح  يفف  .ًةاغ  مألا  دادو  .هه  تاقا 

ةفقلا تارالا  جّعمو م  ل  فص  ةلَقعم   رولا 
.ةروالا ةقلا  تارالا  خآ م  فص  ق  جالا ، ع 

ىلإ دی  ام  ةقّض  ةّقزأ  ع  هق  نقئالا  اه ، 
، ًاقت هفن  قلا  قلا  زاجا  لی  ةاهلا ، يفو  .ماحدزا 
ع ام  ىلإ  فی  ّلا  فَعلا غ  نأل  اهنراقم  له  ناو 

دلا م  أو  هم ، ًام  خو  ةم  عُ  ىلع  جالا 



.يمو لئاسإلا 
لفلا ةاح  لّع  يلا  ةمألا  بالا  يه  هه 

تاراس نأل  ةِلهُم  قاع  م  لذ  ع  ام  عم  یداعلا ،
هه ةقح  عاقنا  ال  فصأ  ك  .ًاأ  َُت  فاعسإلا 

تاقلا جاح  عت  ءانألا  تالاو  نأ  ا  لو  جالا ،
ةنفللا ةراخإلا  جمالا  ورم  سا  قف  ةمأ ، بات 

.هَّم رام  لاعلا م  ىلإ  هلقنو  عقالا  اه  ةؤب  ةِّثلا 
ّلا ىلع  فقلل  مار هللا  ءاجرأ  يف  تاهب  ًاناحأ  مقأ  ك 
كاه له  عرالا ؟ يف  لا  ةها  تاراس  كاه  له  .ئالا 

هه حإ  يف  سالا ؟ قمی  تالا  عن م  أ  تاراس ؟ ةفاك 
يف ةقلا  قأ  ك  ح  نإ  يس  قف  ترم  تاهلا ،

لفلا ةرالا  ةامر  تاكاشالا ب   » ةغل ناحألا  لغأ 
أ ةعاسا  ل   هنأل  ًاِفقُم  ناك  هل  يلئاسإلا .» لاو 
ئاق ع نإ  يس  قفو  كاح ، مار هللا  لخد  يلئاسإ  ج 

تاج لو  ًالوأ ، مِق  لا  م  فعأ  كأ  ل  .ةیلا  دوح 
ناك هنأ  ال ب م  يلالا -  ىلع  ًةأف  ته  ةلئاسإ  ةع 
لذ ع  اهالتو  یلا ، مألا  اهب  مالل  هجاح  ةرداغم  هلع 
ىلع ًاَس  هسرم  م  ةك  ًةفام  اعق  نلف  مالت 

ةمو فاعسإ ، ةراسو  جّفلا ، للق م  دع  هو  ماقألا ،
، ةرالا يمب  نافلا  أب  مو ث ، .ت  فو  لفالفلا ، عل 

ىلع نافلا  ؤف  .ءاهلا  يف  رالا  قالإ  نلئاسإلا  ماقو 
، هودرأو هحأ  ىلع  رالا  نلئاسإلا  دلا  لأو  باقالا ،

.رّت تامالاو  ن ، نافلاو  لعَت ، فاعسإلا  ةراسو 



ث، ام  ًامأ  نأل  كاه  تامالا  ناك  له  ًاعج ! ًاحم 
ًاناحأ عشأ  ك  كاه ؟ ناك  تامالا  نأل  ثح  ام  ًامأ  نأ  مأ 
.اماك یناك  وأ  يف  يت  اس  يَمانب  حلال  لعأ  ينأ  اك ل 

ی یلا  سالا  هفع  ال  ام  نفع  نوهالاو  نلاف 
قلا يف  ةراخإلا  تالاف  .م  مأ  هو  هت ،

ةواز خ م  فلم  رم  لو م  ًاأ  ةلثام  سوألا 
ىلع نعاللاو  نلا  ه  ةلالا ، هه  يف  .ةجرد  عرأو 

ن ال  ةعلا ، لولا  يف  .لزالا  يف  یهالا  تاشاش 
لو اهنفع ، يلا ال  رمألا  فلا ع  يف  غار  نلسالا 

ههافأ نقُی  ةّللا  ةلفلا  يضارألاو  لئاسإ  يف  لسالا 
لو ًابأ  أقأ  ل  لاح ، أ  .اهنفع  يلا  رمألا  لاح  ةقَُم 
اه هُن  نأ  ةلئاسإلا  ةملا  حقا  : » لثام حب  عسأ 
ال ةلفلا  ةللا  تّفو   » وأ ًةَشام » ءاهلا  ىلع  لا 

«. يجالا لا  اه 
لذ نأ  اك  مألا ، ءاسالا م  رعلا  يعاسا  ل  

يضارألا يف  سالا  ناك  .ًاج  ًاداع  حصأ  علا  رعلا 
هرع ةق  لالخ  م  لذ  حال  قو  نناع ، ةسقلا 

مو ةلفالا ، يف  عت  أ  لت  يلا ال  هتان  يفو  عرالا ،
وأ ...ع  هب  ةصالا  قّلا  تاع  مص  ةق  لالخ 

ة عرالا  رع  تالئاسإلا  تاّلا  تالا  ما  ة 
ءافخإ ة  وأ  ةع ، حمالم  وذ  ش  بق  امع  ةّعم 

قف ةلئاسإ  ةفا  ّلت  امع  هفخ  لفلا  ماللا 
م یعلا  هجو  ناك  .ًاحم  ل   فلا  نأل  هسوؤر ،



.ءيش أ  مالا  ينامإ  لو   ًالح ، خت  صاشألا 
نلصأ ماللا ، نام  يف  نشان  نم ، نوخآ -  ناو 

نفع هلو  هللح ، ضفل  هعسب  ام  نلی  قلا -  م 
ىلع تالا  مع  نأ  نوعو  ه  مالا  هلع  ّعی  لا  ام 

، هاتا يف  ةق  هحأ  عفد  الف  هللا ؛ غ  يع  هفقام 
ةل ًاقهُم  مألا  ناك  .خآلا  هاتالا  يف  كأ  ةق  خآلا  عفی 

.هتعا يلو  ملا ، م 
فلا ال لو  رافلا ، وأ  لاقلا  تایهلل  سالا   

عقالا رانإ  ّيلع  ناك  هنأ  يع  ام  مألا ، م  أ  نمق 
يك يلع  يف  عش  .يغامد  اهلسی  يلا  تاراشإلا  عو 

، ةجو ةفل  مألا  حف  ّيلا ، يف  ام  ًةلم  لهای  َهُم 
لاو عراش  ىلإ  عراش  ًاح م  نناقلا ی  جولا ع  لو 

قل ًالوأ ، .ًاأ  ًالثام  ًامأ  هجاو  ينأ  .اهلكأ ال ب م  ةیلا 
زاهج م  خأ  َيحان  لو  فلا ، رعلا  ع  فقت 

يف یص  ينخأ  قل  .یهلا  راسا  ع  ت  يفاعلا 
: يل لاقف  .ئاد  ل  عقالا  هّح  لع  ةلهألا  بلا  نأ  نال 
يف هلع  ه  اع  فلم  عقالا  نأ  فن  عاقإ  لع  «ل ،
ناك ام  لذ  ع  فت  لو ك  .تو  مألا  حف  .ةقلا 

»؟ هلع امو ه  ...عقالا  لذ  هلع 
يف فلا  م  م  لُق  كاه ، هق  لا  ماعلا  يف 

، يمد ةف  فف  .خآ  نام  أ  م  كأ  ةسقلا  يضارألا 
تاصاصرو ةدقع ، ةلق  لم  ةیج  ةلنإ  تالك  لعتو 

راضأ  » ةللا يغت  ال  بلا ؛ ام  مأتو ض  ةئا ،



.لماش مأك  تاورلا  تام  عفد  لع  ناك  لل  بلا ،»
فعت ك لو  ةذخو ، صاصلا  ةاو م  ةس  ىلع  لحو 
ُلّت ام  ناعسو  ةاغلل ، ةلقث  ءاشألا  لف  .لالا  هلع  ن 

، لا تامالا  مقت  امع  فلا ، يئالمز  ع 
قل .ةرالا  يف  اهعضأ  ث  مو  يتس ، ترأو  يتذخ  عأ 

یلا ال لفلا  سو  لقو  اهیتی  ًادق  نأ  اك ل  تعش 
.ةالل ةلسو  نوتی أ 

م تن  ينأ  نآلا  رأو  .مال  فعلا  ةرود  تجا  اه 
ت ل  صاصلا  م  ةالا  ةلا  نأ  ل  اك  ةلحلا  لت 
يحم غ جانإ  ضاعسا ، ءيش ل س  لك  نأو  ةروض ،
هلب سا  ًاهذ  ًارود  ناك  .ه  لاترالا  ّيلع  ّعی  فم 

.ثح اهم 
ةللق عباسأ  لق  ةلا  سقلا  يف  یلا  يلم  يف  ك أ 

م ًام  ع 150  ىلع  ق  عاقت  ع  رافنا  لح  امع 
هلقن نلا  ه  تالفالل ی  ًافقم  فهلا  ناك  .يلم 

ىضفلا هاشأ  يلم  حس  ىلع  كاه  فقف  .هلزام  ىلإ 
جُأ ب  للا  فتاهلاو  فقو  نالا  ّع  يلا  ةمراعلا 

؟ ًةَشام ا  مامأ  لق ؟ اذام  : » تاهیدسالا ًالاتا  هساب 
یعلا م كاه  ناك  اذإ  هنإ  لق  ...ئلا  لأسأس  ًاللق ، نا 

؛ فلاو ةسدالا  ع  ار  لذ ، لاح  ام  مأ  مقس  تااصإلا 
يف يهس  يناللا  شاقلا  لذ  ناك  اذإ  ام  ىلع  مألا  ع 
ًاح اتكاج ، اهنإ  .لی  كاه م  فسآ ، ًات ، ...ال  مأ  ةفلا  لت 

«. هآ ًاعس ،



فهُساو ةقلا ، يف  خأ  ةلق  تفنا  عسأ ، ع 
مهلا تم  يقل  ىلوألا ، ةلا  يف  .ًةناث  هفن  قلا  عاقت 

ةلا يف  .حا  ًاش  نوعو  ةخ  صأو  هدف ، هفح 
يف ىلع ی  راج  عو  جاهلا ، عم  لئاسإ  ةعس  لُق  ةنالا ،
م ًالب  لو  فن ، يف  لقت  ق  كاه ،» م  جُخا   » .هقح
اك ةلثام  تاهل  ةقفالا  ئاعلاو  كللا  سرد  يئاقح ، مح 

.اجلونإلا لاع  لعف 
تاص ّث  م  َلعو  نلا ، م  ًادم  مألا  أب  قل 

لك م  قلنا  يلا  رانإلا  تارافص  تص  عُسو  جالا ،
صاشأ ن  ةداعلا ، يف  .ًالأ  خت  اهّمب  ةیلا  نأو  نام 

عو .نالا  ىلإ  نل  م  لوأ  ءالا » دواد  ةن   » م
م ةل  ًاعق  دهلا  حألا  للا  يف  نعلا  ءاله 
اهلع ّعی  م  ةلا  قِفلا  لعل  ىحلا  نا  شاقلا 
جِلا عضلا  ىلإ  حألا   لوألا ؛ ماقلا  يف  هلاعم 

يف رقت  نأ  لع   » .ٍّفم بالا  نأ  يع  دسألاو  بالل ،
حأ يل  لاق  هذاقنإ ،» ةلوا  مقس  لا  م  ةنالا  م  ءج 

عضب ةلا  مقتو  هذاقنإ .» لوات  لا ل  مو  ، » علا
یلا نسلا  نقالا  يلُی  ح  يف  لا ، ىلع  ةغأ 
یلا لا  قِفل  حراب  ةقئاف  ةع  الصو  ق  نن 

للق م دع  ل  لذ ، ع  .اهفن  ةعلا  الصو  نن ق 
، لا ل  بعلل ، تلا  : » تافاه نقلُ  هو  شالا 

ىلإ صاشألا  ءاله  لك  ةدع  عو  باهرإ .» يع ال  بع  ال 
ةدهی ةم  يهو  الا ، ف  ل  ءاعلا ، لوال  هلزام 



ًا ع ثدالل  ةروالا  ةقلا  ن  عم  م  ةفلم 
ًاقفو اهفب  نمقو  ًاأ ، ءامد  عقُ  لب  ال  فاأو ، ءاعأ ،

ةلا ةلا  ةناص  ةهم  جَللا  زاهلا  ىلو  .هید  ناقل 
عاسا ن  ةقئاف   ةع  ةلا  فلا  راثآ  ةلازإ 

