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يفا ةيكيناكيم ، وأ  ةينورتكلإ  تناكأ  ءاوس  ةطساو ، وأ  لاكش  يأ  هلقن يف 
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.رشانلا نم  يطخ  نذإ  نود 
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نف وه  دارم  روتكدلا  ةمدقم 

ةفؤملا همدقم 

ةئطوت

قرشلا ىلإ  ةلحرلا  لوألا : لصفلا 

؟) يڤ مإ    ) ةانق ةفيظو يف  ىلع  تلصح  فيك  اثلا : لصفلا 

مإ  ةطحم  ىلع  تابيلك  ويديف  ةمدقم  يتفصب  ايح  ثلاثلا : لصفلا 

يڤ

ىمسألا بحلا  عبارلا : لصفلا 

كاردإ مث  فاشتكاو  ةرماغم  سماخلا : لصفلا 

لطي رجفو  يض  دهع  سداسلا : لصفلا 

مدلسإلا قانتعا  عباسلا : لصفلا 

ةايحلا لجأ  نم  مّلعتلا  نماثلا : لصفلا 

ةوحص عساتلا : لصفلا 

ةيحورلا يتلحر  رشاعلا : لصفلا 

ءالوو ةعيب  رشع : يداحلا  لصفلا 

ةديدج ةيادب  رشع : اثلا  لصفلا 

بلقلا مالسإ  رشع : ثلاثلا  لصفلا 

جحلا داؤفلا : ىلإ  ةلحر  رشع : عبارلا  لصفلا 

جاوزلا رشع : سماخلا  لصفلا 

ةيبوروأ ةملسم  يتفصب  ةديدجلا  يتيوه  رشع : سداسلا  لصفلا 
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ةلحرلا رمتستو  رشع : عباسلا  لصفلا 
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نفوه دارم  روتكدلا  ةمدقم 

ةيتايح تاربخ  تعمج  دقو  ةزيمم ، ةيصخشب  ركاب  انايتسيرك  عتمتت 

ةيبوروألا يڤ  مإ   ةانق  ةيمالعإ يف  ةمجنو  ةبتاك ، يهف  صق ؛ رمع  ةدع يف 

نيذلا يبرغلا  هاشم  دحأ  ًاخأ  يهو  تاونقلا ، نم  اهغو  ندنل ، يف 

.مالسإلا اولخد 

اقيسوم ةفاقثل  ةيبابش  ءاوجأو  رحاس ، اع  اهعم يف  لوخدلاب  ئراقلا  أدبي 

هعم رحبت  مث  .تاينيعستلا  ةبقح  لالخ  ابوروأ  تغزب يف  امدنع  نويزفلتلا 

ةصب حاجنلا  بجحي  ملف  .هللا  ىلإ  ةصلخملا  اهتلحر  هيف  أدبت  رخآ ، اع  ىلإ 

.اهتايح ىنعم  نع  بوؤدلا  ثحبلا  نع  اهقعي  و  ةليمجلا ، ةأرملا  هذه 

، فراعلا فوصتملا  ليبس  تكلس  لب  مالسإلا ، ىلإ  طقف  لوحتت  يهو  

ذنم كانه  شيعت  ثيح  ارتلجنإ ، يف  يمالسإلا  عمتجملا  نم  اًءزج  تحبصأو 

.ةنس نيرشع  وحن 

اهداق دقف  ةيناملألا ، ةعيذملا  هذهل  ىلوألا  ةطحملا  يه  ايناطيرب  نكت  و 

، حورلا ةيقنت  اع  ىلإ  ةيلستلا  اع  نم  ةليوط  ةمحلم  ىلإ  يبلقلا  اهكلسم 

، ةنسوبلاو رصم  ىلإ  ناتسكاب  نم  .ةرومعملا  ءاجرأ  فلتخم  ىلإ  اهب  تفاطو 

اهتفت ةدتمم   ةلحر  يف  ةدحتملا ، تايالولاو  برغملاو  رطقو  طسلفب  اًرورم 

.ةرمعلاو جحلا  كسانم  ءادأو  ةيدوعسلا ، ةرايز  اهيف 

لهس بولسأ  تاذ  ةبوهوم ، تالحر  ةبتاك  اهنأ  انايتسيرك  تتبثأ 

تاطحم دنع  فقوتت  ةيناإلا ، اهتلحر  نع  بتكت  ذإ  يهو  .باذجو 

(، يداكأو قباس  يسامولبد   ) يإ ياج  اهنم  ةدئار  ةيمالسإ  تايصخش 

يفوصلا خيشلا   ) زجنيل نترامو  ةنسوبلل ،) ربكألا  يتفملا   ) شتيس ىفطصمو 

تاك  ) مالسإ فسوي  اطيربلا  برطملاو  ةركبملا ،) رداصملا  نم  دمحم  بتاكو :

.باتكلا اذه  لالخ  ئراقلا  ىس  ام  وحن  ىلع  مهغو  اًقباس ) نفيتس 

٨



اًباهذ ابوروأ  تباج  بوبلا ، اقيسوم  اع  زومر  دحأ  انايتسيرك  تناك 

تأشنأو الوك ،) اكوك  ريرقت   ) اهنمو ةددعتملا ، يڤ  مأ   جماربل  اًبايإو 

، ينهملا دجملا  ةوهص  ةباذج  ةباش  أوبتت  حو  وفارب يف .)  ) صاخلا اهجمانرب 

الف اهبلقو ، اهحور  عبتتل  اهتايح  هاجتا  غت  نأ  ررقت  مث  رهابلا ، حاجنلاو 

.اًروسج اًعاجش  اًرارق  نوكي  نأ  الإ  اذه  اهرارقل  نك 

تدقفو اًيلاغ ، اهن  تعفد  تالكشمو ، باعص  لوحتلا  كلذ  لباق 

.ةيبهذلا اماكلا  ةزئاج  اهنم  ةدع ، زئاوج  اهدصح  نم  مغرلا  ىلع  اهتفيظو 

ةفاحصلا لاجم  يف  اهتربخو  اهتاكلم  ترَّخس  اذه ، نم  مغرلا  ىلعو 

.ديدجلا اهنيد  فادهأ  ةمدخل  نويزفلتلاو 

ب ةنامأ  لكب  نراقت  اهعم ح  فطاعتلا  نم  اًبرهم  انايتسيرك  كرتت  ال 

اهباتني يذلا  ءاوخلا  روعش  فصتو  ةيحورلا ، اهتلحرو  هيفرتلا  اع  اهتربخ يف 

نكي غارفلا   كاذ  نأو  ةينهملا ، اهتايح  يف  ةديدج  ةمق  يقترت  نأ  دعب 

.هللا الإ  هألميل 

ىنعمو تاذلا  نع  ثحبلا  ىلإ  يعسلا  اهدوقي  نأ  ًاما  يقطنملا  نمل  هنإ 

.قمعأ ىنعم  نع  ثحبت  تناك  باتكلا ، رهظي  كف  مالسإلا  نيد  ىلإ  دوجولا 

نيدلا اذه  يف  ةعنقم  ةيصخش  ةلحر  ىلإ  ئراقلا  ذخأي  باتكلا  اذه  نإ 

تانايدلا ىلع  اًضيأ  اًحتفنم  ىقبي  ملسملا  نأ  فيك  هل  رهظيو  ليمجلا ،

.ىرخألا

نفوه دارم 

ايناملأ نوب - 
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ةفلؤملا ةمدقم 

، مالسإلا قنتعأس  يننأ  ةليوط  تاونس  ذنم  سانلا  دحأ  يل  عقوت  ول 

! ليحتسم اذه  نأب  هتبجأو  ةحزم ، كلذ  تددعل 

ةدارإف .عقاو  رمأ  ىلإ  ةيهلإلا  ةئيشملاب  لوحت  ًاليحتسم  يل  ادب  ام  نكلو 

َنأ ًائْيَش  َداَرَأ  آَذِإ  ُهُرَْمأ  آَِّإ   ) .ةيناملألا يڤ  مإ   ةمجن  عم  ىتح  يرست  هللا 

ةيآلا 82). نسي : ةروس  ( ) ُنوُكَيَف نُك  ُهَل  َلوُقَي 

بعال ىلإ  ةيبوروألا  يڤ  مإ   ةطحم  يف  يلمع  ءانثأ  يف  تفرعت 

، ءاشعلا تالفح  ىدحإ  يف  ناخ  نارمِع  قباسلا  اتسكابلا  تكيركلا ) )

ميق مامأ  ةأجف  يسفن  تدجوو  .كلذ  دعب  هتقنتعا  يذلا  نيدلا  ىلإ  ينفّرعو 

، لاثملا ليبس  ىلع  اهنم  .هيفرتلا  اع  اهيلع يف  تدتعا  يتلا  كلت  نع  فلتخت 

لثم تنكو  .هيلع  لصحت  ا  يهابتلا  ةركف  ةهجاوم  يف  عضاوتلا ، ةميق 

اًمراص اًدق  اًرمأ  هارأ  تنك  مالسإلا ، نع  ةئيس  اًراكفأ  لمحأ  يغ  نيثك 

، ةيطمنلا ةروصلا  كلت  ءارو  يف  ثحبلا  تأدب  كلذ ، عمو  .ةأرملل  اًيداعم 

ةلئسأ نع  تباجأ  ةحضاو  ةلاسر  تدجوو  .هتفشتكا  يذلا  نيدلا  ةساردو 

.اهركنت الو  ىرخألا ، نايدألا  لمشت  ةلاسر  .توملاو  ةايحلاب  قلعتت  ةقيمع 

.َّيلإ ثدحتي  هللا  نأب  ترعش  نآرقلا ، ةءارق  تأدب  امدنعو 

، كانه مهمركو  سانلا  ءفدب  ناتسكابل  ةددعتملا  الحر  لالخ  ترثأت 

نم اًءدب  كانه ، ةفاك  ةايحلا  يحانم  دوسي  يذلا  ىلاعت  هللاب  مهناإ  قمعبو 

لك .فويضلا  ىلإ  ياشلا  ميدقتو  ماعطلا  ىلإ  اقيسوملاو  ةرعلاو  نفلا  ةعور 

.هللا مساب  كانه  متي  ءيش 

تاسرملاو نيدلا  رهوج  ب  زيمأ  فيك  اًضيأ  تملعت  كلذ ، عمو 

عنتقم سانأ  ىلإ  ربخملاو  رهظملا  لج  ينبذجو  هب ، تقلع  يتلا  ةيفاقثلا 

ةيناكمإ لوح  رواست  كوكشلا  تناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .ةلاسرلا  هذهب 
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غيس رمألا  اذه  نأ  يعأ  تنك  .مالسإلا  ىلإ  يلثم  ةيرصع  ةيبرغ  ةأرما  لُّوحت 

، يلصأ نأ  تدرأف  .ايحور  مالسإلا  يف  لوخدلا  رارق  ناك  ةياهنلا ، يفو  .ايح 

يف يقيرط  مالسإلا  لعجأو  ناإلا ، ةوالح  قوذأو  كأ ، هللا  ىلإ  برقتأو 

.قحلا هنأ  تفرع  يننأل  ةايحلا ؛

دوعصلا تاقافخإلاو ، تاحاجنلا  نم  ثكب  ةليوطلا  يتلحر  تلفح 

يلمع ادقف  ناك  تايدحتلا  هذه  دحأو  .تايدحتلاو  تالكشملا  طوبهلاو ،

ديدجلا ينيد  نكل  .مالسإلا  يقانتعا  أبن  فحصلا  ترشن  امدعب  ايناملأ  يف 

يلصألا يدلب  نم  ةرجهلا  ليبس  تكلسو  .تابقعلا  كلت  زواجت  ىلع  دعاس 

الو ايناطيرب ، رطش  يهجو  تيلوو  رشتنت ، ايبوفومالسإ )  ) ارو ةكرات  ايناملأ 

انهف .دلبلا  اذهل  هلجأ  نم  تئج  يذلا  يلمع  ءاهتنا  دعب  ىتح  ندنل  دازأ يف 

رومأ ىلع  دعاسي  نم  ايناطيرب  تدجوو يف  ديقع ، ةسرم  ةيرحب  رعشأ 

نم اهنإ  لاقيو : .يحورلا  ينطوم  ندنل  اهتمصاع  تحضأو  سفنلا ، ةيكزت 

مضي ايمالسا  اًدهشم  ًالعف  تدجوو  ابوروأ ، ملسملا يف  شيعل  ندملا  لضفأ 

.نفلاو ةسايسلاو  ةفاقثلا 

طباورب يساسحإو  ةيمالسإلا ، ةمألا  ىلإ  ءتنالاب  يروعش  عئار  وه  مك 

يبلق فاغش  س  هللا  ةوخألا يف  حور  نإ  .ناكم  لك  ملسملا يف  عم  ةيلخاد 

، نورعشي لب  بسحف ، معدلاو  نوعلا  دي  نومدقي  ال  سانلاو  اًمود ،

.هللا ءاضرإ  مهتياغو  اًضعب ، مهضعب  لجأ  نم  نوحضيو 

يبلق ىلإ  هقيرط  دجي  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  بح  اًضيأ  أدب 

لدعلا يف  ةودق  ناك  فيك  تمهفو  هنع ، ةطولغملا  راكفألاب  تررم  لك 

ملاعلل ك ةمحر  هبر  هلسرأ  دقل  .اًضيأ  هللاب  ةلصلا  نسحو  لبنلاو ، قفرلاو 

.هجهنم عابتاب  ملسم  لك  رمأي  يذلا  ميركلا  نآرقلا  ءاج يف 

يتلا ةيرهاظلا  رومألا  زواجتت  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ىفطصملا  ميلاعت  نإ 
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ىلإ الو  مكماسجأ  ىلإ  رظني  هللا ال  نإ  : » لئاقلا وهف  مويلا ، يملسم  عيشت ب 

لكش وأ  ةيحللا  لوط  سيلف  مكلعأو .» مكبولق  ىلإ  رظني  نكلو  مكروص ،

اعدام .انبولق  رقو يف  امو  انلاعفأ  نكلو  ةنجلا ، ىلإ  اندوقيام  وه  باجحلا 

ّزع هللاب  ةرشابملا  ةلصلاو  هحورو ، نيدلا  اذه  رهوج  وه  ايح  يغت  ىلإ 

هنع زجعي  ام  ىلإ  انيدهيو  انبومسي ، نابإلا  نأ  اربخ  نم  تملعو  .لجو 

وأ بجاولا ، لكلا  انغلبت  ال  يتلا  ةيكالهتسالا  ةعزنلاو  لطابلا ، هيفرتلا 

اعلاو انلوحيسف  انتشيعم ، ةليضف يف  صالخإلا  انذختا  ولف  .حيحصلا  اضرلا 

دبعأ نأ  وهو  اًفدهو ، ايحل  ىنعم  مالسإلا  ىطعأ  دقل  .لضفألا  وحن  انلوح 

.ًاليبس كلذ  ىلإ  تعطتسا  ام  هدبعأ..هللا 

ىلإ ةرهاظلا  ةيلستلا  اع  نم  ةلحر  يه  ةكم  ىلإ  يڤ  مإ   نم  يتلحر 

نم رونلا ، اع  ىلإ  مالظلا  اع  نم  حورلاو ، سفنلاب  يقيقحلا  ءانتعالا  اع 

.ناإلا ىلإ  غارفلا 

! ةكم ىلإ  يڤ  مإ   نم  ثادحألاب : ةلفاحلا  يتلحر  يتبحاصمل يف  مكوعدأ 

ركاب انايتسيرك 
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ةئطوت

يف اًرشابم  اًباتك  الو  ظعاوملاب ، ةئيلم  ةياكح  يه  لب  ةصق  تسيل  هذه 

ةس اهنإ  .راركتلل  ةحشرم  ةايحلا  نم  ةياكح  وه  لب  ةيمالسإلا ، ةوعدلا 

ةغلب ةيفسلف  ةينف  ةيبدأ  ةلحرو  ةيبرغ ، ةيفحص  حافكل  ةيحور  ةيتاذ 

اهتاذ فاشتكا  انايتسيرك  اهيف  ديعت  ىنعملا ، ةقيمع  اهنكل  ةطيسب 

يف هقيرط  ميظعلا  نيدلا  اذه  قشي  فيك  ئراقلل  مسرتو  اهعمتجمو ،

يوطيو رشبلا ، لصاوتلا ب  عيباني  بحلا  رجفي  فيكو  ةفلتخملا ، تافاقثلا 

.ناكملاو نامزلا 

نأل ةباذج ؛ ةيصخش  ةغلب  ةبوتكم  تافلؤمل  ةييرعلا  ةبتكملا  دقتفت  ار 

مه ءالؤهو  .ةثك  تسيل  مالسإلا  اولخد  نيذلا  يبرغلا  يفحصلا  دادعأ 

ةفلؤم لثم  يفارتحا ، ىوتس  ةسلس  ةيبدأ  ةيلج  ةغلب  ةباتكلا  ىلع  ردقألا 

، ةيمالسإلا ةفاقثلا  ةلمهم يف  ودبت  دق  ليصاقت  هيف  دصرت  يتلا  باتكلا  اذه 

روهزلا ةحئارو  ناولألاب  ءيلم  اع  فصو  ىلع  اهنم  لطن  ةذفان  حتفت  ذإ 

تاقالعلاو سبلملاو  لكأملاب  قلعتت  ىرخأ  رهاظم  ىلإ  ةفاضإ  روطعلاو ،

.ةيناسنإلا

تاحاجن نم  براجتلا  هذه  هلمحت  ام  لكب  ةيناسنإ  ةبرجت  مامأ  نحن 

يفو .رشبلا  سوفن  راوغأ  ربسو  مهفلاو  كفتلا  ىلإ  ةوعد  يهو  تاقافخإو ،

يداكأ ىلإ  ئراقلا  اهيف  فرعتي  تافطعنمو ، تاينحنم  ةلحرلا  هذه  ايانث 

.ملسم غو  ملسم  يبرغ ، يقيسومو  يفحصو 

ءارآ نم  هب  تذخأ  يف  انايتسيرك  قفاوي  نأ  ئراقلا  نم  بولطملا  سيل 

مدقت نكلو  ةحم ، ةلئسأ  حرطتالو  ةزهاج ، تاباجإ  يطعت  يهف ال  ةيهقف ،

.ناحلألا ةددعتم  ةيقيسوم  ةمحلم  فزعتو  حيتافم ،

ملسملا يف فقثملل  يديدجتلا  رودلا  تايلجت  دحأ  وه  باتكلا  اذه  نإ 
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، ةنهملا بيبالتب  كس  ح  ةيفحصلا ، هتفيظو  نيرشعلاو يف  يداحلا  نرقلا 

يف ةمولعملا  مدقيف  لوقعلاو ، بولقلا  سيراضتل  فشكتسم  َلمع  لمعيو 

لمشت ةحايس  يف  اهموقيو  هسفن  موليو  ربخلا ، صحو  اسنإلا ، اهبلاق 

ُهََّنأ ْمُهَل  َََّبَتَي  ىَّتَح  ْمِهِسُفَنأ  ِيفَو  ِقاََفْألا  اَنِتَياَء ِىف  ْمِهيَُِس   ) .قافآلاو سفنألا 

 ( ُّقَحْلا

ةيآلا 53) تلصف : ةروس  )

رشب اه 
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لوألا لصفلا 

قرشلا ىلإ  ةلحرلا 

... لابجلا ولعو  رهنألا  قمعب 

رنرت انيت 

ءاضيب تارايس  تفطصا  يف  هرخآ ، نع  داتسإلا )  ) يضايرلا بعلملا  ألتما 

ىنبملا ىلإ  ةيدؤملا  اهلك  تاقرطلا  تقلغأو  نيزوميل ، زارط  نم  ءادوسو 

هل نأش  نم ال  لكو  نأش ، هل  نم  لك  جح  اهتليل ، .دووتسِو  ةحاس  ىلع  لطملا 

، ةيونسلا ةيقيسوملا  ديعاوملا  مهأ  دحأل  ةيملاعلا  اقيسوملا  ةعانص  ايند  يف 

مإ ةطحم  المز يف  ضعب  عم  فغلا  عمجلا  كلذ  مضخ  ةدوجوم يف  تنكو 

ب يسفن  تدجوف  .نسناه  تنرب  يذيفنتلا ، انريدم  ةبحصب  ندنل  يڤ   

تاكرش يريدم  نم  اقيسوملا  ةعانص  اع  يف  ءسألا  رابك  نم  ٍفغ  ٍدشح 

لك نع  كيهان  نانفلا ، ءالكوو  ةماعلا  تاقالعلا  يلوؤسمو  ليجستلا ،

ويديفلل يڤ  مإ   زئاوج  ةرهسل  ةوعد  ةقاطبب  ىظحت  نأ  تقحتسا  ةيصخش 

(، بابشلا راكسوأ  زئاوج   ) مساب فرعت  تناك  يتلا  ماع 992م ، بيلك 

.ةيكيرمألا سولجنأ  سول  ةنيدم  اهنضتحتو 

نم سكونيل  آل  مدقأ  نأ  ّيلع  ناكو  ًالئاه ، اهتليل  ةرهسلا  بخص  ناك 

يڤ مإ   ةطحم  ةزئاج  نودهاشملا ) اهاري  يتلا ال  نكامألا   ) سيلاوكلا فلخ 

ىلع ءاضف  دئارل  ٍلاث  نع  ةرابع  ةزئاجلا  تناكو  .اسن  بيلك  ويديف  لضفأل 

تناك اهنأ  وه  ّيلإ ، ةبسنلاب  ةظحللا  كلت  زّيم  ام  مهأ  لعلو  .رمقلا  حطس 

اهنيح دعي  اهتوص  ناك  ةينغم  بناج  ىلإ  ةيفارغوتوف  ةروص  طقتلأ  ةصرف  

هذه لثم  نألو  .لوسلا  نف  ءانغ  يف  عربت  ءاضيب  ةأرما  هكل  توص  لمجأ 

كلت ءاقل  ىلإ  اًقوش  قرحتأ  تنك  دقف  موي ، لك  ءرملل  حاتت  ال  ةصرفلا 

كلت يف  لئالقلا  ءاسنلا  ب  نم  ةيدنلتكسألا  ةنانفلا  هذه  تناكو  .ةمجنلا 
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ّلج تناك  اًما ، اهسكع  ىلعو  .يعيبط  لجب  نمعني  نك  اللا  ةيسمألا 

صق سابل  هماوق  ايعانص  ًالج  نضرعي  تادعاصلا  سولجنأ  سول  تجن 

يعابطنا قفاو  دقو.اهمجح  نم  جالوكلا  َفعاض  رودصو  هافشو ، فاّشكو ،

(، ىتيناف ف  ) لفح لالخ  مالفألا  يجرخم  دحأل  ٌقيقد  ٌفصو  اذه  يصخشلا 

هب بَّحرم  يعيبطلا غ  رهظملا  : » لاق ثيح  زئاوجلا ، عيزوت  لفح  يلي  يذلا 

امأ ...حاجنلا .» قيقحت  ىلإ  حمطي  ءرملا  ناك  نإ  يس  الو  دوويلوه ، اع  يف 

وأ ةصق ، مكأب  اًناصمقو  زنيج ، ليوارس  نودتري  اوناك  دقق  نابشلا ،

هتراظن ىلع  ءاقبإلا  ىلع  ّرصي  مهنم  ثك  ناكو  .ةقيض  ةيدلج  ليوارس 

ارو .ليللا  نم  رخأتم  تقو  لالخ  ىتحو  ةرهسلا ، ناكم  لخاد  ةيسمشلا 

غو ر  رحتم  رهظ  روهظلا  ىلع  مهصرح  يف  اهسفت  ةداعلا  كلت  دجت 

.تاردخملا لوانت  رثأ  نم  مهنيعأ  هحضفت  دق  ام  رتسلوأ  فلكتم ،

تقولا يف  اًعئارو  اًبيرغ  ناك  يذلا  ماعلا  روكيدلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

اناد لثمملا  ةرم ، لوأل  اهمدق  يتلا  ةرهسلا  كلتب  تعتمتسا  يننإف  هسفن ،

فقاوملا لاجترا  نم  هنّك  ةهيدب ، ةعرسو  ةحرم  حورب  عتمتي  يذلا  يفراك 

زنياو  ) ةيلزهلا ةلسلسلا  يف  يفراك  قّلأت  دقو  .حو  تقو  يأ  يف  ةيلزهلا 

ءايحإ اوكراش يف  نمم  ناكو  فيال .) تيان  يادرتاس   ) يليللا جمانربلاو  دلرو ،)

ّلك ةيئانغ  ضورعب  ةيقيسوملا  ويديفلا  تابيلك  لضفأب  يفتحت  يتلا  ةرهسلا 

، ماجد لبو  درابيل ، فيدو  زربب ، يليشت  توه  ديرو  دززور  دنآ  زناج  نم :

ةرشابم ةئيذب  ةملكب  نوارب  وب  ظفلت  دقو  .بالك  كيرإو  زورك ، كالب  يذو 

ةداعلا يف هب  ترج  ام  رارغ  ىلع  دنوارأ ، جنيبماه  ةحجانلا  هتينغأ  هئادأ  دعب 

تبلطو .اهنم  لينلل  هبنتي  ةباقرلا   صقم  نأ  غ  لور ،) دنآ  كورلا   ) ضورع

زليمس  ) ةحجانلا اهتينغأ  يدؤت  نأ  انافن  ةعومجم  نم  يڤ  مإ   ةطحم 

اهيتينغأ ميدقت  لضفت  ةعومجملا  تناك  ح  يف  تيبس ،) ت  كيال 

ةطحملا يذفنم  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  ستيروت .) و( يم ) بير   ) تديدجلا
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ةياهن اوقفاو يف  مهنكل  تيربس ،) ت  ميدقتل (  ةدشب  ةعومجملا  ىلع  اوطغض 

تدبأ يذلا  قافتالا  وهو  مويثيل ،)  ) ةينغأ ةعومجملا  مدقت  نأ  ىلع  فاطملا 

أدب ةصنملا ، ةعومجملا  تلتعا  نكل ح  .هيلع  اهتقفاوم  انافن )  ) ةعومجم

نأ لبق  يم ،) بير   ) ةينغأ ينغي  بوك ، تروك  يساسألا ، ةعومجملا  ينغم 

ربكم يف  بطع  أرط  ةينغألا ، ةياهن  غلبي  نأ  لبقو  مويثيل .)  ) ةينغأب لمكي 

ءسلا يف  اًيلاع  اهيمري  نأ  خألا  ررقف  كيتليسوفون ، تسرك  ةراثيق  توص 

ةراثيقلا نأ  كلت  هتكرحل  هريدقت  ءوس  نم  ناكو  .ءاوجألا  سح  نم  ديزيل 

ةبرضلا كلت  هيّقلت  روف  ةصنملا  ةرداغم  ىلع  ربُجأف  هتهبجب ؛ مطترتل  تداع 

! رخآ صخش  ةهبج  ىلع  ِوهت  هتلآ   نأ  ظحلا  نسحلو  .ةعجوملا 

ولحي ك  دنال ،) ال  (ال  ةنيدم اًعوبسأ يف  تماد  يتلا  ةلحرلا  هذه  تناك 

، نسناه تنرب  نم  ركش  ةيده  سولجنأ ، سول  ةيمست  زيلجنإلا  اقدصأل 

نكت و  .همدقأ  تنك  يذلا  الوك ) اكوك   ) ريرقت جمانرب  حاجنب  ًءافتحا 

، هتوق طاقن  ىدحإ  كلت  تناكو  تنرب ، لاصخ  نم  فلكتلاو  تايمسرلا 

ءانبأ دحأ  جومتملا ، ليوطلا  هرعشب  ناكو  .تفاللا  هحاجن  نم  أزجتي  اًءزجو ال 

قشاع ىلإ  برقأ  ناكو  زيبيهلا ، ةفاقثب  ميمصلا  ىتح  اورثأت  نيذلا  ادنليزوين 

نم اًضيأ  ناكو  .ةملكلل  يرصحلا  ىنعملاب  لعأ  لجر  ىلإ  هنم  اقيسوم 

وهو يرمألا ، برغلاو  فيرلا  اقيسوم  ىلإ  ةفاضإ  سنيرب ، ينغملاب  بجعملا 

.هنوفرعي نمم  ثك  هب  هحزا  ناك  رمأ 

بقترملا اقل  ركفأ يف  تنك  انيبو  لفحلا ، كلذ  لالخ  تنرب  برق  تسلج 

دقل .ةليللا  كلت  يف  اًفلتخم  اًئيش  كانه  نأب  ترعش  سكونيل ، آ  عم 

بناج  لك  نم  ينطيحي  ناك  يذلا  سحلا  كلذ  لك  نأ  ول  تسسحأ ك 

تنك دقل  .يحراوج  لكب  ناكملا  كلذ  ةرضاح يف  نكأ  أكو   َّيف ، رثؤي  دعي 

يف حنجي   يلايخ  ناكو  لاكشألا ، نم  لكشب  ةرهسلا  كلت  نع  ًالعف  ةبئاغ 
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ىلإ ترفاس  دق  تنكو  .كلت  زئاوجلا  ةرهس  نع  دعبلا  لك  ةديعب  ضرأ 

دلبلا كلذ  يف  تمقو  سولجنأ ، سول  ىلإ  بهذأ  نأ  لبق  ةرشابم  ناتسكاب 

اهب ُتفحلتو  اهممق ، ديلجلا  ىطغ  لابج  طسو  مادقألا  ىلع  ةلحرب  انلا 

، مهمركو مهئفدل  ناك  َءاطسب  اًسانأ  ترشاعو  موجنلاب ، ًةعصرم  ًءس 

هتسمل يف يذلا  ناإلا  ناك  دقل  .يسفن  بك يف  ثأت  ةصاخ ، هللاب  مهناإلو 

تنك نيذلا  كئلوأ  نم  يأ  هب  رعشي  ناك  يذلا  ناإلا  نم  ربكأ  سانلا  كئلوأ 

لمحأ يف انأو  ناتسكاب ، نم  تدع  دقو  .هيفرتلا  ةعانص  اع  مهتلباق يف  دق 

عنطصملا اعلا  عم  قفاوتت  نأ  ضفرت  تناك  ٍتايركذو ، اًروص  ادجو 

يننك ام  لقأو  .سولجنأ  سول  بلق  هيف يف  يسفن  تدجو  يذلا  فيزملاو 

قرفل عطاسلا  ضرعلا  نم  تلعج  تايركذلاو  روصلا  كلت  نإ  وه : هلوق 

.ةيحطسلاو مهولا  اًيهانتم يف  يلودبي  كورلا ) )

عئارلا نم  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو  .تاعاس  سمخ  وحن  ضرعلا  رمتسا 

، مزاللا نم  كأ  تلاط  ةرهسلا  نإف  ةحجانلا ، ةيئانغلا  قرفلا  نم  ثك  ةيؤر 

تارقف تناكو  .اهل  ةياهن  ةينالعإ ال  تالصو  نم  هتللخت  ام  اهلوط  رزو  دازو 

.ناكملا رداغن  نأ  كل  نكن  و  اًما ، فقوتت  تالصولا  كلت  انثأ ؛ لفحلا يف 

فلخ انعمسو  .ةليللا  كلت  اوجأ  ىلع  هلقثب  حزري  ةرهسلا  لوط  أدب  مث 

ةقرف يلتعت  نأ  لبقو  زور ، لسكأ  عم  رجاشتي  وهو  بوك  تروك  سيلاوكلا 

نوج نوتلإ  نأ  .ونايبلا غ  ىلع  تروك  قصب  ةصنملا ، زور ) دنآ  زناج   ) خألا

ربمفون  ) ةينغأ ءادأ  يف  ةقرفلا  ةقفارمل  لسكأ  لحمونايبلا  ىلع  هناكم  ذخأ 

.تروك جرحأ  دق  كلذ  نأ  كش يف  الو  نير ،)

يڤ مإ   قيرف  ءاضعأ  ضعبو  انأ  ةليللا ، كلت  لالخ  اًقحال ، تفحتلاو 

ّوج ناكو  .زئاوجلا  ةرهس  بقع  هتماقإب  ةداعلا  ترج  يذلا  لفحلاب  ابوروأ 

، فقوت الب  سوؤكلا  ىلع  رمهنت  اينابماشلا  تناكو  اًئفادو ، اًفيطل  لفحلا  كلذ 
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نأ ءرملل  ناك  دقل  .مهنيب  شيشحلا  تاراجيس  نورر  نورضاحلا  ناكو 

ةرهس بقعت  يتلا  تالفحلا  نم  لئاه  ددع  ب  نم  ةلفح  روضح  راتخي 

ميقت ف ) يتيناف  و( نوتس ) جنيلور   ) يتلجم نم  لك  تناك  ثيح  .زئاوجلا 

اذإو  .اهب  صاخ  لفح  ةقالمع  ليجست  ةكرش  لكل  ناكو  .ةصاخلا  اهتلفح 

ةقيرط دجن  اّنك  عم ، لفح  روضحل  ةيرورضلا  رورملا  تاقاطب  انيدل  نكي 

امإ يف نولغتشي  مهتلباق  نم  لك  ناكو  .هيلإ  لوخدلا  نم  ةطاسب  لكب  اننّك 

لمع تاقوأل  اًقفو  لغتشي  مهنم  دحأ  نكي  .نيسلا و  وأ  اقيسوملا  لاجم 

سوؤك برشو  صقرلاو  ثيدحلا  يف  انتليل  انيضقو  .ةيمسرو  ةددحم 

.ىرخألا ولت  ةدحاولا  اينابماشلا 

قدنفب يتفرغ  يف  انأو  يمون  نم  تظقيتسا  يلاوملا ، مويلا  ةحيبص  يفو 

برشلا يف رثأ  نم  ةلتعم  تسناس ، عراش  ىلع  لطي  يذلا  مخفلا ، نايردنوم 

رظتنأ ثولاو  بكلا  يريرس  يف  ةيقلتسم  تيقب  نيبو  .ةقباسلا  ةليللا 

مهادت ناتسكابل  ةخألا  يتلحر  دهاشم  تداع  يل ، راطفإلا  ةبجو  راضحإ 

.ديدج نم  يراكفأ 

♦ ♦ ♦

« دابأ ! مالسإ  مكب يف  ًابحرم  »

، مالسإلاب هناكس  ّلج  نيدي  اًدلب  اهيف  روزأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  كلت  تناك 

أ ةرئاطلا ، ىلإ  اندوعص  ءانثأ  ّبتو يل يف  .ادج  دودحم  هيف  حايسلا  ددعو 

نم ةرئاطلا  باكر  نم ب  تديحولا  تيجيرب ، ةساردلا ، يتليمزو يف  تنك 

وأ ةيبرعلاب  ٌءادن  باكرلا  عماسم  ىلع  عيُذأ  دقو  ءاضيبلا ، ةرشبلا  يوذ 

نع ةرابع  هنأ  تنمخ  يننإف  هتلك ، مهفأ  يننأ   نم  مغرلا  ىلعو  .ودرألاب 

ةرماغم ىلع  تلبقم  يتقيدصو  انأ  تنكو  .ةنمآ  ةلحرب  ىظحن  نأب  ءاعد 

روهال ةنيدم  فاشتكاو  ايالهلا ، لابج  قلست  يونن  اّنك  ثيح  ةيقيقح ،
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.ةدقلا ةيلوغملا 

ةيلودلا طوطخلا  فيضم  حتف  نإ  ام  تاعاس ، ا  ترمتسا  ةلحر  دعبو 

ةيناتسكابلا ةمصاعلا  ةرارح  انتحاتجا  ىتح  ليقثلا  ةرئاطلا  باب  ةيناتسكابلا 

.انضرأ غ  ٍضرأ  ءاوه  انمسنتو  دابأ ، مالسإ  راطم  نم  انجرخو  .ةديدشلا 

وهو صيمق ،) راولاش   ) ىمسُي اًسابل  نودتري  مهلك  لاجرلا  ناك  انبهذ ، نيأو 

تنك .عساو  لاورسو  ليوط  صيمق  نم  نوكتيو  اتسكابلا ، ينطولا  يزلا 

، ةظحل ولو  يلابب  رطخي  .هسانأ و  ىلإو  دلبلا  اذه  ىلإ  فرعتلل  ةسمحتم  ّدج 

ةبخاصلا ةايحلا  نع  سيياقملا  لكب  اًديعب  ناك  يذلا  اعلا  اذه  يلوخد  نأ 

.دبألا ىلإ  ايح  ىرجم  غيس  سطسغأ 1992م  اهيف يف  ةسمغنم  تنك  يتلا 

♦ ♦ ♦

تشع دقو  ابوروأ ، يڤ  مإ   ةطحم  لمعت يف  ةيناملأ  ةعيذم  لوأ  تنك 

ىلإ يتلحر  تقبس  يتلا  ثالثلا  تاونسلا  لالخ  ءاوضألا  تحت  كلذ  ببسب 

نم لماك  ليج  رظن  يڤ يف  مإ   ةطحم  هوجو  دحأ  ّلثمأ  تنكو  .ناتسكاب 

؛ هيفرت ةليسو  درجم  نم  كأ  مهيلإ  ةبسنلاب  ةطحملا  تناك  نيذلا  بابشلا 

، ةدالولا روط  ةيملاع يف  ةفاقث  نم  ءزج  هنأب  رعشي  هلعجت  نأ  تعاطتسا  اهنأل 

بعت قرطو  اقيسوملاو  حرملا  ىلع  موقي  ةايح  بولسأ  رشنتو  يدانت  تناك 

لضفأ  ) جمانرب مدقأ  تنكو  .دجلا  نع  ديعبو  فلكتم  كولسو غ  ةركتبم ،

وهو نيدهاشملا ، نم  يالملا  بطقتسي  ناك  يذلا  ةيبوروأ ) ةينغأ  نيرشع 

نيرخآلا المزو  انأ  تنكو  .هيلع  داتعأ  تقولا   نم  ًاثك  ينم  بلطت  رمأ 

ثيح وروألا ، بابشلا  نم  انيدهاشمل  ءاقدصألاب  هبشأ  جماربلا  يمِّدقم  نم 

دقف يڤ  مإ   امأ  .مهمونو  مهتشيعم  فرغ  موي يف  لكو  رارمتساب  دجون  اّنك 

رظنت هجلا  تناك  دقل  .ةأجف  ابوروأ  باصأ  يذلا  راعُّسلاب  هبشأ  تناك 

دادعأب اننورط  انوبجعم  ناكو  ىذتحي ، لاثم  هنأ  ىلع  اّنم  دحاو  لك  ىلإ 
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، لوقن ام  ىلإ  نوغصي  بابشلا  كئلوأ  ناكو  .ةينورتكلإلا  لئاسرلا  نم  ةلئاه 

.تاشاشلا ربع  همدقن  اّنك  يذلا  طمنلا  نودلقيو 

دق ناتسكاب ، ىلإ  يتلحر  نم  رهشأ  ةعضب  لبق  ةينهملا  سم  تناك 

اكوك ريرقت   ) همسا ديدج ، جمانرب  ميدقت  تأدب يف  ةيعون ح  ةلقن  تفرع 

ةعضب نم  لحارم  ىلع  لقنتأ  نأ  جمانربلا  اذه  يف  يلمع  بلطتو  الوك .)

اهيف رواحأ  اهلك ، ابوروأ  ءاجرأ  يف  ةعئار  تاناجرهمو  تالفح  ب  عيباسأ 

.زتيفارك ينيلو  رجاج ، كيمو  جونيم ، ادو  يشت ، انين  لاثمأ ، نم  اًموجن 

ترهشأو تبهذ ، نيأف  مادرتسمأ ، وأ  لوبنطسإ  وأ  لرب  يف  تنك  ءاوسو 

نم ةجوم  روفلا  ىلع  ينحاتج  تناك  يدي ، يف  نوفوركيملا )  ) توصلا ربكم 

ناكف .اهب  سبنأ  ةملك  لك  نوفقلتيو  يلوح ، نورهمجتي  نيذلا  بجعملا 

.ءيشلا ضعب  ّيلإ  ةبسنلاب  اًبيرغ  رمألا 

♦ ♦ ♦

قيرط ىلع  عفدلا  ةيعابر  ةرايس  يف  ًالاوط  تاعاس  اّنم  رفسلا  قرغتسا 

ريرحلا قيرط  لالخ  ةدع ، نورق  ىدم  ىلع  تّرم  دقو  .رايسلا  ماروكاراك 

قرشلا نم  زونكلا  نم  اهغو  روطعو  تاجوسنمو  لباوت  اذه ، يروطسألا 

قوف قهاشلا  اهعافترا  يف  ىلاعتت  ةخماشلا  روخصلا  تناك  .برغلا  ىلإ 

.قيحس ٍداو  قعأ  رداهلا يف  هريرخب  يرجي  دنسلا  رهن  ناك  يف ح  انسوؤر ،

ءاقدصألا نم  ةعومجم  ةبحصب  رجفلا  علطم  دنع  دابأ  مالسإ  انرداغ  دق  اّنكو 

، ةلحرلا هذه  ىلإ  اناعد  يذلا  ناخ ، نارمِع  تكيركلا )  ) بعال مهنيب  نم  ناك 

.ميعن ةلحرلا ، كلت  انليلدو يف  تاراقعلا ، لاجم  لمعي يف  يذلا  ومو 

ممقلا حولت  تناك  لابجلا ، للختت  تناك  يتلا  قرطلا  انب  تقمعت  نيبو 

لءاضتي ةنيدملا  ّرح  ناك  يف  ةقالمع ، تاقولخم  اهنأك  انيلع  لطتل  ةداحلا 

قرغتست نأ  ضرتفملا  نم  ناكو  .اهتدورب  يف  ةفيطل  تسن  هلحم  اًكرات 
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عمو .لماك  موي  رتم ، فالآ  ةثالث  دعب  ىلع  راجان  انميخم يف  ناكمل  انتلحر 

تيقبو ايجيردت ، أدهي  يلخادب  رتوتلا  نأب  ترعش  هعطقن ، اّنك  ليم  لك 

سيراضتلا يف ةمظع  انل  ىلجتت  يف ح  انلوح ، نم  ةبالحلا  ةعيبطلا  علاطأ 

لك ناتديعب  اننأب  اهنيح  تيجيرب  يتقيدصو  انأ  ترعشف  .اهروص  لمجأ 

ناكو ةماقلا ، ةليوطو  ةليمج  ةأرما  تيجيرب  تناكو  .اننطو  نع  دعبلا 

ح روليات  ثيبازيلإ  ةلثمملا  هجوب  هبشأ  اههجوو  اًفيثك ، اًدوسأ  اهرعش 

ةطقنب انررم  لكو  .تيلسع  نيع  تاذ  تناكو  اهبابش ، ناعير  يف  تناك 

انرصب ضغنو  شقلا ،) نم  ةفحلم   ) لاشلاب فحلتن  اّنك  ةيركسع ، شيتفت 

ودبن ىتح  كلذو  نارمِع ، بلطل  كلذ  يف  تلثَتمم  ماشتحا ، يف 

نإ امو  .تالكشم  يأ  نود  رخآ  ولت  اًزجاح  زاتجن  اّنك  اذكهو  .تايناتسكابلاك 

، زجاوحلا انمامأ  نوحتفي  اوناك  ىتح  نارمِع ، ىلإ  نوفرعتي  سارحلا  ناك 

يفو .رورملا  حيراصت  كل  اّنك  اذإ  ام  اوققحتي  نأ  نود  رورملا  انل  نولّهسيو 

يف قرطلا  انب  تعفترا  لكو  .حيراصتلا  كلت  كل  نكن  رمألا ،  ةقيقح 

ةهج ىلعف  .ةرايسلا  ةذفان  ربع  رظنن  نأ  كأ  انيلع  بعصي  ناك  لابجلا  اعأ 

نع طيسب ، زجاح  ىتح  الو  ءيش ، انلصفب  نكي  يعابرلا ،  عفدلا  ةرايس  نم 

قيضي ناك  قيرطلا  نإ  مث  .راتمألا  فالآ  يوهت  تناك  يتلا  ةقيحسلا  ةوهلا 

اًرطخ ةلباقملا  هتهج  نم  ةمداق  ةرايس  لك  تناكو  دحاو ، رمم  يف  رسحنيل 

.هيطخت انيلع  ناك  اًقَّقحم 

يف ةراهم  لكب  نكحتي  اناكف  ةدايقلا ، ىلع  ميعنو  نارمِع  بوانت 

هنأ ُدبي  نيبو   .ةيوتلملا  ةيلبجلا  قرطلا  ربع  انلقت  تناك  يتلا  ةرايسلا 

حوفس يف  ةقلاع  يهو  ةقاربلا ، اهناولأب  تانحاشلا  لكايه  ةيؤرب  ناثرتكي 

يسفنو تيجيرب  سفن  يقلت يف  اهسفن  رظانملا  تناك  روخصلا ، ب  لابجلا 

تارمملا كلت  ةفاح  ىلع  نم  تواهت  تانحاشلا  كلت  نأ  كش يف  الو  .بعرلا 

.اهذاقنإ لاحتسا  نأ  دعب  ةيوتلملا 
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روعشلل ةصرف  انيدل  نكي  هنإ   لب  ىًنحنُم ، لك  دنع  انسافنأ  سبحن  اّنكو 

نم جرخأ  نأ  ديرأ  تنك  أب  اًنايحأ  تسسحأ  نم أ  مغرلا  ىلع  فوخلاب ،

معاطم دنع  فقوتن  ىرخألاو ، ةنيفلا  اّنكو ب  .يمدق  ىلع  لجرتأو  ةرايسلا ،

يف سلجن  اّنك  ثيح  قرطلا ، كلت  تافاح  ىلع  طلا  نم  خاوكأ  ةئيه  ىلع 

نع ةرابع  وه  يذلا  ورلا ، نم  ةبجو  لوانتل  بشخلا  نم  دعاقم  ىلع  لظلا 

ةّوهطملا تاوارضخلا  عم  مَّدقُي  ةريدتسمو ، ةحطسم  حمقلا  نم  زبخ  ةفغرأ 

كلت يف  انفحي  لابجلا  لالخ  باسنملا  ءاملا  ريرخ  ناكو  .جاجدلاو  سدعلاو 

.دالبلا لش  ةيناطيرب  ةنكث  دعبأ  يهو  تيجلِج ، انتليل يف  انيضقو  .خاوكألا 

.انلظي فقس  تحت  اهيف  مانن  ةلحرلا  كلت  ةرم يف  رخآ  كلت  تناكو 

لوأ ازنوه  تناكو  اوملا ، مويلا  يف  مادقألا  ىلع  انتلحر  يف  انقلطناو 

ةيلبج ةكلمم  ازنوهو  .راجان  انميخم يف  ىلإ  انقيرط  ىلع  اهيف  انفّقوت  ةطحم 

، تاجردم ةئيه  ىلع  مظتنت  ةرضن ، ءارضخ  لوقح  ىلع  لطت  ةيئانو  ةليمج 

اذه لمتكيو  .عئار  رظنم  يف  شمشملاو  نابضقلا  راجشأ  اهيف  فطصتو 

.اهتمظع ةخماش يف  فقت  يتلا  ايالهلا  لابج  فافطصا  عم  بالخلا  دهشملا 

ةقطنملا هذه  رهتشتو  .اًرحسو  ًالج  اهممق  يطغي  يذلا  جلثلا  اهديزيو 

خأت ىلع  اهتردقب  سانلا  نمؤي  يتلا  ةيهشلا  شمشملا  ةهكاف  جاتنإب 

لضفب كلذو  ماع ؛ ةئملا  دعب  امل  ازنوه  ناكس  نم  ثك  رَّمَعُيو  .ةخوخيشلا 

ءاوهلاو موي ، لك  هنولذبي  يذلا  دبلا  دوهجملاو  يحصلا ، مهتايح  بولسأ 

ةينغلا شمشملا  ةهكاف  مهلوانت  ىلإ  ةفاضإ  .هنوقشنتي  يذلا  يقنلا 

.ةيمويلا مهتابجو  ضحت  تافصو  مظعم  نمض  لخدت  يتلا  تانيماتيفلاب 

ةبيطلا هتحئارو  .خبطلا  لمعتسي يف  تيز  اهنم  جرختسيف  شمشملا ، ةاون  امأ 

.مسجلاو رعشلاب  ةيانعلل  اًزاتمم  اًتيز  هنم  لعجت  اًضيأ 

ديري مهضعب  ناكو  .انللح  نيأ  نارمِعب  طوحت  سانلا  دوشح  تناك 
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، اًعقدم اًرقف  نوناعي  مهبلغأو  نورخآلا ، ناك  يف  هنم  عيقوت  ىلع  لوصحلا 

بكلا هعورشم  يف  مهتمهاسم  كلت  تناكو  .تايبور  عضب  هدي  يف  نوعضي 

.روهال يف  ناطرسلا  جالعل  ةحصم  ءانب  وهو  هزاجنإ ، ىلع  رهسي  ناك  يذلا 

اذه نونبي  نيذلا  مه  ءارقفلا  نإ  : » رخفلا اهؤل  ةربنب  نارمِع  يل  لاقق 

ءانبأ دادعتساب  اًحضاو  نارمِع  رثأت  ناك  دقل  ءاينغألا .» سيلو  ىفشتسملا ،

.عورشملا كلذ  حاجنإ  ةمهاسملا يف  لجأ  نم  مهنك  ام  لك  لذبل  هنطو 

، نيرود نم  ةيئادب  ّدج  ًاتويب  دجن  اّنك  لابجلا ، ممق  نم  انبرتقا  لك 

شيعي : » ًالئاق نارمِع ، انل  حضوأ  دقو  .بشخلاو  طلا  نم  طيلخ  نم  تينُب 

نإ .مهيشاومل  يلفسلا  قباطلا  نوصصخيو  لوألا ، رودلا  يف  لابجلا  ناكس 

ىلعو ناكسلل .» يعيبط  ةئفدت  ماظن  لثم  اهتفيظو  يدؤت  ةيشاملا  ةظح 

نإف ايندلا ، عاتم  نم  اًئيش  نوكل  نوداكي  ال  ازنوه  ناكس  نأ  نم  مغرلا 

الو ةيئاوهلا  نوحصلل  دوجو  ال  ةقطنملا ، هذه  .نامإلاب يف  ةرماع  اًبولق  مهل 

ةجردلا هذه  تيأر  نأ  قبسي يل  .هايملا و  عيزوت  ةكبش  ىتح  الو  ءابرهكلل ،

جرخ ةرايسلا ، نم  انلزنو  انفقوت  امدنعو  .ًاثك  كلذل  تنزح  دقو  رقفلا ، نم 

ةقطنملا كلت  نأ  كلذ  انيلع ، مالسلل  حرفلاب  جهوتت  نويعب  مهتويب  نم  سانلا 

شمشملا ةهكاف  نم  تابح  انل  اومدقو  نيرئاز ، لبقتست  ام  اًردان  تناك 

ركذي ملسملا  نأ  تظحال  رهلا .» مسب  : » نولوقي مهو  تارسكملا ، ضعبو 

لبق وأ  برشلاو ، لكألا  لثم  هب ، مايقلاب  مهيرمأ  لك  لهتسم  ةرابعلا يف  هذه 

هتسمل نيذللا  مركلاو  ةماركلا  رادقم  ترثأت  دقل  .ةليوط  ةلحر  باهذلا يف 

.هنوناعي اوناك  يذلا  رقفلا  نم  مغرلا  ىلع  سانلا ، ءالؤه  يف 

يناتسكاب لّح  ةتس  انب  قحتلا  ثيح  راجان ، يداو  ةرايسلا يف  انكرتو 

ناك ةظوظحم ، ةزنع غ  كلذك  انعم  انبحصو  .خبطلا  ةدعو  انمايخ  اولمح 

نم بيصن  ةنيكسملا  هذهل  ناكو  .ةيزيلجنإلا  ةغللاب  ءاشع  ْيأ  يد ،)  ) اهمسا
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تناكف ةرضاحلا ، بابسأ  نع  نيديعب  اّنك  اننأ  كلذ  انتلحر ؛ لالخ  اهمسا 

بك  بنذب  رمألا  لوأ  ترعشف يف  .اهحبذب  ميعن  ماقو  انتبجو ، يه  يد 

محل لوانت  لضفأ  نكأ  و  .تيهُط  ح  اهمعط ، قوذتأ  نأ  هعم  عطتسأ 

يشملا يف انل  هببسي  ناك  يذلا  يدسجلا  داهجإلا  نأ  .لاح غ  يأ  ىلع  زعاملا 

ًاليوط هتمواقم  عطتسأ  عوجب   رعشأ  عفترملا ، ّولعلا  كلذ  يف  لابجلا 

راهب معط  نأ  يس  الو  اًدبأ  اًئيس  اهمعط  نكي  .ةزنعلا و  محل  نم  تلكأف 

ةينغلاو ةيهشلا  وجناملا  ةهكاف  معط  ناكو  .محللا  معط  ىلع  ىطغ  يراكلا 

اًقودنص انعم  انبلج  دق  اّنك  اننأ  ظحلا ، نسحلو  .يبلق  ىلإ  برقأ  ةراصعلاب 

وناملا نم  ةثك  اًعاونأ  ناتسكاب  جتنتو  .ةيهشلا  ةهكافلا  هذه  نم  ًالماك 

نم ةعساو  حئارش  نأ  تفرع  دقو  .اهيف  ومنت  يتلا  قطانملا  فالتخاب  فلتخت 

ةدع اًَرسأ  اندهاش  انتلحر ، لالخو  .ةهكافلا  هذهب  نوعتمتسي  يناتسكابلا 

ءاوهلا يف  ةعيبطلاب  عاتمتسالل  مهتاجرخ  لالخ  وجناملا  لوانتب  عتمتست 

.قلطلا

ىلع ايبسن ، ةديج  ةيمسج  ةينبب  عتأ  تنك  أل  ةظوظحم ؛ تنك  يننإو 

ايناملأ لش  تعرعرت يف  دقل  .لابجلا  قلستب  ةفرتحم  نكأ  نم أ   مغرلا 

كأ ةيلبج  ةقطنم  ىلإ  تبهذ  دق  نكا  و  اًما ، ةيوتسم  كانه  ضرألا  ثيح 

يننإف رمألا ، تبرغتسا  أ  نم  مغرلا  ىلعو  .ايح  يف  تارم  عضب  نم 

ىلع مويلا  يف  عبس  ىلإ  تاعاس  سمخ  نم  يشملا  لمحتأ  نأ  نم  تنك 

يعارملا نم  تاحاسم  بو  ىرخأ ، ةرات  ةيديلجو  ةرات ، ةقيض  ةيلبج  تاقرط 

عمو .رحبلا  حطس  ىوتسم  ىلع  نم  رتم  فالآ  ةعبرأ  عافترا  ىلع  ةبشوشعملا 

نم يضاير  اًعيمج  انسل  اننأ  اًراركتو  اًرارم  نارمِع  رِّكذن  نأ  انيلع  ناك  كلذ ،

نم تابه  اهحاتجتو  رئاجسلا ، نخدت  تيجيرب  تناكو  .ةيلاعلا  ةقايللا  يوذ 

.انعم اهتلحرل  ادح  عضت  نأ  ىلع  اًنايحأ  كشوت  تناكو  قيضلاو ، ةرارحلا 

نأ لبق  لصن ،» اندك  : » هلوقب اننئمطي  ىرخألاو  ةنيفلا  ب  نارمِع  ناكو 
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«. هللا ءاش  نإ   » فيضي

ميخم ةماقإل  حلصي  ناكم  نع  ثحبي  موي ، لك  رهظ  دعب  ميعن  ناكو 

راهنألا دحأ  ةفعض  ىلع  ناكملا  كلذ  راتخي  ام  اًبلاغ  ناكو  .انتليل  هيف  تيبن 

ناك كلذ ، دعبو  .لستغنو  هيف ، محتسن  نأ  انل  ىنستي  ىتح  جلثلاك ، ةدرابلا 

مهمامأ لاشلا  نوطسبي  اوناك  ثيح  قلطلا ، ءاوهلا  نوّلصي يف  لاجرلا  ضعب 

مهبكر اوعضي  نأ  لبق  نونحني  مث  ةماقلا ، يميقتسم  نوفقيو  ضرألا ، ىلع 

، طوسبملا لاشلا  مههابج  سمالت  ىتح  ضرألا  ىلع  نودجسيو  ضرألا ، ىلع 

ئفدتسن ىتح  ةالصلا  ءادأ  نم  اوهتني  نإ  امو  .مهبكر  ىلع  نوسلجي  مث 

ران لعشن  مالظلا ، ّلح  ىتمو  .سمشلا  ةعشأ  نم  عاعش  رخآ  نم  اًعيمج 

فارطأ بذاجتن  نحنو  ةطيسب  ةبجو  لوانتنو  اهلوح ، اننكامأ  ذختنو  ميخملا ،

يتلا مونلا  سايكأ  لخاد  عقوقتم  مانن  نأ  ىلإ  ةليوط ، تاعاسل  ثيدحلا 

يف ا  ةحارلا ، لئاسو  نم  يأ  انيدل  نكي  .سراقلا   دربلا  نم  انيقت  تناك 

.ءارذعلا ةعيبطلا  ةفايض  يف  اّنك  دقل  ضيحارملا ؛ وأ  محتسالا  نكامأ  كلذ 

دقو .ةيساقلا  ةيعيبطلا  فورظلا  كلت  عم  ملقأتلا  ىلع  انتردق  انتلهذأ  دقو 

لني اًضراع   ًاثداح  ناك  هنأ  غ  نيرفاسملا ، لاهسإل  تيجيربو  انأ  تضرعت 

قرولا تافافل  انعم  انذخأ  اننأ  ظحلا  نسحلو  .كلت  انتلحرب  انعاتمتسا  نم 

، عضاوتلا يف  ايقيقح  اًنير  ةحارلا  لبس  نع  انعاطقنا  ناك  دقل  .يحصلا 

ثك نم  ءرملا  ررحت  ةبرجت  اهنإ  .يرشبلا  شيعلا  تايساسأ  رابتخا  ىلإ  انداعأ 

نمق اوللا  تايرخألا  تايتفلا  ضعب  نأ  تعمس  دق  تنكو  .دويقلا  نم 

دومصلا ىلع  َنيَوْقَي  انلبق ،  هئاقدصأو  نارمِع  عم  ةلثم  ةيلبج  تالحرب 

لبق نهتويب  ىلإ  َنْدُعو  ليمجتلا ، قيحاسمو  يلاعلا  بعكلا  نود  نم  ًاليوط 

ةرياسم نم  تيجيربو  انأ  تنّك  دقو  .تالحرلا  كلت  ءاهتنا  دعوم  ءاهتنا 

هل نسَبُحت  يذلا  ةعيبطلا  لج  يف  انسغناب  انعتمتساو  رومألا ، تايرجم 

.ةعتمملا ةبحصلابو  سافنألا ،
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انيديأ ىلع  اًوبح  مدقتن  نأ  اهيف  انرس  يتلا  قرطلا  ضعب  يف  انيلع  ناكو 

ىوتلا دقو  .اّنم  ةفيخم  ةبرقم  ىلع  قيحسلا  ردحنملا  ناك  يف ح  انلجرأو ،

وهو يش  ناكف  دبلا ، دهجلا  ىلع  ًاتاتب  اًداتعم  نكي  يذلا   وم ، لحاك 

.ترموأ ةرم  يقنع  ىلع  يوهأ  تدك  دقف  انأ ، اّمأ  .اصع  ىلإ  دنتسيو  جرعي 

نكل ايئام ، ىًرجم  ربعن  اّنك  امدنع  سلمأ  رجح  ىلع  يمدق  تقلزنا  دقو 

يوهي كلت  هتلواحم  داكو يف  عقأ ، نأ  لبق  ةفطاخ  ةكرحب  كسمأ   نارمِع 

هيوهتسي ناك  لب  راطخألاب ، هبأي  نكي  هنكل   .ةرِطخلا  روخصلا  ىلع  هسفنب 

نم يضاير  ىوس  اهكلت  نأ  نك  ةتباث ال  ةقثب  سلا  ّثحي  ناكف  اهبوكر ،

نم عبنت  تناك  هبلق  ةراسج  نأ  دعب  يف  تفشتكا  ينكل  .يلاعلا  زارطلا 

نأ فيك  تكردأ  نارمِع ، لالخ  نمو  .ةيضايرلا  هتاراه  طبترت  ام  كأ  هناإ 

يف مكحتن  نأ  كل  ال  اننأو  هللا ، ةضبق  كلم  انتايح  نأب  نونمؤي  ملسملا 

.انتوم دعوم 

اهل ديري  َُِحت ح  ةظحللا  كلت  نإ  : » قيلا هؤل  توصب  نارمِع  لاقو 

حي امدنعو  .اهدعوم  نع  ةدحاو  ةيناث  رخأتت  وأ  مدقتت  الو  كلذ ، هللا 

ةيحلا عاونأ  نم  هسفنل  لذب  هم  هنم ، هل  برهم  الف  ءرملا ، لجأ 

«. هللاوه ظفاكا  نأل  : » ًالئاق فاضأو  ظْفِحلاو ،»

ام : » ًالئاق نارمِع  انلأس  مايألا ، دحأ  يديلج يف  ربعم  ربع  سن  اّنك  نيب 

.»؟ كيأر ةايحلا يف  نم  ةياغلا 

لكبو .لبق  نم  لاؤسلا  اذه  تركف يف  دق  نكأ  فرتعأ أ   نأ  َّيلع  ناك 

نأب لوألا  يملح  نع  دعبلا  لك  ةديعب  ةظحللا  كلت  ىتح  تنك  دقف  ةحارص ،

ردقب ولو  اعلا  لاح  نّسحأ  نأ  يف  ةيفحص ، يتفصب  يلمع  لالخ  نم  مهسأ ،

نم يڤ  مإ   ةطحم  لقتنأ يف  انأو  لماك ، ماع  تيضق  دق  تنكو  .سي 

فقوتت ظح ال  ةلجع  نم  ءزج  يننأ  ىلع  يسفن  ىرأ  تنكو  رخآ ، ىلإ  جمانرب 
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و ةايحلا ، ىزغم  لّمأتو  فقوتلل  لاجم  يأ  ايح  نكي يف  .نارودلا و  نع 

، ةيحورلا لئاسملاب  ةمتهم  تناك  يتلا  تيجيرب ، امأ  .نارمِع  لاؤس  نع  بجأ 

نوكأ نأ  : » بيجت نأ  لبق  ًاليلق  تقرطأ  دقف  بعللا ، قاروأ  علاطلا يف  أرقتو 

«. ةدشلا ىتح يف  ةديعس 

بولسأو مالسإلا  نع  انثدحي  أدبف  نارمِع ، ىلع  عقو  يأ  انتاباجإل  نكي   

قيقحت ىلإ  طقف  ىعسي  نأ  ملسملا  ةايح  نم  ةياغلا  نكت  .ملسملا   ةايح 

اًقفو نكل  .كلذ  مرجي  ءيش  نم  ام  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ةيصخشلا ، هتداعس 

.هللا ةفرعم  ربع  الإ  ققحتت  نأ  نكي  ةيقيقحلا ال  ةداعسلا  نإف  نارمِعل ،

، انسفنأ نم  دعبأ  وه  ام  ىلإ  رظنن  ملسملا  نحن  اننإ  : » ًالئاق فدرأو 

انسفنأ نم  مظعأ  ةوق  ىلإ  ةيصخشلا ، ةداعسلا  نم  ىمسأ  فده  ىلإ  علطتنو 

وه لعفن  ام  لك  هرماوأل يف  لاثتمالاو  هللا  ةدابع  نأ  .هللا  هنإ  كل ، ام  لكو 

هللا ءافلخ  رشبلا  نحن  اننإ  : » عباتو انيلإ .» ةبسنلاب  ةايحلا  ءارو  نم  ةياغلا 

فاضأو رودلا .» اذه  يدؤن  نحنو  ةيلوؤسملاب  ىلحتن  نأ  انيلعو  ضرألا ، يف 

ىلع هيضقن  يذلا  تقولا  نأل  ادج ؛ ةدودحم  كلذ  قيقحتل  انتصرف  نأ  اًضيأ 

تقولا اهنكل يف  انل ، ناحتما  ةايحلا  هذه  نإ  : » لاقو .ادج  صق  ضرألا  هذه 

«. ةيدبألا انتايح  روذب  اهيف  عرزن  ةبرت  هسفن 

هل ىلجتي  ناكو  هتديقع ، نع  ثيدحلل  ةصرف  يأ  عيضي  نارمِع  نكي   

.اعلا يف  ةمق  ىلعأ  قوف  ايالهلا  يف  اّنك  دقل  .ناكم  لك  يف  اًرضاح  هللا 

يعيبط ب رظنم  ىلإ  شي  ناك  ةحارلا ، نم  طسق  ذخأل  سلجن  انك  امدنعو 

نم ٍّلجت  الإ  وه  ام  رظنملا  كلذ  نإ  : » لوقيو لجلا ، يف  ةياغ  لابجلا 

«. نوكلا قلاخ  ريدقلا ، تايلجت 

يف ايزكرم  اًناكم  لتحي  ناك  مالسإلا  نأ  فيك  اًئيشف ، اًئيش  كردأ  تأدب 

، انتاهزن ىدحإ  ةرم يف  لوأ  ّيلإ  ىضفأ  لابجلا ، كلت  ب  كانه  .نارمِع  ةايح 
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ىلع مادقإلا  نم  نكمتي  نأ  لمأي يف  ناكو  .ةسايسلا  كرتعم  لوخد  هحومطب 

ناكو .هب  سانلا  ةقث  لانيو  ىفشتسملا ، ءانب  يهني  نأ  درج  ةوطخلا  كلت 

م ًالاح  لضفأ  نوكت  نأ  نم  اهنِّكَُ  ام  تالهؤملا  نم  كل  هدالب  نأ  ىري 

داسفلاف روصتُي ؛ بدت ال  ءوسب  تيلتبا  اهنأل  فسأي  ناك  هنكل  .هيلع  تناك 

اهتاباسحل ًةلئاط  ًالاومأ  بهنت  تناك  يتلا  دالبلا  تادايق  لاطي  ناك 

ءيشل ال  ةفاك ، عمتجملا  حئارش  يف  هبانطأ  برضيل  اهادعتو  لب  ةيصخشلا ،

.ةطيسبلا مهبتاور  ىلع  شيعلا  ىلع  نيرداق  اودوعي  سانلا   نأل  ىوس 

ىلإ رومألا  يغت  يف  هتدارإ  نأو  ةليبن ، تناك  هعفاود  نأ  يل  ادب  دقل 

ناك اًفاّرع  ىقتلا  هنأ  ركذ  دقف  .ينتقلقأ  هتلك  نكل  ةيقيقح ، تناك  لضفألا 

ىلع مدقأ  نإ  لاَتغُي  دق  هنأب  هل  أبنتو  ةسايسلا ، كرتعم  لوخد  نم  هّرذح  دق 

نم رومألا  يغت  ىلع  لمعي  نأ  هيلع  تحرتقا  يمالك ح  لبقتي  و  .كلذ 

لخديو هتايحب  رطاخي  الأ  بجي  هنإ  هل  تلق  حو  اسنإلا ، لمعلا  لالخ 

ًايغت ثدحي  نأ  ءرملل  نك  ال  : » كلذ ىلع  هدر  ناكف  ةسايسلا ، رغ 

نم ُّتِم  نإ  اًديعس  نوكأس  لب  توملا ، باهأ  انأ ال  .لخادلا  نم  ىوس  ايرذج 

ّفارعلا مالك  نأب  رَّكذ  دقف  تلكلا ، هذه  نم  مغرلا  ىلعو  يدلب .» لجأ 

هللا ديب  لظت  سانلا  رئاصمو  لبقتسملا  نأو  ةرورضلاب ، اًحيحص  نوكي  ال 

.هدحو

ثدحتن اّنك  ليللا ، نم  رخأتم  تقو  ميخملا يف  ران  لوح  قلحتن  اّنك  نيح 

زاهج نم  ثعبنت  ةيفوص  اقيسوم  ماغنأ  ىلع  ىتش ، رومأ  نع  ةفسالفلاك 

ةيسحلا مينارتلاب  عتمتسن  تيجيربو  انأ  تنكو  .نارمِع  ليجست 

ةلسرتسم دت  تناك  ةيئانغلا  تالصولا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةساسحلاو ،

.مزاللا نم  كأ  اًنايحأ 

انقلعت ام  ناعرس  اننإف  بَسَتكُي ، رمأ  ءانغلا  قوذت  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 
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اّنك نارمِع ، اهب  موقي  ناك  يتلا  ةمجرتلا  لضفبو  .ءانغلا  نم  عونلا  اذهب 

حت تناك  ام  ةداع  يتلا  ةيحورلاو  ةموظنملا  تلكلا  كلت  مهف  عيطتسن 

وهو دحوألا ، بوبحملل  بح  ىلإ  لّوحت  يذلا  بوبحملا  بح  بحلا ، نع 

خويش مظن  نم  تناك  راعشألا  كلت  ضعب  نأ  نارمِع  انل  حضوأ  دقو  .هللا 

، هاش يهلب  وهو  مهدحأ ، شاع  دقو  .رشع  ثلاثلا  نرقلا  ىلإ  دوعتو  يفوص ،

: تايبألا هذه  بتكو  ةنس ، ةئم  سمخ  وحنب  نامزلا  كلذ  دعب 

ًاثك َتملَعت  دقل 

. باتك فلأ  َتأَرقو 

؟ َكَسفن ًاموي  َتأرق  له  نكل ) )

. دبعملا وأ  دجسملل  اًموي  تبهذ  له 

؟ َكَحور اًموي  َترز  له 

ناطيشلا ةبراح  لوغشم  كنأ  مأ 

تبراح له 

؟ ةئيسلا كتاّين 

، تاوسلا نانع  تغلب  دقل 

غلبت نأ  عطتست  كنكل  

! كبلق نونكم  ام يف 

ةيمستلا هذه  ينعتو  يلاوقلا ،)  ) اقيسو بجعملا  نم  تيجيربو  انأ  تحبصأ 

.ميكحلا َمالكلا 

، ةثك ءايشأ  ىلع  يبلق  لابجلا  طسو  اهتيضق  يتلا  مايألا  كلت  تحتف 

فلخ نم  ًةأجف  ٌرون  غزب  يسامألا ، ىدحإ  يفو  .ةعيبطلا  لج  ىلع  يسال 
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، هردصم بتأ  نأ  رمألا  ئداب  يف  نكأ  و  .انمامأ  ِةدتمملا  ةمتعملا  ِلابجلا 

امو .لالتلا  ءارو  نم  هما ، يف  ضيبأ  ٌردب  ٌلئاه ، ٌرمق  ّلطأ  ام  ناعرس  نكل 

ِهِرون يف  هلك  يعيبطلا  رظنملا  كلذ  فِذُق  ىتح  ةدودعم  قئاقد  الإ  يه 

لايخ ناكو  راهنلا ، ةعبار  يف  اننأكو  ًءاضُم  ناكملا  ناكو  .مراعلا  ينيَجُّللا 

تعقو يف دقل  اعملا  ةداحو  ةليوط  لاكشأ  ضرألا يف  ىلع  سكعني  انتاماق 

.لمتكملا ردبلا  كلذ  رون  يف  نورومغم  نحنو  ةليللا ، كلت  يف  نارمِع  بح 

.اًضيأ راهنلا  لالخ  اًذاَّخأ  ركبلا  ةيربلا  ةعيبطلا  لج  ناك 

، جلثلاب ةاطغملا  اهممقب  لالَج  لكب  انمامأ  بصتنت  لابجلا  تناكو 

تاحب يف  فاطملا  اهب  يهتنيل  تاردحنملا  ىلع  باسنت  ةيفاصلا  لوادجلاو 

نم اهل  رصح  ال  دادعأ  اهتطغ  ءارضخلا  جورملاو  نوللا ، ةيزوف  ةغص 

، ايقن ءاوهلاو  ًةقارب ، سمشلا  ةعشأ  تناك  تاعاسلا ، رادم  ىلعو  .روهزلا 

يف ترِفُح  ول  ك  روصلا  كلت  تناكو  .ماودلا  ىلع  ةقرزب  حشتت  ءسلاو 

.ةداعسلا نم  اهل  زتهي  يبلق  ناكو  ركاذ ،

هللاب ناإلا  نأ  فيك  يسفنب  تنياع  دابأ ، مالسإ  ىلإ  انتدوع  قيرط  يفو 

دئادشلا ىلع  بلغتلا  ىلع  هنيعتو  رشبلا ، ةقاط  قوقت  ةعاجشب  هبحاص  د 

نم اًزيح  ءاملا  رمغ  جلثلا ، نابوذ  عمف  .ةيمويلا  هتايح  يف  اهيقالي  يتلا 

، راجحألاو ةَعَلَتقملا  راجشألا  كلذك  قيرطلا  ضرتعت  تناكو  .ةيلبجلا  قيرطلا 

نوكمهني يف لاجرلا  ناك  .اهنم  جرخنو  ةرايسلا ، فقون  نأ  ىوس  انعسي  و 

ءسلا ذخأت  يف ح  قيرطلا ، نم  ةرثانتملا  روخصلاو  رجشلا  عوذج  ةحازإ 

ءطبب مدقتن  انك  دقف  تيجيربو ، انأ  اّمأ  .اًئيشف  اًئيش  مالظلاب  حاشتالا  يف 

نأ تدهاج  لواحن  قيرطلا ، ىلع  ةداح  تاينحنم  دادتما  ىلع  ديدش 

، ميعن ناك  دقو  .ردحنملا  لفسأ  ىلإ  وأ  ءاملا ، ىرجم  ىلإ  قالزنالا  ىدافتن 

يف لظ  يذلا  ديحولا  اهرارسأ ، لك  ِربخَيو  لابجلا ، نكسي  يذلا  انقئاس 
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يف نع  هنأ  مهفنف  بجاحلا ، بطقم  وهو  ةرايسلا  بكري  ناك  .ةرايسلا 

سمهيو تابث ، لكب  ةدايقلا  ةلجعب  كس  مث  هب ، مايقلا  ديري  يف  زيكرتلا 

نأ لبق  هللا ،» مسب   » ةرابعب هلهتسي  ةيبرعلاب  اًئيش  متمتي  مث  صق ، ءاعدب 

تنكو .اهتذفان  ةفاح  ىتح  لصي  ناك  يذلا  ءاملا  ربع  ةرشابم  ةرايسلاب  كرحتي 

لاجرلا يقاب  ناك  ح  يف  مات ، لوهذ  يف  يرجي  ام  بقارن  تيجيربو  انأ 

فوخلا تاظحل  يهتنتل  تاتفاخ ، تاولصب  ةئيرجلا  هترطاخم  نومعدي 

.حاجنب بقرتلاو 

قاهرإلاو انباصعأ ، نم  لانت  تناك  يتلا  ثداوحلا  هذه  نم  مغرلا  ىلعو 

، لوحكلا برش  نع  عاطقنالاو  ةحارلا ، نم  اننامرحو  انباصأ ، يذلا  دبلا 

ةرم لوأ  كلت  تناكو  .كلت  ةيلبجلا  انتلحر  دعب  شاعتنالاب  روعش  رمغ  دقف 

جمارب نم  ربكأ  وه  يف  كفتلل  تقوب  اهيف  ىظحأ  ةليوط ، تاونس  ذنم 

مك تيجلِج ، عضاوتملا يف  انتيب  ىلإ  ًاخأ  اندع  حو  .ريوصتلا  وأ  ةعضوملا 

نم مايأ  ةرشع  دعب  ئفاد  مح  لوأب  ىظحأ  انأو  ةبك ، يتعتم  تناك 

: سح لكب  تلاقو  ةثولا ، انتّرسأ  يف  تيجيربو  انأ  انعقوقتف  .لاوجتلا 

.قيمع مون  يف  كهنم ، لافطأك  طغن  نأ  لبق  ةنجلا »! يه  هذه  »

♦ ♦ ♦

ةمداقلا انتطحم  ىلإ  ةرشابم  ةلحر  انرفاس يف  دابأ ، مالسإ  ىلإ  انتدوع  دنع 

يلوغملا اهرع  روهال  زيمتت  .باجنبلا  ميلقإ  بلق  يف  عقت  يتلا  روهال ،

ةهكن اهيف  سملي  اهرئاز  نأ  ك  لوغملا ،) ناتسب  ( ـــ ب بقُلتو  بالخلا ،

(. ةراقلا هبش  سيراب  ( ـــ اًضيأ ب بقُلت  اذل ، ةبيجع ؛ ةيبئارغ 

نم ميدقلا  ءزجلاب  طيحيو  .اعلا  يف  ندملا  مدقأ  ب  نم  روهال  دُعت 

ىلع ةّيصع  هئازجأ  ضعب  تلظ  دقو  ىطسولا ، روصعلا  ىلإ  دوعي  روس  ةنيدملا 

ربع الإ  ةنيدملا  نم  رَّوسملا  ءزجلا  اذه  لوخد  أتي  الو  .مويلا  ىلإ  نمزلا 
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ةيرعم زونك  ىلع  اًضيأ  ةدقلا  ةنيدملا  يوتحتو  .ةدقلا  اهتاباوب  ىدحإ 

.روطاربمإلا دجسم  ماساب  اًضيأ  فرعُيو  يهاش ، داب  دجسم  لثم  ةدع ،

بناج ىلإ  هتمظعو ، يلوغملا  رصعلا  لج  زيمتملا  حرصلا  اذه  دِّسجُيو 

عقاوم نمض  تفّنُص  يتلا  ةيسنامورلا  ريلاش  قئادحو  ةنيصحلا  ةعلقلا 

، لرج رطع  لمحي  يذلا  ريلاشلا )  ) تيدتراف .وكسنويلل  يملاعلا  ثارتلا 

ميمصتلا لج  ةعور  ىلإ  اًرظن  ةهشلا ؛ قئادحلا  كلت  ةرايز  ىلع  تصرحو 

لمُهأ سيفنلا  يمالسإلا  ثارتلا  نأ  هل ، فسؤُي  مو  .اهعبط  يذلا  يلوغملا 

تضرعت ةنيدملا  هذهب  ةدقلا  زونكلا  نم  ًاثك  نأو  بلقلا ، هلرطفني  لكشب 

.توحنملا ماخرلا  نم  عطق  لثم  بهنلل ،

ةقيضلا اهتقزأ  يف  نوكرحتي  اوناك  نيذلا  ةراملاب  ُّجَِضت  ةنيدملا  تناكو 

نولقني اوناكو  .لاجرلا  نم  مهمظعم  ناكو  كانهو ، انه  ةيويح  لكب  ةبرتملاو 

امأ .محلا  اهرجت  تابرع  قيرط  نع  امإو  مهسوؤر ، ىلع  امإ  مهعئاضب 

رتسي نهسوؤر  لوح  ًءاطغ  نيدتري  ّنكف  نهانيأر ، اللا  تاليلقلا  ءاسنلا 

نأ ّدون  تيجيربو  انأ  نكن  .عقربلا   نيدتري  نهضعب  ناك  يف ح  نهرعش ،

نارمِع ءاقدصأ  دحأ  انذخأو  .نهلثم  انيسأر  انيطغف  ةيقبلا ، تفلتخم  ودبن 

يتلا بوردلا  لالخ  اندشري  ناكو  ةثكلا ، ةنيدملا  اعم  ةرايزل  ةلوج  يف 

نويفرحلا ناكو  .ةدقلا  ةنيدملا  يف  كاكدلا )  ) تارازابلا اهب  فطصت 

نوسمهي مهو  نوحصلاو ، تالواطلاو  روصلا  تاراطإ  نوعنصي  نويوديلا 

عايذم نم  ثعبنت  تناك  يتلا  نآرقلا  ةوالتل  نوغصيوأ  ةلسرتسم ، تاولصب 

نم دحاو  لك  ليحت  ةيحور  ةفص  مهلمع  ىلع  يفضي  ناك  ام  غص ؛

، ناكم لك  اًدوجوم يف  هللا  ركذ  ناك  دقل  .ةسيفن  ةينف  ةعطق  ىلإ  مهتاجتنم 

.رعملاو اقيسوملاو ، لمعلا ، يف 

نوعرسيو اهلك ، مهلاغشأ  سانلا  كرتي  ىتح  ناذألا ، توص  ولعي  نأ  امو 
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ةنيدملا يف ربع  لقنتن  اّنك  نيب  ةرم ، تاذو  .ةالصلا  ءادأل  دجسم  برقأ  ىلإ 

متمتي أدبو  دجاسملا ، دحأ  مامأ  ةرشابم  هترايس  قئاسلا  فقوأ  ةرجأ ، ةرايس 

، ةرايسلا نم  لزن  مث  همهفن ، نأ  عطتسن  اًئيش   انل  لوقي  نأ  ًالواحم  تلك 

، هتدوع رظتنن  ةقراحلا  ةهظلا  ةرارح  يف  انسلجو  .دجسملا  لخاد  ىفتخاو 

انأدبو ةقيقد ، نورشع  مث  قئاقد ، رشع  انيلع  ترم  .انرمأ  نم  ةح  نحنو يف 

موي اهموي  انك  اننأ  كردن  انقئاس .؟  ىفتخا  نيأ  لءاستن : تيجيربو  انأ 

ةالصلا نم  لوطأ  اًتقو  دت  يتلا  ةعجلا  ةالص  نوكت  ثيح  ةعمج ،

هانيع تناكو  ةقيقد ، عبرأو  سمخ  وحن  دعب  انقئاس  داعو  .ةيمويلا 

.هاّيحم ولعي  رونلا  ناكو  نآلألتت ،

حالص فسوي  وهو  بَّرقملا ، نارمِع  ءاقدصأ  دحأ  روزن  اّنك  ءاسملا ، يف 

قباسلا لغش يف  دقو  .اقيسوملا  بحي  ناكو  ئداه ، عبط  اذ  ناك  يذلا  نيدلا ،

يف نكسي  ناك  ثيح  .باجنبلا  ميلقإل  ةيلحملا  ةموكحلا  يف  ريزو  بصنم 

ةنيدملا طسو  تينُب  يتلا  ةصاخلا  ةبكلا  رودلا  نم  يهو  يليوح ،)  ) ىمسي

ةنّوكم فسوي  راد  تناكو  .يمالسإلا  زارطلا  ىلع  نسلا  تائم  ذنم  ةدقلا 

دعاق تاحاسلا  هذه  نادزتو  وهبلا ، هبشي  يف  ةعساش  تاحاس  عبرأ  نم 

ةروفان ىلإ  ةفاضإ  فرخزملا ، بشخلا  نم  ساوقأ  اهولعتو  يرثألا ، ماخرلا  نم 

ءاملا حطس  ىلع  وفطي  ناكو  .ةيزوفو  ءاضيب  ةقيقد  ءاسفيسفب  ةنيزم  هايم 

عباطلا ناك  يذلا  لجلا  اذهب  ُتنِتُف  دقل  .روهزلاب  ةنيزم  ةغص  نوحص 

نأ نكو  .ةيلوغملا  ةنيدملل  يرعملاو  يمالسإلا  نفلا  ىلع  يغاطلا 

.ةحضاو ةيوثنأ  ةسمل  نفلا  كلذ  ءرملا يف  فشتسي 

وجلاو ئفادلا  ءاسملا  ءاوهب  عتمتسن  موجنلا ، اهنيزت  ءس  تحت  انسلج 

ىلع حايترا  لكب  تيجيربو  انأ  تسلجو  .انب  طيحي  ناك  يذلا  يبئارغلا 

عون وهو  ياشت ،)  برشن (  نحنو  ةمخف ، ةكيرأ  نع  ةرابع  تناك  ةحوجرأ 
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ةفرِقلاو ليهلا  لثم  لباوتلا ، نم  ةطلخو  للا  هدادعإ  لخدي يف  ياشلا  نم 

مدخلا ّصر  ءاشعلا ، ةدئام  ىلعو  .ففجملا  دوسألا  لفلفلا  بوبحو  لفنرقلاو 

دقف هسفنب ، فسوي  اهدعأ  يتلا  ةيهشلا  يراكلا  قابطأ  نم  ةعونتم  ةليكشت 

دعي فيك  فرعي  داكي  يذلا ال  نارمِع ، امأ  .خبطلا  نف  هناقتإب  رهتشي  ناك 

اهذختنو ورلا ، زبخ  عطقب  كس  فيك  انمَّلع  دقف  ياشلا ، نم  اًقيربإ 

دقو الوك .) اكوك   ) اهيف لوانتأ  ةرم  لوأ  كلت  تناكو  .انيديأب  لكأنل  قعالم 

اهلضفأ تنكو  .يراكلا  قابطأ  معطو  اًما  ىشتت  ناك  اهمعط  نأ  تدجو 

قبط امأ  .انل  تمدُق  يتلا  ىرخألا  ةيزاغلا  تابورشملاو  تياربس  ىلع 

قرغتسي ثيح  .ايح  اهتقوذت يف  زرأ  ىولح  ىلحأ  نع  ةرابع  ناكف  ىولحلا ،

.بيلحلا نم  ثك  مادختساب  ّدَُعتو  تاعاس ، تس  ىولحلا  هذه  وهط 

فسوي ناك  ح  يف  (، يلاوقلا  ) اقيسوم ىلإ  انعمتساو  تاعاس ، انثدحتو 

دج مظن  نم  اغألا  كلت  ضعب  تناكو  .اغألا  تلك  انل  نجرتي  نارمِعو 

دحأ ءاجو يف  .روهشم  فوسليفو  رعاش  وهو  لابقإ ، دمحم  ةمالعلا  فسوي ،

موجنلا الو  رمقلا  نكي  ولو   ةدوجوم ، ضرألا  هذه  نكت  ول   : » تايبألا

يف ءيش  نكي  ولو   ُدعب ، اًفورعم  نكي  ةقيقحلا   ّرس  نأ  ول  ةدوجوم ،

دوعي انه  تنأ  مض  «. ) تنأ نوكت  نأ  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  تنكل  دوجولا ،

(. هللا ىلع 

ٍموهفم ىلع  فسوي  لزنم  يف  اهانيضق  يتلا  يسامألا  كلت  لالخ  انفرعت 

انل .يلمعلا ح  اهانع  ةمحرلا  وهو  ةيقرشلا ، ةراضحلا  ٍرذجتمو يف  ٍديدج 

يف نيرشعلا  نرقلا  علطم  يف  سرد  يذلا  روهشملا  هدج  ةصق  فسوي 

ًالاوِط تاعاس  يضقي  ناكو  .ايناملأب  جربلدياه  ةعماج  يف  جرختو  جديربماك ،

و .هتوج  نوف  جناجفلوف  ناهوي  هشلا  املألا  بتاكلا  لعأ  ةسارد  يف 

بجاو كلذك  هقتاع  ىلع  ذخأ  لب  اًرعاشو ، اًفوسليف  راص  نأب  لابقإ  ِفتكي 

وأ ةيسايسلا  ةيحانلا  نم  ءاوس  ديدج ، نم  ةيمالسإلا  ةراضحلا  ثعب 
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يذلا ةلودلاو  نيدلا  لصفلا ب  مدع  أدبم  ىلع  ًءانب  عاطتسا  دقو  .ةيحورلا 

، دنهلا لش  يف  ملسملل  ةلقتسم  ةلود  ةماقإ  ىلع  عجشي  نأ  هب ، ىدان 

.ناتسكاب ىمُست  تحبصأ  يتلا 

يف هتماقإ  ءانثأ  يف  ةرهدزملا  ةيفاقثلا  ةايحلا  يف  هسغنا  ىلإ  ةفاضإ 

ىلإ هتدوع  دعب  دجي  و  .ةيناملألا  ةارملاب  كلذك  لابقإ  رهبنا  جربلدياه ،

يف شيعت  ةيناملأ  ةديس  لباق  ح  نكل  .هئانبأل  ةبسانم  ةيبرم  ناتسكاب ،

عم شيعت  نأ  اهيلع  ضرع  اتسكابلا ، اهجوز  نم  تقلط  نأ  دعب  روهال 

ىدل لمعت  ةديسلا  هذه  تلظو  .تقفاوف  هئانبأ  ةياعرب  موقتو  هتلئاع ،

فسوي لابقإ ، اديفح  غلب  نأ  ىلإ  ايناملأ  ىلإ  دعت  و  ةدع ، نس  ةرسألا 

، ليوط تقو  رمو  .يلاوتلا  ىلع  ةرشع  ةيناثلاو  ةرشع  ةيداحلا  هوخأو ،

ةلئاع اهيلع  ترصأف  ايناملأ ، يف  ةدحولاب  رعشت  ةيناملألا  ةيبرملا  تحبصأف 

ىتح لقألا ؛ ىلع  ةنسلا  ةدحاو يف  ةرم  ناتسكاب  ةلئاعلا يف  روزت  نأ  فسوي 

، مايألا دحأ  يفو  .كانه  سانلا  ءفدو  ةيلئاعلا  ءاوجألاب  معنت  نأ  عيطتست 

تعقو يف روهال ، ىلإ  اهقيرط  ةّنسملا يف  ةفيعضلا  ةديسلا  هذه  تناك  امدنع 

ىتح رمألاب ، فسوي  خأ  ملع  نإ  امو  .اهضوح  مظع  رسُكو  تروفكنارف ، راطم 

ىلإ هعم  اهبحصو  ىفشتسملا ، نم  اهجرخأو  تروفكنارف ، ىلإ  ةلحر  ىلع  رفاس 

ةلئاعلا دارفأ  نم  ةدحاو  اهتفصب  بحلاو  ةياعرلاب  تيظح  ثيح  ناتسكاب ،

.ةايحلا تقراف  نأ  ىلإ 

رود اندالب  يف  دجوت  ال  : » فاضأ ح  ربدتلا ، ىلإ  فسوي  ينعفد  دقو 

.مهب ةيانعلا  نسحت  يتلا  مهرسأ  عم  نولظي  نسلا  رابك  نأل  نسم (1) ؛

ةلماعم نإ  .نسلا  رم  ىلع  اهوبستكا  يتلا  ةمكحلا  ردقنو  مهردقن ، اننإ 

«. اننيد ميلاعت  مهأ  نم  مارتحاو  ةماركب  نسملا 

ةفاقثلا ليصافت  نيدلا يف  لغلغتي  فيك  ءالجب  صصقلا  هذه  ترهظأ يل 
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هجاوي يذلا  ربصلا  رادقِم  ّرثأو يف  .هللاب  ٌطبترم  ءيش  لكف  اهلك ؛ ةيناتسكابلا 

رايتلا عاطقنال  اوبضغي  نأ  نع  اًضوعف  .ةيمويلا  مهتايدحت  كانه  سانلا  هب 

اودقفي وأ  لمتحت ، ال  يتلا  رورملا  ةمحز  مضخ  يفوأ  رركتملا ، ابرهكلا 

«، هلل دمحلا   » ةرابعب نوسمهي  اوناك  اًعفن ، ءيش  يدجي  ال  ح  مهباصعأ 

دقل .ةطاسب  لكب  مهتايح  نوؤش  نوعباتيو  ربصب ، ثدحي  ام  لك  نولبقتيو 

كردأ و  .مهنيد  نم  اًعبان  هتدجو  يذلا  نسحلا  قلخلا  اذه  اجعإ  راثأ 

تاونس رورم  دعب  الإ  قلخلا  اذهب  يلحتلا  هيعدتسي  يذلا  لئاهلا  دوهجملا 

.ةدع

______________________________________

نأ نم  مغرلا  ىلع  ناتسكاب ، ىتح يف  نسلا  رابكل  رود  مويلا  دجوت   (1)

نسملاب لفكتي  هبسحب  ناك  يذلا  يديلقتلا  شيعلا  طو  ضراعتي  كلذ 

.تالئاعلا لخاد 

٣٧



اثلا لصفلا 

؟) يڤ مإ    ) ةانق ةفيظو يف  ىلع  تلصح  فيك 

. حرملا ىلع  لوصحلل  طقف  عسي  تايتفلا 

ربول يدنيس 

.ةنس نيرشعو  اًعبس  يرمع  ناك  ةرم ، لوأ  ناتسكاب  ىلإ  ترفاس  امدنع 

ةمق يف  كاذنآ  تنك  لب  يتيصخش ، لاصخ  مهأ  نم  ربصلا  اهنيح  نكي  و 

امإ يڤ ، مإ   ةطحم  ةشاش  ىلع  جمارب  موي  لك  مّدقأ  تنكو  .ينهملا  يقلأت 

تنكو .ابوروأ  يف  ةفلتخم  نكامأ  نم  وأ  ندنل ، يف  اهتاهويدتسأ  لخاد  نم 

.غصلا انمقاط  لح  نيأ  رمحألا  داجسلا  موجنب  قيلت  ةلماعب  ىظحأ 

اكيجلبو ايناملأ  يف  هاشملا  تالجم  ةفلغأ  ىلع  رهظت  يروص  تناكو 

نم مغرلا  ىلعو  .روصتأ  تنك  ثكب م  ربكأ  اًحاجن  شيعأ  تنكو  ديوسلاو ،

ام ِردأ  و  ام ، ءيش  ينصقني  ناك  هنأب  رعشأ  عقاولا  تنك يف  يننإف  كلذ ، لك 

.وه

تنكو .جروبماه  رسأ يف  لزنم  لافطألل يف  بعل  ةفرغ  ءيش يف  لك  أدب 

لكب نوفوركيام  ةبعل  رهشت  يتلا  ةروسجلا  ةلسارملا  ركاب ، انايتسيرك  اهنيح 

لكشب نعذت  تناك  يتلا  يتخأ  يه  اهنيح  يراوح  يتفيض يف  تناكو  .رخف 

، اًبحرم : » ةقث لكب  لوقأ  تنك  ثيح  ةرشابملاو ، ةبعصلا  يتلئسأل  تفال 

مويلا كلاح  فيك  .ايناملأ  سيئر  ةرضح  مويلا يف  انأو  ركاب ، انايتسيرك  يمسا 

.»؟ سيئرلا ةدايس  اي 

ناردج ىلع  ناحرست  هو  َّيّنيعل ، نانعلا  قلطأو  ضرألا ، شرتفأ  تنك 

لويخلا لطت  ح  يف  فيرخلا ، لصف  يف  ةباغ  ةروص  لمحت  يتلا  ةفرغلا 

كأ نم  كاذ  طئاحلا  قرو  ناكو  .راجشألا  ب  نم  ةفيطللا  اهنويعب  ةيربلا 

ام ةيهانتم  ةقدب  صخلي  ناكو  .يتلوفط  نع  يتليخم  تقلع يف  ىتلا  روصلا 
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بحو ةقثلاو  نامألاب  ساسحإ  نم  ايح  نم  ُلَُوألا  تاونسلا  كلت  ينتحنم 

ينباتنيل ساسحإلا  كلذ  داعو  ةلوفطلا ، كلت  ىلع  ةدع  نس  ترم  .ةعيبطلا 

، اهيف لوجتأ  انأو  ترعشف  .ارتلجنإ  ةديدجلا يف  ةقيدحلا  رايز  لالخ  اًددجم 

اهسفن راجشألاو  راهنألا  ب  يسفن  تدجو  ثيح  لبق ؛ نم  اهترز  دق  يننأب 

ةروصلا نأ  نم  دب  الو  .يتلوفط  ةفرغ  طئاح  قرو  ىلع  ةموسرم  تناك  يتلا 

.ةيزيلجنإلا ةقيدحلا  كلت  تطقتلا يف  دق  ةيلصألا 

.جروبماه ةنيدم  نم  ةّرضخم  ةيحاض  يف  هيف  تأشن  يذلا  تيبلا  عقي 

.ةئداهلا ةنيدملا  عراوش  دحأ  ىلع  عقي  ناكو  ةقيدح ، تيبلل  ناك  ثيح 

ةعصرملا ءسلا  ةيؤر  عيطتسأ  تنكو  ةصاخلا  ، يتفرش  يل  تناكو 

قيفر يديد  يقيدص  ناكو  .يتفرغ  شارف  يف  ةيقلتسم  انأو  موجنلاب ،

، يغ هتيؤر  عيطتسي  دحأ  نكي  نكل   يزنابماشلا ، هبشي  مئادلا  يتلوفط 

رغصت نازوس  تناكو  .صق  تقوب  يتخأ  دلوت  نأ  لبق  ىفتخا  نأ  ىلإ 

.تبرقم ّدج  اّنك  اننإف  انعئابط ، فالتخا  نم  مغرلا  ىلعو  تاونس ، عبرأب 

، نازوس امأ  .هب  لحأ  ناكم  يأ  يف  حرملا  ثعبأو  يعبطب ، ًةحرم  تنكو 

كأ تناك  ارو  ساسحإلا ، ةفهرم  تناك  دقل  .ربكأ  ءودهب  عتمتت  تناكف 

عضب هل  اًتيب  مسرت  ةسردملا ، مسرلا يف  ةصح  نازوس يف  تناكو  .ينم  ةناصر 

ًالجرو ًةرجش  مسرت  هراوجبو  .بّبقم  فقس  هولعيو  ملسلا ، نم  تاجرد 

يدتريو اًنولاب ، لمحي  اًناولهب  مسرأ  تنكف  انأ ، امأ  .محلا  ضعب  معطي 

يدلاو لاز  امو  .سارجألاب  ةعصرم  ةغص  ةعبق  رمتعيو  رفصأ ، ايبرغم  ًءاذح 

.اذه انموي  ىتح  هبتكم  ةفرغ  رادج  ىلع  موسرلا  هذه  قلعي 

تنكو .تاناويحلا  يبح  كلذك  نسكعي  يتفرغ  طئاح  قرو  ناك  دقل 

نم يننّك  ةصاخ  ةبهوم  كلتمأ  أ  ول  ك  ةيئاقلت ، لكب  اهعم  لماعتأ 

ةلفط تنك  ح  .يتبحصب  حاترت  اًضيأ  تاناويحلا  تناكو  اهعم ، لصاوتلا 
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يبح  نكل  .ليخلا  بوكرل  ةيلحاس  ةعرزم  دصقأ  تنك  ام  ةداع  ةغص ،

أ ركذأ  .اقدصأ  تناك  اهلك  تاناويحلا  لب  طقف ، لويخلا  ىلع  رصتقي 

خوك بناجب  تررم  ةعرزملا ، كلت  يف  ةيعالطتسالا  الوج  ىدحإ  لالخ 

تمدُصف .هسوؤر  تعطُق  نأ  دعب  قّلُع  يذلا  جاجدلا  نم  افص  هيف  تدجو 

ًالمأ يف هباب ، تحتفو  جاجدلا ، ّنق  ىلإ  تللستو  بعرملا ، رظنملا  كلذ  ةيؤرل 

، ُتررصأو .اًديعب  برهيف  هرظتني  ناك  يذلا  صملا  يقبتملا  جاجدلا  كردي  نأ 

.ىرخأ ةجاجد  يأ  حبُذت  الأ  ىلع  عوبسألا ، كلذ  لالخ  لقألا  ىلع 

ًةقش يف كل  رسأ  تناكو  .طيحملا  يس  الو  كلذك  ةعيبطلا  ىوهأ  تنك 

قباطلا يف  عقت  تناك  ثيح  لشلا ، رحب  لحاس  ىلع  موسوب  ةنيدم 

كلت اعم  نم  ًلْعَم  ّدُعتو  ةرشابم ، رحبلا  لباقت  ةيانب  نم  نيرشعلا 

ةيونسلا انتالطعو  عوبسألا ، ةياهن  لطع  بلغأ  اهيف  يضقن  اّنكو  .ةنيدملا 

سراو ةينيط ، ٍضارأ  ىلع  ةليوط  تاعاس  مودت  تاهزن  بهذنو يف  كلذك ،

نحنو فيصلا ، لصف  فصن  يضقنو  بشعلا ، ىلع  ةيضايرلا  نيرتلا 

هجاومأ ذاذرو  ةعطاسلا ، هسمش  ةعشأ  تحت  رحبلا  يسارك  ىلع  نوقلتسم 

، قلطلا ءاوهلا  يف  نوكأ  نأ  وه  َّىلإ  ةبسنلاب  ةداعسلا  ىنعم  ناكو  .ةدرابلا 

ئطاشلا رظنم  ىلع  ىرخألا  ولت  ةدحاولا  رسكتت  يهو  جاومألاب  عتمتسأو 

.ديعبلا قفألا  ىلإ  دت  يذلا 

اّنك ام  لك  نازوس  يتخأو  انأ  انادلاو  اهيف  انحنم  ًةللدم  ةلوفط  تناك 

.اهفرعي نم  لك  ىدل  ةبوبحم  تناكو  بك ، بلق  يمأل  ناكو  .هب  ملحن 

لاجم يف  تصصختو  تسرد  .هلباقت  نم  لك  ِداعسإ  ةَكَلَ  عتمتت  تناكو 

ىتح يتخأبو ، تقزُر   ح  ةينهملا  اهتايح  نع  تلخت  اهنكل  كونبلا ،

، اهسفنب ءيش  لكب  موقت  تناكو  .ةعاسلا  رادم  ىلع  انتياعرل  غرفتت 

ثيح .ةيحص  تابجو  انلوهطتو  ةيسردملا ، انتابجاو  زاجنإ  ىلع  اندعاستف 
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صع عباصأ  لوانت  انل  ىنستي  ىتح  جزاطلا ، لاقتربلا  صع  دمجت  تناك 

نم يهتنت  ال  ديعاوم  ىلإ  ةرايسلاب  انلصوتو  ةيحصلا ، ةدمجملا  لاقتربلا 

ليوط ناكف  أ ، امأ  .ةيوديلا  لاغشألاو  نونفلاو  يانلاو ، هيلابلا  سورد 

ةمعفمو ةباذج ، ةيصخش  اذو  ةصاخ ، امزيراكب  عتمتي  ناكو  ًيسوو ، ةماقلا ،

ةدترف ةفيلوت  يف  ةرماغملا  ّسحو  ةهازنلا  ب  عمجت  ناكو  .ةباعدلا  حورب 

ضورعلاب عتمتسيو  ةدتدج ، نكامأ  فاشتكاو  رفسلا  ىوهت  ناكو  .ادج 

يف ًالاوط  تاعاس  يضقي  ناك  هنكل  .ءاقدصألا  نم  ثك  هيدلو  ةيحرسملا ،

هكرت هنكل  ةلئاعلا ، هكل  جيسن  عورشم  لغتشي يف  ناك  ةيادبلا ، .لمعلا يف 

ًابك اًردق  هنع  تذخأ  دقتعأو أ  مإ .) يآ    ) ةكرش ىدل  لمعلل  دعب  يف 

.هتتويحو هلؤافت  نم 

نع ركف  تناكف  .ةعاجشلاو  ةيرحلاو  ةقثلاب  اًساسحإ  َّيف  يادلاو  سرغ 

ٍءيش لك  ناك  ثيح  هتعيبطب ، ديج  ناكم  هنأ  أشن ، لحارم  لالخ  اعلا 

نم ًاثك  ةقثلا  ىلع  موقت  يتلا  ةيباجيإلا  ةرظنلا  هذه  تحتف يل  دقل  .اًنكمم 

اًروعش ًانايحأ  ةرظنلا  كلت  يسفن  تكرت يف  نسلا ، رورم  عم  نكل  .باوبألا 

.ةبيخلاو طابحإلاب 

مهلك قهارملا  لثم  ىعسأ  تنك  يننإف  يدلاو ، يبح  نم  مغرلا  ىلعو 

يف يتيرح  ديقت  اهنأب  رعشأ  تنك  يتلا  ةماتلا  ةيحلا  نم  ررحتأ  نأ  ىلإ 

تلواحو اهناعضي ، ياوبأ  ناك  يتلا  دعاوقلا  ىودج يف  ىرأ  نكأ  .تيبلا و 

ام لعفأ  نأ  نم  نكأ  ىتح  لاكشألا ؛ نم  لكش  يأب  هضوافأ  نأ  ةدهاج 

حو .ىرخأ  ترسخو  كراعم  عضب  تحبر  تاونسلا ، كلت  لالخو  .ديرأ 

اهبكرأ ةيران   ةجارد  ىلع  ةدشب  لوصحلا  تدرأ  ةرشع ، ةسداسلا  ُتغَلَب 

دعب ءاسملا  يف  اهب  لوجتأ  نأ  كلذك  ديرأ  تنكو  ةسردملا ، نم  اًبايإو  اًباهذ 

ءانتقا ةيمهأ  رربت  يتلا  اهلك  بابسألاب  ةاق  ُتبتكو  .يسردملا  ماودلا  ءاهتنا 
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ىلع اقدصأ  فلخ  سولجلا  نع  اًضوع  ةذوخ ، رتعاو  ةيران ، ةجارد 

هنأ  غ  ّيدلاو ، بو  ينيب  لادجلا  لاطو  .ةذوخلا  عضو  نود  مهتاجارد 

نسلا يغولب  لبق  ةقايس  ةصخر  ىلع  تلصح  ينكلو  .هرارق  نع  الزانتي 

.ةدحتملا تايالولا  كلذ يف  ناكو  ايناملأ ، اهيلع يف  صوصنملا  ةينوناقلا 

حمسُي ناكو  اهتهجاوم ، ّيلع  عتي  ىرخأ  ةلضعم  ًاليل  لوجتلا  رظح  ناكو 

ىلإ ةدوعلا  ليللا يف  فصتنم  ىتح  اورخأتي  نأب  ينس  لثم  بابشلا يف  لكل 

ىلع نارصي  اناك  دقف  يادلاو ، امأ  .ثكب  تقولا  كلذ  دعب  ىتح  ارو  لزنملا ،

قرت يل ملف  ةرشع ، ةيداحلا  وأ  ةرشاعلا  ةعاسلا  دودح  تيبلا يف  نوكأ يف  نأ 

تنك يننكل  ًاثك ، جرخأ  تنك  يننأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ةمراصلا  دعاوقلا  كلت 

، هئيسلا امالع  يهجو  ارهشُي يف  نأ  يادلاو  عطتسي  و  يتسارد ، ةقوفتم يف 

اهليبس دجت  ةايحلا  ةديجلا يف  ءايشألا  نأك  ودبي  ناكو  .يدض  اهامدختسيو 

ةايحلا عم  لماعتأ  نأب  يل  تحمس  ًةنهم  ترتخا  يجرخت ، دعب  ىتحو  .َّيلإ 

دح كانه  نكي  .ةيرح و  لكب  يقيلحت  عباتأو  فقوتت ، ةلفح ال  اهنأ  ول  ك 

.ءسلا نانع  غلبأ  نأ  اكمإب  ناكو  هققحأ ، نأ  يننك  امل  َّىلإ  ةبسنلاب 

انادَّمَعو هللاب ، نانمؤي  يادلاو  ناكو  ايح ، يساسأ يف  رود  نيدلل  نكي   

بهذن ام  اًردان  اّنك  اننكل  .ةسينكلا  سوقطل  اًقفو  اَنتَدَِع  ادكأو  يتخأو ، انأ 

يف ةيحيسملا  ةينيدلا  سوقطلا  سرا  نكن  و  ةلئاع ، انتفصب  ةسينكلا  ىلإ 

ىلع ةصارتملا  ةثكلا  بتكلا  ةلمج  نم  اًباتك  ناكف  ليجنإلا ، امأ  .تيبلا 

ةصق عسب  عتمتسأ  تنك  ةدعلا ، ديكأت  صصح  لالخو  .ةبتكملا  فوفر 

نكت ناإلا   ةرارش  نكل  .ىرخأ  ةيليجنإ  تايصخشو  حونو  ىسومو  عوسيلا 

يتقيدص عم  ةدعلا  ديكأت  صصحرضحأ  تنكو  .يلخاد  دعب يف  تلعتشا  دق 

فوصلا يف لزغن  انللم  ةدش  نم  اّنكو  .ابصلا  ذنم  اهفرعأ  تنك  يتلا  ايدوالك 

يمأ تناك  انشارف ، ىلإ  يتخأو  انأ  يوآ  تنك  حو  .سوردلا  كلت  ءانثأ 
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، يقن يبلقو  غص ، انأ  : » آلا وحنلا  ىلع  اهتلك  ةطيسب ، ًةالص  انعمولتت 

هنم بلطأ  اًنايحأ  تنكو  هللاب ، نموأ  تنك  هيلإ .» هدحو  هللا  لخديلف 

، كلذ نم  مغرلا  ىلعو  .دحلا  اذه  زواجتي  رمألا   نكل  ّامأ ؛ قدصأ  قيقحت 

ءايشأ ىرأ  اًنايحأ  تنكو  سوسحملا ، اعلا غ  هاجت  ام  ٍراهبناب  رعشأ  تنك 

ًةرمف .ةيداعلا  ةيويندلا  رومألا  نم  تناك  ام  ةداعو  ققحتت ، مث  ملحلا ، يف 

نم تاراظن  تدترا  نأ  اهل  قبسي  يتلا   تايضايرلا ، ةسِّرَدُم  نأب  تئجوف 

اهتيأر يف يتلا  اهسفن  ءادوسلا  تاراظنلا  يدترت  يهو  ةعحكا ، تلخد  لبق ،

انأو ّيلإ  تببحم  قالخألاو  ةفسلفلا  اتدام  تناك  .ةقباسلا  ةليللا  يمانم يف 

، يسفن يف  اًقيمع  اًرثأ  قلطملا  بجاولل  طناك  ةيرظن  تكرتو  .ةسردملا  يف 

أدبم دتعاب  حمسي  اًفرصت  اًاد  فرصت  : » ةهشلا هتلوقم  يف  اهلمحيو 

ميعز باطخب  رثأتلا  غلاب  اًضيأ  ترثأتو  ةينوك .» ةدعاق  هنأ  ىلع  كفرصت 

يف ةمكحب  فرصتلا  ةيمهأو  ضرألا ، ةسادق  نع  لتايس  يكيرمألا  دونهلا 

: اهضرعم لاق يف  دقو  .اهتسايس 

. انم ءزج  يهو  ضرألا  نم  ءزج  اننإ  .ضرألا  نم  ربش  لك  سدقي  يبعش  نإ 

مهف ميظعلا  رقصلاو  ليخلاو  لازغلا  امإ  انل ، تاوخأ  ةحاوفلا  روهزلا 

. انل ناوخإ 

: راصتخابو

. الإ سيل  اهطويخ  نم  طيخ  درجم  هنإ  لب  ةايحلا ، ةكبش  جسني  ناسنإلا  

.هسفن تقولا  هتاذ يف  هب  بيصي  هنإف  ةكبشلا ، هب  بيصي  ءيش  يأو 

ةلقتسم تنكو  .ةديدج  براجت  ضوخ  ىلإ  قوتأو  ةرماغملا ، بحأ  تنك 

ةغللا ياوتسم يف  سحت  ةصرف  توفأ  ةرشع ،  ةسداسلا  رمع  يفو  يعبطب ،

كلذو يف ةيكيرمألا ، ةدحتملا  تايالولا  ةيسارد يف  ةنس  تيضقو  ةيزيلجنإلا ،
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جمانربلا اذهب  قاحتلالا  بلط  تركذ يف  دقو  .يداكألا  لدابتلل  جمانرب  راطإ 

ةهجولا نكل  .اينروفيلاك  ىلإ  بهذأ  نأ  يف  ًالمأ  ةعيبطلاو ؛ رحبلا  بحأ  أ 

ةيالوب دنالتروب  تناك  جمانربلا  كلذ  ىلع  نوفرشملا  يل  اهراتخا  يتلا 

ناكو .تفلتخم  تلئاع  عم  تثكم  ثيح  رغلا ، لحاسلا  ىلع  نوجيروأ ،

قرافي ام  اًردانو  ةفسلفلاو ، خيراتلا  بحي  ٍةسردم  رظان  ىلوألا  ةلئاعلا  بر 

هِتنباو ةسِّرَدُم ، يهو  ثيدوج ، هتجوز ، عم  شيعي  ناكو  .هيتفش  نويلغلا 

.ايناملأ رسأ يف  ةايحب  رّكذي  طيحملا  اذه  ناكو  .يب 

؛ ايناملأ ىلإ  يجاردأ  دوعأ  نأ  تكشوأ  يساردلا ، ماعلا  ةيادب  لبق  نكل 

ءانثأ نهتلباق يف  اوللا  تاقيدصلا  ضعب  عم  نجسلا  يسفن يف  تدجو  ثيح 

ىلإ يننْبحَص  دق  ّنكو  .ةساردلل  يمسرلا  قالطنالا  قبست  يتلا  صصحلا 

ةطرشلا ِتمهاد  ىتح  ًءاسم ، ةرشاعلا  ةعاسلا  تقد  نإ  امو  .يليل  ىًهلم 

يهالملا لوخدب  اهل  حومسملا  ةينوناقلا  نسلا  نم  رغصأ  اًعيمج  اّنكو  .ناكملا 

ةرايسل يفلخلا  دعقملا  فِذُقو  يف  َّيِمصعم ، ىلع  دويقلا  تعِضُوف  .ةيليللا 

تراس يتلا  ةرايسلا  جاجزب  مطتري  يسأر  ناكو  .اقدصأ  نود  نم  ةطرشلا 

ةنازنز يف  ددجلا  اقدصأ  تيقتلا  ظحلا ، نسحلو  .رفخملا  وحن  ةعرسم 

لتق اياضق  نعَباتُي يف  ّنك  رمعلا  لبتقم  تاباش يف  ىلإ  ةفاضإ  ةطرشلا ، رفخم 

و ّيلإ ، ةبسنلاب  ةبك  ةمدص  كلت  تناكو  .تاردخملا  راجتالا يف  وأ  نهئابآ ،

يروعش ناك  مك  .اهعضوخ  ىلإ  ىعسأ  تنك  يتلا  تارماغملا  ليبق  نم  نكت 

بلطأل ينتفاضتسا ؛ يتلا  ةرسألا  برب  نجسلا  نم  لصتأ  انأو  ًابك ، يزخلاب 

لكب فرصت  هنكل  .ةطرولا  كلت  نم  جورخلا  ىلع  دعاسمل  أي  نأ  هنم 

همف هنويلغ يف  لمحي  وهو  ينبحصيل ، مدقو  .ةعقاولا  كلتب  رثأتي  و  ءوده ،

اًفيرط ادب  فقوملا  نأكو  ةماستبا ، هايس  ولعت  يف  هتعبق ، رمتعيو  داتعملاك ،

.هيلإ ةبسنلاب 
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، ونايب سورد  ىقلتأ  تنك  ثيح  ةرسألا ، هذه  عم  اًعئار  اًتقو  تيضق 

ٍتالحر عوبسألا يف  ةياهن  تالطع  لالخ  ًانايحأ  بهذن  اّنكو  .يب  عم  بعلأو 

ىلع ةرسألا  دعاسأ  ركشلا ، ديع  يف  تنكو  .دنالتروب  جراخ  عساشلا  فيرلل 

ةلفح يف  كراشأ  تنكف  سيدقلا ، ديع  يف  امأو  يمورلا ، كيدلا  ضحت 

.ةرحاس يز  ةركنتم يف  ةسردملا 

ةسردم تناك  اهنأل  ةزيمم ؛ اهتدترا  يتلا  لباج  لتاك  ةسردم  تناك 

دقو .ةيدادعإلا  ةلحرملا  ٍذئنيح يف  تنكو  .ةحتفنم  ةسايسب  عتمتتو  ةصاخ ،

ةدحتملا تايالولا  خيرات  لثم  ةيمازلإلا ، سوردلا  ىلإ  ةفاضإ  تيقلت 

دقو .مسرلاو  راخفلا  ةعانصو  حرسملا  اًسورد يف  يرمألا ، بدألاو  ةيكيرمألا ،

يف عوبسأ  ةياهن  ءاضقل  ئطاشلا ؛ ىلع  لطملا  هتيب  ىلإ  ةرم  سردملا  اناعد 

بالط ةثالث  عم  هرضحأ  تنك  سرد  ةيذغتلا يف  نع  ءايشأ  تملعتو  .مسرلا 

ةبقارمل ةعئار  تالحر  يف  انبحصي  رويطلا  ملع  سردم  ناكو  طقف ، نيرخآ 

ةدهاشمل ٍةحب ؛ فافض  ىلإ  اًحابص  ةثلاثلا  ةرم يف  انبهذ  اننأ  ركذأو  .رويطلا 

دقل .مجحلا  ةبكو  نوللا ، ةيدامر  رويط  يهو  ةيضفلا ، رويطلا  جوازت 

يف يسارد  ماظن  يأ  نع  اًما  ةفلتخم  تناك  يتلا  ةسردملا  كلت  تببحأ 

نوبتكي اونوكي  و  ةيصخشلا ، مهئسأب  سردملا  يدانن  اّنكو  .جروبماه 

تاصخلم نوبتكي  اوناك  لب  يساردلا ، بالطلا  ىوتسم  نع  ةيمسر  ريراقت 

يف ةساردلا  يف  ًاليوط  اًتقو  يضقأ  تنكو  .ةساردلا  يف  انمدقت  نع  ةبضتقم 

عضأ تنكو  .بكلا  جودزملا  يزيلجنإلا  املألا  يسوماقب  ةنيعتسم  تيبلا ،

اًرارم سوماقلا  اهنع يف  ثحبأ  تنك  يتلا  تلكلا  ضعب  تحت  رمحأ  اطخ 

ةنكل يأ  سانلا  ظحالي  دعي  تشهُد ح   رهشأ ، ةتس  رورم  دعبو  .اًراركتو 

ىرخأ ةلئاع  راتخأ  نأ  َّيلع  ناك  نكل  .ةيزيلجنإلاب  ملكتأ  تنك  ح  ةبيرغ 

لدابتلا جمانرب  قسنم  يل  لاق  ك  عسوأ ، ةربخ  باستكا  نم  نّكأل 

اهتلئاع عم  ثوكملل  انيد ؛ ةسردملا  يف  يتقيدص  ينتعدف  .يداكألا 
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شيعت يف اهترسأ  تناك  ثيح  .ٍقار  ٍطسو  نم  ردحنت  تناك  يتلا  ةيدوهيلا 

، قلطلا ءاوهلا  ةحابس يف  ضوح  بناج  ىلإ  ٍةبك ، ءاضيب  عساو ) لزنم   ) اليف

، ةسردملا دعب  اّنكو  يلتنب .)  ) عون نم  ةهراف  ةرايس  كلتو  سنت ، بعلمو 

مث ةعاس ، فصن  ةدم  ةحابسلا  ىلع  بردتن  عوبسألا ، ةياهن  ةلطع  يفو 

سحلاف .ةعئار  نم  كأ  انيدب  يتقالع  تناك  دقل  .ضوحلا  راوجب  حيرتسن 

ام اًعم  اهيضقن  اّنك  يتلا  تاقوألا  يف  ةايحلا  ثعبي  ناك  هرشنأ  تنك  يذلا 

ءاسملا يف  اًعم  جرخن  اّنكو  .ءيشلا  ضعب  اهتلزع  ىطختت  نأ  ىلع  اهدعاس 

، مد تارطق  هنم  تلاسف  انيماهبإ  انحرج  ثيح  مدلاب ، تقيقش  انحبصأو 

.اهمدب يمد  طلتخي  ىتح  ةدشب  اًعم  هانقصلأ  مث 

قبط دعأ  فيكو  ةينيصلا ، فئافللا  وهطأ  فيك  انيد  ةدلاو  ينتملع 

ةعلوم تحبصأ  ىتح  ةتالوكوشلا ، قئاقرب  اًتيوكسب  زبخأو  يقرشلا ، صمحلا 

، اهدارفأ دحأ  ةلماعم  ةلئاعلا  كلت  ينتلماعو  .تيوكسبلا  كلذ  عنصب 

دق تنك  أل  ادج ، ابيط  اًرمأ  كلذ  ناك  دقل  .اهلك  اهتطشنأ  يف  ينتكرشأو 

يف ىتح  نوبغري  اونوكي  دنالتروب   يف  دوهي  َءاقدصأل  َنيرخآ  ًءابآ  تلباق 

.ةيناملأ يننأل  ّيلإ ؛ ثيدحلا 

هذهل ةيعتجالاو  ةيرسألا  تابسانملا  نم  اًءزج  ام  ٍّدح  ىلإ  نيدلا  ناكو 

يف الاشت ) لوانتن ( اّنكو  .ةيمويلا  اهتايح  نم  هبايغ  نم  مغرلا  ىلع  ةرسألا ،

رمحألا ذيبنلاو  ضيبلا  لخدي  ةفض ، ةئيه  ىلع  زبخ  وهو  ةعمجلا ، يسامأ 

كرابي يف ح  تبسلا ، عومش  ىلع  ًاصق  ًءاعدولتت  مألا  تناكو  .هدادعإ  يف 

غ ةرسألا ، هذه  اهب  موقت  ىرخأ  رئاعش  يأ  ظحلأ  .رخآ   ءاعدب  ذيبنلا  بألا 

ةليوط ةدم  يضقت  ثيح  مويلا ، ةرم يف  اهتفرغ  دصقت  تناك  مألا  نأ  ركذأ  أ 

يدنه ٍملعم  ميلاعت  عبتت  تناكو  . (1) ( يزواجتلا لمأتلا   ) هيمست يف 

اهتيأر زلتيبلا .)  ) ةعومجم مهلأ  نمم  وهو  يجوي ، شيهام  يشيراهم  ىعدُي 
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، ينيعلا ةضمغم  يهو  ضرألا  ىلع  ستوللا  ةرهز  ةيعضو  ذختت  ةرم 

يذلا ام  اًما  يردأ  نكأ  .لقألا   ىلع  ةعاس  فصن  ةدم  قمعب  سفنتتو 

كلذب تنتُف  يننكل  كلذ ، ءارو  نم  هقيقحت  ىلإ  ىعست  وأ  هلعفت ، تناك 

.تماصلا لمأتلا 

اهتفداص يف نأ  قبسي يل  تانايد   ىلع  عالطالا  ىلإ  لوضفلا  ينعفد  دقو 

ةقيرطب هتظع  يقلي  سقلا  ناك  ثيح  ةيليجنإ ، ةسينك  ةرايزب  تمقف  .ايناملأ 

ءانغلا ناكو  .بيرغ  ٍوحن  ىلع  ينتدش  سحلاو ، ةيناحورلاب  ةفوفحم 

ليلق ءاضيبلا  ةرشبلا  يوذ  نم  صاخشألا  ددع  ناكو  ادج ، اًيلاعو  ايسح 

ءفد تببحأ  أ  غ  ةبارغلا ، ضعبب  رعشأ  ام  مهنيب ؛ نم  تنكو  ادج ،

.سوقطلا كلت  ءاوجأ 

لالت ىلع  ناوج  اهب  ةعرزم  ةسردملا  نم  ةقيدصو  انأ  ترز  ةرم ، تاذو 

سانلا نأ  انظحالو  .دنالتروب  نم  ةرايسلاب  تاعاس  عضب  دعب  ىلع  نوجيروأ ،

نم ثك  ناكو  نوللا ، ةيلاقترب  وأ  ءارمح  امإ  سبالم ، نودتري  اوناك  كانه 

تناكو .ةَرْزَولا  ْيأ ، نوراصلا )  ) وأ ينيكيبلا ،)  ) ىوس نيدتري  ال  ءاسنلا 

، ةباذج ةأرما  ىلإ  تثدحتو  .بحلا  يه  كانه  دوست  يتلا  ةقلطملا  ةطلُّسلا 

لاجم يف  لمعت  تناك  اهنإ  يل  تلاقو  اًزيمم ، اًنول  اهترشبل  سمشلا  تطعأ 

.ةعرزملا هذه  يف  اهسفن  دجت  نأ  لبق  ةيوه  ةمزأل  تضرعتو  تانالعإلا ،

نمم ًاثكو  حجانلا ، لعألا  لاجر  نم  ًاثك  كانه  نإ  ةلئاق  تفاضأو 

اهتتوب مهتايح  اوكرت  يضاملا ، مالعإلاو يف  تانالعإلا  لاجم  نولمعي يف  اوناك 

اوناك ركشلا ، نم  عونكو  .يلخادلا  مالسلا  نع  ًاثحب  انه  ىلإ  اوتأو  ةعيرسلا ،

ك وشوأ ، وأ  ناوجهابل ، لاملا  نم  ةلئاط  غلابم  ةيعاوط ، لكب  نومدقي ،

ةسردملا يف  يليمز  عم  ةيحص  ٍءادغ  ةبجو  تلوانت  .اًقحال  هسفن  ىلع  قلطأ 

ةفسلف كأ  مهفأ  ناوجاهبل ؛  اًباتك  تيرتشا  مث  يتابنلل ، معطم  سيرك يف 
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ةسرم تالفح  ببسب  اًرِّفَنُم  هتدجوف  باتكلا ، كلذ  تحفصتو  .هبهذم 

قيرطلا نم  ءزج  اهنأ  ىلع  ناوجاهب  اهيلإ  وعدي  ناك  يتلا  دويق  الب  سنجلا 

لجرلا اذه  عابتأ  انيأر  ةهظلا ، دعب  ام  تاعاس  لالخو  .يحورلا  رونتلا  ىلإ 

تارايس ىدحإ  ر يف  وهو  ناوجاهبل ، نونحنيو  ليوط ، روباط  نوفطصي يف 

يف ترم  مَّظنُي  سوقطلا  نم  عونلا  اذه  نإ  انل : ليقو  سيور .) زلورلا  )

ةبك ةليكشتل  يحور  ٌدشرم  جاتحي  دق  اذامل  اهنيح : تلءاست  ينكل  .مويلا 

كلتل نك  سكيلور ؟)  ) عون نم  تاعاسو  سيور ،) زلورلا   ) تارايس نم 

هعابتأ نإف  ودبي ، ام  ىلع  نكل  .ةيمهأ  كأ  ىرخأ  رومأ  فظوت يف  نأ  لاومألا 

يتلا مهتقيرط  اهنإ  ليق يل : دقف  اصاخ ، ىًزغم  اياطعلا  كلتل  نودجي  اوناك 

.كلذب عنتقأ  يننكلو   ةيطمنلا ، مهراكفأ  يطخت  ىلإ  اهلالخ  نم  نولسوتي 

ةفيضلا ةبلاطلا  ةايحب  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  يف  ادج  تعتمتسا 

موي ضارعتساب  اًضيأ  تعتمتساو  تامازتلا ، يأ  اهلهاك  لقثت  ال  يتلا 

رمألا نكل  .يهتنت  ال  يتلا  ةبلطلا  تالفحو  زو ، نم  عبارلا  يف  لالقتسالا 

يذلا هيف  غلابملا  يراجتلا  عباطلا  وه  ةدحتملا  تايالولا  يف  ينجعزأ  يذلا 

ضورعلاو دايعألا  اقيسوم  تناك  ثيح  .ةيونسلا  داليملا  دايعأ  زي 

نمو .ربمتبس  رهش  ذنم  زافلتلا  تاشاش  ىلع  ثبت  ةيراجتلا  تانالعإلاو 

له : » لثم ةبيرغ ، ةلئسأ  اًنايحأ  ىقلتأ  تنك  أ  اهركذأ ؛ يتلا  فئارطلا 

.»؟ ندنل دجوت يف  لرب 

ىلع تفرعت  ثيح  ، وكسيسنارف ناس  ةنيدم  ىلإ  اقدصأ  عم  بهذأ  تنك 

ةحاسلا يهو  سكنتيبلا )  ) ةكرح ىلع  اًضيأ  تفرعتو  زيبيهلا .)  ) ةكرح لوصأ 

ماهلإ ردصم  تناك  يتلا  نيدرمتمو ، ءارعش  مضت  يتلا  ةيسنامورلا  ةيبدألا 

بتكلا عيبل  لحم  يف  ةدعاسم  تلمع  ةرم ، تاذو  زيبيهلا .)  ) ةكرح

تلصحو سكنتيبلا .)  ) ةكرح بتك  نم  ثكب  جعت  هفوفر  تناكو  ةلمعتسملا ،
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رمع تايعابر   ) همسا بهذم  فست  يف  ٍميدق  ٍباتك  ىلع  اذه ، يلمع  ءاقل 

كلت نأ  اهنيح ، روصتأ  و  .يسرافلا  بدألا  فحت  نم  ةفحت  وهو  مايخلا ،)

.نسلا مداق  يلبقتسم يف  هيلإ  لوؤيس  ا  ئِبُنت  ةراشإ  لمحت  تناك  ةيدهلا 

يتنس تناك  نيبو  .ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  يف  ادج  ةديعس  تنك 

.ىرخأ ةرم  ايناملأ  ىلإ  ةدوعلا  يف  بغرأ  نكأ  اهتياهن ،  نم  برتقت  كلت 

ردقأ فيكو  يدلب ، غ  دلب  يف  يسفن  ىلع  دمتعأ  فيك  تملعت  دق  تنكو 

تنك يتلا  ةغصلا  ةاتفلا  كلت  دعأ  ماو  .اهتفشتكا  يتلا  ةيلالقتسالا  كلت 

ةحاسملا كلت  دقفأ  نأ  ىشخأو  تربك ، أ  نظأ  تنكو  .قباسلا  يف  اهيلع 

ام تلعف  جروبماه ، ىلإ  تدع  امدنعو  .ايح  يف  اهتبستكا  يتلا  ةديدجلا 

ىلإ نوبصيو  ةيويحلاب ، نوضبني  نيذلا  ةرشع  ةعباسلا  نس  بابشلا يف  هلعفي 

.ةيليللا يداونلا  ةفاقث  ناضحأ  يسفنب يف  تيمرف  دويقلا ، لك  نم  ررحتلا 

يتلا كنابلا )  ) اقيسومف .ةفاقثلا  كلت  ةدالو  دهشت  اهنيح  ايناملأ  تناك 

ةيناملألا ةجوملا   ) اهنيح هيلع  قلُطأ  ام  تمهلأ  ندنل ، يف  رونلا  تأر 

حور ىلع  ةحماجلا  اهتقاطو  يروثلا ، اهعباطب  تلوتسا  دقو  ةديدجلا .)

ناك ام  ةبقحلا ، كلت  تجار يف  يتلا  تاراعشلا  نم ب  ناكو  ٍذئدنع ، رصعلا 

بعتلا كلذ  ناك  دقو  عتمتسأ .» نأ  ديرأ  اًضرأ ، هحرطا  : » ةرابعب هيلع  قلطي 

قشعن تيجيربو ، ارون  ياتقيدصو ، انأ  تنك  .هب  رعشأ  تنك  ام  ةقدب  فصي 

: يهو اهنيح ، ةيليللا  جروبماه  يداون  رهشأ  ليللا يف  لاوط  صقرلاو  جورخلا 

ىوهأ تنكو  الاج .) و( سسب ،) و( سواهدام ،) و( تيأرتفأ ،) و( اشتاشت ،)  )

الب مهغ  نيثكو  بوب  يجيإو  يواب  ديفادو  سنربب  ةعلوم  تنكو  صقرلا ،

.ددع

♦ ♦ ♦

روصم ةرم  تاذ  ينفقوتسا  ح  ةسردملا ، يف  ةيئاهنلا  ةنسلا  يف  تنك 
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ىدحإ ىدل  لمعي  هنأب  ربخأو  .تيبلا  ىلإ  يقيرط  يف  انأو  يفارغ ، وتوف 

ناك نإ  ينلأسو  ءايزألا ، تاضراعل  ةقباسم  ءارجإ  ددصب  تناكو  فحصلا ،

ارأ هنكل  همالك ، قدصأ  نأ  َّيلع  ناك  نإ  ِرَْدأ  .يل و   ةروص  طاقتلا  هناكمإب 

، اهلك ليصافتلا  يدلاول  حرشيل  تيبلا ؛ يف  اًقحال  لصتاو   هتيوه ، ةقاطب 

بناج ىلإ  ريوصتلا  ةصح  ءانثأ  يف  تفقوو  .ةبرجتلا  كلت  ضوخ  تررقف 

نأ نود  نم  ءادوس ، ةيدلج  ةرتسو  ةصق ، مكأب  اًصيمق  يدترأ  انأو  ةحب ،

كلت ينتراتخا  ح  ةبك  أجافم  تناك  مكو  .ليمجت  قيحاسم  عضأ 

، صق تقوب  كلذ  دْيَعُبو  غروبماه .» يف  ةاتف  لمجأ   » أ ىلع  ةفيحصلا 

يتلا ريوصتلا  تاسلج  ضعب  لالخ  انلمع  .ءايزأ  ضرع  ةلاكو  تلصتا  

نكي ءايزألا   ضرع  نأ  تكردأ  ام  ناعرس  ينكل  تارابتخا ، ىمست  تناك 

نأ ينم  بلطي  وهو  روصملا ، رماوأل  بيجتسأ  نأ  يل  قري  و   .ينبساني 

وأ يفت ، كـ نع  فشكأ  نأ  وأ  هتسدع ، مامأ  كلت  وأ  ةيعضولا  هذه  ذختأ 

مغرلا ىلعو  .يِبْيَج  نع  ُِبأل  مامألا ؛ ىلإ  ينحنأو  جنغ ، اماكلا يف  ىلإ  ونرأ 

نع ةرابع  تناك  يتلا  لجلا ، ةقباسم  ةزئاج  لينل  تسمحت  كلذ ، نم 

تايالولا يف  يوامو  وكسيسنارف  ناس  ىلإ  صخشل  موجن  سمخ  نم  ةلحر 

، يمأ ىلإ  ةبسنلاب  امأ  .ةزئافلا  فرصت  تحت  ةرجؤم  ةرايس  عضو  عم  ةدحتملا ،

الو ةفيحصلا ، ىدل  ةيلوؤسملا  ّسح  مادعنا  نع  منت  ةزئاجلا  كلت  تناكف 

ةرشع ةنماثلا  تغلب  دق  نكأ  كلذ أ   .ةرجؤملا  ةرايسلاب  قلعتي  يف  يس 

نأ دعب  ةقباسلا ، ةنسلا  يف  ةقايس  ةصخر  ىلع  تلصح  دق  تنكو  دعب ،

تارايتخا ب  نم  حيحصلا  باوجل  ىلع  شأتلا  ىلع  موقي  ًارابتخا  تزتجا 

، كلذ نع  اهاضر  مدعب  مهغلبتل  ةزئاجلا ؛ ىلع  اقلاب  يمأ  تلصتاو  .ةدع 

.اًعفن دجي  كلذ   نكلو 

ىلإ مث  وكسيسنارف ، ناس  ىلإ  انبهذف  ةلحرلا ، كلت  تيجيرب يف  ينتقفارو 

انبهذ َمث  نمو  كانه ؛ قباسلا  ةساردلا  ءالمز  ضعب  ترز  ثيح  دنالتروب ،

٥٠



متهالل نيثم  اًسانأ  انلباقو  اًعئار ، اًتقو  انيضقو  يوامو ، سولجنأ  سول  ىلإ 

، يقيرفإ لصأ  نم  يرمأ  مه  انلباق  نم  ب  نم  ناك  .ةلحرلا  كلت  لالخ 

نمدم هنأ  اًقحال  يل  ّبتو  .ةقالط  لكب  ةيرافابلا  ةيناملألا  ثدحتي  ناك 

عم شيعي  ناك  يلصألا ، اكيرمأ  ناكس  نم  ًالجر  كلذك  انيقتلاو  .ياكوك 

ناس نحنو يف  انجرخ  يسامألا ، ىدحإ  يفو  .يوام  ئطاش  ىلع  ةراغم  هبلك يف 

ضعب نع  هلأسنل  ايطرش ؛ اندصقف  ةعساشلا ، ةنيدملا  انهتو يف  وكسيسنارف ،

نم تاردخم  ةفافل  تعقو  ىتح  يطرشلا ، مامأ  انفقو  نإ  امو  .تاداشرإلا 

كلذ تيأر  دقل  : » لاقف ةعرسب ، اهيلع  يمدق  تعضوف  ةرشابم ، همامأ  يبيج 

، جيروأ نم  اوت  انمدق  اننأ  هل  رسفن  انذخأو  اًبضغ ، اناهجو  ّرمحاف  !«، 

يطرشلا انكرتي  ملف  .يصخشلا  كالهتسالل  شيشحلا  ةزايحب  حمسي  ثيح 

وهو انفتاوه ، ماقرأ  هيطعن  نأ  اّنم  بلط  لب  بسحف ، انليبس  لاح  ىلإ  ىض 

نأ لبق  هنأل ، اننأشب ؛ ادج  قلق  يا  َدلاو  ناك  .لاحلا  ةعيبطب  هلعفن  رمأ  

نم ثكب  ةيكيرمألا  ةطرشلا  نم  الصوت  دق  اناك  ةيديربلا ، انتاقاطب  هلصت 

ناس اهانعمج يف  يتلا  ةرشع  ىدحإلا  سلا  تافلاخم  نع  ةلصفملا ، لئاسرلا 

.وكسيسنارف

ةيؤرلا نكت  .ةيوناثلا   ةداهشلا  ىلع  تلصحو  جروبماه ، ىلإ  تدعف 

ةلاكو يف  اًبيردت  تأدبف  ينهملا ، ىوتسملا  ىلع  يلإ  ةبسنلاب  ةحضاو 

سكع بت يل  ام  ناعرس  نكل  ةفيظولا ، كلتب  عتمتسأس  تلخ أ  .تانالعإلل 

لكب ةينهملا  سم  يضقأ  نأ  ةركف  عم  شياعتأ  نأ  نم  نكأ  و  .كلذ 

ىلع حضوأ  الو  .لاملا  بسك  لجأ  نم  ءيش ؛ لكو  ءيش  يأل  جيورتلا  يف  بأد ،

، هتوج املألا  رعاشلل  روهشم  سابتقا  مادختسا  نم  كلذ  هلث  يذلا  ثبعلا 

كلت تناك  .رئاجسلا  نم  عم  عونل  ةيئاعد  ةلمح  »يف  ًاليلق َقبا  : » هيف لوقي 

يه رئاجسلا  كلت  نأ  : » اهدافم ةلاسر  لاصيإل  ةياعدلا  باحصأ  ةقيرط 

نكأ إف   اهتقو ، نخدأ  تنك  نم أ  مغرلا  ىلعو  قالطإلا .» ىلع  لضفألا 

٥١



لاجم لمعلا يف  تكرت  ام  ناعرسو  ةياعدلا ، ةميلس يف  ةقيرط  كلت  نأب  رعشأ 

.تانالعإلا

؛ جروبماه مالعإلا يف  اع  نم  ءسأ  هدصقت  ىًهقم  لمعأ يف  تنك  نيبو 

ويدار يف  ةلباقم  ءارجإ  ةصرف  ىلع  تلصح  ونيشتوباكلا ،)  ) ةوهق ءاستحال 

حئاضفلا فشكأو  ةقيقحلا ، ءارو  يرجأ  انأو  يسفن ، روصتأ  تنك  .جروبماه 

يرجأو نوفوركي ، ةكسمم  انأو  لوجتأ  نأ  ةركف  ينتوهتساو  ةيسايسلا ،

ةيفاضإ ةعتم  اقيسوملا  لاجم  لمعلا يف  ةيناكمإ  تناك  .سانلا  عم  تاراوح 

تلصحو تنس ، ةدم  ةبردتم  يتفصب  لمعلا  بلطب  تمدقتف  .يلإ  ةبسنلاب 

.ةفيظولا كلت  ىلع 

♦ ♦ ♦

ًارورمو رابخألا ، مسق  نم  ةيادب  ةعاذإلا ، ماسقأ  نم  مسق  لك  تلمع يف 

لسُرت يتلا  ريراقتلاو  تامدخلا ، جماربو  ةطرشلا ، ويدارو  بابشلا ، مسقب 

عباطلا تاذ  رابخألا  تاصاصقو  ةقمعملا ، تاليلحتلاو  ثدحلا ، عقوم  نم 

.ةديدج تايدحتب  ةديدج  تاعورشم  لمحي يل  لمع  موي  لك  ناك  .اسنإلا 

نم ىتش  فانصأ  عم  تالباقم  يرجأ  نأ  نم  ةفيظولا  كلت  لضفب  تنكو 

يف علسلا  ىضرع  تالواط  باحصأ  ىلإ  ةيلحملا ، سلاجملا  ءاسؤر  نم  سانلا ،

.قاوسألا

نإف ةحعضاو ، ةيلكيه  اذ  ناك  هتاذ  دح  بيردتلا يف  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

نع ريراقت  زاجنأ  ىلع  بردتملا  عجشت  تناك  جروبماه  ويدار  ةسايس 

ىلإ برقأ  ينيوهتست  يتلا  تاعوضوملا  تناكو  .مهل  ةببحم  تاعوضوم 

نع اًريرقت  ةرم  تزجنأو  .ةيتايحلا  رومألا  نم  اهغو  ةفاقثلاو ، نونفلا 

نأ نع  تاعاشإ  نم  جوري  ناك  ام  ىلع  ًءانب  جروبماه ، سرادم  يف  رحسلا 

، ناطيشلا راضحتسال  ةلواحم  يف  جاجدلا  رويط  نوحبذي  سرادملا  ذيمالت 
٥٢



تيرجأ تايئارواملاو ،) لافطألا   ) ريرقت زاجنإلو  .ةبولقم  نابلصل  نوّلصيو 

مهنأ نومعزي  اوناك  نيذلا  لصفلا  يف  اهئالمزو  تيجيرب  تخأ  عم  اًراوح 

، مهل رواحم  لالخو  . (1) ( اجيولا  ) ِبِعَل قيرط  نع  حاورألا  هيف  نورضحي 

كأ تحجن  اجيولا )  ) ةبعل نأ  رهاظلا  نأل  فوخلا ؛ نم  نوكبي  لافطألا  أدب 

هيلع تلصح  رخأ  ًاتوصو  ٍبهار ، َتوص  ريرقتلا  ىلإ  ُتفََضأ  دقو  .مزاللا  نم 

تلصتا  ريرقتلا ، اذه  ةعاذإ  دعبو  ةيئارواملا .) تاساردلا  دهعم   ) نم

لاؤسلل راشتنالا ، ةعساولا  ءارفصلا  ةيناملألا  فحصلا  ىدحإ  يهو  دليب ،) )

.اهتاحفص ىلع  ريرقتلا  رشن  ةيناكمأ  نع 

ىتح ليوط  تقو  ر  و  يلمعب ، ادج  ءادعس  لمعلا  يف  َّيريدم  ناك 

انول ثادحألا (  كلت  نم  ركذأ  .ةيمهأ  كأ  ثادحأ  ةيطغتل  يننولسري  اوؤدب 

ملّظُن ليه ، يردنأ  ميمصت  نم  قلطلا  ءاوهلا  ضرعم يف  وهو  كراب ،)  انول 

ماسرلا عادبإ  نم  ٌةقالمع  ٌتاتوحنم  تناك  .روتماد  راطق  ةطحم  نم  برقلاب 

تاعادبإ بناج  ىلإ  ةعضورعم  جنيراه  ثيك  لحارلا  مألا  يتيفارجلا 

ىلع نياتشنتخيل  يورو  براش ، ينيك  لثم  كرويوين ، نم  نيرخآ  ماسر 

ىضرعملا نم  ىرخأ  ةهجاو  تناك  يف  ةطحملا ، ةلابق  قيرطلا  نم  بناج 

.سالج بيليف  يقيسوملا  فلؤملا  اقيسوم  ىضرعت 

تامولعملا عمجأو  ةحاسلا ، كلت  تاضورعم  ب  لوجتأ  تنك  نيبو 

قيدص هنإ  : » لاقو كرويوين ، نم  روصم  ينفقوتعسا  اهنع ، اهلك  ةنكمملا 

ةودنلا روضح  ىلإ  اعدو  نانفلا ،» نم  ةعضورعملا  لعألا  باحصأ  ضعبل 

ناك يذلا  ءاشعلا  لفح  لالخ  ةليللا  كلت  مظنتس  تناك  يتلا  ةيفحصلا 

لمأ ىلع  اًروف ؛ ةوعدلا  تلبقف  .نانفلا  كئلوأ  ضعب  روضحب  هتماقإ  رظتني 

ّانف نم  ناك  يذلا  جنيراه ، ثيك  عم  راوح  ءارجإ  ةصرف  يل  حاتت  نأ 

.لضفملا

٥٣



لوانت دعبو  .ةروهشم  ةيصخش  عم  اهيرجأ  ةلباقم  لوأ  كلت  تناكو 

.يتلئسأ هيلع  تحرطو  ةيبناج ، ةفرغ  ىلإ  ثيك  عم  تهجوت  سيئرلا ، قبطلا 

ٍنول اذ  ناك  يذلا  مكألا  صقلا  هصيمقو  هتراظنو  ةليحنلا ، هتينبب  ناكو 

اًحيرص اًراوح  ناكو  .هبابش  نالآ يف  يدووب  ام  اًئيش  رّكذي  ادج ، قارب  رفصأ 

، ةيادبلا ءيشلا يف  ضعب  ةرتوتم  تنك  يننأ  نم  مغرلا  ىلعو  .متهالل  ًاثمو 

وبصت يذلا  وكلا  دعبلا  نع  ّيلإ  ثدحتو  ةحارلاب ، رعشأ  ينلعج  ثيك  نإف 

يليزاربلا نم  َّالك  بطاخت  لعألا  كلت  نأب  اًضيأ  ربخأو  .هلعأ  هيلإ 

يتلا ةنيدملا  هذه  كرويوين ، لعألا يف  لاجرو  تاباغلا ، لاغدأ  يلصألا يف 

.ةيرضح ةباغب  هبشأ  تحبصأ 

ةنيدملا نكل  عاتمتسالا ، ةياغ  جروبماه  ويدار  يف  يلمعب  تعتمتسا 

ةقناعمل اهرداغأ ؛ نأ  يف  ةبغرب  رعشأ  تأدبو  ايجيردت ، قيضت   تحبصأ 

نم عساولا  اعلا  ناضحأ  يف  يسفنب  يمرأ  نأ  ّدوأ  تنكو  .بحرأ  قافآ 

جمانرب يف  تكراش  ح  اهيلإ  تبهذ  يتلا  ضرألا  ِدعُب  سفنبو  ديدج ،

.اهيلإ باهذلاب  ملحأ  ترص  يتلا  ةهجولا  ندنل  تحبصأ  .يداكألا  لدابتلا 

تعتمتساو لبق ، نم  ننرموأ  ةرم  ةيناطيربلا  ةمصاعلا  ترز  دق  تنك  ذإ 

تبهذو .كانه  ءيش  يأ  قيقحت  نكمملا -  نم  هنأ  َّيلإ  َلِّيُخو  .ًاثك  كلذب 

لفحلا روضحل  ةلفاحلااب ؛ ندنل  ىلإ  تيجيرب  يتقيدص  ةبحصب  ةنس 1988م ،

ناكو .اليدنام  نوسلن  ايقيرفإ  بونج  ميعز  ميركتل  مظُن  يذلا  يقيسوملا 

فالآ ةينثب  ردقت  عومج  نمض  اّنكو  وينوي ، رهش  مايأ  نم  اًسمشم  اًموي 

ءسأل ىضورع  ةدهاشمل  يلبو ؛ داتسإ  يف  اليدنام  يبجعم  نم  صخش 

لفحلا كلذ  يف  تكراش  زدنيام ، لبميسو  زمادآ ، نايارب  لثم  ةروهشم ،

جارفإلاب ةبلاطملا  لجأ  نم  فلاحتتو  يرصنعلا ، زييمتلا  ماظن  ىلع  اًجاجتحا 

بونج يف  نابضقلا  سيبح  لازي  ال  كاذنآ  ناك  يذلا  اليدنام  نوسلن  نع 

يسيرت ةينغملا  انعبات  .اقح  ةبيهم  لفحلا  كلذ  ءاوجأ  تناك  دقل  .ايقيرفأ 

٥٤



ةفورعم غ  ةنانفلا  هذه  تناكو  .ةرم  لوأ  ةرشابم  ينغت  يهو  نااشت ،

ىلإ اهب  فذق  ةروث ) نع  ثيدحلا   ) ةينغأل اهموي  عئارلا  اهءادأ  نكل  اهنيح ،

ٍّراحو ٍليوط  موي  دعبو  .ةيملاع  ةرهشب  عتمتت  تحبصأو  ةيموجنلا ، اع 

مونلل انملستساو  اينيص ، اًماعط  ءاشعلا  ىلع  انلوانت  لفحلا ، كلذ  ٍبعتمو يف 

، يلاوملا مويلا  يفو  .راطفإ  ةبجوو  ريرس  هيف  مَّدقُي  ام  لك  ناك  طيسب  قدنف  يف 

فرعن اّنكو  تاك .) تليك ذ  يتيسويرك   ) ةقرف نم  خأ ِب ، وهو  موُد ، انيقتلا 

ىلإ ِبو  مود  انذخاف  .نمزلا  نم  ةدم  اهب  شاع  دقف  جروبماه ، نم  مود 

اهيلع ددرتي  ندنل  بلق  يف  ةليمج  ةحاس  يهو  ندراج ،) تنفاك   ) ةحاس

عراوشلا ونانف  اهيف  مّدقُيو  يهاقملاو ، رجاتملا  اهب  مظتنتو  قوستلل ، سانلا 

.اًما ينبساني  اهعاقيإ  ناكو  ةثم ، ةيملاع  ةنيدم  ندنل  تناك  .مهلعأ 

يذلا ديحولا  لاؤسلا  نكل  .ديدجلا  ينطو  ةنيدملا  هذه  حبصت  نأ  تررقق 

؟ ةينمألا كلت  ققحأ  فيك  وه : حاحلإب  هسفن  حرطي  ناك 

ملعو .لشفلاب  ندنل ، ىلإ  قلحأ  نأ  اهيف  تلواح  ةرم  لوأ  يتلواحم  تءاب 

نأ ّيلع  ضرعو  ندنل ، ىلإ  بهذأس  تنك  أ  جروبماه  ويدار  يف  يريدم 

، كلذل ادج  ةسمحتم  تنكو  ويدار .) لاتيباك   ) عم لمع  ةلباقم  يل  بتري 

.دهج نم  تيتوأ  ام  لكب  ةصرفلا  كلت  ىلع  ّضقنأ  نأ  ىلع  يمزع  تدقعو 

تيجيربو انأ  نكن  و  ادج ، ةبعتم  تناك  ندنل  ىلإ  ةلفاحلاب  ةلحرلا  نأ  غ 

نأ انررقف  ايناملأ ، ىلإ  انتدوع  قيرط  هسفن يف  ءانعلا  لمحتن  نأل  تدعتسم 

ىلإ اهتركذت  ن  عفدن  نأ  عيطتسن  اّنك  يتلا  ةديحولا  ةرئاطلا  يف  زجحن 

ينم ناك  .ديدحتلاب ف  ةلباقملا  موي  وه  ناك  ةلحرلا  دعوم  نكل  جروبماه ،

مويب اهدعوم  لبق  ةلباقملا  روضحل  ويدار ؛) لاتيباك   ) ىلإ تبهذ  نأ  الإ 

.همهفت نك  رمأ  وهو  يتلباقم ، ضفرو  كلذب ، ًاثك  ريدملا  رهبني  .دحاو  

غ ةفرص ، ةفداصم  هنأك  ادب  اهدعب  ءيش  ثدح  ةايحلا ، رومألا يف  يه  كو 

تنك مك  ملعي  قيدص  ناكو يل  .ردقلا  بادت  نم  ًابدت  ةقيقحلا  ناك يف  هنأ 

٥٥



لمع يف ةصرف  نع  اًنالعإ  تالجملا  ىدحإ  حمل يف  دقو  ندنل ، ىلإ  لاقتنالا  ّدوأ 

ةبك يف ةيبعش  تاذ  نكت  يتلا   ةيقيسوملا ، يڤ  مإ   ةطحم  تناك  .ندنل 

ثحبت تراصف  اهجمارب ، اًديدج يف  اًسفن  ثعبت  نأ  ىلإ  ىعست  اهنيح ، ايناملأ 

ىلع اهتدعاسمو  ةطحملا ، جمارب  ميدقتل  ةيويحلاب  معفم  بابش  نع 

ةدحتملا تايالولا  يف  هتقال  يذلا  حاجنلا  دعب  ابوروأ  يف  اهدوجو  خيسرت 

ةباش اًهوجو  فظوت  نأ  تدارأ  ضرغلا ، اذهلو  .م  ذنم 1981 ةيكيرمألا 

بيلك ويديفلا  نكي  .بيلك و  ويديفلا  ةقيرط  ىلع  ةلجسملا  اغألا  ميدقتل 

قفاري روصم  طيرش  دادعإ  ةركف  تناكو  .ايناملأ  اًفورعم يف  تقولا ، كلذ  يف 

يه اذه ، لمعلا  ضرع  ىلضفلا يف  ةيئزجلا  نكل  .اًما  اًديدج  انف  بوب  ةينغأ 

، ندنل ىلإ  لقتني  نأ  ةفيظولا  كلت  ىلع  لصحيس  نم  ىلع  ّعتيس  هنأ 

ب نم  ناكو  .كلذ  قدصأ  و  كلذ ، ىلع  صني  يذلا  لمعلا  دقع  بجو 

نكت كلت   نألو  ةقالطب ؛ ةيزيلجنإلا  ةغللاب  ثدحتلا  ةفيظولا  طورش 

.ةفيظولا كلتل  يحشرت  بلط  مدقأ  نأ  تررق  ّيلإ ، ةبسنلاب  ةبعص  ةلأسم 

فرظ هتعضوو يف  ةدق ، ةباتك  ةلآ  ىلع  يبلط  بتكأ  تذخأ  ىسح ، لكبو 

نم تنك  يتلا  لئالقلا  تابيلكلا  دحأل  هتركتبا  ميدقت  جذو  بناج  ىلإ 

نوسكاج لكيام  ةقيرطل  ةاكاحم  نع  ةرابع  بيلكلا  ناكو  .كاذنآ  اهداجيإ 

تلسرأ مث  لوبقلاب ، يبلط  ىظحي  نأ  يبلق  لك  نم  توعدو  .صقرلا  يف 

.ندنل ىلإ  فرظلا 

تيسنف ةطحملا ، نم  لاصتا  يأ  ىقلتأ  نأ  نود  ةليوط  روهش  تضم 

ةوعد لمحي يل  فارغلت  يقلتب  تأجافت  مايألا ، دحأ  نكل يف  .هتمرب  عوضوملا 

يبلق زتهاف  بيلك ، ويديف  جمانرب  ميدقت  رابتخا  يرجأل  لرب ؛ ىلإ  بهذأ   

.فارغلتلا كلذ  ةءارقل 

رابتخالا كلذ  دعوم  نأ  تكردأ  ةحرفلا ، كلت  سح  أده  نأ  دعب  نكل 
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هترظتنا يذلا  سنرب ، مألا  ينغملا  لفح  بقعي  يذلا  مويلا  حابص  عقي 

اغأ ميدقتل  ةيبوروألا  هتلوج  نمض  لفحلا  اذه  ناكو  .ربصلا  غرافب  ًاليوط 

.موبلألا كلذب  تابجعملا  دشأ  نم  تنكو  يسكيس ،) فول   ) ديدجلا هموبلأ 

هتينغأو يارك ،) زفود  نيو   ) ةليمجلا ةيناغأ  يس  الو  هاقيسوم ، بحأ  تنك 

بولسأب اهمدق  يتلا  كول ) ذ  توجوي   ) ةينغأو نير ،) لبروب   ) ةهشلا

شاقنلا لبقت  ةلأسم ال  هتلفح  روضح  ناكو  زات .) فوأ ذ  نياس  و( كورلا ،

عم باهذلاب  يسفن  تينم  مث إ  .اهنع  فلختأ  نأل  لاجم  الو  ّيلإ ، ةبسنلاب 

تياهيارف 36) سورج   ) يدان يف  انغلا  ضرعلا  بقعت  ةلفح  ىلإ  اقدصأ 

( زلتيبلا  ) ةقرف تناك  يذلا  ناكملا  نم  برقلاب  نهابربير ، جراخ  يليللا ،

ينغيس ىسنرب  نأ  اقدصأو  انأ  تملع  دقو  .ماظتناب  هيف  ينغت  ةيقيسوملا 

ىتح أدبي  نل  كاذ  هضرع  نكل  ةصاخ ، ةفصب  ةيئانغ  ةلصو  ةلفحلا  هذه  يف 

ءادألا رابتخا  ناك  رخآ ، بناج  نمو  .ليوط  تقوب  ليللا  فصتنم  دعب  ام 

نأ ليحتسملا  نم  ناكو  .يلاتلا  مويلا  نم  اًحابص  ةعساتلا  ةعاسلا  يف  اًررقم 

نأ دعب  رابتخالا  رضحأو  لرب ، ىلإ  ةبعتملاو  ةليوطلا  ةلحرلا  كلت  بهذأ يف 

ىلإ ةيقرشلا  ايناملأ  يف  جروبماه  نم  ةلحرلا  نأل  هغلبم ؛ ينم  بعتلا  لاني 

.تاعاس عبرأ  وحن  قرغتست  ةيبرغلا  ايناملأ  لرب يف 

حرشأو يڤ ، مإ   ةطح  لصتأ  نأ  تررقو  اهلك ، ليصافتلا  كلت  تركف يف 

نأ ينم  يضتقي  جروبماه  ةعاذإ  يف  يلمع  نإ  : » مهل تلقو  .يتلضعم  مهل 

دح ىلإ  اًحيحص  كلذ  ناك  هبقعت .» يتلا  ةلفحلاو  يقيسوملا  لفحلا  يطغأ 

سنرب لفح  يروضح  ةصقب  عمتسملا  ربخأ  نأ  يونأ  تنك  دقف  ام ،

مهفت ح  ةبك  أجافم  تناك  مك  .هبقعت  يتلا  ةلفحلاو  يقيسوملا 

تنرب ناك  .موي  دعب  رابتخالا  دعوم  اولّجأو  رمألا ، يڤ  مإ   نولؤسملا يف 

ىلع فرشأ  نم  وه  ةطحملاب ، رابخألا  يررحم  دحأ  اهنيح  ناك  يذلا  نسناه ،

.اًما يلثم  سنربب  بجعملا  دشأ  نم  ناكو  يرابتخا ،
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؛ اًبخاصو اًعئار  جروبماهب  كرابسكلوف ) داتسإ   ) يف يقيسوملا  لفحلا  ناك 

توصلا ىوتسم  ددحي  نوناق  ىلع  قِّدُص  لفحلا ، كلذ  دعب  هنأ  ةجردل 

، ضرعلا تبقعأ  يتلا  ةلفحلا  امأ  .ةيقيسوملا  ضورعلا  هذه  لثم  لوبقملا يف 

جنيلور  ) ةقرف راتيجلا يف  فزاع  دوو ، نور  حار  .ةعئار  ةليلل  اًجيوتت  تناكف 

، ةصنملا ىلع  نم  هب  َيِقُلأ  نأ  ىلإ  حرسملا  ةبشخ  ىلع  ىسنرب  محازي  زنوتس ،)

سنرب ىلإ  يرمألا ، زولبلا ) و( عاقيإلا  نانف  سلبياتس ، سيفام  مضنا  يف 

، اًحابص ةسماخلا  يف  تظقيتسا  يننأ  نم  مغرلا  ىلعو  .اًعم  ةينغأ  ايّدأو 

لك نم  صقرأ  تنك  يننإف  ةطحملا ، ةيحابصلا يف  ماودلا  ةدم  لالخ  تلمعو 

تنثا لاوط  نفج  يل  ضمغ  دق  نكي  و  ٍباسنم , رمحأ  ناتسفب  يبلق 

ىلع مهدحأ  تبر  لفحلا ، تللخت  ةصق  ةحارتسا  لالخو  .ةعاس  نيرشعو 

هنأ ىلع  هسفن  مدقي  هرمع  نم  عبرألا  يف  ٍصخشب  اذإف  تفتلاف ، يفتك ،

ّدوي سنرب  لعأ  ريدم  : » يل لاقو  سنرب ، ةلوج  قسنم  لكاف ، دنالور 

، ّيلإ ثدحتلا  نم  نكمتي  ل  ةقذاح  ةقيرط  طقف  اهنأ  تننظف  كتلباقم .»

لصتي نأ  هنك  « ؛ ةينهملا يفيرعت  ةقاطب  هل  دمأ  انأو  ثارتكا ، نود  تبجأف 

.»؟ كلذك سيلأ  بتكملا ،  يف 

.ًالعف لصتا  دنالور  نأ  غ  يلاوملا ، مويلا  يف  دحأ  لصتي   نأ  عقوتأ   

هسفن يف مويلا  ءاسم  ماقيس  ناك  يذلا  اثلا  سنرب  ضرع  روضح  ىلإ  اعدو 

ينم هديري  ع  ةركف  دأ  ّيدل  نكي  و  .اًروف  ةوعدلا  تلبقف  جروبماه ،

نم سنرب  لفح  ةعباتمل  ةركذت  ىلع  لوصحلا  ةصرف  نأ  غ  لعألا ، ريدم 

( نيزوميل  ) ةرايس تتأ  ءاسملا ، لولح  عمو  .تَّوفُتِل  نكت  يمامألا   فصلا 

ميدقت اوت  تيهنأ  دق  تنكو  داتسإلا ، ىلإ  ينلقتل  نوللا  متاق  جاجزب  ةربك 

، انلوصو درجو  .ةطحملا  يف  مساق  يسياكل  ةيكيرمأ  ةينغأ  نيرشع  لضفأ 

ةيداع ءاقرز  ةرتس  يدتري  ءيشلا ، ضعب  نيدبو  ةماقلا  ليوط  لجر  ّيلع  لبقأ 

، نوللا دوسأ  اهراطإ  تاراظن  ةينيع  ىلع  عضيو  زنيج ، لاورسو  نوللا ، ةاق 
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لعأ ريدم  يلونجراف ، فيتس  همسا  نإ  لاقو  هضايب ، هداوس  طلاخي  هرعشو 

دعب يقتلن  نأ  حرتقاو  .لجخلا  ضعب  هيلع  ادبو  لب  ادج ، اًدودو  ناك  .سنرب 

.اهنيح ًالوغشم  ناك  هنأل  لفحلا ؛

ىلإ َعِرُه   ةرهسلا ، كلت  ةينغأ يف  رخآ  ءادأ  نم  سنرب  يهتني  نأ  لبقو 

سنرب هيف  ميقي  يذلا  قدنفللا  ىلإ  ينتلقأ  يتلا  نيزوميللا )  ) تارايس ىدحإ 

ناكو اًعيمج ، هيف  نوقتلي  اًناكم  لعألا  ريدم  حانج  ناكو  .هيقفارم  لكو 

نوريدمو ءايزألا ، تاضراعو  نوروصملاو ، ءالكولاو ، يقيسوملا ، لضفأ  مهنم 

سنرب ّدعتسي  نأ  رظتنن  اًعيمج  اّنكو  .نويزفلتلا  لاجم  يف  نويذيفنت 

.قدنفلا ناكم  نع  ًاثك  دعبي  ال  يليل  ٍدانوهو  سواهدام ،)  ) ىلإ باهذلل 

نع هتربخأف  يلمع ، نع  ينلأسو  ةلاجعب ، ثدحتن  نأ  فيتسو  يل  ىّنستو 

هنأ اهدنع  يل  ركذو  .ةليلق  مايأ  دعب  لرب  يف  هل  عضخأس  يذلا  رابتخالا 

.يذيفنتلا يڤ  مإ   ةطحم  ريدم  اهتقو  ناك  يذلا  ثوب ، كرامل  قيدص 

كلت بحأ  هنأل  رخآلا ؛ وه  ندنل  يلإ  لاقتنالا  ددصب  ناك  هنأب  كلذك  ربخأو 

ناك راب ،) دلروو   ) ةقرف نم  رجنيلاو ، لراك  وهو  هينانف ، دحأ  نألو  ةنيدملا ،

ىلع فرشأ  هنإ  يل  لاقو  ًاليلق ، هسفن  نع  فيتس  ينثدحو  .كانه  شيعي 

( رياف دنآ  دنيو  و ( ثروأ )  لثم ( : ةدع ، ةيقيسوم  تاعومجم  لعأ  ةرادإ 

لاغتشالا أدب  املاح  هنأ ، فيك  اًضيأ  حو يل  نوتس ،)  يلماف  و (  يالس )  و ( 

.ًابك اًحاجن  ىقال  يذلا  نير ،) لبروب   ) هموبلأ حاجنإ  ىلع  هدعاس  سنرب ، عم 

.لاصتا ىلع  ىقبن  نأ  ىلع  اندعاوت  اًضعب ، انضعب  انعّدو  حو 

، لرب يف  دوعوملا  رابتخالا  ىلإ  يقيرط  يف  تنك  كلذ ، نم  موي  دعبو 

ىلإ ةفاضإو  .جروبماه  يف  ةقباسلا  يسامألا  تايركذ  ينهذ  يف  ديعأ  انأو 

لب هنوقفاري ، اوناك  نيذلا  سانلا  ددع  فصن  تيقتلا  سنرب ، لعأ  ريدم 

نكي و  .يليللا  سواهدام )  ) يدان يف  هسفن  ىسنربل  فيتس  ينمدق  دقو 
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هترتسو يلاعلا ، بعكلا  يذ  هئاذح  يف  اًعئار  ودبي  ناك  هنكل  ةماقلا ، ليوط 

نأ تدجوو  تلك ، عضب  انلدابتو  .ضيبألا  هزافقو  قينألا ، اهزارطب  ةيلوطلا 

ىلإ اهعم  تقلح  ةيقيقح  ةلحر  ثدحلا  اذه  ناكو  .ًعانو  اًقيمع  ناك  هتوص 

بلط ح  أ ، ةبرجتلا  كلتل  ينم  ىسحلا  غلب  دقل  .اًحرف  ءسلا  نانع 

ةبرجتلا كلتل  اًبضتقم  اًفصو  مدقأ  نأ  رابتخالا  لالخ  نسناه  تنرب  ينم 

ام لك  حأ  تحُرو  اًعابِت ، تلكلا  تقفدتو  اسل ، قلطنا  اماكلا ، مامأ 

تدكو ةظحللا ، كلت  ةحلاو يف  كابترالا  لك  ينع  لازو  .ةيوفع  لكب  هتشع 

.ةفيظو لينل  رابتخا  ىسنأ أ يف 

ةدع اًروهش  ةعاذإلا  يلمع يف  تلصاوو  جروبماه ، ىلإ  يجاردأ  تدع  مث 

؛ ةوعدب ىرخأ  ةرم  تئجوف  نأ  ىلإ  يڤ ، مإ   نم  ربخ  يأ  دري  نأ  نود 

مإ ةفايض  تلزنو يف  .ندنل  تناك يف  ةرملا  هذه  نكل  ةديدج ، ةلباقم  ءارجإل 

نم ثك  هلضفي  اًقدنف  ناكو  كراب ،) دنالوه   ) راوجب غص  قدنفب  يڤ   

تيضق ثيح  .اهفويض  هيف  فيضتست  نأ  ةانقلا  تداتعاو  كورلا ،)  ) موجن

ىلإ ءادوس  ةبك  ةرجأ  ةرايس  ينتلقأ  يلاتلا ، مويلا  حابص  يفو  هيف ، يتليل 

، تاناحلاو يهاقملاب  جعي  ناك  يذلا  ندماك ،)  ) يحب يڤ  مإ   تاهويدوتسإ 

تناكو .ةصقلا  مكألا  تاذ  ناصمقلاو  ةيدلجلا ، تارتسلا  عيب  تالواطو 

ماعطلا دادعإ  ةصصختملا يف  معاطملا  نم  ثكو  بيهلا ،)  ) يهاقم هيف  رشتنت 

.يسنرفلاو يلاطيإلاو  يسكملا 

لبتقم ناباش يف  اّيح  ىتح  يڤ  مإ   ةطحم  ىنبم  مامأ  تلصو  نإ  امو 

نانثالا ناكو  .ايلارتسأ  نم  ساجو  ديوسلا ، نم  كييه  ه  رمعلا ،

ًاصق رمحأ  ًاناتسف  يدترأ  تنك  ثيح  يسابل ، ىلع  اينثأو  عئار ، فيضم 

اًقيض ًالاورسو  روينوج ، ييتوج  لوب  نوج  ميمصت  نم  مكألا ، صق  صيمقب 

ادعاسو مينيدلا .)  ) نم ةرتس  ىلإ  ةفاضإ  دوسألو ، ضيبألاب  اًططخم 
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، يرتوت نم  صلختأ  نا  ىلع  هفئارط  لظ  ةفخو  فلكتملا ، غ  هلماعتب 

، اماكلا ىلإ  ثدحتأ  نأو  تينغأ ، مدقأ  نأ  ّيلع  ناكو  .يتقوب  عتمتسأو 

تنرب اعد  ءاسملا ، يفو  .ماري  ام  خ  ىلع  رومألا  تراسف  .اًراوح  يرجأو 

مإ  جماربلا يف  يمدقم  نم  ةدحاو  تناك  يتلا  ناد ، بيب  هتجوزو ، نسناه 

ةقفرب يشوسلا )  ) لوانتب هبشأ  رمألا  ناكو  .ءاشعلا  ةبجو  لوانت  ىلإ  يڤ ،

ادرس يل .لبقتسملا  ّيريدم يف  نونوكي  دق  سانأ  عم  لماعتلا  ىلإ  هنم  ءاقدصأ 

ددع ةلباقم  نم  نّك  هنأو  اهب ، لمعلا  هينعي  اثدحو ع  ةطحملا ، خيرات 

.نيروهشملا يقيسوملا  نم  لئاه 

ةينغأب ةنس 1981م ، ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  يڤ  مإ   ةصق  تأدب 

.ويدارلا مجن  لتق  ويديفلا  ْيأ ، راتسويدير ) دليك ذ  ويديف  ، ) زلجاب ةعومجم 

ئداب ةانقلا يف  تقلطناو  .حلا  كلذ  ةردان يف  ةروصملا  اغألا  تناك  ثيح 

.مويلا لاوط  اًرارَكتو  اًرارِم  ُعاَُذت  تناكو  طقف ، بيلك  تاهويديف  ةتسب  رمألا 

ناك ويديفلا ، طئارش  نوغي  ةطحملاب  نولماعلا  ناك  امدنع  اًنايحأو ،

ءيش لك  نأ  غ  .ىرخألاو  ةينغألا  ب  ٍناوث  عضب  ةشاشلا  دوسي  تمصلا 

نوسكاج لكيامو  سكيمثيروأو  انودامو ، لوديآ ، يليب  زورب  دعب  اًما  ّغت 
يفو .عادبإلاو  ريوصتلا  يف  ةديدج  اًطاأ  لمحت  تناك  يتلا  مهتاهويديقب 

، ْيأ جنيثانروف ) ام  ةينغأب (  ابوروأ  اهثب يف  يڤ  مإ   تأدب  ةنس 1988م ،

مإ  ةطحم  تحبصأو  ستيارتس .) رياد   ) ةعومجمل ءيش ، ال  لجأ  نم  لام 

.اعلا ىلوألا يف  بابشلا  ةطحم  اهفصوب  ةيملاع ؛ ةرهاظ  يڤ 

تناكو .ةدع  اًروهش  دحأ  لصتي   ىرخأ   ةرمو  جروبماه ، ىلإ  تدع 

طيطختلا يف  ّدجب  ركفأ  نأ  ّيلع  ناكو  اهتياهن ، نم  برتقت  يبيردت  ةدم 

نم جمانرب  وهو  يف ،) لجيبش    ) ىدل لمع  بلطب  تمدقتف  .يلبقتسمل 

بك يف ثأتب  عتمتت  يتلا  ةيعوبسألا  ةيسايسلا  لجيبش ) ريد   ) ةفيحص دادعإ 
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ح جمارب ، ةجتنم  ةفيظو  لوبق  كشو  ىلع  تنكو  .ايناملأ  يف  ماعلا  يأرلا 

.ندنل نم  ايفتاه  ًالاصتا  تيقلت 

ىلع لوصحلا  نيدوت  له  : » ينلأسو هتوص ، نم  نسناه  تنرب  تفرع 

ىلع لوصحلا  دوأ  إ ال  : » ددرت الب  تبجأو  بك ، سح  رمغف  ةفيظولا »؟

«. ةفيظولا كلت  نم  كأ  ءيش 

ويدار يف  يبيردت  ةدم  ءاضقنا  روف  ندنل  ىلإ  لحرأ  نأ  ّيلع  ناكو 

، ةفيظولا ىلع  يلوصحب  ادج  ءادعس  جروبماه  يف  َّيريدم  ناكو  .جوبماه 

ىلإ ايح  راسم  غيس  يمامأ  باب  ٍذئنيح  حتُف  دق  ناكو   . ادج  نيروخفو 

كلت لينب  رادج  تبثأ  نأ  ّيلع  ناكو  .اهنيح  كلذ  كردأ  نكأ  ينكل   دبألا ،

.رصبلا حمل  لمع يف  الب  حبصأسف  الإو  ةفيظولا ،

______________________________________

اًحابص تسلج  ىلع  دمتعت  ةيدنه  ةيحور  ءاخرتسا  ةقيرط  يه  (1)

داعأ هنإ  يغوي  شهام  يشيراهم  ىعدي  يدنه  لجر  لوقيو  .ءاسمو 

.اهفاشتكا

ىلع اهتردق  يف  ُدَقَتعُي  فورحو  ماقرأ  هيلع  حول  نم  نوكتت  ةبعل   (1)

.حاورألا رضحت 
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ثلاثلا لصفلا 

يڤ مإ   ةطحم  ىلع  تابيك  ويديف  ةمدقم  يتفصب  ايح 

.الُعلل الإ  ليبس  ال 

زاي

.اهيلإ لاقتنالا  رارق  ىلع  ّطق  مدنأ  و  ةيادبلا ، ذنم  ةعئار  ندنل  تناك 

ىتش نم  درفلا  قوقحلا  ةبك  ةيمهأ  يلوت  اهنأ  ةنيدملا  هذه  تظحال يف 

ءارمحلا رورملا  ةراشإل  لثتمم  مهفالتخا  ىلع  ًالثم ، سانلا  ىرتف  .رشبلا  ِعاونأ 

قهارملاب بحرت  ندنل  عراوش  تناكو  .رخآلا  ىلإ  مهنم  يأ  تفتلي  نأ  نود 

يفظومو لعألا  ِلاجرو  يعماجلاو  تابقنتملاو ، تايهاللاو  تابهارلاو ،

نم ةددعتم  سانجأ  دوجو  اًضيأ  تظحالو  .ءايرثألاو  ءارقفلاو  فراصملا ،

ظاأ فالتخا  نأ  كلذك  تظحالو  .يويسآلاو  رعلاو  يدنهلا  مهنمف  سانلا ،

زي يذلا  اهعونتو  تافاقثلا  ددعت  رهاظم  نم  رخآ  رهظم  ماعطلاو  سابللا 

بيغت يتلا ال  ةيروطا  ربمإلل  يرعتسالا  يضاملا  نأ  كش يف  الو  .ةنيدملا  هذه 

.عونتلاو ددعتلا  اذه  هم يف  اًرود  ىّدأ  سمشلا  اهنع 

نم اهترجأتسا  ةغص  ةفرغ  ةديدجلا يف  يتنيدم  لوألا يف  رهشلا  تيضق 

ًاليمز يل يف ناكو  جروبماه ، سنرب يف  ةلوج  لالخ  هتلباق  نايارب ، همسا  روصم 

ةليمج ةقش  داجيإ  ىلع  دعاسو  كرويوين ، نم  مِدق  يڤ ، مإ   ةلطحم 

ةيلاعلا اهفقسأب  ةبكلا  تويبلا  تناك  ثيح  ليه ،) غنيتون   ) يح ةبيرقو يف 

كلت تمساقتو  .ةقِروملا  راجشألاب  فوفحملا  عراشلا  تابنج  ىلع  فطصت 

لمعت يف ةيرسيوس  كيفارج  ةممصم  تناكو  لوراك ، اهمسا  ةاتف  عم  ةقشلا 

اقيسوملا يف ةعانصب  ىنُعت  ةلجم  مهأ  تناك  يتلا  ركيام ،) يدوليم  ةلجم ( 

عقي يف ناك  يذلا  يحلا  كلذ  حايترالاب يف  ةيادبلا  ذنم  ترعشف  .تقولا  كلذ 

رهتشي اًضيأ  ناكو  ةدع ، تافاقثب  ضبني  ايميهوب  ايح  ناكو  .ندنل  برغ 
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، ءايزألا تاضراعو  يقيسوملاو ، مالفألا ، عاّنُصو  نانفلا ، نم  هداّورب 

نم هيلإ  اومدق  نيذلا  ةقرافألا  نيرجاهملا  نم  ددع  ىلإ  ةفاضإ  يفحصلاو ،

.ةصاخةهكن يحلا  انهل  يطعي  عونتلا  اذه  ناك  دقل  .يبيراكلا  ةقطنم 

.ندماك ىلإ  قافنألا  راطق  ينّلقأ  يڤ ، مإ   ةطحم  لمع يل يف  موي  لوأ  يف 

ةغللاو سانلاو  لمعلاو  ةنيدملا  ّيلإ ، ةبسنلاب  اًديدج  ءيش  لك  ناك  ثيح 

ولسأ ةيزيلجنإلاب  ثدحتلا  ةيناطيربلا يف  ةقيرطلا  تناكو  .لاحلا  ةعيبطب 

، ةيادبلا ءادألا يف  رابتخا  تزتجا  يننأ  نم  مغرلا  ىلعو  .لصاوتلا  ديدجلا يف 

ةيافكلا هيف  ا  ديج  ةيزيلجنإلا  ةغللا  ياوتسم يف  له  لءاستأ : تنك  يننإف 

ىلعأ تيأر  ح  يّنيع  قدصأ  .ةينويزفلت   جمارب  ةمدقم  نوكأ  ل 

.هيف تنك  يذلا  راطقلا  يف  اهسفن  ةبترملاب  يڤ  مإ   ةطحم  يف  نيريدم 

، هءاقل ىدافتأ  ةرواجملا ؛  ةروطقملا  ىلإ  زفقأ  نأ  يف  ةبغرب  ترعشف 

ثوب كرام  فلخ  يذلا  يدور ، ليب  هدحأ  ناكو  .فطلب  ايّيح  هنكل 

رخآ ب  نم  ةطحملا  يف  ينييعت  رارق  ناكو  .ابوروأ  يڤ  مإ   سأر  ىلع 

، نوتسيرف موت  ناكف  رخآلا ، امأ  .هليحر  لبق  كرام  اهذختا  يتلا  تارارقلا 

كرام عم  لمع  دق  ناكو  ةيويحلاب ، معفملا  نابشلا  كئلوأ  نم  ًادحاو  ناكو 

ايذيفنت اًريدم  دعب  يف  حبصأ  دقو  .ةدحتملا  تايالولا  يڤ  مإ   قالطإ  ىلع 

ىلع مراصلا ، لعألا  لاجر  فنص  نم  ناكو  .اهلك  يڤ  مإ   ةعومجمل 

هينانف ب  نم  سنرب  ناكو  اقيسوملا ، قاّشع  نم  ناك  هنأ  نم  مغرلا 

.لضفملا

، هيسوؤرم لجأ  نم  عيطتسي  ام  لك  لذبي  اًعئار ؛ اًسيئر  ليب  ناك 

ىلع صرحي  اًضيأ  ناكو  تاعقوتلل ، اًقفو  رومألا  ست  اًاد ح ال  انعجشيف 

نأ دعب  هنأ  ركذأ  .اقيسوملا  ةعانص  اع  يف  ءسألا  عملأ  تالفح  رضحن  نأ 

، ةطحملل دوعأ  اهيلع   نواقلا  لصتا   ليوط ، تقوب  يڤ  مإ   ترداغ 
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نكي  : » اهيف َبَتَك  ةيديرب  ةقاطب  لسرأف يل  اغألا ،) مظعأ   ) جمانرب مدقأو 

«. مويلا هيلع  وه  مظعأ م  اغألا  مظعأ  جمانرب 

نسلج ح  راطقلا ، يف  ةبهرلا  ضعبب  ترعش  مويلا ، كلذ  يف  يننكلو 

يف ح ةيمسر ، ةلذب  هنم  لك  يدتري  ناك  ثيح  موتو ، ليب  نم  لك  رقب 

ئداه نانثالا  ادب  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .زنيج  لاورس  يدترأ  انأ  تنك 

مإ  ىنبم  يلوخد  ناك  ارو  .يرتوت  نم  ةحرملا  هحور  تأّده  دقو  ادج ،

، ةطحملا يف  ةبتر  نيريدم  ىلعأ  ةبحصب  مستبأ  انأو  يل ، لمع  موي  َلوأ  يڤ ،

.اهناضحأ مايألا ب  هلمحتس يل  امل  ىرشب خ 

ىلإ ًَّسقم  ناكو  ةدع ، راودأ  نم  ةنّوكم  ةيانب  عقي يف  يڤ  مإ   رقم  ناك 

قيوستلاو ةفاحصلا  ماسقأ  تناكف  .اهمجح  ثيح  نم  فلتخت  ةدع ، بتاكم 

ناك ح  يف  دحاو ، فقس  تحت  عقت  اهلك  يستلاو  جاتنإلاو  ةرادإلاو 

.ىنبملا كلذ  نم  مادقألا  ىلع  ًاس  قئاقد  رشع  دعب  ىلع  ليجستلا  ويدوتسأ 

ىلع َّصُر  ةربك ، ةآرم  اهيف  هب ، ةصاخ  ةغص  ةفرغ  جمارب  مدقم  لكل  ناكو 

ثيح ناوُصو ، فتاه  يل  ناكو  .حيباصملا  نم  لئاه  ددع  اهراطإ  تابنج 

ظفتحأ اًضيأ  تنكو   . ةصاخلا  ليمجتلا  تاودأو  يسبالم ، هيف  ظفحأ  تنك 

.ديعسلا ظحلا  بلجل  اهب  لءافتأ  يتلا  ءايشألا  ضعبو  بجعملا ، ديربب  هيف 

مإ رقم  لِقُن  ح  ماع 1993م ، ىتح  اثلا  يتيب  لثم  ةفرغلا  هذه  تراصو 

ايرصع ارقم  ديدجلا  رقملا  ناكو  مإ .) (  يف  ةطحمل قباسلا  ىنبملا  ىلإ  يڤ   

نكلو .مدقم  لكب  ةصاخ  فرغب  ادعم  نكي  هنأ   غ  نوللا ، ّيضفو  ادج 

تناك تاهويدوتسألاو  بتاكملا  نأ  يه  ىنبملا  كلذ  يف  ةيباجيإلا  ةيحانلا 

.ةدحاو ةيانب  اهلك يف 

ةيلمع تايساسأ  تملعت  ثيح  رابخألا ، مسق  يف  لوألا  رهشلا  تيضق 

ةيادب ىلع  عيباسأ  ةثالث  رورم  دعبو  .صوصنلا  ةباتك  ةقيرطو  لمعلا ، جاتنإ 
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ضرعم ةيطغتل  يڤ  مإ   ينتلسرأ  ح  يقيقح  ٍّدحت  لوأ  تهجاو  لمعلا ،

اع تاكرشلاو يف  ءسألا  عملأ  ىقتلمو  مخض ، ضرعم  وهو  تالاصتالل ، لرب 

نم عومج  مامأ  ةرشابم  زفلتم يل  ٍراوح  لوأ  يرُجأ  نأ  ّيلع  ناكو  .تالاصتالا 

ساسح املأ  ٍّنغم  وهو  ونياه ، ناكف  راوحلا ، كلذ  يفيض يف  امأ  .ربهجلا 

ناكو يڤ ، مإ   روهمج  نم  انس  ربكألا  ليجلا  ىدل  ةرهشب  عتمتيو  ادج ،

يذلا رجالش ،)  ) ىعدُي ُةيبعشلا  اقيسوملا  نم  ط  ءسألا يف  عملأ  نم  اًضيأ 

نم يه  رجالش )  ) اًغأو .ناقلبلاو  ةيلشلاو  ىطسولا  ابوروأ  يف  رشتني 

نع دعبلا  لك  دعتبتو  ةيناملألا ، ةغللاب  ىنُغت  يتلا  ةيفطاعلا  اغألا 

ةفغ هج  راظنأ  تحت  راوحلا  كلذ  ءارجإل  ادج  ةرتوتم  تنكو  .ةيعقاولا 

، مالسب يڤ ) مِإ   ( ـِ اهيرجأ ل ةلباقم  لوأ  ترم  يظح ، نسحلو  .سانلا  نم 

.ركُذت تالكشم  يأ  نود  نمو 

، ديدج ٍّدحت  ةهجاوم  يسفن يف  دجأ  نأ  لبق  ةليلق  عيباعسأ  الإ  ِض  و 

ثيح دياس .) دلياو  نوأ ذ  كياوأ  همسا (  ناك  .يل  ٍجمانرب  لوأ  ميدقت  وهو 

، ةطيسب هتركف  تناكو  .حابص  لك  نمزلا  نم  تعاس  ثبُي  اًجمانرب  ناك 

اقيسوملا ىلع  دمتعي  الو  بوبلا ، اقيسوم  نم  ةفيفخ  اغأ  مدقي  ناك  ثيح 

ةينغأ اهضرعي  جمانربلا  ناك  يتلا  اغألا  كلت  نمو  .ةجعزملاو  ةبخاصلا 

دنيه يسيرك   ) ةينغأو يزيارك ،) ليس ،  ) ةينغأو رواب ،) ذ  توج  يآ  بانس ، )

كيال تنود  يآ  تار ، نواتموب   ) ةينغأو داب ،) نإ  تسافكيرب  روف ، ويو 

نع نيدهاشملا  ىلإ  ثدحتأ  تنك  ، ىرخألاو ةينغألا  بو  زيادنام .)

، لوحكلا برش  يف  طارفإلا  راثآ  يطخت  ةيفيك  لثم  مهمهت ، دق  تاعوضوم 

ةيئانغلا تاعومجملاو  اقيسوملا  اع  تادجتسم  نع  ثيدحلاو 

كلذ ناكو  ةرشابم ، ثبي  جمانربلا  كلذ  نكي  و  .ةيقيسوملا  تاهويديفلاو 

نإ مث  .هلعفأ  تنك  ع  ةركف  دأ  ّيدل  نكت  هنأل   يظح ؛ نسح  نم 

اًرمأ نكي  يحابص   جمانرب  ميدقت  لجأ  نم  ادج  ركبم  تقو  ظاقيتسالا يف 
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ةصصختم ينتملع  جمانربلا ، كلذ  ميدقت  أدبأ يف  نأ  لبق  .يلإ  ةبسنلاب  اًعتمم 

لحم ىلإ  اًضيأ  ينتذخأو  زافلتلل ، ةبسانملا  ةنيزلا  عضو  لوصأ  ليمجتلا  يف 

ينتملعو .ليه  جنيتون  زافلتلاو يف  مالفألاب  ةصاخلا  ةنيزلا  عيب  صصختم يف 

تنك يتلا  ءايشألا  نم  اهلكو  ناولألاو ، قيحاسملاو  مهارملا  عضأ  فيك 

يسفنب ةمهملا  كلتب  موقأ  تحبصأ  حلا ، كلذ  ذنمو  .يتفرغ  اهب يف  ظفتحأ 

ىتح ليمجتلاب  صاخ  مسق  اهيدل  نكي  يڤ   مإ   نأل  كلذو  ةدع ؛ تاونس 

.اهنع يليحر  نم  بيرق  تقو 

.يجمانرب ميدقتل  ادج  ةسمحتم  تنك  دقف  ، ةرتوتم تنك  يننأ  عمو 

.رتوتلاب ؤل  اًرمأ  كلذ  ناكو  اهلك ، ابوروأ  يطغي  يڤ  مإ   ثب  ناك  ثيح 

تنك حايترالاب ح  رعشأ  نكأ  و  ءيشلا ، ضعب  ةلوجخ  ةيادبلا  يف  تنكو 

ام فرعأ  نكأ  .اماكلا و  مامأو  ءاقرز  ةشاش  فلخ  غراف  ويدوتسأ  فقأ يف 

ىسنأ ًانايحأ  تنك  أوه  رمألا ، ةبوعص  نم  داز  امو  يديب ، هلعفأ  نأ  ّيلع 

طبرت يتلا  تالصولا  لجسن  اّنكو  .ةيزيلجنإلا  ةغللاب  تلكلا  طسبأ 

نأ نود  نمو  ثبلا ، موي  لبق  مويلا  لاوط  ًالصاوتم  اًطابترا  رخألاب  ويديفلا 

ميدقت يف  نوددرتي  الو  ادج ، ءافطل  نوجتنملا  ناك  .بيلك  ويديفلا  ىرن 

لكب ةطقللا  ةداعإ  ينم  ُبَلطُي  ناك  ئطخأ ، تنك  حو  .انل  ةدعاسملا 

تالصولا  ليجست  يف  ليوط  تقو  قارغتسا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةطاسب ،

دعوم خات  ىلإ  يدؤي  ناك  كلذ  نأل  ةطحملا ؛ ءرملا يف  ةعمس  معدي  نكي م 

.قحاللا جمانربلا  ليجست 

، توصلا ىلع  فرشملا  مقاطلاو  اماكلا  عم  لماعتلا  تملعت  ام  ناعرسو 

ينم قرغتسا  يذلا  نكلو  .يتيب  أب يف  ويدوتسألا  لخاد  رعشأ  تحبصأ  لب 

اهتحزمو ءادوسلا  ةسدعلا  ىلإ  ثدحتلا  ىلع  داتعأ  نأ  وه  ًاليوط ، اًتقو 

ناك امدنعف  .ويدوتسألا  لخاد  رودي  ناك  رظنلا ع  ضغب  لصاوتم ، لكشب 
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يدهاشم فصن  نوكي  نأ  لمتحملا  نمف  غصلا ، رمحألا  حابصملا  لعتشي 

ةليحلاو .كلذل  ةدعتسم  نوكأ  نأ  ّيلع  ناكو  مهتاشاش ، مامأ  سلاج  ابوروأ 

ىلإ ندنل  نم  دهاشم  لكل  يطعأ  نأ  لواحأ  نأ  يه  اهملعت ، ّيلع  ناك  يتلا 

.ةيصخشلا هتفصب  هيلإ  ثدحتأ  أب  اًعابطنا  وناليمو  خينوي  اًرورم  ةنوبشل ،

يل: لوقي  ناك  ام  ةداعو  .اًبناج  رتوتلا  عدأ  نأ  نسناه  تنرب  ينحصن 

فقي نأف  .لعفلا  نم  لهسأ  مالكلا  نأ  غ  ةغص .» اي  كتعيبط  ىلع  وك  »

ب طبر  تالصو  ليجستل  ويدوتسألاب  ةجهوتملا  ءاوضألا  مامأ  ءرملا 

نوكي نأ  هسفن  تقولا  يف  لواحيو  ةلصاوتم ، تاعاس  اهاري  ال  تاهويديف 

لضفأ سكوك ، يار  دعاسو  .هلا  رمألاب  نكي  هلماعت   يف  اًيكذو  اًباذج 

يروطسألا جمانربلا  دعب  يف  مدق  يذلا  لجرلاو  يڤ ، مإ   جمارب يف  مدقم 

هروصت نك  ٍوحن ال  ىلع  نودهاشملا ،) هبلطي  ام  كأ   ) ْيأ دتناو ،) تسوم  )

، هلزنم ىلإ  اعدو  ام ، اًموي  ريوصت  ةلآ  راعتساف  .ةطحملاب  ىلوألا  يمايأ  يف 

نأ دعبو  .اهسرد  يتلا  رومألا  نم ب  خبطلا  ناك  ثيح  ةيهش ، ةبجو  ّدعأو يل 

ناكو .ةقيدحلا  ريوصتلا يف  ةلآ  عم  لماعتلا  ىلع  نرمتن  انأدب  انتبجو ، انلوانت 

.اهمامأ كتقوب  يعتمتستو  اهيلزاغتو ، اماكلا ، يقداصت  نأ  كيلع  : » لوقي يل

ةشيعم فرغ  ىلإ  لخدت  اهلالخ  نمف  ةسدعلا ، لالخ  نم  يرظنا 

«. كيدهاشم

أل ينصقني ؛ نكي  نيرمتلاو   نيرمتلا ، نم  ًاثك  ينم  رمألا  بّلطت 

لمعأ نأب  ّيلإ  لكوأ  ىتح  ليوط  تقو  ر  و  ايموي ، جماربلا  مدقأ  تنك 

ىتح وأ  ةهظلا ، دعب  ام  تقو  يف  تاهويديفلا  ميدقت  يف  ةيفاضإ  تاعاس 

ةيبعشب ىظحت  ةفاقث  نم  اًءزج  نوكأ  نأ  ينقارو  .ليللا  نم  ةرخأتم  ةعاس 

كي نأو  اقيسوملا ، ىلإ  عتسالا  لوح  يلمع  رودي  نأو  بابشلا ، ىدل  ةبك 

اًفانصأ لباقأو  ةيقيسوملا ، تاعومجملا  رابخأ  ىلإ  فرعتلا  يف  قبسلا  يل 
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ىلإ كلذ  لك  نع  ثدحتأ  نأو  متهالل ، نيملا  سانلا  نم  ةددعتم 

ةفلتخم قطانم  ىلإ  انلسرت  ةطحملا  تناكو  .ةرشابم  ءاوهلا  ىلع  نيدهاشملا 

ناكو .ةيقيسوم  ضورع  ةكراشملا يف  وأ  ةيفحص ، تالباقم  ءارجإل  ابوروأ  نم 

رهسلا ليِطُن  انك  انلمع ، يهنن  نأ  دعبو  .ةعيرس  ةتول  اًقفو  يرجي  لمعلا 

يلاتلا يف مويلا  حابص  بهذن  اّنك  رهسلا ، نم  مغرلا  ىلعو  .لافتحالا  ًاليل يف 

لضفأ ًءادأ  مدقأ  تنكو  ادج ، ةطيشن  يتعيبطب  تنكو  .داتعملا  انماود  دعوم 

ضعب تبلجف  يار ، ةحيصنل  تعصنا  دقو  .يتيويح  لماك  يف  نوكأ  ح 

اكلأ ءاود ( نم  نوزخم  يل  ناكو  يطاشنو ، يتيويح  ىلع  ظفاحأل  اناراوجلا 

ماتيفو برشلا ، طارفإلا يف  رثأ  نم  يفاعتلا  يف  ديفي  ناك  يذلا  رزتليس )

، اهتذختا يتلا  اهلك  تاطايتحالا  نم  مغرلا  ىلعو  .باصعألا  ديفي  يذلا  ب 

ببسب قاهرإلاو  ءاضوضلا  ىلإ  هّدرم  ناك  ار  ذأ ، يف  اًنينر  تيناع  إف 

.ليللا نم  رخأتم  تقو  ىلإ  رهسلاو  راهنلا ، لصاوتملا يف  لمعلا 

يهو بيلك ، ويديف  جمارب  يمدقم  انتفصب  ىرخأ  ةلضعم  انهجاوت  تناكو 

اع دجتسا يف  ام  ثدحأ  نمو  ةيبابش ، سبال  اًاد  رهظن  نأ  انيلع  ناك  هنأ 

يتلا سبالملا  نم  يهتني  ال  نوزخم  ىلإ  ةجاح  انك يف  اننأ  ينعي  ام  ةضوملا ،

، طورشلا ضعب  اهرايتخا  يعارن يف  نأ  انيلع  ناكو  .زافلتلا  لمعلا يف  بسانت 

ءاضيب وأ  ءاقرز  وأ  ءارمح  نوكت  الأو  ةغص ، موسر  يأ  نم  ةيلاخ  نوكت  نأك 

تشا نِإو  انتلعفب ، تلفنو  دعاوقلا ، كلت  لهاجتن  اًنايحأ  اّنكو  .ءادوس  وأ 

نم سبالملا  ءارشل  صصخملا  ءزجلا  نكي  .كلذ   نم  ةءاضإلا  ىلع  فرشملا 

تفشتكا أ  غ  اهمدقن ، اّنك  يتلا  جماربلا  تايجاح  ةيبلتل  يفكي  انبتار 

كلت نم  ناكو  .نمثلا  ةظهاب  اهتعاضب  نكت  يتلا   ةيبابشلا  رجاتملا  ضعب 

رخآ عيبي  ثيح  نوتجنيسنيك ، يف  عقي  يذلا  ربياهربياه ،)  ) ّلاحملا

عالطالل وليبوتروب )  ) قوس دصقأ  اًضيأ  تنكو  .ةسبلألا  ةعانص  تادجتسم 

هجوت نومسري  نوممصم  اهنم  مهلتسي  ناك  يتلا  عراشلا  ةضوم  ىلع 
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، هييتوج لوب  ناجو  تينماه ، نيرثاك  لثم  مهميماصت ، تقولا  كلذل  ةضوملا 

ممصملا لضفأ  ميماصت  عيب  تقو  فرعتأ  نأ  لبق  ليوط  تقو  ِض  و 

ماع لخد  لداعيام  ققنأ  اًنايحأ  تنك  أل  ًاك ؛ كلذ  دعاس  دقو  .مهناكمو 

نم تنك  دقف  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .سابللا  نم  تعطق  وأ  ةعطق  ىلع  لماك  ٍ

وأ تعفرو  لوب  اليبارأو  دووتسيو  يفيف  لثم  ممصملا ، ضعب  عانقإ 

.مهميماصت رخآ  ورعي  نأ  نم  كبز ،

ةديرف ةبرجت  ّدُعت  تناكو  يڤ ، مإ   ادج يف  ةعتمم  لمعلا  ءاوجأ  تناك 

ةينويزفلت ةانق  نع  ةرابع  ةطحملا  تناك  دقف  .ّيلإ  ةبسنلاب  اهعون  نم 

رمع طسوتم  ناكو  .مهبطاختو  بابشلا ، عنص  نم  لور ) دنآ  كورلل  )

مإ حاجن  بابسأ  مهأ  نم  كلذ  ناكو  ةنس ، نيرشعو  اًعبرأ  ةطحملاب  لماعلا 

ناكف ةدع ، ندمو  نادلبو  تايسنج  نم  اوناك  اهيف  لماعلا  نأو  .يڤ   

مادرتسمأو سيرابو  كرويوينو  ايلارتسأو  ادنلزوين  نم  دارفأ  اهب  لمعي 

، ةملوعلا ةرهاظ  زورب  تقبس  يتلا  مايألا  كلت  يفو  .نجاهنبوكو  وهكوتسو 

ةددعتم ةرسأ  اننأب  رعشن  اّنكو  فولأم ، سانجألا غ  نم  طيلخلا  اذه  ناك 

هراكفأب يف مهسي  نأ  اهنم  درف  لكل  نك  ناكو  .ةيويحلاب  ضبنتو  سانجألا ،

ةبجو وأ  بورشم ، لوانتل  جرخن  اّنك  ءاسملا ، يفو  .ةطحملا  جمارب  ريوطت 

.ىصحت الو  دُعت  يتلا ال  ندماك  تاناح  وأ  يهاقم  وأ  معاطم  دحأ  ماعط يف 

كلذ لضفلا يف  دوعيو  لمعلا ، جراخ  ةماعلا  ايح  ناك يل  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

ةياغ يف ةأرما  تناك  يتلا  لوراك  نكسلا  يتليمزو يف  يلونجراف  فيتس  ىلإ 

نم ًاثك  دعت  تناكو  بابشلا ، بولق  رسأي  بذعلا  اهتوص  ناكو  .لجلا 

هرعشب رهتشا  يذلا  سكإ ، لين  ناكو  .اقيسوملا  ةعانص  اع  يف  ءاقدصألا 

.برقملا اهئاقدصأ  دحأ  كينتوبس ،) جيس  جيس  كورلا   ) ةعومجم نم  يضفلا ،

جيس جيس   ) ركتبا يذلا  سميج ، وت  هقيدصو ، هعم  ًاثك  جرخن  اّنكو 

نع فقوت  دق  وت  ناكو  .يضاملا  نرقلا  نم  تاينينثلا  يف  كينتوبس )
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ناكو .هتلباق  ح  ًاليوط  لازي  ال  ناك  هرعش  نكل  راعتسملا ، رعشلا  رتعا 

ةبعلو قيوستلا ، اهيف  ا  مالعإلا ، لئاسو  لمعلا يف  ليصافت  لكب  ةيارد  ىلع 

نم ةعومجمل  ءاقدصأ  اّنكو  .يل  اًحوصنو  اًبرقم  اًقيدص  وت  حبصأو  .ةرهشلا 

، تيزنك يستابو  يلربه  ثيبازيلإ  تلثمملاو  تالفحلا  يمظنمو  ممصملا 

حبصأ يذلا  ليادسور ، نفاج  لثم  يقيسوملا ، نم  ةعومجم  ىلإ  ةفاضإ 

تالفح ىلإ  امإ  بهذن  اّنكو  .ىشوب  ةعومجم  يف  يساسألا  ينغملا  اًقحال 

( وهوس  ) يف زديرف )  ) نم أدبت  ةرهسلا  تناك  ثيح  ةيليل ، ٍداون  ىلإ  وأ  ةصاخ ،

ناك يذلا  مروتس ،) تياوك   ) يف صقرلاب  رمتستو  بارشلا ، يستحن  ثيح 

نمو يڤ ، مإ   يلًاليمز يف  دعب  يف  حبصأ  يذلا  لوكام  انيفاد  كاذنآ  هريدي 

يف فداصن  اّنك  ام  ًةداعو  .يروطسألا  زنوارب )  ) وأ سيراب  ىهقم  دصقن  ّمث 

مع نبا  وهو  لكيام ، جروجو  جروج  يوب  لثم  بوب ،)  ) موجن خألا  اذه 

ةباذجلا ةاتفلا  ندنل  يف  بابشلا  رظن  يف  تنك  زنوارب .)  ) لحم كلام 

جورخلل تاوعد  ىقلتأ  نإ  ةفصلا  هذهب  اكمإب  ناكو  ةنيدملا ؛ ةديدجلا يف 

، ينم برقتلا  نولواحي  نابشلا  نم  ثك  ناكو  .ةلصاوتم  ٍلايل  رشعل 

نيديدج بقل  تبستكا  ام  ناَعُرسو  .يننوبحي  مهنأ  مهِناََْأ  دهَج  نوُمِسقُيو 

ال يتلا  ةيناملألا  و( ةيديدحلا ،) ةاتفلا  : ) ه فيتسو ، لين  راكتبا  نم 

(. نابشلا قداصت 

هيف سانلا  ثدحتي  طيحم  ةرياسم  نع  زجعأ  أب  رعشأ  اًنايحأ  تنك 

جمانرب لضفب  ةقالطب ؛ ةيزيلجنإلا  ثدحتأ  تنكو  .ايرصح  ةيزيلجنإلا  ةغللا 

.ةيكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  ةماقإلا يف  نم  يننّكم  يذلا  يداكألا  لدابتلا 

ةيدنلتكسأو ةيدنلريا  نم  ةفلتخملا ، ةيزيلجنإلا  تاجهللا  فرعأ  نكأ  ينكل  

تنك نإف  .ًالثم  ندنل  ةلماعلا يف  ةقبطلا  اهثدحتت  يتلا  كلت  وأ  زليو ، ةجهلو 

ةباعد ىلع  كحضأ  نأ  لبق  ٍناوث  عضب  ر  تناك  ثدحتت ، مهدحأو  ةرضاح 

«. ةباعدلا ّسح  نوكل  ال  ناملألا  :» مهدحأ لوقيف  هثيدح ، ضرعم  اهلاق يف 
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، ةيزيلجنإلاب اًمالحأ  ىرأ  تأدب  حو  .رومألا  حالصإب  ًاليفك  ناك  تقولا  نكل 

لك متها  ىدم  ينشهدي  ناكو  .لاجملا  اذه  اًطاوشأ يف  تعطق  تفرع أ 

ينطولا متهالا  اذه  رهاظم  ب  نم  ناكو  .اقيسوملاب  ندنل  هتلباق يف  نم 

ال ةلئسأ  اهنع  يننولأسي  اوناكو  يتنه ، ادج  بجعم  اوناك  ىسانلا  نأ 

نع ثيدحلا  يف  لسرتسأ  اًنايحأ  تنك  مهتلئسأ ، نع  بيجأ  لو  .يهتنت 

فالخبف .يلإ  ةبسنلاب  ءيشلا  ضعب  ًالمم  ناك  ام  وهو  ةليوط ، تاعاس  لمعلا 

نويناطيربلا ناك  كورلاو ،) بوبلا   ) اقيسوم نورِّدقُي  ال  نيذلا  ناملألا 

وأ لعأ  لجرب  رمألا  قلعت  ءاوسو  .اقيسوملا  نم  عونلا  نيذه  نوقشعي 

دحلا فرعيو  اهلضفي ، ةيقيسوم  ةعومجم  عيمجلل  ناك  يسكات ، قئاسب 

.ةيقيسوملا ةحاسلا  يفرودي  دألا ع 

نم تأجافت  يننإف  ندنل ، شيعلا يف  ًاثك  تببحأ  يننأ  نم  مغرلا  ىلعو 

فيك مهفأ  كلذ أ   نمو  .ءيشلا  ضعب  ةبيرغ  تدب يل  يتلا  رومألا  ضعب 

تايربك نم  ةدحاو  يف  ًءاسم ،  ةرشع  ةيداحلا  دنع  اهباوبأ  يهالملا  قلغت 

دحأ ةقفرب  ام  بورشم  ءاستحال  جرخي  نأ  ءرملا  دارأ  نإو  .اعلا  مصاوع 

دحأ يف  اًوضع  نوكي  نأ  امإ  هيلعف  ءاشعلا ، ةبجو  لوانت  دعب  ءاقدصألا 

نم ةليوط  تاونس  اهيلإ  مضنالا  بلطتي  دق  يتلا  ةصاخلا ، يداونلا 

ةداتعم تنك  دقف  جروبماه ، امأ يف  .اًبخاص  ايليل  اًيدان  دصقي  نأ  وأ  راطتنالا ،

فيصلا ، يفو  .كلذ  تدرأ  نإ  ليللا  وأ  راهنلا  نم  ةعاس  يأ  جورخلا يف  ىلع 

ءاوهلاب هيف  عتمتسي  نأ  ءرملل  نك  سولجلل  ناكم  داجيإ  نكمملا  نم  نكي 

، كلذ ىلع  ةوالعو  .ةهكن  وأ  قاذم  يأ  نم  اًيلاخ  اًضيأ  لكألا  ناكو  قلطلا ،

تنك يتلا  تافصولا  تانوكم  دجأ  نكأ  يسفنب ،  وهطأ  نأ  ديرأ  تنك  ح 

ىلع روثعلا  ىلع  هركشأ  ل  ةرم  نايارب  توعد  أ  ركذأو  .اهضحت  ّدوأ 

ةنوركعملا نم  اصاخ  اًقبط  هل  ّرضَحأ  نأ  ّدوأ  تنكو  نكسلا ، يف  يل  ةكيرش 

هذه دجأ  ينكل   يبصقلا ، موثلاو  ةيرك  ةصلصب  ةرضحملا  نوملسلاب 
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، ةرجألا ةرايسب  اهلك  نوتجنيسنيك  لاحم  تبجو  .ناكم  يأ  يف  باشعألا 

تملستسا اينيلرتسإ ، اهينج  عبرأو  ةسمخ  ىلإ  اهدادع  لصو  نأ  دعبو 

اهنيح ندنل  لصفي  ناك  .ضافولا  ةيواخ  لزنملا  ىلإ  تدعو  رمألا ، عقاول 

ةنيدملا هذه  خبطلا يف  زي  حبصأ  يذلا  يلودلا  عونتلا  نع  ةيئوض  تاونس 

.نآلا

عقت يف ةصاخ  ، ةقش  لوأ  ىلإ  كرتشملا  نكسملا  نم  تلقتناو  ةنس ، ترم 

دعب ىلعو  يزكرملا ، ندنل  دجسمل  ةلباقملا  ةهجلا  يف  كراب ،) ستنجير   ) ةحاس

ةعمج موي  لك  ىرأ يف  تنكو  تكيركلل .) زدرول   ) بعلم نم  راتمألا  تائم 

نم دجسملا ، ىلإ  اهقيرط  يف  يتقش  مامأ  نور  سانلا  نم  ًةفغ  اًدادعأ 

ىلعو .ةضافضفو  ةليوط  ةسبلأ  نودتري  لاجرو  تابجحم ، ءاسن  مهنيب 

نكاد قرزأ  اهنول  تارتس  نودتري  لاجر  ناك  عراشلا ، نم  لباقملا  بناجلا 

ةبك دادعأب  نوهجوتي  ناتكلا  نم  ةعونصم  ًقطأ  وأ  شقلا ، نم  تاعبقو 

ماعطلا ظفحل  ةغص  قيدانص  نولمحي  مهو  تكيركلا ،)  ) بعلم ىلإ 

( تكيركلا  ) بعلمو دجسملا  ب  بيرغلا  رواجتلا  كلذ  ناكو  .بارشلاو 

.دعب يف  مايألا  هلمحتس يل  امل  تاراشإ  هتايط  لمحي يف 

ربعأو يتجارد ، بكرأ  تنك  ثيح  .ديدجلا  يّيح  عم  تملقأت  ام  ناعرسو 

، يتيب ىلإ  المزو  اقدصأ  وعدأ  تنك  ليللا ، يفو  ندماك ، ىلإ  ةقيدحلا  اهب 

، لوراك يقتلأ  تنك  عوبسألا ، ةياهن  ةلطع  لالخو  .اًعم  اهدعب  جرخنو 

لوانتل لحم 192  يف  فقوتن  نأ  لبق  وليبوتروب )  ) قوس يف  اهعم  لوجتأو 

.هفرعن اًصخش  هيف  لباقن  اًماد  اّنكو  ايبعش ، لحملا  كلذ  ناك  .ءادغلا  ةبجو 

، تابتكملاو نونفلا  رود  ىلع  ةلوجب  موقن  اّنك  تيبلا ، ىلإ  ةدوعلا  قيرط  يفو 

، سولجنأ سولو  ندنل  ب  شيعي  يلونجرف ، فيتس  ناكو  .ةيراجتلا  لاحملاو 

.كلذك ةلوجلا  كلت  انقفاري يف  ناك  ام  ًةداعو 
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ايكيرمأو اًيلاطيإ  ًاثرإ  هقورع  يف  لمحي  ناكو  هعتمم ، هتقفر  تناك  دقل 

ناكو .اهبلطي  نم  لكل  ةحيصنلا  ميدقتب  لخبي  الو  اًرك ، اًضيأ  ناكو  ً.اديرف 

نود وت  ةدئافل  ديدج  طيرش  ةقفص  ماربإل  تاضوافم  ىرجأ  نأ  همرك  نم 

يف ءاشعلا  لوانتل  ءاقدصألا  نم  ًابك  اًددع  وعدي  اًاد  ناكو  .لباقم 

ايابخ لكب  ةبك  ةفرعم  ىلع  ناكو  عيفرلا ، خبطلا  قشعي  ناك  دقل  .معاطملا 

هلمع دقفو  سنرب ، بو  هنيب  فالخ  اهتقو  بشن  دق  ناكو  .اقيسوملا  ةعانص 

ثدحت لك  ناجهوتت  هانيع  تناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  نكلو  هبناج ، ىلإ 

قلطيو يقيسوم ،» يرقبع  هنإ  : » اذه هنانف  نع  لوقي  ناكو  .سنرب  نع 

اغألا تائم  فًلأ  سنرب  نأب  اًموي  ربخأو  انرصع .) ترازوم   ) بقل هيلع 

ظقيتسي نانفلا  اذه  ناكو  .دحأ  اهب  عمسي  و  نتكلا ، ّيط  تلظ  يتلا 

اهعم يرجيو  اهعمجيل  ةيقيسوملا ؛ هتقرفب  لصتيو  ليللا ، فصتنم  اًنايحأ يف 

يف ةديدجلا  هراكفأ  ىدحإ  ىلع  اهلالخ  لمعي  براجت )  ) تافورب

يتلا تايدحتلا  ب  نمو  .سيلوباينيم  يف  كراب ) يلسيب   ) تاهويدوتسأ

يف بلط ، انثتسالا  نانفلا  اذه  نأ  سنرب ، عم  هلمع  ءانثأ  فيتس يف  تهجاو 

ةعاسلا دنع  ٍدحأ  موي  هرعش  ففصم  هل  بلجي  نأ  جروبماه ، ةلوج  ءانثأ 

هنكل ءيش ، يأ  مهنم  لبقتيو  هينانف ، قشعي  فيتس  ناكو  .اًحابص  ةعبارلا 

.مهباوص نانفلا  نم  ًاثك  ةرهشلا  تدقفأ  أت ح 

اهتدعاسمو بهاوملا  فاشتكا  يف  ةيئانثتسا  ةسارفب  عتمتي  فيتس  ناك 

كلت ىدحإ  رنوكوأ ، ديانيس  تناكو  .عساو  يراجت  حاجن  قيقحت  ىلع 

قئاف هجوو  ةقيشرو ، ةليئض  ةينب  تاذ  ةلهذم ، ةاتف  تناك  ذإ  بهاوملا ؛

تناكو .ةفيثك  شومر  هلظت  تعساو  نيعو  قيلح ، سأرو  لجلا ،

نيال ذ   ) اهموبلأ ًاثك  تببحأ  .رخآ  اع  نم  ةمداق  اهنأك  ودبت  كلت  اهتئيهِب 

ةعاذإ يف  لمعأ  تنك  ح  هنم  اغأ  عيذأ  تنك  دقو  اربوك ،) ذ  دنأ 

اهيلإ ينفرع  مايألا ، دحأ  يفو  .اهئاقل  ىلإ  قوشتأ  تنك  إف  اذل ، جروبماه ؛
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انف دحأو  راب ) دلروو   ) ةعومجم يف  سيئرلا  ينغملا  رجنيلاو ، لراك 

نأ تفشتكاو  ثيه .) ديتسماه   ) ةقيدح يف  ةهزن  يف  اّنك  امدنع  فيتس ،

فيتس تَعَلَطأ  مويلا ، كلذ  .سوقلا يف  جرب  ديلاوم  نم  يلثم  تناك  ديانيس 

دق ىسنرب  ناك  يتلا  وي ،) وتزبمك  جنيثان  ةينغأ (  ليجست  يف  اهتبغر  ىلع 

كلتب اًبجعم  فيتس  ناكو  .هتاموبلأ  دحأ  يف  ةيوناث  ةينغأ  اهنأ  ىلع  اهقلطأ 

.اهلج رهظيو  اهب ، قيلي  يذلا  وحنلا  ىلع  اهقلطي  نأ  ّدوي  ناكو  ةينغألا ،

زبمك جنيثان   ) ةينغأ تنشد  دقو  .اهانبتو  ديانيس ، ةبهو  فيتس  نمآ 

.ةدعاصلا ةينغملا  هذهل  ةحجان  ةقالطنا  ويوت )

شيعأ تنك  اًما أ  كردأ  تنكو  صاخ ، قاذم  يڤ  مإ   لمعلل يف  ناك 

، ّيلإ ةبسنلاب  ةفيظو  درجم  نكت  .ملحلا   نم  اًبرض  سانلا  ّلج  اهدعي  ًةايح 

ىصقأ ىلإ  عتمتساو  لمعا  : » ةطحملا راعش  عم  ىهاأ  تنك.ةايح  بولسأ  لب 

تناكو .لاح  يأ  ىلع  هب  موقأ  تنك  ام  ديدحتلاب  كلذ  ناكو  ةجرد .»

ةينطولا دودحلاب  فرتعت  يڤ ال  مإ   ةطحم  تناكو  بابشلا ، ةغل  اقيسوملا 

دحوي ناك  انلمع  نإ  لوقلا : نك  .ناذئتسا  نود  نم  اهربعتو  لودلا ، ب 

وه كلذ  ناكو  .مهتفاقث  نم  هم  اًبناج  ددحيو  يبوروألا ، بابشلا 

.لقألا ىلع  يروعش ،

لب اقيسوملا ، اع  طقف يف  سيل  ةديدج  دعاوق  يل  اهنيح  ةطحملا  تناك 

ناك ثيح  ويدوتسألا ، روكيد  اًضيأ  صخي  يفو  .كلذك  زفلتملا  جاتنإلا  يف 

.اهنيح اًجراد  ناك  اًما ع  ةقلتخم  ةينف  ًالعأ  نوحرتقي  ةطحمل  اوممصم 

يف نوللا ، ءاقرز  ةيفلخ  تاشاش  مامأ  كرحتت  تناكف  روصلاب ، قلعتي  ام  امأ 

، رارمتساب اهريوصت  ةيواز  غتو  ةقئاف ، ةعرسب  كرحتت  اماكلا  تناك  ح 

نأ تفاللا  نمو  .دهاشملا  هفلأ  ّع  ايرذج  اًفالتخا  فلتخي  بولسأوهو 

دحأ نكي  و  .تاينقتلا  كلتب  يڤ  مإ   وذح  وذحت  تأدب  ىرخأ  تاونق 
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اهنم برتقي  ناك  ثيح  سكوك ، يار  لثم  اهتبع  ادمو  اماكلاب  بعللا  نقتي 

ةقيرطب ههجو  باعت  نم  غيو  ةدع ، تاوطخ  اهنع  دعتبي  مث  ًاثك ،

مقاط مامأ  رايخ  نم  نكي  .ةبيرغ   اياوز  نم  اهمامأ  بثي  مث  ةكحضم ،

حرطي نأ  كلذ  نمو  اماكلا ، عم  هباعلأ  يف  يار  رياسي  نأ  ىوس  ريوصتلا 

.اماكلا ءارو  نِم  هدي  نم  ةكرحب  خألا  هبيجيف  روصملا ، ىلع  ًالاؤس  خألا 

بستكا ىتح  كلذب  اهلك  ابوروأ  ءاحنأ  يف  بور  روصملا  انليمز  رهتشا  دقو 

ةديدجلا بيلاسألا  نم  اًددع  يڤ  مإ   اًضيأ  تمدقو  روصملا .) بور   ) بقل

لير (ذ  ىعدُي عقاولل ، زفلتم  جمانرب  لوأ  اهنم  ناكو  جماربلا ، ميدقت  يف 

(. دلروو

طقف ةاق  نكت  يڤ   مإ   اهب  تيظح  يتلا  ةيبعشلا  نأ  يف  كش  الو 

ىلع مدقت  تناك  يتلا  ةروصلا  ةيلج  ىتح  وأ  اهيمدقم ، وأ  جماربلا  ىلع 

روهمجلا  نأل  ويدارلا ؛ مجن  ىلع  ًالعف  زهجأ  دق  ويديفلا  ناكو  .ةشاشلا 

مهتيؤر ديري  حبصأ  لب  لضفملا ، هينغم  اغأ  عسب  طقف  يفتكي  دعي 

، اهروهمج ىدل  ةجاحلا  هذه  تدجوأ  يتلا  يه  يڤ  مإ   تناك  دقل  .كلذك 

ةروث تثدحأو  اعلا ، اقيسوملا يف  ةعانص  ىلع  ةيملاع  هبش  ةنميه  تَطَسَبو 

رود يڤ  مإ   ل ـِ ناك  يضاملا ، نرقلا  تاينيعست  لالخو  .اهلك  اهليصافت  يف 

حاجن حاتفم  ويديفلا  حبصأ  دقف  .اهلشفوأ  ام  ةينغأ  حاجن  عنص  يف  يزكرم 

ةيشع ب  ام  ٍةيقيسوم  ةعومجم  ةروص  تحبصأ  دقو  .مهسفنأ  نغملا 

ام ٌةينغأ  لتحت  لو  .ةيقيسوملا  اهتالهؤمو  اهتاراهم  نم  مهأ  اهاحضو ،

بلاق يف  اهعضو  ىلإ  ةجاح  يف  نونغملا  ناك  اغألا ، لضفأ  بيترت  ةرادص 

كلذ نأ  .ةعاسلا غ  رادم  ىلع  هتعاذإ  ىلع  يڤ  مإ   ةطحم  لمعت  روصم ،

نوكل مهلك  اونوكي  بوهوملا   يقيسوملا  نأل  نيدح ؛ اذ  اًفيس  ناك 

.ةبولطملا ةيلجلا  تالهؤملا 
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تاينازيملا تناكو  اًديدج ، اينف  ًالكش  ةيقيسوملا  تاهويديفلا  تحبصأو 

، ندملا اوبوجي  نأب  جرخملل  حمس  ام  ةدودحمغ ، اهريوصتل  ةدوصرملا 

ايساسأ اًرود  يدؤت  تاهويديفلا  كلت  تناكو  .مهتاع  ادبإل  نانعلا  اوقلطيو 

.يقيقح اًموجن  اهيجرخم  ضعب  حبصأو  ةيقيسوم ، ةعومجم  ةروص  عنص  يف 

، نوسكاج لكيامل  رليرث ) ةينغأ (  ويديف  جرخأ  يذلا  سيدنال ، نوج  ّدعُيو 

نوسكاج مدق  تّبث  هنكل  صق ، مليف  نع  ةرابع  بيلكلا  ناكو  .ءالؤه  دحأ 

اع يف  هب  قّلحو  ةرشبلا ، رمسأ  ٍنانف  لوأ  هتفصب  يڤ  مإ   ةطحم  يف 

مهيلع تفاهت  نيذلا  تابيلكلا  يجرخم  نم  ددع  زرب  دقو  .ةيموجنلا 

يذلا رشتنيف ، ديفاد  يرمألا  جرخملا  مهنم  ركذأ  .مهيناغأ  ريوصتل  نونغملا 

جروجو انودام  لثم  ةبقحلا ، كلت  يف  اهلك  ةقاربلا  ءسألل  تابيلك  جرخأ 

قناع يذلا  بروك  نوتنأ  املألا  يفارغوتوفلا  روصملا  اًضيأ  مهنمو  .لكيام 

(، دوم هشبيد  و( وتوي )  ) يتعومجمل اهجرخأ  تاهويديف  لالخ  نم  ةرهشلا 

ىلع مدقت  دوسألاو  ضيبألاب  ةروص  ىلع  تدمتعا  ةينقت  اهيف  مدختسا  يتلا 

.تهابوحن

انأ تحبصأو  اقيسوملا ، ةعانص  اع  اهتناكمو يف  يڤ  مإ   ةوق  تدطوت 

نوميسو وفو ، ريد ، اكيبيرو  ميالب ، فيتسو  جنيك ، لوبو  سكوك ، يارو 

لاسرإ ىقلتت  تناك  يتلا  نادلبلا  يف  ةرهشب  ىظحن  لاكام ، انيفادو  لجنأ ،

ةذفان مهل  حتفن  اّنكف  يڤ ، مإ   نوعباتي  اوناك  نيذلا  لافطألا  امأ  .ةطحملا 

ضعب رايتخا  انناكمإب  ناك  ةيادبلا ، يفو  .مالحألاو  ةعتملا  نم  ثم  اع  ىلع 

ةطحملا ناعذإ  عم  نكل  انجمارب ، لالخ  ةعاس  لك  اهتعاذإو  تاهويديفلا ،

الو نحن ، اهلضفن  يتلا  اغألا  رايتخا  انناكمإب  دعي  ةيراجتلا ،  تاءارغإلل 

ثب حبصأ  تقولا ، كلذ  ذنمو  .رومألا  يغت  انلبق يف  نم  جاجتحا  يأ  يدجي 

هيل امو  ةيلحملا ، نيدهاشملا  تيوصت  جئاتن  ىلع  ايلك  دمتعي  تاهويديفلا 

تاقالع مهل  ناكو  .يڤ  مإ   يف  اغألا  لجِسو  نانفلا ، مسق  نم  انؤالمز 
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ديدحتل صَّصُخت  تاعتجا  مهب يف  نوقتلي  اوناكو  اغألا ، ليجست  تاكرشب 

ىلع دمتعي  ناك  اغألا  بيترت  نأ  يعيبطلا  نمو  .ةعاذملا  اغألا  ةاق 

.ةيراجت ةكرش  يڤ  مإ   تناك  فاطملا  ةياهن  يفف  ةطحملا ،

ةمهم ّيلإ  تدنُسأ  يڤ ، مإ   يقاحتلا ب ـ ىلع  ةنس  نم  لقأ  رورم  دعب 

ةينغأ نيرشع  لضفأ  قابسوهو  ةطحملا ، يف  جماربلا  مهأ  دحأ  ميدقت 

تنك إ  ثيح  يلإ ، ةبسنلاب  ةاجن  قوط  ّدُعت  ةلقنلا  هذه  تناكو  .ةيبوروأ 

عتي ناكو  لابزرجنابديه .)  ) همسا كور ) دراه   ) جمانرب مدقأ  قباسلا  يف 

، فلخلا ىلإ  حّرسُم  يرعشو  كورلا ،)  ) ليج نم  ةاتف  أ  ىلع  ودبأ  نأ  ّيلع 

هدصقي ناك  يذلا  نوتجنيسنيك ، عراش  نم  اهتينتقا  ًةيدلج  ةرتس  يدترأ  انأو 

اقيسوم نع  اًرابخأ  تمدق  دق  تنكو  .مهسبالم  اورتشيل  مهلك  كورلا )  ) موجن

( ردذاث و( اكيلاتيم )  ) ةعومجم عم  تاءاقل  تيرجأو  ةبخاصلا ، كور ) دراهلا  )

ينغملا نأ  ركذأو  اًيفخم ، تاعومجملا  كلت  ضعب  ناكو  كيانس .) تياو  و(

اًراوح ارجإ  لالخ  بعرم  لكشب  هناسل  جرخأ  نراو )  ) ةعومجم سيئرلا يف 

سيئرلا يف ينغملا  ينبحص  دقو  مهباجعإ  ، يقيسوملا  ضعب  رهظأو  .هعم 

همو .ندنل  يف  زتيروم ) تناس  كورلا (  يدان  ىلإ  ةرم  ردناث )  ) ةعومجم

نكي اعلا   كلذ  نإف  ءاوهلا ، ىلع  جمانربلا  كلذ  ميدقت  يف  يقيفوت  ناك 

.يملاع

جمانربل يدقت  لالخ  هرضَحأ  نأ  ّيلع  ناك  ثدح  أوسأ  امأ 

اقيسوملا ينبجعت  .مادرتور   ربوك يف  سيلأل  ةلفح  ناكف  لابزرجنابديه ،) )

بجعملا نم  هج  ب  يقيرط  قشأ  نأ  ىلإ  اًضيأ  تررطضا  دقو  ًاتاتب ،

لصأ ل  مهعم ، نوكأ  نأ  ّدوأ  نيذلا  سانلا  ةيعون  نع  دعبلا  لك  نيديعبلا 

اهرعش جرفتملا  دادعأ  تغبص  دقف  .اهرواحأو  ةيقيسوملا  ةعومجملا  ىلإ 

كلت نأ  حضاولا  نمو  .نوللا  ءارضخ  ةضافضف  اًبايث  يدترت  تناكو  ناهدلاب ،
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نم مغرلا  ىلعو  .ضرعلابو  لموطلاب  اهتايح  تشاع  ةيقيسوملا  ةقرفلا 

، حرسملا ةبشخ  ىلع  رتسماهلا ) نارئف   ) اهييقيسوم لكأ  نع  ةفيخملا  صصقلا 

تدعو .مهعم  يراوح  ليجست  ءانثأ  يف  فطللا  ىهتنم  يف  اوناك  مهنإف 

، ةدحتملا ةكلمملا  ىلإ  ةعومجملا  هذه  عم  اهسفن  ةرئاطلا  يف  يلمع  قيرفو 

يننإف تاومألاب ، هبشأ  ناك  يذلا  فيخملا  يقيسوملا  رهظم  نم  مغرلا  ىلعو 

دارفأ ناكو  .كرجلا  حلاصم  عم  بعاتملا  تهجاو  يتلا  ةديحولا  تنك 

فطاعملاو زنيجلا  ليطانبب  رخآلا  ولت  دحاولا  نور  كورلا )  ) ةعومجم

.تالكشم نود  نم  ءامدلاب  ةنقتحملا  مهنيعأو  اهنودتري ، اوناك  يتلا  ةليوطلا 

اهلك ةنيزلا  ةدع  شيتفتب  كرجلا  ةطباض  تماق  رمأ ، يرود   ناح  املو 

.اهلمحأ تنك  يتلا 

ليمجتلا تاودأ  نم  ةلماك  ةبيقح  لمحب  تقولا ، كلذ  اًحومسم يف  ناكو 

ليمجتلا تاودأ  شيتفت  يف  ًاليوط  اًتقو  تقرغتسا  دقو  ةرئاطلا ، لخاد  ىلإ 

.ىرخألا ولت  ةدحاولا  قيحاسملاو ، جاعملا  بلعو  هافشلا  رمحأ  نم  اهلك ،

هنإ يهبتنا ، : » اهل تلقف  يسفن ، كلاأ  و  ح ، دعب  يربص  دفنو 

شيتفتلل روفلا  ىلع  ينتعضخأف  كرجلا ، ةشتفمل  ةحزملا  قرت  نيوره .» 

يقاب عم  راطملا  جراخ  رظتنت  جمانربلا ، ةجتنم  اشيناف ، تناك  يف ح  اذلا ،

لاوط ًالغشم  داّدعلا  لظو  .اًقبسم  اهانرجأتسا  ةرجأ  ةرايس  يف  ةعومجملا 

بت وأ  يل ، ىرج  امل  كحضت  نأ  اهيلع  ناكأ  ٍردت  و  .يل  مهراظتنا  تقو 

.ةعستلا ببسب 

ناك ةيبوروأ  ةينغأ  نيرشع  لضفأ  قابس  جمانرب  ميدقت  نأ  يف  كش  ال 

تاقوأ لالخ  ةيبعش  اغألا  كأ  ثبأ  تنكو  .ينهملا  يراوشم  ةلئاه يف  ةلقن 

ام لضفأ  ىلع  ست  رومألا  تناكو  .ةيهجلا  ةعباتملا  ثيح  نم  ةورذلا 

تللح نيأف  .اهانعم  كردأو  ًعط ، ةرهشلل  دجأ  اًئيشف  اًئيش  تأدبو  ماري ،
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ناك ادنل ، ريأو  اكيجلبو  كرا  دلاو  ادنلوهو  ايناملأ  يف  يس  الو  تلحتراو ،

يف اًرشتنم  لبيكلا  زافلت  نكي  تقولا ،  كلذ  يفو  .ّيلإ  نوفرعتي  سانلا 

ةكلمملا انترهش يف  نم  ربكأ  ةيبوروألا  نادلبلا  انترهش يف  نكت  اذل ،  ارتلجنإ ؛

سانلا ناكو  ةيراوح ، جمارب  روضحل  تاوعدلا  ىقلتأ  تنكو  .ةدحتملا 

معاطملا تالواطلا يف  لضفأب  ىظحأ  تنكو  يعيقوت ، ىلع  لوصحلل  نوعسي 

لانت مهرواحأ  تنك  نيذلا  نانفلا  ةيموجن  دعت  و  .اهداترأ  تنك  يتلا 

اّنكو .يڤ  مإ   ةشاش  لالخ  نم  يننوفرعي  اًضيأ  اوناكو  قباسلا ، لثم  ينم 

نأ لبق  حزملاو  ثيدحلل  تقولا  اًاد  دجنو  تاراوحلا ، ءارجإب  عتمتسن 

ابب رطخي  و  ءاقدصألا ، ىلإ  ثيدحلاب  هبشأ  رمألا  ناكو  .جماربلا  لجسن 

ىدم نع  رظنلا  ضغب  هتلباق ، يقيسوم  وأ  نانف  يأ  نم  بلطأ  نأ  اًدبأ 

اّنك نيحو  .هعم  ةروص  طقتُلت يل  نأب  حمسي  وأ  اًعيقوت ، ينحن  نأ  هترهش ،

قدنفلا ةناح  يقتلن يف  وأ  اًعم ، جرخن  اّنك  ابوروأ ، نكامألا يف  دحأ  روصن يف 

ناكم جراخ  ةفداصم  يقيسوملا  يقتلأ  تنك  امدنعو  .جماربلا  ءاهتنا  دعب 

نم يذلا  سنرب ، ىتح  .ىتش  رومأ  ثدحتلل يف  فقوتن  اّنك  ام  ًةداع  ريوصتلا ،

 ) يدان يف  تارملا  ىدحإ  يف  يل  لاق  جروبماه ، يف  انءاقل  يسن  هنأ  دكؤملا 

انأ نيرتأ ؟ كلذك ? سيلأ  زافلتلا ، لمعت يف  تنأ  ةاتف ، اي  (: » يليللا سبمارت 

«. كلذ فرعأ 

فياد ينم  برتقاو  .ندنل  يف  يل  داليم  ديع  ةلفح  لوأ  فيتس  مظن 

؟ كلاح فيك  اًبحرم ، : » لاقو يل اهموي ، ديولف )  كنيب   ) ةعومجم نم  رومليج 

«، نمز ذنم  كفرعأ  أب  رعشأو  يتشيعم ، ةفرغ  ماودلا يف  ىلع  ةدوجوم  تنأ 

.لبق نم  انيقتلا  دق  نكن  و 

، زمادأ نايارب  ةقفرب  داليملا  دايعأ  مايأ  لالخ  ةرم  قّوستلل  تبهذ 

رخآ موي  يف  اعدو  .اهادحإ  ينيدهي  نأ  لبق  تاعبقلا ، نم  ًاثك  انرمتعاو 
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ايتابن نايارب  ناكو  .ءاشعلا  لوانتل  هئاقدصأ ؛ ضعب  ىلإ  ةفاضإ  هتيب ، ىلإ 

.ةيهش ةيتابن  قابطأ  دادعإ  ىلع  لمعي  صاخ  خابط  هيدل  ناكو  اًفرص ،

ثم ناسنإ  هنأ  تدجوو  نوتبالك ، كيرإ  عم  ترم  ءاشعلا  تلوانتو 

ةراثيقلا يفزاع  مظعأ  ب  نم  هنإ  .رومألل  ةقيمع  ةرظنب  زيمتيو  متهالل ،

نأ دعب  هيلع  قلُطأ  يذلا  ةينأتملا  ديلا  بقل  قحتسا  دقو  نمزلا ، رم  ىلع 

وه عنت  هنأ  تفرع  ح  تأجافت  دقو  .هتاموبلأ  حجنأ  دحأ  قلطأ 

اورضح نأ  اًعيمج  مهل  قبس  هنأو  اهلك ، لوحكلا  عاونأ  برش  نع  هؤاقدصأو 

لب تايلوحكلا ، لوانت  نع  عالقإلاب  متهملا  دارفألاب  ةصاخ  تاعتجا 
بـِ ةبيط  يتقالع  تناكو  .مهتاي  وه  نع  فشكلا  نود  تاردخملا ، ىتحو 

فزعو يتقش ، راز يف  يتقشل ، تيجيرب  اهب  تماق  ةرايز  لالخو  .اًضيأ  ليس 

ةنبا ةسيلج  هجو  ىلع  تمسترا  يتلا  ةمدصلا  ىسنأ  نل  .ةراثيقلا  ىلع 

.جراخلا يف  ةرهسلا  انيضق  نأ  دعب  لزنملا  ىلإ  انتثالث  اندع  ح  تيجيرب ،

اًضيأ ناكو  .هلمع  يف  دودحلأ  دعبأ  ىلإ  ايفارتحاو  لظلا  فيفخ  ليس  ناكو 

هيدل نوكت  ح  ًاثك  رهسلا  ليطي  نكي  و  ايحص ، شيع  ط  عبتي 

ويدوتسألا يف ىلإ  اًركاب  رضحي  نأ  وأ  ةينف ، ةلوج  باهذلا يف  لثم  تامازتلا ،

ًليف اهل  روصو  لب  تيجيرب ، ةنبا  هاجت  ادج  اًدودو  ناك  دقل  .يلاتلا  مويلا 

.ًاصق

نم لئاهلا  ددعلا  كلذ  ىلإ  هيف  فرعتأ  راطإ  لمعأ يف  نأ  عئارلا  نم  ناك 

سأ تنك  اذإ  اًنايحأ ع  لءاستأ  تنك  ينكل  .متهالل  ةثملا  تايصخشلا 

ًاثك لوانتأ  نأ  جروبماه  ةعاذإ  اكمإب يف  ناك  املو  .حيحصلا  قيرطلا  ىلع 

رابخأ يف  طقف  اًروصحم  يڤ  مإ   يف  يلمع  ناك  دقف  تاعوضوملا ، نم 

لوأ نأ  ركذأو  بوبلا .)  ) اقيسومو ةروصملا ، اغألاو  ةيقيسوملا ، تاعومجملا 

ةثالث نم  كأ  لمعلاب  يقاحتلا  ىلع  ِض  املو  يل  تثدح  اهب  تررم  ةمزأ 

جمارب ميدقت  ةصرفب  تيظح  أل  اهزواج ؛ نم  تنك  ينكل  .عيباسأ 
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راكتبا جماربلا  يمدقم  هجاوت  يتلا  تايدحتلا  ربكأ  ب  نم  ناكو  .ةديدج 

ويديفلا ةلكاش  ىلع  اهسفن  ةروصملا  اغألا  ميدقتل  ةثمو  ةديدج  قرط 

ةقباسم بيترت  ةرادص  يف  ام  ةينغأ  تمدقت  لكو  .اًراركتو  اًرارم  بيلك 

ىتح ةرملا ، ولت  ةرملا  اهمدقن  نأ  انيلع  ناك  ابوروأ ، يف  دلب  يأ  يف  اغألا 

ناك هنأ  كلذ ، ينعيو  .رخآ  تقو  يرخأ يف  نادلب  اغألا يف  تاقباسم  لخدت 

.اًما اهنم  رجضن  نأ  ىلإ  ةيلاتتم ، رهشأ  لاوط  اهسفن  اغألا  ثبن  نأ  انيلع 

هتسبل ثيدحلاب ع  اغألا  كلت  ميدقت  تقو  أل  نأ  ىوس  انعسوب  ناك  ف 

نم ءزجل  سيآ  اليناف  سابتقا  وأ  هتروص ، بيلك  ويديف  رخآ  جونيم يف  يليك 

يتلا ليواقألاو  تاعاشإلا  نم  عون  يأ  وأ  يواب ،) / نيوك  ) ةعومجمل ةطق 

ثدحأ ةمدختسملا يف  ناولألا  وأ  ةيقيسوملا ، تاعومجملا  لوح  رودت  تناك 

نم كلت  تناك  اذإ  يف  ّدجب  كشأ  اًنايحأ  تنكو  .يشت  هننل  بيلك 

.ليوطلا ىدملا  ىلع  اهيف  ركفأ  نأ  ّدوأ  يتلا  تاعوضوملا 

.برغملا ةزاجإ يف  ءاضقل  هعم  رفاسأ  نأ  ةرم  تاذ  يا  دلاو  ّيلع  حرتقا 

نأ ديفي يف  دق  هنأو  هتدهع ، اًما ع  فلتخم  دلبلا  اذه  نإ  يمأ  تلاقو 

كانه ءاسنلا  نأ  كلذك  تركذو يل  .نمزلا  نم  ةدم  يمايأ  ةباترلا يف  نم  غأ 

ةلكاشلا كلت  ىلع  تاديس  ىرأ  إ  : » ًالئاق اهتبجأف  ايلك ، نهداسجأ  طغي 

نم ةحارلا  نم  طسق  ذخأ  ىلإ  يتجاح  اهتقفاوو يف  يتيب .» باب  دنع  موي  لك 

نم ةوعدلاب  تبحرف  ينكلهتسي ، ناك  يذلاو  هيف  شيعأ  تنك  يذلا  نونجلا 

اهيض ةزاجإ  رخآ  يف  ّيدلاو  ىلإ  تممضنا  ردقلا ، ءاش  كو  .يبلق  لك 

ينتقبس دق  رسأ  تناكو  .ةيبرغملا  ريداغأ  ةنيدم  يتخأ يف  عم  ةرسأ  انتفصب 

دق تناكو  .ينتأر  امدنع  يمأ  تَمِدُصف  .راطملا  اقالمل يف  تتأو  كانه ، ىلإ 

تاراظن يدترأ  تنك  يننكل  ًةليوط ، اًبايث  يدترأ  نأ  ةرورض  ىلع  ترصأ 

فلأ فرح  اهيلع  بتك  ءادوس  ةزولب  عم  اًقيض  دوسأ  ًالاورسو  ةربك ، ةيسمش 

نمو .ىضوفلا  ىلإ  زمري  فرحلا  كلذ  ناك  ثيح  قارب ، يضف  نولب  ينيتاللا 
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اًدوهجم تلذب  نم أ  ةقثاو  تنكو  .اهتلجخأ  دق  ٍذئموي  يسبالم  نأ  حضاولا 

دق مهعيمج  نيدوجوملا  نأ  ىلع  ترصأ  يمأ  نأ  غ  اهموي ، يسبالم  ءاقتنا  يف 

يعم ترضحأ  دق  تنك  ظحلا ، نسحلو  .اًقئال  نكي  يذلا   يمادنهل  اوهبتنا 

.اًقحال اهتمدص  نم  كلذ  ففخ  دقو  .ناتكلا  ليوارسو  ةليوطلا  نانتلا  ضعب 

ام هيف  ادجي  و  يڤ ، مإ   ةانق  يف  يلمعب  ادج  بجعم  يادلاو  نكي  و 

ىلع وأ  هيقيقح  ةنهم  ترتخا  ول  ناينمتي  اناكو  .رخفلا  ىلإ  وعدي  وأ  فرشي ،

نيروخف اناك  ىرخأ ، ةيحان  نمو  .مالعإلا  لاجم  يف  ادج  كأ  ًالمع  لقألا ،

ويديفلاو بوبلا  اقيسو  متهم  انوكي  هنأ   نم  مغرلا  ىلع  يحاجنب ،

، ةطحملا يف  اليمز  ىدحإ  ادلاو  يضقي  نأ  ةفداصملا  تءاش  دقو  .بيلك 

، وسكيو نكيام  ىعُدت  كرادلا  نم  لجلا  ةقئاف  ءارقش  ةاتف  تناكو 

عابطنا نكيام  يَدلاول  ناكو  .هيف  اّنك  يذلا  هسفن  عجتنملا  يف  هتزاجإ 

نم ناكو  .هسفن  قلقلا  يف  هاكراشو  هتنبا ، لمع  نع  هسفن  ّيدلاو 

ءاقللا كلذ  داعأو  .ةرسأ  انتفصب  يلهأ  عم  تقولا  ضعب  يضقأ  نأ  ليمجلا 

نأب تسسحأو  اننيب ، تناك  يتلا  اهسفن  ةدقلا  ةيرسألا  تاقالعلا  ءايحإ 

، يڤ مإ   ةعيذم  دعأ  ةأجفو ،  .نسلا  يضم  نم  مغرلا  ىلع  غتي  اًئيش  

يتلا ةيويحلاب  ةئيلملا  تخألاو ، ةنبالا  انايتسيرك  قباسلا  تنك يف  تدعو ك 

لضفي ح  يف  ةيحايسلا ، اعملا  ةرايزل  جورخلاو  سنتلا ، بعلل  قباستت 

اًببس يفخي  ناك  نازوس  يتخأ  سح  روتف  نكل  .ةحارلا  ىلإ  نوكرلا  نورخآلا 

اتنضتحا تللا  تنيدملا  ةرايزل  اًعم  ططخن  اّنكو  .هانفشتكا  ام  ناعرس  ًاطخ 

هو قيتعلا ، هخيرات  ربع  برغملا  مكح  ىلع  تبقاعت  يتلا  لودلا  مصاوع 

اهل تببست  ةيدودلا ؛ ةدئازلا  باهتلاب  تبيصأ  نازوس  نكل  .سافو  شكارم 

اهنأ  ةجردل  ةطخ  اهتلاح  تناكو  .ريرسلا  اهتمزلأ  ةئجافم  ةيحص  ةكعوب 

عوضخلا اهيلع  َََّعتو  ايناملأ ، ىلإ  ةرئاطلا  بوكر  ىلع  ىتح  ىوقت  نكت 

ةضيرم اهارن  نأ  انل  ًةيقيقح  ًةمدص  تناكو  .برغملا  يف  ةيحارج  ةيلمعل 
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ةرداغم ىلإ  يمأو  انأ  انررطضاف  .ىفشتسملا  هجولا يف  ةبحاشو  لكشلا ، اذهب 

.اهتياعرل اهبناج  ىلإ  يدلاو  لظ  ح  يف  ةينهملا ، انتاطابترا  ببسب  برغملا 

ام ةيلمعلا ؛ ءارجإ  دعب  رخآ  باهتلال  تضرعتو  نسحتت ، اهتلاح   نكلو 

كلتب ملع  ىلع  نكأ  .ىرخأ و  ةيلمع  ءارجإل  اًروف  ايناملأ  ىلإ  اهلقن  ىعدتسا 

ةروص تعقو  ندنل ، يف  يتقش  يف  انأو  يلايللا ، ىدحإ  يف  نكل  ليصافتلا ،

ّنر ىتح  قئاقد  عضب  ىوس  ر  و  .اهجاجز  رسكناو  ضرألا ، ىلع  نازوس 

برغملا نم  ةمداق  فاعسإ  ةيحورم  ىلع م  يتخأ  نأب  يمأ  ربختل  فتاهلا 

ىلإ نوكأ  نأ  اكمإب  نأ  ول  تددوو  ديدش ، قلق  ينّكلمتف  .جروبماه  ىلإ 

نأ ىلع  ردق  مدعل  ديدش  قيضب  ترعشو  .اهتنحم  يف  اهدعاسأو  اهبناج ،

اًضوع ّيلع  ناكو  لمعلا ، نع  بيغتأ  نأ  نم  نكأ  أل   اهبناج ؛ ىلإ  نوكأ 

الو ةديعس ، ودبأل  اهجراخو ؛ ندنل  بك يف  دهجب  لمعلا  عباتأ  نأ  كلذ  نع 

مدعل ًابك  بنذلاب  يروعش  ناك  مكو  .ةشاشلا  ىلع  زح  نم  اًئيش  رهظأ 

دعب نازوس  ةلاح  تنسحت  ظحلا ، نسحلو  .اهبناجب  نوكأ  نم  ينّك 

اهتيؤرل يف تبهذ  ىتح  ليوط  تقو  ِض  و  تيحارج ، تيلمعل  اهعوضخ 

تقولاو توملا ، نم  اهتبرق  يتلا  ةبرجتلا  كلت  نأ  حضاولا  نمو  .جروبماه 

كفتلا ىلإ  اهتعفدو  اهيف ، ترثأ  ةدع ، تايفشتسم  هتضق يف  يذلا  ليوطلا 

ةمدخب موقت  نأ  تررق  ةملؤملا ، ةبرجتلا  كلت  تزاتجا  نأ  دعبو  .اهتايح  يف 

.تايفشتسملا دحأ  ةيندم يف 

اع ةعيبطو  يلمع  نم  فدهلا  يف  وكش  نم  نازوس  ةنحم  تداز 

نابلطتي هنأل  اًنايحأ ، نيسع  نيرمأ  اتناك  ةيفارتحالاو  ةينهملا  نإو  .هيفرتلا 

ايح تناكو  .يفطاعلاو  يصخشلا  ىوتسملا  ىلع  تايحضت  ةرورضلاب 

نع تيلعت  ىقلتأ  ءاسم  لك  تنكو  .ةيناثلا  ةبترملا  يف  اًمود  أت  ةصاخلا 

اطابترا يغلأ  نأ  ىلإ  رطضأف  يلاتلا ، مويلا  يف  يجمارب  ليجست  تقو 

وأ ركابلا ، حابصلا  ذنم  امإ  اماكلا ، مامأ  ريوصتلا  يلمع يف  ببسب  ةيصخشلا 
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لاجم يف  لمعلا  ةعيبط  تناك  كلت  نكل  .ليللا  نم  ةرخأتم  ةعاس  ىتح 

.ةقيقحلا هذه  كاردإ  ناديملا  اذه  جراخ  نم  سانلا  عبطتسي  الو  .مالعإلا 

نيذلا كئلوأ  عم  ىوس  ةقادص  تاقالع  طبر  نم  نكأ  نل  اًما أ  تنقيأو 

.هتابلطتمو لمعلا  اذه  قاشم  اوبعوتسي  نأ  مهنك 

.ةسايسلا نع  دعبلا  لك  ةديعب  ةانق  يڤ  مإ   تناك  كلذ ، ىلع  ةوالعو 

رادج طوقسك  اهب ، جوو  ثادحألا ، نم  ددعل  زتهي  اعلا  ناك  ح  يفو 

كلذ دعب  ةنسوبلا  برح  مث  ماع 1991م ، جيلخلا  برحو  ماع 1989م ، لرب 

ثدح يأ  ىلع  قيلعتلا  مدعب  ةحضاوو  ةحيرص  تيلعت  انل  تيطعأ  ماعب ،

نإ انل : ُلاَقُي  ناكو  .بسحف  ةيهيفرت  ةطحم  تناك  يڤ  مإ   نأل  يسايس ؛

الو ىرخأ ، تاطحمو  تاونق  يف  ةسايسلا  نم  يفكي  ام  عباتي  روهمجلا 

نم مغرلا  ىلعو  .يڤ  مإ   ةشاش  ىلع  اهسفن  داوملا  كلت  عباتي  نأ  ىلإ  جاتحي 

اهنأل طابحإلاب ؛ رعشأ  اًنايحأ  تنك  يننإف  ةطحملا ، ةفسلف  مهفأ  تنك  أ 

مهافتلاو مارتحالاو  مالسلا  ةلاسر  ةعاشإ  ىلع  نوكت  ام  ردقأ  تناك 

.ةفاك ابوروأ  ءاحنأ  نم  اهيدهاشمل  لئاهلا  ددعلا  ىلإ  اًرظن  كلذو  لدابتملا ؛

لك اًحوصن يل يف  اًدشرمو  برقملا ، اقدصأ  نم  يلونجرف  فيتس  حبصأو 

صخش يأ  نع  حصنلاب  لخبي  ةقيقحلا  نكي يف  .ةينهملا و  س  قلعتي  ام 

نأ لواح  ةسايسلا ، ضوخلا يف  نع  ةطحملا  داعتبا  عوضوم  يفو  .هنم  هبلطي 

كلذ يف  ا  اعلا ، اذه  يف  ءيش  لكل  ناكمو  نا  وأ  كانه  : » ًالئاق يننئمطي 

ةوعدب دبت  نأ  كيلعف  يرجي ، اًئيش م  يغت  نأ  نيدوت  تنك  نإ  .هيفرتلا 

عنصأ نأ  وه  هلعف ، ّيلع  ام  لوأ  نأ  كلذب  دصقي  ناكو  كتلفح ،»؛ ىلإ  سانلا 

دقل .ام  ًايغت  ثدحأ  نأ  عيطتسأ  طقف  اهتقو  ةروهشم ، حبصأو  ًسا ، يسفنل 

يس يف الو  ةعتملا ، نم  اع  ىلإ  بورهلا  ىلإ  سانلا  ةجاح  ًالعف يف  نمؤي  ناك 

ربخأو مهداعسإب .» موقت  كلذب  كنإ  : » لوقي يل ناكو  .ةبيصعلا  تاقوألا 
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برح يف  ًالسارم  لمعي  ناك  هل  قيدص  نع  ةعئار  ةصقب  موي  تاذ  فيتس 

ضعب مهتحلسأ  نوقلي  اوناك  براحتملا  نإ  : » هقيدص هل  لاقو  ةنسوبلا ،

ربكأ كلت  نوكت  دقف  ةصقلا ، كلت  تحص  نإ  يجمانرب .» ثب  ءانثأ  تقولا يف 

.ةفداصملا ضح  تتأ  نإو  اعلا ، اذه  مالسلا يف  لالحإ  ةمهاسم يل يف 

تحت فعضأ  تنك  ح  .يبجعمل  ليمجلاب  نافرعلاب  ترعش  ام  ًاثك 

، ايناملأ يف  اقدصأو  رسأ  ىلإ  ةدشب  قاتشأ  وأ  لصاوتملا ، لمعلا  ةأطو 

لئاسر نم  لئاهلا  ددعلا  نإف  ينهملا ، دهجلا  طغض  ببسب  يتقاط  وبختوأ 

نم ففخت  تناك  ام  ةداع  ةطحملا  موي يف  لك  رظتنت  تناك  يتلا  بجعملا 

فيك فصت  لئاسرلا  كلت  تناكو  .يبلق  ىلإ  ةجهبلاو  رورسلا  لخدتو  زح ،

اًصيصخ تبتك  راعشأب  ضيفتو  نيدهاشملا ، دحأ  اع  ىلإ  ةجهبلا  لخدأ  أ 

نم اًبودبد  تيقلت  أ  ركذأو  .يبلق  قعأ  ىسملت  رطسألا  كلت  تناكو  يل ،

، ةرشابم ءاوهلا  ىلع  هلسرم  تركش  أ  ةجردل  ًاثك  رسف  بجعملا ؛ دحأ 

، لمعلا ىلإ  تبهذ  كلذ ، نم  موي  دعبو  .جمانربلا  ريوصت  لالخ  هتلمحو 

.تاناويح ةلكاش  ىلع  ىمدلا  نم  ةلماك  ةقيدح  يراظتنا  يف  تدجوف 

رمألا ىلع  تقلعو  ةيخلا ، تايعمجلا  ىدحإ  ىلإ  اهلك  ىمدلا  كلت  تلسرأف 

قيدص لضفأ  لظي  ساملا  : » ةهشلا ورنوم  لرام  ةلوقم  تركذ  نأب  ةحزام 

ينتدهأو ساملا ، ةعانصل  زب ) يد   ) راد كلذ  دعب  تلصتاف   تايتفلل .»

لمعي يذلا  جروبماه ، نم  رازيس  يقيدص  لغتشا  دقو  ةيلاغ ، ةيس  ام  ةعطق 

اهعضأ يف نأ  عيطتسأ  ةينف  ةعطق  ىلإ  اهلوح  ىتح  اهيلع  رهاوجلا ، ميمصت  يف 

.يڤ مإ   ىلع  يجمارب  ميدقت  ءانثأ 

يذلا ةدحولا  ساسحإ  ديدبت  رمغ يف  يذلا  باجعإلا  كلذ  لك  حجني   

، حاجن نم  هتققح  ام  لك  نم  مغرلا  ىلعو  .ىرخألاو  ةنيفلا  ينباتني ب  ناك 

، تاهويديفلاو اقيسوملا  اع  نم  برهأ  نأ  ىلإ  اًنايحأ  ةجاح  تنك يف  يننإف 
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ول ك  يلمع ، يتيدأت  ءانثأ  يف  تنكو  .ةايحلل  يداعلا  طمنلل  اًقفو  شيعأو 

تنكو .اماكلا  مامأ  يتقوب  عاتمتسالل  بهذأو  لزنملا ، يف  يلقع  كرتأ  أ 

ةيئاسم تارود  يف  تكرتشاف  يڤ ؛ مإ   يف  نيركفلا  نيرمتلا  ىلإ  رقتفأ 

ناوق بسحب  خبطلاو  ابوروأ  خيراتو  نفلا  خيراتو  نيسلا ، ةساردل 

.ةيلاطيإلا ةغللا  ملعتو  كيتويابوركاملا ،) )

مدقأ نأ  ّيلع  ضرع  ةأجفو ، ةعرسب ، رودت  ثادحألاو  ةايحلا  ىحر  تناكو 

لك تناكو  الوك .) اكوك  ريرقت   ) همسا اًما ، ينبساني  ناك  اًديدج  اًجمانرب 

ويديفو ةرشابم ، ءاوهلا  ىلع  ثبت  اقيسوم  نم  ةعونتم  تارقف  مدقت  ةقلح 

، تالحر ليلد  هبشي  ام  يف  تامولعم  اًضيأ  مدقتو  اًقبسم ، ةلجسم  تابيلك 

أ جمانربلا ، يف  ام  لضفأ  ناكو  .ام  رفس  جمانرب  نيدهاشملا  ىلع  حرتقتو 

ةلوج يف  رهش  لك  ةرم  جمانربلاب  صاخلا  لمعلا  قيرف  عم  رفاسأ  تنك 

نع ريراقت  ّدعأو  يقيسمومو ، نانف  عم  تاراوح  اهلالخ  يرجأ  ةيبوروأ ،

يف ةيورك  ةلوطب  وأ  اقيسوملل ، ناك )  ) ناجرهم لثم  ةمهم ، ثادحأ 

، ةبقاث ةرظنب  عتمتي  يذلا  دإو ، ينم  اًنوكم  غصلا  انقيرف  ناكو  .لوبنطسإ 

نول غيو  ءيش ، لك  يف  ابشلا  طمنلا  عبتي  ناك  يذلا  دلاف ، هدعاسمو 

لقن ناكم  نيروصم يف  رجأتسن  اّنكو  .ىرخألاو  ةنيفلا  هتحيرستو ب  هرعش 

يسبالم غأ  تنكو  .دحاولا  مويلا  يف  تاقلحلا  نم  ًاثك  لجسنو  ثدحلا ،

ليدعت ىلع  كلذك  صرحأو  اهرجأتسن ، ةلفاح  لخاد  رخآو  جمانرب  ب 

ةدمتعم يف ديدجلا ، يرهظم  عم  بسانتي  ا  يهجو  يزتو  يرعش ، ةحيرست 

نم ءاهتنالا  دعبو  .ليجستلا  لصاوأ  نأ  لبق  ةغص ، دي  ةآرم  ىلع  كلذ 

ةنيدملا يف  يداونلا  رهشأ  ىلإ  هجوتنو  ةيهش ، ةبجوب  ىظحن  اّنك  ريوصتلا ،

ةرم يف تاذ  اّنكو  .لرب  وأ  زجورب  وأ  ةنولشرب  انك يف  ءاوس  اهيف ، دجون  يتلا 

نيدلا زع  ميماصت  عيبل  رجتم  تقلعو يف  داليملا ، دايعأ  مسوم  لالخ  سيراب 

ربكأ عم  ةلباقم  ءارجإ  دعوم  نع  ترخأتف  رورملا ، ةكرح  ماحدزا  ببسب  ايلع 
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مإ الو  ليجستلا  ةكرش  نكت  .ةقيقد و  عبرأو  سمخب  اسنرف  بوب يف  مجن 

ميماصتلا ضعب  ىلع  يدي  عضو  نم  تنك  غ أ  يرخأتب ، تديعس  يڤ   

يف رهسلل  ةليللا  كلت  انبهذو  .ةديج  ةروصب  اًضيأ  راوحلا  ىرجو  ةديجلا ،

ةاطغم كاذنآ  هب  صقرلا  ةقلح  تناك  يليل  ٍدان  وهو  شود ،) ناب   ) ةناح

حو .صقارلا  روصخ  ىوتسم  ىتح  لصت  نيرتسيلوبلا  نم  ةقيقد  تاركب 

.جلثلا نم  ةموك  لخاد  بعلي  لفط  أك  ترعش  ةقلحلا ، كلت  يف  تصقر 

اًروهش انبئاقحو  انسبال  ةقلاع  كلت  ةقيقدلا  نيررتسيلوولا  تايرك  تلظو 

حاتتفا يفو  .انللح  نيأ  ادج  مهملا  صاخشألا  ةلماع  ىظحن  اّنكو  .ةدع 

مهقيرط قشل  نوناعي  نورخآلا  نولسارملاو  نويفحصلا  ناك  زيد ،) وروي  )

نأ نم  اونكمتي  ىتح  رمحألا  داجسلا  ىلع  مدق  ئطوم  داجيإو  عومجلا ، ب 

يف ةيحيرأ  لكب  فقي  يلمع  قيرف  ناك  ح  يف  مهريراقت ، هنم  اولجسي 

يأ نود  نم  اماكلا  مامأ  ثدحي  ام  لك  لقن  نم  تنكو  .لوألا  فصلا 

كولو رنرت  انيتو  يفروم  يدإ  لاثمأ  نم  موجن  ناك  نيبو  .ركُذت  ةلكشم 

بوب عم  اًراوح  تيرجأ  رمحألا ، داجسلا  ىلع  ةرشابم  يفلخ  نور  نوسيب 

.بكلا زيد ) وروي   ) حاتتفا لفح  بقعأ  يذلا  مويلا  حابص  يف  فودليج 

ضورعلا ضعبو  ةيرانلا ، باعلألا  هتللختو  ادج ، هم  لفحلا  كلذ  ناكو 

ماعطلا عاونأب  رخزي  ناك  يذلا  هيفوبلا )  ) فصقملا ىلع  ةوالع  ةفيفخلا ،

ةبحصب لفحلا  بوب  رضحو  بعتلا ، نم  قهرم  يمقاطو  تنكو  يهشلا ،

، اًفيطل ناك  هنإف  قاهرإلاو ، بعتلا  كلذ  نم  مغرلا  ىلعو  .هئانبأو  هتجوز 

دعبأ ىلإ  اًحجانو  اًعتمم  هعم  راوحلا  ناكو  رصبتو ، ةقابل  لكب  ثدحتو 

.دودحلا

حاتتفا دعبو  رخآلا ، ولت  دحاولا  لاونملا ، اذه  ىلع  ثادحألا  تلاوت 

.م ةنس 1992 ةنولشربب  ةيبملوألا  باعلألا  ةرود  تلح  زيد ،) ورويلا  )

ضرغلا كلذل  تيضقو  .ًاثك  تاسفانملا  كلت  لقن  يف  لمعلاب  تعتمتساف 

٨٨



.ةطحملا ىلع  اهثبأو  ةدع ، قطانم  نم  ريراقت  ّدُعأ  اينابسإ ، ًالماك يف  اًعوبسأ 

ربع ةاوهلا  قابس  لالخ  ةيبملوألا  ةلعشلا  لمح  فرشب  اًضيأ  تيظحو 

قدأل طيطختلا  مت  كلذل  ةيمهألا ، غلاب  ثدحلا  كلذ  ناكو  .ةطسقرس 

نيدناسملا مهأ  دحأ  تناك  ثيح  الوك ،) اكوك   ) اًضيأ تلمعو  هليصافت ؛

اًصرح ةقيقد ، لك  هب يف  مايقلا  انيلع  ا  انراطخإ  ىلع  اًمايأو  اًمايأ  ةرودلل ،

هل طّطُخ  ك  ءيش  يأ  ر  مت  اقحو  .ةسالسب  ءيش  لك  ر  نأ  ىلع  اهنم 

.اًقبسم

، تفتلاف  ٠ ليوط تقوب  هل  ططخملا  دعوملا  لبق  ةلعشلا  تملست  ًةيادب ،

ةرايسلا ىلع  تبّكُر  يتلا  اماكلا  ىلإ  هيلع  قُّتا  ام  بسحب  تثدحتو 

.ةلعشلا لمحأ  انأو  يرجأ  تأدبو  تردتسا ، مث  .ةرشابم  يفلخ  ةدوجوملا 

تعباتف اهمهفأ ، تاراشإب   حولي  وهو  يراوجب ، يرجي  دإ  تيأر  ةأجفو ،

يذلا ينعملا  صخشلل  ةلعشلا  تملس  نأ  ىلإ  هل ، ثرتكأ  نأ  نود  يقيرط 

تقولا كلذ  لاوط  أب  ربخأ  دإ  ، قحل  حو  .يدعب  نم  هقيرط  عبات 

مإ  نأو  اهيلإ ، ثدحتأ  نأ  ّيلع  ناك  يتلا  كلت  اماك غ  ىلإ  ثدحتأ  تنك 

كلذ لك  عاضف  .ةيقيقح  ةثراك  كلت  تناكف  .هتلق  م  اًئيش  لجست  يڤ  

اينابسإ ءانعلاو يف  لمعلا  نم  ٍلماك  عوبسأ  حاجن  ناكو  .ىًدُس  لاملاو  دهجلا 

.ةيبملوألا ةلعشلا  لمحأ  انأو  هيف ، رهظأ  يذلا  طيرشلا  كلذ  ليجستب  اًنيهر 

اهيف ُتلّجَس  يتلا  اماكلا  نأ  حضتا  ظحلا ، نسحلو  فقوملا ، كرادت  دإ  نكل 

ةياهن طيرشلا يف  ىلع  لصحي  نأ  نم  نكو  الوك ،) اكوك   ) ةكرشل اًكلم  تناك 

ةلعشلاب ظفتحأ  نأب  يل  َحِمُسو  .انبعاتم  ةياهن  كلت  نكت  نكل   .فاطملا 

فظوم ينلأسف  .راطملا  يتعتمأ يف  نمض  اهتلمحو  اًراكذت ، اهتفصب  ةيبملوألا 

هنأ غ  اهلخادب ، ءيش  هنأب ال  هعانقإ  انلواحف  ةلعشلا ، لخادب  كرجلا ع 

نأ رمجلا  ىلع  حرتقي  نأ  دإ  لاب  ىلع  رطخو  .ةيداب  ةبيرب  اهصحفتي  لظ 
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ىلع اهنم  قلطنا  ىتح  دإ  حارتقال  فظوملا  باجتسا  نإ  امو  .ةلعشلا  لعشي 

ةدم لاوط  لظت  ىتح  اًزاغ  تَئِلُم  دق  ةلعشلا  تناكو  .لئاه  بيهل  روفلا 

اننأ يس  الو  اهنم ، دفن  دق  زاغلا  نأ  اننظو  رخآ ، ىلإ  ناكم  نم  اهلقن 

لعف ةدر  نأ  انظح  نسحلو  .اهلخادب  ناك  ام  انغرفأو  قدنفلا ، اهانصحفت يف 

حو .كلذ  نم  موي  دعب  ةلعشلا  يل  لسرأ  لب  ةيبلس ، نكت  فظوملا  

تلز امو  كاذ ، هفرصت  ىلع  ةطحملا  ةشاش  ربع  هتركش  ندنل ، ىلإ  تدع 

.مويلا كلذ  ذنم  ةلعشلاب  ظفتحأ 

ىرأ تأدب  يننإف  ايح ، رمغ  يذلا  هلك  سحلاو  حرملا  نم  مغرلا  ىلعو 

غ ٍوحن  ىلع  ةراجتلا  عم  دحتي  عادبإلا  ناك  ةقاربلا ، ءاوضألا  فلخ  هنأ 

نأ تاهويديفلا  ديرت  تناك  ك  ًاليمجو  ايدرو  ءيش  لك  نكي  و  .حيرم 

دق ناك  يذلا  دقعلا  نع  اًيضار  نكي  ًالثم ،  لكيام  جروجف  .اههج  عنقت 

.اقيسوملا اع  نأشو يف  مسا  هل  نوكي  نأ  لبق  ةرشع ، ةنماثلا  نس  دنع  هعقو 

ةنس ىتح  هدونبب  باشلا  ينغملا  مزتلي  نأ  ةرورض  ىلع  دقعلا  كلذ  صن  دقو 

اهيف ءاج  كيزويم  وس  دض  ةيئاضق  ىوعد  عفر  ةنس 1992م ، رخاوأ  يفو  .م  2003

ليلقب ةيمهأ  كأ   » نانفلا دعت  تناك  ةكرشلا  نأو  ايراكتحا ، ناك  دقعلا  نأ 

راشأ دقف  هيماحم ، امأ  .اهب  هطابترا  خسف  ىلإ  ىعسو  بوساحلا ،» جمارب  نم 

وس تاليجست  تناك  ثيح  ةلداع ، نكت  ليجستلا   دقع  دونب  نأ  ىلإ 

هينجي ناك  ام  تارم  تس  حابرألا  نم  لكيام  جروج  ءارو  نم  اهبجو  ققحت 

ىربكلا تسلا  تاكرشلا  ةنميه  نأ  نم  اًضيأ  لكيام  تشاو  .هسفن  ينغملا 

ديفاد جارخإ  دسجيو  .ءانغلا  موجن  دابعتسا  ىلإ  يدؤت  اقيسوملا  ةعانص  ىلع 

نأ ىلإ  لكيام  جروج  عوزن  ةيرح 90 )  ) يأ موديرف ٩٠ ،)  ) ةينغأل رشتنيف 

هل اهجورت  تناك  يتلا  ةخراصلا  ةفيظنلا  ةروصلا  نع  دعتبيو  ررحتي ،

لكيام ةرتس  ترهظو  .ةيدج  كأ  ًانانف  هتفصب  هتيوه  ززعيو  ةكرشلا ،

، لبماك يموعان  تاضراعلا  رهظت  يف ح  قرتحت ، يهو  ويديفلا  ةيدلجلا يف 
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ىرخألا ولت  ةدحاولا  دروفورك  يدنيسو  زتيتاب ، انايتاتو  اتسيلجنافيإ ، ادنيلو 

رهظي يف ح   ينغملا ، يه  اهنأكو  ةينغألا  نم  ةفلتخم  عطاقم  ينغت  يهو 

سنرب ةقالع  تروهدت  كلذ ، عم  نم  ازتلاب  .هسفن  ينغملل  بيلكلا  يف  رثأ 

اهنأب  اهمهتاو  زرنارب ،) رنراو   ) يهو اهب  اًطبترم  ناك  يتلا  ليجستلا  ةكرشب 

دقو .بجي  ك  هقيوست  ىلع  لمعت  و  ريزغلا ، ينفلا  هجاتنإ  رياست  نكت 

وأ زمر )  ) لوبميس ىلإ  همسا  ّغ  هنأ  ةجردل  ًابك ، ةكرشلا  ىلع  هبضغ  ناك 

ةدم تهتنا  نأ  ىلإ  سنرب ) مساب  اًقباس  فرعي  ناك  يذلا  نانفلا   ) كافات

.ههجو ىلع  دْبَع )  ) ةملك بتك  دقو  هضورع ، مدقي  راص  دقو  لب  هدقع ،

ةبوعص نع  هلوقيل  ثكلا  هل  ناكو  عوضوملا ، ةرم يف  فيتس  عم  تثدحت 

ةوهلا تناك  ذإ  .اقيسوملا  ةعانصل  يراجتلا  دعبلاو  عادبإلا  ب  عدصلا  بأر 

تاعومجملا تسكعو  درطم ، وحن  ىلع  ًاعاستا  دادزت  نفلاو  تاعيبملا  ب 

ٍوحن ىلع  ةقيقحلا  كلت  تاكرشلا  يريدم  عنص  نم  تناك  يتلا  ةيقيسوملا 

نم اهنأل  كلذ  يڤ ؛ مإ   ةسايس  حضاو يف  يأر  فيتس  ىدل  نكي  .يلج و 

ديعصلا ىلع  مهءسأ  اوتحنيل  نانفلل  ةشهدم  ةحاسم  ترفو  ةيحان ،

لاجملا اذهب  ةبك  ةيارد  مهل  نمم  ضعب  ناك  ىرخأ ، ةيحان  نمو  يملاعلا ،

مهضعب ناكو  .اقيسوملا  ةعانص  ىلع  تطلس  ةيقيقح  ةنعل  يڤ  مإ   نأ  ىري 

، ثم بيلك  ويديفو  ام ، ةيقيسوم  ةعومجم  ةروص  نأ  ةقيقح  ىري يف  رخآلا 

.اقيسوملل ًةنايخ  اهسفن  ةيقيسوملا  ةبهوملا  نم  ةيراجتلا  ةيحانلا  نم  مهأ 

رمعلاو ادج ، اًعيرس  حبصأ  لمعلا  عاقيإ  نأ  نم  كلذك  نوثك  تشاو 

فذقي مالعإلا  أتفي  امو  .ديعبلا  ىدملا  ىلع  ثكب  رصقأ  نانفلل  يضارتفالا 

عقتف ةخألا ، مجن  لفأي  ىتح  ءاوضألاو  ةرهشلا  اع  ىلإ  ةيتفلا  تاعومجملاب 

.نايسنلا ةسيرف 

دعب ةيموجنلا  ىلإ  نوقتري  نيذلا  كئلوأ  نم  فيتس ) ) ونانف نكي   
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، ةدقلا ةسردملا  ىلإ  نومتني  اوناك  لب  طقف ، ةدحاو  ةينغأ  مهقالطإ 

، ك ميج  كئلوأ  نم  ناكو  .ًاليوط  اهئاقب  ىلع  ظافحلا  ةبهو  نوعتمتيو 

، مهيلإ تفرعت  نيذلا  موجنلا  دحأو  زدنيام ،) لبميس   ) ةعومجم ينغم 

اًقيدص ناك  ثيح  .ةدؤت  لكب  ةرهشلا  جرد  هدوعص  ةصق  ىلع  ينعلطأو 

لوبل لفح  لالخ  اًضعب  انضعب  ىلإ  انَمَّدق  يذلا  يڤ ، مإ   يليمز يف  ناياربل ،

ةليمج ةيدنلتكسأ  ةنكلب  ثدحتيو  ةهيدبلا ، عيرس  ميج  ناكو  .ينتراكام 

ناكو اهل ، ايح  ًالفح  رضحأ  ةعومجم  لوأ  زدنيام ) لبميس   ) تناكو .ادج 

لبميس ) ءادأ ناكو  .رمعلا  نم  ةرشع  ةعبارلا  تنك يف  جروبماه ح  كلذ يف 

دعبو .نامون  يراج  يزيلجنإلا  ينغملا  لفحل  اًدناسم  اًضرع  اهنيح  زدنيام )

نم كأو  ميج ، يساسألا ، ةعومجملا  مجن  مامأ  ةفقاو  تنك  اهلك ، نسلا  كلت 

. بجعم  هنإ  لاق يل  دقف  كلذ ،

يدنلياتلا لكألاو  يشوسلا )  ) بحي ناك  ثيح  ءاشعلل -  وعدي  ميج  ناك 

يف هروزأ  نأ  ةرم  ام  غ  ينم  بلطو  ضرمأ ، ح  دورولا  يل  لسريو  - 

بلط لوبق  بو  ينيب  لاح  لجخلا  نأ  غ  ًاثك ، ينبجعي  ناكو  .ادنلتكسأ 

يستاب بح  يف  ةصق  ةدم  دعب  عقو  هنأل  خ ؛ كلذ  يف  ناك  ار  .هترايز 

.تيزنك

نم هقيرط  قشو  ايقيسوم ، حبصأ  فيك  ربخأ  انتقادص ، ةيادب  يف  نكل 

تمّدق ةرهشلا ، شرع  زدنيام ) لبميس   ) ءالتعا لبقو  .حاجنلا  وحن  رفصلا 

نّسحت فيك  ايجيردت  تملعتو  اهلك ، دالبلا  ءاحنأ  يف  اهل  رصح  ال  تالفح 

يتلا ةرهشلا  عمو  بجعملا  عم  لماعتت  فيكو  روهمجلا ، مامأ  اهءادأ 

.اهتبستكا

رمعلا لبتقم  يقيسوم يف  مجن  اهبوبخي  يتلا  ةعرسلا  ىلع  ةدهاش  تنك 

ىلع مهتردق  مدعو  ةبرجتلا ، ىلإ  مهراقتفا  ببسب  كلذو  عطسي ، نأ  دعب 
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طوغض ىلإ  ةفاضإ  يملاعلا ، ىوتسملا  ىلع  ئجافملا  حاجنلا  عم  فيكتلا 

نكي و  .كلذ  ىلع  ايح  ًالاثم  انافن )  ) ةعومجم تناكو  .ةماعلا  ةايحلا 

مإ أدبت  نأ  لبق  لتايس  ةيلحم يف  ةيقيسوم  ةعومجم  نم  كأ  بابشلا  كئلوأ 

ةعباتملا ةورذ  تاقوأ  يف  تيبس ) ت  كيال  زيمس   ) مهتينغأ ضرعب  يڤ   

.اهاحضو ةيشع  ةرهشلا ب  ناضحأ  ةعومجملاب يف  كلذ  فذقف  .ةيهجلا 

تروك سيئرلا ، اهينغم  مدقأ  فيكو  ةعومجملا ، هيلإ  تلآ  ام  عيمجلا  ملعيو 

نم لماك  ليجل  ةبك  ةمدص  ثدحلا  كلذ  لكش  دقل  .راحتنالا  ىلع  بوك 

.اقيسوملا لاجم  مهلك يف  نولماعلا  مهعمو  رمعلا ، لبتقم  نيدهاشملا يف 

دق يتلا  ةيطابتعالا  ىلع  ًالاثم  ىرخألا  يه  تاذ ) كيات  ةعومجم ( تناك 

ةرم ُتيِعُدو  .ةرهشلا  كلتل  ةشهلا  ةعيبطلاو  ام ، مجن  زورب  اهرود يف  يدؤت 

.ةمهملا ةيناملألا  تاونقلا  ىدحإ  ىلع  ةيقيسوم  ةزئاج  ميلست  لفح  ميدقتل 

ةصرف نع  ةرابع  رمعلا  لبتقم  ةاتف يف  اهيلع  تلصح  يتلا  ةزئاجلا  تناكو 

رضحت ام ،  ٍببسلو  كولبذ .)  نوأ  زديكوين  يهو ( ةلضفملا  اهتعومجم  ءاقل 

يتلا  تاذ ) كيات   ) ةعومجم ةيناث  رخآ  اهب يف  لدبُتساو  ةعومجملا ، هذه 

تطحو ةعومجملا ، مسا  نِلُعأو  .تقولا  كلذ  لبق  اهنع  َعِمَس  نأ  دحأل  قبسي 

طابحإلاب تبيصأ  اهنأ  حضاولا  نم  ناكو  .ةاتفلا  ىلع  اهتسدع  اماكلا 

نع اًضوع  نيرومغملا  نابشلا  نم  ةعومجم  مامأ  اهسفن  تأر  ح  ديدشلا ؛

نم ةدحاو  ةدالو  دهشن  اهنأ  اهنيح  ةنيكسملا  ِردت  و  .لضفملا  اهموجن 

ىلإ اقيسوملا  خيرات  ىلع  اهتمصب  تعضو  يتلا  ةيقيسوملا  تاعومجملا  حجنأ 

.دبألا

يلثممو تاذ ) كيات   ) روضحب ةليللا  كلت  اًقحال يف  ءاشعلا  لفح  ترضح 

صيرحو حرملاب ، نوضبنيو  نيدودو ، اهؤاضعأ  ناكو  .تاليجستلا  ةكرش 

نم اًددع  ةعومجملا  هذه  تلباقو  .يڤ  مإ   ةشاش  ىلع  روهظلا  ىلع  ادج 
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ىربكلا يف ةيقيسوملا  تالفحلا  نم  ثك  مهتمدق يف  ثيح  .كلذ  دعب  تارملا 

تناكو ءافخلا .) يف   ) سيلاوكلا ءارو  ثيدحلل  ةصرف  دجن  اًاد  اّنكو  ايناملأ 

عتمتيو ادج ،  اًحرم  ناكو  .زمايليو  ورب  يس  الو  ةعئار  مهب  يتقالع 

اًرومغمو اًعفاي  اًنانف  ناك  ةرم ، لوأ  هتلباق  حو  .ةعتممو  ةفيطل  ةيصخشب 

نأ دعب  ىتح  تافصلا  كلت  نم  ايأ  دقفي  و  سحلاو ، ةيويحلاب  اًئيلمو 

نانفلا رئاس  نع  هزي  كلذ  ناكو  .اهتيص  عاذو  )د  تاذ كيات   ) ترهتشا

ةيادبلا اوناك يف  نيذلاو  اهسفن ، ةعرسلاب  لفأيو  مهمجن ، عطسي ،  ناك  نيذلا 

مإ  جمارب  ىلع  اًفويض  اولحي  نأ  يف  مهتبغرل  ار  تاماستبالا ، نوفلكتي 

.ةرهشلا مهتقناعم  روف  نيربكتمو  بيذهتلا ، يليلق  اوحبصيل  يڤ ،

، لييرباج رتيبو  زنوتس ، جنيلور  ذ  لثم : اًرابك ، اًموجن  نإف  لباقملا ، يفو 

مهئاقب يف نمو  ةمقلا ، ءالتعا  نم  اونك  زتيفارك ، ينيلو  تراويتس ، فيادو 

مهتقابلو مهتبيط  نم  اًئيش  اودقفي  نأ  نود  نمزلا  نم  ًاليوط  اًتقو  ةرادصلا 

اع يف  ةايحلا  نأل  هتاذ ؛ دح  يف  هم  اًزاجنإ  كلذ  ناكو  .مهبدأت  نسحو 

ضورعلا ميدقتو  ىرخأ ، ىلإ  ةنيدم  نم  رفسلا  ب  ام  ادج ، ةقاش  اقيسوملا 

زيزعت ديفت يف  تاءاقل  روضح  بجاو  ىلإ  ةفاضإ  يهتنت ، يتلا ال  تالفحلاو 

يذلا طغضلا  ليخت  بعصلا  نم  اذل ، ةماعلا ؛ تاقالعلا  نم  مهديصر 

اًسانأ نوقتلي  مهنإف  كلذ ، لك  نم  مغرلا  ىلعو  .هتأطو  تحت  نوشيعي 

مهيلع ضرفي  كلذ  نإ  .طايش  مهنأ  ىلع  مهيلإ  نورظني  وأ  مهنوقشعي ،

عادبإلا ىلإ  مهتجاح  ىلإ  لوصولا  ب  نزاوت  قيقحت  نع  اوثحبي  نأ  ةرورض 

.ةحجانلا اغألا  جاتنإب  مهمزُلت  يتلا  طوغضلا  بو  مهتاوذ ، نع  بعتلاو 

ةوشن ب  اهيف  نوحجرأ  ـ تيو زايتماب ، تاضقانتلا  ةايح  نوشيعي  مهنإ 

نم بجعملا  فالآ  تافاته  مامأ  تالفحلا  ةبشخ  ىلع  اهنوضقي  يتلا  يلايللا 

.ىرخأ ةهج  نم  رومغم  قدنف  نيديحو يف  اًحابص  ظاقيتسالا  طابحإو  ةهج ،

عاقيإلا اذه  ةرياسم  ىلع  ةردقلا  مهسفنأ  موجنلا يف  ءالؤه  نم  ثك  دجي  ال 
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.تاردخملا يطاعت  وأ  برشلا ، طارفإلا يف  نم  ىولسلا  نوبلطيف  نونجملا ،

ةدوربو ةمقلا ، ةوشن  ب  خراصلا  ضقانتلا  اذه  يسفنب  ُتْربَخ  دقل 

ب هسفن ، وه  ناك  طمنلا  نكل  .لقأ  ةجردب  ناك  نإو  هتشحوو ، ضيضحلا 

.فقوتت غ ال  ةرود  اهنإ  .اًبولطم  وه  نوكي  نأو  ام ، اًئيش  ءرملا  بلطي  نأ 

، تاردخملاو بارشلا  نامدإ  كرش  يف  عوقولا  ىدافتأ  نأ  يف  تحلفأ  أ 

.رورغلا درام  ىلع  ةرطيسلا  نم  تنكو 

قيرفو انأ  تنك  ثيح  سنرب ، عم  ةينف  ةلوج  ًالماك يف  اًعوبسأ  ةرم  انيضق 

عم تاراوح  تيرجأو  .سيلاوكلا  ءارو  يرجي  ام  لقنن  يڤ  مإ   نم  يلمع 

اهدعأ تنك  داوم  اهلكو  اهتلباق ، يتلا  ةيقيسوملا  تاعومجملا  دارفأ  لك 

مآ كور   ) ناجرهمل بكلا  لفحلا  قلطني  نأ  لبقو  الوك .) اكوك  ريرقت   ) جمانربل

ينلعأو ةصنملا ، يلتعا  نايتسيرك ، : » ًالئاق حيصي  مهدحأ  تعمس  جنير ،)

اوناك مهنأ  قدصأ  و  .هتعمس  ام  قدصأ  ملف  روهمجلل ،» سنرب  ةقباسم 

هجوتأو جرفتملا ، نم  لئاهلا  ددعلا  كلذ  مامأ  مدقتأ  نأ  ينم  نوديري 

.رتوتلاب روعشلل  الو  كفتلل ، تقو  اهنيح  ّيدل  نكي  و  .يمالكب  مهيلإ 

اًسفن تذخأو  .حرسملا  ىلإ  ثيدوج ، ةفاحصلا ، مسق  نم  يتليمز  تعفدف  

دهشملا فصأ  نأ  ّيلع  بعصي  .مامألا  ىلإ  تاوطخ  عضب  تمدقتو  اًقيمع ،

مهددع ردقي  سانلا ، نم  طيحم  مامأ  فقأ  تنك  ذإ  .يمامأ  هتدجو  يذلا 

مهلك اوناكو  .رصبلا  دادتما  ىلع  يمامأ  نوفقي  جرفتم ، فلأ  عبسب 

نم دب  الو  .اينونج  ابح  يننوبحي  اوناكو  اهل ، عباتمو  اقيسوملاب ، بجعم 

يذلا ام  ةفرعمل  سمحتم  اوناكو  يڤ ، مإ   نم  يننوفرعي  اوناك  مهنأ 

اوناكو ةقباسملا ، نع  مهل  لوقأ  تنك  امل  اوثرتكي  و  .اًقحال  يرجيس 

، ةحماجلا ةوقلا  نإ  .يمالك  نع  رظنلا  ضغب  مهيديأب  نوقفصيو  نوخرصي ،

، ةظحللا كلت  يف  اهب  د  هجلا  كلت  تناك  يتلا  ةيباجيإلا  ةقاطلاو 
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حبصي فيك  اهتظحل  تربخو  .بيرغ  ءاشتناب  رعشتل  ةيفاك  تناك 

دقتعأو .مهماسجأ  يف  لانردألا  ىوتسم  عافترا  ىلع  نمدم  نويقيسوملا 

.ام ةعوطقم  نونغي  وأ  نوفزعي ، ربكأ ح  ةدحب  ةلاحلا  كلت  نوشيعي  مهنأ 

مغرلا ىلع  ةئداهلا ، يقدنف  ةفرغ  ىلإ  تدعو  رحسلا ، كلذ  رثأ  لاز  نكل ح 

بيهر يف غارفب  ترعش  يننإف  ةرهسلا ، جيجضب  تئلتمم  اتلظ  ّذأ  نأ  نم 

.يلخاد

اذه ىلع  هتايح   . شيع رارمتسالا يف  لمحتي  نأ  ناسنإ  يأ  ىلع  ليحتسي 

ةديعب نوباص ، ةعاقف  لخاد  شيعي  نم  لثم  تنكو  .ًاليوط  ونجلا  عاقيإلا 

نكي ةيلاع ،  ةجوم  مانس  ىلع  وفطي  نم  لثم  وأ  .عقاولا  نع  دعبلا  لك 

دعي هنأ   ّيلإ  َلّيُخ  اع  ئطاش  ىلع  ةظحل  يأ  هب يف  يوهت  دق  اهنأ  كردي 

هذه طسو  هسفن  دجي  نأ  ءرملا  ىلع  بعصي  هنأ  مزجلا  نكو  .اًدوجوم 

.كلذ دارأ  ول  ىتح  اهنم ، برهلا  نم  نكمتيو  ةنونجملا ، ةايحلا 

يف ُتعقو  ثيح  هيداقت ، ناكمإلاب  نكي  ام   ماع 1991م ، ثدح  دقو 

.ٍذئتقو اهلك  يتقاط  تكلهتسا  دق  تنك  يننظأو  .ةمتعملا  بائتكالا  ةضبق 

ا موقأ  ُتْنُك  َِمل  فرعأ  دعأ  و  .ديدشلا  طغضلل  ةسيرف  يسفن  تدجوو 

تنك يننإف  ينهملا ، يحاجن  ةمق  تنك يف  نم أ  مغرلا  ىلعو  .هب  موقأ  تنك 

هتلجع يف  رارمتساب  ضكري  رتسماه ) رأف  ( ـِ ب نوكأ  ام  هبشأ  أب  رعشأ 

جمانربلا وه  ايح  نم  ةظحل  لك  مهي يف  ناك  ام  لكو  .فقوت  نود  ةراّودلا 

.هَمِّدَُقأو هل ، َّدُِعأ  نأ  ّيلع  يذلا  قحاللا 

ءاوضألا نع  رظنلا  ضغب  ةينويزفلتلا ، جماربلا  ميدقت  يف  لمعلا  ضّرعُي 

نأ ًالثم ، هيلعف  ةلئاه ، ةيسفن  طوغضل  َءرملا  ةعساولا ، ةرهشلاو  ةقاربلا 

ةرشابم هنوعباتي  نيذلا  نيدهاشملا  فالآ  تائم  وأ  فالآ  راظنأ  مامأ  لجتري 

.تقولا لاوط  ثدحي  ناك  ام  اذهو  اهل ؛ ططخ  ك  رومألا  يرجت  ال  ح 
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تناكو ةرخأتم ، اًاد  لصت  جمانربلا  ةدامو  رابخألا  تاصاصق  تناك  ثيح 

نع اًضيأ  فلختت  ةيئانغلا  تالفحلاو  تارهسلا  يف  ةيقيسوملا  تاعومجملا 

لطع ثدحي  دقو  .ةقيقد  رخآ  ىرخأ يف  تاعومجم  اهلحم  لحيف  اهدعوم ،

ةصنملا التعا  تقو  لبق  ليمجتلا  بخ  رضحي  وأ  ةيتوصلا ، ةزهجألا  يف 

ظحالي ال  غارفلا ؛  ألمأ  نأ  ّيلع  ناك  ةرم ، لك  يفو  .طقف  قئاقد  عضبب 

ةايحلا كلت  يف  هتشع  يذلا  طغضلا  ىركذ  نإ  .ام  اًبطخ  كانه  نأ  عبتتملا 

سوباك عقو  ىلع  ًانايحأ  ظقيتسأف  اذه ، انموي  ىتح  ينمزالي  لاز  ام  ةبخاصلا 

تبيركس نع  ةسئاي  ثحبأ  وأ  ةصنملا ، ىلإ  دوعصلا  نع  ترخأت  هيف أ  ىرأ 

نوكت ح  يف  هيدترأ ، نأ  بجي  يذلا  ناتسفلا  وأ  جمانربلا ، ططخم ) )

.رظتنت دوشحلا 

نضل اًيفاك  ةروهشم  جمارب  ةمدقم  وك  نكي  كلذ ،  ىلع  ةوالعو 

ظفتحي نأ  ىلع  اهبناج  نم  يڤ  مإ   تصرح  دقو  .يلمعب  يظافتحا 

نيرخآ عضو  ليحتسملا  نم  هنأ  اومهوتي  الأو  ةيعقاولا ، ضعبب  اهموجن 

ةانقلا عم  اهتمربأ  يتلا  اهلك  دوقعلا  نأ  نم  كلذ  ىلع  لدأ  الو  .مهنع  اًضوع 

رهشأ ةتس  حبصت  نأ  لبق  ةنس ، دت  ةيادبلا  تناكف يف  ةددحم ، اهتدم  تناك 

ّيلع ناكو  .عيباسأ  ةعبرأ  هتدم  دقعلا  ءاهنإب  راطخإ  لجأ  ىلع  صنتو  طقف ،

ليقو يل يف .يلاتلا  مويلا  اًدغ يف  فقوتت  دق  ةايحلا  كلت  نأ  ةركف  لبقتأ  نأ 

ربخلا كلذ  ناكو  .اًنومضم  نكي  يڤ   مإ   يف  يلبقتسم  نإ  ةنسلا  كلت 

يمدقم نإ  : » ليقو يل .كلذل  اًعنقم  اًببسوأ  ًاسفت  دحأ  مدقي يل  و  اًئجافم ،

ةيصخشلا يتقالع  اهنيح  ينتذقنأ  ارو  تقولا .» لاوط  نوغتي  جماربلا 

تناك يڤ  مإ   تاقباسم  ىدحإ  كراشي يف  نأ  ىلع  قفاو  يذلا  ميجب ك ،

.امورب مهلفح  ىسيلاوك  يف  زدنيام ) لبميس   ) ةلباقمل رورم  ةقاطب  اهتزئاج 

هذهو انأ  هيف  رهظأ  تنك  يذلا  ةقباسملا ، هذه  نالعإ  ةعاذإ  تو 

مهعيمج نولماعلا  ناكو  يڤ ، مإ   ةشاش  ىلع  رهشأ  ةتس  ةدم  ةعومجملا ،
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ةينهملا سم  يف  ةديدج  اًحور  ثعب  كلذ  نأ  نظأو   . ءادعس  ةانقلا  يف 

رتفد تبتك يف  تقولا  كلذ  أ يف  تدجو  ينكل  .اهددهتي  توملا  ناك  يتلا 

: أي ام  ةيمويلا  ركذم ا 

ةميقس انأ  .َاليوط  اًتقو  ينكلمتي  فعضب   سحأو  ةميقس ، أبرعشأ  »

سحأو سحلا ، الو  ةقاطلا  كلمأ ال  الو  نايثغلاب ؛ رعشأو  ةفيعضو 

ةرتوتم أب 

لمعلاو لمعلا  هنإ  لاحلا ؟ هذه  ينقرافتس  ىتم  .طَنَقلا  ةمحر  تحتو 

لمعلا مث 

ةرم يبلق  بحلا  بعادي  ىتم  .ديدج  نم  ةديحو  اهدعب  ىقبأل  اَاد ،

؟ ىرخأ

اذه لمحت  ىلع  ىوقأ  دعأ  و  طقف ، يلجأ  نم  لمعلا  ديرأ  دعأ   

طغضلا

.مهيّلسأو يجلب ، ٍحالف  ْيفلأ  نع  ءاسملا  اذه  هفرأ  نأ  بجي  .بيهرلا 

رمأ هنإ 

رمأ هنإ  .اذه  نم  أوسأ  اًرمأ  كانه  نأ  روصتأ  نأ  عيطتسأ  ال  بيهر !

، يتقاط قوفي 

«. دوقي نأ  هب  ضرتفي  نيأ  ىلإ  يردأ  الو 

وهو دحاو ، جالع  الإ  يمامأ  ىقبي  ال  ءادوسلا  تاظحللا  هذه  لثم  يف 

ألميل اًديدج ، ًءاذح  وأ  ًاناتسف  يسفنل  عاتبأف  .عضبتلل  رجاتملا  ىلإ  هاجتالا 

ىلإ ةجاحلاب  سحأ  ام  ناعرسو  ًاليوط ، مودت  ةحرفلا ال  كلت  .ةرباع  ةداعسب 

يسفن دجأ  تنك  فاطملا ، ةياهن  يفو  .ديدج  نم  اًديدج  اًئيش  يرتشأ  نأ 

ٍفصن ىلإ  جاتحأ  تنكو  قيفر ، ىلإ  ةجاح  تنكو يف  ةدحولاب ، ٍروعش  ةسيبح 
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؟ ّداج ٍصخش  داجيإ  ىلإ  ليبسلا  فيك  نكل  ايح ؛ هعم  مساقتأ  َرخأ 

كلذ ملعي  ناك  رخآ  اًصخش  نكل  اًباوج ، لاؤسلا  كلذل  فرعأ  نكأ   

ىلع فرعأ أ  نكأ  اهيف ،  قرغأ  تنك  يتلا  سأيلا  ةلاح  مضخ  يفو  .باوجلا 

.ايح راسم  هتفرعم  غتس  صخش  ىلإ  فرعتأ  نأ  كشو 
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عبارلا لصفلا 

ىمسألا بحلا 

، دوجوم ىمسألا  بحلا  نأ  نم  دب  ال  رمألا ، رّكف يف 

ءسلا موجن  اَئبتخم ب  وأ  بلقلا  قعأ  نوكي يف  دق 

...يبلق شتفأسو يف  كبلق ، شتف يف  هنود  نم  ةايحلل  ىنعم  ال 

ىمسأ ابح  بلجا يل 

؟ هيفركفأ تلزام  يذلا  ىمسألا  بحلا  كلذ  نيأ 

دوونيو فيتس 

تناكو هيفرتلا ، وأ  لمعلل  امإ  ًاثك ، رفاسأ  تنكو  عئار  لمع  ّيدل  ناك 

ىلعو .ندنل  يف  رهسلاو  جورخلل  بوصو  بدح  لك  نم  درت  تاوعدلا 

رعشأ تنك  اضرلا  مدع  نم  اًروعش  وحمأ  نأ  عطتسأ  كلذ ،  لك  نم  مغرلا 

.يلخاد هب يف 

كلذ يف  يتقيدص  تناكو  طنطسق ، انازوس  يل  تهجو  ةليل ، تاذو 

ثيح وشتورج ،)  ) يدان يف  اهداليم  ديع  روضحل  ةرخأتم  ةوعد  حلا ،

، اهتوعد تلبق  ينكل  رمألا ، ئداب  يف  تددرت  .ضرغلا  اذهل  ةفرغ  ترجأتسا 

«. فيطل لجر   » بناج ىلإ  ينسِلُجت  نأ  اهنم  تبلطو 

ةمألا لجن  يلنيل ، تنوكسيفب  ةطبترم  يضاملا  يف  انازوس  تناك 

ةشاش ىلع  عيفرلا  زارطلا  نم  جمارب  ةمدقم  حبصت  نأ  لبق  تيرجرام ،

لجرلا ديدحتلاب  فرعأ  : » رك تلاقو  يبلطل ، انازوس  تمستبا  .زافلتلا 

نل هنإ  لاق  يفويض  دحأ  نأ  فدُّصلا  بيجع  نم  : » ةلئاق تفاضأو  بسانملا »

«. ةليمج ةأرما  بناج  ىلإ  هسلجأ  نأب  هتدعو  اذإ  الإ  رضحي 

.دبألا ىلإ  ايح  يغت  اًببس يف  ناك  يذلا  ناخ  نارمِع  ىلإ  تفرعت  اذكهو 

١٠٠



ضعب نسلا  بك يف  هنأ  ةلهو  لوأ  هتننظف  .ًيسوو  نوللا  رمسأ  ًاليوط ، ناك 

ءيش يأ  هنع  فرعأ  نكأ  و  روهشم ، تكيرك )  ) بعال هنإ  ليقو يل  .ءيشلا 

هنأ وأ  ناتسكاب ، ايقيقح يف  ًالطب  ناك  هنأ  روصتأ  نكأ  و  كلذ ، ادع  ام  رخآ 

بختنم زوفب  ملع  ىلع  نكأ  .اعلا   ربع  تابجعملا  يالم  باجعإب  ىظحي 

رابخأ يعباتم  نم  نكأ  أل   تكيركلا ؛)  ) اعلا يف سأكب  يخيراتلا  هدلب 

نكت و  ايناملأ ، ةرشتنم يف  ةضاير  نكت  تكيركلا )   ) نإ مث  .ةضايرلا  هذه 

ةظحل ح نارمِع  جعزني  .ديعب و  نم  الو  بيرق  نم  ىتئشنت ال  نم  اًءزج 

ةعانص اع  نع  اًئيش  فرعي  ال  هنأ  فرتعاو  .نوكي  نم  لهجأ  أب  هتربخأ 

.يڤ مإ   ةشاش  ىلع  جمارب  ةمدقم  تنك  ملعي أ  الو  اقيسوملا ،

رخآلا اّنم  يأ  رط  ملف  انظح ، نسح  نم  رخآلا  ةنه  اّنم  لك  لهج  ناك 

، انم لك  لمع  نع  ةديعب  تاعوضوم  ثيدحلا يف  انذخأ  .هلمع  نع  ةلئسألاب 

ققح دق  ناك  يذلا  ةيئادب ) ةزيرغ   ) يأ تكنيتسنإ ،) كيزياب   ) مليف لثم 

ةحيرصلا ةيسنجلا  دهاشملا  نارمِع  دقتناو  .تقولا  كلذ  يف  اًعساو  اًحاجن 

صقم نم  تلفتل  نكت  دهاشملا   كلت  نإ  : » لاقو مليفلا ، اهللخت  يتلا 

َدَقَف دقل  هريدقت ، يفو  ىرخألا .» ةملسملا  نادلبلا  وأ  ناتسكاب ، يف  ةباقرلا 

كلت نإ  : » لاقو ءايحلا ، وهو  ةيقالخألا  هتموظنم  نم  ايساسأ  اًءزج  برغلا 

برغلا ةموظنم  هيناعت  يذلا  راسكنالا  ضارعأ  دحأ  الإ  يه  ام  مالفألا 

مهّلُج نأل  نيرخآلا ؛ نيوعدملا  هابتنا  هتاقيلعت  تتفل  ةيقالخألاو .» ةيحورلا 

بابسأ نم  ةحيرصلا  ةيسنجلا  دهاشملا  كلت  نأو  ديج ، مليف  هنأ  نوري  اوناك 

(. سدقموه ام  لك   ) تاهوباطلا ضعب  رسكت  مهرظن  يف  اهنأل  هحاجن ؛

راوجب عقي  ًالثم  يلزنم  نإ  : » هل تلقو  هيأر ، ٍّقحمغ يف  هنأب  نارمع  تربخأو 

.هسفن نع  حي  لسرتساو  يلوقل ، كحضف  تكيرك .»)  ) بعلمو ٍدجسم 

نأ يل  حضوأو  .وتشبلا  هثرإب  اًروخف  ناكو  روهال ، نم  نارمِع  ردحني 
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نم قرعلا  اذه  نوكتيو  براحملا .) قرع   ) مساب نوفرعي  اوناك  نوتشبلا 

عقتو ناتسكاب ، تاعطاقم  ىدحإ  يفو  ناتسناغفأ ، شيعت يف  ةفلتخم  لئابق 

، هنيب نوناقلل  ةعضاخلا  ةقطنملا غ  يفو  ةيبرغلا ، ةيلشلا  اهدودح  ىلع 

ىلإ نارمِع  مِدَق  .ةيداحتالا  ةرادإلل  ةعضاخلا  ةيلبقلا  قطانملاب  فرعت  يتلا 

، هراسم غي  نأ  لبق  دروفسكأ  ةعماج  داصتقالاو يف  ةسايسلا  ةساردل  ارتلجنإ 

نرقلا تاينيعبس  يف  اًفرتحم  ايضاير  اًبعال  هتفصب  حاجنب  هقيرط  قشيو 

نس ناتسكاب يف  يف  تكيركلل )  ) ينطولا بختنملا  عم  بعللا  أدب  ذإ  .يضاملا 

سكساس  ) قيرف ىلإ  مضنا  ةيعماجلا ، هتسارد  ىهنأ  نأ  دعبو  .ةرشع  ةنماثلا 

(. ناتسكاب دسأ   ) بقلي ناكو  .اثلا  هتيب  ارتلجنإ  ٍذئنيح  حبصتل  تكيركلل ،)

باك ةمهم  هيلإ  تدنُسأ  دقو  .رومنلا  قشعي  ناك  هنأ  اًقحال  تفشتكا  دقو 

يذلا تكيركلل )  ) اتسكابلا ينطولا  بختنملا  سأر  ىلع  قيرفلا  سيئر ) )

.ةذف ةيدرف  بهاو  نوعتمتي  نيذلا  بوهوملا  بعاللا  نم  ةعومجم  مضي 

، ةباذجلا هتيصخشو  زيفحتلا ، يف  هتراهمو  ةيدايقلا ، هتاردق  لضفب  نكل 

ةلوطبب زوفلا  ىلإ  هدوقيو  هدوهجو  هدالب  بختنم  لمع  دحوي  نأ  عاطتسا 

ارتلجنإ يف بختنم  ىلع  قوفت  نأ  دعب  ةنس 1992م ، تكيركلل )  ) اعلا سأك 

كلذ رثإ  ةميظع  تالافتحا  اهلك  ناتسكاب  ءاحنأ  تشاعو  .اهنلا  ةارابم 

نارمِع ناك  .صق  تقوب  ثدحلا  كلذ  دعب  انؤاقل  ناكو  يخيراتلا ، زاجنإلا 

ايضاير هنوك  ىلإ  ةفاضإ  ةملكلا ، ىنع  ايئانثتسا  اًصخشو  بهاوملا ، ددعتم 

ًاليم يف عست  ىلإ  لصت  اهتعرس  تناك  ةركلا ، يمري  .عيفرلا ح  زارطلا  نم 

(. ةدترملا ةبرضلا   ) مسا اهيلع  قلطأ  هب  ةصاخ  ةينقت  رّوط  دقو  ةعاسلا ؛

.اهيمر يف  هتراهم  يهاضي  حبصأو  ةركلا ، برض  يف  هئادأ  نم  اًقحال  َنَّسَحو 

ىلع تكيرك )  ) قيرف لضفأ  ةليكشت  نمض  تكيركلا )  ) ءاربخ هراتخا  دقو 

.خيراتلا رم 

، هحاجن نع  انازوس  داليم  ديع  لفح  يف  ةيسمألا  كلت  لالخ  ثدحتو 
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جمارب ةمدقم  أب  يلمع  نع  نارمِع  تربخأ  .هللا  ىلإ  هيف  لضفلا  بسنو 

ةداع ، مهفداصأ  نم  بلغأ  سكع  ىلعو  ابوروأ ، يڤ  مإ   ةطحم  ىلع 

بسكأ أب  هتربخأو  .هب  ثرتكي  و  ةيمهأ ، اذ  اًرمأ  هيلإ  ةبسنلاب  كلذ  لكشي 

نع هتلأسو  كورلا .)  ) اقيسوم موجن  عم  تاراوح  ءارجإ  ءارو  نم  يموي  توق 

ىًفشتسم ينبي  هنأب  باجأف  اعلا ، سأك  زرحأ  نأ  دعب  ةيلبقتسملا  هططخ 

دعب تيفوت  يتلا  هتدلاو  ىركذل  اًماركإ  ناطرسلا ، ىضرم  جالعل  روهال  يف 

نارمع يل  فصوو  .ةليلق  تاونس  لبق  ضرملا  اذه  عم  ةديدشلا  اهتاناعم 

نم مغرلا  ىلع  هتدلاو ، ةدعاسم  نع  زجعلاب  هروعش  ؤملا  نم  ناك  فيك 

ىدبأ دقو  .اعلا  يف  ةمهم  تايصخشب  هطبرت  تناك  يتلا  تاقالعلا 

، هققح ام  لك  نع  ىلختي  نأل  ينهملا ، هحاجن  ةمق  يف  وهو  هدادعتسا ،

ناطرسلل يف ىًفشتسم  لوأ  ءانبل  ةمزاللا  لاومألا  عمج  هترهش يف  مدختسيو 

نود جالعلا  نم  اوديفتسي  نأ  ءارقفلا  ناكمإب  نوكيس  ثيح  ناتسكاب ،

زوفلا اذه  لكشيسو  انعم ، ناك  هللا  نإ  : » فاضأ مث  .هلوق  بسحب  لباقم ،

«. ىفشتسملا ءانب  عورشمل  ةيوق  ةعفد 

لالخ نم  اهتسمل  تس  هتيضقب  قيمعلا  مازتلالاو  ةيدجاو  ةيلاثملا  تناك 

كحاجن ةورذ  يف  تنأو  تكيركلا )  ) كرتت نأ  اقح  ديرتأ  : » هتلأسف هتلك ،

هذه ادج يف  ةليوط  هتسم  نأب  ّدرف  ةيخلا .»؟ لعألل  غرفتلا  لجأ  نم 

يف هتمهاسم  نم  ربكأ  ةايحلا  يف  هتمهاسم  نوكت  نأ  يف  بغريو  ةبعللا ،

رهوج نإ  : » ًالئاق فاضأ  مث  ناإلاب ،» قلعتي  رمأ  هنإ  : » لاقو تكيركلا .) )

دعب فرصناو  ماق ، مث  لعألا .» حلاصب  مايقلاو  هللاب ، ناإلا  وه  مالسإلا 

.ليلقب كلذ 

ىلع ةيتوص  ةلاسر  دجأ  اذإو   اًموي ، لمعلا  نم  تدع  ةد ، كلذ  دعبو 

ضعبو هعم  ءاشعلا  لوانتأ  نأ  ىلإ  اهيف  وعدي  نارمِع ، نم  لزنملا  فتاه 
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.تاراقعلا لاجر  ربكأ  نم  لودناك ، يد  وردنأ  ةفايض  اّنك يف  ثيح  .هئاقدصأ 

يتلا هتقش  هلباقأ يف  نأ  ّيلإ  بلط  لب  لزنملا ، نم  ينبحصيل  نارمِع  ِتأي  و 

انتلقأو هلزنم ، لفسأ  اقالمل  عرسأف  سرجلا ، تعرق  .يسليشت  يح  يف  عقت 

ةيلطم ةيضايرلا ، سديسرم  زارط  نم  ةرايسلا  تناك  .انتهجو  وحن  هترايس 

، ءاشعلا ةلواط  ىلع  اًضعب  انضعب  راوجب  سلجن  .عّامل   دعم  قرزأ  نولب 

بناجلا نم  ينيع  ىلإ  ناعمإب  رظني  نارمِع  ناكو  .اًضعب  انضعب  ةلابق  لب 

ثيح كلذ ، دعب  هعم  جورخلل  ىرخأ  ةوعد  تيقلت  مث  ةلواطلل ، رخآلا 

(. ف يام   ) يح يف  عقاولا  يليللا ) ليبانأ   ) يدان ىلإ  ةرملا  هذه  ينبحص 

عم ايلع  نيدلا  زع  ميمصت  نم  ًاصق  رفصأ  اًناتسف  ةليللا ، كلتل  تيدتراف 

، ةليللا كلت  اًباذجو  ادج  اًقينأ  نارمِع  ناكو  .فيفخ  يفيص  فطعم 

.نوللا قماغ  يمسر  ميمصتب  ًالاورسو  نوللا ، حتاف  قرزأ  اًصيمق  يدتريوهو 

لاوط يفيصلا  يفطعم  علخأ  الأ  ينم  بلط  هنكل  يمادنه ، نارمِع  حدتماو 

.ةرهسلا

»؟ اذامل : » بجعتب هتلأس 

، ةيناتسكابلا ةفاقثلا  نهماسجأ يف  نع  نفشكي  ءاسنلا ال  : » ًالئاق باجأف 

نوكتس كنأ  او  .لاجرلا  لثم  اًما  نهمادنه  يف  عضاوتلا  نمزتليو 

الأ لضفألا  نمف  ءاسنلاب ، لاجرلا  اهيف  طلتخيس  يتلا  ةليللا  هذه  يتبحصب 

«. ِكفطعم يعلخت 

ةيمهألا هذهب  رمألا  ناك  نإ  : » يسفنل تلقو  يلجر ، ىلع  يفطعم  تبحس 

لاوط يفطعم  علخأ  اذكهو ،  كلذ .» يف  ّيدل  ةلكشم  الف  هيلإ ، ةبسنلاب 

.صقرأ انأو  ىتح  ةرهسلا ،

لاق يل: ثيح  يلإ ؛ ةبسنلاب  ناك  ةبارغلا  نم  ناك  رخآ  اًرمأ  نارمِع  ركذ 

يذلا ديحولا  صخشلا  نأو  ةماعلا ، نكامألا  يف  ءاسنلا  نيزتت  نأ  هركي  هنإ 
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نأ ةأرملا  قح  نم  نإف  هيلإ ، ةبسنلابو  .اهجوز  وه  ةأرملا  هل  نيزتت  نأ  بجي 

مزتلت نأ  اهيلع  ّعت  ح  يف  هافش ، رمحأ  عضتو  ةفشاك ، سبالم  يدترت 

هب فصوي  نأ  نك  ام  لقأو  .اهتيب  نم  جرخت  ح  ظفحتلاو  ةمشحلاب 

نإف ةايحلا ، عقاو  يف  هتدهش  ام  لالخو  .يدايتعا  ع  هنأ  وه  اذه  هفقوم 

نوبحي برغلا  لاجرلا يف  ناكو  .لكلا  هعبتي  اًرايعم  ّدعُي  يذلا  وه  سكعلا 

ءادتراو ليمجتلا ، قيحاسم  عضو  تدتعا  إ  مث  .نهتنيز  ءاسنلا  يدبت  نأ 

ةقيقحلا يف  أ  نم  مغرلا  ىلع  لمعلا ، ىلإ  موي  لك  باهذلل  ةقينأ  سبالم 

.ّيمسر وه  اًديعبو ع  كأ ، ايعيبط  يرهظم  نوكي  نأ  لضفأ  تنك 

نارمِع بو  ينيب  داسو  يتيجس ، ىلع  تللظو  يسفن ، يف  اًئيش  غأ   

ايجيردت ينفّرع  دقو  ماظتناب ، هتيؤر  ىلع  تدتعا  ام  ناعرس  .بك  ماجسنا 

، يڤ مإ   اع  يف  ةنانرلا  ءسألا  نم  ةرهش  كأ  اوناك  نيذلا  هفراعم  ىلإ 

، اًباّتُكو دوويلوب ،)  ) موجن اوناك  .ةيفاقثلا  مهبراشم  ثيح  نم  اًعونت  كأو 

، لعأ لاجرو  يفرصمو ، ءايزأ ، يضراعو  ءلعو ، ةيطارقتسرأ ، تايصخشو 

اًصاخشأ مهلك  اوناكو  ةدحتملا ، ةكلمملاو  دنهلاو  ناتسكاب  نم  يضايرو 

انيدل ناكو  .نارمِع  ةبحصب  انأو  مهئاقلب ، تعتمتسا  متهالاب  نيريدج 

جنيتس فرعي  ناك  نارمِع  نأ  اهنمو  انعمجت ، يتلا  ةكرتشملا  ءايشألا  ضعب 

هتجوز تناك  يتلا  لاه ، يجو  رجاج  كيمل  ادج  اًبرقم  اقيدص  ناكو  ًالثم ،

(. تكيركلا  ) ةبعلل عباتملاو  بجعملا  رابك  نم  كيم  ناكو  .كاذنآ 

عقو ىلع  شيعت  مسوملا  اذه  ندنل يف  تناكو  فيصلا ، مسوم  كاذنآ  ناك 

تالفح ىلإ  ةفاضإ  ءاوهلا ، يف  تالفحلاو  ءاشعلل ، ةلصاوتملا  تاوعدلا 

ضرع مسوملا  اذه  حتتفي  نأب  ديلاقتلا  يضقتو  .ةيخلا  تايعمجلا 

هش قابس  وهو  توكسأ ،) لايور   ) ضارعتسا هبقعي  روهزلل ، يسليشت ) )

زلراشت مألا  داتعا  يتلا  ولوب ) هييتراك   ) ةلوطب مث  ةكلملا ، هرضحت  لويخلل 
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لفحو اقيسوملل ، يربنوتسالج )  ) ناجرهم اهدعبو  اهيف ، اوكراشي  نأ  هالجنو 

ًاخأو نوج ، نوتلإ  ينغملل  .يونسلا  يخلا  لوب ) ارايت  دنآ  يات  تياو  ) 

.سنتلل نودلبو )  ) ةلوطب اًرخآ  نسيلو 

( يسليشت  ) يحب ةرخافلا  هتقش  ويلويو يف  وينوي  يرهش  يضقي  نارمِع  ناك 

يتلا تاوعدلاب  ةرخازلا  ةيعتجالا  هتايحب  ًالوغشم  ندنل ، طسو  يقارلا يف 

نوكي نأ  ىلع  اهومظنم  صرحي  يتلا  ةيقارلا  تابسانملا  كلت  روضحل  اهاقلتي 

نئاكلا هبتكم  ىلع  ددرتي  ناك  كلذ ، ىلإ  ةفاضإو  .اهيف  نيرضاحلا  نم  نارمِع 

ةجلاعمل ناخ  نارمِع  ةمظنمل  ارقم  هذختي  يذلا  نوتجنيسنيك )  ) يح يف 

اعلا ءاحنأ  عيمج  نم  تاعربتلا  عمج  ةطشنأ  ىلع  فرشأ  هنمو  ناطرسلا ،

ب اًديرف  اًجيزم  نارمِع  ةيصخش  تناكو  .ناطرسلا  جالع  ىفشتسم  ءانبل 

هيلإ بذجنتو  ةفيطل ، لظ  ةفخب  عتمتيو  ادج ، اًطيشن  ناكو  برغلاو ، قرشلا 

كلذ ناكو  .لح  نيأ  هيلع  تفاهتت  ءاسنلا  تناك  .ةلوهس  لكب  ءاسنلا 

أزجتي ءزج ال  هنأ  ىلع  هتلبقو  هيلع ، تدتعا  غ أ  رمألا ، ةيادب  ينجعزي يف 

، ةبرقملا رنوكوأ  ديانيس  ةقيدصل  تطسوت  .ديرفلا  لجرلا  اذه  ةبحص  نم 

و نارمِع ، بتكم  يف  لمعت  ل  كلذك ، يتقيدص  اًقحال  تحبصأ  يتلا 

.هبح تعقوف يف  هرحس ، مواقت  نأ  ىرخألا  يه  عطتست 

دحأو رتسوو ، زيكرام  تِسرماس ، يراه  ةجوز  رتسوو ، يسيرت  تناك 

ىلع همسا  تقلطأ  اهنأ  ةجرد  ىلإ  نارمِع  بحت  برقملا ، نارمِع  ءاقدصأ 

هوخأو رتناب ،)  ) مساب هئاقدصأ  ب  فرعي  يذلا  يراه ، ناكو  .اهناصح 

مإ  ةشاش  لالخ  نم  يننافرعي  اناكو  اقيسوملاب ، علوم  نوسنوج  رغصألا 

ةعومجم يف  يساسألا  ينغملا  ناكو  ًاليمج ، ًاتوص  كل  يراه  ناكو  .يڤ 

ةيئانغ تاموبلأ  جتنأ  نأ  نوسنوجل  قبس  ح  يف  سيافيد ،) جنينسيلذ  )

يف عاقيإ  فزاع  اًضيأ  ناكو  هغو ، يف  ناياربو  دوونيو ، فيتسل 
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(. لكاشمار  ) ةسملا ةيقيسوملا  هتعومجم 

اًسمغنم يف ةهج  نم  ناكف   . .اًما فلتخم  ملاع  شيعي يف  نارمِع  ناكو 

ناك ىرخأ  ةهج  نمو  ةعامل ، ةيبرغ  ءسأ  اهَءاضف  لكشت  ةيعتجا  ةايح 

فاشتكا ةداعإ  ىلعو  دج ، لكب  يخلا  ىفشتسملا  ءانب  عورشم  ىلع  اًبكنم 

قمعتيو يف هنيد ، فشتكي  أدب  هتدلاو ، ةافو  دعب  هنأب  ربخأو  .مالسإلا  هنيد 

معطم ءادغلا يف  انلوانت  لالخ  انل ، ىنستت  ّلق  ةئداه ، ةظحل  يفو  .هتفرعم 

لاصتا ىلع  تنك  نأ  قبسي يل  أب   نارمِع  تربخأ  هتقش ، نم  بيرق  يسنرف 

ترز نأ  يل  قبسو  .ايح  يف  هيف  تركف  نأ  يل  قبسي  و  مالسإلا ، نيدب 

.ةدحاو ةرم  ّيدلاو  ةبحصب  برغملا  ترزو  ءاقدصألا ، ضعب  ةقفرب  ايزيلام 

مِّلَُسأ تنكو  كلذ ، ادع  ام  ةمدعنم  هبش  ةيمالسإلا  نادلبلاب  يتفرعم  تناكو 

نضرعتي نكو  ةيرحلا ، نم  ردق  يأ  نهيدل  نكي  تلسملا   ءاسنلا  نأب 

باتك نآرقلا  نأ  ليختأ  تنك  لب  طلستملا ، يوبألا  ماظنلا  تحت  داهطضالل 

ةديعس تنك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .نمزلا  اهيلع  افع  رماوأ  لمحيو  مراص ،

.رومألا ةقيقح  ىلإ  فرعتلاب 

ةملك وه  لب  رشب ، هطخي  عقاولا ،  يف  نآرقلا  : » ًالئاق نارمِع  يل  حرش 

هلوقي ام  ناك  ةظحللا ، هذه  ىتح  مالسإلا .» ساسأ  وه  هللاب  ناإلاو  .هللا 

ةملك نآرقلا  نوكي  فيكو  : » هتلأس ينكل  .هللاب  نموأ  تنك  انأو  ًالوقعم ،

نع نمزلا  نم  ةليوط  ةدم  ىلع  يحولاب  نآرقلا  لزن  : » ًالئاق عباتف  هللا ،»؟

هيلع هللا  ىلص  دمحم  يبنلل  هغلب  يذلا  مالسلا  هيلع  ليربج  كلملا  قيرط 

تنكو هلوقي يل ، ناك  ام  ىنعم  ةقيقح  كردأ  و  ءايبنألا .» متاخوهو  مّلسو 

( هللا : ») ًالئاق فاضأو  .هلإلاب  سيلو  هللا )  ) همسا ٍهلإب  نمؤي  هنأ  دقتعأ 

هب نمؤي  يذلا  هسفن  هلإلاوه  هللاف  هلإلا ، ىلع  ةلالدلل  ةيبرعلا  ةملكلاوه 

هل نأو  هلإلا ،» ةدارإل  ناعذإلا   » ينعي مالسإلا  نإف  عقاولا ، يفو  مهلك .» سانلا 
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، هيلع نولكوتيو  هلل ، نونعذي  نيذلا  كئلوأ  نأ  يأ  .مالسلا  وه  رخآ  ىنعم 

.ةنيكسلا غولب  نم  نونكمتي 

نأ وه  هفرعأ  تنك  ام  نكلو  .هلل  ءرملا  نعذي  نأ  ىنعم  نع  تلءاست 

طابترا يأ  كاذنآ  ّيدل  نكي  .ةنيكسلل و  الو  هلل  دوجو ال  هيف  نكي  يملاع  

ةلوفطلا تايركذب  يتليخم  يف  ةطبترم  هلإلا  ةركف  تناكو  نيدلاب ، ركذي 

ةمزأ نم  ىفاعتأ  تنك  اهنيحو  ًاثيدح ، الصفنا  دق  ّيدلاو  ناكو  .ةديعبلا 

اهيف تسسحأ  ةرم  رخآ  ركذأال  ةحارص ، لكب  .بعتلا  حص  نإ  ةيدوجو 

هانمتي ام  لك  حاجنلا  بابسأ  نم  كلمأ  تنك  نم أ  مغرلا  ىلع  ةنيكسلاب ،

رعشأو يلخاد ، ٍبيرغ يف  ٍغارفب  ّسحأ  تنك  ينكل  .رمعلا  لبتقم  باش يف  يأ 

يف كيرش  وه  ينصقني  ناك  ام  نأ  بسحأ  تنكو  .كلذك  ةدحولا  ضعبب 

ّسحأ تنك  يذلا  غارفلا  كلذ  ءلم  هناكمإب  ناك  رشب  نم  ام  هنأ  .ةايحلا غ 

.هب

.ةايحلا يف  َرخآ  ٍدعُب  ىلع  ينيع  حتفو  كلذ ، كاردإ  ىلع  نارمِع  دعاس 

هيلإ ّدجب  َعَْسأ  غ أ   ام ، اًئيش  دعبلا  كلذب  ةمتهم  رمألا  ةقيقح  تنك يف 

، فقوتأ نأ  اهعم  َّنستي يل  ةينونج ،  ةتوب  يرجت  ايح  تناكو  .لبق  نم 

؛ طقف يداملا  اعلا  يف  رصحني  دوجولا ال  نإ  : » نارمِع لاق يل  .ًاليلق  ركفأو 

قرشلا يف  سانلا  نإ  .ةسوسحمغ  اهنأ  عم  اًعطق  ةدوجوم  رومأ  كانهف 

، يمويلا مهعقاو  هب يف  نورعشيو  ةايحلل ، يحورلا  دعبلا  ىلع  كأ  نوحتفنم 

هتلك تناكو  برغلا .» يف  ام  اًئيش  روبقم  هنأكو  دعبلا  اذه  لظي  ح  يف 

أ  غ  يحورلا ، اعلاب  ةمتهم  تنك  ام  ًاثكف  يلإ ، ةبسنلاب  ادج  ةثم 

لاق راد ، تنرت  سنيرت  ينغملا  تلباق  ركذأ أ ح  .هنع  اًئيش  فرعأ  نكأ 

، ينهذ يف  اهنيح  هتلك  تقلعف  ثكلا ، هل  ينعي  يحورلا  اعلا  نإ  يل 

ناك املو  .هرسفتسأ  نأ  نم  اًموي  نكأ  و  كلذب ، هينعي  ناك  تلءاستو ع 
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كلت نأ  يف  تركف  إف  كلذك ، اعلا  اذه  نع  ثيدحلا  يف  أدب  دق  نارمِع 

.هنع ديزملا  ةفرعمل  ةيتاوم  ةصرف 

ىلع بكنم  اوناك  نيذلا  ناتسكاب  يف  يفوصلا  نع  نارمِع  يَنثّدح 

باعصلا مظعأ  يطخت  نم  نونكمتي  اوناكو  يحورلا ، مهبناج  ىلع  لاغتشالا 

شيعي نأ  نم  نك  مهدحأ  نأ  فيك  ركذو يل  .ةيحورلا  مهتالهؤم  لضفب 

هغلب يذلا  يحورلا  ماقملا  لضفب  هدسج ، ةرقتسم يف  ةصاصرب  ةداعس  لكب 

دمحم لوسرلا  مع  نبا  بلاط ، أ  نب  ايلع  نأ  ُحيو  .ةالصلا  قيرط  نع 

رعشي نأ  نود  يلصيوهو ، ةيحارج  ةيلمعل  عِضُخأ  مّلسو ، هيلع  هللا  ىلص 

ديزملا م ةفرعم  تدرأو  دش ، همالك  نكل  كلذ ، تقدص  يننظأ  .أ ال  يأب 

نايم همسا  ناك  اًعروو ، اًطيسب  ًالجر  ىقتلا  فيك  ّيلع  َّصقو  .هب  ربخي  ناك 

، ثكلا ءيشلا  رصبتلاو  ةمكحلاو  ةكربلا  نم  هللا  هاتآ  دقل  : » لاقو .شب 

لطبلا اذه  ةروص  تدبو يل  هنم .» حصنلا  ذخأل  هيلإ  نوجحي  سانلا  حبصأف 

هتلأسف هلاوقأب ، دشرتسيو  اًطيسب ، ًالجر  سلاجي  وهو  ةفيرظ ، يضايرلا 

نأ قبسي  و  ىلب ، : » باجأف ةيصخشلا ،»؟ كرومأ  هشتست يف  له  : » ةحزام

نأ امإ  شب ، نايم  ناكو  .هّدر  أجافف  اًدبأ ،» باوصلا  لجرلا  لاوقأ  تبناج 

يدتهي ىتح  ركفتيو  يلصي  وهو  ليللا ، لاوط  دجهتي  وأ  اًروف ، باوجلا  ىري 

انأو ةنتسم ، ةصب  وأو  قداصو ، صلخم  لجر  هنإ  : » فاضأو .باوجلا  ىلإ 

ديزي ةيلاملا  اياطعلا  لوبق  نع  نايم  ففعت  ناكو  اًعداخم .» سيل  هنأ  دكأتم 

.هقدصب نارمِع  ناإ  نم 

هيف عراصتت  يرطاخ  نأل  سيل  لجرلا ؛ اذه  ءاقل  نم  نكأ  ول  تين 

نيد نع  ديزملا  ةفرعم  تدرأو  لوضفلاب ، تسسحأ  أل  لب  ةثك ، ةلئسأ 

رداغ املو  .يل  هيوري  ناك  ام  عسل  يلبقت  سمل  ح  نارمِع  َدِعَس  .نارمِع 

تنك .اًغص  اًباتك  ادهأ  ىفشتسملا ، ءانبل  تاعربتلا  عمجل  اهدعب  ندنل 
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لمعلا تاطابترا  ب  تاهينه  ضعب  يل  تنست  لك  باتكلا  كلذ  أرقأ 

اعل مالسإلاو ) ناسنإلا   ) باتكلا ناونع  ناكو  .ءاقدصألا  ءاقل  ديعاومو 

ناك .م  ماع 1977 ارتلجنإ  يف  يفوت  يذلا  يتعيرش  يلع  اريإلا  عتجالا 

ببسب ةدع  تارم  نجسلل  ضرعتو  نارهط ، يف  ايعماج  اًذاتسأ  يتعيرش 

.هاشلا ماظن  عم  قفاوتت  يتلا   ةينيدلا  هراكفأ 

ىلع زَّكر  لب  ةأرملا ، داهطضا  نع  وأ  ةمراص ، ميلاعت  نع  يتعيرش  بتكي   

عمتجمل فيك  لءاستو  ثيدحلا ، عمتجملا  دقتناو  .قالخألاو  ةفسلفلا  يبناج 

قفخيو يف ةيداملاو ، ةيلسأرلل  جّوري  وهو  اقح  اًمدقتمو  اًرضحتم  نوكي  نأ 

ضارمأ راشتنا  نود  لوحيو  ةئيبلا ، ةيح  يف  لشفيو  رقفلا ، بابسأ  عنم 

هداعتبا يف  رغلا  اعلا  ةلكشم  يتعيرش  صَّخش  .بائتكالا  لثم  ةيعتجا 

عيطتسي : » لوقي بتكو  .هللاب  ناإلا  نعو  ةايحلل ، يحورلا  دعبلا  نع 

.ملعلا قيرط  نع  خيراتلاو  ةعيبطلا  نجس  نم  هسفن  ررحي  نأ  ناسنإلا 

.عتجالا ملع  ةدعاس  يعتجالا  ماظنلا  نم  هسفن  ررحي  نأ  هناكمإبو 

ىوس هسفن  نجس  نم  ررحتي  نأ  عيطتسي  همامأ   ليبس  نم  ام  نكلو 

نأو ةيتاذلا ، انتدارإ  قوفت  ةردق  بحلل  نأب  يتعيرش  نمآ  بحلاو .» نيدلا 

اذه نع  امأ  .ةيقيقحلا  ةيرحلا  غولب  ىلع  ناسنإلا  ةدعاسم  ىلع  ةردقلا  هل 

ام هنأو  ةيقطنملا ، انتاردق  قوفيو  هللا ، يلإو  هللا  نم  هنإ  : » لوقيف بحلا ،

ةدعاسم لجأ  نم  ةيتاذلا  انتابغر  ضعبب  ةيحضتلا  ىلإ  ةياهنلا  يف  اندوقي 

، ركفملا اذه  بسحبو  هلل .» ناعذإلا  وه  ىمسأ ، فده  ليبس  يف  نيرخآلا 

نوكي نأ  ىنعم  قيقحت  تاجرد  ىمسأ  يه  ةيدوبعلا  نم  ةلاحلا  هذه  نإف 

.ايقيقح اًناسنإ  ءرملا 

ناك ار  .يلخاد  يف  ىًدص  اهؤرقأ ، انأو  تلكلا ، كلتل  نأب  تسسحأ 

يذلا بحلا  اذه  ناك  ايح  يف  هيلإ  رقتفأ  تنك  يذلا  ارو  اقحُم ، لجرلا 
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نكل يعبطب ، ةيلاثم  تنك  ام  ًاثكف  .ىمسأ  فده  ليبس  لمعأ يف  ينلعجي 

فده ناكو  .عقاولا  ضرأ  ىلع  ةيلاثملا  كلت  ايحأ  نأ  اًدبأ  ةصرفلا  َّنستت يل   

الو لاوز ، ىلإ  ءيش  لك  ناك  ثيح  هيفرتلا ، وه  هيف  شيعأ  تنك  يذلا  اعلا 

.ًاسي اًتقو  الإ  مودي 

اًباب نأب  ترعشو  باتكلا ، نع  ىلوألا  اعابطنا  نع  نارمِع  ىلإ  تثدحت 

نع ثدحتن  نارمِعو  انأ  تأدب  ىتح  صق  تقو  الإ  وه  امو  .يمامأ  حتف  دق 

ناإلا رفوي  فيكو  برغلاو ، قرشلا  ب  هتفاقثو ، يتفاقث  ب  تافالتخالا 

رارمتساب غتت  يتلا  كلت  فالخب  ةتباثلا  ميقلا  نم  ةعومجم  نيدلاو 

رغلا موهفملل  جيورتلا  يف  ةملوعلا  رثأ  نع  انثدحت  .رصعلا  ءاوهأ  بسحب 

عمتجملا لثم  ةيديلقتلا ، تاعمتجملا  ضيوقتو  ةينلعلاو  كالهتسالل 

ءاسنلا سبالم  نأ  فيكو  ةضوملا ، ةوطس  ىلإ  كلذك  انقرطتو  .اتسكابلا 

سانلا ةرظن  ايباجيإ يف  ًاثأت  رثؤت  نهداسجأ  نع  فشكت  يتلا ال  تلسملا 

تناكو انتاشاقن ، ةرارح  دتشت  تناك  ام  ةداعو  .نهسفنأب  نهتقث  يفو  نهيلإ ،

ءارآ نأب  رعشأ  اًنايحأ  تنك  يننأ  عم  يلإ ، ةبسنلاب  ةيلقعلا  ةوحصلا  ام  اًعون 

.دوسأ وأ  ضيبأ  امإ  اهّلج ، يهو يف  شاقنلا ، لبقت  نارمِع ال 

ىلإ جتحي  ةيبرغلا ،  مالعإلا  لئاسو  ءاسنلا يف  ةروص  دقتني  ناك  نكل ح 

مامأ عراشلا  يف  انررم  لك  اّنكو  .هرظن  ةهجوب  يعانقإل  دهجلا  نم  ثك 

جيورتلل تايراع  فصن  ءاسنلا  اهريوصتل  نارمِع  ةرئاث  تراث  ةبك ، تانالعإ 

كلذ ىري يف  ناكو  .لاجرلا  روطع  ىلإ  تارايسلا  تاراطإ  نم  ةفلتخم ، علسل 

اذهب نهداسجأ  لالغتساب  نحمسي  نك  اوللا  ءاسنلا  ردق  نم  اًصاقتنا 

مالسإلا بلطي  ديدحتلاب ، ببسلا  اذهل  : » ددصلا اذه  لوقي يف  ناكو  .لكشلا 

ىلع نظفاحي  ىتح  كلذو  نهسابل ، يف  عضاوتلا  نمزتلي  نأ  ءاسنلا  نم 

«. اًرشب نهنوكل  نهتمارك 
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؛) ُّالملا  ) هيدانأو هحزامأ  تنك  كلذ ، هدقن  يف  نارمِع  ىدتي  ناك  ح 

لئاسو مادختسا  راشتنا  ىدم  ىلع  تفقو  ةينهملا ، سم  لالخ  ينكل 

تنكو .ءيش  لكو  ءيش  يأل  جيورتلا  يف  ةعجان  ةادأ  هتفصب  سنجلل  مالعإلا 

اع يف  ةرهشلاو  حاجنلا  قيقحتلو  .هانعمو  كلذ  ىزغم  نع  اًنايحأ  لءاستأ 

زاربإو نهلجب ، يهابتلا  ىلإ  نأجلي  ام  ةداع  ءاسنلا  تناك  هيفرتلا ،

غ .ام  دح  ىلإ  اهعبتأو  ةليحلا ، كلتب  كلذك  انأ  نموأ  تنك  دقل  .نهنتافم 

ناك ك  نكمم  دهج  لقأ  لذب  ىلع  ةينهملا  سم  حاجنلل يف  لكتأ  أ  

باطقتسال ةيرغمو  ةئيرج  سبالم  ىلع  دمتعأ  نكأ  و  نورخآلا ، لعفي 

زيكرتلا عم  نايحألا  ّلج  مَّدَُقت يف  تناك  ةأرملا  نأ  قري يل  .مالعإلا   متها 

.يركفلا اهاوتسموأ  اهتيصخش  ىلع  سيلو  اهنتافم ، ةيبذاجو  اهدسج  ىلع 

لماعتلا برغلا يف  بولسأ  ىأر يف  يذلا  ، نارمِع رظن  ةهجو  مهفتأ  تنك  دقل 

ًالكشو اهتماركل ، اًناهتما  علسلل ، قيوست  ةادأ  وأ  ءيش  اهنأ  ىلع  ةأرملا  عم 

.اهلالغتسا لاكشأ  نم  رخآ 

، رومألا نم  ًاثك  تملعت  نارمِع  ىلإ  يفرعت  ةيادب  لالخ  أ  يف  كش  ال 

فقوتأ دق  اًموي أ  لّيخُي يل  رومأ   ناعمإلاو يف  كفتلا  ىلع  اًضيأ  ُتِربُجأو 

اهنأك نيدلا  ىنعمو  ةسايسلاو  ميقلاو  قالخألا  نع  انثيداحأ  تناك  .اهدنع 

، نيرخآلا ةدعاسم  يهو  اهب ، تملح  املاط  يتلا  ةنهملا  نع  ضيوعت 

كفتلاو يف رظنلا  ُديُِعا  اهتقو  تأدبو  .اعلا  مالسلا يف  لالحإ  ةمهاسملاو يف 

يتفصب يلمع  ةتو  تناك  هسفن ، تقولا  يفو  .هفرعأ  دقتعأ أ  تنك  ام  لك 

نم كأو  ةينونج  ةروصب  دادزت  ابوروأ  يڤ  مإ   ةطحم  ىلع  جمارب  ةمدقم 

نم اغألا  ميدقت  ب  ًسقم  امإ  يلمع ، تقو  ناكو  .ىضم  تقو  يأ 

ةفاضإ هاشملا ، عم  تاراوح  ءارجإل  اعلا  ءاحنأ  لقنتلاو يف  ندنل  ويدوتسأ 

مدقأ وأ  ىرخأ ، جمارب  ىلع  ةفيض  لحأ  درت   تناك  يتلا  تاوعدلا  ىلإ 

.ةيقيسوم تالفحو  تارهس 
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ماع 1992م، يفو  .ىرخأ  ةيزافلت  تاونق  نم  لمع  ضورع  ينيتأت  تناك 

يقيسوم جمانربل  ةركف  حارتقاب  ةمتهم  تنك  اذإ  ع  املأ  جتنم  ينلأس 

يڤ مإ   تناكو  .هتلبقو  ًاثك  ضرعلا  اذهل  تسمحتو  .هدقتب  موقأ  ديدج 

.اهتحستكاو ايناملأ ، اهلك يف  ةيقيسوملا  جماربلا  ىلع  تقوفت  دق  اهنيح  ابوروأ 

ىعدي ناكو  صاخ  ، جمانرب  نوكي يل  نأ  نم  ينتنّكم  ةصرفلا  هذه  نأ  غ 

ةيقيسوم بهاوم  فاشتكال  ةدعاق  جمانربلا  اذه  ناكو  يف .) وفارب   )

ثيح ندنل ، ىلإ  رهشلا  ةرم يف  لقتني  ريوصتلا  قيرف  ناكو  .اهقالطإو  ةديدج 

جاتنإلاب رهتشت  تناك  يتلا  وهوس )  ) ةقطنم تاهويدوتسأ  دحأ  يف  روصن 

جروبماه يف ىلإ  ةمظتنم  ةروصب  بهذأ  تأدب  كلذ ، نم  ماع  دعبو  .زفلتملا 

حاجن خسرت  ىتح  ليوط  تقو  ِض  و  وفارب يف .)  ) جمانرب لمعلا يف  راطإ 

ُتيرجأو .ايناملأ  يف  بوبلا )  ) اقيسوم زومر  دحأ  تحبصأ  ح  يف  جمانربلا ،

ناكو تسيإ ١٧ .) لثم ( اهل  رصح  ال  ةيقيسوم  تاعومجم  عم  ٍتالباقم 

.ثيدحلا لوصأ  ديجيو  اًيلسم ، وت ، همساو  سيئرلا ، ةعومجملا  هذه  ينغم 

نإ : » ةبراوم نود  لاق  هلمع ، ىلإ  وت  زفحي  نايارب ع  تلأس  امدنع  نكل 

ضعب رضح  ىرخأ ، ةبسانم  يفو  تايتفلا .» ىلع  لوصحلاوه  همهي  ام  لك 

ايلج ب قرفلا  ناكو  .ىراكس  مهو  ةلباقملا ، ءارجإل  ةعومجملا  هذه  ءاضعأ 

نع نارمِع  بو  ينيب  رودت  تناك  يتلا  ثيداحألاو  تافرصتلا  هذه  لثم 

ةئطاخلا يراكفأ  نم  ديزملا  ةيحنت  ًاثك يف  مهسأو  .تاذلا  نع  ثحبلا  ةلحر 

.ةرهشلا اع  نع 

سحأ تنك  .ندنل غ أ  اًعئار يف  اًفيص  نارمِع  عم  تيضق  مومعلا ، ىلع 

سيل يف هنأكو  ًالماك ، ًءتنا  ندنل  عمتجم  ىلإ  يمتني  هنأب  رعشي  نكي  هنأب  

اهمظني يتلا  كلت  رضحيو  ةلصاوتم ، ءاشع  تالفح  ميقي  ناكو  .مألا  هدلب 

كلت نأ  ملعي  ناك  هنإف  تالفحلا ، كلت  قيربب  عتمتسي  ناك  هنأ  عمو  نورخآ ،

ام لك  ةيناتسكابلا  هروذج  تناكو  .هيلإ  رقتفي  ع  هينغتل  نكت  ءاوجألا  
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.ُهَكُلاَ عيطتسي  سحب ال  ناتسكاب  نع  ملكتي  ناك  ام  ًةداعو  ًالعف ، هينعي 

لاقو .هقيقحت  هنك  امو  هتفاقثو  هبعشب  اًروخفو  هدلب ، بحي  نارمِع  ناكو 

اًروص ارأو  .ناتسكاب  يف  شيعيل  بهذي  ىتح  ةلئاع  سسؤي  نإ  ام  هنإ  يل 

ةذاّخأ ايالهلا  لابجو  ركبلا  ةعيبطلا  رظانم  تناك  ةيناتسكابلا ؛ ةعيبطلل 

تددرتف يف ةيلبج ، ةلحر  نيرخآ يف  ءاقدصأو  هعم  باهذلا  ىلإ  اعدو  .ًالعف 

تسيلو ادج ، ةديعب  ناتسكاب  نأ  يلإ  ليخُي  ناكو  .ةوعدلا  لوبق  ةيادبلا يف 

يف بهذي  نأل  ططخي  وهو  ءرملا  نهذ  ىلإ  ردابتت  يتلا  قطانملا  ىلوأ  نم 

عم كانه  رارقتسالا  يف  هتبغر  نع  هلاق  ام  َسنأ  إ   مث  .ةيحايس  ةلحر 

َُّرسف ةياهنلا ، تلبق يف  نأ  ىلإ  ةوعدلا  َّيلع يف  ُِّرصُي  لَظو  .لبقتسملا  هتلئاع يف 

يف عقتس  ناتسكاب ، يف  : » ةقث لكب  يل  لاقو  رورسلا ، ةياغ  كلذب  نارمِع 

«. بيرق هرظانل  اًدغ  نإ  : » ةلئاق يسفن ، ةرارق  هتبجأ يف  يبح .»