.ثأ ةؤر أ  نود  يلالا م  ملا  يف  نالا  رولا 
قای سقلا ، ىلإ  توب  م  هاك  يف  رداغأ ؟ ل  اذال 
ةناللا ةلهألا  بلا  ات ، كرن  ـ لا لسام  مف ، سامت 

: يلالا لالا  ةفلا  ه  لأت  ًاقنأ  ءاع  ف  .ةملا 
قل رالا »؟ قالإ  فقو  ن  مأ  نآلا  ماعلا  لوان  له  »
ًانام اهل  ت  َّع : مأ  باهرإلاو  بلا  صأ 
هنإ س مف  لاقو  .نوخآلا  ه  مق  ام  اه  نأل  تاح  يف 

فاأ ءاهلا ، يف  فاألا  یات  اب  ناللا  ةرداغم  مع 
ملا لذ  حاص  يف  هئال  الاق  ق  اناك  یلا  صاشألا 

ئاد ينأ  فعت  .يح  ا  ينأ ، لقت  ال  : » يلالا مألا 
«. رلا

يلو يساحا ، غلا م  راسا  ّيلإ  ق  لا  ناك 
، می لك  نت  سالا  نأ  لعأ  ك  .ه  ًاماها  لقأ  صأ 

مألا اه  يم  قو  .عِّولا  صالا  عم  قافتالا  لعت  يلو 
ه فأ  مد ال  ام  نامألا ؛ رعشو  رمألا  مامب  لا  حور 

رام م  للا  ىلإ  يتراس  دقأ  نأ  يب  ضفُ  لهف  .علا 
ًاك ًاماحدزا  هت  يلا  لئاسإ  لا ع  ًالاس  نرغ  - ب

ةصالا لا  كلس  يب  ضفُ  مأ  تاعاس ، لا  ًاناحأ 
ةخألا ههف  ةللا ؟ ةقلا  عت  يلا  دهلا  لا 



نلف ةصاّق  كاه  لو  كأ ، ةع  يلم  ىلإ  يلصت 
دق دهی  م  ناك  اذإ  ام  ًالوأ  نققی  ال  اهم  يف 

تان لالخ  م  حال  قو  يف  لذ  نف  ال ؛ مأ  ةرالا 
يتراس ضّعت  مع  صف  يه  ام  خأ ، ةهج  م  .راخألا 
ئاش ىلإ  ةجأ  ةراس  لقسأ  نأ  يب  ضفُ  له  رالا ؟ قالإل 

يم ًالِع  فاعضأ ، ةع  ًاجأ  خرألا  ةلفالا  وأ  بأ ، لت 
له اا ؟ اهباصإل  ةلا  اهن 0.0001  غلت  ةنامإ  دجب 
لك ه  فات  لا ال  يلفلا  لا  ىلإ  هجلا  يب  ضفُ 

خرألا يلئاسإلا  راملا  ىلإ  مأ  ةعفتم ، هراعسأو  عللا 
نل ةلض  ةنامإ  كاه  لو  عللا ، لك  فات  ح  ًاعس 

؟ تاءاعال ًافه 
للو ش ه ، يفن  قأ  لا  رلا  عضلا  اه ه 

هو ءاقصألا ، حأ  يناعد  قل  .هلاعأ  ماتإل  ةصالا  هق 
ةغلا سقلا  يف  ةم  تاذ  ءاعلا  ىلإ  ن ، ءاف  لاع 

دعلا لص  لسا  ضفُ  ك  .ةمآلا  غ  ةدهلا ؛
لا ام  فع  هنإ  ًالئاق  ينأو  ددب  عف  ةعلل ؟ ةاسالا 
نا انرم  امعو  ةغلا ، سقلا  يف  ةرالا  الّقف  .ه  مق 
لذ : » ًالئاق حاص  لا  م  بقلا  ةض  فان  ذ  عم 
نأ ب م  ال  هلخد ؛ له  نا ، هتاذ ! تلا   نالا ه 
ال ًاقفف  رانا »! ه  ماعلا  نلوای  یلا  سالا  ن 

.اهفت يلا   كامألا  ةئال  نجاهلا  ل  هلق ،
فاهألا ًانّوم  ةرالا  ءاجرألا  يف  صاشألا  ءاله  حأ  لقی  »

دّعو ةن »! ىلع  علا  لذ  لح  قل  ًاح ، .ةلَلا 



نأو ةیل ، هتالكأم  نت  نأ  نالا  ضفُ  ةمآ : ةجل  یاعلا 
جاهلا ىفكا  الو  ءاعلا  يلِوام  ًاع ع  ًافقاو  جالا  ن 

نأ عالا  مو  .نالا  يف  یجالا  فاهسال  هلع  ءاترالا 
ّت ضفُو  علا ، لخاد  ًاأ  نلئاسإ  بع  كاه  ن 
ال  لا  رافنالا  نأل  ةقَلغلا  كامألاو  ةلفلا  بالا 
لّف لا ، اهلو  ًاك ، ًاود  ثُ  جرالا  ىلإ  هل  ًاّفم 
لوان اك  او  .تاحالا  ىلع  ةقّلا  ةقزألا  نجاهلا 
تارام ةقام  م  فنو  ةعاس  ع  يقص  يل  لاق  ماعلا ،
عسألا يف  ةهقلا  لوات  هنإ  ةبذالا ، ناقو  ءالاو ، مقلا ، ةك 

ًاّود لذ  ع  عسو  رداغو ، عفدو  يّللا ، ىهقلا  يف  بالا 
مأ هلو  ، » لاق لذ ،» عقتأ  كأ  ل   » .ًارافنا أف  راساو ،
هجت اودارأ  ةقلا ، يف  دجم  ءارزلا  ئر  ف  .يقم 

«. لذ يف  فلا  يب  ضفُ  ناك  .ةلاسر 
ن ل  مألا  لو  باهرإلا ، ل  يف  فلم  ءيش  لك 

مألا هنأ  ّی  ثح ، ام  يف  فلا  ةداعإ  لف  خأ ؛ ةم  لك 
يندوات ناك  ئالا ، یهلا  م  غلاو  .عُّلا  ًات  كألا 

ل ع  رالا  ل  ىقی  له  .ةداعلاك  اهفن  ةهفالا  رافألا 
يل فلا  ةجوز  ْغأ  له  ماعلا ؟ م  يلالا  جاجلا 
عضم لقی  قو  كاذ ؟ بآلا  لام  يم  س  له  رلا ؟

ع تالت  لوال  تاضالا  م  غلل  ةلفح  يف  یلا 
ع وأ  رانألا ، ع  ةع  ةمآ  كامأ  يف  ةدجلا  يهاقلا 
تا ىهقم  وأ ع  هداما ، ىلع  صاّق  جای أ  يفلخ ل   

هنأل مه  م  تن  نإ  لقل  لت  الو  .ةیج  ةمأ  بات 



ةّلا لئاسلا  لو  لذ ، ع  تالاتالا  ةش  لع  فاقإ  ی 
يف ةَعلا  اهفن  ةلا  كاه  ناو  .ةام  نود أ  لّسُت م 

ثحأ خآلا  فلا  ىلع  قّفلل  هفن  لَلاو  مادمأ ،
.هدجو ك علا  ئاد ی  لق  ًاأ  كاهو  .ةلا  رافألا 

.يلع ىلع  لذ  نا  قو  رانإلل ، ةسالا  یش 
لای اف  .ةغ  عاق  يف  حفر  يف  ملا  م  ةم  ق 

خ هو  يلمل  يسأب  ئموأ  يفن  رتأ  نأ  ينامإ 
، لجأ لجأ ، نآلا »! اه  م  جل  .اه  م  جل  : » غ

يفتاهلا لاتالا  اه  يهنأ  يعد  خأ ، ةم  يسأب  تأموأو 
.ةغ يف  يلود  لاتا  ىلع  للا  ةعص  فعت م  ف ؛

م اغ  ًاض   تدادزا  ةقلا  ةرالا  تارالا  ل 
.لا لافقإ  ّيلع  ناو  فتاهلا ، ع  ةثدام  ءاجإ  للا 

ىلع ران  قالإ  كاه  ناك  ث : لا  ام  ردأ  قف ، اهع 
ت ام  ًالاغ  هنأ  لعن  اك  علا ، .ًام  عو  ةخ  عُ 

يف ىح  اه ، ةلئاسإلا  دولا  تاقو  لفلا  تاهجام ب 
لت ثوح  ىلإ  ام   كاه  ناو  هلجأل ، اج  ام  اهف  .راهلا 
بقث ةفوم ، لف  لزام  نام ؛ لك  يف  تاهجالا 

هه یأر  ق  ك  ...خرالا  تاهو  تاصاصلا ، اهثحأ 
لاجر دجو  لّت  تأ م  لو  ةنفللا ، جمالا  يف  هالا 
ءادرإ نلوا  ةسإلا  ضاقنألا  هه  سو  يّس  لف م 

.علاو ةالا ، جابأ  ىلعأ  يف  یدجلا  لئاسإلا  هئان 
سالا لو  ءاجرألا ، يف  ّت  ةح  تاصاصر  كاه  ناك 

ل اماد  ام  .وی  اك  عم  ان  ل  رالا  يف  لا 



ءاهنإ ينامإو  مألا ، يف  ةرخ  نأ ال  يع  اهف  رافلا ، اوذلی 
.هلكأ فتی  ناو  يلمز  ىلع  اب  فلا  ل  .يلاتا 
الح يلا  تاقاُللا  لك  هوَرأو  ًاسك ، ّيلا  ناف  هل  حأف 

ع لللا  اوعشو  .اهقلا  يلا  ةجألا  لا  قِف  اهلع م 
!« ب  » نافلا حأ  خف  .ةعتلا  يلمز  ةفش  لقب  اوأو  لذ ،

!« ك ه م هأ ، : » نفئاخ هنأ  ةّلا  ىعّداو 
للا نس م  هنأل  ًادم  ةفلا  لاتالا  لواح 

لمأ فتاهلا ، ثلا ع  لو  .لذ  ةفعم  هلعو  ةلاقم ، عضو 
ضرأ ًاهم ن  او ك  لل ، .ًااّو  ًااهذ  لا  ىلإ  ًةداع 

!« ا س ال ، : » نافلا حاص  رالا ، قالإ  فقت  ةعلا  
تاهلا ةجم م  كأ  ةورذ  يفو  .كأف  كأ  فعلا  بقا 

ةیلا دهلا م  ءلا  قأ  ك  سقلا ، اهل  ضّعت  يلا 
.ةنفللا ةلا  حلال  تالخام  ءاجإ  ّيلع  ن  امع  قف 

عُ ىلع  قلا  لبأ  نان / حاص 1  يف  يفن  تجو  اهو ،
، رفلا ىلع  لذ  ع  .تاهلا  حأ  ثوح  نام  ةللق م  رامأ 

لاس ةقف  ىلع  خأتأ  ق  ينإ  لقأل  راخألا  ةفغ  لتا 
ام ىلع  ترو  لَع ، ىلع  ةجأ  ةراس  ّلقساف  .ةَشالا  باجو 

.ةفلا هه  ىلإ  ةراشإلا  مع  ل  ق  ك  هقا ؛ مقس 
لبأ ينإ  لا  يف  يئالمز  لاقو  دلا ، قلا  يف  لصف 
قف يف  باش  ءاحال  هذ  لذ ، ع  .ةداعلاك  ًاح  ًءال 
لاز قل  .سأ  وأ  نأ  يف  ءالملا  للق م  دع  عم  ةلا  سقلا 
لالخ م  رمألا  ةهأ  م  للقلل  تعو  ةساسألا ، ةملا 
لوأ ةك  ...فلخ  ةفم  كاه  ، » لم ةخاس  تاحالم  قالإ 



ًامه لفلا  ةعد  تااعُد ع  قالإ  وأ  لبأ »! نان /
ادهی ب  عراش  نعی  یلهلا  نأو  لفالف ،» ةفم   » ًالشاف

.رلا مَلإ  عراش 
كأ صأ  قل  .ه  ترم  ام  ع  ىح  للا  ىلإ  عأ  ل 

لاف .يلالا  ماعلا  يف  لاز  یلا  رلا  اه  لو  ًاساحا ،
ةخاس ها  ماسالل  لثام  مأ  ه  بح  ةقم  يف  لعلاو 
ةنس كأ  مألا  وغ  للق  عو  كج ، ىلع  اه  ت 

.عضلا اه  للا م  نأ ت م  نود  خآ  ءيش  م أ 



لالا : قلا 
لالا ع : لفلا 
ةق كالسأ  ةیج ، ىمد 

ًابأ م ُت  ال  قاعلا ، حاجا  ةلا  تااللا  قت  ل ل 
م ةَعلا  ةروالاو  لاو ، ةلفلا ، ع  باك  عضب  ءلا 

ةاعلا بلا  لو  .ثاحألل  اهضع  مالعإلا ل  لئاسو  لِق 
ثح قو  لا ، لذ  ىح  اهدجو  حالأ  ل  ةلف  ع  فك 
ةداعإ بلا  ىلإ  ةّدلا  ةفلا  ناك  .اه  رمألا  م  لا 

؛ ةسقلا يضارألاو  يعلا  لاعلا  يف  ىلوألا  يتال  عس  ضع 
اهب ةللا  كالسألا  لو  ةیج  ءاسأ  ىملا  ْكا  قل 

.ةفلأم
يلا ةروالاو  هلاو  ةلفلا  لاعأ  نأ  لا  يف  يل  حتا 

ًاجذن لب  ةضَع  ًاثاحأ  ت  ل  ةقالا  تالا  اهتهش 
یلا دلا  داعإ  كاه  ًالغم  يمألا  لا  ناك   ُ.

يف قفلا  ىلإ  لصوو  .عسأ  نغ  يف  قاعلا  نحاس 
زاهج لالخ  م  ةنفللا  تاقلا  ب  لقتو  لللا ، فم 

له .ةغللا  يف  ًافلأم  ًافانا  رفلا  ىلع  حالو  عُ ، لا ع 
لا ةلود  يف  مأ  ةع ، ةعسالا  ةعاقلا  قاعلا ، يف  ك 

بح ىلإ  ةعلا  تالاو  نأ  نأ  يلا  قتو  ةغلا ؟ 
قل عقالا ؟ يف  كاه  اناك  یلا  لسالا  دع  لو ك  جللا ،

ةاعلا - ةنایإلا بلا  ًاءب  بولا  داعب  اهفن  ةقلا  تأب 



ماع 1990 لل  يقاعلا  حاجالا  لذ  ىلتو  تانالا ؛ يف 
بح لع م  ام  هشأ ، ةس  ع  مألا  لِق  اهتو م 
بح اهتعا  نأ  نأ  يلا  لو  .ةلالا  جللا  بح  لا 

.ةاعلا - ةنایإلا بلا  يف  رت  امأ ل  نأل  ةنالا  جللا 
اه هو  ةَّعم ، ةهجو ن  ىلإ  تاللا   راخا  ناك 
ةف ع نّت  يلا  رلا  ةئاقلا ت  صلا  يف  ًالج  مألا 
بح بل هللا  ةعالا  ةاقلا  اعف  .تالك  عرأ  وأ  ثالب  عضلا 
زن ف  عضوو  قاعلا ؛» ىلع  بلا   » ةنالا جللا 

تعاو باهرإلا ؛» ىلع  بلا   » قاس يف  حاجالا  ةمألا 
نفللا  ِ لو  قاعلل ؛» ةهّجم  ةض   » ةرا نأ  نأ  يلا 

ةم لك  وهام  قّصو  ةخألا .» بلا   » ةرا يقاعلا ع 
نأ الو ب م  .عالل  يقلا  هلا  حت  ةَعلا  باعلا  نأ 
نوهاو ق نع  ام  ة  قثالا  ةعم م  لك  نت 

.ًاخأ يعضم  ل  عئاقلا  لقن  عئالا  هنأ م   
بلا هه  يف  جنلا  عِق  عضو  ةق  ًاأ  يتّذ 

قّفت رق  ًاع  قاعلا  ىلع  ةقفم  امأف  .ةسقلا  يضارألا 
ةرالا داغ ع  ةلازإ  لو  ًاع ، لفلا  ىلع  لئاسإ 

ماعلا ألا  داعإ  ًالوأ ،  .لم  مأ  اهاضو  ةلل  ب 
قان ىلع  لو  خأ ، ةمالعإ  ًاح  ناك  قل  .مألل  يلاعلا 

ةفالا م  يف  يلالا  ملا  حاص  يف  فكا  اك  عسوأ ،
.لا ةیم  يف  نتاش  قف  يف  يمألا  لا  هأنأ  لا 

ىلاح ّيلل ب  لباق  حم  ّيسك غ  ىلع  ينام  يف  لف 
هام يسر ع  ان  ه  لذ ، ع  .ًالسام  خو  ةم 



ةمابا ةخألا  تارلا  ةفال  زاإ  ضعو  هفب ، ثاوو 
فك قاعلا  لخد  يف  نلمأ  يئالمز  عم  ناك  .ةك 

ةفعل نتالا  ىلإ  اوؤاج  قو  يمألا ، لا  تاحب  قَلُم 
ل  لا ، ءل  لو  .ةَّم  لصافت  كاه أ  ناك  اذإ  ام 
ةماعلا تاقالعلا  لوم  لاق  ع ، ءيش  لق أ  لا  ةعاسا 
.ةحو أ  ىلإ  مانالا  ه  يفص  أ  ان ع  یهب ،

مق نأ  كأن م  فس   » .خا لقلا ،» افت ع  نأ  رأ م  »
ءالاو ره  ىلع  لاو  بلا  ع  م  ّنلا  ؤاسؤر 

«. ه لا ق  لا  لعلا  ىلع 
ماعلا تاجو  لالخو  .َجلا  يفالا  تلا  ىهنا 
نفللا يف  َُم  سّ  ةفص  قلا  ةنالا ، ةعلا 

يفص م عضل  يمألا أ س  لل  ل   .لهلا 
ناو .ماهالل  ةحو ج م  يف  الوك  ةهأ  تاذ  ةلود غ 

، لا نالب  الا  سالاو  ّلت  حاو : راخ  مامأ  يفلا 
ينام ىفم  يف  لللا  عانأ  ةفاك  ع  يفلا  مألا  ءاهناو 
غلا ةسرام  ه  مأ  لا ؛  يف  ةأم  يف  وأ  لا  يف 

ةش لال  لخت  يلا  اهال  يف  عافلا  ةرازو  لالخ  م 
ىلع ًاعم  ءالا ، يف  نأ  اهو  .حال  قو  يف  اهجاحإ  مع 
لذ ع  هغلو  ةالاو ل ، ماعلا  فل  لا   دلا 

دلا لوأ  ةثالث م  ما  ءاثاللا ع  می  راخأ  يف  ثت  نأ 
.خ ل  نانإلا  ققح  كاهنا  هفنأ 

ىلوألا يتن  نتالا ، يف  َجلا  يفالا ، تلا  َنّك 
، لقلا ةمألا  ةماعلا  تاقالعلا  ةكام  ذالف  ىلع  ةفالا 



ةملا ناك  .لذ  م  كأ  ةفللا  تاشاش  ىلع  هو 
نمق ينید  لاع  لو م  ةروالا ، يف  ةزام  ةلئاسإلا 

، تالاتالا نام  يف  رالا  لفأ  كاه  ناك  .نآلا  هلع 
قل ...ةدوم  درامو ال  سلا ، قالا  ةفاو م  ةعمو 
يف لو  نالا  اه  يف  ةق  ضرألا  لغَّلا  يف  دق  قأ  ئو 
عم ةلا  مألا  قم  يف  ضوع  كاه  ناو  .قف  لا 
هل ةاهن  لَسو ال  ةاع ، ةلسأ  جانإل  عنام  دجو  ىلع  للد 

َُخو س ، للیأ / تاهب 11  يقاع  رب  تاماهتالا  م 
ىلع ةراسا  تاسم  ماقو  .ةاقلا  لح  ةلع  غ 
لباقو ألا ، تالاقمو  راقلا ، رلا  وب  ةملا  ةقالع 
ةدالا م  لسرأو  .ةماعلا  تاقالعلا  زاهج  اهقل  خأ  ةذ 

ًالَس غ يمألا ، لا  ةدال  يلقإلا  قلا  هو  يئلا ،
يف ةغص  ةعاق  ًاقالنا م  لاعلا  ىلإ  ةسلا  تانالا  هم م 

.اهئانإ ىلع  رالود  غلم 250.000  فنُأ  ق 
يف هاص  ددت  قو  ًااحا ، تاملعلا  لَس  هجت  ناك  ك 
يف لالا  هلع  ه  ام  كأ  حضوو  ةق  ةمالعإلا  ةغلا 
يع ام  بلا ، ىلإ  ًااذ  بغلا  ناك  .ةسقلا  يضارألا 

ءل ةغلا  مالعإلا  لئاسو  ما  بجوو  ًاك  ًاعش  ًاماها 
أ لو  ةعالا ، راخأ  اهفص  تافصو  ةاذإلا  اهماب 
قل اهع ؟ راقت  عضل  تارت  أ  كاه  ل   اذإ  تاملعم 

: يمی ساسأ  ىلع  لالا  اه  ع  بالا  نأ  نأ  يلا  تّفو 
ًاردان ةمی  تاملعم  عّزی  يمألا  لل  يمالعإلا  قلا  ناك 
لذ ع  نلو  .ماولا  ىلع  لل  ةلباق  اهلو  ًاراخأ  نت  ام 



ةدالا يف م  رهلا  نأ  نأ  يلا  خآ م  رَُص  م ش 
لالا لسألل  ةعالا  ةدالا  ةفس  لخد  كأت  قل  : » يئلا
ثإلا تاعالا  يف  ةعلل  ةهاج  نسو  يعلا ، جللا  ىلإ 

، علا ءيش  كأت أ  العلا  عجالل  .ةمداقلا ال   علاو 
ا لإ ، ةدع  .شو  مه  عقو  ىلإ  ءيش   لك  لو 

«. ج
علو ةسقلا ، يضارألا  يف  عَّلا  رالا  ماخألا  ّت 

ةمالعإ ةساس  هُم  نلفلا ، هل  لا  رولا  نقاعلا 
می لك  ه  فاّلا ، مالعإلا ، زو  ناك  قف  .ًافعض  كأ 

يهالاو ئالا  م  ًام  هّجو  ةنفللا  تاقلا  ةفاك  ىلع 
ةغللا هقلعت  يفو  ةداعلاك .)» هلك  هس  ...یقل  ًاقفو  )»
كأ ل  ينأ  ةجرل  ًاج  ةغ  باعت  فاّلا  مسا  ةعلا ،
ههّجو لا  هلا  علا  ىعم  ع  لا   حلا 
ًاح يع  هُم  عت  هنإ  جلُع :»  - » نالاو مألل 

.يسماق يف  ءاج  اك  ضَّوم ،» غ 
لو .ةق  ةلاقل  ًالاص  راألا  غلا  فالا  ناك 
فل ل  ث  ق  اع  لءات  لفلا ، عم  لالا  ه  اك 
َُهَّتُأ : » اقلا ع  لت  فهب  مالعإلا  لئاسو  هانا  ماص 

يل حُ  اذال ال  لو  ًاّس ، لماش  رامد  ةلسأ  راسا ب 
ةقلا لك  فل  ه ؟ مالا  اه  لئاسإ  نأ  يف ح  لب 

!« لمالا راملا  ةلسأ  م 
ةجألا ىلع  حاقالا  اه  عضو  ار  ماص  نامإ  ناك 



ةغاض م ةعاجو  ئال  ةماع  تاقالع  لالخ م  ةغلا م 
، لئاسلاو ألا ، تالاقم  م  لباو  رّت  ينامإو  .فاعلا 

ةغ ةمح  أف  .ةهالا  راقلاو  ةالا ، تالاقلاو 
؟ ةلسألا عل  يلقإ  تم  داقعنا  اهنأ ض  ةهالا  اهعاسا 

راغ ىلعف  .ماص  اهض  يلا  تاللا  عك  ل  اهلو 
َعلا لا  ةع  ىلإ  هراخ  وَع  ةلفلا ،  ةللا 
سوألا قلا  ماص ت  ل  ی  .بلا  ع  اك ث 

رق ةسرام  ًارتاد ،  فصب  لمالا -  راملا  ةلسأ  م 
ة تارلا  داخإ  ت م  اذإ  لا  يف  ذفلا  كأ م 

ةاهن يف  تازاغلا  داكألا  فالآ  ت  ةلع  ثأ  اك  ةحاو ،
حس لا ، اهل  لذ .-  ع  ةمواقلا  تراهناو  تانالا ،

ةلسألا علا م  لذ  ل  هنأ  يلولا  عانالا  راسا  ماص 
ناع ثوح  ّت  نامإلا  ناك  ةلا : ةاهلا  غلب  نأ  ىلإ 

.هعاتأ حّلم ب 
حُ ل  خأ ، ًةم  .ةق  جذانو  ةیج ، هجو  اهنإ 

اه حسو  .اهئارآ  ع  علا  ةع  اللا  ةلصألا  تالل 
نأو ةعاقلا ، عم  لع  ماص  نأ  مَلا  ةمألا  ةملل  مألا 