، انل ءاقل  لوأ  نم  رهشأ  ةثالث  دعب  ْيأ  ةنس 1992م ، نم  سطسغأ  يفو 

.ناتسكاب ىلإ  عوبسأ  ةدم  ةلحر  يف  تيجيرب  يتقيدص  ةبحصب  انبهذ 

(. كراب نامز   ) ةيحاض نارمِع يف  دلاو  لزنم  انثكم يف  روهال ، انترايز  لالخو 

ناكف هدلاو ، عم  لماعتلا  يف  هيدبي  نارمِع  ناك  يذلا  مارتحالا  ينفقوتساو 

مارتحالا راهظإل  ةدع  تاغل  يف  مدختست  يتلا  عمجلا  ةغيصب  هبطاخي 

يف ةيوغللا  ةغيصلا  هذه  مادختسا  تبرغتسا  .بطاخملا  عم  بدأتلاو 

مالسإلا ئدابم  دحأ  ىلإ  كلذ  درم  نأ  حضوأ يل  هنكل  براقألا ، دحأ  ةبطاخم 

فسوي هركذ  دق  ناك  رمأ  وهو  انس ، ربكأ  مه  نم  مارتحا  ىلع  ثحت  يتلا 

نيدلاولا ةلماعم  نسحن  نأ  نآرقلا  انملعي  : » لاق ثيح  كلذك ، نيدلا  حالص 

بولسألا يف اذه  ناك  اذإ  تلءاستو ع  انتيبرت .» اينافت يف  هنأل  هبحنو ؛

يذلا ديدشلا  طابترالا  لباقت  ام ، ةفاسمو  زجاوح  دجوي  نيدلاولا  ةبطاخم 

اهنم ةدع  لايجأ  شيعت  ام  ةداع  يتلا  ةيناتسكابلا  تالئاعلا  ب  هتظحال 

ىدم نم  هيلع  تفقو  امل  كلذك  تشهُد  دقو  .دحاو  تيب  فقس  تحت 
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، مهعم لماعتلا  مهبدأو يف  مهءابآ ، يناتسكابلا  قهارملاو  لافطألا  مارتحا 

.نسلا ةغص  تنك  مهنم ح  تنكو  يبرغلا ، لافطألا  ضعب  فالخ  ىلع 

انتبو يف جولثلاب ، ةاطغملا  لابجلا  ممق  انقلست  ناتسكاب ، انترايز  لالخو 

دابأ مالسإ  ىلإ  كلذك  انرفاسو  .قلطلا  ءاوهلا  رانلا يف  ىلع  اًياش  انعنصو  ٍمايخ ،

يقتلن اّنك  ءاشع ، وأ  ءادغ  تالفحو  ةفلتخم ، تابسانم  يفو  .يشتاركو 

انبكرو .مهتايح  حجانو يف  يرصعو  حتفتم  اوناك  نيذلا  نارمِع  ءاقدصأ 

ىلإ اندع  مث  ةيليل ، ةلوج  يف  انبهذو  بكلا ، يشتارك  ءانيم  يف  براقلا  ةرم 

يهو تسام ، ) تسام ، ناخ ( : يلع  حتاف  ترصن  ةينغأ  ماغنأ  ىلع  تيبلا 

تاراشإ دنع  فقوتن  انك  ةدوعلا ، قيرط  يفو  .ليجستلا  ةلآ  نم  حدصت 

.مسايلا رهز  نم  رواسأ  تيجيربلو  يل  عاتبي  نارمِع  ناك  ثيح  رورملا ،

ىلإ دوعي  يذلا  يرعملا  هزارطب  يشتارك  ةنيدم  يف  دنسلا  يدان  ينبجعأف 

تاينيتس يف  يدانلا  كلذ  اونب  دق  نويناطيربلا  ناكو  .ةيرعتسالا  ةبقحلا 

دعب الإ  هيلإ  مضنالاب  يلحملا  ناكسلل  حَمسُي  و  رشع ، عساتلا  نرقلا 

مكحلا قبع  لمحت  لازت  ال  ءاوجألا  تناكو  .دنهلا  نع  ناتسكاب  لاصفنا 

ةيلوحكلا تابورشملا  تناكو  .ةيدنهلا  ةريزجلا  هبشل  هتمظعو  اطيربلا 

ضعب يف  الإ  بورشملا  لوانتأ  و  ةماعلا ، نكامألا  يف  دئاوملا  نع  ةبئاغ 

و ةديج ، ذيبنلا  ةيعون  نكت  .صاخشألا   ضعب  ةفايض  نحنو يف  تويبلا ،

ب اهكالهتسا  رشتني  ناك  يتلا  ةيوقلا ، ةيحورلا  تابورشملا  لوانتأ  نكأ 

يأ الو  ةيلوحكلا ، تابورشملا  برشي ال  نارمِع  نكي  .كانه و  لاجرلا  ضعب 

نع دعتبن  نأ  تيجيربلو  يل  ديفملا  نم  ناك  ارو  .ذيبنلا  نم  رخآ  عون 

.عيباسأ ةعضب  بارشلا 

اهنم تظفتحاو  اقح ، ةعئار  ةلحر  ناتسكابل  يل  ةرايز  لوأ  تناك 

قيفتست يتلا  قرشلا  ءاوجأب  عاتمتسالا  ةياغ  تعتمتساو  .ىسنت  تايركذب ال 
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نسحو كانه ، مهتلباق  نيذلا  سانلا  فطلب  ًاثك  ترثأتو  ساوحلا ، اهل 

اع نع  اًما  اًفلتخم  ًاملاع  ناكو  .مهبولق  نكسي  هللا  ناك  سانأ  مهمرك ؛

ةرشابم هناضحأ  ىلإ  ردقلا  داعأ  ًاملاع  ناكو  .يبئاجعلاو  بيرغلا  هيفرتلا 

اضغ لازي  ةرايزلا ال  كلت  هتشع يف  ام  ناكو  .ناتسكاب  ىلإ  ةرايز يل  لوأ  دعب 

زئاوج ميدقت  لفح  روضحل  سولجنأ  سول  ىلإ  يقيرط  انأو يف  يتليخم ، يف 

.بيلك ويديفلل  يڤ  مإ  

♦ ♦ ♦

ءاسنلا تناكو  .ةخراص  ةروصب  اًفئاز  زئاوجلا  ةرهس  جرمو  جره  ناك 

نيدتري نهو  ليمجتلا ، تايلمع  عنص  نم  فئاز  لجب  هابتي  تايتفلاو 

كلت نرضح   . دقو تافيخس ، نهضعب  ودبي  ناكو  .ادج  ةصقو  ةقيض  سبالم 

ّنك يذلا  ام  لءاستأ  تنكو  .طقف  ةيسمش  تاراظنو  ةيلخاد  سبال  ةرهسلا 

اهتقيدصو يله  ثيبازيلإ  عم  قحاللا  عوبسألا  تيضقو  .هءافخإ  نلواحي 

روص ةيؤرب  ًابك  اًمتها  اترهظأف  .مالفأ  ةجتنم  تناك  يتلا  نيدف ، ايلوج 

جرخأ تنك  .نارمِع  عم  هترز  يذلا  فلتخملا  اعلا  كلذب  اتبِجُعأو  يتلحر ،

ناكو .هاشملا  نم  اًددع  يقتلن  انك  ام  ًةداعو  ةنيدملا ، يف  لوجتلل  هعم 

ةليل يفو  .اهانرضح  يتلا  تالفحلا  ىدحإ  فويض  ب  نم  جيك  سالوكين 

يدتري وهو  ضايبلا ، ىلإ  لئاملا  ينيتالبلا  هرعشب  لوديآ  يليب  تحمل  ىرخأ ،

سول ناك يف  سميج  وت  نأ  فداصو  .ةيسمش  تاراظنو  كور )  ) مجن سابل 

لوطم ثيدح  يليبو يف  وت  كمهناف  .اًعم  انلك  جرخن  انكو  اًضيأ ، سولجنأ 

ةعومجم مايأ  ذنم  اًضعب  هضعب  نافرعي  نانثالا  ناك  ثيح  ايقتلا ؛ ح 

لوأ ناكو  مالفألا ، ةعانص  نولمعي يف  نمم  ًاثك  تلباقو  سكإ .) نشيانيج  )

لمع ةعيبط  ام  : » مث كِلمع ،»؟ ةعيبط  ام  : » وه مهنم  هاقلتأ  لاؤس 

فادهأ قيقحتو  لمعلا ، ىلع  ابصنم  هلك  سانلا  متها  ناك  كدلاو .»؟
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.عقاولا ضرأ  نع  نيديعب  هسفن  تقولا  يف  اوناك  مهنكل  ةنيعم ، ةينهم 

، ناتسكاب رمغ يف  يذلا  كلذ  نع  نوكي  ام  دعبأ  ماعلا  وجلا  نأب  تسسحأف 

.مهقدصو مهمركو  كانه  مهتلباق  نيذلا  سانلا  ءفد  تدقتفاو 

و .انلبقتسم  نع  ثدحتي  أدب  ندنل ، يف  كلذ  دعب  نارمِع  تلباق  ح 

ادهأف .انجاوز  عورشم  ركفي يف  أدب  هنكل  ةحارص ، هب  طابترالا  ّيلع  ضرعي 

لوح اهعضأ  تنكو  ًاثك ، اهب  تدعس  هللا ؛)  ) ةملك لمحت  قنع  ةلسلس 

.تاقوألا بلغأ  يقنع يف 

لءاست دقلو  .نارمِع  ىلإ  ةبسنلاب  ةدقعم  ةلأسم  جاوزلا  ناك 

يتلا ةأرملا  نعو  ام ، اًموي  جوزتيس  ناك  اذإ  ع  تاونس  نويناتسكابلا 

وأ ةيبرغ  ةأرما  راتخيس  ناك  اذإ  ام  مهلغشي  ناكو  .هبرد  ةقيفر  اهراتخيس 

جازملا ناكو  ةلئسألا ، كلت  راركت  نم  ءارفصلا  فحصلا  َّلََ  و  .ةيناتسكاب 

ىلع نارمِع  صرح  اذهل ، ةيناتسكاب ؛ ةاتف  رايتخا  ىلإ  لي  دالبلا  يف  ماعلا 

هترياس لب  كلت ، هتبغر  ضراعأ  و  .راظنألا  نع  ةديعب  انتقالع  ىلع  ءاقبإلا 

ٍجاعزناو قيض  ردصم  ناك  كلذ  نأ  نم  مغرلا  ىلع  هتفاقثل ، ينم  اًمارتحا 

.يخلا هافشتسم  ءانب  قيرط  ًةبقع يف  نوكأ  نأ  دِرُأ  مث إ   .يلإ  ةبسنلاب 

هجاوز يقلي  نأ  نم  اًقلق  اًضيأ  ناكو  اهزاجنإ ، هيلع  ةثك  رومأ  كانه  تناكو 

ءانبل تاعربتلا  عمج  تالمح  يف  هدوهج  ىلع  هلالظب  ةيبرغ  ةأرما  نم 

تمهفتو ىفشتسملا ، حاتتفا  دعب  ةرشابم  جوزتن  نأ  ّيلع  حرتقاف  .ىفشتسملا 

الو اهنيح ، جاوزلا  ىلع  ادج  ةصيرح  تنك  لوقلا إ  يننك  الو  .هقلق  ببس 

ًابك  ال اًدهج  انلذب  رهشأ ، ةعضب  نم  كأ  انفراعت  ىلع  ّر  هنأ   يس 

انك يتلا  ةماعلا  تابسانملا  ىلإ  هدحول  لصي  انم  لك  ناكف  راظنألا ، تفلن 

نّك دقو  اًدبأ ، ًالهس  نكي  كلذ   نكل  .رخآلا  نود  نم  اهرداغيو  اهرضحن 

دحأ ىلإ  انقيرط  يف  نحنو  اًعم ، انل  روص  طاقتلا  نم  نيروصملا  ضعب 
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سفت ناكمإلاب  نكي  و  .ةيضايرلا  نيرتلا  ةسرم  ةعاقوأ  معاطملا ،

يأ ىلع  نلعلا  يف  هرعاشم  رهظي  نكي  هنأل   ىرخأب ؛ وأ  ةقيرطب  روصلا 

مهرعاشم نع  نوربعي  ال  ملسملا  نإ  : » ددصلا اذه  يف  لوقي  ناكو  .لاح 

نم مغرلا  ىلع  نكلو  اًضيأ ، رمألا  اذه  ىلع  داتعأ  نأ  ّيلع  ناكو  ألملا .» ىلع 

هاشخي ناك  ام  ثدح  مايألا ، دحأ  يفو  .ةيقيقح  انتقالع  تناك  كلذ ، لك 

.ةلوطم تالاق  ةبوحصم  انل  اًروص  ةيناتسكابلا  ةفاحصلا  ترشنو  نارمِع ،

روصلا كلتل  نكي  نكل   .كلذ  ةبقاع  نم  ديدش  قلق  نارمِع  كّلمتف 

.ىفشتسملا ءانبل  هاقلتي  ناك  يذلا  معدلا  ىلع  رثأ  يأ  تالاقملاو 

هقفارأ تنك  ينكل  تكيركلا ،)  ) بعل لزتعا  دق  ناك  نارمِع  نأ  مغرو 

، ندنل جراخ  اهيف  كراشي  ناك  يتلا  ةيخلا  تاقباسملا  ضعب  روضحل  اًنايحأ 

( زوردنأ  ) عجتن جديربمورج  يف  ةيونسلا  تكيركلا )  ) تايرابم اهيف  ا 

قود هكل  يذلا  عجتنملا  يف  ش ) رتسولج   ) يف ىرجت  يتلا  كلتو  صاخلا ،

ىلإ باهذلل  ةوعد  ىقلتن  انك  امدنعو  .نوسنوجو  رتناب  دلاو  تروفوب ،

نع ًاثك  دعبي  يذلا ال  يفيرلا  رتنبو  يسيرت  لزنم  امإ يف  ميقن ، انك  كانه ،

تناكو .هتجوز  عم  قودلا  شيعي  ثيح  سواه ،) نوتنمداب   ) وأ يف عجتنملا ،

ةاهطلاو مدخلا  لمعي  ثيح  اًما ، رياغم  اع  ىلإ  ةلحر  اهنأك  ةرايزلا  كلت 

موجن ءاشعلاو  ءادغلا  تابجو  ىلإ  نووعدملا  ناكو  .راهن  ليل  انتمدخ  ىلع 

، ءايزأ تاضراعو  جرخمو ، اًباّتكو ، لعأ ، لاجرو  كورلا ،)  ) اقيسوم

ثيح ةبتكملا ، نودصقي  انس  فويضلا  رغصأ  ناكو  .هئانبأو  قودلل  ءاقدصأو 

رورم عمو  .اتلا  مويلا  حابص  نم  ىلوألا  تاعاسلا  ىتح  مهلافتحا  نولصاوي 

ناكو .يزيلجنإلا  فيرلا  ةايحب  ةطبترم  تكيركلا )  ) ةبعل نأ  تمهف  تقولا ،

، ةيانع لكب  َّزُج  بشع  ىلع  نوشو  ضايبلا ، ةعصان  اًسابل  نودتري  نوبعاللا 

( ، زميب  ) بارش نم  اًسوؤك  نوستحيو  رايخلا ، عم  زبخلا  رئاطش  نولوانتيو 

نم اًموي  نكأ  أ   فرتعأ  .يوق  يحور  هبش  بورشمل  ةيراجت  ةمالع  يهو 
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نم ًاثك  نسلا  رورم  عم  تفرعت  ينكل  تكيركلا ،)  ) ةبعل قاشع 

.ةبعلل ينفلا  جارخإلا  ينبجعي  ناكو  اهدعاوق ،

نولوانتي مهو  هئاقدصأ ، نم  دودحم  ددع  عم  هتيجس  ىلع  نارمِع  ناك 

لضفأ بلطي  ام  ةداع  ناكو  .ةيلزنملا  مهتاسلج  وأ يف  ام ، معطم  ءاشعلا يف 

، ثدحتنو دنإ ،) تسيإ   ) ةقطنم صاخ يف  خابط  نم  ةيدنهلا  يراكلا  قابطأ 

هبرطم ناكو  .ليللا  نم  ةرخأتم  ةعاس  ىتح  اقيسوملا  ماغنأ  ىلع  لكأنو 

كلذك عمتسي  ناك  هنكل  ناخ ، يلع  حتاف  ترصنوه  قالطإلا ، ىلع  لضفملا 

اًعاتمتسا عتمتسأ  تنكو  ديولف .) كنيب  و( وتوي )  ) لثم ةيبرغ ، تاعومجمل 

اهيف عمجي  يتلا  نوسنوج  هل  اهدعي  ام  ًةداع  يتلا  تاناوطسألاب  اصاخ 

.ةفلتخملا اغألا  نم  ةفيلوت 

ناكف .ةعتمم  مهتبحص  تناكو  نيدودو ، مهلك  نارمِع  ءاقدصأ  ناك 

اذ ايضاير  اًريدم  درسلا ،) ) حلا نف  نقتي  ناك  يذلا  ًالثم ، نجامم  ناثانوج 

هايإ ًهتم  نارمِع  حزاو  ةليوط ، تاعاس  انعت  ناكو  تفال ، يضف  رعش 

يذلا ارتسكرأ ، دئاق  رومليج ، رفيلوأو  .مالسإلا  ىلإ  يڤ  مإ   ةاتف  ّرج  ةلواح 

رهسي ام  ةداع  ناك  هنأ  فرتعاو يل  ايراغلب ، نم  اوت  داع  دق  ناك  هتلباق  ح 

يذلا زلوب ، ركراب  اليماك  خأ  دناش ، كرامو  .يڤ  مإ   ةانق  ىلع  دهاشيل  ًاليل 

ءارزو سيئر  هدادجأ  دحأ  ناكو  رايتخاب ، هعيرشو  ةليفلا ، بحي  اًرماغم  ناك 

نأ فدصلا  تءاش  دقو  .ندنل  يلايل  كلم  قحب  هعيرش  ناكو  .ناريإ  قبسأ يف 

.نكسلا يتليمز يف  لوراك ، عم  ندنل  مهيلإ يف  تفرعت  نم  لئاوأ  نم  نوكي 

يذلا سالج ، زلراشت  ميسولا  مألا  بتاكلاو  يفحصلا  ىلإ  كلذك  تفرعتو 

م يج  تكيركلا )   ) بعال ناكو  .نيرهش  ةدم  نانبل  يف  ةنيهر  زِجُتحا 

تالآلا عاونأ  فلتخم  بحي  ناكو  روهال ، نم  نارمِع  ءاقدصأ  نم 

ىلإ لصي  نأ  اهلالخ  نم  عيطتسي  قرط  نع  اًمود  ينلأسي  ناكو  ةينورتكلإلا ،
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نود نوسنوجو ؛ رتناب  ىلإ  ةفاضإ  نارمِع ، ءاقدصأ  مهلك  ءالؤه  ناكو  .زافلتلا 

ىلإو .ديري  نيأ  نارمِع  دوقي  ناك  يذلا  يسكاتلا  قئاس  مركأ ، ركذ  ىسنأ  نأ 

لعألا لاجر  نم  ةبك  ةعومجم  مضي  نارمِع  طيحم  ناك  ءالؤه ، بناج 

اوناكو ناطرسلا ، ىفشتسم  ءانب  ةنجل  يف  ًءاضعأ  اوناك  نيذلا  يناتسكابلا 

نارمِعل ناكو  .مهعورشم  ليصافت  ةشقانمل  هتقش  يف  ماظتناب  نوعمتجي 

قلعيو ًاثك ، هبحي  خألا  ناكو  راد ،)  ) همسا ًاثك  هب  قثي  رعش  فِّفصُم 

ىلع اًصيرح  ناكو  .هنولاص  ناردج  ىلع  هنع  رشُنت  يتلا  تالاقملاو  هروص 

رهظي نأ  ىلع  صرحيو  نارمِع ، اهيرجي  يتلا  اهلك  ةزفلتملا  تالباقملا  روضح 

ناك .هسفنب  اهركتبي  ليحو  قرط  مادختساب  كلذو  ةئيه ، لضفأ  ىلع  هرعش 

كلذ ناكو  .ةيدنهلا  ءايزألا  ضورع  ىلإ  هوعديو  يإ ،)  ) نارمِع يداني 

.ًالصأ ادج  اًقيض  ناك  هيف  يقتلن  اّنك  يذلا  تقولا  نأل  ام ؛ اًئيش  ينجعزي 

نم رعش  ففصمو  اًفيطل ، اًصخش  ناك  راد )  ) نإف كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو 

.يلاعلا زارطلا 

ثيح عبرألا ، نارمِع  داليم  ديعب  لافتحالل  ءاقدصألا  ءالؤه  لك  رضح 

نارمِعو كيم  ثدحتو  .فلِه  يرامو  لاه  يج  ةقفرب  رجاج  كيم  رضح 

يفو .ٍنضمو  ٍّداج  ٍلمعو  ةرباثم  نم  هلمع  يف  هنم  لك  حاجن  هبلطتي  ع 

دقف ًابك ، اًدهج  بلطتي  الو  لهس  هيلإ  الصو  ام  نأ  هوبجعم  ىري  ح 

لمعلاب لب  بسحف ، ةبهوملاب  ققحتي  زاجنإلا ال  كلذ  نأ  ىلع  نالجرلا  قفتا 

كيم انربخأو  نيرمتلا ، موي يف  لك  ةليوط  تاعاس  يضقي  نارمِع  ناكو  .قاشلا 

بهذي نأ  لبق  اهب  موقي  ناك  يتلا  ةعباتتملا  تافوربلاو  ةينضملا ، نيرتلاب 

لكب ناثدحتي  هو  هيلإ ، عمتسأ  نأ  ًاثك  دعسأ  دقو  .ةيملاعلا  هتالوج  يف 

اناك فيك  ظحالأ  نأ  اًضيأ  دعسأو  .هرظن  حاجنلا يف  حيتافم  نع  ةحارص 

تددعأ تنك  أل  ىرخألا ؛ ولت  ةدحاولا  داليملا  ديع  ةكعك  عطق  نالوانتي 

دق تنكو  .قدنبلاو  زركلا  ةكعك  عنصل  ةصاخلا  يمأ  ةفصو  ةرم  لوأ  اهموي 
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دقو .ةكعكلا  حاجنإل  حئاصنلا  ضعبب  ينتدوزو  فتاهلا ، ربع  اهعم  تثدحت 

، ةعئار ةكعكلا  تناك  ظحلا ، نسحلو  .ةقوفخملا  ةفرقلا  ةرك  عم  اهتمدق 

.اهنم ةدع  عطق  لوانت  مواقي  نأ  كيم  ىتح  عطتسي  و 

نم نارمِع  ءاقدصأ  نم  ةبخنلا  كلت  نإف  ءاوجألا ، كلت  نم  مغرلا  ىلعو 

، ةملاحلا هتيلاثم  هيلإ  ينتبذج  لب  هيلإ ، ينتبذج  يتلا  يه  نكت  هاشملا  

تردُق ثيح  .ناطرسلا  ىضرمل  يخلا  ىفشتسملا  ليبس  بوؤدلا يف  هدهجو 

ناكو .ينيلرتسإ  هينج  نويلم  نيرشع  ىلع  ديزي  ا  ىفشتسملا  ءانب  ةفلكت 

ةكلمملاو اكمأ  هيف  ا  ةفاك ، اعلا  ءاحنأ  نم  تاعربتلا  عمجي  نارمِع 

، ناتسكاب بحي  ناكو  .ايلارتسأو  ناتسكابو  دنهلاو  طسوألا  قرشلاو  ةدحتملا 

ةايح شيعي  نأ  ىلع  همدقت  مهسيو يف  هدلب ، ةمدخ  لضفي  هنأ  اًاد  ددريو 

عوطتملا نم  يج  نارمِع  ءارو  فطصي  ناكو  .برغلا  يف  ىنعم  الب  دغر 

يدنهلا لثمملاو  ندنل ، يف  هؤاقدصأ  مهنم  هتدعاسمل ، ةمهملا  تايصخشلاو 

لحارلاو دنهلا ، يف  لثمم  رهشأو  دوويلوب )  ) كلم ناشتاب ، باتيمأ  هشلا 

تالفح مظني  ناكو  .ةيناتسكابلا  ىقيسوملا  ةروطسأ  ناخ ، يلع  حتاف  ترصن 

ةاعرلاو ءاقدصألا  نم  ددع  ربكأ  عنقيو  تاعربتلا ، عمجل  اهل  رصح  ةيخ ال 

، ءاشعلا قابطأ  ميدقت  لالخو  .تالفحلا  كلت  يف  تالواط  ِزجح  ءارش ) ( ـِ ب

اذه ءانب  ىلإ  ةساملا  ةجاحلا  نع  رثأتب  ثدحتيل  حرسملا  يلتعي  ناك 

نكت و  .ناتسكاب  يف  ةحصلا  عاطقل  يرزملا  عضولا  ببسب  ىفشتسملا ؛

ةيحص ةيطغت  وأ  يحص ، ماظن  داجيإ  ىلإ  اهتمه  فرصت  دالبلا  ةموكح 

مامأ ويديف  طيرش  ضرعو  .ناطرسلا  ىضرمل  جالع  يأ  رفوت  نكت  و  ىضرملل ،

يفو يواسأملا ، اهعضوو  ةيناتسكابلا  تايفشتسملا  رهظي  روضحلا ، راظنأ 

ثحي نأ  لبق  ناطرسلا ، ىفشتسم  ءانب  زرُحأ يف  يذلا  مدقتلا  هسفن  تقولا 

.نارمِع عورشم  ةمهاسملاو يف  ءاخسب  عربتلا  ىلع  روضحلا 
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( كراب دياه   ) ةقيدح يف  لاتننتنكرتنإ )  ) قدنفب تالفحلا  هذه  ىدحإ  ماقأ 

، ناخ يلع  حتاف  ترصنل  ًالفح  اهيف  رضحأ  ةرم  لوأ  كلت  تناكو  ندنل ، طسو 

تناكو ناتسكاب ، ورافابب  بقلي  ناكو  .ةليللا  كلت  هؤادأ  ينشهدأ  يذلا 

شرتفيو ةينبلا ، مخض  ترصن  ناكو  .يسفن  ًاثأت يف  تالفحلا  كأ  نم  هتالفح 

نم ثكو  ةلبطلا  يفزاع  طسوتي  ثيح  حرسملا ، ةبشخ  ةيضرأ  ىلع  داجسلا 

ةوقلا ب  باسني  يذلا  هتوصب  حدصي  ينغي ، حو  .هل  قفارملا  ينغملا 

دوقيوهو هيناغأ ، تلك  عم  مات  ٍماجسنا  يف  هدسج  ىهتي  يف  ةقرلاو ،

ديرف عقو  هتوصل  ناكو  .هيدي  نم  تاكرحب  هل  قفارملا  يقيسوملا  تاعاقيإ 

عيطتسي هنأ  معزي  مهضعب  ناكو  .هبلق  قعأ  يف  ام  ٍناكم  نم  ٍتآ  هنأكو 

.دحاو سَفَن  يف  ةيقيسوم ) تغن   ) تافاتوكأ ةينا  لقنتلا ب 

اوناكو .كلذ  ناخ  ضرع  ىلع  ةيندنللا  ةليللا  كلت  يف  رومهجلا  ىشتنا 

توصلاو عاقيإلا  عم  اَقّلَح  يجو  كيم  ىتح  هتوصل ، اًبرط  نوليتي  اًعيمج 

مظتناو .ءانغلا  ترصن يف  لاسرتسا  عم  ايقرو  ًءاهب  دادزي  وجلا  ناكو  .يجشلا 

نورطو مهيديأب ، نود  مهو  تاقلح ، يف  يناتسكابلا  بجعملا  ضعب 

لخدي ناتسكاب ، يف  : » ًالئاق نارمِع  انربخأو  .ةينيلرتسإلا  تاهينجلاب  ترصن 

لالخ سانلا  شيعيو  ةيقيقح .» ةيحور  لاح  يف  اقيسوملا  هذهل  نوعمتسملا 

داشنإ ىلع  موقي  ينيدلا  حيدملا  نم  نول  يهو  يلاوقلا ) اقيسوم   ) تالفح

نأش كلذ  يف  مهنأش  ةيقيقح ، ةيحور  ةبرجت  يحور  عباط  تاذ  دئاصق 

نإف ةيفوصلا ، ميلاعت  بسحب  : » نارمِع فاضأو  .مهسفنأ  يقيسوملا 

يفو هللا .» توكلم  ىلإ  اهب  قلحت  ًةحنجأ  حورلل  يطعت  يلاوقلا )  ) اقيسوم

دشنملا تاناوطسأ  لوأ  اطعأ  دق  ةيكيرمألا  بس  ةلجم  ريدم  ناك  عقاولا ،

ةعومجمل لوو ) اذ   ) لفح لالخ  كلذ ، نم  تنس  لبق  اهيلع  تلصح  ترصن 

كلتل ّطق  عمتسأ  و  .لرب  رادج  طوقسب  ًالافتحا  لرب ، يف  ديولف ) كنيب  )

، هاقيسوم ينترسأ  يذلا  بيجعلا ، نانفلا  اذه  تفداص  دقو  اَمأ  .تاناوطسألا 
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ريدم ربخأ  .هنع  ديزملا  فرعأ  نأ  ديرأ  ينتدجو  دقف  هؤانغ ، قّلحو  

تالئاعلا قرعأ  ىدحإ  فنك  يف  دِلُو  هنأب  ميجنأ ، ىعدُي  ناك  يذلا  هلعأ ،

حبصأ نأ  ىلإ  قيرع  يفوص  يقيسوم  وج  عرعرتو يف  ةيناتسكابلا ، ةيقيسوملا 

هاش  ) بقل قحتساو  ةيدنهلا ، ةراقلا  هبش  يف  يلاوقلا )  ) يدشنم رهشأ 

ىلإ لضفلا  عجريو  يلاوقلا .)  ) اع مجن يف  عملأو  رويطلا ، كلم  ْيأ  هاش ،)

غلبو داموو ،)  ) تاناجرهم لالخ  نم  برغلل  ترصن  ميدقت  لييرباغ يف  رتيب 

ةيئانغلا تاموبلألا  ضعب  جتنأ  نأ  يحورلا  ءانغلا  ةمقلا يف  هذهب  رثأتلا  هب 

دقو .اهركتبا  يتلا  ةيراجتلا  دلروو ) لير   ) ةمالع ةدئافل  هعم  ةكرتشملا 

.اعلا توص يف  لضفأ  كلت  ترصن  نأ  ةرم  نوتس ،) جنيلور   ) ةلجم تبتك 

ةعومجم نم  ونوب  مهنمو  اعلا ، يف  يقيسوملاو  ينغملا  رهشأ  ناكو 

.هعم كرتشم  لمع  جارخإل  نوعلطتي  ورافاب ، ونايشتول  يلاطيإلاو  وتوي ،) )

لبتقم يف  ةايحلا  اوقراف  نيذلا  نانفلا  نموهو  يلكاب ، فيج  داعأ  دقو 

ةغراف يتجالث  : » لاق هنأ  هنع  َلِقُنو  ترصن ، ناحلأ  نم  ثك  ليجست  رمعلا ،

ال ناخ .» ترصن  تاموبلأ  دحأ  مضت  اناوطسأ  ةعومجم  نكل  ماعطلا ، نم 

نأ دعب  .ةيحورلا  ناخ  ترصن  اقيسوم  ىلع  ىذغتي  ناك  فيج  نأ  يف  كش 

حمست انثتسالا ح  نانفلا  اذهل  فيتس  مّدُقأ  نأ  تررق  كلذ ، لك  تعمس 

.كلذب فورظلا 

، ىرخأ ىلإ  ةلواط  نم  لقنتي  نارمِع  ذخأ  انثتسالا ، ضرعلا  اذه  دعبو 

باتيمأ نم  ناك  امو  .ةدح  ىلع  فويضلا  نم  دحاو  لكل  ثدحتي  نأ  ًالواحم 

روضحلا ثحي  تالواطلا  لقتني ب  راصو  نارمِع ، لثم  لعف  نأ  الإ  ناشتاب 

ىفشتسم حبصأ  ةدع ، تاونس  دعبو  .اهلكأ  هدوهج  تتآف  عربتلا ، ىلع 

نارمِع ةدلاو  مساب  اًنميت  ناطرسلل ، موناخ ) تكوش  ىركذ   ) ثوحب زكرمو 

ىلع نيرداقلا  ىوس  اهيف  جالعلا  ن  عفدي  ال  اهتاذب ، ةاق  ةسسؤم  ةلحارلا ،

نم ىفشتسملا ٪75  اهيطغي  يتلا  ةيجالعلا  تامدخلا  ةبسن  لصتو  .كلذ 
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رالود نويلم   20 وحن عمجي  نارمِع  لاز  امو  .ضيرم  لكل  جالعلا  فيلاكت 

ٍناث ىًفشتسم  ءانب  ايلاح  يرجيو  .تاقفنلا  هذه  ةيطغتل  ايونس  مأ 

.يشتارك ناطرسلل يف 

لجأ نم  ماُقت  تناك  دقف  تاعربتلا ، عمجل  نارمِع  تالمحب  ًاثك  تبجعأ 

ةماعلا تاقالعلا  طبروأ  ةعتملا ، قيقحت  اهنم  ضرغلا  نكي  و  ةليبن ، ةياغ 

تدتعا يتلا  تالفحلاو  تابسانملا  كلتك  ةيصخش ، ضارغأ  قيقحت  لجأ  نم 

ةرضاح ةيلوحكلا  تابورشملا  نكت  و  .اقيسوملا  ةعانص  اع  يف  اهروضح 

نمض لظي  اهكالهتسا  نإف  تدجُو ، نإو  ةيخلا ، تابسانملا  هذه  يف  ةوقب 

فارطأ نوبذاجتيو  نوصقري ، اوناك  فويضلا  نإ  مث  .لوقعملا  قاطن 

.ةرهسلاب نوعتمتسيو  ثيدحلا ،

راهن ليل  لمعي  ناكو  ةفاك ، اعلا  ءاحنأ  ترصنل يف  تالفح  نارمِع  مّظن 

ناك ك  هللا » ةاضرم   » هئارو نم  يغتبي  ناك  يذلا  عورشملا  اذه  لجأ  نم 

زاجنإل ةوقلاو  ةعاجشلاب  هد  ناك  يذلاوه  هنيد  نإ  لوقي  ناكو  .لوقي 

، مالكلا ىلع  رصتقي  نارمِع  مالسإ  نكي  .ةدع و  تاونس  ىدم  ىلع  هتمهم ) )

وحن يقرشلا ، بونجلا  ىلإ  ةهجوم  تناك  يتلا  هتداجس  ىلع  يلصي  هتيأر  لب 

ناكو .ودرألاب  ٍلاع  توصب  ىلاعت  هللا  يجاني  هعمسأ  اًنايحأ  تنكو  .ةكم 

.مالسإلا هنيدب  هتفرعم  قيمعت  ليبس  ٍمهنب يف  بتكلا  أرقيو  ناضمر ، موصي 

دجسم راوجب  مالسإلا  نع  بتك  عيب  ةصصختم يف  ةبتكم  روزن  اّنك  ام  ةداعو 

تاعاس يض  انكو  .ددع  الب  اهنم  بتكلا  عاتبي  ناكو  كراب ،) ستنجير  )

صنلا تأرق  ركذأ أ ح  .اًعم  نآرقلا  سرادتو  بتكلا ، كلت  ةءارق  ةليوط يف 

نم هتأرق  ام  لك  نع  اًفلتخم  ناك  هنأل  ادج ؛ اًبيرغ  ادب يل  ةرم ، لوأ  آرقلا 

.هللا ناك  هتلك ؛ ةنماكلا يف  ةوقلاب  رعشأ  تنك  ينكلو  .لبق 

.مالسإلاو ةيحيسملاو  ةيدوهيلا  ب  هباشتلا  هجوأ  فشتكأ  نأ  أجاف 
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يحيسملاو دوهيلاو  ملسملا  نأ  يه  تانايدلا ، كلت  ءاقتلا  طاقن  ىدحإ 

تنك وه أ  ديدجلا  نكل  .لبق  نم  كلذ  فرعأ  تنكو  هللاب ، اًعيمج  نونمؤي 

ميهاربإ لثم  ليجنإلا ، نم  مهيلإ  تفرعت  نيذلا  مهسفنأ  لسرلا  صصق  أرقأ 

هللا لسرأ  دقل  : » ًالئاق نارمع  يل  حضوأ  ددصلا ، اذه  يفو  .ىسيعو  ىسومو 

رخآ وه  دمحمو  ةفلتخم ، ةنمزأ  فلتخم يف  ءايبنأ  لالخ  نم  اهسفن  ةلاسرلا 

ةلاسر متأو  حضوأ  دقو  .ّيبنلا  متاخ  نوملسملا  هيمسي  اذل ، ّيبنلا ؛ كئلوأ 

.لبق نم  هفرعأ  نكأ  ام   اذه  رشبلل ،» هللا 

، اهمهف ّيلع  ىصعتسا  يتلا  ةيحيسملا  ميهافملل  دوجو  ال  نأ  تفشتكا 

ةديقع نإف  كلذ ، سكع  ىلعو  .ىلوألا  ةئيطخلا  وأ  ثيلثتلا  ةديقع  لثم 

هقلخ يتلا  ةعيبطلا  يهو  ةرطفلا ، ىلع  دلوي  دولوم  لك  نإ  لوقت : مالسإلا 

مالسإلا نإف  اهبكتري ، ةئيطخ   ثرإ  لمحي  وهو  دلوي  نأ  َضوِعو  .اهيلع  هللا 

 ﴾ ٌةَنيِهَر ْتَبَسَك  اَِ  ٍسْفَن  ُّلُك   ﴿ نأو هلاعفأ ، ةيلوؤسم  ٍناسنإ  لك  ُلِّمحُي 

ُرَِزت َالَو  ماعنألا ﴿ : ةروس  نم  ةيآلا 164  ءاج يف  دقو  ةيآلا 38 ) رثدملا : ةروس  )

.ةيقطنم اهتدجوو  اهلك  رومألا  هذه  يف  تركفف  ىَرُْخأ .﴾ َرْزِو  ٌةَرِزاَو 

فيك تركذتو  .قمعب  اهيف  تلمأتو  ةيدرفلا ، ةيلوؤسملا  ةركف  ينتبجعأو 

لدابتلا ةنس  لالخ  ّيلإ  نوثدحتي  ال  نسلا  يف  رابكلا  دوهيلا  ضعب  ناك 

أ ّيلع  نوذخأي  اوناك  مهنأل  ةدحتملا ؛ تايالولا  يف  اهتيضق  يتلا  يداكألا 

(. تسوكلوهلا  ) اوفرتقا ناملألا  نأو  ةيناملأ ،

ايناملأ خيرات  نم  ةبقحلا  كلت  تناكو  ةيبلسلا يل ، مهترظن  مهفتأ  تنكو 

نأ لبق  ثدح  رمأب  مهتذخاؤم يل  رربي  كلذ ال  نكل  .ءايتسالاو  ةرارملاب  ؤل 

لالخ نم  تملعت  دقل  ةيسنجلا ؟ ةيناملأ  وك  وه  ديحولا  يبنذ  نأكو  دلوأ ،

يف ةلادعلا  نم  سيل  يعجلا  باقعلا  وأ  ميرجتلا  نأ  مالسإلا  نع  اءارق 

نيرخآلا صصق  نم  ةدافتسالا  ىلإ  نووعدم  انلك  هسفن ، تقولا  يفو  .ءيش 
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عنم ىلع  انتزع  يوقنو  ةرباغلا ، ةنمزألا  نمو  يضاملا  يف  تثدح  يتلا 

.اعلا ناكم يف  يأ  ةوسقلا يف  نم  دحنو  ملظلا ، ثودح 
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سماخلا لصفلا 

كاردإ مث  فاشتكاو  ةرماغم 

.اًعابت أيس  يقابلاو  كلقع  رّرح 

جوف نإ 

ىوس تقحاللا ، تنسلا  لالخ  ناتسكاب  ىلإ  ارايز  ب  لصفيال  ناك 

اًئيش هبح  عقأو يف  كأ ، دلبلا  اذه  ىلإ  فرعتأ  نأب  حمس يل  ام  ةليلق ، رهشأ 

اهشيعأ يف تنك  ةيقيقح  ةرماغم  تارايزلا  كلت  نم  ةدحاو  لك  تناك  .اًئيشف 

تاوصألاو ناولألاو  ةرارحلا  عقو  ىلع  ساوحلا  اهل  قيفتست  رخآ ، اع 

ناعطق روصو  ةبالخلا ، ةعيبطلا  رظانمو  ةيوقلا ، ماعطلا  تاهكنو  حئاورلاو ،

عتمتسأ تنك  .قيرطلا  بناج  ىلع  هايملا  كرب  حبست يف  يهو  ءاملا ، سوماج 

ناك هنأل  ةنيدملا ؛ ىلإ  راطملا  نم  ةرايسلا  هيضقأ يف  تنك  يذلا  تقولاب  ًاثك 

ئفادلا وجلا  اذه  ىلإ  ىرخألا  ايح  نم  ةديرف  ةباوب  ربع  اًروبع  ّدعُي 

ةملستسم انأو  ةرايسلا ، جاجز  ربع  رظنأ  تنكو  .كلذك  يبئارغلاو  فايضملاو 

يتلا ةفاقثلا  هذه  اًددجم يف  صوغأ  نأ  ىلإ  علطتأو  يرظن ، هيلع  عقي  ام  لكل 

اًديور اهب  سنأتسأ  تحبصأ  يتلاو  اًقباس ، هتفلأ  ام  لك  نع  ًاثك  فلتخت 

.اًديور

، ناتسكاب ميلاقأ  لمجأ  نم  اقح  اهنإ  .تالحرلا  كلت  ىدحإ  مشك يف  انرز 

يتلا اهجورمو  ةيزوفلا ، اههايم  لوا  دجو  جولثلا ، اهوسكت  يتلا  اهممقب 

برغ لش  لئابقلا  ةقطنم  اًضيأ  انرزو  .ًءاهبو  ًالج  روهزلا  اهديزت 

مغرلا ىلع  بكلا  مهمركب  نوزيمتي  نيذلا  نوتشبلا  نطوم  ثيح  ناتسكاب ،

نيذلا ءاسنلا  نم  ةلقلاو  لاجرلا  ناكو  .اًنايحأ  مهيلع  ودبت  يتلا  ةوسقلا  نم 

ءارضخلا مهنيعأ  تناكو  مهتينب ، ةفاحنو  مهتماق  لوطب  نوزيمتي  مهانلباق 
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براوش لاجرلا  بلغأل  ناكو  .نوللا  ةقماغو  ةليوط  بادهأ  فلخ  ىراوتت 

راولاش  ) يز نودتري  اوناكو  ةثك ، مهاحل  تناكو  .باجنبلا  لاجر  رارغ  ىلع 

نم عنصت  يتلا  كلت  لضفأ  تنكو  .ةفلتخم  ناولأ  نم  مئعو  صيمق ،)

نوطيحي اًضيأ ، ةيبصلاو  لب  لاجرلا ، نم  ثك  ناكو  .عمال  يضفو  دوسأ  شق 

ناكو .مهفاتكأ  ىلع  فوكنيشالكلا  نولمحيو  صاصرلا ، ةمزحأب  مهروصخ 

نك اللاو  نهنم ، لئالقلا  ىوس  هئيبلا ، كلت  يف  ءاسنلا  ةيور  بعصلا  نم 

، ناك يذلا  يلبقلا  يديلقتلا  سابللا  نيدتري  ّنك  ثيح  .لوقحلا  يف  نلمعي 

كلذ نم  اًسابل  تيِدُهأ  دقو  .اقلا  رمحألا  نوللاب  وأ  اًيهاز ، ايدرو  امإ 

، ةضافضف ةرونت  نم  اًنّوكم  سابللا  ناكو  .عطاس  نول  اذو  ًاليمج  ناكو  عونلا ،

، هيف َكيح  يذلا  زيرطتلا  لقث  لفسألا  ىلإ  اهدشيو  ةيدومع ، تاينث  اهب 

مشك ضرأ  تناكو  .ةيندعملا  عطقلاو  ةغصلا  سارجألا  نم  ددع  ىلإ  ةفاضإ 

ةغص عالق  اهنأك  ودبت  ةينيطلا  لزانملا  تناكو  اهقارتخا ، بعصيو  ةيرخص ،

.ةيقدنبلا ىوس  اهنم  ربعي  نأ  هنك  ءيش  هنأ ال  ةجردل  ةغص , ذفاونب 

اهنإف  ناتسكاب ، نم  اًءزج  تناك  لئابقلا  ةقطنم  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

رومألا رظنلا يف  ناكو  .لئابقلا  ءعز  مكحل  لب  نوناقلا  مكحل  ةعضاخ  نكت 

ىمستو لئابقلا  خويش  اهدقعي  سلاجم  لالخ  نم  لصحي  ةيميلقإلا 

وهو مهفرع , نوتشبلا  مرتحيو  .عجإلاب  تارارقلا  ذختت  ثيح  اكج ،) )

دارفألا مزلت  تناك  يتلا  ةيقالخألا  ميلاعتلا  نم  ةموظنمو  فرش  قاثيم 

ةقطنملا كلت  تدهش  دقو  يلاو .) نوتخاب   ) ىمسيو مهتافرصت , ةعجلاو يف 

لغتسا ثيح  كلذ ، نم  تاونس  دعب  قطانملا  هذه  يف  نابلاط  ةكرح  زورب 

ىلع ادج  طخلا  نم  حبصأو  .مهب  اومتحاو  نوتشبلا ، مرك  فرطتملا  ضعب 

.هنع ثدحتأ  يذلا  انترايز  تقو  ىتح يف  قطانملا ، كلت  روزي  نأ  صخش  يأ 

لخدن نأب  دودحلا  دونج  انل  حمس  وتشبلا ، هثرإو  نارمِع  ةرهش  لضفبو 

.ةحلسم ةيرود  نمض  قطانملا  كلت 
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طيرشلا دودح  ىلع  عقت  يتلا  انقيرط  ةيدودحلا يف  رواشيب  ةنيدم  انرزو 

عطق نم  رواشيب  نم  علسلا  نم  ةدع  اًعاونأ  يرتشي  نأ  ءرملل  نكو  .يلَبَقلا 

راجحأب ةمعطم  ةضفلل  ةيديلقت  ةيودي  تاغوصم  ىلإ  ةبكلا  شيشحلا 

ىتحو لب  حالسلاو ، درمزلا  عطق  نم  ددع  يأ  ىلإ  ةفاضإ  دروزاللا ،

ةرابعوهو ةقطنملا ، كلت  ءاسن  كأ ب  اًرشتنم  عقربلا  سابل  ناكو  .موينارويلا 

يف هبشيو  يدامرلا ، ىلإ  لئام  قرزأ  هنول  كيمسلا ، سابللا  نم  عطق  نع 

ىلع ةعقاولا  ةعطاقملا  ءاسن  بلغأ  هيدترت  اموهو  .ةميخلا  ةئيه  هلكش 

هسفن لكشلا  هلو  ناتسناغفأ ، يفو  ةيناتسكابلا ، ةيبرغلا  ةيلشلا  دودحلا 

اذه ءادترا  ةبرجت  ىلإ  لوضفلا  ينعفدو  .تناك  ةهج  يأ  نم  هيلإ  ترظن  نإ 

راولاشلا  ) قوف هُتسِبَل  .وناب  ىعدت  ةيرق  يف  ةحارتسالل  انفقوت  لالخ  عقربلا 

يتلا ةكبشلا  امأ  .ةبوعصب  هيف  سفنتأ  تنكو  ٍديدش ، ٍّرَحِب  ترعشو  صيمق ،)

ةيؤرلا عطتسأ  ملف  ةأرملا  اهلالخ  نم  رظنتل  نيعلا  ىوتسم  ىلع  تكيح 

قري .ةرشابم و  يمامأ  تناك  يتلا  ءايشألا  ىوس  َرأ  و  اهلالخ ، نم  حوضوب 

.كرحتم نجس  لخاد  أب  هيف  تسسحأو  ءادرلا ، كلذ  اًدبأ  يل 

ب لوجتلاب  يعاتمتسا  ءيش  يأ  دسفُي  كلذ ،  لك  نم  مغرلا  ىلعو 

، اهيلإ انبهذ  يتلا  قاوسألا  يف  فطصت  تناك  يتلا  كاكدلا )  ) تارازابلا

ناكو ًيكح .)  ) مهنم دحاولا  ىمسي  نيذلا  يديلقتلا ، ءابطألا  ةدهاشمو 

رصح اًعاونأ ال  نوعيبيو  بيبطتلا ، باشعألا يف  نومدختسي  ءكحلا  ءالؤه 

ةبغرلا ثي  قوحسمو  يعافألا ، ّمس  كلذ  نمو  .ةبيرغلا  تاجالعلا  نم  اهل 

هذه نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةففجملا ، رمنلا  ىصخ  نم  عنصي  ةيسنجلا 

كألا ّدعُي  يعيبط  ءاود  ىلإ  ةفاضإ  اًما ، ضارقنالا  ىلع  تبراق  تاناويحلا 

روذب تيز  وأ  وجلاك ،)  ) ىمسي ام  وهو  يناتسكابلا ، ناكسلا  اًراشتنا ب 

.ةكربلا ةبح  وأ  ءادوسلا  ةبحلاب  برعلا  ىدل  فورعملا  دوسألا ، نومكلا 

: ةبحلا هذه  نع  لاق  مّلسو ، هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نأب  مهعيمج  ربخأو 
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ناعطقو محلا  تناكو  ماَّسلا .» َّالإ  سءاَد  لك  نم  ٌءاَفِش  ُءاَدْوسلا  ُةَّبَحلا  »

يف اهقانعأ ، ةقلعم يف  سارجأب  ةيبارتلا  تاقرطلا  ىلع  اهليبس  يض يف  ةيشاملا 

عاونأ ىلإ  ةفاضإ  يراكلا ، قوحسمو  ناَبُّللا  حئاورب  قبعي  وجلا  ناك  ح 

عطق رواجت  يتلا  كاشكألا  تافرش  اهب  نادزت  يتلا  اهلك  ىرخألا  لباوتلا 

عونصملا لاشلا  عاونأ  لك  بناج  ىلإ  عيفر ، قوذب  ةشوقنملا  ةيبهذلا  ّيلحلا 

، يعيبطلا نطقلاو  ريرحلا  نم  فئافلو  ايودي ، زرطملا  مشكلا  نطق  نم 

(. ليتنادلا  ) وأ كبشملا  زيرطتلا  نم  طئارشو 

يقرشلا زارطلا  ىلع  ةميخ  ةليل يف  انيضق  ثيح  دنسلا ، ميلقإ  ىلإ  انبهذ 

.ضاحرمو محب  ةدَّوزم  تناك  اهنأ  ىتح  ءرملا ، هيلإ  جاتحي  ام  لكب  ةدَّوزم 

ةحارلاب ح ترعش  مكو  .سوماجلا  ديصل  ةلحر  انقلطنا يف  اتلا ، مويلا  يفو 

تناكو ناتلوم ، يف  ةيفوص  ةيواز  اًضيأ  انرزو  .هداطصن  سوماج  يأ  دجن   

اهانيعو ليوط ، دوسأ  اهرعش  ةأرما  كانه  تيأرو  .ءارقفلا  نم  ًاثك  يوأت 

.ةيرتسه ةلاح  يف  اهسفن  لوح  فتلت  يهو  حيرضلا ، لوح  يرجت  ناتبك 

نم تقلُخ.ةيحور  تاقولخم  اهنأ  دقتعُي  نجلا ، نم  ّس  ةباصم  اهنإ  ليق يل 

ةبجو انلوانت  مث  .نجلا  كلذ  عرص  ةيلمعل  عضخت  تناك  اهنأو  رانو ، ءاوه 

نأ لبق  نوينلا  زاغب  ءاضم  حابصم  رون  ىلع  ةيعادتم  ةفرغ  يف  ةطيسب 

دحأ هكل  رصق  يف  انثكم  دنسلا ، يف  اندوجو  لالخو  .انتلحر  فنأتسن 

اهناردج نيزتو  صقر ، ةهدر  عاستاب  هتشيعم  ةفرغ  تناكو  يعاطقإلا ،

ءرملا فقي  .ميدقلا ح  يلوغملا  زارطلا  ىلع  ديلاب  تمسر  يتلا  روهزلا  فالآ 

انربخأو .عيبرلا  لصف  تاسبلا يف  دحأ  طسو  هنأك  رعشي  موسرلا ، كلت  مامأ 

لمعلا ىلع  اوبقاعت  نانفلا  نم  موسرلا  كلت  باحصأ  نأب  رصقلا  كلذ  ديس 

انل مدق  ءاشعلا ، ةدئام  ىلعو  .ةنس  ةئم  ثالث  نم  كأ  ىدم  ىلع  هترسأ  ىدل 

و هنم ، ةفشر  تلوانتف  .ايسنج  اًطشنم  هنوك  رهتشي  يذلا  ةقانلا ، بيلح 

اذه ناكو  .هلمتحأ  يوق   معط  هلو  ءيشلا ، ضعب  اًفيثك  ناك  هنأل  ينبجعي ؛
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هتمدخ ىلع  رهسي  ثيح  رخافلا ، يدنسلا  اعلا  كلذ  ميعن  شيعي يف  ديسلا 

هترسأ تمدخ  تالئاع  ىلإ  مهمظعم  يمتنيو  .مدخلا  نم  هل  رصح  ال  ددع 

نولمعي نيذلا  حالفلا  ِمكُح  نويلحملا يف  نويورقلا  ناكو  .ليج  دعب  ًاليج 

ءيش لكو  ةيباختنالا  مهتاوصأ  كلت  ناكو  .ديسلا  اذه  اهكل  يتلا  ضرألا  يف 

هيلإ دفي  اًعتجا  حابص ، لك  دقعي  ناكو  .هباعيتسا  عطتسأ  رمأ   وهو  رخآ ،

اننأب تسسحأف  .مهتالكشم  لحل  هنوع  نودجتسي  نيذلا  سانلا  نم  تائملا 

ةيطارقدلا تاسسؤملل  دوجو  ال  ثيح  ىطسولا ، روصعلا  ىلإ  ةأجف  اندع 

موقي ماظن  اهلحم  لحيل  اهفرعن ، ناسنإلا ك  قوقحو  ةيعتجالا  ةلادعلاو 

تناك ةلئاعلا  نأ  يف  كش  ال  نكل  .ةيلئاعلا  تاقالعلاو  ءالولاو  ةيحلا  ىلع 

، رخآلاب درف  لك  ءانتعا  ىدم  ىلع  تفقو  دقو  .اتسكابلا  عمتجملا  ساسأ 

كلذ ناكو  .ًاثك  َّيف  رثأ  رمأوهو  ةيئاقلت ، لكبو  طرش ، وأ  ديق  نود  نم  كلذو 

.وروألا عمتجملا  نع  اًما  اًفلتخم  اعلا 

ىظحن اّنك  لابجلا ، ءانثتساب  انبهذ ، ثيحو  نكامألا ، لضفأ  ميقن يف  اّنكو 

نوقلحتي نوبجعملا  ناك  لك  ناتسكاب ، يفو  .ادج  مهملا  صاخشألا  ةلماع 

مهفأو هينطاوم ، عأ  ًالطب يف  ءرملا  نوكي  نأ  ىنعم  ىرأ  تنك  نارمِع ، لوح 

هروذج تناكو  .ندنل  هنم يف  كأ  انه  هنطو  هنأب يف  رعشي  نارمِع  ناك  اذامل 

نوذغي هلهأو  دلبلا  اذه  نأ  فيك  ىرأ  تنكو  ناتسكاب ، ضرأ  يف  ةلصأتم 

يف مهسيل  هيلإ  لصو  امو  هتناكم ، مدختسي  نأ  ىلإ  هعفد  ام  اذهو  هناإ ،

ضراعي نارمِع  ناكو  .دَلَجو  ةوق  نم  وأ  ام  لكب  ناتسكاب  رومألا يف  سحت 

ءارو اًيعس  دالبلا  نورداغي  ملعتملا  نم  جاومأ  تناك  ثيح  ةغمدألا ، ةرجه 

.برغلا ةديغر يف  ةايح 

ةدهاشم بحي  نارمِع  ناكو  سمشلا ، بورغ  تقو  اًعم  ىشمتن  اّنكو 

هرسأت تناكو  .لوقحلا  نم  زعاملاو  ةيشاملا  ناعطقب  نودئاع  مهو  عرازملا ،
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كلذب نوبرضي  اوناكو  ةعيبطلاو ، تاناويحلا  عم  ةمجسنملا  حالفلا  ةايح 

ةعيبطلا لماعن  نأ  انبجاو  نم  نإ  يل  لوقي  ناكو  .ةايحلا  يف  ىذتحُي  ًالاثم 

دوجت ام  ردهن  وأ  مهلغتسن ، الأو  ةفأرو ، مارتحاب  ةفاك  رشبلاو  تاناويحلاو 

ُّبِحُي َال  ُهَّنِإ  : ﴿ هللا نع  نآرقلا  ءاج يف  دقف  تاخ ، نم  انيلع  ةعيبطلا  هب 

دقتني نارمِع  ناك  ببسلا ، اذهلو  ةيآلا 31 .) فارعألا : ةروس  ﴾ ) َِفِْرسُمْلا
شي ناكو  .ناتسكاب  ناكم يف  لك  لاطت  تناك  يتلا  تاباغلا  ثاثتجا  ةدشب 

يضاملا يف  تناك  نأ  دعب  لابجلا  حوفس  يف  ةمكارتملا  باشخألا  ماوكأ  ىلإ 

نك نإ  تايلمعلا  كلت  فقوي  نأب  دهعتيو  لابجلا ، وسكت  ربونص  راجشأ 

ةصاخ ةيمهأ  تاناويحللو  ةعيبطلل  ناك  ام  ًاثكو  .ةسايسلا  رغ  لوخد  نم 

اهلك تاقولخملاب  ءانتعالاو  ةئيبلا  ةيح  نأ  ينقار  دقو  يلإ ، ةبسنلاب 

.نارمِع نيد  ميلاعت  نم  مهم  ٌءزج  اهمارتحاو 

نم كأ  ضرألا  نم  نوذخأي  ال  يلحملا  حالفلا  نأ  كلذك  يل  حرشو 

ملسملا نإ  : » لاقو .مهغل  مهجاهتنإ  ضئاف  نوبَهي  اًاد  اوناكو  مهتجاح ،

«. ءارقفلا ىلإ  هتجاح  ىلع  ديزي  ام  يطعي  مث  هيلإ ، جاتحي  ام  رادقم  ردقي 

زنك هم  ءرملا  نأل  ءيش ؛ مالسإلا يف  نم  اهنيزختو  لاومألا  زنك  ةركف  نكت  و 

.رخآلا اعلا  ىلإ  هعم  اهلمح  نم  نكمتي  نلف  ايندلا ، هذه  يف  تاورث  نم 

رباعك وأ  بيرغك  اهيف  نوكي  نأ  ءرملا  ىلعو  لاوز ، ىلإ  ةايحلا  نإ  : » فاضأو

انينث اهنم  دارملاو  مّلسو ، هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  تلك  كلت  تناكو  ليبس .»

ءرملا فقي  ح  : » لاقو ةيداملا ، ءايشألا  وأ  ةيويندلا  ةايحلاب  كسمتلا  نع 

نم مدق  اموه  تقولا  كلذ  مهي يف  ام  نإف  ربقلا ، همضي  وأ ح  هللا ، مامأ 

«. ةحلاص لعأ 

كلذ تددع يف  دق  تنكل  ةقيرطلا ، هذهب  ّيلإ  ثدحت  رخآ  اًصخش  نأ  ول 

تنك نارمِع ، نع  ةرداص  تناك  تلكلا  كلت  نأل  نكل  ةغلابم ، مالكلا 
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ام قفني  ناك  هنأ  كلذ  .اهب  قطني  ةملك  لك  ينعي  ناك  هنأ  اًما  ةدكأتم 

كلذ ادع  ام  لك  صصخيو  لجاعلا ، بيرقلا  يف  هيلإ  جاتحي  ام  ىلع  همزلي 

.ىفشتسملا ءانب  عورشمل 

.ةنيكسو ءوده  يف  موجنلا  لمأتن  اّنك  سمشلا ، برغت  تناك  حو 

«. نآلا : » فاضأو كناكموه ،» ناكملا  اذه  : » يل لاقو  ةرم ، ينم  برتقاو 

.سحلاو رتوتلا  نم  طيلخب  ترعش  ينكل  اهنيح ، هدصقي  امل  تهبنت 

نايم مظن  نم  ةديصق  يعماسم  ىلع  نارمِع  أرق  ار ، يعور  نم  ئِّدهُيلو 

ىقلت هدئاصق  تناكو  .رشع  عساتلا  نرقلا  يف  شاع  يذلا  شخب ، دمحم 

: ءاوس دح  ىلع  يداوبلا  ءاطسبلا يف  سانلاو  فقثملا  باجعإلاو ب  مارتحالا 

دبعملا مدها  دجسملا ، رّمد 

هرسك عيطتست  ام  لك  رسكا 

، رخآ اًبلق  رسكت  نكل ال 

.بولقلا شيعي يف  عيدبلا »  » هللا نال 

، ُتعمسو ُتيأر  َِل  اّكل  نيذللا  باجعإلاو  رثأتلا  نم  مغرلا  ىلع 

ءاذغلا يف ةبجو  لوانتن  انكو  .ةبهرلاب  ؤل  ناتسكاب  شيعلا يف  ةركف  تناك 

كدالوأ نوكيس  : » نارمِع يل  لاقف  ءام ، لودج  برقب  ةعيبطلا  ناضحأ 

نأ ديرأ  أ  ةدكأتم  تنكو  كلت ، هتلكب  هينعي  ناك  امل  ترثأت  ملسم .»

ةدكأتم نكأ  أ   غ  ةليبنلا ، هفادهأو  هعورش  تنمآف  .هبناج  ىلإ  نوكأ 

، ركاذ يف  حيرصتلا  كلذب  تظفتحاف  .ناتسكاب  يف  شيعلا  هينعي  دق  م 

اهب لَماُعأ  تنك  يتلا  ةقيرطلل  هبتنأ  تنك  كلذ ، دصقأ  نأ  نود  نمو  ينكل 

ءاسنلا يف اهب  لماُعت  تناك  يتلا  ةقيرطلل  ماع  هجوبو  ةيبرغ ، ةأرما  يتفصب 

ةلق وأ  ءادعلا ، وأ  ضفرلا ، نم  عون  يأ  َقلأ  قدص ،  لكبو  .نارمِع  دلب 
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لَبقَتُسأ تنك  كلذ ، نم  سكعلا  ىلعو  .مهتلباق  نمم  لجر  يأ  نم  مارتحالا 

نم ًابك  اًردق  نودبُي  مهتيقتلا  نيذلا  لاجرلا  ناكو  تللح ، ثيح  ةوافحب 

يف اًنايحأ ، نوبنجتي  لاجرلا  ناك  نكلو  .يعم  لماعتلا  يف  ةقابللاو  بدألا 

نإ نارمِع.يل  لاق  .يننولهاجتيو  ّيلإ ، رظنلا  دالبلا  نم  طقف  ةيئانلا  قطانملا 

تقو ىلإ  ءرملا  جاتحي  دقو  ّيلع ، اًبيرغ  كلذ  ناكو  .يل  مهمارتحا  نم  كلذ 

ىلع ّبكنأ  تنكو  ةلماعملا ، كلتب  تكأ  الأ  تلواحو  .هيلع  داتعيل  ليوط 

.ثيدحلا ةكراشملا يف  نع  اًضوع  مالسإلا  نع  ثدحتت  يتلا  بتكلا  دحأ  ةءارق 

«. يتخأ  » يننودانيو مهمارتحا يل ، نورهظي يل  نورخآ  ناكو 

ثت ةيناتسكابلا  ةفاقثلا  رهاظم  ضعب  تناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو 

مظعم لوخدب  ءاسنلل  حمسي  نكي  ثيح   .يلخاد  يف  ةدع  تالؤاست 

ام دالبلا ، ءاحنأ  مظعم  يف  اًعئاش  اًرمأ  سنجلا  ب  لصفلا  ناكو  دجاسملا ،

يف ًالثمف ، .برغلا  ةايح  بولسأل  اًقفو  شيعت  تناك  يتلا  ةبخنلا  طاسوأ  ادع 

بهذ ح  يف  ءاسنلل ، ةصصخم  ةفرغ  يف  يدحو  ُتِكُرت  لئابقلا ، ةقطنم 

امدنع رظتنأ  نأ  َّيلع  ناك  ام  ةداعو  .لاجرلا  عم  ثدحتيو  يلصيل ، نارمِع 

دعب مشك  ىلإ  انلصوو  .ناك  ةيمهألا  نم  ودبت  تناك  رومأب  متهي  ناك 

قرحتأ تنكو  شيجلل ، عبات  ةفايض  لزنم  دنع  انفقوتو  ةرايسلاب ، موي  ةلحر 

دعو ام  وهو  تقولا ، ضعب  هعم  ىشأو  ّيلجر ، ّدمأو  ةرايسلا ، رداغأ  نأل 

ةدم يدحو  تللظو  بهذ ، هنكل  .انيفيضم  ىلع  ملس  نأ  دعب  ةرشابم  هب 

أدب ليللا  ناك  يربص ، دفن  حو  .ياش  بوك  لوانت  نود  ىتح  تعاس 

، هنع ثحبأو  ةرايسلا ، نم  جرخأ  نأ  تررقف  جراخلا ، يف  هتمتعب  فحزي 

تلخدف .اًبيرقت  ًالجر  ثالث  عم  ةفرغ  يف  تكيرك  ةارابم  دهاشي  هتدجوو 

.ًاثك كلذ  هجرحأف  نيرضاحلا ، عأ  مامأ  هيلإ  ثدحتأ  تذخأو  ةفرغلا ،

ءيشب لاقو يل  ةصق ، ةهزن  يعم يف  بهذو  ةفرغلا ، كلت  نم  نارمِع  جرخف 

.لبق نم  ةفرغلا  كلت  تلخد  ةأرما  نم  ام  هنإ  دجلا  نم 
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ةقبط وأ  ةيفارغج ، ةقطن  ةطبترم  ةلأسم  سنجلا  لصفلا ب  نكي  و 

تناك دنسلا  رصق يف  شيعي يف  ناك  يذلا  انفيضم  ةجوزف  ةنيعم ؛ ةيعتجا 

لاجرلاب طلتخت  الو  ايلك ، ةاطغم  تناكو  ةدرُب .)  ) ىمست ةلزع  يف  شيعت 

ثيح ًالوزعم ، ناك  يذلا  ءاسنلا  حانج  روزأ  تنك  نيح  الإ  اهرأ  اذل ،  اًدبأ ،

، ةايحلاب ضبني  حانجلا  كلذ  ناكو  .اهتامداخو  اهتانب  عم  شيعت  تناك 

ةجوزلا تناكو  .هب  صاخ  طاشنو  بخص  هل  ناكو  تاكحضلا ، هيف  ىلاعتتو 

، زيرطتلا يف  نهتقو  ضقي  نك  اوللا  تايرخألا  ءاسنلا  حزاو  ًةئداه ،

نوضكريو لافطألا ، بعلي  يف  ثيدحلا ، فارطأ  بذاجتو  ليسغلا ، يطو 

يدترت تناك  رصقلا ، راوسأ  جراخ  ةجوزلا  تجرخ  لكو  .ةيرح  لكب 

نإ مهراصبأ  نوضغي  نوحالفلا  ناك  ح  يف  ايلك ، اهيطغي  دوسأ  اًروداش ) )

، ةسيفن ةيده  اهجوز  اطعأ  رصقلا ، انترداغم  ىدلو  .اهل  اًمارتحا  مهب ، ترم 

ىلع هيدترأ  تنكو  يودي ، عنص  نم  ةيبهذ  طارقأ  جوز  نع  ةرابع  تناك 

.ًاثك كلذ  يننزحأف  هدحأ ؛ تدقف  نأ  ىلإ  تاونس  ىدم 

نيزت يتلا  اهلك  روصلا  تناك  انبهذ  نيأ  اننأ  اًضيأ  ناتسكاب  تظحالو يف 

تربخأ امدنعو  .اهنم  يأ  ءاسنلا يف  رهظت  و  لاجرل ، انيفيضم  لزانم  ناردج 

مهدنع ءاسنلا  ةميق  نأ  ىلأ  دوعي  كلذ  ببس  نإ  لاق  كلت ، يتظحال  نارمِع 

حسلا مدعو  نهنوص ، بجاولا  نم  ناكف  ةنيمثلا ، رهاوجلا  ةميق  يهاضت 

اهيف تلمع  يتلا  ريوصتلا  تاسلج  يف  اهنيح  تركفف  .نهتيؤرب  لجر  يأل 

تبرغتساو ابوروأ ، يف  ةجئار  تناك  يتلا  ةلئاعلا  دارفأ  روصو  لبق ، نم 

.اذه نوصلا )  ) ىنعمل

، ّحرو  تادودو ، ىرقلا  نهتلباقم يف  نم  تنك  اوللا  ءاسنلا  تناك 

يذلا ليلقلا  رزنلا  ناك  دقو  ةيزيلجنإلا ، نثدحتي  ّنك  طقف  نهنم  تاليلقو 

اهنأ يس  الو  نهعم ، لصاوتلا  ىلع  ًاثك  دعاسي  ودرألا ال  ةغل  نم  هفرعأ 
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.كأ نارمِع ال  نم  اهتطقتلا  بضغ  وأ  حدم  تلك  تناك 

نولمعي ًالافطأ  ىرأ  اًنايحأ  تنكو  دلبلا ، اذه  رقف يف  نم  هتيأر  امل  تملأت 

كانه عضولا  نإ  : » لوقي ناك  نارمِع  نكل  مهرسأ ، ةدعاسمو  لاملا  بسكل 

«. عراشلا نوتوو يف  سانلا ، ماني  ثيح  دنهلا ، هيلع يف  وه  ثكب م  لضفأ 

نإ : » نارمِع لاق يل  ةرايسلاب ، دالبلا  اهيف  عطقن  اّنك  يتلا  انتالحر  ىدحإ  يفو 

نض لاكشأ  نم  لكش  هنأ  ىلع  لافطألا  نم  ددع  ربكأ  نوبجني  ءارقفلا 

ةيلوؤسم لجرلا  لمحتي  نأ  ةداعلا  يضقت  ذإ  مهتخوخيش .» مهل يف  ةياعرلا 

هئانبأو هتاجوز  وأ  هتجوز  ىلإ  ةفاضإ  نجوزتي ، اوللا   هتاوخأو  هيدلاو 

نأل تانبلا ؛ باسح  ىلع  ءانبألا  ميلعتل  ةيولوألا  ىطُعت  تناك  اذل ، .وه 

بكلا نانتمالاب  ترعش  ىرخأ ، ةرمو  .ةركبم  نس  يف  جاوزلا  ناك  نهصم 

.معنلا نم  ثكب  اهيف  تيظح  يتلا  ةايحلا  ىلع 

نهتالئاعل ندلو  اوللا  تاعفايلا  تايناتسكابلا  تايتفلا  ةاسأمل  تنزح 

لذبي نارمِع  ناكو  .نهتدعاسمل  ام  ءيش  لعف  يننك  ول  تددوو  ةقفلا ،

ةيوناثل ةرم  تاذ  ينبحصو  .هدلب  ةشيعملا يف  فورظ  سحتل  هدهج  ىراصق 

ىعدتو ندنل ، نم  هتاقيدص  ىدحإ  تناكو  بالخلا ، لارتيشت )  ) يداو يف 

، ناتسكاب قشعت  ايفوص  تناك  .اهسيسأت  يف  تكراش  دق  رياوس ، ايفوص 

لجأ نم  ملعتلا   ) اهمساو ةيخلا ، اهتسسؤم  لالخ  نم  ىعست  تناكو 

دقو .ناتسكاب  يف  سيردتلا  لاوحأ  سحت  ىلإ  ندنل ، يف  ةنئاكلا  ةايحلا ،)

نم اهغو  ةيسردملا ، بتكلا  نم  مارغوليك  يتئم  وحن  دالبلا  ىلإ  تبلج 

ةذتاسأ ةعضبو  بدتنملا ، ريزولا  ةدعاس  اًضيأ ، تنكو  .ةيسردملا  تادعملا 

.ناتسكاب يف  ةيئانلا  قطانملا  يف  سرادملا  نم  اًددع  سسؤت  نأ  ندنل ، نم 

اهب سردي  ناك  يتلا  سرادملا  كلت  ىدحإ  لوصف  لخاد  ةلوج  يف  انبهذو 

ةيزيلجنإلا ةغللا  تاسِّرَدُم  ىدحإ  ىلإ  تثدحتو  ةبلاطو ، اًبلاط   250 وحن
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ةسرد اًنميت  شُك ،) ودنه  يإ  ةسردم   ) ةسردملا هذه  مسا  ناكو  .اهيف 

ةسردملا مزتلتو  .اهتذمالتل  يلاعلا  ىوتسملا  ىلإ  اًرظن  ةيزيلجنإلا ؛ يإ ) )

داوم ىلإ  ةفاضإ  اهلك ، اطيربلا  جهنملا  داوم  ُسِّرَُدتو  سنجلا ، ب  لصفلاب 

نع اًسورد  نوقلتي  لاثملا  ليبس  ىلع  بالطلا  ناكو  .ةيلحملا  ةفاقثلاب  قلعتت 

ةظفاحملا ةيفيكو  تاباغلا ، ثاثتجا  نعو  ضارقنالاب ، ةددهملا  جلثلا  رو 

ينتربخأو .ةماعلا  ةحصلاو  ةفاظنلا  يف  ةيساسألا  ئدابملاو  راجشألا ، ىلع 

الو ةسردملا ، هذه  بالط  نم  ًاثك  نأب  ةرايزلا  كلت  نم  نس  دعب  ايفوص 

، ركبملا جاوزلا  قيرط  نكلسي  نأ  نكمملا  نم  ناك  اللا  تايتفلا  يس 

ةجرد ضحت  ددصب  مهو  ناتسكاب ، جراخ  ايلعلا  مهتاسارد  ايلاح  نوعباتي 

ضعب ةدعاسم  نم  لقألا ، ىلع  ايفوص  تنكو  .هاروتكد  ةلاسر  وأ  تسجام 

.لضفأوه امل  نهتايح  هيجوتو  تايتفلا ، كئلوأ 

.ةنيابتم تاعابطنا  ناتسكاب  يف  هتشع  ام  ّيدل  كرت  مومعلا ، ىلعو 

الأ لمملا  نم  ناكو  سنجلا ، لصفلا ب  عقاو  عم  ملقأتلا  ةبوعص يف  تدجو 

اعلاب ّنهتيارد  تناك  ءاسن  عم  ىوس  لماعتأ  وأ  ثدحتلا ، عيطتسأ 

وه كلذ  نم  فدهلا  نأ  اًراركتو  اًرارم  يل  دكأ  نارمِع  نكل  .ادج  ةدودحم 

عضولا اذه  نأ  ىلع  اًدّدشم  جاوزلا ، ةسسؤم  ةيسدق  نوصو  ءاسنلا ، ةيح 

نم اًررحت  كأ  تناك  ندملا  نأو  ىرقلاو ، ةظفاحملا  قطانملا  كأ يف  رشتني 

داهطضا دح  ىلإ  لصي  ال  ددشتلا  كلذ  نأ  ىلع  اًضيأ  ّرصأو  .ديلاقتلا  هذه 

.ءاسنلا مارتحا  مالسإلا يف  ميلاعت  نوعبتي  لاجرلا  نأو  نهدابعتساو ، ءاسنلا 

هللا ىلص  دمحم  يبنلا  نإف  كلذب ، ملسملل  نآرقلا  اياصو  ىلع  ةوالعو 

ناك اهلك ، هرومأ  يف  ملسم  لك  هب  يدتقي  يذلا  لاثملا  وهو  مّلسو ، هيلع 

.ىنسحلاب نهل  هتلماع  لثملا  ملسملل  برضيو  نهمركيو ، ءاسنلا ، بحي 

« هلهأل مكخ  مكخ  : » مّلسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوق  ددري  نارمِع  ناكو 
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هتاجوزل ّنكي  هسفن  ناك  مّلسو  هيلع  هللا  ىلص  اًدمحم  نأ  ودبيو  . (1)

، لزنملا رومأ  يف  نهدعاسي  ناك  ثيح  ةيانعلاب ، نهطيحيو  بحلا ،

، هرافسأ يف  هنقفاري  نكو  .نهتروشم  بلطي  ام  ةداعو  ، (2) ) نهحزاو

، ةشئاع ةغصلا  هتجوز  هبح  نم  ناكو  .ملسملا  عمتجمل  ةياعرلا  نمدقيو 

دقو .هنم  تبرش  يذلا  ءانإلا  نم  هسفن  عضوملا  هاف يف  عضي  اهنع ، هللا  يضر 

هيصوأ تنكو  لب  مّلسو ، هيلع  هللا  ىلص  دمحم  يبنلاب  نارمِع  ءادتقال  ترثأت 

ناكو .ةيلزنملا  لعألا  يف  ةكراشملاب  قلعتي  يف  يس  الو  هب ، ءادتقالاب 

هنزحي ناكو  .مّلسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  نع  ثيدحلا  بحي  نارمِع 

مهلهج نم  مغرلا  ىلع  مّلسو ، هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  اًنايحأ  يبرغلا  لهاجت 

.هميلاعتو هتايحب 

مالسإلا ميلاعت  نع  ثدحتت  يتلا  بتكلا  ضعب  انعم  ذخأن  انك  ام  ًةداعو 

بيج ةرايس  انبكر  تالحرلا ، ىدحإ  يفو  .اهسرادتنو  اهأرقنل  انتالحر ؛ لالخ 

مالسإ نم  انقلطناو  ةليوطلا ، ةيربلا  تالحرلل  صصُخت  يتلا  عفدلا ، ةيعابر 

نأ لبق  ساليشت ، ةيرق  يف  اهلالخ  انفقوت  موي ، تقرغتسا  ةلحر  يف  دابأ 

ثيح نوللا ، ةيزوفلا  امار  ةحبو  ةيديلج ، راهنأو  لابج  ربع  ةلحرلا  لمكن 

ىلإ لصن  نأ  لبق  ةقطنملا  انفشكتساو  ةفايض ، تيب  يف  ٍلايل  عضب  انثكم 

ةعبرأ وحن  عافترا  ىلع  ناطيشلا ،) بعالم  ( ـ بقلت ب يتلا  ياسويد ، لوهس 

ةهزن انبهذ يف  .اعلا  اًعافترا يف  كألا  وه  لهسلا  اذه  نإ  لاقيو  .رتم  فالآ 

تحت انسلج  كلذ ، دعبو  .يسفن  بك يف  رثأ  اهل  ناكو  ةحبلا ، ىلإ  ةيحابص 

.مّلسو هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ةس  ةءارق  ىلع  نارمِع  بكناو  ةرجش ، لظ 

: اهناونعو زجنيل ، نترام  يزيلجنإلا  اعلا  فيلأت  نم  ةسلا  كلت  تناكو 

ةافو ةصقب  نارمِع  رثأتو  ةمدقتملا .) رداصملا  نم  اًقالطنا  هتايح  دمحم : )

لاجرلا نم  نارمِع  نكي  و  .اًتفال  اًرمأ  كلذ  ناكو  ءاكبلا ، ةجرد  ىلإ  دمحم 

١٣٨



نيذلا كئلوأ  نم  رخسي  ناك  ام  ةداعو  مهساسحإ ، ةقر  نورهظي  نيذلا 

نأ كيلع  ار  : » يلوقب هتبعاد ، فقوملا  كلذ  يفو  .مهرعاشم  نع  نوّربعي 

ناكو يأرلا ، ينقفاوي  تقولا .»  ضعب  سانلا  كئلوأ  لثم  نوكت  نأ  برجت 

بحأ هنأ  نم  مغرلا  ىلع  هرعاشم ، رهظي  نأ  نم  هعن  ام  ءايربكلا  نم  هيدل 

وهو ّطق ، اًدحأ  بحي  ارو ك   هبلق ، لك  نم  مّلسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا 

ىلص يبنلا  بحي  ملسم  لك  نإ  : » لوقي يل نارمِع  ناكف  .اًبرغتسم  اًرمأ  سيل 

بتك وأ  يبنلا ، ملسم  ركذ  ام  : » ةرم لاقو يل  هبلق ،» لك  نم  مّلسو  هيلع  هللا 

لب هل .» ًالالجإو  اًريدقت  مّلسو ، هيلع  هللا  ىلص  همسا  ىلإ  فاضأ  الإ  هنع 

يف يبن  وهو  حيسملا ، لثم  نيرخآ ، ءايبنا  ركذ  دنع  ىتح  : » كلذك فاضأو 

نم هسفن  ردقلا  نع  منت  ةرابعب  مهل  مهركذ  نوعِبتُي  هلل ، اًنبا  سيلو  مالسإلا 

نأ اهنيح  تكردأف  مّلسو .» هيلع  هللا  ىلص  دمحمل  هنونكي  يذلا  مارتحالا 

، دجلا لمحم  ىلع  مّلسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  ةهجوملا  تاناهإلا  مهذخأ 

.هصخشل مهريدقتو  مهبح  ىلإ  اهدرم 

فصوو مّلسو ، هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةايح  ريوصت  زجنيل  باتك  نقتأ 

مّلسو هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ناك  .اهلك  اهرهاظم  اهنّيبو يف  ةليبنلا ، هقالخأ 

ًلعمو ايفو ، اًقيفرو  هئانبأل ، ابحم  اًبأو  هتاجوز ، تايجاحل  اًهبنتم  اًجوز 

، اًيضاقو اهميظنتو ، هعابتأ  ةايح  سحت  اًدهج يف  ُلأي  ةلود   لجرو  ًيكح ،
يتلا صصقلا  نم  ثك  ناكو  .صالخلا  ىلإ  سانلا  دوقي  يذلا  هللا  لوسرو 

ىلع ةيتآلا  ةصقلا  ينترس  دقو  .هقالخأ  مركو  هتيبذاج  ىلع  لدت  هنع  اهتأرق 

: صوصخلا هجو 

ىدل دجيو  ةبعكلا ، ىلإ  موي  لك  هجوتي  مّلسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ناك 

ىلع ةيدوهي  ةأرما  تبأد  دقف  .هقيرط  يف  ةمق  ةموك  هلزنم  نم  هجورخ 

دحأ يفو  .هل  اههركو  هنم ، اهضاعتما  راهظإل  هباب ؛ دنع  ةمقلا  كلت  يمر 
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نظف .هباب  دنع  ةمق  دجي  و  مّلسو ،  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  جرخ  مايألا ،

، اهباب ةأرملا  تحتف  امدنعو  .اهتيب  يف  اهدوعي  بهذف  ةأرملاب ، ّأ  اًضرم  نأ 

نكت و  .فوخلا  اهّكل  اهمامأ ، مّلسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  تدجوو 

اهيمرتل تداتعا  اهتيب ك  ةمق  عمجت  نأ  عطتست  اهنكلو   ةضيرم ، ٍذئموي 

، ديريع مّلسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  تلأسف  .اهتداع  ىلع  جراخلا  يف 

نأ هيلع  ناكف  هتيب ، باب  دنع  ةمقلا  دجي  امل   اهيلع  قلق  هنأ  اهباجأف 

هللا ىلص  يبنلا  تلكل  ةأرملا  بلق  ّقرف  .خب  تناك  نإ  ىريو  اهباب ، دصقي 

.هللا دنع  نم  لوسر  هنأ  تنقيأو  مّلسو ،  هيلع 

دجيو ةبعكلا ، ىلإ  موي  لك  هجوتي  مّلسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ناك 

هلزنم نم  هجورخ  ىدل 

كلت يمر  ىلع  ةيدوهي  ةأرما  تبأد  دقف  .هقيرط  ةمق يف  ةموك 

دنع ةمقلا 

يبنلا جرخ  مايألا ، دحأ  يفو  .هل  اههركو  هنم ، اهضاعتما  راهظإل  هباب ؛

 ، مّلسو هيلع  هللا  ىلص 

اهدوعي يف بهذف  ةأرملاب ، ّأ  اًضرم  نأ  نظف  .هباب  دنع  ةمق  دجي  و 

.اهتيب

مّلسو هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  تدجوو  اهباب ، ةأرملا  تحتف  امدنعو 

.فوخلا و اهّكل  اهمامأ ،

اهتيب ك ةمق  عمجت  نأ  عطتست  اهنكلو   ةضيرم ، ٍذئموي  نكت 

تداتعا

مّلسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  تلأسف  .اهتداع  ىلع  جراخلا  اهيمرتل يف 

قلق هنأ  اهباجأف  ديريع ،
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، اهباب دصقي  نأ  هيلع  ناكف  هتيب ، باب  دنع  ةمقلا  دجي  امل   اهيلع 

نإ ىريو 

 ، مّلسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  تلكل  ةأرملا  بلق  ّقرف  .خب  تناك 

.هللا دنع  نم  لوسر  هنأ  تنقيأو 

ةمحر لسرأ  يبنلا  نأ  ءايبنألا  ةروس  نم  ةيآلا 107  نآرقلا يف  حرص  دقو 

ام ناك  دقل  .طقف  رشبلل  سيلو  ةكئالملاو ، تاتابنلاو  تاناويحلل  ْيأ  ملاعلل ،

نم مّلسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  نع  هفرعأ  تنك  ع  اًما  اًفلتخم  هتأرق 

ىظحأ نأب  تدعس  مكو  تاعئاش ، درجم  رمألا  ةقيقح  ناك يف  ام  وهو  لبق ،

، اهؤرقن يتلا  بتكلا  لدابتن  انكو  .ةطولغملا  راكفألا  كلت  حيحصت  ةصرفب 

تناكو يركف يل ، زيفحتب  هبشأ  تاسلجلا  كلت  تناكو  .هؤرقن  ثدحتنو ع 

يف لغوتلا  ّيلع  تلّهس  دقو  .ةيحورلا  لئاسملا  اردإو  يتفرعم  نم  ديزت 

ديزملاب ربخي  نأ  نارمِع  نم  تبلطو  يلوضف ، دادزاف  .مالسإلا  نيد  ةفرعم 

نم ثك  حت  : » يل لاقف  .رورس  لكب  هلعف  ام  وهو  هيبنو ، مالسإلا  نع 

ناكمو هرصع  ىلإ  رظنلاب  شهدم  رمأ  وهو  ءيش ، لكب  هتمحر  نع  صصقلا 

يبنلا نأ  صصقلا ، كلت  نمو  هبحت .» تاناويحلا  ىتح  لعج  ام  اذهو  هتثعب ،

ىأر ًالغشنم ، ناك  نيبو  هباحصأ ، عم  اًرفاسم  ناك  مّلسو  هيلع  هللا  ىلص 

ةرّمُحلا تتأف  .خرفلا  اوذخأف  اهخارف ، نم  نثا  عم  ةرَّمحلا  رئاط  ةباحصلا 

اهيلع ىدتعا  نمع  مّلسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لأسف  ةدشب ، اهيحانجب  فرت 

ةصقب كلذك  نارمِع  ربخأو  .اهيلإ  هعاجرإب  مهرمأو  اهيخرف ، ذخأب 

ةدش نم  رضتحي  وهو  اًبلك ، تأر  سموم  ةياكح  يورت  ىرخأ  ةروهشم 

، اهسأر ءاطغب  هتطبرو  اهفخ ، تذخأف  رئب ، نم  ةبرقم  ىلع  شطعلا 

هيلع هللا  ىلص  يبنلا  ربخأف  .بلكلا  ةياقسو  رئبلا  نم  ءاملا  عفرل  هتمدختساو 

يبنلا ناكو  .بلكلا  كلذ  عم  هتلعف  ا  اهل  رفغ  هللا  نأب  ةأرملا  كلت  مّلسو 
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ةلماعم اونسحي  نأ  ةباحصلا  نم  اًاد  بلطي  مّلسو  هيلع  هللا  ىلص 

يأب اهوجعزي  وأ  ينضملا ، لمعلاب  اهورهقي  وأ  اهوعوجي ، الأو  تاناويحلا ،

كلذ سكع  ىرأ  تنك  ةميظعلا ، ميلاعتلا  هذه  فالخبو  .لاوحألا  نم  لاح 

.ألا نم  خرصت  ىرخأ  تاناويحو  محلا  عمسأ  تنك  كلذ أ  .ناتسكاب  يف 

تاداعلا ضعبو  نيدلا  رهوج  ب  زييمتلا  ةرورض  سملأ  اهنيح  تأدبف 

.نيدلا ىلإ  مهسفنأ ال  سانلا  ىلإ  اهلصأ  عجري  يتلا  ةيفاقثلا  تاسرملاو 

تاعاس لغتسن  انكو  موي ، لك  ينهذ  ىلإ  ردابتت  ةديدج  ةلئسأ  تناكو 

يطغي تاراوحلا  كلتل  يركفلا  زيفحتلا  ناكو  .اهتشقانم  ةليوطلا يف  انتهزن 

جاعزنالاب رعشأ  ةطاسب   يهو  لابجلا ، ب  اننكسمل  ةماتلا  ةطاسبلا  ىلع 

نولماعلا ناك  امار ، ةحب  نم  برقلاب  ةفايضلا  تويب  دحأ  يفو  .اًقالطإ  اهنم 

جزمأ تنكو  .دحاو  صخشل  عستي  ضوح  ولد يف  نم  هنوبصيو  ءاملا ، نولغي 

نكلو  .يرعش  هب  لسغأو  هب ، محتسأو  رخآ ، ولد  دراب يف  ءا  يلغملا  ءاملا 

انك لب  دقاوملا ، ىلع  ماعطلا  دعنو  ميخ ، يف  انيلايل  يضقن  لقألا ، ىلع  نكن 

لابجلا دهشم  ناكو  .موي  لك  نخاس  ماعط  انل  مدقُيو  ًاليل ، ةَِّرسأ  ىلع  مانن 

تعتمتساف .ةحارلا  لبس  ىلإ  ةجاح  يأ  نع  ءرملا  ينغي  ناك  ثيحب  اًرحاس ،

ةئيبلا ىلع  تدتعاو  ًاثك ، ناتسكاب  اهب يف  موقأ  تنك  يتلا  ةرماغملا  تالحرب 

لاهسإب باُصأ  دعأ  و  دلبلا ، ماعط  دعم  اهعم  تفلأ  ةجرد  ىلإ  كانه 

.لبق نم  تنك  نيرفاسملا ك 

ةلئاع كلت  ثيح  تلاس ،)  ) ةقطنم ىلإ  ديص  ةلحر  روهال يف  نم  انقلطنا 

تقرغتساو .تالحرلا  هذه  لثمل  مدختسي  ًاغص  اًتيب  نيدلا  حالص  فسوي 

نارمِع بهذ  مث  لابجلا ، ىلإ  ةنيدملا  نم  تاعاس  عضب  ةرايسلاب  انتلحر 

ضعب سرامأ  هتقفار   .لجحلا  رويط  دايطصال  ةلوج  يف  فسويو 

نارمِع يل  لاقف  .ةليمجلا  ةيعيبطلا  رظانملاب  عتمتسأو  ةيضايرلا ، نيرتلا 
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هبلطتت م  كأ  تاراهملا  نم  بلطتي  هذهك  ديص  ةلحر  حاجنإ  نإ  : » رخفب

نيدايص مامأ  ءاوهلا  يف  رويط  حيرست  متي  ثيح  ةيزيلجنإ ، ديص  ةلحر 

مزاللا نم  ناك  نكل  رويطلا ، ضعب  ديص  نم  انّك  ديصلا .» قدانبب  ججدم 

، مدلا نولكأي  ملسملا ال  نأل  بجي ؛ اهئامد ك  نم  صلختت  ىتح  اهقيلعت 

ةنخاس ةبجو  نع  ةرابع  ءاشعلا  ناك  دقف  اذل ، دوهيلا ، نأش  كلذ  مهنأش يف 

ناكو .لبق  نم  تديطصا  لجح  رويط  نم  تّدُعأ  يراكلا ،) قابطأ   ) نم

، ثدحتن انك  ءاسملا ، يفو  .ادج  ةيهش  تناكو  ءيشلا ، ضعب  اًولح  اهمعط 

نم اًباتك  أرقأ  ثيح  يتفرغ ، ىلإ  هجوتأ  نأ  لبق  اًضعب  انضعب  حزاو 

.ودرألاب مهثيدح  لاجرلا  لصاوي  يف ح  فسوي ، بتك  ةعومجم 

عجش يذلا  ديحولا  نيدلا  هنأ  تفشتكاو  مالسإلا ، نع  قئاقح  تأرق 

، كلذ ادكأ  كلذب ، فسويو  نارمِع  تربخأ  .ّقرلل ح  ّدح  عضو  ىلع  ايلمع 

قتع ىلع  عجش  يذلا  وه  مّلسو  هيلع  هللا  ىلص  اًدمحم  نأ  فيك  احرشو يل 

جيسن يف  مهجمدل  تايلآ  تعِضُو  دقو  لب  .بونذلا  نع  ًافكت  باقرلا 

، مّلسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نمز  اًكولمم يف  اًدبع  ًالثم ، لالب  ناكف  .عمتجملا 

نم لود  تماقو  .يروهجلا  هتوصل  مالسإلا  ٍنذؤم يف  لوأ  هقتع  دعب  حبصأو 

لثم ةمكاح ، اًَُرسأ  تحضأف  لبق ، نم  ةدبعتسم  تناك  ةلماك  تالئاع 

فسوي ّرقأ  دقو  .رشع  ثلاثلا  نرقلا  ةيادب  رصم يف  اومكح  نيذلا  كيلملا 

.اتسكابلا دنسلا  ميلقإ  يف  اًدئاس  لاز  ام  ةيدوبعلا  نم  اًعون  نأب  نارمِعو 

يتلا وتوب  ةلئاع  لثم  ةيعاطقإلا ، تالئاعلا  تالالس  نع  نالجرلا  ملكتو 

ىلع ءاقبإلا  لثم  ةدقلا ، اهديلاقت  ىلعو  ةطلسلا  ىلع  اهتضبق  تمكحأ 

نوكت نأ  ناتسكاب يف  لشف  اَيَزَعو  رأثلا ، فرعو  نيروجأملا ، حالفلا  ةقبط 

بونج دوسي  لاز  ام  يذلا  يقبطلا  يلإ  دويفلا  ماظنلا  ىلإ  ايطارقد  اًدلب 

.دالبلا
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عيمج اهلضفي  يتلا  تاعوضوملا  تكيركلا  ةبعلو  نيدلاو  ةسايسلا  تناك 

كرح لمعي  اًبراق  انبكر  يلاتلا ، مويلا  حابص  يفو  .اهنع  ثدحتلل  ناكسلا 

، نوللا ءاقرز  ةيلاجر  ةيردص  نم  نوكتي  ايز  نودتري  لاجر  هدوقيو  غص ،

رهن انربعو  .ورهن  ةقايب  نوللا  ضيبأ  اًصيمقو  هسفن ، نوللا  نم  سأر  ةمعو 

عقت يتلا  ةدقلا  غابالاك  ةيرق  ىلع  انررمو  كرحملا ، ريده  توص  ىلع  دنسلا 

( ور  ) زبخو بيلحلاب ، دوسأ  ياش  نع  ةرابع  انراطفإ  ناكو  .لابجلا  طسو  يف 

راحلا لفلفلاب  ّرضُحت  ةيناتسكاب ، ضيب  ةجعو  لماكلا ، قيقدلا  نم  رضحم 

اًفيطل وجلا  ناكو  .ةربزكلاب  ىطغتو  جلاو ، مططلاو  لصبلاو  سطاطبلاو 

ةرضاح تناك  سمشلا  نكل  لابجلاو ، هايملا  ثأت  نم  ءيشلا  ضعب  اًدراب 

يف قئاقح  نم  هفشتكأ  ا  فسويو  نارمِع  ربخأ  تنكو  .داتعملا  اهئفدب 

ةثك ةيملع  قئاقحب  رخزي  ناك  نآرقلا  نأ  كلذ ، نمو  .هتأرق  يذلا  باتكلا 

نارود لثم  اًقحال ، الإ  ءلعلا  اهفشتكي  و  هلوزن ، نمز  ةفورعم يف  نكت   

: فاضأو يمالك ، ىلع  نارمِع  قفاوف  سمشلا ، لوح  تارادم  يف  بكاوكلا 

لوح رودت  بكاوكلا  نأ  فشتكي  رلبيك   سناهوي  املألا  مكمِلاع  »

«. رشع عباسلا  نرقلا  ىتح  ةيرئاد  ةكرح  سمشلا يف 

، ضرألا اًبراض يف  اًساسأ  لابجلل  نأ  ركذي  نآرقلا  نأ  كلذك  فسوي  فاضأو 

انكو .اهسفن  لابجلا  ّولع  قمعب  ضرألا  يف  ةبراض  يهو  داتوألا ، اهيمسيو 

هذه ركفأ يف  انأو  براقلاب ، ربعن  نحنو  تلاس ، ةقطنم  لالتلا يف  ىلإ  رظنن 

ىتح خومشب  فقتو  ضرألا ، فوج  ةرذجتم يف  يهو  لابجلا ، ةروص  ةروصلا ،

يأ ءلعلا يف  لداجي   : » نارمِع لاقو  .ءسلا  سمالت  اهنأ  ءرملا  ىلإ  ليخي 

: فاضأ مث  هلوق ، ركفأ يف  تقرطأف  نآرقلا .» اهركذ  يتلا  قئاقحلا  هذه  نم 

ثيدحلا يف  اقلطناو  نارقلا ،»! زاجعإ  تامالع  نم  هذه  نأ  حضاولا  نم  »

ةعشأ تحت  ينفج  تضمغأو  براقلا ، يف  تيخرتساف  .ديدج  نم  ودرألاب 

عباتأ نأ  ىلإ  علطتأ  تنكو  .هتوص  عقو  ىلع  هالاق  يف  ركفأ  انأو  سمشلا ،
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.ةفايضلا تيب  ىلإ  انتدوع  روف  ةءارقلا 

صخش يأ  عم  ةليوط  تاعاس  ةفلتخم  ةينيد  لئاسم  يف  شقانتن  اّنكو 

، مالسإلا نع  ثدحتي  صخش  يأ  كلمتي  سحلا  ناك  اّنك ، نيأو  .هلباقن 

وأ ةينيدلا ، رئاعشلا  ةسرموأ  ةأرملاب ، قلعتي  عوضوملا  ناك  ءاوس 

نأب ربخي  مهعيمج  ناكو  .ءايرثألا  اهلمحتي  يتلا  ماسجلا  تايلوؤسملا 

نأ قبسي يل  .درفلل و  ةيمويلا  ةايحلا  هقيبطت يف  لهسيو  رسي ، نيد  مالسإلا 

ملسملا يناتسكابلا  بح  تدهاش  ك  لبق  نم  ام  ٍنيدل  ابح  تدهش 

ناكو ةددحم ، ميلاعت  ىلع  مئاق  نيدب  متهي  دحأ  نكي  ندنل ،  يفف  .مهنيد 

يف اهيلإ  قرطتلا  بنجت  نسحي  يتلا  تاعوضوملا  نم  ةسايسلاو  نيدلا 

نيذه نع  نوثدحتي  اًعيمج  مهنإف  ناتسكاب ، يف  امأ  .ءاشعلا  تالفح 

.حو تقو  لك  عوضوملا يف 

باحصأ نإ  ثيح  ليجنإلاو ، نآرقلا  ًابك ب  اًفالتخا  كانه  نأ  تفشتكا 

دمحمل يحوأ  لك  نآرقلا  نيودت  ىلإ  اورداب  مّلسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا 

نم مهل ، رسيت  ام  لك  ىلع  اهوبتكو  تايآلا ، نم  ددعب  مّلسو  هيلع  هللا  ىلص 

غت يأ  ثدحي  .ماظعلاو و  ليخنلا  فعس  ىلع  ىتحو  يدربلا ، قروو  دلج 

نآرقلا يف  نوري  ملسملا  نأ  ينعي  ام  وهو  مويلا ؛ ىتح  نآرقلا  صن  ىلع 

اهنّود يتلا  تاياورلا  وأ  صصقلا  نم  ةعومجم  سيلو  هللا ، نم  لَّزنملا  يحولا 

.مّلسو هيلع  هللا  ىلص  هتافو  ىلع  ةدع  دوقع  رورم  دعب  نوفلتخم  صاخشأ 

هيف ءاجام  نراقأل  ليجنإلا  يف  رظنأ  نأ  تدرأ  ندنل ، ىلإ  دوع  دعب 

نأ ميدقلا  دهعلا  درو يف  ام  ضعب  نم  حضاولا  نم  ناكو  .نآرقلا  تأرقامل يف 

ءايبنألا ضعب  نأ  ًالثم ، هيف  درو  ثيح  .ليجنإلا  ىلإ  اهقيرط  تدجو  ءاطخألا 

ةءارقل تمدُص  دقو  .مهتانب  عم  انزلا  اوبكتراو  ةلثلا ، ىتح  رمخلا  اوستحا 

بلطي حف  اذل ، .يبن  يأ  نع  رمألا  اذه  لثم  ردصي  نأ  ليختأ  أل   كلذ ،
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، ليجنإلاك هل  ةقباسلا  ةيوسلا  بتكلاب  اونمؤي  نأ  ملسملا  نم  نآرقلا 

صنلا نأ  دح  ىلإ  تفّرُح  ليجنإلا  نم  ةيلصأ  ةخسن  كانه  نأ  نونمؤي  مهنإف 

هب يحوأ  يذلا  بتكلا  رخآ  نإف  كلذبو ، .هللا  ةملك  وه  ّدعُي  نآلا ال  حاتملا 

، اهلك ةقباسلا  ةيوسلا  بتكلا  صخلي  مّلسو ، هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ىلإ 

.اهيف ءاج  ًاثك م  حضويو 

♦ ♦ ♦

هلمع ناكو  .هكفت  دجلل يف  كأ  حنجي  أدب  نارمِع  نأ  ةدم  دعب  تظحال 

مامأ ةديدج  تايدحت  زورب  عم  يس  الو  هتقو ، لكب  رثأتسي  ىفشتسملا  يف 

نأ هيلع  ناكف  ةدع ؛ تارم  ىفشتسملا  حاتتفا  دعوم  ليجأتو  هعورشم ،

همتها ايجيردت  دقفي  أدبو  .هفادهأ  قيقحتل  ربكأ  ةقاطو  اًتقو  صصخي 

هنكل .تاءاقللا  هذه  تايرغم  نم  مغرلا  ىلع  ةيعتجالا  تابسانملاب 

يف تميقأ  يتلا  ةلفحلا  رضحو  سمخلا ، رجاج  كيم  داليم  ديع  ىنثتسا 

داجس اهنأك  بشعلا  تاحاسم  طسبنت  ثيح  رصقلاب ، هبشأ  مخف  تيب 

ىدتراو .لافتحالا  كلذل  اًعوضوم  ةيسنرفلا  ةروثلا  تتخاو  قينأ ، رضخأ 

.هداليم ديعب  لافتحالل  دنالور  مادمو  بسبورو  نويلبان  ءايزأ  كيم  فويض 

مهنيب نم  ناكو  لفحلا ، ناكم  جراخ   (1) ( يزتارابابلا  ) عومج تفطصاو 

نأ َمِلُع  ام ، ناكم  انثلا يف  اذه  دجو  نإو  .دراشتيرو  فيد  روهشملا  انثلا 

اهنع ثحبي  يتلا  تاطقللاو  رابخألا  صانتقال  بصخ  غترم  ناكملا  كلذ 

نيبو .انتداع  ىلع  هدحو  انم  لك  لفحلا  ىلإ  نارمِعو  انأ  تبهذ  .مهعيمج 

ناك نآلا .» انه  هنإ  لصو ؛ دقل  : » هلوقب اًدمعتم  سمه  فيد ، مامأ  رمأ  تنك 

ةيركنت يف اًبايث  ايدتري  ناذللا   ناديحولا  نافيضلا  نارمِعو  فسؤملا أ  نم 

نم مغرلا  ىلع  لفحلا ، اذهل  سبلي  نأ  ضفر  دق  نارمِع  ناكو  .ةليللا  كلت 

.ةيسنرفلا ةينطولا  ناولألاب  ءايزأ  يدترن  نأ  هيلع  تحرتقا  دق  يننأ 
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قسنم اهيلع  فرشأ  يتلا  اقيسوملا  كلذكو  اًعئار ، لفحلا  ناك 

ب تضخو  .يڤ  مإ   نم  هفرعأ  تنك  يذلا  يليه ، يج  تاناوطسألا ،

كلت لاوط  ىقبأ  نأ  تددو  .ًاثك  لفحلاب  تعتمتساو  نيوعدملا ، عومج 

نم نيثكلا  نارمِع  فراعم  نم  مغرلا  ىلع  نكل ، اهتياهن  ىتح  ةرهسلا 

ةاراجم ىلع  هترّدق  دقو  .ليللا  فصتنم  رداغي يف  نأ  لضف  هنإف  نيرضاحلا ،

، بارشلا نوستحي  سانأب  اًطاحم  نوكي  ثيح  اهلمحتو ، ةبخاصلا  تالفحلا 

يفو .مهروعش  نولدسيو  ةردخملا ، داوملا  نوطاعتيو  ةلزاغملا ، نولدابتيو 

تحبصأف .هيلإ  جاتحي  هدلب  نأب  ّسحيو  ناتسكاب ، ىلإ  ّنحي  ناك  لباقملا ،

قرشللو دنهلل  هرافسأ  تكو  لبق ، يذ  نم  كأ  لوطت  ناتسكاب  ىلإ  هتارايز 

كلذ  نم  مغرلا  ىلع  ينكل  هدوجو ، دقتفأو  هيلإ ، قاتشأ  تنك  .طسوألا 

لجأ نم  هيف  افتي  ناك  يذلا  لمعلاب  ةبجعم  تنكو  رركتملا ، هبايغب  جعزنأ 

.ىودعلاب هب  نوطيحي  نم  لك  بيصت  يتلا  ةملاحلا  هتيلاثو  ىفشتسملا ،

يتلصاوم ىلإ  ةفاضإو  .كلذك  انأ  رفسلا  ةاد  ةبقحلا  كلت  يف  تنك 

ريرقت  ) مدقأ تنك   ، يڤ مإ   ةشاش  ىلع  جماربلا  ميدقت  يف  ايموي  لمعلا 

روصأل ماظتناب ؛ غروبماه  روزأ  اًضيأ  تنكو  .رهشلا  يف  ةرم  الوك ) اكوك 

ضورع تارقف  ميدقت  ىلع  ةوالع  وفارب يف ،)  ) جمانرب نم  ةديدج  تاقلح 

تاسلجو مالعإلا ، لئاسو  فلتخم  عم  تاءاقل  ءارجإو  ةفلتخم ، ةيقيسوم 

يذلا لمعلا  لضفب  موي  دعب  اًموي  دادزت  رهش  تناكو  .ةياهن  الب  ريوصت 

.ايناملأ يس يف  الو  هب ، موقأ  تنك 

يف ثادحألا  مهأ  دحأ  تشع  ماع 1993م ، نم  رياربف  نم  عساتلا  يفو 

ثيح .اهسفن  ةيسمألا  جروبماه يف  تزئاج يف  مالتسا  يهو  ةينهملا ، ايح 

ًاثك هيف  تفضتسا  يذلا  وشربوس ،) وفارب   ) جمانرب ىلوألا ، ةرهسلا  تمدق يف 

رندلوج  ) ىمست ةزئاج  ملستأ  نأ  لبق  بوبلا ،) اقيسوم   ) تاعومجم نم 
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ةسارح تحت  ةعرسلا  هجو  ىلع  تلقتنا  ةدودعم ، قئاقد  دعبو  وتوأ .)

ةزئاج ايناملأ  يف  لداعت  يهو  ةيبهذلا ، اماكلا  ةزئاج  ميلست  رقمل  ةطرشلا 

نع ةلوؤسملا  تلمعف  اتفاب .) ، ) زافلتلاو مليفلا  نونفل  ةيناطيربلا  ةيداكألا 

يف نوهجوتم  نحنو  يهجو ، ىلع  قيحاسملا  ضعب  عضو  ىلع  ليمجتلا 

ةرشابم تدعص  انلوصو ، روفو  .ةيناثلا  ىلإ  ىلوألا  ةرهسلا  ناكم  نم  ةرايسلا 

 ) ةيناملألا بارلا  ةعومجم  نم  ةزئاجلا  تملست  ثيح  حرسملا ، ةبشخ  ىلإ 

وفارب  ) روهمجل ةرشابم  ءاوهلا  ىلع  لفحلا  كلذ  َّثُبو  نشيتساتناف ف .) يد 

، حرسملا ةبشخ  ىلع  نم  يلوزن  روفو  .اوت  مهتكرت  دق  تنك  نيذلا  وشربوس ،)

.هتارقف ميدقت  تلصاو  ثيح  لوألا ، لفحلا  ىلإ  ةدئاع  تعرسأ 

.ندنل ىلإ  تدع  ةوافحب ح  ينلبقتساو  يحاجنب ، اًديعس  نارمِع  ناكو 

.يلمع اعب  هطبرت  ةلص  يأب  رعشي  نكي  هنأ   اًما  كردأ  تنك  ينكل 

يڤ مإ   ىلع  ضرعت  يتلا  تابيلك  ويديفلا  مظعم  نأ  هداقتعاب  ةرم  ربخأو 

تاعمتجملا صوصخلاب  لاطي  ثأتلا  كلذ  نأو  بابشلا ، يف  اًبلس  رثؤت 

ناك ذإ  .كلذ  نم  ءيش  يف  قح  ىلع  ناك  هنظأو  .ناتسكاب  لثم  ةيديلقتلا ،

مهدحأ بلط  ًاثك ح  تبرغتسا  دقو  اًضيأ ، ناتسكاب  ضرعي يف  يجمانرب 

هبش عطقن  انك  نيب  ىرخأ ، ةبسانم  يفو  .دابأ  مالسإ  راطم  يف  ينم  اًعيقوت 

ضعب عم  ياشلا  برشو  ةحارلا ، نم  طسق  ذخأل  انفقوت  دنسلا ، يف  ءارحص 

اًدارفأ انيأر  ثيح  ءارحصلا ، طسو  ةميخ  ىلإ  ءالؤه  اندشرأ  .نارمِع  فراعم 

.مهبكر ىلع  نوسلجيو  مهروهظ ، فلخ  مهيديأ  تطبرو  مهنيعأ ، تبصع 

ةقرس نوفرتحي  قرط ، عاطق  اوناك  مهنأب  نارمِع  ربخأف  مهرمأ ، نع  تلأس 

مهيف ذفنيس  مهيلع ، ضبقلا  يقُلأ  نأ  دعبو  .ةيئانلا  قطانملا  سانلا يف  عاتم 

نونمؤي ةقطنملا  هذه  يف  سانلا  ناكو  .ةمكاحم  نود  نم  مادعإلا  مكح 

ماظنل دوجو  نم  كانه  سيل  هنأل  مهيديأب ؛ نوناقلا  ذيفنت  يلوت  ةرورضب 

ضرأ ىلع  اعي  نم  كأ  ناك  يداعلا  ناسنإلا  نإف  نارمِعل ، اًقفوو  اضق ،
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لعشأ ةميخلا ، كلت  تحت  تيوكسبلاو  ياشلا  لوانتن  انك  نيبو  .عقاولا 

ىلع ناد  بيب  مدقملا  ةأجف  تيأر  ينيع ح  قدصأ  دكأ  و  زافلتلا ، انفيضم 

ةيؤرل تبجعتف  .ةيبوروأ  ةينغأ  نيرشع  لضفأ  جمانرب  مدقي ، وهو  ةشاشلا ،

اهنأك يف تدب  يتلا  ةديعبلا  ءارحصلا  هذه  وزغ  ىلع  ابوروأ  يڤ  مإ   ةردق 

، ءارحصلا يف  ةميخ  لخاد  نوكأ  نأ  اًبيرغ  يل  ادبو  .اًما  فلتخم  نرق 

ًاتاتب قئال  سابلب غ  تايتف  رهظت  يهو  ةقاربلا  اهناولأب  تابيلكلا  دهاشأو 

ذيفنت ٍقرط  ُعاّطُق  ةميخلا  جراخ  رظتني  يف ح  رخآ ، ىلإ  ناكم  نم  نلقنتي 

.مهيلع مادعإلا  مكح 

.ءارغإلاو سنجلا  لوح  رودت  تناك  تابيلكلا  لج  نأب  فارتعالا  نم  ّدب  ال 

ةلاسر نإف  هتاذ ، دح  يسنجلا يف  لعفلا  روصت  نكت  اهنأ   نم  مغرلا  ىلعو 

لجرلا ب  لماعت  يأ  نم  ةياغلا  نأ  يه  تناك  ةيساسألا  تاهويديفلا  كلت 

لاكشأ نم  لكش  كلذ  نأ  ىري  نارمِع  ناكو  .سنجلاو  ةياوغلا  وه  ةأرملاو 

جيسن لخاد  اًخرش  ثِدُحتو  ةينيدلا ، ميقلا  فِعُضت  يتلا  ةيفاقثلا  ةيلايربمإلا 

ميق ميلعت  بابشلا  تاونق  رود  سيلأ  : » لءاستي ام  ًاثك  ناكو  عمتجملا ،

.»؟ ةيلوؤسملا لمحتو  مارتحالاو  عضاوتلا 

ةفاقثلا نع  اًما  ةفلتخم  تناك  ةيفاقثلا  نارمِع  ةيفلخ  نأ  يف  كشال 

ىلعو .يسفنب  كلذ  ىلع  تفقو  دقو  تعرعرتو ، اهيف  تشع  يتلا  ةيبرغلا 

ضعب غلابي  هنظأ  تنك  يننإف  هرظن ، ةهجو  مهفأ  تنك  يننأ  نم  مغرلا 

.ةئملا ةئم يف  ةيهيفرت  ةطحم  يڤ  مإ   : » ةلئاق هبيجأو  كلت ، هئارآ  ءيشلا يف 

نأ كنك  ال  لاح ، يأ  ىلعو  دجلا ، لمحم  ىلع  همدقت  ام  ذخأت  نأ  بجي  ال 

«. تابيلك ويديفلا  ضعب  اهلمحت  يتلا  ةينفلا  ةسمللا  ركنت 

دادزي ناك  ةطحملا  ىوتحم  ةهافتب  يروعش  نأب  فرتعأ  نأ  ّيلع  ناك  نكل 

ةيدقن ةرظنب  يڤ  مإ   همدقت  ام  ضعب  ىلإ  رظنأ  ترصو  موي ، دعب  اًموي 
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(، بوه بيهلا   ) تابيلك ىوتحم  ةيؤرل  زازئمشالاب  رعشأ  تحبصأو  .كأ 

لكشب تاباصعلا  ىلإ  مهئتنابو  مهتلوجرب ، نوهابتي  اًسانأ  ضرعت  ثيح 

فنعلا مهيناغأ  نودج يف  مهو  ةقارب ، ناولأب  تيلُط  تارايس  مامأ  فينع ،

نيذلا قهارملا  يالم  ىلإ  اهب  نوثعبي  يتلا  ةلاسرلا  ام  .ءاسنلا  ةيهاركو 

هنأ ىلع  بوه ) بيهلا   ) بحأ ال  أ  يعّدأ  ال  انأ  اعلا ؟ لوح  مهنوعباتي 

( بارلا  ) ينغم عسب  عتمتسأ  تنك  لب  هتاذب ، مئاق  يقيسوم  عون 

تقولا نكل يف  .لوس  ال  يدو  جناج ، ليه  رجوش  يذ  لاثمأ  نم  ىمادقلا ،

« تاوخألا و« ءاسنلا  مارتحا  لوح  رودت  تابيلكلا  لضفأ  هيف  تناك  يذلا 

، نهضرتعت يتلا  تابقعلا  دنع  نفقوتي  ال  اوللا  ةيوقلا  ةيصخشلا  تاوذ 

نع ةدئاسلا  ةيطمنلا  روصلا  ميدقت  ةداعإ  وحن  حنجت  تابيلكلا  ّلج  تناك 

، مارتحالا لئاسر  لمحت  تناك  يتلا  تابيلكلا  نأ  تفشتكا  دقو  .سنجلا 

لثم ملسم ، بار )  ) ينغم عادبإ  نم  تناك  ميقلا ، رشن  ىلإ  وعدتو 

(، تسيوك تلاك  بيارت  يا  ةعومجمو (  اتابماب ،) اكيرفأ  ةعومجم ( 

(. ةفيطل نيوك   ) ةينغملاو

سيفايب اهالطب  ةكرحتم  موسر  ةلسلس  كلذك  ضرعت  يڤ  مإ   تناك 

يأب ناعتمتي  الو  كورلا ،)  ) نابحيو ادج ، ناتيبغ  ناتيصخش  هو  ديهتابو ،

ال اتناك  ناثدحتت ، ناتيصخشلا  ناتاه  تناك  نيحف  .ةيعتجا  تاراهم 

، اهلمكأب تلك  نع  ًالضف  تلكلا ، عطاقم  نم  كأ  قطن  ناعيطتست 

يف يسيئر  ةرم  تلأسف  .اتلح  نيأ  بارخلا  هءارو  نافلخت  اًضيأ  اتناكو 

تناك همف  ديهتابو ؟) سيفايب   ) لسلسم ميظعلا يف  ام  : » يدور ليب  لمعلا 

ع جورخلاو  دعاوقلا ، مارتحا  مدع  نم  ءرملا  اهققحي  يتلا  ةيلستلا  ةجرد 

لاثم يأ  دعاصلا  ءشنلل  نامدقي  ال  هنأ  عقاولاف  ايسايس ، لوبقم  وه 

«. هب ىدتقي 
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ىقلي لسلسملا  اذه  : » ًالئاق ةحيرص ، تلكب  نكل  فطلب  ليب  باجأو 

ةلسلسلا هذه  ةدهاشم  ةبسن  تناكو  ةطحملا .» يعباتم  ب  ًابك  ًالابقإ 

.يڤ مإ   هيلإ  هجوتت  قوس  ربكأ  لث  يتلا  ايناملأ ، يس يف  الو  ادج  ةيلاع 

نكت ال   ) راعش تحت  تمظن  يتلا  ةئيبلا  ةيمهأب  ةيعوتلا  ةلمح  ءانثتسابو 

بابشلا عيجشتل  ىرخأ  ةلمحو  لحلا ،) نم  اًءزج  نك  لب  ةلكشملا ، نم  اًءزج 

لمحت ةلاسر  يأ  ركذأ  ال  تيوصتلا ، ىلع  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  يف 

ةصصختم يف ةطحم  تناك  .يڤ  مإ   ماعلا ل ـِ هجوتلا  نع  فلتخي  ىوتحم 

اًضيأ تناكو  .مهتاجاتنإ  ميدقتل  ةديدج  ةحاسم  نانفلا  حنو  اقيسوملا ،

ثبي بيلك  ويديف  لك  ناكو  .اقيسوملا  ةعانص  ةديدج يف  دعاوق  يلو  يلست 

تابيلكلا ال ضعب  اًضيأ  تناكو  ةيناطيربلا ، ثبلا  ياعمل  عضخي  ةطحملا  ىلع 

.ًاليل الإ  ثُبت 

.ينهملا يراوشم  ينمعدي يف  اًاد  ناك  هنإف  نارمِع ، ءارآ  نم  مغرلا  ىلعو 

دعتسأ انأو  هتدناسم ، ىلإ  جاتحأ  يرذأ ح  نم  دشيو  يحاجنب ، اًروخف  ناكو 

لوأ مدقأ  نأ  لبق  يل  هعيجشت  ركذأو  .ةمهم  تابسانم  وأ  ضورع  ميدقتل 

يلتعا : » هلوقب املألا ، زافلتلا  ىلع  ةرشابم  تلقن  ةمهم ، زئاوج  ةرهس 

رويط اي  : » هلوق لابقإ  ةمالعلا  لاوقأ  نم  سبتقي  ناكو  ةرِمَنك .» حرسملا 

«. ءسلا اًيلاع يف  يقلحتل  تقلخ  اإف  حايرلا ، نم  يفاخت  ال  زابلا ،

لئاسوو ةينهملا ، طوغضلا  عم  لماعتي  فيك  اًديج  فرعي  نارمِع  ناك 

: يننولأسي ام  اًاد  نويفحصلا  ناكو  .ضيرعلا  هروهمج  تابلطتمو  مالعإلا ،

لاؤسلا كلذ  ناك  متهالل .»؟  ةراثإ  مهترواح ، نيذلا  هاشملا  كأ  نَم  »

لك نم  كأو  يرظن ، ةهجو  نم  متهالاب  اًريدج  ناك  نارمِع  نأل  اًبعص ؛

يننكل   ، يڤ مإ   يف  يلمع  لالخ  نم  مهتلباق  نيذلا  يقيسوملا  كئلوأ 

عم اهب  موقأ  تنك  يتلا  ءايشألا  طسبأ  نإ  .كلذب  حرصأ  نأ  عيطتسأ  نكأ 
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ملعتأ ةديرف  ةبرجت  ىلإ  لوحتت  تناك  دحألا ، موي  فحص  ةءارق  لثم  نارمِع ،

فِشتسَي يتلا  تابعتلاو  ظافلألا  ضعب  ىلإ  يرظن  تفلي  ناكو  .ًاثك  اهيف 

رابخألا ةجلاعم  ىلع  لمعت  ةيبرغلا  مالعإلا  لئاسو  نأ  فيك  اهلالخ ، نم 

.مالسإلل ةيداعم  ةقيرطب  ةيملاعلا 

تعن طسلف  ريرحت  ليبس  يف  لتاقملا  ىلع  نوقلطي  : » لوقي ناكو 

رعشي ناكو  اًدونج .» لتحملا  يليئارسإلا  شيجلا  نومسي  يف ح  يباهرإلا ،

ةدعاسم يف  ةدحتملا  ممألا  بناج  نم  ًالشف  هاري  ناك  م  بك  بضغب 

ةرصاحمو كانه ، تعقو  يتلا  رزاجملاو  ةنسوبلا ، برح  لالخ  ملسملا 

وهو يديألا ، فوتكم  فوقولاب  يلودلا  مظتنملا  ءافتكا  اًضيأ  هملآو  .وفييارس 

ةيواز نم  اعلا  يف  عقي  ام  ىرأ  نأ  هلضفب  تملعتو  .عقي  ام  ىلع  جرفتي 

.ةفلتخم

لصاويو تقولا ، لاوط  نآرقلا  ولتي  نارمِع  ناك  كلذ ، عم  ةازاوملاب 

هبلقو هلقع  هملعتي  ناك  ام  رانأ  دقو  .ناعمإب  يمالسإلا  نيدلل  هتسارد 

.انأ صوصخلا  هجو  ىلعو  هملعت ، ا  عيمجلا  ربخي  نأ  ديري  ناكو  هتايحو ،

، ديزملا ةفرعمل  ًالوضف  يسفن  تدجو يف  يبرغلا ، هئاقدصأ  رئاس  سكع  ىلعو 

نع نك  ام  لك  ةفرعم  نم  ةدازتسالل  تيعسو  ّلمأ ، وأ  ّلكأ  نكأ  و 

هليلحتو هروصت  ينبي  نارمِع  ناك  ام ، ٍشاقن  يف  ضوخن  انك  لكو  .مالسإلا 

ليبسلا ناك  شاقنلا ، عوضوم  ناك  همو  .ةيمالسإ  رظن  ةهجو  نم  يقطنملا 

امأ .كلذك  ةيمالسإ  ميق  ىلع  موقت  ةجحب  دتعأ  نأ  وه  هماحفإل  ديحولا 

همهي ناك  ام  لكو  ةفرص ، ةيصخش  ءارآ  حرطل  لاجم  نم  ف  هيلإ ، ةبسنلاب 

.هللا هلوقي  ام  وه 

تقو تحبصأو يف  نآرقلا ، نم  ةصاخ   ةخسن  تينتقا  تقولا ، كلذ  يفو 

.اهيرجن انك  يتلا  تاشاقنلا  نارمِع يف  مزهأو  هميلاعت ، نم  ًاثك  فرعأ  زيجو 
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.اًضعب انضعب  عم  لوطأ  تقو  ءاضق  انناكمإب  ناكول  ىنأ  أب  ةرم  هتربخأو 

ميسقت يف  مّلسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ةحيصنب  كلذ  يف  تدهشتساو 

نم روهال ، يف  نارمِع  تيب  يف  هتدجو  باتك  يف  اهنع  تأرق  يتلا  تقولا ،

نأ باتكلا ، بسحب  ءرملا  ىلع  نأ  سح ، ديس  روتكدلا  همسا  اع  فيلأت 

مايقلاو ةرسألا  دهعتو  ةالصلا  يف  اثلا  هثلثو  لمعلا ، يف  هموي  ثلث  يضقي 

.ةحارلاو مونلا  خألا يف  هثلثو  ةيعتجا ، ةطشنأب 

ةاق ىلع  اًاد  أتس  نارمِع  ةمهم  نأ  مهفتأ  نأ  ّيلع  ناك  كلذ ، عمو 

ىتح هب ، هحصنأ  نأ  نك  عو  فورظلا ، غت  نع  رظنلا  ضغب  هتايولوأ ،

م لقأ  تقو  صيصختو  ةليوط ، تاعاس  لمعلا  هنم  رمألا  ىضتقا  نإو 

تلواحو هقيقحت ، ىلإ  ىعسي  ناك  ا  نموأ  تنكو  .ةرسألل  هب  لوسرلا  ىصوأ 

يغارف تقو  يضقأ  تنكو  .هتاعورشم  همعدأو يف  يه ، رومألا ك  لبقتأ  نأ 

.هفاشتكاو مالسإلا  ةسارد  ةلصاوم  يف 

ةروسف .ايح  يف  ىتح  ىًنعم  اهل  ناك  ءايشأ  مالسإلا  يف  تفشتكا  دقو 

، فحصملا بيترت  روسلا يف  رخآ  ىدحإو  ادج ، ةصق  يهو  ًالثم ،  صالخإلا 

.(3  ) ْدَلوُي ْمَلَو  ْدِلَي  ْمَل  ( 2  ) ُدَمَّصلا ُهَّللا  ( 1  ) ٌدََحأ ُهَّللا  َوُه  ْلُق  : ﴿ اهيف ءاج 

تايآلا 4-1) صالخإلا : ةروس   ﴾ ) ٌدََحأ اًوُفُك  ُهَل  ْنُكَي  ْمَلَو 

، عيمسلا صبلا ، بيرقلا ، عساولا ، وه  دحاو ، هلإب  ناإلا  نأ  تفشتكا 

زئاكر مهأ  نم  ءيش ، لك  دوعي  اهيلإ  يتلا  ةياهنلاو  ءيش ، لك  أدبم  وهو 

ةسرم ايدج يف  ناسنإلا  نوكي  ح  : » نارمِع لاق يل  .ديحوتلا  هنإ  مالسإلا ،

الو لاومألا ، كلذ  نع  هينثت  الو  هدحو ، هلل  ىوس  ينحني  ال  هنإف  مالسإلا ،

وأ ةضوملا ، وأ  ةيعتجالا ، هتناكم  وأ  ةايحلا ، يف  هتاحومط  الو  ةطلسلا ،

اذه نأ  يل  ادب  ةيرحلل .» يقيقحلا  ىنعملا  وه  كلذ  نإ  .سانلا  وأ  ةرهشلا ،

.دويقلا نم  ثك  نم  ءرملا  ررحي  موهفملا 
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ةيصولا يف  ءاج  ثيح  رشعلا ، ىسوم  اياصو  يف  كلذ  هبشي  ام  درو  دقو 

نأ يل  قبسي   (. 20/3 جورخلا ، رفس  « ) ياوس هلإ  كل  نُكي  ال  : » ىلوألا

لكو .هانعم  مهفأ  ايجيردت  تأدب  أ  غ  لبق ، نم  موهفملا  اذه  تلمأت يف 

صلخي وأ  هللا ، غ  رخآ  ءيشب  نمؤي  وأ  هللا ، ادع  رخآ  اًئيش  دبعي  ناسنإ 

وه يذلا  صقنلا  نم  ةاناعملا  ىوس  َقْلَي  نل  هللا ، رخآ غ  ءيش  ىلع  لكتيو 

هلاوزو ءيشلا ، كلذ  دمأ  رصق  نم  لمألا  ةبيخو  ءيشلا ، كلذ  ةعيبط  نم 

.دبألا ىلإ  لمألاو  ةيانعلاو  ةيحلا  فوت  وأ  ءيش ، يأ  قلخ  نع  هزجعو 

، ماظتناب اهيلع  دهشأ  تنك  يتلا  ايتسهلا  تالاحو  يلمع  ىرأ  تحبصأ 

بك ددع  ناكو  .ميهافملا  هذه  ءوض  ىلع  ةيح  ةيقيسوم  اًضورع  مدقأ  انأو 

ندقفي نانسألا ، ميوقت  مقطأ  نلمحي  نلز  ام  اوللا  تاغصلا  تايتفلا  نم 

.حرسملا ةبشخ  ىلع  لضفملا  نهمجن  ندهاشي  امدنع  ةراثإلا  طرف  نم  يعولا 

لاؤسلاو ناثوألا ؟ ةدابعب  باجعإلا  نم  ىوتسملا  اذه  هيبشت  نك  لهف 

؟ كلذ اًرود يف  يدؤأ  تنك  له  وه : مهألا 

ةعانص ىلع  رطيسي  باشلا  رهظملاب  كسمتلا  سوه  ناك  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

ىتحو ءاسنلا ، نم  ثك  ناكو  .عبرألا  نس  اوطخت  نم  ب  ىتح  هيفرتلا 

نوُمِّلَسُي ندنل ، عمتجم  يفو  تاضارعتسالاو ، هيفرتلا  ةعانص  لاجرلا يف  ضعب 

، نوهدلا طفشو  دوهنلا ، بكت  لجأ  نم  ليمجتلا ؛ حاّرج  طرشمل  مهداسجأ 

ةرركتملا يف ةيحارجلا  تايلمعلا  ىلإ  ءوجللا  نأ  كش يف  الو  .جالوكلا  نقحو 

هءارو يفخي  ناك  مالعإلا ، لئاسو  اهنع  ىضرت  ةروصب  مهماسجأ  ءاطعإ  ليبس 

ةينقت وأ  ةدام  وأ  حارج  نم  ام  هنأ  ةقيقحلاو  .نامألا  مدعب  اًعيظف  اًساسحإ 

ما هفرعأ  تنك  رمأ  هنإ  .نمزلا  راثآ  فحز  فاقيإ  ىلع  ردقت  اعلا  يف 

لظت ثيح  ةنجلاوه ، نمزلا ، هلاطي  ال  يذلا  ديحولا  ناكملاو  .ةفرعملا 

ناك اذل ، حورلل ؛ ىوس  ءاقب  ثيحو ال  دبألا ، ىلإ  بابشلا  ةلاح  ىلع  داسجألا 
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.اهاوس نود  حورلا  هذه  ليمجت  ىلع  ءرملا  فكعي  نأ  يقطنملا  نم 

يزلا نأ  ىري  نارمِع  ناكو  .ىرخأ  ةصق  كلتف  سبالملا ، ةضوم  ةلأسم  امأ 

سبالملا نم  كأ  ةثونألا  اعم  لمحي  ضافضفلا  اتسكابلا  يديلقتلا 

( صيمق راولاشلا   ) نألو .ةيبرغلا  ةأرملا  دسج  ليصافت  فصت  يتلا  ةقيضلا 

ةأرملا نإف  هرظن ، ةهجو  نم  ةيدسج  بويع  يأ  يفخي  اتسكابلا 

رثأتست يتلا  ةيسفنلا  طوغضلا  نم  ردقلا  سفنب  اعت  نكت  ةيناتسكابلا  

.فيحن ماوق  ىلع  ةظفاحملاو  تايمحلا ، عاّبتا  ىلإ  اهعفدتو  ةيبرغلا ، ةأرملاب 

نمو نهناإ  نم  نامألاب  نهساسحإ  تايناتسكابلا  دمتست  لباقملا ، يفو 

اهتازيممو اهقلخ  ةأرملا  رّدقي يف  مالسإلا  نإ  : » رارصإب فيضي  ناكو  نهرسأ ،

«. اهناإو ةيلخادلا 

، يرمع نم  تاونس  تيضق  ةقيقح أ  ىلإ  تلكلا  كلت  عقو  ىلع  تهبنت 

لمعأ نأ  تررقف  .يلمع  ةعيبط  ببسب  يرهظ  متهالا  يف  غلابأ  انأو 

ةقيقحلا يف  نوكأ  نأ  يهو  ةيحورلا ، ميقلا  ىلع  كأ  زيكرتلا  ىلع  ةدهاج 

اًءزج ناك  كلذ  نأ  نم  مغرلا  ىلع  خب ، أ  طقف  رهظأ  نأ  ال  ماري  ام  ىلع 

سبالم يدترأ  ترصو  ادج ، ةصقلا  ينانت  نم  صلختأ  تأدبف  .يتنهم  نم 

يڤ مإ   يف  دحأ  ظحلي  و  .قباسلا  يف  ك  ينتافم  يدبت  الو  ًالوط ، كأ 

ناك يذلا  بترملا ، غ  رهظملا  دهع  نأ  يس  الو  يمادنه ، يف  غتلا  كلذ 

يأ ىلع  ّىلو  دق  ناك  رصقلا  ةيهانتملا  سبالملاو  جنارج ،) (ـِ هيلع ب حلطصي 

نع فشكلا  ءاسنلا يف  تأدب  ىتح  جنارجلا ،)  ) ةضوم تضقنا  نإ  امو  .لاح 

بذتجأ نأ  درأ  و  راكفألا ، كلتب  نموأ  دعأ  ينكلو   .كأف  كأ  نهناقيس 

ىلع دحأ  رفصي  نأ  ىلإ  ةأرما  يأ  جاتحت  دق   َ مهفأ  الو  ّيقاس ، ىلإ  هابتنالا 

ةماركلا اع  رعشأ  تحبصأ  ةجيتنلا أ  تناكو  .عراشلا  اهيقاس يف  لج 

ىلع لبق ، نم  اهفرعأ  ةحارب   رعشأ  تحبصأ  لب  لبق ، يذ  نم  كأ  ةزعلاو 
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ّيقاس نع  فشكأ  دعأ  نم أ   نرّمذتي  ّنك  اقيدص  ضعب  نأ  نم  مغرلا 

.ألملا ىلع 

جورخلا نم  ًالدب  تحبصأو  .ىرخألا  يه  غتت  ةيعتجالا  ايح  تأدب 

تيبلا ىلإ  ةرشابم  دوعأ  اقدصأ ، وأ  لمعلا  المز يف  عم  يداونلاو  تالفحلل 

نارمِع  : قفارأ وأ  بتكلا ، ةءارق  يف  كمهنأ  ثيح  لمعلا ، ماود  ءاهتنا  دعب 

لفح وأ  ٍدان  ىلإ  باهذلا  ىلإ  تررطضا  نإو  .ام  ٍةبسانموأ  ءاشع ، لفح  ىلإ 

نأل ناكملا ، كلذ  ىلإ  يمتنأ  أب  ّسحأ  الو  رجضأ ، ام  ناعرس  تنك  يقيسوم ،

وحن ىلعو  دجب  ثيدحلا  لجأ  نم  تابسانملا  كلت  نودصقي  ال  سانلا  ّلُج 

.ةيسنجلا ةرشاعملل  كيرش  نع  اوثحبيل  وأ  ةلثلا ، ىتح  اوبرشيل  لب  ديفم ،

، لوسعملا مالكلاب  مهتنسلأ  ةأجف ، قلطنتف  ًةردخم ؛ اًبوبح  نولوانتي  اوناكو 

وأ ةفاخسب ، فرصتلا  مهدحأ يف  أدبي  دقو  طرفم ، لكشب  نيدودو  نوصيو 

.ةلثلا دح  ىلإ  برشي  نأ  دعب  فنعب  تايتفلا  ىدحإ  لّبقيو  بعادي 

جورخلا دراولا  نم  نكي  ملف  بارشلا ، نم  ًاليلق  اًضيأ  انأ  يستحأ  تنك 

ّسحأ تنك  يتلا  ةداعسلاب  عتمتسأ  اًضيأ  تنكو  بورشملا ، ءاستحا  مدعو 

يننأل ةقثلاب ؛ اًساسحإ  ينيطعت  تناكو  .اينابماشلا  ضعب  ءاستحا  دعب  اهب 

أ  غ  .ةحرم  حورب  عتأ  أب  اًضيأ  رعشأ  تنكو  يعبطب ، ةلوجخ  تنك 

ةدام يأ  ثأت  تحت  مهيعو  اودقف  سانأ  عم  ثيدحلاب  عتمتسأ  نكأ 

نوسنيس مهنأ  كردأ  تنكو  ةهفاتو ، ةفئاز  ثيداحألا  كلت  تناكو  .اهولوانت 

اًتقو يضقأ  إ  : » يسفنل لوقأ  اًاد  تنكو  .يلاتلا  مويلا  يف  هولاق  ام  لك 

عضأ أكو  رمألا  ناك  .اًحيحص  نكي  كلذ   نأب  ةقثاو  تنك  ينكل  اًبيط ،»

نكامأ يف  يدوجول  مدنأ  نايحألا  نم  ثك  يف  تنكو  ًالوقصمو ، اًقارب  اًعانق 

عيمجلا نأل  طقف  كلذ  لعفأ  تنك  ينكلو  اهيلإ ، بهذأ  الأ  لضفأ  تنك 

ىدحإ يف  اًحزام  يدور  ليب  يريدم  لاق  دقو  .اهيلإ  باهذلا  ىلع  اوقفتا 
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«. تكيركلل اتسكابلا  بختنملا  ىلإ  تمضنا  انايتسيرك  : » يڤ مإ   تالفح 

مهفتي نأ  مهنم  ٍدحأ  عسوب  نكي  نكلو   حيرصتلا ، كاذل  مهعيمج  كحضف 

ّيلع أرقف  هب ، ترعش  ا  نارمِع  تربخأو  .مالسإلاب  ديازتملا  يمتها 

فوصتمو هيقفو  رعاش  وهو  يمورلا ، نيدلا  لالجل  تايبأ  نم  تاسبتقم 

ةعتملاب ميحجلا  تّفُح  : » يمورلا لوقي  .رشع  ثلاثلا  نرقلا  شاع يف  يسراف 

تركف امدنع  ةعاشبلاو .» ةاناعملاو  رقفلاب  ةنجلا  تّفُحو  ءارغإلاو ، لجلاو 

تدجو يذلا  اعلا  وه  ديدحتلا  هجو  ىلع  كلذ  ناك  تلكلا ، هذه  يف 

ىنع ًيحج  نكي  ارو   .ءارغإلاو  لجلاو  ةعتملاب  جعي  هيف ، يسفن 

ةيلخادلا اعانقو  يركف  نأ  يف  كش  الو  .هدصق  تمهف  ينكل  ةملكلا ،

.ايح طو  يلمع  دودح  ىطختت  تحبصأ 

حاتتفا دعوم  نأ  غ  جاوزلا ، نع  ثدحتن  انلز  ام  نارمِعو  انأ  اّنك 

هدعوم نع  ةلماك  ةنس  رخأت  دقو  ىرخألا ، ولت  ةرملا  لجأتي  ناك  ىفشتسملا 

سيل انصم  نأ  ىلع  رشؤي  اذه  : » ةقث لكب  لوقي  ناك  نارمِع  نكل  .لوألا 

دي يف  رومألا  عدنو  .انعسو  يف  ام  ىصقأ  لذبن  نأ  ىوس  انعسي  امو  .انيديأب 

دقو هدحو .» هديب  لعألا  كلت  ةجيتن  نكل  انلعأ ، ىلع  انيزاجي  هنإ  .هللا 

ذاختا ىلع  مدقأ  نأ  لبق  كأ  يتفرعم  قمعأ  نأ  نم  ليجأتلا  كلذ  يننّكم 

.يصم رارق  يأ 

ىلع ةملسم ، ةأرما  نم  جاوزلا  ديري  ناك  نارمِع  نأ  اًديج  فرعأ  تنك 

الو لب  ةيدوهيوأ ، ةيحيسم  جوزتي  نأب  كلذك  هل  حمسي  هنيد  نأ  نم  مغرلا 

يف ًاتاتب  اًدراو  نكي  ملف  ّيلإ ، ةبسنلاب  امأ  .مالسإلا  قنتعت  نأ  اهيلع  طرتشي 

ةيحيسملا سرامأ  نكأ  نم أ   مغرلا  ىلع  مالسإلا ، قنتعأ  نأ  ةلحرملا  هذه 

نكل هللاب ، نموأ  تنك  أو  يديمعت ، مت  دق  هنأ  فرعأو  .ةيمويلا  ايح  يف 

يساسألا لاؤسلا  ناك  كلذكو  .دحلا  اذه  دنع  فقت  تناك  نيدلاب  يتقالع 
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بولسأ هنأ  ىلع  مالسإلا  لبقأ  ةيبرغ ، ةأرما  يتفصب  انأ ، تنك  اذإ  ام  وه  ّيدل 

.ربكأ لكشب  اذ  ققحأ  نأ  ىلإ  علطتأ  تنك  كش يف أ  الو  .ايح  هعبتأ يف 

اًناتسفوأ ام ، ةلفح  وأ  زافلتلا  ويدوتسأ  نأ  كردأ  تنك  أ  نم  مغرلا  ىلعو 

اضرلاب يلخادلا  ساسحإلا  ينحن  نأ  اهنك  ادارب ال  لثم  ةيراجت ، ةمالع  نم 

ديرأ تنكو  فاطملا ، ةياهن  ًالمع يف  لظي  لمعلا  نكل  هنع ، ثحبأ  تنك  يذلا 

اًدودحم يلمع  ناك  كلذ ، عمو  .هجو  نسحأ  ىلع  يتفيظو  ءادأ  لصاوأ  نأ 

لصأ نأ  ديرأ  تنك  ثيح  قيلحتلا  نم  يننكمتل  نكت  يڤ   مإ   نإ  ثيح 

عيطتسأ تنك  يتلا  ميقلا  ىلإ  وعدي  يذلا  نيدلا  اذهل  ةسمحتم  تنكو  .اقح 

شيع ةيفيك  ىلإ  دشرتو  اعلا ، اذه  قوف  ومست  تناك  يتلاو  اهب  نموأ  نأ 

كلذ دكاتيل  لوطأ  تقو  ىلإ  ةجاح  يف  تنك  ينكل  .ىنعم  اهل  نوكي  ةايح 

.ّيدل

نإ لعفأ  ياسع  امو  .ينكبرت  ناتسكاب  نارمِع يف  عم  شيعلا  ةركف  تناك 

كرتعم لوخد  يوني  ناك  هنإ  مث  هتاعورشم ؟ ببسب  رفسلا  مئاد  ناك 

ةيعتجا ةلادع  لجأ  نم  لضانيو  ىفشتسملا ، حاتتفا  دعب  ةرشابم  ةسايسلا 

، لضفأ يميلعت  ماظن  مئاعد  يسريو  يداعلا ، نطاوملا  قوقح  لجأ  نمو  ربكأ ،

ىلع ارصم  اًضيأ  ناكو  .ةئيبلا  ةيح  ىلع  لمعيو  عجنأ ، يحص  ماظنو 

تناك نكل  اياضقلا ، هذه  لكب  نموأ  تنك  .ةفاك  داسفلا  لاكشأ  ةحفاكم 

فيك ليختأ  نأ  عطتسأ  أ   كلذ  .عقاولا  ضرأ  ىلع  قلعتت   رومأ  كانه 

لاجرلا همكحيو  سنجلا ، ب  لصفلا  هدوسي  عمتجم  يف  ايح  نوكتس 

ىلإ اًرظن  انترسأو ، اعري  نأ  ىلع  هتردق  نم  ةدكأتم  نكأ  .يرصح و  لكشب 

لءاستأ تنك  يفارغجلا ، ناتسكاب  دعب  ىلإ  رظنلابو  .ىرخألا  ةثكلا  هتامازتلا 

دوي هنأ  ددري  نارمِع  ناك  .ايناملأ  يتلئاع يف  ةرايز  نم  نكأس  تنك  اذإ  ع 

بيط نع  هلعفأل  تنك  ام  وهو  هب ، موقي  ام  لك  هتجوز يف  معدب  ىظحي  نأ 

، ينهملا اهقيرط  اهقشو  ةأرملا  ميلعت  نع  هعافد  نم  مغرلا  ىلع  نكل  .رطاخ 
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ةرسألا نم  مالسإلا  فقوم  نأب  يل  حضوأ  هتاوخأ ، لج  تلعف  ام  رارغ  ىلع 

، اهتايولوأ مهأ  اونوكي  نأ  بجي  لافطألاب ، ةأرملا  قزرت  حو  .ادج  حضاو 

ةياعر رود  ىلإ  مهلسرت  نأ  َضوع  اهسفنب  مهتيبرت  ىلع  لمعت  نأ  اهيلعو 

نإ : » لاقو يل .اهنع  ةباين  مهتياعرب  موقي  نم  فِّظُوت  نأ  وأ  راهنلاب ، لافطألا 

لحارم هيلإ يف  ةجاح  مه يف  يفطاع  نامأب  مهد  هنأل  لافطأل ، لضفأ  كلذ 

هيلإ تلآ  امل  فسأي  ناكو  انلبقتسم .» مه  لافطألا  نإ  .مهتايح  نم  ةقحال 

لازت ال  : » ًالئاق دكؤي  ناكو  ككفتو ، لكآت  نم  برغلا  يف  ةرسألا  ةسسؤم 

وأ مأت ، تاسايسل  كانه  دوجو  الو  .عمتجملا  ساسأ  يه  ناتسكاب  ةرسألا يف 

كلتو مأتلا  كلذ  لث  يتلا  يه  ةرسألو  .ةلودلا  نم  ةمظنم  ةدعاسم  يأ 

فقس تحت  اًضعب  اهضعب  عم  شيعت  اهلك  لايجألا  نإ  ثيح  ةدعاسملا ،

ىعرت جيسنلا   اذه  يف  ةرضاح  ةلاخلا  وأ  ةمعلا  نإف  ّمث ، نمو  .دحاو 

ليجلا دعاصلا  ليجلا  ىعري  لباقملا ، يفو  .كلذ  رمألا  ىضتقا  نإ  لافطألا 

«. نسلا نعاطلا يف 

يف هيلع  تفقو  يذلا  يرسألا  طبارتلا  كلذ  هاجت  مارتحالاب  ترعش 

طبارتلا كلذ  ضيقن  يف  كفتلا  نم  يسفن  عنمأ  نأ  عطتسأ  و  ناتسكاب ،

رداغيس ةباشلا  وأ  باشلا  نأب  مهعيمج  ملسي  ثيح  برغلا ، دوسي يف  يذلا 

عم لظ  نإو  انأ ، تلعف  ك  رمعلا ، نم  ةرشع  ةنماثلا  هغولب  روف  لزنملا 

ةءارقو ناتسكاب ، ُُهتِربَخ.َِل يف  ناكو  .راجيإلا  ن  عفدي  نأ  هيلع  نإف  ةرسألا ،

، مالسإلا ةرسألا يف  اهيستكت  يتلا  ةغلابلا  ةيمهألاب  يعانقإ  بك يف  رثأ  نآرقلا 

ّيدل تناك  نكل  .اهينبنس  يتلا  ةرسألا  ةياعرل  ربكأ  اًدهج  لذبأ  نأب  تدهعتو 

تناك يتلا  ةملسملا ، رسألا  لخاد  ةأرملاو  لجرلا  رود  نع  ربكأ  تاظفحت 

نارمِع ناكو  .ةأرملا  بناج  نم  ةبك  تايحضت  ىلع  يرظن  ةهجو  نم  يوطنت 

فيرشت هنإ  لب  ةأرملا ، ةيلؤسم  طقف  سيل  ديدجلا  ليجلا  ةيبرت  نأ  نمؤي 

ةجرد ىلإ  مالسإلا  نيبك يف  لالجإو  ريدقتب  ىظحي  مألا  رود  نأو  .كلذك  اهل 
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مادقأ تحت  ةنجلا  نأ  ددري  ام  ًاثك  ناكو  .هللا  اضر  بسك  لبس  نم  هنأ 

لالقتسالاو ةساردلا  تاجرد  ىلعأ  نغلب  اوللا  ءاسنلا  نأب  ربخأو  .تاهمألا 

.هلمحب نْؤُنَي  ًاليقث  اًئبع  لافطألا  ةيبرت  نأ  نيري  ةيمالسإلا ال  تاعمتجملا  يف 

فرشتت لمع  مظعأ  وهو  اهل ، زايتما  كلذ  يفف  كلذ ، سكع  ىلع  : » فاضأو

ةأرملا رود  نم  صقتني  برغلا ، يف  لافطألا  ةيبرت  نأ  ح  يف  هئادأب ، ةأرملا 

داقتعالا نإ  مث  .مارتحالا  قحتسي  لمع ال  هنأ  ىلع  هيلإ  رظنُيو  تيبلا ، ةبرو 

اًرمأ سيل  مأو  تيب  ةبر  درجم  نوكت  نأب  ةأرملا  ءافتكا  نأ  وه  دئاسلا 

« .اًباذج

فرعأ تنكو  .ةحصلا  نم  اًما  ُلخي  نارمِع   مالك  نأب  فرتعأ  نأ  ّيلع 

نم مغرلا  ىلع  تاهمأ  درجم  ّنك  نهنأل  نهسفنأب ؛ نهتقث  ندقف  تاهمأ 

يف نظقيتسي  نأ  ذنم  نهفرعأ  تنك  نم  لك  نم  كأ  نلمعي  ّنك  نهنأ 

ضوخن يف نارمِعو  انأ  انكو  .ليللا  نم  ةرخأتم  ةعاس  ىتحو  ركابلا  حابصلا 

يف ثدحتن  انك  اًنايحأو  اًراركتو ، اًرارم  مالسإلا  يف  ةأرملا  رود  نع  ثيدحلا 

يهو نهنيب ، نم  اشيرتاب  تناكو  .كلذك  اقيدص  عم  هسفن  عوضوملا 

ةلجملا وفارب ،)  ) لمعلل يف ندنل  ىلإ  تلقتنا  ةساردلا ، مايأ  نم  ةدق  ةقيدص 

يتلا اهسفن  ةلجملا  يهو  .اقيسوملاب  قلعتي  ا  صتخت  يتلا  ةيبابشلا 

تناكو .دوجولا  ىلإ  همدقأ  تنك  يذلا  جمانربلا  جارخإ  يف  اًقحال  تمهسأ 

تاجو رمحألا يف  اهرعش  لدسنيو  طاشنلاو ، ةيويحلاب  ةمعفم  ةباش  ةأرما 

رودب ةقلعتملا  ةيديلقتلا  نارمِع  تايرظن  ضراعت  اشيرتاب  تناكو  .ةليمج 

رمألا كلذ  نأ  نظت  اشيرتاب  تناكو  اهيبرت ، يهو  لمعت  اهمأ  تناكو  ةأرملا ،

اهديب نكي  رسألا   نم  ًاثك  نأ  يه  ىرخألا  اهتجح  تناكو  .لضفألا  وه 

ةشيعب ىظحت  ل  رسألا  هذهل  ديحولا  ليبسلا  ناك  ةأرملا  لمع  نأل  ةليح ،

، ىرخأ تايولوأ  اهيدل  ةملسملا  تالئاعلا  نأ  وه  نارمِع  ّدر  ناكو  .ةرك 

ةشيعم ط  اهدبعتسي  نأب  لبقت  نأ  نم  ًالدب  اهتاقفن  نم  للقت  نأ  اهنكو 
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جروبماه ةدحو   ) تيجيرب يتقيدصو  اهبقلي  نارمِع  ناكو  .ةفلكتلا  ظهاب 

ةياعرو لزنملا  يف  ثوكملا  نأ  يف  كشأ  يسفن  انأ  تنكو  ءاسنلا .) ريرحتل 

يفطاعلا عابشإلا  كلذ  ققحيو  ًالهس ، ًالمع  ناك  ةعاسلا  رادم  ىلع  ءانبألا 

ًابك اًدتعا  دمتعي  رمألا  نأ  دقتعأ  تنكو  .نارمِع  هنع  ثدحتي  ناك  يذلا 

.هتجوزل جوزلا  معد  ىدم  ىلع 

نع اهقاس  يتلا  ايازملا  ضعب  ركنأ  نأ  عطتسأ  كلذ ،  نم  مغرلا  ىلعو 

صخشلا نارمِع  نكي  اًمومعو ،  .ةأرملاو  لجرلا  راودأ  يديلقتلا ب  لصفلا 

تعرعرت يف دقف  .يديلقتلا  ماظنلا  اذه  اهدوسي  ةرسأ  أشن يف  يذلا  ديحولا 

تيظح يذلا  بحلاو  ةياعرلاو  نامألاب  هتلك  ينترّكذو  .ةلثم  ةرسأ  فنك 

ىظحت مالسإلا  يف  ةأرملا  نأ  ةركفل  تحتراو  .اهلك  يتئشنت  لحارم  يف  هب 

، اهجوز اهب  اهطوحي  يتلا  ةيداملا  ةياعرلابو  امأ ، اهتفصب  اهرودل  مارتحالاب 

، ةيلزنملا لعألاب  موقتو  اهترسأب ، ينتعتو  لمعلا ، ىلإ  رطضت  نأ  َضع 

هذه نإف  نازمِع ، بسحبو  .اهدحو  ماهملا  هذه  اهلك يف  اهتقاط  فزنتستو 

لكل اهبهو  يتلا  ةعيبطلا  عم  ىشتي  ا  ةأرملاو  لجرلل  هللا  اهمسر  راودألا 

.هنم

.نهمارتحاو ءاسنلا  ةلأسم  صخي  يف  كوكش  رواست  تناك  كلذ ، عمو 

ناك يذلا  اطيربلا  ينغملا  مالسإ ، فسوي  عم  اهانيضق  ةيسمأب  هترّكذو 

نرقلا تاينيعبس  يف  مالسإلا  قنتعا  يذلاو  زنفيتس ،) تاك   ) مساب فرعي 

.اًراشتنا ىقلت  تناك  يتلا  هاقيسو  بجعم  نارمِعو  انأ  تنك  ثيح  .يضاملا 

لباقأ ل  هتقش ؛ ىلإ  نارمِع  هاعدو  .اًضيأ  ناتسكاب  يف  نيبك  اًباجعإو 

.هيلإ يمتنأ  تنك  يذلا  هسفن  اعلا  ىلإ  يمتني  ٍملسم  ىلإ  ثدحتأو 

اذ هنم  لك  ناكو  .نيد  اع  ناكو  هل ، قيدص  ةبحصب  دجسملا  نم  فسوي  مدق 

ينكل هنم ، دحأ  ينحفاصي  .ةليوط و  ءاضيب  ًابايث  نايدتري  اناكو  ةليوط ، ةيحل 
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.كلذل ءوسلاب  رعشأ  و  ناتسكاب ، يتبرجت يف  نم  كولسلا  اذه  ىلع  ةداتعم  تنك 

صق ثيدح  نارمِع يف  عم  اضاخ  نأ  دعبو  انل ، ةلباقملا  ةهجلا  نالجرلا يف  سلجو 

ًاثم ًاثيدح  ناكف  مالسإلا ، نع  ثيدحلا  مهتثالث يف  أدب  تاحزملا ، ضعب  هتللخت 

ًاثك م تمهفو  بدألاو ، ةقايللا  لوصأل  ةلماك  ةاعار  ىرجو  متهالل ، ادج 

هتلحر نعو  هاقيسوم  نع  فسوي  ىلإ  ثيدحلا  نم  نكأ  ول  تينو  .اهتليل  ليق 

مالسإلا نع  ًالاؤس  هتلأسف  كلذ ، لعف  قئاللا  نم  هنأب  سحأ  نكلو   مالسإلا ، ىلإ 