قلا ناك  لو  .باهرإلل  ةساق  ةض  نس  يقاعلا  مالا  ةلازإ 
ةعاقلل يئلا  فهلا  لِع  ىلع  يغلا  ماعلا  ألا  كألا م 

، ح ماص  لم  نالعلا  بعلا  مالا  ةحاإلا  للا 
ةضراعلا ناك  .يمألا  مَلا  ت  ار  علا  م  نال 

.عقالا يف  لصأ  ةفلم م  قاعلا  يف  ةلخالا 
ةن ءاقلإ  يف  ًاار  .دادزالا ك  ةلثالا  رمألا  تسا 



لخد ةشأت  ىلع  للل  مَّقلا  يل  لو  داغ ، ءاجرأ  ىلع 
ىلعألل هحش  مأ ال   هو  فلأم  احإ  ًارات -  فُر 

.مالا ك عم  ةَشام  ةخ  هیل أ  یلا ل ت  داقللو  ةتم 
ن نأ  نود  قاعلا م  ةراز  انالأ  لاج  ةلم  ةعاسا  ن 

جأ ق  ك  لب ؟ مالا  يس  رأ  نأ  ةفص  ةعاسا 
عباسأ لا  تاشر  ضعو  كاف ، لئاسر  هجوو  تالاتا ،
مالعإلا ةرازو  يف  ام  ن ش  نأ  لو ال ب م  ...ةلام 
دّوم لك  لخد  قل  .يس  رأ  نأ  نا  ةراشإ  عضو  ةاعلا ق 

يلا هشألا  يف  قاعلا  ىلإ  راخألا  ةلهلا  مالعإلا  لئاسو 
.يس رأ  نأ  ءاسا  حاجالا  قس 

لئاسو ةرق  لح  لؤالاك  ًادم  ةقلا  كلا  يتدوار 
فالآ تام  فع  له  .مالا  ةع  حش  ىلع  عقالا  يف  مالعإلا 

ماص هلعف  لا  ام  بلل  ئوالا  اوروأ  يف  هالا 
مأ يف  نوف  هالا  یعلا م  نأ  ًارُم  كأ  ل  هعاتأ ؟
لو علا ، نس  ماص  لامأ  م  مالا  : » ع فلم 

 - ف أ  ت  اهض  ن  لل  عقالا ، يف  ةعم  بلا 
، يیأب بلا  يه  ماص  ح  ةق  لو  لجر »! ا  ماللا ،

.هش ىلع  مالا  بح 
یلا لالا  م  نویعلا  ن  نأ  ًامات  غلا  م 
ةمزأ ءاثأ  يف  حاجالا  ىلإ  اعد  حاجالا ه م  اوهات ض 

: مألا مل  اذإ  ةلا  مألا  نذإ م  راسا  نود  مو  فسك 
م كأ  دعل  ًالتاق  ح  ماص  ناك  ام .» مأ  مالا  الع  »

ةغلل ناك  اذإ  اع  لءاتو  فوزلم ، عم  ًةنراقم  سالا 



نفلا م ت ت  فسك ، ةمزأ  ءاثأف  .رود  ةمالعإلا 
علا م اه  .هجو ل   ةحلل  تاو  يثإلا ، هلا  جئان 
ناك لاحالا ، لفأ  يف  قاعلا ؛ يف  ًام  لل  ةفاللا  راقلا 
ىلع تاس  لق  للا  م  اوّف  یلا  قاعلا  لح  نامإ 
هل ءانأ  ات  ییعلا  نأل  لذ ، ىلع  اوؤج  اذإ  للا ،
نأ لع س  ل  لقأ  ؛ ثأ  للا  سألل  لو  .هءارو 

.باهرإلا ىعم  اح ل  نأ  لفلا  لت م 
، ًاأ ةلهم  رمأ  كاه  ناك  حاجالل ، ةقالا  ةفلا  يف 
هنأ بألا  لا  عقت  قل  .یداعلا  قاعلا  لعف  در  اهكأ  مو 

رِّلا  » لاسا للا  يف  مألا  دلا  لاسا  س 
.ةمَلا باعلا  حأ  رهلاو » ّزرألا 

ءالا لك  عقت  نالا ، ءاحأ  م  للق  دع  ءاسا 
جأ ل  .امأل  ةثراك  ثو  يعلا  لاعلا  يف  ًاقت  ةنألاو 

سوؤلا یلا  يباترا  یات  عقالا   يف  ماهالل  ًام  مألا 
لو علا ، يمأ  حاجا  ةنألا ض  ناك  .ةللا  ةعلا 

اذإ رمألا  اهلس م م  يلا  ةاقلا  ةلاسر ن  ت ت 
يف ةداقلاو  مالا  ىلإ  ةلا  ٍغُم  غ  عّقت  هنإ  ن ؛

.هرق
حاجالا ىلع  اهلعف  دودر  لح  ةحاو  ةلود  كاه  ناك 

هّمدو للا  ماص ح  لحا  قل  .لا  ىعم : قاعلل  شلا 
ناك .هشأ  ةس  ع  هم  هجاخا  امأ  ماقو  ماع 1990 ،

لا  لت  يلا  تالا  يف  مانا  لا  دهی  ماص 



هداقا ىلع  ةثراك  جئان  مألا  اهل  ناو  ةیج ، تاه 
أ يف  ههب  ماص  مق  ق  لب  يف  م   .هسألا  قسو 

؟ ةل
لاعو ٍمامو ، لاعأ ، لجرو  ةفس ، لام  ىلإ  ثت  قل 

، ةلاع ةفاقث  وذ  اناك  .خآ  لال  و  داقا ،
، جانو ةَّم ، ةش  وذو  ةقال ، ةلنإلا  نلو 

هلو ماص ، م  للا  ئا  ل  نوی  اناك  .ءاثأو 
لقن امأ  ضفُ  اذال  ةفلم : ق  هفن  لالا  اح 

لا ةّس  يف  خآلا  مالا  يقُت  ناك  اذإ  قاعلل  ةاقلا 
داغ يف  ًااقد  َم  مان  نس  له  ةقلا ؟ ة  يف 

حلالا عم  ضراعت  اذإ  اس  الو  لقم ، ىم  عاّتا  ىلع  ًارداق 
تاانالا زفلا  ىلع  ًارداق  يقاع  بح  نس  له  ةمألا ؟

لك حمو  فلا ، راعسأ  عفرو  لف ، عب  دعو  قالإ  عم 
غ ةن   » ی بألا  لا  نأ  مأ  لاو ؟ اوروأل  دقعلا 

.لئاسإل ًءاع  لقأ  ن  ماص » ةلعاف ع 
تعل لساك ، يلع  لهم  يف  قلا  لذ  يف  ك  ل 

قل  .ةراخإلا  ةلا  يف  رمألا  هه  جاردإ  ىلع  َُم  ينأ 
.ةحفم ةعرذأو  حف  نلقُس  هنأ  نمألا 

يفالا تلا  ءاثأ  لمز  يفص  ىلإ  ثت  ق  ك 
اه ىلإ  َلصو  له   » .نتاش قف  يف  يمألا  لل  جلا 

لالا يف  نعرالا  .عت  نأ  لفألا ل  م   » .يلأس ّلل »؟
لا نأل  ًاغ ، ةخألا  ةلل  هلقح  يف  نلع  .ةقلا ق  ه 



«. ماقرأو ءاسأ  ىلع  لح  قل  .كاه  ىلإ  لس  يمألا 
مألا لذ  نأ  ًالهم  لازأ  ال  و  ًاكاش ، يسأب  تأموأف 
تما يلا  يتخ  غلا م  لذو  ةقلا ، ن  نأ  ةفالا  

ةمالعإلا ةكالا  ناك  ًا : ناك  فلا  لو  .تاس  خ 
ةقلا نأ  ىلإ  ًةفاضإ  راخألا ، فَد  ىلع  هت  ةمأ  - لنألا
ءالجو ةلا ؟ نهجس  ىم  .مألا  دلا  ح  يه 

ع رص  اقلا  لذ -   ىلع  لام  خ  ه  عرالا 
.فلا يفص  عم  ةلا  ةفالا  راإ  يف  ةله  مألا 

مقت ةرلا  ةمالعإلا  ةللاف  .لَق  ًادا م  ءيش  لك  ناك 
يف لذ  غت  علا  حو م  رهزو -  ّزرأ  ةرلا -  ىلع 

.ع ام 
.ًاخم نتالا  يف  لا  نالب  الا  ناك  لا ، اهل 

.لذ فع  هو  لَّم ، اك 



عالا ع : لفلا 
« لالا ّرت  ةالا  »

يعباسأ نأ  لع  لل  داغ ، قس  ع  يلع  كتأس  ك 
دلا لخد  امع  ناح  ق  ثاحألا  ضرأ  ىلع  ةخألا 

ل يلو  ئاقلا ، فلا ع  مز  هنإ  اّر  .داغ  نمألا 
لص  » نأ له  .ةفلألا  جذالل  ًارات  مألا س  ةاب  يف  رأ 

م ه  حام » ناو  مأ  ًادج  و» ةیاهص »
وأ ةاعلا » ةلا  ةمواقلا   » نإ له  ءافللا ؟»  » مأ نلتاق ؟

ًالث ًافق   » نوها له  هماخأ ؟ ه  مال » لالا  »
سا هو  علاو ،» ةملا  ةلع   » وأ ةناس » ةفاك  تاذ  نل 
ناك اب  ةیج  تك  ةل  ىلع  هقالإ  ينس  ْلا 

.ةَِعَُْم لات  بلا ال 
فلا هنأ  يعّو  ةصالا ، هتالم  عم  لل  ناك 
تدروأو ف .ثاحألا  ةاور  يف  ةصالا  هل  ًاقفو  حلالا 

اهتاجاسا ًةنا  ةعاقلا ، عم  يلعف  يقاع  ٍنواعب  تاماهتا  زن 
ان ض نأ  ًاذإ  وروألل  ك   .تاماهتالا  هه  ىلع 

؟ س للیأ / تاهب 11  ت  لا  لجلا  م  للا 
ةنفللا بح هللا  ةم  ماقو  امأ ! نه  هنإ  علا ،

ك تاهلا : باترا  يلئاسإلا  داسلا  ًةهم  هفن ، مألا 
نه هنإ  علا ، قاعلا ؟ ىلع  مللا  ءاقلإ  ًاذإ  مألل   

! مالسإلا
؛ ةماه ةع  ةلود  ةصاع  م  ًاقالنا  بلا  ُكاو  قل 



.ةهاقلا انلا ، مأ  تاس ، خ  لق  هم  ُقلنا  لا  نالا 
لالا ح ءارو  مألا م  عات  ةلا  ةملا  ناك 
ًامأ ناك  ةعلا ؟ اسوألا  يف  ناك   لا  ام  لو  مأ ،

ا يلا  كامألا  لا م  كاه  بلا ، لو   .ًالهم 
تأو .ةلهلا  رمألا  لل  ةافلا  لا  اهف  هُن  نأ 

يف لج  قل  يعلا .» عرالا   » ناع ةفلا  يف  دع  ةا 
عالا اوّع ع  یداع  عم م  یداحأ  جأو  ةیلا 

ىلع تاملعلا  هه  نامإلا ن  لو   .اهذ  فنآلا  ةعلا 
هنإ ...مالسإلا  هنإ ض  : » لجاعلا ألا  راإ  يف  الإ  ةفللا  تاشاش 
ّفت ةلاقلا  لو  .ثلا  ىلع  سالا  أّت  اذإ  ًاج - » ئّس  مأ 

: هئاسأ نود ِذ  ثلا  ءارآ  لقن  و  كأ ، ًانام 
يرجي ام  لكف  ًاذإ  ةردقلا  ّيلك  هللا  عبطلاب  هللا  نم  باقع  هنإ 