) ءاسنلا : ةروس  نم  ةيآلا 34  يف  نآرقلا ، ءاج يف  .باوج  نع  هل  ثحبأ  تنك 

َّنُهوُبِْرضاَو ۖ ). ِعِجاَضَمْلا  َّنُهوُرُجْهاَو ِيف  َّنُهوُظِعَف  َّنُهَزوُشُن  َنوُفاََخت  َِّاللاَو 
نأ تدرأو  مهتاجوز ، برضل  ةصخر  ملسملل  يطعت  ةيآلا  هذه  نأ  ودبي 

ىلع طقف  قبطني  كلذ  نأب  فسوي  قيدص  حضوأف يل  .كلذ  مهيأر يف  فرعأ 

نإ : » فاضأو .يداعلا  فالخلا  تالاح  سيلو يف  ةنايخلا  لثم  ةيدجلا ، تالاحلا 

اًيعس هعسو  الذبي  نأ  وه  جوزلا  نم  ُعَّقَوتُي  يذلا  لثمألا  فرصتلا 

ةفيحصك هيف  ررض  ءيشب ال  هتجوز  لجرلا  برضي  ارف  الشف  نإو  ةحلاصملل ؛

«. هجولا برض  بنجتي  نأو  اهيذؤي ، الأ  طرش  نانسأ ، ةاشرفوأ 

كولسلا اذه  ناك  .مالك  الب  همامأ  تمجوو  ةقعاصلاك ، هتلك  ّيلع  تلزن 

ميلاعت نع  نارمِع  هلقن يل  امو  هتسرد ، دق  تنك  ةيئوض ع  تاونسب  اًديعب 

نع ثحبأ  نأ  بجي  ال  إ  لاق  ّيلع ، ةيداب  ةمدصلا  ىأر  امدنع  .مالسإلا 

: فاضأو .حيحصلا  اهقايس  جراخ  تايآلا  ىلإ  رظنلا  لالخ  نم  نيدلا  بويع 

.ةئملا ةئم يف  يه  اهب  رمأي  يتلا  لدعلا  ةبسنو  باتكلا ، حور  وه  مهملا  نإ  »

ىتح هناحبس ، همامأ  اًعيمج  نوواستم  مهو  ءاسنلاو ، لاجرلا  بحي  هللا  نإ 

اهنيمهفت يف ةيآ ال  ئرقت  .اعلا ح  اذه  هتفيظو يف  مهنم  لكل  تناك  نإو 

تقو نارمِع يف  ربخأو  ىرخأ .» ةرم  اهيلإ  يدوعت  نأ  لضفألا  نمف  نآرقلا ،

ديقتت ةددشتم  ةسردم  ىلإ  نايمتني  اناك  انيفيض  نأ  حضاولا  نم  هنأب  قحال 
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.نطابلا هانعم  نم  كأ  صنلل  يفرحلا  ىنعملاب 

نأ ديرأ  تنكو  .ةددشتملا  راكفألا  كلت  نم  تيفتكاو  ليكلا  ، حفط  دقل 

لكشب نونمؤيو  ربكأ ، ةنور  نولحتيو  حتفنم ، ملسم  ىلإ  ثدحتأ 

نم ةيعونلا  هذه  نأ  نم  ةدكأتم  تنكو  .مالسإلا  نم  كأ  حمسو  رونتم 

.ًالعف مهدحأ  تلباق  ىتح  ليوط  تقو  ِض  و  اًضيأ ، ةدوجوم  ملسملا 

مجنلا خأ  ةجوز  ناشتاب ، الومار  لزنم  ةلفح يف  ىلإ  نارمِعو  انأ  تيعُد  ثيح 

تنمخ نيوعدملا  ةباذج ب  ةأرما  يهابتنا  تتفلو  .ناشتاب  باتيمأ  يدنهلا 

( صيمق راولاش   ) يدترت تناكو  .اجعأ  تراثأو  ةيويسآ ، لوصأ  نم  اهنأ 

اًقفو اهسأر  هب  يطغت  نأ  َلدب  اهيفتك  ىلع  لاشلا  عضت  تناكو  اًقينأ ، دوسأ 

، ناتسكاب نم  ةينويزفلت  ةجتنم  يهو  ور ، اهمسا  ناك  .ةداعلا  هب  ترج  امل 

هيلع فرشي  يذلا  يخلا  ىفشتسملا  عورشم  نع  ًاصق  ًليف  تجتنأ 

لالخ هضرعي  نارمِع  ناكو  ناطرسلا ،) نم  صلختنل  : ) ناونعب نارمِع ،

ىلإ تثدحتف  .تاعربتلا  عمجل  اهمظني  ناك  يتلا  ةيخلا  ءاشعلا  تالفح 

.ًاثك اهب  تبجعأو  ور ،

تناك اهنأ  كلذ  .اهتدج  دي  ىلع  تبرتو  تأشنو  روهال ، يف  ور  تدلو 

كأ اًتقو  كل  اهتدج  تناكو  رفسلا ، مئاد  اهوبأ  ناكو  ادج  ةبغاشم  ةلفط 

نس تغلب  امدنعو  .ور  عم  لماعتلا  عيطتست  يتلا  ةديحولاو  اهل ، هصصخت 

ةيبرت تقلت  اهنأب  ينتربخأو  .ندنل  ىلإ  اهيدلاو  عم  تلقتنا  ةعباسلا ،

لكب اهنيد  نع  ثدحتت  تناك  .تنثا  تفاقث  ب  تعرعرتو  ةيمالسإ ،

.رتوتو ةدحب  رومألا  دخآ  نأل  يعاد  ال  نأب  ينتربخأو  ةطاسبو ، حوضو 

ضغب ةصاخلا ، هتقيرط  ىلع  مالسإلا  قيبطت  ةيرح  ناسنإ  لكل  : » تفاضأو

، هللاوه انلعأ  ىلع  انبساحي  نأ  هل  نم  نإ  .ةأرما  وأ  ًالجر  هنوك  نع  رظنلا 

دوعي رمأ  وهف  هنع ، فشكتوأ  اهسأر  ةأرملا  يطغت  نأ  امأ  .هاوس  دحأ  نم  امو 
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«. هللا بو  اهنيب  رمأ  هنإ  .هيف  رايتخالا  اهل 

حضوت يل ةأرما  لوأ  ور  تناك  ذإ  ادج ؛ ٍليقث  ٍرزو  نم  اهتلك  ينتصلخ 

، نيدلاو ناإلا  عمجي ب  نأ  رغ ، طسو  شيعي يف  يذلا  ملسملل  نأ  فيك 

ىلإ ور  ةرظن  تناك  .تاذلا  قيقحتو  ةيعتجالا ، ةايحلاو  ةينهملا ، ةسملاو 

تناك حو  .كلذك  هللا  ب   — اهنأ حضاولا  نم  نكلو  اًررحتكأ ، رومألا 

ركشلا تلكب  اهتصق  فدرت  تناك  اهتايح ، يف  حاجن  ةصق  درس  يهنت 

.هلل دمحلاو 

______________________________________

.484-9 هننس : نابح يف  نباو  يذمرتلا  هاور   (1)

.يذمرتلل لئشلا  رظنا   (2)

.نيروصملا نم  هاشملا  يدراطم   (1)
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سداسلا لصفلا 

لطي رجفو  يض  دهع 

مالآلاو باعصلاب  ةشورفم  اًقيرط  ىطختت  حو 

(. ىلاعت  ) همسا فرعت  بسانملا   تقولاوه  كاذ  ار 

مالسإ فسوي 

قهارملا ليج  ةكلم  هدحأ ، يف  تنك  ملاع : ب  ةلاّحر  تحبصأ 

مدقأو ةيسايق ، ةدهاشم  بسنب  ىظحت  ةيقيسوم  جمارب  مدقأ  تاقهارملاو ،

لك ينفرعيو  .اعلا  بوجأو  ىصحت ، الو  دُعت  ال  تابسانمو  تارهس  تارقف 

ايجردت فشتكأ  تنك  رخآلا ، اعلا  يفو  .تلحتراو  تللح  نيأ  ينلباقي  نم 

نمو ناتسكاب ، هيلإ يف  تفرعت  يذلا  مالسإلا  نيدو  ةفاقث  اًما ؛ اًفلتخم  ًاملاع 

.ندنل نارمِع يف  ءاقدصأ  لالخ 

اًموي دادزي  أدب  يلمعل  يصخشلا  يداقتنا  نأب  ترعش  نم أ  مغرلا  ىلعو 

يفو .عاتمتسأ  اأ  هب  عتمتسأ  تنك  يننإف  هنم ، اًنايحأ  جعزنأو  موي ، دعب 

اًئيش ملعتأ  تنكو  .يلخاد  يف  ىمانتي  مالسإلاب  اجعإ  ناك  هسفن ، تقولا 

ةركف مهفأ  نأو  نيدلا ، اذه  روصت  اهمدقي  ناك  يتلا  ةيؤرلا  َرِّدَُقأ  نأ  اًئيشف 

ناكو .انردق  لبقتن  نأو  ربصلاب ، ىلحتن  نأ  انيلعو  ةيماس ، ةياغل  انقلخ  اننأ 

.ردقلاب ناإلاو  ربصلا  يتفص  هكولسب  دسجي  يذلا  ملسملا  لاثم  نارمِع 

، جروبماه رسأ يف  عم  ةنس 1993م  داليم  دايعأ  ةزاجإ  تيضق  نأ  دعبو 

.ناتسكاب ىلإ  ىرخأ  ةلحرل  تاضحتلا  رخآ  لكتسال  ندنل  ىلإ  ترفاس 

اهدعب رفاسنو  نارمِع ، ةرايزل  روهال  ىلإ  يتخأ  ةقفرب  باهذلا  يونأ  تنكو 

ىلإ تلصو  نيحو  .هدلاو  تيب  انلوصو يف  بقرتي  نارمِع  ناكو  .دنسلا  ربع 

رز نكل  ةأفدملا ، لعشأ  نأ  تلواحف  دربلا ، نم  دمجتأ  تدك  ندنل ، هتقش يف 

مادختساب دقوملا  لاعشإل  ةادأ  بلجأل  خبطملا  ىلإ  تهجتاف  .لمعي  ةئفدتلا  
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.يهاجت ةبك  ةلعش  هنم  تقلطنا  ىتح  دقوملا  تلعشأ  نإ  ام  ينكل  زاغلا ،

ىتح تادودعم  ٍناوث  الإ  يه  امو  ةمدصلا ، نم  دقوملا  نع  تدعتباف 

حمل يفو  .دقوملا  طيحم  نيزي  ناك  يذلا  ففجملا  بشعلا  نانلا  تمهتلا 

دألا فقسلا  يطغي  ناك  يذلا  بوثلا  ىلإ  بهللا  ةنسلأ  تدتما  رصبلا ،

تدعو .ايلك  هتقرحأو  ةميخلا ، رظنم  هبشي  ًاليمج  اًرظنم  اهيطعيو  ةفرغلل ،

تلعتشا دق  تناك  ةفرغلا  ىلإ  تعجر  حو  ءامولد ، رضحأل  خبطملا  ىلإ 

مقرب تلصتاو  ةفرغلا ، باب  قلغ  يف  تركف  أ  ظحلا ، نسحلو  .اهلك 

دايعأ مسوم  كلذ  فداص  .ةمدصلا  عقو  نم  ناشعترت  ياديو  ئفاطملا ،

يف اوؤطخأ  دق  اوناكو  .ةقشلا  ىلإ  لوصولا  يف  ذاقنإلا  لاجر  رخأتف  داليملا ،

تضكرو ةدع ، تارم  مهب  لاصتالا  دواعأ  نأ  ّيلع  ناكف  ناونعلا ، نيودت 

اونك اولصو ، حو  .ةقشلا  ناكم  ىلإ  مهدشرأ  عراشلا   ةياهن  ىتح 

نورداغي مهو  يفتك  ىلع  مهدحأ  َتَّبرو  قيرحلا ، راشتنا  فقو  نم  ةعرسب 

.ًاخأ سوباكلا  ىضقناو  ناكملا ،

قارتحالا ةحئارب  قنتخت  ةغراف ، ءادوس  ةعقوقب  هبشأ  ةفرغلا  تحبصأ 

سبالملا ب  نمو  .ةمراع  ىضوف  ناكملا  معت  تناك  ح  يف  ادج ، ةهيركلا 

باتك لظ  ةقرتحملا ، ةمهملا  قئاثولاو  ةبئاذلا ، ةجمدملا  صارقألاو  ةدوسملا ،

، ٍمات ٍلوهذ  ناكملا يف  يفرودأ  تحر  .نآرقلا  وهو  نانلا ، نم  نمأم  دحاو يف 

، أوسألا ثدحي  و  دحلا ، كلذ  دنع  تفقورئاسخلا  نأل  ةحارلاب  ترعش  ينكل 

هنأ كردأ  نأ  لبق  تقولا  ضعب  ةمدصلا  ثأت  تحت  تيقب  .هورك  بصأ  و 

، اهب اًعلوم  ناكو  هتقش ، كلت  تناك  دقل  .ثدح  ا  نارمِع  ِربُخأ  نأ  ّيلع 

، كل ام  لك  تناكو  .ندنل  هتماقإ يف  ءانثأ  هب يف  صاخلا  هسودرف  اهّدعيو 

.ىفشتسملا ءانبل  اهلك  ىرخألا  هتاكلتمم  بهو  نأ  دعب 

يف نارمعِب  لاصتالا  نم  تنك  حو  .يل  ةقيدص  عم  ةماقإلل  تبهذ 
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: لاق نأ  الإ  هنم  ناك  ام  نكل  اًبضغ ، طيشتسي  نأ  عقوتأ  تنك  روهال ،

دقف تقو ، عرسأ  يف  ناتسكاب  ىلإ  َيلاعت  ونذ ! لك  تقرتحا  هلل ، دمحلا  »

مجح نع  لأسي  وأ  ةدحاو ، باتع  ةملكب  هوفتي  كيلإ .»!  تقتشا 

؛ ردقو ءاضق  هنأ  ىلع  هتمرب  رمألا  نارمِع  ىأر  .مأتلا  تاءارجإ  وأ  رئاسخلا ،

الو أيو ، بهذي  لاملا  : » لاقو يل .هللا  ةئيش  الإ  ثدحي  ءيش  نم  ام  نأل 

، ةرئاط لوأ  يف  يزجحاو  اًدبأ ، يقلقت  الف  تو ، امدنع  هب  كسمتلا  اننك 

نم ثك  رارغ  ىلع  نكل  هلعف ، ةدر  ينتشهدأ  ناتسكاب .» ىلإ  يلاعتو 

، هتأطو تناك  هم  ردقلا ، عم  لماعتي  نأ  ىلع  اًرداق  نارمَع  ناك  ملسملا ،

.ءودهو راقو  لكب  هللا ، ةئيشم  هنأ  ىلع  هلبقتيو 

، ناتسكاب ىلإ  ةرئاط  لوأ  بكرأ  نأ  يعسوب  نكي  كلذ ،  نم  مغرلا  ىلعو 

تلسرأ .ةفرغلا  بيترت  ةلواحم  ثداحلا يف  تلت  يتلا  ةليلقلا  مايألا  تيضقو 

دقاوملا قالغإب  اماقو  زاغلا ، دقاوم  صحفتل  َِْبودنم  ةصتخملا  حلاصملا 

اهنأو ادج ، ةطخ  تناك  ئفادملا  نأب  ربخأو ا  رطخلا ، ةراشإ  لمحي  قاصلب 

فيظنت تلصاو  .ميلس  ٍوحن  ىلع  بَّكَُرت  و  ةيوهتلا ، حوار  ةدّوزم  نكت   

لحم ىلإ  سبالملا  تلسرأو  ةفلاتلا ، ءايشألا  تيمرو  هترداغم ، دعب  ةفرغلا 

.فاجلا ليسغلا 

هنأ حضاولا  نم  ناك  ثيح  هيف ، ميقأ  رخآ  ناكم  نع  ثحبأ  نأ  َّيلع  ناك 

فيتس ةتركس (1) ) تلصتاف  ةقرتحملا ، ةقشلا  يف  ةماقإلا  ليحتسملا  نم 

رامدلا ىلع  تفقوو  ةفرغلا ، ةيؤرل  تتأ  امدنعو  .ةدعاسملا  بلطل  يلونجراف 

يذلا فيتس  تيب  يف  شيعلل  لاقتنالا  ىلإ  روفلا  ىلع  ىنتعد  اهقحل ، يذلا 

يعم تذخأ  .اًضيأ  يسليشت  يح  عقي يف  ناكو  كلذك ، اًبتكم  هنم  ذختي  ناك 

تناك يتلاو  ةفرقملا ، قيرحلا  ةحئار  اهب  تقلع  يتلا  يسبالم  نم  ًالئاه  ك 

ىلع ىتحو  اهلك ، بتكملا  ءاجرأ  يسبالم يف  قلعأ  تنكو  .لسُغت  نأل  جاتحت 
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جرب ديلاوم  نم  فيتس  ناك  .ةءاضإلا  حيباصم  تالماحو  ةئفدتلا  ةزهجأ 

ًةبك هتمدص  تناك  مكو  .بيترتلاو  ماظنلاب  ةصاخ  ًةيانع  يلويو  ءارذعلا ،

يمزع يف تدقع  دق  تنك  مغرو أ  .هبتكم  ةلاح  ىأرو  هتلطع ، نم  داع  ح 

تردق أ يتلا  ةدملا  يهو  طقف ، رهش  ةدم  هبتكم  ثكمأ يف  نأ  ىلع  ةيادبلا 

هبتكم ترجأتسا  إف  نا.رمِع ، ةقش  يف  رومألا  بيترت  نم  اهلالخ  نكأس 

.فاطملا ةياهن  ًالماك يف  اًماع 

يتخأ عم  اهتيضق  يتلا  ةلطعلا  كلت  تناك  رتوتلاو ، ءانعلا  كلذ  لك  دعبو 

مدختسي نارمِع  ناك  .هيلإ  جاتحأ  ام  لك  ديدحتلاب  ناتسكاب  يف  نارمِعو 

، تاعاس لمعلا  ضوغي يف  ناك  نيبو  .هدلاو  تيب  نم  هلك  يولعلا  قباطلا 

.ثيدحلا  و  ياشلا  ءاستحا  يف  يتخأ  عم  ةفرشلا  يف  تاعاس  يضقأ  تنك 

لمعتل وناليم  ةنيدم  يف  شيعلا  ىلإ  تلقتنا  نأ  ذنم  نازوس  تيأر  دق  نكأ 

ًابك اًزيح  لغشي  يلمع ، لثم  اهلمع ، ناكو  .ميمصتلا  لاجم  يف  اهجوز  عم 

ةيوق تلظ  انتقالع  نإف  ةينهملا ، انتالاغشنا  نم  مغرلا  ىلعو  .اهتقو  نم 

يف اهيف  انيقتلا  ةرم  رخآ  يفو  .اننيب  لصفت  تناك  يتلا  ةفاسملا  نم  مغرلاب 

، روهال ىلإ  انتلحر  نم  عيباسأ  لبق  انيدلاو  تيب  يف  داليملا  دايعأ  مسوم 

ةيراجتلا ةمالعلا  يف  لثتم  فطعم  يدترن  انك  اننأ  اندجو  ح  انأجافت 

ح يف  وناليم ، نم  اهفطعم  ترتشا  دق  نازوس  تناك  .سايقلاو  نوللاو 

.ندنل نم  يفطعم  تينتقا 

، ىربكلا اهتخأ  تنك  ألو  .انتايحرومأ  عيمج  اًضعب  انضعبل  حن  انكو 

ىدحإ يف  فرغلا  نم  ٍفاك  ددع  كانه  نكي  .اهتيح   لواحأ  اًاد  تنك 

نازوس يضقت  نأ  مهدحأ  حرتقاف  دنسلا ، ىلإ  ةلحرلا  كلت  لالخ  ةفايضلا ، رود 

همسا ناكو  نارمِع ، قيدص  عم  لصفنم  نيريرسب  ةّدعُم  ةفرغ  يف  ةليللا 

: دجلا نم  ُلخت  ةربنب   كازل  تلقو  .قباس  تكيرك )  ) بعال وهو  كاز ،
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ةأرما كراشت  نأ  لتحا  ناكو  كتخأ .» لماعت  تنكول  ك  يتخأ  لِماع  »

كردأو .اًما  ًاليحتسم  اًرمأ  ةدحاو  ةفرغ  يف  اهجوز  سيل  ًالجر  ةيناتسكاب 

ىضق نأب  رمألا  ىهتناو  هلحم ، يف  سيل  حارتقالا  كلذ  نأ  يمالك  نم  نارمِع 

.ةفايضلا تيب  تارمم  دحأ  ضرألا يف  اًشرتفم  هتليل  هقيدص 

ةأرملا يف هب  ىظحت  يذلا  مارتحالا  ردق  نع  لءاستأ  تذخأ  ىرخأ ، ةرمو 

نازوس هيف  تركف  رمأوهو  .ةيبرغلا  ةأرملا  يسالو  رمألا ، عقاو  ناتسكاب يف 

ناكو يل ، بسانملا  صخشلا  ًالعف  ناك  نارمِع  نأ  نم  ةقثاو  نكت  .كلذك  

، انجاوز دعب  يل  همدقي  دق  يذلا  معدلا  رادقم  نع  تاظفحت  اهيدل 

يف هيلع  يدتعا  ىدم  ىلع  تفقو  دقل  .ناتسكاب  يف  شيعلل  باهذلاو 

.اَْهتَدِهَع يتلا  اهسفنب  ةلقتسملا  انايتسيرك  كانه  نكأ  تأرو أ   ناتسكاب ،

نعتمتي نك  نارمِع ، تاوخأ  نم  ثالث  ىلإ  ةرايزلا  كلت  لالخ  تفرعت 

تأ دقو  .نهفصو  ك  اًما  نهسفنأ ، نم  تاقثاوو  ةيوق ، تايصخشب 

.ةسوبمسلاو ياشلا  لوانتن  نحنو  انثدحتو  ةلئاعلا ، لزنم  ىلإ  نهتثالث 

تناك ح  يف  داصتقالا ، ُسُرَدت  ةيناثلاو  ةحارج ، ةبيبط  نه  ادحإ  تناكو 

نهنم ةدحاو  لك  تيظح  دقو  .ةعماجلاب  تقحتلا  نأ  دعب  تيب  ةبر  ةثلاثلا 

ندّكأ مالسإلا ، ةأرملا يف  رود  نع  نهتلأس  حو  .اهتارايتخا  اهجوز يف  معدب 

نإ .نورق  ةعبس  ذنم  قوقحلا  نم  ًاثك  ةأرملل  ىطعأ  مالسإلا  نأ  نهعيمج 

ىتحو .نكسملاو  سبلملاو  لكأملا  اهل  رفويو  هتجوز ، يمحي  نأ  جوزلا  بجاو 

تابلطتم ىعري  نأ  هيلع  نإف  ةجوتم ، ةكلم  نم  جوزتو  ًاقف ، ناك  نإ 

اهمزلي الو  اهسفنل ، هينجت  يذلا  لاملاب  ظفتحت  نأ  ةأرملا  قح  نم  نأ  .ةرسألا 

، اهترسأ ىلع  قافنإلا  مهست يف  نأ  تررق  نإو  .اهترسأ  ىلع  هقفنت  نأب  مالسإلا 

يرتشت نأ  ةأرملل  نإف  هسفن ، تقولا  يفو  .اهل  بستحت  ةقدص  ّدعُي  كلذ  نإف 

.ةمكحملا اهسفن يف  لث  نأو  كالمألا ، فرصتتو يف  كلو 
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اهسفنل ةأرملا  ليث  قح  نأ  يف  ّطق  ركفأ  ا  ةيبرغ ، ةأرما  أ  ىلإ  اًرظنو 

طسبأ ةلمج  نم  هبسحأ  تنكو  .ٍصعتسم  وأ  بعص  رمأ  ةمكحملا  مامأ 

قحلا اذه  نأ  اًقحال  تفشتكا  .اهيف غ أ  شاقن  يتلا ال  ةيناسنإلا  قوقحلا 

كلتو .تيوصتلا  قح  ىلع  اهلوصح  تقو  ىتح  برغلا  يف  ةأرملا  هبستكت  ا 

ناك ح  يف  يضاملا ، نرقلا  يف  الإ  ةيبرغلا  ةأرملا  اهيلع  لصحت  قوقح  

.نورق ذنم  اهب  فرتعي  مالسإلا 

رومأ ربدت  ىلع  ةرداق  تنك  تقولا  كلذ  ىتح  أب  رعشأ  تنك  كلذ ، عمو 

نكل .لجر  يأ  اهمدقي يل  دق  ةيح  يأ  نع  لالقتساب  شيعأ  نأ  ىلعو  ايح ،

بو اهنيب  لصافلا  دحلا  امو  ةيحلا ، كلت  ةيهام  يفركفأ  نأ  ّيلع  ناك 

ءاسنلا عمق  نأ  ناتسكاب  يف  نهتلباق  اللا  ءاسنلا  عيمج  يل  تدكأ  .عمقلا 

يننربخأو .ركذت  ةلص  يأب  مالسإلا  ىلإ  ت  اًفرصت ال  ناك  نهقوقح ، كاهتناو 

لوسرلا ةلماع  ءاسنلا  هاجت  هفقاوم  ملسملا يف  يدتقي  نأ  ضرتفملا  نم  هنأب 

لوسرلا تاجوز  نم  ةدحاو  لك  نإ  : » نلقو يل .هترسأل  ملسو  هيلع  هللا  لص 

اًراودأ نهنم  لك  تدأو  ةيوق ، ةيصخشب  عتمتت  تناك  ملسو  هيلع  هللا  لص 

نك يذلا  عمتجملا  عاضوأ  سحتو  هتمدخ ، نمهسأو يف  عمتجملا ، ةمهم يف 

«. هيف نشعي 

مالسإلا خيرات  ءاسنلا يف  نايعأ  رهشأ  ىدحإ  نأب  نارمِع  تاوخأ  ينتربخأو 

ةديس تناكو  .ىلوألا  ملسو  هيلع  هللا  لص  يبنلا  ةجوز  ةجيدخ ، تناك 

دقل .جاوزلا  هيلع  تضرع  امدنع  ةنس  ةرشع  سمخب  هربكتو  ةحجان ، لعأ 

، ةرم لوأ  يحولا  هيلع  لزن  ح  ملسو  هيلع  هللا  لص  دمح  تنمآ 

نأ دعبو  .اهتافو  ىتح  اهسفنو  اهلا  هتمعدو  ملسأ ، نم  لوأ  تحبصأو 

رغص نم  مغرلا  ىلع  تناكو  هتاجوز ، رغصأ  .ةشئاع  جوزت  ةجيدخ  تيفوت 

يف ملعملا  مهأ  دحأ  تحبصأ  ام  ناعرسو  .اًضيأ  ةيصخشلا  ةيوق  اهنس 
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هميلاعتو هتنس  نم  ملسملا  تَمّلَع  لوسرلا ، ةافو  دعبو  .ملسملا  عمتجم 

نم هتور  ام  ىلع  ةعيرشلا  نم  بك  مسق  موقيو  .ثيداحألا  نم  ًاثك  تورو 

لاوقأ نم  ملسو  هيلع  هللا  لص  لوسرلا  نع  هتلقن  امو  ثيداحألا ، كلت 

اوؤطخأ يف نإ  لوسرلا  ةباحص  لاوقأ  َمِّوَُقت  نأ  نم  لجخت  نكت  .لاعفأو و 

.هلاعفأ نم  ءيش  ليوأت  باوصلا يف  اوبناج  وأ  ةياور ، لقن 

، ةعئارو ةميظع  رومألا  هذه  لك  : » نهل تلق  اذه ، لك  ىلإ  عتسالا  دعب 

تباجأ مويلا .»؟ نع  اذف  ةنس ، ةئم  سمخو  فلأ  نم  كأ  ىلإ  دوعت  اهنكل 

تايوق نّكي  فيك  ملسملا  ءاسن  نمّلع  دقل  : » ةحارجلا ةبيبطلا  ىَمُْسأ ،

عمتجملا هاجت  نهتابجاو  نيدؤيو  ةماركلاو ، ةزعلاب  نعتمتيو  ةيصخشلا ،

ملعلا لطي  نأ  اًما ، لاجرلا  لثم  ءاسنلا ، ىلع  نإو  .ءاوس  دح  ىلع  ةرسألاو 

.ملسو هيلع  هللا  لص  لوسرلا  لاق  ك  دحللا ، ىلإ  دهملا  نم 

لالخ نهتلباق  اوللا  ءاسنلا  ضعب  عم  ًالوطم  ثدحتأ  نأ  ىّنست يل  دقو 

داسبمإ ًالثمف ، .اًماهلإ  عشت  ةيئانثتسا  تايصخش  نهيف  تسملو  ةرايزلا ، كلت 

ىلإ تفقوو  لافطأ ، اهيدل  نكي  نارمِع ،  قيدص  فسويل ، ةغصلا  ةجوزلا 

.روهال مكاح  بصنمل  حشرتلل  ةيباختنالا  هتلمح  يف  هدناست  اهجوز  بناج 

نم ةبك  عومج  مامأ  تاباطخلا  يقلتو  همعدت ، تناك  كانه ، تنك  امدنعو 

نيقي اناك  يذلا  بكلا  رصقلا  ةرادإل  تقولا  دجت  كلذ  عم  تناكو  ءاسنلا ،

ججدملا مدخلا  ددع  نم  مغرلا  ىلعو  .هميمرت  لاغشأ  ىلع  فرشتو  هيف ،

نأل اهيلإ ، ةبسنلاب  ًالهس  رمألا  نكي  نابلطي ،  ام  ذيفنتو  هتمدخ ،

.مهنم هبلطت  ام  مهف  نوعيطتسي  ال  ءاطسب  اوناكو  اوسردي ، مهمظعم  

«، هنم هبلطأ  ام  بعوتسي  دحأ  نم  ام   » هنأل اهباصعأ ؛ دقفت  ام  ًاثك  تناكو 

يتلا وم ، ةجوز  انيماسركذ ، ىسنأ  نأ  اًضيأ  نك  الو  .لوقت  تناك  ك 

اهجوز اهل  ُهَفَّلَخ  اًعنصم  ريدت  تناكو  .ةلقتسمو  ةيوق  لعأ  ةديس  تناك 
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متهت  تناك  ثيح  ناتسكاب ، اقيدص يف  برقأ  انيماس  تحبصأو  .قبسألا 

و .يلجأ  نم  نارمِع  هجو  يف  فقت  تناك  اهنأ  ةجردل  دودحلا ، دعبأ  ىلإ 

.هلعف اهيلع  ام  لجر  يأ  اهيلع  يل  نأب  نحمسي  اوللا  ءاسنلا  نم  نكت 

ةثمو صاخ  زيمتب  درفنت  انيماسو  داسبمإ  نم  لك  ةيصخش  تناكو 

هعقاو نم  اًءزج  انوكي  طلستلاو   عمقلا  نأ  حضاولا  نمو  متهالل ،

عم ىشتي  اًعساو  ًالاش  ناعضتو  صيمق ،) راولاشلا   ) نايدترت اتناكو  .يمويلا 

وأ يف ةظفاحم ، هئيب  طسو  اتناك  نإ  سأرلا  ىلعوأ  فتكلا ، ىلع  هيز  نول 

نم ًالاش  ناعضت  اتناك  ةدوربلا ، ىلإ  سقطلا  لي  امدنعو  .روهال  عراوش 

تاوخأو انيماس  عم  باهذلا  بحن  يتخأو  انأ  تنكو  .فوصلا  وأ  مشكلا 

نأ نك  نكامأ ال  ىلإ  اننذخأي  نكو  .روهالو  دابأ  مالسإ  تارازاب  ىلإ  نارمِع 

ةليمجلا انيمشابلا  تالاش  نم  ًابك  اًددع  انيرتشاو  دلبلا ، لهأ  الإ  اهفرعي 

.ايودي ةزرطملا 

بهذي يف ح  اهتيب ، يف  انيماس  عم  ثكمأ  تالحرلا  نم  ثك  تنكو يف 

اولمع نيذلا  مدخلا  نم  شيج  اهترمإ  تحت  ناكو  .ةثكلا  هديعاومل  نارمِع 

الب انثيداحأ  لسرتسن يف  انك  يف ح  انب ، نونتعي  اوناكو  ةدع ، اًدوقع  اهتيب  يف 

، ياشلا سوؤكو  ةجزاطلا ، رئاصعلا  عاونأ  فلتخم  نوّدِعُي  اوناكو  .ةياهن 

تابجو اًضيأ  نوئيهي  اوناكو  .كلذ  مهنم  انبلط  لك  ةفيفخلا  تالكألا  ضعبو 

لسغي اًضيأ  نوموقي  اوناك  لب  تيبلا ؛ فيظنتب  نوموقيو  ةسيئرلا ، ماعطلا 

يسبالم بلجأ  اًاد  تنك  ناتسكاب ، ىلإ  ةلحر  لك  دعب  كلذل  .اهيكو  يسبالم 

.ندنل ىلإ  ةيوكمو  ةفيظن 

ةطاسبلاو يف عضاوتلا  يرحتب  ةقلعتملا  نآرقلا  ميلاعت  انيماس  تحرش يل 

دجوي يتلا  ةفاقثلاو  ةئيبلا  بسحب  غتي  ميلاعتلا  كلت  ىنعم  ناكو  .سابللا 

نم لاورس  ءادترا  عضاوتملا  سابللا  ينعي  دق  برغلا ، يقف  .ملسملا  اهيف 
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ءادترا ينعي  هنإف  ناتسكاب ، ءاسن  ىلإ  ةبسنلاب  امأ  ليوط ، صيمقو  زنيجلا 

تايتفلا ماغرإ  ةلأسم  نع  انيماس  تلأسو  .عقربلا  ىتح  وأ  صيمق ) راولاشلا  )

تدكأ اهنكل  ةيمالسإلا ، تاعمتجملا  جراد يف  رمأ  هنأب  تفرتعاف  جاوزلا ، ىلع 

، ةاتفلا ةيرذع  ةيمهأب  كلذك  ينتربخأو  .ءيش  يف  مالسإلا  نم  سيل  هنأ 

ةأرملا نوكت  نأل  ةصاخ  ةيمهأ  يلوت  ةيناتسكابلا  ةفاقثلا  نأ  يل  تحضوأو 

نأ ّرجت  اوللا  تايتفلا  ضعب  نأ  ةجردل  جاوزلا ، ىلع  اهلابقإ  دنع  ءارذع 

ءاشغ عيقرت  ةحارج  ءارجإل  صتخم  ءابطأ  ندصقي  ةدعاقلا ، هذه  رسك  ىلع 

ادج تبرغتساو  .فافزلا  ةليل  ىراذع  نهنأ  نهجاوزأل  بثي  ىتح  ةراكبلا ،

.ليمجتلا تايلمع  نم  عونلا  اذه  ءارجإ  ةيناكمإل 

ةوق نع  َّنُكَي  ام  َدعبأ  ًءاسن  تلباق  ءاسنلا  نم  ةنيعلا  هذه  بناج  ىلإو 

انرضح ثيح  .رقفلا  ناعي  نمم  نسل  نهنأ  عم  ةيلالقتسالاو  ةيصخشلا 

اتناك هتجوز  ينيع  نأ  تظحالف  نارمِع ، فراعم  دحأ  انيقتلاو  ياش ، ةلفح 

اهنأ اهيلع  ُدبي  و  .اًقلطم  ثيدحلا  يف  كراشت  و  بعت ، يأ  نم  تيلاخ 

اهلهاجت دقو  .ءيشلا  ضعب  ةبئتكم  تدبو  اهلوح ، رودي  ناك  ا  يلابت  تناك 

نارمِع عم  يرفس  ءانثأ  يف  نكن  رمألا ،  عقاو  يفو  .تقولا  لاوط  اهجوز 

نهضعب ، لباقن  انك  حو  .لاجرلاب  نطلتخي  ال  نهنأل  ًاتاتب ، ًءاسن  لباقن 

ّلُج نكلو  .طقف  ودرألا  نملكتي  ّنك  نهنأل  نهيلإ ؛ ثدحتلا  عيطتسن  نكن 

اوناكو ةيزيلجنإلا ، نونقتي  اوناك  ةملعتملا  ةبخنلا  نم  مهانلباق  نم 

ةماقإ رقم  نعضتحت  دابأ  مالسإ  ةمصاعلا  تناكو  .مهتيجس  ىلع  نوفرصتي 

ةيلود ةهكن  ةنيدملا  حنم  ام  يموكحلا ، لوؤسملاو  يسام  ولبدلا  ةقبط 

ٍتالفح  . ةنيدمو ايراجت  اًزكرم  يشتارك  تناك  لباقملا ، يفو  .ءيشلا  ضعب 

.اهليصافت غ لك  ةقانألاو يف  ةفاقثلا  ةنيدم  روهال  تناك  يف ح  زايتماب ،

.اهبنجتي اًاد  ناكو  نارمِع ، يوهتست  دعت  فرتلاو   تالفحلا  ةايح  نأ 
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، دابأ مالسإ  اهتاقيدصو يف  انيماس  وأ  روهال  داسبمإب يف  درفنأ  تنك  امدنع 

نع يننثدحي  ّنكو  .يناتسكابلا  لاجرلا  نم  ةرار  نرمذتي  ّنك  ام  ًاثك 

اًقفو تيبلا  ىلإ  نودوعيو  نوجرخي  فيكو  ناتسكاب ، يف  لاجرلا  ةينانأ 

اهَنْقِّمَنُيو ةلواطلا ، نِّرضحُيو  .ءاشعلا  ةبجو  ءاسنلا  دعت  دقو  .مهئاوهأل 

تيبلا يف ىلإ  نودوعي  حو  .ةليوط  تاعاس  مهن  رظتنيو  ةينفلا ، نهبيلاسأب 

ءاشعلا اولوانت  مهنأب  ةطاسب  لكب  مهتاجوز  نوربخي  ليللا ، نم  رخأتم  تقو 

، مهنيبر اوللا  مهجاوزأ  تاهمأ  ىلع  موللا  كلذ  قلي يف  نكو  .جراخلا  يف 

بولسأ يف  نيري  نكو  .ةيبرتلا  يف  ةحضاو  دعاوق  عضو  نود  نم  مهنللدو 

الإ نوهبأي  الو  مهتلوجرب ، بجعم  لاجر  ىلإ  ةيبصلا  لوحت  ببس  نهتيبرت 

اهسفن ىوكشلا  تعمس  دق  عقولا  يف  تنكو  .ةيصخشلا  مهتابغر  قيقحتب 

دق يتلا  رومألا  ةلمج  نم  كلذ  نإ  يسفن : يف  تلقف  ابوروأ ، يف  ءاسن  نم 

.ناكمو نامز  يأ  لاجرلا يف  اهب  موقي 

مهتينانأ دوعتو  اعلا ، ءاحنأ  لك  نودجوي يف  ينانألا  لاجرلا  نأ  تكردأ 

نم لاجرلا  نّك  مدعو  ةينيد ، ةيفلخو  ةيبرتو ، ةفاقث  نم  ةدع : لماوع  ىلإ 

اهلك لماوعلا  هذه  فلآتت  ةثك  نايحأ  يفو  .ةيصخشلا  مهمالحأ  قيقحت 

.ةينانألا ةناخ  ّبصنو يف  دقعم ، لكشب 

♦ ♦ ♦

باّتك نم  ءاوس  مالسإلا  نع  تبتك  يتلا  بتكلا  ةءارق  ايجيردت  تنمدأو 

هنإ باّتكلا ، ءالؤه  دحأ  ءاقلل  اًدعوم  نارمِع  بتر  دقو  .يبوروأ  وأ  يقرش 

نم باتكلا  كلذ  ّدعُيو  ناسنإلا .) ُرَدَقو  مالسإلا  : ) باتك فلؤم  بإ ، ياج 

انأ انعتمتسا  دقو  ةيزيلجنإلا ، ةغللاب  مالسإلا  نع  تفُلأ  يتلا  بتكلا  مهأ 

ةضيفتسم ةسارد  باتكلا  مدق  ثيح  .هتءارق  يف  قمعتلاب  ًاثك  نارمِعو 

قرطتي نأ  لبق  برغلاو ، قرشلا  خيرات  يف  مالسإلا  لوصأ  نم  ةيادب  نيدلل ،
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.ةيحورلاو ةيفاقثلاو  ةيسايسلا  هبناوج  ىلإ 

يأ ّيدل  نكي  هنأ   غ  باتكلا ، تايوتحم  فاشتكال  ًابك  يلوضف  ناكو 

بتكلا ةنيط  نم  ناك  لمعلا  اذه  نأ  كلذ  .ركفملا  اذه  همدقي  دق  امل  روصت 

انبهذ .اهباعيتسال  ديجلا  زيكرتلاو  يركفلا ، روضحلا  بلطتت  يتلا  ةنيصرلا 

ةبسانملا كلتل  تيدتراو  .سمشم  يفيص  موي  يف  ءادغلا  ةبجو  ىلع  هئاقلل 

ح معطملا  يف  انراظتنا  يف  يإ  ياج  ناكو  .ةليوط  ةرونتو  ضيبأ  اًصيمق 

دعاوق يعاريو  اًقينأو ، ةماقلا  ليوط  ناك  .انيلع  مالسلل  فقوو  انلصو ،

لخاد ًاليدنم  لمحيو  قنع ، ةطبرو  نوللا  ةيدامر  ةلذب  يدتري  ناكو  .ةقايللا 

نم ةراجيس  لماح  مادختساب  ةراجيسلا  نخديو  يولعلا ، هتلذب  بيج 

هنأب اًحزم  انربخأ  حو  زيمم ، روضحب  عتمتي  يإ  ناك  دقل  .ميدقلا  زارطلا 

ةايحب يإ  ياج  يظح  دقل  .ًاتاتب  رمألا  برغتسأ  ليثمتلا ،  اًسورد يف  ىقلت 

ةرازوب قحتلاو  ارسيوس ، يف  دلو  ثيح  .ثكلا  اهيف  ربخو  ملعت  ةلفاح 

اكياماج يف  لمعو  جديربماك ، ةعماج  يف  هجرخت  روف  ةيناطيربلا  ةيجراخلا 

ندنل دجسمل  عباتلا  يفاقثلا  زكرملا  يف  لمع  هدعاقت ، دعبو  .دنهلاو  رصمو 

اوناك نيذلا  ملسملا  دشري  ناك  ثيح  كراب ،) ستنجير   ) ةحاسب يزكرملا 

لقنيو يلرتراوك ،) كيمالسإ   ) ىعدت ةيمالسإ  ةيرود  ررحيو  هتروشم ، نوبلطي 

ةسمل اهيلإ  فيضي  ناك  ام  ةداعو  .ةيزيلجنإلا  ةغللا  ىلإ  ةعمجلا  بطخ 

ركم اهيف  ةرظنب  اًقحال  يل  فرتعا  دقو  .اهيقلتم  ىلإ  برقأو  لمجأ  اهلعجب 

اودلو نيذلا  كئلوأ  عيطتسي  اًرومأ ال  اًنايحأ  ةبطخلا  يفرشحأ  : » ًالئاق حضاو ،

مهنكل اًدرمتم ، دجسملا  يف  يننوّدعي  : » فاضأو اهلوق .» مالسإلا  فنك  يف 

هذهل اًعيمج  انكحضف  ينم .» صلختلا  نوعيطتسي  ال  مهنأ  اًما  نوكردي 

ةباعد سحب  عتمتي  ياج  ناكو  .كلذ  ليخت  بعصلا  نم  نكي  و  تلكلا ،

هنأ نم  مغرلا  ىلعو  .ةيقارلا  ةيزيلجنإلا  ةقبطلا  نم  ليبنلا  لجرلا  زي  ٍقار 

ضبنت تناك  هحور  نإف  ةرم ، لوأ  هانيقتلا  ح  عبسلا  زواج  دق  ناك 
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نويدوعسلا يف رثؤي  : » لاقف دجسملا ، نع  ّيلإ  ثدحتو  .ةيويحلاو  بابشلاب 

ميلاعت عم  ىفانتيو  ددشتلا ، رثؤي  اًمالسإ  نوعبتي  مهو  دجسملا ، اذه 

فوصتملا انأو  .نيدلا  اذهل  يحورلا  دعبلاب  متهي  يذلا  ملعلا  وهو  فوصتلا ،

.هنع يداعبإ  ليحتسملا  نم  حبصأ  نكل  دجسملا ، زاشنلا يف  ةلاح  لث  يذلا 

ىلإ هنولسريو  الإ  فوصتلا  نع  لاؤسلل  دجسملا  دصقي  صخش  نم  امو 

«. يبتكم

ثدحتأ انأو  يلجخ  تيطخت  ام  ناعرسو  هب ، ءاقل  لوأ  نم  ياجب  تبجُعإ 

نأ دعب  مالسإلا  فاشتكا  ةداعإ  يف  ةصاخلا  هتلحرب  نارمِع  هربخأو  .هيلإ 

تهم تنك  : » يإ باجأ  مالسإلا ، هقانتعا  ةصق  نع  هلأسو  هتدلاو ، تيفوت 

ةمكحلاو داشرإلا  دجأ  نأ  لمأ  ىلع  ةفسالفلا  رابك  لعأ  تسردو  ةفسلفلاب ،

.ايح اهيلإ  جاتحت  تناك  يتلا  ةلئسألا  نع  ابيجي  نأ  هنأش  نم  نيذللا 

مهراكفأ نوكت  نأ  ودعت  ال  نوركفملا  كئلوأ  هبتك  ام  نأ  تدجو  ينكل 

نع يثحي  يف  مهؤارآ  دعاست  اذل ،  ةيتاذلا ؛ مهتافسلفو  ةيصخشلا 

كلت نإ  لب  دحلا ، اذه  دنع  رمألا  فقي  و  .ةلماكلاو  ةدرجملا  ةقيقحلا 

ايح يف  اهعابتا  عيطتسأ  ةسوملمو  ةيلمع  حئاصنب  د  تافسلفلا  

، فاطملا ةياهن  يفو  ةسدقملا ، بتكلا  ةءارق  تأدب  تقولا ، كلذ  .ةيمويلا يف 

«. مالسإلا اهنع يف  ثحبأ  تنك  يتلا  ةبوجألا  ىلإ  تلصوت 

.»؟ كتايح عت يف  يذلا  ام  مالسإلا ، تقنتعا  ح  : » كاذنآ هتلأسف 

رصم مالسإلا يف  تقنتعا  .ءيش  يأ  غتي   ، رمألا ةيادب  يف  : » لاقو كحض ،

لبق زجنيل ، نترام  همسا  كانه ، هتلباق  خيش  دي  ىلع  ةرهاقلا  ةنس 1951م يف 

ناكو .ملسم  يأ  فرعأ  نكأ  ثيح   ةبيبحلا ، اكيماج  ىلإ  اًددجم  دوعأ  نأ 

ةرذب نكل  .لاح  يأ  ىلع  اًديج  ًلسم  نكأ  و  ةنس ، ثالث  اهنيح  يرمع 

«. اهيف ومنت  نأل  ةحلاص  ةبرت  يبلق  تدجو يف  دق  تناك  ناإلا 
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ايفحص يف لمع  نأ  يإ  ياجل  قبس  ناك  .يمتها  لكب  هتصق  ترثأتسا 

لهس بولسأب  ٍةدقعم  ٍراكفأ  حرش  ىلع  ةردقلاب  عتمتي  ناكو  يضاملا ،

، هب قوثولا  اكمإب  نأ  تسسحأف  .هيلإ  عمتسي  نم  عتو  بضتقمو ،

لءاستأ تلز  ام  إف  مالسإلاب ، بكلا  يراهبنا  نم  مغرلا  ىلع  هل أ  تفرتعاو 

يعجضم ضقي  ناك  ام  نأب  هتربخأو  .نيدلا  اذه  هنكب  ماملإلا  ىلع  ردق  نع 

، هابتنا لكب  يلإ  عمتسا  .مالسإلا  دعاوقب  ٍمازتلالا  نم  نكأ  الأ  نم  يفوخوه 

«. اهاحضو ةيشع  ب  اًحلاص  ًلسم  صي  دحأ  نم  ام  : » ًستبم لاق يل  مث 

هرمع ءرملا  نم  دفنتست  ةيلمع  مالسإلا  ميلاعت  قمع  رحبتلا يف  نأب  ربخأو 

نم هكولس  موي يف  لك  ءرملا  ركفتي  نأ  وه  ًالعف ، مهي  ام  نإ  : » فاضأو .هلك 

لزن دقل  اًحلاص ؟ اًصخش  صي  نأ  هل  نك  فيك  هسفن : لأسي  نأو  ديدج ،

نيرشعو ٍثالث  ىدم  ىلع  ملسو  هيلع  هللا  لص  دمحم  يبنلا  ىلع  نآرقلا 

اودوعتيل يفاكلا  تقولا  هنومزالي  اوناك  نيذلا  صاخشألل  ىنستي  ىتح  ةنس ،

ةعفد هب  مهرمأ  ام  لك  اوقبطي  نأ  سانلا  هللا  لأسي  .ةيهلإلا و  رماوألا  ىلع 

«. ةدحاو

ىلإ رظنأ  نأ  ىلع  ينعجشو  يبلق ، ةنينطلا يف  يإ  تلك  تلزنأ  دقل 

نيدي هسفن  وه  ناكو  .اهل  اًضيقن  سيلو  ةيحيسملل  دادتما  هنأ  ىلع  مالسإلا 

اهتفصب اهيلإ  باذجنالاب  رعشي  هنأ   نم  مغرلا  ىلع   » لصألا ةيحيسملاب يف 

لب ةيحيسملا ، يغلي  مالسإلا ال  نإ  ًالئاق « : حضوأو يل  .هلوق  بسحب  ةنايد ،»

اهيلإ مالسإلاوعدي  ةيساسألا  اهميق  نم  ًاثك  نإف  كلذ ، نم  سكعلا  ىلع 

دقتعي ناكو  نيرخآلاب .» قفرلاو  تاخلا ، لعفو  هللاب ، ناإلا  لثم  كلذك ،

تالاسرلا صخلي  هنإف  تانايدلا ؛ رخآ  وه  مالسإلا  نأ  ىلإ  اًرظن  ، » هنأ

ميلاعتلا مهف  سانلا  ىلع  لهسلا  نم  هنأو  .اهممتيو  هتقبس  يتلا  ةيوسلا 

«. اهب ءاج  يتلا 
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وه لب  يركف ، نير  درجم  سيل  مالسإلا  نأ  تكردأ  ةثداحملا ، هذه  دعب 

قبطأ نأ  يف  ةيمانتم  ةبغرب  ترعشو  .هللا  ىلإ  قيرطو  ةايحلا ، يف  بولسأ 

فيضأ نأ  ةيادبلا  تلواحف يف  .كلذ  يننكمأ  فيك  سوململاب  راكفألا  هذه 

ضعب ميدقت  يف  تعرشو  جمارب ، ةمدقم  يتفصب  يلمع  ىلإ  ىنعملا  ضعب 

لالخو .يڤ  مإ   ةشاش  ىلع  يجمانرب  يف  ناخ  يلع  حتاف  ترصن  لعأ 

اًزيح ب اهل  لعجأو  ةيئيب ، اياضق  نع  ملكتأ  اًنايحأ  تنك  املألا ، يجمانرب 

ةرايز يف  اوركفي  نأ  َّيِدهاشم  ىلع  تحرتقا  دقو  بابشلا ، اياضق  داوم 

حبصأ ثيح  ةئيبلا ، اياضق  صخي  يف  اًعساو  اًبواجت  تسملف  .مهتادج 

تقال تادجلا  ةرايز  ةركف  نأ  نم  ةقثاو  نكأ  و  .اهنع  ثدحتي  عيمجلا 

.هسفن بواجتلا 

ةلوطب ةعباتمل  يبيراكلا  ىلإ  نارمِعو  انأ  تبهذو  كلذ ، ىلع  تقو  ّرم 

نارمِع ناكو  .ةعئار  ةبرجت  كلت  تناك  ذإ  ةيبرغلا ، دنهلا  رزج  يف  تكيرك ) )

، تنيسنف تناس  وأ  اكياماج ، ءاوس يف  تيرجأ ، ثيح  تايرابملا  ىلع  قلعي 

دقو .اهلك  ةقطنملا  ءاجرأ  يف  تالافتحاو  ةلطع  تقو  كلذ  ناكو  .انايوغ  وأ 

نم سبالمو  ةبك  تاعبق  نودتري  مهو  يلحملا ، ناكسلا  ضعب  دفاوت 

ليغشت ةزهجأ  نولمحيو  كنافلا ،)  ) اقيسوم قاشع  اهيدتري  يتلا  ةنيعلا 

ناك ثيح  ناكم ، لك  يف  هزنتلاب  نوعتمتسي  وأ  ةمخض ، تيس  اك  طئارش 

داجيإ هيلع  ىصعتسا  نم  لك  ناكو  .اهلك  ةريزجلا  هيف  كراشت  اًتفال  اًدهشم 

نارمِع انأ  انبكترا  دقو  .اهممق  نم  تايرابملا  عباتيو  راجشألا ، قلستي  دعقم 

مهرم عضو  نود  نم  سمش  مح  انذخأ  ح  اًحداف ، ًأطخ  دادينيرت  يف 

تناك حيرلا  تسن  نأب  انسسحأ  اننأل  ةقراحلا ، سمشلا  ةرارح  نم  انيقي 

، ةيوقلا سمشلا  ةعشأل  انضرعت  ءارج  نم  قورحب  انبصأف  .ةفيطلو  ةدراب 

ىرحتن كلذ  دعب  انحبصأو  .ةلحرلا  كلت  نم  ىقبت  يف  ًاثك  انيناعو 

لك مالسإلا  نع  انعم  اهبحصن  اّنك  يتلا  بتكلا  أرقنو  لظلا ، يف  سولجلا 
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بعاللا ضعب  نأب  يرست  ةعئاش  تأدب  ةأجف ، نكل  .كلذ  انل  رسيت 

نكي .ةحابسلا و  سابل  يدترأ  انأو  نآرقلا ، ءارق  نم  اورمذت  يناتسكابلا 

ضحي يذلا  تقولا  يف  انتفرش ، ىلع  نولفطتي   َ مهفأ  و  اًحيحص ، كلذ 

نأ ظحلا  نسح  نمو  .مهراصبأ  اوضغي  نأ  ىلع  تانمؤملاو  نمؤملا  نآرقلا 

نم تلباق  نم  ّلُجف  ةدعاقلا ، قرخي  يذلا  ءانثتسالا  ناك  كولسلا  كلذ 

.ًاثك ودعاسو  مهنيدب ، يمتهاب  نوبحري  اوناك  ملسملا 

ةقحاللا انتلحر  لالخو  جاوزلل ، ططخن  نارمِعو  انأ  لازأ  ال  اهنيح  تنك 

(، ودراكس  ) تاناويحلاب يف جعت  ةعرزم  شيعلاب يف  ملحن  انأدب  ناتسكاب ، ىلإ 

نم برقلاب  عقتو  يقنلا ، اهئاوهب  زيمتت  لجلا ، ةعئار  ةيلبج  ةقطنم  يهو 

حتفتت يهو  ةيدرولا ، زركلا  راهزأ  رظنم  ناك  ثيح  .دالبلا  لش  مشك ،

انكو .سافنألا  سبحي  ةيفاص ، ءس  تحت  جولثلا  اهوسكت  لابج  قوف 

، لابجلا حوفس  نمز يف  ذنم  ّفج  يذلا  رهنلا  تارمم  لالخ  تاعاس  ىشمتن 

ناك .ايح  اهتيأر يف  تايرفحلاو  راجحألا  نم  ةليكشت  لمجأ  تعمج  ثيح 

لاتسيركلا نم  اًعطقرخآلا  اهضعبو  اًعمال ، ايضف  اهضعبو  اًقاّرب ، رضخأ  اهضعب 

، اننأ ةجردل  اهعيمج ، ينترسأف  .راجحأ  ىلإ  لّوحت  راحم  بناج  ىلإ  فافشلا ،

تبيقح انعم  انْبِحص  كلذ ، نم  هجاعزناو  نارمِع  رمذت  نم  مغرلا  ىلع 

( يزوكاجلا مح   ) تنيز ثيح  روهال ، ىلإ  راجحألا  كلتب  تئيلم  تبك 

.ةينفلا عطقلا  نم  ةصاخلا  ةليكشتلا  كلتب  هب  صاخلا 

، ىفشتسملا حاتتفال  تاضحتلا  ةتو  تعراست  ةرشابم ، كلذ  دعب  نكل 

انضعب ىري  انحبصأف ال  تاعربتلا ، عمجيل  اعلا  لوح  هتالحر  نارمِع  ّفثكو 

، ناتسكاب يف  ةدعرومأ  زاجنإ  ىلع  فقي  نأ  هيلع  ناكو  .اًمامل  الإ  اًضعب 

حالصإ ةمهم  كرتو يل  .هعورشم  حاجنإل  معدلا  دشحيل  اهقطانم ؛ لقنتيو ب 

كلت تناكف  .قيرحلا  ءارج  نم  ندنل  يف  هتقشب  تقحل  يتلا  رارضألا 
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، سدنهملا نم  قيرف  اهماإ  ىلع  ينناعأو  يلإ ، ةبسنلاب  ةبك  ةيلوؤسم 

ّرصأو .يلخاد  روكيد  ةممصم  لمعت  تناك  يتلا  ل ، يتقيدص  ىلإ  ةفاضإ 

، ىفشتسملا حاتتفال  دادعإلا  ببسب  ًاثك  اًطغض  اعي  ناك  هنأ  ىلع  نارمِع 

ناك يذلا  بكلا  دهجلاب  ةبجعم  تنك  .ربصب  كلذ  لمحتأ  نأ  ّيلع  ناكو 

هيضتقي ام  لك  لذبو  همعدل ، دادعتسا  ىلع  تنكو  هعورشم ، لجأ  نم  هلذبي 

ةنس 1994م، نم  ربمتبس  ناتسكاب يف  ترز  نكلو ح  .تايحضت  نم  كلذ 

لالخ نارمِع  لظو  .ماري  ام  ىلع  سيل  ام  اًرمأ  نأب  ىلوألا  ةرملل  تسسحأ 

يف لوجي  ع  هتلأس  حو  .هتداع  غ  ىلع  اًتكاس  امار  ةحب  ىلإ  ةلحر 

و اهازغم ، مهفأ  ةمهبم   تاحيملت  نع  ةرابع  همالك  ناك  هرطاخ ،

كلذ رسفأ  فيك  ِردأ  و  تاعاس ، عضب  ىفتخا  ةأجفو  .اهحرش  ضفتعسي يف 

.بايغلا

جنيلورلا  ) عم راوح  ءارجإل  نطسوب  ىلإ  ةلحرلا  هذه  دعب  ةرشابم  تبهذ 

.ةينهملا سم  تاطحم  مهأ  نم  كلت  تناكو  زتيفارك ،) ينيل  و( زنوتس )

لبق هتمدق  دق  تنكو  زنوتس ،) جنيلور   ) ضرعل اًديه  زتيفارك )  ) ءادأ ناك 

، هعم ةلباقملا  ءارجإ  لبق  ًاليلق  هيلإ  تثدحتف  ةدع ، تابسانم  ةليللا يف  كلت 

ضعب عم  روصلا  ضعب  انطقتلا  .اًضيأ  عتمم  زنوتس )  ) ءاضعأ ناكو 

جنيلور  ) ةقرف ينتدعاسو  كاذنآ ، ةجمربم  تناك  ةقباسم  يف  نيزئافلا 

.يقيسوملا لفحلا  دعب  هعم  ءاشعلا  لوانتل  كيم  اعدو  .اهتليل  ًاثك  زنوتس )

هتنذأتسا يف اذل ، لماك ، لمع  قيرف  ةبحصب  تنك  أ  غ  ةوعدلا ، ينتقارف 

رهظم نم  مغرلا  ىلع  قفاوو  اهيلإ ، رظنف  .يجمانرب  ةجتنم  يعم  َِرضُحأ  نأ 

، اًقيض دوسأ  ًالاورس  اهئادتراب  هيلعودبت  تناك  يتلا  ةفيخملا  ةطلستملا  ةأرملا 

تربخأ نكل ح  .رقشألا  ينيتالبلا  نوللاب  غوبصملا  اهرعشو  ةيضف ، لسالسو 

، اًضيأ انأ  بهذأ  الأ  ىلع  تّرصأو  ةطاسب ، لكب  اهتضفر  كيم ، ةوعدب  ةجتنملا 

.ريوصتلا قيرف  عم  ينيص  ماعطم  رخآ يف  ءاشع  دعو  نوطبترم  اننإ  ةلئاق 
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رركتت ال  ةصرفلا  هذه  لثم  نأب  اهعنقأ  نأ  تلواحو  كاذ ، اهفرصت  مهفأ   

لوانتل جرخن  نأ  تحرتقاف  اهيأر ، ىلع  تّرصأ  اهنأ  غ  .رمعلا  يف  ًاثك 

يف كيم  ةفرغ  باب  ىلإ  انلصو  فاطملا ، ةياهن  يفو  .ءاشعلا  دعب  ام  بورشم 

ىلإ اناعد  هنكل  بابلا ، انل  حتف  ح  اًبعتم  ناك  .ليللا  فصتنم  قدنفلا ،

، ءاسملا لاوط  كت  رظتنا  : » ًالئاق ءاشعلا ، ةلواط  ىلإ  راشأو  فطلب ، لوخدلا 

تسيل ار  هنأ  اهدنع يف  تركف  فاطملا .» رخآ  يدحو يف  ءاشعلا  تلوانتو 

، بورشملا نم  اًسأك  انل  مدق  .كيم  دعوم  نع  ةاتف  اهيف  فلختت  ةرم  لوأ  كلت 

نأو ناتسكاب ، نم  اوت  تدع  أب  هتربخأف  نارمِع ، نع  ينلأس  .ًاليلق  انثدحتو 

ىلع مدقن  الأ  لضفي  هنكل  لماك ، ماع  لاوط  جاوزلا  نع  ينثدح  نارمِع 

نم كيم  اهتليل  رذح  .هدلب  يف  هينبي  يذلا  ىفشتسملا  حتتفي  ىتح  كلذ 

نوكتس ايح  نأ  دجب يف  ركفأ  نأ  ّيلع  نإ  لاقو  ةوطخلا ، كلت  ىلع  مادقإلا 

.ةيبوروألا يتيلقعب  يس  الو  ناتسكاب ، تشع يف  نإ  ةبعص 

اًئيش  ' برجأ ال  َمِلَف  ةعتملا ، نم  يطسق  تلن  دقل  : » يلوقب هتبجأ 

فلتخي اذهك  دلب  ةرايز  : » لاقو يمالكب ، عنتقي  هنأ   حضاولا  نم  اًفلتخم .»

اًئيش فرعت  له  : » ينلأسو ادِج ، كأ  ةربن  هتوص  دختا  مث  هيف .» شيعلا  نع 

، نارمِع ةعمس  نع  ًاثك  فرعأ  تنك  أ  يف  كش  ال  نارمِع .»؟ ةعمس  نع 

، كلذب كيم  تربخأ  املو   . جاوزلا  يف  هتين  قدص  نم  ةدكأتم  تنك  ينكل 

.ةثك ٍناعم  اهيف  ةرظن  ّيلإرظن 

مالحأ نم  هشيعأ  تنك  ام  ةيعقاو  ىدمل  اًرابتخا  كيم  تلك  تناك 

أب تسسحأ  يل ، هلاق  يف  قحاللا  مويلا  يف  تركف  امدنعو  .تاحومطو 

ّلاحملا مويلا ب  كلذ  لوجتأ يف  تجرخف  .ةعباسلا  ءسلا  نم  ءطبب  يوهأ 

سبالم عيبل  لحم  يف  انأو  ترعش ، ينكل  نطسوب ، عراوش  يف  ةيراجتلا 

هترداغف ةقباسلا ، ةليللا  يف  هتلكأ  ام  ببسب  نايثغلاب  جلزتلا ، تادعمو 
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.ةعرسم

.نارمِع عم  ةنسلا  سأر  ةليل  اهيف  ِضقأ  يتلا   ىلوألا  ةنسلا  كلت  تناك 

تبهذ .هب  نولفتحي  ثيح ال  ناتسكاب  ناك يف  هنأل  هب ؛ اًضيأوه  لفتحي  و 

.اهئاقدصأ ضعبوغصلا  اهنباو  ارون  يتقيدص  عم  قيطلبلا  رحب  لحاس  ىلإ 

، ئطاشلا ىلع  يشملل  ارون  عم  بهذأ  تنك  .ةدحولاب  بك  روعش  ينباتناو 

ثيدحلا دعاسو  .ةيوقلا  حايرلا  هجو  يف  اهنبا  ةبرع  عفدت  تناك  ح  يف 

عنمأ نأ  نم  نكأ  و  ًتعمو ، ةدوربلا  ديدش  ناكوجلا  نكل  ًاثك ، اهيلإ 

تّدعا ةنسلا , سأر  ةليل  .ةئفادلا يف  ناتسكاب  سمش  ىلإ  قايتشالا  نم  يسفن 

، مهبارش مهعيمج  نورضاحلا  لوانتو  ةيهش , ةبجو  ارون  تاقيدص  ىدحإ  انل 

نم تنك  دقو  .ةبك  ةساعتب  ترعشو  كانه ، نوكأ  نأ  درأ  .اونخدو  

لوغشموه يف مك  اهلالخ  لاق يل  فتاهلا , ربع  ةدحاو  ةرم  نارمِعب  لاصتالا 

.تاعربتلا عمج  ةلمح 

بعصأل ةقفوم  غ  ةيادب  تناكو  ءاوجألا , هذه  يف  ةنس 1995م  تلح 

نود نم  ربخيل  عيبرلا  لصف  يف  نارمِع  لصتا   .اهمهأو  ايح  تاونس 

نأ نك  ال  انتقالع  نإ  هل  لاق  يحورلا  هيراشتسم  دحأ  نأب  تامدقم 

نارمِع تيأر  دق  نكأ  .ّيمدق   تحت  زتهت  ضرألا  نأك  ترعش  .رمتست 

ةقشلا ديدجت  لعأ  ىلع  فرشأ  تقولا  كلذ  يف  تنكو  ةدع ، روهش  لاوط 

ةمدصلاب ترعش  دقل  .فيتس  دنع  فويضلا  ةفرغ  يف  ميقأ  تلز  امو  اهلك ،

لمألا ب  حجرأتت  يرعاشم  تراصو  عيظفلا ، ألا  ىلع  ةوالع  كابترالاو ،

ةظحللا يفو  ماتلا ، عايضلاب  رعشأو  هيلإ ، قاتشأ  ام  ةظحل  تنك يف  .سأيلاو 

نم كلذ  دعب  تيناع  .لؤافتلا  ىلع  ينثعبي  لمألا  نم  اًصيصب  ىرأ  اهيلت  يتلا 

، ةيهشلا نادقفو  يدلج ، حفطب  تبُصأ  ك  .يتحص  ىلع  رثأ  بك  طغض 

روزأ نأب  ءاقدصألا  دحأ  ينحصنو  هلكآ ؛ ماعط  يأ  ضفرت  دعم  تراصو 
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.ندنل طسو  يلراه ، عراش  ًةبيبط يف 

فوفر تناكو  عيفر ، قوذ  نع  منت  شوقن  هبو  اًيلاع ، ةدايعلا  فقس  ناك 

سيلو لزنم  أك يف  تسسحأف  .ةيقرش  فراخزب  تنيُز  اًبتك  لمحت  ةدايعلا 

نم ثك  دوجو  تظحالو  .بك  ءودهب  اهلوخد  روف  ترعشو  ةيبط ، ةدايع  يف 

، ةيبرع روطع  تاجاجز  اهنيب  نم  ناك  طسوألا ، قرشلا  نم   (1) ) تالوغشملا

لج ىلع  ُتينثأ  ةبيبطلا ، تلباق  حو  .رعلا  طخلاب  تبتُك  تاحولو 

نم اهتقلت  اياده  تناك  ةليمجلا  فحتلا  كلت  نأب  ينتربخأف  ةدايعلا ،

نسكوك نأ  ةروتكدلا  نأ  تملع  ح  تأجافت  مكو  .برعلا  نم  اهاضرم 

، نيواقرز نيعو  رقشأ  رعش  تاذ  نسكوك  تناك  .مالسإلا  نيد  تقنتعا 

.هفاذحب يزيلجإلا  لجلا  لث  تناكو  .ادج  ةدودوو  ةفيطل  تناكو 

يتلا ضارعألل  سيئرلا  ببسلا  نأ  ىلإ  تَصُلَخو  ّيلإ ، ثيدحلا  تَضافتعسا يف 

، نارمِعل يحورلا  راشتسملاب  اهتربخأ  امدنعو  .ايسفن  ناك  اهب  تبُصأ 

ينبحصت نأ  تحرتقاو  .يحور  راشتسم  ىلإ  اًضيأ  انأ  ثدحتأ  نأب  ينتحصن 

نم رمألا  َرأ يف  .يفوصلا   اهملعم  مظان ، خيشلا  ىلع  ينفرعت  دجسملا   ىلإ 

.تبهذف ءوس ،

يف نآ  تناس  عراشب  ةدابعلل  اًراد  تذخُّتا  ةيانب  يف  عقي  دجسملا  ناك 

ةيلاجلا نم  ةبك  دادعأ  اهنطقتو  ندنل ، لش  عقت  ةعطاقم  يهو  ماهنتوت ،

هنأ يحوي  يجراخلا  هلكش  نكي  و  ريدلاب ، ىمسي  دجسملا  ناكو  .ةيكرتلا 

فوقس ةنذئملا ، نم  ًالدب  ىنبملا  ولعت  تناكو  .ملسملل  ةدابع  ناكم 

هلو ةيبوروألا ، تويبلا  زي  يتلا  تانولجلا (1)  ةئيه  ىلع  ةيديمرق 

نم مهبلغأ  نأ  ودبي  ناكو  سانلاب ، جعت  ةبك  ةفرغ  انلخد  .ةدع  لخادم 

.نويبوروأ نوملسمو  برعو  نويناتسكاب  كلذك  مهنيب  نم  ناك  نكل  .ايكرت 

.سأرلا ءاطغ  نيدتري  نك  اوللا  ءاسنلا  نم  ثكو  كلذك ، لافطأ  مهنيب  ناكو 
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ًاليوط ايدامر  اًسابل  يدتريو  هاصع ، ىلع  ينحني  ٍلجر  لوح  نوقلحتي  اوناكو 

، رضخألاو قرزألا  ب  هنول  تبك  هانيع  تناكو  .ءارضخ  ةمعو 

هنإ ءيشلا ، ضعب  ةليوطو  ةيدامر  هتيحل  باسنت  يف  قفرب ، نستبتو 

رودب موقي  اًخيش  ةيفوص  ةعومجم  لكل  نأ  اًقحال  تفرع  .مظان  خيشلا 

فطل نمو  .ةعومجملا  كلت  ءاضعأل  يحورلا  راشتسملاو  دشرملاو  ملعملا 

.دارفنا ىلع  ةلباقم  نسكوك  ةروتكدلاو  انأ  انل  صصخ  هنأ  مظان ، خيشلا 

.ةالصلاب هللا  ىلإ  هجوتأ  نأو  ربصلاب ، ينحصنو  الكشمل ، خيشلا  عمتسا 

ىلعو .كلذب  يتقو  حمسي  هتارضاحم ح  ىدحإ  رضحأ  نأ  اًضيأ  ّيلع  حرتقاو 

ةرم ناكملا  كلذ  ىلإ  باهذلا  دواعأ  دق  نم أ  ةدكأتم  نكأ  نم أ   مغرلا 

تلخد دقل  .ادج  ةمهم  ةوطخ  تناك  كلت  رايز  نأب  ترعش  إف  ىرخأ ،

.نارمِع نود  نمو  يدحو ، ايمالسإ  اًناكم  ةرم  لوأ  اهموي 

و مالسإلاب ، يمتهاب  اًموي  تحرص  دق  ةظحللا ، كلت  ىتح  نكأ   

مقر ةقلحلا  تمدق  سرام ، رهش  يفو  .مالعإلا  لئاسو  ىلإ  اًدبأ  هنع  ثدحتأ 

مالعإلا لئاسو  هتبكاو  هم  ًاثدح  ناك  .جروبماه  يف  وفارب يف )  ) جمانرب نم   100

دقو .ةيفحصلا  تاءاقللا  نم  ثك  ةبسانملا  كلتب  يعم  َيِرُجأو  .بك  متهاب 

ةيمهأ ايناملأ  يف  لداعت  يتلا  دليب ،)  ةفيحص (  ىدل  لمعي  يفحص  ّدعأ 

، يعم ءاقل  ءارجإل  اًديج  اًدادعإ  اهراشتناو ، ةيناطيربلا  نصلا )  ) ةفيحص

.ملسملا يقيدص  لجأ  نم  مالسإلا  تقنتعا  دق  تنك  اذإ  ةرشابم ع  ينلأسو 

عقاولا يف  تنك  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  ينكلو  مالسإلا ، قنتعأ  أب   هتبجأف 

يتقالع نع  كلذ  تبقعأ  يتلا  اهلك  هلئسألا  ترادو  .ميمصلا  يف  ةملسم 

نم أ مغرلا  ىلعو  .لبق  نم  هنع  تثدحت  نأ  قبسي يل  رمأ   وهو  نارمِعب ،

قحاللا مويلا  يف  ءاقللا  ترشن  ةفيحصلا  نإف  اباجإ ، يف  ظفحتلا  تيرحت 

.»؟ ةمداقلا ىلوألا  ناتسكاب  ةديس  نوكت  له  ركاب : نايتسيرك  : » ناونع تحت 
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نم عوبسأ  دعبو  .ةقيقحلا  نع  نوكي  ام  َدعبأ  ةفيحصلا  بِتُك يف  ام  ناك 

، رخآ لجر  عم  هتنخ  أب  ينمهتيل  ناتسكاب  نم  نارمِع  لصتا   كلذ ،

تاعاس ام يف  ٍلجر  لزنم  رداغأ  انأو  تدِهوُش  لاق  إ   . هتقالع  يهنيو 

.ةحصلا نع  اًما  ةيراعو  ادج ، ٍةفيخس  ةركفلا  تناك  .ىلوألا  حابصلا 

يف ام  ًأطخ  كانه  نأب  هعانقإ  لواحأ  انأو  َّينيع ، نم  عومدلا  ترمهنا 

، غلابك سلجن  نأ  انيلعف  انتقالع ، ءاهنإ  نم  دب  ال  ناك  نإو  عوضوملا ،

ةليح يف يديب  نكي  و  انيلع ، رمآتت  فورظلا  ناكو  ادب  .رمألا  ثدحتنو يف 

هماهتا يل ناكو  ايح ، ّبُح  ناك  نارمِع  نأل  ادج  تنزح  دقل  .ثدحي  ام  لك 

.ةقيقحلا نع  دعبلا  لك  اًديعب 

اهوعدأ تِرصو  نسكوك ، ةروتكدلاب  ءانثألا  كلت  يف  يتقادص  تدطوت 

يف اهسأر  تّزه  ثدح ، ا  اهتربخأ  ح  .ةنيمأ  ةروتكدلا  يمالسإلا ، اهمساب 

اياحض راوج  ىلإ  فقي  هللا  نأو  ميظع ، مثإ  فذقلا  نإ  تلاقو  بارغتسا ،

لك يف  يقلقت ، ال  : » ينيساوت يهو  تلاقو يل ، .ءاسنلا  نم  يس  الو  فذقلا ،

هذه يل  تور  مث  هللا ،» نم  رصنلا  كيتأي  ةلطاب ، ةمهتب  دحأ  كيمري  ةرم 

: ةصقلا

ةنيدملا نم  جرخ  لك  هعم  هتاجوز  نم  ةدحاو  بحصي  لوسرلا  ناك  »

كلت ءاسنلا يف  تناكو  .مايخلا  نسُرحَيو  ىحرجلا ، ِّبَطُي  ّنك  ثيح  .ةرونملا 

تارتتسم نسلجي  ثيح  لمجلا ، رهظ  ىلع  تبثملا  جدوهلا  كري  تالحرلا 

ىلع صبرتملا  عأ  نمو  سمشلا ، بيهل  نم  نهيمحي  يذلا  راتسلا  فلخ 

ةلصاومل مزاللا  دازلاب  تدِّوُز  لِجلا ، تحاترا  نأ  دعب  حابص ، اذ  .ءاوس  دح 

هيلع هللا  لص  لوسرلا  ءاسن  رغصأ  اهنع ، هللا  يضر  ةشئاع  ْتدقفتف  سملا ،

، اهبايغ دحأ  ظحلي  .هنع   ثحبت  تبهذف  هدجت ، و  اهدقع  ملسو ،

نأ تفشتكاو  اهدقع ، ةشئاع  تدجو  امدنعو  .هقيرط  بكرلا  لصاوو 
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ظَحْلَي نم  دوعي  ىتح  اهناكم  حوارت  الأ  تررق  اهنود ، نم  ترداغ  ةلفاقلا 

، ناوفص ىعدي  باش  مدق  ىتح  ليوط  تقو  ر  و  .اهنع  ثحبلل  اهبايغ 

هلمج اهل  خانأ  نوكت ، نم  فرع  امدنعو  .ةلفاقلا  فلخ  هدحو  رفاسي  ناك 

دعس يتلا  ةلفاقلاب  كلذ  دعب  اقحلو  .هيمدق  ىلع  وه  راسو  هيلع ، سلجت   

عم لصت  اهوأر  نمم  اًضعب  نأ  .ةنيدملا غ  ىلإ  ةملاس  اهلوصوب  اهيف  نم  لك 

.انزلا  اهباكترا  ىلإ  نوحّمليو  قئال ، مالكب غ  مهتنسلأ  نولي  اوؤدب  ناوفص 

اهيدلاو تيب  يف  تثكمو  تضرم ، اهنأل  كلذب ؛ رمألا  ةيادب  يف  ةشئاع  ملعت 

.تاعئاشلا هب  يرست  ا  تعمس  اًديدش ح  اًنزح  تنزح  اهنكل  .ىفاعتت  ىتح 

بطاخف ملسو  هيلع  هللا  لص  يبنلا  ملع  ىلإ  ليواقألا  كلت  ربخ  ىهانت 

اوزهتنا نيثك  نكل  .ناوفصو  ةشئاعب  نظلا  ناسحإب  مهبلاطي  سانلا 

، ملسملا ةقرفلا ب  ثبو  ملسو  هيلع  هللا  لص  لوسرلاب  ءازهتسالل  ةصرفلا 

تيب لازت يف  تناك ال  يتلا  ةشئاع  ىلإ  ملسو  هيلع  هللا  لص  لوسرلا  بهذف 

تنك نإف  اذكو ، اذك  كنع  ينغلب  دق  هنإف  ةشئاع ، اي  ُدعب  اَّمأ  : » اهل لاقو  اهلهأ ،

نإف هيلإ ؛ وتو  هللا  يرفغتساف  بنذب ، تمملأ  تنك  نإو  هللا ، كئربيسف  ةئيرب 

هلوق تعمس  لف  هيلع .» هللا  بات  هللا ، ىلإ  بات  مث  هبنذب  فرتعا  اذإ  دبعلا 

«، لاق يف  هللا  لوسر  بَِجأ  : » تلاقو اهيبأ ، ىلإ  تتفتلاو  اهعومد ، تّفج 

ناكف اهّمأ ، ىلإ  تتفتلا  مث  هللا ،» لوسرل  لوقأ  ام  يردأ  ام  هللاو  : » لاقف

متعمس دقل  تملع ، دقل  هللاو  إ  : » تلاق اهدنعو  .اهيبأ  باوجك  اهباوج 

إ مكل : تلق  نئلف  هب ، متقدصو  مكسفنأ  يف  رقتسا  ىتح  ثيدحل  اذه 

، ةئيرب هنم  أ  ملعي  هللاو  رمأب ، مكل  تفرتعا  نئلو  وقدصتال ، ةئيرب ،

ٌْربَصَف : ) لاق ح  فسوي ، ابأ  الإ  ًالثم  مكلو  يل  دجأ  ال  هللاوف  ينقدصتل ،

ةيآلا 18). فسوي : ةروس  ( ) َنوُفَِصت اَم  َىلَع  ُناَعَتْسُمْلا  ُهَّللاَو  ٌليِمَج 

َنيِذَّلا َّنِإ  ىلاعت : هلوق  ملسو ، هيلع  هللا  لص  لوسرلل  يحوأام  ناعرسو 

ٍئِرْما ِّلُكِل  ْمُكَل  ٌَْخ  َوُه  ْلَب  ْمُكَل  اَرش  ُهوُبَسَْحت  َال  ْمُكْنِم  ٌةَبْصُع  ِكْفِإلاِب  اوُءاَج 
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: رونلا  ) ٌميِظَع ٌباَذَع  ُهَل  ْمُهْنِم  ُهَْربِك  َّىلََوت  يِذَّلاَو  ِْمثِإلا  ْنِم  َبَسَتْكا  اَم  ْمُهْنِم 

.(11

اَذَه اوُلاَقَو  ًاَْخ  ْمِهِسُفنَأِب  ُتاَنِمْؤُمْلاَو  َنوُنِمْؤُمْلا  َّنَظ  ُهوُمُتْعِمَس  ْذِإ  َالْوَل 

.(12 رونلا :  ) ٌِبُم ٌكْفِإ 

ِهَّللا َدْنِع  َكِئَلُْوأَف  ِءاَدَهُّشلاِب  اُوتْأَي  ْمَل  ْذِإَف  َءاَدَهُش  ِةَعَبَْرأِب  ِهْيَلَع  اوُءاَج  َالْوَل 

.(13 رونلا :  ) َنوُبِذاَكْلا ْمُه 

ْمُتْضََفأ اَم  ِيف  ْمُكَّسَمَل  ِةَرِخآلاَو  اَيْنُّدلا  ِيف  ُهُتَمْحَرَو  ْمُكْيَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َالْوَلَو 

.(14 رونلا :  ) ٌميِظَع ٌباَذَع  ِهيِف 

ُهَنوُبَسَْحتَو ٌمْلِع  ِهِب  ْمُكَل  َسْيَل  اَم  ْمُكِهاَوَْفأِب  َنوُلوَُقتَو  ْمُكِتَنِسْلَأِب  ُهَنْوَّقََلت  ْذِإ 

.(15 رونلا :  ) ٌميِظَع ِهَّللا  َدْنِع  َوُهَو  اًنِّيَه 

ٌناَتْهُب اَذَه  َكَناَحْبُس  اَذَهِب  َمَّلَكَتَن  َْنأ  اَنَل  ُنوُكَي  اَم  ْمُتْلُق  ُهوُمُتْعِمَس  ْذِإ  َالْوَلَو 

.(16 رونلا :  ) ٌميِظَع

.(17 رونلا :  ) َِنِمْؤُم ْمُتنُك  ْنِإ  اًدََبأ  ِهِْلثِمِل  اوُدوَُعت  َْنأ  ُهَّللا  ْمُكُظِعَي 

ٌميِكَح ٌميِلَع  ُهَّللاَو  ِتايآلا  ْمُكَل  ُهَّللا  َُِّبُيَو 

تايآلا 11-18) . رونلا : ةروس  )

ال إف  هيلإ ، موقأ  ال  هللاو  : » تلاقف هيلإ ،» يموق  : » اهمأ اهل  تلاقف 

«. لجو ّزع  هللا  الإ  دمحأ 

نآرقلا نأ  فيك  تحرش يل  ةصقلا ، ةياور  ةنيمأ  ةروتكدلا  تهنأ  امدنعو 

انزلا ةبوقع  لدعت  اهتبوقع  نأ  ىتح  ءاسنلا  ِضْرِع  نم  لْيَّنلا  ةبوقع  ُظِّلَغُي 

ةيحل ناوق  عضو  هللا  نأ  تملع  نأ  دعب  ربكأ  ةحارب  تسسحأف  .هسفن 

إف كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .هيلع  ىلعُي  ال  قحلا  نأو  نهركتو ، ءاسنلا 

امدنع يعومد  كلاأ  نأ  عطتسأ  ايناملأ   يف  َّيدلاو  ةرايزل  تبهذ  امدنع 
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اناك .ةلماك  ةصقلاب  مهتربخأف  معاطملا ، دحأ  ةليل يف  تاذ  ءاشعلا  لوانتن  اّنك 

نم ءيش  يأ  لعفأ  نأل  ةدعتسم  تنك  أو  نارمِع ، بحأ  تنك  مك  نلعي 

نأ ءيش  يأل  نك  ةسايسلا ، رغ  لخد  نإ  هنأ  ددري  اًاد  ناكو  .هلجأ 

ىلختي دق  هنأ  اًقلطم  يلابب  رُطخَي  .اًدبأ   اًنيه  نوكي  نل  رمألا  نأو  ثدحي ،

يأ ىلع  لوعأ  الأ  هنم  تملعت  ًاملؤم  اًسرد  ناك  هنأ  .ةقيرطلا غ  كلتب  ينع 

مّهفت .دبعُي  نأ  قحتسي  نم  هدحو  هللاف  ةدابعلا ، ةلزنم  هلزنأو  ٍناسنإ ،

اسّفنت هسفن  تقولا  يف  هنكل  .اساومل  هعسوب  ام  العفو  زح ، يادلاو 

ةقلق يمأ  تناكو  .ناتسكاب  شيعلا يف  ىلإ  لقتنأ  نل  ادكأت أ  ءادعصلا ح 

ءيش لك  ةفرعم  ةلواحمل  جاوزلا  نوؤش  داشرإلل يف  اًزكرم  تدصق  اهنأ  ةجردل 

اهربخت نأ  زكرملا  كلذ  يف  ةفظوم  اهنم  تبلط  دقو  .طلتخملا  جاوزلا  نع 

جاوزلا صم  نوكيس  اهتربخ ، بسحب  هنأل ، جاوزلا  اذه  لوؤيس  فيك 

اعت يف يتلا  يه  ةأرملا  نأو  ديعبلا ، ىدملا  ىلع  لشفلا  ماع ، هجوب  طلتخملا 

.ًاثك هدنع  فقوتأ  .هتبحاص و  رظن  رصق  نع  ّمني  يأرلا  كلذ  ناك  .ةداعلا 

جاوزلا ىلإ  نورظني  ةيناتسكابلا  ةفاقثلا  سانلا يف  نإ  : » لاق يل نارمِع  نكل 

اوناك يف ح  ًاليوط ، مودي  نل  هنأ  نم  نوفاخي  مهنأل  ةبيرلا ؛ ضعبب  طلتخملا 

رارمتسالا َهَرَدَقو  هلبقتسم  نأو  يديلقتلا ، جاوزلا  وه  لصألا  نأ  نودقتعي 

هسفن وه  ناك  اذإ  ع  تاظحللا  كلت  لثم  يف  لءاستأ  تنكو  ماودلاو .»

.تادقتعملا كلتب  هسفن  عنقي  نأ  لواحي 

.ام اًعون  اننيب  ءاوجألا  ةيقنت  نم  انّكو  ةدم ، دعب  نارمِع  انأ  انثدحت 

أ دقتعا  ا  مَُقأ  أ   ةقيقح  لبقتي  نأ  يلإ  ةبسنلاب  يرورضلا  نم  ناكو 

دق تناك  انتقالع  نأ  غ  .كلذب  فاطملا  ةياهن  يف  عنتقا  هنظأو  هب ، تمق 

.ماظتناب فتاهلا  ربع  ثيدحلا  يف  انررمتسا  اننأ  نم  مغرلا  ىلع  تهتنا ،

نأو يحورلا ، هدشرم  هل  لوقي  ام  لكل  عاصني  نأ  بجي  هنأ ال  دقتعأ  تنكو 

، كاذ هدشرم  هل  لوقي  ام  ءارو  قايسنالا  نع  اًضوع  هبلق  ىلإ  يغصي  نأ  هيلع 
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.هيأر غأ  نأ  كلمأ  نكأ  ينكل  

رمألا اونوِّيَهُي  مهعسوب   ام  نورخآلا  اقدصأو  ةنيمأ  ةروتكدلا  تلذب 

لك يفو  .ةنحملا  كلت  زواجت  نم  ًاخأ  تنك  أ  مهل  بت  دقو  َّيلع ،
يتلا ىلوألا  ةمهملا  نأل  يعم ، هتقو  نم  ًاثك  يضقيل  نارمِع  ناك  ام  لاوحألا ،

رغ ضوخ  مث  نمو  هحاتتفاو ، ىفشتسملا  ءانب  يهو  هتايح ، اهل  سَّرك 

َرأ نم أ   مغرلا  ىلعو  .هتايولوأ  ةاق  ةرادص  ىلع  اًمود  لظتس  ةسايسلا ،

لبقتأ نأ  ّيلع  ناك  هنإف  ًابك ، ناك  هتمهب  اإ  نأل  كلذ ، يف  ٍعنام  ّيأ 

.هللا ةئيشم 

______________________________________

.رس ةنيمأ   (1)

.ةيديلقتلا تاعانصلا   (1)

.ةلئاملا فقسألا   (1)
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عباسلا لصفلا 

مالسإلا قانتعا 

كيدل نكي  نإ  

ثعبلا كاذو  توملا  اذه 

سيعت فيض  كنإف 

.ةملظملا ضرألا  هذه  ىلع 

رغلا ناويدلا  كرابملا ،) نحلا  ، ) هتوغ نوف  غناغفلوف  ناهوي 

يقرشلاو

تقولا يف  تناك  اهنكل  بك ، ًىسأب  اهيف  ترعش  كلذ  دعب  ٌمايأ   ِ ترم 

قوف عقت  اهترجأتسا  ةقش  تدجو  .ايح  يف  ةديدج  ةلحرم  ةيادب  هسفن 

. ٍّصاخ  ناكم  شيعأ يف  أل  ةحارلاب ؛ تسسحأف  .يسليشت  يح  معطم يف 

ديعتسأو ايح ، يف  يل  عقو  ام  أوسأ  هتننظ  ام  يطختأ  تأدب  ةدم ، دعبو 

تناك كلذ ، سكع  ىلع  نكل  .لضفأوحن  ىلع  ستس  رومألا  نأب  يلؤافت 

.يراظتنا ىرخأ يف  ةمدص 

«، ميمصلا ةملسم يف  عقاولا  يف   » أب يحيرصت  دليب )  ) ةفيحص ترشن  امل 

أ ىلع  اهمظعم  ينتروصو  حيرصتلا ، كلذ  ىرخأ  مالعإ  لئاسو  تفقلت 

انايتسيرك : » اهتاحفص ىلع  فحصلا  ىدحإ  تبتكو  .اًما  يدشر  تدقف 

تالفح يرصعلا  بابشلا  دصقي  ح  يف  مويلا ، يف  تارم  سمخ  يلصن 

ضعب نأ  غ  نيوانعلا ، كلت  لثمل  تكأل  نكأ  كورلا .»)   ) ىقيسوم

يادلاو ناك  .باهرإلا  معدأ  أ  تعّداو  كلذ ، نم  دعبأ  تبهذ  فحصلا 

رشنت يتلا  تالاقملا  خسانلا ) ) سكافلا ربع  يل  نولسري  يف ) وفارب   ) قيرفو

نيدلا نع  حيرصلا  يثيدح  نودقتني  اًعيمج  اوناكو  لوأب ، ًالوأ  ايناملأ  ينع يف 
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هنأ نظأ  يذلا   حرصتلا  اذه  ىلع  تمدن  مكو  .يبلق  هب  نيدي  ناك  يذلا 

ةيبلس ايناملأ  سانلا يف  لعف  ةدر  نوكت  نأ  عقوتأ  .ةَبَلَجلا و  هذه  لك  ثيس 

لئاسو عم  اًفلتخم  نوكيس  ناك  عضولا  نأ  ةدكأتم  تنكو  ةجردلا ، هذه  ىلإ 

رخآلا لبقتي  مهعيمج  نمؤي  ثيح  ندنل ، يف  يس  الو  ارتلجنإ ، يف  مالعإلا 

يلوخد ببس  نع  يلاَؤُس  اَنَع  هسفن  ّيفحص  ّيأ  فِّلَكُي  و  .هدئاقع  لوبقو 

اًطغض اعأ  تنكو  .يلإ  ةبسنلاب  كلذ  هينعي  ناك  ام  الو  مالسإلل ، موعزملا 

هب ينلباقي  ناك  يذلا  باحرتلاو  نارمِع  دقتفأو  ادج ، ةنيزح  تنكو  اًعيظف ،

انثيداحأ دقتفأ  تنك  كلذ ، لك  نم  كأو  .ناتسكاب  يف  ناكم  لك  يف  سانلا 

يفراعمو اقدصأ  نأ  نم  مغرلا  ىلع  مالسإلا ، نعو  ةيحورلا  رومألا  نع 

.ًاك اوناك  نيدلا  مهعم يف  قمعتأو  مهيلإ ، ثدحتأ  نأ  عيطتسأ  تنك  نيذلا 

نم كأ  لادجلا  ىلإ  حنجتو  ًةَقِهرُم ، بلاغلا  تناك يف  مهعم  ثيداحألا  نكل 

.ةيطمنلا راكفألا  ةعراصم  ىلإ  رطضأ  اًاد  تنكو  .يحورو  يركفب  ومست  نأ 

يف يننوكراشي  سانأ  ىلإ  ثدحتلاوه  ينصقني  ناك  ام  نأ  تكردأو 

.اهسفن تامتهالا 

، سميج وت  عم  فيرلا  هزنتلل يف  عوبسألا  ةياهن  ةلطع  بهذأ يف  تنك 

هتقيفر نكت  .مادقألا و  ىلع  اًيشم  تاهزن  هعم يف  جرخأ  نأ  تدتعا  يذلا 

ةمومأ ّسح  كلتو  ةحرم ، حورب  عتمتت  تناك  يتلا  ينيب ، ةفيطللا 

ةاوه نم  نكت  اهنإف   كلذك ، يتقيدص  تناك  اهنأ  مغرو  .كلذ  عنا يف  ، اقح

رارغ ىلعو  .ةيحورلا  لئاسملاب  متهيو  عمسلا ، فهرم  وت  ناكو  .يشملا 

كلت يف  تثدحت  .ينقحتسي  ال  نارمِع  نأ  حضاولا  نم  هنإ  يل  لاق  ينيب ،

يذلا رزولا  نم  ففخأ  نأ  ىلع  كلذ  دعاسو  اقدصأ ، لك  ىلإ  ةلحرملا 

نوكأ نأ  وأ  هلك ، اعلا  نم  يمتحأ  نأ  تدرأ  لكو  .يلخادب  هلمحأ  تنك 

ةروتكدلا هيلإ  ينتذخأ  يذلا  دجسملا  ىلإ  بهذأ  تنك  ملسم ، ةبحصب 

يهو ةيدنبشقنلا ، ةقيرطلا  ىلإ  نومتني  هعابتأو  مظان  خيشلا  ناكو  .ةنيمأ 
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نم لك  ترشتناو يف  ىطسولا ، ايسآ  تأشن يف  يتلا  ةيفوصلا  قرطلا  مهأ  نم 

ىنعملابو .ليبسلا  وأ  ةيفيكلا  ةقيرطلا  ينعتو  .ناقلبلاو  ايكرتو  ايسور 

.هللا ىلإ  مهقيرط  نوكلسي  نيذلا  سانلا  ةعومجم  ىلع  قلطت  يحورلا ،

ولبقو اوبحر ، مهنأل  فوصتملا ، ةقفر  ىلإ  ىعسأ  تنك  ةيادبلا ، يفو 

اوناكو يل ، عقو  ا  ملع  ىلع  اونوكي  .نامألاب   مهعم  تسسحأو  مهنيب ،

ىلإ جتحأ  و  اًئيش ، لوقأ  نأ  ىلإ  ةجاح  نكأ يف  .قداص و  فطلب  يننولماعي 

ّيلع كلذ  داع  دقو  يتيجس ، ىلع  انأ ، نوكأ  نأ  اكمإب  ناكو  .تاريربت  يأ 

.ةثك دئاوفب 

بيبطلا مهنيب  نم  ناكف  ةقيرطلا ، هذه  عابتأ  براشم  تددعت 

ناك كلم  ىتحو  لب  يسراف ، مأو  نويناطيرب  نويطارقتسرأو  يسايسلاو 

ضعبو ءاطسبلا  سانلا  نم  ثك  ىلإ  ةفاضإ  يضاملا ، يف  نميلا  مكحي 

ءاسنلا تناكو  .لاكشألا  نم  لكشب  راوطألا  يبيرغ  اوناك  نيذلا  صاخشألا 

دقو يل ، ةدعاسملا  ميدقت  يف  نددرتي  الو  تابذهم ، كانه  نهتلباق  اوللا 

يف خيشلا  رخأتي  ناك  ام  ًةداعو  .نهنيب  ّْحرو   ةيعدألا ، ضعب  يل  َّنَّوَد 

ثدحتنو تاقلح ، يف  هدعب ، اًنايحأو  سردلا  ةيادب  لبق  سلجن  اّنكو  لوصولا ،

ةوسنلا يننيساوتف  الكشم ، نع  ثدحتأ  ًانايحأ  تنكو  .اًضعب  انضعب  ىلإ 

هدحو وه  هنأب  قثأ  نأو  هللا ، ىلع  لكوتأ  نأب  يننحصنيو  تارضاحلا ،

ميظعلا هللا  ةئيش  ثدحي  اإ  ثدحي  ام  لك  نأب  قثأ  نأو  عفانلا ،

باصن اننأ ح  دقتعن  مالسإلا ، نيد  اننإ يف  : » نهادحإ تلاقو يل  .ميحرلاو 

اننك ةمكحل ال  كلذ  نإف  ىذألل ، ضرعتن  وأ  ام ، ةبيصم  وأ  ضرم  نم  هورك 

نمف فقاوملا ؛ هذه  لثم  يف  ةميظع  ةميق  لكوتلل  نإ  .اهنيح  يف  اهكاردإ 

، انسفنأ هطتل  ةصرف  اهنإ  .انبونذ  نعفكتلا  انل  هللا  رسيي  ةاناعملا ، لالخ 

ّيلع تحرتقاو  انقلخ .» نسحو  انناإ  ةوق  ىلاعتو  هناحبس  هللا  اهيف  ربتخيو 
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انبرقي ألا  : » نأل ةلأسملا ؛ نم  اجيإلا  بناجلا  ىلإ  رظنأ  نأ  ىرخأ  ةديعس 

تدهشتسا مث  ةايحلا .» هذه  يف  انفده  وه  هللا  ىلإ  لوصولاو  هللا ، نم 

هللا ركذي  هنأل ال  هبر ؛ نم  دبعلا  برقي  ام  وه  ألا  نإ  : » لاق يذلا  يمورلاب 

نأ ىلع  زكرأو  اجيإلا ، بناجلا  ىلإ  رظنأ  نأ  تلواحو  خ .» ىلع  ماد  ام 

كلذ دعاس  دقو  ةاناعم ، نم  هب  ُّرَُمأ  تنك  ام  ىلإ  رظنلل  ىقرأ  ةقيرط  كانه 

ميهافملا كلت  بعوتسي  ثكب   لوطأ  اًتقو  قرغتسا  يبلق  نأ  غ  .ًاثك 

ءاملاب ألا  ُهِّبَشُي  يمورلا  نأ  تملع  دقو  .ةلوهس  لكب  يلقع  اهلبقت  يتلا 

ةبتكم  .ةيهشو    ةنيل  صت  ىتح  صمحلا  تابح  هيف  عضؤت  يذلا  يلغملا 

دمحأ يحمرلا 

، مهسفنأب اهوّدعأ  تابجو  لوانت  ىلإ  يننوعدي  مظان  خيشلا  عابتأ  ناك 

كلت بكاوي  يذلا  وجلا  بحأ  تنكو  .يراك  قابطأ  بلغألا  يف  تناكو 

مهو بك  متهاب  مهبقارأ  تنكو  .ناتسكابب  رّكذت  تناك  اهنأل  تاعمجتلا ؛

، هللا اوركذيل  تاقلح  يف  ضرألا  ىلع  نوسلجي  ح  مهيلإ  مضنأو  نولصي ،

يتلا ةيدبعتلا  سوقطلا  هذه  تناك  .يبنلا  ىلع  اولصيو  هءسأ ، اوددريو 

تنكو .هللا  ركذ  ىمُستو  ةيفوصلا ، دّبعت  تس  مهأ  نم ب  داشنإلا  هبشت 

دعب تقولا  ضعب  ثدحتأو  سلجأ ، نأ  بحأو  كلت ، ركذلا  تاسلجب  عتمتسأ 

.يهتنت نأ 

اذو .ةصاخ  ةيانع  ينيلوتو  يعم ، ادج  ةفيطل  ةنيمأ  ةروتكدلا  تناك 

ليه غنيتون  ةقطنم  يف  عقي  قينأ ، يسراف  معطم  يف  ءاشعلل  انبهذ  ءاسم ،

لك هيلإ  باهذلا  لضفن  يذلا  ناكملا  اهدعب  معطملا  كلذ  حبصأو  .ندنلب 

، مالسإلا ىلإ  اهقيرط  تدجو  فيك  اهتلأسو  .ءودهب  ثدحتن  نأ  ىلإ  انجتحا 

أ غ  .تابهارلا  ةسردم  يف  سردأ  ةيكيلوثاك ، ةيحيسم  تنك  : » تلاقف

.دشري هلل   ةالصلا  ىلع  تبظاو  ينصقني ، ناك  ام  اًئيش  نأب  تسسحأ 
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يبط قيرف  نم ب  تنك  ثيح  طسوألا ، قرشلا  ىلإ  يلمع  راطإ  تبهذو يف 

ةكلملا تناك  مايألا ، دحأ  يف  .نُع  ِناطلس  ةدلاو  جالع  ىلع  فرشي  ناك 

تلصاوو ةحارلا ، مازتلا  ةرورضب  اهلك  حئاصنلا  تفلاخو  ادج ، ةضيرم 

لاوط دت  يتلا  ديعاوملا  نم  ًاثك  نمضني  يذلا  اهموي  لودج  عابتا  داتعملاك 

.عاطقنا الب  مويلا 

كنإ : » اهُتلَأَسف ءايعإلا ، طرف  نم  ةكلملا  تدد  مويلا ، كلذ  ةياهن  يفو 

تلدتعاف ِتنأ .»؟ كيطعي  يذلا  اذ  نمف  ِكيلع ، دِفَي  نم  لكل  ءاطعلا  لزجت 

ىلإ اهب  ةشم  ىنميلا  اهتبابس  تعفرو  ٍبك ، ٍءانعب  اهتسلج  يف  ةكلملا 

: يلاؤس ةفاخسل  تبضغ  اهنأكو  ةبك ، ةقاط  هتألم  توصب  تلاقو  ءسلا ،

يتلا ةوقلا  ردصم  ناك  َْهَم  هنأ  تركف  .ةبك  ةشهدب  ترعشف  هللا .) )

كلذ ىلع  لصحأ  نأ  ُديرأ  تنك  ةضيرملا ، ةّنُسملا  هذه  اهدمتست  تناك 

.»؟ نُع مالسإلا يف  ِتقنتعا  اذكهأ  : » اهتلأسو اًضيأ .» انأ  ردصملا 

«، كلذ نم  لوطأ  اًتقو  رمألا  قرغتسا  دقل  الك ، : » ةنيمأ ةروتكدلا  تباجأ 

لالخ براق  م  ىلع  ةلحر  يف  تبهذ  صق ، تقوب  كلذ  دعب  : » تعباتو

، ندنل ىلإ  رايسب  تدع  أ  يمانم  يف  تيأرو  اسنرف ، بونج  يف  ةزاجإ 

ةجرد ةرشع  سمخب  ةرايسلا  تراد  مث  .يتقش  مهتلت  بهللا  ةنسلأ  تيأرو 

يأ نكت  .كراب   نوتسجنيك  عراش  وه  ةقيقحلا ، دجوي يف  ٍعراش  راسي  ىلإ 

ربعف  ندنل ، طسو  ةرشابم  داق  يذلا  عراشلا  كلذ  ىلع  ىرخأ  ةرايس 

ناك ثيح  قفألا ، ىلإ  ميقتسم  طخ  ءارحصلا يف  عطق   مث  تاباغلاو ، رهنلا 

زرب عطاس ، ٌرون  قفألا  كلذ  اًئيشف يف  اًئيش  قثبناو  .حوضو  لكب  جهوتي  رونلا 

تفرع ملحلا ، كلذ  نم  تقفتسا  .ةيبرع ح  فورحب  اًبوتكم  هللا  مسا  هنم 

دعب هنأ  تَكَحو يل  مالسإلا .» قانتعاب  حيرص يل  رمأ  يه  ايؤرلا  كلت  نأ  اًنيقي 

، ةلبقلا هاجتا  نع  ثحبت  اهتقش  يف  تناك  كلذ ، ىلع  ليوط  تقو  رورم 
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نوتسجنيك عراش  راسي  ىلع  ةجرد  ةرشع  سمخ  دنع  عقت  ةكم  نأ  تدجوف 

.كراب

تناك ةنيمأ  ةروتكدلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  ةلهذم ، ةصقلا  كلت  تناك 

يه هفصت  ك  ناك ، مالسإلا  اهقانتعا  نأ  غ  ةملعتمو ، ةفقثم  ةديس 

مالسإلا ىنعم  كردأ   : » تلاقو ىلاعتو ، هناحبس  هللا  نم  اًحتف  اهسفنب ،

«. كلذ ىلع  ادج  ليوط  تقو  رورم  ىتح  يلقعب 

ةقيرطلا عابتأ  نم  ىرخأ  ةأرما  ىلإ  تفرعت  ىتح  ليوط  تقو  ِض   

، وريز اهمسا  ةيديوس  تناك  .تبرقم  تقيدص  انحبصأو  ةيدنبشقنلا ،

، ةقيرطلا خيش  عابتأ  صلخأ  نم  تناكو  .ةقالط  لكب  ةيناملألا  ثدحتتو 

، تعساوو نيوارضخ  اهانيع  تناكو  اًبيرقت ، تاونس  رشعب  ربكت  تناكو 

دحأ يف  ًالوغشم  خيشلا  ناك  نيبو  .نوللا  ةيجسفنب  سبالم  اًاد  يدترتو 

، دجسملا لخاد  ضرألا  ىلع  انسلج  دارفنا ، ىلع  صاخشأ  ءاقل  يف  مايألا 

نم تناكو  ةليوط ، تاونس  لرب  يف  تشاع  اهنأب  ينتربخأ  .ًاليلق  انثدحتو 

، هكشتود يدورل  ةبرقم  ةقيدص  تناكو  .املألا  رضخلا  بزح  يسسؤم  ب 

لايتغا ةلواحم  نم  اجن  يذلا  ةيناملألا  ةيبالطلا  تاجاجتحالا  ةكرح  دئاق 

هل اهتفلخ  ةيحص  بعاتم  ءارج  نم  اًماع  رشع  دحأ  دعب  يفوتو  ةنس 1968م ،

هتافو اهتنزحأو  ةيلإ ، ثدحت  نم  رخآ  وريز  تناك  .كلت  لايتغالا  ةلواحم 

ضعب اهآر  املو  .رصم  يف  تناك  هكشتود  ةافو  إبنب  تملع  حو  .ًاثك 

يف نونمؤي  مهنإ  اهل  اولاقو  اهوساو  اهتعيجفب ، مهتربخأو  بت  اهئاقدصأ 

.نانتمالاو ةحرفلاب  مهرعشي  ام  كلذو  هللا ، عم  حبصأ  ىفوتملا  نأ  مهتفاقث 

نأ تدارأو  توملا ، نم  ىوقأ  ةقيقحلا  وه يف  ٍنيد  دوجو  ةركفل  وريز  ترثأت 

كلت لثم  ىلع  تفقو  أب  يتهج  نم  اهتربخأ  .نيدلا  اذه  نع  ديزملا  فرعت 

نم ّيلو  ىركذ  سانلا  يِيحُي  ناتسكاب ، يف  : » اهل تلقو  ناتسكاب ، يف  ةركفلا 
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صاخشألا فالآ  تارشع  اًنايحأ  دفاوتيو  .سرُعلا  هنومسي  لفح  يف  ءايلوألا 

سانلا يف لخديو  .هللا  عم  ءاقللا  كلذب  اولفتحيل  ةحرضألا  ًىلإ  نوجحي  نيذلا 

تلكو اقيسو  مهرثأت  نم  اهفصو  بعصي  ةديرف  ةيحور  ةلاح  ناتسكاب 

لاوحأ يف  مهلخديو  نفلا ، اذه  قوذتي  نومسي  يذلا  اوقلا ،)  ) داشنإ

.ام اًموي  لفحلا  اذه  لثم  دهشأ  ول  تدِدَو  : » ةلئاق ُتْفَضأو  ةيلع .» ةيناحور 

نورمتسي سانلاف  ايئاهن ، نولحري  ال  وملا  نأب  ناإلا  ةركف  ينبجعت 

« .ةّيح لظت  مهحاورأ  نأل  مهل ؛ ءاعدلاب 

وهف مالسإلا ، اًرياغم يف  ىًنعم  توملل  نإ  : » تلاقو يأرلا ، وريز  ينتقفاو 

«. ةيدبأ ةايح  لب  ةياهن ، سيل 

ةسارد يف  قمعتتو  ةيبرعلا ، ةفاقثلا  يف  رحبتت  ًاليوط  اًتقووريز  تضق 

ةمهم ًالعأ  تأرق  ثيح  ىرخألا ، ةيقيرفإلا  نادلبلا  ضعبو  رصم  مالسإلا يف 

لاوط شيعلل  كلذ  دعب  تلقتنا  .يلازغلا  مامإلا  لثم  ةيملع ، ممق  اهتبتك 

قبسي جروبماه ،  ةنيدم  نم  برقلاب  عقي  روهشم ، يفوص  زكر  رهشأ  ةتس 

مث نمو  زكرملا ، اذهب  مالسإلا  تقنتعا  دقو  .لبق  نم  هب  تعمس  نأ  يل 

لاجم اهنيوكت يف  اهلّهأ  دقو  ةيدنبشقنلا .) مظان  خيشلا  ةقيرط   ) ىلإ تفرعت 

.هنع بتكلا  ضعب  بتكت  نأل  ةفاحصلا 

: لوقيو ماظتناب ، ةالصلا  ىلع  َمِواَدُن  نأ  ةرورضب  اًاد  انركذي  خيشلا  ناك 

كنإ .كيمحي  يذلا  كعردو  كؤاذغ  اهنإ  ةمايقلا ؛ مويل  كقفا  رتس  ةالصلا  »

يمنت نأ  كنك  اهلالخ  نمو  ةالصلا ، ةلاح  يف  هللا  ىلإ  نوكت  ام  برقأ 

«. هعم ةيصخشلا  كتقالع 

.ةيفاك تسيل  طقف  بتكلا  لالخ  نم  مالسإلا  ةسارد  نأ  اهتقو  يعأ  تأدب 

ةقيرطب نيدلا  اذه  ىنعم  مهف  ىلع  ينتدعاس  اهنأ  نم  مغرلا  ىلعو 

نم ًاثك  اهلالخ  نم  ىرأ  رجتم  ةهجاو  مامأ  ةفقاو  أك  تنك  يننإف  ةينالقع ،
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ناك .ديعب  نم  اهب  بجعأو  اهيلإ ، رظنأ  نأ  الإ  ينعسي  الو  ةليمجلا ، ءايشألا 

.ءايشألا كلت  نع  ينلصفي  لازي  ال  اًباجح ، نوملسملا  هيمسي  ام  وأ  جاجزلا ،

ةداجس ىلع  دجسأ  نأ  ىوس  يمامأ  نكي  باجحلا ،  كلذ  عفري  لو 

.مالسإلا ئدابمل  اًقفو  شيعلا  أدبأو  ةالصلا ،

ةعطاقم يف  يل  ةقيدص  ةرايزل  عوبسألا  ةياهن  ةلطع  يف  ةرم  تبهذ 

، رحبلا ئطاش  ىلع  اهلالخ  تيش  ةعئار ، تاهزن  يف  تجرخو  لاونروك ،

يتقو بلغأ  تيضق  لزنملا ، يفو  .شعنملا  رحبلا  ءاوه  يتئر  ءلم  تسفنتو 

نترام هفلؤمل  فوصتلا » ام  : » هناونع هتعتبا ، دق  تنك  ًاغص  اًباتكأرقأ 

هيلع هللا  لص  دمحم  لوسرلا  ةس  فّلأ  يذلا  هسفن  بتاكلا  ناكو  .زجنيل 

لك تنكو يف  .لبق  نم  نارمِع  عم  اهتءارقب  تعتمتسا  دق  تنك  يتلا  ملسو 

فصيو .ةءارقلا  لصاوأل  لزنملا  ىلإ  قوشب  ةدوعلل  علطتأ  اهيف ، جرخأ  ةرم 

ىنعم نم  انبرقت  ةروصو  مالسإلل ، ةيحورلا  ةرمثلا  هنأب  فوصتلا  فلؤملا  اذه 

نم ةلاح  يفضن  نأ  انعسوب  هللا ، مسا  ركن  لالخ  نمو  .ايندلا  يف  ةنجلا 

اذه ناك  دقل  .هب  موقن  لعف  لكو  هشيعن ، موي  لك  ىلع  يحورلا  هطتلا 

.مالسإلا قنتعأ  نأب  يرارق  ذاختا  ىلإ  ينعفد  يذلا  وه  باتكلا 

الو اهعبتأ ، نأ  تدرأ  يتلا  قيرطلا  ناك  مالسإلا  نأ  اًنيقي  اهنيح  تفرع 

ىوس َّيلع  ناك  امو  .نوفوصتملا  هب  ىَنعُي  يذلا  يحورلا  ينطابلا  دعبلا  يس 

، همامأ ةلوؤسم  انأو  اًدبأ  ينعدي  نأ  نك  ال  يذلا  هللا ، ىلع  لكوتأ  نأ 

ال دحاو  هللا  نأو  ديحوتلا ، ةلاسر  تحبصأ  دقل  .هناحبس  هدحو  همامأو 

تنك أ  اهتعاس  تملع  .اهتمواقم  ينعسي  دعي  و  يل ، ةحضاو  هل ، كيرش 

روعشب كاردإلا  اذه  دم  دقو  .مهأ  ةولخل  يبلق  قعأ  نم  ةبهأتم 

دعي و  يلإ ، ةبسنلاب  ةبيجع  ةوق  ردصم  حبصأو  نامألاو ، ةيلالقتسالاب 

، لاونروكب يتفرغ  يف  كانهو ، .اهرا  فطقأو  يدي ، ّدمأل  رظتنأ  نأ  اكمإب 
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.ايح ىلوألا يف  ةرملل  هلل  تيلصو  تمق 

ةرياسم ىلع  ردق  نم  وكش  تأدب  ىتح  ندنل ، ىلإ  تدع  نإ  ام  نكل 

اتدكأ يل وريزو  ةنيمأ  ةروتكدلا  نكل  .ديدج  نم  رواست  اهلك  دعاوقلا  كلت 

جاتحي رمألا  نأ  نم  يإ  ياج  هلاق يل  ام  اترركو  اًبعص ، نوكي  نل  رمألا  نأب 

ىتح الو  ددحأ  الو  .اًصلخم  ًلسم  ءرملا  صي  لمحتلاو   ربصلاو  تقولا  ىلإ 

تلقو يف .اهاحضو  ةيشع  اًكالم ب  صي  نأ  ناك  يأ  نم  بلطي  .ىلاعت  هللا 

نوكت دق  رظتنت  يتلا  قيرطلا  نأب  تسسحأ  أل  ديج ؛ رمأ  كلذ  نإ  يسفن :

.ةليوط

نع تاظفحت  نم  يرطاخ  يف  ىقبت  م  صلختلا  ىلع  اقدصأ  دعاس 

لكلو لجرلا  نع  فلتخت  ةأرملا  نإ  نولوقي يل  اوناكو  .مالسإلا  ةأرملا يف  ةناكم 

تابجاولاو ةيقالخألا  ميقلا  رايعم  نكل  .رخآلا  نع  هزي  صئاصخ  هنم 

لعألا نع  اهسفن  ةيلوؤسملا  نساقتيو  اًعم ، هيلع  قبطني  ناك  ةينيدلا 

: ةبوتلا ةروس  نم  ةيآلا 71  يف  ءاج  دقو  .ايندلا  هذه  يف  هب  ةطونملا  اهلك 

(. ٍضْعَب ُءاَيِلَْوأ  ْمُهُضْعَب  ُتاَنِمْؤُمْلاَو  َنوُنِمْؤُمْلاَو  )

ىلع مدقأ  نأ  وه  هلعفأ  نأ  ّيلع  ناك  ام  لكو  ادج  اًديج  كلذ  يل  ادب 

لك ملعتو  ةءارقلا  ةلصاوم  عيطتسأ  أ  ملعأ  تنك  دقف  .ةمساحلا  ةوطخلا 

.تقولا رورم  عم  هملعت  ديرأ  ام 

يذلا ناإلا  نالعإو  ةداهشلا  ِقطُن  مِسارم  نع  دجسملا  يف  تلأس 

رهش يف  ام  ٍموي  يف  رهظلا  ةالص  لبق  هنإ  يل  ليقف  .مالسإلا  نيد  ينلخديس 

.مظان خيشلاب  مالسإلا  قانتعا  نووني  نمم  هب  سأب  ال  ددع  عمتجي  ليربأ 

تسسحأ نإو  .كلذ  تدرأ  نإ  ينيعب  كلذ  نياعأو  رضحأ  نأ  اكمإب  نأو 

، ينلغشي رمأ  كانه  يقب  نكل  .مهيلإ  مضنأ  نأ  يننك  .ةدعتسم  أب 

.هنع مظان  خيشلا  لأسأ  نأ  تررقو 
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.اًاغو اًدراب  ناك  مويلا  كلذ  نأ  فداص  .بقترملا  دعوملا  لح  امدنع 

تذخأو .هقوف  اًفطعمو  ةضافضف  ةزولب  تسبلو  .ةليوط  ةرونت  تيدترا 

ءاسنلا نأل  .دجسم  يأل  بهذأ  اًاد ح  لعفأ  تنك  ٍسأر ك  ءاطغ  يعم 

تعضوو .دجسملا  جراخ  رايس  تنكر  .هيف  ّنهو  نهسوؤر  طغي  نك 

.يسأر قوف  ءاطغلا 

نأ بجي  فيك  هتلأسو  .يولعلا  قباطلا  ةفرغ يف  خيشلا يف  ىلع  تملس 

.مستباف .رحبلا  ئطاش  ىلع  ةلحر  تبهذ يف  نإ  هللا  يضرأ  يسابل   نوكي 

اًشيِرَو ْمُكِتآْوَس  يِراَوُي  اًساَبِل  ْمُكْيَلَع  اَنْلَزَنأ  ْدَق  َمَدآ  يِنَباَي  : ) ىلاعت هلوق  التو 

ةيآلا 26). فارعألا : ةروس  ( ) ٌَْخ َِكلَذ  ىَوْقَّتلا  ُساَبِلَو 

لمع يأ  يفو  .هنهذو  هبلق  يف  هللا  ركذ  نع  لفغي  نأ  ءرملل  يغبني  ال 

.ءيش مهأوه  اذه  دجو ؛ ثيح  هب  موقي 

يل بذجي  اليكل  اًطيسب ؛ يمادنه  نوكي  نأب  اصوأ  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

نأ بجي  يذلا  ىسابلل  ٌددحم  ٌلكش  دجوي  ال  نكل  .هنع  ىًنغ  انأ يف  اًهابتنا 

تركش .يل  دوعت  رومأ  يهف  يسابل ، ةقيرطو  يسبالم  ءاقتنا  امأ  هيدترأ ،

قباطلا يف  قابلاب  قحتلأل  ةفرغلا  ترداغو  يل ، ِهِحصُنو  هتقو  ىلع  خيشلا 

ءاسنلا ضعب  رسفي  .يل  هلاق  يف  ركفأ  تسلج  ثيح  دجسملا ، نم  يلفسلا 

نهو هذي  نأ  وأ  اًقلطم ، رحبلا  ىلإ  هذي  الأب  طيسبلا  سابللا  تلسملا 

وأ يداعلا ، ةحابسلا  سابل  نيدتري  ءاسن  كانه  نكل  .ايلك  ّنهداسجأ  طغي 

.ءاملا نم  نجرخي  نهسفنأ ح  طغيو  ةحابسلل ، ًاصق  ًالاورس 

، اهتبوجأ ةينالقعلا  يتلئسأ  رخآ  اهيف  ْتدجو  يتلا  ىلوألا  ةرملا  كلت  تناك 

.مالسإلا لوخدل  ةدعتسم  كاذنآ  تنكو 

ثيح دجسملا ، نم  ةبيرق  ةعاق  ىلإ  هفلخ  انرس  مظان ، خيشلا  لصو  ح 

سمخب ةعاقلا  كلت  نيرضاحلا يف  ددع  ُترّدق  .ضرألا  ىلع  انعيمج  انسلج 
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ةهجلا يف  ءاسنلاو  ةهج ، يف  لاجرلا  سلج  .ضرألا  مهعيمج  اوشرتفا  اًصخش 

هينواعم ضعبو  همع  نبا  ذخأو  ةرشابم ، انمامأ  خيشلا  سلج  .اهل  ةلباقملا 

هينعي ماع ع  هجوب  ثيدحلاب  انل  همالك  خيشلا  لهتسا  .هبناج  ىلإ  مهنكامأ 

هبلقب لعفلا  اذه  يف  ءرملا  كراشي  نأ  ةرورض  ىلع  دكأو  مالسإلا ، قانتعا 

نأ ىنع  انيلإ ، ةبسنلاب  ةديدج  ةايح  تأدب  ةظحللا ، كلت  ذنم  .اًعم  هلقعو 

ةحارب ترعش  دقل  .لاق  ك  اهنايسن ، وأ  اهنارفغ  مت  يضاملا  بونذو  ماثآ  لك 

تسسحأ رمألا ، عقاو  يفو  .ركذي  رتوت  يأب  سحأ  و  كلذ  عسل  ةبك 

ةملسم تحبصأو  ةوطخلا ، هذه  ىلع  مادقإلاب  ةديعس  تنكو  ةنينطلاب ،

لبق ىتح  يلقعو  يبلق  ةملسم يف  تنك  أ  نم  مغرلا  ىلع  يمسر ، لكشب 

.ليوط تقوب  كلذ 

برقأ كسمأو  همامأ ، فقي  يذلا  صخشلا  فتك  ىلع  هدي  اّنم  لك  عضو 

طبترم كلذب  اّنكف  اهيلع ، ئكتي  يتلا  خيشلا  اصعب  مظان  خيشلا  ىلإ  صخش 

يتلا  ةيبرعلا  ةغللاب  لمجلا  ضعب  خيشلا  متو  .اًضعب  انعضعبب  ايسح 

، ةداهشلا دّدري  نأ  مالسإلا  لخدي  نأ  ديري  نم  لك  نم  بلط  مث  اهمهفأ ،

.هللا لوسر  ادمحم  نأ  دهشأو  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  رخآلا : ولت  اًدحاو 

هذه ىلإ  زمري  اًديدج  ًسا  ّس  مث  تقولا ، ضعب  ركفي  خيشلا  قرطأ 

نم قتشم  وهو  اَْرسُي ، مسا  يل  راتخاف  .اهب  تيظح  يتلا  ةديدجلا  ةيادبلا 

ةغللاب مسالا  اذه  قطن  ةقيرط  ينبجعت  .لهسلا   يأ  رسُيلا ، ةملك 

ام رمأل  لؤافتلا  وأ  راسلا  ربخلا  يأ  ىرشب ، مسا  اطعأف  ةيزيلجنإلا ,

.لوألا مسالاب  ظفتحأ  نأ  تلضفف  أوسأ ، مسالا  اذه  قطن  ناك  .لصحيس 

، هللا ِكح  اننيب , ِكِب  ًالهأ  كوربم ، : » يل اولاقو  نيرضاحلا ، عيمج  أنه 

«. ِكقيرط كرابو 

عيطتسأ نلو  مويلا ، دعب  رمخلا  يستحأ  نل  يأ أ  ًةملسم ؛ ترص  اذكهو ،
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ريزنخلا محلب  يتيجابس  قبط  ىتح  الو  ايناملأ ، نوكأ يف  قناقنلا ح  لكآ  نأ 

ميدقتل ةدعتسم  تنك  دقف  كلذ ، لك  يف  سأب  ال  .ًاثك  هبحأ  تنك  يذلا 

.برشملاو لكأملا  نم  ةيمهأ  كأ  وه  ام  ليبس  تايحضتلا يف 

يتلا رهظلا  ةالص  تناكو  ةعج ، ىَّدؤت  ةالص  لوأ  كلذ يف  دعب  تكراش 

ىلإ شت  تناك  يتلا  مامإلا  تابكت  ىوس  اهنوكس  عطقي  الو  ارس ، ىدؤت 

، ةيفلخلا فوفصلا  ءاسنلا يف  تفقو ب  .ةالصلا  ءانثأ  مسجلا يف  هئيه  يغت 

ّيلع ام  فرعأ  نكأ  أل   ءيش ؛ يأ  لوقأ  نأ  نود  نم  نهتاكرح  دلقأ  تأدبو 

.هلوق

درو خيشلا يل  هراتخا  يذلا  مسالا  نأ  كلذ  دعب  ةنيمأ  ةروتكدلا  تحرش يل 

فورحب نكل  ةيبرعلاب  اهتءارق  ةقيرط  تبتك يل  .حرشلا  ةروس  نآرقلا يف  يف 

.ةيبرعلاب اهقطن  ةقيرط  ملعت  نم  نكأ  ةيزيلجنإ ؛ 

alam nashrah laka sadrak * wawadaena eanka wizrak *

alladhi 'anqad zahrak * warafaena laka dhikrak * fa'inna mae

aleusre yusrana * 'inna mae aleusre yusra fa'iidha faraght

.fansab * wa'iilaa rabbik farghab

، نكس تقو  برقأ  يف  بلق  رهظ  نع  ةروسلا  كلت  ظفحأ  نأ  يف  تبغر 

عبس اهأرقأ  نأ  ّيلع  حبصأ  يتلا  ةحتافلا ؛ ةروسب  ًالوأ  أدبأ  نأ  ّيلع  ناك  نكل 

ركذأ نأو  ةثك ، ءايشأ  ملعتأ  نأ  ّيلع  ناكو  .موي  لك  لقألا  ىلع  ةرم  ةرشع 

.ةدع لئاسم 

رجتم ىلإ  دجسملا  نم  ةرشابم  تبهذو  ةنيمأ ، ةروتكدلا  ةحيصنب  تلمع 

لصفُي لافطألل  اًباتك  تعتباو  كراب ،) ستنجير   ) برق ةيمالسإلا  بتكلا 

ةيتاوصلا فورحلاب  اًبوتكم  اهئانثأ  يف  لاقي  امو  ةالصلا ، ءادأ  تاوطخ 

.ةيزيلجنإلا
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وأ ةدعاسم  نود  نم  يدحو ، حيحصل  هجولا  ىلع  ةالص  لوأ  تيدأ 

تيقلت دق  تنكو  .يتقش  يف  ةشيعملا  ةفرغ  يف  رخآ ، صخش  يأ  روضح 

دنع ةبك  ةبيهب  رعشأ  انأو  ةيانعب ، يمامأ  اهتطسبف  ةيده ، ةالص  ةداجس 

نأ بجي  هاجتا  يأ  يف  اهنيح : يسفنل  هتلأس  يذلأ  لاؤسلا  ناك  .ةالصلا  ءادأ 

تيرتشا دقو  .ةمركملا  ةكم  هاجتا  نع  ثحبأ  نأ  َّيلع  ناك  يلُصأ ؟ فقأ  

دحأ ربخأو  .ةلبقل  هاجتا  ةفرعم  يل  ىنستي  ىتح  ةلصوب  ضرغل  اذهل 

يف رهنل  ناك  املو  يقرشلا ، بونجلا  يف  عقت  ةكم  نأ  لبق  نم  اقدصأ 

.رهنلا راسي  ىلإ  عقي  ةبعكل  هاجتا  نأ  تنمخ  دقف  بونجلا ،

ةكم هاجتا  داجس يف  ىلع  تفقوو  يدي ، ب  لافطألا  باتكب  تكسمأ 

نم نوكتتو  ميركلا ، نآرقلا  يف  ةروس  لوأ  ةحتافلا ، ةروس  تأرقو  ةمركملا ،

، ًءاعد أرقأ  انأو  عوكرلا  نم  تعفرو  ًاثالث ، تحبسو  تعكر ، مث  .تايآ  عبس 

انأو رخآ  ًءاعد  أرقأ  نأ  ّيلع  ناكو  .ضرألا  ىلع  يتهبج  عضأو  دجسأ  نأ  لبق 

تعفرف ةيلمعل ، ةيحانل  نم  اًنكمم  نكي  كلذ   نأ  غ  دوجسلا ، ةيعضو  يف 

دعب ةداجسلا  ىلع  يتهبج  تعضو  مث  ءاعدل ، ةءارق  عيطتسأ  عوكرلا   نم 

، ةفقاو تمقو  دوجسلا ، نم  كلذ  دعب  تعفر  .دوجسلا  ةكرح  يدؤأل  كلذ 

انأو يتبكر ، ىلع  سلجأ  نأ  لبق  ديدج  نم  ةفصل  هذه  ءادأ  ترركو 

ميهاربإ يبنلا  ىلعو  ملسو  هيلع  هللا  لص  دمحم  يبنلا  ىلع  تاولصولتأ 

تعكر كلذب  تيدأف  .اًما  ةميلس  غ  ةيبرع  ةغلب  هتيرذو  مالسلا  هيلع 

ةبارغلاب ةيادبلا ، ترعش يف  .تيفاضإ  تعكر  ءادأل  تمقو  رهظلا ، ةالص  يف 

، هلوقأ تنك  ام  ىنعم  مهفأ  نأ  نود  نم  هللا ، مامأ  ينحنأو  فقأ  انأو 

نأ كلمأ  رمأ   وهو  هللا ، دوجو  رعشتسأ  نأ  هعسفن  تقولا  يف  لواحأو 

لك يلصأ  ًابك   اًدوهجم  تلذب  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .كاذنآ  هب  رعشأ 

ضعب تظفحو  .ةسالس  كأ  ةالصلا  ءادأ  دجأ  تحبصأ  ام  ناعرسو  موي ،

ءادأ ىلع  تدوعت  نأ  دعبو  .ةحتافلا  دعب  اهولتأ  تنك  يتلا  ةصقلا  روسلا 
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باتك نم  تاحفصلا  مهأ  تعزن  لبق ، يذ  نم  كأ  اهنقتأ  تحبصأو  ةالصلا ،

يعم بحصأ  ترفاس  لك  تنك  .ةصاخلا  ركفم  اهب يف  تظفتحاو  ةالصلا ،

.داع يه  بتكلا ك  ضعبو  يتلصوب  ىلإ  ةفافضإ  تاحفصلا ، هده 

ضرف ىلع  ةيادبلا  زكرأو يف  اًديور ، اًديور  أدبأ  نأب  مظان  خيشلا  ينحصن 

.ايجيردت ىرخألا  تاولصلا  فيضأ  مث  هيلع ، بظاوأ  موي ، لك  ضرف  وأ 

، كلذ ىلع  همسا  لدي  ك  نايدؤت ، تللا  برغملاو  رجفلا  ةالصب  تأدبف 

، رجفلا ةالص  نع  ت  نإو  .سمشلا  بورغو  رجفلا  تقو  يلاوتلا  ىلع 

مظان يف خيشلا  نوكي  ح  اًنايحأ ، نكل  .مونلا  نم  ظقيتسأ  نأ  روف  اهيلصأ 

نيرخآلا عابتألا  ضعبو  احصتسال  ر  ةنيمأ  ةروتكدلا  تناك  ةنيدملا ،

ندنل لش  عقي  يذلا  دجسملا  ىلإ  بهذن  ليللا ؛  فصتنم  يف  اهترايسب 

نم بكلا  ددعلا  ةيؤرل  أجافتأ  تنك  دقو  .خيشلا  عم  رجفلا  ةالص  ءادأل 

ك مويلا ، نم  ةركبملا  ةعاسلا  كلت  دجسملا يف  ىلع  نودفاوتي  نيذلا  لصملا 

نإ امو  .ةقشم  وأ  دهج  يأ  مهنم  بلطتي  الو  ايداع  اًرمأ  ناك  كلذ  نأ  ول 

ىتح يشارف ، رداغأو  ةركبملا  ةعاسلا  كلت  يف  ظقيتسأ  نأ  عيطتسأ  تحبصأ 

تقولا كلذ  ةالصلا يف  كلت  ىلإ  باهذلاب  ايقيقح  اًسُنأ  يسفن  دجأ يف  ترص 

هنأل ةالصلل ؛ تقو  لضفأ  هنم  لعجي  رجفلا  غوزب  تقو  ءوده  نإ  .ركبملا 

لك يف  .ءسلا  ىلإ  اهلمحتو  انتالص ، ىلع  دهشت  يتلا  ةكئالملا  هّفحت  تقو 

ناكو قيمع ، مون  طغت يف  لازت  ال  ةنيدملا  نوكت  دجسملل ، قلطنن  انك  ةرم 

.هللا لجأ  نمو  يلجأ  نم  طقف  لمعب  موقأ  أب  يوق  روعش  اهنيح  دواري 

لاوط هلالخ  ينتقفار  ةكربلا  نأ  هيف  سملأ  مويل  ةيادب  كلت  نوكت  ام  ةداع 

نم صق  تقو  لبق  تنك  فيك  ركذتأ  يسفن ح  مستبأ يف  تنكو  .تقولا 

، اًجراخ اهيضقأ  ةرهس  دعب  حابصلا  نم  تقولا  كلذ  تيبلا يف  ىلإ  دوعأ  كلذ 

.ليللا لاوط  مودتو 
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.يرارق اومرتحا  مهنكل  مالسإلا ، يقانتعاب  مهتربخأ  ح  اقدصأ  أجافت 

هذه ىلع  مادقإلا  ىلإ  ينتعفد  يتلا  بابسألا  اومهفي  مهنأ   دكؤملا  نمو 

اذه نع  ةلئسأ  ّيلع  نوحرطي  اوراصف  ةحتفتم ، تناك  مهلوقع  نكل  .ةوطخلا 

لكل ناكو  ثلاثلا ، مهدقع  كاذنآ يف  مهّلج  ناك  .كأ  هيلع  اوفرعتيل  نيدلا 

نع نولءاستي  اًضَيأ  اوناكو  اهل ، ةبوجأ  داجيإ  ىلإ  ىعسي  ةيحور  ةلئسأ  مهنم 

و يرارقب ، رخآلا  مهضعب  ِلابي  لباقملا ،  يفو  .اهانعمو  ةايحلا  ىزغم 

انأ : » ةرم لاق يل  يذلا  نوسنوج  يقيدص  ءالؤه  نم  ركذأو  .ةيمهأ  يأ  هولوي 

، يڤ مإ   ةطحم  ىلع  جمارب  ةمدقم  وأ  ًةملسم ، ِتنك  ٌءاوس  ِكب  بجعم 

تقولا يهو يف  اًضيأ ، يتمع  تدبأو يل  ِتنأ .» ِكب  بجعم  أل  نايتسيرك ؛

عمجتو هب ، موقأ  ام  لك  عباتت  تناكو  .اهتدناسمو  اهمعد  لك  يتباّرع ، هسفن 

تلاقو يل: فتاهلا ، ربع  ينتملك  ربخلا ، تأرق  .ينعرشنت ح  يتلا  تالاقملا 

ةين ال نسحب  اًباتك  تلسرأو يل  ميهاربإ .» وه  انوبأو  تاوخأو ، ةوخإ  انلك  »

اهزجنأ ةسارد  نع  ةرابع  باتكلا  ناك  مالسإلا .) فيس  : ) هناونع هتأرق ، اهنظأ 

تناكو اكيدارلا .) مالسإلا   ) راطخأ نع  روتال  لوش  رتيب  املألا  يفحصلا 

غوضوملا اذه  لثم  لوانتت  بتكب  جعت  ٍذئتقو  ةيبوروألا  تابتكملا 

.مالسإلا ةروص  نم  لينلل  مدختُست  ىرخأ  تاعوضومو 

َِلَع ح  ةيقيقح  ةمدصب  يمأو  أ  بيصأ  يتباّرع ، فقوم  سكعبو 

هيف ركفأ  نأ  نود  هيلع  تمدقأ  شئاط  ٌلمع  هنأ  ةيادبلا  اَّنَظو يف  .يرارقب 

ةيبلس هفقاوم  تناكو  .عقاولا  نم  بورهلل  ينم  اًيعس  ناك  ار  وأ  ّدجب ،

راكفأ يهو  .ملسملا  نم  لاجرلا  هاجت  يس  الو  مالسإلا ، هاجت  ةيطو  ادج 

جاتحأ دق  اذامل  يادلاو  مهفي    . هتقالع  ءاهنإ  نارمِع يف  ةقيرط  اهتخسر 

، جاوزلل ُطِّطَخُن  دُعَن  انمد   ام  هيلإ ، ةبسنلابف  نارمِع ؛ نيد  قانتعا  ىلإ 

اذه تفشتكا  أ  هل  حرشأ  نأ  تلواح  .مالسإلا  لخدأ  نأل  ٍعاد  نم  ف 

ناك هنأ  وه  نارمِع  هلعف  ام  لك  نأو  .يل  اًنيد  هنم  تذختاو  يسففب ، نيدلا 
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يتلا ارايز  لالخ  تنكو  .كأ  الو  لقأ  ال  نيدلا ، اذه  فشتكأ  نأ  اًببس يف 

نأ لواحأ  ةليوط ، تاشاقن  يف  يلهأ  عم  ضوخأ  ايناملأ ، ىلإ  كلذ  تبقعأ 

مالسإلا يقانتعا  نأ  مهل  حضوأو  ةيساسألا ، مالسإلا  ئدابم  اهلالخ  مهل  حرشأ 

لظو غتي ، مهل   يبح  نأل  ءيش ؛ مهب يف  يتقالع  نم  غي  نلو  غي ، نل 

ىلع ادعاسيس  هلل  يعوضخو  يمالسإ  نإف  ًالعف ، غت  دِجو  نإو  .هلاح  ىلع 

هيأر نأل  يمالكب ؛ يادلاو  عنتقي  .هيلع   تنك  لضفأ م  ةناسنإ  حبصأ  نأ 

، ةيبرغلا مالعإلا  لئاسو  هل  جورت  تناك  ام  ىلع  اًساسأ  ينبني  ناك  مالسإلا  يف 

رمألا غلبو  .يأرلا  كلذ  نع  اًما  اًفلتخم  هب  تنمآو  هتسمل ، ام  ناك  يف ح 

ملسملا نأ  دقتعي  هنأ  حضوأو  دوجولا ،) ةدحو   ) موهفم رَكَذ  نأ  يدلاوب 

شاقنلا ةدح  تدادزاف  .هرسأب  اعلا  ىلع  مهترطيس  اوطسبي  نأ  نوديري 

.مالسإلا نع  ثيدحلا  نع  فكأ  نأ  ينم  بلط  يدلاو  نأ  ةجرد  ىلإ  اننيب 

رودي ثيدحلا  حبصأو  هتيب ، يف  امرحم  عوضوملا  حبصأ  ةظحللا ، كلت  ذنمو 

.لاح يأ  ىلع  ًالداع  الح  كلذ  ناك  ارو  ةيلئاعلا ، لئاسملا  نع  بلاغلا ، يف 

نم وأ  يتلئاع  نم  ِتأت  مالسإلا   قانتعاب  يرارقل  ةضراعم  دشأ  نكل 

ةكراشملل يف ةوعد  تيقلت  كلذ أ  .ةيناملألا  مالعإلا  لئاسو  نم  لب  اقدصأ 

يهو ( 1 تاس  ) ىلع نيوانعلا ،) فلخ  ءسأ  : ) هناونع يراوح  زفلتم  جمانرب 

، جمانربلا اذه  مدقم  ناكو  .ايناملأ  يف  ةصاخلا  ةزفلتلا  تاطحم  مهأ  ىدحإ 

افيض ناكو  .هشومر  ىلع  اراكساملا )  ) نم ًاثك  عضي  ناك  يذلا  ريام ، شترلوأ 

ةيسايسلا ةفاحصلا  يف  صصختملا  روت ، ال  لوش  رتيب  ه  نارخآلا  جمانربلا 

كأ دحأ  ةفلؤم  يدومحم ، يتيبو  رعلا ، اعلا  ةليوط يف  ةدم  ىضق  يذلا 

ةصق هيف  يورتو  يتنبا ،) نود  نم  سيل  ) وهو برغلا ، يف  اًعيبم  بتكلا 

ةدملا يف كلت  نوكأس يف  فداصو أ  .ملسملا  اهجوز  نمو  ناريإ  نم  اهبوره 

ةبسانم اهتننظ  أل  ةكراشملا ؛ ىلع  تقفاوف  يجمانرب ، ليجستل  جروبماه 

يرايتخا ببس  املألا  ماعلا  يأرلل  حرشأو  اهباصن ، ىلإ  رومألا  ديعأ  ةديج  
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ثيدحلا لالخ  نم  ةلباقملا  هذهل  اًديج  ّدعتسأ  تذخأف  .مالسإلا  قانتعا 

.ناتسكاب نارمِعو يف  ندنل  ةنيمأ يف  ةروتكدلا  نم  لك  ىلإ  فتاهلا  ربع  ًالوطم 

.املألا يقلتملا  ىلإ  اهلاصيإ  مهملا  نم  نأ  ارّدق  اًراكفأ  هنم  لك  حرتقا  دقو 

دلُو دق  نوكي  نأ  ىلعرخآ  فيض  ةفاضتسا  ةقلحلا  يِّدِعُم  ىلع  تحرتقاو 

راوحلا يُت  نأ  هتكراشم  نأش  نم  نأل  نيدلا ؛ اذه  فنك  عرعرتو يف  ًلسُم ،
، ةركفلا ىلع  اونثأ  مهنكل  فاصوألا ، هذهب  دحأ  ةفاضتسا  اوركفي يف  .كأ  

؛ بسانملا صخشلا  داجيإ  يف  تناك  ةلكشملا  نكل  .ددرت  دعب  اهيلع  اوقفاوو 

، ةقلحلا ليجست  دعوم  نع  انلصفي  ناك  يذلا  تقولا  رصق  ىلإ  اًرظن 

ديرف مألا  وهو  ةيفوصلا ، ةقيرطلا  يف  يل  ٍخأ  ةفاضتسا  مهيلع  تحرتقاف 

.سيرابو ندنل  شيعي ب  ناك  يذلا  نيدلا ،

دعوم ميدقت  مهيلع  نأ  ةأجف  نوجتنملا  نلعأ  ةقلحلا ، ليجست  موي  يفو 

نأل اهيف ؛ كراشي  نأ  نم  نيدلا  ديرف  نكمتي  ملف  تقولا ، ضعب  ليجستلا 

هتفصب روهمجلا  ب  نسلج  ويدوتسألا ، ىلإ  لصو  املو  .ًاك  ترخأت  هترئاط 

تابقنم ًءاسن  رِهظُي  ٍريرقتب  ُجمانربلا  ّلِهُتسا  .نوفوركيم  نود  نم  اًجرفتم 

ٍلاجر توص  ِروصلا  كلت  ىلإ  َفيُضأو  اهلك ، نهماسجأ  دوسأ  ٌسابل  ىطغي 

تّنُش دق  تناك  تجه  نم  روصو  ربكأ ،» هللا  : » نوخرصي مهو  ٍحلسم 

يف قلعملا  ُتوص  ناك.ةفرطتم  ةيمالسإ  تاعومجم  ىلإ  تبسُنو  ًاثيدح ،

برحلا...هللا نم  فوخلا  : » لوقي ةقلحلا ، كلت  يف  عيُذأ  يذلا  ريرقتلا 

نونشي نوملسملا  نويلوصألا..بكوكلا  نم  ناكم  لك  يف  لعتشت  ةسدقملا 

.»؟ ىرت اي  مالسإلا  ةروطخ  ىدم  ام  .نيرفاكلا  ىلع  ًةفيخم  اًبرح 

ريرقتلا ناكو  .اهيف  ىسفن  تعقوأ  يتلا  ةطرولا  كلت  نع  لءاستأ  تأدب 

مالسإلا باهر  وأ  ايبوفومالسإلل ،)  ) اًزاتمم ًالاثم  هتاذ  دح  يف  ضرُع  يذلا 

ةقيقحب ماتلا  مهلهج  ىلع  حوضوب  لديو  جمانربلا ، وّدِعُم  هيناعي  يذلا 
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تلسملا يف ءاسنلا  ةيبلاغ  نإف  يصخشلا ، يملع  بسحبو  ًةيادب ، .مالسإلا 

سابللا ىوس  نيدتري  الو  ناولألا ، لكب  سبالم  نيدتري  ةيمالسإلا  نادلبلا 

ةمجرت غ ةسدقملا ) برحلا   ) بعت نإ  مث  .كلذ  ريرقتلا  رّوص  ك  دوسألا 

ةاضرم ليبس  دهجلا يف  لذب   » ةقيقحلا ينعت يف  يتلا  داهج ، ةملكل  ةقيقد 

.سفنلا نع  عافدلا  ةلاح  الإ يف  حالسلا  لمحي  نأ  ملسملل  قحي  الو  هللا .»

لبق ادج  ةمراص  ًةيقالخأ  اًطورش  يعاري  نأ  هيلع  نإف  ةلاحلا ، هذه  ىتحو يف 

ةراثإ ناك  ريرقتلا  فده  نأ  حضاولا  نم  نكل  .حالسلا  لمح  ىلع  مدقي  نأ 

هل تفقول  ارتلجنإ ، يف  ضِرُع  ريرقتلا  اذه  لثم  نأ  ولو  .هاري  نم  لك  رعذ 

اهل نوكيسو  خراصلا ، ينيدلا  هئادع  ببسب  داصرملاب  ةثك  ةيمالسإ  تائيه 

.كلذ قحلا يف 

يذلا ام  : » ينلأسو ّيلإ ، جمانربلا  مدقم  تفتلا  ةبِعُرملا ، ةمدقملا  هذه  دعب 

،»؟ مالسإلا يف  يڤ ، مإ   ةطحم  ىلع  ةحجانلا  جماربلا  ةمدقم  ِتنأ ، كبجعأ ،

، ملسملا نم  مهتلباق  نم  لك  ةبيطو  ءفد  ينبجعأ  : » ددرت الب  هتبجأف 

نوعلا دي  ميدقت  لجأ  نم  مهتاوذ  ناركنو  ةيحضتلل  مهدادعتساو 

ميمحلا يقيدص  هنأب  هتفصو  يذلا  نارمِع ، نع  تثدحتو  نيرخآلل .»

عورشم يف  نيرخآلا  عوطتملا  نم  بك  شيجو  وه  هققح  امو  قبسألا ،

نإ تلقو  .هللا  ةدابعل  مهتقيرطو  مهناإ  ىلع  لدي  ناك  يذلا  ىفشتسملا ،

ميظعلا زاجنإلا  اذه  قيقحتل  هلذب  تللا  ةلئاهلا  ةوقلاو  ةرابجلا  ةقاطلا 

مالسإلا مسا  نأ  تدجو  أ  فيك  كلذك  تحرشو  .هتديقع  يف  ناترذجتم 

فنعلا اذه  نأو  مالسلا ، ينعت  مالسإلا  ةملك  نأ  يأ  نيدلا ، اذه  ةقدب  فصي 

نيدلا اذه  هب  ءاج  ام  عم  ضراعتي  هللا  مسب  ناكم  لك  يف  يرشتسي  يذلا 

ىلع هنيلوقت  يذلاوه  مالكلا  اذه  له  : » مدقملا اهدنع  ينلأسف  .ميلاعت  نم 

.هيلإ يمري  يذلا  ام  مهفأ  و  هلاؤسل ، ُتقِعُصف  كجمارب .»؟ يف  تاشاشلا 

عفدأل وفارب يف ) يڤ و( مإ   يعقوم يف  لغتسأ  يحوي أ  نأ  لواحي  ناك 
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ينم تعاضو  .يوذح  اوذحي  يننوعباتي   نمم  نسلا  راغصو  قهارملا 

يف ثدحتأ  : » يلوقب ّدرأ  نأ  نم  تنك  ام  ناعرس  نكل  ةهرب ، تلكلا 

دهاشت كنأ   حضاولا  نم  نيدلا ؛ نع  سيلو  اقيسوملا  نع  يجمارب 

«. يجمارب

.ناريإ هتشاع يف  حت ع  نأ  يدومحم  يتيب  نم  ريام  كلذ  دعب  بلطو 

«، ديجلا  » مالسإلا ىوس  َرت  ةيادبلا   يف  اهنإ  اهلوقب  اهثيدح  تلهتساف 

رظنف .ميحج  ىلإ  اهتايح  ُلِّوَحُي  ملسملا  اهجوز  أدب  نأ  ىلإ  اهفصو ، بسحب 

انأ : » اهنيح اوج  ناكو  هتلاق ، ام  ىلع  بقعأ  نأ  ينم  بلطو  ريام ، ّيلإ 

ىلع مكحن  نأ  عيطتسن  ال  اننكل  يسآملا ، كلت  لكل  اهضرعتل  فسألاب  رعشأ 

«. هعابتأ ضعبل  ئيس  كولس  ىلع  ًءانب  ام  ٍنيد 

بناج ىلإ  هللا ،) نم  فوخلاا   ) ةرابع لمحي  انفلخ  ويدتسألا  روكيد  ناك 

.انفلخ ويديف  ةشاش  ىلع  رهظت  نوللا  دوسأ  اًعقرب  سبلت  ةأرمال  ةبك  ةروص 

يدترت يهو  يدومحم ، يتيب  ةنبا  ةروص  حبصتل  ةروصلا  هذه  تغت  مث 

ةارابم يلو يف  نارمِعل  ةروص  ىلإ  ةياهنلا  تلوحتو يف  ادج ، اًقيض  ٍسأر  ءاطغ 

اًرمأ ناكو  ديدج ، نم  عقربلا  يدترت  يتلا  ةأرملا  رهظت  نأ  لبق  تكيرك ،) )

اهضرف ةضيرف  سيل  عقربلا  سابل  نإ  تلقو  ةروصلا ، ىلإ  ُتَْرشأف  .ادج  اًفيخس 

.اههجو ةيطغتب  ةأرملل  رمأ  يأل  نآرقلا  دوجو يف  نأو ال  مالسإلا ،

، ةيادبلا يف  يعم  قفتا  .ةلئسألا  ىلع  درلل  روتال  لوشرتيب  رود  ءاج  مث 

ثدحتأ أب  ينمهتي  أدب  ام  ناعرس  هنأ  غ  .اًحيحص  ناك  يمالك  نأب  ّرقأو 

اهفصو مالسإلا ، نم  ةيلاثم  ةخسن  نع  يأ  مالسإلا ، نم  ٍفَّفَخُم »  » لكش نع 

يف فطللا ، اهيف  ُرِهظُي  ةقيرطب  ينثدحي  ناكو  الإ .» سيل  ٌليمج  ٌملح   » اهنأب

يفو برغلا  يف  إ  لاقو  .حضاو  ٍلاعتب  ينلماعي  ناك  ةقيقحلا  يف  هنأ  ح 

نم نوكيس  هنأ  غ  مالسإلا ، نم  عونلا  اذه  سرامأ  نأ  عيطتسأ  دق  ندنل ،
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ينّكمتن نل  : » لاقو يمالسإ ، يأ  دلب  يف  هتسرم  نم  نكأ  نأ  ليحتسملا 

يتلا ةطشنألا  نم  ثك  لعف  وأ  كانه ، ةيقيسوم  جمارب  ميدقت  نم 

نوكيس فيك  ينلأسو  ةصرفلا ، ريام  فقلتو  انه .» اهتسر  عتمتست 

هتبجأف .ةينهملا  سم  نع  تيلختو  يمالسإ ، دلب  يف  تشع  نإ  يروعش 

لعجي ام  نإ  .يلاحلا  تقولا  يمالسإ يف  دلب  ىلإ  لقتنأ  نأ  يونأ  انأ ال  : » ةلئاق

يدؤأو اهيف ، شيعأ  نأ  عيطتسأ  أ  وه  ّيلإ  ةبسنلاب  ةعئار  ةنيدم  ندنل 

«. بجي اهنيدرئاعش ك  سرا  ةملسم  نوكأو  يتفيظو ،

رع دلب  شيعلا يف  ىلإ  لاقتنالا  ةركف  نأ  يسفن يف  تركف يف  عقاولا ، يفو 

اًفلتخم اًعون  مدقأ  ارو  ةيبرعلا ، ةغللا  ملعت  نم  نكأ  ةديج ؛  نوكت  دق 

.جماربلا نم 

نم دحأ  ال  نأ  تكردأ  فيخملا ، جمانربلا  اذه  يف  تقولا  رورم  عمو 

اًرمأ ركَذأ  نِإ  امو  .مالسإلا  لوح  ٍّداج  ٍشاقن  ضوخب  ًالعف  تهم  ناك  كراشملا 

ةداضم راكفأب  وضراعيو  مهتثالث ، ينعطاقي  ىتح  نيدلا ، اذه  يف  ايباجيإ 

مهنأب ُترعشو  ّدجلا ، لمحم  ىلع  مهنم  دحأ  ذخأي  و  .لوقأ  تنك  امل 

ةبرجت تناك  كلت  نأ  لوقلا  لَمجُمو  .ٍلاعتو  راقتحاب  يننولماعي  اوناك 

نأ تلواح  لقألا ، ىلع  ينكل  .ىسألاب  اًروعش  يسفن  تَفَّلَخ يف  ادج ، ةطبحم 

اهلمحي يتلا  ةروصلا  يفو  نيدلا ، اذه  كفتلا يف  ىلإ  املألا  روهمجلا  عفدأ 

.هنع

نأ ىلع  يعم  قفتاو  جمانربلا ، دعب  نيدلا  ديرف  ربمألا  ىلإ  تثدحت 

، ويدوتسألا ءاحنأ  انرس يف  دقو  .ةفصنم  نكت  و  مالسإلل ، ةيداعم  هتدنجأ (1) 

نك ناريإ  هتناع يف  ام  نأ  اهرودب  تّرقأ  يتلا  يدومحم  يتيب  عم  انثدحتو 

تناك ةيسمألا  كلت  ةياهن  نأ  .اعلا غ  نم  رخآ  ناكم  يأ  ثدحي يف  نأ  هل 

.ءاشعلا لوانت  ىلإ  لرب  يف  ةيدنبشقنلا ) ةقيرطلا   ) عابتأ اعد  ثيح  دعسأ ،
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نأ ًاثك  دافأ  دقو  زافلتلا ، ىلع  تَّثُب  ح  ةقلحلا  كلت  اًعيمج  اندهاشو 

ةكربلل يبلق ، لثم  مهبولق ، تباجتسا  نيذلا  سانلا  ءالؤهب  ًةطاحم  نوكأ 

معدب وطاحأو  هب ، ترعش  ا  اورعشو  يرطاخ ، اوبيط  دقل  .اهسفن  ةيهلإلا 

ةلسلس ودهأ  ةيسمألا ، كلت  ةياهن  يفو  .هيلإ  ةجاحلا  دشأ  تنك يف  يحور 

.اهلماح نِّصَُحت  راكذأ  اهب  تَقِّلُع  ةضف  نم 

ىدم ىلع  تيقلتو  هللا ، يف  وخإ  معدب  ةلمحم  انأو  ندنل ، ىلإ  تدع 

اهيف وّيح  ملسم  نيدهاشم  نم  ةدع  لئاسر  كلذ  تبقعأ  يتلا  عيباسألا 

اوعدو يل مالسإلل ، ًءادع  صاخشألا  كأ  نم  نثا  ةهجاوم  يتعاجش يف  ىلع 

، كلذ عمو  .اًنسح  ًءالب  تيلبأ  أ  ىلع  مهلك  اوعمجأو  .ينقفوي  نأ  هللا 

، ًالبقتسم ىرخأ  ةرم  املألا  زافلتلا  ىلع  ينيد  نع  ملكتأ  الأ  يسفن  تدهاع 

.ح ىتح  هب  تيفو  دهعوهو 

♦ ♦ ♦

تملع دقف  ايناملأ ، نمكأ  ةئيس  اًرابخأ  تيقلت  ندنل ، ىلإ  تدع  نأ  دعب 

، شتاكام كياه  ىعدت  ةديدج ، جمارب  ةمدقم  نأ  فحصلا  لالخ  نم 

.جيرك لايناد  هركنأ  رمأ  وهو  يف ،) وفارب   ) يجمانرب ميدقت  يف  عرشتس 

يف يريد  ةرشابم  تلصتاف  ربخلاب ، اهيف  عمسأ  ةرم  لوأ  كلت  تناكو 

تقبس يتلا  ةليلقلا  عيباسألا  ىدم  ىلعف  يرجي ؛ يذلا  ام  مهفأل  جوربماه 

يتفصب يفاضإ  ماعل  اًدقع  عقوأ  ّيلإ ؛  نولسوتي  جمانربلا  وجتنم  ناك  كلذ ،

مويو ةيزافلتلا ، زئاوجلا  لكب  تزف  دق  تنكو  .جمانربلا  كلذل  ةمدقم 

ىلع نونثي  مهلك  ّيريدم  ناك  جمانربلا ، نم  مقر 100  ةقلحلاب  لافتحالا 

يذلا ف  املألا ؛ زافلتلا  خيرات  يف  اًرطسأ  تبتك  أ  يل  نودكؤيو  يلمع ،

.كلذ ببس  مختل  دهجلا  نم  ًاثك  رمألا  بلطتي  ينع ؟  اونغتسيل  ثدح 

مهنأ ال ّيريدم ، هسفن  تقولا  يف  اوناكو  نوجتنملا ، ةيادبلا  يف  ىعّدا  ثيح 
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نكل  .فحصلا  نم  مهرودب  ربخلا  اوعمس  مهنأو  رمألا ، نع  اًئيش  نوملعي 

اًدقع اوعقوي  نل  مهنأب  ٍعتجا  يف  تِربُخأ  ىتح  عيباسأ  ةعضب  ىوس  ر 

ترشأو دقعلا ، نم  يعم  ًةخسن  لمحأ  تنك  أ  ظحلا  نسحلو  .يعم 

ناك املو  ةلأسملا ، هذه  نوماحملا يف  لّخدتف  .هيلع  مهتا  ءاضمإ  ىلإ  يعبصإب 

ىَنعُي اًجمانرب  مدقأ  نأ  ّيلع  اوضرع  دقف  يهاجت ، تابجاو  جتنملا  ىلع 

مهنأب تسسحأ  ينكل  ضرعلا ، كلذ  لبقأ  نأ  ّيلع  ناك  ار  .ةئيبلا  اياضقب 

نأ دِرُأ  مث إ   .اهلك  ةكرشلا  هاجت  ةقثلاب  روعش  لك  تدقفو  اهنيح ، وناخ 

ةئيبلاب يف قلعتي  رخآو  مويلا ، ايقيسوم  اًجمانرب  ُمِّدُقت  ةيواه ، ىلع أ  ودبأ 

.قحاللا مويلا 

هل ناك  ةئجافملا  ةقيرطلا  كلتب  يدقع  خسف  نأ  ّيلإ  ةبسنلاب  اًحضاو  ناك 

ىلع ثب  يذلا  يراوحلا  جمانربلا  يف  يتكراشمو  مالسإلا ، يقانتعاب  ةقالع 

، ةيناطيربلا زات ) يادنص   ) ةفيحص دومع  بتاك  طبر  دقو  .املألا  زافلتلا 

نأ ىلإ  املألا  زافلتلا  يجتنم  اعدو  كاذو ، اذه  ب  سولوبوكارودويت  ات 

ىلع لَماحتُي  نأ  ارتلجنإ  دحأ يف  قدصي  .جمانربلا و  يتفيظو يف  اوديعي يل 

اهتادقتعم ببسب  اهنع  ىنغَتسُي  مث  اًنلع ، ةقيرطلا  كلتب  ةيزافلت  ةيصخش 

ديلاب نكي  نكل   .هيرادأ  وأ  هنم  لجخأ  اًرمأ  نكي  يمالسإ   نإ  مث  .ةينيدلا 

ةحفص تحتفو  يف ،) وفارب   ) ةحفص تيوط  نأ  الإ  ينم  ناك  ف  ةليح ،

تيضق دق  تنك  ثيح  ةيقيقح ، ةاسأم  كلت  نكت  و  .ايح  نم  ةديدج 

ادج ةيفاك  ةدم  تناك  كلت  نأ  نظأو  جمانربلا ، كلذ  مدقأ  انأو  تاونس  ثالث 

اورادأ يتلا  ةقيرطلا  غدِسَتَسأ  كلذ ،  نم  مغرلا  ىلعو  .ةينهملا  سم  يف 

.مهعم هتعّقو  دقع  رخآ  ربح  فجي  نأ  لبق  ىتح  مهرهظ يل  اهب 

تركذتو .حصنلا  ىلإ  ةجاحلا  سمأ  تنكو يف  نامألا ، مدعب  روعش  ينّكل 

لبق وكش  نم  صلختلا  لبق يف  نم  دعاس  فيكو  يإ ، ياج  عم  يراوح 
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ثيح كراب ، ستنجيرب  دجسملا  يف  هب  لصتأ  نأ  تررقف  .مالسإلا  قنتعأ  نأ 

نأ حرتقاو  نوكأ ، نم  رّكذت  فتاهلا ، ربع  هيلإ  تثدحت  حو  .لمعي  ناك 

يداون هيتهج  ىلع  فطصت  يذلا  لوم ، لاب  عراشب  زرلفارت )  ) يدان يقتلن يف 

مأ نطقي  ثيح  سميج ، ناسرصق  نع  ديعبب  سيل  وهو  ةيقارلا ، ةقبطلا 

امل أجافتي  هنكل   مالسإلا ، يقانتعا  ببسب  يعم  ثدح  ام  هل  تيكح  .زليو 

نأو ام ، ٍناحتماب  ر  نأ  نم  مالسإلا  لخدي  نم  لكل  صانم  هنإ ال  لاقو  عقو ،

مهنيد لايح  مهقدصو  مهمازتلا  ىدم  بي  فورظلا  كلت  عم  هلماعت  ةقيرط 

أي امل  ةمدقم  ىلإ  نوكي  ام  برقأ  براجتلا  نم  عونلا  كلذ  نوكيف  .ديدجلا 

، هب يتقالع  هيلإ  تلآ  امو  نارمِع ، عم  ثدحام  هل  تيور  امدنعو  .اهدعب 

ةياهن يف  ًالاجر  نولظي  لاجرلا  : » يل لاق  ثيح  ءودهلا ، ىهتنم  يف  هّدر  ناك 

نأ اهل  اًرَّدقم  نكي  ةقالعلا   هذه  نأ  حضاولا  نم  : » فاضأو فاطملا ،»

عقاولا ناك يف  عقو  يذلا  لاصفنالا  كلذ  نأب  قثأ  نأ  ينم  بلطو  رمتست .»

لك نأشوه  كو  .كاذنآ  حوضوب  كلذ  ةيؤر  عيطتسأ  نكأ  نإو   ىتح  ًاخ ،

، ههطتب هسفن  تقولا  موقي يف  بلقلا  يرتعي  يذلا  ألا  نإف  اهب ، ّر  ٍةاناعم 

ةعطق هبشي  رمألا  نإ  : » لاقو .لبق  يذ  نم  نسحأ  اًصاخشأ  اّنم  لعجيو 

.اهنلا اهلكش  ىلعرمألا  ةياهن  لصحت يف  ل  تابرضلا ؛ ىقلتت  يتلا  ديدحلا 

نم الإ  يلتبيال  هللا  نأل  ةديج ؛ ةراشإ  الإ  يه  ام  ةئيسلا  براجتلا  كلت  نإ 

«. نيثك اوسيل  هللا  بابحأ  ببسلا  اذهل  ار  : » هلوقب ينحزام  مث  بحي ،»

.ًاثك ينع  هتلك  تففخ  دقل 

يف أدبأ  نأ  ّيلع  عتي  يذلا  هشلا  بلقلا  ءاعو  نع  ياج  ربخأو 

نمحرلا عبرتي  يذلا  شرعلا  وهو  انبلق ، نونراقي  يفوصلا  نأو  هتيلخت ،

يلخنو غرفن ، نأ  انيلعو  .هلالخ  هللا  بح  باسني  يذلا  ءاعولاب  هلخادب ،

ةيلمع ةيلختلا  ةيلمع  نإ  .هللا  بحب  هئلم  نم  نكمتن  نا  لبق  ءاعولا  اذه 

، هلك كلذ  لبقو  ًةزعو ، اًرارصإو  ةيوق  ةيصخشو  اًدَلَج  بلطتتو  ةليوط ،
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ىلع هترطيس  ءرملا  اهيف  طسبي  ةيلمع  اهنإ  .اًقداص  اًصالخإ  بلطتت  اهنإف 

تاداعلاو ةيداملا  تاجاحلا  نم  هعم  صلختيو  دوجولا ، نم  هيفنيو  هاوه ،

يف نكمتي  نيرخآلاب   يفطاعلا  كسمتلا  نمو  ةحيحصلا ، غو  ةئيسلا 

هذه ةيفوصلا  هّبشيو  .هبلق  يف  اًناكم  هللا  ةبحمل  حسفي  نأ  نم  ةياهنلا 

يفوص ٍلوق  يف  درو  ثيح  ديدج ، نم  ثعبلاو  توملا  ةيلمعب  ةيلمعلا 

رادم يه  ةركفلا  هذه  نإ  : » ياج يل  لاقو  اوتو .» نأ  لبق  اوتوم  :» روثأم

«. هللا ىلإ  ٍكولس  ِقيرط  لك 

مايأ رورم  دعب  ًةداعس  كأ  تنكو  ركاذ ، ةشوقنم يف  ياج  تلك  تلظ 

، جوزتيس هنأب  ربخيل  نارمِع  لصتا   ةدم ، دعبو  .اهموي  انئاقل  ىلع  ةدع 

ىتح اّنكو  .كلذ  عسل  ادج  ةبك  أجافم  تناكو  .بترم  جاوزلا  كلذ  نأو 

دق ناك  اذإ  هتلأسو ع  .لوقأ  اذام  ِردأ  و  ٍمئاد ، لاصتا  ىلع  ةظحللا  كلت 

ربخلا نأ  يفخأ  الو  .ًالعف  كلذب  ماق  هنأ  باجأف  جاوزلا ، بلطل  ايلعف  مدقت 

بيبط وهو  نوراه ، روتكدلا  لصتا   كلذ ، نم  موي  دعبو  .ًاثك  أجاف 

حبصأو هيلع ، ينفرع  دق  نارمِع  ناك  يذلا  اتسكابلا  تكيركلا )  ) قيرف

يميج نم  جوزتيس  نارمِع  نأ  نيردت  له  : » ًالئاق ينلأسف  اًضيأ ، انأ  يبيبط 

ةليمجلا ةاتفلا  هذهب  ةقالع  هل  تناك  نارمِع  نأ  ودبي  ذإ  ثيمسدلوج .»؟

اهتناكم اهلو  ةيرثو ، ةقيرع  ةيناطيرب  ةرسأ  نم  ردحنت  يتلا  نسلا ، ةغصلا 

عسل ةبك  ةمدصب  تبُصأ  .نمزلا  نم  ةدم  تدتما  يزيلجنإلا  عمتجملا  يف 

ْمَل َِمل  .يتليخم  نارمِعل يف  اهتمسر  تنك  يتلا  ةروصلا  تعادتو  ربخلا ، كلذ 

فتاهلا ّنر  ىتح  ةعسلا ، تعضو  نإ  امو  ةطاسب ؟ لكب  ةقيقحلاب  ربخُي 

امو ةيناطيربلا ، زات ) يادنص   ) ةفيحص لمعي يف  لصتملا  ناكو  .ديدج  نم 

تعاضف .عوضوملا  ىلع  قلعأ  نأ  ينم  بلطيل  لصتا   ىتح  ربخلا ، عمس  نإ 

.لوقأ ام  ِردأ  و  تلكلا ، ينم 
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اًدشح يراظتنا  يف  تدجو  كلذ ، نم  تاعاس  دعب  لزنملا  ترداغ  ح 

نكأ .تانوفوركيملا   يهجو  نورِهشُي يف  اوناك  نيذلا  يفحصلا  نم  ًالئاه 

نم ام  : » تلكلا هذه  ىوس  لقأ  و  دعب ، ربخلا  لبقت  نم  تنك  دق 

غ نلعلا ، ىلع  عوضوملا  نع  ءيشب  حرصأ  نأ  يِمَيِش  نم  نكي  قيلعت .» 