يتلا ةقيرطلا  نع  ايكرت  خألا يف  لازلزلا  لصف  نك  هتئيش ال  نهر 

كلذك سيلأ  ًاضيأ  زديألا  ةرهاظ  كانهو  مالسإلا  ايكرت  اهيف  تضفر 

ببسب باقع  وه  مألا  حايتجالا  ًاضيأ  هيأر  نع  مامإلا  ّربع  دقل 

فتاهلاو لزنملاو  لاملاب  نومتهم  عيمجلا  ىوقتلا  ىلإ  انراقتفا 

مَزهُيف ةعرسب  يرجي  ام  ءاهتنال  ّوتلل  انتاولص  انعفر  دقل  يولخلا 

رصم قتاع  ىلع  ةبك  تايلوؤسم  كانه  نورداغيو  ةعرسب  نويكمألا 

ةراضحلا دهم  اهنأل 

اذامل كلذب  اوماق  امل  يقيقح  يحيسم  نويكمألا  ناك  ول 

بحن نحن  صاخلا  هدئاقو  صاخلا  هماظن  بعش  لكل  نولخدتي 



قارعلا لمعأ يف  تنك  ىلوألا  جيلخلا  برح  ءانثأ  انبحي  كرابمو  كرابم 

ىلإ جرخي  مادص  ناك  فصقلا  تايلمع  دعب  تايولحلا  دادعإ  يف 

وهو هنوبحي  عيمجلا  نأ  حضاولا  نم  هسمل  ىلإ  سانلا  عراسيف  عراشلا 

سانلا بحي 

نكلو ةيالو  سمخ  نم  فلأتت  اهنأل  اعلا  دلب يف  ىوقأ  يه  اكمأ 

نآلا ةهجاوملاب  موقيو  اعلا  شيج يف  ىوقأ  اث  وه  يقارعلا  شيجلا 

نونوكيس مهنأ  نوكردي  مه  برحلا  ايناملأ  ضراعت  ببسلا  اذهل 

ذاقنإل ًاسيئر  هلعج  هللا  نإ  شوب  لاق  ةيلاتلا  ةلحرملا  يف  فَدهتسملا 

دونج مايق  نع  ًارخؤم  تأرق  دقل  كاذ  شوب  مالسإلا  نم  اعلا 

نوكي له  تاينيطسلفلا  لماوحلا  ءاسنلا  ىلع  ةنهارملاب  يليئارسإ 

قُِحملا نم  ةفرعمل  ءاسنلا  نطب  مث  نم  نوّقشيو  ةاتف  مأ  ىتف  دولوملا 

ةيندعم صافقأ  ّنهوداتقيو يف  ّنهسبالم  نم  ًاضيأ  ءاسنلا  نودّرجي  مه 

ةلثم ًارومأ  عمسأ  امدنع  ًابضغ  طيشتسأ  ليئارسإ  ءاحنأ  ةلوج يف  يف 

لثم رمأب  مايقلا  نك  فيك 

دوقأو يف يداع  دم  جأ  ىوس  تسل  يسايسلل  يه  ةسايسلا 

ىلإ دوعأ  ًاثك  اهعباتأ  ال  انأ  ًاقدص  برحلا  ةرجأتسُم  ةرايس  ءاسملا 

رعشأ ًاحابص ال  ةسداسلا  دنع  ضوهنلا  ّيلعو  ليللا  فصتنم  لزنملا يف 

موجه سانلا  لوقي  بيهر  رمأ  هنإ  رابخألا  ةعباتمل  غُّرفتلا  ةبغرلاب يف 

ةعرسب رمألا  يهتني  نأ  لمآ يف  مالسإلا  ىلع 

طوقس دعب  ىصقألا  دجسملا  رّجفتس  ليئارسإ  نأ  ملعت  تنك  له 



يراشتسم لك  سمأ  عوبسألا  ةفيحصل  يسيئرلا  ناونعلا  هنإ  دادغب 

ال نورخآو  كلذب  رهاجي  مهضعبو  دوهي  مه  ًابيرقت  شوبو  نوتنيلك 

تيوكلا حاتجا  دقل  مادص  لثم  نويّرس  دوهي  مه  مهوذح  نوذحي 

طفنلا بناجب  جيلخلا  يف  مهدونج  عضو  نم  نويكمألا  نكمتيل 

سيل نأ  نوملعي  دوهيلا  نأل  مالسإلا  اوفعضأ  دقل  ةسدقملا  نكامألاو 

يوق مالسإ  دض  ثكلاب  مايقلا  مهتعاطتساب 

ينولإلا يس  رأ  نأ  ب  ألماو  لذ ، لك  نّود  قل 
قل .ةلل  ًةاعم  نوی  بعلا  لع  لسام  نإ  لئاسلا :
نأ فعت  نأ  ًاذإ  فب ، یلا  اه  جأ  نأ  خأ  ةم  ث 

لو لت  ةو  ددت  نود  رمألا  علا م  اه  نلق  سالا 
.هیأر عم  ضراعلا  أر  أی  امع  الإ  نغ  .غ ه ال 
یداحأ جأ  ك  راهلا ، يفف  .ًاغ  ًاتور  ًالع  ناك 

قل .ءالا  يف  زافللا  هاشأو  يعلا ،» عرالا   » دع يف  اهل 
داغ ضّعت  امع  لساك  لعلا  يئب  ةفل  ًالثام  مألا  اب 

ةمالعإ تان  جوأ  و  ءالا ، لعث  ةلع  ءاثأ  فقلل 
لب مالا  ّيلع  ل   .ناّع  قفلا  يف  يفغ  م  ًاقالنا 

رأ نأ  ناو  نفللاو ، ةعاذإلا  حلال  لعلا  فقت ع  ينأل 
.ةِّم عضام  داعإ  يم  لت  يس 

يهانا ام  مأ  فلو  زافللا ، ةهام  يل  ّت  لل ،
یلا لب  ةغلا ، تاقلا  ىلع  ضُعو  لق  ام  ل  جرلا ،

ةلسو ناك  حاجالا ، قس  يلا  ةفلا  يفف  .ضَعُو  لَقُ  ام ل 
تاقالعلا ةكام  ةهجو ن  ّت  ةِجلا ق  فسلنأ  مالعإلا 



ّفوو .بلا  ءاثأ  لالا  اه  ىلع  تساو  ةمألا ، ةماعلا 
يف ةهلا  يسلا  علا  الا  هقلأ  یلا  نفلا 

، ّوعلا نان  م  نوف  دل  ًارص  لا  يف  نتاش  قف 
للا هلالخ  ه م  ًاعقم  نغلو  نارلا ، نفحو ت 

هنأ ًالِع  قاعلا ، ءاعألل  رص  َقلُت  لو  .ّوعلا  م 
هجو ىلع  حاترالا  وأ  تلاو  فلا  ةؤر  عاسا 
ىلإ ةلا  ةللا  هنا  یف ، ةلك  مألا  ناك  .مألا 

ةهجام يف  امأ  لتو  مُه ، يلا  رهلا  سلا  ةقف 
.ةیج ةع  ةقف 

لا حلالا / لا  ةدلهلا  ةراقلا  تُعا  قل 
هلسرأ م لا  لللا  عم  ًاقت  للالا  لك  قاتو  ئلا ،

يه مأ ق  ةیم  أفم  ىلع  ةلا  يئلا م ق : ةدالا 
عللا لاإل   » لب ةع  باسأل  ال  تالوألا  ىلوأ  م 
لاقلا عم  ضفُو  قو م .» عسأ  يقاعلا  علل  ةنانإلا 

يجللا قفلا  م  ةدافسالا  مع  ةفام  ل  ةیلا  لخاد 
عرالا لاق   » نأل لب  حاورألا ، يف  ةك  ئاخ  عقوو  يمألا 

يف نلا .» ففص  يف  تااصإلا  یعلا م  عقو  ىلإ  دس 
يقاعلا علا  عام  ىلع  ةقَّلعم  ةهألا  ناك  ملا ، ةاهن 

هه نسلا  نعلا  نقالاو  نلسالا  دّدرو  هجامو ،
الع هنأو ل  مأ ج  بلا  نأ  ًاض  ىحوأ  ام  ًاعم ، لاقألا 

.قاعلا عل  مألا  حش  س 
.يئلا ةدالا  ةّهلا م م م  عقلا  لك  ت ت 
.راخإلا فالا  لع ،» لوأ م  ُك   » مألا نأ  نأ  يلا  عف 



ق مأ  نأ  يئلا  ةدالا  م  م  كأت  ىلع  ّلل  الح  »
ا لإ ، ةدع  .مألا  سوناملا  لاجر  یأ  نآلا ب  يه 
هنأ ل الإ  هفن  مألا  ثح  ماع 1991 ، جللا  بح  يف  ج .»

اهلسام مق  قلا  لذ  يف  ةع  ةنفلت  ةم  جی أ   
لاقنالا م ج نآلا  .ةسلا و  ةمألا  تانالا  حب 

ئاقلا عم  َشام  يفتاه  یح  سو  ناك  يلا  ةلا  ىلإ 
.ق مأ  يف  يقاعلا 

يب يلاو  نأ  نأ  يلا  فص  قّص  له  نآلا .» كأت  ایل  »
حافإلا ل  لا  ةهم  نأ  كألا  نلع  اناك  لذ ؟ يس 

ئاخ لقأ  ّوعلا  ةح  لش  لب  اهلع ، لَّع  تاملعم  ع 
دراو ءيش  لف  ...مألا  اه  غلل  بلا  لع  ناك  اذو  ةم ؟

.بلاو لا  يف 
لأ  ةمألا ، ةالا  تاتلا  لت  لك  ناج  ىلإ 
يثا م  مالعإلا  لئاسو  للت  ة  سالا  ت  فلا  م 
لا معو  همق  لا  س  ق  قاعلا  ناك  ًاماع ؟ ع 

يمألا علا  عم  لو  .ةع  ةلح  ش  ىلع  بألا 
ةك ةاف  تهش  ىح  ألا ، تاعالسال  ًاقفو  مألا ، ناك ض 

ًادج تأر  اهنأ  سغنلا  مامأ  اهع  م  ةع  ةمالا  يف 
ىلع نت  هنعو  هضام  م  ًالافأ  نوخأ  قاع 

.ًةَشام داغ  ىلإ  ضالا  هه  لقن  نامإلا  نل  ضرألا ،
ةلع لحو  ةفللا ، تاشاش  ىلع  ةهالا  حت  ضُع 

.قالا عساو  یأت  ىلع  لا  ت 



ةدالا م  يف  ةماعلا  تاقالعلا  م  َلا  اه  سو 
يلا ةقلا  لاح  ًاص  يغلا  مالعإلا  اذال ل   يئلا ،
لَ ملا  م  ةق  ةل  تّف  قل  يضالا ؟ يف  اهب  لمع 

ثألا ی  نأ  نود  ف  نقای  هنأ  یت  ىلإ  فلا 
تاشاش ىلع  ه  ل  لا  حلا  مألا  ل  هلو  .هف 

.ةغلا تاقلا 
ةلاح ىلإ  نغلا  نعلاو  نلسالا  ناك   ام  ًالاغف 
فلم م للاف  ءيش ، لك  غلا م  قاعلا ؛ يف  راقسالا  مع 
يف داكألا  اهب ، كَم  ساق  ال  ةناس  تاعم  ثالث 
كاه لو  .بلا  يف  ةعلاو  سلا ، يف  ةّلا  لالا ،

، ىلوألا ةلاعلا  بلا  ةاهن  ىحو  .لذ  ثوح  ةل  فت 
، ةناعلا ةللا  ض  ةلقم  تاعاقم  الا  هه  ناك 
ام اهم  لشو  لذ  ع  ىعلا  اناب  اهلع  لسا  قو 

لالا نالألاو  یللا  هشأ   مألا  ناك  .قاعلا  فع 
اتا هنأ  هراخو  ةحاو ، ةعم  يف  يلالا  لهلا  علاو 

اناب تّعت  راقسالا  معل  ةفصو  ناك  .ًایج  ًالب  نل 
ةالاو ةنعلا  ىلع  ًاعم  ىقی  قم  ًاقاع غ  نإ  اهعضو :
يمألا ةجرالا  زو  لاق  او  .نل  ماوأل  لو  ةنالا 

سُر : » ةساملبد رهلا  هاك  يف  ك  ه  سألا 
ٍّح ىلإ  وروألاو  ةجألا ، قلا  لِق  سوألا م  قلا  دوح 
ىلع اه  لهت  فهب  ىلوألا  ةلاعلا  بلا  ةاهن  يف  ك ،
لاعلا يف  ةدولا  لا  م  یعلا  ناك  لل ، ةقلا .»