ٍتلك عضب  ينم  فطخت  نأ  نم  تنكو  ةلوهسب ، ملستست  ةفاحصلا   نأ 

.ةثم تالاقمل  ةضيرع  نيوانع  اهتمدختساو  اهترّوح ،

يراج خارص  ىلع  اتلا  مويلا  حابص  نم  ةنماثلا  ةعاسلا  دنع  تظقيتسا 

يفحصلا ةدوع  ببسب  كلذ  ناكو  .هتذفان  نم  رجمزيو  بسي  ناك  يذلا 

ترداغ حو  .راجلا  كلذ  تيب  سرج  ّقدو  أطخأ ، مهدحأ  نأو  ىرخأ ، ةرم 

لمحت تناك  فحصلا  ترشُن يف  تالاقم  يهجو  نويفحصلا يف  رهشأ  لزنملا ،

كلت ىلع  قلعأ  نأ  ينم  اوبلطو  بذاك ،) و( بحلا ،) ذرج   ) لثم نيوانع ،

ظافلألا لمعتسأ  نأ  نود  نم  مهادافتأ  يعسو   ام يف  تلذبف  .نيوانعلا 

ىلإ اوضو  ًاخأ ، اوملستسي  نأ  لبق  مايأ  ترمو  .يراج  اهمدختسا  يتلا 

رشن لباقم  لاملا  نم  ًابك  اًغلبم  فحصلا  ىدحإ  َّيلع  تضرع  .مهليبس  لاح 

ينكل ئجافملا ، هطابترا  ىلع  اقيلعتو  نارمِعب  يتقالع  نع  ليصافتلا  ضعب 

تنكو اًحاترم ، يمض  ناك  .هلل  نارمِع  رمأ  تملسو  ضرعلا ، كلذ  تضفر 

.يتمارك ىلع  ظفاحأ  نأ  ىلع  ةّرصم 

اهفرتقي ٌبونذ  اهلك  ةميمنلاو  ةبيغلاو  نيرخآلل  ءيسملا  ثيدحلا  نإ 

هرتس حضفي  هللا  نإف  نيرخآلا ، رتس  حضف  نم  لكو  .مالسإلا  رظن  ناسللا يف 

نأ وه  هلعف  تدرأ  ام  لك  نإف  عضولا ، ةبوعص  نم  مغرلا  ىلعو  .رخآلا  وه 

.هكلسأ تأدب  يذلا  قيرطلا  ىلع  زيكرتلا  نم  نكأ  هنأشو ؛  نارمِع  عدأ 

مهنيب نمو  ءاقدصألا ، نم  ٍثك  ةاساومو  فطاعتو  بك  معدب  تيظحو 

تلاقو يل .رظن  نم  لضفأ  عقو  امل  مهترظن  نكت  نيذلا   نارمِع  ءاقدصأ 
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تناك يف امدنع  ربخلاب  تَمِلَع  اهنإ  دنهلا ، اجويلا يف  ةكل  بّقَُلت  يتلا  الميف ،

لصتاو .اهدي  تناك يف  يتلا  اينابماشلا  سأك  اهتمدص  نم  تعقوأو  ةرئاطلا ،

ام أطخ  نإ  لاقو  ىفشتسملا ، عورشم  يف  برقملا  نارمِع  راشتسم  اًضيأ   

.اهل اًططخم  ناك  ر ك  رومألا   نأو  مومعلل ، ربخا  نالعإ  ةقيرط  عقو يف 

مهدحأ نأ  ركذأو  .حصنلاب  يننود  ةرتفلا  كلت  مهتلباق يف  نم  عيمج  ناك 

ةنحملا نم  يلعجت  نأ  وه  هيهجاوت ، نأ  كيلع  يذلا  يدحتلا  نإ  :» يل لاق 

دقحلل مالستسالا  نع  اًضوع  لضفأ  ةناسنأ  يصت  نأو  ةيقيقح ، ةحنم 

.هلعف يونأ  تنك  ام  ديدحتلاب  كلذ  ناكو  ةاسأملاو .»

قيرط نإ  يل  تلاقو  وفعلا ، نع  فتاهلا  ربع  ًالوطم  وريز  ّيلإ  تثدحتو 

وفعيس هللا  نإف  نيرخآلا ، نع  توفع  انأ  نإو  .وفعلا  قيرط  وه  ناإلا 

امدنع أ ملسو ، هيلع  هللا  ىاص  هللا  لوسر  ةايح  نم  ةصق  تورو يل  ينع ،

، هترفغمو هللا  ةتمحر  بجوت  لعألا  يأ  نع  هلأسو  مركألا ، َلوسرلا  ٌلجر 

نم يف مكمحري  ضرألا  نم يف  اومحرا  نمحرلا ، مهمحري  نومحارلا  : » هباجأف

هيلع نأو  هيخأ ، ىلع  ءوسلاب  مكحي  الأ  ءرملا  ىلع  نإ  تلاقو  (، (1) « ءسلا

نأ نم  تنكمتف  ءوس (2)  يأ  هب  نظي  نأ  لبق  اًرذع  عبس  هل  سمتلي  نأ 

ألا نأ  نم  مغرلا  ىلع  نارمِع ، نع  وفعلل  مزاللا  دادعتسالا  يبلق  يف  دجأ 

ىلعو ثدح ، يف  ةمكح  هلل  نأب  تنمآو  .ًاليوط  اًتقو  يداؤف  رصتعي  لظ 

ةمعن ىلع  بك  نانتماب  ترعش  دقل  .اهنيح  ُهَرَأ  ًاخ   لمحي  هنأ  حجرألا 

هذه يفو  هقيرط ؛ ىلإ  دوقيل  نارمِع  رَّخَس  هللا  نأكو  رمألا  ناكو  .ناإلا 

ّداح اًمامإ  ّيلإ  ثعب  هللا  نأ  ولو  .بجيك  هتمهم  نارمِع  زجنأ  دقف  ةلاحلا 

ترص وأ  هل ، تبجتسا  تنك  امل  مالسإلا ، ىلإ  وعدي  ةليوط  ةيحل  اذو  حمالملا ،

ىتح يبلق ، يف  هل  اًناكم  ناإلا  دجوو  هرود ، نارمِع  متأ  نإ  امو  .ةملسم 

نم نكأ  ىتح  رشبلا  بح  ينم  هللا  دخأ  دقل  .يقيرط  نع  هللا  هدعبأ 
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رومألل ةديدجلا  ةرظنلا  هذه  تناك  .هللا  بح  هنإ  ىمسأ ، بح  فاشتكا 

يف يقيرط  لصاوأو  ثدح ، ام  لك  ىطختأ  نأ  ىلع  ىنتدعاس  ىتلا  ىه 

.ةايحلا

نم ةطيسب  تايآ  ةوالت  ىلع  تنرو  ماظتناب ، ةالصلا  ىلع  تبظاوو 

يتلا سوردلل  عمتسأو  ماظتناب ، دجسملا  داترأ  اًضيأ  تنكو  .ميركلا  نآرقلا 

.ركذلا تاقلح  تكراشو يف  هيف ، ىقُلت  تناك 

اهموي تدرأو  ةعساو ، ةيمالعإ  ةعباتم  طحم  يميجو  نارمِع  فافز  ناك 

عم دجسملا  يف  رمألا  ىهتنا   نكل  ندنل ، نع  ناكمإلا  ردق  دعتبأ  نأ 

ار :» ةنيمأ ةروتكدلا  تلاقو يل  .ةداعسلاب  هل  هللا  وعدأ  ةنيمأ ، ةروتكدلا 

يأ نم  اًردق  عفرأو  ًةميق  مظعأ  وه  نم  ِتدجو  كنأ  الإ  اًناسنإ ، ِتدَقَف 

وهف هللا ، ّبح  الإ  لاوز ، ىلإ  ّبح  يأ  نإ  .ىلاعتو  هناحبس  هللا  هنإ  ناسنإ ،

« دبألا ىلإ  دلاخ 

♦ ♦ ♦

نم تناكو  .ديدج  نم  ةماعلا  ةايحلا  ىلإ  دوعأ  نأ  لبق  ليوط  تقو  ىضم 

وهو نوتنيمداب ، تيب  يف  تميقأ  يتلا  كلت  اهترضح  يتلا  تالفحلا  لضفأ 

ةبعل ىلع  قلطأ  دقو  .رشترتسولج  يف  تروفوب  قود  ةماقإل  بكلا  رقملا 

، يداليملا رشع  عباسلا  نرقلا  يف  ينُب  يذلا  تيبلا  اذه  مسا  نوتنيمدابلا ) )

ناكو نوتنيمدابلا .) بعلم (  ةحاسم  قباطت  هفرغ  ىدحإ  ةحاسم  تناكو 

، لاه يجو  رجاج ، كيمو  يف ، نايارب  ةلفحلا  كلت  اورضح  نم  ب  نم 

ةمهملا تايصخشلا  نم  بك  ددع  ىلإ  ةفاضإ  انيج ، هتجوزو  دوونيو  فيتسو 

.ةفيضملا ةلئاعلا  ءاقدصأو 

هترئاط م  ىلع  مدق  ثيح  اًتفال ، ةلفحلا  ىلإ  قودلا  لوصو  ناك 

٢١٦



تاقابس ماقت  ثيح  تيبلا ، كلذ  لوقح  لالخ  ًالوطم  سأ  تحُرو  .ةيحورملا 

.ةكلملا اهرضحت  تناك  يتلاو  ماع ، لك  ةهشلا  ليخلل  نوتنيمداب ) )

ةئيلم ةيلاطيإ  ةيفحص  يهو  اتنيجأو ، ل  ّيتقيدص  نم  لك  ّيلإ  تمضناو 

َُرشُْنت يف يقيسومو  هاشم  عم  ٍتاراوح  يرُجت  تناك  طاشنلاو ، ةيويحلاب 

تايتفلا نأش  كلذ  يف  اننأش  قودلاب ، ادج  تابجعم  اّنكو  .ةيلاطيإ  تالجم 

ءاشعلا لوانتل  ةرهسلا  سبالم  اًعيمج  انيدترا  ءاسملا ، يفو  .نهلك  تايرخألا 

.ةدع اًدوقع  ةلئاعلا  هذه  ىدل  َلِمَع  ٍمَدَخ ، قيرف  هدقت  ىلع  لمع  يذلا 

.ءيشلا ضعب  دنسلا  هتيأر يف  ام  هبشي  رمألا  نأ  اهنيح يف  تركفو 

هيلإ ثيدحلا  ناكو  .ندب  سميج  مالفألا  جرخم  بناج  ىلإ  تسلجو 

، نارمِع فرعي  سميج  ناك  .مالسإلا  يقانتعا  نع  ينلأس  ام  ناعرسو  اًقئاش ،

ليختي نأ  عطتسي  و  هيف ، لمعأ  تنك  يذلا  هيفرتلا  اعب  ةبك  ةيارد  ىلعو 

نع اًديعبو  تاردخملا ، لوانتو  رمخلا  برش  نود  نم  شيعأ  نأ  يل  فيك 

نوصأو ةفيظن ، ةايح  شيعأ  نأ  لضفأ  أب  اهنيح  هتربخاف  .دسجلا  تاذلم 

يفخي نأ  كل  و  .هجوزتأس  يذلا  بسانملا  لجرلا  راظتنا  يف  يسفن 

لاتاف  ) مليف ويرانيس  بتك  دق  ناك  هنأ  يس  الو  هتلق ، امل  بكلا  هبارغتسا 

يتلا ةيسنجلا  دهاشملاب  اًروخف  ناكو  ةتيمم ،) ةيبذاج   ) ْيأ نشكارتأ ،)

.هتللخت

ءزجلا ةلصاومل  صقرلا  ةعاق  ىلإ  انلقتنا  ءاشعلا ، ةبجو  لوانت  دعبو 

دارأ نم  لكل  ناكو  ونايبلا ، ىلإ  دوونيو  فيتس  سلجف  .ةرهسلا  نم  طيشنلا 

نبالا رتناب ، اغأ  ضعب  هيلع  انحرتقاو  .اهفزعب  فيتس  موقي  ةينغأ  راتخي  نأ 

ناكو .هتوص  ىلعأب  ءانغلاب  حدصو  ةديج ، ٍلاح  رتناب يف  ناكو  .قودلل  ربكألا 

ح يف  غصلا ، هنبا  عم  ةلبطلا  برضي  رغصألا ، رتناب  خأ  وهو  نسنوج ،

، حابصلل ىلوألا  تاعاسلا  عباتت  عمو  .فيتس  ةجوز  انيج ، عم  كيم  صقر 
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نم تناك  اهنأل  ًاثك ؛ ةخألا  دعسأ  ام  ادج ، تبَّرقم  اتنيجأو  انيج  تحبصأ 

نأ اهل  قبسي  يتلا   تكسمأ ل ، لباقملا ، يفو  .دوونيو  فيتسب  تابجعملا 

، ٍّودم ٍتوصب  فزعت  تأدبو  ةلبطلاب ، اهتايح ، يف  لبق  نم  ةلآ  ىلع  تفزع 

.ىسُنت ةليل ال  تناكف 

، رتناب ةجوو  يسيارتب ، تقحتلاو  تظقيتسا ، يلاتلا ، مويلا  حابص  يفو 

ىلإ ةفاضإ  ةيحيسملا ، ةنايدلا  سوقط  سرا  يتلا  دوونيو  ةرسأو  اهلافطأو ،

تيلص دق  تنكو  .لزنملا  ةسينك  يف  ةالصلا  يدؤنل  نيرخآو ، لو  اتنيجأ 

كلت نيرخآلا  كراشأ  نأ  يف  ةبغرب  ترعش  أ  غ  اهنيح  حبصلا  ةالص 

نم اًضعب  اهتعبتأو  يرس ، ةحتافلا يف  ةروس  تأرقو  .هللا  ةدابع  تاظحللا يف 

. ةصاخلا  ةيعدألا 

♦ ♦ ♦

نم ةيمالسإلا  ةيفاقثلا  ةطشنألا  فلتخم  روضح  ىلع  بظاوأ  تِرص 

تالفح ىدحإ  روضح  ىلإ  ةنيمأ  ةروتكدلا  ينتعدو  .تاودنو  تارضاحم 

ةملسملا ةيلاجلا  دارفأ  نم  ةمهم  تايصخش  اهرضحت  يتلا  ةيونسلا  ءاشعلا 

، وتيسوبسإ نوجو  جنورتسمرأ ، نيراك  لثم  ةنزاو ، ءسأ  تقلأو  .ندنل  يف 

قلعتت ةدع  تاعوضومو  نايدألا ، راوحو  هللاب  قلعتت  تارضاحم  يإ  ياجو 

انمظتناو يف ءاشعلا ، ةلواط  انرداغ  برغملا ، ةالص  تقو  لولح  عمو  .مالسإلاب 

.ةالصلا كلت  ءادأ  ءانثأ  يف  انمامإ  ناك  يذلا  مظان  خيشلا  فلخ  فوفص 

ءاسن بناج  ىلإ  دحاو  فص  انفقوو يف  انيسأر ، ةنيمأ  ةروتكدلاو  انأ  تيطغو 

داحتاو ماجسنا  يف  دجسنو  عكرن  نأ  لبق  لاجرلا ، فوفص  فلخ  تايرخأ 

اندعو .مهب  ينطبرت  ةيوق  ةقالعبو  لصملا ، ىلإ  بيجع  ءتناب  ترعشو  .مات 

تنكو .ةيسمألا  كلت  تارقف  اهدعب  رمتستل  ماعطلا  ةفرغ  ىلإ  كلذ  دعب 

تابسانملا هذه  لثم  للختت  تناك  يتلا  تالصولا  كلتل  ًاثك  حاترأ 
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ةالصلا تناكو  .انتطشنأ  لمكتسنو  دوعنل  اًعيمج  يلصن  انك  ثيح  ةيمالسإلا ،

ةيحورلا رصاوألا  ززعتو  هب ، موقن  طاشن  يأل  ايفاضأ  اًدعُب  يطعت  ًةعج 

.ضعبب مهضعب  لصملا  طبرت  يتلا 

يف املألا ، زافلتلا  ىلع  ابشلا  جمانربلا  ميدقت  نع  تفقوت  دق  تنك 

عم ةيعوطت  ةفصب  لمعلا  تأدبو  ابوروأ ، مإ  ڤي  ةطحم  يلمع يف  تلصاو 

سرادملل يف يلاملا  معدلا  مدقت  تناك  يتلا  ةايحلا  لجأ  نم  ملعتلا  ةمظنم 

تنكو رياوس ؛ ايفوص  َةيخلا  َةيعمجلا  هده  تسَسأ  دقو  .ايسآ  قرش  بونج 

، موي تاذ  ايفوص  تلصتاو    ٠ نارمِع عم  لارتيشت  يف  اهتسردم  ترز  دق 

اهبتكم يف  اهئاقلل  تبهذف  .اهعورشم  معدأ  نأ  ّدوأ  تنك  نإ  ينتلأسو 

ماقملا يف  هلل  لمع  يخلا  لمعلا  نأل  اهحارتقا ؛ ىلع  تقفاوو  يسليشتب ،

: ه نيرخآ ، ليمز  ىلإ  ينتفرعو  ءادغلا ، ىلع  ىرخأ  ةرم  انلباقتو  .لوألا 

ذنم اهتلباق  يتلا  اهسفن  يه  ور  تناك  ةفداصملا ، نسحلو  .ادو  ور 

تديعس اّنكو  نمز ، ذنم  اننيب  لاصتالا  عطقنا  دق  ناك  .نارمِع  عم  تاونس 

اّنكو .اقدصأ  زعأ  نم  ادو  ور  تحبصأو  .اًعم  لمعنس  اننأ  فشتكن  نأب 

يف بابشلا  فالخبو  أ .) قيرفلا   ) مسا انسفنأ  ىلع  قلطن  ايفوصو  نحن 

مظننو ةيخلا ، لعألل  دصرت  يتلا  تاعربتلا  عمجن  اّنك  زافلتلا ، جمارب 

ىلإ ةفاضإ  عمتجملا ، دارفأ  نم  ةفلتخم  اًفايطأ  اهيلإ  وعدن  ءاشع  تالفح 

ةطشنألا يطغت  تالجملا  تناكو  .نيرخآ  نانفو  كورلا ) اقيسوم   ) موجن

الو لافطألا ، فالآ  ميلعت  مهست يف  ةطشنألا  كلت  تناكو  اهمظنن ، انك  يتلا 

لوقي كو  .ناتسناغفأ  ىتحو  لابينو  ناتسكاب  يف  مهنم ، تايتفلا  يس 

، اًدرف تمّلع  دقف  ًالجر  َتْمَّلَع  نإ  : » سكإ موكلام  وأ  زابشلا  كلام  جاحلا 

كلتل دادعإلا  راطإ  يفو  اهتّمرب .» ًةمأ  تمّلع  دقف  َةأرما  تمّلع  نإو 

اع ةعماللا يف  ءسألا  وعدأ  نأ  ةيعمجلا  كلت  يتمهم يف  تناك  تابسانملا ،

دشح ةبوعص يف  دجأ  أل   كلذ ؛ ينقفو يف  هللا  نأ  كشأ يف  الو  .ةرهشلا 
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.مهوعدأ تنك  نم  ةدناسمو  معد 

ةقيدص عم  هيف  نطقأ  يذلا  يحلا  لوجتأ يف  تنك  نيبو  مايألا ، دحأ  يفو 

لبق اًراوح  هعم  تيرجأ  نأ  ذنم  هتلباق  دق  نكأ  .فودليج   بوب  تلباق  يل ،

رخآلل انم  لك  حو  انضعب ، عم  ثيدحلا  فارطأ  انبذاجتو  ةليوط ، نس 

ستِي الواب  هتجوز  تناك  ذإ  .ام  اًعون  ناتهباشتم  هنأ  اندجوو  هبح ، ةصق 

تناكو كورلا ، اقيسوم  اع  ةرهش يف  كأ  مجن  لجأ  نم  ًاثيدح  هترجه  دق 

يف فرش  فيض  بوب  رضح  دقو  .ةصقلا  كلت  ليصافت  حت  اهلك  فحصلا 

لجأ نم  ملعتلا  ةيعمج  ةدئافل  اهانمظن  يتلا  ةيخلا  تالفحلا  نم  ثك 

رظتنأ انأو  ايناملأ ، راطملا يف  لشتيم يف  زيل  لباقأ  نأ  رادقألا  تءاشو  .ةايحلا 

يف تاوصألا  حجنأ  نم  زيل  تناكو  .عالقإلا  يف  ترخأت  يتلا  رئاط  بوكر 

اقيسو رهتشا  يذلا  مأ ) وب   ) قيرف عم  ينغت  تناكو  تاينيعبسلا ،

تالفحلا ىدحأ  يف  ءانغلا  ىلأ  اهتوعد  ح  ًاثك  تبحر  دقو  وكسيدلا .) )

، اهلالخ مهعيمج  اوصقر  ثيح  ةعئار ، ةليل  تناكو  .اهانمظن  يتلا  ةيخلا 

نم اًضيأ  تنكو  .ةلصاوتم  تاعاس  بذعلا  اهتوصب  روضحلا  زيل  تسنآو 

ةعومجم يف  يساسألا  ينغملاو  ديرف ، ) ديس  تيار   ) قيرف ةعومجم  عانقإ 

.اهانمظن يتلا  تارهسلا  ضعب  ءايحإ  نم  لانكاه  كيام  دير ،) يلبميس  )

نأ نم  انّك  دقف  ةنيمأ ، ةروتكدلا  لالخ  نم  ديافلا  يدود  ىلإ  تفرعت  ألو 

ةدئافل ءارشلا  مئاسق  نم  ثكب  عربتي  نأب  هشلا  زدوراه  رجتم  عنقن 

عم انتازاجإ  يضقن  انرصو  تاوخألا ، لثم  ورو  ادو  انأ  تحبصأف  .انتيعمج 

تارهسو هاشملا ، تالفحل  رارمتساب  يعم  هبحصأ  تنكو  .انضعب 

.هئاقدصأ ىلإ  اتفّرع  ك  تارضاحملاو ، ضراعمللو  ةيفوصلا ، اقيسوملا 

ةيدنه لوصأ  نم  نردحني  اوللا  تاقيدصلا  نم  ثك  ورل  ناك 

.نهنيب نم  نارمِع ، بتكم  لمعت يف  تناك  يتلا  اف ،)  ) تناكو ةيناتسكابو ،
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هاشملاب ةعلوم  تناك  ةباش  ةيماحم  يهو  انير ، كلذك  نهنم  ركذأو 

نك اوللا  تايناتسكابلا  ءاسنلا  نم  ثك  ىلإ  ةفاضإ  نيسلا ، موجنبو 

، وتوب ظانيب  ىتح  فرعت  ور  تناكو  .ندنل  يف  فيصلا  لصف  ضقي 

عم نشعي  اهتاقيدص  لكو  ور  تناكو  .ناتسكاب  ةقباسلا يف  ءارزولا  ةسيئر 

.يداملا نهلالقتساب  نهعتو  ثالثلا  نس  نهزواجت  نم  مغرلا  ىلع  نهلهأ ،

ًالباق نكي  رمألا   اذه  نأ  غ  اهدحو ، شيعلا  ةركف  نهادحإ  تدوار  ارو 

نك نهءابآ ال  نإ  مث  .هنم  نردحني  يذلا  ظفاحملا  طيحملا  ببسب  شاقنلل 

نهلهأ تيب  نرداغي  مهتفاقث ال  ءاسنلاو يف  .لزنملا  ةرداغ  نهل  اوحمسي  نأ 

موهفملا اذه  بعوتسأ  نأ  ّيلع  بعصلا  نم  ناك  .نجوزتت  نأ  دعب  الإ 

نشعي نأ  ىلإ  نهضعبب  تعفد  ةظفاحملا  ةفاقثلا  كلت  نأ  نظأو  .ظفاحملا 

نم نهلهأ  مامأ  قئاللاو  نسحلا  رهظملاب  نرهظي  ثيح  ةجودزم ، ًةايح 

وهللا ةايح  شيعل  نجرخي  ىتح  ةصرفلا  نهل  حنست  نأ  امو  ةيحان ،

نعتمتي ّنك  تايتفلا  ءالؤه  نإف  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .صقرلاو  بخصلاو 

.ةبيطلا نهحور  تببحأ  دقو  ةجهوتمو ، ةيوق  ةيصخشب 

لصأتملا نهناإ  نم  عبنت  ةيلخاد  ةوقب  نعتمتي  ةوسنلا  ءالؤه  تناك 

كلذو ةروهشم ، ةمجن  َّيف  نيري  ّنك  لباقملابو ، .ايح  ينمهلأ يف  ناأ  هللاب ؛

.يموقلا ّنهلطب  ناك  يذلا  نارمِعب ، ةليوطلا  يتقالع  ببسب 

نأ تدارأو  اهلوضف  كلذ  راثأف  ةيفوص ، ةقيرط  ىلإ  تناب  ور  تربخأ 

ةركف نكت  .اهيف   يشمأ  نأ  ترتخا  يتلا  قيرطلا  هذه  نع  ديزملا  فرعت 

.اهيدل ةفولأم  بلقلا ) مالسإ  )

نإف يمالسإ ، عمتجم  تعرعرتو يف  ةملسم ، تدلو  اهنأ  نم  مغرلا  ىلعو 

.فيوختلاو ديدهتلا  نم  ًاثك  لمحت  ةخسن  ناك  هفرعت  تناك  يذلا  مالسإلا 

ىحللا باحصأ  نم  خياشملا  هُعيِشُي  يذلا  وه  مالسإلا  نم  عونلا  اذه  ناكو 
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و .ةيمالسإلا  اهزكارمو  ندنل  دجاسم  يف  نومراصلا  نوسردملاو  ةليوطلا ،

نع ةرابع  تناك  لب  ةنينطلاو ، ةنيكسلا  دصاقمل  ًالاجم  عدت  مهميلاعت  نكت 

ةعيبطبو .ايفرح  عبَُّتتو  بلق ، رهظ  نع  ظَفُحت  ميلاعتو  ناوقو  دعاوق 

نم تلفت  نأ  تلواحو  ميلاعتلا ، كلت  نم  عزفت  ةلفط  يهو  تناك  لاحلا ،

.قرطلا لكب  اهتضبق 

دحأل يعم  اهتبحصف  .فوصتلا  نع  ديزملا  ةفرع  ةمتهم  ور  تحبصأ 

انرص .اًديدج  ًسا  مظان  خيشلا  اهاطعأو  اهرضحأ ، يتلا  ةيفوصلا  تاءاقللا 

لاننو خيشلا ، ميلاعت  ىقلتن  ايرود   اًدايترا  ندنل  لش  اًدجسم  داترن 

لك رضحن  ةدملا  كلت  لالخ  انك  اننأل  ةيفوصلا ؛) ةلشلا   ) انسفن انيمسو  .هتكرب 

ور اهعم  تحبصأ  ةجردل  انتقالع  تدطوت  دقو  .خيشلا  اهرضحي  ةبسانم 

رمألا اذه  ناك  نإو  اهاؤر ، ُرسفأ  ُتحبصأو  ينصخت ، اهمانم  يف  ًىؤر  ىرت 

اهتدج نأ  اهمانم  ور يف  تأر  لاثملا ، ليبس  ىلعف  .ءيشلا  ضعب  اًبيرغ  ودبي 

يأ فرعت  اهنكل   ميركلا ، نآرقلا  نم  اهنيعب  ةروس  ةوالت  مزالت  نأب  اهيصوت 

دصقت تناك  اهتدج  نأ  اًروف  تملع  رمألاب ، ينتربخأ  حو  .ديدحتلاب  ةروس 

ميركلا نآرقلا  نم  تسلا  بزحلا  ةياهن  عقت يف  يتلا  ةصقلا  ِظفِحلا  روس 

رومأب قلعتت  ىًؤر  ور  تأر  ىرخأ ، اًنايحأو  .ًاثيدح  اهتظفح  دق  تنك  يتلا 

.اهجارخإ ّيلع  ةقدص  وأ  اهولتأ ، نأ  َّيلع  روسو  لبقتسملا ، يف  ثدحتس 

يتلحر لالخ  نم  مالسإلل  يحورلا  دعبلا  ىلإ  تفرعت  اهنأب  ةرم  ينتربخإو 

ىلإ رظنت  تقولا  كلذ  ذنم  تأدب  اهنأو  ةقيقحلا ، نع  ثحبلل  ةيصخشلا 

ور هنم  تفلد  يذلا  بابلا  وه  فوصتلا  ناك  دقل  .ةيلقع  ةيواز  نم  نيدلا 

فيكو ةيقرشلا ، ةفاقثلا  نع  ةثك  ءايشأ  ينتملع  اهبناج ، نمو  .مالسإلا  ىلإ 

نم ةيحضتلا  ىنعمو  ةفاقثلا ، هذه  ىلإ  نومتني  نيذلا  سانلا  عم  لماعتأ 

.اهعيمج لاوحألا  مهبناج يف  ىلإ  فوقولاو  ءاقدصألاو ، ةلئاعلا  لجأ 
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يتلا تيجيرب ، نهو  اقيدص  عم  تبهذ  ماع 1995م ، فيص  يف 

تارهوجم ةعناص  يهو  يفليسو ، علاطلا ، ةءارق  يف  ةسرمتم  تحبصأ 

مّمصم ناك  يذلا  رازيس ، اهجوزو  ةيذوبلا ، ميلاعتلا  ةسارد  يف  تقمعت 

ةنيدم نم  ةيرحب  ةلحر  يف  ىطسولا ، روصعلا  ةبقحب  اًعلوم  تارهوجم 

.بالخلا و يفلامأ  لحاس  ىلإ  انتذخأ  طسوتملا  ضيبألا  رحبلا  ىلإ  جروبماه 

نم ةلث  اوناك  دقف  ةكرتشملا ، رومألا  نم  ثك  نيرخآلا  باكرلاب  انعمجت 

اوناك يتلا  ونكتلا )  ) اقيسوو تالفحلاب ، علوملا  يبوروألا  يكارتشالا 

بكرملا حطس  ىلع  سلجن  نأ  لضفن  اّنكو  .حابصلا  ذنم  اهل  نوعمتسي 

تالفحلا يف  ةكراشملا  نم  ًالدب  ةايحلا ، ىنعب  قلعتت  تاعوضوم  ةشقانمل 

.ةلحرلا كلت  ءانثأ  ماُقت يف  تناك  يتلا 

ميمص ةينوك يف  ئدابم  كانه  نأ  تفشتكا  ةبك ح  داعس  تناك  مك 

فرعتي نأ  ءرملل  نكو  ناكم ، لك  يف  دجوت  ئدابم  يهو  اهلك ، تانايدلا 
ةعبسلا لـِ نوكلا  ناوق  نع  رازيسو  تيجيرب  ينتربخأو  .ىتش  قرطب  اهيلإ 

نمو ةيمالسإلا (1) . ةفسلفلا  اهل يف  اًركذ  تدجو  يتلا  ةسمارهلا ) سمره  )

ءيش يف لكل  : » يسمرهلا أدبملا  ىلع  ينبني  يذلا  قفاوتلا  نوناق  ناوقلا ، كلت 

«. ءسلا هلباقي يف  ام  ضرألا  ءيش يف  لكلو  ضرألا ، هلباقي يف  ام  ءسلا 

تايوتسم نم  ىوتسم  لك  ىلع  هلباقي  ام  اعلا  اذه  دجوي يف  ءيش  لكلو 

ةيفيكو قيقدلا ، ءزجلل  ةروصو  ساكعنا  الإ  وه  ام  هرسأب  نوكلاو  .دوجولا 

ةآرم اهنإ  ةيلخادلا ؛ انتلاحل  ساكعنا  الإ  يه  ام  يجراخلا  اعلا  عم  انلعافت 

اعلا عم  مائو  يف  نوكنس  اننإف  انسفنأ ، عم  مائو  يف  اّنك  نإو  .انسفنأل 

ام لك  ىلع  سكعنيس  يغتلا  كلذ  نإف  انلخاد ، نم  انغت  نإو  .يجراخلا 

.ًالعف حيحص  كلذ  نأ  اًديج  كردأ  تنك  .انب  طيحي 
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أ غ  بعللا ، قاروأ  يف  علاطلا  يل  أرقت  نأ  تيجيرب  ّيلع  تحرتقا 

ينيد ال نأل  لبقأ  نأ  يننك  ال  : » ةلئاق فطلب  اهحارتقا  تضفرو  اهتركش ،

هملعي الو  هدحو ، هللا  ديي  لبقتسملا  نأ  مالسإلا  انملعي  كلذب ؛ يل  حمسي 

، يلعف ّدرب  تيجيرب  ِلابت  ملسو .»  هيلع  هللا  ىلص  هلوسر  ىتح  الو  هغ ،

«. لاح يأ  ىلع  لبقتسملا  كل  هئبخي  ام  ةفرعم  ىلإ  ةجاح  تسل يف  : » تلاقو

يعلاط نم  اًئيش  تحمل  دق  تناك  اذإ  تلءاستو ع  كلذ ، دعب  ةدم  ترم 

.اهتقو هيلع  تناك  ع  ادج  رياغم  ىحنم  ىلإ  لوؤتس  يرومأ  نأ  تملعو 

تفشتكا ةيلاع ، تايونع  ةيرحبلا  ةلحرلا  كلت  نم  انتدوع  دعب  هنأ  كلذ 

اًرركُم يف حبصأ  هاوتحم  نأل  الوك ،) اكوك  ريرقت   ) جمانرب ثب  فقوأ  دق  هنأ 

ةيضرتلا عاونأ  نم  عون  ميدقت  ليبس  يفو  .ىرخألا  ةيزافلتلا  جماربلا  نم  ثك 

همدقأ ح تنك  يذلا  هسفن  جمانربلا  مدقأ  نأ  ڤي  مإ يل  ّيلع  تضرع  يل ،

لالخو ءارولل ؛ ةوطخ  نوكيس  كلذ  نأب  ترعشف  .ةرم  لوأ  ةطحملاب  تقحتلا 

ةددعتم اًفانصأ  تمدق  ابوروأ ، مإ  ڤي  ةطحم  هيف يف  تلمع  يذلا  تقولا 

ينحن  " نأ ىلع  ةرداق  دعت  ةطحملا   هذه  نأ  ملعأ  تنكو  جماربلا ، نم 

.ينهملا يراسم  ةديدج يف  تايدحت 

يف شتإ 1 ) يف   ) ةانق حاتتفا  لفحب  تعتمتسا  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو 

ليجلل اهاوتح  هجوتت  ابوروأ  ڤي  مإ   ل ـِ ةعبات  ةانق  تناكو  جروبماه ،

رخآ عم  ةنراقملاب  اقيسوملا  نم  ىقرأ  اًعون  مدقت  تناكو  اّنس ، ربكألا 

(، كيتنلطأ  ) قدنف يف  انعيمج  انلزنو  .ةروصملا  اغألا  اع  يف  تادجتسملا 

اقيسوم موجنل  هلابقتساب  رهتشيو  ةحب ، ىلع  لطي  قيتع  قدنف  وهو 

تالماعب بجعم  هنأب  ةرم  ربخأ  يذلا  رجاج  كيم  لاثمأ  نم  كورلا ،) )

عم ةلفحلا  ىلإ  تبهذو  .ضيبأ  زيرطت  اذ  دوسأ  ايز  نيدتري  اوللا  قدنفلا 

ينلوان .لفحلا  كلذ  سيلاوك  يف  تقولا  ضعب  هعم  تيقبو  يارو ، تنرب 
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موقأ نأ  اكمإب  دعي   : » ةلئاق تضفر  يننكل  شيشح ، ةراجيس  تنرب 

دق : » اًكحاض درف  نآلا ،» مهدحأ  دهاشي  نأ  ليخت  نآلا ، ةملسم  كلذب أل 

هنإف  هرارصإ ، نم  مغرلا  ىلعو  ًاثك .» كتعمس  سحت  يف  كلذ  ديفي 

بنذلاب يروعش  نأب  هتربخأو  .ةراجيسلا  كلت  لوانتأ  نأب  يعانقإ  عطتسي 

.كلذ مهف  هنأ  كشأ يف  ينكل  ينيفكي ، اينابماش  سأك  استحا  ببسب 

هنأش يف هل  لجر  وهو  زدراودإ ، نالآ  ينفقوتسا  صق ، تقوب  كلذ  دعبو 

تابسانم يف  ةدع  نس  ىدم  ىلع  ةرم  غ  هتلباق  ةماعلا ، تاقالعلا  لاجم 

.اهغو زيوب ) بوش  تيب   ) لثم ةيقيسوم ، تاعومجمل  ةفلتخم  ةيقيسوم 

ةبسنلاب امأو  .كلذ  قدصأ  ملف  يعم ، ةروص  طاقتلا  ديري  ديفيد  نأب  ربخأو 

ىلعو كورلا ،)  ) اقيسوم خيرات  موجنلا يف  مظعأ  دحأ  يِوُب  ديفيد  ناكف  ّيلإ ،

ةلباقم يرجأ  نأ  حلفأ يف  إف   هاقيسو ، بجعملا  نم  تنك  نم أ  مغرلا 

ةياغ يف  تنكف  يعم ! ةروص  طقتلي  نأ  بلطي  نم  وه  ناك  اهمويو ، .هعم 

أ غ  .هل  لوقأ  ام  ِردأ  و  تلكلا ، اهعم  ينم  تعاض  ةجردل  ةداعسلا 

، تاينيعبسلا يف  بوب ) يجيإ   ) قيرف عم  لرب  يف  ةدم  ىضق  هنأ  تركذت 

ىلإ دعي  هنأب   ربخأف  .نسلا  كلت  نع  هلاؤسب  هعم  يثيدح  تللهتساف 

هنإ يل  لاقو  .ايناملأ  ةمصاع  لرب  تلعجو  رادجلاب ، حيطأ  نأ  ذنم  كانه 

اذه ىنعم  ركذتأ  ينكل   ناإ ، اهمسا  ةملسم ، ةيبويثإ  ةضراع  نم  جوزت 

اهمسا ناك  ديفيد  تخأ  نأ  ةبيجعلا ، تافداصملا  نمو  .اًقحال  الإ  مسالا 

لجرب تمرُغأ  نأ  دعب  مالسإلا  اهقانتعا  دنع  اهمسا  تغ  اهنأ  ودبيو  .ناإ 

.اهنيح كلذ  فرعأ  نكأ  و  هب ، تجوزتو  يرصم ،

وكسالج ةنيدم  نم  الوك ) اكوك  ريرقت   ) جمانرب نم  ةقلح  رخآ  ُتمّدقو 

اًضرع دهاُشأ  ةعومجم  لوأ  عم  اًراوح  اهلالخ  ُتيرجأ  ثيح  ةيدنلتكسألا ،

ميج اهيف  ىرأ  ةرم  لوأ  كلت  تناكو  زدنيام .) لبميس   ) يهو ايح ، اهل يف 

٢٢٥



، يرومأ تراس  فيكو  يلاوحأ ، نع  يلاؤس  ىلإ  هلوضف  هعفدف  .نمز  ذنم  ك 

نع ّربعو  فحصلا ، لالخ  نم  يرابخأ  عبات  دق  ناكو  .ناتسكاب  يس يف  الو 

امدنعو هتجوز ، قلط  دق  ديفيد  ناك  .ةرِماغملا  يحورو  يتعاجشب  هباجعإ 

ةصاخ جمانربلا  كلذ  نم  ةقلح  رخآ  تناكو  .انفتاوه  ماقرأ  انلدابتو  هتلباق 

ناك اماكلا  مامأ  بيلك  ويديف  رخآ  ميدقت  نأب  تسسحأو  ّيلإ ، ةبسنلاب  ادج 

.ايح نم  ةبقحل  ةيقيقح  ةياهن 

يدقع دَّدجُي  و  .فصنو  تاونس  عبس  ڤي  مإ   عم  تيضق  دق  تنك 

ددصب اهنيح  ةطحملا  تناكو  .م  ةنس 1995 نم  ربمفون  يف  هتياهن  غلب  ح 

، ةيلحملا جماربلا  نم  اًددع  اهلالخ  تقلطأ  ةبك ، ةلكيه  ةداعإ  ةيلمع  ءارجإ 

نيدهاشملل يف ةهجوملا  جماربلا  نم  ةعومجم  ثب  رارمتسالا يف  نع  اًضوع 

، صق تقوب  ةطحملا  ترداغ  نأ  دعبو  .اهنيعب  ةطحم  نم  اهرسأب  ابوروأ 

ىرخأ عورف  تحبصأ  يف  ايلاطيإ ، ڤي ) مإ   و( ايناملأ ، ڤي  مإ   تفلُطأ 

ةرداق كلذب  ةطحملا  تراصو  .ةددحم  ةيقيسوم  عاونأ  ىلع  زكرت  مإ  ڤي  ل ـ

بيجتست نأ  اهنكو  ةيلحملا ، ةيقيسوملا  ضورعلا  ةيطغت  ىلع  ربكأ  ةروصب 

ةطحملا ةفسلف  نأ  ودبيو  .اههج  تابلطتمل  ڤي  مإ   ريدقت  بسحب 

ىلإ ةطحملا  جمارب  يمدقم  ليوحتب  حسلا  مدع  لوح  رودت  تناك  ةديدجلا 

سكوك يارو  انأ  تحبصأ  ڤي ، مإ   رظن  ةهجو  نمف  .يقيقح  موجن 

انكو .مزاللا  نم  كأ  ةمهم  ةناك  عتمتن  وفور  يد  اكيبرو  ميلب  فيتسو 

.انيلع دتعالا  ىلع  مإ  ڤي  ربجأ  ام  اهرسأب ، ابوروأ  ةطحملا يف  هوجو  نحن 

ىلإ تقو  نم  جماربلا  يمدقم  يغتب  موقت  ةطحملا  تحبصأ  دقف  نآلا ، امأ 

نأ .نيدهاشملا غ  ىدل  مهب  ةصاخ  ةمصب  اوكرتي  نأب  مهل  ُحمسُي  الف  رخأ ،

اع يف  رومألا  نم  ًاثك  اّغ  زنويت ) يآلا  و( تنرتنإلا )  ) تالاصتالا ةكبش 

اذه اهتناكمو يف  اهتوطس  مإ  ڤي  اهعم  تدقف  ةجرد  ىلإ  اقيسوملا  ةعانص 

.لاجملا
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نم حشرملا  فالآ  ب  نم  يرايتخا  ّرس  نع  لءاستأ  تنك  ام  ًةداعو 

لالخ اًقحال  ثوب  كرام  ربخأ  دقو  .ةفيظولا  هذه  لغشل  ةفاك  ايناملأ  ءاجرأ 

لمعلا انعيمج  انكرت  امدعب  نوقباسلا  المز  اهرضح  يتلا  تالفحلا  ىدحإ 

فيتس وه  صخشلا  كلذ  ناكو  ىصوأ  ، اًذفان  اًصخش  نأب  ڤي ، مإ   يف 

فارطألل ةحبرم  ةقفص  كلت  تناك  دقل  : » ًالئاق كرام  فاضأو  .يلونجراف 

بسن ىلعأ  ققحت  يتلا  جماربلا  نم  تناك  يجمارب  نأب  اًضيأ  ربخأو  ةفاك .»

تاونس لاوط  دحأ  هب  ربخي  رمأ   وهو  ةيهجلا ، ةدهاشملا  ثيح  نم 

، اهمقاطب ادج  ةديج  ةقالع  ىلع  انأو  مإ  ڤي  ترداغ  دقل  .ةطحملا  يلمع يف 

ةدم اهيف  تثكم  مث إ  ةطحملا ؛ هقيقحت يف  نك  ام  لك  تققح  نأ  دعبو 

، ينيوهتست بيلكلا  ويديفلا  ةفاقث  دعت  رمألا ،  ةقيقح  يف  نكل  .ةيسايق 

ىلعو .كلذ  يف  مالسإلا  يقانتعا  مهسأ  دقو  نمز ، ذنم  اهتيطخت  دق  تنكو 

مدنأ ةثم   ةبرجت  هّرمو ، هولحب  ڤي ، مإ   يف  لمعلا  ناك  دقف  مومعلا ،

مإ  يف)  ) تماقأ دقو  .ةديدج  تايدحتل  أّيهتأ  تنك  ينكل  .ةظحل  ولو  هيلع 

ةبك ةيبرغم  ةآرم  اهمقاط  مدقو يل  وهوس ، ةناحب يف  يعيدوتل  ًابك  ًالفح 

كلت نأ  اهنيح  ِردأ  .مويلا و  ىلإ  اهب  ظفتحأ  تلزام  رداغم ، ةبسان  ةيده 

.ةمداقلا مايألل  ردقلا  هأّبخ يل  ام  ىلإ  ةراشإ  اهنأك  تناك  ةيدهلا 

ڤي  مإ   مإ   ل ـ ةئداهلا  رداغم  نأ  وه  رمألا  بيرغلا يف  نأ  غ 

ٍناونع تحت  ًالاقم  دليب )  ) ةفيحص ترشن  دقف  ايناملأ ، يف  ىًدص  اهل  نكي 

اهنع تلقن  يتلا  ىرخألا  فحصلا  عيمج  اهتعبتو  تدرُط ، دق  أ  دكؤي 

ةطحملا نأ  يس  الو  اًقلطم ، اًحيحص  كلذ  نكي  و  .ناونعلا  كلذ  ىوتحم 

دعب ىرخأ ، رهشأ  ةتس  اغألا ) لضفأ   ) جمانرب ميدقتل  دوعأ  ّيلع   تحلأ 

نأ ّدوأ  اهتقو  تنك  .ينمهي  دعي  ضرعلا   كلذ  نأ  غ  ةطحملا ، ترداغ  نأ 

ةعفترملا يضارألا  هترايزل  ميج  ةوعد  تلبق  اذل ، ةحارلا ؛ نم  طسقب  ىظحأ 

ةيؤرل ةرايسلاب  انبهذ  .ةقطنملا  ينيل  ةلوج  يف  ينبحصف  ادنلتكسأ ، يف 
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لوب اهنع  فّلأ  يتلا  رياتنيك  ةريزج  هبشو  ةبالخلا ، ةيلحاسلا  نابوأ  ةنيدم 

( زدنيام لبميس  ةعومجم   ) ويدتسأ اًضيأ  انرزو  .ةهشلا  هتينغأ  ينتراكام 

رظانم ىلع  ةبكلا  هذفاون  لطتو  ةعفترملا ، يضارألا  طسو  اًما  عقي  يذلا 

يف ةلئاه  ةقاط  ثعبت  تناك  ةليمجلا  ةعيبطلا  كلت  نأ  يف  كش  ال  .ةعئار 

رسفي ام  اذهو  ويدوتسألا ، كلذ  اهنالجسي يف  يلراشتو  ميج  ناك  يتلا  اغألا 

لابجلا بو  ةيفيرلا  رظانملا  لالخ  ةليوط  تاهزن  يف  بهذن  انكو  .اهلج 

كانهو ، .اهلك  ةراضحلا  اعم  انءارو  انكرت  اننأكو  اًنايحأ  ادبو يل  .ةديعبلا 

وه ّرم  دقو  .رخآلل  هرابخأ  اّنم  لك  حو  ناتسكاب ، لابج  ركذتأ  نأ  الإ  كلمأ 

ينحصنو .ةايحلا  يف  ةمهملا  سوردلا  نضعب  هتملع  ةبيصع  براجتب  رخآلا 

يتلا ةيفحصلا  تالاقملاو  نيوانعلا  هاجت  يتعانم  ةيوقت  ىلع  لمعأ  نأب 

نم امأو  .ةيبلس  وأ  ةيباجيإ  تناك  ءاوس  اًما ، اهلهاجتأ  نأو  ينلوانتت ،

ىلإ ينتداق  فيكو  ناتسكاب ، اهتشع يف  يتلا  تارماغملاب  هتربخأ  دقف  يتهج ،

يتلحرب هباجعإ  فْخُي  و  ساسحإلا ، فهرم  اًنانف  ميج  ناكو  .ينيد  غأ  نأ 

فرعي نأ  دارأو  اهايإ ، هتعمسأ  يتلا  ةيفوصلا  اقيسوملا  صارقأبو  ةيحورلا ،

ماجسناب رعشأس  تنك  كش يف أ  هنأ ال  ربخأ  دقو  .فوصتلا  نع  ٍءيش  لك 

ةايحلاب ىرخألا  يه  متهت  تناك  اهنأل  دنياه ؛ يسيرك  ىلوألا ، هتجوز  عم  بك 

.ةيحورلا

ةنسلا سأر  ةلفح  ىلإ  سميج  وت  يقيدص  اعد  ربمسيد ، رهش  يفو 

، مالعإلا اع  ءسألا يف  نم  ًاثك  فرعي  ناكو  .سيلاسيرك  ةانق  اهتماقأ  يتلا 

جاتنإلا ةكرشل  يذيفنتلا  ريدملا  وهو  جديرتوج ، توت  ىلإ  اهتليل  ينفرعو 

نم ةعطق  يل  مدقو  .هيفرتلا  لاجم  يف  صصختت  يتلا  نروتنيم ،) ، ) زفلتملا

نإ  يس)  ) ةانق نأب  ربخأو  كظح ،»! موي  مويلا  : » ًالئاق ةينيص ، ظح  ةكعك 

همسا يموي  يهيفرتو  يفاقث  جمانربل  دادعإلا  ىلع  لمعلا  هنم  تبلط  ابوروأ 

لاق .جمانربلا  اذهل  مدقم  نع  ثحبلا  ددصب  ناكو  ةركذتلا ، ْيأ  تكيت ،) يذ  )
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نوكيسو ةمهملا ، هذه  يدؤي  نأ  هنك  نم  لضفأ  أ  دقتعي  هنأ  اهتليل  يل 

جرخمو نانف  عم  تالباقم  يرجأو  ةينفو ، ةيفاقث  ًاثادحأ  لوانتأ  نأ  ّيلع 

.يقيسومو

اهتياهن نإف  ثادحألاب ، ةفصاع  تناك  ةنسلا  كلت  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

، يهجو يف  تقلُغأ  يتلا  ةثكلا  باوبألا  نع  رظنلا  ضغبو  .ةيلاثم  تناك 

ةروتكدلا عم  ةرم  تسلج  .ىرخأ  باوبأ  يهجو  َحَتُفت يف  نأ  دارأ  ردقلا  نكل 

يمالك ىلع  تقلعف  ثادحأ ، نم  رم   ام  لك  عجرتسأ  تذخأو  ةنيمأ ،

ءوض ىرأ  نأ  عيطتسأ  يلزنم ، قرتحا  دقو  نآلا  : » لوقت ةدق ، ةيناباي  ةمكحب 

«. رمقلا

.جمانربلا كلذ  ميدقت  ءارو  نم  فدهلا   (1)

______________________________________

.حيحص نسح  لاقو : يذمرتلا  هاور   (1)

.يقهيبلل ناإلا  بعش   (2)

امو كيف  كؤاود  : » هنع هللا  يضر  بلاط  نب أ  يلع  ىلإ  بسني  مو   (1)

ُاعلا ىوطنا  كيفو  غص ، ٌمرج  كنأ  معزتو  رعَشت ، امو  كنم  كؤادو  رصُبت ،

« .ربكألا
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نماثلا لصفلا 

ةايحلا لجأ  نم  مّلعتلا 

ّمهي  كلذف ال  نوكت ، نم  ايأ  لاعت  لاعت ،

رانلا .  دبعت  وأ  ناثوألا  دبعت  وأ  اًرفاك  تنك  نإ 

ىتح  لاعت  .سأيلل  هيف  ناكم  اَنَعَمْجَم ال  نإف  لاعت ،

.اًددجم لاعت  تارملا  تائم  كدهعب  تثكن  دق  تنك  نإو 

ناويدلا يمورلا -  نيدلا  لالج 

اًتقو صصخأ  نأ  اكمإب  حبصأ  ابوروأ ، مإ  ڤي  ةطحم  ترداغ  نأ  دعب 

كلت مسا  ناكو  .ةيخلا  ةايحلا  لجأ  نم  ملعتلا  ةمظنم  عم  لمعلل  لوطأ 

يراعش يف حبصأ  ام  ناعرسو  ةايحلل ، ةديدجلا  رظن  ةقدب  صخلي  ةمظنملا 

ُتذخأو رومألا ، نم  ًاثك  تيطخت  دق  اهنيح  تنكو  .اًضيأ  ةصاخلا  ايح 

.اًنكممو اًديدج  ٍءيش  لك  هيف  ادب يل  ٍلبقتسم  وحن  ُتفَتْلأ 

، اقدصأ عم  ثالثلا  يداليم  ديعب  ماع 1995م ، نم  ربمسيد  تلفتحا يف 

قيرط نع  هيلإ  تفرعت  نم  مهنم  ناكو  ليه ، غنيتون  يحب  ٍمعطم  يف 

هتقيدصو سميج ، وتو  رايتخاب ، هعيرشو  نسنوجو ، رتناب ، ناكو   ٠ نارمِع

يتقاط تناكو  .نيرضاحلا  نم ب  اتنيجأو  لو  اد  ىلإ  ةفاضإ  ورو ، ينيب 

تجرخ أب  تسسحأو  طاشنلاو ، ةيويحلا  نم  اهدهع  قباس  ىلإ  تداع  دق 

.لبق يذ  نم  ًةمكح  كأو  ًةوق  كأ  انأو  ةنسلا ، كلت  تعبط  يتلا  ةنحملا  نم 

نإف يلخادب ، ةقلاع  لازت  ال  تناك  فد  ٍنزح  اياقب  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

لبق هعطقأ  نأ  ّيلع  ليوط  قيرط  يمامأ  ناكو  .رخآ  ىًحنم  تذختا  ايح 

.ءافصلا ىلع  ةلالدلل  مدختسي  بعت  وهو  يبلق ، ءاعو  ءالخإ  نم  نكأ  نأ 

ءودهلاب كأ  ىلحتأ  ىتح  ماظتناب  ةالصلا  ءادأ  ىلع  ةبظاوملل  ًاثك  تدهاجف 

ديدجلا ينيد  ناكو  .لوحكلا  لوانت  نم  للقأ  اًدهج   اًضيأ  تلذبو  .ربصلاو 
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كردأ اَضيأ  تنكو  .ةماقتسا  كأ  ةايحلا  يف  بولسأب  مزتلأ  نأ  ّيلع  متحي 

ضعب ىلإ  ةجاح ٍ يف  أو  اهاحضو ، ةيشع  ب  ققحتي  نل  كلذ  نأ  اًديج 

رهش موصل  اهتضخ  ةلواحم  لوأ  يف  تلشف  .ياعسم  يف  حلفأ  تقولا  

ةبكلا ةفاسملا  ىلع  اًحضاو  ًاليلد  ةبرجتلا  كلت  تناكو  .اًعيرذ  ًالشف  ناضمر 

ىدحإ قيرط  نع  تفرعتو  .يتمهم  يف  حاجنلا  نع  ينلصفت  تناك  يتلا 

ةرم اهلباقأ  تنكو  ندنلب ؛ عنيتوت  ةقطنم  ادج يف  ةفيطل  ةديس  ىلإ  اقيدص 

نحنو ءودهلا ، هدوسي  وج  يمالسإلا يف  نيدلا  تايساسأ  يننقلتل  عوبسألا  يف 

عئاش هنأ  تفشتكا  مسا  وهو  ناخ ، ةديسلا  اهمسا  ناك  .ياش  ناجنف  يستحن 

(. مكاحلا  ) ينعيو ايسآ ، بونج  يف 

ّدعُي يذلا  مايصلل  ُّدُِعت  ناخ  ةديسلا  تأدب  ناضمر ، رهش  بارتقا  عمو 

هموص لالخ  عنت  ملسملا  نأ  تحضوأو يل  .مالسإلا  ناكرأ  نم  ايساسأ  اًنكر 

، مايصلاو .سمشلا  بورغ  ىلإ  رجفلا  عولط  نم  جرفلاو  نطبلا  وهش  نع 

م ُهَسفن  ُملسملا  هبجو  مرحَي  نير  وهف  ةينابر ، ةدابع  هنأ  ك 

عانتمالا ىلع  ربصي  نأ  نم  نكمتي  ىتح  مايألا ، رئاس  يف  هب  هل  ٌحومسموه 

ةدارإ ةيوقت  يف  موصلا  ىزغم  نمكيو  .مايألا  رئاس  يف  هيلع  مرحم  وه  ع 

مرحيو .هموص  لالخ  هقيقحت  ىلإ  ملسملا  ىعسي  يذلا  فدهلا  وهو  ملسملا ،

مالكلاب هناسل  قلطي  نأك  ٍميمذ ، قلخ  لك  ءارو  داقني  نأ  اًضيأ  مئاصلا  ىلع 

.نيرخآلاب ءوسلا  نظ  نظي  ىتح  وأ  باتغي ، وأ  ءيذبلا ،

؛ ةيرصح ةروصب  هللا  ةدابعل  صصخي  يذلا  ةنسلا  ديحولا يف  رهشلا  هنإ 

ميركلا نآرقلا  ةءارق  يف  لوطأ  اًتقو  يضُ  نأب  بلاطم  ملسملا  نأ  يأ 

نأل ناإلا ؛ يف  وخأ  عم  رطفأ  نأ  ّيلع  نأب  يتملعم  ينتربخأو  .ةالصلاو 

دوجلا رهش  هنإ  لب  بسحف ، رهطتلاو  سفنلا  تاوهش  حبك  رهش  سيل  ناضمر 

تلكل عمتسأ  تنكو  .كلذك  نيرخآلا  ىلع  فطعلاو  ةفأرلاو  ةمحرلاو 
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ك اهبعوتسأ  نأ  وأ  يلخاد ، يف  بك  عقو  اهل  نوكي  نأ  نود  ناخ  ةديسلا 

.بجي

، وزنيرول ناس  معطم  تدصق  ناضمر ، مايأ  لوأ  تقبس  يتلا  ةليللا  يفو 

كلذ دعبو  ماظتناب ، نارمِع  عم  هداترأ  تنك  هش  يلاطيإ  معطم  وهو 

نم سأك  تيستحا  ثيح  زنوارب ،)  ) لحم ىلإ  ءاقدصألا  ضعب  عم  تهجوت 

اًعادصو ًابك  اًفافج  اعأ  انأو  تظقيتسا  يلاتلا ، مويلا  حابص  يفو  .اينابماشلا 

بورغ ىتح  ءيش  يأ  لكآ  نلو  برشأ ، نل  أ  ملعأ  تنك  ألو  .اًديدش 

ترعشف مويلا ، لاوط  ريرسلا  ىقبأ يف  نأ  داع ، غ  ىلع  تررق ، سمشلا ،

دعب ام  تقو  لح  نإ  ام  ةليوط ، تاعاس  تماد  ٍةاناعم  دعبو  .بك  ءوسب 

ترفغتساو .ترطفأف  ناضمر ، مايص  نم  نكأ  نل  أ  تررق  ىتح  ةهظلا 

ّبتو .هرخآ  نع  اًئلتمم  لاز  ام  يبلق  ءاعو  نأ  تكردأو  اهدعب ، ميظعلا ، هللا 

.صالخلا قيرط  كلسأ  نأ  نم  نكأ  نلف  لاحلا ، هذه  ىلع  تيقب  نإ  يل أ ،

يمامأ رايخ  نم  ف  يمالسإ ، ىلع  لظأ  نأ  تدرأ  نإ  اهموي أ  حضتاو يل 

.لوحكلا برش  نع  عالقإلا  ىوس 

لقع بِهذُي  نأ  هنأش  نم  ام  لكو  لوحكلا ، ميركلا  نآرقلا  مّرح  دقل 

يقتري نأ  نم  ءرملا  عن  داوملا  كلت  ثات  نأل  زييمتلا ؛ ىلع  هتردقو  ناسنإلا 

ًةلهس ًةسيرف  هنم  لعجت  داوملا  كلت  نإ  مث  .هبر  نع  هبجحيو  ِهِقُلُخب ،

نإف اذل ، .اهل  مالستسالا  ىلع  اًقحال  مدنلا  ديفي  نل  يتلا  تاذلملاو  تاءارغإلل 

مالسإلا دَّدش  ٌرمأ  نيديدشلا  قنحلاو  بضغلا  ببسب  هباوص  نع  ءرملا  جورخ 

ثالث ىلع  رمخلاو  لوحكلا  ميرحت  مركلا يف  نآرقلا  جردت  دقو  .هنع  يهنلا  يف 

ركذ ةرقبلا  ةروس  نم  ةيآلا 219  يف  ءاج  دقف  .ادج  هيجو  ببسل  لحارم ،

ةيالا 43 كلذ يف  دعب  درو  مث  .هعفن  نم  ربكأ  هلوانت  مثإ  نأو  رمخلا ، ةعفنمل 

يفو .ركس  ةلاح  مهو يف  ةالصلا  نع  ملسملل  حيرص  يهن  ءاسنلا  ةروس  نم 
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.ةدئاملا ةروس  نم  ةيالا 90  رمخلل يف  لماكلا  ميرحتلا  لزن  ةثلاثلا ، ةلحرملا 

و ةالصلا ، ءادأ  لبق  لوحكلا  لوانت  يدافت  نم  تنك  دق  اهنيح  تنك  دقل 

ققحأ نأ  لجأ  نم  دهاجأ  نأ  ّيلع  ناكو  .ةيناثلا  ةلحرملا  ىوس  كلت  نكت 

.بجي ةثلاثلا ك  ةلحرملا 

كلذ .تروصت  لهسأ م  ناك  لوحكلا  برش  نع  عالقإلا  نأ  حضتا يل  نكل 

لاوط دوقأ  تنك  أل  اهنيح ؛ بك  ٍوحن  ىلع  لوحكلا  لوانتأ  نكأ  أ  

ةيرظنب نمؤملا  نم  تنك  ڤي ، مإ   يف  لازأ  ال  تنك  ح  ىتحو  تقولا ،

يذلا ال ديحولا  بورشملا  يه  اينابماشلا  نإ  لوقت  يتلا  فونود ) نيرتاك  )

تنك ام  ًةداع  ويدوتسألا ، يف  لجسأ  تنك  حو  .ةأرملا  لج  نم  لاني 

يف ةليل  ءاضق  دعب  ةشاشلا  ىلع  ماري  ام  ىلع  ودبي  ال  يهجو  نأ  ظحالأ 

ودبي يهجو  لعجي  ناك  يذلا  رمحألا  ذيبنلا  تلوانت  نإ  يس  الو  رهسلا ،

ضيبألا ذيبنلا  برشب  ةليوط  تاونس  تيفتكا  اذل ، .ءيشلا  ضعب  اًخفتنم 

يف ىوس  بورشملا  يستحأ  نكأ  مالسإلا ،  تلخد  نأ  ذنمو  .اينابماشلاو 

لوانت نع  ايلك  عالقإلا  وحن  يقيرط  ةبقع يف  ربكأ  تناكو  .ةصاخلا  تابسانملا 

ناك دقل  .سانلا  يه  يسفنل ، هلوقأ  تنك  ام  اذه  لقألا  ىلع  وأ  لوحكلا ،

يفتكأ مواقأ   نأ  ّيلع  ناكو  رارمتساب ، ٍتابورشم  يل  نومدقي  مهعيمج 

نم ناكو  .ةيعتجالا  تابسانملا  لالخ  وأ  ءاشعلا ، تالفح  لالخ  ٍءام  بوكب 

، اَّيه : » بورشملا يل  نومدقي  مهو  اهلمحت ، ّيلع  ناك  يتلا  تاقيلعتلا  ب 

رظني هللا ال  اّيه ، » وأ ةَّلِمُم ،» وكت  ال   » وأ طقف ،» ًءانثتسا  ةرملا  هذه  نُكتِل 

رربأ نأ  اًاد  ّيلع  ناكو  ادج ، اًجعزم  كلذ  ناك  دقل  ةليللا .» لعفت  ام  ىلإ 

مهكراشأ يف نإ   نوؤاتسي  سانلا  ناك  ام  ةداعو  برشلا ، نع  يعانتما  ببس 

يمتنأ تنك  يذلا  عمتجملا  يف  لوحكلا  ةيمهأ  ىدم  كردأ  تأدبو  .برشلا 

.هيلإ
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ةلثلا يف ىتح  برشأ  نأ  نكمملا  نم  ناك  هيفرتلا ، اع  يلمع يف  ببسبو 

ًةلفح يسفن ، انأ  مهيف  ن  روصتي ، دحأ  نكي  .ةليل و  لك  ةفلتخم  تابسانم 

.لوحك نود  نم  ام 

ةقيرط وهو  هلمحتأ ، نأ  ّيلع  ناكو  قيضلاب  رعشي  ناك  رخآ  رمأ  كانه 

تالفح ءانثأ  يف  ةين ، نسح  نع  اقدصأ ، ضعب  لبق  نم  نيرخآلل  يدقت 

«. مالسإلا تقنتعا  يتلا  نايتسيركب ، اوُبِّحر  : » لثم تارابعب ، كلذو  ءاشعلا ،

سانلا بلغأ  ناكو  .ةقيرطلا  كلتب  يدقت  ببسب  جارحإلاب  رعشأ  تنك  دقل 

ءوض ىلع  يعم  نولماعتي  اوناكو  مالسإلا ، نع  ادج  ًةئيس  تاعابطنا  نولمحي 

ناكف يمالسإ ، نع  ثيدحلا  يشاحت  ليحتسملا  نم  ناكو  .تاعابطنالا  كلت 

ح ةرهسلا ، نم  قحال  تقو  عوضوملا يف  يعم يف  مهثيدح  نوؤدبي  سانلا 

، بارشلا نم  اًسوؤك  اوستحا  دق  اونوكي  نأ  دعبو  اقيسوملا ، توص  ىلاعتي 

لواحأ ةيادبلا  تنك يف  .يتهجاوم  ىلع  أرجأو  ربكأ  ةحارب  نورعشي  اوحبصأو 

نأ تكردأ  ينكل  مهتلئسأ ، نع  بيجأو  يرظن ، ةهجو  نم  رمألا  حرشأ  نأ 

ةيحورلا غ ةايحلا  وأ  مالسإلا ، نع  ثيدحلا  ناك  دقل  .اًعفن  يدجي  كلذ ال 

ةرم تركذ  دقو  .ةيليللا  يهالملاو  تاناحلاو  ءاشعلا  تالفح  يف  بسانم 

ناإب نولحتيو  عضاوتم ، ٍسانأل  باذجنالاب  ترعش  أ  مالفأ  ةجرخمل 

ال انأ  اًنمؤموأ ؟ اًعضاوتم  نوكي  نأ  ءرملا  ديري   َ نكل ، : » اهدر ناكف  بك ،

اع يف  ةرشتنم  نكت  لاصخلا   كلت  نأ  نظأ  كلذك ،»! نوكأ  نأ  ديرأ 

مغرلا ىلع  ينكل  ةتبلأ ، لوحكلا  لوانتأ  الأ  ىلع  ةدم  دعب  تدتعا  .هيفرتلا 

دوعأ تنك  .ةماعلا غ أ  تابسانملا  كلت  يتقوب يف  عتمتسأ  تنك  كلذ  نم 

كلذ دعب  تحبصأو  .نيرضاحلا  ىلع  رهظي  لوحكلا  ثأت  أدبي  املاح  يتيب  ىلإ 

تقوب ىظحأ  تحبصأ  ادبو يل أ  .يطاشنو  يتيويح  لماك  انأو يف  ظقيتسأ ،

.قباسلا نم  كأ  رومأب  اهيف  موقأو  ايح ، لوطأ يف 
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، مهدحأ عم  ٍقمعم  ٍشاقن  ضوخ  ةصرف  يل  تحيتأ  لك  أ ، تظحال 

نم ديج  وحن  ىلع  ييأر  معدت  يتلا  ةلدألا  قوسأو  لداجأ ، نأ  عيطتسأ  تنك 

.يفسلفوأ يعتجا  عباط  اذ  شاقنلا  ناك  ءاوس  ةيمالسإ ، رظن  ةهجو 

ةفلتخم ةيواز  نم  رومألا  ىلإ  رظنلا  نم  يِنُنِّكَُ  ناك  ينيد  نأ  اًضيأ  تظحالو 

لالخ ينتربخأ  ًةديس  نأ  ركذأو  .مهعم  رواحتأ  نم  ضعب  ريدقتب  ىظحت 

اًساسحإ اهلهاك  ىلع  لمحت  يهو  تاونس ، اهتايح  تشاع  فيك  ٍءاشع  ِلفح 

باهذلل دعتست  تناك  اهنأ  فيك  يل  ْتَوَرو  .اهِّدج  ةافو  ببسب  بنذلاب 

الأ اهنم  ناك  ف  اهترايس ، ليغشت  نم  نكمتت  و  مايألا ، دحأ  حابص  اهلمعل 

نأ نم  تنك  ىرخألا ، هلغاشم  لك  نم  مغرلا  ىلعو  .اهدجب  تلصتا  نأ 

نيبو .اهلمع  ناكم  ىلإ  اهلصوي  اهيلإ   أيو  ٍءيش ،  لك  كرتي  نأب  هعنقت 

، ديدج نم  ةرايسلا  ليغشت  لواحت  نأ  تركف يف  اهدج ، لوصو  رظنتت  تناك 

، اهدجب تلصتا  نيحو  .اهلمع  ناكم  ىلإ  تقلطنا  اهليغشت ، تحجن يف  املو 

تيأر .هرثإ  ىلع  يفوتو  اهيلإ ، هقيرط  ناك يف  نيب  ثداحل  ضرعت  هنأ  تملع 

اهموي نم  اهنأب  ينتربخأو  اهتصق ، يل  درست  يهو  اهيلع ، نزحلاو  ىسألا  رثأ 

: اهل تلقو  اهتاساوم ، تلواحف  .ىرج  ام  ببسب  مضلا  بينأت  اعت  يهو 

نم تملعت  دقل  .بنذلاب  ساسحإلا  اذه  كنع  ففخأ  نأ  لواحأ  ينيعد  »

تو يف اننإ  .هاوس  دحأ  الو  هدحو  هللا  ديب  نارمأ  توملاو  ةايحلا  نأ  ينيد 

دقل .ةدحاو  ةيناثب  هدعب  الو  هلبق  سيلو  تو ، نأ  هيف  انل  َرِّدُق  يذلا  لجألا 

َّفوتُي هنأ   ولو  ىفوتي ، نأ  هيف  هل  اًرَّدقم  ناك  يذلا  لجألا  يف  كدج  يفوت 

«. ىرخأ فورظ  َِّيفوتُل  كيلإ  مداق  وهو 

.ءيشلا ضعب  اهنع  فيفختلا  تحلفأ يف  دق  لك  نوكت  نأ  لمآ  تنك 

ينيطعي ناك  يذلا  ينيد  ىلإ  دانتسالا  عيطتسأ  تنك  أل  ةديعس ؛ تنك  دقل 

ناك دقل  .ةقيمعلا  رومألا  هذه  لثم  عم  لماعتلل  مزاللا  رصبتلاو  ةوقلا 

.يل ةوق  ردعصم  ينيد 
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ىلإو ةبيطلا ، ةقفرلا  ىلإ  ةجاح  يف  أ  يسفن  يف  تسسحأ  لك  تنكو 

ةعضب لالخو  .ةفوصتملا  ُترز  ةبخاصلا ، ندنل  يلايل  يف  سغنالا  بنجت 

ةنينطلل اًعبنم  هيف  دجأ  اًذالم  هعابتأو  مظان  خيشلا  دجأ يف  تحبصأ  رهشأ ،

ةالصلا ةيدأت  يف  مهعم  كراشأ  انأو  ةبك  ةدئافب  ترعش  دقل  .مالسلاو 

ٍصق تقو  دعب  تكردأ  .ماعطلا غ أ  لوانتو  ركذلا  تاقلح  يفو  ًةعج ،

ةنيفلا تنكو ب  .ءافصلا  نم  ودبت  ام  ىلع  اًاد  تسيل  ةفوصتملا  رئاود  نأ 

ةباجتسا تيقلف  .يل  هينعت  امو  ةيفوصلا ، نع  اقدصأ  ىلإ  ثدحتأ  ىرخألاو 

نكي رمألا   نأ  غ  يقيقحلا .) مالسإلا   ) هيمست تناك  يتلا  ور  نم  ةيوفع 

اهباجعإ تدبأو  هللاب ، نمؤت  تناك  دقل  .اد  مهنمو  نيرخآ ، ءاقدصأ  مهي 

تناك اهنكل  مظان ، خيشلا  دجسم  ىلإ  ةدع  تارم  انتقفارو  لب  فوصتلاب ،

نم نكمتت  و  ملسملاو  مالسإلا  نع  ةقبسملا  ماكحألا  ضعب  لمحت 

ىلع هبيعت  ام  أوسأ  ناك  ًاثك ، اهبلك  بحت  تناك  اد  نألو  .اهنم  صلختلا 

نأب اهتربخأ  .ةسجن   , اهنوربتعي مهنأل  بالكلاب ؛ مهمتها  مدع  وه  ملسملا 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نأو  بالكلا ، بحي  كلذك  وه  ناك  يإ  ياج 

يأ ىلإ  عوضوملا  يف  اهعم  ثيدحلا  ِضْفُي  و  .اهلك  تاناويحلا  بحي  ناك 

اننإف ةدع ، تايوتسم  ىلع  ةديج  تلظ  انتقالع  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ةجيتن 

.عوضوملا اذه  ىلأ  قرطتلا  ىشاحتن  انك 

هتايونعم تناك  .مالسإلا  يف  ككشملا  ب  نم  فودليج  بوب  ناكو 

ضعب ةيحورلا  هتايح  ىلوأ  نإ  نسحتي  دق  هنأ  تننظو  هتلباق ، ةمطحم ح 

ىلع تباث  ٌدحلُم  هنأب  ربخأ  هنأ  غ  .يعم  عقو  ام  رارغ  ىلع  ةيانعلا ،

ضرم نم  اسنرفب  درول  تفاعت يف  هتخأ  نأ  ركذ  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  هداحلإ ،

كلذ ناكو  .هللاب  نمؤي  نكي  كلذ ،  عمو  .ةزجعملا  هبشي  يف  هيناعت  تناك 

ةمدخ ليبس  يف  لمعي  ناك  هنأ  يس  الو  يرظن ، ةهجو  نم  اًفسؤم  اًرمأ 

تالفحلا لالخ  نم  تاعربتلا  نم  ًالئاه  ّك  عمجو  ةيناسنإ ، اياضق 
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باتك هتيطعأ  .ةيقيرفإلا  ةراقلا  ةدعاسم  لجأ  نم  اهماقا  يتلا  ةيقيسوملا 

روضح ىلإ  هتوعدو  ناالل ، هبلقو  هلقع  حتفي  هلعل  مالسإلا  نع  يإ  ياج 

ةدئافل اقدصأ  ىضعب  عم  هتمظن  ٍءاشع  لفح  لالخ  مظان  خيشلل  ةرضاحم 

.فوصتلاب متهم  اوناك  نيدلا  ملسملا  غ 

هنن لاقو  .ةرضاحملا  روضح  ىلع  قفاو  هنكل  ما ال ، باتكلا  أرق  نإ  يردأ  ال 

ورو ادووردنأ  ناكو  .هبعت  بسحب  احلاص ،» ايلو   » لباقي ناب  متهم 

ضعب ىلإ  ةفاضإ  روضحلا ، نمض  نم  نيدلا  ديرفمألاو  ةنيمأ  ةروتكدلاو 

، ةرضاحملل بوب  تصنأو  .ةوعد  نود  نم  اوتأ  نيدلا  مظان  خيشلا  عابتأ 

هنأو ًءاره ،  ناك  مظان  خيشلا  مالك  نأو  للملاب ، رعش  هنأب  اًقحال  ربخأ  هنكل 

خيشلا نإ  لاق  لب  ىرخألا ؛ ولت  ةدحاولا  ةيطمنلا  راكفألا  درس  ىوس  لعفي   

ام نأو  عابتألا ، نم  ٌةفئاط  هل  ايعدم  لب  رمألا ، ةقيقح  اًخيش يف  سيل  مظان 

، ةعذاللا هتحارصب  فورعم  بوب  نإ  لجأ ، .اًحيحص  اًنيد  سيل  هيلإ  وعدي 

نأ فرتعأ  يننإف  ءيشلا ، ضعب  اًيساق  ناك  كاذ  هداقتنا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

نأل جارحإلاب ؛ ترعش  دقل  .لبق  نم  هتدهع  اهتليل ك  نكي  مظان   خيشلا 

اًئيش رسخأ  يسفنل إ   تلق  غ أ  اهل ، لمآ  تنك  ر ك  ةليللا   كلت 

دح ةلواحملا يف  تناك  ار  نكل  .لاكشألا  نم  لكشب  هتدعاسم  يتلواحم  يف 

كلت ىلع  عيباسأ  ةعضب  رورم  دعب  هنأل  هتبكترا ؛ يذلا  أطخلا  اًما  يه  اهتاذ 

كل اي  : » ًالئاق فحصلا ، ىدحإ  ًالاقم يف  ينلوانو  يلزنم ، بوب يف  راز  ةليللا ،

نأب هبتاك  يعّديو  ةيكرت ، ةفيحص  اًروشنم يف  لاقملا  ناك  ةئيس .» ةأرما  نم 

لاقملا ركذو  .ةيفصلا  مظان  خيشلا  ةعومجم  ىلإ  مضناو  مالسإلا ، قنتعا  بوب 

وهو هل  ترشن  ٌةروص  همالسإ  ليلد  نأو  هللا ، دبع  وه  ديدجلا  بوب  مسا  نأ 

مظان خيشلا  عابتأ  دحأ  نأ  حضاولا  نم  .مظان  خيشلا  عم  اهسفن  ةدئاملا  ىلع 

تناك مك  .ةفاحصلل  اهبرسو  ةيسمألا ، كلت  لالخ  ةسلخ  اًروص  طقتلا 

، ةماعلا تاقالعلا  ةكرش  نأب  بوب  ربخأو  .ةعقاولا  كلت  مامأ  ةبك  يتمدص 
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تاملاكملا نم  هل  رصح  اًددع ال  اتقلت  اهعم  لماعتي  يتلا  تاليجستلا  ةكرشو 

نسح نم  ناك  دقل  .ربخلا  نم  قُّقحَّتلا  ّدوت  ةفلتخم  تاهج  نم  ةيفتاهلا 

نأ نم  مغرلا  ىلع  هنم ، رخسو  ىربك ، ةيمهأ  رمألا  لِوُي  بوب   نأ  ظحلا 

لظ يف  يس  الو  هيلإ ، جاتحي  ناك  ام  رخآ  تناك  ليبقلا  اذه  نم  ةعئاش 

ثدح و امل  بك  ءوسب  ترعش  .اهنيح  اهب  ر  ناك  يتلا  ةبيصعلا  فورظلا 

تببصو ةيفوصلا ، ةعومجملاب  تلصتا  ك  .ةلوهسب  هنايسن  نم  نكأ 

، مهب يتقثل  ًةنايخ  ناك  ثدح  ام  نإ  مهل  تلقو  .عقو  امل  يبضغ  ماج  مهيلع 

نم اهرشنو  بوبل  ةروص  طاقتلاب  ِفتكي  ةعومجملا   كلت  دارفأ  دحأ  نأو 

هقانتعاو مالسإلاب  همتها  نع  ةقفلم  بيذاكأ  رشنب  ماق  لب  هتقفاوم ، نود 

رهش مجن  مسا  مدختست  نأ  تدارأ  ةعومجملا  كلت  نأ  حضاولا  نم  ناك  .هايإ 

قيفلتلا بولسأ  دحأ  جهتني  نأ  روصتأ  ينكل   .مالسإلا  ةروص  زيزعتل 

مهّرقأ دق  خيشلا  ناك  نإ  ملعأ  الو  .قحلا  ىلإ  ةوعدلا  لجأ  نم  بيذاكألاو 

ىلعو .ءيش  يف  رمألا  نم  غت  ةلأسملا   كلت  نكل  ال ، مأ  كلذ  مهلعف  ىلع 

نم هوليزي  مهنإف   هفيزو ، ربخلا  كلذ  نأشب  مهيلإ  يثيدح  نم  مغرلا 

قانتعا ىلإ  حملت  تالاقم  كلذ  دعب  اورشن  لب  ةقيرطلل ، ورتكلإلا  عقوملا 

.مالسإلا زلراشت  مألا 

تنكو ةيدنبشقنلا ، ةقيرطلا  دجسم  ىلإ  باهذلا  نع  كلذ  دعب  تفقوت 

يبلق اهيف  دجيو  اهيلإ ، أجلأ  تنك  يتلا  ةيفوصلا  ةعومجملا  ترسخ  دق  كلذب 

.ينترسخ يتلا  يه  ةعومجملا  كلت  ار  نكل  .اهنع  ثحبي  يتلا  ةنينطلا 

كلت كرت  ىلإ  ىرخألا  يه  ةنيمأ  ةروتكدلا  ترطضا  كلذ ، نم  ةدم  دعبو 

تاباسحب ةفلكم  تناك  ثيح  .كلذ  ةهيجو يف  بابسأ  اهل  ناكو  ةعومجملا ،

تاعربت ىقلتي  قودنصلا  ناكو  قودنصلا ، ةنيمأ  اهتفصب  ةقيرطلا  كلت 

ناكو .ةيخ  ةطشنأب  مايقلا  يف  وأ  اهرق ، ةيانعلا  يف  ةقيرطلا  اهرخست 

.ءاطعلا هل  نولزجي  داشرإلا  نع  ًاثحب  هنودصقي  نيدلا  مظان  خيشلا  عابتأ 
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نوؤشلا يف  تالالتخا  ىلع  تفقو  اهنأب  ينتربخأ  ةنيمأ  ةروتكدلا  نأ  غ 

هملع نم  مغرلا  ىلع  اهحالصإل  لخدتي  مظان   خيشلا  نأو  ةقيرطلل ، ةيلاملا 

لجس ىدل  تالالتخالا  كلت  نع  َغِّلَُبت  نأ  نم  ادُب  اهنيح  دجت  ملف  .اهب  ماتلا 

، دحلا اذه  دنع  رمألا  فقي  .ةيخلا و  تائيهلا  لجسو  اطيربلا ، تاكرشلا 

قودنصلا نم  غلابم  سالتخاب  ةنيمأ  ةروتكدلا  خيشلا  باون  دحأ  مهتا  لب 

دق ةقيقحلا  يف  تناك  ح  يف  دجسملا ، يف  نيرضاحلا  لك  نم  ىأرم  ىلع 

.رابخألا هذه  يعس  ىدل  ٍبك  ًىسأب  ترعش  .قودنصلل  ةبك  غلاب  تعربت 

هب انرعش  يذلا  ءتنالا  ساسحإ  انببحأو  مظان ، خيشلاب  انرِهُبأ  دق  انك  دقل 

عطاقأ نأ  نم  ٍّدُب  نم  نكي  و  تعزعزت ، هب  انتقث  نأ  .هعابتأ غ  ارهظ  ب 

ءايمع يف ًةقث  قثأ  َّالأ  ةيمهأ  ىلع  ىرخأ  ةرم  تفقوو  .ايلك  ةعومجملا  كلت 

نأ انيلع  يذلا  ديحولا  وهف  هللا ، امأ  .أطخلا  ىلع  نولوبجم  مهنأل  رشبلا ،

لوصولا ىلإ  ىعسأ  نموه  هللا  ناك  دقل  .ةقلطم  ةقث  هيف  قثنو  هب ، نمؤن 

.هقيرط ىلإ  ىنيدهتس  يتلا  تاراشإلا  سملتأ  تللظو  هدبعأ ، نأو  هيلإ ،

نع اهكلتمأ  تنك  يتلا  بتكلا  يف  ةنمضتم  تاراشإلا  كلت  بلغأ  تناك 

ترانأ يتلا  بتكلا  كأ  نم  لميش  يرام  نآ  تافلؤم  تحبصأ  دقو  .مالسإلا 

ىلع فوصتلاو  مالسإلا ، ةصصختم يف  ةيناملأ  ةملاع  لميش  تناك  دقو  .صب 

ةفاقثلاو فوصتلاو  مالسإلا  نع  اًباتك  نا  نم  كأ  تبتكو  صوصخلا ، هجو 

ةنس تلصح  دقو  .يمالسإلا  اعلا  بك يف  مارتحاب  ىظحت  تناكو  ةيمالسإلا ،

ضرعم لالخ  ةيناملألا  تابتكملا  اهحن  يتلا  مالسلا  ةزئاج  ىلع  1995م 

.باتكلل تروفكنارف 

.لميش لعأ  نم  تأرق  ام  لوأ  مالسإلل ) ةيفوصلا  داعبألا   ) باتك ناك 

تنك ك  .فوصتلل  قمعمو  ضيفتسم  ميدقت  نع  ةرابع  باتكلا  ناكو 

اهاعري يتلا  سونيميت ،)  ) ةيداكأ تبأد  ثيح  ندنل  يف  اهتارضاحم  رضحأ 
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مدقت لميش  تناكو  .ةيفرش  ةرضاحم  اهتفصب  اهتوعد  ىلع  زلراشت ، مألا 

كلت ىدحإ  يف  تثدحت  اهنأ  ركذأو  فوصتلا ، رهاظم  نع  ةعئار  تارضاحم 

ًاثك هل  تصصخ  يذلا  يمورلا ، نيدلا  لالج  بحلا ، رعاش  نع  تارضاحملا 

نم ثيدحلا  يف  لسرتستو  اهينيع ، ضمغت  ملكتت  ح  تناكو  .اهلعأ  نم 

، ةسالس لكب  ةفلتخم  تاغلب  اًراعشأ  درست  تناكو  .اهقاروأ  ىلإ  رظنلا  نود 

ةيلحم تاغل  ىتحو  لب  ةيبرعلا ، ىلإ  ةيسرافلا  نم  رسي  لكب  لقتنتو 

.ناتسكاب نع  انثدحتو  اهنم ، تبرتقا  اهتارضاحم ، ىدحإ  بقعو  .وتشبلاك 

اهنطو ناتسكاب  دعت  تناك  اهنإف  نوب ، ىثيعت يف  تناك  اهنأ  نم  مغرلا  ىلعو 

تفشتكاو .اهمسا  لمحي  روهال  عراوش  دحأ  نأ  ىلإ  ةراشإلا  ردجتو  .اثلا 

يذلا نيدلا ، حالص  فسوي  لثم  كرتشم ، ءاقدصأ  انل  نأ  انثيدح  لالخ 

ىرخألا يه  تعتمتسا  اهنأب  لميش  ينتربخأ  دقو  .هعم  لصاوت  ىلع  تيقب 

.روهال هرصق يف  ءاشعلا يف  ةبجو  لوانتب 

نم يتقيدص  عم  يبيراكلا ، رحب  بونج  وجابوت ، ىلإ  ةلحر  يف  تنك 

ىلإ ةجاحلا  سمأ  اهنيح يف  تنك  .اهبتك  لوأ  تأرق  امدنع  يفليس  جروبماه 

اهب رمأ  تنك  يتلا  ةبعصلا  فورظلا  ىلع  ةوالعو  ةلطعلا ؛ كلت  باهذلا يف 

، ةديدجلا أ  ةجوز  بو  ينيب  ةبك  تافالخ  تبشن  مالسإلا ، تقنتعا  ح 

ةيفوصلا داعبألا   ) باتك ياولس يف  اهنيح  تدجو  .بك  طابحإب  رعشأ  تنكو 

، ناجهتسالاو داقتنالل  مهضرعت  نم  مغرلا  ىلع  ةيفوصلا ، نأ  تأرقف  مالسإلل .)

يف نوضو  ماستبالاب ، هنولباقي  اوناك  لب  ىذألا ، كلذ  ىلع  اودري  مهنإف  

قلُخلا نسحو  ةبيّطلاب  سانلا  بسك  ةركف  ينتبجعأ  دقو  .مهليبس  لاح 

دمأ نأب  يسفن  تدعو  .حورلا  مركو  ردصلا  ةعسو  ربصلاب  ىذألا ، نع  اًضوع 

برقأ اهب يف  يتقالع  رابصلا يف  ةوقب  يدتقأ  نأو  ةجوزل أ ، نوتيزلا  ناصغأ 

.ةصرف
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تنك يتلا  تابوعصلا  نع  ةلحرلا  كلت  لالخ  يفليس  عم  تثدحتو 

ةليوطلا انتاهزن  لالخ  اهتالكش  ىرخألا  يه  ّيلإ  تضفأو  اهنيح ، اههجاوأ 

مومهلا ءبع  نم  فيفختلا  ىلع  ثيدحلا   ! اندعاس دقل  .ةريزجلا  كلت  يف 

انتجاحو ةيحورلا  ةايحلا  نع  كلذك  انثدحتو  .انقتاع  ىلع  اهلمحن  اّنك  يتلا 

اننكل اهتكلس ، يتلا  قيرطلا  نع  ةفلتخم  اًقيرط  كلست  يفليس  تناكو  .اهيلإ 

فوصتلا نأ  كلذ  .قيرطلا  عمجت  تناك  ةدع  ةكرتشم  ئدابم  نأ  انفشتكا 

ىلع بلغتلاو  ةليضفلاو ، لبنلاو  قالخألا  ةاعارم  ىلإ  ناوعدي  ةيذوبلاو 

يتلا ةلاحلا  نافصت  تسردملا  اتلكو  .ةيحورلا  ةيبرتلا  لالخ  نم  ةينانألا 

نأ نم  مغرلا  ىلع  ةنينطلا ، اهنأ  ىلع  اهيلإ  لوصولا  ىلإ  ءرملا  وبصي 

نم حورلا  ءاقبو  تاذلا  ءانف  لالخ  نم  نوكي  كلذ  نأب  نونمؤي  يفوصلا 

هنومسي ام  قيرط  نع  كلذ  قيقحتب  نونمؤيف  نويذوبلا ، امأ  .هللا  لالخ 

رخآ لكش  ىلإ  رورملا  وأ  لوحتلا  هنأب  هنوفرعيو  دخإلا ، هانعمو  انافن ،) )

«، مالآلا نم  ررحتلا  نم  ةلاح   » هنأب امال  يالدلا  هفّرعيو  .دوجولا  لاكشأ  نم 

«. دوجولل يرودلا  لكشلا  نم  ررحتلا   » وأ

.ةحارلا نم  اًطسق  اهيف  انلنو  ايحور ، اهنم  اندفتسا  ةلحر  كلت  تناك 

.لمأتلا سقط  سرتل  اًزكاب  ظقيتست  يفليس  تناك  يلصأ ، تنك  نيبو 

يف لوجتن  وأ  ئطاشلا ، ىلإ  امإ  بهذن  انك  ايحص ، اًروطف  لوانتن  نأ  دعبو 

.اهلالخ هزنتلا  وأ  ةبالخلا  ةيعيبطلا  رظانملاب  عاتمتسالل  ةرايسلاب  ةريزجلا 

أرقأ تنك  ةرم  أ  ركذأو  .ةءارقلا  يف  انتقو  يضقن  تاقوألا  بلغأ  يف  انكو 

ّبتو يل .ّيلأ  ثدحتلا  ةقيدحلا يف  ُّاتسب  أدب  ح  قدنفلا ، ةقيدح  اًباتك يف 

لاقو اعلا  ةياهن  تامالع  نع  ربخأو  .هنيدب  ثبشتمو  صلخم  يحيسم  هنأ 

هب نمؤي  م  كلذ  نأب  هتربخأو  همالك ، ىلع  هتقفاو  .ًالعف  رهظ  اهضعب  نإ 

وه ميقلا  نازيم  لالتخا  نأ  هيلإ  ثيدحلا  لالخ  نم  ادب يل  .كلذك  نوملسملا 

هنأ ىلع  نسحلا  كولسلا  ىلأ  رظني  حبصأ  دقف  نايدألا ، ب  كرتشملا  مساقلا 
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هنأ ىلع  انقفتا  .ربكأ  اًمتها  يعرتسيو  ًاثم ، ئيسلا  كولسلا  ادغو  لمم ،

يف ةيحورلا  ةيبرتلاب  ءادتهالا  نع  اودعتبا  سانلا  بلغأ  نأ  فسؤملا  نم 

اوحبصأو هبلص ، يف  هللا  عضت  نوكلل  ةرظنب  نولبقي  اودوعي  و  مهتايح ،

ةعيطق اوثدحأ  دق  سانلا  نأول  ك  يمدت ، ارو  انأ  كولس  وحن  نوحنجي 

ادهأ انثيدح ، ةياهن  دعبو  .مهاطخ  يدهي  يذلا  يهلإلا  رونلا  بو  مهنيب 

يف اهتعضو  دقو  .ةقيدحلا  نم  ةيانع  لكب  اهعلتقا  رابص  ةتبن  ّاتسبلا 
رابصلا مادختسا  رصتقي  الو  .لجلا  ةعئار  اًروهز  ترهزأو  تتبنو  يخبطم ،

كلذك لمعتسي  لب  دلجلا ، بيصت  يتلا  قورحلا  جالع  ىلع  طقف  وجابوت  يف 

يفليسو انأ  تدرأ  ام  اًماوهو  اهيوتحي ، يتلا  مومسلا  نم  مسجلا  ةيقنت  يف 

.هب موقن  نأ 

نكمتن اننأ   غ  يلحم ، ناجرهم  روضحل  يف  نايارب  نم  ةوعد  انيقلت 

هنأ فداصو  .انتلطع  لالخ  اهب  موقن  انك  يتلا  ةطشنألا  ببسب  اهتيبلت  نم 

، ةرم هانفداص  دقو  .اهب  اندجاوت  ةرتف  لالخ  وجابوت  يف  هتزاجإ  يضقي  ناك 

انأ مهيلع  انملسف  هدالوأو ، هتجوز  ةبحصب  معطم  يف  ءاشعلا  لوانتي  وهو 

نم ةعاس  دعب  معطملا  ىلإ  داع  هنكل  .ةلصفنم  ةلواط  ىلإ  انسلجو  يفليسو ،

، ةيسمألا كلت  لالخو  .اًعم  انثدحتو  انبرشف  انيلإ ، مضناو  هترسأو ، هترداغم 

يعوبسأ ناجرهم  وهو  دحألا ،) ةسردم   ) ىمسي ام  روضح  ىلإ  نايراب  اناعد 

اقيسوم فزعتو  ةيلحم ، ةيندعم  تالآ  ىلع  فزعت  ةيقيسوم  قرف  هيف  كراشت 

يستحي وهو  بك ، روهمج  ناجرهملا  كلذ  رضحيو  ليتس ،) ىقيسوم   ) ىمست

، ةيندعملا تالآلا  تغن  ىلع  رجفلا  عولط  ىتح  صقريو  نامرلا ، بارش 

نم نوكتي  يذلا  ليوطلا  طخلا  هبشي  يف  وسبيلاك ،) و( يجيرلا )  ) اقيسومو

ىعسن يفليسو  تنك  ألو  .رخآلا  فلخ  هيف  مهنم  دحاولا  فقي  صقارلا 

نأ انرثآ  ةلحرلا ، كلت  لالخ  انتايح  نم  يحورلا  بناجلاب  ينتعن  نأ  ىلإ 

.اهتليل اًركاب  انو  هتوعد ، ةيبلت  نع  رذتعن 
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امو ًاليوط ، اًتقو  تالفحلا  ءاوجأ  نع  تديعب  لظن  نأ  عطتسن  اننكل  

معطم ءاشع يف  لفح  يفليس يف  داليم  مويب  انلفتحا  ىتح  ندنل ، ىلإ  اندع  نإ 

نايارب نم  لك  هرضح  جديربستيان ، يح  يف  عقي  يذلا  يلاطيإلا  وزنيرول 

.حرملا ءاقدصألا  ضعبو  ةعيرشو ، لو  ادو  نوسنوجو 

ح نسحتت  اهرهاظ ، يف  لقألا  ىلع  ةيصخشلا ، ايح  يف  رومألا  تأدب 

، ندنل عمتجم  يف  ةبزاعو  بزاع  ةئم  ةاق  نمض  يل  ةبك  ةروص  ترهظ 

(، غصلا دوسألا  باتكلا   ) مسا تحت  رشنيو  ةبك ، ةرهشب  ىظحي  يذلا 

ةراس ةأجافم  ناكو  .هرادصإ  ىلع  ةهشلا  رلتات )  ) تانولاصلا ةلجم  فرشتو 

هتقفرأ يذلا  قيلعتلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةاقلا ، كلت  نمض  يمسا  نوكي  نأ 

«. دجاسملا ةغلب  اهيلإ  ثدحتت  نأ  نَسحتسُي  : » ناك ةروصلاب  ةلجملا 

باّطخلا نم  هب  سأب  ال  ددع  اب  قرطي  نأ  لبق  ليوط  تقو  ِض  و 

نويقيسوم مهنم  ناكو  اهلك ، سيياقملاب  نيزاتمم  حشرم  اوناك  نيذلا 

.نويئنيس نوجرخمو  ةيزافلت  تايصخشو  نويطارقتسرأو  لعأ  لاجرو 

نم دعبأ  ىلإ  مهنم  يأب  يتقالع  روطتت  يل ،  ءاقدصأ  مهلج  حبصأ  دقو 

نورقتفي اوناك  مهنإف  لاجرلا ، ءالؤهب  اجعإ  ةجرد  تغلب  همو  .ةقادصلا 

هلالخ نم  تحبصأ  يذلا  هللا  بح  وه  يلخادلا  جهولا  كلذ  ناك  ام ؛ ٍرمأ  ىلإ 

كيرشب يتقالع  نأ  ةدكأتم  تنك  جهولا ، كلذ  نود  نمو  .هربتخأو  اعلا  ىرأ 

ثحبأ تنك  اذإ  ع  اًراركتو  اًرارم  تلءاست  دقو  .ةدودحم  نوكتس  ةايحلا 

نم جاوزلا  ةيناكمإ  ينثتسأ  الأب  اقيدص  ينتحصن  دقو  .ليحتسملا  نع 

ّنكو ِاَّطُخ ، هيف  لباقأس  يذلا  ناكملا  نع  يننلأسي  َّنُكو  .ملسم  لاجر غ 

رظنلاب يس  الو  ينع ، ةفلتخم  ةيفاقث  تايفلخ  مهيدل  نوكي  نأ  نم  نقلقي 

.اهتشع يتلا  ةصاخلا  براجتلا  ىلإ 

نوكأ نأ  ّيلع  ناكو  يساسحإو ، يروعشب  مكحتأ  نأ  عطتسأ  نكل  
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دصق غ  نمو  .نمثلا  يه  ةبوزعلا  تناك  نإو  ىتح  يسفن ، عم  ةقداص 

ينيد نأب  مهتربخأ  لك  رخآلا  دعب  اًدحاو  باَّطُخلا  نم  صلختأ  تنك  ينم ،

أ غ  .جاوزلا  راطإ  جراخ  ةلماك  ةيميمح  ةقالع  شيعأ  نأب  يل  حمسي  ال 

ّرصأ نإو  .ام  بطاخ  ينبجعي  نكي  ح   ةرم ، ةقرولا غ  كلت  تمدختسا 

يف اوتأ  نكأ  تلكلا ،  كلتب  ِفتكي  و  هفقوم ، ىلع  صخشلا  كلذ 

اهسفن دئاقعلاو  ميقلا  لمحي  ملسم  نم  جاوزلا  ىلإ  علطتأ  تنك  أب  هرابخإ 

مالسإلا نع  نثا  وأ  اًباتك  هيطعأ  تنك  رارصإلا ، غلاب يف  نإو  .اهب  نموأ  يتلا 

نأ نم  كلذب  تنك  دقو  .يمالسإلا  نيدلا  تايساسأ  ضعب  فرعت  ىتح 

تنك ينكل  .ةقمعمو  ةمهم  ةيفسلف  رومأ  نع  ءاقدصألا  ضعب  عم  ثدحتأ 

نلف هدوجو ، ةركفب  نولبقي  الوأ  هللاب ، نونمؤي  اونوكي  نإ   مهنأ  كردأ 

.ّيلإ ةبسنلاب  ناك  ةيمهألا  نم  وه  ةايحلا  نم  بناجب  معنأ  نأ  نم  نكأ 

نأو اهباصن ، رومألا يف  عضأ  نأ  ىلع  يننيعي  ينيد  ناك  ةيحان ، نم  هنأ  كلذ 

ةيرحب ُرِعشُي  اًرمأ  كلذ  ناكو  ةيادبلا ، نم  بطاخ  لك  عم  ةحيرص  نوكأ 

بطاخ لك  عم  رركتت  تلظ  ةلكشم  تهجاو  ىرخأ ، ةيحان  نم  نكل  .ةبك 

ةقالعلا ءاجرإ  ةيناكمإ  ليختي  ناك  مهنم  دحأ  الف  ملسم ؛ غو  رغ 

ةيناكمإ ركفي يف  لجر  يأ  اًضيأ  لباقأ  أو   جاوزلا ، دعب  ام  ىلإ  ةيميمحلا 

ناك ّيلأ  نوددوتي  اوناك  نيذلا  نم  دحأ  نأ ال  فرعأ  تنكو  .مالسإلا  قانتعا 

نكل .ًاليوط  اًتقو  قرغتسي  دق  بسانملا  صخشلا  ىلع  روثعلا  نأو  ابسانم يل ،

.هدجأ نأ  لبق  مزاللا  نم  كأ  رظتنأ  نأ  يردق  نوكي  الأوه  يلمأ 

ثيح يتقو ، لك  ىلع  ذوحتسي  ابوروأ  نإ  يس )  ) ديدجلا يف يلمع  راص 

.يس نإ   ةركذت  ْيأ  نإ  يس ) تكيت  يذ   ) ىعدُي ايموي  اًجمانرب  مدقأ  تنك 

هيدهاشم ددع  غلبي  ناكو  ماع 1996م ، فيرخ  جمانربلا يف  كلذ  ثب  قلطنا 

جمانربلا كلذ  تنكو يف  .ايقيرفإ  لشو  طسوألا  قرشلاو  ابوروأ  يالملا يف 

اهنع ثدحتأ  تنك  يتلا  كلت  نم  اًعونت  كأ  تاعوضوم  ىلإ  قرطتأ  نأ  نم 
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كأ ناك  نإ  يس )  ) لمعلا يف نأ  اًضيأ  تدجوو  مإ  ڤي . يلمع يف  لالخ 

ةيكيسالكلا يف اقيسوملا  هاشم  عم  تاءاقل  تيرجأ  ثيح  .متهالل  ةراثإ 

رتيب جرخملا  ىلع  ًةوالع  وجنيمود ، وديسال  پو هونيم  يدوهيلا  لثم  اعلا ،

.ربميل توي  ةينغملاو  يلعسغنيك ، نب  لثمملاو  دروفدار ، لكيامو  ياونيرغ 

اهمدقأ يتلا  ةداملاب  مكحتأ  نأب  يل  حمسي  جمانربلا  يف  يلمع  ناكو 

يف ماقي  يذلا  ةعرسلا  ناجرهم  نع  اًريرقت  مدقأ  ًالثم  تنكف  ّيدهاشمل ،

لييرباج رتيب  عم  تالباقم  ىلإ  ةفاضإ  شرام ،) فوأ  لريإ   ) ةيكلم رضم 

يمالسإلا نفلل  عئار  ضرعمل  ةصاخ  ةيطغت  اًضيأ  تمدقو  .دوونيو  فيتسو 

نم ةصاخ  ةعومجم  مض  ناسرفو ،) ءارعشو  ءارمأ   ) ناونع تحت  ميقأ 

ىلإ دوعت  ةينثعلاو ، ةيلوغملاو  ةيسرافلا  تايروطاربمإلا  نم  ةينفلا  فحتلا 

حتاف ترصن  بكلا  يفوصلا  ينغملا  يفوت  حو  .ناخ  اغآ  نيدلا  ردص  مألا 

.يجمانرب هل يف  اًيعن  تمدق  ةنس ، هرمع 49  زواجتي  املو  ندنل  ناخ يف  يلع 

، يراكفأب ةمهاسملا  ةيرحب  ىظحأ  نأ  ّيلإ  ةبسنلاب  عئارلا  نم  ناك  دقل 

.جمانربلا كلذ  ميدقت  راطإ  امتها يف  قاطن  عّسوأو 

ةربجم غ تنك  أ  وه  ةنهملا ، كلت  يبلسلا يف  بناجلا  ناك  كلذ ، عمو 

رعشي كلذ  ناكو  ةديدجلا ، دابمو  يميق  عم  ىفانتت  داوم  ميدقت  ىلع  ةرم 

نيوك جرخملا  مالفأ  لاثملا ، ليبس  ىلع  ركذأ  داوملا  كلت  نمو  .بك  جرحب 

تاهويديف ىلع  ةوالع  ًابك ، اًزيح  اهيف  فنعلا  دهاشم  لتحت  يتلا  ونيتنارات ،

( مداصلا نفلا   ) ىمسي ا  قلعتت  داومو  ةيناطيشلا ،) كور  دراهلا  اقيسوم  )

عارص يسفن يف  دجأ  ام  ةداع  تنكو  .ةيسنج  دهاشم  ىلع  يوتحت  تناك  يتلا 

يلمعب يف ًاثك  عتمتسأ  تنك  نم أ  مغرلا  ىلعو  .كلذ  ببسب  يمض  عم 

إف ةيتايحلا ، اقفن  يطغي  هسفن  تقولا  ناك يف  يذلا  ابوروأ ، نإ  يس ) )

ىلإ هيفرتلا  لاجم  يف  لمعلا  يف  رمتسأ  نل  أب  يسفن  ةرارق  يف  رعشأ  تأدب 
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.عقو ام  ديدحتلاب  اذهو  .ديدجلا  ينيدب  يثبشت  ىمانت  نإ  دبألا ،

يف دب  ىلع  ِض  هنأ   نم  مغرلا  ىلعو  اّددجم ، ناضمر  رهش  ّله 

نأ ىلع  ةرملا  هذه  ةمزاع  تنك  إف  رهشأ ، ةعضب  ىوس  جمانربلا  كلذ  ميدقت 

، ايسفن رهشلا  اذهل  دعتسأ  يعسو   ام يف  تلذبو  .بجي  ناضمر ك  موصأ 

.ةوق نم  تيتوأ  ام  لك  كلذل  ترّخسو 

يتلا ةدملا  عم  نمازت  ناضمر  نأل  اّدج ؛ ًابك  ايدحترهشلا  كلذ  مايص  ناك 

اهروصن اّنك  يتلا  تاقلحلا  ددع  فعض  روصن  انّكو  داليملا ، دايعأ  قبست 

كلت لالخ  عوبسأ  نم  ةزاجإ  ىلع  لوصحلا  نم  اًعيمج  نكمتن  ىتح  ةداع ؛

ليجست ىلإ  ةفاضإ  مويلا ، لاوط  اماكلا  مامأ  فقأ  تنكو  .ةنسلا  نم  ةرتفلا 

نأ ىلع  ةداتعم  تنكو  .ةروصملا  ريراقتلاب  قفُرت  يتلا  تاقيلعتلا  تالصو 

يذلا ءاملا  ضعبو  تنثا ، وأ  ةفيفخ  ةبجو  لوانت  لالخ  نم  يتقاط  ددجأ 

رهش لاوط  رطضأس  تنك  ينكل  .ةيتوصلا  يلابحو  يقلح  فافج  ينبنجي  ناك 

بورغ ىتحو  رجفلا  عولط  نم  برشملاو  لكأملا  نع  ينغتسأ  نأ  ىلإ  لماك 

ىلع ردق  نم  ةدكأتم  نكأ  إف   ةنسحلا ، يتين  نم  مغرلا  ىلعو  .سمشلا 

.كلذ لمحت 

عم فّيكت  يمسج  نأ  غ  يسأر ، اًعادص يف  لوألا  مويلا  لالخ  تيناع 

.اهتروصت يتلا  ةبوعصلا  كلتب  مايصلا  نكي  فاطملا   ةياهن  يفو  .لاحلا  عقاو 

تقو لالخ  تنكو  .كاذ  اضمرب  تعتمتسا  تقولا ، ضعب  رورم  دعب  لب إ 

ىلعو يقيقح ، اع غ  أك يف  ّسحأو  راودلا ، ضعبب  رعشأ  ةهظلا  دعب  ام 

.رخآ اع  أك يف  ّسحأ  تنك  إف  ينهذ ، ءافص  ىلع  يتظفاحم  نم  مغرلا 

كأ نيدعتسم  هلعجو  يحورو ، يبلق  يف  رثؤي  ناك  مايصلا  نأك  يل  ادبو 

يتساح يقني  مايصلا  نأ  تدجو  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .رهشلا  كلذ  تاكرب  يقلتل 

ةعبارلا ةعاسلا  دنع  هقاذمو  ماعطلا  ةحئارب  عتمتسأف  ّيدل ، قوذتلاو  مشلا 
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ةصاخلا ميلاعتلل  طابضناب  تعصنا  نأ  دعب  تسسحأ  دقلو  .ًءاسم  فصنلاو 

رابتخا مايصلا  نإف  اًرخآ ، سيلو  ًاخأو  .ًابك  اًزاجنإ  تققح  أب  مايصلاب 

، روخت تأدب  دارإ  ةوق  نأب  ترعش  لكو  ناسنإلا ، ةدارإ  ةوقل  يقيقح 

نكل .سمشلا  بورغ  دعب  ءاشأ  ام  لكآ  نأ  عيطتسأ  أب  يسفن  رّكذأ  تنك 

عبشلاب رعشأ  تنك  مايصلا ، نم  لماك  موي  دعبو  أ ، وه  رمألا  بيرغلا يف 

عضب ىلع  نوملسملا  رطفي  نأ  ةّنُّسلا  نم  نإ  .ةغص  ةبجو  لوانتأ  ح 

ىلع رطفأ  نأ  بحأ  تنكو  .ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ىفطصملاب  اًيسأت  تار ؛

نم بوك  عم  ادج ، ةولحو  ةبك  هنم  ةر  لك  تناكو  تر ، وأ  ةر 

ناكو .يلمع  ناكم  ىلإ  رمتلا  ضعب  يعم  ذخآ  نأ  ىلع  تدتعاو  .بيلحلا 

دحأ حرتقا  دقو  .ًاك  يننونيعيو  ادج ، نيدودو  يس ) نإ    ) يف المز 

نود نم  لمعلا  لصاوأس  أل  ٍءادغ ؛ ةبجو  يل  بلجي  نأ  ةرم  جتنملا 

هحارتقا ىلع  ةدشب  رذتعا يل  ىتح  ةاص  تنك  ركذت أ  نإ  ام  هنكل  فقوت ،

مهضعب هّجوو يل  مايصلا ، لمحت  ىلع  ةيندبلا  وقل  المز  شهُد  دقل  .كاذ 

.ّدرم ناك  ار  .يمايص  نم  مغرلا  ىلع  ةقلأتم  ودبأ  إ  يل  اولاقو  ءارطإلا ،

بناوج لاطت  هطت  ةيلمع  نع  ةرابع  مايصلا  نأ  ةقيقح  ىلإ  قلأتلا  كلذ 

عانتمالا ىلإ  ةفاضإ  .يحورلا  وأ  يداملا  ىوتسملا  ىلع  ءاوس  ناسنإلا ، نم  ةدع 

ةميمنلاو ةبيغلا  بنجتأ  نأ  لواحأ  تنك  مويلا ، لاوط  برشلاو  لكألا  نع 

نسحو دأ  ىلع  ظفاحأ  نأ  كلذ  نع  اًضوع  لواحأو  بضغلاو ، ربصلا  ةلقو 

أ غ  اًاد ، كلذ  حلفأ يف  نكأ  ار   .مهعم  لماعتأ  نم  لك  عم  يقلخت 

، موي لك  ميركلا  نآرقلا  أرقأ  تنكو  .كلذ  قيقحتل  اًقداص  اًدهج  لذبأ  تنك 

اذه هللا يف  باتك  نومتخي  نيذلا  كئلوأ  ةءارقل  اهسفن  ةتولاب  سيل  نكل 

ءادأل تارم  عضب  ةنيمأ  ةروتكدلا  تقفار  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .ليضفلا  رهشلا 

يف رثأ  رومألا  هذه  لكل  ناك  ار  .ندنل  بونجب  ٍدجسم  يف  حيوارتلا  ةالص 

.اًقلأتم ودبي  هلعجي  ءرملا 
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هموصأ ناضمر  اث  نإف  قاشلا ، يلمع  نم  مغرلا  ىلعو  لاح ، يأ  ىلعو 

، ناخ ةديسلا  ذاتسأ ، تناكو  .رسُيو  ةلوهس  لكب  باسني  ناك  يمالسإ  دعب 

رهش ناضمر  نأ  وهو  يل ؛ بك  عيجشت  ردصم  ناك  ام  ٍرمأب  ينتربخأ  دق 

لزنأ يتلا  ردقلا  ةليل  نأل  هنم ، رخاوألا  رشعلا  يس  الو  زايتماب ، تاكربلا 

.اهيف عقت  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  انديس  ىلع  اهيف  ميركلا  نارقلا 

الو رهشلا ، كلذ  لاوط  اًنمآ  ناك  ناضمر  ماص  نم  لك  نإ  : » لوقت يل تناكو 

يف : » هلوق مالسلاو ، ةالصلا  هيلع  لوسرلا  نع  َيِوُر  دقو  ءوس .» يأ  هس 

نوكي ىنعملا ، اذهبو  . (1) رانلا » باوبأ  قلغتو  ةنجلا ، باوبأ  حتفت  ناضمر 

اًروعش رومألا  هذه  ةفرعم  ينتبسكأ  دقل  .مئاصلل  ةيحور  ةيح  مايصلا 

بهذأف .فعضلا  ضعبب  رعشأ  اًنايحأ  تنكو  .تابثلاو  ةوقلا  نم  ديز 

يف يس  الو  َّيف ، ّبدي  قاهرإلا  أدب  دقو  .داتعملا  يمون  دعوم  لبق  مونلل 

أل ةرماغلا ؛ ةداعسلاب  روعش  َّيف  ّبد  ىتح  ىضقنا  نإ  ام  نكل  .ناضمر  ةياهن 

اًروعش كلذ  ناكو  .لجو  زع  هللا  ىلإ  برقأ  تحبصأو  ترهطت ، أب  ترعش 

.مايصلا رهش  ءاهتنا  دعب  ىتح  ماد  اًعئار 

ةملك رّكذتو  .لاوش  رهش  لاله  نوري  رطفلا ح  ديعب  ملسملا  لفتحي 

، ةرطِفلاب رطفلا 

، اهب اندلو  يتلا  ةلاحلا  اهنإ  .اهيلع  سانلا  هللا  رطف  يتلا  ةعيبطلا  يأ 

تلصتا .ناضمر  مايص  ةعش  ةيدأت  لالخ  نم  اهيلإ  ةدوعلا  ىلإ  ىعسن  يتلاو 

تناك اهنأل  ديعلا ؛ مايأ  اث  اهقتلأ يف  .اًكرابم و  اًديع  ىنمتت يل  ور    

ديعو .ملسملا  عيمج  نأش  كلذ  اهنأش يف  اهترسأ ، عم  ةبسانملا  كلتب  لفتحت 

، يحيسملا دنع  حيسملا  داليم  ديع  ديلختب  ام  ٍّدح  ىلإ  ةهيبش  ةبسانم  رطفلا 

ءاحنأ يفو  .لماك  رهشل  مايصلا  ةضيرف  ةيدأتب  ملسملا  ىدل  طبترم  هنأ  غ 

، مهبايث لمجأ  ءادتراب  ديعلا  اذهب  نونمؤملا  لفتحي  ةفاك ، يمالسإلا  اعلا 
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، كلذ ىلإ  ةفاضإ  .راغصلا  ىلع  ايادهلا  عيزوتو  ةبسانملا ، هذهب  ةبدأم  ةماقإو 

ار  يتلا  ةيهشلا  قابطألا  لوانت  ىلإ  نوعلطتيو  اهتلا ، نوملسملا  لدابتي 

يل؛ ديع  لوأ  لالخ  ةدحولاب  ترعش  دقف  اذل ، .لماك  رهش  لالخ  اهولوانتي 

.اهعم لفتحأ  ةلئاع  نكت يل  مالسإلاب ،  دهعلا  ةديدج  ةملسم  يتفصب  أل 

ندنل دجسم  تدصقف  بجي ، ديعلا ك  كلذ  رعشتسأ  نأ  تدرأ  كلذ  عمو 

ناكملا ناك  .ةعج  ىِّدُؤت  يتلا  ديعلا  ةالص  يف  كراشأل  حابصلا ؛ يف  يزكرملا 

نأ اًدهاج  لواحي  ناك  مهنم  الك  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .لصملاب  ادج  اًظتكم 

يف ةياغ  ءاوجأب  قبعي  ناك  دجسملا  نإف  لصملا ، عومج  ب  هل  اًناكم  دجي 

ىلع دحألا  دحاولا  هلل  اًعم  نولصي  مهو  سانلا ، ةيؤر  ينتبجعأ  مكو  .لجلا 

، ناضمر رهش  مايص  وه  مهدحوي  ام  ناك  ذإ  .مهسانجأو  مهبراشم  فالتخا 

لجأ نم  ديهجلا  دهجا  لذبو  سفنلا ، تاوهش  حبك  نم  هلالخ  هوملعت  امو 

.لجو ّزع  هللا  نم  برقتلاو  سفنلا ، هطت 

نم ال نكمتي  ىتح  ديعلا  ةبطخل  ةيزيلجنإ  ٌةمجرت  لصملا  ىلع  تَعِّزُو 

ةوالت ةقيرط  تببحأ  مك  .ةالصلا  نومضمو  اهنومضم  مهف  نم  ةيبرعلا  نقتي 

، رخآلا ىلع  اّنم  ّلك  مّلس  مث  .ديعلا  ةالص  لالخ  هلآ  ىلعو  يبنلا  ىلع  ةالصلا 

كلذ يف  صخش  لكب  ينطبري  يوق  طبارب  ترعشو  .ةبسانملا  هذهب  هأّنهو 

و .اهسفن  تادقتعملاو  ئدابملا  مهكراشأ يف  سانأ  ىلإ  يمتنأ  ِّأو  دجسملا ،

لمعلا ىلإ  بهذأو  ناإلاب ، ةقباعلا  ءاوجألا  كلت  كرتأ  نأ  ّيلع  ًالهس  نكي 

اهيدل نكي  ةنيمأ   ةروتكدلا  نألو  ظحلا ، نسحلو  .مايألا  رئاس  لعفأ يف  ك 

كلذ ةيسمأ  ءاضقل  ينتبحص  ديعلاب ، اهعم  لفتحت  ةلئاعوأ  ةرسأ  ىرخألا  يه 

مغرلا ىلعو  .ءاشعلا  ةبجو  انلوانت  ثيح  لضفملا ، اريإلا  انمعطم  مويلا يف 

ءاقنلاب عئارلا  ساسحإلا  كلذ  نأو  داتعملا ، اهعاقيأ  ىلإ  تداع  ايح  نأ  نم 

تسسحأ ةنسلا  كلت  ناضمر يف  يموصب  يننإف  اًئيشف ، اًئيش  ىشالت  ءافصلاو 

.ايح ًابك يف  اًزاجإ  تققح  أب 
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نم يبتك  تعمج  م ، ماع 1997  نم  كلذ  الت  يذلا  عيبرلا  لصف  يف 

ةعج نأب  ءاقدصألا  ضعب  ربخأ  امدعب  ةطانرغ  ىلإ  ترفاسو  ديدج ،

يبوروأ ملسم  ءاقلب  ادج  ةمتهم  تنكو  .اينابسإ  بونج  دجوت  ةيفوص 

اًقدنف ناك  .ءارمحلا  رصق  قدنف  ةطانرغ يف  ةليل يل يف  لوأ  تيضقو  .نيرخآ 

كأ ناكم  ىلإ  كلذ  دعب  تلقتناو  .ةليمجلا  ةيكسيروملا  هترعب  تنتُف  ًابك 

ام ًاثكو  .قلطلا  ءاوهلا  يف  معطم  هبو  قدنفلا ، كلذ  نم  بيرقو  ةطاسب ،

عوبسأ ةياهن  تيضق  دق  تنكو  .ةيفاقثو  ةيخيرات  بابسأل  سلدنألا  ينترحس 

كلت ذنم  تدرأ  دقو  نارمِع ، ةقفرب  ةيليبشإ  يف  قروملا ) رصق   ) فاشتكا يف 

نيزكرم هنوك  ىلإ  اًرظن  كلذك ؛ ةطانرغو  ةبطرق  روزأو  دوعأ  نأ  ةلحرلا 

قوشتأ تنكو  .ةيليبشإ  ىلع  ةوالع  ابوروأ ، يف  ةيمالسإلا  ةفاقثلل  نيبك 

لث يذلا  ءارمحلا ،) رصق   ) يهو ةهشلا ، ةطانرغ  ةملعم  ةرايز  ىلإ  كلذك 

.اعلا يف  ةيكسيروملا ) ةرعلا   ) ةلثمأ عورأ  دحأ 

ةراضحلا ترهدزا  اهيف  هنأل  ملسملا ؛ ىدل  ةصاخ  ةناكم  سلدنأللو 

مكح ةبقح  لالخو  .ةيداليم  و1492  ةنس 711  ب  ام  ابوروأ  يف  ةيمالسإلا 

سلدنألا تحبصأ  نورق ، ةينا  وحن  ماد  يذلا  اينابسإ ، بونجل  ملسملا 

ةراضحلل ةيبهذلا  ةبقحلا  كلت  لالخ  رهدزا  دقو  .ملعتلاو  ملعلل  اًدئار  اًزكرم 

نايدألا ملعو  ةلديصلاو  بطلاو  تايضايرلا  لثم  مولعلا ، نم  ددع  ةيمالسإلا 

كلت يف  ةقطنملا  كلت  تناك  دقل  .نونفلاو  ةراجتلا  ىلإ  ةفاضإ  ةفسلفلاو ،

.ابوروأ يف  ةملظملا  روصعلا  عم  تنمازت  ةيقيقح  ةيملع  ةرانم  ةبقحلا 

رهظتو .ابوروأ  مالسإلا يف  رذجت  ىلع  مويلا  ىلإ  ةيكسيروملا ) ةرعلا   ) دهشتو

نإ لاقُي : ثيح  وجنيمالفلا ،)  ) صقرو اقيسوم  ةزرابلا يف  برعلا  ةمصب  اًضيأ 

(. هللا  ) ةملك نم  قتشم  اقيسوملا  نم  عونلا  اذه  بحاصي  يذلا  يلوأ )  ) ءادن
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مالسإلا تقنتعا  ةشب ، اهمسا  ةيكيرمأ  ةديس  مقر  اقدصأ  ضعب  اطعأ 

تناكو نمزلا ، نم  ةليوط  ةدم  ةطانرغ  ةشب يف  تشاع  .ةليوط  نس  لبق 

، اهيلإ يمتنت  يتلا  ةيفوصلا  ةعجلا  خيشل  يلحملا  لثمملا  نم  ةجوزتم 

يف شيعي  ةقيرطلا  خيش  ناك  ح  يف  ةقيرطلا ، خيش  مدقم  بقل  لمحيو 

، ةليوط تاعاس  انثدحتو  ةنيدملا ، ىلإ  يلوصو  موي  ةشب  ترزف  .ادنلتكسأ 

ينتعمسأو ةيفوصلا ، اقيسوملا  يلثم  بحت  تناك  .اهتايح  ةصق  يل  تكحو 

لاجرلا تاوصأل  ادج  ُتْبِرَط  .ةيبرعلا  ةيسلدنألا  ةيفوصلا  اغألا  ضعب 

نم ةلماك  ةقوج  عم  ٍّمات  مغانت  هللا يف  ركذب  حدصت  يتلا  ةبذعلاو  ةيروهجلا 

تعتبا دقو  .نكلاو  فدلاو  دوعلاو  يانلاك  ةيديلقتلا ، ةيقيسوملا  تالآلا 

.اقيسوملا هذهل  ةجمدم  اًصارقأ  دعب  يف 

يمتنت تناك  يتلا  ةعجلا  نم  نيرخآ  يفوص  ءاقل  ىلإ  علطتأ  تنك 

ةرشع ةيداحلا  دنع  انيقتلاو  .ءارمحلا  رصق  ةرايزل  انططخو  ةشب ، اهيلإ 

ةلت ىلع  عقت  يتلا  ةيكسيروملا  ةعلقلا  ىتح  انيشمو  ةنيدملا ، طسو  ًءاسم يف 

.مويلا نم  تقولا  كلذ  .دحأ يف  اهب  نكي  .ةءاضم و  ةعلقلا  تناكو  .ةيلاع 

عتمتسنل انتصرف  تناكو  .ليوط  تقو  ذنم  ناكملا  اورداغ  دق  حاّيسلا  نوكي 

نم نسلا  بك  لجر  انثدح  دقو  .اهتعورو  ةيرعملا  ةفحتلا  هذه  لجب 

انرزو .اهانعمو  ةرعلا  كلت  خيرات  نع  .هتجوز  ةقفرب  كانه  ناك  رئازجلا ،

.ةيرجح ةدمعأ  اهطيحم  ىلع  فطصتو  .ةروفان  اهطسوتت  يتلا  دوسألا  ةحاس 

بـ انبجُعأ  .ليتناد  ةطرشأ  اهنأكو  ةبك  ةيانعب  ةشوقنم  ساوقأ  اهولعتو 

اهنأك .ءانبلا  يف  ةروفحم  ةغص  بيراحم  نع  ةرابع  يهو  تاصنرقملا .) )

.ءوضلا اهلاكشأب  طقتلتف  .ةيلاعلا  ساوقألا  نيزت  .لحنلا  ةيلخ  نم  صارقأ 

.ضرألاو ءسلا  ةقلح ب  اهتفصب  ةيزمرلا  اهتفيظو  يدؤتو 

ميماصتلا مظتنت  ثيح  .يكسيروملا  ءاسفيسفلاو  جيلزلا (1)  تببحأ  مك 
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يف .زكرملا  وحن  فارطألا  نم  اهمجح  لءاضتيو  .عئار  قسانت  يف  ةيسدنهلا 

يرعملا زارطلا  اذه  يقر  رهبأ  دقل  .هللا  ىلإ  ةدوعلا  ىلإ  زمري  لكش 

ةيلجب ربعت  ةيزمر  نم  لمحي  امل  لب  .هلج  ىلإ  رظنلاب  طقف  سيل  .هتقانأو 

رصق ناردجب  ًاثك  تبجُعأو  .هللا  ةينادحو  لثم  ةينيد  ئدابم  نع  ةيهانتم 

يتلا ةيلجلا  جذنلا  سكعت  روهز  لكش  ىلع  فراخز  اهنيزت  يتلا  ءارملا 

نم ةينارقلا  تايآلا  ديزتو  .لجو  ّزع  يرابلا  اهقلخ  يتلا  ةعيبطلا  اهب  ضبنت 

بلاغ ال   » يه دومعو  رادج  لك  ىلع  اهشقن  رركت  ةيآ  كأ  تناكو  .اهلج 

«. هللا الإ 

نفلا ةغالب  ينتشهدأ  دقل  .ترظن  نيأ  ةوقب  اًرضاح  يسمرهلا  أدبملا  ناك 

ّزع هللاب  ةقيقدلا  هليصافت  لكب  انركذيف  .ةيناإلا  ميقلا  نع  بعتلا  يف 

هللا  » نأ كلذ  .هلل  ةدابع  ةينفلا  ةفحتلا  هذه  نونانفلا  عدبأ  دقل  .لجو 

مالسلاو (2)). ةالصلا  هيلع  مركألا  لوسرلا  لاق  ك  لجلا .» بحي  ليمج 

تفقو نيذللا  يمالسإلا  ةفاقثلاو  نفلا  لج  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

اًببس تناك  ةرايزلا  كلت  نإف  دودحلا  دعبأ  ىلإ  اشهدأ  سلدنألا  هيلع يف 

ضعب ناك  ذإ  .يمالسإلا  نيدلا  ءيشلا يف  ضعب  ينجعزي  ناك  اًرمأ  هجاوأ  نأل 

ةجوز نم  كأب  جوزتم  ةينابسإلا  ةيفوصلا  ةعجلا  كلت  يف  لاجرلا 

ينتربخأ دقو  .ةداعسلاب  اهلك  فارطألا  اهيف  معنت  ةيعضو  ُكت  و  ةدحاو ،

ةجوز جاوزلا ، نم  ةنس  نيرشع  دعب  اهيلع ، جوزت  اهجوز  نأب  ًالثم  ةشب 

، اهيف نيقي  اناك  يتلا  اهسفن  ةقشلا  ميقتل يف  اهرضحأو  ثكب ، اهنم  رغصأ 

وهو اهجوز  دهاشت  نأ  ىلإ  ةشب  ترطضا  دقل  .ةغص  ةقشلا  تناكو 

ةروصب اًعم  مونلا  ةفرغ  ىلإ  ابحسني  نأ  لبق  ةديدجلا  هتجوز  بعادي 

.ةشب ةساعت  نم  داز  ام  دولو ، ةيناثلا  ةجوزلا  تقزر  ام  ناعرسو  .ةمظتنم 

يس الو  ًاثك ، اهعم  تفطاعتو  ةشب ، ةصق  عسل  ديدشلا  ىسألاب  ترعشف 
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حيحص .كلذ  ىلإ  ةجاح  تناك يف  هيلإ ح  بهذت  ناكم  اهيدل  نكي  اهنأ  

لكل ناك  نكل  ك ، تاجوز  هل  ناك  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نأ 

نإ مث  .كأ  ةدحاو ال  ةفرغ  نع  ةرابع  ناك  نإو  ىتح  اهب ، صاخ  تيب  نهنم 

يذلا تقولا  مسقي  نأ  ىلع  صرحي  ناك  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  مركألا  لوسرلا 

نهنم ةدحاو  لك  طوحي  نأ  ىلعو  يواستلاب ، نهنم  ةدحاو  لك  عم  هيضقي 

.اهيلإ جاتحت  يتلا  ةيانعلاو  متهالاب 

؛ ةيناث ةجوز  نع  نوثحبي  اوناك  ةطانرغ  ييفوص  نم  ًاثك  نأ  ّبتو 
رشنل ةديج  ةليسو  كلت  نأ  ىلإ  مهدشرأ  ةعومجملا  كلت  خيش  نأ  ودبيو 

ردصي نأ  عقوتأ  أل   كلذ ؛ عسل  ةبك  ةحب  تبصأف  .ابوروأ  مالسإلا يف 

نم سيل  تاجوزلا  ددعت  نإ  مث  .يبوروأ  ملسم  نع  كولسلا  اذه  لثم 

نيذلا يفوصلاب  تبجُعأ  أ  نم  مغرلا  ىلعو  .ءيش  يف  ةينابسإلا  ةفاقثلا 

قرؤت تلظ  اهجاوز  يف  اهتاناعمو  ةشب  ةصق  نإف  اينابسإ ، يف  مهتلباق 

لكب اهلهاجتأ  نأ  يننك  ةلأسم ال  تاجوزلا  ددعت  نأب  ترعشو  يعجضم ،

تنكو تاجوز ، عبرأ  ىتح  ذختي  نأ  لجرلل  حيبي  مالسإلا  نأ  كلذ  .ةطاسب 

تناكو جاوزلا ؟ نم  ماظنلا  اذه  لظ  شيعأ يف  نأ  لبقأس  تنك  له  لءاستأ :

شتسأ نأ  تررق  ندنل ، ىلإ  تدع  حو  .لبقأ  نل  يه أ  ةيئاقلتلا  يتباجإ 

يأ ةشقان  دعسأ  تنكو  اًقيدص يل ، حبصأ  دق  يإ  ناكو  .رمألا  يإ يف  ياج 

.هعم ةيمالسإ  تاعوضوم 

بونج يلرويب  عقي يف  يذلا  يلئاعلا  هتيب  هتبلك يف  عم  شيعي  ياج  ناك 

نحنو اينابسإ ، اهتطقتلا يف  يتلا  روصلا  ىلع  هتعلطأو  ءاسم ، اذ  هترزف  .ندنل 

تاجوزلا ددعت  ةلأسم  نع  هتلأس  ح  .كعكلا  ضعب  عم  ياشلا  يستحن 

ينثدحو .اهلعشأو  اهمسبم  يف  هتراجيس  عضوو  سلدنألا ، يف  اهتدهش  يتلا 

اًاد مهيدل  ناك  يزيلجنإلا  ةينغلا  ةقبطلا  لاجر  نإ  ًالئاق : ةحارص ، لكب 
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نْوَعْدُي يف ّنك  تاقيشعلا  نأ  ملع  ىلع  تنكو  كلذ ، اقحم يف  ناكو  .تاقيشع 

دق تنكو  ةقيشعلا .) ةفرغ   ) َْبي يف ّنكو  ةلئاعلا ، تيب  ىلإ  تابسانملا  ضعب 

يتفصب سيل  اقح ، نكلو  ةرم ، نوتنيمداب  يف  ةفرغلا  كلت  لثم  يف  تثكم 

اسنرف اعئاش يف  اًرمأ  ناك  ةقيشع  ذاختا  نإ  : » ًالئاق ياج  فاعضأو  ةقيشع !

نإ  ةصوقنم  هتميق  نوكت  ًالثم  يسنرفلا  سيئرلا  نإ  ىتح  ارتلجنإ ، نم  كأ 

ةقيقح ال هذهو  ددعتلا ، ىلإ  مهتعيبطب  نوحنجي  لاجرلا  نإ  .ةقيشع  ذختي 

«. اهيف لادجلا  نك 

«. كلذك صلخملا  لاجرلا  نم  ثك  كانه  نكل  : » همالك ىلع  يّدر  ناكو 

ةأرما دعاوي  لجرلا  نأ  وه  برغلا  هدهشن يف  ام  نكل  حيحص ، : » الئاق ّدرق 

امأ يف .ةلصاوتملا  تاقالعلا  نم  ةلسلس  كلذب يف  لخديف  ىرخألا ، ولت  ةدحاو 

، اهتمارك اهل  ظفحي  هنإف  ىرخأ ، ةأرما  ذاختا  لجرلا  دارأ  نإ  مالسإلا ،

ظفتحت هسفن ، تقولا  يفو  .اهنم  يعرش  هدالوأ  حبصي  مث  نمو  اهجوزتيو ،

اًاد ىظحت  لب  اهنع ، يلختلا  متي  الو  ةرسألا ، لخاد  اهتناك  ىلوألا  هتجوز 

نم كأ  اعلا  يفءاسنلا  دادعت  نأ  ةركف  ةقيقحلا يف  ضعب  كانهو  .ةياعرلاب 

ثك ةماقإ  نم  لضفأو  اًبسانم ، الح  نوكي  دق  تاجوزلا  ددعت  نأو  لاجرلا ،

حوضوو ةمات  ةيفافش  ددعتلا يف  كلذ  متي  نأ  ةطيرش  ةيرسلا ، تاقالعلا  نم 

ةغلا نأل  ام ، لكشب  رضحي  ةغلا  حبش  نأ  كشال يف  .ةرسألا  دارفأ  لك  عم 

.اهطبضو اهتبقارم  متت  نأ  ىلع  ميركلا  نآرقلا  ثحي  يف  ةيناسنإ ، ةفطاع 

تاهمأ ىلإ  ةبسنلاب  ىتح  سيلا ، رمألاب  نكي  كلذ   نإب  فارتعالا  بجيو 

.تايلضفلا نمؤملا 

آرقلا رمألا  نأب  ركذ  هنأ  دعسأو  ياج ، هب  ثدحت  يذلا  قطنملا  تمهف 

برعلا ناك  يتلا  ءاسنلا  ددع  نم  دحيل  أ  اإ  تاجوزلا  ددعتب  قلعتملا 

لوسرلا نإ  ةلئاقلا : ةيقارشتسالا  ةركفلا  نإف  مث ، نمو  .تاجوز  نهنوذختي 
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ةيلوجرلا هتاوزن  يضل  ةدحاو ، ةأرما  نم  كأب  جوزت  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 

غلبي ىتح  لجر  رظتني  نأ  دعبتسملا  نم  هنأ  كلذ  .ادج  ةفيخس  ظقف ،

نم ناك  هنإ  مث  .ةيسنجلا  هتابغر  عابشإ  نع  ثحبيل  تاينيسمخلا  فصتنم 

اذكهو رُخأ ، اًعبرأ  ذختيل  نهقلطيو  ٍءاسن  عبرأ  جوزتي  نأ  هل  لهسألا 

.مهتانب هجيوزتب  نودعسيس  اوناك  ملسملا  نأو  .كلذ  دارأ  وه  نإ  كيلاود ،

وأ ءاسنلا ، ءالؤه  ةلاعإل  امإ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هتاجيز  لك  تناك  دقل 

ةلماك ةليبق  هتاجيز  ىدحإ  تقتعأ  دقو  .ملسملا  عمتجمل  ام  ٍةعفنم  ميدقت 

ةجوز ءانثتساب  لمارأ ، وأ  تاقلطم  امإ  نهعيمج  هئاسن  تناكو  .ّقرلا  نم 

؛ كلذ عمو  .نسلا  رغصوأ  تفال ، نسحب  نعتمتي  نهضعب  نكي  لب   ةدحاو ،

تلصاو ام ، اًموي  ةرشابم  ينلاطي  دق  تاجوزلا  ددعت  عوضوم  نأ  تلِخ  ألو 

.اهيف نهيأر  نع  اقيدص  تلأسو  ةلأسملا ، هذه  يثحب يف 

جاوزلا ُّدَُعت  ايقيرفإ ، يس يف  الو  تلسملا ، ءاسنلا  : » نأب وريز  ينتربخأف 

، ةوقلا ىلع  ًاليلدو  فرشتلا ، نم  اًعون  تاجوزلا  نم  ددع  هل  لجر  نم 

ٍتايرخأ ٍءاسن  عم  ٍميظع  ٍلجر ؛ مساقت  نأ  ةركفب  نهسفنأ  نع  نففخيو 

.اهدحو هعم  شيعت  لمم  لجر  نهنم  ةدحاو  لكل  نوكي  نأ  نم  لضفأ 

تقوب نمعني  نأو  ةيلزنملا ، لعألا  نمساقتي  نأ  كلذب  نعطتسي  نهنأو 

«. نهسفنأل لوطأ 

الإ تاجوزلا  ددعت  ةلأسم  ليختت  ال  اهنإ  تلاقف يل  ةنيمأ ، ةروتكدلا  امأ 

نم اًجوزتم  ناك  اهمع  نأ  ور  تدكأ يل  يف  ةيبرعلا ، ةفاقثلا  دودح  لخاد 

شيعت يف تناك  هنم  لك  نأو  اهب ، صاخ  تيب  هنم يف  لك  شيعت  تجوز ،

يفو ناتسكاب .» ادج يف  يعيبط  عضو   » كلذ نأ  تحضوأو يل  .ةقلطم  ةداعس 

ددعت أدبم  ضفرت  اهنأ  تايبرعلا  اقيدص  ىدحإ  يل  تركذ  لباقملا ،

ةيناكمإ ركذب  اهجوز  اهحزا  نأ  ىتح  لبقتت  اهنأو   اتاب ؛ اًضفر  تاجوزلا 
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اهنأل ال قالطلا ؛ بلطت  اهل   اًيفاك  اًببس  كلذ  تّدعو  ةيناث ، ةجوز  هذاختا 

اهنتفت دق  اهتغ  نأ  نم  فاخت  تناك  اهنإ  تلاقو  .ةََّرض  اهل  نوكي  نأ  قيطت 

لصألا عُرش يف  تاجوزلا  ددعت  نأب  تحرش يل  اهنكل  .ىلاعت  هللا  نع  اهيهلتو 

، نلمرتي اللا  ءاسنلل  ةياعرلا  فوت  ىنستي  ىتحو  ةيعتجا ، تالكشم  لحل 

نأ اكمإب  نأ  اًضيأ  يل  تدكأو  .بورحلا  دعب  نومّتيتَي  نيذلا  لافطألاو 

لبقتسملا جوز  ذاختا  نأ  ىلع  ةحارص  صني  جاوزلا ، دقع  يف  اًطرش  فيضأ 

نأ قبس  دقو  .قالطلا  بلطل  اًيفاك  اًببس  نوكي  نأ  نك  ةيناث ، ةجوز 

.نسلا تائم  لبق  نهجاوز  دوقع  طرشلا يف  اذه  ءاسنلا  تعضو 

، ةلأسملا هذه  نع  ميركلا  نآرقلا  يف  ءاج  ام  ةفرعم  ّدوأ  لازأ  ال  تنكو 

كلت نأو  ةنيعم ، طورش  ترفاوت  اذإ  الإ  ددعتلاب  حمسي  ال  هنأ  تدجوف 

هيلع ام  لوأو  .ةددعتم  لاغشأ  يف  اًكمهنم  لجرلا  ىلع  يقبت  اهلك  طورشلا 

نهلماعي نأ  اًضيأ  هيلعو  ةدح ، ىلع  ةجوز  لك  ليعي  نأ  وه  هب ، مزتلي  نأ 

نآرقلا ّرقأ  دقو  .اهب  مازتلالا  لهسلا  نم  سيل  طورش  يهو  لدعلاب ، اًعيمج 

( ٍةدِحوَف ْاوُلِدَْعت  ََّالأ  ْمُتْفِخ  ْنِإَف  : ) ليحتسم رمأ  لدعلا  قيقحت  نأب  ميركلا 

: ىلاعت هلوق  اهسفن  ةروعسلا  كلذ يف  دعب  ءاج  مث  ةيآلا 3 ،) ءاسنلا : ةروس  )

ةيآلا ءاسنلا : ةروس  ( ) ْمُتْصَرَح ْوَلَو  ِءآَسِّنلا  ََْب  ْاوُلِدَْعت  َنأ  ْاوُعيِطَتَْست  نَلَو  )
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ميركلا نآرقلا  نأ  نونمؤي  مويلا  ملسملا  ءلع  نم  ًاثك  نأ  تملع  دقو 

تنك تاصالخلا ، هذه  ىلإ  يلوصو  دعبو  .ةدحاو  ةأرماب  جاوزلا  ىلع  ثح 

.ح ىتح  ينتقّرأ ، املاط  يتلا  ةلأسملا  هذه  ةحفص  يوطأ  نأ  نم 

بناجلا نع  انثدحت  اهسفن ، ةيسمألا  يف  يأ  ياج  عم  اقل  لالخو 

ام نإ  لاقف يل  .هنع  ديزملا  ةفرعم  ىلإ  قوتأ  تنك  يذلا  مالسإلا  نيدل  نطابلا 

نكمتي نأ  وه  فوصتلا  ىنعمو  .فوصتلا  ةقيقحلا  يف  وه  مالسإلل  هبذج 
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نسلا رورم  عم  دجو  دقو  .هللا  ىلإ  هقيرط  دجي  ىتح  هبلق  ةيفصت  نم  ءرملا 

نم كأ  ةلوبقم  هتاسفت  نأو  يبرغلل ، ًالانم  رسيأ  ماع  هجوب  فوصتلا  نأب 

فوصتلا ىلإ  ُرَظنُي  هنأ  يل  حضوأو  .ىرخألا  ةيلكشلا  ةيمالسإلا  تاسفتلا 

وه ام   ) زجنيل نترام  باتك  يف  تأرق  دق  تنكو  .مالسإلا  بلق  هنأ  ىلع 

يدتري نم  ىلع  قلطيو  فوصلا ، نم  ةقتشم  فوصتملا  ةظفل  نأب  فوصتلا )

روهظ لبق  ىتح  ةدابعلاب  اًطبترم  اًاد  ناك  فوصلا  سابل  نأو  فوصلا ،

فوصتملا نأو  ءافصلاب ، اًضحيأ  طبترم  فوصتلا  نإ  ياج  يل  لاقو  .مالسإلا 

.هتيفصت ىلع  لمعيو  هبلقب ، ىنعُي 

: باجأف يفوصلا ، تامارك  نع  ةرم  يل  ركذ  نارمِع  نأب  ياج  تربخأ 

.مالسإلل ىلوألا  نورقلا  يف  يس  الو  ًءاسن ، ةيفوصلا  نم  ثك  ناك  معن ، »

ترذن دقل  ةرصبلا .) ةعبار  ( ـ اًضيأ ِب فرُعت  يتلا  ةيودعلا ، ةعبار  ًالثم  يذخ 

لجو رشو ، خ  نم  ةايحلا  يف  ءيش  لك  نأب  نمؤت  تناكو  هلل ، اهتايح 

«. ةقلطملا هتردقو  هللا  لك  نع  بعت  الإ  وه  ام  حبقو ،

ناونعب ةيودعلا  ةعبار  نع  اًباتك  اطعأ  ياج ، لزنم  رداغأ  نأ  لبقو 

يف نيقف  نيوبأل  ةعبار  تدلو  .لميش  يرام  نآ  هتفلؤمل  ةأرما ) يحور  )

تعيبو يف ةغص ، نس  تمتيتو يف  .قارعلاب  ةرصبلا  نماثلا يف  نرقلا  ةيادب 

ىأر .اهديس  ةمدخ  يف  دهجو  دكب  لمعت  نأ  اهيلع  ناكو  ديبعلا ، قوس 

، هللا ءايلوأ  نم  اهنأ  كردأف  يلصت ، يهو  اهب  طيحت  رونلا  نم  ةلاه  اهديس 

نع ةعبار  تلحرف  .اهقتعأف  هدنع ، ةيراج  اهب  ظفتحا  نإ  هسفن  ىلع  فاخو 

، تاذلل ناركنو  فشقت  ةايح  تشاع  ثيح  ءارحصلا ، وحن  تهجتاو  ةرصبلا ،

حُيف تاماركلا ، نم  ثك  ةعبار  ىلإ  بسنُيو  .اهليل  موقتو  اهراهن ، موصت 

اهتاقالمل تتأ  ةبعكلا  نأو  يلصت ، يهو  اهتداجس  نع  اًموي  تعفترا  اهنأ  ًالثم 

اهيلع دفاوتو  اهتيص ، عاذ  ام  ناعرسو  .جحلل  اهقيرط  يف  ةعبار  تناك  نيب 
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.ءلعلا نم  اهرصع  تالاجر  رهشأ  اًضيأ  ترواحو  .اهنم  ملعتلل  اًبلط  سانلا 

مأ نم  اهدحأ  ناكو  اهاقلتت ، تناك  يتلا  جاوزلا  ضورع  نم  مغرلا  ىلعو 

تحرصو ةدابعلل ، هلك  اهتقو  سركت  نأ  ترثآو  اهلك ، اهتضفر  اهنإف  ةرصبلا ،

رعشت تناك  نإ  تلئُس  حو  .لجو  ّزع  هللا  غل  هصصخت  اًتقو  كل  اهنأ ال 

تيور ةروطسأ  رهشأ  بسحبو  يعم .» اًاد  يبيبح  نإ  : » تباجأ ةدحولاب ،

ةلعش اهدي  يف  لمحت  يهو  ةرصبلا ، ةقزأ  يف  يرجت  اهوأر  سانلا  نأ  اهنع ،

اهنأ تباجأ  كلذ ، ببس  نع  تلئُس  حو  .ءامولد  ىرخألا  ديلا  يفو  ران ، نم 

طِقُست ىتح  رانلاب ، ةنجلا  ميعن  قرحتو  ءاملاب ، منهج  نان  دمخت  نأ  ديرت 

يف اًعمط  وأ  منهج ، نم  اًفوخ  هللا  دبعي  قولخم  ىقبي  الو  بجحلا ، كلت 

ثدحت نم  لوأ  ةعبار  تناك.ميركلا  ههجول  ةصلاخ  ةدابع  هدبعي  لب  ةنجلا ،

، ءازج ٍعمطوأ يف  ٍباذع ، نم  فوخ  نود  اًصلاخ ، ابح  هبحو  هلل  ةدابع  نع 

.يهلإلا بحلاب  كلذ  دعب  هيلع  حلطصا  ام  وهو 

ّدعُيو فوصتلا ، تالاجر  رابك  لعأ  ةسارد  يف  قمعتأ  نأ  بحأ  تنك 

ثلاثلا نرقلا  يف  يمورلا  شاع  دقو  .مهزربأ  ب  نم  يمورلا  نيدلا  لالج 

اهنيح تناك  اهنكل  ناتسناغفأ ، مويلا يف  عقت  يتلا  خلب ، دلو يف  ثيح  رشع ،

ايلاطنأ يف  ةينوق  ىلإ  هيبأ  عم  رجاهو  .ةيسرافلا  ةيروطاربمإلا  نم  اًءزج 

هقفلاو ثيدحلاو  نآرقلا  مولع  اًقومرم يف  ًاملاع  يمورلا  حبصأ  ثيح  ةيكرتلا ،

ةايح نأ  غ  .كلفلاو  تايضايرلاو  ةفسلفلاو  خيراتلا  ىلع  ةوالع  يمالسإلا ،

نيدلا سمش  يفوصلا  ىقتلا  ح  ةنس 1244م ، تغت  نأ  تثبل  ام  يمورلا 

نم ثك  مظن  اًببس يف  تناكو  يمورلاب ، يزيربتلا  ةقالع  تدطوتف  .يزيربتلا 

لالج لعأ  ىظحتو  .يمورلا  ةافو  ىتح  بضنت  يتلا   ةيفوصلا  راعشألا 

نمو .ءاوس  دح  ىلع  قرشلاو  برغلا  يفبك  باجعإب  يمورلا  نيدلا 

ءارعشلا رهشأ  نم  اًدحاو  حبصأ  يسرافلا  يحورلا  دشرملا  اذه  نأ  تاقرافملا 

رصعلا ملعم  هنأ  ىلع  هيلإ  رَظنُي  ثيح  ةيكيرمألا ، ةدحتملا  تايالولا  يف 
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نأ ناك  يأل  نكو  ناكملاو ، نامزلا  دودح  تطخت  هتمكح  نإ  .ديدجلا 

.هنيدو هتفاقث  نع  رظنلا  ضغب  اهبعوتسي 

لوح رودت  اهنأ  ةلهو  لوأ  هيلإ  ليحُي  يمورلا ، راعشأ  ءرملا  أرقي  حو 

كلف اهلك يف  رودت  ةقيقحلا  يف  اهنأ  دجي  اهيف  لمأتملا  نكل  يرشبلا ، بحلا 

ةديحولا ةقيقحلا  وه  بحلا  نإف  يمورلا ، ىلإ  ةبسنلاب  امأو  .يهلإلا  بحلا 

.ءاملاو رانلا  ىلإ  ءارحصلا  نم  ءيش ، لك  يف  ىلجتت  اهنأ  ىريو  ةدوجوملا ،

ًاثحب ىعسي  نظلا  طقف  سيل  : » ًالئاق ةبحألا  ب  لدابتملا  بحلا  فصيو 

«. نظلا نع  ًاثحب  رخآلا  وه  ىعسي  ءاملا  لب  ءاملا ، نع 

.هملعو هميلاعت  ةصالخ  يونثملا )  ) هباتك يمورلا  نيدلا  لالج  نّمض  دقو 

فلأ نيرشعو  ةسمخ  نم  اًوحن  مضي  ءازجأ  ةتس  نم  ناويد  نع  ةرابع  وهو 

، اهتصق صقت  يهو  يانلا  ةبصق  ىلإ  ِغصا  : » هلوقب هلهتسي  رعشلا ، نم  ٍتيب 

ةدوعلل قوتت  يتلا  انحاورأ  ىلإ  يانلا  ةبصق  زمرتو  قارفلا .» ينغت أ  فيكو 

ةليسو نم  ايندلا ، هذه  انتايح يف  لاوط  انل  امو  .ّلجو  ّزع  هللا  ىلإ  اهئراب ، ىلإ 

.هللا ركذو  ةالصلا  قارفلا غ  ةعول  اّنع  ففخت 

تناكو .اتنيجأ  يتقيدص  ةبحصب  ايلاطيإ  ىلإ  ةلحرب  ةنسلا ، كلت  تمق يف 

اهفطعو هللاب ، اهناإ  ينبجعأ  ام  ًاثكو  اًبيط ، اًبلق  كل  ةيكيلوثاك  اتنيجأ 

كرحتم يسرك  ىلع  انسم  ًالجر  بحصت  ًالثم ، تناكف  .كاسملا  ىلع 

نع تلصفنا  يبناج ح  ىلإ  اًضيأ  تفقوو  ماظتناب ، ىهلملا  ىلإ  ةناحلاوحن 

اّنكو ءاشعلا ، تالفح  نم  ًاثك  مظنت  تناكو  ادج ، ةيعتجا  يهو   ٠ نارمِع

ىلع عقاولا  اهتيب  اهعم يف  ميقأ  نأ  ىلإ  ينتعدو  .ندنل  اًعم يف  جرخن  ام  ًاثك 

اتناس حيرض  ىلإ  انبهذ  كانه  نمو  .اهتالطع  هيف  يضقت  يذلا  ايلاطيإ  لحاس 

ناينيتساجوأ ريد  يف  رشع  عبارلا  نرقلا  رخاوأ  يف  تشاع  يتلا  اتير ،

اتير تحبصأ  اهدالوأو ، اهجوز  اهنع  تام  نأ  دعبو  .ايشاك  يف  تابهارلل 
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.دودح الب  هلل  اهبح  ناك  ثيح  ىضرملا ، ةدعاسمل  اهتايح  ترذنو  ةبهار ،

ةقيدح نم  ةدرو  اهل  َِرضُحت  نأ  اهل  ةبيرق  تلأس  اهتافو ، لبق  اهنأ ، ىورُيو 

يأ دجت  نأ  اهتبيرق  عقوتت  و  رياني ، رهش  اهتقو  ناكو  .ايربمأ  مدقلا يف  اهتيب 

، ةقيدحلا ىلإ  تبهذ  اهنأ ح  .جلثلا غ  طوقس  ناوأ  ناك  كلذ  نأل  ةدرو ؛

يه كلت  تناكو  .ريدلا  يف  اتيرل  اهترضحأف  ةحتفتم ، ةديحو  ةدرو  تدجو 

ْتَّلَص .اهتسادقل  اًزمر  ةدرولا  ذاختا  يف  اًببس  تناك  يتلا  ةدرولا ، ةزجعم 

.يرس يف  تقولا  ضعب  وعدأ  تحر  ح  يف  اتير ، اتناس  بارحم  يف  اتنيجأ 

درو ةحئار  مشأ  اذإف   ريدلا ، نم  بيرق  لحم  ىلإ  كلذ  دعب  انبهذو 

ةقيقحلا يفو  اهمشت ، اهنإ   تلاق  ةحئارلا ، كلتب  اتنيجأ  تربخأ  .ةفيفخ ح 

أ نم  ةدكأتم  أل  ةحئارلا ؛ كلت  رمأ  يف  ترتحا  .ةدرو  يأ  كانه  نكت   

؟ لايخلا نم  برض  كلذ  نوكي  نأ  نكمملا  نم  له  نكل  .حوضوب  اهتممش 

درولا ةحئار  نأب  اتنيجأل ، اًقيدص  ناكو  يلوثاك ، ٌّسِق  كلذ  دعب  انربخأ 

نولمحي نم  مه  ءايلوألاو  ءايبنألاو  سيدقلا  نأ  يف  دقتعي  هنأو  ةسدقم ،

، ءارذعلا ميرم  ةديسلاو  مالسلا ، هيلع  ىسيع  انديس  لثم  درولا ، ةحئار 

.اتير ةسيدقلا  ىلع  ةوالع  مالسلا ، هيلع  نيلسو  فسوي  انديسو 

ةمهم يف ةناكم  درولا  ةحئارل  نأ  يفوصلا  جالعلا  نع  باتك  تأرق يف  دقو 

هقرع نأو  درولا ، بحأ  هنأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نع  ىَورُيو  .مالسإلا 

هللا ىلإ  قيرطلا  نوفصي  ةيفوصلا  نإ  مث  .درولا  ةحئار  لمحي  ناك  فيرشلا 

.ةنجلا ىلإ  زمري  يذلاو  اهتمق ، يف  درولا  لمحت  يتلا  كوشلا  ناقيس  اهنأب 

توملاو بحلاو  ةنجلا  لك  ةيزمر  نم  ةدرولا  هلمحت  ام  ًاثك  تببحأ 

رهز ةدرولا  كلذ  دعب  تحبصأ  دقو  .ةثونألاو  بلقلاو  فغشلاو  هلولاو 

.ةلضفملا

ةقيقحلل ةفلتخم  تايلجت  الإ  يهام  اهلك  نايدألا  نأ  اًقحال  بت يل  دقو 
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اًقفوو .اهسفن  ءسلا  ىلع  اهنم  لطن  نأ  اننك  ذفاونب  هبشأ  اهنأ  وأ  اهسفن ،

نم ءاملا  عفل  اّنم  لك  اهمدختسي  ةفلتخم  قيرابأ  لثم  يهف  املأ ، ٍبعتل 

.اهسفن رئبلا 

______________________________________

ملسو هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نأ  هنع  هللا  يضر  ةريره  أ  نع   (1)

تدفصو رانلا  باوبأ  تقِّلغو  ةنجلا ، باوبأ  تحتف  ناضمر  ءاج  اذإ  : » لاق

.ملسم هاور  طايشلا .»

نويكسيروملا هلمح  رئازجلاو  برغملا  رشتنا يف  ءاسفيسفلا  نم  عون   (1)

نفلا اذه  دمتعيو  .سلدنألا  طوقس  دعب  ايقيرفإ  لش  يف  اورقتسا  نيذلا 

ىلطتو لاصلصلاو  طلا  نم  رغصلا  ةيهانتم  ةيسدنه  عطق  جاتنإ  ىلع 

يف قستتل  .تايضرألاو  ناردجلا  يزتل  مدختست  نأ  لبق  ةعيدب  ناولأب 

.ةلئاه ةيسدنه  تاحول 

لاق لاق : ديعس  أ  نع  هدنسب  ناإلا  بعش  يف  يقهيبلا  هجرخأ   (2)

نأ بحيو  لجلا ، بحي  ليمج  هللا  نإ   » ملسو هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر 

«. سؤابتلاو سؤبلا  ضغبيو  هدبع ، ىلع  هتمعن  ىري 
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عساتلا لصفلا 

ةوحص

( ُقَحْلا ُهََّنأ  ْمُهَل  َََّبَتَي  ىَّتَح  ْمِهِسُفَنأ  ِيفَو ، ِقاَفَْالا  اَنِتياَء ِيف  ْمِهيَُِس  )

ةيآلا 53) تلصف : ةروس  )

( لإ رآ    ) ةطحم تلسرأ  مث  .يتقو  لك  ىلع  ةركذتلا  جمانرب  ذوحتسا 

تكرت نأ  ذنم  هلعفأ  تنك  عو  ينع  ريرقت  دادعإل  ندنل ؛ ىلإ  اًقيرف  ةيناملألا 

ٍءاقل ءارجإب  ىرخألا  يه  ةمتهم  نتس  ةيعوبسألا  ةلجملا  تناكو  مإ  ڤي .