ىلع ةم  ًةمم  ةغلا  تاملا  اهسر  ةم ، يعلا 



ةللا بعلا  حلام  راعالا  ع  اوخأ  لو  ةرالا ،
.كألا

ةغلا مالعإلا  لئاسو  يف  ةدرالا  راقلا  ّض  قل 
ىلإ ردای  قو  .سوألا  قلا  يف  بغلل » ةهالا  عالا  »
ىلع مألا ، اه  هف  حت  يرالا  حلا  َقد م  نأ  هذ 
يف ةاقد  ةمح  نایإل  ناك  .نایإ  ع  حش  لالا ، لس 
ع شعلا  ىلع  هالا  لجأ  هأ  آ  يلا  لو  تالا ،

.فلا ةعاص  مأت  رق  لا  قّم  ءارزلا  ئر  ىلع  بالقنا 
تأنأ بغلل  ةلام  ةلود  ىلإ  هاّإ  ًالِّم  للا  ءاب  هالا  داعأف 
يحی داف  فتاو  ةقفلا ، عو  ًالعاف  تابام  زاهج 

قل .ملا  ةقلا  يف  ةئاقلا  ةنألا  عل  ةآم  يه  ةلا ؛
داخإلو .ةمالسإلا  ةرهلا  ثو  ةرلا  ما  ىلإ  غلا  دأ 
تازاغلا ماص  حلب  ةغلا  تاملا  ماق  ةرلا ، هه 
.ةاعلا - ةنایإلا بلا  لالخ  خأ ، رمأ  ىلإ  ًةفاضإ  ةمالا ،

لباقم يف  ّس ، ن  ىلعو  ةلسألا ، ًاأ  نایإ  اودّوز  هلو 
انك ةف  نال ، يف  غلا  ئاهلا  حاس  قالإ  نایإ  ما 

م : » ًاأ نألا  اه  يف  ك  ه  لقو  .ةنایإلا 
نلم تام  قل  ةهلا .» با  قفلا ل  ًاّأ م  نأ  فسلا 

.ش
یلا غلا  یهالا  دع  ك  .ندال  ب  ه  لذ  ع 
يلا لَِق  اِّلُسو م  تاس  ةل  اّرُد  هلم  ًاصاشأ  نأ  افع 

ماعلا 1979، يف  ًاأ : ةللق  تال  لذ  حش  و  هأ ؟ آ 
مالا اقسإ  ىلع  ةعالل  ناناغفأ  يتالا  داتالا  حاجا 



یهالا ءانإ  هأ  آ  يلا  ماق  لذ ، ىلع  ًادر  .يعلا 
ناو نوهالا -  ضاخو  .ةعلا  لولا  ع  عم  نواعلا 

تااع ض بح  ةعلا -  هه  دافأ  م  ندال  ب  ةماسأ 
م يف  لاقلل  ث  م  هع  هذو  ًارانا ، اققحو  سولا 

هما ندال  ب  ضع  لا ، ماص  حاجا  امعو  .ئالاو 
امأ ءاعسا  لّف  جللا  لود  لو  هد ، هعمو 

نأ ىلع  ًاعاق  ًاللد  مألا  اه  ندال  ب  عاف  .اهتعال 
لذ ىع  نو  ىح  راسالا  ىلإ  الإ  ىعت  ت  ل  ةنألا 
لاعلل لكا  ت  ق  ناك  يلا  ةغلا  قلا  ءاعسا 

ىلإ دأ  ام  هفاهأ  ندال  ب  ّغو  .لوألا  ماقلا  يف  يمالسإلا 
لكاو ...قاعلا  حاجال  رّلا  ناك  يلا  تاه 11/9 

.ةقللا
ةلداعلا ءج م  يه  ةِّلا  دالا  علا م  اه  نأ  ق ت 

لل ٍفاك  قو  كاه  ناك  .غلا  یهالا  ىلإ  ةلا 
لاسرإل ًامی  تارالولا  فالآ  قافنإ  نامإلا  ناك  اذو  َشالا ،
كاح ّعی  ءانألا ، تالاو  راقت  زاإل  داغ  ىلإ  لسام 
حت ةق  خأ  ةصاخ  جماب  وأ  ةئاثلا  جمالل  ةنام  عضو 
دقعلا يف  سوألا  قلا  يف  ةغلا  تاملا  هعل  لا  رولا 

ًاردان الإ  ةغلا  تالا  يف  مألا  اه  ُی  اذال ال  .ةخألا 
؟ داغ ىلع  لباقلا  لباو م  قس  لالخ 

ةراخإلا تالا  يف  اهلإ  قلا  ی  ل  خأ  رمأ  كاه 
ةع تام  ناك  ح  يفف  .ئالا  هاتالا  مالعإ  لئاسل 

، ةعا ًةعاس  فقلا  ع  ةجالا  ةنانإلا  قاعلل  ضعت 



ماقأ ناك  ءام ، لك  يف  .خآ  مأ  ةغلا  تالا  ماق 
، ئالا ةَّم  ةقلا  ع  ًةحل  ّعُت  ةلا  مسلا 

منو هسأو ، ةغص ، رصو  تاالاو ، فلاو ، تائالاو ،
وأ نأ  نأ  يلا  ىلع  ةرَّلا  یفلا  تاقل  يفو  .ءاحو  ءافص 

هت تالتاقم  ت  ك  ةلا ، جمال  جّوت  يلا  تااعلا 
ُلت م قل  هماهبإ : عفب  ناّلا  مقو  تائا ، تالماح  ىلع 

تلا ةساب  ةَّعُلا  ةلا  رلا  تهأ  قل  .لباقلا 
اونا ك .رادالا  دافت  ةلّللا م  لس  تافذاق  ّت  ةك 

فه خوراص  ةعاص  ا  .مالفألا  لقت  ءاذأ ، ن 
تاجرد قف  رولاو  ملك ، ةس  ةفام  عق  ع  ًاضاحم 

.ّللا
هُت تلا  ةساب  ةّعُم  ةم  رص  كاه أ  ل  

ًاغل ةدقع 140  ةلق  ك ت  رافنالا ، ع  ثح  لا  ام 
، فی ال  ماغلألا  هه  م  للقو  .ةاد  مت  اهم  لل   

اهف علی  كامأ  يف  ةفم  غ  ماغلأ  ىلع  لت  اهو 
ام هُت  تلا  ىلع  مسر  ًاأ أ  كاه  لو   .لافألا 

یلا للا  ةئاخ م  ةلق  فت  امع  لا  لل  ث 
.لا يف 

.زافللا ةلا  ه  ّهی  قفلا  ةفغ  يف  ًالاج  لسام  ناك 
: ةلالا ةلاقلا  ك  ةمألا ، ههك  َمأ  عو 

مايألا هذه  يف  رمألا  يف  ركفأ  ام  ًابلاغو  يسفنب  فصقلا  تربتخا 

ةتسلا مايألا  ثدح يف  ام  ةنراقم  ناكمإلاب  نكي  ةزغ و  كلذ يف  ثدح 



عاستا ةهجل  تيركتو  لصوملاو  دادغب  ناكس  هل  ضّرعت  ام  عم  ةيضاملا 

كنك هباشتلا  ضعب  كانه  كلذ  عم  فصقلا  ةدم  وأ  فصقلا  ةعقر 

اذإو  يندملا  فوفص  تاباصإ يف  عوقو  نع  ءابنأ  عس  ماودلا  ىلع 

ءاره نم  هل  اي  ةفيظن  ًابرح  نوكت  ًادج  ًاعفترم  ثثجلا  ددع  نكي 

يأ نم  كأ  هب  رعشت  ام  نإف  لبانقلا  طقاست  ناكم  تنك يف  اذإ 

ءارو دوجوم  ام  صخش  يَدي  ب  يه  كتايحف  زجعلا  وه  رخآ  ءيش 

ىلإ يدؤي  رارق  ذاختا  هتعاطتساب  ناّبرلا  ةروصقم  وأ يف  ةبقارم  ةحول 

ناك هنإ  ثيحب  ًادج  ٍثغُم  فوخب  ترعش  ةزغ  كتقاعإ يف  وأ  كتوم 

طيحملا  ينيطسلفلا  نأ  ادب  دقل  روفلا  ىلع  هنم  صلختلا  ّيلع 

ةلبنق يه  اه  هأ  يحرسم  ضرع  اننأو يف  ًاضيأ  هسفن  رمألاب  نوموقي 

نيذلا يقارعلاك  تاماكلا  مامأ  صقرلا  انتعاطتساب  ناك  طقست  ىرخأ 

نوباهي ال  نويقارع  نآلا  ينطولا  مهنويزفلت  مامأ  نوصقري  مهنورت 

يسلا ىلع  دهشمل  ناونع  وه  ةيضاملا  ةليللا  هل  اوضرعت  يذلا  فصقلا 

ةيضاملا ةليللا  فصق  دعب  فوخلاب  نورعشي  نويقارع ال  نأ  نأ 

ةلبنق نع  ةزغ  نوينيطسلف يف  ةثاغإ  لع  ثّدحت  دقل  ءاره  هنإ 

تابونو ةيئاقلت  تاضاهجإ  ىلإ  تّدأو  ّيلحملا  فنعلا  ةدح  تعفر 

ةلبنق لب  امام  وأ  اباب  لافطألل  ىلوألا  تلكلا  نكت  و  ةيبلق 

اهعضو ءامدو  تاصاصرو  تالتاقم  موسر  ةرئاط  و ديهش 

نأ نم  ًالدب  نوربكي  امدنع  مواقملا  ىلإ  مضنالا  نوديري  لافطأ 

مهدحأب كاسمإلا  ةبعل  نوبعلي  الو  لثمم  وأ  مدق  ةرك  يبعال  اوحبصي 



ّيلحم سفن  مِلاعل  ًاقفوو  وملا  ينفادو  دونجلا  ةبعل  لب  رخآلا 

ًاليل و مهتّرسأ  نولّلبي  مهنكلو  تاماكلا  مامأ  ربكأ  هللا  نوخرصي 

موجه عوقو  نوشخي  مهنأل  سنجلا  ةسرم  ىلع  يلاهألا  ؤرجي  دُعي 

ةزغ ءابآلا يف  دحأ  ربخأ  دقل  مهلافطأ  ىلإ  ةعرسب  ضكرلا  مهيلع  نوكيو 

ًاّرس اهسبالم  ءادتراب  تاونس  ا  رمعلا  نم  ةغلابلا  هتنبا  موقت  فيك 

ًةَرشابم أجلملا  ىلإ  ضكرلا  نم  نكمتتل  كلذو  مونلا  ىلإ  دولخلا  لبق 

فصقلا لالخ 

تالاصتالا ةكبش  دوعت  امدنع  ةيتسهلا  ةيفتاهلا  تالاصتالا  كانه 

هنم ةلئاعلا  بسكت  يذلا  لمعلا  لازي  له ال  عيمجلا  اجن  له  لمعلل 

برحلا رارضأ  يطغت  مأتلا ال  تاصيلوبف  هبهن  ّمت  له  ًااق  اهقزر 

كنك لبانقلا ال  طقست  امدنعو  تانيمأت  صاخشألا  مظعم  كل  الو 

ءافطإلا تارايسو  فاعسإلا  تارايس  رمألا  اذه  لمشيو  جورخلا 

ّعتي رخآ  ثداح  كل  عقو  وأ  مّلسلا  تاجرد  ىلع  َتطقس  اذإ  كلذل 

يّيبصع يلاهألا  رمألا  اذه  لعجي  ًاما  فصقلا  فقوت  راظتنا  كيلع 

طقست امدنع  ناكملا  ءاجرأ  نوضكري يف  لافطألا  نأل  كأف  كأ  جازملا 

ةعرس يف ىصقأب  ضكرلا  نولواحي  وأ  محلا  نوئبتخي يف  مه  لبانقلا 

فصقلا فقوتي  ىتم  اولأسي  نأ  يعيبطلا  نمو  عراشلا 

ةنطل ًادج  نوسئاي  ينيطسلفلا  يلاهألا  نإ  ةثاغإلا  لع  لاق يل 

نكلو ةعاس  نوضغ  يف  وأ  ًادغ  ةملك  نوظفلي  مهنإ  ثيحب  مهلافطأ 

خألا مهذالم  مهو  مهلهأب  مهتقث  لافطألا  دقفيو  رمتسي  فصقلا 



راغص لافطأ  روص  مالعإلا  لئاسو  هاوس يف  نم  كأ  هدقتفأ  ام  اذه 

يتسه لكشب  مهلهأ  نولكريو  نوبرضيو  ةرفح  لخاد  ىلإ  نوفحزي 

فصقلا لالخ  نذآملا  نم  ىلُتت  نآرقلا  نم  تايآ  نوكَبرُم  مهنأل 

الو ًادبأ  كلذ  َرأ  ديدشلا   مهفوخ  نم  صلختلا  ىلع  سانلا  ةدعاسمل 

ىسألا ضرعل  رعلا  رظحلاب  نوكسمتي  مهنإ  ةريزجلا  ىلع  ىتح 

ةعيرملا ىحرجلاو  ىلتقلا  روص  نوقفرُيو  ىذألل  ضّرعتلا  ةيلباقو 

ةيلوطبلا يقارعلا  بعشلا  ةرباثم  نع  صوصنب 

يف لسالل  ث  مألا  اه  نأ  حال  قو  يف  يغلب  قل 
تاذ ةداعسا  ىلإ  باضالا  م  ةف  دت  ناحألا : لاغ 
لا حافإ  ىلإ  ةجا  ًةأف  نتو  ةلثام ، تافل  دعت 