، بدأت لكب  يعم  هثيدح  نيرواحملا  نم  لك  أدبف  .هسفن  عوضوملا  نع  يعم 

نع مث  نإ  يس ،)  ) ىلع همدقأ  تنك  يذلا  جمانربلا  نع  ةلئسأ  ّيلع  حرطو 

كأ نتهم  هنأ  بت يل  ام  ناعرس  نكل  .ةايحلا  لجأ  نم  ملعتلا  ةيعمج 

يس الو  ةلئسألا ، كلت  نم  ادج  ةفوختم  تنك  .مالسإلا  يقانتعا  عوضو 

ةلزهم ىلإ  ايناملأ  يف  هيف  تكراش  يذلا  جمانربلا  لوحت  يتلا  ةقيرطلاب 

فيك فرعأ  نكأ  أ   غ  .ةرملا  هذه  رذحلا  ىرحتأ  نأ  ترثآو  ةيمالعإ ،

فحصلا تفاهت  ىلإ  كلذ  يدؤي  نأ  نود  نم  ايناملأ  يف  مالسإلا  نع  ثدحتأ 

يلبقتسم ىلع  تيشخ  أ  ىلإ  ةفاضإ  اذه  ةثمو ، ةيبلس  نيوانع  رشن  ىلع 

.ينهملا

ام ىلع  ولّبقت  سانلا  نأب  ترعش  ثيح  ندنل ، اًما يف  اًفلتخم  رمألا  ناك 

رودت تالباقم  ءارجإ  نم  ةدحاو  ةرم  الو  فوّختأ  وأ  َْبتْرَأ  و  هيلع ، انأ 

كلت ءارجإل  ةداعسلاب  ترعش  كلذ ، نم  سكعلا  ىلع  لب  .ةملسم  وك  لوح 

نم وه  عوضوم  نع  ثدحتلا  بحأ  نأ  يعيبطلا  نم  هنأل  تالباقملا ؛

ٍروسج ب ءانب  مهسأ يف  نأ  لمآ يف  اًضيأ  تنكو  .ّيلأ  ةبسنلاب  ناك  ةيمهألا 

يتلا ةيئاسملا ، دردناتس  جنينفيأ  ندنل  ةديرج  تدرفأ  دقو  .برغلاو  مالسإلا 

تحفص هل  تدرفأ  ينع  ايباجيإ  ًالاقم  ًةرم  ندنل ، عساو يف  راشتناب  ىظحت 
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نأ لبق  هسفن ، لاقملا  رشن  ىرخأ  ةيناطيرب  فحص  تداعأ  دقو  .تلماك 

مالعإلا لئاسو  متها  لاقملا  دّدج  اهدنع ، .كلذ  دعب  ايناملأ  فحص  رشنُي يف 

يلدأ الو  ناكمإلا ، ردق  ًهبم  هيلع  يّدر  نوكي  نأ  تلواحو  يتصقب ، ةيناملألا 

دحأ يف  تلئُس  حو  .دعب  يف  يدض  لغتُست  دق  ةحضاو  تاحيرصتب 

يننإو يصخش ، رمأ  هنإ  ةطاسب : لكب  تلق  مالسإلا ، نع  ةيراوحلا  جماربلا 

.اهلك نايدألا  اهب  تتأ  يتلا  ةلاسرلاب  نموأ  كلذ  نم  مغرلا  ىلع 

تاعقوتلاو ينيد  ب  قفوأ  حفاكأ   ةدملا  كلت  تنك يف  مومعلا ، ىلعو 

لالخ نم  تلباق  أ  نم  مغرلا  ىلعو  .ةينهملا  امازتلا  ّيلع  اهيل  يتلا 

تحبصأ إف  متهالاب ، نيريدجلا  سانلا  نم  ًاثك  يس ) نإ    ) يف يلمع 

، يهجو ىلع  ةماستبا  مسرأ  نأ  ّيلع  نوكي  بك ح  جاعزناب  ايجيردت  سحأ 

غتلا ةيلمع  نأ  تكردأ  .ةينيدلا غ أ  اعانق  عم  ضراعتت  رومأل  جّورأو 

كلت نأو  هرهاظ ، ىلع  سكعنت  نأ  نم  اهل  دب  ءرملا ال  اهشيعي  يتلا  ةيلخادلا 

.لبق يذ  نم  كأ  اهبحاص  غتو  نطابلا ، رثؤتل يف  دوعت  ةرهاظلا  تاغتلا 

رثأ هل  ناك  ةنس 1997م  ةياهن  رمأ يف  ثدحي  نأ  ةفداصم  نكت  ار   اذل ،

نإ يفراعم  دحأ  ينلأس  داليملا ، دايعأ  مسوم  ليبقف  .يقافآ  عيسوت  يف  بك 

ناك ثيح  .كسرهلاو  ةنسوبلا  يف  يخ  عورشم  يف  ةكراشملاب  ةمتهم  تنك 

، راتسوم ةنيدم  يف  اقيسوملل  ورافاب )  ) زكرم حاتتفا  نع  ةرابع  عورشملا 

نطقي ثيح  يقرشلا ، اهرطش  ناكو  نيرطش ، ىلإ  ةمسقم  تناك  يتلا 

بارخ ىلإ  لوحتو  ةنس 1993م ، رهشأ  ةعست  ةدم  رصوح  دق  نوملسملا ،

ةيبرصلا تاوقلا  دي  ىلع  هل  ضرعت  يذلا  لصاوتملا  فصقلا  لعفب 

.ةيتاوركلاو

ليتق فلأ  يتئم  ةفلخم  اهرازوأ  ةنسوبلا  برح  تعضو  ةنس 1995م ، يف 

ترمتسا يتلا  ثالثلا  تاونسلا  لالخو  .اهلك  ةقباسلا  ايفالسوغوي  ءاجرأ  يف 
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لاصيإب ءافتكالاو  لخدتلا  مدع  ةسايس  يلودلا  عمتجملا  مزتلا  برحلا ، اهلالخ 

، ةيرشب اًعورد  نوذخَّتُي  وأ  نولتقُي  سانلا  ناك  يف ح  ةيناسنإلا ، تانوعملا 

ترصوحو .ءايربألا  يندملا  يالم  رّجُهو  تلسملا ، ءاسنلا  فالآ  تبصُتغاو 

راصح لوطأ  دعُي  يف  تاونس  عبرأ  لاوط  وفييارس  ةينسوبلا  ةمصاعلا  اًضيأ 

ناك صخش ، فالآ  ةرشع  وحن  لِتُق  ك  .ثيدحلا  خيراتلا  بورح  هتفرع 

.ملسملا نم  مهّلج 

تاوق تلصاو  ةنس 1995م ، نم  ويلوي  يفو  كلذ ، عم  نمازتلاب 

ةنيدم ىلع  اهتضبق  تمكحأو  يقرعلا ، هطتلا  ةلمح  ةيبرصلا  ةيروهمجلا 

نم مهّلج  ناك  ملسم ، دم  فالآ  ةينا  نم  كأ  تلتق  ثيح  اشتينيربيرس ،

ممألل ةعباتلا  مالسلا  ظفح  تاوق  كرحت  ح   يف  لافطألاو ، لاجرلا 

مئارج فقول  اًنكاس  رصنع ، ةئم  عبرأ  نم  فلأتت  تناك  يتلا  ةدحتملا ،

ةيملاعلا برحلا  ذنم  وروألا  بارتلا  ىلع  ةحبذم  أوسأ  كلت  تناكف  .برصلا 

ةقباسلا ايفالسوغويل  ةيلودلا  ةيئانجلا  ةمكحملا  اًقحال  اهتفنص  دقو  ةيناثلا ،

.ةيعج ةدابإ  ةرج  اهنأ  ىلع  ياهال  يف 

انأو كسرهلاو ، ةنسوبلا  يف  ثدحي  ناك  ام  برق  نع  تعبات  دق  تنك 

رعشأ تنك  ةملسم ، وكو  اًئيش  لعفأ  نأ  ىلع  ردق  مدعل  زجعلاب  رعشأ 

مركألا لوسرلا  هبش  دقو  اعلا  لوح  اوناك  نيأ  ملسملا  ىلإ  يمتنأ  أب 

وضع هنم  تشا  اذإ   » يذلا دحاولا  دسجلاب  ةمألا  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 

تيقلت ًاثك ح  تسمحت  اذل ، ىمحلاو » .رهسلاب  دسجلا  رئاس  هل  ىعادت 

قيدص لبق  نم  راتسوم  اقيسوملل يف  ورافاب )  ) زكرم حاتتفا  روضح  ةوعد 

ةيخ ةمظنم  يهو  برحلا ،) لفط   ) ةمظنم يف  اًراشتسم  لمعي  ناك  يل 

، اعلا يف  ةروطخ  عازنلا  قطانم  كأ  يف  لافطألا  ةيح  ىلإ  ىعست  ةيلود 

ورافاب يلاطيإلا  راقيسوملا  بأد  دقو  .اقح  اًعئار  عورشملا  كلذ  ناكف 
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يقيسوم زكرم  ءانب  لجأ  نم  هلخد ؛ نم  بك  مسقب  عربتلا  ىلع  ةدع  تاونس 

ونيإ نايارب  ناكو  .ةنيدملا  ماكر  بلق  ةحلاصملاو يف  لمألل  اًزكرم  كلذك  نوكي 

.عورشملا ةاعر  نمض  نم  يواب  ديفيادو 

ڤي مإ   تاهويدوتسأ  نم  اًبيرق  برحلا ) لفط   ) ةمظنم رقم  ناك 

يف يرجي  ا  يعولا  ةيمنت  يف  مهسأ  نأ  دعسأ  مكو  ندماك ، يف  ابوروأ 

تناك يتلا  افويج ، يد  ناج  يتقيدص  لالخ  نم  تلمعو  .ةنسوبلا 

عم تاراوح  ءارجإ  ىلع  ةفرعملا ، قح  ةنسوبلا  فرعت  تناكو  برح ، ةلسارم 

يف يرجي  ع  ةباتكلا  لجأ  نم  يلحم  ءاطشنو  ةيقيسوم  تاعومجم 

.ةيناملألا ةفاحصلا  ةنسوبلا يف 

ىلإ ةفاضإ  عورشملا ، اذه  ببسب  راتسوم  ةنيدم  ةرايزل  ةقوشتم  تنك 

نمض ةنسوبلا  تناك  ح  ةنس ، ةئم  سمخ  لاوط  هنأ  كلذ  .رخآ  ببس 

اًبنج نوشيعي  نوملسملاو  ىراصنلاو  دوهيلا  ناك  ةينثعلا ، ةلودلا  دودح 

، ةيفاقثلا اهروذجو  يفارغجلا ، اهعقوم  لضفبو  .ماجسناو  مالس  بنج يف  ىلإ 

قرشلا اًديرف ب  اًرسج  اهنم  لعج  ام  زايتماب ، ةيبوروأ  ةنسوبلا  ةيوه  تناك 

يرسج حبصي  دق  دلبلا  اذه  نأ  تركفو يف  .مالسإلاو  ةيحيسملا  ب  برغلاو ،

.ةملسملا يتيوهو  ةيبوروألا  يتيوه  طبري ب  يذلا  كلذك 

نم ٌبك  ٌددع  هرضح  ًابك  ًاثدح  اقيسوملل  ورافاب )  ) زكرم حاتتفا  ناك 

اهتقزم يتلا  راتسوم  ماكر  طسو  يفو  .ةفاك  اعلا  ءاجرأ  نم  يفحصلا 

، تممُر نأ  دعب  ةخماش  ةيانب  لكش  يف  اقيسوملا  زكرم  حرص  فقو  برحلا ،

مضي ىنبملا  ناك  .لؤافتلاو  ديدجتلا  ىلإ  زمري  ضيبأ  نولب  تيلُطو 

نأ نولمأي يف  نومظنملا  ناكو  ةيتوصلا ، ةزهجألا  ثدحأب  ةَّدعم  تاهويدتسأ 

نأو اهمادختسا ، ىلع  يملاعلا  ىوتسملا  ىلع  ءانغلا  اع  ءسألا يف  ربكأ  َلِبُقت 

لافطألا ةدعاسمل  ممُصت  صقرلاو ، اقيسوملا  يف  سورد  ءاطعإل  رخُست 
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.اهل اوضرعت  يتلا  ةيسفنلا  تامدصلا  نم  يفاعتلا  ىلع  بابشلاو 

ةفاك اعلا  ءاحنأ  نم  قومرملا  ةسايسلا  لاجر  نم  ثك  لسرأ  دقو 

موجنلا روص  طقتلت  ريوصتلا  تالآ  تناك  ح  يف  ةبسانملا ، هذهب  مهتلك 

يف كراشملا  يملاعلا  موجنلاب  نوبحري  مهو  ينسوبلا ، يسايسلاو 

ناكو .ةبسانملا  هذهب  ميُقأ  يذلا  ءادغلا  لفح  روضحل  اومدق  نيذلا  عورشملا ،

يذو وكوزو ، رجاج ، اكنايبو  درابوتس ، موت  بناج  ىلإ  اًرضاح  ورافاب 

روضحلا ىلإ  وتوي  مجن   , ثدح مث  .ونوب  ىلإ  ةفاضإ  ونافوجو ، زنياتفيشت ،

سيئرلا هايإ  هاطعأ  يذلا  يرخفلا  ينسوبلا  رفسلا  زاوج  رخف  لكب  هارأو 

معدل هنم  اًريدقت  ةنسلا ، كلت  يف  شتيفوجيب  تزع  يلع  لحارلا  ينسوبلا 

ىلع : » همالك ضرعم  يف  ونوب  لاقو  .برحلا  ءانثأ  يف  ةنسوبلل  ينغملا  اذه 

ىقلت يتلا  رومألا  نم  ةيخلا  لعألاب  طابترالا  دعي  هنأ   نم  مغرلا 

اذه يف  كراشأو  انه ، نوكأ  نأل  ادج  ديعس  إف  مايألا ، هذه  يف  باجعإلا 

يتلا يه  تناك  ةنسوبلا ، يف  مالعإلا  لئاسو  نأل  بكلا ؛ يمالعإلا  ثدحلا 

«. انه يرجي  ناك  ام  ىلع  يلودلا  عمتجملل  شملا  تمصلا  هجو  تخرص يف 

.ةنسوبلا ةعجاف  ىلع  ءوضلا  طلسيل  هعسو  يف  ام  لك  ونوب  لذب  دقل 

تناك (، ابوروز  ) اهّسو ةنس 1993م ، اهب  ماق  يتلا  ةيملاعلا  هتلوج  لالخو 

، راصحلا تحت   - يهو وفييارس  نم  ايح  اثب  اههج  يُرت  وتوي )  ) ةعومجم

هضورع لالخ  ونوب  ناك  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .برحلا  نم  ةروصم  تالصوو 

مهجارحإل يبرغلا  يسايسلا  عم  ةيفتاه  تاملاكم  يرجي  ةيقيسوملا 

.دلبلا اذه  فنعلا يف  فقو  لجأ  نم  هولعف  مهلاؤسو ع 

اهتعيبط ىلإ  ُدعَب  دَُعت  ةايحلا   نأ  ةنسوبلل ، رايز  ءانثأ  اًحضاو يف  ناك 

نيدودو مهيلإ  تثدحت  نيذلا  سانلا  ناكو  .برحلا  لبق  هيلع  تناك  امو 

قيمعلا نزحلاب  تسسحأ  مهعم ، ثيدحلا  لاط   لك  نكل  .ادج  ءافطلو 
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دقف دقل  .اًنايحأ  ءاكبلا  ىلإ  ينعفدي  كلذ  ناك  مهنيعأ ؛ نكسي  لازي  يذلا ال 

يف ايندلا ، نوكل يف  ام  لكو  مهئاقدصأو  مهتالئاع  نم  اًدارفأ  مهنم  ثك 

برقأ ةدهاشم  وأ  ءابتخالا  ىلع  اومغرُأو  داهطضالاو ، جهتلل  نورخآ  ضرعت 

نرزوأ بتاكلا  يل  لاق  .لتقلاو  باصتغالل  نوضرعتي  مهو  مهيلإ ، سانلا 

«. اهاحضو ةيشع  ب  بيشي  ناك  لافطألا  رعَش  نأ  انظحال  دقل  : » وبيك

ندملاو لبانقلا  نأ  كردأ  تأدبو  اهتعمس ، يتلا  صصقلا  كلت  ينتلاهف 

يذلا رامدلا  ناك  دقل  .بورحلا  اهفلخت  نأ  نك  ام  أوسأ  تسيل  ةرمدملا 

كلذ نم  أوسأ  ةايحلا  ىنعمو  ةيناسنإلاب  مهناإو  سانلا  سوفنب  قحلي 

ةيلمع هبلطتتس  يذلا  معدلاو  مازتلالاو  لمعلا  رادقم  اهنيح  ّبتو يل  .ثكب 

ءانب ىلإ  ةحلملا  ةجاحلاب  مهعانقإو  برحلا ، كلت  نم  اجن  نمل  ناإلا  ةداعإ 

.كلذك لبقتسملا  وحن  ىرخأ  روسجو  اًضعب ، مهضعب  ةحلاصملا ب  روسج 

اقيسوملل ورافاب )  ) زكرم رقم  نضتحتل  راتسوم  رايتخا  تأي   

نوينثعلا ناكو  . (1) يراتسوم )  ) مسا نم  قتشم  ةنيدملا  مساف  ةفداصم ،

لصفي يذلا  اَْفتِرِن  رهن  قوف  رشع  سداسلا  نرقلا  يف  رسجلا  اذه  اونب  دق 

هنكسي يذلاو  اهنم ، يقرشلا  مسقلا  نع  ةنيدملا  نم  اوركلا  رغلا  مسقلا 

ب نايدألاو ، بوعشلا  هتلصل ب  اًزمر  رسجلا  كلذ  ناك  ام  ًاثكو  .نوملسملا 

برحلا لالخ  همدت  ىلع  ةيتاوركلا  ةيعفدملا  تمدقأ  دقو  .برغلاو  قرشلا 

ةيبرتلل ةدحتملا  ممألا  ةمظنم  تذخأ  هسفن ، ببسللو  .كلت  هتيزمر  ببسب 

.ىرخأ ةرم  رسجلا  ءانب  ةداعإ  اهقتاع  ىلع  وكسنويلا ، ةفاقثلاو ، مولعلاو 

ناكو قاسو ، مدق  ىلع  ست  ءانبلا  ةداعإ  لعأ  تناك  راتسوم ، ترز  امدنع 

نم ةدوقفملا  كلت  ناكم  اهنوعضيو  رهنلا ، نم  راجحألا  نولشتني  لعلا 

مدختسا يذلا  هسفن  رجحملا  نم  راجحألا  نوجرختسي  اًضيأ  اوناكو  رسجلا ،

هزاجنإ قرغتسا  ادج  اًحومط  اًعورشم  ناكو  .رسجلا  اهب  اونبيل  ةنس  لبق 450 
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لبح ةنيدملا  يرطش  ب  طبري  ام  لك  ناك  ةنس 1997م ، يفو  .ةدع  تاونس 

نم ةلسلس  رهنلا  يبناج  ىلع  فطصي  ناكو  .فيعض  يبشخ  رممو  ليتم ،

ىلع ةعورزملا  راجشألا  هلج  نم  داز  يسنامور ، دهشم  معاطملاو يف  يهاقملا 

راتسوم هيلع  تناك  ام  ليختي  نأ  ءرملا  ىلع  لهسلا  نم  ناكو  .هايملا  يبناج 

وج وفص  ركعي  برحلا  هتفلخ  يذلا  رامدلا  ناك  اهترز ، نكل ح  .قباسلا  يف 

، نوملسملا هنكسي  يذلا  ةنيدملا ، نم  يقرشلا  بناجلا  ناكو  .ئفادلا  ةنيدملا 

لظف اوركلا ، رغلا  بناجلا  امأ  .رامدلا  نم  ربكألا  طسقلا  لان  يذلا  وه 

، ملسملا مسقلا  لالطأ  ب  لوجتأ  تنك  نيبو  .هلاح  ىلع  بك  دح  ىلإ 

تايانب مهأ  دحأ  رادج  ىلع  ةبوتكم  ربكأ ) هللا   ) ةرابع ىلع  يانيع  تعقو 

دقلو .صاصرلاب  اهيمر  ءارج  نم  بوقثلا  نم  ثك  اهتلاط  دقو  ةنيدملا ،

نم ربكأ  هللا  .ةرابعلا  كلت  هلمحت  يذلا -  قيمعلا  ىنعملا  ىلإ  اهنيح  تهبتنا 

ةاناعملاو رامدلا  ىتحو  .يبسن  ءيش  لك  نإف  هللا ، ءانثتسابو  ءيش ، يأ 

مَلَظ نم  يزاجيف  هرمأ ، هللا يف  مكحيس  راتسوم  ناكس  هاناع  يذلا  توملاو 

بعصأ يف  ىتح  لمألا  ينحن  كلذب  يتعانق  نإ  .لدعلاب  مِلُظ  نمو 

.تاقوألا

اقيسوملل ورافاب )  ) زكرم حاتتفا  لفح  ءانثأ  مهتلباق يف  نم  نم ب  ناك 

صق ناكو  .ةينسوبلا  رتكيس  ةعومجمل  سيئرلا  ينغملا  رويب ، راتالز  سينيإ 

دحأو وه  اًكمهنم  ناك  ةرم ، لوأ  هتحمل  نيحو  .نوللا  نكاد  هرعشو  ةماقلا ،

امأ .ونوب  ىلإ  ثيدحلا  يف  رعشلا ، رقشأ  ناكو  نيرخآلا ، هتعومجم  ءاضعأ 

ةليل نلبد ، رهشأ يف  ةتس  لبق  اهيف  هيلإ  تثدحت  ةرم  رخآ  تناك  دقف  ونوب ،

انأ اطعأ  دق  ك  ميج  ناكو  .هفتح  ديافلا  يدودو  انايد  ةمألا  تيقل 

ميقأ لفح  سيلاوك  فلخ  لوجتلا  نم  نكمتن  ىتح  رورم  تاقاطب  ادو 

ايئانغ اًموبلأ  لجسي  نأ  لمأي يف  ناك  هنأب  اهتليل  ربخأ  دقونوب  ناكو  .كانه 

نكمتي نأ  لبق  يفوت  يلاوقلا )  ) اقيسوم كلم  نكل  ناخ ، يلع  حتاف  ترصن  عم 
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ةروصب ثّدحتو  اًنمؤم ، ًالجرونوب  ناكو  .كلت  هتينمأ  قيقحت  نم -  ونوب 

ناإ ةوق  ززعت  هرئاعش  نأ  ىري  ناك  هنأ  ًالئاق  مالسإلا ، نع  ادج  ةديج 

هللا ىلإ  ريدقتلاب  اًريدج  اًقيرط  هتفصب  مالسإلا  مرتحي  هنإ  اًضيأ  لاقو  سانلا ،

هنإ لاقو  راتسوم ، يف  اقيسوملا  زكرم  معدب  اًديعس  ناكو  .ىلاعتو  هناحبس 

.ةنسوبلا ةبك يف  ةحارب  ّسحأ 

رّكذتو .ةيرعاش  حورب  عتمتيو  اًحرمو ، ايكذ  اباش  رويب  ناك  لباقملا ، يفو 

تعضو نأ  دعب  ةرشابم  وفييارس  ميقأ يف  يذلا  انغلا  وتوي )  ) لفح نحب 

كلت  » نأو ةعئار ،» تناك  ةنيدملا  ءاوجأ  نإ  : » لاقو .اهرازوأ  برحلا 

ةيبملوألا باعلألا  ةرود  ةيلافتحا  ٍبك  دح  ىلإ  هبشت  تناك  ةيلافتحالا 

تفنأتساو ةعوطقملا ، ءابرهكلا  تداع  ةأجفو  .م  ةنس 1984 ةيوتشلا 

( وتوي  ) لفح اورضح  نيذلا  سانلا  لك  ناك  : » فاضأو اهتالحر .» تاراطقلا 

اغأ اًعم  اونغو  مهقرع ، وأ  مهنيد  نع  رظنلا  ضغب  اًضعب  مهضعب  نوقناعي 

(«. كنود نم   ) وأ كعم ،) و( ناو ،)  ) لثم ةحجان ،

.سانلا رعاشم  كيرحت  ىلع  اقيسوملا  ةردقب  كلت  هتلكب  رّكذ  دقو 

نم سانلا  رطاقتي  نأ  وه  ثدحي  نأ  نك  ام  عورأ  : » ةعانق لكب  لاقو 

مالس َفس  هتيرق  ىلإ  ٌّلك  دوعي  لفحلا  يهتني  املاحو  اهلك ، دالبلا  ءاحنأ 

عطتسي ام   ققحت  نأ  لور ) دنآ  كورلا   ) اقيسوم ناكمإب  نإ  .ةحلاصمو 

يساسحإو يق ، مإ   يف  يمايأ  اهنيح  تركذتو  هلعف .» اًدبأ  نويسايسلا 

ةقيقح يف  نكل  .ىنعم  نود  نمو  ايحطس  ناك  هب  موقن  انك  ام  نأب  ًانايحأ 

.خلا لعف  ىلع  ةوقلا  كل  ةيملاع  ةغل  اقيسوملا  نإف  رويب ، يأر  ىلعو  رمألا ،

يف ينبحصي  نأ  رويب  ّيلع  ضرع  ح  قداصلا  ينسوبلا  مركلا  تسمل 

ةنيدملا لالتلا  طوحت  .وفييارس  هسأر  طقسم  ءاجرأ  يلاتلا يف  مويلا  ةلوج يف 

ىلإ اًبنج  ةيديلقتلا  ةينثعلا  ّلاحملا  اهعراوش  يف  فطصتو  بناج ، لك  نم 
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اًقفو تممص  يتلا  لزانملاو  دجاسملاو ، ةقيرعلا  ةيلئاعلا  رودلا  عم  بنج 

ةيواسمنلا ةيروطاربمإلا  دهع  ىلإ  دوعت  سئانكو  ديدجلا ، نفلا  بولسأل 

نم ةينبملا  ةمخضلا  ةينكسلا  تايانبلاو  بتاكملا  تناك  يف  ةيرجملا ،

يعويشلا يف ماظنلا  ةكرت  لثو  يضاملا ، نرقلا  تاينيسمخ  ىلإ  دوعت  بلصلا 

يف لمعتسا  يتلا  قانشوبلا  تايانبب  ةدقلا  ةنيدملا  يف  انررم  .دلبلا  اذه 

عيبب صتخت  َّلاحم  اهلج  تناكو  صوصخلا ، ىلع  نوللا  نكاد  بشخ  اهئانب 

راثآ تناكو  ةوقب ، اًرضاح  وفييارس  خيرات  ناكو  .ةيلحملا  ةينفلا  تالوغشملا 

.اهئاحنأ لك  ةرشتنم يف  ةنيدملا  هل  تضرعت  يذلا  فصقلا 

فئاوط عبرأل  اًنطوم  لفاحلا  اهخيرات  رادم  ىلع  ةنيدملا  هذه  تناك 

قانشوبلاو نويكيلوثاكلا ، تاوركلاو  سكوذوثرألا ، برصلا  يه : ةينيد 

كلت نم  ةدحاو  لك  يقنتعم  نأب  رويب  ربخأو  .دوهيلاو  نوملسملا ،

نم نوجوزتي  اوناكو  لب  ةليوط ، اًنورق  مالسو  نمأ  يف  اًعم  اوشاع  تانايدلا 

ةدحاولا ةلئاعلا  دارفأ  دجت  نأ  بيرغلا  نم  نكي  اذل ،  اًضعب ، مهضعب 

تدجو ىتح  برحلا ، تلح  نإ  ام  نكل  .ةدحاو  ةنايد  نم  كأب  نونيدي 

ةوادعلا راشتنا  يف  اًببس  تناكو  ءابولا ، لثم  بولقلل  اهقيرط  ةبيرلا 

رمألا ناكو  .اهغ  لبق  نم  ةددهم  اهنأب  رعشت  ةفئاط  لك  تناكو  .فنعلاو 

ةدحاولا ةرسألا  دارفأ  ىتح  ىحضأو  نونجلا ، نم  ّس  اوبيصأ  سانلا  نأكو 

.اًضعب مهضعب  دض  نوبلقني 

يتلا تالفحلا  لضفأ  نوكت  نأ  بيرغلا  نم  ناك  فيك  اًضيأ  ربخأو 

يف نولمحي  اًعيمج  اوناكو  .برحلا  ءانثأ  يف  تميُقأ  يتلا  كلت  اهرضح ،

م نيدكأتم  اونوكي  مهنألو   ررحتت ، نأ  ىلإ  ةجاح  يف  ةقاط  مهلخاد 

يف مهل  موي  رخآ  هنأكو  موي  لك  نوشيعي  اوناك  دقف  مايألا ، مهل  هلمحتس 

ةدملا لالخ  ولو  مهسجاوه ، يطخت  نم  سانلا  ءالؤه  نّكو  .ايندلا  هذه 
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ىضوفلاو ةيشحولا  نأكو  ادب  نأ  دعب  تالفحلا  كلت  اهيف  حدصت  تناك  يتلا 

ىلع ميخي  لازي  ال  ناك  فوخلا  نأ  غ  .دبألا  ىلإ  رمتستس  اهوناع  يتلا 

ةقيقحب موي  لك  هرّكذي  ناك  لاحلا  عقاو  نأ  فيك  رويب  ركذت  دقو  .وفييارس 

نإف اًعم ، ةقيقحلا  كلت  صخش  ةئم  ركذتي  ح   » هنأو ام  اًموي  توميس  هنأ 

ةداع اوناك  مهنأ  تملع  تشهد ح  دقل  ربك .» لفحب  هبشأ  حبصي  رمألا 

يهو ناخ ، ترصن  اغأ  ماغنأ  ىلع  نوصقري  مهو  هلوطب ، ليللا  نوضقي  ام 

(. يلاوقلا  ) اقيسو حدصت 

ةيعادبإلا لعألا  وحن  هئاقدصأ  نم  ثك  هجتا  دقف  رويب ، ل ـِــ اًقفوو 

نم بورهلل  ڤي  مإ   نوعباتي  بابشلا  نم  ثك  ناكو  .مهتاقاط  اوغرفيل 

عس دعسأ  دقل  .ناكم  لك  يف  اهرشنت  برحلا  تناك  يتلا  بعرلا  ةلاح 

، َّىلإ نوفرعتي  ةراملا  ناك  ةنيدملا ، ءاحنأ  يف  لوجتأ  تنك  نيبو  كلذ ،

تنك إ  يل  لاق  ح  قح  ىلع  فيتس  ناك  ار  .يعيقوت  ينم  نوبلطيو 

مإ  ڤي. ةبك يف  ةميق  اذ  ًالمع  يدؤأ 

باجأ أجافف ح  هيناغأ ، تلك  ةباتكل  ماهلإلا  دجي  نيأ  رويب  تلأس 

( دبألا ىلإ  يه  ةليللا   ) ةينغأ هنإ يف  لاقو  .يفوصلا  رعشلا  نم  اهمهلتسي  هنأ 

ءيش لك  ةراسخل  ادعتسم  نوكت  نأ  كيلع  : » يمورلا رعش  نم  اًضعب  سبتقا 

تنك اًراركتو ح  اًرارم  رعشلا  كلذ  تعمس  دقل  ام .» اًموي  بحت  نم  لكو 

.ةقيقحلا كلتل  نزحلاب  رعشأ  نأ  الإ  كلمأ  و  ةنسوبلا ، يف 

ناك امدنعو  .يمورلا  نيدلا  لالجب  بجعملا  ربكأ  نم  رويب  ُّدَج  ناك 

.بكلا ّبُِحملا  اذهل  يونثملا )  ) باتك نم  هعماسم  ىلع  أرقي  هدج  ناك  ًاغص ،

.ينسوبلا بعشلا  بولق  ىلإ  ادج  بيرق  يمورلا  نإ  : » ًالئاق رويب  ربخأو 

، ةخألا ماع  ةئملا  رادم  ىلع  هنإ  ثيح  صاخ ، ديلقت  وفييارس  يف  انيدلو 

أرقي نمزلا ، نم  ةعاس  عوبسألا  يف  ةرم  يفوصلا  نم  ةعومجم  عمتجت 
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دارأ نم  لكل  نكو  يمورلل ، يونثملا )  ) باتك نم  اهلالخ  ءلعلاو  خويشلا 

«. تاونس عبس  هلك  باتكلا  ةءارق  ماإ  قرغتسيو  .ةقلحلا  كلت  رضحي  نأ 

لازت يتلا ال  ةيرداقلا  ةقيرطلا  عابتأ  نمو  كلذك ، اًفوصتم  رويب  دج  ناك 

.وفييارس يف  ماع  ةئم  عبرأب  اهرمع  ردقي  ةيكت  يف  ركذلا  تاقلح  دقعت 

نرقلا شاع يف  يذلا  اليجلا  رداقلا  دبع  خيشلا  ىلإ  ةقيرطلا  هذه  بسنتو 

ىلإ لقتني  نأ  لبق  ةيسرافلا  ناليج  ةظفاحم  يف  اليجلا  دلو  .رشع  اثلا 

خيش لوأ  اليجلا  ّدعُيو  .هيدي  ىلع  مالسإلا  ىلإ  فالآلا  لخد  ثيح  دادغب ،

.بقَّلِل يمسرلا  ىنعملاب  يفوص 

.ةنسوبلا يف  مالسإلل  ةبراضلا  روذجلا  نع  عمسأ  نأ  ًاثك  رس  دقل 

ضرأ ىلع  هيلإ  فرعتلاو  ءيش ، ندنل  فوصتلا يف  نع  ةءارقلا  نأ  تفشتكاو 

رويب تلأس  .اًما  فلتخم  رخآ  ءيش  ةدشب ، ضبنيو  ايحي  ناك  ثيح  عقاولا ،

الإ حمسي  نكي  و  .ةقيتعلا  ةيكتلا  كلت  ةرايز  نكمملا يل  نم  ناك  اذإ  َّع 
نّك رويب ، دج  لضفب  نكل  ةيكتلا ، لوخدب  ةقيرطلا  كلت  ىلإ  بستني  نمل 

.اهترايز رمأ  انل  ربدي  نأ  نم  خألا 

يقاب نع  ءيش  فلتخت يف  ةيداع ال  ةيانب  جراخلا  نم  ودبت  ةيكتلا  تناك 

نم ةيكتلا  نكل  .اهبناج  ىلإ  فطصت  يتلا  ضيبألا  ّرجآلاب  ةينبملا  رودلا 

مايقلا نع  لوؤسملا  انداقو  .ةنيكسلاو  ةنينطلاب  ةئيلم  تناك  لخادلا ،

اهفقس ناكو  بشخلا ، نم  اهتيضرأ  تناك  بحرأ  ةفرغ  ىلإ  دجسملا  نوؤشب 

نفلا نم  تاحول  عضبب  ةنيزم  ةفرغلا  كلت  ناردج  تناكو  .ادج  اًيلاع 

لالجلاب معفملا  وجلا  كلذ  يف  لمأتأ  تذخأف  .عطاقتم  فيسو  يمالسإلا 

عتجالا ىلع  ةفوصتملا  بأد  يتلا  ةفرغلا  يف  ةفقاو  انأو  نآ ، يف  لجلاو 

مامأ انب  اذإو  ةقيدحلا ، وحن  وهبلا  ربع  انرسو  .نورق  لاوط  اهيف  هللا  ركذو 

لباقملا ضيبألا  ةيكتلا  رادج  طسوتت  يمالسإلا  نفلا  نم  ةيسدنه  ةفحت 
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مخض حطسم  رجح  نع  ةرابع  يسدنهلا  لكشلا  ناكو  .ةربقملاو  ةقيدحلل 

ةمجن لكشت  ةميقتسم  طوطخب  اًنيزم  ناكو  نيرتم ، وحن  هرطق  غلبي 

كلت نأ  يل  بت  عم ، بناج  نم  مسرلا  ىلإ  ترظن  امدنعو  .ةيسادس 

ىلع تيأر  دقو  .دمحمو  هللا  يتملكل  ةباتك  ةقيقحلا  يف  يه  طوطخلا 

تاباتكلا نم  ىصحي  ال  اًددع  ةقيدحلا  لخدم  برق  ةيرجحلا  ناردجلا 

لك نأب  دجسملا  ىلع  مئاقلا  انربخأ  دقو  .رعلا  طخلاب  تبتُك  دوسألا  نوللاب 

نم هب  هللا  هيلع  حتف  ام  ناطيحلا  كلت  ىلع  َّطخ  ةيكتلا  كلت  شاع يف  خيش 

شيواردلا وأ  ةقيرطلا ، عابتأ  نأب  انربخأو  .ةدابعلاو  ركذلل  هغرفت  لالخ  ملع 

مغرلا ىلعو  .مويلا  ىلإ  ةيكتلا  نوعمتجي يف  اولاز  ام  كانه ، مهيلع  قلطي  ك 

كلذ مهركذ  نإف  هللا ، نوركذي  مهو  مهسفنأ  لوح  نورودي  ال  مهنأ  نم 

هذه ىلع  فوقولل  ةبهرلاب  ترعش  دقل  .ىلاعتو  هناحبس  هللا  نم  مهبرقي 

رخآ ناكم  نكت يف  اهنأ   يس  الو  برق ، نع  اهب  روعشلاو  ةيفوصلا  ديلاقتلا 

! ابوروأ غ 

، ةنسوبلا ةبراض يف  هروذج  نأ  نم  مغرلا  ىلع  فوصتلا ، نأب  رويب  ربخأو 

نمؤملا بولق  يف  ةيناإلا  ةلعشلا  كلت  تناك  ارو  .رتتسمو  موتكم  هنإف 

ح ةيعويشلا ، ةبقحلا  لالخ  ىتح  ضبني  ايح  مالسإلا  ىلع  ىقبأ  ام  يه 

تحت هسفن  لاحلا  رمتسا  دقو  .دصرتو  رارصإ  قبس  نع  دجاسملا  ترّمُد 

فالآ تقلُغأو  عمقلاو ، داهطضالل  نيدلا  ضرعت  ثيح  ايفوسلا ، مكحلا 

لاق دقو  .مهسوفنو  ةفوصتملا  بولق  نم  ناإلا  ُح  كلذ   نكلو  .دجاسملا 

هعابتأ نأ  نم  مغرلا  ىلع  فوصتلا ، نع  سانلا  نم  ثك  ملعي  ال  : » رويب يل 

ناكو نورق .» ةسمخ  نم  كأ  انه  ايح  هيلع  اوظفاح  قرطلا  فلتخم  نم 

لالجب طبترت  يتلا  ةيولوملا ،) ةقيرطلا   ) نوعبتي ةنسوبلا  يف  ةفوصتملا  لوأ 

، نيزنب ةطحم  ىلإ  رويب  راشأ  ةنيدملا ، ىلإ  انتدوع  قيرط  يفو  يمورلا ، نيدلا 

هلدبتسا َمب  يرظنا  ادج ؛ ًاليمج  يولوم  دجسم  ناك  ناكملا  اذه  يف  : » ًالئاق
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تفتخا ببسلا ، اذهل  : » فاضأو .كلذ  عسل  تمِدُص  دقل  نويعويشلا .»

لثم ىرخأ ، قرط  انيدل  مويلا  اننكل  .وفييارس  نم  ةيولوملا ) ةقيرطلا  )

رظني فيك  هتلأسو  ةيعافرلا .»)  ) لقأ ردقبو  ةيرداقلا ،) و( ةيدنبشقنلا ،) )

نمؤملا عيمج  : » ًالئاق ينباجأف  يفوصلا ، ىلإ  نوينسوبلا  نوملسملا 

نم ادج  ٍةيلاع  ةجرد  ىلع  سانلا  ءالؤه  نإ  .اًضيأ  مهمرتحأ  انأو  مهنومرتحي ،

يقابك اوسيل  مهنإ  ةمكحلا ، نم  اًبيصن  اوتوأو  بيط ، قلخ  ىلعو  ناإلا 

«. رشبلا

يف اًرضاح  نكي  نيدلا   نإف  ةفوصتملل ، رويب  مارتحا  نم  مغرلا  ىلعو 

، عفاي نانف  مهلك  اوناكو  .هئاقدصأ  ةايح  يف  الو  ًابك  اًروضح  هتايح 

نوفصي اوناك  مهنأ  عمو  .يقيسومو  ٍمالفأ  يجرخمو  اًباّتك  نولمعيو 

ةالصلا نودؤي  الو  رمخلا ، نوستحي  اوناك  مهبلغأ  نإف  ملسملاب ، مهسفنأ 

ةايح يف  نيدلا  رود  ثاثتجا  ىلع  يعويشلا  ماظنلا  لمع  دقل  .ةضورفملا 

.وربخأ مهنم ك  ةدعاصلا  لايجألا  يس  الو  سانلا ، ءالؤه 

ناإلا نأ  وفييارس ، يف  داليملا  ديع  ةليل  تيضق  ح  يف  بت  هنأ  غ 

اهمسا ةيفحص  عم  ًءاقل  تبترو  .رهاظلا  نم  ربكأ  ةيمهأ  سانلا  ىدل  يستكي 

يف برحلل  اهتيطغت  لالخ  ناج  يتقيدص  تدعاس  دق  تناك  ابوب ) )

، كلذبو يسكوذوثرأ ، بأو رص  ةيكيلوثاك  ةياورك  مأل  ابوب  تدلو  .ةنسوبلا 

تناكو .ةقطنملا  بش يف  يذلا  عازنلا  لماوع  نم  اًضعب  لمحت  اهترسأ  تناك 

ةضوملا تاءالمإ  عابتا  ىرحتتو  نوللا ، نكاد  اهرعشو  ةليوط ، ةماق  تاذ  ابوب 

ينتعد دقو  .ةيلود  ةيمالعإ  تالاكو  ةحلصمل  برحلا  تطغ  دقو  اهمادنه ، يف 

مَّظنُي يذلا  ربكألا  سادقلا  روضحل  اهيلإ  مضنالا  ىلإ  اهئاقدصأ  ضعبو  انأ 

روضحلاب ادج  ةظتكم  ةسينكلا  تناكو  .داليملا  ديع  ةبسان  ةنيدملا  يف 

، هل رصح  ال  ققاولا  ددع  ناكو  ةلوغشم ، اهلك  تناك  دعاقملا  نأ  ةجردل 
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نم ب هؤاقدصأو  رويب  ناكو  .ةسينكلا  باب  نم  لوخدلا  بعصلا  نم  ناكو 

نم ربك  ددع  هيلع  دري  يحيسملا ،  ّسقلا  اّيح  امدنعو  .كلذك  روضحلا 

روضحلا لباقو  .روضحلا  عيمج  ييحي  نأ  لبق  ةهرب  قرطأ  هنأ  غ  روضحلا ،

ادج اصاخ  سادقلا  كلذ  وج  ناكو  قيفصتلاو ، فاتهلاب  ّسقلا  تلك 

ايقيقح ًالافتحا  ناكو  .ايح  يف  لبق  نم  هتدهع  ام  لك  نع  اًما  اًفلتخمو 

وأ يحيسملا  نم  ءاوس  ةسينكلا ، دصق  نم  لك  اإو أ  .ةبحملاو  ةداعسلاب 

.نيرخآلا بناج  ىلإ  يلصيو  لقتحي  ل  ملسملا ، وأ  دوهيلا 

هعمو دجاسملاو ، سئانكلا  يداترم  ددع  نأب  ابوب  ةفيحص  ينتربخأو 

ةجاح سانلا يف  ناكو  .برحلا  ةدم  لالخ  تدادزا  ةماع ، ةفصب  ناإلا  ةجرد 

نع نوثحبيو  ةاساوملا ، نوسملتيو  ةبيصعلا ، تاقوألا  كلت  هللا يف  ىلإ  كأ 

ىلع دعاصلا  ليجلا  نإ  مث  .ىلاعتو  هناحبس  هب  مهناإ  هب  مهدي  لمأ  صيصب 

.ةينيدلا هتيوه  فشتكي  أدب  صوصخلا  هجو 

ىفطصم خيشلا  كسرهلاو ، ةنسوبلل  ربكألا  يتفملا  ابوب  مالك  َقَّدَص  دقو 

مايأ دعب  هدجسم  يف  هعم  ةلباقم  ءارجإ  ةصرفب  ُتيظح  يذلا  شتيس ،

ةمعو ًاليوط  اًبوث  يدتري  ناك  ثيح  .داليملا  دايعأ  تالافتحا  نم  ةليلق 

ًاناإ عشي  ههجو  ناكو  ةبيهو ، راقو  اذ  ًالجر  ناكو  .هبصنم  ىلع  لدت  ةيلاع 

لاق يل: انراوح  لالخو  .جلثلا  ضايب  ضيبأ  ةبذهملا  هتيحلو  هرعشو  اًفطلو ،

هذه يف  راصحلا  ةسيبح  لظتو  اهرهظ ، ةيويندلا  ىوقلا  كل  ريُدت  «ح 

عمتجم راظنأ  تح  تاقلطلاو  فصقلا  تحت  نئتو  تاونس ، عبرأ  ةنيدملا 

ىلإ هجتت  لب  الك ، تو ؟ له  لعفت ؟ كاسع  ف  اًجرفتم ، فقي  يلود 

خيشلا ناك  ّلجو .» ّزع  قلاخلا  نم  نوعلا  نيدجتستو  ةالصلاب ، ءسلا 

ءلع يدحت  زمر  لث  تاوركلاو ، برصلا  عم  برحلا  لالخ  شتيس 

ءلعلا كئلوأ  لمع  دقل  .ّلجو  ّزع  هللاب  يوقلا  مهناإو  مهتماركو  ةنسوبلا 
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هئطاوتو يلودلا ، عمتجملا  ةالابمال  ةهجاوم  يف  مهبعش  داشرإو  ةدايق  ىلع 

سلجملا سيئر  بصنم  لغش  نأ  شتيس  خيشلل  قبسو  .عقو  ام  عم  خراصلا 

وأ ربكألا ، يتفملا  حبصي  نأ  لبق  ماع 1993م ، ذنم  ةنسوبلا  يف  يمالسإلا 

ةدايقلا بصنملا  اذه  عمجيو  .كلذ  نم  تاونس  تس  دعب  ءلعلا ، سيئر 

تظنملا نم  ك  وضع يف  اًضيأ  شتيس  خيشلاو  .اًعم  ةيسايسلاو  ةينيدلا 

ىدتنملل عباتلا  ةئملا  ةداقلا  سلجم  اهنمو  ةيلودلاو ، ةينسوبلا  تايعمجلاو 

، ينيدلا ةداقلل  وروألا  سلجملل  ةيذيفنتلا  ةنجللاو  يملاعلا ، يداصتقالا 

ىظحيو .رصاعملا  اعلا  يف  ةيمالسإلا  تايصخشلا  مهأ  دحأ  اًضيأ  ّدعُيو 

، ءاوسلا ىلع  رغلاو  يمالسإلا  ملاعلا  يف  ةبيط  ةعمسب  شتيس  خيشلا 

.تانايدلا مهافتلا ب  زيزعت  ليبس  هتادوهجمل يف  زئاوجلا  نم  اًددع  ىقلتو 

قيرف لفح  نأ  نع  رويب  يل  هلاق  ام  دّدر  ح  ةبك  يتشهد  تناك  مكو 

وحن تاوطخلا  مهأ  نم  ناك  ربمتبس 1997م ، يف  ميقأ  يذلا  وتوي ) )

.كسرهلاو ةنسوبلا  برحلا يف  دعب  ةحلاصملا 

ىلع اع  ىلإ  ثيدحلا  ىلإ  ينتعفد  كلذك  ةيصخش  عفاود  تناك يل  نكل 

نأ لواحأ  لازأ  ال  تنك  ةيبوروأ ، ةملسم  يتفصبف  .شتيس  خيشلا  ةلكاش 

يل ناودبت  اًنايحأ  اتناك  تللا  - ةينيدلاو ةيبوروألا   - َّيَتَّيِوُه ب  قفوأ 

نم اًءزج  يتفصب  ايح  قيفوتلل ب  ليبسلا  نع  لءاستأ  تنكو  .تضراعتم 

دجأ نأ  ّيلع  ناك  يتلا  ةلئسألا  نم  كلذ  ناكو  ةملسم ؟ وكو  ندنل ، عمتجم 

ضوخأ إ  يل  نولوقي  ملسملا  غ  نم  مهفرعأ  نم  ّلج  ناكو  .اًباوج  اهل 

ميقلا تناك  اذإ  ع  خيشلا  لاؤس  ةصرف  توفأ  نأ  أشأ  و  .ةرساخ  ةكرعم 

وعدي مالسإلا  نإ  اًقالطإ ؛ ال  : » هباوج ناكف  مالسإلا ، ميق  ضراُعت  ةيبوروألا 

يف رذجتم  ةيطارقدلا  أدبم  نإ  مث  .ىرخألا  تانايدلا  مارتحا  ىلإ  هعابتأ 

وهو عباتف ، يايحم ، ىلع  ةموسرم  ةشهدلا  ىأر  هنأ  نم  دب  الو  مالسإلا .»

توم دعب  هنأ  نيدجتسف  مالسإلا ، دهع  ةيادب  ىلإ  ِتدُع  اذإ  : » يل حرشي 
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رواشتلا لالخ  نم  هل  ةفيلخ  ةباحصلا  راتخا  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا 

يطارقد تيوصت  قيدصلا يف  ركبوبأ  وهو  هل ، احص  برقأ  رايتخال  مهنيب 

«. مالسإلا عم  اًما  ةقفاوتم  ةيطارقدلا  نإ  .فرص 

ناك نإ  فرعأ  نأ  تدرأو  ةصاخ  ، حئاصن  ىلإ  ةجاح  يف  تنك  ينكل 

يلمع لالخ  نم  مالسإلاو  برغلا  ب  مهافتلا  ةيمنت  يف  مهسأ  نأ  اكمإب 

ح : » كلذب يمايق  ةيناكمإ  يف  لمألا  هلاق  ام  اطعأ  دقو  جمارب ، ةمدقم 

ام لك  نأل  ةقباسلا ، هتفاقثو  هتيوه  نع  ايلك  خلسني  ال  مالسإلا ، ءرملا  قنتعي 

مالسإلا نإ  .ىوقأ  ةيوه  اذ  اًدرف  ناسنإلا  نم  لعجي  نأ  وه  مالسإلا  هلعفي 

نأ هيف  ضرتفي  ام  هل  حضويو  اًناسنإ ، هتفصب  هتيهامل  همهفو  هتيصخش  ززعُي 

«. اهنم فدهلاو  ةايحلا  كلت  ىنعم  اًضيأ  هل  بيو  ةايحلا ، هذه  هب يف  موقي 

ىلإ هللا  داق  اذامل  فرعأ  نأ  لواحأ  لازأ  كلذ ال  نم  مغرلا  ىلع  تنكو 

تقولا نكل يف  .ةايحلا  هذه  هب يف  موقأ  نأ  ردق يل  يذلا  رودلا  امو  مالسإلا ،

اهب دمأ  يتلا  ةبوجألل  عمتسأو  يتلئسأ ، حرطأ  نأب  ةديعس  تنك  نهارلا ،

ةفاقثلا ةيباجيإلا يف  رومألا  ىنبتن  نأ  اننك  : » لاق يل دقو  .شتيس  خيشلا 

ةعاجنلاو يف قدصلاو  لمعلا  ناقتإو  ينفلا  عادبإلاو  ميلعتلا  لثم  ةيبرغلا ،

.ةيمالسإلا ئدابملل  اًقفو  هسفن  تقولا  شيعنو يف  ديعاوملا ، مارتحاو  لمعلا 

طقف اًروصحم  مالسإلا  ىلإ  ءتنالا  نع  بعتلا  نوكي  نأ  عم  قفتأ  غ أ ال 

ىلإ ال  ةيقرشلا  ةفاقثلا  ىلإ  ةقيقحلا  يف  دوعي  يذلا  ضافضفلا ، سابللا  يف 

«. مالسإلا

إف ةضافضفلا ، ةسبلألا  كلت  ضعبب  ةبجعم  تنك  أ  نم  مغرلا  ىلعو 

يتلا ابوروأ  يف  يس  الو  ةبيرغ ، اًنايحأ  ودبت  اهنأ  يف  هيأر  ىلع  هتقفاو 

كلذ نم  دعبأ  ىلإ  شتيس  خيشلا  بهذ  دقو  .ةغص  ةيرق  لثم  تحبصأ 

وأ ةليوطلا  بيبالجلا  اودتري  نأ  ددجلا  مالسإلا  وقنتعم  راتخي  هنإ ح  هلوقب 
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كلذ نإف  وجسالج ، وأ  سين  وأ  تروفكنارف  لثم  ندم ، يف  صيمق ) راولاش  )

كلذب مهنإ  لاقو  .ءيش  يف  مالسإلا  مدخي  الو  ةيسكع ، ةجيتن  ىلإ  يدؤي 

يفو .مهغل  اًفيخم  مهرهظم  نوكي  ارو  ةبيرغ ، لاكشأ  يوذ  نورهظي 

رهاظملا نم  اًددع  مهديلقتب  مالسإلا  نورضي  ملسملا  ضعب  نإف  ةقيقحلا ،

نأ مهيلع  نأ  ح  يف  ةيمالسإلا ، ميلاعتلاب  اونتعي  نأ  نع  اًضوع  ةيفاقثلا 

.ةقيمعلا هتلاسرو  ههنك  ىلع  اوزكري 

ّدعُي يذلا  ةأرملا  باجح  نع  هلاؤس  ةمواقم  عطتسأ  لاحلا ،  ةعيبطبو 

اوللا ءاسنلا  هدعت  ح  يفف  .برغلا  يف  لدجلل  ةراثإ  لئاسملا  كأ  نم 

يف نهلاطي  يذلا  زييمتلا  نم  مغرلا  ىلع  ررحتلاو ، ةماركلل  اًزمر  هنيدتري 

عمقلا ىلع  اًخراص  ًاليلد  هيف  ىري  ملسملا  غ  ضعب  نإف  برغلا ،

ءادترا نأب  مالسإلا  ءلع  بلغأ  مزج  دقو  .ةأرملا  نالاطي  نيذللا  داهطضالاو 

اعلا اذه  يأر  نع  لءاستأ  تنكو  .ةملسملا  ةأرملا  ىلع  ضورفم  باجحلا 

.ةلأسملا هذه  وروألا يف 

، الوأ هيدترت  نأ  كيلع  نإ  ِكل  لوقأ  نل  : » آلا وحنلا  ىلع  هباوج  ناكو 

، مالسإلاب يملع  بسحب  نكل  .كسفنب  كرارق  هيف  يذختت  نأ  ِكيلع  رمأ  اذهف 

طرش باجحلا  ءادترا  نأب  ديفي  ميركلا  نآرقلا  يف  حيرص  رمأ  يأ  دري   

دحألا دحاولا  هللاب  ناإلا  ىلع  موقي  مالسإلا  نأ  ملعأ  انأ  .ةأرملا  مالسإ  ةحصل 

يه هناكرأ  نأو  هرشو ، هخ  ردقلاو  رخآلا  مويلاو  هلسرو  هبتكو  هتكئالمو 

، سمخلا تاولصلاو  هلوسرو ، هدبع  اًدمحم  نأو  هللا  الإ  هلإ  ال  نأ  ةداهش 

يه هذه  اليبس ، هيلإ  عاطتسا  نمل  تيبلا  جحو  ةاكزلا ، ءاتيإو  ناضمر ، موصو 

«. مالسإلا دعاوق 

لوألا ردصملا  لظي  ميركلا  نآرقلا  نأل  كلذ ؛ عسل  ةبك  ةحارب  ترعش 

تابوعص دجأ  تنك  باجحلا ، ادترا  نود  نم  ىتحو  مالسإلا ، عيرشتلل يف 
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تأدب نإ  أب  رعشأ  تنكو  .ةملسم  أب  ابوروأ  سانلا يف  ربخأ  نأ  ةبك يف 

، ثكب ربكأ  ًالدج  ثدُحأو  ربكأ ، اًمتها  يعرتسأسف  باجحلا ، ءادتراب  ةأجف 

هذه ةسارد  لصاوأ  نأب  يسفنل  تدهعتو  .ءيش  مالسإلا يف  مدخي  كلذ ال  نأو 

.اهيلإ تلصوت  يتلا  ةبوجألاب  اهنيح  تيفتكاو  ةلأسملا ،

ًاثك ينبجعأو  يل ، بك  ماهلإ  ردصم  ربكألا  يتفملا  ىلإ  يثيدح  ناك  دقل 

ىلإ هترظنب  ةبك  ةحارب  ترعش  ةيبوروأ ، ةأرما  رظن  ةهجو  نمو  .هلاق  ام  لك 

.مالسإلا

♦ ♦ ♦

بعوتسأ تقولا   نم  ديزملا  ىلإ  ةجاح  تنك يف  ندنل ، ىلإ  تدع  امدنع 

ترثأو قحب ، ةيركف  ةبرجت  ةلحرلا  كلت  تناك  دقل  .ةنسوبلا  هتشع يف  ام  لك 

ةدعاسمل ام  اًئيش  لعفأو  كراشأ ، نأ  ىلإ  ةجاحلاب  تسسحأف  .ثأتلا  غلاب  ّيف 

مهلدابأ نيرخآ  يبوروأ  ملسم  ءاقل  ىلإ  يتجاح  تدادزاو  .دلبلا  اذه 

اًءزج ناك  مالسإلا  نأ  وه  ةنسوبلا ، يف  ينبجعأ  ام  نإ  .اربخو  يراكفأ 

نود نم  اًضعب  مهضعب  نومهفي  اوناكو  سانلل ، ةيمويلا  ةايحلا  نم  ايعيبط 

ةقيرط يف  كراشتن  اّنك  دقل  .ةياهن  الب  تاسفت  يف  ضوخلا  ىلإ  ةجاحلا 

ملسم اوناك  مهنأل  ساسحإلاو  رهظملا  يننوهبشي يف  اوناكو  اهسفن ، كفتلا 

وأ يناريإ  وأ  يناتسكاب  مهتلباق  نم  ّلج  ناكف  ندنل ، يف  امأ  .يبوروأ 

مزتلم اونوكي  و  هتفاقثب ، اوعبشتو  برغلا ، يف  مهميلعت  اوقلت  اًبرع ،

مهثرإ ءبعب  لقثم  مهلج  ناكو  ميقتسم ، وأ  عرو  وأ  مالسإلا  رئاعشب 

غو تفاقث ، ب  بذبذم  ديدحتلا  هجو  ىلع  مهنم  لاجرلا  ناكو  .يفاقثلا 

نوكت لهو  نوديري ، يتلا  ةأرملا  عون  صخي  يف  رارق  ذاختا  ىلع  نيرداق 

ةلقتسم ةأرما  وأ  اهجوز ، عيطتو  لافطألا  ىعرتو  ماعطلا  وهطت  لزنم  ةبر 

يف ةحجانو  لجرلا  عم  ةاواسملا  مدق  ىلع  اًكيرش  هسفن  تقولا  يف  نوكت 
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.اهلمع

ةيوطنم تناك  مهتلباق  نيذلا  ملسملا  نم  ةيقرعلا  تاعومجملا  مظعمو 

و .اهتاذب  ءافتكالل  حنجتو  ةيعتجالا ، اهتايح  قاطن  نمض  اهسفن  ىلع 

ةعومجم ىلإ  ىتح  الو  تاعومجملا ، كلت  نم  ةدحاو  يأ  ىلإ  ءتنالاب  رعشأ 

، متهم ملسملا  نم  ثك  نكي  و  .اًحتفت  كأ  ملسملا  نم  ربكأو  عسوأ 

نإ مث  .ور  ءانثتساب  ار  يبرغلا ، اقدصأ  ةرئاد  لوخد  نولواحي  وأ 

دجاسملاو مهئايحأ  قاطن  نوكرحتي يف  اوناك  مهتفرع  نيذلا  ملسملا  بلغأ 

لب .مهنع  ةفلتخم  ةيقرع  رئاود  نم  ملس  طالتخالا  نود  اهنودصقي  يتلا 

رهش موص  ةيادب  تقو  ىرخألا يف  نع  فلتخت  تناك  اهنم  ةعومجم  لك  نإ 

يتلا سيياقملا  فالتخال  كلذ  دوعيو  .رطفلا  ديع  موي  ديدحتو  ناضمر ،

، لالهلا ةيؤر  امإ  يهو  هتياهن ، نم  رهشلا  ةيادب  نايبت  اهنم يف  لك  اهدمتعت 

ةكلمملا هنع  نلعت  ام  عابتا  وأ  ديدجلا ، لالهلا  زورب  تقو  باسح  وأ 

.تافالتخالا كلت  ببس  مهفأ  اهنيح  نكأ  .ةيدوعسلا و  ةيبرعلا 

نيركفملاو فقثملا  نم  ةقبط  زورب  فرعت  ندنل  تناك  ظحلا  نسحلو 

اًقفو شيعي  مهضعب  نإ  لب  حتفتمو ، يرصع  اوناك  نيذلا  ملسملا 

، ةيفاقث تابسانم  يف  ملسملا  ءالؤه  يقتلأ  تنكو  بوه .) بيهلا   ) ةفاقثل

.هب ةقلعتم  وأ  مالسإلا  نع  تارضاحم  رضحأ  حو 

ّدعُي تاينيعستلا ، رخاوأ  ةصق يف  ةرتف  لالخ  صاخلا  موّرلا )  ) يدان ناك 

يدانلا اذه  ةركف  دوعتو  .ةديدجلا  ةفاقثلا  هذه  ناضتحال  بسانملا  ناكملا 

يف يدانلا  اذه  ناكو  .قباسلا  يف  ةحجان  ةيماحم  تناكو  يعاسلا ، اضر  ىلإ 

معط زِّهُج  دقو  وشتورج .)  ) يدان ىلع  درلا  نم  اًعون  هتعيبطو  هلكش 

.سولجلل ناكمو  ضرعلل ، قاورو  ءاخرتسالل ، ناكمو  تابورشملل ، نكرو 

نم يدانلا  روكيد  امأ  .ايمالسإ  اًعباط  لمحي  ناك  هنكل  ايرصع ، ناكملا  ناكو 
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يتلا ةيديلقتلا  نونفلل  زلراشت  مألا  ةسردم  ةبلط  زاجنأ  نم  ناكف  لخادلا ،

ةسردملا كلت  ةبلط  نقتيو  .ندنل  قرش  ةقطنم يف  يهو  شتيديروش ، عقت يف 

نم اًعطق  نوعدبيف  رصاعم ، بولسأب  سدقملا  نع  بعتلا  بيلاسأ 

وأ رفنسملا ، جاجزلا  مادختساب  ةيسدنه  ميماصتو  ةفرخزلا ،)  ) كسيبارألا

.نداعملا وأ  بشخلا ، وأ  طلا ،

ام ديدحتلا  هجو  ىلع  ناك  هنأل  موّرلا ،)  ) يدانب ادج  بجعملا  نم  تنك 

ةعيبطبو فراعتلاو ، لصاوتلا  ةصرف  مهل  حيتي  هنأل  نوملسملا ، هيلإ  جاتحي 

يدانلل ماعلا  وجلا  ناكو  .كلذك  ملسملا  غل  اًحوتفم  يدانلا  ناك  لاحلا 

مهضعب ىلإ  اوثدحتي  نأ  ءاسنلاو  لاجرلا  ناكمإب  ناكو  حايترالا ، ىلع  ثعبي 

، رمخلا اهيف  مدقي  ناك  يتلا  ةيداعلا  تاناحلا  سكعب  مارتحا ، لكب  اًضعب 

ملسملا رعشُي  ام  وهو  اهنم ، ناكم  لك  يف  اًرضاح  ءيذبلا  لزاغتلا  ناكو 

تنكو .اهنع  داعتبالا  ىلإ  مهعفديو  قيضلاب ، مهنيد  ميلاعت  قيبطتب  مزتلملا 

باهذلا بنجتأ  تأدبو  ةيداعلا ، تاناحلا  هسفن يف  قيضلاب  رعشأ  تأدب  دق 

باهذلا ةركف  اًموي  ينبجعت  لاح ،  يأ  ىلعو  .تاناحلاو  يداونلا  ىلإ 

تقو دعب  ةشمرقملا  سطاطبلا  سايكأ  لوانتو  ةلثلا ، ىتح  رمخلا  ءاستحال 

ناكو .ذيبنلا  نم  سأكو  ةملكلا  ىنع  ةبجو  لوانت  نع  اًضوع  ماودلا ،

ليلقب يف ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  لبق  تاناحلا  وداترم  أدبي  نأ  اًضيأ  ينجعزي 

.ةدحاو ةعفد  ةبلا  سوؤك  نم  ثك  بلط 

ةيمالعسإلا تابسانملا  يف  ماتلا  حايترالاب  رعشأ  نكأ  لباقملا ،  يفو 

لالخو .ءاسنلاو  لاجرلا  ب  اًحضاو  لصفلا  ناك  ثيح  ندنل ، يف  ةيديلقتلا 

ءاسنلاو يف ةهدرلا ، نم  بناج  ىلع  نوسلجي  لاجرلا  ناك  تارضاحملا ، ضعب 

لاجرلا لغشي  نأ  نم  لضفأ  كلذ  ناك  لاح ، يأ  ىلعو  .رخآلا  بناجلا 

هتنياع دهشم  وهو  ةيفلخلا ، دعاقملا  يف  ءاسنلا  كرتتو  ةيمامألا ، دعاقملا 

٢٨١



يف سنجلا  ب  لصفلل  تالواحملا  هذه  لك  ببس  اًموي  مهفأ  و  .اًضيأ 

اولمعو اوسرد  رخآ ، صخش  يأ  نأش  كلذ  مهنأش يف  نوملسملا ، ثيح  ندنل ،

لئاسو نومدختسي  اوناكو  ءاسنلاب ، لاجرلا  اهيف  طلتخي  طاسوأ  يف 

نأب رعشأ  اًاد  تنكو  .سنجلا  نم  اهيبكارب  ظتكت  يتلا  تالصاوملا 

مكحت يتلا  دعاوقلا  نم  ةعومجم  ةوطسب  مزاللا  نم  كأ  نوعي  ملسملا 

لكشب مهنيب  يف  زجاوحلا  نوميقي  مهنأ  ةجردل  سنجلا  ب  فرصتلا 

نأ ىلع  ةلالدلل  يتخأ ،) و( يخأ )  ) اًضعب مهضعب  نوداني  مهنإ  لب  .يوفع 

ةطبار نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةوخألا ، دودح  ىدعتت  نأ  نك  مهنيب ال  تاقالعلا 

سنجلا ب  لخادتلا  نأ  مهفتأ  تنكو  .ناإلا  ةوخأ  يهو  مهلصت  ةديطو 

ينكل .كلذ  ينقارو  لب  مهغ ، ب  ناك  ك  ملسملا  ب  اًجراد  نكي   

.اهيف غلابم  ةقيرطب  َّرسفُي  ناك  مارتحالا  كلذ  نأ  اًنايحأ  ىرأ  تنك 

ناكو .ءاقدصألا  عم  تقو  ءاضقو  جورخلل  يلاثملا  ناكملا  مورلا )  ) حبصأ

( كورلا  ) موجن روصم  سردناس ، رتيب  كلذكو  ماظتناب ، هداتري  مالسإ ، فسوي 

يهو ةصفح -  هتجوزو  زردناس  ناك  ثيح  .مالسإلا  قنتعا  يذلا  قباسلا 

، يضاملا نرقلا  تاينيتس  يف  زيبيهلا )  ) ةكرح عابتأ  نم  ادنلتكسأ -  نم  ةجلاعم 

اذه داّور  نم  يإ  ياج  ناكو  .فوصتلا  ةصاخ  مالسإلاب  تهي  نأ  لبق 

هباتك ردصأ  حو  .تارضاحملا  نم  ًاثك  هيف  ىقلأ  ثيح  كلذك ، يدانلا 

يدانلا ميقأ يف  يذلا  ءاقللا  لالخ  هدقتب  موقأ  نأ  ينم  بلط  هللا ،) ُرُّكََذت  )

عمج تالفح  نم  اًددع  يدانلا  فاضتسا  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .ةبسانملا  كلتب 

يرمألا اعلا  هراتخاو  ةايحلا ، لجأ  نم  ملعتلا  ةمظنم  ةحلصمل  تاعربتلا 

تمظُن ةديصق  رهشأ  يهو  ةدربلا ،)  ) ميدقتل فسوي  ةزمح  خيشلا  روهشملا 

صارقأ ةعومجم  ةروصب  اهجارخإ  ىلع  ركفملا  اذه  لمعو  ةيربلا ، خ  يف 

ةغللاب اهيلع  هقيلعت  ىلإ  ةفاضإ  ةديصقلا ؛ داشنإ  يوتحت  ةطوغضم 

دبعو ةنيمأ  ةروتكدلا  ةمظتنم  ةروصب  يدانلا  داّور  نم ب  ناكو  .ةيزيلجنإلا 
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تسسأ يتلا  هتجوزو ، يرمأ ، جرخمو  لثمم  وهو  رازالس ، فيطللا 

يتلا بتكلا  رشن  يف  ةصصختم  رشن  راد  يهو  نشياكيلباب ،) بياتيكرآ  )

يدانلا نأ  هل ، فسؤي  نكلو م  .يمالسإلا  ركفلاو  ةيناإلا  لئاسملاب  ىنعت 

اهتقو سركت  نأ  ترثآ  اهنأل  اضر ؛ تجوزت  ح  نس ، عضب  دعب  هباوبأ  قلغأ 

( مورلا يدان   ) قالغإ فلخ  دقل  .ةيلبقتسملا  اهترسأو  اهجوزب  ةيانعلل  هلك 

.ندنل ةيمالسإلا يف  ةيركفلا  ةايحلا  ًابك يف  اًغارف 

دقو .ندنل  يف  ىرخألا  ةمهملا  ةطشنألا  نم  ثك  كانه  ناك  نكل 

، ةيحرسملا ضورعلا  روضحو  ةينفلا ، ضراعملا  ةرايزب  ًاثك  تعتمتسا 

ةليسو تارؤملاو  تارضاحملا  اًضيأ يف  تدجوو  .ةيفوصلا  اقيسوملا  تالفحو 

نإف ظحلا ، نسحلو  .ىرخأ  تاعوضومو  مالسإلا  نع  ديزملا  ملعتل  ادج  ةمهم 

ناكو .برغلا  وأ  قرشلا  نم  ءاوس  اعلا  نيركفملا يف  لضفأ  بطقتست  ندنل 

اهمدق ةرضاحم  ةنسوبلا ، ىلإ  يتلحر  دعب  اهترضح  يتلا  تارضاحملا  ب  نم 

اذه ناكو  .رصن  سح  ديس  روتكدلا  روهشملا ، اريإلا  فوسليفلاو  اعلا 

تاعوضوم يف  تالاقملا  تائمو  اًباتك ، سمخ  نم  كأ  ردصأ  دق  ركفملا 

همسا دروو  ةفسلفلاو ، يمالسإلا  نفلاو  ةئيبلا  ملعو  نوكلا  ملع  لثم  ىتش ،

مهغو لسارو  رتراسو  نياتشنيآ  بناج  ىلإ  ءايحألا ، ةفسالفلا  ةبتكم  نمض 

مالعأ زربأ  نم  اًضيأ  رصن  روتكدلا  دعُيو  .نيرشعلا  نرقلا  يركفم  نم 

نايدألاو ةيوسلا  بتكلا  عيمج  نأ  دقتعت  يتلا  ةدلاخلا ، ةفسلفلا 

يدانت يتلا  ةينوكلا  قئاقحلا  سفن  ىلع  اهعيمج  قفتت  ةيفسلفلا  ميلاعتلاو 

هذه ينتراثأ  دقل  .اهيف  اودجو  يتلا  ةفاقثلا  وأ  نامزلا  نع  رظنلا  ضغب  اهب ،

نأ ّدوأ  تنكو  ايح ، يف  تشع  ام  لالخ  نم  اهتحص  تسمل  أل  ةركفلا ؛

.بكلا اعلا  اذه  لالخ  نم  كأ  اهيلإ  فرعتأ 

روتكدلا ىلع  ودبي  ناكو  روضحلاب ، ادج  ةظتكم  تارضاحملا  ةعاق  تناك 
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ةبيه ورهن ، ةقايب  ضيبأ  اًصيمقو  ءادوس  ةلذب  اهتليل  ىدترا  يذلا  رصن ،

كلت لالخو  .هسفن  تقولا  ةباعدلاب يف  عتمتيو  ايدج  ناك  .ليبن  ٍلجر  راقوو 

مايقلا اهصخلو يف  هللا ، ىلإ  لوصولا  حيتافم  رصن  روتكدلا  لوانت  ةرضاحملا ،

فيك حرش  دقو  .هللا  ةفرعمو  نسحلا ، كولسلاب  يلحتلاو  ةينيدلا ، ضئارفلاب 

دعبلاو يقفألا  دعبلا  ه : اسنإلا  دوجولل  نيدعب  ب  زييمتلا  نك 

هشيعمو ةيداملاو  ةيويندلا  ناسنإلا  ةايح  ىلإ  يقفألا  دعبلا  شيو  .يدومعلا 

ضرعم رصن يف  روتكدلا  لاقو  .يحورلا  دعبلا  ىلإ  زمف  يقفألا ، امأ  يمويلا ،

، يقفألا دعبلا  زواجتي  نأ  هللا  نم  برقتلا  ىلإ  ىعسي  نم  لك  ىلع  : » همالك

هَبلق هلل ، ُهَّلُك  حن  نأ  كلذ  ينعيو  ايدومع ، هللا  ىلإ  هسفنب  يقتريو 

يأ هبوشت  نأ  وأ  ددرت ، يأ  كلذ  هكرحت  نوكي يف  الأ  بجيو  .هَحورو  هَدسجو 

نأ برقتلا  اذه  ىلإ  ىعسي  نمل  نك  هنأ ال  ىلع  زكرو  ام .» عون  نم  ةبئاش 

لوح موحلا  ىلإ  سانلا  حنجي  يفو  : » لاقو ةيحطسلا ، رومألاب  يفتكي 

يذلا ساّطعلا  لثم  هتايط  يف  اوسمغني  نأ  مهيلع  نإف  نيدلا ، نم  بناوج 

رصعلا اذه  يف  سانلا  نم  ًاثك  نإ  .زنكلا  نع  ًاثحب  رحبلا  يف  هسفنب  يوهي 

ةبراق اهتيمست  اننك  ةبراقم  يف  تانايدلا ، فلتخم  نم  اًرومأ  نوقتني 

«. اًبلاقو اًبلق  تانايدلا  كلت  نم  ايأ  نوقنتعي  مهنكل ال  ديدحلا ، رصعلا 

هانع نيدلاب  نونمؤي  اودوعي  سانلا   نم  ًابك  اًددع  نإف  عقاولا ، يفو 

لضفألا هنوري  ام  اوقتني  نأ  طقف يف  متهم  اوحبصأو  يرئاعشلاو ، يلكيهلا 

: هلوقب هترضاحم  رصن  روتكدلا  متخ  دقو  .ةيحور  ميلاعت  وأ  ةنايد  لك  يف 

«. ركذلاو ةالصلا  لالخ  نم  يه  هللا  عم  لصاوتلل  ةرشابملا  ةليسولا  نإ  »

نم ناكو  روضحلا ، ب  ةفولأملا  هوجولا  نم  ًاثك  داتعملاك ، تلباقو 

اع مهتفرع يف  نمم  ايأ  فداصأ  نأ  عقوتأ  .ةنيمأ غ أ   ةروتكدلا  مهنيب 

دحأل ضرع  لوأ  روضحل  ناكملا  ةرداغ  مهأ  تنك  نيبو  .اقيسوملا  ةعانص 
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يذ  ) ةعومجم يف  ةيساسألا  ةينغملا  دنياه ، يسيرك  تلباق  مالفألا ،

اهنأ نم  دكأتأ  رظنلا   تنعمأو  .ك  ميجل  ىلوألا  ةجوزلاو  زردناتيرب ،)

ةدع ةيقيسوم  تابسانم  انيقتلا يف  دق  انكو  .مالسلا  انلدابت  مث  ًالعف ، يسيرك 

ناكو .اًعم  ثدحتن  ةصرفلا   انل  حنست  نأ  نود  نكل  نسلا ، ىدم  ىلع 

.ًابك اًقفاوت  قفاوتن  نأ  انل  عقوتو  اهتلباقم ، لواحأ  نأب  ينحصن  دق  ميج 

ةكلم يرظن  ةهجو  نم  تناكف  .نزتملا  اهءادأو  اهتوص  ًاثك  بحأ  تنكو 

ىضم يف تقو  يأ  نم  كأ  كلذك  تدب  دقو  عزانم ، نود  كورلا )  ) اقيسوم

ةيلاع ةمزج  يدترت  يهو  انس  رغصأ  تدب  ثيح  رصن ، روتكدلا  ةرضاحم  ةليل 

ءادوس ةرتس  هولعت  تناك  ةصق  مكأ  اذ  اًصيمقو  زنيج ، لاورسو  قاسلا ،

.قينأ زارط  تاذ 

، اًضعب انضعب  ىلإ  ثيدحلاب  انعتمتسا  ثيح  هلحم ، يف  ميج  عقوت  ناكو 

نم ةدع  ةرهشأ  دعب  يف ) نايارب   ) ةلفح سيلاوك  اًددجم يف  انيقتلا  حو 

تّوفأ حلا ،  كلذ  ذنمو  .تقيدص  انحبصأو  انفتاوه ، ماقرأ  انلدابت  كلذ ،

تناكو .ىسنت  ٍتابسانم ال  اهلك  تناكو  ندنل ، ةيقيسوملا يف  اهتالفح  نم  ايأ 

دقو .اهتيصخش  ًاثك  تببحأو  حايترالاب ، يحوت  اهتاكرح  نم  ةدحاو  لك 

هللا بحت  تناكو  صلخملا ، انشيرك ) يراه   ) عابتأ نم  اهنأ  اًقحال  تفشتكا 

تناكو مالسإلا ، اهيف  ا  هيلإ ، لصوت  يتلا  ةيحورلا  قرطلا  لكب  متهتو  ًاثك ،

ةسردم ضراعم  ىلإ  اًعم  بهذن  انكو  .نيدلا  اذه  نع  ةلئسألا  ضعب  ينلأست 

نيدلا لالج  نع  ةرضاحم  ىلإ  ةرم  اهتبحصو  ةيديلقتلا ، نونفلل  زلراشت  مألا 

بك ثأت  ةرضاحملا  كلتل  ناك  دقل  .رصن  روتكدلا  ءاقلإ  نم  تناكو  يمورلا ،

، بجي ينيد ك  قنتعأ  نأ  تدرأ  نإ  ركف أ  ةحص  تدكأ  دقو  كلذك ، ّيف 

يدقت عم  ضراعتي  ناك  ام  وهو  اهلك ، ايح  يحانم  يف  هجمدأ  نأ  ّيلعف 

ميلاعت عم  ضراعتي  ناك  همدقأ  تنك  ام  ىوتحم  نأ  كلذ  .ةيهيفرت  جماربل 

ثبلا نإ  يس )  ) ةطحم تفقوأ  ثيح  اعد ، باجتسا  هللا  لعلو  .مالسإلا 
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عمجت جماربلا  نم  لودج  ميدقت  نأ  ودبيو  .م  ةنس 1998 فصتنم  ابوروأ  يف 

هلكأ يف ِتؤي  هيراوحلا   جماربلاو  ايديموكلاو  اماردلاو  هيفرتلاو  رابخألا  ب 

يف مألا ، مهتغلب  ثدحتت  ةانق  ةعباتم  نودوي  اوناك  سانلا  نأل  ابوروأ ؛

ببسلا ناكو  .ةيبوروألا  لودلا  مظعم  ةيوناث يف  ةغل  ةيزيلجنإلا  ةغللا  تناك 

ناكو .ةيبوروأ  ةيلحم  تاونق  قالطإ  ةبراقمل  مإ  ڤي  جاهتنا  ءارو  هسفن 

تاونق قالطإ  ةركف  حجنت  نأ  يف  كلذك  يس ) نإ    ) ىلع نواقلا  لمأي 

.داصتقالاو رابخألا  ىلع  مهجمارب  ىوتحم  يف  اوزكري  نأ  اوررقف  ةصصختم ،

لمعلا يف تأدب  دق  تنكو  .يل  ادج  اًيتاوم  ةطحملا  قالغإ  تيقوت  ناك  دقو 

حاتتفا دعبو  .هحاجنإ  ىلع  لمعأ  نأ  يف  لمآ  تنكو  ديدج ، يخ  عورشم 

ممألا ىلإ  ةنسوبلا  فس  ينلأس  صق ، تقوب  اقيسوملل  ورافاب )  ) زكرم

زيمتي يقيسوم  لفح  ميظنت  ىلع  دعاسأ  نأ  كاس ، دمحم  ديسلا  ةدحتملا ،

ةطشنألا نم  ةلسلس  نم  اًءزج  هتفصب  هيف ، لث  يتلا  تافاقثلا  ددعتب 

دقو .وفييارسب  ربمتبس 1998م  يف  ةجمربم  تناك  يتلا  ةيفاقثلاو  ةيسايسلا 

شياعتلا عيجشت  ىلإ  فدهيو  .رسجلا  ْيأ  جديرب ،)  ) مسا عورشملا  ىلع  قلطأ 

تلبقف .ينيدلاو  يفاقثلاو  يسايسلا  راوحلا  لالخ  نم  ةنسوبلا  يف  يملسلا 

ٍناجرهم ميظنتب  ُتفَّلُك  مث  نمو  .ددرت  نود  نم  فسلا  ةداعس  ةوعد 

ىلع لصحأ  نأ  تلواحو  يفراعمو ، الاصتا  تمدختساف  بك ، يقيسوم 

ناك ناجرهملل  دادعإلا  تقو  نأ  .هيف غ  ةكراشملل  نانفلا  لضفأ  ةقفاوم 

اقدصأ ناك  ظحلا ، ءوسلو  .يل  ًابك  اًيدحت  ّلثم  ام  وهو  ادج ، اًقيض 

مهقرفب اوعمتجي  نأ  مهيلع  رّذعت  وأ  ىرخأ ، ديعاو  طبترم  امإ  نونانفلا ،

ٍطاطخ نع  ًالاقم  أرقأ  ذإ   ةفيحصلا ، حفصتأ  انأو  ٍةرم  تاذو  .ةيقيسوملا 

تضرع يف هلعأ  نأ  لاقملا  ركذ  .ىفطصم  دمحأ  روتكدلا  وه  ٍملسم  ٍاعو 
انحوي لحارلا  ناكيتافلا  اباب  هل  اهّهجو  ةوعد  ىلع  ًءانب  ناكيتافلا  فحتم 

زكرملا يف  ةرضاحم  يقليس  ىفطصم  روتكدلا  نأ  اًضيأ  ركذو  .اثلا  سلوب 
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روضح تررق  يمالسإلا ، نفلاب  علوملا  نم  ألو  ندنل ؛ يف  يرصملا  يفاقثلا 

، مالسإ فسويو  كاس  دمحم  عم  ءاقل  ناك يل  ةرضاحملا ، دعبو  .ةرضاحملا 

يف رسجلا ) ناجرهم   ) همسا ردصت  ىلع  قفاوي  نأب  خألا  عانقإ  يونأ  تنكو 

.وفييارس

اهلهتسا ثيح  متهالل ، ةثم  ىفطصم  روتكدلا  ةرضاحم  تناكو 

ثدحتي لسرتساو  يهتني .» هللا ال  عادبإ  نإ  : » هيف لوقي  نوطالفأل  سابتقاب 

دعاوقل عضخت  اهنأ  فيكو  اهسيياقمو ، ةيبرعلا  فورحلا  لاكشأ  نع 

دعاوقلا كلت  تناكو  .اًديرف  ايرصب  ًغانت  اهيلع  يفضت  ةمراص  ةيسدنه 

يتلا سروغاثيف  اهعضو  يتلا  سيياقملا  اهسفن  يه  ىفطصم ، روتكدلل  اًقفو 

سروغاثيف ةيرظنل  اًقفوو  .يبهذلا  ددعلاو  يقيسوملا  مّلسلا  ساسأ  تلكش 

مكحت لب  بسحف ، يداملا  اعلا  مكحت  ةيضايرلا ال  ناوقلا  هذه  نإف  هذه ،

، حورلا لاطي  ماجسنا  هنأ  ىلع  قّلختلا  مهف  نكو  .اًضيأ  يقالخألا  اعلا 

روتكدلا دكأو  .دعاوقلا  كلت  ساسأ  ىلع  حرلا  كلتل  طبضنم  ليدعت  هنأكو 

، اقيسوملا نأش  كلذ  هنأش يف  رعلا ، فرحلا  نأ  رسفي  ام  اذهو  : » ىفطصم

«. هيلإ رظني  نم  ايحورو يف  ايقالخأ  ًاثأت  رثؤي  نأ  ىلع  ةردقلا  كل 

روتكدلا لعأ  ةسارك  ىلإ  ترظن  حو  هتعمس ، ام  ًاثك  ينبجعأ 

ىرخأ تناك  ح  يف  ةيتيز ، تناك  هتاحول  نم  ًاثك  نأ  تدجو  ىفطصم ،

ميركلا نآرقلا  نم  ةمهلتسم  تناك  اهلك  هلعأ  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ةزرطم 

تناك ثيح  رصعلا ، حورب  ضبنت  تناك  اهنإف  فيرشلا ، يوبنلا  ثيدحلاو 

ٍّماتو ٍثم  ماجسنا  ضعب يف  قوف  اهضعب  تاقبط  قستت يف  ةيبرعلا  فورحلا 

نف ( ـِــ ب هلعأ  ضعب  ينتّركذو  .داعبألا  ةيثالث  لاكشأ  يف  رسكني  ناولأل ،

.اهلج نم  تداز  ةءاضإلا  نم  اًعون  ةبك  ةجردل  لمحت  تناكو  ويديفلا ،)

هتيقل يذلا  تفاللا  حاجنلاب  ينتربخأ  يتلا  نيرثاك  هتجوز  ىلإ  تثدحت 

٢٨٧



رثؤيل ةينيدلاو  ةيفاقثلا  دودحلا  زواجت  اهثأت  نأ  فيكو  امور ، يف  هتاحول 

هسفن اثلا  سلوب  انحوي  ابابلا  نإ  لب  .ةسينكلا  ةلدارك )  ) نم ثك  ىتح يف 

عورشم نع  يبناج  نم  اهتربخأف  .ىفطصم  دمحأ  روتكدلا  نفب  بجعأ 

ب اًرواحتو  لصو  ةلص  نوكي  نأ  ىلإ  ىعسي  هنأو  رسجلا ،) ناجرهم  )

ىفطصم روتكدلا  لعأ  ضرع  ىلع  لمعن  نأ  اًعم  انررقف  نايدألاو ، تافاقثلا 

.اًضيأ ةركفلاب  بحر  يذلا  اهجوز  ىلع  كلذ  دعب  ينتفّرعو  .وفييارس  يف 

امور نم  ةرشابم  لقنت  نأ  بجي  لعألا  كلت  نأ  انركفو يف  انثيدح ، انلصاوو 

اذه ةكراش  كاس  فسلا  عنُقأ  نأ  ىوس  اهنيح  َّقبتي يل  .وفييارس و  ىلإ 

ىفطصم  روتكدلا  لعأ  ةسارك  نيرثاك  ينتطعأو  .قومرملا  طاطخلا 

مالسإ فسويو  فسلا  ةداعس  تلباقو  .يعتجا  دعوم  دنع  يعم  اهذخآ 

تصاخلا تيمالسإلا  تسردملا  ىدحإ  يهو  نبلل ، يروبسدنورب  ةسردم  يف 

اتحبصأ تللاو  ندنلب ، تنرب  ةيحاض  يف  مالسإ  فسوي  هسسأ  تللا 

دق ٍذئنيح  مالسإ  فسوي  ناكو  .ايناطيرب  يف  ةيمالسإلا  سرادملل  اًجذوأ 

زاجنأ ىلع  مازتلا  لكب  فرشيو  ةيخلا ، لعألا  ناديم  ادج يف  اًطيشن  حبصأ 

.ةمهملا تاعورشملا  نم  ثك 

يدتري اهنيح  دعي  و  .مارتحا  لكبو  ةوافحب  مالسإ  فسوي  بحر  

لوأ ناكو  ىرخأ ، ةرم  اقيسوملا  اع  ىلإ  داع  دق  ناكو  ليوطلا ، ضيبألا  ءادرلا 

وفييارس ناجرهم  وه  ةنس ، ةرشع  عبس  ماد  عاطقنا  دعب  هيف  كراشي  ضرع 

روتكدلا ةكراشم  ةركفب  لجرلا  عانقإ  ةبوعص يف  يأ  دجأ  .و  ةنس 1997م 

فرعي ناك  هنأ  فداصو  نفلا ، قشعي  مالسإ  فسوي  ناكو  .ىفطصم  دمحأ 

هسح نع  كاس  دمحم  فسلاو  مالسإ  فسوي  نم  لك  ّربعو  .طاطخلا 

ىلع مالسإ  فسوي  ةقفاو  ادج  ةلئافتم  تنكو  .ناجرهملا  كلذ  حاجنإل 

ىلع ةينغأ  هتيدأت  ةيناكمإ  هيلع  تحرتقا  ح  نكل  ناجرهملا ، يف  ءانغلا 

ةلمج ةركفلا  ضفر  وتوي ،)  ) قيرف نمونوب  ينغملا  عم  حرسملا  ةبشخ 
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نأ دقتعي  صخش  عم  ةبشخلا  ءالتعا  ةركف  ذبحي  هنأ ال  حرشو يل  ًاليصفتو ،

دلوي ك دلي و   هللا   نأب  نونمؤي  ملسملا  نأ  فرعأ  تنكو  اُمأ .» هلل  »

ينكل ميرم ، ةديسلا  نبا  وه  ىسيع  نأو  صالخإلا ، ةروس  كلذ  ىلع  تدكأ 

ىلع اًعم  ةينغأ  ءادأ  يف  نالجرلا  عمتجي  نأ  عئارلا  نم  نوكيس  هنظأ  تنك 

ضرعلا كلذ  نوكي  نأ  نكمملا  نم  ناكو  ةيدئاقعلا ، هتافالتخا  نم  مغرلا 

.حاجنلا اهل  رّدقُي  ةركفلا   نأ  غ  ةحلاصملا ، ىلإ  اًزمر 

داجيإ ةلواحم  ب  ًاثك  كلذ  تبقعأ  يتلا  عيباسألا  لالخ  تلغُش 

نع ثحبلاو  ركاذتلا  زجحو  ناجرهملا ، يف  ةكراشملل  ةيقيسوم  تاعومجم 

.ناجرهملا ميظنتل  ةيكيتسجوللا  ليصافتلا  ةفاكب  متهالاو  ةبسانم ، قدانف 

اهلك تناك  ثيح  ةسيفنلا ، ىفطصم  دمحأ  روتكدلا  لعأ  لقن  نأ  غ 

.اهتهجاو يتلا  تايدحتلا  ربكأ  نم  ناك  وفييارس  ىلإ  مجحلا ، ةمخض  تاحول 

ةجرد تناك  نيبو  عوبسأب ، رعلا  طخلا  تاحول  ضرعم  دعوم  لبقو 

ىفطصم روتكدلا  عم  ترفاس  اهتورذ ، لصت  ثدحلا  ىلإ  انقوشتو  انسح 

نم ردحنت  ةملسم  يهو  نيرثاك ، تحبصأو  .ةنسوبلا  ىلإ  نيرثاكو 

ةبسنلاب دشرم  هنأك  حبصأ  يذلا  دمحأ  كلذكو  ةبرقم يل ، ةقيدص  ادنلتكسأ ،

تنك يتلا  ةثكلا  هلئسألا  نع  ملحو  ربص  لكب  ةباجإلا  ددرتي يف  نكي  و  ّيلإ ،

ىلإ انلصو  حو  .مالسإلاب  قلعتت  ةفلتخم  تاعوضوم  نع  هل  اههجوأ 

نم ثك  تغلأ  دقف  .ةمراع  ىضوف  يف  قراغ  انسفنأ  اندجو  وفييارس ،

ىرخأ تاعومجم  ىلع  رّذعت  ح  يف  اهتكراشم ، ةيقيسوملا  تاعومجملا 

يذلا مظنملا  نأل  كلذو  اًعابت ؛ بعاصملا  تلاوتو  .ةشأتلا  ىلع  لوصحلا 

ةلكشم ربكأ  نأ  غ  .فرتحم  اونوكي  و  ًةاوه ، اوناك  مهعم  انلماعت 

دق ىفطصم  روتكدلا  لعأب  ةلمحملا  ةنحاشلا  نأ  انملع  يه ح  اهانهجاو 

ايفاملا نأب  يرست  تاعئاش  تأدبو  ةبك ، ةمدصب  اًعيمج  انبصأف  .تَدِقُف 

دمحم فسلا  لسرأف  .اهيف  ام  لك  ىلع  تلوتساو  ةنحاشلا ، راسم  تلوح 
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ةبك ةمدص  كلت  تناكو  .ةنحاشلا  رثأ  يفتقي  نم  روفلا  ىلع  كاس 

يمسرلا حاتتفالا  موي  قبس  يذلا  مويلا  ءاسم  يف  نكل  .نيرثاكو  دمحأل 

نم ثك  دعاسو  .ناجرهملا  عقوم  ىلإ  مالسب  ةنحاشلا  تلصو  ناجرهملل ،

راد يف  يسايق  تقو  يف  هتاحول  قيلعت  ىلع  ىفطصم  روتكدلا  عوطتملا 

انبعت ةجيتن  تناكو  ةلصاوتم ، تاعاس  انلمعو  .ضرعلل  اكشتينتيموأ ) )

نع ةرابع  ةينفلا  ىفطصم  روتكدلا  عطق  نم  ةعطق  مهأ  تناكو  .ةلهذم 

نم  10x10x10 نم نوكتي  فافشلا ، كيلكألا )  ) نم بك (1)  بعكم 

اذه ناكو  .ديدحتلاب  اًبعكم  نع 99  حتفي  فشكي ح  ةغصلا ، تابعكملا 

ىنسحلا هللا  ءسأ  ىلإ  شيف  مقرلا 99 ، امأ  ةبعكلا ، ىلإ  زمري  ينفلا  لمعلا 

قحلاو زيزعلاو  يلعلاو  دحألا  اهنمو  ىلاعتو ، هناحبس  هتافص  لمحت  يتلا 

انثدح دقو  .اهغو  دودولاو  روفغلاو  ميركلاو  ميلعلاو  يحلاو  نمحرلاو 

نأ ملسملا  ىلع  نأ  ءاشعلا ، لوانتن  نحنو  ةرم  هتجوزو  انأ  دمحأ  روتكدلا 

.ةيمويلا هتايح  عقاو  يف  اهيناعم  لثمتيو  تافصلا ، كلت  راعشتسا  ىرحتي 

نم ةفص  وأ  ًسا  ديرملل  نوطعي  يحورلا ، خويشلا  وأ  نيدشرملا  ضعب  نأو 

كلذ رثأ  هبلقو  هسفن  دجي يف  ىتح  هركذ  ديرملا يف  ذخأيف  ىلاعت ، هللا  تافص 

.هبلقو هسفنل  ًءاود  وأ  اًجالع  هتفصب  ةفصلا ، وأ  مسالا 

حاتتفاب اهنيح ، كسرهلاو  ةنسوبلا  سيئر  شتيفوجيب ، تزع  يلع  ماق 

ءلعو يسايس  نم  نيرضاحلا  قيفصت  تحت  ىفطصم  روتكدلا  ضرعم 

فسلا ىلإ  ةفاضإ  يلحملا ، ءاهجولا  نم  ددعو  يقيسومو  نانفو  نيد 

لعألاب اورهبنا  ضرعملا ، نويفوصلا  نودشنملا  راز  حو  .مألا 

رمتسا دقو  .ةيئاقلت  لكب  هللا  نوركذي  اوقلطنا  مهنأ  ةجردل  ةطوطخملا 

.عيباسأ ةعبرأ  ضرعملا 

روتكدلا اهمدق  دقو  نارحبلا ،) يقتلي  ثيح   ) ةلضفملا يتحول  مسا  ناك 
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ىلع ًءانب  ةحوللا  هذه  زجنأ  دق  دمحأ  ناك  .وفييارس  فحتمل  ةيده  ىفطصم 

سمخلا ىركذلا  ةبسان  ناتسكاب ، ةلودل  ًةيده  ايناطيرب  ةكلم  نم  ٍفيلكت 

: نمحرلا ةروس  نم  تيآلا 19 و20  نع  ةرابع  ةحوللاو  .دنهلا  نع  اهلاصفنال 

(. ِناَيِغْبَي َّال  ٌخَزْرَب  َُهَنْي  (َ ١٩  ) ِناَيِقَتْلَي ِنْيَرْحَبْلا  َجَرَم  )

ءاقتلا ةرهاظ  ىلع  فقأ  نأ  كلذ  نم  ةدع  نس  دعب  يل  ىنست  دقو 

(، ساوجأ سادورتنوكنإ   ) ةطقن دنع  ليزاربلا  علا يف  يأر  اهتيأرو  نيرحبلا ،

رهنو ورجين  رهن  يقتلي  عقوملا  كلذ  يفف  سوانام ؛ يف  هايملا ) ءاقتلا   ) ْيأ

، ةيلمرلا هايملاو  ءادوسلا  هايملا  ستو  ههايم ، جزت  نأ  نود  نم  يدنارج 

، رظنملا كلذ  ينشهدأ  دقل  .ةدع  تارتموليك  بنج  ىلإ  اًننج  هطخ ، يف  لك 

دمحأ روتكدلا  اهيف  هطخ  يتلا  ةحوللاو  نمحرلا  ةروس  يتيآب  رّكذو 

اهنأكو جزتت  نأ  نود  يقتلت  ةفلتخم ، ناولأ  نم  طوطخب  ىفطصم 

شياعتلا ىلإ  زمري  دهشملا  كلذ  ناك  دقل  .علل  رم  غ  دحب  ةلوصفم 

قرشلاو ضرألاو ، ءسلا  لثم  اًضعب ، اهعضعب  لمكي  ضئاقن  ب  مجسنملا 

.ضئاقنلا كلت  أشني ب  يذلا  عِدبمُلا  بارطضالاو  ةأرملاو ، لجرلاو  برغلاو ،

نم ربمتبس  نم  لوألا  يف  ىرج  دقف  وفييارس ، يف  يقيسوملا  لفحلا  امأ 

، هقالطنا نم  قئاقد  سمخ  لبقو  .انيرأ  اكيلاتيم  بعلم  يف  ةنس 1998م ،

.هلك لفحلا  تارقف  مدقأ  نأ  ينم  بلط  نأب  كاس  دمحم  فسلا  أجاف 

كلتل ةدعتسم  نكأ  أ   نم  مغرلا  ىلعو  اًقالطإ ، بلطلا  كلذ  عقوتأ  و 

مهأ لفحلا  جمانرب  نمضت  دقو  .اًروف  حرسملا  ةبشخ  تيلتعا  دقف  ةمهملا ،

ةيدوهيلاو ةيسكوذوثرألا  يهو  وفييارس ، يف  ةينيدلا  ةيداشنإلا  قرفلا 

همسا باش  مامإل  ةكراشم  ناجرهملا  تارقف  نم  ةرقف  لوأ  تناكو  .ةيفوصلاو 

تناك يتلا  ديهشلا ،)  ) ةينغأ يدؤيل  برغز  نم  اًصيصخ  دقو أ  يليلأ ، زيزع 

.لفحلا كلذل  ادج  ةبسانم  تناك  ثيح  برحلا ، اوعقو يف  نم  يِّيَُحتو  َِِرت 
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، ةليمجلا هتينغأ  تينرتو  ئالملا ، هتوصب  يبلق  دشنملا  اذه  َّزه  دقل 

اًبوهوم اًدشنم  زيزع  نكي  و  .هئادأ  ةقر  نم  مهعومد  نوثك  فرذو 

وه نإ  اًحجان  ًجن  صي  نأ  هناكمإب  ناكو  ًيسو ، اباش  ناك  لب  بسحف ،

يف اًمامإ  لمعي  نأ  راتخا  ميركلا ، نآرقلل  اًظفاح  ناك  هنأل  نكل  .كلذ  دارأ 

.برغز دجسم يف 

اهبولسأ يف  جز  يتلا  ماف ،) دنآ  ماجد   ) ةعومجم رود  ءاج  كلذ  دعبو 

كلت ًالئاه  ًءادأ  اومدق  نمم  مهغو  نودروب  كيرإو  ةيسنرفلاو ، ةيبرعلا  ب 

يف يساسألا  ضرعلا  رود  ءاج  صق ، تقوب  ليللا  فصتنم  دعبو  .ةليللا 

يتلا دنوارجردنأ ) لابولج  سنارت -  ) ةعومجم ءادأ  نم  ناكو  ناجرهملا ،

ىلع اشاتان  صقر  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .سلطأ  اشاتان  ةقفرب  ةبشخلا  تبهلأ 

ناك كلذ  نإف  ةلصب ، ةيمالسإلا  ميقلا  ىلإ  ت  نكي  ةيقيرفإ   تاعاقيإ 

، ةليللا كلت  لالخ  اوصقرو  حرف ، اًعيمج  اوناكو  .ةيئانثتسا  ةفصب  ًالوبقم 

ب نم  يرسيوسلا  يفاقثلا  قحلملا  ناك  .لفحلا  يف  مهتقوب  اوعتمتساو 

ةبيقح تعضأ  ىلإ أ  تهبنت  اًحابص ، ةعبارلا  ةعاسلا  دنعو  .كلذك  روضحلا 

.يدوقن ةظفحمو  ناطلا  ركاذتو  يرفس  زاوج  ىلع  يوتحت  تناك  يتلا  يدي 

تناك فيظنتلا  ةيلمع  نأ  تدجوف  اهنع ، ثحبأ  بعلملا   ىلإ  تدعف 

اهضعب ةعوضومو  ةيوطم  اهلك  يساركلا  تناكو  .قاسو  مدق  ىلع  ةيراج 

.يساركلا دحأ  ىلع  ةعوضوم  يتبيقح  تحمل  ام  ناعرس  ينكل  .ضعب  قوف 

أجافم تناك  مك  .كانه  اهعضوو  اهدجو ، اًبيط  اًصخش  نأ  حضاولا  نمو 

.اهلاح ىلع  تلظ  لب  اهيف ، ناك  ءيش م  يأ  صقني  هنأ   تدجو  ةبك ح 

كلذ نم  عيباسأ  دعب  ةوهقلا  برشل  فودليج  بوب  تلباق  دقف  لباقملا ، يفو 

قُرست يتبيقحب  ذإو  زجنيك ، عراش  ىلع  هبتك  هبقلي  يذلا  لضفملا  هاهقم  يف 

.راهنلا ةحضاو  ةلواطلا يف  لفسأ  نم 
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راتسوم ةنيدم  ىلإ  اهب  تمق  ةلحر  ةنسوبلل  رايز  ماتخ  كسم  ناك 

نم ةرك  ةوعد  ىلع  ًءانب  نيرثاك ، هتجوزو  ىفطصم  دمحأ  روتكدلا  ةقفرب 

ةيدنبشقنلا ةقيرطلل  ًةيكت )  ) انَيري نأ  دارأ  يذلا  ينسوبلا  ةفاقثلا  ريزو 

اذه دادجأ  ضعب  مهسأ  دقو  .جاجالب  ةيرق  يف  تضم  ةدع  نورق  ىلإ  دوعت 

ةنسوبلا لالت  ةرايسلاب  انزتجا  نأ  دعب  ةيكتلا .)  ) كلت ةماقإ  يف  ريزولا 

تاردحن ةطاحم  ةغص  ةحب  يف  بصي  ناك  رهن  ةاذاح  انرس  ءارضخلا ،

ناك بيرغو ، ضيبأ  لزنم  هنإ  .انتهجو  ىلإ  انلصو  نأ  ىلإ  ةيلاع ، ةيرخص 

ىلع لزنملا  يِنُب  .ةيبشخ  هذفاون  تناك  ح  يف  تاجو ، لكش  ىلع  هفقس 

عقوم فحت  ةنيكسلا  تناك  ثيح  ةيزوف ، هايم  ىلع  لطي  ردحنم  ةفاح 

ٍروضحب ةيكتلا ،)  ) ىلإ يقيرط  يف  رهنلا  راوجب  سأ  انأو  تسسحأو  لزنملا ،

ةغص ةفرغ  يف  انب  اذإو  انتيذحأ  انعزن  لزنملا ، انلخد  حو  .يوق  ِّيحور 
نم ةقلح  طسوتي  ايودي ، عونصم  نوللا  رمحأ  داجس  اهتيضرأ  وسكي 

عس ناكمإلاب  ناكو  .ركذلا  تاقلح  ماقت  تناك  ةفرغلا ، كلت  يفو  .دئاسولا 

كلذ لعجي  ام  وهو  رهنلا ، لالخ  اهنايرج  يف  ةباسنملا  هايملا  ريرخ  توص 

يذلا ةيكتلا  حيرض  ةرايزب  انل  َحِمُسو  .ركفتلاو  ةالصلل  اًبسانم  اًناكم  لزنملا 

نوميقي اوناك  نيذلا  ةيدنبشقنلا  ةقيرطلا  خويش  رابك  ضعب  روبق  مضي 

اهفقس ناكو  يضرألا ، قباطلا  نم  ةغص  ةفرغ  روبقلا يف  تناك  ثيح  .كانه 

يلمخملا شقلا  ىلع  اًعوضوم  تاحبسلا  نم  ددع  ناكو  .ادج  اًضفخنم 

بوثب ىطغم  دومع  بصتني  ناك  يف  روبقلا ، كلت  يطغي  ناك  يذلا  رضخألا 

ةفرغلا كلت  ىلإ  تلخد  .ءارضخ  ةمع  هولعتو  فد ، لك  سأر  ةيحان  نم 

هيدي عفري  اباش  تيأر  ح  يجاردأ  تعجر  ام  ناعرس  ينكل  ءوده ، لكب 

لوخد اكمإب  نأبو  ىهتنا  هنأب  ّيلإ  راشأ  .تاماقملا  دحأ  مامأ  ءاعدلاب 

يمسا ركذ  نأب  أجاف  ةفرغلا ، باب  دنع  همامأ  رمأ  تنك  انيبو  .ةفرغلا 

ةطحم ىلع  جمارب  ةمدقم  ىرأ  نأ  اًموي  عقوتأ   : » ًالئاق بجعت  مث  ًالئاستم ،
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عقوتأ أل   يتشهد ؛ نم  لقأ  هتشهد  نكت  ناكملا .»  اذه  مإ  ڤي يف 

اًبوث يدترأ  تنك  أ  يس  الو  ناكملا ، اذه  لثم  يف  دحأ  ّيلإ  فرعتي  نأ 

.يرعش يطغي 

ةروس أرقن  نأ  دمحأ  روتكدلا  حرتقا  شوعنلا ، مامأ  فقاو  اّنك  نيبو 

ةحتافلا ظافلأ  قطنأ  تنك  انيبو  .خويشلا  ءالؤه  حاورأ  ىلع  ةحتافلا 

ةأجف تسسحأ  ذإ  .لبق  نم  ُُهتِْربَخ  نأ  قبسي يل  رمأ   ثدح يل  ةيبرعلاب ،

كشو ىلع  تنكو  .شوعنلا  ةهج  نم  ترثأتسا   ةقاطلا  نم  ةيوق  ةجوم  نأب 

و .يردص  ألو  رمغي  بحلا  نم  يوق  روعشب  نإو  ييعو ، دقفأ  نأ 

اًساسحإ نإف  راودلاب ، ترعش  أ  نم  مغرلا  ىلعو  .ارتعا  يذلا  ام  فرعأ 

هنأب ملعأ  نكأ  يبلق   ام يف  اًئيش  نأ  ول  ك  ناك  دقل  .يبلق  ألم  روبحلاب 

مامأ انفوقو  لاوط  ساسحإلا  كلذ  ينمزال  دقل  .يلخاد  يف  قافتسا  دوجوم 

.ناكملا كلذ  انرداغ  نأ  ىلإ  ددبتي  و  شوعنلا ،

ةكرب مهمزالت  هللا  ءايلوأ  نأب  وربخأ  عقو يل ، ام  اقدصأل  تفصو  ح 

نم ُّعُِشت  ةكربلا  كلت  نإ  لب  .دبعتلاو  ةالصلا  نم  مهتايح  هيف  اونف  ام  رثأ  نم 

ةرجحلا كلت  يف  يلصي  ناك  يذلا  باشلا  اندجوو  .ءايلوألا  كئلوأ  روبق 

ىلع اًضعب  انضعب  عّدوو  ةهرب ، انثدحتف  .بابلا  دنع  جراخلا  يف  انرظتني 

.ام اًموي  ةلاحم  يقتلنس ال  اننأ  دكؤي  وهو  هتلك 

ةدق ةيحيسم  ةفئاط  مهو  ليموغوبلا ،)  ) ةحرضأ انرز  انتدوع ، قيرط  يف 

رشاعلا نرقلا  ب  ام  ةنس ، ةئم  سمخ  ءاهز  لبق  ةقطنملا  يف  تشاع 

.اهيلع ةيسكو  ذوثرألا  ةسينكلا  يضقت  نأ  لبق  داليملل ، رشع  سماخلاو 

نود مهنأك  صاخشألو  ةتفال  موسرل  شقنب  ةنيزم  ةحرضألا  كلت  تناكو 

لالهلا شقن  لمحت  ىرخأ  روبق  دهاوش  تناك  يف  مالسلاب ، ةبكلا  مهيديأ 

داس يذلا  يخيراتلا  شياعتلا  ىلع  ةحضاو  ةلالد  لدي  ام  بيلصلا ، بناج  ىلإ 
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.ينسوبلا ةفاقثلا  ريزو  كلذ  ىلإ  راشأ  ك  ةيحيسملاو ، مالسإلا 

يف ياشلا  لوانتل  ينسوبلا  ةفاقثلا  ريزو  اناعد  عادولا ، ةظحل  ّوند  عمو 

رّمُد دق  هفالسأ  نع  هثرو  يذلا  تيبلا  كلذ  ناكو  .يفيرلا  هلزنم  ةقيدح 

كلذ تافلخم  ةلابق  ةقيدحلا  يف  يساركلا  انعضوف  برحلا ، ببسب  اًما 

يف يفتخت  سمشلا  تناك  نيبو  .ديعب  نم  لطي  ءاسملا  ناكو  .رامدلا 

لازأ ال  تنكو  .ةلحرلا  كلت  لالخ  هانشع  ام  لك  عجرتسن  انسلج  ءايحتسا ،

دعب ادج  ةديعس  تنكو  ةيكتلا ، يبلق يف  تسمل  يتلا  ةكربلا  كلت  ثأت  تحت 

هتجوزو دمحأ  روتكدلا  ناك  .مالسب  تاطوطخملا  ضرعمو  ناجرهملا  ّرم  نأ 

.رهابلا حاجنلا  كلذ  هضرعم  حاجنل  نيرورسمو  اضرلاب ، نارعشي  نيرثاك 

نك وفييارس ، غ  رخآ ، ناكم  نم  ام  هنأ  كردأ  دمحأ  روتكدلا  نأ  دقتعأ 

ب ةوهلا  رسج  ىلع  دعاستو  لضفأ ، اهتمهم  هيف  يدؤت  نأ  ةينفلا  هلعأل 

.سانلا ناإ  زيفحتو  تافاقثلا ،

ةيلمع لالخ  اهانهجاو  يتلا  اهسفن  تالكشملا  عوقولا يف  بنجتن  ىتحو 

لعألا كلت  نحش  ىلع  انلمع  ةنسوبلا ، ىلإ  ىفطصم  روتكدلا  لعأ  لقن 

.اطيربلا لملا  وجلا  حالسل  ةعبات  ةرئاط  ىلع م  ارتلجنإ  ىلإ  ةسيفنلا 

ام لك  دعب  ندنل  يف  ةيمويلا  ايحل  دوعأ  نأ  ّيلع  لهسلا  نم  نكي  و 

.رظتنت تناك  يتلا  لاغشألا  ةك  ببسب  يس  الو  ةنسوبلا ، يف  هتشع 

ايزيلجنإ اًتيب  تعتبا  نأب  دوار  املاط  اًدق  ًلح  ققحأ  نأ  نم  تنكو 

جاتحي ناك  تيبلا  كلذ  نأ  .ةفرشو غ  ناتأفدم  هب  ناكو  قباط ، نم  ًاغص 

.ةلماك ديدجت  ةداعإ  ةيلمع  ىلإ 

٢٩٥



______________________________________

، تسوم يراتس  نوسرحي  اوناك  نيذلا  ةيلحملا ، ةغللاب  رسجلا  سارح   (1)

.سيئرلا ةنيدملا  مَلعَم  وهو  ةيلحملا ، ةغللاب  ميدقلا  رسجلا  ينعيو 

http://www.thecubeofcubes.com/index.html (1)
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رشاعلا لصفلا 

ةيحورلا يتلحر 

، هركذ نود  نم  اًموي  َقبت  ال 

حورلا رئاطل  يطعي  هركذف 

.ناطلا ىلع  هتردقو  هتحنجأ 

يمورلا

ب لقنتأ  تنك  ثيح  .رارقتسالا  مدع  نم  تاونس  ايح  لالخ  تشع 

ةيناطيربلا ةمصاعلا  بابش  نأش  كلذ  يف  أش  ندنل ، يف  اهرجأتسأ  ققش 

نوكيو نمآلا ، يذالم  نوكي  ناكم  ىلإ  ةجاح  أب يف  تكردأ  ينكل  .عفايلا 

ةنس وحن  تثحب   . صاخلا  يتيب  يف  أب  هيف  رعشأ  نأ  عيطتسأو  لم ،

غص تيب  ىلع  اًقلعم  عيبلل  اًنالعإ  تأر  اهنأب  اد  ربخت  نأ  لبق  ةلماك 

تيبلا كلذ  نأب  ىلوألا  ةلهولا  ذنم  تسسحأف  .زاتلا  رهن  نم  برقلاب 

ديدجت ةداعإ  ةيلمع  ىلإ  جاتحي  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ادج ، ينبساني 

ءارجإ ىلع  دعاسي  اًديج   اًسدنهم  تدجو  ظحلا ، نسحلو  .ةلماك 

لعألا نإ  ليق يل  ةيادبلا ، يفو  .اهيلإ  ةجاح  تيبلا يف  ناك  يتلا  تاليدعتلا 

مغرلا ىلع  ةلوقعم ، ةدم  اهنأ  تركفف يف  رهشأ ، ةثالث  قرغتستس  تيبلا  يف 

: دورب لكب  يل  اولاق  نيذلا  ءاقدصألا  ضعب  تاقيلعت  فطلتسأ  أ   نم 

ثدحي نل  كلذ  نأ  يسفنل  لوقأ  تنك  ءانبلا ،»! اع  ميحج  ِكِب يف  اًبحرم  »

ناك فسألل ، ايو  اقدصأ ، نظ  نأ  .ماري غ  ام  ىلع  ودبي  ءيش  لك  نإو  يل ،

ينثا اًعوبسأ  رشع  انثالا  حبصأ  كلذ ، ىلإ  هبنتأ  نأ  لبقو  .ةيعقاولا  ىلإ  برقأ 

تناك يداليم ، ديع  موي  يف  لزنملا  يف  شيعلا  ىلإ  تلقتنا  املو  .اًرهش  رشع 

اهلك ةيرورضلا  لعألا  هيف  تزجُنأ  يذلا  ديحولا  ناكملا  فويضلا  ةفرغ 

.ًالماك اًزاجنإ 
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ةيلعلا اهتعضو يف  يتلا  يبئاقح  نهر  كلمأ  ام  لكو  ايح  تناك  اذكهو ،

قدلاو رفحلا  لاغشأ  لعلا  لصاو  يف ح  فويض ، ةفرغ  ىلإ  تلوحت  يتلا 

نكل ءانبلا ، اع  ميحج  ًالعف يف  تشع  دقل  .اهبورغ  ىلإ  سمشلا  عولط  نم 

، هنكسأ تيب  راجيإ  عفدب  دبألا  ىلإ  رمتسأ  نأ  عطتسأ  .ةليح و  ديلاب  نكي   

ءطبب مدقتت  لاغشألا  تناك  ثيح  هتعتبا ، يذلا  تيبلا  طاسقأ  ىلإ  ةفاضإ 

غلب يل  ةنيدم  تناكو  سالفإلل ، ىلوألا  تالواقملا  ةكرش  تضرعتو  .ديدش 

اهل ةياهن  ال  تافالخ  ةيناثلا  ةكرشلا  بو  ينيب  تبشن  يف  لاملا ، نم  بك 

ةفاضإ اهيلع ، قفتملا  ءالطلا  تاقبط  ددع  ىلإ  ًالوصو  ءالطلا  ناولأ  نم  ةيادب 

مايأ دحأ  يفو  .ةرانإلا  سباوقو  حيتافمو  ةئفدتلا  ةزهجأو  ذفاونلا  بيكرت  ىلإ 

أ ةجردل  لعلا ، عم  يلادج  ءانثأ  ٍديدش يف  ٍفعضب  ترعش  ناضمر ، رهش 

قئاقد رشع  يقلتسأ  يشارف   ىلإ  بهذأو  مهنع ، دعتبأ  نأ  ىلإ  تررطضا 

سأيلا ناك  .ديدج  نم  لادجلا  لصاوأو  دوعأ ، نأ  لبق  يتقاط  ضعب  ديعتسأل 

نأب ةنيمأ  ةروتكدلل  قيدص  لخدت  نأ  ىلإ  ذخأم ، لك  ينم  ذخأي  أدب  دق 

.ءانبلا لاجم  نالغتشي يف  اناك  يبيل  لماع  عم  لماعتلاب  ىصوأ يل 

ميلاعتل ةيمويلا  هتايح  نالثت يف  اناكو  نيوخأ ، ىفطصمو  دمحأ  ناك 

.ليمج تيب  ىلإ  ءانبلا  عقوم  الّوحي  نأ  نم  ًالعف  انّكو  ةيمالسإلا ، ةعيرشلا 

تثدح بت يل ح  دقو  .بدألاو  ةبيطلل  ًالاثم  ناكو  انس ، ربكأ  ىفطصم  ناك 

نع ىفطصم  ينثدحو  .ةبك  ةيفوص  ةلئاع  نم  ناردحني  هوخأو  هنأ  هيلإ 

تيب يف  ماقت  تناك  يتلا  ةرضحلاو  ركذلا  تاسلج  نعو  ايبيل ، يف  هتلوفط 

رادم ناكف  مهيديأ ، ىلع  لعتو  يفوص ، خويش  ب  ا  أشن  دقل  .ةرسألا 

نأ نم  هنّك  ةسارف  ىفطصم  كلو  .ةيحورلا  ةايحلا  لوح  رودي  هتايح 

، ةيمويلا ايحل  ةدع  حئاصنب  اًضيأ  دمأو  .مههوجوو  سانلا  يديأ  أرقي 

كلت يف هاياصو  تتأ  دقل  .بضغلا  ةلاح  مالسإلا يف  هب  يصوي  ام  اهنم  ناكو 

ىمسُي ٍءانب  عقوم  يف  لصاوتم  رتوت  يف  شيعأ  تنك  أل  بسانملا ؛ تقولا 
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بضغ هنم  نّك  نم  َّلك  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  ىصوأ  دقو  .اًتيب 

ءرملا رعشي  نإو   .نمزلا  نم  ةهرب  يقلتسي  نأ  اًسلاج  ناك  نإو  سلجي ، نأ 

كلذف هيدي ، لسغي  نأ  لقألا  ىلع  وأ  أضوتي  نأ  هيلعف  ءودهلاب ، كلذ  عم 

سفنتلا ىلإ  ةفاضإ  اهب ، حصني  يتلا  ةيعدألا  ضعب  كانهو  .بضغلا  ئفطي 

تالاح دعاست يف  رومأ  اهلكو  فالخلا ، ناكم  نع  داعتبالا  ةلواحمو  قمعب ،

.ديدشلا بضغلا 

نع لماعتلا  ةلواحم  نأل  ةيدجم ؛ اهنأ  تدجوو  ىفطصم ، ةحيصن  تعبتا 

دعاست اهل  مالستسالا  نع  اًضوع  ةءاّنب  ةقيرطب  ةيبلسلا  رعاشملا  عم  يعو 

دحأ ِةَّمَع  نع  ناوَخألا  ربخأ  دقو  .بضغلا  يدتلا يف  ىدافتي  نأ  ىلع  ءرملا 

نم وهو  رخآلا ، وه  ةنيمأ  ةروتكدلا  فرعي  ناك  دمحأ ، همسا  هئاقدصأ ،

ةرايز يونت  ةمعلا  هذه  تناكو  .رمألا  ئداب  يف  يبيللا  لماعلاب  ىصوأ 

ىًفشتسم يف  ةجلاعم  لمعت  تناك  اهنأب  اربخأو  هسفن ، عوبسألا  يف  ندنل 

.اهباحصأ مالآ  نم  تففخو  ةروطخلا ، ةديدش  تالاح  عم  تلماعتو  ايبيلب ،

، نلبد ىلإ  تلقتنا  نأ  دعبو  .تيصلا  ةعئاذ  ةيجالعلا  اهتاردق  تناك  دقو 

.ةجلاعملا يف  اهتقيرطل  ءايفوأ  اولظ  نيذلا  ىضرملا  نم  بك  ددع  اهل  ناك 

ليبس يف  نآرقلاب  جالعلل  عوضخلا  برجأ  نأ  ديرأ  تنك  نإ  دمحأ  ينلأسو 

نآرقلاب جالعلا  نأ  يف  تركف  .هيناعأ  تنك  يذلا  رتوتلا  ضعب  نم  صلختلا 

، ءاسم تاذو  .هحارتقا  ىلع  تقفاوف  هيلإ ، ةجاح  تنك يف  ام  وه  ار  ميركلا 

سأر ءاطغو  ًليوط  اًبوث  يدترت  تناكو  يتيب ، ىلإ  ةديسلا  هذه  دمحأ  بحص 

دمحأ انكرتي  نأ  لبق  اًعم ، ياشلا  انتثالث  انلوانتو  .تايبرعلا  ءاسنلا  رارغ  ىلع 

، يولعلا قباطلا  فويضلا يف  ةفرغ  ةيضرأ  ىلع  يتفيضو  انأ  تسلج  .اندحو 

قوف قفرب  اهيدي  كلذ  دعب  تعضو  مث  .ءام  هيف  ًءانإ  اهنيبو  ينيب  تعضوو 

ميركلا نآرقلا  نم  تايآ  ولتتو  وعدت ، تأدبو  اًقيمع ، اًسفن  تذخأو  يسأر ،

اهنأ نم  مغرلا  ىلعو  .ةعاس  فصن  ءاهز  لاحلا  كلت  ىلع  ترمتسا  .ةيبرعلاب 
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اَبَََّرشت يمسجو ، ءاملا  نأ  كلذ  دعب  تلاق يل  اهنإف  اهتوالت ، لالخ  ءاملا  س   

مايألا ىدم  ىلع  ءاملا  كلذ  برشأ  نأ  ينم  تبلطو  هولتت ، تناك  ام  رثأ 

ةقاطلا نم  تاجوم  نع  ةرابع  ةيعدألا  نأب  ينتربخأو  .ةقحاللا  ةليلقلا 

نأ كلذ  دعب  تفرع  .طقف  ناسنإلا  سيلو  هلك ، ةيعدألا  طيحم  اهصت 

دعب ًالعف  تسسحأ  دقو  ةيقرلا ،)  ) ىّمسُي مركلا  نآرقلاو  ةيعدألاب  جالعلا 

ةداعسبو ةبك  ةحارب  ترعشو  ّفخ ، دق  يرتوت  نأب  جالعلا  كلذ  يقلت 

.ةعرج ةعرج  ةقحاللا  مايألا  ءاملا يف  كلذ  تبرشو  .ةيقيقح 

تنك يتلا  راكفألا  ذيفنت  يف  نسحلا  ءالبلا  نايلبي  ىفطصمو  دمحأ  ناك 

اوج عاشأ  هتاذ  دح  لزنملا يف  هدوجو يف  نإ  لب  يلزنم ، اهارأ يف  نأ  ديرأ 

اًضيأ اناكو  نالمعي ، هو  هرس  يف  هللا  ناركذي  اناكو  .ناكملا  يف  اًفيطل 

فقوتست اهتعور  نم  تناك  يتلا  ةيبرعلا  ةيقيسوملا  عطقلا  ضعب  نالّغشُي 

مهفي ىفطصم  ناك  .اهل  اوعمتسي  لزنملا   نودصقي  اوناك  نيذلا  ناجلا 

جزم دقف  لجلا ؛ قوذتي  اًضيأ  ناكو  يلخادلا ، ميمصتلاو  يمالسإلا  نفلا  يف 

خبطملا نّيز  مث  ناردجلا ، ءالطل  ةبولطملا  ناولألا  ىلع  لصحيل  ناولألا  ب 

.ةيقرش ةسمل  هيلع  يفضت  ةعمل  هيطعيل  هيلع  لغتشا  يزوف  كيماسب 

نم ىرخأو  ةيسدنه  ميماصت  لمحت  ةيبشخ  تانافاراب  اًضيأ  لّوحو 

كلتو كيماسلا ، كلذ  ىلع  تع  دق  تنك  .ذفاونلل  راتس  ىلإ  كسيبارألا 

تلمعو ور ، عم  ناتسكاب  ىلإ  اهب  تمق  ةلحر  رخآ  لالخ  تانافارابلا ) )

.ةدحتملا ةكلمملا  ىلإ  اهلقن  ىلع 

نم لكو  ةلح ، ىهبأ  يف  ودبي  ناك  ديدجلا ، يتيب  يف  لمعلا  ىهتنا  ح 

كلذ يف  لضفلا  دوعيو  .اهب  ضبني  ناك  يتلا  ةيباجيإلا  ةقاطلا  ظحال  راز 

أب ترعش  تيبلا ، يف  لاغشألا  تهتنا  حو  .ىفطصمو  دمحأ  ىلإ  اقح 

تلقتنا املاح  أ  كلذ  .ينيدب  قلعتي  يف  يس  الو  ًابك ، اًزاجنإ  تققح 
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، اهتاقوأ يف  سمخلا  تاولصلا  ءادأ  ىلع  تلمع  ديدجلا ، يتيب  يف  شيعلل 

ةايحلا هبلطت  نيذللا  ءودهلاو  ةنيكسلا  تدجوو  ناضمر ، رهش  موصو 

امل مييقت  ءارجإو  فقوتلل  ةصرفو  ةديدج  ةيادب  لث  يغت  لك  نإ  .ةيحورلا 

نع ثحبأ  تنكو  نإ  يس ،)  ) ةانق لمعلا يف  نع  تفقوت  دق  تنك  .قبس 

مدختسأ نأ  َّنستي يل  يلزنم   ديدجت  ةدم  لاوط  ألو  .ىرخأ  لمع  صرف 

ةلواط وأ  بتكم  ىتح  نكي يل  و  ةفيظو ، بلط  بتكأل  يتطرشأو  يقئاثو 

ققحأ نأ  تررقف  ىضوفلا ، كلت  لك  طسو  زكرأ  نأ  كلمأ  و  اًبتكم ، اهذختأ 

.ةعماجلاب قحتلأ  نأ  وهو  يضاملا ، دوار يف  املاط  ًلح 

تنك ام  ًاثكو  ةيذغتلا ، ملعو  سفنلا  ملعو  بطلاب  ةمتهم  اًاد  تنك 

.يدسجلا ألاو  ةيفطاعلا  تالكشملا  ب  طبرت  يتلا  ةقالعلاب  ةمتهم 

يتلا داوملا  نمض  نم  ناكو  ةدحاو ، ةنسل  رتسنمتسيو  ةعماجب  تقحتلا 

ةيمالسإلا تاساردلا  مسقب  اًضيأ  تقحتلاو  باشعألا ، بط  اًسورد يف  اهتيقلت 

عم دعوم  ىلع  تنك  يساردلا  لصفلا  ةيادب  لبق  نكل  .كيبكب  ةيلكب 

دجسم يف  حيوارتلا  ءادأل  تبهذو  ناضمر ، رهش  اهتقو  ناك  .ةراس  ةأجافم 

ةروس ةءارقب  انتحصن  ًةديس  كانه  انلباق  دقو  .ةنيمأ  ةروتكدلا  ةقفرب  رت 

ةليل لالخ  رسيلاو  ةكربلا  بلجت  اهنأل  ةضورفملا ؛ تاولصلا  بقع  حرشلا 

اًدحأ نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ميركلا  نآرقلا  اهيف  لّزنت  يتلا  ةليللا  يهو  ردقلا ،

رهشلا نم  رخاوألا  رشعلا  عقت يف  اهنأل  ديدحتلاب ، ةليللا  كلت  تقو  ملعي  ال 

نم نيرشعلاو  عباسلا  ةليل  نوكت  نأ  نوحجري  ملسملا  نإف  كرابملا ،

، مايقلاو ةالصلا  نم  ةليللا  كلت  مهيرحت  يف  نوكي  مهنإف  اذل ، .ناضمر 

لضف نأب  اًضيأ  تعمسو  .دجاسملا  يف  فاكتعالاو  دبعتلل  مهضعب  عطقنيف 

.ادج ميظع  ةكرابملا  مايألا  كلت  ةرمعلا يف  ءادأ 

.نمزلا نم  ةعاس  حرشلا  ةروس  تأرق  ناضمر ، نم  نيرشعلاو  عباسلا  يفو 
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، مالسإلا يقانتعا  دعب  اهتظفح  يتلا  روسلا  لئاوأ  نم  ةروسلا  هذه  تناكو 

رركت دقو  .ارسي  وهو  يمالسإ  دعب  ّيلع  قلُطأ  يذلا  مسالا  اهيف  درو  دقف 

.ترم اًْرسُي ) ِْرسُعْلا  َعَم  َّنِإَف  :) اهسفن ةروسلا  ىلاعت يف  هلوق 

لصتا  ح  دروفدار  لكيام  جرخملا  يقيدص  أجاف  يلاتلا ، مويلا  يفو 

يتلا ةيوجلا  لايمألا  ديصر  نم  اًءزج  لمعتسأ  نأ  ّدوأ  تنك  نإ  ينلأسيل 

مليف صن  ةباتك  يف  هل  ليمز  عم  لمعي  ثيح  اينروفيلاك ، يف  هروزأل  اهمكار 

.ةوعدلا كلت  ىلع  كيام  تركشو  هللا ، تدمحو  ّذأ ، قدصأ  .نيس  

ءاتشو يلزنم ، ديدجت  لاغشأ  ىضوف  نم  بورهلل  ةيلاثم  ةصرف  كلت  تناك 

، اعد باجتسا  دق  هللا  نأب  ترعشو  .طقف  عوبسأ  ةدم  ولو  يساقلا  ندنل 

نل ديدجتلا  لاغشأ  نأ  اهيف  ادب يل  ةدم  لالخ  رسيلا  ضعب  َبَهَي يل  نأ  دارأو 

ةياغ يف ًالمع  نازجني  اناك  يبيللا  نيوخألا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .اًدبأ  يهتنت 

و .رسعلا  نم  اًعون  ّيلإ  ةبسنلاب  تناك  كلت  ديدجتلا  ةبرجت  نإف  ناقتإلا ،

.ةئفادلا اهسمشو  انروفيلاك  بوص  ةرئاطلا  ينتلقأ  ىتح  ليوط  تقو  ِض 

نوعتمتي اوناكو  قباسلا ، زيبيهلا )  ) ةكرح عابتأ  نم  اًددع  كانه  تلباقو 

كلذ نع  ةفلتخم  ةيحور  تاراسم  نوكلسيو  لبقتسملا ، وحن  ةرصبتم  ةرظنب 

ناكملا وحن  وفهت  انبولق  تناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .هكلسأ  تنك  يذلا 

ماجسنالاو ءافصلا  وهو  ةايحلا ، يف  هسفن  فدهلا  ىلإ  ىعسن  انكو  هسفن ،

، ةحارلا نم  اًطسق  تذخأ  نأ  دعبو  .هيفرتلا  اع  بخص  نم  ًالدب  يلخادلا ،

ءدبل علطتأ  انأو  ندنل  ىلإ  تدع  ةلحرلا ، كلت  هتشع يف  ًاثك م  تمهلتساو 

.ةيعماجلا يتسارد 

♦ ♦ ♦

ةيجالعلا بيلاسألا  فلتخم  فرعتأ  نأ  نم  ةيعماجلا  يتسارد  ينتنّكم 

جنوك لاو  ليدبلا ،) بطلا  لاكشأ  نم  لكش   ) يلثملا جالعلا  لثم  ةيعيبطلا ،
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ينيصلا بطلاو  اهغو ،) اجويلا  لثم  ةقاطلا ، ىلع  دمتعي  ينيص  ملعو  نف  )

تويزلاب جالعلاو  روهزلاب ، جالعلاو  ةيذغتلاو ، باشعألا ، بطو  يديلقتلا ،

دمحم لوسرلا  ةايح  نع  اًسورد  ىقلتأ  تنك  كلذ ، عم  يزاوتلابو  .ةيرطعلا 

تاساردلل ندنل  ةيلك  ةعيرشلاو يف  يمالسإلا  خيراتلاو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 

اًطاقن اًئيشف  اًئيش  فشتكأ  تأدبو  .كيبكب  ةعماجل  ةعباتلا  ةيمالسإلا 

عون لاثملا ، ليبس  ىلع  يلثملا ، جالعلا  نأ  كلذ  .نيدلاو  جالعلا  ب  ةكرتشم 

، بسحف دسجلاب  ملت  يتلا  ضارعألا  ىلع  زكري  يذلا ال  يلومشلا  جالعلا  نم 

ليلحت ىلع  لمعيو  نابسحلا ، يف  اهلك  ناسنإلا  ةايح  يحاون  ذخأي  لب 

هبشت ةيلمع  يف  نمزلا  عم  هدسج  يف  تمكارت  يتلا  راضملا  كلت  ديدبتو 

كلتب باصي  نأ  لبق  ةيحصلا  هتلاح  ىلإ  ضيرملا  دوعي  ىتح  لصبلا ، شقت 

.راضملا

اهعوضوم نوكي  ةيجالع ، ةلحر  نع  ةرابع  كلذك  نيدلا  نأ  يل  ّبتو 
ثيح ةيزيلجتإلا ، ةغللا  ةيلج يف  جالعلاو  نيدلا  ب  ةقالعلا  رهظتو  .حورلا 

(، wholesome  ) يلومشلاو (، holy  ) سدقملا ىلع  لدت  يتلا  تلكلا  قتشت 

غلبي يوغللا  قاقتشالا  اذه  نكل  .هسفن  رذجلا  نم  ( healing  ) ءافشلاو

heilenو heilو ، heilig يهو ةيناملألا ، ةغللا  يف  ثالثلا  تلكلا  ب  هادم 

ىلع لمعي  نم  وه  هنأو  ةرطفلا ، ىلع  دلوي  ناسنإلا  نأ  نوملسملا  نمؤيو 

.باوصلل بناجملا  هكولسو  ةئيسلا ، هتاداع  لالخ  نم  ةرطفلا  كلت  سيندت 

نأ هللا ، ركذو  ميركلا  نآرقلا  ةوالتو  ةالصلا  لالخ  نم  عيطتسي ، هنأ  غ 

نم كأو  .ىلوألا  هترطف  ىلإ  دوعيو  هحور ، قحل  يذلا  سندلا  كلذ  رهطي 

هيلع هللا  ىلص  مركألا  لوسرلا  هبش  دقو  .بلقلا  ييحي  ركذلا  نإف  كلذ ،

دقو .تيم  وه  نمو  يح  وه  ن  هركذي  ال  نمو  هبر  ركذي  نم  ملسو 

ءاقترالا لواحن  نأ  اًرشب  انتفصحب  انيلع  نأ  كلت  يتسارد  لالخ  نم  تملعت 

ةقاطلا انسفنأ يف  رصحن  نأ  نع  اًضوع  هللا ، ىلإ  رونلا ، ىلإ  العلا ، ىلإ  انتقاطب 
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هاجت ةمحرلاب  ساسحإ  ىلإ  انعافدناو  انتابغر  لوحن  نأ  اًضيأ  انيلعو  .ايندلا 

مث .ةيقنلا  انترطفو  انبولق  انيلع  هيل  امل  اًقفو  فرصتن  نأ  ملعتنو  نيرخآلا ،

نم ادج  ٌمهم  ٌءزج  انقلُخ ، هلجأل  يذلا  ةايحلا ، نم  فدهلا  نع  ثحبلا  نإ 

يذلا جالعلا  ىلإ  لصوت  يذلا  خاب ، دراودإ  ىّمس  دقو  .ايندلا  هذه  انيعس يف 

ةيلمع اهنإ  .حورلا  ةلحرب  يعسلا  كلذ  خاب ،) روهز   ) مسا لمحي  راص 

ةجرد بلطتت  رخآ ، ءيش  يأ  لبقو  اهيف ، ركفتلاو  تاذلا  ةبقارم  بلطتت 

، ةبك ةبذك  يف  شيعلاب  لوبقلا  نأ  كلذ  .سفنلا  عم  قدصلا  نم  ةيلاع 

رمأ انسفنأ ، نع  نولصفنم  نحن  يف ح  ماري ، ام  ىلع  ءيش  لك  نأ  ءاعّداو 

يفو .ديعبلا  ىدملا  ىلع  انتحص  يف  اًبلس  رثؤيو  انيلإ ، ةبسنلاب  ادج  ٌدهجم 

عم قدصلا  كلذ  انطيرفت يف  ءارج  نم  اًظهاب  اًن  عفدن  اننإف  رمألا ، ةقيقح 

لصاوتلاو ةايحلا ، انتمهم يف  ىلإ  فرعتلا  نإ  مث  .اهب  ءانتعالا  مدعو  انسفنأ ،

يذلا فدهلا  نأل  حاجنلا ؛ حاتفم  عقاولا  يف  وه  ديدج ، نم  انسفنأ  عم 

.ةايحلا هذه  انل يف  ديحولا  فدهلا  ةقيقحلا  وه يف  انحور ، هيلإ  ىعست 

ببس ىلعو  يحور ، هيلإ  ىعست  يذلا  فدهلا  ىلإ  فرعتأ  نأ  ديرأ  تنك 

مإ  ةقباس يف  ةعيذم  ةلاسر  نوكت  اهاسع  ف  .ضرألا  هذه  ىلع  يدوجو 

إف يكفت ، ًةيلاثم يف  تنك  نم أ  مغرلا  ىلعو  مالسإلا ؟ ىلإ  تقنتعا  ڤي 

: هتلأسو دشري ، هللا   توعدو  .كلت  يتيلاثم  يضرت  دق  ةمهم  فداصأ   

اهنيح تيضرو  .باوجلا  َّقلتأ  و  كليبس ،»؟ لمعأ يف  نأ  نم  نكأس  ىتم  »

عم ةازاوملابو  .اهليصافتب  اهتشعو  دصقملا ،» اهسفن  يه  ةلحرلا   » نأب اًذإ 

تلقتنا يذلا  يحلا  نأب  تسسحأو  اًئيشف ، اًئيش  غتت  ايح  تناك  كلذ ،

تنك يف أ  كلذ  .هشيعأ  تنك  يذلا  يلخادلا  غتلا  كلذ  سكعي  ناك  هيلإ 

، تاينجلا صصق  هطوحت  يذلا  تربلأ  رسج  نم  برقلاب  شيعأ  قباسلا 

اًعمالو ح اًقارب  ودبي  رسجلا  كلذ  ناكو  .ليتسابلا  ناولأب  ايلطم  ناك  يذلاو 

ةاذاح عقي  كلذ ، نم  سكعلا  ىلع  ناك  دقف  ديدجلا ، يلزنم  امأ  .ًاليل  ءاضُي 
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ساوقأ رسجلا  اذه  نيزت  تناكو  .ةيعقاولاب  يحوي  يذلا  يسرتاب  رسج 

، سانلا يقتلأ  نأ  ىلإ  جاتحأ  تنك  حو  .ةيمالسإلا  ةرعلا  نفب  رّكذت 

يإ ياجو  نيرثاك  هتجوزو  ىفطصم  دمحأ  روتكدلا  يقتلأ  تحبصأ 

نيذلا ذتاسأو  ناإلا ، يف  وخإ  اوناك  مهف  ورو ، ةنيمأ  ةروتكدلاو 

.ةغصلا رسأ  نولكشي  اوحبصأ 

، ىمادقلا راعم يف  نم  اًددع  نأ  ثشتكأ  نأل  ادج  ةديعس  تنك  أ  غ 

متها اًضيأ  مهل  ناك  صوصخلا ، هجو  ىلع  اقيسوملا  ةعانص  اع  نمو 

، ةقيشرو ةقلأتم  ةأرما  تناك  اسكيت  ًالثمف ، .دوجولا  نم  يحورلا  بناجلاب 

راظنألا تفلتو  الوجنأ ، نم  ردحنت  تناك  يتلا  يهو  ةيويح ، عشتو 

لكب ينتعت  ةيلاثم  امأ  هسفن  تقولا  تناكو يف  نمثلا ، ةظهابلا  اهنيتاسفب 

وربماه وت  اهجوز  ناكو  .ةعاسلا  رادم  ىلع  اهدالوأب  ةصاخلا  ليصافتلا 

ناك هنأ  ىلإ  ةفاضإ  ريزغ ، ينف  جاتنإ  اذو  ادج ، اًبوهوم  اًماسرو  ايفرصم ،

اهجوزو اسكيت  تناكو  .ةيقيسوملا  تاعومجملا  ىدحإ  عم  ةلبطلا  برضي 

يح زاتلا يف  رهن  ىلع  لطت  يتلا  هتقش  ةعئار يف  ٍءاشع  تالفح  نظني 

ةيعتجالا تابسانملا  كلت  نم  ام  اًئيش  تصلق  اهنأ  غ  .ندنلب  وكيلميب 

يهو لكاج ، امأ  .ةيحورلا  اهتلحرو  اهترسأل  غرفتلا  اهل  ىنستي  ىتح 

ةراشتسم تحبصأ  دقف  ءايزأ ، ةضراع  قباسلا  يف  لمعت  تناك  ةيواس 

تحبصأو اهسوقطو ، ةيكيلوثاكلا  ةسينكلا  ميلاعتل  لثت  تحبصأو  ةيلام ،

يف اجويلا  يف  اًسورد  يطعت  اهنأ  ىلإ  ةفاضإ  ماظتناب ، ركفتلل  اًتقو  صصخت 

تحبصأ اهنكل  ادج ، ةيعتجا  ةناسنإ  يضاملا  يف  تناكو  .اهغارف  تقو 

.ةسدقملا بتكلا  ةءارق  نم  اهبلق  ىلإ  برقأ  ءيش  الو  اهسفنب ، ةيفتكم 

تارضاحملاو ةيخلا  تالفحلا  يف  ةيعونلا  هذه  نم  اًسانأ  لباقأ  تنك 

ةيماحم يهو  ةقيدص ، تناكو يل  .تيبلا  يدنع يف  ىتح  وأ  ةينفلا  ضراعملاو 
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تناكو .تقولا  ضعب  يلزنم  يف  تماقأ  اروك ، ىعدت  ادنلريأ  نم  ةعراب 

تناكو .هرئاعشو  انيتنايد  ميق  نع  ثدحتن  ام  ًاثك  انكو  اًضيأ ، ةيكيلوثاك 

قّرفي ال  ناإلا  نأ  يه  انتاشاقن ، يف  اهيلإ  لصن  ام  ًةداع  يتلا  ةصالخلا 

اهدعب يه  اهلك  تانايدلا  ب  كرتشملا  مساقلا  ناكو  .مهدّحوي  لب  سانلا 

ىلإ ةبسنلابو  ةرخآلاو -  قلاخلا ، هللاب ، ناإلا  هيف  لتحي  يذلا  يحورلا 

هنأ ىلإ  ةفاضإ  هم ، اًناكم  رخآ -  اًدسج  صمقتتل  حورلا  ةدوع  مهضعب 

تناكف ّيلإ ، ةبسنلاب  امأ  .ةيقالخألا  هميق  دحاو  لك  هنم  فشتسي  ردصم 

ام ءانثتساب  ةيمالسإلا ؛ ةايحلا  بولسأ  ىلإ  ةيبوروألا  لودلا  برقأ  ادنلريإ 

اًرود يدؤي  لاز  ام  نيدلا  نأ  تظحالو  .لاحلا  ةعيبطب  رمخلا  برشب  قلعتي 

.ًالثم ايناملأ  وأ  ةدحتملا  ةكلمملا  نم  ىتح  كأ  كانه ، سانلا  ةايح  ايروحم يف 

ةريزج ىلإ  تفرعتو  .اهعمتجم  هتنياع يف  يذلا  يرسألا  طبارتلا  ينبجعأ  دقو 

يتقيدصل ةسردملا ، مايأ  ةرركتملا ، ارايز  لالخ  اهبح  يف  تعقوو  دلارمإ ،

تناك تيب  يف  ةثالثلا ، هلافطأو  دايصلا  اهجوز  عم  شيعت  تناك  يتلا  ارون 

يك ةقلح  ةقطنمو  يسلطألا ، طيحملا  ىلع  ةبالخ  ةلالطإ  هذفاون  لكل 

تدجوو اهتحص ، تداعتساو  مالسلا ، ادنلريإ  يف  ارون  تدجو  دقو  .ةناتفلا 

موي لك  اهترسأ  عم  ةسينكلا  ىلإ  باهذلا  ىلع  تبأد  دقو  .ناإلا  ىلإ  اهقيرط 

ىرخأ غ ةيحور  قرط  ىلع  ةحتفنم  تلظ  دقف  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .دحأ 

غلبت تناك  يتلا  انوش ، ارون ، ةنبا  تدارأ  اهمأ ، رارغ  ىلعو  .ةيكيلوثاكلا 

يأل نابك  ريدقتو  لوضف  اهيدل  ناكو  .يلصأ  ارت  نأ  تاونس ، ا  اهنيح 

تاذ اهعم  تجرخ  .كلذك  يلصت  اهنأب  اًضيأ  ينتربخأو  هللاب ، ةلص  هل  ءيش 

تلاقف يل: انسوؤر ، قوف  ءسلا  يطغي  فيثك  باحسب  اذإو  ةهزن ، ةرم يف 

نأ لمأتأ يف  ينلعجي  كلذ  نإف  قربلاو ، دعرلا  وأ  ذاذرلاو  بابضلا  ىرأ  «ح 

ىلع هللاب  يرطفلا  اهساسحإ  سملأ  نأب  ةديعس  تنكو  كلذ .» ءارو  هللا 

سحي نأ  ءرملل  رسيي  فيرلا  يف  شيعلا  نأ  نظأو  اهنس ؛ رغص  نم  مغرلا 
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قلاخلابو تاقولخملاب ، سانلا  طبري  ةعيبطلا  نم  برقلا  نأو  .ساسحإلا  كلذ 

.كلذك

روخصلاب فوفحملا  لحاسلا  كلذ  لالت  ب  يدرف  اهزن  لالخ  تنك 

اًناكم دجأ  مث  بلق ، رهظ  نع  ميركلا  نآرقلا  نم  تايآ  ظفحأ  .ةيساقلا 

خيشلا بتك  اًضعب م  أرقأو  ةيعيبطلا ، رظانملاب  هيف  عتمتسأو  هيف ، حيرتسأ 

اهرارق ذختت  نأ  ىلع  ارون  دعاس  دق  هبتك  دحأ  ناكو  .اليجلا  رداقلا  دبع 

اليجلا يف ةمهاسم  تناك  دقل  .ادنلريإ  شيعلل يف  جروبماه  نم  لاقتنالاب 

يف اليجلا  دلو  .باطقألا  بطق  بقل  قحتسا  هنأ  ةجردل  ةبك  مالسإلا 

ذنم هتنامأب  رهتشاو  رشع ، يداحلا  نرقلا  يف  ةيسرافلا  ناليج  ةعطاقم 

ّدرف ًالام ، كل  ناك  نإ  هولأسو  اًموي ، فقوأ  اًصوصل  نأ  َحُيو  .هرغص 

لجخف .هتدرب  ةيشاح  يف  تكيح  يتلا  ةيبهذلا  عطقلا  مهارأو  باجيإلاب ،

دادغب ىلإ  دعب  يف  لقتنا  مث  .مهنأشو  هترسأو  هوكرتو  هنم ، صوصللا  اهنيح 

حو .قارعلا  يفايف  اًحئاس يف  ةدع  نس  يضقي  نأ  لبق  ةعيرشلا  سرد  ثيح 

دوهيلاو ملسملا  نم  سانلا ، مامأ  هسورد  يقلي  أدب  هلاوجت  نم  داع 

ايلو اًضيأ  ناكو  .هملع  نم  اولهنيل  هلوح  نوقلحتي  اوناك  نيذلا  يحيسملاو 

هباتك دعاس  دقو  .اهتجلاعمو  سانلا  حاورأ  ىلإ  ثدحتلا  ةمارك  كلو  هلل ،

.اهمهأ ىلع  يمتها  زكرأو  رومألل ، رظن  ححصأ  نأ  ىلع  ابرلا ) حتفلا  )

، لمعلا صالخإلاو يف  بلقلا ، هطتو  ةينلا ، ةيفصت  ىلع  ّضحي  اليجلا  ناكو 

َىلِإ ُرُظْنَي  َهللا ال  َّنِإ   » ملسو هيلع  هللا  ىلص  مركألا  يبنلا  ثيدح  ددري  ناكو 

«. ْمُكِبوُلُق َىلِإ  ُرُظْنَي  ْنِكَلَو  ْمُكِرَوُص ، َىلِإ  الَو  ْمُكِداَسَْجأ 

ترص امو  ةقباسلا ، ايح  ركفأ يف  تحر  تلكلا ، هذه  تأرق  نأ  دعبو 

ةيعون ىلإ  ةفاضإ  هيلإ ، ىعسأ  نأ  ّيلع  ناك  يذلا  فدهلاو  رضاحلا ، هيلع يف 

ًاليوط لاز  ام  قيرطلا  نأ  كردأ  تنكو  .مهتطلاخم  ّدوأ  تنك  نيذلا  سانلا 
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ام ةلمج  نمو  .صب  رَّوَنو  دشرأ  اليجلا  هبتك  ام  ةءارق  نأ  غ  يمامأ ،

، هل هيفو خ  الإ  ءالبب  هيلتبي  نل  هللا  نأب  هنيقي  ىلإ  نئمطي  نمؤملا  نإ  : » هلاق

ىلص لوسرلا  ثيدح  قوسي  كلذ ، ىلع  ديكأتللو  ةرخآلا .» وأ يف  ايندلا  امإ يف 

: ملسو هيلع  هللا 

نإ نمؤملل ؛ الإ  دحأل  كاذ  سيلو  هلك خ ، هرمأ  نإ  نمؤملا ، رمأل  اًبجع  »

« .هل ًاخ  ناكف  ربص  ءاّرض  هتباصأ  نإو  هل ، ًاخ  ناكف  ركش  ءاّرس  هتباصأ 

( ملسم حيحص  )

اًدبأ ةساعتلا  قوذي  نأ  ناسنإلل  نك  ال  روظنملا ، اذه  نم  هنأ ، تدجو 

ايندلا ىلإ  رظنأ  نأ  ىلع  اليجلا  دعاس  دقو  .ةايحلا  هذه  هتلحر يف  لالخ 

نأ دعب  ربكأ  اًضرو  ةبك  ةداعسب  رعشأ  تحبصأو  فلتخم ، روظنم  نم 

ىلإ جاتحأ  وأ  ةبيصع ، فورظب  رمأ  تنك  لك  .هبتك  نم  تافطتقم  تأرق 

وسرت ةرابع  وأ  ةرقف  ّيأ  أرقأو  ابرلا ، حتفلا  باتك  حتفأ  تنك  ام ، ٍةدعاسم 

ناك وحن  ىلع  يتلأسم  نع  بيجيو  قفاوي  أرقأ  ام  نأ  دجأف  يانيع ، اهدنع 

، ةفلتخم قرطب  هلئاسر  انل  لسري  ىلاعت  هللا  نإ  .بك  دح  ىلإ  ينشهدي 

.اليجلا بتك  ًةنَّمَضَتُم يف  هلئاسر   ضعب  تناكو 

♦ ♦ ♦

هدجأ يف تنك  يذلا  خويشلا  رابك  ملعل  ةبكلا  ةدئافلا  نم  مغرلا  ىلعو 

سوردو بتكلا  نم  كأ  وه  ام  ىلإ  ةجاح  يف  أ  تكردأ  إف  بتكلا ،

اًئيش رعشأ  تنكو  .يحورلا  يراوشم  يف  مدقتأ  ىتح  ءاقدصألاو  ةمكحلا 

يف يديب  ذخأيو  يحورلا ، يدشرم  نوكي  ملعم ، ىلإ  ةجاح  يف  أب  اًئيشف 

نم ال : » نأ هدافم  اًروثأم  ًالوق  ركذ يل  دق  يإ  ياج  ناكو  .هللا  ىلإ  قيرطلا 

ناك نم  : » رخآ عئاش  رع  بعت  بسحبو  هخيش .» ناطيشلاف  هل  خيش 

، ملعم نع  ثحبلا  ةلحر  تأدب  اذكه  هباوص .» ّلقو  هأطخ  هباتك ك  هخيش 
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«. كل ُحَتفُي  فوسو  بابلا  عرقاو  دجت ، فوسو  ثحبا  : » ليجنإلا ءاج يف  ك 

، ةرم بيُصت  تاوطخ  ةقيقحلا  يف  يراوشم  ناكو  ًالهس ، نكي  رمألا   نكل 

خيش لوح  ةيفوص  ةعج  ارهظ  ب  ةرم  يسفن  تدجوو  .تارم  بيختو 

اهنمو يولعلا ، قباطلا  يف  لافطألا  ةفرغ  يف  نسلجي  ءاسنلا  تناك  .ين 

حو .ضرغلا  كلذل  ةصصخم  ةيزافلت  ةشاش  ربع  خيشلا  ةركاذم  نعباتي 

.اًعم لكأنل  هلوح  قلحتنو  ضرألا ، ىلع  اًبوث  شرفن  انك  ةركاذملا ، يهتنت 

كلت نأ  ملعأ  تنك  ينكل  نهتبيطو ، ةوسنلا  كلت  ءفدب  تسسحأو 

كلت ناكم  ترداغ  امدعبو  .هنع  ثحبأ  تنك  ام  تسيل  ةعومجملا 

قئاس تلأسف  يتيب ، ىلإ  دوعأ  قيرطلا   نع  رسفتسأ  نأ  تدرأ  ةعومجملا ،

ليوط قيرطلا  نإ  : » يل لاقف  قيرطلا ، ىلع  ينلديو  دعاسي ، نأ  ةنحاش 

.ديدحتلا هجو  ىلع  يساسحإ  كلذ  ناكو  باهذلا .» نيديرت  ثيح  ىلإ  ادج 

اًبيرق اهرقم  ناك  ىرخأ  ةيفوص  ةعومجم  ىلإ  بستنملا  نم  ثك  نكي  و 

مالسإلا يف ميلاعتل  نولثت  الو  رمخلا ، نوبرشي  اوناكو  .ملسم  يلزنم ، نم 

قيرطلا نع  ثحبأ  تنك  غ أ  مهبساني ، بولسألا  كلذ  ناك  ارو  .مهتايح 

.ةحيصنلل اًبلط  يلرويب  يف  هلزنم  يف  يإ  ياج  ىلع  ددرتأ  تنكو  .ميوقلا 

ةرهاقلا هيدي يف  ىلع  مالسإلا  قنتعا  يذلا  هخيش  ىلإ  ينفّرعي  نأ  ّيلع  حرتقاف 

: مساب َِكلَذَك  ُفَرْعُيَو  زجنيل ، نترام  روتكدلا  وهو  ةليوط  تاونس  لبق 

بتكلا كلت  فلؤم  نوكي  نأ  ّيلإ  ليخي  و  نيدلا .» جارس  ركب  أ  خيشل  »

ديزملا ةفرعم  ىلإ  قوشتأ  تنكو  ايفوص ، اًخيش  اهتءارقب  تعتمتسا  يتلا  اهلك 

يف أشنو  ةنس 1909م ، ارتلجنإ  يف  دلو  زجنيل  نأب  ياج  ربخأو  .لجرلا  نع 

.دروفسكأ ةعماج  يف  يزيلجنإلا  بدألا  سردو  ةيتنتستورب ، ةيحيسم  ةئيب 

هتبذجو اعلا ، نايدألا يف  فلتخم  ىلع  فّرعتلاب  َّتهم  حبصأ  ةدملا  كلت  يفو 

اًذيملت دعب  يف  حبصأ  دقو  .ناوش  فوجثيرفو  نونيغ  هينير  تاباتك 

لزاب ةنيدم  يف  ةيفوصلا  هتعومجم  ىلإ  ةنس 1938  مضناو  ناوشل ،
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يس ال  ةرشتنم  ةقيرط  يهو  ةيلذاشلا ، ةقيرطلا  لخد  ثيح  ةيرسيوسلا ،

.ايقيرفإ لش  يف 

يف ةيزيلجنإلا  ةغلل  ًاذاتسأ  زجنيل  َلِمَع  يضاملا ، نرقلا  تاينيعبرأ  يف 

ناكو .فوصتلاو  ةيبرعلا  ةغللا  كلذ  عم  ةازاوملاب  َسَرَدو  ةرهاقلا ، ةعماج 

دبع خيشل  : » مساب كلذك  ُفَرْعُي  ناك  يذلا  نونيغ ، هينيرل  ايصخش  مأ رس 

ح : » ًالئاق ياج  يل  لاق  حو  رصم ، يف  زجنيل  ياج  لباق  دقو  دحاولا .»

ةدوعلا ىلإ  زجنيل  رطضا  اطيربلا ، دوجولا  دض  رصم  تاروثلا يف  تمظاعت 

ةلاسر زجنأو  ةيبرعلا ، ةغلل  هتسارد  لمكتسا  ثيح  ارتلجنإ ، ىلإ  هتجوزو  وه 

يرئازجلا يف  وصلا  خيشلاو  اعلا  يوالعلا ، دمحأ  اهعوضوم  ناك  هاروتكد 

: ناونع تحت  ةيزيلجنإلاب  كلت  هتلاسر  ترشن  دقو  ناوش .» َخيش  ناك  يذلا 

فوصتلا نع  بِتُك  ام  مهأ  نم  دُعتو  ، (1) ( نيرشعلا نرقلا  نم  يفوص  خيش  )

نع ًالوؤسم  اطيربلا  فحتملا  اًقحال يف  زجنيل  لمع  دقو  .يلاحلا  انرصع  يف 

ًابك ًاملاع  ناك  زجنيل  نترام  نأ  تملع  نيحو  .ةيقرشلا  تاطوطخملا  مسق 

يخيش نوكي  ارف  هتلباق ، ياج  حارتقال  تسمحت  كلذك ، ايفوص  اًخيشو 

هلزنم مايألا  دحأ  ةحيبص  تررمو  ءيش ، لك  ياج  أّيه  دقو  .كلذك  يدشرمو 

تناكو .م  ةنس 1999 نم  ليربإ  رهش  رخاوأ  بقترملا  انئاقلل  بهذنل 

لالتلاب ةفوفحم  تناك  اهنأل  ةعورلا ؛ يف  ةياغ  تْنِك  ةعطاقم  ىلإ  قيرطلا 

قحتست ةقطنملا  كلت  تناك  دقل  .رصبلا  دم  ىلع  قفألا  دت يف  يتلا  ةيدوألاو 

روقو لجر  بابلا  انل  حتف  انلوصو ، ىدلو  ارتلجنإ .) ةقيدح   ) بقل ًالعف 

ةماقلا صق  ناكو  .فوصلا  نم  ايبرغم  اًبابلج  نسبلي  ناك  نسلا ، مدقتم يف 

هتيحل يدامرلا  نوللا  ىطغ  يف  نيواقرز ، نيع  اذو  ةليئض ، هتينبو 

نم قيض  رمم  هءارو يف  انرس  .لوخدلا  ىلإ  اناعدو  خيشلا ، انب  بّحر  .هرعشو 

ءارمحو ءاقرز  روهز  اهفحت  ءاّنغ  ةقيدح  ىلإ  انلصو  نأ  ىلإ  يفيرلا  هتيب 
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قشعي هنأب  ربخأو  .بناج  لك  نم  لوقحلا  اهب  طيحتو  ءاضيبو ، ءارفصو 

ناكو .نوللا  ةيزمرب  متهم  هنإ  ةيقارلا  ةيزيلجنإلا  هتنكلب  لاقو يل  ةنتسبلا ،

ثحبي ناك  ام  دجي  نأ  ىلع  صرحو  هرسأب ، اعلا  ةردان يف  روهز  نع  ثحبي 

.يهلإلا لكلا  ىلإ  زمري  ناك  يذلا  قرزألا ، نم  عم  نول  لثم  اًما ، هنع 

اهتعاس تفرع  حورلل .» مسلبو  يهلإ  نف  ةنتسبلا  نإ  : » ًالئاق حضوأو يل 

، بسحف يحور  روضح  اذو  ًيكح  ًالجر  نكي  ذإ   .يخيش  تدجو  اًنيقي أ 

ةعبس وحن  ةر  تناك  ةكربلاو ، راقولا  نم  ةلاه  كلذك  هب  طيحت  تناك  لب 

ًلسم زجنيل  نترام  روتكدلا  ناك  دقل  .هللا  ركذل  هسفن  اهلالخ  سّرك  دوقع 

.يحور روظنم  نم  اهلك  رومألا  ىلإ  رظنيو  ةعيرشلا ، ماكحأل  لثت  اينس 

يف ايعقاو  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ىوصق ، ةيمهأ  ةينيدلا  هميق  يلوي  ناكو 

يف بوساح  وأ  زافلت  زاهج  هيدل  نكي  و  .رصاعملا  اعلا  يف  شيعلا  صخي 

يقيقحلا فدهلا  نع  هيهلي  وأ  هلغشي ، نأ  هنأش  نم  رخآ  ءيش  يأ  وأ  هلزنم 

لعاف يف اونوكي  نأ  ىلإ  سانلا  ةجاح  صخي  يف  ايلمع  ناك  هنكل  .ايندلا  نم 

نكي ملف  بوساحلا ، ىلع  لمعلا  يعدتسي  كلذ  ناك  نإو  .مهلمع  زاجنإ 

يف مهملا  رمألا  نأ  حضوأ   دقو  .هلمعتسي  نأ  نم  هيديرم  نم  ايأ  عن 

، ةيلمعلاو ةيقالخألا  ياعملا  ىلعأ  ةاعارم  عم  ناقتإب ، زجني  نأ  وه  لمعلا 

يأ نوكي  اذهبو  .ىلاعت  هتاقولخمو  هللا  ليبس  يف  لمعلا  كلذ  نوكي  نأو 

.ةالصلا نم  اًعون  ءرملا  هب  موقي  لمع 

ناكو .ةيوازلا  يهو  ةالصلل ، ةصصخملا  كلت  لزنملا  تارجح  ربكأ  تناك 

ىلع ةشورفم  ةرجحلا  كلت  تناكو  .راقولا  اهيلع  ميخيو  ٍفاص ، ءوض  اهرمغي 

، ةلالجلا مسال  تاحول  عضب  لمحت  اهناردج  تناكو  يديلقتلا ، رغملا  زارطلا 

ةشورفم اهتيضرأ  تناك  يف  قينأ ، ٍرع  طخب  ْتَّطُخ  ةيعدألا  ضعبو 

ناولأب ةيبرغم  ارز (1)  ىلإ  ةفاضإ  فارخلا ، دولج  ضعبو  معان  داجسب 
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ينفرع .يبشخ  لماح  ىلع  حوتفم  ٌفحصم  َعِضُو  ةفرغلا  ةياهن  يفو  .ةئفاد 

ياج ىلإ  ثدحتت  تفرصنا  يتلا  ةعبار ، ةديسلا  هتجوز ، ىلإ  نترام  روتكدلا 

هتيب ةقيدح  لج  ىلع  تينثأ  .خيشلا  عم  انأ  تسلج  ح  يف  يإ ،

هكولس ىلع  ناسنإلا  عي  نأ  لزنملا  وج  ضرتفملا يف  نأ  حرشف يل  ةيوازلاو ،

قيسنت نأ  ىلإ  راشأو  .ًيظع  ًاثأت  حورلا  رثؤي يف  كلذ  نأل  هللا ، ىلإ  قيرطلا 

، ةئداه هناولأ  نكل  اًروقو  اًطيسب ، نكل  ًاليمج  نوكي  نأ  بجي  تيبلا 

ىلع وأ  ةالصلل ، يتيب  ةفرغ يف  صصخأ  نأ  خيشلا  ّيلع  حرتقا  .ًةقارب  تسيلو 

اًدهشتسم فاضأو  .ركفتلاو  ةالصلل  ةنيعم  ةفرغب  اًنكر  صصخأ  نأ  لقألا 

هللا ىنب  هلل  اًدجسم  ىنب  نم  هنأل  : » ملسو هيلع  هللا  ىلص  مركألا  لوسرلاب 

تلخد يف فيكو  ايح ، نع  ركبوبأ  خيشلا  ينلأسو  . (2) ةنجلا » اًتيب يف  هل 

ام  ) هباتك تأرق  إ  هل  تلقو  راصتخاب ، يتصقب  هتربخأف  مالسإلا ،

أو ملسو ، هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نع  اهبتك  يتلا  ةسلاو  فوصتلاوه ،)؟

إف هئلعو ، مالسإلا  خويش  ربكأ  بتك  ةءارقب  يعاتمتسا  نم  مغرلا  ىلع 

يل حرشو  .ةيلمع  ةقيرطب  دشريو  يديب ، ذخأي  دشرم  نع  ثحبأ  تنك 

، هللا ىلإ  قيرطلا  يأ  قيرطلا ، ةملك  نم  ةقتشم  ةقيرط )  ) ةملك نأ  خيشلا 

ةنيعم بادآو  دعاوق  عابتا  ىخوتي  يفوص  جاهنم  لك  ىلع  لدتل  تَذِخُّتاو 

خويشلا نم  ةلسلس  ةطساوب  طبترت  ةحيحص  ةقيرط  لكو  .هللا  ىلإ  لوصولل 

يفوصلا قيرطلا  اذه  عابتا  بلطتيو  .ملسو  هيلع  هللا  ىلص  مركألا  لوسرلاب 

اًضيأ بلطتيو  .ًابك  ايبلق  اًدهجو  طابضنالا ، تاجرد  ىلعأو  ًيظع  اًدوهجم 

، مالكلا يفةبذهم  ةغل  لعتساو  نسحلا ، كولسلا  يرحتو  سفنلا ، ةبلاغم 

.ةيعدأو راكذأ  نم  كولسلا  تابجاو  ةيدأتو 

أ نم  مغرلا  ىلع  يدهج ، ىراصق  لذبأ  نأل  دادعتسا  ىلع  أب  هتربخأ 

ضعب يسفنل  يطعأ  نأ  اهنيح  ّيلع  حرتقاف  .لكلا  نع  ادج  ةديعب  تنك 
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ةفاضإ هنأ  حرشو يل  مأ ال ، ينبساني  قيرطلا  اذه  ناك  نإ  ىرأ  ىتح  تقولا 

ًالايمأ عطقي  نأ  ديري  نم  نإف  ةفاك ، ملسملا  ىلع  ةبوتكملا  ضئارفلا  ىلإ 

ركذ اهنم  ىرخأ ، ةيعوط  تادابع  يدؤي  نأ  هيلع  هللا ، قيرط  ىلع  ةيفاضإ 

.ىرخأ داروأو  ىنسحلا  هللا  ءسأ 

فده نإ  : » هباوج ناكو  اهلك .»؟ تادابعلا  هذه  نم  فدهلا  ام  : » هتلأسو

ةياهن يفو  .هلل  ءايلوأ  اوحبصي  نأ  يأ  ةيالولا ، ىلإ  لوصولا  وه  ةيفوصلا 

«. هللا ءاقلو  توملل  دادعتسالا  وه  فوصتلا  قيرط  نإف  فاطملا ،

هنأو عاطقنا ، نود  هلل  ركذ  اهنأب  ةقيرطلا  رهوج  كلذ  دعب  يل  صخلو 

انتايح لعأ  يف  نوكمهنم  نحنو  ىتح  ارس  انبولق  يف  رمتسي  نأ  بجي 

نأ نم  اننّك  ركذلا  كلذ  نإو  هللاب ، انتلص  يه  كلت  نإ  لاقو  .ةيمويلا 

ام لكو  .ةرخآلا  لبق  ايندلا  يأ يف  نآلاو ، انه  ةنجلا  ميعن  نم  اًضعب  قوذتن 

وأ يف ضيفخو ، عفترم ، توصب  هللا  الإ  هلإ  ديدرت ال  وه  هب  أدبأ  نأ  ّيلع  ناك 

نوكتسف تلعف  نإ  لاقو إ  .مويلا  تارم يف  ثالث  قئاقد ، رشع  وحن  يرس ،

ناكو بتكلا ، ضعب  ةءارقب  ينحصن  فرصنأ ، نأ  لبقو  .ةديج  ةيادب  كلت 

روضح ىلإ  اعدو  يوالعلا ، خيشلا  ةس  لوح  رودي  يذلا  هباتك  اهنم 

لك مهخيشو  يديرملا  هل  عمتجي  يذلاو  هسأرتي ، يذلا  ركذلا  سلجم 

ىلإ علطتأو  هب ، قثأ  ينلا  يخيش  تدجو  ادج أل  ةديعس  تنكو  .عوبسأ 

كفتلا ط  يعم  نومساقتي  ملسم  لباقأس  ثيح  هسلاجم ، روضح 

.هسفن

ءاسنلا تناكف  ايديلقت ؛ ايمالسإ  نوكي  نأ  سلجملا  يز  يف  ىعاري  ناك 

ىلع اًبابلج  وأ  ةليوط ، مكأب  ةزولب  قوف  يدنهلا ) يراسلا   ) يز نيدتري 

بابلجلا نودتري  لاجرلا  ناك  يف ح  سأرلل ، اًضافضف  ًءاطغو  رغملا  زارطلا 

ىلع ةمعو  يلصألا ، فوصلا  نول  بلاغلا  يف  هنول  هبشي  يذلا  رغملا 
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ءايزألا ةممصم  نم  اسن  بابلج  ءارش  وه  هتلعف  ام  لوأ  ناكو  .سأرلا 

يف اهشتسأل  لبق  نم  اهتلباق  دق  تنك  ثيح  سكيه ، ارجيلأ  ةيناطيربلا 

ةعومجم ىلإ  ، (1) ( ناطفقلا  ) تفاضأ دق  تناكو  .يلزنم  ميمصت  عوضوم 

، يتيب يف  ناطفقلا )  ) تيدترا ح  .ادج  ينبساني  كلذ  ناكو  اهميماصت ،

لاطنب يدترأ  انأو  ةالصلا  نم  ربكأ  ةحارب  ترعش  ةرم ، لوأ  هب  تيلصو 

يف ةفاك  مسجلا  تايعضو  بسانت  ةعساولا  ناطفقلا )  ) ةئيه نإ  .زنيجلا 

عساو تيب  لب يف  تنِك ، دقعُي يف  سلجملا  نكي  .ايلك   هرتستو  ةالصلا ، ءانثأ 

مهنيب نم  ناكو  ءاسنلاو ، لاجرلا  نم  بك  ددع  هرضحي  ناكو  .ندنل  ونج 

، يناريإلا نم  ددعو  برعلاو ، يناتسكابلا  ضعبو  اكناليرس  نم  ناجوز 

ىلإ ةفاضإ  ليزاربلا ، نم  ةديسو  انبل  نم  ةجوزتم  تناك  ةيكيرمأ  ةديسو 

نيدانُي ةقيرطلا  يف  تاديسلا  تناكو  .ركب  أ  خيشلا  ةجوز  ةعبار  ةديسلا 

ةرشتنم يف باقلأ  يهو  يِديِس ،)  ) بقلب نودانُيف  لاجرلا  امأ  ةديس ،)  ) بقلب

ةصصخملا ةفرغلا  نم  ربكأ  ةيوازلا ،) ، ) سلجملا ناكم  ناكو  .ايقيرفإ  لش 

ةفرغ ميمصت  سفن  ناك  يلخادلا  اهميمصت  نكل  خيشلا ، تيب  يف  ةالصلل 

ةفاضإ ةفرغلا ، كلتل  ايقيرفإ  لش  نم  ىحوتسملاو  خيشلا  تيب  ةالصلا يف 

ناك يذلا  صوخلا  صحو  ناردجلا ، نيزت  يتلا  رعلا  طخلا  تاحول  ىلإ 

.ناردجلا نم  دألا  ثلثلا  يطغي 

ح يف  ةيمامألا ، فوفصلا  يف  لاجرلا  فقو  ثيح  ةعج ، انيلص 

لك يف  هتدهش  يتلا  هسفن  ةالصلا  ماظن  وهو  .مهفلخ  ءاسنلا  تفطصا 

نأ ىلع  صرحلا  وه  كلذ  ببسلا يف  نإ  ليقو يل  .اهيلإ  تبهذ  يتلا  دجاسملا 

يف نهو  ءاسنلا ، ىلإ  رظنلا  نم  ةالصلا  ءانثأ  يف  مهراظنأ  لاجرلا  ظفحي 

ةمدقم ةقلح يف  يف  ةالصلا ، بقع  لاجرلا  سلجو  .دوجسلاو  عوكرلا  عاضوأ 

، ةقيرطلا درو  اهدعب  انولتو  .فلخلا  يف  ءاسنلا  تفطصا  ح  يف  ةفرغلا ،
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99 هللا » رفغتسأ   » اندّدرو هتحبسب ، ّلك  كسمأو  .رافغتسالاب  لهتسُي  يذلا 

.لاونملا سفن  ىلع  ةرم  ىرخألا 99  ةيعدألا  نم  اًددع  اندّدر  كلذ  دعبو  .ةرم 

؛ يفوصلا ىلع  قلطت  ةيمست  يهو  ءارقفلا ،)  ) ىلإ هثيدح  خيشلا  أدب  مث 

ىلع زيكرتلا  ةيمهأ  ىلع  هيف  دكأو  هللا ، ىلإ  ءارقف  مهسفنأ  نوّدعي  مهنأل 

.ةلئازلا ايندلا  يهو  مهولا ، وأ  لطابلا  نم  ًالدب  ىلاعت ، هللا  ىلع  قحلا ،

ىلع ةالصلاو  هللا  دمح  يف  ديشانألا  نم  اًددع  كلذ  دعب  مهعيمج  دشنأو 

ركذ وهو  ةرضحلا ،)  ) كلذ دعب  اهتبقعأو  ملسو ، هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا 

ىتح ةرضحلا )  ) تأدب نإ  امو  .طقف  ةقيرطلا  ىلإ  نوبستنملا  هيدؤي  يعج 

اوفقو مث  .نورخآلا  ءارقفلا )  ) هب موقي  ناك  ام  تعباتو  ضرألا ، ىلع  تسلج 

ىلع ةنمازتم  تاكرح  يف  نوكرحتي  اوؤدبو  ةرضحلا ، يف  ةكراشملل  اًعيمج 

اًقداص ًالاهتبا  ركذلا  كلذ  ناك  .هللا  مسا  نوركذي  مهو  دحاو ، فد  عاقيإ 

كراشأ نأب  حمسيس يل  ناك  نإ  ِردأ  .ةمهو و  عوشخ  لكب  نوركاذلا  هاّدأ 

، كانه يدوجوب  ةديعس  تنك  يننكل  كلذ ، نوكيس  ىتمو  ةرضحلا ، يف 

ةبلاط نوكأ  نأ  ديرأ  تنكو  .سلجملا  روضح  دواعأ  نأ  ىلع  ةصيرحو 

و .مويلا  يف  ةدع  تارم  هللا  ركذأ  تنك  ىلوألا ، عيباسألا  لالخو  ةدهتجم ،

هب موقأ  رخآ  لمع  يأ  نع  ماظتناب  فقوتلا  نكل  ةيادبلا ، يف  ءيشب  رعشأ 

.ةنينطلا ضعب  يسفن  ىلع  لخدأو  ًاثك ، دافأ  هللا  ركذأل  مويلا  لالخ 

فقوتلا ةبغم  نم  رّذحو  ّيلع ، ىنثأف  يسحب ، ركب  ابأ  خيشلا  تربخأ 

لاقو يل .ركذلل  سولجلا  ةبغرلاب يف  رعشأ  ولو   ىتح  ماظتناب  هللا  ركذ  نع 

، اهمواقأ نأ  ّيلع  نأو  روفنلا ، ضعبب  سفنلا  رعشت  نأ  يعيبطلا  نم  هنإ 

؛ ركذلاب غارف  تقو  لك  لغشأ  نأ  لضفألا  نم  هنأ  فاضأو  .ركذلاب  رمتسأو 

ناكو .هللا  ركذب  اًبطر  اًاد  لظي  هناسلو  هللاب ، رماع  قحلا  يفوصلا  بلق  نأل 

يف تنك  ثيح  روتفلاب ، لوألا  يسح  أدب  دقو  همالك ، يف  قح  ىلع  خيشلا 

اًضيأ ينّكلمتي  ناكو  .لسكلاب  ىرخأ  اًنايحأو  بعتلاب ، رعشأ  نايحألا  ضعب 
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، اًرُّوََنت وأ  هللا  نم  تامالع  يأ  ىرأ  الف  ثدحي ، ءيشال  نأ  نم  تارم  بضغلا 

كلت وه  مهملا  نإ  .مهي  ام  وه  سيل  كلذ  نأ  يل  حرش  خيشلا  نكل  .ءيش  ال 

.ايجيردت انلخاد  يف  يغتلا  ثادحإب  موقت  يتلا  هللاب  ةيلخادلا  ةلصلا 

تركذ حو  .ركذلا  يف  زيكرتلا  يه  اهتهجاو  يتلا  ىرخألا  ةبقعلا  تناكو 

لك ًاليلق  ركذلاب  وص  عفرأ  نأب  ينتحصن  تاقفلا ،)  ) ىدحإل يتلكشم 

دقو يتيب ، يف  اهتحيصن  تعبتاف  .هللا  يركذ  لالخ  راكفألا  ينتدوار 

.ءيشلا ضعب  ينتدعاس 

نم اعأ  تنك  همو  .كلت  ركذلا  سلاجم  روضح  بحأ  تنك  كلذ ، عمو 

ةديعس انأو  تيبلا  ىلإ  هدعب  دوعأ  تنكو  ام ، سلجم  لبق  ٍقلقو  ٍرتوت 

قوط يه  سلاجملا  هذه  تحبصأو  .حارشنالا  نم  ةبيجع  ةلاح  يفو  ةحاترمو 

.ايح نم  ىرخأ  يحانم  يف  تابوعصو  بعاتم  فداصأ  تنك  لك  اجن 

قلق ردصم  تناكو  ةينهملا ، ايح  نم  ةيلاقتنا  ةلحرم  يف  اهتقو  تنكو 

يقتلأ نأ  ًالعف  ديرأو  ةبزع ، لازأ  ال  اًضيأ  تنكو  َّيدلاو ، ىلإو  ّيلإ  ةبسنلاب 

.ايح كيرش 

خيشلا يديرم  ةلث  ةبيط يف  بولق  ىلإ  تفرعت  ىلع أ  هللا  دمحأ  ينكلو 

ميلعت يوذ  هسفن  تقولا  يفو  ةليبن ، قالخأب  نوفصتيو  ءايقتأ  اوناك  ركب ، أ 

يف اوجرختو  هاروتكدلا ، تاداهش  نولمحي  مهنم  ثكو  ٍلاع ، يداكأ 

ةيحور نيدلل  مهتبراقم  تناك  .جديربماكو  دروفسكأ  لثم  ةقومرم ، تاعماج 

نإ لب  ًايرظن ، مهيلإ  ةبسنلاب  رمألا  نكي  .ةمزاجو و  ةمراص  تسيلو  ةيلقعو 

هراسم ّغ  مهنم  ًاثك  نإ  لب  .مهتايح  ليصافت  لك  يف  لخدي  ناك  نيدلا 

لئاسملا نع  بتكلا  بتكي  اوراصف  هتنهم ، ةينيدلا يف  هتيبرت  جمديل  ينهملا 

، يمالسإلا خيراتلا  يف  ركفلا  مالعأ  نع  ةيقئاثو  اًمالفأ  نوزجني  وأ  ةيحورلا ،

ةيمالسإ تاعوضوم  نم  اهغو  ناضمر ، وأ  جحلا  نع  وأ  يلازغلا  مامإلا  لثم 
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لكش يف  ةيقيزيفاتيملا  ميهافملا  مجرتي  نأ  يف  حجن  مهضعب  نإو  .ىرخأ 

نأ تركف يف  .قئادحلا  روكيد  وأ  يلخاد  روكيد  ميماصتو  ةيسدنه ، لعأ 

، ادقتعمو يتنهم  جمدأ ب  نأو  هب ، موقأ  نأ  ّدوأ  تنك  ام  اًما  ناك  كلذ 

تنك إ  مث  .كلذ  ىلإ  ليبسلا  فيك  وه  ينقرؤي  لظ  يذلا  لاؤسلا  نكل 

، بدألا نم  بك  ردق  ىلع  مهلك  اوناك  دقف  ءارقفلا ، كولسب  ةرهبنم 

بسي مهنم  ايأ  عمسأ  .كلذ و  مهنكمأ  لك  ةدعاسملا  ميدقت  ىلإ  نوردابيو 

هللا ىلص  هللا  لوسر  ثيدح  ىنعم  ددري  ام  ًاثك  يإ  ياج  ناكو  .نعلي  وأ 

«. تالماعمو كولس  مالسإلا  : » ملسو هيلع 

.بدألا اًعئار يف  ًالاثم  ناك  هسفن  يمالسإلا ، ياج  مسا  وهو  نسح ، يديس 

زبخيو يل ياشلا ، هسفنب  يل  ّدعي  ناك  يلرويب ، يف  هتيب  يف  هروزأ  تنك  ح 

بيلحلا يل  بكسي  ام  اًاد  ناك  هنأ  فيك  ظحالأ  تنكو  .ةيجنفسإ  ةكعك 

ةنينق نم  هسفنل  بكسي  ح  يف  يل ، اًصيصخ  اهحتف  ةديدج  ةنينق  نم 

ةصاخلا تيوكسبلا  عطق  هتبلكل  يطعي  نأ  ىلع  اًضيأ  صرحي  ناكو  .ةحوتفم 

.انثيدح لالخ  ةّيصقم  اهنأب  رعشت  اهب ؛ ال 

خيشلا يديرم  نم  ءارقفلا  ضعب  يقتلأ  تأدب  ىتح  ليوط  تقو  ر  و 

خيشلاب بجعملا  نم  اًضيأ  ناك  زليو  مأ  نأ  كلذدعب  تفرع  دقو  ركب ، أ 

ةديسلا تناكو  .ةصاخ  تاءاقل  هعم  دقعيو  ايونس ، هيقتلي  ناكو  ركب ، أ 

تءاج دقو  .تارهوجم  لحم  كلو  ةاماحم ، ةداهش  لمحت  ةقلأتملا  ةيماس 

يح عقي يف  بك  لزنم  اهترسأ يف  عم  شيعت  تناكو  اكناليرس ، نم  لصألا  يف 

ًمصمو اًئفاد  يلخادلا  اهتيب  روكيد  ناكو  .يلزنم  نم  بيرقلا  كراب  دنالوه 

طسوتت تناك  يف  رغلاو ، يقرشلا  بولسألا  عمجي ب  ناكو  عيفر ، قوذب 

ةجوزتم ةيماس  تناكو  .رغملا  جيلزلاب (1)  ةنيزم  ةروفان  تيبلا  ةقيدح 

ميقلا ب  ناعمجي  اًعم  اناكو  ةدحتملا ، ةكلمملا  يف  حارجلا  رهشأ  نم 
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ام كأو  .ةرصاعم  ةايح  ناشيعي  اناك  هنأ  عم  ةيحورلا ، ةايحلاو  ةيديلقتلا 

ثيدح ناك  نمو  انأ  ينناوعدي ، اًاد  اناك  هنأ  وه  هتقفر  لضفأ يف  تنك 

لفتحنل رطفلا ، ديع  ةبسان  اهعم  نولفتحي  اًَُرسأ  نوكل  الو  مالسإلاب ، دهعلا 

بحري  نايك  ىلإ  ءتنالا  ءفدب  رعشأ  ًاخأ  تحبصأف  .هلزنم  انلك يف  هب 

اًنايحأ دعت  ةيماس  تناك  لب  .ملسملا  ىدل  ادج  ةصاخلا  ةبسانملا  هذه  يف 

نم رخاوألا  رشعلا  يفو  .ءارقفلا  ضعب  اهل  وعدت  ناضمر  يف  راطفإ  ةبجو 

كلت يفو  .ردقلا  ةليل  يف  ركذلل  ًاغص  اًسلجم  نادقعي  اناك  ميركلا ، رهشلا 

ندنل ىلإ  تنِك  ةعطاقم  نم  لقتني  ركبوبأ  خيشلا  ناك  اًضيأ ، ةبسانملا 

.سلجملا كلذ  مؤيل  اًصيصخ 

طوسبم بوث  يشاوح  لوح  ةشيعملا  ةفرغ  ةيضرأ  ىلع  انلك  سلجن  انكو 

ناذألا عمسن  نإ  امو  .برغملا  ناذأ  راظتنا  يف  راطفإلا ، ةبجو  هيلع  تعضو 

ةفيفخ ةبجوو  ءاسحو ، بيلحلا ، نم  ليلقو  تار ، عضب  ىلع  رطفن  ىتح 

ةالص تناك  مك  .ركذلل  سلجنو  ًةعج ، برغملا  ةالصل  موقن  نأ  لبق 

ةلصلابو تانمؤملاو ، نمؤملا  نم  اوخإ  ىلإ  ءتنالاب  رعشت  ةعجلا 

هيلع هللا  ىلص  هللا  لوسر  نأ  يف  بجع  الو  .مهب  ينطبرت  يتلا  ةيحورلا 

.ةجرد نيرشعو  عبسب  درفلا  ةالص  لضفت  ةعجلا  ةالص  نإ  لاق  ملسو ، 

ءارقفلا نم  وخإ  وذح  توذح  دقو  هللا ، يف  تاءاقللا  كلت  تببحأف 

هللا ركذ  ىلع  تبظاوو  .يسفن  ىلع  كأ  لغتشأ  ةقيرطلا   يف  تاقفلاو 

وأ يرود ، رظتنأ  ٍروباط  يف  ةفقاو  انأو  هللا  ركذأ  تنك  اًنايحأو  ماظتناب ،

ىلاعت هللا  ركذل  ةصرف  لضفأ  تناك  غارفلا  تاقوأ  نأب  تسسحأو  .هزنتأ 

ركذلل ناك  اًرَّكعُم ، يجازم  ناك  لك  أ ، تظحالو  .العو  ّلج  هب  لاصتالاو 

صارقأ ةعومجم  تيرتشاف  .ةنيكسلاو  ءودهلا  ّيلإ  ديعي  نأ  ىلع  ةردقلا 

يف اهيلإ  تصنأ  ترصو  ةيزيلجنإلاب ، اهل  ةمجرتو  ميركلا  نآرقلل  ةجمدم 

.هللا تلكب  اًئيلم  ةرايسلا  دوقأ  انأو  هيضقأ  تقو  لك  راص  اذكهو ، رايس ؛
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تنك أل  رتوتلا ؛ يل  بّبسي  ماحدزالا  ءانثأ  يف  ليوطلا  راظتنالا  دعي  و 

ةئيلم ايح  ةغرافلا يف  تاظحللا  تراصو  .ميركلا  نآرقلا  ىلإ  تصنأ  اهنيح 

ةبحص ةبحص ، لضفأب  معنأ  تنك  ةدحولاب ، روعشلا  نع  اًضوعو  ىنعم ، اهلو 

رثؤي مهب  ءادتقالاو  ءارقفلا ، ةبحاصمو  ملعتلاو  ركذلل  ناك  دقل  .ىلاعت  هللا 

غتت تأدبو  لخادلا ، نم  غتأ  أب  رعشأ  تأدبو  اًئيشف ، اًئيش  يتيصخش  يف 

ىلإ حنجأ  لبق  نم  تنكو  .ههاجت  رعشأ  فيكو  اعلا ، ىلإ  رظن  كلذك 

، ُهلعفأ نأ  ّيلع  ام  دحأ  ّيلع  يل  نأ  غيستسأ  نكأ  و  ءيش ، لك  ةيرحلا يف 

ىلع روثأ  تنك  ثيح  ةقهارملا ، ةلحرم  يس يف  الو  هلعف ، ّيلع  بجي  امو ال 

، دعاوقلا عابتا  يف  ةوالح  دجأ  تحبصأ  ينكل  .اهفداصأ  يتلا  اهلك  دعاوقلا 

هللا اهطخ  دعاوق  اهنإ  مث  .اهعبتأ  يدهج   ىراصق  لذبأ  تنك  لقألا  ىلعو 

نم هنأل  كلت ؛ يتمهم  حلفأ يف  اًاد  تنك  كلذ أ  ينعي  الو  .ميكحلا  زيزعلا 

تنك أ  غ  .ةليوط  نس  ءرملا  تمزال  تاداع  نم  صلختلا  ادج  بعصلا 

ّدر نأ  وأ  قئال ، اًفرصت غ  تفرصت  تدجو أ  لكو  نسحتأ ، اًدهج   لذبأ 

، هيلإ تأسأ  نمل  راذتعالل  عراسأ  تنك  اًبسانم ، نكي  ام   فقوم  يف  يلعف 

انوعدي ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ناك  دقو  .كلذ  ببسب  هللا  رفغتسأو 

، رفغتسيف بنذي  دبعلا  لازي  ال  : » لوقيو انئاطخأ ، نم  ديفتسن  نأ  ىلإ 

هل نأ  يدبع  ملع  لوقيو : هل ، رفغي  َىلاََعتَو  ُهَناَحْبُس  هللاو  رفغتسيف ، بنذيف 

نم لوأ  يهو  ناخ ، ةديسلا  تناكو  هل .» ترفغ  دق  بنذلا ، رفغي  ابر 

.هسفن ءيشلاب  ينتحصن  دق  ندنلب ، غنيتوت  ةقطنم  مالسإلا يف  رومأ  ينتملع 

دوعأ نأ  ينم  بلطت  تناك  بائتكالا ، ضعب  وأ  نزحلاب  رعشأ  تنك  لكو 

الإ وه  ام  ساسحإلا  كلذ  نأل  ةيضاملا ؛ ةليلقلا  مايألا  لالخ  تلعف  امل  ركاذب 

نم هيلإ  دوعأ  نأ  ىلإ  ةجاح  تنك يف  أو  هللا ، نع  تدعتبا  أ  ىلع  ليلد 

.رافغتسالا لالخ 

نأو لبق ، يذ  نم  كأ  يبلق  ىلإ  لغلغتي  أدب  ناإلا  نأب  رعشأ  تنك 
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ةفرعم يهو  ايح ، يفو  رثؤت ّيف  تناك  اهملعتأ  تنك  يتلا  ةيساسألا  ةفرعملا 

ثحبي نأ  ءرملا  ىلع  نأ  كلذ  .ناك  نيأ  سرَُّدت  ال  اهنأ  غ  اهملعت ، نِكُ 

يف هلكأ  ؤي  دهجلا  نأ  غ  لابلا ، ىلع  رطخت  ال  نكامأ  يف  ًانايحأو  ّدجب ،

نم اًددع  ناوعدي  هتجوزو  ركبوبأ  خيشلا  ناك  دحأ ، موي  لكو  .ةياهنلا 

ظوظحملا نم ب  تنكو  ةنسلا ، ةدع يف  تارم  تنِك  هلزنم يف  ىلإ  ءارقفلا 

ىلعو .ءاسملا  ةيادب  ياشب  ةداع  أدبت  تاءاقللا  كلت  تناكو  .ةوعدلا  كلتب 

انك مث  .هسفنب  اَنَفِّيَضُي  نأ  ىلع  رصي  خيشلا  ناك  ةمدقتملا ، هّنس  نم  مغرلا 

ىلع ثيدحلا  ةصرف  اّنم  لكل  ناكو  اًعم ، ةهزن  انعيمج يف  كلذ  دعب  جرخن 

لالخ يصخش  عباط  تاذ  ةلئسأ  حرط  وأ  ةصاخ ، رومأ  خيشلا يف  عم  دارفنا 

فلتخم ىري  فيك  فرعأ  نأ  تدرأ  تاهزنلا ، كلت  ىدحإ  يفو  .ةهزنلا  كلت 

اذإ ام  هلأسأو  ضعبلا ، اهضعب  نع  لالقتساب  اهتفيظو  يدؤت  يهو  نايدألا 

.رخآ نيد  نم  حصأ  ًانيد  نأ  مأ  صالخلا  ىلإ  دوقت  اهلك  تناك 

وهو ةيوسلا ، نايدألا  رخآ  وه  مالسإلا  : » ًالئاق هباوج ، خيشلا يف  حرش يل 

تانايدلا ّرقي  ال  هنإ  هتلاسر ؛ ثيح  نم  ٌِّْوَكو  هتاعيرشت ، ثيح  نم  لماك 

تانايدلا كلت  اهب  تتأ  يتلا  ةقحلا  ةلاسرلا  لمحي  لب  بسحو ، هتقبس  يتلا 

هللا ةئيشمل  مالستسالا  ينعي  مالسإلا   » نإف هسفن ، تقولا  يفو  كلذك .»

ءاج يوس  نيد  لك  نإ  ىتش .» قرطب  هققحن  نأ  اننك  ام  وهو  هدحو ،

لاكشألا ركبوبأ  خيشلا  هّبشو  .روصعلا  فلتخم  يف  ناسنإلا  تاجاح  يبليل 

لكو صرق ، طيحم  ىلع  ةعوضوم  طاقنب  نايدألا  اهذختت  يتلا  ةفلتخملا 

عاعش لثم  اهب ، صاخ  عاعش  قيرط  نع  صرقلا  زكر  طبترت  اهنم  ةدحاو 

ثيح نم  ضعب  نع  اهضعب  فلتخي  نايدألا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ةلجعلا 

حو  » .اهنم ةياغلاو  اهتلاسر  نومضم  ثيح  نم  دحتت  اهلك  اهنإف  اهلكش ،

ىلإ صاخلا  نم  ةدحولا ، ىلإ  ددعتلا  نم  ر  اننإف  لكشلا ، ىوتسم  ىطختن 

هللا ىلإ  ةرورضلاب  دوقي  مازتلاب  ءرملا  هعبتي  حيحص  يحور  راسم  لكو  .وكلا 
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تانايدلا بلق  طسوتت  ةيفوصلا  ةربخلاو  هللا  نم  برقلا  نإ  .ىلاعت 

«. اًعيمج اهئاقتلا  ةطقنوه  كلذو  اهلك ، ةحيحصلا 

ةسيدقلا ربق  دنع  هب  ترعش  ام  تصخل  اهنأ  ذإ  خيشلا ، تلك  ينتبجعأ 

هوتأ سمحتملا  ملسملا  ضعب  نأ  فيك  اًضيأ  ربخأو  .ةنسوبلا  يفو  اتير 

، مالسإلا قانتعا  ىلإ  برغلا  نم يف  لك  عفد  نم  مهنّك  ةقيرط  نع  لئاس 

نإو اًددجم ، هللا  دوجوب  سانلا  نمؤي  نأ  وه  َىلَْوألا  : » وه مهل  هّدر  ناكو 

دح دعي يف  كلذ  نإف  هتفاقث ، اًدئاس يف  هدجو  يذلا  نيدلا  ناسنإ  لك  عبتا 

.رومألل ةملاسملا  ةرظنلا  هذه  عسل  تحتراف  ًيظع ،» اًزاجنإ  هتاذ 

ىدحإ عوطتت  نأ  ةهزنلا ، كلت  ءاهتنا  دعب  ءاسملا  يف  ةداعلا  ترجو 

.اهعم اهترضحأو  اًفلس ، اهتدعأ  دق  نوكت  ماعط  ةبجو  ميدقتب  تاديسلا 

وحنلو خيشلل  وهطن  نأ  تاديسلا ، نحن  انيلإ  ةبسنلاب  ًيظع  اًفرش  ناكف 

ةمهم تناك  اهنأ  نم  مغرلا  ىلع  نيرخآلا ، نيوعدملا  ءارقفلا  نم  رشع  ينثا 

ةعمسب عتأ  تنك  .بجي  اهتيدأت ك  ىلع  ةقف  لك  صرح  ببسب  ةفيخم 

كلذ ناكو  وهطلا ، ةكربب  ناعتمتت  َّيّدي  نإ  اًضيأ  يل  ليقو  خبطلا ، يف  ةبيط 

دشأ اهيلإ  تجتحا  موي  ينتقراف  ةكربلا  كلت  نأ  ودبي  نكل  .ًاليمج  ًءارطإ 

، يتيب يف  تاوارضخلاو  جاجدلاب  سكسك  قبط  ةرم  توهط  ثيح  ةجاحلا ،

ّيلع ناك  ام  لكو  .تنِك  خيشلا يف  تيب  ىلإ  نيبك  نيردق  رايسب يف  هتلقنو 

، نرفلا ةرارح  طبضأ  ظحلا ،  ءوسلو  .هدقت  لبق  ماعطلا  خست  وه  هلعف 

تاديسلاو انأ  تمدق  حو  ةبسانملا ؛ ةجردلا  ىلع  اًديدج ، ناك  يذلا 

لمحن نأ  ىلإ  انررطضاف  .ةدوربلا  براقيو  اًئفاد  ناك  ماعطلا  تايرخألا 

ناكف .ماعط  نم  اهيف  ام  خست  ديعنو  اًدحاو ، اًدحاو  نيرضاحلا  قابطأ 

ةرداغ انممه  حف  دحلا ، اذه  دنع  رمألا  ِهتني  و  .ادج  اًجِرحم  اًفقوم 

حضاولا نمو  ءيشلا ؛ ضعب  افاج  ناك  هنأ  خيشلا  عدوأ  انأو  تظحال  ناكملا ،
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حابص يفف  رمألا ، ام يف  أوسأ  كلذ  نكي  و  .ثدح  امل  اضرلاب  رعشي  هنأ  

نمم ضعبو  خيشلاو  وه  هنأب  ربخيل  يإ  ياج  لصتا   يلاتلا ، مويلا 

ةداعإ نأ  نم  دب  .اوضرمو ال  مهتدعم ، بارطضاب يف  اوبيصأ  ماعطلا  اولوانت 

خبطلا نم  َعَنُمأ  نأ  تعقوتو  .ايتكبلا  ضعب  تزفح  دق  ماعطلا  خست 

تيقلت ىتح  عوبسأ  ىوس  ر  نكل   .ثدح  يذلا  دعب  ءارقفلاو  خيشلل 

نأ ينم  بلطي  هنأب  تئجوفو  ديدج ، نم  هتيب  ىلإ  خيشلا  نم  ىرخأ  ةوعد 

غ فتاهلا ؛ لالخ  نم  هعمسأ  انأو  يسفن  قدصأ  ملف  .هسفن  قبطلا  خبطأ 

اًيلاع ًالاثم  خيشلا  فرصت  تيأر يف  دقل  .بك  حايتراب  كلذ  دعب  ترعش  أ 

.بولقلا بِّذَهُي  باقعلا ، سكع  ىلع  حفصلا ، نأل  قالخألا ، مركل 

نم  » ركذي ميركلا  نآرقلاف  مالسإلا ، يف  اصاخ  ىًنعم  بلقلل  نأ  تدجو 

ىِتَّلا ِىف ُبوُلُقْلا  ىَمَْعت  ْنِكَلَو  ُراَصَْبْألا  ىَمَْعت  اَهَّنِإَف َال  : ) دكؤيو بلق ،» هل  ناك 

مهمهليل هللا  نوعدي  ملسملا  نإ  لب  ةيآلا 46 .) جحلا : ةروس  ( ) ِروُدُّصلا

ميوقلا قيرطلا  عابتاو  قحلا ، ةفرعم  اهب  مهنكي  يتلا  بلقلا ، ةصب  ةصبلا ،

: لثم تارابع ، نولمعتسي  ةرم  غ  برعلا  تعمس  دقو  .اهلك  مهلاوحأ  يف 

«. ربخي يبلق   » وأ كبلق ،» ِتْفَتِْسا  »

(، غصلا مألا   ) هتصق بتك يف  يبوسكيإ  تناسود -  ناوطنأ  نأ  ركذأ 

نع ةبوجحم  ةيمهأ  رومألا  كأ  نأل  هبلقب ، الإ  ىري  نأ  ءرملا  كل  ال  : » لوقي

، نمحرلا شرع  وه  بلقلا  نأ  ةقيقح  ىلإ  كلذ  دوعي  ارو  رصبلا .» ةساح 

.كاذ بلقلا  قيرط  كلسأ  نأل  ةقاوت  تنك  مكو 

رصم ىلإ  هيديرم  نم  ددعو  خيشلا  عم  ترفاس  ماع 1999م ، رخاوأ  يف 

نم ةقيرطلا  هذه  عابتأ  نم  ةفوصتملل  ةفثكم  تاءاقلب  زيمتت  ةدم  ءاضقل 

كئلوأ يس  الو  ءارقفلا ، اهمنتغي  ةلهذم  ةصرف  تناكف  .ةفاك  اعلا  ءاحنأ 

نم مهناوخإ  ةبحص  نم  ةدافإلاو  خيشلا  ءاقلل  ندنل ، يف  نونطقي  ال  نيذلا 
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دلب يف  ثكملاب  معنن  انل   ةبيط  ةبسانم  تناكو  .هللا  قيرط  كلاسلا 

، تايصخشلا نم  ةعونتم  ةبخن  تلباقف  .مالسإلا  قيرع يف  خيرات  يذ  ملسم 

رصمو ندرألا  نم  نوردحني  نيذلا  ركب  خيشلا أ  يديرم  نم  اًعيمج  اوناكو 

نم هتجوزو  ديرم  اًضيأ  كانه  ناكو  .اينابسإو  ايقيرفأ  بونجو  ايزيلامو 

، ندنل نم  هتجوزو  رازالاس  ديسلاو  هتجوزو ، يلاليه  ديسلاو  ايكرت ،

دشنيو هرافسأ ، خيشلا يف  قفاري  ناك  يذلا  ناريإ ، نم  بوذجم  ىفطصمو 

تاساردلا صصختملا يف  اضر ، ديسلاو  ركذلا ، سلاجم  لالخ  ديشانألا  بذعأ 

خيشلا يف لزنم  نم  برقلاب  نيرون ، هتجوز ، عم  شيعي  ناك  يذلا  ةينآرقلا ،

مدق ةرهاقلاب ، انلولح  نم  صق  تقو  دعبو  .برقألا  هدعاسم  ناكو  تنِك ،

ناكو .هبالط  نم  ددع  ةقفرب  ةدحتملا  تايالولا  نم  رصن  سح  ديس  روتكدلا 

.لبق نم  ندنل  ًةرضاحم يف  هل  ُتَْرضَح  يذلا  هسفن  اعلا  وه 

ناكو .ةرهاقلا  يف  مهتلباق  نيذلا  مالسإلا  يقنتعم  ةيعون  ينتشهدأ  دقل 

سمش لثم  متهالل ، ةثمو  ةينغ  تايصخشب  نوعتمتي  مهنم  ثك 

يضاملا يف لمع يف  دف  ناكو  كرويوين ، نم  كيفارج  ممصم  وهو  ردنالديرف 

نيدلا لالج  نع  مالفأ  دادعإ  ددصب  ناك  هتلباق ، نيحو  .اقيسوملا  لاجم 

هللا دبع  يفحصلا  اًضيأ  مهنم  ناكو  .ةيكيرمألا  ةعماجلا  سرديو يف  يمورلا ،

ربانملا نم  ددع  ىدل  رعلا  اعلا  يف  ًالسارم  َلِمَع  يرمأ  وهو  رفيالش ،

بتكم ريدم  بصنم  اًضيأ  لغشو  .نمزلا  نم  ٍدوقع  ةليط  ةيملاعلا  ةيمالعإلا 

، اًقحال سسأ  دقو  .نمزلا  نم  ةليوط  ةدم  ةرهاقلاب  زوين ) نإ  يس   ) ةطحم

كلذك تيقتلاو  .ةرهاقلاب  ةيكيرمألا  ةعماجلاب  ةفاحصلل  مهدأ  زكرم  رادأو 

ناكو ةدحتملا ، تايالولاب  ليفيول  نم  ةعئار  ةديس  يهو  ييه ، يارج 

رشن يف  ةصصختم  ةكرش  يارج  كلتو  .ةنيدملا  كلت  اوسسأ  نمم  اهفالسأ 

ناكو ياتيف .) سنوف   ) ىعُدتو نايدألل ، يحورلا  ثارتلاب  ىنُعت  يتلا  بتكلا 

ةرهاقلاب يداعملا  يحب  ةنئاكلا  لقتسملا ) اهلزنم   ) اهتليف يف  ثك  خيشلا 

٣٢٣



.ةرهاقلاب لحي  ح 

يفو .ةتفلم  ةيويحو  ةكرحب  ضبنتو  فارطألا ، ةيمارتم  ةرهاقلا  تناكو 

لك انرز  ةنيدملا ، عبطي  يذلا  جيجضلاو  ماحزلا  ىضوفو  جرملاو  جرهلا  مضخ 

، نومآ خنع  توت  زونك  ىلع  انفقوو  اهيف ، ةدوجوملا  ةيحايسلا  نكامألا 

انيرتشاو .ةرهاقلا  يف  قوس  مدقأ  وهو  يليلخلا ،) ناخ  قوس   ) يف انلوجتو 

سوؤكلاو ةضفلاب ، ةعصرملا  تاحبسلا  اهنمو  ةيوديلا ، تاعونصملا  نم  ًاثك 

هبش راجحألاو  ةيمالسإ ، شوقنب  ةنيزملا  يلحلا  عطقو  ةيزوفلا ، ءاقرزلا 

بيبالجلا ةكايح  صصختم يف  طايخ  ىلإ  تاديسلا  ضعب  ينتبحصو  .ةركلا 

يحلا كلذ  ياشلا يف  انلوانتو  .ركذلا  سلاجم  روضح  بسانت  يتلا  ةيئاسنلا 

، يميحسلا تيب  انرزو  ةشيشلا ،)  ) اَّنَّخدو هشلا ، يواشيفلا  ىهق 

ىلإ دوعت  ةقطنم  يهو  ةدقلا ، ةرهاقلا  بلق  عقي يف  مِّمُر ، قيرع  تيبوهو 

لويخلا بوكرل  ركابلا  حابصلا  موي يف  لك  ةرم  بهذن  انكو  .رشاعلا  نرقلا 

.ديعبلا قفألا  وحن  لامرلا  اهب  قشن  تامارهألا ، حفس  دنع  ةليمجلا  ةيبرعلا 

ةرعولا روخصلا  ربع  لويخلا  لبطسإ  وحن  اضر  يديس  ةرم  تقباس  ركذأو أ 

اندمح قئاشلا ، قابسلا  رثأ  نم  نيدهجم  انلصو  حو  .ةيلمرلا  نابثكلاو 

.قابسلا لالخ  هناصح  رهظ  ىلع  ٌّلك  دومصلا  نم  انّك  اننأ  هللا 

ناك لب  ةحايسلاو ، هيفرتلا  ةيمالسإلا  ةمصاعلا  هذهل  انتلحر  ةياغ  نكت   

انتزعو انناإ  ةيوقتل  يفكي  ام  يحورلا  اهنيعم  نم  لهنلا  اهنم  ضرغلا 

، دجسم لك  نم  اًقلطنم  ةنيدملا  لالخ  يّودي  ناذألا  ناكو  .هللا  قيرط  ىلع 

تنك نم أ  مغرلا  ىلعو  .مويلا  تارم يف  سمخ  ةالصلا  ىلإ  نمؤملا  وعدي 

نيذلا ءارقفلا  ضعب  عم  ميقأ  نكأ  ةظوظحم أل   تنك  إف  هعس ، بحأ 

.ةدقلا ةنيدملا  يف  ةرشابم  سحلا  دجسمل  رواجملا  سحلا  قدنفب  اولزن 

نم ةرهاقلا  ىلإ  مدقو  مالسإلا ، قنتعا  مأ  وهو  ديمح ، يديس  نأ  كلذ 
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ةعبارلا يف  هريرس  نم  طقسي  داكي  هنإ  : » ةرم تاذ  يل  لاق  نطنشاو ،

هنم عمسُي  يذلا  توصلا  ّربكم  توص  ّولع  ببسب  ٍحابص ، لك  نم  فصنلاو 

«. رجفلا ناذأ 

ىتح ددع ، الب  ةنيدملا  ةرشتنملا يف  نذآملا  نم  ناذألا  توص  ولعي  نإ  امو 

تنكو .ةعج  ةالصلل  دجاسملا  نودصقيف  لمعلا ، نع  سانلا  ّلج  فقوتي 

ناكو .ةالصلا  تقو  انكردأ  ثيح  مهلثم  لعفن  نأ  نورخآلا  ءارقفلاو  لواحأ 

ئلت تناك  يتلا  ةقيتعلا  دجاسملا  كلت  يلصن يف  ليمج ح  روعش  انرمغي 

يف ةعمجلا  ةالص  ءادأل  بهذن  نأ  انررقف  .ةعمجلا  ةالص  تقو  اهرخآ  نع 

ربكأ دحأ  هنإ  .رشع  عبارلا  نرقلا  ىلإ  دوعي  يذلا  نسح ، ناطلسلا  عماج 

دنع انلاعن  انعلخ  .فوشكم  نحص  هلخادبو  يمالسإلا ، اعلا  يف  دجاسملا 

يف ةيمامألا ، فوفصلا  ىلإ  اولصو  ىتح  ةافح  لاجرلا  راسو  دجسملا ، لخدم 

ةنراقم ءيشلا  ضعب  ٍةعفترم  ةحاسم  ىلع  فلخلا  ءاسنلا يف  تعمجت  ح 

سكعب هلك ، ناكملا  ىرن  نأ  كاذ  انعقوم  نم  انناكمإب  ناكو  .دجسملا  نحصب 

نومعني لاجرلا  ناك  ثيح  اهيف ، تيلص  يتلا  ىرخألا  دجاسملا  ضعب 

محازي تاديسلا  تناك  ح  يف  هتبيهو ، دجسملا  لج  طسو  ةالصلاب 

نكي كلذ   نأب  ةديعس  تنك  اذل ، .ةلصفنم  ةغص  ةفرغ  اًضعب يف  نهضعب 

هنإف ةعساشلا ، هتحاسم  نم  مغرلا  ىلعو  .نسح  ناطلسلا  عماج  لاحلا يف 

ناولأب بيلالج  يدتري  مهبلغأ  ناكو  لصملا ، فالآب  ئلت  ناك  ام  ناعرس 

نحص طسوتت  يتلا  ةبكلا  ةروفانلا  يف  أضوتي  مهضعب  ناكو  .ةفلتخم 

تدع ول  تليختف أ  .اهلوح  نوبعليو  نورجي  لافطألا  ناك  يف ح  دجسملا ،

يغت يأ  نود  نم  هسفن  دهشملا  تدهش  تنكل  ءارولا ، ىلإ  نسلا  تائم 

ربنملا ةعمج ، يلع  خيشلا  اهنيح  ناكو  ةيروهمجلا ، يتفم  ىلتعا  مث  .ركذي 

تديسلا يفتك  ناسمالت  يافتك  تناكو  .ةالصلا  مؤي  نأ  لبق  هتبطخ ، ىقلأو 

ناكف .هيمدق  ناسمالت  يامدقو  يراسيو ، يني  نع  نايلصت  تللا 
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كلذ ةبيه  ةرضح  يف  تايرخألا  ءاسنلا  بناج  ىلإ  يلصأ  نأ  اًبيهم  اًساسحإ 

، ةرهاقلاب هنع  هللا  يضر  سحلا  انديس  دجسم  ةرايزب  كلذك  انمقو  .ناكملا 

ديفح مساب  دجسملا  يمُس  دقو  يليلخلا .) ناخ  قوس   ) نم ادج  بيرق  وهو 

فيرشلا هسأر  نأ  دقتعُيو  يلع ، نب  سحلا  ملسو ، هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا 

.رصم يف  ناكم  مظعأ  ماقملا  كلذ  نوملسملا  دعيو  .ناكملا  اذه  يف  نوفدم 

انديس ةرايزل  اعلا  عاقب  فلتخم  نم  دجسملا  اذه  سانلا  نم  ثك  دصقيو 

ديحولا ماقملا  سيل  سحلا  دجسم  نأ  تفشتكا  .هل غ أ  ءاعدلاو  سحلا 

.ءايلوألاو ءلعلا  نم  ثك  تاماقم  جعت  ةنيدملا  نإ  ذإ  .ةرهاقلا  هشلا يف 

نم ىرخأ  ةقف  يهو  ةنيفسو ، يلاله  اهجوزو  ةيماس  ةبحصب  ترز  دقو 

تررس مكو  .كلت  ءايلوألا  تاماقم  نم  ًاثك  ناتسكاب ، نم  اهلصأو  ندنل ،

تناكو .هللا  ءايلوأ  نم  تاديسل  تناك  تاماقملا  نم  ًاثك  نأ  تملع  ح 

ٍةقاطب ّسحأ  اًنايحأ  تنكو  .ءانثتسا  يأ  نود  نم  نيرئازلاب  جعت  اهلك  نكامألا 

هب يف تسسحأ  ام  ةوقب  نكت  اهنأ   نم  مغرلا  ىلعو  تاماقملا ، نم  عشت  ام 

ضعب رظنت  الو  .ةيكتلا  هب يف  ترعش  ام  ركذتل  ةيفاك  تناك  اهنإف  ةنسوبلا ،

؛ تارايزلا هذه  لثم  ىلإ  اضرلا  عب  ةيفلسلا  لثم  ةظفاحملا  ةيمالسإلا  ءارآلا 

، ّلجو ّزع  هلل  سيلو  ءايلوألل  تاولصب  نوهجوتي  دق  نيرئازلا  نأ  ىرت  اهنأل 

رمألا كلذ  نكي  و  .قالطإلا  ىلع  مثإ  مظعأ  وهو  اًكِرش ، ُهَنوُّدُعَي  ام  وهو 

.ةلأسملا كلت  هرظن يف  ةهجو  ٍّلكل  نإ  يسفنل : تلق  دقو  ّيلإ ، ةبسنلاب  اًحيحص 

يتلا ركذلا  سلاجم  يهف  ّيلإ ، ةبسنلاب  ةلحرلا  كلت  يف  ناك  ام  مهأ  امأو 

ىلإ قدنفلا  نم  انلقنل  ةغص  ةلفاح  أَّيه  ُتـ ناك  ذإ  .ةليل  لك  دقُعت  تناك 

نوشيعي يف نيذلا  ءارقفلا  دحأ  ةقفرب  بهذأ  اًنايحأ  تنكو  سلجملا ، ناكم 

لزني ناك  يذلا  رصن ، روتكدلا  لقني  اًاد  ناكو  .ملسم  يلارتسأ  وهو  ةرهاقلا ،

دعوم ناك  ثيح  .ريرحتلا  ةحاس  نم  هيقفارم  نم  نثاو  دربيش ، قدنفب 

هجتنل انبيبالج ، يدترن  نحنو  قدنفلا ، جراخ  سمشلا  بورغ  عم  انعمجت 
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يف فرُعت  ك  فغلا ) برت   ) وأ وملا ، ةنيدم  يف  ٍدجسم  ىلإ  كلذ  دعب 

، تاومألا فالآ  تافر  مضت  ةرهاقلا ، ةاذاح  عقت  ةبك  ةربقم  يهو  ةرهاقلا ،

دقعي ركذلا  سلجم  ناكو  .يرصملا  نم  لاحلا  فاعض  نم  ثك  نطقي  اهبو 

شاع يذلا  يردنكسلا  هللا  ءاطع  نبا  ميكحلا  ماقم  مضي  يذلا  دجسملا  يف 

بتكو .ةيلذاشلا  ةقيرطلا  ةلسلس  خيش يف  ثلاث  وهو  رشع ، ثلاثلا  نرقلا  يف 

ركذ حاورألا يف  حابصمو  حالفلا  حاتفم  : ) ناونعب ركذلا  نع  عماج  باتك  لوأ 

نمؤملل يف لصحت  يتلا  تالكشملاب  ىنعي  يلمع  ليلد  وهو  حاتفلا .) ميركلا 

وأ دورشلا  لثم  اهتربخ ، ام  ًاثك  رومأ  يهو  هللا ، هركذ  ءانثأ  يفو  ةالصلا ،

دوع روف  باتكلا  اذه  ينتقأ  نأ  ىلع  تمزعف  .هللا  دوجو  راضحتسا  مدع 

، ملسو هللا  ىلص  لوسرلا  اهفصو  ك  هللا  ةدابع  ىلع  دعاسمل  ارتلجنإ  ىلإ 

.« كاري هنإف  هارت  نكت  نإف   هارت ، كنأك  هللا  دبعت  نأ  : » هلوقب

نم اًفوصتم  سمخو  ةئم  نم  كأ  عمتجا  هللا ، ءاطع  نبا  دجسم  يفو 

.يوق عقو  روضحلا  كلذل  ناكو  هللا ، ركذو  ةالصلل  اعلا  ءاحنأ  فلتخم 

ةايحلا رومأ  نم  رمأ  نع  ةركاذ  ءارقفلا  ىلإ  ثدحتي  ركبوبأ  خيشلا  ناكو 

يف كراشأ  .ةرضحلا   اودؤيو  راكذألا ، ضعب  اودشني  نأ  لبق  ةيحورلا ،

سولجلاب تيفتكاو  دعب ، ةقيرطلا  ىلإ  تبستنا  دق  نكأ  أل   ةرضحلا 

.ةبك ةبيهب  دهشملا  كلذ  رعشأ  دقل  .ثدحي  ام  ةعباتمو 

نم هغو  دجسملا ، كلذ  يف  ةكربلا  نم  ردق  ىصقأ  ىقلتأ  نأ  تلواح 

.يدحو نكامألا  كلت  فشكتسأو  جرخأ ، اًنايحأ  تنكو  .ةحرضألاو  تاماقملا 

نم ةحاو  وهو  رهزألا ، عماج  تعاس يف  مايألا  نم  موي  ةحيبص  تيضق  دقو 

هللا يف ركذأ  نأ  تلواحو  .ةدقلا  ةيمالسإلا  ةرهاقلا  بلق  عقي يف  ةنيكسلا 

هللا ركذأ  انأو  تقولا  ضعب  رورم  دعبو  .نمزلا  نم  ةدم  عماجلا  كلذ 

درسأ انأو  تارمملا  ب  مدقلا  ةيفاح  تلوجتو  اكم ، نم  تمق  ةسلاج ،
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تظحال ركفتلا ، يف  ةاه  تنك  نيبو  .ديدج  نم  سلجأ  نأ  لبق  يدرو ،

حسمتت ةطقلا  تأدب  .دجسملا  لخاد  ةلباقملا  ةهجلا  نم  يوحن  هجتت  ةطق 

يف اهرهظ ، ىلع  يدي  ررمأ  ترصف  يرجح ، سلجتو يف  زفقت  نأ  لبق  يلجرب 

ضعب تربخأ  حو  .كلذ  يلعف  ىلع  ينثت  تناك  اهنأكو  ًاتوص  ردصت  تناك 

اوشهدني ةليللا ،  كلت  ءاشعلا  ىلع  نحنو  دجسملا  يف  ثدح  ا  ءارقفلا 

ناكو .مهتيب  نولصي يف  مهو  مهبرقب  سولجلا  ىوهت  مهططق  نإ  اولاقو يل 

وه ام  لكب  فهرم  سحب  عتمتت  تاناويحلا  نأ  ىلإ  راشأ  دق  رصن  روتكدلا 

تتفل دق  يراكذأ  تناك  نإ  يسفنل  تلقو  كلذ ، عسل  ًاثك  تدعس  .يحور 

، ةرهاقلا يدوجو يف  ءانثأ  يفو  .حيحصلا  قيرطلا  ىلع  ينلعلف  ناويحلا ، كلذ 

لباقملا دارنوك  قدنف  يف  ءادغ  ةبجو  ىلع  رفيالش  هللا  دبع  ءاقلل  ُتددعأ 

صخش هنأب  تسسحأو  ةفيطل ، ةيصخشب  عتمتي  لجرلا  ناك  .دربيش  قدنفل 

ةماقلا ليوط  هرمع ، نم  تاينيتسلا  ةيادب  يف  ناك  .هنم  ملعتأ  نأ  يننك 

يف هسسأ  يذلا  مالعإلا  زكرم  ريديو  ايفحص ، لمعي  لازي  ال  ناكو  اًفيحنو ،

نم ةنس  سمخ  وحن  ىضق  دق  كاذنآ  ناكو  .ةرهاقلاب  ةيكمألا  ةعماجلا 

تظنملا نم  ددع  اًوضع يف  اًضيأ  ناكو  مالسإلا ، ميلاعتب  اًمزتلم  ًلسم  هرمع 

اًذاتسأ هنوك  ىلإ  ةفاضإ  نايدألا ، ةساردب  ىنعت  يتلا  ةيلودلاو  ةيمالسإلا 

نع هللا  دبع  ينثدحو  .طسوألا  قرشلا  نوؤش  يف  اًقومرم  ًابخو  ايرخف ،

يف تيِبلا ) ليج  ( ـِـــ ب فرع  م  اًءزج  هبابش  يف  ناك  .مالسإلا  ىلإ  هتلحر 

مهلأو زوروب  مايليو  لوح  رودي  ناك  يركف  طخ  وهو  ةدحتملا ، تايالولا 

ررحتملا بحلا  نإ  : » يل لاقو  كلذ ، دعب  يف  ترهظ  يتلا  زيبيهلا ) ةكرح  )

تسلا تناك  تاردخملا  لوانت  ةبرجت  ىلع  لابقإلاو  اهلك ، دويقلا  نم 

نلاو رعشلا  نم  تذختا  يتلا  ةدرمتملا ، ةيميهوبلا  ةفاقثلل  ةيساسألا 

نم ملظملا  بناجلا  اذه  نع  دعتبا  ام  ناعرس  رفيالش  نأ  غ  اهل .» تاودأ 

مهلوانت ببسب  مهفتح  اقدصأ  نم  ثك  يقل  : » يل لاقو  تيِبلا ،) ةفاقث  )
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طباورلاب ثارتكالا  مدعو  نوجملا  ةايح  نأ  ك  تاردخملا ، نم  ةبك  تاعرج 

هبابش يف  ناك  يذلا  رفيالش ، يل  لاقو  ةلتاق .» ةدحو  يف  اَيَمَر   ةيلئاعلا 

نكي كلانه أ   ام  لك  هلإ ، دوجو  ةيناكمإل  اًموي  ركنتأ   : » ًايدوجو ًادحلم 

، نسلا بك  ًالجر  هليختأ  نكأ  لاحلا ،  ةعيبطبو  .نوكي  دق  ع  روصت  يل 

نع يروصت  كلذ  نكي  ءسلا .»  اًشرع يف  هيلاعت  عبرتي يف  ءاضيب  ةيحل  اذو 

.كلذك هللا 

نوجملاو ررحتلا  ةايح  مضخ  يف  تنأو  تهبنت ، فيك  : » اهدنع هتلأس 

.»؟ يحورلا نامألا  نع  ثحبت  تنك  عقاولا  كنأ يف  ىلإ  تاردخملاو ،

هنع لوقي  ك  لجلا ، نأل  لجلا ؛ يبح  ناك  ار  : » باجأف

هب انهجاو  يذلا  ةايحلا  ط  نإ  مث  .خلا  تايلجت  نم  نوينوطالفألا ،

مالسلا نع  ثحبلا  نم  اًعون  ناك  ظفاحملا  تاينيتسلاو  تاينيسمخلا  عمتجم 

ىلإ لوصولا  نأ  ةركف  لوح  رودي  ناك  هنأل  ًاطخ ؛ ًاثحب  ناك  هنأ  .يحورلا غ 

دأ نود  نم  ءيش  لك  ةبرجت  قيرط  نع  ىوس  أتي  نأ  نك  ال  ةقيقحلا 

نم انساوحب  بعالتن  نأ  ىلع  يعسلا  كلذ  انأرجت يف  اننإ  لب  .ددرت  وأ  فوخ 

رعاش يأرب  كلذ  نيدتقم يف  ةيعرشلا ، تاقالعلاو غ  تاردخملا  لوانت  لالخ 

ايحب ام  اًئيش  هتلك  ينتركذ  وبر .» يسنرفلا  بكلا ، رشع  عساتلا  نرقلا 

، ًيسوو ايطارقتسرأ  ًالثم  رازيس ، يفليس ، جوز  ناكو  .اقدصأ  ةرئادو 

ةعج يف  اًوضع  ناكو  .تانولاصلا  عمتجم  يف  ادج  اًحجان  رهاوج  غئاصو 

.ىطسولا روصعلا  ىلإ  دوعت  اًصوصن  سردو  ةيرسلا ، نايشوركيزورلا ) )

ناك يذلا  ةقيقحلا  نع  لصاوتملا  ثحبلا  كلذل  اًديسجت  هرهاوج  تناكو 

دِجو هنأ  غ  .ةفسلفلاو  ةديقعلا  رومأ  ثدحتن يف  اّنك  ام  ةداعو  هب ، موقي 

دعب هقنعو  هيدي  نايرش  عطق  دقو  قدانفلا ، دحأ  ةفرغ  مايألا يف  دحأ  اًتيم يف 

ناك هنأل  يل ؛ ةديدش  ةمدص  ةثداحلا  تناكو  .تاردخملا  نم  اًطيلخ  هلوانت 
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موي لبق  جروبماه  ةنيدم  يف  هتجوزو  وه  هتلباق  دق  تنكو  يل ، اًقيدص 

اذ نوأ  كلوو   ) ةينغأ ليغشت  مت  هتزانج ، ميسارم  لالخو  .هتافو  نم  طقف 

سقلا لاقو يل  .ديرول  اهينغمل  حماجلا ، بناجلا  ىلع  سلا  ْيأ  دياس ،) دلياو 

نع ًاثحب  ةقيقحلا  ناك يف  ردخملا  لوانتل  رازيس  نوكر  نأ  دقتعي  هنإ  اهموي 

َري مت  هنأ  هل ، فسؤي  مو  .اًبئاص  ناك  ار  هنأب  ترعشف  .يحورلا  مالسلا 

.هبابش ناعير  وهو يف  يضقي  نأ  لبق  هنع  ثحبي  ناك  ام  رون 

ةرجلاو تاردخملا  ىلإ  نوكرلا  رطخ  ةقيقح  رفيالش  هللا  دبع  كردأ  دقل 

ةجنط ةنيدم  تناكو  .برغملا  ىلإ  بهذي  نأ  ررقف  بسانملا ، تقولا  يف 

نلأ ناكو  .لاوجتلاب  رهتشا  يذلا  تيِبلا ) ليج  ( ـِـ ايقيقح ل اجحم  ةقيتعلا 

شيعي لازي  زوروب ال  مايليو  ناك  يف  ماظتناب ، ةنيدملا  هذه  روزي  جربسنيج 

رفيالش أدب  ايقيرفأ ، لش  اًروهش يف  ىضق  نأ  دعبو  .رفيالش  اهب  لح  اهب ح 

جذاو ةيرعلا ، ةسدنهلاو  ةيديلقتلا ، ةعانصلا  فحت  لجب  بجعي 

يذلا ليوطلا  يمالسإلا  سابللا  ىلإ  ةفاضإ  ةرعلا ، يف  ةيديلقتلا  ميماصتلا 

مهنأ ليبق  نم  يقارلا ، مهكولسب  اًضيأ  بجعأو  .ءاسنلاو  لاجرلا  هيدتري 

.مهقدص نع  بعتلل  ةيحتلا  ءاقلإ  دنع  بلقلا  ىلع  ىنميلا  ديلا  نوعضي 

، اًديدش اًنزح  دسحلا  هيف  طلاخ  بيرغ  روعشب  هتيأر  ام  ألم  دقل  : » لاقو يل

رخآلا لبقتو  مسجلا  ةفاظنو  لجلا  هيف  ا  كلذ ، لك  نأ  تكردأ  أل 

رماوأ وأ  هللا  رماوأل  لاثتمالا  رثأ  نم  ناك  كلذ  لك  مهب ، ةمحرلاو  همارتحاو 

مهفأ نكأ  مت  غ أ  هللا ، ىلإ  هّدرم  ناك  كلذ  لك  نأ  حضاولا  نمو  .هلوسر 

«. هللا ام 

.يبصع رايهنا  افش  ىلعو  ةيدوجو  ةمزأ  ّزع  يف  وهو  ةجنط  رفيالش  كرت 

تايالولا ىلإ  دوع  دعب  موي  لوأ  يفو  : » ًالئاق ةيبصعلا  ةدملا  كلت  ركذتو 

تكسمأ رونلا ، نع  ثحبلل  ةيوق  ةخرص  ىلإ  برقأ  ناك  فرصت  يفو  ةدحتملا ،
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تضمغأو ميركلا ، نآرقلل  اهكلمأ  تنك  يتلا  ةيزيلجإلا  ةمجرتلا  ةخسنب 

اهتحتف يتلا  ةحفصلا  ىلع  يعبصأ  ررمأ  تأدبو  فحصملا ، تحتفو  ينيع ،

تناكف يعبصإ ، هيلع  عقو  ام  أرقأل  ينيع  تحتف  مث  .نيعلا  ضمغم  انأو 

.(103 ةيآلا : ماعنألا  ةروس  ( ) َراَصَْبألا ُكِرْدُي  َوُهَو  ُراَصَْبألا  ُهُكِرُْدت  َال  : ) ةيآلا

قوفي هنأب  ُِربْخ  ُيـ ٍهلإب  نموأ  نأ  عيطتسأ  : » اهتقو هللو  يسفنل  تلقف 

«. رشبلا كاردإ 

فصو دقو  مالسإلا ، رفيالش  قنتعا  كرويوين  ةيروحملا يف  ةظحللا  كلت  يفو 

ترثأت دقل  ينع .» عفر  باجح  هبشأ بـ رمألا  ناك  : » هلوقب اهنيح ، هتلاح   

ذنمو .كلذ  ىلإ  ةجاحلا  دشأ  يف  ناك  ح  هبرد  رانأ  هللا  نأل  كلت ؛ هتصقب 

.لجو ّزع  هللا  نم  هبرقي  ايحور  اًقيرط  هللا  دبع  كلس  تقولا ، كلذ 

دق سانلا  فالآ  ناكو  .كلت  انتلحر  مايأ  نم  موي  رخآ  ناضمر يف  رهش  ّلح 

بورغ دعب  ةرهاقلل  ةقيتعلا  ةنيدملا  يف  سحلا  انديس  دجسم  يف  اوعمجت 

وبستنم باج  ةليللا ، كلت  يفو  .ليضفلا  رهشلا  لاله  روهظل  اًبقرت  سمشلا 

، تاراعشو اًمالعأ  نولمحي  مهو  تاقرطلا ، ةيفوصلا  قرطلا  نم  ثك 

ىتح هتيؤر  نع  نلُعأ  نإ  امو  كلاله .»؟ نيأ  ميرك ، ناضمر  : » نوفتهيو

ةيؤرل ينيع  نم  عومدلا  ترجو  .ًابك  اًحرف  كلذل  اوحرفو  سانلا ، جهتبا 

ناركنو مايصلاو  ةقشملا  رهش  وهو  ناضمر ، سانلا  لابقتساب  سانلا  ةحرف 

يهاقملا تألتما  ثيح  رورسلاب ، ًعفمو  ايلافتحا  ماعلا  وجلا  ناكو  .تاذلا 

مهو ةليللا ، كلت  لاوط  ناضمر  مودقب  لافتحالل  اهب  اوعمجت  نيذلا  سانلاب 

قوف ءاقترالاو  ومسلاو  ىلاعت ، هللا  ةدابع  اًموي يف  ثالث  ءاضق  ىلإ  نوعلطتت 

ليضفلا يف رهشلا  ءاضق  اكمإب  ناك  ول  تينو  .اهتابغرو  مهنادبأ  تاجاح 

لالخ تمصو  .يلاتلا  مويلا  يف  ندنل  ىلإ  اندع  اننكل  ةصاخلا ، ءاوجألا  كلت 

؛ رفسلا يف  راطفإلا  صخر  ميركلا  نآرقلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةدوعلا ، ةلحر 
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، اهموي موصلا  نم  ينعن  ام  َرأ  ةجردل أ   رثأ ّيف  ةرهاقلا  هتشع يف  ام  نأل 

ةلحرلاب تاعاس  عبرأ  ةرئاطلا  يف  سولجلا  فصو  ليحتسملا  نم  هنإ  مث 

.ةقاشلا

______________________________________

"A Sufi Saint of the Twentieth Century" (1)

.طسُب  (1)

.يذمرتلا هاور  (2)

سابل وهو  مكألاو ، ةهجاولا  نم  زرطم  اسنلا  بابلجلا  نم  عون   (1)

.ايقيرفإ لش  يديلقت يف 

ءاسفيسفلا  (1)
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رشع يداحلا  لصفلا 

ءالوو ةعيب 

؟ هبرس نود  قلحي  نأ  ٍرئاطل  فيك 

يونثملا يمورلا ، نيدلا  لالج 

يف يتلئاع  ةرايزل  تبهذف  داليملا ، دايعأ  مسوم  فراشم  ىلع  اّنك 

رواسو دعب ، ىضقنا  دق  مايصلا  رهش  اهنيح  نكي  و  .ايناملأب  جروبماه 

.سمشلا بورغ  دعب  الإ  لكآ  ال  أ  نم  َّيَدِلاو  ءاتسي  نأ  نم  قلقلا  ضعب 

لوانتل يمع  نبا  لزنم  اهلك يف  يتلئاع  تعمتجا  حيسملا ، داليم  ديع  موي  يفو 

يمورلا كيدلا  رئاط  هيف  سيئرلا  قبطلا  نوكي  يذلا  يديلقتلا  ءاشعلا 

يذلا ةكعكلا  عطقو  ةوهقلا  لوانتب  أدب  يلئاعلا  ءاقللا  كلذ  نأ  .رّمحملا غ 

، اهرمع نم  ةعباسلا  ةلفط يف  يمع  نبال  ناكو  .ءاسملا  تقو  ةيادب  نوكي يف 

حي ىتح  لكأن  نأ  نك  ال  : » عيمجلل تلاقو  راذنإ ، قباس  نود  تبهف 

ام اهل  ناكف  اًعيمج ، اورظتني  نأ  ىلع  ترصأو  انايتسيرك .» راطفإ  دعوم 

عضب ىوس  برغملا  ةالص  دعوم  نع  انلصفي  نكي  ظحلا ،  نسحلو  .تدارأ 

تقو ناضمر  فداص  ول  برغملا  دعوم  نورظتنيس  اوناك  مهنظأ  ال  .قئاقد 

رخأتم تقو  سمشلا يف  برغت  ثيح  ليربأ ، رهش  لحي يف  يذلا  حصفلا  ديع 

كاذ مهفرصتب  اودبأ يل  نيذلا  يتلئاع  دارفأ  نم  اًفيطل  اًفرصت  ناك  هنكل  كأ ،

، مالسإلا قانتعا  رايتخا  ّيدلاو  غستسي  .هب و  موقأ  تنك  يف  معدلا  ضعب 

يمازتلا ّيف  امرتحا  هنظأ  أ  غ  .هنزحأ  ام  ردقب  يننزحأ  رمأ  وهو 

و يرارق ، هفي  هنأ   نم  مغرلا  ىلع  ةيمويلا ، ايح  ينيد يف  ميلاعتب 

.هتمرب عوضوملا  كلذ  نع  ليصافتلا  نم  ديزملا  عسل  نيدعتسم  انوكي 

هنكل لوحكلا ، وأ  ريزنخلا  محل  نامدقي يل  الو  مالسب ، يلصأ  اكرتي  اناكو 

داليم ديع  ةليل  يفو  .ءاشعلا  تقو  ةيلوحكلا  تابورشملا  نايستحي  اًنايحأ  اناك 
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يف اهتنود  تنك  ليجنإلا ، نم  عطاقملا  ضعب  أل  تأرق  ديدحتلاب ، حيسملا 

نيدلاب همتها  ةلق  نم  مغرلا  ىلعو  .ندنل  يف  اهترضح  نايدألل  ةرضاحم 

مكو .لبق  نم  عطاقملا  كلت  عمس  نأ  قبس  هنإ  يل  لاق  هنأ  الإ  ماع ، هجوب 

اهسفن عطاقملا  كلت  رركت  ام  ًاثك  تناك  همأ  نإ  لاق يل  أجافم ح  تناك 

.هعماسم ىلع 

ىتحو دجو  يتمع  تناكو  ًاثك .» اهب  يننيركذت  ِتنأ  : » اهنيح لاقو يل 

ّغ ام  ناعرس  هنأ  غ  .يحيسملا  نيدلا  ميلاعتب  نمزتلي  نهلك  دج  مأ 

ديع ةرجشف  ةيويندلا ؛ رومألاب  متهن  نأ  نآلا  انيلع  نكل  : » لاق عوضوملا ح 

دادعإ ىلع  دعاسي  نأ  ام  دحأل  نكو  اهنيزي ، نم  ىلإ  جاتحت  هذه  داليملا 

تفقوت اًذإ ، .ةبسانملا  هذه  يف  كمس  ةلكأ  لوانتن  ام  ةداع  اّنكو  ءاشعلا .»

يف متهأ  و  .يركفب  ةقلاع  تلظ  اهنأ  غ  دحلا ، كلذ  دنع  انتثداحم 

ردق هنع  فرعأل  لوضفلا  ينكل  ح  نكلو  يدادجأ ، نيدب  يتلوفط 

ىلعو .ةايحلا  اوقراف  دق  اوناك  يدادجأ  نأل  كلذ ؛ يل  َّنستي  عاطتسملا ، 

اهنأو اهتيشربأب ، دج  تخأ  مازتلا  ىدم  ركذأ  تلز  ام  كلذ ، نم  مغرلا 

ةبيطلاو مركلا  لاثم  اثه  يتمع  تناكو  .ةيناثلا  اهتلئاع  اهّدعت  تناك 

.ءانبأ اهل  نكي  و  برحلا ، اًجوز يف  تدقف  اهنأ  عم  اًموي  ِكتشت  ملف  لبنلاو ،

، ةيانعلاو ةجهبلاب  مهلك  سانلا  لباقت  اًاد  تناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو 

نم كوحت  ام  اًاد  تناكو  .ردص  ةعسو  فطل  لكب  اًعيمج  مهلماعت  تناكو 

سبالمو تاناويح ، لكش  ىلع  اًباعلأ  هيشوركلاب (1) ) عنصت  وأ  فوصلا ،

.يلو يتخألو  يتمومع  ءانبأل 

ةلئاعلا نيد  عوضوم  رذح يف  لكب  يلاتلا  مويلا  حابص  أ  تحتاف  نيح 

يذلا مويلا  دقعُي يف  يذلا  داليملا  ديع  سادق  رضحأ  نأ  ّيلع  حرتقا  اًددجم ،

يدادجأ ناك  يتلا  ميليإب ، لاتسوكيتنيب  ةسينكب  داليملا ، ديع  موي  بقعي 

٣٣٤



أ ربخأو  .ماظتناب  اهيف  ةيعوبسألا  ةظعلا  نورضحيو  اهيلإ ، نوبستني 

نمؤملا يقلت  لثم  ةينطابلا ، رهاظملا  ضعب  اودهش  يدادجأ  نأب  كلذك 

هنأل  نكلو  .اهنوفرعي  اونوكي  ةنسلأب   مهثدحت  وأ  سدقلا ، حور  تاكرب 

.يل ركذ  م  كأ  ليصافت  ينيطعي  نأ  عطتسي  رومألا ،  هذهب  َّتهم  نكي 

دشنأو .اهب  سادقلا  روضحل  تبهذو  ةسينكلا ، كلت  ناكم  نع  تيصقتسا 

رخآلا يّيحي  روضحلا  نم  دحاو  لك  حارو  ةمه ، لكب  مهمينارت  نودشنملا 

عوضوم نأ  فداصو  بحلاو ، عوشخلاب  ةمعفم  ءاوجألا  تناكو  .ةرارحب 

.نيرخآلا عم  هنماضت  راهظإل  نمؤملا  موص  نع  ناك  اهموي  سقلا  ةظع 

ءاوجألا كلت  ينترّكذف  اهيف ، ناك  نم  لكو  ةسينكلاب  فحت  ةجهبلا  تناكو 

ةدحتملا تايالولا  يف  ةبلاط  يماقم  لالخ  اهترز  يتلا  ةيليجنإلا  سئانكلاب 

نع ينثدحي  نأ  ةلمآ يف  سقلا  ىلإ  تبهذ  سادقلا ، ةياهن  دعبو  .ةيكيرمألا 

ام نكل  يدادجأ ، نع  فرعأ  نأب  يمتهاب  اًرثأتم  ةيادبلا  ادبو يف  .يدادجأ 

غت ىتح  ةملسم  ةاص أل  اهنيح  تنك  أو  هتظع ، عوضوم  ىلإ  ترشأ  نإ 

ب عمجت  يتلا  ةكرتشملا  مساوقلا  ىري  نأ  نع  اًضوعو  مهجتو ، ههجو  نول 

مالسلا هيلع  حيسملا  ةلاسر  هلصت  ٍناسنإ  نم  ام  : » لاق يل ةيحيسملاو ، مالسإلا 

لك ديدبتل  ةيفاك  تلكلا  كلت  تناك  نوعلم .» هنإف  اهعبتي  الأ  راتخيو 

.ةسينكلا كلت  اًفنآ يف  هتشع  ا  يتجهبو  يحارشنا 

نع اًرومأ  ينتسرد  ةذاتسأ  لوأ  نم  مالكلا  كلذ  لثم  تعمس  دق  تنكو 

اهنإف ةيديحوتلا ، تانايدلا  رخآ  وه  مالسإلا  ناك  امل  يل : تلاقو  .مالسإلا 

عيمج خسني  هنأ  مويلا ، ملسملا  نم  ثك  نأش  كلذ  يف  اهنأش  دقتعت ،

هصم نإف  ةدقلا  نايدألا  كلت  عبتي  نم  لك  نأو  هلبق ، تءاج  يتلا  نايدألا 

كلتل نأ  اهل  حضوأ  نأ  ًةلواحم  ةدشب ؛ اهنيح  اهتضراع  دق  تنكو  .رانلا 

نم تاحلاصلا  نولمعيو  نولصي ، اوناك  صلخم  اًعابتأ  اًضيأ  تانايدلا 

اقدصأ مهيف  نم  سانلا ، كئلوأ  لك  نأ  ةركف  لبقت  عطتسأ  .لعألا  
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كلت لباقأ  الأ  تررق  دق  تنك  .رانلا  ىلإ  نوبهذيس  ًالثم ، يكيلوثاكلا 

رعشأ انأو  سقلا  كلذ  تكرتو  .يل  هتلاق  ام  ببسب  ىرخأ  ةرم  ةذاتسألا 

موصي نأ  ب  ٍفالتخا  يأ  ىرأ  ال  ذإ  ً.اضيأ  يل  هلاق  امل  قيضلاو  طابحإلاب 

دوجو نإ  مث  .بكلا  موصلا  وأ  روبيك (1) ، موي  وأ  ناضمر ، رهش  هلل يف  سانلا 

ليلد اهلك  نايدألا  يف  هللا  ىلإ  برقتلل  بابسألا  دحأ  هتفصب  موصلا  ةعش 

حيتي رصع  يف  مويلا  شيعن  اننألو  .اهسفن  ميقلا  مساقتت  اهنأ  ىلع  حضاو 

تامولعم اوفرعتيو  ىرخأ ، تافاقث  اوفشتكيو  اورفاسي ، نأ  مهلك  سانلل 

لثمل بابسألا  ستلال  لاجم  نم  دعي  هنإف   ةثيدحلا ، ةناقتلا  لضفب  ةلئاه 

.ةيمالظلا راكفألا  هذه 

نأب هب  تلفتحا  يذلا  رطفلا  ديع  لولح  ىتح  جروبماه  يف  تثكم 

ناكو .رتسلأ  ةحب  ىلع  عقي  يذلا  سيئرلا ، ةنيدملا  دجسم  ةرم  لوأل  تدصق 

، قرزألاو يزوفلا  ب  ام  هنولو  يعيشلا ، بهذملا  ُعِبَّتَي  دجسملا  كلذ 

تبصتنا يف  عيفر ، يسراف  كيماسب  هتيفلخ  تنيزو  ةروفان ، هلخدمو 

ةبارغب تسسحأ  ةحبلا ، ةفض  ىلع  سأ  تنك  نيبو  .هتبق  قوف  ناتعموص 

ّيلأ فرعتي  نأ  نم  ةفئاخ  تنكو  ةرم ؛ لوأل  باجحلا  يدترأ  انأو  ةبك 

ةنينطب ترعش  ىتح  اذح  تعلخو  دجسملا ، تلخد  نإ  ام  نكل  .مهدحأ 

اًناكم تدجو  ىتح  ثحبأ  تحرف  لصملاب ، اظتكم  دجسملا  ناكو  .ةبك 

تالاهتبالاو ديعلا  ةالص  ًاثك  تببحأ  ةداعلاكو ، .ةيدرك  ةديس  راوجب  ةالصلل 

لافتحالل ةيدركلا  ةديسلا  كلذ  دعب  ينتعد  مث  اهبحاصت ، يتلا  ةبذعلا 

، لبق نم  ةديسلا  هذه  تلباق  نأ  قبس يل  دق  نكي  .اهتيب   اهعم يف  ديعلاب 

كلذ ىرخأ يف  تاطابترا  يأ  نكي يل  و  ةديحو ، تنك  ْتَنَّمَخ أ  ار  اهنكل 

دعوم ىلع  اهموي  تنكو  .رورس  لكب  اهتلبقو  ًاثك ، اهتوعد  ينتدعسأف  .مويلا 

جروبماه نم  نايدألا  ملع  ةصصختم يف  يهو  نسوارك ، ةميلح  ةخيشلا  عم 
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قلعتي يف  اهتربخ  نم  جاوزألاو  ءاسنلا  ديفي  ثيح  دجسملا ، كلذ  لمعتو يف 

، نايدألا راوح  لاجم  نسوارك يف  طشنتو  .مالسإلا  ةيرسألا يف  ةايحلاو  جاوزلاب 

لالخ نسوارك  ةخيشلا  ىلإ  تفرعت  دقو  .ندنل  تارضاحم يف  يقلت  ام  ةداعو 

ةيكزت عوضوم  اهيف  تلوانتو  يلبو ، ءاسنلا يف  ةيعمج  رق  اهتقلأ  ةرضاحم 

، جروبماه نم  كلذك  ردحنت  اهنأ  تملع  ءادغلا ، ةحارتسا  لالخو  .سفنلا 

نس يف  مالسإلا  تقنتعا  مث  ةيحيسم ، ةلئاع  فنك  يف  ةميلح  تدلو  ثيح 

؛ نيدلا ةبراقم  يف  اهبولسأ  ينبجعأو  .اتسكاب  نم  جوزتت  نأ  لبق  ةركبم ،

ىلإ اهلوحت  نع  امأو  .ةيلمعو  ةيديلقت ، غ  ةديدج ، ةبراقم  تناك  اهنأل 

لب طقف ، يمسا  غأ  ةوطخلا ،  كلت  ىلع  تمدقأ  ح  : » تلاقف يل مالسإلا ،

تغلب ح  ليجنإلا  نسوارك  تأرَق  هللا .» ىلإ  يقيرط  اهب  تدجو  إ 

اهنكل .ةمايقلاو  حيسملا  موهفمل  تبذجنا  ام  ناعرسو  اهرمع ، نم  ةعساتلا 

ةفاضإ ادج ، ةبيرغ  رشبلا  اياطخ  نع  ًافكت  حيسملا  توم  ةحورطأ  تدجو 

لاوقألا اهب  صاخ  باتك  يف  عمجت  كلذ  دعب  تأدبف  .ثيلثتلا  ةركف  ىلإ 

يتلا ةينيدلا  صوصنلا  فلتخم  أرقت  يهو  اههابتنا ، يعرتست  يتلا  ةينيدلا 

و ةيمالسإ ، صوصن  نم  لاوقألا  كلت  مظعم  ناكو  .ةبتكملا  اهدجت يف  تناك 

كردت تناك  ةرشع ، ةثلاثلا  نس  يفو  .اهرارق  تذختا  ىتح  ليوط  تقو  ِض 

اهمأ تقعص  .دورولاب  ةشورفم  نوكت  نل  اهقيرط  نأو  ةملسم ، اهنأ  اًما 

ةميلح سردي  يذلا  ذاتسألاو  مهِّسق  ةدعاسم  تبلطو  اهرارقب ، تملع  ح 

ةلحرملا كلت  ةميلح  تفصو  دقو  .ميوقلا  قيرطلا  ىلإ  اهتداعإل  نايدألا 

تلاجو هنم .» دوعأو  مدقلا  ةيفاح  ميحجلا  ىلإ  سأ  أك  تنك  : » اهلوقب

داوم رافسألا  كلت  لالخ  تسردو  يمالسإلا ، اعلا  عاقب  يف  ًاثك  ةميلح 

اياضقب ةمتهم  ةميلح  تناك  دقل  .ةينيدلا  مولعلاو  ةيمالسإلا  تاساردلا 

نآرقلا ةمجرت  ىلع  فكع  ٍقيرف  ءاضعأ  دحأ  تناكو  ميلعتلاو ، ةأرملا 

.ةيناملألا ةغللا  ىلإ  ىرخألا  ةينيدلا  صوصنلا  ضعبو  ميركلا ،
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عقي ىًهقم  نسوارك يف  ةخيشلا  تلباق  دجسملا ، ديعلا يف  ةالص  ءادأ  دعبو 

برشل ةالصلا  دعب  ملسملا  نم  ٌثك  بهذ  ثيح  ةحبلا ، فافض  ىلع 

ةصرف تّوفأ  .زافلتلا و  يروهظ يف  لالخ  نم  مهضعب  ّيلإ  فّرعتو  .ةوهقلا 

ناك اذإ  ام  فرعأ  نأ  ديرأ  تنك  .ينقرأ  املاط  رمأ  نع  اهلاؤسل  نسوارك  ءاقل 

ةميلح تقعُص  .مهنْعِطُي  نإ   مهئاسن  برض  لاجرلل  اقح  حيبي  نآرقلا 

لجر يأ  خبوي  ناك  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نأ  تدكأو  يلاؤس ، عسل 

ىنع ةداع  مجرتي  يذلا  َبََرض ،)  ) لعف نإ  : » يل تلاقو  هتجوز ، برضي 

ىلع ةمالع  عضو  لثم  ةيبرعلا ، ةغللا  ةددعتم يف  ٍناعم  هل  يدسجلا ، برضلا 

وأ ام ، ءيش  نم  ةفاسم  ذاختا  وأ  هيلع ، ديكأتلا  عم  ام  اًرمأ  رسف  وأ  ام ، ءيش 

ىلإ هيبنتلا  ىنعم  ديفت  اعملا  هذه  لك  مومعلا ، ىلعو  ام ؛ ناكم  نع  ليحرلا 

لعفلا اذه  ليوأت  مدختُست يف  نأ  بجي  يتلا  يه  اعملا  هذه  نإ  ام .» رمأ 

ةيجوزلا (1)). ةقالعلا  قايس  دقعملا يف 

كأ ثيدحلا  راص  ىتح  تلكلا  كلتب  نسوارك  ةخيشلا  تهوفت  نإ  امو 

ةجوزلا ىلع  ًالعف  لهو  : » تايرخألا تايتفلا  ىدحإ  اهتلأسو  اًسحو ، ةراثإ 

نإف ميركلا ، نآرقلا  درو يف  امل  اًقبط  : » ةميلح تباجأف  اهجوز .»؟ عيطت  نأ 

راطإ اهولحيو يف  ةلأسم ، لك  اوشقاني  نأ  مهيلع  اذل ، ءاكرش ، لاجرلاو  ءاسنلا 

يتلا زوشنلا  ةملك  نإف  اهنع ، ثدحتن  انك  يتلا  ةيآلا  قايس  امأ يف  .ّدولا  نم 

ةقيقحلا يف  اهنإف  ةيصعملا ، وأ  ةعاطلا  مدع  ينعت  اهنأ  ىلع  ةداع  مجرتت 

لب جوزلا  هاجت  طقف  سيل  درفلل ، ةيعتجالا  ةعيبطلا  يفاني  اًكولس  فصت 

نسل ءاسنلا  نأ  وه  نآرقلا  نم  مهفي  ام  نإ  مث  .اًمومع  عمتجملاو  هللا  هاجت 

«. كلذك لاجرلا  لب  زوشنلا  نم  ريذحتلاب  تاينعملا  نهدحو 

عسل ادج  تاركاش  ّنكو  اهحرشل ، ناعمإب  غصي  نهلك  تانبلا  تناكو 

ءلع ىلإ  ةسام  ةجاح  اننأ يف  كش يف  الو  .ةيآلا  هذهل  ديدجلا  سفتلا  اذه 
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هللا تايآل  اذه  اهمهفب  لاجرلا  مهلت  نسوارك ،  ةخيشلا  لثم  نينتسم ،

يورأ نأ  ءاقللا  كلذ  نرضح  اوللا  تايتفلا  كلذ  دعب  ينم  تبلطو  .ىلاعت 

تناكو .اًعم  ديعلاب  كلذ  دعب  انلك  انلفتحا  مث  مالسإلا ، يلوخد  ةصق  نهل 

نأ نم  جروبماه  يتنيدم  ةرم يف  لوأل  تنك  أل  ّيلإ ؛ ةبسنلاب  ةمهم  ةبرجت 

ماتخ ناكو  .نيرخآ  ملسم  عم  اًتقو  يضقأو  ةملسم ، يتفصب  ةينالع  رهظأ 

اهتيب يف  ديعلاب  لافتحالا  ىلإ  ينتعد  يتلا  ةيدركلا  ةديسلا  ءاقلب  يموي 

تايانبلا تبهذ  جروبماه  فارطأ  ىلع  يح  وهو  بوشليتس ، يف  عقاولا 

ةديسلا كلت  نأ  تكردأ  لزنملا ، باب  نم  تفلد  نأ  درجو  .هلجب  ةيلاعلا 

ناردج تناك  ثيح  .يعيشلا  بهذملا  نوعبتي  اوناك  يسكعب ، اهتلئاعو ،

هرهصو همع  نباو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  مركألا  لوسرلل  روصب  ةاطغم  تيبلا 

ب بك  فالتخا  طحم  روصلا  كلت  .ههجو  هللا  مرك  بلاط ، أ  نب  يلع 

ثدحي ام  ىلع  زيكرتلا  ىلإ  سانلا  عفدي  صاخشألا  ديسجت  نأل  ءلعلا ؛

ركفتلا ىلع  مهتدعاسم  نع  اًضوِع  ةيويند  ثادحأ  نم  نيدسجملا  صاخشألل 

ناكو .ديسجتلا  كلذ  نوظفاحملا  ةنسلا  ضراعي  ببسلا  اذهلو  .هللا  يف 

ةيسرافلا تنمنملا (1)  ةدعاقلا  هذهل  هب  نولبقي  يذلا  ديحولا  ءانثتسالا 

رومألا زواجتت  نأ  لواحتو  نثا ، نيدعبب  ةموسرم  اهنأل  كلذو  ةيدنهلاو ؛

الو حلاصلا ، روصت  يتلا  تاحوللا  ىقلتو  .ةينوك  قئاقح  سكعتل  ةيويندلا 

مسق ب  ةبك  ةيبعش  سحلاو ، نسحلا  هيدلوو  بلاط  أ  نبا  يلع  يس 

دقف روصلا ، كلت  لوح  ةيهقفلا  ءارآلا  براضت  نع  رظنلا  ضعبو  .ةعيشلا  نم 

اندلو ءاوس  نوملسم  اننأب  تسسحأو  ةديسلا ، كلت  ةوعدب  ةديعس  تنك 

.ةّنس مأ  ةعيش  اّنك  ءاوسو  هانقنتعا ، وأ  ملسم 

ةيده اًاخ  ينتطعأ  مث  اًعيمج ، اهترسأ  دارفأ  ىلإ  يتفيضم  ينتمدقو 

ةرسألا برو  لافطألا  عم  ضرألا  ىلع  انعيمج  سلجن  نأ  لبق  ديعلا ، ةبسان 
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تببحأ مكو  .ّيهش  نأض  محل  قبط  لوانتل  ةرسألل  نيرخآ  نيثك  ءابرقأو 

حرف يف  مهعيمج  هل  مئتلي  ثدح  يف  كراشأ  نأو  ةيلئاعلا ، ةَّمَّللا  كلت 

لفتحأو يلصأ  اهيف ، تدلو  يتلا  ةنيدملا  جروبماه ، يف  اذ  انأ  اهو  .جاهتباو 

تيبلاو رسأ  تناك  .ملسملا  نم  وخإ  بناج  ىلإ  ديعلا  مويب  ةرم  لوأل 

لزنملا نم  ةليلق  تارتموليك  دعب  ىلع  ةدقلا  يتسردمو  هيف  تعرعرت  يذلا 

تفرعت ٍسانأ  عم  ديعلاب  لفتحأ  تنك  نم أ  مغرلا  ىلعو  .هيف  تنك  يذلا 

أ نم  مغرلا  ىلعو  .مهنم  ادج  ةبيرق  أب  تسسحأ  يننإف  ًاثيدح ، مهيلإ 

!. ًاخأ يتيب  أب يف  رعشأ  تنك  يننإف  ةرسألا ، كلت  نع  ةبيرغ  تنك 

♦ ♦ ♦

لولحب لافتحالل  ورو  انأ  دروفدار  لكيام  اعد  ندنل ، ىلإ  دوع  دعبو 

دهشن نأ  تحلاص ، تملسم  انتفصب  ورو  انأ  تدرأ  .ةديدجلا  ةنسلا 

درولا ءام  انبرش  نأب  انيفتكاف  انيعو ، لماك  نحنو يف  ةديدجلا  ةيفلألا  لولح 

يهو ةيرانلا  باعلألا  دهاشأ  تنك  نيبو  .ةديدجلا  ةنسلا  لولحب  ًءافتحا 

ةبحصب تمدق  يتلا  يتقيقشو ، اقدصأ  عم  زاتلا  رهن  قوف  ءسلا  نيزت 

الو رصم  ىلإ  يراكفأب  تدع  يعم ، ةصاخلا  ةيلافتحالا  كلت  ءاضقل  اهجوز 

.كائه هتلباق  صخش  ىلإ  يس 

همساو هئاقدصأ  دحأ  عم  هتلباقم  ىلإ  ةرم  اعد  دق  رصن  روتكدلا  ناك 

لقنتي ناك  ام  ًةداعو  ةرهاقلا ، يف  كاذنآ  ميقي  ناك  يواس  وهو  ديرفلأ ،

دجاسملا ةصاخو  اًديج ، ةنيدملا  فرعي  ديرفلأ  ناك  .ةنيدملا  ءاحنأ  ب  هعم 

نم ديرفلأ  قالط  ىلع  رم  دق  ناكو  .ةقالط  لكب  ةيبرعلا  ملكتيو  ةحرضألاو ،

املألا بدألا  سردي  يضاملا  ناكو يف  .ةدع  تاونس  ةيناملألا  ةيرصملا  هتجوز 

يف ًالقتسم  ايفحص  لمعي  ناك  هيلإ  تفرعت  ح  ينكل  رهزألا ، ةعماج  يف 

كلت ةدئافل  تالباقم  يرجي  وأ  ريوصت ، عقاومل  ئّيهيف  ةيناملأ ، ةزفلت  ةطحم 
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اًركفمو ال ةءارقلاب ، ًهن  ناكو  تاونس ، عضبب  ربكي  ديرفلأ  ناكو  .ةطحملا 

انيضق دقو  .هب  تبجعأ  فرتعأو أ  فوصتلاب ، ادج  اًفوغشو  دودحلا ، فرعي 

نأل ّيلإ ؛ ةبسنلاب  اًبيرغ  ناك  رمأ  وهو  ةيناملألاب ، ثدحتن  نحنو  ةلماك  ةيسمأ 

ةغللاب قطني  يذلا  ايح  قش  ىلإ  يمتني  ناك  ينيد  صخي  ام  لك 

.نمز ذنم  هفرعأ  أكو  ينم  ادج  بيرق  هنأ  بـ تسسحأ  اذل ، .ةيزيلجنإلا 

ةيمهألا نم  وه  رمأ  نع  ثيدحلا  ىلإ  يقايتشا  ىدم  ىلإ  كلذ  لبق  هبنتأ  و 

.هسفن ساسحإلاب  ّسحأ  ديرفلأ  نأ  نظأو  .ةيناملألا  يتغلب  يلإ  ةبسنلاب  ناك 

كلذ ذنمو  .ابوروأ  ىلإ  ةيلاتلا  هترايزب  ربخي  نأب  دعو  لاح ، يأ  ىلعو 

.ّيموي لكشب  لسارتلا  ىلع  انبظاو  حلا ،

، لمعلل ايناملأ  بونج  ىلإ  ديرفلأ  مدق  ىتح  روهش  ةعضب  نم  كأ  ر   

بهذنو يقتلن ، نأ  ىلع  انقفتاف  غروبستروف ، ٍءاقل يف  ميدقتب  ةطبترم  تنكو 

يداصتقالا ىدتنملا  يف  نيرضاحملا  دحأ  ناك  يذلا  رصن  روتكدلا  ةرايزل 

اهمدقأ تنك  يتلا  ةودنلا  ناكم  ىلإ  ديرفلأ  ءاجف  .سوفاد  يف  يملاعلا 

انقيرط يف انفقوتو يف  .ارسيوس  بونج  ىلإ  اًعم  انبهذو  هترايسب ، ينبحصيل 

.رونلا ميظعلا ، ايميكلاو  بيبطلا  سوسليساراب ، هيف  ىأر  يذلا  ناكملا 

بطلا يتسارد  ةدم  لالخ  ميظعلا  جلاعملا  اذه  نع  ًاثك  تأرق  دق  تنكو 

نأ تررق  ةعماجلل ، ةيديهمتلا  ةساردلا  ةنس  تمأ  نأ  دعبو  .يعيبطلا 

وحن لبق  سُسأ  يذلا  نلديسنيأ  ريد  اًضيأ  انرزو  .يلثِم  ـ لا جالعلا  صصختأ يف 

اذه ّدعُيو  .اهجراخو  ارسيوس  لخاد  نم  راوزلل  اجحم  ّدعُيو  ةنس ، فلأ 

تناش  ) جح وهو  سميج ، تناس  قيرط  ىلع  ةمهم  ةطحم  اًضيأ  ريدلا 

ايونس بذتجي  يذلا  اينابسإ ، يف  اليتسوبموك ) يد  وجايتناس   ) وأ بقاي ،)

رسفي امو  .سودنهلا  لثم  مهغو ، يحيسملا  نم  جاجحلا  فالآ  تائم 

ءارذعلا لاث  وه  مهلك  جيجحلا  كئلوأ  ىدل  هتيبعشو  جحلا  اذه  ةرهش 

ىلع اهدسجي  ىطسولا  روصعلا  ميُقأ يف  ميرم  ةديسلل  لاث  وهو  ءادوسلا ،
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نولو قرعلا  قوف  ومست  حورلا  نأ  ىلع  حضاو  ليلد  يف  ءادوس ، ةأرما  هئيه 

.ةرشبلا

يف انقرغتساو  ارس ، راكذألا  ضعب  انولت  ثيح  تكدنب  هسينك  يف  انسلج 

يتلا ةيلخادلا  تايرادجلاو  فراخزلا  كلت  نأ  غ  تقولا ، ضعب  ركفتلا 

ت هيراملا   ةيبهذلا  ةكئالملا  ليثا  بناج  ىلإ  ناولألاب ، همعفم  تناك 

.هل ُتْبِجَع  رمأ  وهو  قباسلا ، اجعإ ك يف 

ةرعلل يرصبلا  يسدنهلا  مغانتلا  لضفأ  إ  : » اهنيح ديرفلأل  تلقو 

أشن هنأل  ورابلا ؛ رصعلا  ناولأو  لاكشأب  اًبجعم  ناكف  وه ، اّمأ  ةيمالسإلا .»

، ةيتناتستوربلا ايناملأ  لش  يف  انأ  تأشن  ح  يف  اسمنلا ، يف  هناضحأ  ب 

نآ يف  صرلاو  طيسبلا  يطخلا  ميمصتلا  دتعاب  سئانكلا  زات  ثيح 

.دحاو

ةسدنهلا صخي  يف  ةنيابتم  تناك  ةينفلا  انقاوذأ  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

ناكو .كلذ  ادع  يف  ادج  مجسنم  انك  اننأ  غ  يبوروألا ، رعملاو 

ىلإ علطتي  اّنم  ّلك  ناكو  .ءاكذلاو  فطللاو  بدألا  نم  بك  ردق  ىلع  ديرفلأ 

لوانتن نحنو  ربخأ  يسامألا ، ىدحإ  يفو  .رخآلا  ةايح  نع  ديزملا  ةفرعم 

بك ناعمإب  نايدألا  ةسارد  أدب  دق  ناك  ذإ  .مالسإلا  ىلإ  ىدتها  فيك  ءاشعلا ،

اهتنسلأب ةيوسلا  صوصنلا  ةءارق  ىلإ  علطتي  ناكو  هبابش ، ةيادب  يف 

ةيبرعلا مث  ةيسرافلاو ، ةيربعلاو  ةيتيركسنسلا  نم  الك  ملعت  اذل ، ةيلصألا ،

.ميركلا نآرقلا  ةءارق  عيطتسي  ىتح 

ةصق تناك  مالسلا : هيلع  ىسوم  انديس  ةصقل  ًاثك  بذجنا  هنإ  لاقو يل 

ةروس ةصقلا يف  كلت  تدرو  دقو  .يبلق  ىلإ  برقألا  حلاصلا  دبعلا  عم  ىسوم 

.ةعمج موي  لك  اهتءارقب  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  لوسرلا  ىصوأ  يتلا  فهكلا ،

، اًحلاص اًدبع  ىقتلا  مالسلا  هيلع  ىسوم  نأ  ةصقلا  ءاج يف  : » ديرفلأ لاقو يل 
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انديس عفد  حلاصلا  دبعلا  اذه  نأو  رضخلا ، همساو  ًاثك  ًلع  هللا  هاتآ 

ىلع همالو  اهرهاظب ، رومألا  ىلع  همكح  ةيفيك  رظنلا يف  ديعي  نأ  ىلإ  ىسوم 

فشتكاو ًاخ ، رشلاو  ارش  خلا  بسحيف  رومألا ، ريدقت  يف  عرستي  هنأ 

هب ديفت  ك  تسيل  رومألا  ةقيقح  نأ  ةصقلا ، كلت  راوطأ  لالخ  ىسوم 

«. رهاظملا

تناك مكو  .كلذك  ةصقلا  كلت  يرظن  ْتَتَفَل  دقل  : » اهنيح ديرفلأ  تبجأف 

ةلق ببسب  ميرك  يبنل  اًهجوم  باتعلا  اهيف  تدجو  ح  ةبك  يتشهد 

«. كلذك انأ  يربص  ةلق  ركفأ يف  ةصقلا  كلت  ينتلعج  دقو  .هربص 

هيلع نأ  ىسوم  لبقت  فاطملا ، ةياهن  يف  : » ًالئاق كلذ ، دعب  ديرفلأ  راشأو 

ىزغم نمكيف  هيلإ ، ةبسنلاب  امأ  خ .» اهلك  يه  ك  رومألا  نأ  نقوي  نأ 

عم لماعتلل  ةليسو  لضفأو  ةمكح ، مظعأ  وه  هللا  ىلع  لكوتلا  نأ  ةصقلا يف 

.ةايحلا

نكل .ةدقلا  تاراضحلاو  نايدألاب  ةعساولا  ديرفلأ  ةفرعم  ينترهب 

تنك يذلا  هسفن  قيرطلا  كلسي  اًصخش  يقتلأ  نأب  ربكأ  تناك  داعس 

ناكو .اهسفن  ةيفاقثلا  ةيفلخلا  يف  ينكراشيو  يتغلب ، ثدحتيو  هكلسأ ،

يلمع نأ  ىلإ  ةفاضإ  ةيقرشلا ، تافاقثلا  قشعو  رفسلا ، بح  اًضيأ  انعمجي 

ناك ام  ةداعو  ناإلا ، ديدش  ديرفلأ  ناكو  .ام  دح  ىلإ  هباشتم  اناك  هلمعو 

ثيح ءارحصلا ، يفو  ةرهاقلا  كاذ يف  هناإ  ززعت  يتلا  نكامألا  نع  ثدحتي 

.اهفصي ،ك  ةيهلإلا ةكربلا  عبن  نم  لهنيل  بهذي 

تدب .رخآلل  ةصاخ  رعاشم  نكي  اّنم  لك  حبصأ  ىتح  ليوط  تقو  ِض   

انتقالعل نك  يذلا  ديحولا  راطإلا  نأ  ىلع  ُُِّرصأ  أ  غ  ادج ، ةيتاوم  رومألا 

لاؤسلا نكل  .كلذ  يأرلا يف  ديرفلأ  ينقفاو  دقو  جاوزلا ، وه  هيف  روطتت  نأ 

، نكمم تقو  برقأ  يف  جوزتن  نأ  انيلع  ناك  اذإ  ام  وه  اهنيح ، حرُط  يذلا 
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.تاهويرانيسلا نم  اًددع  سردن  انأدبف 

ةفسالفلاو نويداصتقالاو  اعلا  ةداق  عمتجا  ثيح  سوفاد ، ىلإ  انلصو 

تاضايرلا عجتنم  لوحتو  .هيف  شيعن  يذلا  بكوكلا  لبقتسم  اوشقانيل 

سانلا هل  دشتحي  ايلود  ىدتنم  فيضتسي  زكرم  ىلإ  اذه  غصلا  ةيوتشلا 

.ةيمهألا و نم  بك  ردق  ىلع  ءالؤه  لكو  ةطرشلاو ، سارحلاو  تارايسلاو 

كلت وجب  عاتمتسالاب  انيفتكاف  ىدتنملا ، لاغشأ  روضحل  اوتخا  نمم  نكن 

هل ىنست  لك  رصن  روتكدلا  يقتلن  انكو  بالخلا ، يعيبطلا  اهلجو  ةنيدملا 

يقتليو ىدتنملل ، ةيمسرلا  ءاوجألا  ضعب  بنجتت  نأ  هدعسي  ناك  دقو  .كلذ 

نم ةيعيبطلا  رظانملاب  عاتمتسالل  جلزتلا  دعصم  ةرم  هعم  انبكرو  .ءاقدصألا 

هنطو ىلإ  هقوش  هيف  ادب  توصب  لاقو  .سراف  لابج  نع  انثدحف  لبجلا ، ىلعأ 

رصن روتكدلا  دقف  دقل  قرشلا .» ارسيوس  بقل  يدالب  ىلع  قلطي  : » اًحضاو

ذنم اهرداغ  نأ  دعب  ناريإ  ىلإ  دعي  و  ةيمالسإلا ، ةروثلا  مايق  تقو  ءيش  لك 

.تقولا كلذ 

معطم يف  ةبيط  ةيرسيوس  ءاشع  ةبجو  انلوانت  سوفاد ، ىلإ  اندع  ح 

ىلع انضعب  انفّرع  نم  وه  رصن  روتكدلا  ناك  املو  .بلألا  لابج  ىلع  ئفاد 

كرتأ نأ  تركف يف  .انجاوز  عوضوم  هشتسن يف  نأ  ديرفلأو  انأ  تررق  ضعب ،

ديرفلأ ىدبأو  ةرهاقلا ، يف  ديرفلأ  عم  شيعلل  لقتنأو  ندنل ، يف  ةساردلا 

انيلإ ثدحتو  .كلذب  مايقلل  هسح  ىدبأو  ينتعي  ، نأل  هدادعتسا 

لخاد انتايلوؤسمو  مالسإلا ، يف  جاوزلاو  بحلا  ىنعم  نع  رصن  روتكدلا 

نك يذلا  يعيبطلا  راطإلا  وه  جاوزلا  نإ  : » انل لاقو  جاوزلا ، ةسسؤم 

اَنْقَلَخ ٍءَْيش  ِّلُك  ْنِمَو  : ) ىلاعت هلوق  انيلع  التو  هيف .» انوكي  نأ  لجرلاو  ةأرملل 

ةيآلا 49). تايراذلا : ةروس  ( ) َنوُرَّكََذت ْمُكَّلَعَل  َِْجْوَز 

ةيمهأ نع  اًاد  ثدحتي  ناك  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نأ  اَنَرَّكَذو 

٣٤٤



ُّبََحأ ٌءاَنِب  ِمَالْسِإلا  ِيف  َيُِنب  اَم  : » لاقو نيدلا ، فصن  هنأب  هفصوو  لب  جاوزلا ،

عاونأ نم  عون  يأ  : » رصن روتكدلا  فاضأو  جيِوْزَّتلا .» َنِم  ّلَجَو  ّزَع  ِهللا  َِىلإ 

«. هللا نع  لصفني  الو  هلل ، نوكي  نأ  بجي  يمالسإلا  روظنملا  نم  بحلا 

، هللا نوكي يف  ال  يذلا  بحلا  نإ  : » ًالئاق ةيناإلا  هيناعم  حيضوت  عباتو يف 

بحلا َمِهُف  اذإ  امأ  .كالهلا  ىلإ  حورلاب  يدؤي  نأ  نك  ىلاعت ، هنع  اندعبيو 

ىلإ لصيل  ءرملا  اهب  يقتري  ةيهلإ  ةيده  صي  نأ  هناكمإبف  حيحصلا ، هانع 

«. لجو ّزع  هللا  بحلا ، قلاخ  وهو  يقيقحلا ، بحلا 

ةداعس عقو  ىلع  ضبني  يبلق  نأب  ترعشو  ًاثك ، هتلك  ينتدعسأ 

ينبأ نأو  هللا ، يف  هبحأ  نأ  عيطتسأ  اًناسنإ  ًاخأ  تدجو  أ  اهببس  ةبيجع 

نإف رصن ، روتكدلا  انربخأ  كو  .ايح  نع  ةبئاغ  تلظ  املاط  ةقالع  هعم 

يف ثروي  نأ  هنك  اهدحو ، ةينيدلا  رئاعشلا  ةيدأت  ىلع  يرصحلا  زيكرتلا 

هنك جوز ، عمجي ب  يذلا  براقتلا  ىوس  اهنم  ففخي  ًةوسق ال  بلقلا 

عي كلذو م  رخآلا ، ةبحص  هدحأ يف  اهدجي  يتلا  ةنينطلاب  عني  نأ 

بجي رومأ  ىلإ  كلذك  انهابتنا  تفل  رصن  روتكدلا  نكل  .ةدابعلا  ىلع  ءرملا 

تالزانت بلطتيو  نجسلا ، نم  عون  جاوزلا  : » اًحزم انل  لاقو  اهنم ، رذحلا 

نع عجارتنو  تقولا ، لاوط  انتابغر  سرادتن  نأ  ىلع  انربجي  هنإ  .رارمتساب 

لاق ك  ةيناسنإلا ، سفنلل  ديج  نير  ةياهنلا  هنكل يف  تابغرلا .» كلت  ضعب 

.هل اًقفو  شيعي  نأ  ءرملل  نسحي  بولسأ  لضفأو  رصن ، روتكدلا 

يتلا ةطبارلا  فصي  ميركلا  نآرقلا  نإ  هلوقب  رصن  روتكدلا  كلذك  انرّكذو 

هلوق يف  سابللاب  ههبشف  ادج ، فيطل  ٍوحن  ىلع  هتجوزو  جوزلا  ب  عمجت 

اذه نإ  ةيآلا 187 ،) ةرقبلا : ةروس  ( ) َّنُهَل ٌساَبِل  ْمُتَْنأَو  ْمُكَل  ٌساَبِل  َّنُه  : ) اعت

ىلع نتئالا  ىلإ  ةفاضإ  ةيحلاو ، ةنينطلاو  ليمجتلا  اعم  ديفي  هيبشتلا 

ناحلاص ناصخش  تنأ  : » ًالئاق لسرتساو  .بويعلا  رتسو  ةصاخلا ، رومألا 
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كنم لك  ناك  اذإ  يف  مسحلا  يف  كيلإ  دوعي  رارقلا  نكل  هللا ، نابحتو 

«. جاوزلا اذه  احِجُْنت  نأ  اًعم  ناعيطتستو  رخآلل ، اًبسانم 

، ادج ًاصق  ناك  اًعم  ديرفلأو  انأ  هتيضق  يذلا  تقولا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

، مايألا انل  هلمحتس  ا  لئافتمو  ضعب ، ىلإ  انضعبل  ادج  سمحتم  اّنك  اننإف 

نإف .نمزلا  نم  لوطأ  ةدم  رخآلا  ىلإ  فرعتي  نأ  ديري  اّنم  لك  ناك  نإو  ىتح 

نإ مث  .هتماقإو  يتماقإ  ب  يفارغجلا  دعابتلا  ىلإ  اًرظن  ًاليحتسم ؛ ناك  كلذ 

نأ لبق  مهفراعت  ةدم  نوليطي  ام  اًردان  ملسملا  نأ  فرعي  ناك  اّنم  الك 

ام ةداعو  .جاوزلا  دعب  رخآلل  هنم  لك  بح  ومنيو  .جاوزلا  رارق  اوذختي 

ةدحاو ةرم  ىوس  اًنايحأ  رخآلا  جوزلا  دحأ  ىري  الو  تاجيزلا ، ءابآلا  ئّيهي 

ناحشرملا لباقت  اذإو  .ةمهملا  ةوطخلا  هذه  ىلع  مادقإلاب  رارقلا  ذاختا  لبق 

نك ىرخأ ، تالاح  يفو  .مرحم  روضحب  نوكي  كلذ  نإف  ةدع ، تارم  جاوزلل 

ةددحم ةدم  ىدم  ىلع  ةنمآو  ةماع  نكامأ  نكلو يف  الباقتي ، نأ  صخشلل 

رمأ كرت  هنأ  فيك  اتسكاب  لصأ  نم  اطيرب  باش  ركذ يل  دقو  .نمزلا  نم 

قثي يف ناك  هنألو  ةينهملا ، هتالاغشنا  ةك  ببسب  هتخأو  همأل  هتجوز  رايتخا 

اهاتراتخا يتلا  هسورع  ءاقل  ىلإ  ةجاح  كانه  َري  هنإ   لب  .هرايتخا  نسح 

اقزُرو ةداعسلاب ، ةئيلم  ةايحب  هتجوزو  معني  نأ  ردقلا  ءاش  دقو  .جاوزلا  لبق 

.لافطألا نم  ثكب 

طيحم يف  رتو  أشن  اّنم  الك  نأل  اًفلتخم ؛ رمألا  ناكف  ديرفلأو ، انأ  امأ 

نأ نم  مغرلا  ىلعو  .هتاظفحت  اّنم  لكل  ناكو  رخآلا ، نع  فلتخم  يفاقث 

هبشأ ناك  هنإف  ءيشلا ، ضعب  اًبيرغ  ادب يل  ةمهملا  ةوطخلا  هذه  ىلع  مادقإلا 

نأ دعب  لبقتسملا  جوز  ىلإ  كأ  فرعتأ  نأ  ىلإ  اًضيأ  قوتأ  تنكو  .ةرماغملاب 

جوزتن نأ  انررق  ةفاك ، بناوجلا  نم  رمألا  انمّيق  اننأ  انقيأ  املو  .اننارق  دقعن 

نم نكمتي  ىتح  ندنلل  رصن  روتكدلا  ةرايز  قفاوي  اًخيرات  انرتخاو  .ندنل  يف 
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يمأو نأب أ  ةلئافتم  تنكو  .اننارق  دقع  ىلع  دهشيو  ةبسانملا ، هذه  روضح 

ناك ال نإو  .ةيبرغلا  يتفاقث  ينكراشي يف  ًالجر  ًاخأ  تدجو  هدعسيس أ 

َّيّوبأ ىلإ  هثّدحتو  ةيناملألا ، ةغللا  هناقتإ  نإف  ًلسم ، يجوز  نوكي  نأ  نم  دب 

حو جاوزلا ، ةركفل  ادج  ةسمحتم  تنك  .ادج  ايباجيإ  ًاللماع  نوكيس  اهب 

نهعيمج نحرف  دقو  ديعسلا ، أبنلاب  اقيدص  تربخأ  ندنل ، ىلإ  تدع 

.ديرفلأ ةلباقمل  تاقوشتم  نكو  ربخلا ، عسل 

نأ تدجوف  .جاوزلاو  مالسإلا  نع  بتك  ةءارقل  تهجتا  كلذ ، عم  ةازاوملاب 

همهلأ بح  وهو  هئاسنل ؛ بحلا  لك  ّنكي  ناك  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا 

هغ بحب  ةرورضلاب  طبترم  ناسنإلا  لك   » نأ ىلع  لديو  هايإ ، ىلاعت  هللا 

وكيشاس ةينابايلا  ةيداكألا  لوقت  ك  هللا ،» بحب  طقف  سيلو  سانلا ، نم 

ضرتفملا نم  ناك  املو  .مالسإلا  سنجلا يف  تاقالعلا ب  نع  اهباتك  اتاروم يف 

نم نإف  ملسو ، هيلع  هللا  ىلص  لوسرلاب  اودتقي  نأ  لاجرلا  ملسملا  يف 

بحلا ّنكي  مركألا  لوسرلا  ناك  اًما ك  مهتاجوزل  بحلا  اوّنكي  نأ  مهبجاو 

نم بناجلا  اذه  ةيمهأ  نوعي  مهنأ  ول  تينو  نمؤملا ، تاهمأ  هتاجوزل 

دأ نأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نع  ثيدح  ءاج يف  دقو  .مهنيد 

لزجي اهمف  ماعط يف  ةمقل  عضي  نأك  هتجوز ، هاجت  جوزلا  هب  موقي  دق  رمأ 

اهل جوزلا  ب  ةرشاعملا  نأ  اًضيأ  تأرقو  .ةثكلا  تانسحلا  هل  هب  هللا 

جوزلا كاسمإ  نإ  لب  اهيلع ، هدابع  بيثي  هللا  نأو  مالسإلا ، ةغلاب يف  ةيمهأ 

.ربكأ رجأ  هل  ناك  اهرشاع  نإو  ربكأ ، ةنسح  اهلّبقي  نأو  .ةنسح  هتجوز  ديب 

نبا لاقو  قلخلا ، ةروصل  اًساكعنا  جوزلا  ب  ةرشاعملا  ةفوصتملا يف  ىريو 

يتلا ةعتملا  نإ  .ىلاعت  هللا  يلجتل  ةروص  مظعأ  رابتخال  ةصرف  اهنإ  رع 

نم ةحمل  اًضيأ  يهو  ىلاعتو ، هناحبس  هللا  نم  ةبه  انيلع  ةرشاعملا  اهب  دوعت 

يف اهنم  فدهلا  نإف  ةرشاعملل ، يلوثاكلا  روصتلا  سكعبو  .ةنجلا  ميعن 

ةبه لافطألا  ّدعُي  يف  لسانتلا ، سيلو  ةعتملا  وه  يمالسإلا  جاوزلا  راطإ 
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ىلع ميركلا  نآرقلا  دكؤيو  .ةيدسجلا  ةعتملا  ىلإ  فاضنت  ىرخأ  ةينابر 

: ىلاعت هلوق  يف  ًالوأ ، ةفطاعلا  نع  بعتلاب  ةرشاعملل  ديهمتلا  ةرورض 

هللا ىلص  هللا  لوسر  نأ  ك  ةيآلا 223 .) ةرقب : ةروس  ( ) ْمُكِسُفَنأل اوُمِّدَقَو ِ )

ِيََْرت ََك  ِِهَتأَرْما  َىلَع  ُْمكُدََحأ  ِيََْري  َال  : » ًالئاق لاجرلا ، بطاخ  ملسو  هيلع 

َلوُسَر َاي  ُلوُسَّرلا  َوُه  اَمَو  : » اولاق  .« ًالوُسَر ِعَِْجلا  ََْبَو  ْمُكَنَْيب  اُولَعْجا  ُةَميَِهْبلا ،

.« مَالَْكلاَو َُةْلبُقلا  » : لاق هللا ،»؟

مالسإلا نأ  ةنايدلا ، ةيدوهي  يهو  اكيبير ، يتقيدصل  ةرم  تركذ  ركذأ أ 

دنع اهباوج  ناك  .ةرشاعملا  ةعتم  نم  هتجوز  َنِّكَُ  نأ  لجرلا  ىلع  بجوي 

!«. مالسإلا قنتعأسف  كلذك ، رمألا  ناك  نإ  : » كلذ عس 

لجرلا نم  لك  ةعيبط  مرتحت  ميلاعتلا  هذه  نأ  تدجو  تشهُد ح  دقل 

، جاوزلا راطإ  يف  ةرشاعملا  رصحنت  نأ  ًاثك  ينقارو  .ءاوس  دح  ىلع  ةأرملاو 

ةجوزلا هاجت  ةيلوؤسملاب  لب  طقف ، بحلاب  ةطبترم  نوكت  ال  كلذب  اهنأو 

ةرشاعملا ميرحت  نأ  يف  كشأ  قبس  يف  تنك  أ  فرتعأو  .كلذك  لافطألاو 

جاوزلا حاجن  نم  دكأتلل  ايرورض  سيل  هنأو  اًعجان ، نوكي  جاوزلا  راطإ  جراخ 

هينعي ام  بيرجت  لبق  جاوزلا  ىلع  مادقإلا  نأ  ركفأ يف  نأ  الإ  كلاأ  و  ًالعف ،

نأ تملعت  ينكل  .روهتلا  نم  برض  رخآلا  بناجلا  عم  يدسجلا  براقتلا 

نأ نود  ام  صخش  عم  قفاوتو  ماجسنا  دوجو  ىدم  مّيقي  نأ  عيطتسي  ءرملا 

ناك هنأل  ديرفلأ ؛ تببحأ  دقل  .يدسجلا  براقتلا  رمأ  نم  دكأتلا  ىلإ  جاتحي 

لوسرلا ميلاعتل  بك  دح  ىلإ  لثت  هنأ  ادبو   ّيلإ ، ةبسنلاب  اًحلاص  اًصخش 

ءاج ارسيوس ، ىلإ  انتلحر  ىلع  نيرهش  رورم  دعبو  .ملسو  هيلع  هللا  ىلص 

خيشلا ةيواز  جاوز يف  لفح  لالخ  هللا  مامأ  انجوزت  ثيح  ندنل ، ىلإ  ديرفلأ 

جاوزلا نأ  ىلع  صني  مالسإلا  نإف  ةيحيسملا ، سكع  ىلعو  .تنِك  يف  ركب  أ 

يهتني نأ  نك  هنكل  سدقم ، دقع  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو  .هخسف  نك  دقع 
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نَّوُدت اًطورش  اطرتشي  نأ  ةجوزلاو  جوزلا  نم  لكل  مالسإلا  حنم  دقو  .قالطلاب 

ًالبقتسم ديرفلأ  ةبغر  نأ  ىلع  دقعلا  صني  نأ  تبلط  يبناج ، نمو  .دقعلا  يف 

ىرخألا طورشلا  ضعب  ىلإ  ةفاضإ  قالطلل ، ةيفاك  نوكت  ةيناث  ةجوز  ذاختا  يف 

رومألا تراسو  لافطأب ، انقزر  لاح  يلاوحأ يف  ىلع  نئمطأ  نأ  اهنم  تدرأ  يتلا 

نادلبلا يف  لودعلا  وأ  نوذاملا  وأ  يضاقلا  نم  الك  نأ  حيحص  .أوسألا  وحن 

ةقث ملسم  يال  نك  نكل  .جاوزلا  لفح  نارقلا يف  دقعي  نم  وه  ةيمالسإلا 

.ملسملا نم  نثا  نيدهاش  روضحب  هماقم  موقي  نأ 

يإ ياج  نم  لك  نارقلا  دقع  ىلع  دهشو  ركبوبأ ، خيشلا  اَنَجَّوَز  دقل 

نم هتجوزو  نكمتي أ  يف   ةبسانملا ، كلت  يمأ  ترضحو  .رصن  روتكدلاو 

جاوزلا رارق  انذاختا  لبق  اهل  اّدعأ  نأ  قبس  ةزاجإ  يف  اناك  هنأل  روضحلا ؛

كلت تناكو  .هنع  ٍضار  هنإ  لاقو  طابترالا ، اذه  كراب  هنكل  ليوط ، تقوب 

، مهنع اهل  تيكح  املاط  نيذلا  يفوصلا  وخإ  يمأ  يقتلت  ةبيط   ةصرف 

اًسابل نودتري  اًعيمج  اوناكو  .اهيف  يلصأ  تنك  يتلا  ةيوازلا  ىرت  نأو 

يف ح يرصم ، طايخ  نم  اًديدج  اًبابلج  عاتبا يل  دق  ديرفلأ  ناكو  ايديلقت ،

ىلع ًءاطغ  تعضو  اهنأ  ىلإ  ةفاضإ  ةرتسو ، ةليوط  ةرونت  يدترت  يمأ  تناك 

.روضحلاو ةبسانملاو  ناكملل  اًمارتحا  اهسأر 

أرق ح  يف  خيشلا ، مامأ  ديرفلأو  انأ  تسلج  ثيح  اًطيسب ، لفحلا  ناك 

اًجاَوْزَأ ْمُكِسُفَنأ  ْنِم  ْمُكَل  َقَلَخ  َْنأ  ِهِتاَيآ  ْنِمَو  : ) ىلاعت هلوق  اضر  يديس 

الت مث  ةيآلا 21 ،) مورلا : ةروس  ( ) ًةَمْحَرَو ًةَّدَوَم  ْمُكَنْيَب  َلَعَجَو  اَهْيَلِإ  اوُنُكْسَتِل 

جاوزلا لبقي  ناك  نإ  انم  الك  لأس  نأ  دعب  نارقلا ، دقع  ةغيص  ركبوبأ  خيشلا 

انحبصأو رخآلل ، اًاخ  اّنم  ٌّلك  َسبلأو  معن .»  » انم لك  باجأو  رخآلا ، نم 

.ىلاعت هللا  مامأ  ةجوزو  اًجوز  كلذب 

، نيرون ةديسلا  هتجوزو ، اضر  يديس  لزنم  ىلإ  كلذ  دعب  انبهذ  مث 
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تدعأ دق  نيرون  ةديسلا  تناكو  .ةقيرطلا  ءارقف  ضعب  ةقفرب  لافتحالل 

اينابماشلا بناج  ىلإ  ىرخأ ، ةفيفخ  تالوكأمو  نخدملا ، نوملسلا  ضعب 

انبللا يمعطم  يف  تناكف  لافتحالا ، ةمتت  امأ  .لوحكلا  نم  ةيلاخلا 

، ادج ةفيطل  ةرهسلا  كلت  تناكو  .نورخآ  ءاقدصأ  انيلإ  مضنا  ثيح  لضفملا ،

ماجسنا اهتيؤرب يف  ُتْرُِرس  يتلا  يمأ ، يس  الو  ديرفلأب ، عيمجلا  بجُعأ  دقو 

.جروبماه ىلإ  يمأ  دوعت  نأ  لبق  اًعم  ةدع  ةليمج  اًمايأ  انيضقو  .هعم  ٍمات 

انرزو اهئايحأ ، يف  انيش  ثيح  ندنل ، ءاحنأ  يف  ةلوج  يف  ديرفلأ  تذخأ 

موي يفو  .يفوصلا  انئاقدصأ  نم  اًضعب  انيقتلاو  اهب ، ضراعملا  نم  اًددع 

يزكرملا ندنل  دجسم  يف  ةعمجلا  ةالص  تّوفي  نأ  ديرفلأ  أشي  ةعمجلا ، 

انقفتاو ةليوط ، تاونس  هيف  تشع  يذلا  ناكملا  هتيرأو  كراب .) ستنجيرب  )

دجسملا ةرداغ  ّمهأ  تنك  نيبو  .ةالصلا  ءادأ  دعب  هيف  يقتلن  ناكم  ىلع 

جاوزألا تائم  عم  ةرم  لوأل  رظتني  يجوز  ناك  تايرخألا ، ءاسنلا  عم 

روعشب كلذ  رمغ  دقل  .دجسملا  جراخ  مهتاجوز  نورظتني  اوناك  نيذلا 

.لبق هب  ّسحأ  عئار  

رورم دعبو  .دحاو  عوبسأ  دعب  ةرهاقلا  ىلإ  دوعي  نأ  ديرفلأ  ىلع  ناك 

.كانه هعم  لسعلا  رهش  ءاضقل  ةرهاقلا  ىلإ  انأ  ترفاس  كلذ ، ىلع  نيرهش 

انلزن ثيح  ناوسأ ، ىلإ  رصقألا  نم  لينلا  رهن  ربع  براقلاب  ةلحر  انبهذو يف 

هميمصتب زيمتي  بالخ  ناكم  وهو  قيتعلا ، تكارتاك ) دلوأ   ) قدنف يف 

كلذ اننكمأو  هلج ، نم  رفاولا  هلظب  ليخنلا  ديزي  يذلا  يلخادلا  سيروملا 

.لينلا رهن  ىلع  ةعئار  ةلالطإب  عتمتن  نأ  نم 

هملاع ىلع  ديرفلأ  ينفّرع  كلذ ، تبقعأ  يتلا  ةليلقلا  مايألا  لالخو 

ةمظع مامأ  ةشهدنم  تفقوو  كولملا ، يداو  رباقم  ىلإ  اندعصو  .صاخلا 

ينثدح ح  يف  رصقألا ، لش  عقت  يتلا  ةبيط  ةنيدم  يف  كنركلا )  ) دبعم
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بكلا ةدمعألا  وهب  رظنم  رمغ  دقو  .مهتفاقثو  ةنعارفلا  خيرات  نع  ديرفلأ 

.ةبك ةبيهب  ءاسملا  مدقي يف  يذلا  راونألا  ضرعو  اثلا ، سيسمر  هانب  يذلا 

دشرم نأ  كلذ  .اننيب  ٍمهافت  ءوس  لوأ  انهجاو  كلت ، انتلحر  ءانثأ  يفو 

َّيلإ همالكب  هجوتي  ناك  ةيحايسلا ، تارازابلا  ىلع  ةلوج  انذخأ يف  يذلا  جوفلا 

.هيلإ هثيدح  افاج يف  ناك  هنإ  ىتح  ًاثك ، ديرفلأ  كلذ  جعزأف  صاخ ، لكشب 

ىلإ اندعو  بضغلا ، نم  ةلاح  ةأجف يف  ناكملا  انرداغ  اننأ  كلذ  ةجيتن  تناك 

يسفنل تلق  ينكل  كاذ ، هفرصت  ببس  مهفأ  .ددحملا   دعوملا  لبق  براقلا 

جاوزلا نأب  اًحزم  انربخأ  ح  رصن  روتكدلا  هينعي  ناك  م  كلذ  ناك  ار 

.ضوافتلا نف  ةسرمل  ةصرفو  نجس 

ةلطع هيف  يضقي  يذلا  هلزنم  ىلإ  ديرفلأ  ينبحص  ةرهاقلا ، ىلإ  اندع  ح 

، ًاثك ةرهاقلا  نع  دعبي  يوارحص ال  عقوم  وهو  صوبأ ، عوبسألا يف  ةياهن 

انتاهزن يف لالخو  .سيروزوأ  ةدابعب  طبترم  عقوملا  كلذ  نإ  ديرفلأ : لاقو يل 

عطق لثم  لايخلا ، قوفت  ةيرثأ  اًزونك  مضي  اًدق  اًدبعم  انرز  ءارحصلا ،

كلت ةرشتنمو يف  ةيفيلغوهلاب  تاباتك  لمحت  تناك  يتلا  ةمخضلا  رجحلا 

فرتعا يتلا  هتقش  ثك يف  اننكل   ةدع ، اًمايأ  ةرهاقلا  انيضقو يف  .ءارحصلا 

يليلخلا ناخ  ىلإ  مث  هبتكم ، ىلإ  ديرفلأ  ينبحصف  .ىنكسلل  حلصت  ال  اهنأب 

لضفأ ىلع  لصحيل  ةعابلا  عم  يهتنت  تاضوافم ال  ينع يف  ةباين  ضاخ  ثيح 

يف ةحرضأو  اياوز  اهيف  انرز  ةلوج  يف  كلذك  ذخأو  .هتيرتشا  امل  رعس 

.تيبلا لآ  ةحرضأ  يس  الو  ةرهاقلا ،

ربع جمانرب  ميدقت  تأدبو يف  ندنل ، ىلإ  تدع  لسعلا ، رهش  ءاضقنا  دعب 

ىرأ نأ  لبق  نيرهش  نم  كأ  رمو  .ةئيبلا  اياضقب  ىنعُي  تالاصتالا (1) ةكبش 

ءادعس انك  اننأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ةرهاقلا  ىلإ  ترفاس  ح  اًددجم  ديرفلأ 

انضعب نابيرغ  اننأكو  انرعش  اننإف  ةليوطلا ، ةدملا  كلت  دعب  اًددجم  انئاقلب 
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فيصلا ناك  .ىرخأ  ةرم  رخآلا  عم  ملقأتي  نأ  انم  لك  ىلع  ناكو  ضعب ، نع 

يح وهو  كلامزلا ، يح  يف  ةقش  نع  ثحبن  انأدبو  هرح ، ةورذ  يف  ٍذئتقو 

مضيو ةزيجلا ، نم  يلشلا  ءزجلا  يف  عقي  ةدع ، لود  نم  تايلاج  هنطقت 

الو يدودو ، كانه  ققشلا  ىلع  اقلا  مظعم  ناكو  .تارافسلا  نم  اًددع 

، ةليوط بيبالج  نودتري  اًعيمج  اوناكو  .انل  ةدعاسملا  ميدقت  يف  نوددرتي 

كلت نع  ديرفلأ  تلأس  املو  .مههابج  ىلع  ةينب  ةمالع  اًضيأ  تظحالو 

، فاضأ هنكلو  ةالصلا .» ةك  نم  ءرملا  اّيحم  ىلع  رهظ  اهنإ  : » لاق ةمالعلا ،

«. اًدمع اهنوعنصتي  يرصملا  ضعب  نإ  : » ًالئاق

رازاب ىلإ  انبهذ  مث  ةفيطل ، ةقش  ىلع  انع  ىتح  ليوط  تقو  ِض  و 

ةليل يفو  .انتقشل  ٍثانأ  عنصب  اهدحأ  موقي  ةراجنلا   لاحم  نم  ًاثك  مضي 

ناك يَِرشُكلا ، عنص  صصختم يف  طيسب  معطم  ىلإ  ديرفلأ  ذخأ  مويلا ، كلذ 

معطملا ناكو  .ٍلاع  توص  وذ  زافلت  معطملا  كلذ  ناكو يف  .ةنيدملا  لضفألا يف 

نم دعُي  يذلا  يهشلا  يرصملا  يموقلا  قبطلا  وهو  يرشكلا ، ىوس  مدقي  ال 

لصبلاو زرألاو  سدعلاو  لفلفلا ، عم  ةراحلا  مططلا  ةصلصو  ةنوركعملا 

.رّمحملا

ناكو .جالعلا  نم  ام  ٍبيرغ  عون  روضح  ىلإ  رخآ ، موي  ءاسم  انبهذو 

سرا يف ميدق  لافتحا  وهو  رازلا ،)  ) نع باتك  عورشم  ىلع  لغتشي  ديرفلأ 

ةفاقثلا ىلإ  هلوصأ  عجرتو  يبعشلا ،) مالسإلا   ) ديرفلأ هيمسي  ام  راطإ 

اذه لثم  نإ  فورعملا  يجولوبنألا  ضعب  لوقيو  .ةينوعرفلاو  ةيقيرفإلا 

اهيف متي  طاسوأ  يف  رهظي  ءاسنلا ، هيلع  فرشت  يذلا  جالعلا ، نم  طمنلا 

، ةيمسرلا ةينيدلا  سوقطلا  ةيدأت  ةيدايق يف  راودأب  مايقلا  نع  ءاسنلا  ءاصقإ 

مالسإلا نم  تسيل  اهنوّدعيو  بيلاسألا ، هذه  لثم  نوظفاحملا  ضفري  يف ح 

ميلاعت نم  يأ  عم  ضراعتي  ال  رازلا )  ) نأ ىلع  رصي  ناك  ديرفلأ  نكل  .ءيش  يف 
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ناكو ةيقت ، ةعرو  ةأرما  اهترايزب  ّمهن  اّنك  يتلا  ةخيشلا  نإ  لوقيو  هللا ،

ةيشماه ةرهاظ   » هنأب ديرفلأ  هفصو  ديزملا ع  ةفرعم  ىلإ  ينعفدي  لوضفلا 

«. ةيمالسإلا ةفاقثلا  رهاوظ  نم  ةعئار 

ةباذج ةيصخشب  عتمتت  تناك  يتلا  ةرك  ةخيشلا  لزنم  يف  رازلا )  ) ميُقأ

، اهانيع تناكو  .دوسأ  سأر  ءاطغو  قرزأ  اًبابلج  يدترت  تناكو  .ةئفادو 

نم ناطرق  ناك  ح  يف  اًفطل ، ناعشتو  تربعم ، لحكلا ، هنيز  ناتللا 

، انلوصو دنع  .اهتمع  تحت  نم  نارهظيو  اهينذأ ، نم  نايلدتي  ةضفلا 

اهناطيحو نوينزاغب ، ةءاضم  تناك  ةغص ، ةفرغ  ىلإ  انتداقو  انتيذحأ ، انعلخ 

.طئاحلا ىلإ  ةدنسملا  ةطيسبلا  دعاقملا  ضعب  اهب  ناكو  رضخأ ، ءالط  تاذ 

لخدم ةاذاح  طئاحلا  ىلع  ةقلعم  ةفيخملا  بلاخملا  نم  ةعومجم  تناكو 

انسلج مث  .فقسلا  نم  ىلدتت  ةقارب  طئارشو  تانولاب  تناك  يف  ةفرغلا ،

.ةرك ةخيشلا  ىضرمل  لباقملا  رادجلا  ىلع  ةطوطخم  تناك  ةينآرق  ةيآ  تحت 

ةخيشلا هذه  ةردق  تناكو  .سماخلا  نهدقع  تاديس يف  اهاضرم  ّلج  ناكو 

سبلتلا تالاحو  ةيسفنلا ، ضارمألا  صخي  يف  يس  الو  ةروهشم ، ةيجالعلا 

تاسسؤملا ضعب  نإ  لب  .ةيجوزلا  تافالخلاو  ءاسنلاب ، تالكشملاو  نجلاب ،

ىلع اهتردق  يف  مهداقتعال  ةخيشلا  ىلإ  اهاضرم  لسرت  تناك  ةيحصلا 

.يديلقتلا يسفنلا  بطلا  نم  لضفأ  مهجالع 

نم سأر  ةيقاطو  ًاليوط  اًسابل  يدتري  نسم  لجر  ماقف  رازلا ،)  ) أدب مث 

ناكملا ءاجرأ  روخبلا يف  ناخد  رشني  حارو  روخبلا ، قالطإب  قيقدلا  هيشوركلا 

، ميركلا نآرقلا  نم  تايآ  ةخيشلا  كلذ  دعب  تلتو  .رازلا  ةصحل  هئيهي  ىتح 

مث .جالعلا  ةيلمع  ءدبل  حاورألا  بلجتستل  ةيبرعلا  ةغللاب  ىرخأ  ةيعدأو 

ناك يف  فوفدلا ، ىلع  نبرضي  نايرخأ  ناتديسو  يه  كلذ  دعب  تحار 

دنع ةلصلص  ردصت  ةلآ  زهي  رخآو  ةيساحن ، تاجاص  اذ  اقِر  عرقي  رخآ  لجر 
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ىلإ ةرك  ةخيشلا  تراشأف  .عاقيإلا  عم  ليتلا  اًعيمج يف  اوؤدبو  اهكيرحت ،

برضت يهو  ةيعدأ ، دشنت  تناك  ح  يف  اهعم ، صقرلاو  ضوهنلاب  ءاسنلا 

نقلطأو ءودهب ، ءاسنلا  تماق  مث  .هجالع  دارملا  ضيرملا  مامأ  فدلا  ىلع 

لوح يوهتو  عفترت  نهعرذأ  تحارو  نليتي ، نرصو  نانعلا ، نهداسجأل 

ًاليلق يف تددرت  رازلا ،)  ) يف ةكراشملا  ىلإ  ةخيشلا  ينتعد  حو  .نهماسجأ 

تبرتقا .جالعلل  ةصرف  يأ  ضفري  ناسنإ  رخآ  أل  ضفرأ ؛ ينكل   ةيادبلا ،

ىلع نوبرضي  اهودعاسم  ناك  نيب  فدلا ، برضت  يهو  ينم  ةخيشلا 

ةيقب عم  هل  تملستساو  عاقيإلا ، عم  لياأ  تأدبف  يهاجتاب ، تاجاصلا 

كلت نأ  تملعو  .عقاولا  نمو  ةيويحلاب  ضبنت  ةيجالع  ةسلج  تناكو  .ءاسنلا 

ىرخألا تاسرملا  نم  هغ  نود  رازلا )  ) سقط ىلع  ةرصتقم  تناك  ةسلجلا 

ىلع هلكأو  هخبط  نوكي  مث  رخآ ، ناويح  وأ  ةزنع  وأ  ةجاجدب  ىحضُي  نأك 

، ّيلإ ةبسنلاب  اًيفاك  ناك  هتدهش  ام  نأ  غ  .جالعلا  ةيلمع  نم  اًءزج  ءاشعلا 

ىلع نبوانتي  ةخيشلا  تادعاسم  تناك  يف ح  ياشلا ، كلذ  دعب  انلوانت  مث 

.اهسفن ةشيشلا )  ) نم خدتلا 

، اًعئار اعلا  كلذ  ناكو  .ةرهاقلا  هتيضق يف  يذلا  تقولاب  تعتمتسا  دقو 

ىلع روصتلا ، قوفت  ةيناإ  ةنحشب  ضبنيو  ةينغ ، ةفاقثو  صاخ  رحس  هلو 

ناكو .ةيلاعلا  سقطلا  ةرارحو  قناخلا  ثّولتلاو  ةمراعلا  ىضوفلا  نم  مغرلا 

.ءاقدصألا ضعب  ةرايزل  انأ  تبهذ  يف  هلمع ، فنأتسي  نأ  ديرفلأ  ىلع 

دق ندنل  يف  يذاتسأ  ناك  يلثملا ،) جالعلا   ) يف اًصصختم  اًجلاعم  تلباقو 

رورم عم  نكل  .هعم  لمعلا  ةيناكمإ  يف  رظنأ  كلذو   هترايزب ، ينحصن 

، ءالجب ايجيردت  ودبت  ديرفلأ  بو  ينيب  لصفت  يتلا  قراوفلا  تناك  مايألا ،

هتيفلخو اّنم  دحاو  لك  جازم  ثيح  نم  ادج  نافلتخم  ناصخش  اننأ  انل  بتف 

، ةدحولا ىلإ  حنجي  وه  ناك  ةطيشنو ، ةيويح  انأ  تنك  ح  يفو  .ةيفاقثلا 

ةايح نع  اًما  ةفلتخم  انجاوز  لبق  اّنم  لك  ةايح  تناكو  .هتاذ  ىلع  اًقلغنمو 
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فنك يف  ايحي  ًالجر  هتفصب  ةرهاقلا  يف  اًماع  نيرشع  وه  شاع  دقف  رخآلا ،

يف ةبزع  ةاتف  انأ  تنك  ح  يف  ةيلحملا ، ةفاقثلا  عم  ٍمات  ماجسنا  يف  ةرسأ 

ىنعم نع  اّنم  لك  روصت  ناكو  .ندنل  مالعإلا يف  اع  بلق  رمعلا يف  لبتقم 

دقف راصتخابو ، .رخآلا  روصت  نع  اًما  اًفلتخم  ةئينه  ةايحب  ءرملا  معني  نأ 

حضتاو .روصتأ  تنك  بعصأ م  اًعم  انعمجي  ٍلبقتسمل  طيطختلا  نأ  حضتا 

دقل .ليختأ  تنك  ىوقأ م  ناك  هتايح  ةقباسلا يف  هتجوز  روضح  نأ  اًضيأ 

انيلع بعصلا  نم  ناكو  اهسفن ، ةرايسلا  يف  ناكراشتي  نالازي  ال  اناك 

يذلا صوبأ  لزنم  حاتفم  هيطعت  نأ  تضفر  اهنإ  مث  .انئش  ىتم  اهلعتسا 

ديرفلأ فرصت  دقو  .هيف  عوبسألا  ةياهن  تالطع  ءاضق  انناكمإب  نإ  لوقي  ناك 

أ نم  مغرلا  ىلع  دعسي ، نأ  هدهج  ىراصق  لواحو  لبن ، لكب  يعم 

نامألا مدعب  رعشأ  تأدب  دقل  .اًنايحأ  بارطضالابو  لب  طابحإلاب ، تسسحأ 

نم أ مغرلا  ىلعو  .ةرهاقلا  ةاد يف  ةفصب  شيعلاو  لاقتنالا  ةركف  نأشب 

تأدبو .ةرهاقلا  اينهم يف  ًالبقتسم  يسفنل  َرأ  إف   ًالمع ، دجأ  نأ  تلواح 

اذه يف  ديرفلأ  عم  ةنئمطم  ةايحب  اقح  معنأ  نأ  ةيناكمإ  ككشأ يف  اهدنع 

.دلبلا

نع يلختلا  نأ  ّبتو يل  ندنل ، برقملا يف  اقدصأل  كلت  يفواخ  تحّرص 

.ةبك ةرطاخم  ىلع  يوطني  ًالماك  ايلخت  ابوروأ  يف  اهليصافت  لكب  ايح 

ف ةرهاقلا ، يف  ديرفلأ  عم  شيعلل  لاقتنالا  يتينب  بوب  تربخأ  دق  تنكو 

ك رومألا  ِرجت  نإ   فرصتتس  فيكو  : » ةحارصب ينلأس  نأ  الإ  هنم  ناك 

يلخاد ربكي يف  قلقلا  راصو  كلذ ، لك  لايح  ةنئمطم  نكأ  اهل ،»؟  ططخت 

نم مغرلا  ىلعو  .فتاهلا  ربع  اهلك  رومألا  كلت  ديرفلأل  تيورو  اًئيشف ، اًئيش 

ندنل ىلإ  مدقو  ًهفتم ، نوكي  نأ  لواح  هنإف  اهعسل ، نزحلاب  رعش  هنأ 

ةايحلا يف نأب  يروعش  نكل  .لمع  ةصرف  نع  ثحبيل  اًصيصخ  نيرهش  دعب 

شيعي يف نأ  عيطتسي  هنأب ال  ديرفلأ  نم  روعش  هلباق  ينبسانت ، ةرهاقلا ال 
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ضوخلا دعبو  رمألا ، ةبوعص  نم  مغرلا  ىلعو  .نمزلا  نم  ةليوط  ةدم  ندنل 

.رارمتسالا هل  بتكي  انجاوز   نأب  فرتعن  نأ  انيلع  ناك  ةلوطم ، ثيداحأ  يف 

انكردأو رخآلا ، نع  ةنيابتم  هفورظو  هتيصخشو  انم  دحاو  لك  اع  ناك  ثيح 

ىقبن نأ  ىلع  اندهاعتو  .هللا  يف  ةوخإ  انك  نإ  كأ  ءادعس  نوكنس  اننأ 

.ةيقيقح تناك  ةيناإلا  ةوخألا  كلت  نأل  كلذك ؛

.ايح يف  ةبيصع  ةرتف  ةيادب  هتياهن  تناكو  انجاوز ، لشفل  نيزح  اّنك 

لثم بجي ، ك  جاوزلل  ةيلمعلا  ليصافتلل  يهابتنا  مدعل  يسفن  تم  ـ ُلو

ةقالعلا كلت  تناكو  .اّنم  ّلك  ةايح  طو  انلصفي ، ناك  يذلا  يفارغجلا  دعبلا 

لقألا ىلع  أب  يسفن  تيساو  ينكل  ىمعأ .» بحلا   » ةلوقمل اًخراص  ًالاثم 

ظفحأ يدهج   تلذب  مث إ  بحلاب ، اهيف  تسسحأ  ةديعس  ةبرجت  تشع 

.هللا دودح 

الأ تررقف  عيضت ، نأ  بجي  ال  ةبك  ةصرف  ةمزألا  نإف  لاقي ، ك  نكل ،

.اهنم ديفتسأ  نأ  نود  نم  اهعيضأ 

قرطلا نع  ًاثك  تملعتو  يلثملا ،) جالعلا   ) ةسارد ىلع  زيكرتلا  ىلإ  تدعو 

(، يلثملا جالعلا   ) لضفبو .يسفن  ةجلاعم  ةيفيك  يس  الو  ةيئافشتسالا ،

نس ينتمزال  يتلا  شقلا (1)  ىمح  نم  يسفن  جلاعأ  نأ  نم  ًالعف  تنك 

، يضاملا زواجتو  ةيبلسلا ، نم  صلختلا  ةيمهأ  ىدم  بعوتسأ  تأدبو  .ةليوط 

كفتلا وأ  بذجلا  نوناق  وه  ام  اًضيأ  تملعتو  .لبقتسملا  ىلإ  علطتلاو 

ىلع نوناقلا  اذه  موقي  ثيح  .ءرملا  ةايح  غي  نأ  هنك  ملع  وهو  اجيإلا ،

ةرابع ةقيقحلا  وه يف  رعاشملاو ، راكفألا  هيف  ا  دوجولا  ءيش يف  لك  نأ  ةركف 

ةقاطلا بذجت  ةقاطلا  نإف  ههيبش ، ىلإ  بذجني  هيبشلا  ناك  املو  .ةقاط  نع 

عشن انك  اذإو  .انيلإ  دترت  يتلا  يه  اهلسرن  يتلا  ةقاطلا  نإ  يأ  اههبشت ، يتلا 

اننإ لب  بسحف ، ةداعسلاب  نورعشي  نيرخآلا  لعجن  ال  اننإف  ةيباجيإ ،
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: هلوقب أدبملا ، اذه  يمورلا  نيدلا  لالج  رسف  دقو  .انتايح  ىلإ  خلا  بذجن 

دورولا نم  ةقيدح  تنأف  دورولا ، تركف يف  اذإ 

نرف دوقو  تنأف  كوشلا ، تركف يف  اذإو 

؛ كلذك ميركلا  نآرقلا  يف  درو  بذجلا  نوناق  ىنعم  نأ  تدجو  دقو 

بوقعيو قاحسإب  هللا  اهرشب  ميهاربإ ، انديس  ةجوز  تكحض  امدنعف 

اَهاَنَّْرشَبَف ْتَكِحَضَف  ٌةَِاَق  ُُهَتأَرْماَو   ) ميقعلا زوجعلا  يهو  مالسلا  هيلع 

اندرأ نحن  نإو  ةيآلا 71 .) دوه : ةروس  ( ) َبوُقْعَي َقاَحْسِإ  ِءاَرَو  ْنِمَو  َقاَحْسِإِب 

انفقاومو انلخاود  نم  غن  نأ  ًالوأ  انيلع  نإف  ةيجراخلا ، انفورظ  نم  غن  نأ 

نع عالقإلا  قيرط  نع  ةيلخادلا ، انتقاط  تابذبذ  انيفص  نإو  .انكولسو 

ركذ وأ  لمأتلاو  يلثملا ، جالعلا  تافصو  ِلُواََنتو  ًالثم ، تاردخملا  وأ  رمخلا 

يلخادلا ََُّغَّتلا  نإ  .انيلإ  اًما  ةرياغم  تاقاط  باذجتسا  أدبنس يف  اننإف  هللا ،

درو رمأ  وهو  .هلك  يجراخلا  اعلاو  نيرخآلا  ىلع  اجيإ  رثأب  دوعي  لضفألل 

اَم َُِّغُي  َال  َهَّللا  َّنِإ   ) ىلاعت هلوق  ةحارص (2) يف  ميركلا  نآرقلا  كلذك يف  ركذ 

ةيآلا 11). دعرلا : ةروس  ( ) ْمِهِسُفنَأِب اَم  اُوَِّغُي  ىَّتَح  ٍمْوَقِب 

دنع فقوتأ  نأ  ينم  بلطت  رمأ  وهو  يسفن ، نم  نّسحأ  نأ  تدرأو 

.يمالحأو يلاعفأ  دودرو  يراكفأو  ايح  دنع  لخادلا ، نوكأ يف  نم  ةقيقح 

سلاجم روضح  ىلع  ةبظاوملا  بناج  ىلإ  سردأو ، هللا ، ركذأو  يلصأ ، تنكف 

َينُع ٍجاوز  لشفل  ادج  ركبوبأ  خيشلا  َفَِسأو  .ماظتناب  ةفوصتملا  ءارقفلا 

هتئيشمل اًقفو  يرجتو  هللا ، ديب  اهلك  رومألا  نأب  رّكذ  هنكل  هسفنب ، هماربإب 

، ةدم دعبو  .هللا  قيرط  ولس  ةلحر  ىلع  زكرأ  نأ  حبصأ  يبجاو  نأو  ىلاعت ،

ديرملا موقيف  ةقيرطلا ، يف  ايمسر  لخدأو  خيشلا ، عيابأ  نأل  ةدعتسم  تنك 

ةقيقحلا يف  يهو  ةقيرطلا ، خيش  ةعياب  شقطلا ، اذه  ميسارم  لالخ 
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هللا نوملسملا  اهيف  عياب  ةعيب  لوأ  نع  ةروص  اهنإ  ثيح  ىلاعت ، هلل  ةعيابم 

َكَنوُعِياَبُي َنيِذَّلا  َّنِإ  : ) ةعاطلاو ءالولا  ىلع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  .هلوسرو 

ِهِسْفَن َىلَع  ُثُكْنَي  اََِّإَف  َثَكَن  ْنَمَف  ْمِهيِدَْيأ  َقْوَف  ِهَّللا  ُدَي  َهَّللا  َنوُعِياَبُي  اََِّإ 

ةيآلا حتفلا : ةروس  ( ) ًيِظَع اًرَْجأ  ِهيِتْؤُيَسَف  َهَّللا  ُهْيَلَع  َدَهاَع  اَِ  َىفَْوأ  ْنَمَو 

.(10

رزو لمحتل  ةدعتسم  تنك  اذإ  لءاستأ ع  تحرو  ادج ، كأ  رمألا  ناكو 

لثتمأس أب  هلل  دهعتأ  نأل  ةدعتسم  ًالعف  تنك  لهو  .ةيلوؤسملا  هذه  لثم 

قيرطلا ىلع  تللض  وأ  ام ، ٍرمإل  لثتمأ  نإ   ثدحي  دق  يذلا  امو  هرماوأ ؟

؟ ىلاعت هيلإ 

ةرملا هذه  ينبحصو  رمألا ، اذه  ثيدحلل يف  ىرخأ  ةرم  يأ  ياج  تلباق 

هتيب يف نع  ًاثك  دعبي  قينأ ال  يفير  يزيلجنإ  لزنم  وهو  وتاش ،) يذ   ) ىلإ

لك يفو  لبق ، نم  ةدع  تارم  ناكملا  اذه  ىلإ  انبهذ  نأ  انل  قبسو  .يلرويب 

ةلوارفلاو غناروملا  نم  ةعونصم  ىولح  يهو  سيم ،) يإ   ) بلطن انك  ةرم 

ملسملا نم  ًاثك  نأ  ياج  يل  دكأ  ءاشعلا ، لوانتن  انك  نيبو  .ةركلاو 

، ةرتوتم تنك  أب  هل  تفرتعاو  .اهسفن  يسجاوه  يننوكراشي  حلاصلا 

قلقلا ينباتنا  : » يل لاق  ح  يعور ، نم  ئّدهي  نأ  نم  هتداع  ىلع  نّكو 

كلت ىلع  مدقأ  نأ  لبقو  .م  ةنس 1965 ةقيرطلا  لخدأ  نأ  لبق  هسفن 

يخيش يف ثدحأ  نأ  نم  اًصانم  دجأ  ةثك   كوكش  ةسيرف  تعقو  ةوطخلا ،

نأ ىشخأ  تنك  : » ًالئاق درطتساو  يعبطب ،» اًدرمتم  اًاد  تنك  دقل  اهنأش ،

«. دعاوقلل لاثتمالا  ةبك يف  ةبوعص  دجأ  الإ أل  ببسل  ام ال  اًرمأ  يصعأ 

ام يل  يوري  وهو  ةمزاح  ةربن  هتوص  ذخأو  هتسلج ، يف  ياج  لدتعا  مث 

يف كب  يقلن  نلو  رماوألا ، ردصن  ال  اننإ  : » هل لاق  ثيح  هخيش ، هب  هحصن 

نإ .هللا  بو  كنيب  كلذ  نإ  هدعاوقو ، مالسإلا  ميلاعتل  لثت  نإ   نجسلا 
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«. كلذ ءيش غ  الو  هللا ، ركذ  وه  هايإ  كلأسن  ام  لك 

لوخد لبق  هتصق  عسل  ةبك  ةحارب  ترعشو  ادج ، اًعنقم  همالك  ناك 

ملعأ تنك  أ  غ  ةهباشتم ، تناك  ةدرمتملا  انعابط  نأ  يس  الو  ةقيرطلا ،

ةيقب ةيدأت  يدهج يف  ىراصق  لذبأو  هللا ، ركذ  ىلع  موادأ  نأ  ديرأ  تنك  أ 

.اًضيأ بجي  تادابعلا ك 

نم عيباسأ  ةعضب  دعب  يمسر  ٍوحن  ىلع  ةقيرطلا  ىلإ  يلوخد  سقط  ىرج 

.ماظتناب ركذلا  سلجم  اهيف  ماقي  يتلا  اهسفن  ةبكلا  ةيوازلا  كلذ يف  انئاقل 

بناجلا يف  ءاسنلا  تفطصا  ح  يف  خيشلا ، عم  ةقلح  يف  لاجرلا  سلجف 

ةديرم وأ  ديرم  مهي  ح  كلذب ، ةداعلا  ترج  كو  .ةفرغلا  نم  رخآلا 

نآرقلا نم  تايآ  ةوالت  نوؤدبي  نيرضاحلا  عيمج  نإف  ةقيرطلا ، لوخدب 

َةَنيِكَّسلا َلَزَْنأ  يِذَّلا  َوُه  : ) يلاعت هلوق  اهنمو  تفاخ ، توصبو  ةعج  ميركلا 

ةيآلا 4). حتفلا : ةروس  ( ) ْمِهِناَِإ َعَم  اًناَِإ  اوُداَدْزَيِل  َِنِمْؤُمْلا  ِبوُلُق  ِيف 

تمقف اَْرسُي ، مالسإلا ، تقنتعا  هب ح  هتربخأ  يذلا  مسالاب  خيشلا  ادان 

تسلجو ةقلحلا ، كلت  تلخدف  .لاجرلا  ةقلح  بوص  ءوده  لكب  تهجتاو 

طحم أب  اهيف  ترعش  ادج  ًةصاخ  ًةظحل  كلت  تناكف  .خيشلا  يدي  ب 

ةهرب دعب  ذخأو  هرس ، يف  ةيعدأ  ولتي  خيشلا  حارو  .مهلك  نيرضاحلا  هابتنا 

: لاقو يدي ، كرت  ىهتنا ، حو  .ديدج  نم  وعدي  حار  مث  هيدي ، ب  يدي 

اوعد مث  ةحتافلا ، ةروس  اوؤرقو  مهيديأ ، نيرضاحلا  عيمج  عفرف  ةحتافلا ،» »

ليمجلاب نافرعلاب  رعشأ  انأو  يرظن ، تضفخأف  .تقولا  ضعب  ارس  يل 

، كلذ دعب  تمق  مث  .اهموي  ءارقفلا  اهب  ينصخ  يتلا  خلا  امأو  تاوعدل 

اكم ىلإ  دوعأ  نأ  لبق  مكيلع » مالسلا  : » تلقو يبلق ، يلع  يدي  تعضوو 

خيشلا أ ةقيرط  تلخد  دق  كلذب  تنكف  .خيشلل  يرهظ  ريدأ  نأ  نود  نم 

.يمسر ٍوحن  ىلع  ركب 
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أ ينعي  ام  ةقيرطلا ، ءارقف  نم  ةدحاو  ترص  ةظحللا ، كلت  ذنمو 

هنأ نم  مغرلا  ىلع  كلذب ، ادج  ةديعس  تنكو  ةرضحلا ، كراشأ يف  نأ  عيطتسأ 

مظني يذلا  فدلا  تاقد  عم  ماجسنا  يف  سفنتلا  ىلع  نرأ  نأ  ّيلع  ناك 

وهو ركذلا  ثأتب  ترعش  ةرضحلا ، دعب  تسلج  حو  .ردصلا  ركذ  عاقيإ 

يلوخد يل  اوكرابو  ءارقفلا ، يقاب  أّنه  سلجملا ، بقعو  .يلخادب  لغلغتي 

ةديدج ةغيص  اطعأو  .دارفنا  ىلع  خيشلا  ّيلأ  ثدحت  كلذ  دعبو  .ةقيرطلا 

رس وه  هللا  مسا  نإ  .هيدانأ  ح  اًرضاح  نوكي  هللا  نأ  رّكذو  ركذلل ،

ىلع ةمهم  لوأب  خيشلا  ّيلإ  َدِهَع  مث  .اًعيمج  ىنسحلا  هللا  ءسأ  ةصالخو 

ّيلع ناكو  .هللا  ركذل  هلالخ  عطقنأ  تقو  هنإ  .ةولخلا  يهو  هللا  ىلإ  قيرطلا 

اهيف ينلغشي  ال  ةليللا ، كلت  يف  تناك  ول  اذبحو  ٍتاعاس ، تس  يضقأ  نأ 

كلذو رخآ ؛ ٍءيش  يأ  لعفب  موقأ  الو  اًدحأ ، اهلالخ  ثّدحأ  الو  هللا ، ركذ  ىوس 

.هللاب لاصتالا  ةاد  نوكتل  يحور  َّدُِعأ  نأ  لجأ  نم 

ىلع تسلجو  ادج ، ًةتفاخ  ةءاضإلا  تلعج  تيبلا ، ىلإ  تدع  حو 

غأ تنكف  ةليوط ، ةدم  زيكرتلا  ةبوعص يف  تدجوف  .ولخ  تلخدو  ضرألا ،

ضرألا ىلع  ةدم  تسلج  نأ  دعبو  .ىلاعت  هللا  ركذأ  انأو  يدسج  ةئيه  نم 

نأ لبق  ةفرغلا ، يف  سأ  انأو  مث  ةفقاو ، انأو  هركذأ  تحر  ىلاعت ، هللا  ركذأ 

ىلع ةهرب  تيقلتساف  َِّيف ، بدي  بعتلا  أدبو  .ىرخأ  ةرم  سولجلا  ىلإ  دوعأ 

نع رتفأ  تقولا ،  كلذ  لاوطو  .ىرخأ  ةرم  سولجلا  ىلإ  دوعأ  نأ  لبق  يبنج 

.تفاخ توصب  وأ  ارس  خيشلا ، اهيناطعأ  يتلا  ةغيصلأ  دّدرأ  انأو  اًدبأ ، ركذلا 

أدب يبلق  نأك  رعشأ  تحبصأو  اًئيشف ، اًئيش  يلخاد  يف  حدصي  ركذلا  أدبو 

ةلقب ّسحأ  تحبصأو  اًددجم ، يزيكرت  دقفأ  تأدب  مث  هعاقيإ ، ىلع  ضبني 

بيجع ٍءودهب  ّسحأ  تأدب  .ديدش غ أ  ءطبب  ر  ناك  تقولا  نأل  يربص ؛

ّيلع ْتَبوانتو  .ىرخأ  ةرم  بعتلاب  ّسحأل  هدعب  تدع  يسفن ، ىلإ  للستي 

ّيضم دعبو  .كلذك  لمحتلا  ةوقل  اًرابتخا  ةولخلا  ةبرجت  تناكو  ةدع ، رعاشم 
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انأو يشارف  ىلإ  تيوآف  رجفلا ، عزب  هلك ، رهدلا  اهنأكو  تسلا  تاعاسلا 

.ناتبك ةداعسو  ةنينط  هؤل  تناك  ايك  نكل  .ٍديدش  ٍساعنب  رعشأ 

______________________________________

.جيسنلا  (1)

.دوهيلا دنع  نارفغلا  ديع   (1)

دبعل ةيجوزلا ! تافالخلا  لحل  ةليسو  ةأرملا  برض  باتك : رظنا   (1)

.نيلس وبأ  ديمحلا 

.موسرلا وأ  تافرخزملا   (1)

.تنرتنإلا  (1)

.فنألا ةيساسح   (1)

لآ ةروس  نم  ةيآلاو 130  ةرقبل ، ةروس  نم  ىلإ 278  نم 275  تايآلا   (2)

.ءاسنلا ةروس  نم  ةيآلاو 161  نارمع 
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رشع اثلا  لصفلا 

ةديدج ةيادب 

« َّنُهَنَْيب َِل  ٌةَراَّفَك  ِةَرْمُعلا  َِىلإ  ُةَرْمُعلا  »

فيرش (1) ثيدح 

نم تاونس  عبرأ  دعبو  .هللا  ىلإ  يقيرط  ىلع  ٍتابثب  وطخأ  تنك 

ّيدل حبصأو  يلثملا ،) جالعلا   ) يف صاصتخالا  ةداهش  ىلع  تلصح  ةساردلا ،

.ديدجلا يلمع  نم  قزرتسأ  نأ  عطتسأ  ينكل   .يصصخت  اهيف  سرامأ  ةدايع 

اوناك ىضرملا  نكل  يلزنم ، نم  برقلاب  ةغص  ةفرغ  ترجأتسا  دق  تنكو 

اًتقو نوذخأي  وأ  ًالصأ ، نوتأي  الوأ  مهديعاوم  نع  ادج  نيرخأتم  نوتأي 

ميدقت نع  فقوتلا  ىلإ  تررطضا  رخآ ، ديعص  ىلعو  .بجي  م  لوطأ 

تقلُغأ نأ  دعب  ًاثك ، هب  تعتمتسا  يذلا  تنرتنإلا ، ربع  زفلتملا  يجمانرب 

نع ًاثك  اًمدقتم  ناك  جمانربلا  ميدقت  ةقيرط  نأل  ةينورتكلإلا ؛ عقوملا  ةباوب 

ىربك يف ءاشع  تالفحو  تارؤم  مدقأ  كلذ  عم  ةازاوملاب  تنك  ينكل  .هتقو 

عفد يل  نمضي  اًتباث  ًالخد  يل  رفوت  و  ةمظتنم ، نكت  اهنأ   غ  ابوروأ ،

ةزفلتلا ةطحم  لمع يف  داجيإ  يدوهج يف  اًضيأ  حلفت  .يلزنم و  ءارش  طاسقأ 

دقو .ادج  ةبك  اهيف  لمعلا  حجنأ يف  نأ  يصرف يف  نأ  ىرأ  تنكو  ةيناملألا ،

ىتح ال ينيد ؛ نع  ءيش  يأ  ركذ  ىلع  الأ آ  ايناملأ  ءالكولا يف  ضعب  ينحصن 

اًباتك بتكأ  نأ  يِّنِم  َبِلُط  حو  .لمع  ىلع  روثعلا  يصرف يف  كلذ يف  رثؤي 

وأ ةكرش  يأ  تملع  نإ  : » هسفن يأرلا  ىلع  مهلك  ءالكولا  عمجأ  راجت ، نع 

طابترالا نإ  .لمع  ةصرف  يأ  دحأ  كيطعي  نلف  ةملسم ، كنأ  ةزفلت  ةطحم 

إف لمعلا ، ىلإ  ةسام  ةجاح  يف  تنك  املو  ةيبلس .» ةلومح  هل  نيدلا  اذهب 

لك كلذ  قطأ  أ   عم  ايناملأ ، يف  ينيد  نع  ثدحتأ  و  تمصلا ، تمزل 

اذه ةقيقح  اهاوتحم  سكعي  الو  مالسإلل ، ةيئادع  ةيمالعإ  ةيطغت  تيأر 
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شيعلاب رمتسأ  نأ  يرارق  نم  زّزعو  ادج ، اًطِبحم  وجلا  كلذ  ناك  دقل  .نيدلا 

.ندنل يف 

ىلإ ثيدحلاو  ماظتناب ، سلاجملا  روضح  دعاس  كلذ ، عم  ةازاوملابو 

نوكأ نأو  ةيناإ ، رظن  ةهجو  نم  نحملا  هذه  ىلإ  رظنأ  نأ  ىلع  ءارقفلا 

ىلع تدوعتف  .نزحلاو  قلقلل  ملستسأ  نأ  نم  ًالدب  هللا  ىلع  لكتأو  ةروبص ،

روعشلا نأ  تفشتكاو  رارقتسا ، وأ  نامأ  يأ  اهب  دجوي  ال  ايح  نأ  ةقيقح 

يمامأ ءيش  لك  ودبي  حو  .هنايكو  هنهذ  ءرملا يف  اهب  رعشي  ةلاح  نامألاب 

عرضتأ تنك  رومألا ، ىرجم  نم  حلصأ  نأل  الواحم  نم  مغرلا  ىلع  ًلظم 
.اًمدق يضملا  ىلع  ةردقلا  اًئيشف  اًئيش  تبستكاو  ءاعدلاو ، ةالصلاب  هللا  ىلإ 

نم : » هلوق اليجلل ،) حرلا  ضيفلاو  ابرلا  حتفلا   ) باتك يف  درو  دقو 

ىتح هنع  مهءاطع  عطقو  ههجو ، قلخلا يف  باوبأ  قلغأ  ًاخ  هب  هللا  دارأ 

ىلإ ءيش  نم ال  هميقي  ْيأ  طشلا ، ىلإ  ردغلا (1)  نم  هميقي  هيلإ  كلذب  هدري 

ىلإ هجوتلاو  ءاعدلا  نإف  هللا ، نم  انبرقت  ءاعدلا  ةك  تناك  املو  . (2) « ءيش

امل ةملسم ، الول أ  هنأ  ركفأ يف  تنك  ام  ًاثكو  .هتاذ  دح  لضف يف  ىلاعت  هللا 

.اهتحت شيعأ  تنك  يتلا  طوغضلا  كلت  لك  عم  لماعتأ  فيك  تملع 

، هللا ركذأ  تحر  لك  أ  ظحالأ  تأدبو  ركذلا ، ىلع  موادأ  نأ  تلواحف 

ينلمحتف اهلمعتسأ ، تنك  يتلا  ركذلا  غيصل  يحورو  ييعوب  بيجتسأ  تنك 

ةيلخاد ةنينطب  معنأ  ثيح  ىلإ  ةيجراخلا  زحو  يقلق  يعاود  نع  اًديعب 

نم ةجوم  اهنأ  ول  ك  ليمج ، ساسحإب  رعشأ  اًنايحأ  تنكو  .ةبيجع 

وهو ركذلاب  رعشأ  تنك  ةديجلا ، مايألا  يفو  .يلخاد  نم  عبنت  ةداعسلا 

نم هب ، موقأ  تنك  يذلا  لمعلا  ناك  همو  تبهذ  نيأ  يدسج ، حدصي يف 

ةدجاسوثجأ انأو  وأ  وساح ، ىلإ  سولجلا  ىلإ  ةيمومعلا  ةقيدحلا  يشملا 

.ةنجلا ةهكن  اهنإ  ةايحلل ، ةفلتخم  ةهكن  يطعي  ركذلا  نإ  لاقيو  .يلصأ 
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تحبصأو ربكأ ، ةقثب  رعشأو  قلقلا ، مامأ  ةبالص  كأ  تحبصأ  ام  ناعرسو 