لا خأ  ةلاقم  عضأ  ل  .قلا  عم  اهّك  ق  ك  عال 
ىلع لام  خ  لعفلا ، دودر  لا م  اه  ىلإ  تدأ  يهم  ةلوام 
جراخ الإ  ناحألا  لاغ  يف  تااك  لفأ  عضو  عت  نأ ال 

.يفالا راإلا 
صاق ماك  بلا ، عقاو  راهإ  اه  يلا  دالا  اهنإ 
قاع راخا  ل  لالا  هلع  ن  ام  فصب  ًالم  سّم 

نإ لا   ةع  ةمألا  ةلسألاف  هنأ  ؛ ل  اك 
هت ىح  لا  يف  حأ  دجو  ًابأ  نری  ال  قاعلا 
ثت نأ  .عرالا  بح  ح ل  ًالئاسإ  عَد  وأ  .ةصاصلا 
فهلا ىلإ  لا  لق  رالا  لف  .ًةأف  با  حفو  قاقز ، ع 

؛ لع ىقُ  ًاّلم  ًاش  فهلا  ناو  رالا  لت  اذإ ل  نأل 
اههجو ىلعو  ملا  ق  اهع  م  ةمالا  يف  ةاف  نت  قو 



.ةم ضرألا  ىلع  ّف  ةهلا ، تارامأ 
لغأ يف  هت  نأ  نأ  يلا  راقت  لو  بلا ، يه  هه 

: دج عل  لا  اهم  يلا  تانالعإلا  ناحألا 
 - ءيش لك  قف  «. » لاع عّسی  لا  يلا  لسألا  »

ةق ال ةساق  هام  ةع  تام  ضع  نالا .» حالس 
، ةقّم لافأ  سوؤرو  تاقلقو  تاح  تال  اهرّت   

كأ هاُلا  ّتو  ةق ت غ  نو  ةعاس ، ع  ةعاس 
تأ م ل  خآ  هم  يف  هو  .فاعلاو  نلا  ت  ام 
هو ةفح  يف  ىلقلا  قاعلا  دلا  ع  ه  فلا  فلا ع 

.ءالا ةالا  نلای م  ال 
ًاج ةك  بغلاو  قلا  ب  ةهلا  تب  ةلثام ، تاقوأ  يف 
ىلإ َُت  ةفلم  ًارص  نأل  لب  اع ، نفلم ع  انأل  ل 

قاع نوها  بعلا  ناك  می ، ع  ًامو  .ال  ضَعُتو  سالا 
يف هفاأ  تعتو  ءالشأ ، ىلإ  هتالئاع  دافأ  لّت  عفم 

يمألا ئلا  ث  م  نعو  .ءيش  لك  عاض  قل  نالا ؛
فو ةمداقلا ، تاانالا  ىلع  هعو  َّقلا  رانالا  هی 
تااصإ ةنالا » راضألا   » راعا لح  لاس  ىلع  ةاجإلا 

.ةضع
لل بلا ، لالخ  اهجاب  ةغلا  مالعإلا  لئاسو  ماق  ل 

نأل لذ  ث  لأ  .نوأّو  نی  ةفللا  ةهجأ  مامأ  نوهالا 
قِف عم  ًابأ  لع  ل  ًاقت  بلا  يف  ةخ  نل  م  ًاّأ 
ًاُل اوجو  رلا  ع  نأ  ىلإ  لذ  دع س  له  لا ؟



ًامأ تاك  یدو  كهامتو  يتاأ  لم  ءاسأ  لت  ةع 
ءاهنا لقف  .لذ  أسأ م  لا  ن  نأ  يف  لق  يبای  ًام ؟

يلا ةلا  نت ع  لاه  لانشاننإ  لا ـ فك  بلا ،
تالالا ةئلا م  ةمألا  لاسرإلا  تام  اهقلت  ناك ق 

ىلع تالا  نقلا  ءالا  ءاله  عاس  قل  .ةراسالا 
لاسرإلا تاف  .هها  نأ  اهرهج  ام   فاكا 

ناو .ءيش  لك  م  غلا  ةرات  تاسم  يه  ةمألا 
دع دادزا  ةو ، كأ  قلا  ناك  الك  ةضاو : تاصلا 

، بلل ةهام  تاهات  كاه  ن  نأ  ضفُ  .یهالا ال 
تاراعساو شانألا ، لا م  لب  هل ، ىثُی  ااض  تااورو ع 

، یدسالا يف  ةففم ، خو  منو  لا ، ةزام ع  ةبدأ 
مألا رالا  حأ  جوأو  .ةیفلا  تاقللا  يف  راعلا ، يف 

يف هص  ث  ام  اهو  لالا .» ّرت  ةالا  : » تالك ثالب 
كألا جمالا  م  ًامانب  خ  لصأ  م  نعرأف  .ةاهلا 
فل جماب  ناك  بلا  ءاثأ  امأ  يف  یهالل  ًااقسا 

«، داغ ئّلا م  لا  ىفلا   » هنأ ماص ح  فصو  زن 
يلا عضالاو  ةراقلاو ، يناعلا ، ةّغلا  تاللا  ّتو 

لا فت  يلاو  يف ق ، يئلا  ةدالا  اهلإ م  اهلقن 
ب اماق  علا   » نأ اوروأ  يف  بلل  هالا 

«. هففص
، ًاأ اوروأ  يفف  .ئالا  راخألل : ًااضإ  ًالف  لذ  ناك  قل 

لو فلألا ، هعم  ما  نلّف  سالا  نأ  تایقلا  تهأ 
ةهام لك  نلّفو  .تالا  ىلع  هعالإ  الُم ، ًاخ 



ع ةّقعم  للات  لو  ةلا  تااللا  ع  ةق  مالفأ 
يفو .هلب  ةرص  هّت  ةرات  عضامو  حلالا  برات 
لوألا ماقلا  يف  لا  ءاسؤر  ىلع   َُ امأ ، يف  اك  اوروأ 

.یهالاو ءاقلا  ةن  لالخ  م 
لو ت ةح ، كدادزا  ىلإ  لو  نلل  كعی  مألا  ناك 

ی لف  .لؤافلا  ىلإ  عت  حاجالا  لت  يلا  تالاو  هشألا 
لباقلا لب  رهلاو ، ّزرألا  قاعلا  يف  مألا  دلا  حلا 

ی ام  ىلع  ًابأ  رعلا  مع  م  غلاو  .ةولا  تاناّملاو 
ماعلا ألا  فن  ةعاقلا ،  عم  يقاع  نواعت  دجو 
ماص نأ  داقعالا  تاس م 11/9  ع خ  ًاقت  يمألا 

تائالا يفم  عم  نأو  تاهلا  ع  لوم  ح 
نّحس قاعلا  نإ  ةلئاقلا  ةفلا  نأ  ةاهلا  يف  ثو  .نقاع 

يلا ىفلا  يف  ةاعلا  ةضراعلا  اهل  جّور  مألا  دلا 
نأ ًاأ  ثو  .ةراسالا  بوغ  مونار  ةس ذ  ناعسا 

لا لالا  ةحاإلا  سودفلا  نام  يف  قاعلا  لافحا 
ًالافحا ل   لا - ؟» لفت  داغ   - » ح مال 
اضو ع ًاقت  يقاع  يَم  لَِق  ًاََّبم م  ًامأ  لب  ًاعش 

.ج ا  لإ ، ةدع  .ءالا  ّداح  يمأ 



ةتاخ
يَماع ب  ةلا  ةفلا  بالا  اه  يف  ثاحألا  يغت 
.لا لذ  رمألا م  ع  يف  لّت ك  ثح  قو  1998 و2003 ،

، َّلا ةعلا  ةقالا  ةراخإلا  ةنفللا  تالا  دع م  أو 
عرالا يف  ةج  تاقام  ًاّس  اورّل  هفتاه  ناش  مو 
تافع ساو  نوراش  لرأ  رداغو  كب ، اف  ىلإ  اهنلقو 
ناح خو  ةیج ، ةمأ  ةرادإ  تهو  يسالا ، حلا 

.نال ةغ  يف 
ماعلا يساسأ م  ل  هلاح  ىلع  لا  يق  هفن ، قلا  يف 
قلا يف  ئالا  هاتالا  مالعإ  لئاسل  ةراخإلا  ةغلاف  . 2003

لاس جی أ  الو  ةللق ، تاس  ناك م  اك  لات  سوألا ال 
ةو هفر ، وأ  بعلا  مالل  يغلا  علا  یأت  لح  هج 
العلا لُُلا  ملا و  ًادقع م  ماد  لا  علا  اه  فلا ب 
لُو .ةلل  ةُِلا  ةغلا  تاملا  اهقعت  يلا  ةمعلا 

يلا تالعُلاو  ةعاقلاك ، تاعم  عفاود  حل  ةللق  دهج 
.اهب ةهلا  قالإ  ةعص  ام ی م  اهتال ، اهرّتو  اههجات 

ٍّح ىلإ  ةّس  لئاسو  تالل  ةماعلا  تاقالعلا  تاكام  لات  الو 
الو .اهئدامو  اهتادفم  ضف  يف  ىللا  لا  اهل  لات  الو  ك ،

نام أ  يف  ئالا  هاتالل  ةعات  ةمالعإ  ةلسو  دجب  يل  لِع 
، اهن تاهجوو  اهعضام ، راخا  س  حت  لاعلا  م 

ّعم ءاقف  ىلإ  ءاغصإلل  اهعت  يلا  یاعلاو  اهتالمو ،
.هغ نود  عالا  يف 



ترق ماعلا 2006 ، اله ص  يف  بالا  اه  ه  امع 
قل .غت  ثاحإل  تاحاقا  ىلع  ت  ةتاخ  هت  مع 

ةداعإ ىلإ  جات  اهنأ  ةجرل  ًاج  ةعمو  ةك  لكالا  يل  تب 
هنأ ال او  .لا  ةعال  ةساسألا  تاَّللا  يف  هج  فت 

لكالا لح  شاقن  ثوح  يف  لمأ  ةّلجو ، ةرف  للل  دجو 
.اهفن

.هفن بالا  لالخ  م  لذ  فكا  قو  ًام ، ك  قل 
ام هفت  قو ال  لب ، نوخآ  مقس  فب ، ًاللح  عت  ل  اذإف 
، ءالملاو داقلا ، عا  ةلالا ، هه  يف  .نوخآلا  هع 
م وج  ال   » هنأ يعّی  بالا  نأ  نفالا  نورلاو 
حش يف  اضافسا  یلهلا  يئالمز  ع  نإ  ىح  ةفالا .»
ناك .اهاوج  تاثاو م  ءاعّدالا  اه  حل  يباك  يف  درو  ام 
لك نإ  لقت  ةلاسر  ل  ًااك  عت  نآ : يف  ًاّراسو  ًافس  ًامأ 
هه هَّت  ث ؟ اذامو  مالعإلا ، لئاسو  اهغت  امع  هَّت  ةلاسر 

.ًاأ ةلاسلا 
ةن نلم  عر  نأل  را ، لب  ىقح ، يئالمز  ن  ق ال 

يف ملا  هو  .نآلا  ىح  اهحو  اله  يف  عب  بالا  اه  م 
تاهجالا ع  يل  ناو  انالأو ، كرانالاو ، الاو ، لا ،

یلا ًاأ  ءالملا  ع  عم  لولا  هه  ع  يف  ةُِلا 
: جأف اك ، عضم  ام ه  ةحاو  ةل  يل  لق  ًاح ، الاق ،

.ةحاو  ةل  عضلا  حش  ةلاسا  بالا  لوای 
ةع اثا  ایل  نا ، نلق : مو ث  ام ، ًاعن  یهب ، ءالملا 

.ساقالا اهل  قف  ةناث 



لذ يف  فعأ  ك  ينأ  ل  ىتأ  يضالا ، ىلإ  ةدعلا 
يلا ال لماعلا  بالا  اه  لوای  ًاخم : اهلق  يلا  ةرالا  قلا 

لوأ مق  ام  يف  ّثت  اهلو  اهب ، لا  فلل   
مع ًاذإ  ّعی  اهو ، .هغت  ةك  يفو  هغب  نفلا 
م ةق  اهمد  لب  لماعلا ، لت  ح  وأ  ءافخإ  وأ  لهات 

لا ءاقلاو  یهالا  عا  ام  ةحاو  ةغت  يف  قلا 
.لفأ ل  نوأقو  نوی  ام  هف  ىلع 

ةئر لكام  هجات خ  ةغلا  نأ  وی  لذ ؟ ن  ك 
مالعإلا لئاسو  ىلع  ًالوأ ،  .نآلا  لالا  اك ه  لقألا  ىلع 

: هءارو ىعت  ا  اهئاقو  اهیهام  غالإل  ًاق  نأ ت  ةراخإلا 
للا ءاسا  بغلا ، يف  حأ  ل   ىف 11/9 ، .لا 

لا فع  فلا ، ءالا  م  ةغص  ةعمو  غلا 
اك لا -  مالسإلا  ةعاقلا م  لعج  لذ ، عو  .مالسإلا  ع 
مُّق ةلاو ، تاعالاو -  لكالا  راخألا  لوات  لعن ،
عت يلا  تااولا  تامو  تام  غلا  ءاقلاو  یهالل 

ییعلا غلب  َع  الف  .حاو  راإ  يف  فعلاو  مالسإلا 
نفلا ناك  اذإف  .ًاِف  ع  مالسإلا  نإ  لئاقلا  جاسالا 

هأخ ل  اهف  لاغلا ، يف  تاعالاو  لكالا  ىلع  ن 
ةلوم لو م  .ةداعلا  يف  عضالا  هه  لوات  راخألا  نأل 

هنوی ام  نأ  نرُی  هءاّقو  هیهام  نأ  كألا م  فلا 
.ةعاقلا لو  ءاسالا  هنوأق ه  وأ 

ةللاف .ةِّم  تاملعم  ىعی  ام  ىلع  هفن  مألا  ی 
ةلاسا لت  ال  مالعإلا  لئاسو  عم  ماألا  هه  اههجان  يلا 



يب يب  منكإ ، لم  تان  ةج : ةِّم  دام  ىلع  رعلا 
فر كرن  يف  لأ  تالاقمو  ةئاثلا ، رأ  يب  نأ  مالفأو  يس ،
ًاحأ نأ  يف  ةللا  تو  .ب  فوأ  فر  نلو  فوأ ب 

م مهفم  غ  زرالا  لا  نو  رمألا ، هه  أق  ال  ًاقت 
ت نالألا ، داقلا  حأ  لاق  او  .ةِّم  دام  ىعُی  ام  نود 

ةعاسا ماد  ام  هنأ  يف  ةللا  بّهلا  ةلآ  فلا  ب 
سلا ام م  نام  يف  ةج  دام  ىلع  رعلا  یهالاو  ءاقلا 

ًةخاز مالعإلا  لئاسو  ةّ  نت  نأ  ًاذإ  هلا  ف غ  يمالعإلا ،
.بللا لا  نود  راخأ 

غ تاعلا  ةغب  غلا  ىلإ  ينالا  للا  لعی 
ل ًالم -  سوألا  قلا  لود  عك  ام -  ناف  .ةاقلا 

اّع  ٍفاخ  مألا  اهف  .ةلود  عم  ٌج  لب  عم ج ، ًةلود 
، ةش نالب ، ئر ، ال : ةفلأم  باعت  ماسا  مالا  ما 

.بذالا هلا  اه  ءارو  ًامات  فلم  مان  كاه  لو  ...بح 
ماسا الإ  ةلب  ةلود  يف  ةفالا  ةسرام  ل  لل ،

نت نأ  ع  ةرتالا  ّفت  نأ  لا  م  ةقام ؛ باعت 
.ةدهعلا ةفالا  اهف  تجُو  اذإ  ةرتاد 

: هج ةلأم  اهنإ  لئاق  ألا  اه  ىلع  ءالملا  ع  ّدر  قل 
ردام ل  نو  كأ  ه  لعلا  ىلإ  ةاب  ةجا  نأ 
رعلا َتو م  مألا ، اهب  َق  اذإ  لو  .لفأ  تاملعم 

، هساقا حب   ءالدإلل  ّعم  ةضراعلا  يف  ىلع ع 
.لف كأ  حالا »  » اه نس  عئاقلا ، ع  م  َققتو 
َفخأ ق  نت  ام  ةلود  ةاقد  هُت  ةراخإ  ةلاقم  عضف 



اهغت ل يلا  ةلولا  نأ  ةهأ : كألا  مألا  ع غ ق 
ق يلا  تاجاسالا  لك  ىلإ  ًةفاضإ  قالإلا ، ىلع  ةاقد 

.لذ ت ع 
ةالا عضالا  راخال  ةلقلا  لئاسلا  نأ  ّقُت  امعو 

 - اهاعی لا  يسالا  مالا  عم  قف  مءالت  لل  ةئاللا 
.ةلقت غ  راقت  عضل  مامأ  لا  حفُ  تااقلا - 

.لذ فعأ  ينأ ك  اّح ل 
حِّضی يفف ح  ًاعقاو  ةغلا  ىلإ ت  ةجا  ن  ًالاث ،
.هفن لاعلا  يف  حاإلا  اه  ّثی  لاعلا ، يف  ام   لا 

تاسم بّهت  نأش  يف  ام  مأ  ةصاخ  ةف  مالا  و 
يف ةعَّلا  اهق  ةقعلا   م  ةماعلا  تاقالعلا  ماقأو 

لئاسو نأل  ةقلا  هه  داعا  راسالا  ىلع  ةرداق  يهو  لعلا ،
غ تاسلا  هه  نأ  ءاعدالا  ةم  ئالا  هاتالا  مالعإ 

ةقم ىلإ  لا  ًاقلم  ام  لسام  لخد  اذإف  .عقالا  يف  ةدجم 
رم هلعج  لب  مألا ف ، اه  ىلإ  ةراشإلا  ضَفُ  ال  كراعم ،

عضالا ل  هلاسر  ّله  نأ  لسالا  ضفُو  .ماهالا 
: لا اه  ىلع  ةلج  لالخ  م  لذو  ةلاسلا ، يف  ةحولا 

ىلإ ثلا  ي  الو  يع ، هنفُ  اع  ّل  ةف  ال  علا ، »
عم ةللا  هه  يف  نآلا  ىح  يم  ام  لو  خآلا ، نالا 
ىلإ ةجاح  كاه  نت  نأ  يعلا  م  ...ه » ةلا  دج 

.اهذ فنآلا  ةساسألا  تاضافالا  يف  رَج  فت  ةداعإ 
ًام نلسالا  اهب  ع  يلا  ةعولا  م  ك  رق  حو 

ةق ع  باقلا  ُفتو  راإلا  عّست  امع  ًةأف  ةلل 



.ةلعفلا هلع 
مالعإلا لئاسف  .لل  خآ  نا  ةقلا  هه  تت 

نإف ةمالعإ  ةلسو  لفت  امعو  تاسلاو ، سالل  ةزام 
ما مأ  فُ  امع  لل ، .ةخ  قاع  ىلإ  ّدی  ق  لذ 

( ةراشإلا وأ  لافغإلا  لالخ  م   ) بلا وأ  ةغلالا  ةمالعإ  لئاسو 
يلا اهفن  ةقلا  اهلماع  خأ  ةمالعإ  لئاسو  ما  ضفُ 
ُت امعف  .غلا  ىلإ  نوألی  تاسمو  نساس  اهب  لَماع 
لا ثألا  م  كأ   ثألا  ن  ق  ةِك ، نأ  نأ  يلا 

.ام ةِك  قالإ  ةغلا  ةغلا  ةلهلا  يمح  ما  هی 
ی ىلوألا ، ةلالا  يفو  ًاخ ؛ ةخألا  ةلالا  يف  عُ  مألا  لو 

.تالا ةفص  يف  لاحألا  لفأ  يف  هذ 
ىلإ ةراخإلا  مالعإلا  لئاسو  جات  .ناخأ  ناحاقا  كاه 

لا تاهجو  عّت  ةهل  اهئاقو  اهیهام  م  ىلإ  ءاقترالا 
ىلإ نوهالاو  ءاقلا  جاو  .َّعم  عضم  نأش  يف  ةلَلا 

؛ عاجإ دجو أ  مع  هلع ه  عاجإلا  ام ی  نأ  هت  نأ ی 
.مألا اه  يف  ىح 

.لت لا  تاهجو  لقل  يلام  ل  ًةئالم  بِلا  عقام  وت 
لا راج   » وأ لفلا ،» جاح   » م يجألا  رلاف 
ءيلا لل  فام  خآ  عت  أ  وأ  جاس ،»  » وأ علا ،»

(1)؛ ةمالاو ادهی  يف  يعأ  ةغلا ؛ ةفلا  يف  ئاقلا  يسإلا 
عَزالا ال ، هآ ، ةللا -  يضارألا  يف  ةلفلا ؛ يضارألا  يف 

؟» ةرَّم  » اهنأ مأ  .اهلع 



هتادفم ةهأ  ىی  بالا ، اه  يف  ههُأ  نأ  لواح  ام 
فت كأ م  ةءاق  عئالا  مو  .حولا  عضلا  ةملا 

ح ًاتم  فلا  لذ  ن  امع  اس  الو  راخإ ، ثدال 
اهلاعأ عم  غت  ةعاقلاف  .ةلا  ةلاعلا  لا  ةهجل 
ةعاقلا ، هلإ  عت  ام  هفن  نأ  اندرأ  اذو  .ةافد  باعب 

ةن ىلع  قف  لو  اهفب ، علا  ةك  ىلع  علّن  نأ  الع 
.اهل ةغلا  ةجألا  ةسالا  ةسلا 

هه ع  فّت  ق  يلا  ةعئالا  ةدلا  ةقلا  فع  م 
راق ك عت  مالعإلا  لئاسل  ةجألا  تالاف  .تاحولا 

ةلالا ةقلا  نأش  يف  راق  ذاتا  ىلع  اهعات  ةلا  م 
يف دع  لالخ  مألا م  اذال ال ن  .خلأ  مأ ال ، ًاخ  نل 

ًامی يجألا  رلا  ه  ح  بِلا  ىلع  عقم  يف  وأ  ةفص 
ل ق  ملا ؟ لل  ةالا  تارالا  یل  عَّلا  رالا 
ه ام  نودف  ملا ، راخأ  ىلع  عالّالا  ىلع  مألا  اه 
ل يلا  قلاو  اهغت ، ت  يلا ال  الاو  همأ ، كم 

...اتدارإ ةجراخ ع  لماع  اهلاعم   ت 
لئاسو ةفاك  يف  ةلصألا  تامقلاو  تافلا  كاه  ًاخأ ،

يف قلا  ةق م  راق  ُتا  قل  .قلا  ىلع  ةتلا  مالعإلا 
.ةعلك لو  جَُك  لا  عم  ياعلا  بجب  اتااقد  خرات 
ةعللاو .ةعش  كألا  ةلا  دت  ح  قلا  ئال  جَُلاف 

، ةلا اهّمت  يلا  ةالا  ىلإ  ًةفاضإ  ينلا  علا  ئالت 
يف  ) .يئاقلا زاهلا  اهّمی  يلا  ةلاعلاو  لالا ، لس  ىلع 

(. ًاأ ةعلس  ةلا  ةاعلا  عُت  اوروأ ،



امع ال تااقلا  راسا  ةك  ةفعم  ًاج  علا  م 
هتاراق ذاتال  نعقلا  اهلإ  يلا   تاملعلا  عت 

حم اذإف  .هعاس  ن  ام  لب  هعاس  ىلإ  نجا  ام  ةبانالا 
اذو .یب  ن  هن ، هنإ  الاق  لا  ماعلا  سالا 

ا عناقو  لهاج  ن  اهنوی ، يلا  تاملعلا  هعأ 
لو اماوأ ، كارا  ةلا  تااللا  نا  قل  لجأ ، .هیل 

امو .لاعسالل  ةلباق  لاز غ  ام  تاملعلا  ةلا م  اهب 
ةعلا ةسالل  خآ  ًالهاج  ةاد  نإف  تاغلا ، هه  ثت  ل 
تااللا قُ  ًالجآ ، مأ  ًالجاع  تاانالا  زفس  لاقلل  ًاقّمو 

ةثراك ةع  ةماغم  يف  اهعم -  ياقلا  بغلاو  ةلا - 
.خأ

ههو بالا  اه  هل  ُك  یلا  سالا  نإ  ةخأ : ةراقم 
اوروأ لئافم  دّم  يلو  .هتءاقل  ًالاحا  لقألا  ه  ةتالا 

.لذ لمآ  .ةقلا 
غب ق  نآلا ، ةّلج  تا  اهنأ  ضفُ  باسأل  ةشاح :

..اهقا يلا  تالاقلا  ع  راخا  هنأ ت  اك  ءاسأ ، ةع 
ةفلا علل ع  م  لا  دهلا  حللا  يه  امالاو  ادهی   1

ةغلا
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