لقألا ىلع  مهدحأ ؛ ينجعزي  يسفن ح  مكحتلاو يف  ربصلا  ىلع  ربكأ  ردق 

، اًبدأت كأ  تنك  أل  اًموي  ينتحدتما  يمأ  نأ  ركذأو  .نايحألا  مظعم  يف 

.قباسلا قاُطأ يف  تنك ال  يننأ  نم  دب  الو  .سانلا  عم  ربكأ  ةقايلب  تفرصتو 

ناك هنأ  وأ  يفنأ ، مغر  ثدحي  يغتلا   كلذ  نأ  وه  رمألا  ام يف  لضفأ  نكل 

حيحص أ .ثدحي  نأ  هتدرأو  هل ، تيعس  اًرمأ  ناك  لب  اًديهج ، اًدهج  بلطتي 

ينملآ رمأ  وهو  اهتبستكا ، يتلا  ةنيكسلا  كلت  اهيف  دقفأ  تاظحلب  رمأ  تنك 

.ءارولا ىلإ  ةوطخ  عقاولا  ناك يف  كلذ  نأب  ترعش  أل  لبق ؛ يذ  نم  كأ 

يف رارمتساب  هللا  ركذو  ةيمويلا ، داروألا  ةوالتو  ضئارفلا ، يتيدأت  تناك 

، ةملسم انأو  تاونس  تس  تمأ  اهنيح  ينكل  .ماري  ام  ىلع  يرجت  يلزنم 

ىلص يبنلا  ربقو  ةمركملا ، ةكم  مارحلا يف  هللا  تيب  ةرايز  ُةبغرلا يف  تأدبو 

كلت نأب  كلذك  تسسحأو  .يبلق  ربكت يف  ةرونملا  ةنيدملاب  ملسو  هيلع  هللا 

ىجرتأ تنك  أ  نم  مغرلا  ىلعف  .يل  ايرورض  ايحور  ًاهطت  نوكتس  ةرايزلا 

ام ُّبُجَي  مالسإلا  نأل  .مالسإلا  يقانتعاب  ترفُغ  دق  ةقباسلا  ونذ  نوكت  نأ 

انخيش ناكو  .كلذ  دعب  ىرخأ  اًبونذ  تمكار  نم أ  ىشخأ  تنك  يننإف  .هلبق 

تدهعت دقو  ءارقفلا ، ضعب  ةقفرب  ةنس  لك  تكرابملا  تعقبلا  تاه  روزي 

.ةكم ىلإ  ةلحر يل  لوأ  بهذأو يف  مهيلإ ، مضنأ  نأب  رياني 2001  يف 

يف ىّدؤُي  يذلا  جحلا  فالخب  .ةنسلا  نم  تقو  يأ  يف  ىَّدُؤت  ةرمعلا  نأ 

ةرهاقلا ىلإ  ةلحرلا  ةيادب  تناكو  .يرجهلا  خيرأتلا  نم  ددحم  تقو 

لبق ديرفلأ  تلباق  ثيح  .ةقيرطلا  عابتأل  يونسلا  عتجالا  يف  ةكراشملل 

انتّفح يتلا  ةنيدملا ، ىلإ  ةرهاقلا  راطم  نم  قيرطلا  تدبو يل  .كلذ  نم  ةنس 

تقلطأو يف ًةفولأم ، نذآملاو  ةنيزملا  بابقلاو  دجاسملاو  ةيخيراتلا  رثآملا  اهيف 

يماقم يف لالخو  .يتليخم  عراستت يف  تراص  يتلا  تايركذلا  طيرش  ينهذ 
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اًم ـ لؤم ناك  رمألا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ةدع  تارم  ديرفلأ  تيقتلا  .ةرهاقلا 

نع ةحارص  لكب  انثدحتو  .ةيسفنلا  يحارج  ةاوادم  ىلع  ينناعأ  هنإف  اًنايحأ ،

روعشلا ىلع  انم  الك  كلذ  دعاسو  لشفلا ، ىلإ  انجاوزب  تدوأ  يتلا  رومألا 

ضعب يسفن  يف  لمحأ  لازأ  ال  تنك  أب  سحأ  تنك  ألو  .بك  حايتراب 

سيل نكل  راز ،)  ) ةسلج يف  ديرفلأ  عم  كراشأ  نأ  تررق  ىسألاو ، نزحلا 

ناكو .جالعلل  ىعست  ةضيرم  يتفصب  لب  ةرملا ، هذه  ةجرفتم  يتفصب 

كلذ هنأش يف  جالعلا ، نم  عونلا  اذه  ىلإ  فرعتلاب  اًضيأ  َّتهم  رصن  روتكدلا 

يه تناك  ةيكيرمألا ، ةدحتملا  تايالولا  نم  ةقف  يهو  ةيهب ، ةديسلا  نأش 

.اًماع ماد 25  يذلا  اهجاوز  راهنا  نأ  دعب  جالعلا  ىلإ  ةجاح  يف  ىرخألا 

.انب تبحرو  انتيؤرب ، تدعس  يتلا  ةرك  ةخيشلا  لزنم  ىلإ  اًعيمج  انبهذو 

ةيهب ةديسلاو  انأ  تكراشو  .ةقباسلا  ةرملا  اًما ك يف  رازلا )  ) ةسلج ترم 

ةفخلاو ةحارلا  ضعبب  ترعشف  تاجاصلاو ، فوفدلا  عقو  ىلع  صقرلا  يف 

ةخيشلا ينم  تبلط  ةرملا ، هذه  جالعلا  لجأ  نم  اهتدصق  ألو  .كلذ  دعب 

يعم تسلجو  .تلعف  ام  كلذو  اقلعتم ، نم  اًئيش  اهدنع  كرتأ  نأ  ةمرك 

.يل ءاعدلا  لصاوتس  اهنإ  يل  لوقت  نأ  لبق  يتلكشم  يف  رظنت  يهو  ةدم 

.يلاتلا مويلا  يف  اًزبخو  اًنبل  ططق  ثالث  معطأ  نأ  وهو  اًجالع ، يل  تفصوو 

.يالملاب ةدقلا  ةرهاقلا  عراوش  حرست يف  ططقلا  نأل  ادج ، ًالهس  كلذ  ناك 

كلت ضعب  نأ  وه  ديكألا  نكل  ةفصولا ، كلت  ةعاجنب  مزجأ  نأ  عيطتسأ  الو 

.مويلا كلذ  ةديج  ةبجوب  تيظح  ططقلا 

نأب هتعنقأ  نأ  دعب  ةنيدملا  ءاجرأ  يإ يف  ياج  ةقفار  كلذ  دعب  تلغُش 

.ةرهاقلا يف  نثلا  هداليم  ديعب  انعم  لفتحيو  ةلحرلا ، هذه  يف  انبحصي 

ًاثك رثأ  يذلا  رعلا  اعلل  هل  ةرايز  رخآ  ىلع  ليوط  تقو  ىضم  دق  ناكو 

ةبرجت ةرهاقلا  ركذلا يف  سلاجم  هروضح  ناك  دقل  .هبابش  ةلحرم  لالخ  هيف 

.نسلا كلت  لك  دعب  ملسم  دلب  ىلإ  هتدوع  ىلإ  ةفاضإ  هيلإ ، ةبسنلاب  ةعئار 
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سمخلا لالخ  ةنيدملا  قحل  يذلا  يغتلا  مجح  نم  مدُص  دق  ناك  هنأ  غ 

اهفرعي ناك  يتلا  ةرهاقلا  اعم  فرعتي  داك  امو  .اهنع  اهيف  باغ  يتلا  ةنس 

دادعت قوفت  تحبصأ  ةنيدملا  هذه  ةنكاس (1) نأ  دجوو  .يضاملا  يف  اًديج 

يتلا ةرهاقلا  يحاوضب  طيحي  ناك  يذلا  نارمعلا  نأو  اهلك ، رصم  ةنكاس 

تناك اهنأ  ركذي  يتلا  تامارهألا  فراشم  ىتح  فحز  دق  اهفرعي ، ناك 

يوشملا جاجدلل  اتنك )  ) معطم نأ  دجو  لهُذ ح  دقو  .ءارحصلاب  ةطاحم 

ىلإ دوعي  نأب  اًديعس  ناك  هنكل  .لوهلا  لاث أ  ةلابق  ةرشابم  هل  الحم  حتف 

.تاغتلا كلت  لك  نم  مغرلا  ىلع  اًددجم ، انه 

، ندنل نم  ءارقفلا  ضعب  عم  ًءاشع  تددعأ  ياج ، داليم  ديعب  ًالافتحاو 

سواه انيم  قدنفب  يدنه  معطم  ةيكيرمألا يف  ةدحتملا  تايالولاو  ةرهاقلاو 

يل همعدل  يركش  نع  هل  ّربعأ  نأ  تببحأو  .تامارهألل  يذاحملا  قينألا ،

هتهيدب ةعرسب  انعاتمإب  ياج  ماقو  .اهلالخ  هتفرع  يتلا  نسلا  كلت  لاوط 

اقيسوم ىلإ  انعمتسا  ادج ، ةيهش  ةبجو  انلوانت  نأ  دعبو  .دوهعملا  هرحسو 

.ءاقدصألا ةبحص  هتقوب يف  اًعتمتسم  هارأ  نأ  دعسأ  مكو  .ةيكيسالك  ةيدنه 

ناخ ىلإ  تبهذف  .ةرمعلا  ةلحرل  دعتسأ  نأ  ّيلع  ناك  ةصق ، ةدم  دعب 

ىلإ باهذلل  ىرخألا  يه  دعتست  تناك  يتلا  ةنيفس ، ةديسلا  عم  يليلخلا 

ضيبأ اًشق  ترتخاو  ءاضيب ، ةشمقأ  نع  انثحب  ثيح  كلذك ، ةرمعلا 

سابل هذختأل  اًبابلج ، اهنم  عنصي يل  نأ  طايخ  نم  تبلطو  .ةعمال  تازيرطتب 

ادع هلك  اهدسج  رتست  نأ  ةأرملا  ىلع  ةرمعلاو ، جحلا  كسانم  لالخو  .مارحإ 

ضيبألا اهنم  ةينطقلا  سأرلا  ةيطغأ  ضعب  اًضيأ  انعتباو  .فكلاو  هجولا 

، لاجرلا مارحإ  امأ  .سأرلا  هب  يطغن  يذلا  بوثلا  تحت  اهيدترن  دوسألاو  

ىلع عضوي  مازح  هدشي  طيخملا  غ  ضيبألا  شقلا  نم  ناتعطق  وهف 

، ضيبألا نوللا  امأ  .سيبابدلا  ضعبب  دشي  هذه  انمايأ  يف  حبصأو  رصخلا ،
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نم مزع  نم  ىلإ  ركبوبأ  خيشلا  ثدحتو  .ءاسنلاو  لاجرلا  هسبل  كرتشيف يف 

ةوخألا ىلإ  زمري  ضيبألا  نوللا  نأب  مهربخأو  ةرمعلا ، ءادأ  ىلع  ءارقفلا 

.ىلاعت هللا  مامأ  ةاواسملاو 

انبونذ وح  هنإف  ةرمعلا ، لجو  ّزع  هللا  لبقي  امدنع  هنأب  كلذك  انربخأو 

نألو .اهيلع  ّلجو  ّزع  هللا  انقلخ  يتلا  ةرطفلا  ةلاح  ىلإ  كلذب  دوعنو  اهلك ،

اهيف راتخأ  ةديج  ةصرف  اهتبسح  اًضيأ ، ناسنإلل  اًديدج  اًداليم  ينعي  جحلا 

كرت هنكل  ركبوبأ ، خيشلا  هب  ينحصن  اًرمأ  كلذ  نكي  و  اًديدج ، ًسا  يسفنل 

نأ ذنمو  .ارسي  مساب  ظفتحأ  وأ  اًديدج ، ًسا  ذختأ  نأ  رايتخالا ب  ةيرح  يل 

هنكل طقف ، ملسملا  اقدصأ  عم  مسالا  اذه  مدختسأ  انأو  مالسإلا  تقنتعا 

عم ةئيسلا  راجتب  يتليخم  يف  اًطبترم  ناكو  ًاثك ، ينبجعي  نكي   

.اهيلإ يمتنأ  تنك  يتلا  ىلوألا  ةيفوصلا  ةعومجملا 

نيديعصلا ىلع  ايح  نإف  ةلوهسلاو ، رسيلا  ينعي  مسالا  ناك  نيبو 

ارو .ديدحتلا  هجو  ىلع  ينعملا  نيذه  ىلإ  رقتفت  تناك  ينهملاو  يصخشلا 

ربكأ  دجب  لمعلا  ىلإ  ةجاح  يف  تلز  ام  أ  ىلع  ًاليلد  يرعاشم  تناك 

ّدمأ دق  مسالا  كلذ  نأو  ربصلا ، ةلقب  زيمتت  يتلا  يتعيبط  ىلع  بلغتأ 

ثدحتملا عم  تفطاعت  دقل  .كلذ  كردأ  أ   نم  مغرلا  ىلع  نوعلا  ضعبب 

ىلخت هللا  نأب  نايحأ  رعشي  ناك  يذلا  لامرلا ) يف  مادقأ  راثآ   ) ةديصق يف 

كون يف ةنيدم  ميرم يف  رازمل  رايز  لالخ  ةديصقلا  كلت  تفداص  دقو  .هنع 

دقو .ةدع  تاونس  لبق  اد  يتقيدص  ةبحصب  ادنلريإب ، ةلطع  اضق  ءانثأ 

دعُي يذلا  عقوملا  اذه  ةرايز  انررقو  ناير ،)  ) طوطخ ىلع م  ةرئاطلا  انتّلقأ 

ىركذ فداصت  انترايز  نأ  اهنيح  يردن  نكن  و  .كيلوثاكلا  نامورلا  ّجحم 

فالآ طسو  انسفنأ  اندجوف  عقوملا ، كلذ  يف  ءارذعلا  ميرم  ةديسلا  يلجت 

.ءافشلاو ةكربلا  هنم  اودمتسيل  ماقملا  لوح  اوعمجت  نيذلا  نيرئازلا 
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، نوسنفيتس يرامل  لامرلا ،) مادقأ يف  راثآ   ) ةديصقل زتهي  يبلق  ناك 

: اهتأرق لك 

.برلا عم  ئطاشلا  ىلع  سأ  أب  تملح  ةليل  تاذ 

.ءسلا ثعبنت يف  ايح  دهاشم  نم  ثكب  اذإو 

.لامرلا ىلع  مادقأ  راثآ  تحمل  دهشم  لك  يفو 

، مادقألا راثآ  نم  ناتعومجم  كانه  ناك  اًنايحأ 

.راثآلا كلتل  طقف  ةدحاو  ةعومجم  كانه  ناك  ىرخأ  ةرمو 

ةملظملا تاقوألا  لالخ  هنأ  تظحال  كلذ أل  ينجعزأ 

ألا وأ  بركلا  اعأ  تنك  ح  ايح ، نم 

كلذل مادقألا ، راثآ  نم  ةدحاو  ةعومجم  طقف  ىرأ  تنك  ةزهلا ، وأ 

، برلل تلق 

.يبناج ىلإ  اًاد  ستسف  كتعبتا ، نإ  أب  اي ر ، ينتدعو  دقل  »

تاقوأ كلحأ  هنأ يف  تظحال  ينكل 

ىلع مادقألا  راثآ  نم  ةدحاو  ةعومجم  ىوس  كانه  نكي  ايح  

.لامرلا

»؟ يبناج ىلإ  نكت  كيلإ ،  ةجاحلا  سمأ  تنك يف  ح  اذامل ،

: برلا باجأ 

تاقوألا اًموي يف  كنع  ىلختأ  نلو  كبحأ ، انأ  ةيلاغلا ، يتلفط  اي  »

ناعت تنك  ح  ةبيصعلا ،

، مادقألا راثآ  نم  طقف  ةدحاو  ةعومجم  نيرت  تنك  ح 

«. كلمحأ اهنيح  تنك  يملعا أ 
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روتكدلا ىلإ  تثدحت  ةرمعلا ، ىلإ  قلطنن  نأ  لبقو  ةرهاقلا ، تنك يف  نيب 

بلطأ نأب  ينحصنو  حاجنلا ، هل  بتكي  يجاوز   نأل  ًاثك  فسأ  يذلا  رصن 

.مارحلا هللا  تيب  ىلإ  ةلحر  لالخ  هللا  نم  نارفغلا 

يذلا ةرهز ،)  ) مسا يسفنل  ترتخا  ةديدجلا ، ايح  ةيادب  حتتفأ  لو 

نإ : » يل لاقو  يرايتخاب ، رصن  روتكدلا  َُّرسف  .قارشإلا  ىنعم  كلذك  لمحي 

«. ملسملا ءاسنل  ةودق  ءارهزلا ، ةمطاف  ملسو ، هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ةنبا 

عفادتو ناإلا ، ةديدش  تناكو  اهيبأ ، نم  ادج  ةبيرق  تناك  اهنأب  فاضأو 

.سانلا نم  فعضتسملاو  ءارقفلا  قوقح  نع 

َّيلع لاثم  ءارهزلا  ةمطاف  ةديسلا  نأب  ترعشو  ةرهز ، مسا  اعم  تببحأ 

نسا يحيسملا ، َّيمسا  ىلإ  ةفاضإ  يل ، حبصأ  كلذبو  .هب  يدتقأ  نأ 

دمحأ يحمرلا  ةبتكم  .اًضيأ   نلسم 

ىرخأ ةقفو  ةنيفس  ةديسلا  عم  ترفاس  مسالا ، رمأ  تمسح  نأ  دعبو 

يف ةلحرلا  لالخ  انأرقو  ةيدوعسلا ، ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  ةدج  ةنيدم  ىلإ 

ىلإ انلوصو  ناكو  .ةرمعلا  كسانم  اعمو  ةمركملا ، ةكم  خيرات  نع  ةرئاطلا 

ةأرملا نإف  ةيادب ، .باعصلاب  اًفوفحم  مالسإلا  داليم  تدهش  يتلا  ضرألا 

، ةلوهس لكب  دلبلا  اذه  لخدت  نأ  اهنك  ال  اهتلئاع  اهقفارت  ال  يتلا  ةبزعلا 

طرشلا اذه  نع  ليدبلاو  .انل  اًرسيتم  نكي  رمأ   وهو  مرحم ، ىلإ  جاتحت  يهف 

نمض ةأرملا  مرحمو  ةرمعلل ، مداق  يمسر  جوف  نم  اًءزج  ةأرملا  نوكت  نأ  وه 

، اهلفكي ةيسنجلا ، يدوعس  نطاوم  نم  ةوعدل  ةيبلت  أت  نأ  وأ  دفولا ، كلذ 

ةلحرلا كلت  تنك يف  ألو  .لمع  ةشأتب  ةمعدم  ةوعدلا  كلت  نوكت  نأ  وأ 

وه ركبوبأ  خيشلاو  اهيلإ ، يمتنأ  تنك  يتلا  ةقيرطلا  عابتأ  ةعومجم  قفارأ 

يدوعس ناكو  .يدوعس  ةيسنج  لماح  نم  ةوعد يل  ربدأ  نأ  ترتخا  يمرحم ،

شب ةيمسر  ةلاسر  بتكي  نأ  ضرع  دق  ةنيمأ  ةروتكدلا  فراعم  دحأ  نم 
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تاطلس ىلإ  ةلاسرلا  كلت  لصت  نأ  ضرتفملا  ناكو  .ةيدوعسلا  تاطلسلل 

حمسي و  اهوملستي ، مهنأ   راطملا  ىلإ  يلوصو  ىدل  تئجوف  ينكل  ةرجهلا ،

، لئاسولا لكب  يفقوم  حرشأ  نأ  تلواحف  .ةيدوعسلا  يضارألا  لوخدب  يل 

نإ لوؤسملل  تلق  وه أ  كلذ  نم  أوسألاو  .لشفلاب  تءاب  الواحم  نكل 

نكل .ينلفكي  نأ  هناكمإب  نأو  راطملا ، ينلبقتسيل يف  أي  نأ  ضرتفي  اًقئاس 

هذه طسوو  .هب  لاصتالا  يف  الواحم  حلفت  و  كانه ، نكي  قئاسلا  

يضقي نأ  بحي  دحأ  نم  ف  يعم ، اتمدق  ناتللا  ناتديسلا  تفتخا  فورظلا 

فرغ يف زجح  رمأ  اربدي  نأ  هيلع  ناك  هنأ  يس  الو  راطملا ، ةلماك يف  ةليل 

اذام ِردأ  و  عايضلاب ، ترعشو  ةدح ، راطم  يف  ةديحو  تنك  .اًضيأ  قدنف 

.لعفأ

لمحي ةليوط ، ةيحل  اذ  ناكو  راطملا ، يف  لوؤسملا  دحأ  تيأر  ةأجفو ،

تعرسأو يدعقم ، نم  تزفقف  .نيرداغملا  ةلاص  هاجتا  يفتخيو يف  يتبيقح 

ءادأل تيتأ  إ  هل : تلقو  يتبيقح ، ّيلإ  ديعي  نأ  هنم  تبلطو  ههاجتاب ،

، رخآلا نم  هفقو  ًاثبشت  دشأ  انم  لك  ناك  ٍّداح ، شاقن  يف  انضخو  .ةرمعلا 

نم ةرجهلا  ولوؤسم  نّك  فاطملا ، ةياهن  يفو  .ادج  اًبعتم  رمألا  ناكو 

سبتلا هنأ  وه  ثدح  امو  .هتيب  ىلإ  هقيرط  يف  ناك  يذلا  قئاسلاب  لاصتالا 

ةلاسر لاسرإل  ّدعأ  دقو  .ةلحرلا  كلت  ىلع م  ِتآ  أ   ّنظو  يمسا ، هيلع 

، ةدج معاطملا يف  دحأ  ىلإ  سكافلاب (1)  ضايرلا  ةنيمأ يف  ةروتكدلا  قيدص 

ًاخأ يل  حمسو  .هدي  يف  ةلاسرلا  لمحي  وهو  راظتنا  دعب  راطملا  ىلإ  مدقو 

نم ةعاس  دعب  قدنفلا  ىلإ  تلصوف  .ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  لوخدب 

.قيمع مون  تحر يف  ىتح  ةداسولا ، يسأر  سمال  نإ  امو  خأتلا ،

ذخأي نأ  قئاسلا  تلأس  وه أ  هب  تمق  ام  لوأ  ناك  يلاتلا ، مويلا  يفو 

ةيلحم ؛ ةءابع  هنم  يرتشأ  ناكم  ىلإ  دشريو  ةنيدملا ، ءاحنأ  ةلوج يف  يف 

٣٧٠



، تاءابعلا نم  ةفلتخم  عاونأ  كانه  ناكو  .فلتخملا  يسابلب  راظنألا  تفلأ  ال 

.اهلوط نم  ضرألا  سمالتو  مكألا ، ةليوطو  نوللا ، ءادوس  اهلك  تناك  اهنكل 

تناكو .قينأ  سأر  ءاطغ  عم  مامألا  نم  لفُقتو  ةفيفخ ، ةءابع  تعتباف 

مخفأ ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملا  دجأ يف  نأ  اكمإب  نأب  ينتربخأ  دق  ةنيفس 

اينتقم نإف  اذل ، سأرلا ، ةيطغتل  مدختُست  يتلا  ءادوسلا  ةحشوألا  عاونأ 

ةلوج تقلطناو يف  ةديدجلا ، ةطيسبلا  ايث  تيدتراف  .اًديج  اًرثتسا  تناك 

ضعب ىلإ  راشأ  ةرايسلا ، يف  قئاسلا  عم  يلاوجت  لالخو  .ةنيدملا  ءاجرأ  يف 

ةكم خيرات  فحتم  ىلإو  ةيبشخلا (1)  تاصنرقملاب  ةنيزملا  ةيديلقتلا  لزانملا 

ماكحأ نأب  ربخأو  .ةيلاخو  ةبك  ةحاس  ينيري  نأ  لبق  ةدجو ، ةنيدملاو 

نأ هتلأسو  يقورع ، دمجتي يف  مدلاب  ترعشف  ةحاسلا ، كلت  ذفنت يف  مادعإلا 

.اًروف هسم  عباتي 

ةبوقع نع  ًاثحب  اًقحال  تيرجأف  ًاثك ، ةحاسلا  كلت  ةيؤر  ينتجعزأ 

لوح ةلود  نإف 58  ةيلودلا ، وفعلا  ةمظنم  بسحب  هنأ ، تدجوو  .مادعإلا 

تايالولاو ايسينودنإو  دنهلاو  صلا  اهنم  ةبوقعلا ، هذه  قبطت  اعلا 

اهناقبطت ناتللا  ناتديحولا  ناتلودلا  ه  ناريإو  ةيدوعسلا  نأو  ةدحتملا ،

كفتلا يف ةداعإب  ناضمر ، قراط  لثم  ءلعلا ، نم  ثك  يدانيو  .ألملا  مامأ 

، ةيندبلا تابوقعلا  قيبطت  قيلعتب  نوبلاطيو  ةعيرشلا ، صوصن  سفت ،

ةاضقلا بلاط  دق  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ناك  دقو  .لتقلاو  مجرلاو 

لبق حلصلاو  وفعلا  تاغوسم  لك  يف  اورظني  نأب  ةنس  نم 1400  كأ  ذنم 

نأ بجي  اذل ، .ةبوقعلا  ءارجإ  لبق  ةمحرلا  ىلإ  اوزاحني  نأو  ماكحألا ، قيبطت 

هفصو يذلا  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ةعيبط  يمالسإلا  هقفلا  سكعي 

ْمُّتِنَع اَم  ِهْيَلَع  ٌزيِزَع  ْمُكِسُفَنأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُكَءاَج  ْدَقَل  : ) زيزعلا هباتك  هبر يف 

ةيآلا 128). ةبوتلا : ةروس  ( ) ٌميِحَر ٌفوُءَر  َِنِمْؤُمْلاِب  ْمُكْيَلَع  ٌصيِرَح 
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.مداقلا يدعومل  دعتسأ  تنك  ح  يف  اًبناج ، راكفألا  كلت  ُتّيحن  دقو 

ليمجتلا تارضحتسم  نم  ةلسلس  جاتنإل  ةطخ  يف  تركف  ام  اًثكو 

اعلا يف  روطعلا  تويز  لضفأ  نإ  لاقيو  .ةيعيبط  رداصم  نم  ةجرختسملا 

يف هم  اًرود  خيراتلا ، رم  ىلع  روطعلا ، تّدأ  دقو  .ةيدوعسلا  نم  أت 

سبالملا طعتل  وأ  تويبلا  يف  لمعتست  يهف  ةيبرعلا ، ةريزجلا  عمتجم 

ةيجالعلا اهتاردقو  ةيعيبطلا  ةيرطعلا  تويزلا  كلت  تببحأ  دقو  .نادبألاو 

قالطإ ةركف  بعادأ  تنك  إ  مث  ناتسكاب ، ىلإ  اهب  تمق  ةرايز  لوأ  ذنم 

.برغلا قرشلا  ةلص ب  هصصخت  نوكي يف  عورشم 

، ةدج روطعلا يف  راجت  رهشأ  نم  نثا  عم  نيءاقل  ّدُِعأ  نأ  نم  تنكو 

الب انق  هب  تّصُر  يبناج ، عراش  يف  روطعلل  اًرخاف  الحم  كل  هلوأ  ناك 

اذه نئابز  نم  ناكو  .ةيعيبطلا  تويزلا  نم  تعنص  اًروطع  مضت  ددع 

اًصيصخ اهعنصي  روطع  ىلع  لوصحلل  هنودصقي  برع  تامأو  ءارمأ  رجاتلا 

تسلجف .ةصاخ  روطع  عنصل  تافصاوم  هيدل  نوعضي  وأ  مهنم ، دحاو  لكل 

ةغص ىرخأ  يف  اًيلاع ، اهكس  ناك  ةبك  ةنينق  نم  اًتيز  بصي  وهو  هبقارأ 

كلت توفأ  و  .ضرألا  ىلع  ةدحاو  ةرطق  اهنم  بكسنت  نأ  نود  نم  ادج 

نأ قبسي   يتلا   ةبيجعلا  روطعلا  ضعب  نم  تانيع  ذخآ  نأ  نود  ةصرفلا 

، برغلا يف  ةعونمم  ةيوقلا  روطعلا  كلت  ضعب  تناكو  .لبق  نم  اهتفداص 

ك .تاناويحلا  قوقحب  قلعتت  بابسأل  يلصألا  ربنعلاو  يلصألا  كسملا  لثم 

.برغلا هيلع يف  روثعلا  بعصي  ةيبرعلا ، روطعلا  رهشأ  نم  وهو  دوعلا ، نأ 

يواست اًرتميتنس ، سمخ  وحن  اهلوط  دوع  ةعطق  رجاتلا  كلذ  ارأ  دقو 

هتحئار زيمتت  يذلا  دوعلا ، عطق  قرح  ةداع  متيو  .يرمأ  رالود  فالآ  ةرشع 

ناكو .ةصاخلا  تابسانملا  يف  ضرألا ، ةحئار  ام  دح  ىلإ  هبشتو  ةينغ ، اهنأب 

هتحئار معتف  صاخ ، لعشم  يف  دوعلا  قئاقر  ضعب  قرحي  ركبوبأ  خيشلا 

.اهلك ةيوازلا 
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لحملا بحاص  اطعأ  ح  يف  دوعلا ، قئاقر  نم  ًاليئض  اًرادقم  تيرتشا 

زيمتي وهو  يفئاطلا ، درولا  اهنمو  ةيده ، ىرخأ  روطع  نم  تانيعلا  ضعب 

ومني .همسا  هيلع  لدي  ك  وهو ، دورولا .) كلم   ) هيلع قلطيو  درو  ةحئارب 

ام اذهو  .ادج  يقنلا  ءاوهلا  تاذ  ةكم ، بونج  ةيلبجلا ، فئاطلا  ةنيدم  يف 

ةناك فئاطلا  ةنيدم  زاتو  .انثتسالا  قبعلا  كلذ  يفئاطلا  درولا  حن 

ىلع ربُجأ  ملسو ح  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  أجل  اهيلإف  ملسملا ، ىدل  ةصاخ 

حرُج حو  .ةراجحلاب  هوفذقو  هومتش ، اهلهأ  نأ  غ  ةكم ، نم  جورخلا 

مهللا : » ًالئاق هبر  ىجان  تفيرشلا ، هيمدق  نم  ءامدلا  تلاسو  مالسلا ، هيلع 

محرأ اي  سانلا ، ىلع  اوهو  يتليح ، ةلقو  وق ، فعض  وكشأ  كيلإ 

نإ يرمأ ، هتكلم  بيرق  ىلإ  وأ  ينمهجتي ، ودع  ىلإ  ينلكت ، نم  ىلإ  محارلا ،

كهجو رونب  ذوعأ  عسوأ يل ، كتيفاع  نأ  غ  يلابأ ، الف  بضغ  ّيلع  كب  نكي   

لزنت  نأ  ةرخآلاو ، ايندلا  رمأ  هيلع  حلصو  تلظلا ، هل  تقرشأ  يذلا 

الإ ةوق  الو  لوح  الو  ىضرت ، ىتح  ىبتعلا  كل  كطخس ، ّيلع  لحي  وأ  كبضغ ،

.(1) « كب

نزحلاب ءيلم  وهو  كلذ  دعب  ةكم  ىلإ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  داع 

الو هللا ، دحوي  نم  هوذآ  نيذلا  بالصأ  نم  جرخي  نأ  هبر  اجرو  ىسألاو ،

ةهجاوم مالسلاو يف  ةالصلا  هيلع  هب  اعد  يذلا  ءاعدلا  اذه  نإ  .اًئيش  هب  كرشي 

نم هسفن  ردقلاب  انيذؤي  نم  ةلماعم  ىلع  درن  الأ  انملعي  فنعلاو ، ةيهاركلا 

ىلإ ةفاضإ  حفصلاو ، لمألاو  ربصلاب  لب  انباصأ ، امل  رأثلا  ةلواحمو  بضغلا 

رّكذي يفئاطلا  درولا  نإ  .حالصلاو  ةيادهلاب  مهئانبألو  انيداعي  نمل  ءاعدلا 

هللا ىلص  دمحم  مركألا  لوسرلا  مركب  اًضيأ  هتحئار  رّكذتو  ةصقلا ، هذهب 

.ملسو هيلع 

يايادهو اينتق  ًةلَّمحم  ترداغو  همركل ، لحملا  بحاص  تركش 
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كانه فداصأ  نأ  ةفداصملا  تءاشو  .اثلا  رجتملا  وحن  ةهجوتم  ةنيمثلا 

ينم بلطي  هنأ  اهنم  تمهف  ةفاج  ةراشإب  ينلبقتسا  دقو  ايبرع ، سيل  اًعئاب 

ىراصق تلذب  أل  بضغلاب  بك  روعش  اهدنع  ينّكل  .يهجو  يطغأ  نأ 

ةءابع كلذ  ليبس  تيدتراو يف  هيف ، تنك  يذلا  دلبلا  ديلاقت  مرتحأ  يدهج  

ناك امو  .يرعش  نم  ةدحاو  ةرعش  رهظت  َّالأ  نمضأ  سأر ل  َْاطغو  ةديدج 

مَل ال اههجو ؛ يطغت  نأ  ةأرملا  نآرقلا  رمأي  ال  : » هل تلق  نأ  الإ  اهنيح  ينم 

، هروف نم  اهدنع  عئابلا  رداغف  يمادنهب ،»؟ متهالا  نع  اًضوع  هللاب  متهت 

ىلع اًادو  كلم ، نوبزلا  نأ  نمؤي  ناك  يذلا  لحملا ، ريدم  هعمو  داعو 

.اعلا اذه  يف  نيدتملا  غو  نونيدتملا  اهب  نمؤي  ةلوقم  يهو  باوص ،

تانيع فاضأو  مارتحاو ، ٍنافت  لكب  دعاسي  راصو  عئابلا ، ريدملا  لهاجتف 

.هلمحأ تنك  يذلا  زنكلا  كلذ  ىلإ  ىرخأ  ةدع 

ىلإ ةبقترملا  ةلحرلل  اًدادعتسا  هب  عتجالا  ىلإ  خيشلا  اناعد  ءاسملا ، يفو 

املأ سدنهم  وهو  شار ، ودوب  لزنم  يف  خيشلا  ىلإ  انسلجو  .ةمركملا  ةكم 

تنكو .ةرونملا  ةنيدملا  اًتيبو يف  ةكم  ةقش يف  كلو  ةيدوعسلا ، لمعي يف  ناك 

هللا تيب  نع  ثيدحلاب  همالك  لهتساف  .خيشلا  ثيدح  عس  ىلإ  علطتأ 

ناكم مدقأ  ةمركملا  ةبعكلا  نإ  : » ًالئاق هترايزب ، مهن  اّنك  يذلا  مارحلا 

، ميهاربإ انديس  ماق  ماع ، فالآ  ةعبرأ  لبقو  .اعلا  جحم يف  مدقأو  ةدابعلل 

يذلا تيبلا  ءانب  ةداعإب  مالسلا ، هيلع  ليعسإ  هدلوو  وه  ءايبنألا ، وبأ 

رمأل ًالاثتما  هرئاعش  اودأ  يذلا  جحلاو  .مالسلا  هيلع  مدآ  انديس  هانب  دق  ناك 

«. اذه انموي  ىلإ  ىّدؤُي  لازي  ىلاعت ال  هللا 

هذخأت هتلوج  تاطحم  ىدحإ  نوكتو  ةنس ، لك  ةرمعب  موقي  خيشلا  ناكو 

انك دقل  .ايزيلامو  ناتسكابو  ةرونملا  ةنيدملاو  ةمركملا  ةكمو  رصم  نم  لك  ىلإ 

نم مغرلا  ىلع  ضرألا ، يصاقأ  ىلإ  رفسل  ةدارإلا  كلتو  ةقاطلا  كلت  هيف  ردقن 
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ىلع اًبوث  ةليللا  كلت  يف  انطسبو  .اعلا  لوح  هيديرم  روزي  هنس ،  ربك 

ءارقفلا دحأ  اهبلج  دق  ناك  ةيهش  ءاشع  ةبجو  هقوف  انعضوو  ضرألا ،

نأ لبق  نكلو  .ليللا  نم  رخأتم  تقو  ىتح  ثدحتن  انيقبو  يدوعسلا ،

داقو .هلثم  انلعفف  هتحبس ، ركبوبأ  خيشلا  لوانت  ماعطلا ، لوانت  يف  عرشن 

ساسحإلاب ركذلا ، ءانثأ  ةأجف يف  ترعشو  .هللا  ركذل  اًرغصم  اًسلجم  خيشلا 

نكامأ يف  هب  ترعش  دق  تنك  يذلا  يبلق  نم  عبني  يذلا  بحلاب  هسفن 

تين ةجردل أ  ًالجو  ةدح  دادزي  ساسحإلا  كلذ  راصو  .ةفلتخم  ةسدقم 

م ىوقأ  ناك  روعشلا  كلذ  نأب  تسسحأو  .ركذلا  نع  فقوتن  اَّنأ   ول 

ةمركملا ةكم  نم  ةعبان  ةقاطلا  كلت  تناك  اذإ  ام  تلءاستو  لبق ، نم  هتربخ 

.يداؤف سمل  يذلا  وه  هنم  برقلا  قبعو  ةرونملا ، ةنيدملاو 

ةعاس ةسم  دعُب  ىلع  انكو  بورغلا ، تقو  انقلطنا يف  يلاتلا ، مويلا  يفو 

ىتح ًاليل  رفاسن  نأ  اندمعتو  اًفيطل ، وجلا  ناك  .ةمركملا  ةكم  نم  ةرايسلاب 

نأب ىربكلا  ةراهطلا  انرهطت  دق  انك  قلطنن ، نأ  لبقو  .راهنلا  ّرح  بنجتن 

.ةرمعلا ءادأ  تيونو  تعكر ، تيلصو  مارحإلا ، سبالم  تيدتراو  انلستغا ،

نايمتني نيذللا  ءارقفلا  نم  نثا  لباقأل  قدنفلا  وهب  ىلإ  كلذ  دعب  تلزن  مث 

نم مارحإلا ، سبال  نحنو  انيلع  ةيداب  ىوقتلا  نأب  انرعش  دقو  .ةقيرطلا  ىلإ 

روصلا ضعب  انطقتلاو  .تابهار  ثالث  اننأكو  قيحاسم ، وأ  ةنيز  يأ  نود 

هيضتقي ام  ةمداقلا  مايألا  فرصتن يف  نأ  ىلع  انمزعو  ةظحللا ، كلتل  خرؤنل 

.كولسلا نسحو  بدألا  نم  انرهظمو  انسابل 

عجلا مهيلع  مرحي  مارحإلا ، ةلاح  نورمتعملا يف  وأ  جاجحلا  نوكي  ح 

نوعيطتسي ال  لاجرلا  نأ  ينعي  ام  ندبلا ، رعش  ةلازإو  نيزتلاو  ديصلاو 

بضغلاو ءايربكلاك  ةميمذلا  قالخألا  اوشاحتي  نأ  اًضيأ  ضرتفيو  .ةقالحلا 

.هنع ىلاعت  هللا  ىضري  ليمج  عضاوتب  اوفرصتي  نأو  ةنيغضلاو ، دقحلاو 
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، َكْيَّبَل َكَل  َكيَِرش  ال  َكْيَّبَل ، َّمُهَّللا  َكْيَّبَل  : » لئاق ةلحرلا ، لاوط  يبلن  اّنكو 

انلصو ةقيقد ، وحن 45  دعبو  َكَل .» َكْيَِرش  ال  َكْلُمْلاَو ، َكَل  َةَمْعَّنلاَو  َدْمَحْلا  َّنِإ 

ناك ادج ، ًابك  رضخأ  اًحرص  انلابقتسا  اندجوو يف  ةمركملا ، ةكم  فراشم  ىلإ 

تناكو .حوتفم  فحصمل  مسجم  هيلعو  فحصم ، لماحل  مسجم  نع  ةرابع 

يهو .هزايتجا  ملسملا  ىلع غ  رَظحُي  يذلا  لحملا  ىلإ  .شت  ةمالعلا  كلت 

.ملا مرحلا  أدبي  اهنمو  اًرتموليك ، نيرشعو  نثا  ةفرشملا  ةبعكلا  نع  دعبت 

اهطوحت يتلا  اهلك  ضرألاو  مارحلا  تيبلاب  طيحت  يتلا  ةنيدملا  مرحلا  مضيو 

نامألا ناكملا  كلذ  ةمرح  نمضتو  .ةفاك  تاهاجتالا  يف  ةدع  تارتموليكب 

ضرأ اهنإ  .تاتابنلاو  تاناويحلا  كلذ  يف  ا  هلخد ، نم  لكل  ةيحلاو 

.ناودعلاو فنعلا  مرحي  ثيح  ةنينطلا 

هبشأ تناك  يتلا  ادج  ةثيدحلا  ابملا  ضعبب  ةرايسلا  يف  نحنو  انررمو 

نم ءيشب  يحوت  نكت  ّولعلا   يف  ةيهانتم  قدانفو  باحس ، تاحطانب 

ضيبأ يماخر  ءانف  جراخ  انفقوتو  .دلبلا  اذه  اهب  زيمتي  يتلا  ةيناحورلا 

دقل .ةقهاش  ةدع  نذآم  هولعتو  يدامرلا ، ماخرلا  نم  مخض  ىنبم  ىلإ  يدؤي 

دجسملا اذه  نإ  .ةفرشملا  ةبعكلا  هطسوتت  يذلا  مارحلا ، دجسملا  مامأ  انك 

رتم فلأ  سمخو  ةتسو  ةئام  ثالث  يطغي  ثيح  لهذم ، ٍوحن  ىلع  عساش 

، ةيداع الس  قيرط  نع  اهنيب  لقنتلا  نك  قباوط  ةثالث  نم  نوكتيو  عبرم ،

دجسملل نك  كرابملا ، ناضمر  رهشو  جحلا  مسوم  لالخو  .ةيئابرهك  ىرخأو 

اًضيأ عستيو  .دحاو  نآ  يف  دحاو  ناكم  يف  نولصي  ملسم  ويلمل  عستي  نأ 

فَّظنُيو ماخرلاب ، كلذك  ىطغم  وهو  دجسملاب ، طيحملا  يجراخلا  مازحلا 

تهجو ثيحو  .لصملا  نم  يفاضإ  نويلمل  دحاولا ، مويلا  يف  ةدع  تارم 

ناكو ةرمعلا ، ةيدأتل  ىتش  اعلا  ءاحنأ  نم  اوتأ  اًجاّجح  دهاشأ  تنك  َّيرظان ،
انرسو دجسملا ، لخادم  دحأ  دنع  انلاعن  انعلخ  .ضيبألا  هيز  يدتري  مهّلُج 

ىلإ انلصو  ىتح  ضايبلاب  حشتملا  جاجحلاو  دجسملا  ةدمعأ  ب  ًةافح 
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.اهمامأ تمجو  ةرم ، لوأل  ةبعكلا  تيأر  حو  .هطسوتت  يتلا  ةحاسلا 

اذه ىلإ  عوشخ  قدحأ يف  انأو  ةيعدأ ، ولتأ  نمزلا  نم  ةهرب  كانه  تفقوو 

يف ح لوقصملا ، ضيبألا  ماخرلا  قوف  بصتني  يذلا  مخضلا  دوسألا  بعكملا 

.ريدقلا زيزعلا  ىلإ  نولهتبيو  نوعدي  مهو  جاجحلا ، هب  فوطي 

، ةيرشبلا ابأ  نأ  دقتعيو  .ةدابعلل  سانلل  ميقأ  تيب  مدقأ  ةبعكلا  ّدُعتو 

هيلع حون  ةنيفس  نأو  .نمحرلا  شرع  ةئيه  ىلع  هانب  مالسلا ، هيلع  مدآ 

هيلع ليعسإ  هنباو  ميهاربإ  ديعي  نأ  لبق  تارم ، عبس  هب  تفاط  مالسلا 

نأ ىلإ  سلا  انلصاوو  .اهسفن  ةدقلا  تاساسألا  ىلع  تيبلا  ءانب  مالسلا ،

ةيرئاد ةكرح  قيتعلا يف  تيبلاب  نوفوطي  اوناك  نيذلا  جيجحلا  ىلإ  انممضنا 

ناضمر رهش  ام ب  فداص  انترمع  ءادأ  تقو  نألو  .ةعاسلا  براقع  سكعب 

نم انكمتف  فئاطلاب ، اظتكم  مارحلا  دجسملا  نكي  جحلا ،  مسومو 

رجح نم  ةينبملا  ةبعكلا ، ناطيح  تناكو  .اهسملو  ةبعكلا  نم  بارتقالا 

مركلا نآرقلا  نم  تايآ  هب  تزّرُط  نوللا ، دوسأ  ءادرب  ةّوسكم  تينارجلا ،

ةرم ةوسكلا  َُّغتو  .بهذلاب  ةيلطملا  ةضفلا  كالسأب  ىطغم  اًزراب ، اًزيرطت 

تاهاجتالا ىلإ  يبيرقت  لكشب  ةبعكلا  ناكرأ  نم  نكر  لك  شيو  .ةنس  لك 

برق يقرشلا ، نكرلا  يف  عقيف  هشلا ، دوسألا  رجحلا  امأ  .ةلصوبلل  ةعبرألا 

هاطعأ ةنجلا ، نم  رجح  دوسألا  رجحلا  نأب  خيشلا  انربخأو  .ةبعكلا  باب 

هيلع هللا  ىلص  لوسرلا  نع  يورو  .مالسلا  هيلع  ميهاربإل  ليربج  ُكلملا 

.مدآ ينب  اياطخ  هدِّوَُست  نأ  لبق  للا ، نم  اًضايب  دشأ  ناك  رجحلا  نأ  ملسو 

دنع رجحلا  اذه  لبقي  ناك  هنأ  اًضيأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هنع  يور  دقو 

: خيشلا انل  لاقو  كلذ ، يف  هب  ءادتقالا  جاجحلا  لواحيو  ةبعكلاب ، فاوطلا 

مدآ رهظ  نم  هللا  هذخأ  يذلا  قاثيملا  ديدجت  ىلإ  زمري  ليبقتلا  كلذ  نإ  »

ىنميلا هديب  هيلإ  رشي  دوسألا ، رجحلا  ىلإ  لصي  نأ  عطتسي  نمو   هتيرذو .»

أ يّظح  نسح  نم  ناكو  .تيبلاب  فاوطلا  لالخ  اهيف  هلباقي  ةرم  لك  يف 
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.لخادلا نم  عشي  هنأ  يل  ادبو  ةدع ، تارم  هيلإ  لصأ  نأ  نم  تنك 

.كلذك وه  ينلّبق  رجحلا  نأك  ترعشف  هليبقتل ، رجحلا  ياتفش  تسمالو 

، مهسوؤر نونحُي  ةينبلا  ءايوقأ  ًالاجر  تظحال  يفاوط ، متأ  تحر  نيبو 

.لافطألا لثم  عوشخ  يف  نوكبيو  ةبعكلا ، باب  ىلع  مهيديأ  نوعضيو 

اهلضفي يتلا  ةحئارلا  تناك  اهنإ  لاقي  بيط ، ٍكسم  قبع  اًضيأ  تظحالو 

ةبعكلا ناردج  نم  ثعبني  رطعلا  كلذ  ناكو  .ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا 

تيزلاب ةيلخادلا  ناردجلا  كلذك  رَّطُعتو  كسملا ، تيزب  رَّطُعت  يتلا  ةرطعملا 

ةبعكلا لخاد  ءيش  نم  امو  ميركلا ، نآرقلا  نم  تايآ  اهولعت  ك  هسفن ،

اهب بصتني  ناك  مالسلاو ، ةالصلا  هيلع  يبنلا  دهع  يفو  .تايآلاو  رطعلا  ادع 

.مالسإلا ءيجم  لبق  ةكم  وكرشم  اهدبعي  ناك  يتلا  مانصألا  نم  بك  ددع 

مانصألا نم  اههطتب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ىلاعت  هللا  رمأ  دقو 

.سدقملا تيب  هاجتاب  نولصي  اوناك  نأ  دعب  ملسملا  ةلبق  اهلعجي  نأو  اهلك ،

هبلقو مالسإلا  ةلاسرل  يحورلا  زكرملا  دهعلا  كلذ  ذنم  ةبعكلا  تحبصأف 

سمخ ملسم  رايلم  فصنو  رايلم  وحن  مويلا  اههاجتاب  يلصيو  .ضبانلا 

ةهلآلا نم  ةبعكلا  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  رهطو  .مويلا  يف  تارم 

هب قلعتن  ام  لكو  ماهوألا ، نم  انبولق  رهطن  نأ  اًضيأ  نحن  انيلعو  ةفيزملا ،

.هغ نود  هللا  بح  اهأل  ىتح  هللا ، نود  نم  ةدشب 

يسفنل وعدأو  ىلاعت ، هللا  ىلإ  عرضتأ  انأو  ةبعكلا ، ىلع  ّيدي  اتلك  تعضو 

تناكو .اعلا  يف  مالسلا  لحيو  ةاناعملا ، اّنع  عفري  نأب  اقدصأو ، رسألو 

لاج يف ام  لك  تبلط  نأ  دعبو  .ىلاعتو  هناحبس  قلاخلا  عم  ةقداص  ةاجانم 

تراصف ةبعكلا ، طئاح  ىلع  نم  يدي  تعفر  تاظحللا ، كلت  يف  يرطاخ 

ةداعسلاب تسسحأف  .فاوطلا  ةكرح  هاجتاب  اهعم  ينفرجت  جاجحلا  عومج 

لالخ اهتلق  ةملك  لك  اًما  ينعأ  تنك  أو  يلقعو ، ادجول  يلك  روضحبو 

زكرم وه  ىلاعت  هللا  نأب  تققحت  ةبعكلاب ، فوطأ  تنك  نيبو  .كلت  اوعد 
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فلخ تعكر  انيلص  طاوشأ ، ةعبس  اهلوح  تفط  نأ  دعبو  .قحب  نوكلا 

ضورعم ةفيرشلا  يبنلا  اذه  مدق  رثأ  نإ  ثيح  مالسلا ، هيلع  ميهاربإ  ماقم 

ميركلا يبنلا  اذه  نأب  ميركلا  نآرقلا  انربخأ  دقو  .بّهذم  بصن  لخاد 

انديسو ةبعكلا ، نم  ةيولعلا  ءازجألا  ءانب  ةيلمع  لالخ  ناكملا  كلذب  فقو 

لعجي نأ  هبر  مالسلا  هيلع  ميهاربإ  اعد  دقو  .هيفتك  ىلع  سلجي  ليعسإ 

.نامأو ةنينط  ضرأ  ناكملا  اذه 

ترجفنا يتلا  علاو  مزمز ، رئب  عقت  مارحلا ، دجسملا  ةحاس  ةفاح  ىلعو 

، ةيمالسإلا ةياورلا  بسحبو  .مالسلا  هيلع  ميهاربإ  انديس  دهع  هايملا يف  اهنم 

اهنباو رجاه ، ةديعسلا  ةيناثلا ، هتجوز  مالسلا  هيلع  ميهاربإ  انديس  لسري   

دهعلا يف  درو  ك  نيديحو ، ءارحصلا  ىلإ  مالسلا  هيلع  ليعسإ  عيضرلا 

كلذ دعب  هرمأ  ىلاعتو  هناحبس  هللا  نأ  غ  .كانه  ىلإ  هقفار  لب  ميدقلا ،

حو .لحاقلا  يداولا  رمتلاو يف  ءاملا  نم  ليلق  عم  اهعيضرو  هتجوز  كرتي  نأ 

رجاه اهنيح  تراصف  اًديدش ، ًءاكب  بي  عيضرلا  أدب  هب ، شطعلا  دتشا 

ٍءام نع  ثحبت  يهو  ديدشلا ، ءارحصلا  ّرح  يف  ةورملاو  افصلا  ب  لورهت 

نأ دعبو  .اهبر  ىلإ  عرضتتو  وعدت  يهو  ةدعاسملل ، ةليسو  يأ  وأ  اهعيضرل 

هيحانجب برض  ٌكَلَم  اهل  رهظ  لبجلا ، ب  طاوشألا  نم  اًددع  تعطق 

داع حو  .ةنجلا  نم  ةرشابم  قفدتي  هنإ  لاقي  ءام  هنم  رجفناف  ضرألا ،

يه كلت  تناكو  .رئبلا  هذه  عضوم  هللا يف  تيب  ىنب  مالسلا ، هيلع  ميهاربإ 

.ةمركملا ةكم  رمأ  ةيادب  ةصق 

افصلا تارم ب  عبس  انلوره  نأب  رجاه  ةديسلا  ةّنس  ىلع  كلذ  دعب  انرس 

دون رمأ  يأ  يف  ايندلا  هذه  يف  انيعس  ىلإ  يعسلا  كلذ  زمريو  .ةورملاو 

.ثكب هيلإ  وبصن  ام  قوفت  يتلا  هللا  ةمحرو  هقيقحت ، وأ  هيلع  لوصحلا 

افصلا ب  ةفاسملا  غلبتو  .اهئا  جاجحلا  يالم  مزمز  رئب  يقست  مويلاو ،
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نم مغرلا  ىلع  ةيويح ، لكب  ركبوبأ  خيشلا  انعم  اهعطق  رتم ، ةورملاو 400 

ىدحإ تّصق  ةرمعلا ، رئاعش  ءاهتنا  دعبو  .عستلا  زواج  دق  هّنس  نأ 

ذهل اًصيصخ  هترضحأ  صق  يرعش  نم  ةلصخ  ةلحرلا  كلت  يف  اقيفر 

مهسوؤر قلحب  مهنم  ثك  موقيف  لاجرلا ، امأ  .مارحإلا  نم  للحتلل  ضرغلا 

.ةديدج ةيادب  ىلع  مهلابقإل  ةراشإ 

رجاه يتلا  ةرونملا  ةنيدملا  ىلإ  انهجوت  ةرمعلا ، كسانم  انيهنأ  نأ  دعبو 

ةكم كرت  نأ  دعب  داليملل ، ةنس 622  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  اهيلإ 

.تاونس رشع  دعب  يفوت  نأ  ىلإ  اهيف  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  شاعو  .ةمركملا 

نيذلا شيرق ، ةليبق  رباكأ  لبِق  نم  داهطضالل  اوضرعت  دق  هعابتأو  وه  ناكو 

، لباقملا يفو  .هولتقي  نأ  ىلع  مهمزع  اودقعو  ةيديحوتلا ، هتلاسر  اوركنأ 

ةنيدملا نّكو يف  .مهب  اوفتحاو  هعم ، رجاه  نمو  وه  ةنيدملا  لهأ  هلبقتسا 

.يمالسإ عمتجم  لوأ  ينبيو  اهنيب ، يخاؤيو  ةرحانتم ، لئابق  دحوي  نأ  نم 

، اهنم هترجه  نم  تاونس  ا  دعب  ةكم  ىلإ  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  داع  دقو 

نم ناكو  .قباسلا  هوذآ يف  نمم  مقتني  هنكل   مانصألا ، نم  ةبعكلا  رهطو 

.مالسإلا اولخد  ةكم  ناكس  ّلج  نأ  مهب  هتمحر  جئاتن 

هيلع هللا  ىلص  لوسرلا  ةنيدم  ىلع  ةرّونملا )  ) ظفل برعلا  قلطأ  دقو 

نأ تظحال  دقو  .مويلا  ىلإ  اهفحت  لازت  هتكرب ال  نألو  اهب ، نفد  هنأل  ملسو 

.اهلهأو ةنيدملا  هذه  عبطي  فطللا 

تيب ءادغلا يف  ةبجو  لوانتل  انبهذ  ةرونملا ، ةنيدملا  ىلإ  انلوصو  درجو 

اًرظن كلذو  هللا ؛) سدنهم   ) بقلب كلذك  فرعي  يذلا  شار ، ودوب  سدنهملا 

ةيبرعلا ةكلمملا  يف  ةسدقملا  نكامألا  ضعب  يف  اهذفن  يتلا  تاعورشملا  ىلإ 

، عساولا ذوفنلا  تاذ  ندال  نبا  ةرسأ  هئالمع  ب  نم  ّدُعَي  ناكو  .ةيدوعسلا 

تالواقملا يف تاكرش  ربكأ  نم  يهو  ةيدوعسلا ، ندال  نبا  ةعومجم  لالخ  نم 
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ةقالمع يف تالظم  ءانبل  شار  سدنهملاب  ةكرشلا  هذه  تناعتسا  دقو  .اعلا 

مّمصو .ةقراحلا  سمشلا  ةعشأ  نم  هراّوز  يمحتل  يوبنلا  دجسملا  ءانف 

شق نم  ةعونصم  مايخ  بصنل  فارطألا ، يمارتم  ًيخم  كلذ  ىلإ  ةفاضإ 

ءوسلو .جحلا  مسوم  لالخ  ىنِم  يداو  يف  قئارحلا  يفالتل  لاعتشالل  مواقم 

دعب هتلباق  ينكل  انلوصو ، لبق  رداغي  نأ  ىلإ  شار  ودوب  رطضا  دقف  ظحلا ،

.ندنل كلذ يف  نم  ةصق  ةدم 

يف وخإ  ةبحصب  عتمتسأ  نأ  اًضيأ  ًاليمج  ناك  مكو  اًعئار ، ءادغلا  ناك 

هللا ىلص  دمحم  يبنلا  نع  بك  بحب  ثدحت  يذلا  خيشلا  عمو  ناإلا ،

نأ دعب  ةيوبنلا  ةسلا  صخي  يف  ةقث  اًعجرم  قحب  ناك  دقل  .ملسو  هيلع 

رداصملا ىلع  اًدمتعم  ملسو ، هيلع  هللا  ىلص  مركألا  لوسرلا  نع  هباتك  فّلأ 

انبيبالج لضفأ  انيدترا  كلذ ، دعبو  .ةيخيراتلا  هتبقح  ىلإ  برقألاو  ةمدقتملا 

انراظتنا يف  قئاس  ناكو  .ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةرايزب  مهن  انك  اننأل 

لوسرلا ربق  ةرايزل  تاديسلا  ةعومجم  هترايسب  ّلقيل  ةرشابم  ءادغلا  دعب 

اهتقو مالسلا  هيلع  هل  ءاسنلا  ةرايز  نأل  ملسو ،  هيلع  هللا  ىلص  مركألا 

ىلع نم  انل  تحال  دقو  .اًرهظ  ةثلاثلاو  ةدحاولا  ةعاسلا  ب  ام  دودحم ،

ايلطم ناك  يذلا  فيرشلا  يوبنلا  دجسملل  ءارضخلا  ةبقلا  ةديعب  ةفاسم 

هللا ىلص  بيبحلا  ربق  ناكم  ىلع  لدت  يتلا  ةمالعلا  يهو  ضيبألاب ، نوللاب 

هجوز عم  هنكسي  ناك  يذلا  تيبلا  يف  فيرشلا  ربقلا  عقيو  .ملسو  هيلع 

هيبحاص يربق  مالسلا  هيلع  فيرشلا  هربق  طسوتيو  .اهنع  هللا  يضر  ةشئاع 

، اثلا ةفيلخلاو  هنع ، هللا  يضر  قيدصلا  ركب  أ  ملسملل ، لوألا  ةفيلخلا 

؛ روبقلا كلت  نم  يأ  ىلإ  لوصولا  نك  الو  .هنع  هللا  يضر  باطخلا  نب  رمع 

اهيلع تشقُن  ةيبهذ ، ةيندعم  باوبأب  ةجّيسمو  دوسأ ، شقب  ةاطغم  اهنأل 

هللا ىلص  دمحم  لوسرلا  ربقل  رواجملا  ناكملا  امأ  .ميركلا  نآرقلا  نم  تايآ 

، مالسلا هيلع  ىسيع  انديس  هيف  نفدُي  ىتح  اًرغاش  كُرت  دقف  ملسو ، هيلع 
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.ام اًموي  دوعيس  هنأ  نوملسملا  دقتعي  يذلا 

ةعارضلا فكأ  انعفرو  ةيندعملا ، زجاوحلا  كلت  فلخ  عوشخ  يف  انفقوو 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  انوعدو  ةحتافلا ، ةروس  انأرقو  ىلاعت ، هللا  ىلإ 

فيطللاو ئفادلا  سنألا  ساسحإب  ترعش  اهدنع  .هنع  هللا  يضر  هيبحاصو 

.يحراوج ّيلع  كلت  وهو  ركذلا ، ىلع  ةموادملا  دنع  هب  ترعش  يذلا  هسفن 

ىلع تااقلا  ءاسنلا  ىدحإ  نكل  لوطأ ، ةدم  ىقبأ  نأ  يننكمأ  ول  تددوو 

ماقملا مامأ  نم  كرحتن  نأ  اّنم  تبلط  ءادوس ، ةءابع  يدترت  تناكو  ناكملا ،

انتعومجم ءاضعأ  رئاس  ىلإ  مضنن  نأ  لبق  ارس  رصعلا  ةالص  انيلصو  .فيرشلا 

دقل .ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ىفطصملا  بيبحلا  اطُخ.ىلع  ةلوجب  مايقلل 

اهتَئِطو يتلا  اهسفن  ضرألا  ىلع  اهيف  سن  انك  يتلا  ةلوجلا ، كلت  ينتألم 

مث .ليجبتلاو  ةداعسلاب  اولصو ، اوشاع  ثيح  هعابتأو ، مركألا  لوسرلا  امدق 

لبج لثم  مالسإلا ، خيرات  اهنزو يف  اهل  يتلا  ةيمالسإلا  اعملا  نم  اًددع  انرز 

رافك دي  ىلع  نوملسملا  اهيف  مزُه  يتلا  ةكرعملا  ةنس 625م  تراد  ثيح  دحأ 

.هتايحب اهيف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  اهيف  اجنو  ةكم ،

دجسم كلذك  انرزو  .نحملاو  تاءالتبالاب  ةئيلم  ةبقح  كلت  تناك 

ىلع ّرم  دقل  .ةمركملا  ةكم  ىلإ  سدقلا  نم  ةلبقلا  لوحت  دهش  يذلا  تلبقلا ،

ةنايصلا لعأ  لالخ  نكل  .بارحم  هيف  مضي  ناك  تقو  دجسملا  اذه 

ىلع طقف  ءاقبإلا  متو  سدقملا ، تيب  وحن  هَّجوملا  بارحملا  ليزُأ  ةخألا ،

.اقح فسؤم  رمأ  وهو  ةمركملا ، ةكم  وحن  هجتملا  بارحملا 

عس بحأ  تنكو  .برغملا  ةالص  انيدأ  ثيح  يوبنلا  دجسملا  ىلإ  اندع  مث 

ةبوذعب ميكحلا  ركذلا  تايآ  عشخت  يف  ولتي  مامإلا  حار  مث  .ناذألا  توص 

نم رمهنت  عومدلاب  اذإو  يرعاشم  تكرح  ضفخنيو ، هتوص  اهيف  عفتري  ناك 

.ايح اهتيلص يف  ةالص  ىلحأ  كلت  تناك  دقل  .ينيع 
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ةمركملا ةكم  ىلإ  انتعومجم  دارفأ  ضعب  داع  اهتياهن ، نم  انتلحر  ّوند  عمو 

هيلع دمحم  لوسرلا  ضرأ  يف  اّنك  املو  .ىرخأ  ةرمع  ءادأل  ةصق  ةرايز  يف 

ةكرب نم  اننكمأ  ام  ىصقأ  دمتسن  نأ  ىلع  صيرح  انك  دقف  مالسلاو ، ةالصلا 

ةقهاشلا موجن ، ةسمخلا  قدانف  دحأ  يف  ةرملا ، هذه  انلزن  دقو  .ناكملا 

دقو .مارحلا  دجسملا  ةلابق  ةرشابم  ةخألا  نسلا  ميُقأ يف  دق  ناكو  عافترالا ،

ةكم يف  ناكم  ىلعأو  ربكأ  ناك  مرحلا  نأ  فيك  ركبوبأ  خيشلا  انل  ح 

يقاب نع  ًالزعنم  ناك  هنأل  هزيي ؛ لهسلا  نم  ناكو  لب  ىضم ، يف  ةمركملا 

ةديعس تنك  إف  ةعجر ، ىلإ غ  تّلو  مايألا  كلت  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ابملا 

نيرمتعملا جاوفأ  دهاشأ  نأو  رسيو ، ةلوهس  لكب  ةبعكلا  ةرايز  نم  ينّكمتل 

.قدنفلاب يتفرغ  ةذفان  نم  ةبعكلاب  نوفوطي  مهو 

هبش مرحلا  ةحاس  تناكو  ليللا ، نم  رخأتم  تقو  يف  ةرملا ، هذه  انفطو 

نم داز  اًرحس  ليلل  نأ  ىلإ  ةفاضإ  .اًتفال  اًءوده  ةئداهو  جاجحلا  نم  ةيلاخ 

توص انعمس  ىتح  هللا  ركذن  انيقبو  .اهب  انسسحأ  يتلا  ةيناإلا  ةنحشلا 

، ًةعج رجفلا  ةالص  انيلصف  .حبصلا  كلذ  ءافصو  ءوده  قشي  نذؤملا 

.ديدجلا رجفلا  اًعم  انلبقتساو 

ىلإ دوع  لاح  يراظتنا  نوكت يف  نأ  لمآ  تنك  يتلا  كلت  ةديدج  ةيادب 

.ندنل

______________________________________

.يراخبلا هاور   (1)
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.ريدغ عمج  رُدُغ :  (1)

.رشاعلا سلجملا  حرلا ، ضيفلاو  ابرلا  حتفلا  (2)

.ناكس  (1)

.خسانلا  (1)

.لحنلا ايالخ  هبشت  فراخز   (1)

.اربطلا  (1)
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رشع ثلاثلا  لصفلا 

بلقلا مالسإ 

: جحلا ةروس  ) ( ِروُدُّصلا يِتَّلا ِيف  ُبُولُْقلا  ىَمَْعت  ْنَِكلَو  ُراَْصَبألا  ىَمَْعت  َال  اَهَّنَِإف  )

ةيآلا 46).

ينلأسي شار  ودوب  لصتا   ماع 2001م ، عيبر  يفو  روهش ، ةعضب  ترم 

هنأب ربخأ  هنكل  ًاثك ، هتبرغتساو  هلاؤس ، أجاف  .ةبزع  لازأ  ام  تنك  نإ 

هذه لثم  نإ  .يل  بسانملا  جوزلا  نوكي  دق  هنأ  دقتعيو  ام ، اًصخش  فرعي 

ينتربخأ دقو  .ملسملا  طاسوأ  ةبيرغ يف  تسيل  تاجيزلا  دقع  ةقيرطلا يف 

نس ءانبألا  غلبي  نأ  درج  تالاخلاو  تّعلاو  تاهمألا  نأب  افو  ور 

ب بيرقتلا  ةلواحم  وه  لغاشلا  نهلغش  حبصي  اًبيرقت ، ةرشع  ةسماخلا 

ور تالواحم  ىلع  ةدهاش  تنك  عقاولا  يفو  .مهجيوزتو  نابشلاو  بابشلا 

فراعتلا ةبرجت  نإف  ّيلإ ، ةبسنلاب  امأ  .اهتابيرقل  بسانم  بابش  داجيإ 

اهل بتكي  و  ديرفلأ ، اهيف  تجوزت  يتلا  كلت  تناك  اهتضخ  يتلا  ةديحولا 

هنأل ودوبل  نانتمالاب  رعشأ  تنك  إف  ةأجافملا ، نم  مغرلا  ىلعو  .حاجنلا 

.ندال نب  ركَب  هل  يدقت  حرتقا  يذلا  صخشلا  مسا  ناكو   . لصتاو  َّيف  ركف 

ةلئاع نم  ردحني  اًركب  نإ  ودوب  لاقو  .اهتقو  اًئيش  مسالا  كلذ  يل  ِنعي  و 

.هئالمع لضفأ  دحأ  هنأو  دييشتلاو ، ءانبلل  ةبك  ةكرش  كلت  ةيدوعس 

لصتا ىتح  ليوط  تقو  ِض  و  ركَبل ، يقتاه  مقر  يطعي  نأب  هل  تحمسف 

.

ةدم انملكتو  .ةحرم  اًحور  كلتو  ةقالطب ، لكب  ةيزيلجنإلا  ثدحتي  ناكو 

.اوخأو وخإ  ددع  مك  ينمخ  : » لاق يل ةحزملا ، ليبس  ىلعو  فتاهلا  ربع 

تبجأ نإو  ةرشعب ، يقيقحلا  مقرلا  قوفي  وأ  صقني  اًددع  يطعت  نأ  كنك 

نل أ  نم  اًدكأتم  ركَب  ادب  اعلا .» لوح  ةلحر  حبرتسف  ةحيحص ، ةباجإ 
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ملف 40 »؟ 28 ؟ 15 ؟ : » هل تلقف  تالواحم ، ثالث  ينحنمو  ينيمخت ، حلفأ يف 

نم مهلكو  اًتخأو  اًخأ  ّيدل 54  : » رخف لكب  لاقو ىل  انيمخت ، نم  يأ  بصت 

!«. ةيادب نم  اهل  اي  : » يسفن اهنيح يف  تلق  دحاو .» بأ 

ةبجو ىلع  يقتلن  نأ  انررقو  فتاهلا ، ربع  ةدع  تارم  كلذ  دعب  انثدحتو 

ةيصخشب عتمتي  هنأ  تدجوف  .ندنل  ىلإ  ةقحاللا  ركَب  ةرايز  لالخ  ءاشع ،

ركَب ناكو  .نيدتلا  نم  ليلق  ردق  ىلع  هنأ  ءاشعلا  ىلع  لاقو  .ةدودو  ةفيطل 

، ةايحلا ةسمغنم يف  ةيصخش  هنأ  اًحضاو  ناكو  برغلا ، هميلعت يف  ىقلت  دق 

هنأو ةصاخ ، ةرئاط  ىلع م  رفاسي  هنأب  ربخأو  .ىنعم  نم  ةملكلل  ام  لكب 

.ماظتناب اًتقو  هب  يضقيو  ةينابسإلا ، ايبارامو  يسنرفلا  روزاد  توك  روزي 

هفصو هل  قيقش  فصن  خأ  نع  اًئيش  ركذ  هترسأ ، نع  هثيدح  ضرعم  يفو 

«. هنم تأربت  ةلئاعلا  نإ  : » لاقو ضومغلاب ،

بساننال اننأ  كردأ  اَّنم  الك  نأ  دقتعأ  نكل  ايلسمو ، اًببحم  ركَب  ناك 

، ةدع روهش  دعب  ىوس  ًالاصتا  هنم  قلتأ  حلا   كلذ  ذنمو  .اًضعب  انضعب 

هتركف تناكو  .اًعم  اهروطن  نأ  .ّدوي  ناك  زفلتم  جمانرب  ةركف  ّيلع  حرتقا  ح 

، ًاثك هضرع  ينقارف  .اهتافاقثو  ةيملاع  اًندم  مهي  يلود  رفس  ليلد  نع  ةرابع 

نأ ينم  بلطو  .هدقتو  جمانربلا  جاتنإ  يف  ةكراشملا  ةركفل  تسمحتو 

تحلفأ يف دقو  جاتنإلاو ، تاكبشلا  يفةصصختم  ةكرشب  لاصتالا  ىلع  هدعاسأ 

(، يس    ) ةانق يف  اًقباس  لمعي  ناك  جتن  لصتأ  نأ  نم  تنكو  .كلذ 

(. يرفاكسيد  ) ةانقل جمارب  تزجنأ  نأ  اهل  قبس  جاتنإ  ةكرش  عم  انضوافتو 

مزاللا ليومتلا  نأب  هتربخأو  ةركفلا ، هيلع  تضرعو  لوؤسملا ، ريدملا  تلباقف 

نم اًقثاو  ادبو  ةركفلل ، هسمحت  نع  نابأف  .حاتم  جمانربلا  كلذ  زاجنإل 

.دوجولا ىلإ  اهجارخإ  ةيناكمإ 

ماع 2001م، نم  ربمتبس  ةيادب  فداص  يذلا  هسفن ، مويلا  كلذ  يفو 
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ناكو .يلونجراف  فيتس  ميدقلا  يقيدص  ةرايزل  سولجنأ  سول  ىلإ  ترفاس 

زواجتي اهنيح  هرمع  نكي  و  ناطرسلاب ، باصم  هنأ  تنس  لبق  فشتكا  دق 

نمو .ةظحل  يأ  تو يف  دق  هنأو  هنم ، نّك  دق  ضرملا  نأك  ادبو  سمخلا ،

هبلق لك  نم  هبحيو  هفشتكا  نم  فيتس  ناك  يذلا  سنيرب ، نأ  فسؤملا 

يف وهو  هتامدخ  نع  ىنغتسا  هتدئافل ، لغتشي  كور  ينغم  حجنأ  حبصأو 

نأ نم  اًموي  نكمتي  فيتس   نأ  ةرم يف  تركف غ  دقو  .ينهملا  هحاجن  جوأ 

.هنع سنيرب  يلخت  ةمدص  نم  ىفاعتي 

ناكو .هعدوأ  هارأ   نأ  تدرأ  فيتس ، ءاقدصأ  نم  ثك  نأش  أشو 

ڤي، مإ   ةانق  يف  جمارب  ةمدقم  ينييعت  ءارو  ناك  يذلا  ثوب ، كرام 

، رتروب تيرتس  تيناجو  نرنوكوأ  ديانيسو  يلليراتيف ، فيزوج  نحلملاو 

هعم نكسي  ناك  يذلا  نودنأ ، امرأو  تاقباسلا ، فيتس  تاقيدص  ضعبو 

يف هحانج  ىلع  رارمتساب  نوددرتي  اوناك  نيذلا  ب  نم  كرويوين  يف  اهنيح 

همايأ نم  لعجن  انعسو   يف  ام  انلذب  دقل  .ويلبد  قدنف  نم  قباط  ىلعأ 

مكو .ةيحصلا  هتلاح  روهدت  نم  مغرلا  ىلع  ةديعسو ، ةئينه  اًمايأ  ةخألا 

تقولا ضعب  ءاضق  نم  تنك  دقو  .ةيرزملا  ةلاحلا  كلت  يف  هارأ  نأ  ينملآ 

هتاقيدص نأل  بجي ؛ ك  هعيدوت  نم  نكأ  أ   نم  مغرلا  ىلع  هعم ،

تنك دقل  .هترايز  ةمهم  ّىلع  ّعص  .اًما  هلهجأ  تنك  ببسلو  تادقلا ،

ناك هنإ  لب  ةعاجشو ، ّىقر  نم  هب  ىلحتي  ناك  امل  همرتحأو  فيتس  ردقأ 

حورلا ملسي  نأ  لبقو  .هتايح  نم  ةخألا  مايألا  كحضيو يف  تاكنلا  قلطي 

اذهل ةبك  ةكعك  انرضحأو  هداليم ، ديعب  لفتحن  نأ  نم  اّنّك  صق ، تقوب 

.ضرغلا

يف اهلك  ةفرغلا  تأدب  فيتس ، حانج  يف  تنك  نيبو  مايألا ، دحأ  يفو 

و .راسيلا  ىلإ  ميلا  نم  هناكم  نم  نادعمشلا  كرحتو  ةأجف ، زازتهالا 
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بك يف فوخ  ينباتناو  لبق ، نم  لزالزلا  ةبرجتب  تررم  نأ  قبس يل  دق  نكي 

كلت رورم  ترظتناو  يتعاجش ، تعمجتسا  ام  ناعرس  ينكل  رمألا ، ةيادب 

تاحطان نم  هغ  لثم  قدنفلا ، كلذ  نأ  يتقث يف  ىلع  كلذ  ةلكّتم يف  ةزهلا ،

ةمدص صاصتما  نم  هنّك  ةقيرطب  ينُب  دق  سولجنأ ، سول  اهلك يف  باحسلا 

ىلع ةوقب 4,5  ناك  لازلزلا  كلذ  نأ  رابخألا  يف  اًقحال  انعمس  دقو  .لزالزلا 

.قدنفلا نم  دحاو  ليم  نم  لقأ  دعب  ىلع  دجوي  هزكرم  نأو  رتخر ، سايقم 

يقيدص عم  تاهزن  يف  بهذأ  تنك  فيتسل ، ةسعلا  ارايز  بو 

، اكينوم اتناس  لابج  ب  هلزنم ، ثكمأ يف  نأب  حمس يل  يذلا  دروفدار ، لكيام 

(، يرت يدوب  ، ) هشلا ةيحورلا  بتكلا  رجتم  دنع  فقوتأ  تنك  ام  ًاثكو 

نم ثكب  جعت  رجتملا  اذه  فوفر  تناكو  .زورليم  عراش  عقي يف  ناك  يذلا 

نيدلا لالجب  ةقلعتملا  يد ) يف  يد   ) صارقأو ةطوغضملا ، صارقألاو  بتكلا 

يف يمورلا  راعشأ  نم  ةمهلتسم  ىقيسوم  بح : ةيده   ) تعتباو .يمورلا 

يدلوج لثم  نيرخآلا ، هاشملا  نم  ددعو  اربوشت  كابيد  ميدقت  نم  بحلا )

ةعبط نم  خسن  سمخ  ىلإ  ةفاضإ  روم ، يدو  نترامو ش  انودامو  نواه 

ينف لكش  يف  اهدقت  ىلع  لمع  يمورلا ، راعشأل  ةمجرت  نم  ادج  ةرخاف 

اياده خسنلا  كلت  مدقأ  نأ  تدرأف  .نيرج  لكيام  مألا  نانفلا  قئار 

.يسفنل ةدحاوب  ظفتحأو  كيامو ، ميجو  ورو  اف  اقدصأل 

لالج يسرافلا  يفوصلا  رعاشلاو  فوسليفلا  يس  الو  فوصتلا ، حبصأ  دقل 

انود تمدختسا  دقو  .ةدحتملا  تايالولا  ًابك يف  ًالابقإ  ىقلي  يمورلا ، نيدلا 

يف اهئايزأ ، ضورع  دحأ  ةيقيسوم يف  ةيفلخ  يمورلا  رعشل  تاءارق  ناراك 

دقو .يمورلا  ةايح  لوانتي  مليف  ىلع  لمعي  نأ  ديري  هنأ  نوتسرفيلوأ  فشك 

ىلع قوفتت  و  .ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  يف  اًعيبم  كألا  هرعش  حبصأ 

كلذ رداغأ  نأ  لبقو  الاباكلا .) ةكرح   ) ةرهش ىوس  يمورلا  لعأ  ةرهش 
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دعب ترُرس  مكو  .ةيحورلا  اياضقلا  ةصصختم يف  ةفيحص  يعم  تذخأ  رجتملا 

هبشي ةيدوهيلل  ينطابلا  دعبلا  نأ  تفشتكا  ح  اهتايوتحم ، ضعب  تأرق  نأ 

دحاولل ةصلخملا  ةدابعلا  ىلع  زِّكرُي  ثيح  فوصتلا ، ميلاعت  ديعب  دح  ىلإ 

ةيقيزيفاتيملا ميلاعتلا  نم  كلذ  غو  بلقلا  قيرطب  ناإلا  ىلعو  دحألا 

ةيربعلا تغللا  تاحلطصملا يف  ضعب  لاطي  هباشتلا  كلذ  نإ  لب  .ةيدوجولاو 

وأ سفنلا  ينعتو  شيفين ) و( مالسلا ، ينعتو  مولاش )  ) ةملك لثم  ةيبرعلاو ،

دجتو .اهحج  حبكي  فيك  ملعتي  نأ  ناسنإلا  ىلع  بجي  يتلا  ايلعلا  انألا 

ىلع مالسلا ، هيلع  ميهاربإ  انيبأ  ةلم  يف  اهلصأ  فوصتلاو  الاباكلا )  ) ميلاعت

هالكو مالسإلا ، هنك  يه  ةيناثلاو  ةيدوهيلا ، بلص  نم  تقثبنا  ىلوألا  نأ 

.دحاو يهلإ  جارس  نم  ناجرخي 

يفو .كلت  رايز  لالخ  دوويلوه  يف  ةيقيقح  ةضوم  الاباكلا )  ) تناكو

فويضلا ناك  كيام ، اهيلإ  اعد  يتلا  نيسلا  ةعانص  اع  تالفح  ىدحإ 

مالفأ لثم  ةحجان ، مالفأ  نع  مهثيدح  بناج  ىلإ  اهنع ، نوثدحتي  مهلك 

اعو نيسلا  دهشملا  نأ  تدجو  ترُرسف ح  .رليتس  بو  نواه  يدلوج 

الأ تينو  ةيحورلا ، رومألاب  اًمتها  نايدبي  اناك  ماع ، هجوب  هيفرتلا  ةعانص 

.بسحو ةرباع  ةضوم  درجم  رمألا  نوكي 

ضعبو انأ  ءاشع  لفح  ىلإ  ّوعدم  تنك  ربمتبس ، نم  رشاعلا  ةليل  يفو 

مليف يف  كيام  عم  تلمع  يتلا  نيدف  ايلوج  ةجتنملا  مهنمو  ءاقدصألا ،

.ةدم ذنم  اهتيقتلا  دق  نكأ  يتلاو   يله ، ثيبازيلإ  اهتقيدص  ةبحصب 

ثيبازيلإ تناك  ندنل ، ىلإ  يلاقتنا  نم  ةصق  ةدم  دعب  اهتلباق  امدنعو 

زفلتم لسلسم  يف  ناكو  اهل ، رود  لوأ  ىلع  ًاثيدح  تلصح  ةئدتبم  ةلثمم 

وتلو نكسلا ، يف  يتكيرش  لوراكل ، ةقيدص  اهنيح  تناكو  .اطيرب 

ب اًعم  انلك  جرخن  انكو  كينتوبس .) جيس  جيس   ) ةعومجم نم  سميج ،
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، هعبطب ةيدج  كأ  ناك  يذلا  جويه ، اهقيدص  ناك  يف ح  ىرخألاو ، ةنيفلا 

تنكو .هيلإ  دنست  تناك  يتلا  راودألا  ةسارد  ىلع  بكنيل  تيبلا  يف  ثك 

تنكو .ةعضاوتمو  ةيكذ  لظلا ، ةفيفخ  تناك  دقف  يله ، ةيصخشب  ةبجعم 

يذلا ڤي  مإ   رئاوج  عيزوت  لفح  دعب  ًالماك  اًعوبسأ  اهدنع  تثكم  دق 

نع ةديعس  تايركذب  اّنم  ٌّلك  ظفتحيو  .م  ماع 1992 سولجنأ  سول  ميقأ يف 

ىلإ ةفاضإ  اكينوم ، اتناس  لالت  لوجتلل يف  اهبلك  اهيف  ذخأن  اّنك  يتلا  انتاهزن 

ىلعو ءاشعلل  ءاقدصألا  ةوعد  تحت  ثيبازيلإ  تناك  .ًءاسم  رهسلل  انجورخ 

جاجدلا نع  ةرابع  تناكو  دحألا ، موي  ةيديلقتلا  ةيزيلجنإلا  ءاذغلا  ةبجو 

نم ةيخس  تايمكو  ةسورهملا  سطاطبلا  عم  مدقي  يذلا  نرفلا  يف  رمحملا 

هيلإ فيُضأ  اذإ  ثكب  لضفأ  نوكي  لكألا  معط  : » اًاد لوقت  تناكو  ةدبزلا ،

، تكيركلا ةضاير  ىوهي  جويه  نأب  ام  اًموي  ينتربخأو  ةدبزلا .» نم  ثك 

ًالعف ضعب  ىلع  هضعب  لجرلا  تفّرع  دقو  .نارمِع  ةلباقم  ًاثك  هّرسيسو 

يتلا يداليم  ديع  ةلفحل  اهعم  جويه  ثيبازيلإ  تبحص  ح  ةنس 1993م ،

ةيموجنلا جويه  قناع  ىتح  ةليلق  روهش  ىوس  ِض  و  .فيتس  اهمظن 

زيلوأ ثيبازيلإ ، ترضح  ح  نكل  ةزانجو (1)  تاجيز  عبرأ  همليف  لضفب 

تفطخ ندنل ، مليفلا يف  كلذل  لوألا  ضرعلا  اهتادانم ، نيثكلل  ولحي  ك 

ثيح يشتاسيرف ، ميمصت  نم  ةبسانملا ، كلتل  هتدترا  ثم  ناتسفب  ءاوضألا 

دقل .ةبكلا  سيبابدلا  ضعب  ىوس  هئازجأ  ب  طبرت  الو  اًقيض ، دوسأ ، ناك 

نم تنكو  ضرغلاب ،» يفي  سابللا  نم  ّلق  ام  : » ةلوقم قيبطت  تحلفأ يف 

تاراهم نإ  .ةيملاعلا  ةحاسلا  ىلع  هاشملا  ةبكوكب  قحتلتو  قلطنت  نأ 

ةيصخشلاو لكشلا  لج  عم  تقفتا  يه  نإ  تازجعملا  ثدحت  دق  قيوستلا 

عبس لاوط  اهب  لاصتالا  تدقف  نأ  دعب  زيل  تيقتلا  امدنعو  .ةباذجلا 

نم انتاف  ام  كاردتساو  اًددجم  ءاقتلالا  ةصرفب  ىظحن  نأ  اندعسأ  تاونس ،

، خدتلا نع  عالقإلا  لواحت  تقولا  كلذ  يف  تناك  اهنأب  ينتربخأف  .تقولا 
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اهلالخ ثكمأس  يتلا  ةدملا  نع  ينتلأسو  .كلذ  ببسب  رتوتلاب  .رعشت  تناكو 

بهذأس تنك  نإ  يردأ  ال  ينكل  اًدغ ؛ : » ةلئاق اهبيجأ  ينتدجوف  كانه ،

كلت ةركذت  يغت  ناكمإلاب  نكي  هنأ   نم  مغرلا  ىلع  كلذ  تلق  ًالعف .»

.اهن دادرتسا  وأ  ةلحرلا ،

ىلعأب خرصي  وهو  مهدحأ ، توص  ىلع  تظقيتسا  يلاتلا ، مويلا  حابص  يف 

، ّيلإ ةبسنلاب  ادج  ركبم  تقو  كلذ يف  ناك  برح »! ةلاح  اندالب يف  : » هتوص

ةبجو انلوانت  لالخو  .يمون  تلصاوو  رخآلا ، بناجلا  ىلع  تردتساف 

، لوهذلاب انعيمج  انبُصأف  زافلتلا ، لغشي  نأ  كيام  نم  تبلط  راطفإلا ،

موجهلا دعب  كرويوين  ءس  ةقرتخم  دعاصتت  ناخدلا  ةدمعأ  دهاشن  نحنو 

نيدودشم انيقبو  اننيعأ ، قدصن  .يملاعلا   ةراجتلا  زكرم  هل  ضرعت  يذلا 

تتاب ةدوعلا  ةلحر  نأ  اهنيح  تكردأف  .ةدع  تاعاس  لاوط  ةشاشلا  ىلإ 

ةرئاط يأل  حمسي  و  سولجنأ ، سول  راطم  قلُغأ  نأ  دعب  ةليحتسم 

.اًبيرقت عوبسأ  لاوط  هنم  قيلحتلاب 

انحُر لابجلا ، لالخ  لوجتن  انك  نيبو  .ىرج  امل  ىسألا  ةياغب  ترعشو 

اوبكتري نأ  ملسمل  نك  فيك  لءاستنو : عيرملا ، ثداحلا  اذه  نع  ثدحتن 

تجهلا ال هذه  نأ  حضوأ  نأ  اهنيح  تلواحف  ةعيظفلا ؟ ةرجلا  هذه  لثم 

كيام نأ  نم  ةقثاو  تنك  أ  نم  مغرلا  ىلعو  ًاتاتب ، مالسإلا  ىلإ  ت 

تنكو .هبضغ  نع  سّفني  نأ  ىلإ  ةجاح  ناك يف  هنإف  هلوقأ ، تنك  ام  بعوتسا 

حمل يفو  .اًديقعت  كأ  فقوملا  لعج  ًةملسم  وكو  كلذك ، انأ  ًاثك  ةءاتسم 

.يهاجت ٍداب  ٍءادعب  نوفرصتي  اوؤدب  سانلا  نم  ًاثك  نأ  تظحال  رصبلا ،

اًعيمج سانلا  ناكو  تاءادتعالا ، كلت  موي  يف  فيتس  ترز  أ  ركذأو 

فيتس تاقيفر  ىدحإ  تلاق  ةأجفو ، .زافلتلا  ىلع  ةعيرملا  روصلا  نودهاشي 

جراخ كسفن يف  نيدجتسف  ىرخأ ، ةرم  هللا  ةملك  تعمس  اذإ  : » تاقباسلا

٣٩١



هتاقيدص ىدحإ  تلاق  مث  .ركذي  ءيش  يأ  تلق  دق  نكأ  ةفرغلا ،»!  هذه 

يباهرإلا نم  صلختنو  هلك ، طسوألا  قرشلا  فصقن  نأ  انيلع  : » تايكيرمألا

نأك ترعشف  روضحلا ، نم  ةلث  يأرلا  اهقفاو  دقو  ةدحاو .» ةبرضب  مهلك 

ناك هنع  نوربعي  نوثدحتملا  ناك  يذلا  ءادعلاو  بضغلا  كلذ  نم  اًضعب 

.ايصخش اًهجوم يل 

كردي ناك  فيتس  نأ  نظأ  الو  لايخلا ، نم  برض  هنأك  ودبي  ءيش  لك  ناك 

ىلإ فروملا ، نم  ةبك  تاعرج  ثأت  تحت  تقولا  كلذ  ناك يف  دقف  عقو ، ام 

امرأ ناكو  .بيلك  ويديف  جارخإ  ددصب  هنأ  اًنايحأ  هل  ليخي  ناك  هنأ  ةجرد 

كلت بكرأ  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  : » اًراركتو اًرارم  ددري  وهو  هسأر ، زهي 

: هتلاسف ايح ،» ذقنأ  يذلا  وه  فيتس  راضتحا  نإ  .كلذ  قدصأ  ال  ةرئاطلا ،

ةلحر باهذلل يف  ةركذت  تعتبا  دقل  : » هباوج ناكف  كلذب ،»؟ دصقت  اذام  »

يتلا يه  اهسفن  ةلحرلا  كلت  ةرئاطو  سولجنأ ، سول  ىلإ  نطسوب  نم 

يلليراتيفوج نم  ًالاصتا  َّقلتأ  اولو   .جربلا  برضل  تمدختساو  تفطتخا ،

موي انه  ىلإ  نأ آ  نسحيف   ايح ، فيتس  ىرأ  نأ  تدرأ  نأ  هيف إ  لاق يل 

دادع يف  تنكل  ءاثالثلا -  ىتح  شيعي  ال  دق  هنأل  ءاثالثلا -  سيلو  نثإلا 

.مودصم انلك  اّنك  لب  ةيقيقح ، ةمدص  ةلاح  امرأ يف  ناكو  .نآلا » وملا 

.فيتس حانج  ىلع  مّيخ  يذلا  رتوتلا  ةدح  نم  ففخي  نأ  امرأ  لواح 

، فيتس حانج  هل يف  تضرعت  امل  ءاتسا  هنإ  لاقو يل  .ءادغلا  لوانتل  ينبحصف 

نهعيمج نهتيدان  دقل  .ةلوبقم  غ  تناك  كل  نهتلماعم  نإ  : » اًضيأ لاقو 

نرعشي نهنأ  ودبيو  .كلذ  نع  نفقوتي  نأ  نهل  تلقو  ةفرغلا ، جراخ  ىلإ 

، لاح يأ  ىلعف  هلأسأ ؛ ينكل   نهتغ ، ببس  نع  تلءاستف  ِكنم .» ةغلاب 

.ايح لالخ  ءاسنلا  ةغ  تهجاو  ام  ًاثك 

معطم ةفرش  ىلع  امرأ  عم  سلجأ  تنك  فيتس ، هيف  يفوت  يذلا  مويلا  يفو 
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دعب ىلع  ةفرشلا  ةفاح  ىلع  طحي  سرون  رئاطب  اذإف  طيحملا ، ىلع  لطي 

.حيرلا ةكرحب  اًرؤم  قلحي  نأ  لبق  ةهرب  انب  قدحي  راصف  انم ، راتمأ  ةعضب 

هنماًفيطل ناك  انعم .» انه  هنإ  فيتس ، هنأ  نم  دبال  يرظنا ، : » امرأ لاق 

.كلذ ركفي يف  نأ 

ةلقتسملا هحور  ٍّلكلف  حاورألا ، خسانتب  نم  وأ  انأ ال  : » ةلئاق هتبجأ  ينكل 

«. اهئراب ىلإ  دوعتف  رخآ ، اعب  حور  لك  قحتلت  تو  حو  رخآلا ، حور  نع 

لظ دقو  ام ، ىًنعم  كاذ  سرونلا  روضحل  نأ  حضاولا  نم  ناك  كلذ ، عمو 

.ءادغلا لوانتن  نحنو  انسنآو  انيلإ ، دوعيو  قلحي 

كيام يف عم  ةرخأتم  راطفإ  ةبجو  لوانتأ  تنك  كلذ ، نم  ةليلق  مايأ  دعب 

يذلا يزافلتلا  جمانربلا  نع  هتربخأف  لمعلا ، نع  ثدحتنو  اربراب ،) اتناس  )

يف اوناك  نم  لك  نأك  تسسحأ  ةأجفو ، .هريوطت  ندال  نب  ركَب  ينم  بلط 

.رخآلا وه  هسفن  رمألا  كيام  ظحالو  ّيلإ ، نورظني  اوناكو  اوتكس  معطملا 

ناك ثدح  ام  نأل  مهملأو ؛ يكيرمألا  بضغ  ىدم  يمهفت  نم  مغرلا  ىلعو 

نم بعرلاب  رعشأ  تنك  إف  فاطملا ، ةياهن  رشب يف  مهو  هب ، اورعش  ام  رربي 

يأ نود  مهلك  ملسملا  ىلع  هبضغ  ماج  مهضعب  اهب  ّبصي  يتلا  ةيفيكلا 

، ايموي ةيئادعلا  لاعفألاو  زييمتلاو  تاناهإلا  لمحتن  نأ  انيلع  ناكو  .زيي 

لثم نوملسم ، مهنأ  مخت  مهتئيه  نم  نك  نيذلا  كئلوأ  يس  الو 

ضرعت دقو  .ىحللاو  ةنكادلا  ةرشبلا  ووذ  لاجرلا  وأ  تابجحملا ، تايتفلا 

اوعضُخأو مهيلإ ، ةمهت  يأ  هيجوت  نود  نم  لاقتعالل  ملسملا  نم  ثك 

مجاه ًالثم ، ساسكت  يفف  .ةيكيرمألا  تاطلسلا  فرط  نم  باوجتسالل 

يف ةرربملا  غ  لتقلا  مئارج  نم  ثك  لجُسو  اًدجسم ، نوحلسم  نويكيرمأ 

بحاص ضرعت  سولجنأ ، سول  يفو  .ةفاك  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  ءاجرأ 

ناك لجر  انوزيرأ  لتق يف  يف ح  ران ، قالطإل  ايحيسم ، ناكو  يرصم ، رجتم 
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ةمع رمتعي  ناكو  خيسلا ، ةفئاط  نم  ليتقلا  ناكو  .دوقو  ةطحم  كل 

.مهافتلاو مالسلا  ىلإ  هتنايد  زمرت يف  يتلا  ءاضيب ،

كيام اعد  ح  حايترالا  مدعو  قيضلاب  ترعش  هسفن ، عوبسألا  يفو 

اليف يف  ناشيعي  اناكو  اهجوزو ، زور  هتليكوب  هعمجي  ءاشع  ىلإ  هتقفارمل 

ًالضف ةملسم ، تنك  ألو  .يدوهي  اناكو  ةصاخلا ، ليب  ةيحاض  ةلوزعم يف 

هب عفدت  دق  ةيلاتتملا  ثادحألا  نأ  نم  ةقلق  تنك  اًضيأ ، ةيناملأ  وك  ىلع 

فلتخم اناكو  اهلك ، يفواخم  ادّدب  هنأ  .ةقئال غ  ةلماعم غ  الماعي  نأل 

ا عالطا  ىلع  هنأ  تدجوو  ةوافحب ، ابّحر   دقف  .تعقوت  ع  اًما 

الاقو ملسملا ، نم  ءاقدصأ  هل  نأب  اربخأو  .ادج  حتفتم  اناكو  يرجي ،

اوناك يملاعلا  ةراجتلا  زكرم  ىلع  تجهلا  يف  اوضق  نمم  ًاثك  نإ  يل 

اومرجي نأ  وأ  يل ، ةوادع  يأ  ارهظي  نأ  اًدبأ  هلابب  رطخي  و  .ملسم 

اناك يتلا  ىسألا  رعاشم  قداص يف  اناك  دقل  .ثدح  ام  بنذب  مهلك  ملسملا 

تكردأ ىرخأ ، ةرمو  .ةيناودع  يأ  نم  اًما  ةيلاخ  تناك  اهنكل  اهب ، نارعشي 

ةيتاذلا دودحلا  يطختل  ةيلباقلاو  عالطالا  نسح  عم  نيدلا  عمتجا  اذإ  هنأب 

رثأتو .فرطتلاو  فنعلل  قايرت  لضفأ  وه  كلذ  نإف  رومألا ، ىلإ  رظنلا  يف 

ةلباقم لالخ  يقيرفإ  لصأ  نم  يرمأ  سق  نم  اهعمس  ةلوق  ًاثك  كيام 

دقو اهددري ، ام  ًاثك  ناكو  ثادحألا ، كلت  دعب  ةرشابم  يرمألا  زافلتلا  ىلع 

دحأ يتفصب  رمدمو  ايكمأ ، يتفصب  مودصم  انأ  : » ةليللا كلت  انل يف  اهلقن 

هانلعف يذلا  ام  يسفن : لأسأ  ةرشبلا ، رمسأ  ًالجر  يفصوبو  كرويوين ؛ ناكس 

وأ هترشب  نول  نع  رظنلا  ضغب  دحأ ، نم  ام  هنأ  كش يف  ال  اذه .» قحتسن   

كانه نأ  هتقفاو يف  ينكل  يباهرإ ، دي  ىلع  لتقُي  نأ  قحتسي  ناك  هنيدو ،

اهيف تببست  يتلا  نيرخآلا  سانلا  مالآ  كفتلاو يف  فقوتلا  ىلإ  ةسام  ةجاح 

شيعلا نم  كلذك  مه  اونكمتي  ىتح  ةيبرغلا ، نادلبلل  ةيجراخلا  ةسايسلا 

.لدعو مالسو  ةماركب 

٣٩٤



ندال نبا  ةلئاع  نع  ًالوطم  ًالاقم  ندنل ، ىلإ  دوع  ةلحر  لالخ  تأرقو 

ةيراجت زكارم  ةلسلس  مضت  يتلا  ةدحتملا  تايالولا  ةبكلا يف  اهتارثتساو 

اًضيأ نولو  اوناكو  .كلذك  اًراطمو  لب  ةمخف ، تاراقعو  ةينكس  تارعو 

عبات حنم  جماربو  ةيكيرمألا ، درافراه  ةعماجب  نيرئازلا  ةذتاسألا  قودنص 

ندال نب  ركَب  ناكو  .ةيناطيربلا  دروفسكأ  ةعماجب  ةيمالسإلا  تاساردلا  زكرمل 

، ةدج ةنيدمل  يلعفلا  مكاحلاب  بقلي  ناك  هنأ  ةجردل  اًحجان ، لعأ  لجر 

َيعُد طقف ، عيباسأ  دعبو  .بك  ذوفن  اذو  يلودلا ، ديعصلا  ىلع  اًفورعم  ناكو 

دروفسكأ زكرم  معدل  فورجياه ، يف  زلراشت  مألا  هسأرت  ءاشع  لفحل 

تجه دعب  هنأ  نظأو  اًددجم ، ركَب  لصتي   و  .ةيمالسإلا  تاساردلل 

جمارب جاتنإ  نم  ةيمهأ  كأ  لغاشم  هل  ناك  ربمتبس ، نم  رشع  يداحلا 

.ةزفلتم

لك نع  ءاقدصألاو  ةلئاعلا  ىلإ  ثيدحلاو  ندنل ، ىلإ  ةدوعلاب  ةديعس  تنك 

ناكو كلذك ، اًنوحشم  ارتلجنإ  ماعلا يف  وجلا  ناكو  .ثدح  يف  لمأتلاو  ءيش ،

ىلع َبِتُك  دقو  .اهتايعادتو  تجهلا  كلت  نع  نوثدحتي  اًعيمج  ناكسلا 

«. ًلسم لتقاو  ةيكيرمألا ، ةدحتملا  تايالولل  مقتنا  : » دجاسملا دحأ  رادج 

ةيبيلص برح  نشل  هتاوعدو  يضيرحتلا ، شوب  جروج  باطخ  لعشأ  دقو 

يحيسملا ب  تاراضحلا  مادص  نع  ثيدحلا  نونج  باهرإلا  ىلع 

.مالسإلا ةقثلا يف  مدعو  ةيهاركلا ، روذب  ىقلأو  ملسملاو ،

سانلا مّلعتو  اهتعيبط ، ىلإ  دوعت  رومألا  تأدب  تقولا ، رورم  عم  نكل 

نأ كلاأ  كلذ ،  نم  مغرلا  ىلعو  .يباهرإلاو  ملسملا  نوقرفي ب  فيك 

ويألا نيدلا  حالص  مرك  نعو  داهجلا ، أدبم  نع  تأرقف  عوضوملا ، ثحبأ يف 

دونجلا لمارأ  ضّوع  هنإ  لب  ةيبيلصلا ؛ بورحلا  لالخ  هئادعأ  هاجت  هتمحرو 

نم هتيصخشب  نّك  دقلو  .صاخلا  هلام  نم  هدض  نوبراحي  اوناك  نيذلا 
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.ةيسورفلاو ةماهشلا  يف  برضي  ًالاثم  راصو  يبوروألا ، مارتحا  بسك 

ياج مهنم  ناكو  نيركفملا ، نم  ددع  عم  عوضوملا  اذه  كلذك يف  تثدحتو 

ةايحلا ةمرح  ىلع  مهلك  اوعمجأف  يمظاك ، هاش  اضرو  نسوارك  ةميلحو  يإ 

نأ ىلع  اوقفتاو  .ًيظع  ًاإ  دعي  راحتنالا  نأ  رسفي  ام  اذهو  مالسإلا ، يف 

يف وأ  ميركلا  نآرقلا  يف  دجوي  ال  هنأو  هدعو ، نيدلا  بلص  وه  مالسلا 

ميركلا نآرقلا  نإ  لب  باهرإلا (1) . وأ  فنعلا  رربي  ام  مالسإلا  تايقالخأ 

َساَّنلا َلَتَق  اَََّأَكَف  ِضَْرألا  ِيف  ٍداَسَف  َْوأ  ٍسْفَن  َِْغِب  اًسْفَن  َلَتَق  ْنَم  : ) هنأب

ةمأ مهنأب  اًضيأ  ملسملا  فصيو  (. ةيآلا 32 ةدئاملا : ةروس  ( ) اًعيِمَج

هنأ يأ  ةيآلا 143 .) ةرقبلا : ةروس  ( ) اًطَسَو ًةَُّمأ  ْمُكاَنْلَعَج  َِكلَذَكَو  : ) ةيطسولا

لتقلا مئارجو  فنعلا  نوفرطتملا  بكتري  حو  .مالسإلا  فرطتلل يف  ناكم  ال 

كلذ نولعفي  مهنأ  ك  هميلاعتل ، ًاطخ  اًفيرحت  نوكي  كلذ  نإف  هللا ، مساب 

نومرتحي نيذلا  ملاسملا  ملسملا  نم  ىمظعلا  ةيبلاغلا  باسح  ىلع 

.ةيهاركلا ماهس  ىمرم  كلذ يف  دعب  نوحبصي  نيذلاو  نوناقلا ،

هب ينتصخ  يذلا  راحلا  باحرتلا  دعبو  هلزنم ، يإ يف  ياج  ةرايزل  تبهذ 

يسرك ىلع  سلجف  .ةشيعملا  ةفرغ  ياجو  انأ  تدصق  كنيوت ، ةغصلا  هتبلك 

يتلا كنيوت  برق  ةكيرألا  ىلع  انأ  تسلج  يف  حيرمو ، قيتع  بتكم 

ربخأو ةراجيس ، ياج  لعشأ  .مظع  ةروص  ىلع  ةبعلب  بعللا  يف  تكمهنا 

نأ ةكم  لهأ  دارأ  داليملل ، ماع 624  ردب  ةكرعم  لالخ  : » ةصقلا هذهب 

هتاوطخ يف ىلوأ  وطخي  ناك  يذلا  يمالسإلا  عمتجملاو  ةرونملا  ةنيدملا  اورمدي 

نم ةدوعلا  قيرط  يفو  .هشويجو  مركألا  لوسرلل  تناك  ةبلغلا  نأ  غ  ةايحلا ،

داهجلا نم  انعجر  دقل  ملسو : هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  مهل  لاق  ةكرعملا ،

داهج لاق : هللا ،؟ لوسر  اي  ربكألا  داهجلا  امو  اولاق : .ربكألا  داهجلا  ىلإ  رغصألا 

« .سفنلا

٣٩٦



.»؟ اًذإ سفنلا ، داهج  تامزلتسم  ام  : » ياج تلأس  اهنيح 

ءادأ نإ  .اننيد  ضئارف  ةسرم  يف  دهجلا  لذب  هنإ  : » هباوج ناكف 

شيعلاو سفنلا ، ءاوهأ  ىلع  بلغتلاو  داهج ، اهدعوم  سمخلا يف  تاولصلا 

( يحورلا براحملا   ) مظعأ نإ  .كلذك  داهج  هدعاوقو  مالسإلا  قالخأل  اًقفو 

تاحبسو ةالصلاب  حلستملا  كئلوأ  لب  ةحلسألاب ، حلستملا  كئلوأ  اوسيل 

ديرأ تنك  يننإف  ادج ، ايقطنم  ناك  هلاق يل  ام  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  ركذلا .»

.ةيمويلا انتايح  داهجلا يف  ةركف  نع  كأ  فرعأ  نأ 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  هانع  ام  نإ  : » ًالئاق ياج ، يل  حرشو 

نع عافدلا  ةلاح  يف  الإ  ايعرش  نوكي  ال  ودعلا ، لاتق  يأ  رغصألا ، داهجلاب 

نأ دعبو  لداع ، غو  يعمق  ماظن  ةمواقم  وأ  يجراخ ، ءادتعا  دض  سفنلا 

طورش كلانه  تالاحلا ، كلت  ىتحو يف  .اهلك  ةيسامولبدلا  تارايخلا  دفنتُست 

نسلا رابك  لثم  لتاقملا ، غ  ةبراحم  مرحيف  .اهمارتحا  بجي  ةمراص 

لب لافطألاو ، ءاسنلا  ةمالس  ىلع  صرحلا  اًضيأ  بجيو  مهتريدأ ، نابهرلاو يف 

اًرمأ كانه  نإ  مث  : » فاضأو  (1) « هغو رجش  نم  تابنلاو  ناويحلا  ىتحو 

ءلعلاو ةيمالسإلا  ةلودلل  يعرشلا  مكاحلا  نأ  وهو  هلافغإ ، بجي  ال  هم 

نع اًعافد  هيلإ  ةوعدلا  وأ  داهجلا ، ةحابإ  طقف  مهل  زوجي  نم  مه  تاقثلا 

نأ وأ  هدلب ، غ  دلب  يف  داهجلا  نلعي  نأ  بصعتم  يأ  كل  الو  .نطولا 

«. داهجلا مساب  ةيباهرإ  ًالعأ  بكتري 

هنلعأ يذلا  داهجلا  نأ  ينعي  اذه  : » اهنيح هتلأس  كأ ، رمألا  بتسألو 

.»؟ ةعيرشلا دض  ةقيقحلا  يف  وه  ةدحتملا  تايالولا  دض  ندال  نب  ةماسأ 

، عورشملا داهجلا  ةلاح  يف  ىتحو  .ديكأت  لكب  : » ددرت نود  ياج  باجأف 

بضغلا رعاشم  ءارو  قاسنن  الأو  طسوتلا ، يرحت  ىلإ  ميركلا  نآرقلا  انوعدي 

«. ماقتنالا ةبغرلاو يف 
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يتلا تاراظنلاو  فيرشلا  فحصملا  هل  بلجأ  نأ  ياج  ينم  بلطو 

ةأفطم تغرفأ  ح  يف  فحصملا ، قاروأ  حفصتي  أدبو  .ةءارقلل  اهلمعتسي 

.اهالتو اهنع ، ثحبي  ناك  يتلا  ةيآلا  دجو  نأ  ىلإ  كنيوت  تبعادو  هرئاجس ،

َهَّللا َّنِإ  اوُدَتَْعت  َالَو  ْمُكَنوُلِتاَقُي  َنيِذَّلا  ِهَّللا  ِليِبَس  ِيف  اوُلِتاَقَو  : ) يعماسم ىلع 

ةيآلا 190). ةرقبلا : ةروس  ( ) َنيِدَتْعُمْلا ُّبِحُي  َال 

، ماقتنالاو ةيهاركلا  محر  نم  دلوي  باهرإلا  نإ  ٍداب : ٍضاعتماب  لاق يل  مث 

( اوُلِدَْعت ََّالأ  َىلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَش  ْمُكَّنَمِرْجَي  َالَو  : ) حوضوب انرذحي  ميركلا  نآرقلاو 

ةيآلا 8). ةدئاملا : ةروس  )

، هللا لييس  يف  ةيراحتنالا  تايلمعلا  نع  هتلأسو  تايآلا ، هذه  تنّود 

ال ةنجلا  ىلإ  لوخدلل  ةركذت  هتفصب  يراحتنالا  موجهلا  ةركف  نإ  : » باجأف

كانهو .ًاليصفتو  ةلمج  راحتنالا  مرحي  مالسإلا  نإ  .ةلص  يأب  مالسإلل  ت 

أدبم يه  يتلا  ةلادعلا  قيقحت  لجأ  نم  حافكلل  ةدومحملا  قرطلا  نم  ثك 

هيلع هللا  ىلص  دمحم  لوسرلا  ثيدحب  اذه  هلوق  يف  دهشتساو  يمالسإ .»

، ءادهشلا مدو  ءلعلا  دادم  ةمايقلا  موي  نزوي  : » هيف لاق  يذلا  ملسو 

هيلع هللا  ىلص  هنأ  فاضأو  ، (1) « ءادهشلا مد  ىلع  ءلعلا  دادم  حجف 

.(2) « ءايينألا ةثرو  ءلعلا  نإ  : » لاق ملسو ،

نوكي دق  يلاحلا ، انرصع  يف  : » هل لوقأ  نأ  ليق  هلاق يل  يف  ةهرب  تركف 

لاوج فتاه  وأ  توص ، ربكمو  ريوصت  ةلآ  نع  ةرابع  ءلعلا  دادم 

سيلو يمالعإلا ، لمعلا  وه  مويلا  مالسإلا  هيلإ  جاتحي  ام  نإ  .بوساحو 

، مالعإلا نوؤشب  ةبك  ةيارد  ىلع  ناك  ياج  نألو  تارجفتملاو .» لبانقلا 

، كنيوت ءاشع  دادعإ  تقو  اهدعب  ناح  مث  .هتلق  ام  ىلع  ّرقأو  كحض 

.كلذك انل  ءاشع  بلطو 
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نمزلا نم  دقع  نوضغ  يف  ةرم  لوأل  تدعو  يل ، ردق  ك  ايح  تعبات 

قرغتسي ايعوبسأ  اًجمانرب  مدقأ  تنك  ثيح  املألا ، زافلتلا  ىلإ  اًبيرقت ،

تاقلح ليجستل  نولوك  ةنيدم  ىلإ  رهش  لك  رفاسأ  تنكو  .قئاقد  سمخ 

تنك نيبو  لإ .) رآ    ) ةانق ىلع  ةيحص  حئاصن  ميدقتب  ىنعُي  صق  جمانرب 

نم ةعومجم  ىرأ  ذإ   ام ، اًموي  راطملا  يف  ةرئاطلا  دوعص  دعوم  رظتنأ 

نم ةشمقأب  نهسوؤر  طغيو  ءادوس ، تاءابع  نيدتري  نك  اوللا  ءاسنلا 

و .نهيلإ  ثدحتلا  يف  ةبغرب  ترعش  ينكلو  اذامل ، يردأ  ال  .هسفن  نوللا 

ايناملأ ىلإ  ةدوعلا  ةركف  نكل  ةداع ، هب  موقأ  نأ  نكمملا  نم  اًرمأ  كلذ  نكي 

يف تلسم  نهتفصب  نرعشي  فيك  ةوسنلا  كلت  تلأسف  .دوارت  تأدب 

.ةبيطلا يف  ةياغ  سانأ  ناملألا  نأو  ادج ، تاديعس  نهنأب  جأف  .ايناملأ 

نيبو .تقولا  ضعبل  نهعم  يثيدح  تعباتو  كلذ ، عمسأ  نأ  ًاثك  دعسأف 

شيعت يف اهنكل  ةين  اهنإ  نهادحإ  تلاق يل  ةرئاطلا ، ىلإ  دوعصلاب  مهن  انك 

نم ةيدوعسلا  نأل  فوصتلا ؛ ضراعت  ار  اهنأ  اهنيح  تننظف  .ةيدوعسلا 

كلت تيأر  ةرئاطلا ، م  ىلع  انك  نيبو  .فوصتلا  ضفرت  يتلا  نادلبلا 

يتحبس تجرخأو  .هللا  ركذ  يف  عرشت  نأ  لبق  اهتحبس  لوانتت  ةديسلا 

ىرخألا ىلإ  شت  اّنم  لكو  ةماستبالا ، انلدابت  اهيلإ ، تدع  حو  كلذك ،

شيعت يف اهل  ةقيدص  فتاه  مقر  ينتطعأ  ةرئاطلا ، طوبه  دعبو  .اهتحبسب 

ينكلو يفتاه ، مقر  كلذك  انأ  اهتيطعأو  .اهب  لصتأ  نأ  ّيلع  تحرتقاو  ندنل ،

.رفسلا نم  دوع  درج  ءاقللا  اذه  تيسن 

نأ ينتدارأ  يتلا  اهتقيدص  تلصتا   كلذ ، نم  ةدع  عيباسأ  دعبو 

، ىودف اهمسا  كلذك ، ةين  تناك.اهعم  ءادغلا  لوانتل  ينتعدو  اهملكأ ،

، اهتلباقمل تبهذ  حو  .نوتجنيسنك  ثواس  يف  يتيب  نع  ديعب  غ  اهتيبو 
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تسلجف .ةمع  ةئيه  ىلع  سأر  ءاطغو  ةرَّهزُم ، ةليوط  ةءابع  يدترت  تناك 

.ماعط ةبجو  اهتمداخ  انل  تمدق  يف  ثدحتن  انذخأو  ةكيرألا ، ىلع  اهعم 

ين خيش  ةدلاو  يه  ةرئاطلا  م  ىلع  اهتلباق  يتلا  ةديسلا  نأ  ّبتو 
عسب ةمتهم  ىودف  تناكو  .يرفجلا  يلع  بيبحلا  وه  روهشم ، فوصتم 

كلذك ينتلأسو  .ةملسم  تحبصأ  نأ  ذنم  هتشع  امو  مالسإلا ، يقانتعا  ةصق 

سحأ اًنايحأ  فيك أ  اهتربخأو  اهتلئسأ ، نع  تبجأف  .ةجوزتم  تنك  اذإ  ع 

نع امأ  .هنم  يأ  عم  مجسنأ  نأ  عيطتسأ  الو  تفاقث ، ب  ةقلعم  أب 

لثت ملس  طابترالا  ديرأ  أ  يف  كش  ال  : » اهل تلقف  جاوزلا ، ةلأسم 

لباقأ ينكل   ينيدو ، ايح  هكراشأ  اًصخش  نوكي  نأو  هنيد ، ميلاعتل 

، يتلضعم تمهفتو  يعم ، ىودف  تقطاعتف  دعب .» بسانملا  صخشلا 

صلخأو كتايحو ، كبلق  يرهطو  هللاب ؛ كتقالع  ىلع  يزكر  : » ةلئاق ينتحصنو 

هللا نإف  ةزعلاو ، ربصلاب  تيلحت  نإ  .كنيد  سحت  ىلع  يفكعاو  كتين ،

«. هللا ءاش  نإ  اًنسح  اًرجأ  كبيثيس 

تعمس يتلا  ةراضلا  علا  نع  اهتلأسو  ىرخأ ، تاعوضوم  ىلإ  انقرطتو 

،»؟ اقح ةدوجوم  ةراضلا  علا  هذه  له  : » اهل يلاؤس  ناكو  .اهنع  ًاثك 

هلصأ نوكي  هيف  ببستت  يذلا  ىذألا  بلغأو  .ةيقيقح  يه  لجأ ، : » تباجأف

يننأ دقتعأ  ألو  ةغلا .» ع  يه  ةراضلا  علا  نإ  لاقي  لب  .ةغلا 

ةغ نم  انسفنأ  يمحنل  اًذإ  لعفن  اذام  : » اهتلأس ايح ، ًاثك يف  اهل  تضرعت 

دساح رش  نم   » ذوعتلا ثيح  قلفلا  ةروس  ةوالتب  كيلع  : » تلاق سانلا ،»؟

حابص لك  سانلاو  قلفلاو  صالخإلا  ةروس  ةوالت  لضفألا  نمو  دسح .» اذإ 

ام : » يلوقت نأ  كيلع  كرسي ، ًاليمج  اًئيش  نيرت  كلذكو ح  .ظفحلل  ءاسمو 

هللا دنع  نم  وه  ليمج  لك  نأب  رارقإو  فارتعا  كلذ  يفو  هللا ،»! ءاش 

دقو ليمجلا ، حصنلاو  ناإلا  نم  اًضايف  اًعبنم  تناك  دقل  ىلاعتو .» هناحبس 

.اًددجم اهروزأ  نأو  اهب ، لاصتا  ىلع  ىقبأ  نأ  ينم  تبلط  ًاثك ح  تررس 
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ةملعتملاو ةيوقلا  ةأرملا  ىودف  يف  تيأر  ةرم ، لوأ  اهتيقتلا  نأ  ذنم 

لجأ نم  ينتدصق  صق ، تقوب  انفراعت  دعبو  .اهرارقب  ةلقتسملاو  ةعرولاو ،

اهنأ تدجو  نيح  تئجوف  بابلا ، اهل  تحتف  امدنعو  .يلثملا  جالعلا  يقلت 

، لوخدلل اهتوعدف  .اهيمدق  صمخأ  ىتح  اهسأر  نم  ءادوس  سبالم  يدترت 

!«. ادج مراص  لجر  كجوز  نأ  نم  دبال  : » اهل لوقأ  انأو 

يدترأ نأ  بحي  الو  رت  هنإ  اًما ؛ سكعلا  ىلع  : » ةلئاق تكحضف 

؛ هلك اههجو  يطغي  اًباقن  يدترت  ىودف  تناكو  انأ .» يرايخ  هنإ  باقنلا ،

.كلذل ةحارلاب  رعشت  تناكو  ملسو ، هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  تاجوزب  ايسأت 

يأ نم  فقوم  يأ  ذختت  ال  اهنكل  ءاسنلا ، مامأ  الإ  باقنلا  علخت  نكت  و 

رظنلا يف تدعأو  شاهدنالا ، ةياغ  تنكو يف  .ةبقنتم  وأ  ةبجحم  غ  ةديس 

كئلوأ نأو  مهتاجوز ، ىلع  جاوزألا  هضرفي  رمأ  باقنلا  ءادترا  نأ  ةركف 

تناك لب  اًقلطم ، كلذك  ىودف  نكت  .كفتلا   تادودحم  ّنك  ةوسنلا 

اهبح ناك  دقل  .صالخإ  لكب  فوصتلا  قيرط  كلستو  ةركو ، ةدودو  ةديس 

.اًيدعم ةفيرشلا ، هترتع  نم  ردحنت  يذلا  مالسلاو ، ةالصلا  هيلع  هلوسرلو  هلل 

هيضقأ يذلا  تقولا  لالخ  رعشأ  تنكو  ةراهطلا ، نم  ةلاهب  عشت  تناكو 

، ًائداهو اًرهاط  اهتيبو  اهتلئاع  ءيش يف  لك  ناكو  .يقيقح  يلخاد  مالسب  اهعم 

نكت ىودفف   سنجلا ، لصفلا ب  كلذ  نمو  ًالالح (1) . لاحلا  ةعيبطبو 

، ةلئاعلا نم  دارفأ  ةيحتل  وأ  ملعلا ، بلط  لجأ  نم  الإ  لاجرلا  طلاخت 

ليوط تقو  ِض  و  .ءاسنلا  ةبحص  يف  ربكأ  ةحارب  رعشت  اهنأب  ينتربخأو 

ىرخألا يه  تحبصأ  ام  ناعرس  يتلا  ةنيمأ  ةروتكدلا  ىلع  اهتفرع  نأ  لبق 

.ىودف فراعم  ةرئاد  نمض 

ىودف ينتعد  ملسو ، هيلع  هللا  ىلص  ىفطصملا  دلوم  ىركذ  تلح  حو 

ناكو .ةبسانملا  هذهب  لافتحالل  اهلزنم  ةبك يف  ةلفح  ىلإ  ةنيمأ  ةروتكدلاو  انأ 
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تايسنج نم  لافطألاو  ءاسنلا  نم  نوديزي  وأ  سمخلا  ءاهز  نورضاحلا 

اًبايث نيدتري  نهعيمج  ّنكو  .يناتسكابو  اًكارتأو  يبوروأو  اًبرع  ةفلتخم ،

ناك هنأل  نوللا ؛ رضخأ  سأر  ءاطغ  نيدتري  ءاسنلا  ضعب  ناكو  ًةليمج ، ةليوط 

درو ةنجلا ك  نول  اًضيأ  هنألو  ملسو ، هيلع  هللا  ىلص  يبنلل  لضفملا  نوللا 

نم ةصح  تايروسلا  تادشنملا  نم  ةعومجم  تلهتساف  .ميركلا  نآرقلا  يف 

يف انعيمج  انكراشو  يودي ، فد  اهقفار  ةليمج ، ديشانأب  اهنفدرأ  ركذلا ،

، ملسو هيلع  هللا  ىلص  هتمحر  نع  ىرخأ  ةديعس  تثدحتو  .نهعم  داشنإلا 

ينتطعأو .مالسلاو  ةالصلا  هيلع  هبحت  تناك  راجشألاو  تاناويحلا  نأ  فيكو 

فورظ يف  اهأرقأ  راكذألا   ضعب  نيز ، اهمسا  ىودف ، تاقيدص  يدحإ 

نقتت ر ، ةكعك  مث  ةيهش ، ةيبرع  ماعط  ةبجو  كلذ  دعب  انلوانتو  .ةفلتخم 

عاتمتسالاو ثيدحلا  انب  دتماو  .ةركلا  عم  ةئفاد  اهانلوانت  اهعنص ، ىودف 

ءفدلاب ةئيلم  ةليل  تناكف  ةليللا ، كلت  نم  ةرخأتم  ةعاس  ىلإ  ةلفحلاب 

.ةمحرلاو

يف يتملعمو  هللا  يف  يتخأ  تناكف  يل ، ةقيدص  برقأ  ىودف  تحبصأو 

تداتعا دقو  .ريدقتلا  كلذ  لك  اهردقت  يتلا  ةديحولا  نكأ  .نيدلا و  رومأ 

الو هيلإ ، جاتحي  نمل  ةناعإلاو  معدلا  مدقت  اهلاغشأو   اهتقوب  يحضت  نأ 

ىودف تناكو  .اهتدعاسم  بلطت  ةأرما  يأو  ددجلا ، ملسملا  نم  يس 

خيشلا لثم  اهتيب ، تارضاحمو يف  سورد  ءاقلإل  جراخلا  نم  خياشم  لبقتست 

ينميلا ةيعادلا  يرفجلا ، يلع  بيبحلاو  ةدحتملا ، تايالولا  نم  فسوي  ةزمح 

فسوي اطيربلا  ينغملا  نادعي  اهجوزو  يه  تناكو  .يبظ  وبأ  يف  ميقملا 

اهلافطأ ناكو  مهئاقدصأ ، ب  نم  هترسأو  اًقباس ، زنفيتس  تاك  وأ  مالسإ ،

.ندنل مالسإ يف  فسوي  اهسسأ  يتلا  ةيمالسإلا  ةسردملا  نوسردي يف  اًضيأ 

نأ مالسإ  فسوي  راتخا  يتلا  قيرطلل  ًابك  اًمارتحا  ّنكأ  تنك  ام  ًاثكو 
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ثك شماه  ىلع  انيقتلاو  .هاقيسو  بجعملا  دشأ  نم  اًضيأ  تنكو  اهكلسي ،

ادج ًالوغشم  ناكو  .ةصق  ثيداحأ  انل  ناكو  ةيمالسإلا ، ةينفلا  ةطشنألا  نم 

دعسأ مكو  اهسسأ ، يتلا  تيال ) فوأ  نوام   ) ليجستلا ةكرش  يف  لمعلاب 

ةوعد تيقلت  ح  ًاثك  تحرف  دقو  .اًددجم  اغألا  ةباتك  ىلإ  داع  هنأ 

نكي .فرش و  فيض  هتفصب  ةملك  يقليس  ناك  ثيح  يخ ، لفح  روضحل 

يكارتشالا نم  اًطيلخ  اوناك  روضحلا  نكل  ايمالسإ ، لفحلا  كلذ 

لثم اقيسوملا ، ةعانص  اع  ءاطشنلا يف  نم  ثك  ىلإ  ةفاضإ  يطارقتسرألاو ،

نيذلا بجعملا  ضعبو  ايناطيرب ، كزويم  رنروول  قباسلا  ريدملا  زنكيد ، بوب 

نم ينغملا  اذه  لوحت  ببسل  اوعمتسي  ىتح  اينيلرتسإ  اهينج  سمخ  اوعفد 

ةينغأ نويلم  تس  نم  كأ  عاب  دق  ناكو  .مالسإ  فسوي  ىلإ  زنفيتس  تاك 

، ةحجانلا اغألا  نم  ةليوط  ةاق  هديصر  يفو  يملاعلا ، هحاجن  ةمق  وهو يف 

.يضاملا نرقلا  تاينيعبس  رخاوأ  اقيسوملل يف  هرهظ  ريدي  نأ  ررق  ح 

نوللا ىلإ  ةبراض  ةلذبو  ةبذهملا ، هتيحلب  ةبشخلا  مالسإ  فسوي  ىلتعا 

ك اًما  ةباعدلا ، حور  نم  ُلخي  و  اًنزتمو ، اًنيصر  هثيدح  ناكو  .رفصألا 

تحت روهمجلا  عقوف  .اقيسوملا  اع  يف  ًجن  هتفصب  يلاوخلا  همايأ  يف  ناك 

ةطقن نأب  روضحلا  ربخأو  .اهب  قطني  ةملك  لكل  اًهبنتم  لظو  فسوي ، رحس 

اهب ّرم  يتلا  توملا  نم  بارتقالا  ةبرجت  ببسب  تناك  هتايح  يف  لوحتلا 

.رحبلا لخاد  ىلإ  رايتلا  هّرجو  وبيلام ، ئطاش  هايم  يف  حبسي  ناك  امدنع 

كلت يف  : » تاظحللا كلت  اًفصاو  لاقو  .ةلاحم  ال  كلاه  هنأ  اهنيح  كردأف 

اجن وه  نإ  ّلجو  ّزع  هل  يسفن  سركأ  نأب  تدهعتو  هللا ، توعد  ةظحللا ،

يتلا ةقيقحلا  نع  ًاثحب  هقيرط  أدبو  هدهعت ، فسوي  َسني  و  قرغلا .» نم 

.مالسإلا ىلإ  فاطملا  ةياهن  هتداق يف 

قانتعاب هتعنقأ  يتلا  يه  ةيمالسإلا  ةلاسرلل  ةدلاخلا  ةعيبطلا  تناك  دقل 
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ٍوحن ىلع  ةفولأم  ميركلا  نآرقلا  تلك  تناك  : » ًالئاق حرشو  .نيدلا  اذه 

«. ايح هتأرق يف  نأ  قبس  ّع  ةفلتخم  هسفن  تقولا  تناك يف  اهنكل  بيرغ ،

: ددصلا اذه  يف  لاقو  .فسوي  ىلإ  همسا  ّغو  ةنس 1977م ، مالسإلا  لخدو 

هتوخإ نأ  كلذ  ينم ، ادج  ةبيرق  نآرقلا  يف  فسوي  ةصق  نأب  ترعش  دقل  »

هتلماع اقيسوملا  ةعانص  نأب  رعش  هنأل  كلذ  قوسلا .» ةعلس يف  يأك  هوعاب 

.نانف ةلماعم  سيلو  ىرتُشتو ، عاُبت  ةعلس  ةلماعم 

، نمزلا نم  ةبقحلا  كلت  يف  ىتح  هنأ  كلذ  .بيجع  رمأ  كلذ  نأ  تركف 

تاونسلا نم  ثك  رورم  دعبو  .اقيسوملا  ةعانص  يف  مكحتت  ةراجتلا  تناك 

؛ هسفن رمألا  نم  ةرار  نايكتشي  لكيام  جروجو  سنرب  ناك  كلذ ، ىلع 

ماع يفو  .لضفألا  وحن  لقألا  ىلع  لاجملا ، اذه  يف  غتي  اًئيش   نأ  ودبيو 

.ّلجو ّزع  هتدابعو  هللا  قيرط  كولس  لجأ  نم  اعلا  نع  فسوي  عطقنا  1979م ،

بك متهاب  نوغصي  روضحلا  نم  بكلا  ددعلا  كلذ  ةيؤر  دعسأ  مكو 

ءانغلا نع  تفقوت  اذامل  : » اهنيب نم  ناكو  .مهتلئسأ  هيلع  نوحرطيو  هتصقل ،

، اعلا لوح  هيبجعم  نإو  .اًعيمج  مهرطاخب  لاج  لاؤس  هنإ  كمالسإ .»؟ دعب 

عضي نأ  شملا  نم  هنأ  يف  اوركف  ملسم ، غ  مأ  اوناك  ملسمأ  ءاوس 

.ىلاعتو هناحبس  هللا  نم  ةبه  رمألا  ةياهن  اهنأل يف  اهاسانتيو ، اًبناج ، هتبهوم 

لوحت هنأ  ىلع  يلوح  نم  اعلل  ادب  ام  نإ  : » ًالئاق مالسإ ، فسوي  باجأ 

ثحبأ اًاد  تنك  دقف  ايجيردت ؛ ًالوحت  ةقيقحلا  ناك يف  ةجرد  رادق 180 

، توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  امأ  .كلذ  سكعت  ياقيسومو  ةقيقحلا ، نع 

حرصو ربكأ .» رارصإب  قيرطلا  كلذ  كلسأ  نأ  ّيلع  نأب  كذت يل  لثم  تناكف 

ةجرد  غلب  هنأل  اقيسوملا ؛ اع  نع  دعتبي  نأ  ىلإ  ةجاح  يف  ناك  هنأ  اًضيأ 

لوحكلا لوانتب  ىوس  ةثكلا  هطوغض  لمحت  اهعم  عيطتسي  دعي 

.تاردخملاو
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ناإلا ةردق  ىلع  ليلد  اذهو  ةقراخ ، ةوق  بّلطت  كلذ  هلّوحت  نأ  نم  دبال 

هقانتعا دعب  هنأ  رسفي  هعمسأ  نأ  كلذك  ينشهدأو  .لابجلا  كيرحت  ىلع 

، يّنسلا مالسإلا  لخاد  ددشتم  ركف  وهو  ةيباهولا ، ثأت  تحت  ناك  مالسإلا 

اقيسوملا عاونأ  مرحيو  ةينيدلا ، صوصنلل  يفرحلاو  ددشتملا  ليوأتلاب  نمؤي 

ءايشألا تلعفل  ءارولا ، ىلإ  نمزلا  داع   ول  : » ًالئاق فسوي  فرتعا  دقو  .اهلك 

«. اًما فلتخم  ٍوحن  ىلع 

( لوه تربلأ  لايور   ) ةعاق يف  هل  ةلفح  ترضح  اهسفن ، ةنسلا  كلت  يفو 

ًالافتحا اهأشنأ ، يتلا  ةسردملا  سيسأت  ىركذب  لافتحالا  ةبسان  ندنلب 

اهيف ينغي  ةنس  نيرشعو  سمخ  لالخ  ىلوألا  ةرملا  كلت  تناكف  .ايمالسإ 

.زايتماب ايخيرات  ًاثدح  كلذ  ناكو  مالسلا ،) راطق   ) ةينغأ

♦ ♦ ♦

رايز ءانثأ  يف  كلذ  دعب  يلخادلا  يمالس  غولب  نم  كأ  تبرتقا 

ينتبحصو يف كروك ، راطم  اقلل يف  تمِدق  ثيح  ادنلريأ ، يفارون  يتقيدصل 

لوانتل غص  معطم  يف  انفقوت  مث  .رغلا  ونجلا  لحاسلا  ىلإ  اهترايس 

لدابتنو ةرحاسلا ، ةرضحلا  رظن  انيرظان  عّت  جراخلا  يف  انسلجو  ءادغلا ،

.يفتاه ّنر  ىتح  رحبلا ، ناطرس  ةبجو  لدانلا  مّدق يل  نإ  امو  .انرابخأ 

اًفولأمو اًرئاغ  ثدحتملا  توص  ناك  كلاح »؟ فيك  زيزع ، ِكب  ًالهأ  »

!«. نارمِع انأ ، اذه  : » لاق مث  ادج ،

اي : » يتحار ىلع  هيلإ  ثدحتأ  ىتح  ةلواطلا  تكرتو  ةأجافملا ، قدصأ   

ّيلع ّدرف  مكيلع .» مالسلا  : » ةرم لوأ  هل  تلق  ةأجافم »! نم  اهل  اي  يهلإ ،

«. مالسلا مكيلعو  : » ًالئاق اهنيح ،

نم أ هبّبس يل  رذتعيل ع  لصتا  هنأو  هتجوز ، نع  لصفنا  هنأب  ربخأو 
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يقلتب أجافم  نم  تلز  ام  انأو  هل  تلقف  .اهلك  ةيضاملا  تاونسلا  كلت  لالخ 

ددصب هنأب  ربخأو  ديعب .» نمز  ذنم  يبلق  لك  نم  كتحماس  دقل  : » هلاصتا

ةاناعملا ن  عفدي  هنأب  رعشي  ناك  هنأو  هتجوز ، نم  قالطلا  تاءارجإ  ماإ 

تنك دقل  : » كلذك يل  لاقو  كلذ ، عسل  فسألاب  ترعشف  .يل  اهببس  يتلا 

«. ًاثك كل  وعدأ 

«. كفافز موي  كتجوزلو  يرودب  كل  توعد  دقل  : » هل تلقو  هتركش ،

«. اًعفن كلذ  ِدجي  اًنسح ،  : » ةفاج ةربنب  ّدرف 

ىلع ترم  نس  عست  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  رخآلل ، هرابخأ  اّنم  لك  ربخأو 

دق تنكو  .كاذ  هلاصتا  يقلتب  ادج  ةديعس  تنك  يننإف  انل ، ثيدح  رخآ 

دق تنكو  اهب ، انلصفنا  يتلا  ةقيرطلا  يبلق  هْتَفَّلخ يف  يذلا  حرجلا  تيسن 

يف ةروفحم  لازت  ال  تناك  ةغص  اًبودن  ىواد  هراذتعا  نكل  اقح ، هتحماس 

عابتا ىرحتت  ةملسم  تحبصأ  عمسي أ  نأ  هدعسأ  دقو  .يبلق  ام يف  ٍناكم 

.بجي يمالسإلا ك  نيدلا  ميلاعت 

♦ ♦ ♦

تارود روضح  ىلع  تصرحف  مالسإلاب ، يتفرعم  قّمعأ  نأ  ديرأ  تنكو 

يف ةينآرقلا  روسلا  نم  اًددع  انسردو  .اًنايحأ  ةنيمأ  ةروتكدلا  ةقفرب  ةدع ،

مولع سرد  يذلا  مي ، مثيه  انبللا  خيشلا  هريدي  صاخ  زكرم  وهو  جُرُتأ ،) )

ةنيدملاو ايروس  ءلع يف  دي  ىلع  هقفلاو  فيرشلا  ثيدحلاو  ميركلا  نآرقلا 

لاوط ميركلا  نآرقلا  ةسارد  تاقلح  رضحأ  تنك  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .ةرونملا 

ةبيرقلا كلت  تناكو  اقيدص ، ىدحإ  ةبيرق  لزنم  دحألا يف  مايأ  ةلماك ، ةنس 

اًبرعو يناتسكاب  بالطلا  ناكو  مشك ، نم  انملعم  ناكو  .ةبيبط  لمعت 

نراقن ب اّنكو  ةيآ ، ةيآ  ميركلا  نآرقلا  انسردو  .اهلك  رعألا  نم  يناطيربو 
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بتكلا ءاج يف  ا  اهتنراقم  ىلإ  ةفاضإ  تايآلل ، ةفلتخملا  سافتلاو  تجرتلا 

نع بيجي  ُسِّرُدملا  ناكو  .ديدجلا  دهعلاو  ميدقلا  دهعلاك  ىرخألا  ةسدقملا 

بذاجتو ياش ، سأك  لوانتب  انتسلج  عبتن  انكو  ةانأو ، ربصب  بلاط  لك  لاؤس 

دقو .ةبيجع  حارشنا  ةلاح  يف  يتيب  ىلإ  دوعأ  اًاد  تنكو  .ثيدحلا  فارطأ 

.هللا بح  ىلع  دقعت  يتلا  سلاجملا  رضحت  ةكئالملا  نأ  درو 

، ميركلا نآرقلا  ةفرعم  قمعتلا يف  تدرأ  نإ  تكردأ أ  ام  ناعرس  غ أ 

ةمجرتلا ال نأ  كلذ  .ةيبرعلا  يهو  اهب ، لزن  يتلا  ةغللا  ملعتأ  نأ  ّيلع  نإف 

تاجرد نم  تغلب  همو  يلصألا ، ىنعملل  ةيتاذ  ةءارق  ىوس  نوكت  نأ  نك 

صنلا ةبوذعو  لجل  ةصلخم  نوكت  نأ  ةمجرت  يأل  نك  ال  ناقتإلا ،

ىلع تفقو  دقل  .ةملك  لك  ةنمضتملا يف  اهلك  اعملا  لصوت  نأ  الو  يلصألا ،

يف ةدراولا  اياضقلا  نم  ثكل  تاسفتلاو  تجرتلا  ب  ةبك  تافالتخا 

.ةأرملاب ةقلعتملا  كلت  اهنمو  آرقلا ، صنلا 

ةرودب تقحتلا  كأ ، ةقمعم  ةروصب  ميركلا  نآرقلا  مهف  نم  نكأ  لو 

يتمهم  نأ  .ندنلب غ  ةيمالسإلا  ةيلكلا  ةيبرعلا يف  ةغللا  ةساردل  ةيعماج 

اوناك ئدتبملا  لصف  يف  مهلك  بالطلا  نأ  كلذ  .قالطإلا  ىلع  ةلهس  نكت 

.ةيبرعلاب ةباتكلاو  ةءارقلا  نوعيطتسيو  ةيبرعلا ، ءاجهلا  فورح  نوفرعي 

نع يفلخت  كرادت  ةلواحم  تيبلا يف  موي يف  لك  ةليوط  تاعاس  يضقأ  تنكو 

عرفتلا عطتسأ  أل   ةرودلا  كلت  نع  تيلختو  تملستسا ، ينكل  قابلا ،

أ  اهدعب  تررقف  .ىرخألا  ةثكلا  يلغاشم  عم  يس  الو  ةساردلل ، ايلك 

دواعأ نأ  لبق  رع  دلب  ةفثكم يف  ةرودب  قحتلأ  نأ  ّيلع  يتمهم ، حجنأ يف 

ىتح ليوط  تقو  ِض  .ديدج و  نم  ةيمالسإلا  ةيلكلا  ةرود  ىلإ  مضنالا 

.كلذب مايقلل  ةصرفلا  تنست يل 

ةقيرطلا يف  اوخإ  نم  ةعومجم  تناك  ماع 2004م ، فيرخ  يفف 
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ياج ناكو  .برغملا  يف  فوصتلل  بستنملل  يملاع  ىًقتلم  روضحل  دعتست 

هنأل  هنم ؛ ًالدب  بهذأ  نأ  ينم  بلط  هنكل  كلذك ، هل  نوعدملا  نم ب  يإ 

يف مِّظُن  دقو  .ةصرفلا  كلتب  ادج  ةديعس  تنكو  اهنيح ، ةديج  ةحصب  نكي 

ناكف .ليوطلا  يفوصلا  اهخيراتب  خيراتلا  ربع  ترهُتشا  يتلا  شكارم ، ةنيدم 

بحاص نموملا  مأل  ةيماسلا  ةياعرلا  تحت  مّظُن  قحب ، ايئانثتسا  اًعمجت 

ةيمالسإلا نوؤشلاو  فاقوألا  ةرازو  هل  تعدو  سداسلا ، دمحم  كلملا  ةلالجلا 

اوناكو ةفاك ، اعلا  ءاجرأ  نم  ةيفوصلا  قرطلل  بستنملا  تائم  ةيبرغملا 

كلم ناك  دقل  .ايجولوبنألا  ءلعو  ماحمو  نانفو  اًباتكو  ءلع  كلذك 

ةيحورلا برغملا  ةيوه  ليكشت  مهسأ يف  يذلا  فوصتلل ، ًابك  ًعاد  دالبلا 

.ةيعتجالاو ةيفاقثلاو 

ىلع درلا  لاكشأ  نم  لكش  هنأ  ىلع  ىقتلملا  اذهل  ضحتلاو  كفتلا  مت 

خيرات نم  ماع  لبق  ءاضيبلا  رادلا  ةنيدم  تبرض  يتلا  ةيباهرإلا  تجهلا 

فرطتلل داضم  قايرت  هنأ  ىلع  فوصتلا  ميدقت  فدهب  ىقتلملا ، ميظنت 

فوصتلا تّدع  تاوصأ  نم  داقتنالا  ضعب  روصتلا  اذه  ىقال  دقو  .فينعلا 

نم ًاثك  فرعأ  تنكو  .ةيسايس  ةادأ  نوكي  نأ  هنك  الو  هللا ، ىلإ  اًقيرط 

يف يعم  اتبهذ  ناتقيدص  اهنيب  نم  ناكو  ىقتلملا ، ىلإ  تيعُد  يتلا  هوجولا 

كراش يذلا  رصن  روتكدلاو  ندنل ، نم  هتجوزو  رازالس  ديسلاو  ةرمعلا ، ةلحر 

ةدحتملا تايالولا  نم  يه  يارجو  ةرهاظتلا ، كلت  لالخ  ةرضاح 

يف لبق  نم  هتلباق  تنك  رغم  قيدص  وهو  لصيف ، يديسو  ةيكيرمألا ،

ىلإ ةرك  ةوعد  ىقتلملا  كلذ  يف  كراشملا  ّلجل  خألا  هّجو  دقو  .رصم 

.شكارم ةنيدم  جراخ  هتماقإ  لحم  اهماقأ يف  ةلئاه  ةميلو 

شكارم ءايلوأ  ةرايزب  اًعيمج  نوكراشملا  ماق  ىقتلملا ، جمانرب  راطإ  يفو 

كو .ةيدقلا  ةنيدملا  هذه  نم  قيتعلا  ءزجلا  لاجر يف  ةعبسلا  وأ  ةعبسلا ،
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نم نيرئازلاب  صغت  ءايلوألا  ءالؤه  تاماقم  تناك  ةرهاقلا ، يف  لاحلا  وه 

ةيفوصلا قرطلا  نم  بك  ددعل  اًنطوم  شكارم  دُعتو  .عرولا  نمؤملا 

ركذ ىلع  نوبظاوي  نوكلاسلاو  نوديرملا  لظ  ثيح  اياوزلا ، نم  ربكأ  ددعو 

ءفدب ةقيتعلا  ةنيدملا  كلت  لخاد  ءرملا  رعشيو  .ةرباغ  نورق  ذنم  هللا 

نم ةقحاسلا  ةيبلاغلا  نول  اهلقأ  سيل  بابسأل  هب ، صاخ  باحرتو  ناكملا 

.ينيطلا رمحألا  اهتويب 

يذلا يفوصلا  يربربلا  خيشلا  ماقمل  ةرايز  ىقتلملا  اذه  بلص  يف  ناكو 

عضب دعب  ىلع  عقاولا  هتيب ، ناك  يذلا  ركيش ، يديس  نماثلا ، نرقلا  شاع يف 

انتّلقأف .مولعلا  ميلعتل  ايعاعشإ  اًزكرمو  ايحور  أجلم  شكارم ، نم  تاعاس 

جراخ ءارحصلا ، يف  عقي  يذلا  ةمالعلا  اذه  ماقم  ىلإ  باهذلل  ناتلفاح 

تائم فطصا  ثيح  رهظلا ، ةالص  ءادأل  قيرطلا  انفقوتو يف  .ءارمحلا  ةنيدملا 

كلذ ناك  دقل  .لامرلا  ىلع  ةصارتم  فوفص  يف  َطِسُب  داجس  ىلع  كراشملا 

، سمشلا ةعشأ  تحت  قابلا  عم  يلصأ  تنك  نيبف  ايئانثتسا ؛ عقوملا 

ماقم ةلوجب يف  انمق  انتهجو ، ىلإ  انلصو  امدنعو  .بيجع  ساسحإب  تسسحأ 

ميلاعت ربربلا  ملعي  خيشلا  ناك  ثيح  هل ، ةعباتلا  ةسردملاو  ركيش  يديس 

ةيبرغم ةميخ  لخاد  سكسكلاو  جاطلا  نم  ءادغ  لوانت  دعبو  .مالسإلا 

انك ىقتلملا ، يلايل  نم  ةليل  لك  ءاسمو  .شكارم  ىلإ  انجاردأ  اندع  ةبك ،

تاعومجم ءادأ  نم  ةيسلدنألا  ةيبرعلا  اقيسوملا  نم  تالصوب  عتمتسن 

لثم ايح  تدهاش يف  نأ  قبسي يل  .رحاس و  ضاير  تابنج  لخاد  ةعئار 

عقوم لك  ناكو  .بناج  لك  نم  ءرملاب  طيحي  يذلا  يرعملا  لجلا  كلذ 

ديعب دح  ىلإ  هتسدنهو  هئانب  يف  هبشي  قحب  ايقيقح  ايرعم  اًزنك  هانرز 

يفو .ىقتلملا  كلذ  نم  ةقيقد  لكب  تعتمتسا  دقل  .ةطانرغ  ءارمحلا يف  رصق 

ءوض ىلع  ءاشع  ةبدأم  ىلإ  نومظنملا  اناعد  ةرهاظتلا ، كلتل  ةيماتخلا  ةليللا 

تناك ثيح  يسناموروج ، يف  ةعئار  ةليل  تناكو  .ةيهابلا  رصق  يف  عومشلا 

٤٠٩



ينتدجوو .ليللا  نم  ةرخأتم  ةعاس  ىتح  ناكملا  ءاضف  أل  ةيفوصلا  اقيسوملا 

حرتقا امدنعو  .ينم  مغرلا  ىلع  اهمارغ  عقأو يف  ةنيدملا ، كلت  رحسل  ملستسأ 

ةغللا ميلعت  يف  صصختم  سردم  تامدخ  ىلإ  أجلأ  نأ  مظنملا  دحأ  ّيلع 

يمزع تدقع  برغملا ، دلب  يف  ةجرادلا  ةيماعلا  سيلو  ىحصفلا ، ةيبرعلا 

.ةساردلل دلبلا  اذه  ىلإ  ةصرف  برقأ  دوعأ يف  نأ  ىلع 

عوبسألا يف  ّيلإ  مضنا  عيباسأ ، ةثالث  شكارمل  ةيناثلا  رايز  يف  تثكمو 

، اهنيح ًالماح  تناك  يتلا  اإ ، هتجوزو  دروفدار  لكيام  اقدصأ  اهنم  لوألا 

.يسنان هتقيدص  ىلإ  ةفاضإ  ندنل ، نم  بتاك  وهو  شيرلا ، وبأ  ديعسو 

، دوعلا يفزاع  ىلإ  عتسالاب  اهيف  انعتمتساو  اًعم ، ةنسلا  سأر  ةليل  انيضقو 

هرثأ شكارم  رحسل  ناك  ىرخأ ، ةرم  .لزنملا  تِّرضُح يف  ةيهش  سكسك  ةلكأبو 

لخاد يفتحت  يتلا  ءاّنغلا  قئادحلا  ضعب  فاشتكال  انبهذ  مث  ّيف ، لعافلا 

ةرانملا ةقيدح  ينترسأو  .ةنجلا  ىلإ  زمرتل  تممص  يتلاو  ةنيدملا ، راوسأ 

سكعت ةحب  اهطسوتت  ادج ، ةئداه  ةحاو  نع  ةرابع  يهو  صاخ ، هجوب 

.وحص موي  لالخ  ةحضاو  ةآرم  لثم  ناكملا  ةعور  اههايم 

قوستلل يف شكارم ، شيعي يف  ويرانيس  بتاك  وهو  كيامل ، قيدص  انَبِحَص 

انفلا عماج  ةحاس  يف  ديعسو  يسنان  عم  ةوهقلا  تلوانتو  .ةقيتعلا  ةنيدملا 

انفو يتابوركألاو (1) باعثلا  يضّورم  ضورعب  انعتمتسا  ثيح  ةهشلا ،

ةليمجلا يف ةيديلقتلا  معاطملا  دحأ  ءاشعلا يف  لوانتن  انك  ةليل  لكو  .عراشلا 

، برغملا يف  ماعطلا ، لضفأ  نإ  انل  ليق  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ةقيتعلا ، ةنيدملا 

.لزنملا ّدعُي يف  يذلا  كاذ  وه 

ءارش ىلع  نويبوروألا  ءايرثألا  لبقأ  فيك  ةرايزلا  هذه  ءانثأ  تظحالو يف 

ةينفلا ضراعملا  نم  ثك  تحتف  دقف  ةقيتعلا ؛ ةنيدملا  نم  ةثك  تاراقع 

وكسيدلا تالاصو (2)  نمثلا ، ةيلاغلا  معاطملاو  ةرخافلا ، قدانفلاو  ةيبرغلا ،
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دراجو سوم  تيكو  انودام  لاثمأ  نم  هاشم  ناكو  .اهباوبأ 

ةيكلملا ةنيدملا  هذه  تاراقع يف  نوكل  نوسنراب  دراشتير  تخأوويدرابيد 

ةيسحلا يف ةعتملا  نطاوم  دحأ  حبصتل  ست  ةنيدملا  نأب  ترعشف  .ةقيتعلا 

يبلق لك  نم  تينو  .ةليصألا  ةيمالسإلا  اهتفاقث  نع  دعتبتو  ايقيرفإ ، لش 

.ةديدج اليبرام (1)  ىلإ  شكارم  لوحتت  الأ 

تلقتناف .ةيبرعلا  ةغللا  ةسارد  تأدب  ىتح  اقدصأ  رداغ  نإ  امو 

لزنملا بحاص  ناكو  .ةقيتعلا  ةنيدملا  طسو  يديلقت  رغم  ضاير  شيعلل يف 

ام وهو  هيلإ ؛ اوجاتحي  نأ  نك  ام  لك  مهل  رفويو  نيرجأتسملاب ، ينتعي 

تناكو .هيلع  قوفتلا  نك  ءيش ال  رعلا  مركلا  نأ  ىلع  ىرخأ  ةرم  نهرب يل 

ةبجو ىلع  عانعنلاب  ياشلاو  رئاطفلا  دعت يل  تناك  نأب  ينللدت  لزنملا  ةربدم 

ناكو .ءاشعلا  ىلع  ةيهشلا  سكسكلاو  جاطلا  قابطأ  يل  وهطتو  راطفإلا ،

، اهقطن ةيفيكو  ةيبرعلا  ءاجهلا  فورح  ينملعيو  ايموي ، روزي  يسردم 

يماقم لالخ  تنكو  .ةيبرعلا  تادرفملا  نم  يديصر  ينغيو  وحنلا ، دعاوقو 

حمسي ال  يذلا  دجسملا  وهو  ةيبتكلا ، دجسم  يف  يلصأ  نأ  بحأ  شكار ،

، هتنذئم ّدُعتو  .رشع  اثلا  نرقلا  ىلإ  هؤانب  دوعيو  ملسملل ، الإ  هلوخدب 

ةيمست لصأ  دوعيو  .ةنيدملا  هذهب  ةملعم  مهأ  ًارتم ، اهولع 70  غلبي  يتلا 

اًطاحم ناك  دجسملا  نأل  كلذو  بتكلا ، يعئاب  يأ  يبتكلا ، ىلإ  دجسملا  اذه 

ةسمخل عستيو  ةنيدملا ، يف  دجسم  ربكأ  ةيبتكلا  دجسمو  .بتكلا  ةعابب 

لالخ لصملاب  جعي  شكارم ، يماقم  لالخ  نكي  و  ٍّلصم ، فلأ  نيرشعو 

ناكو .ةعمجلا  ةالص  تقو  هرخآ  نع  ئلتم  ناك  هنكل  ةيمويلا ، ةالصلا  تاقوأ 

ىلع تينُب  يتلا  ساوقألا  تناكو  اًعصان ، ضيبأ  دجسملل  يلخادلا  ءالطلا 

ءاقنلاو لكلاو  يرصبلا  مغانتلل  ةحضاو  ةروص  لث  سيروملا  زارطلا 

ب سلجأ  تنك  ةبك ح  ةحارب  رعشأ  تنك  دقو  .ةبئاش  هبوشت  ال  يذلا 
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ةالصلا ىلع  ةوالع  قيتعلا ، دجسملا  اذهل  ئداهلا  وجلا  يدروولتأ يف  هتابنج 

.هيف

أّيه يذلا  قيدصلا  وهو  رفعج ، لصتا   مايألا ، دحأ  ةحيبص  يفو 

أ خيشلا  توم  ةعجافب  ربخيل  شكارم ، يف  يماقمو  يتسارد  ليصافتل 

.اًديدش اًنزح  هل  تنزحو  ربخلا ، اذه  لثم  ىقلتأ  نأ  ًاتاتب  عقوتأ  .ركب  

.دعب ربخلاب  فرع  دق  نكي  يذلا   ندنل  يف  ياجب  يروف  نم  تلصتاف 

تنكو .هيف  نكسأ  تنك  يذلا  ضايرلا  راوجب  عقت  ةيواز  كلذ  دعب  تدصقو 

ينتبلغ ىتح  حاحلإب  يخيشل  وعدأ  تحرو  ةعجافلا ، عقو  نم  ةراهنم 

، ةيوازلا كلت  يف  ةسلاج  تناك  ةديس  ينتأر  .ءاكبلل  تملستساو  يعومد ،

.يفوت دق  ّىلع  اًزيزع  اًصخش  ّنكلو  ماري ، ام  ىلع  اهل إ  تلق  اساومل ، تتأو 

«، ملاعلا بر  دنع  ميظع  ناكم  كقيدص يف  نإ  زحت ؛ ال  : » اهنيح تلاق يل 

ةيآلا 156). ةرقبلا : ةروس  ( ) َنوُعِجاَر ِهْيَلِإ  آَّنِإَو  ِهَّلِل  اَّنِإ  : ) ىلاعت هلوق  تلت  مث 

هذه عم  لماعتأ  نأ  لواحأ  يسفنب   يلتخأ  نأ  ىلإ  ةجاح  يف  تنك 

يمتنأ يتلا  ةقيرطلا  ءارقف  ةعومجمو  هداشرإو  خيشلا  ناك  دقل  .ةراسخلا 

ىلإ اعد  يذلا  ببسلا  اًضيأ  كلذ  ناكو  يلإ ، ةبسنلاب  ءيش  لك  نولث  اهيلإ 

.كانه ايقيقح  ًالمع  دجأ  نم أ   مغرلا  ىلع  ندنل ، شيعلا يف  رارمتسالا يف 

ّرب ىلإ  هدشرت  تناك  يتلا  هتلصوب  دقف  دق  يبلق  نأك  رعشأ  تحبصأ  دقل 

ةحصب ناك  خيشلا  نأب  ربخأ  ىرخأ ، ةرم  ياجب  تلصتا  امدنعو  .نامألا 

.هتافو لبق  ةليلق  مايأ  ىتح  ةيمويلا  هتالوج  يف  جرخي  ناك  هنأو  ةديج ،

روضح نم  نكأ  نل  ينعي أ  ناك  كلذ  نأل  ديعب ؛ دلب  نكأ يف  ول   تينو 

، ةافولا نم  ةعاس  عبرأو  ٍنا  نوضغ  متت يف  نأ  ضرتفملا  نم  يتلا  ةزانجلا 

.شكارم انأو يف  يخيشل  ءاعدلا  ىلع  تبظاو  ينكلو  .ةيمالسإلا  ميلاعتلل  اًعبت 

، ةيمالسإلا نوؤشلاو  فاقوألا  ةرازو  ىدل  لمعي  ناك  يذلا  رفعج ، يل  دكأو 
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يذلا ركب  أ  خيشلل  شكارم  دجاسم  ةأ  لك  وعدي  نأ  ىلع  صرحيس  هنأ 

.برغملا بك يف  مارتحاب  ىظحي  ناك 

ةرداغم ةصخرب  نوفظوملا  هيف  ىظحي  يذلا  ةعمجلا ، موي  حابص  يفو 

دحأ ماقم  دنع  ركذ  ةسلج  يف  تكراش  ةعمجلا ، ةالص  ءادأل  اًركاب  لمعلا 

شاع يذلا  يتبسلا ، سابع  يديس  حلاصلا  يلولا  وهو  ةعبسلا ، شكارم  لاجر 

ءاّفكأ يس  الو  جاتحملاو ، ءارقفلا  عم  هلمعب  رهتشاو  عباسلا ، نرقلا  يف 

مهتيأرو رصبلا ، ءاّفكأ  نم  فصب  تررم  دجسملا ، تجلو  نيبو  .رصبلا 

وه رصبلا  فيفك  نإ  : » لاق يل دق  رغم  يفوص  ناكو  .مهتالص  عشختم يف 

ذخأي لخادلا  نم  حيرضلا  ناك  هتصب .» عب  ىري  هنأل  يقيقحلا ؛ صبلا 

، ةيسدنه ءاسفيسفب  ةنيزم  هناطيح  ءازجأ  ضعبو  هتيضرأ  تناكو  .بابلألاب 

ةيلجلا باعتلا  ًاثك  تببحأ  دقل  .اهلج  نم  ءاضيبلا  ةيفلخلا  ديزتو 

.باعتلا كلت  نم  ةيبرغملا  ةسدنهلا  تناكو  ةيبرغملا ،

راوجب ضرألا  ىلع  ةقلح  يف  بيبالج  نودتري  ًالجر  نيرشع  وحن  سلجو 

هيلع هللا  ىلص  هلوسرو  هللا  ّبح  يف  ديشانأ  نودشني  اوحارو  يلولا ، ربق 

ّنك ءاسنلا  نم  ةعومجم  ىلإ  تممضناف  .ةليمجو  ةميخر  تاوصأب  ملسو 

ةيئاسن بيبالج  اًما ، يلثم  نيدتريو ، حيرضلا ، لخدم  راسي  ىلع  نسلجي 

اقلا دحأ  انب  رمو  .ءوده  يف  هللا  ركذ  يف  اًعيمج  انكراشو  .سأر  ءاطغو 

نأ دعبو  .يديلقت  ٍءانإ  نم  درولا  ءام  نم  اًضعب  بكسف  حيرضلا ، ةمدخ  ىلع 

.عانعنلاب رغملا  ياشلا  باوكأ  هسفن  صخشلا  انل  مدق  ركذلا ، ةصح  انيهنأ 

.قحب ةرحاس  اهب  تطاحأ  يتلا  ءاوجألاو  كلت  ركذلا  ةسلج  تناك  دقل 

ثيح اًحتفنمو ، اًنيدتم  نآ ، اًرصاعمو يف  ًاليصأ  اًدلب  هتفصب  برغملا  تربخ 

، لمعلل نجرخي  هيف  ءاسنلا  تناكو  .هتفاقث  نم  أزجتيال  اًءزج  فوصتلا  ناك 

نم يفارغجلا  هبرق  ىلإ  اًرظنو  .سنجلا  لصف ب  يأ  ظحلأ  مومعلا   ىلعو 
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ىلإ ةفاضإ  اينابسإو ، اسنرفب  هطبرت  يتلا  ةيخيراتلا  تاقالعلاو  ابوروأ ،

.برغلا ىلع  ادج  حتفنم  دلبلا  نإف  مالفألا ، ةعانصو  ةحايسلا  يعاطق  راهدزا 

ليصألا فوصتلا  ةقيقح  ىلع  فقأ  نأ  نم  ينُّكمتل  ةداعس  ةمق  تنك يف  دقو 

هَجاوي اعلا ، نم  ىرخأ  عاقب  هنأ يف  كلذ  .ةيئانثتسا  قرطب  ًايصخش  هربتخأو 

، ايفختم وأ  عمتجملا  شماه  ىلع  ايحي  هنأ  وأ  ماتلا ، ضفرلاب  امإ  فوصتلا 

رمألاف برغملا ، يف  امأ  .ةعدب  هنأب  مهَّتُي  وأ  داقتنالل ، ةضرع  اًضيأ  لظيو 

ملعلا خسارلا يف  ةفوصتملا  نأ  نونمؤي  ةبراغملا  نأ  كلذ  اًما ؛ كلذل  رياغم 

قدصلا لثم  هقالخأ ، نولثمتيو  ةيدمحملا ، ةقيقحلا  مهف  ىلع  ردقألا  مه 

، مالسإلا ةجح  نأ  ىلإ  انه  ةراشإلا  مهملا  نمو  .ةيلعلا  قالخألاو  ةماهشلاو 

نأب مزج  ح  يمالسإلا  ركفلا  ءانغإ  يف  ًابك  اًماهسإ  مهسأ  يلازغلا ، مامإلا 

ةعيرشلا نم  أزجتي  ال  ءزج  نويفوصلا  اهانبتي  يتلا  اهلك  برقتلا  لاكشأ 

.ةيمالسإلا

♦ ♦ ♦

ةسرم ةبوعص  ىلع  يسفنب  ةرم  لوأل  تفقو  كلذ ، نم  رهشأ  ةتس  دعبو 

، ةملسملا ةيبلغألا  تاذ  نادلبلا  ضعب  يف  مهراكذأو  مهداروأ  فوصتملا 

اًددع اهلالخ  ىقلأ  ةلوج  هتذمالت يف  ضعبو  رصن  روتكدلا  تقفار  كلذو ح 

لوبنطسإ ةرايز  ةلوجلا  كلت  جمانرب  نمضت  دقو  .ايكرت  يف  تارضاحملا  نم 

.يمورلا نيدلا  لالج  انالوم  حيرض  ثيح  ةينوقو ،

ضرف نأ  ذنم  ايكرت  يف  ايمسر  اًعونمم  فوصتلا  حبصأ  برغملا ، فالخبو 

يأل نكو  .يضاملا  نرقلا  تاينيرشع  يف  دالبلا  يف  ةينلعلا  كروتاتأ  لك 

ام ٍةيواز  وأ  ةيكت  فوصتلا يف  سوقط  نم  اًسقط  سرا  وهو  ُطَبضُي ، صخش 

نم ثك  عابتأ  ًالعف  نجُس  دقو  .هعم  قيقحتلل  ةطرشلا  رفخم  ىلإ  داتقُي  نأ 

تناك ةليوط ، نس  رم  ىلعو  .يضاملا  نرقلا  تاينيثالث  يف  ةيفوصلا  قرطلا 
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ىلإ باهذلا  لثم  مظتنم ، ٍوحن  ىلعو  ةينالع  مالسإلا  رئاعش  ةسرم  لكشت 

ةيحانلا نم  همدقتو  صخشلا  جردت  مامأ  ةبقع  ةعمجلا ، ةالص  ءادأل  دجسملا 

ةوالعو .شيجلاو  ميلعتلا  يلاجم  لماعلا يف  ىلإ  ةبسنلاب  يس  الو  ةيفيظولا ،

نم اهغو  تاعماجلا  يف  باجلا  ءادترا  نم  نعنُ  ءاسنلا  نإف  كلذ ، ىلع 

.ةماعلا تاسسؤملا 

مغرلا ىلعو  .اهتفاقثو  ايكرت  خيرات  اًخسار يف  لظ  مالسإلا  نإف  كلذ ، عمو 

رظحلا كلذ  لاكشأ  نإف  اًاق ، لازي  فوصتلا ال  ىلع  بورضملا  عنملا  نأ  نم 

هاجت ربكأ  ردص  ةعس  تدبأ  ةموكح  ةدايق  تحت  ءيشلا  ضعب  تفخ 

نإ لوقلا  نكميف  ةيفوصلا ، قرطلا  هاجت  ماعلا  فقوملا  امأ  .نايدألا  فلتخم 

، قرطلا هذه  عوضوم  يف  ضوخلا  نع  يضاغتلا  ىلإ  حنجي  ماعلا  جازملا 

ةفوصتملا نوفصي  ينلعلا  ءاطشنلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .هيشاحت  لضفيو 

رونلا تأر  دقف  ةيروهمجلل ، نوضهانم  مهنأب  مهنوتعنيو  فيخملا ، حبشلاب 

، قرطلا امأ  .ةيفوصلا  رئاودلا  جاتن  اوناك  نيذلا  قومرملا  يسايسلا  نم  ةلث 

ةئيه ىلع  ربكأ  ةيرحب  معنت  تحبصأو  ديدجلا ، عضولا  عم  تملقأت  دقف 

.ةيخيراتو ةيرولكلفو  ةينف  تايعمجو  ةيفاقث  زكارم 

، لوبنطسإ يفاطلاج  ةعطاقم  يف  ةدق  يف  ةيفوص  ةيكت  رايز  ءانثأ  يفو 

ىلع َماَُقملا  َدِهاَّشلا  ِتَّقَش  دقو  ةقيتع ، ةرجش  تيأر  فحتم ، ىلإ  تلِّوُح  يتلا 

ةرجشلا تدبف  .هقوف  ةخماش  فقتل  هتقرتخاو  ماخرلاب ، ينُب  حلاص ، ّيلو  ِربَق 

روذجل ةروص  اهيف  تيأرو  ّيلولا ، كلذ  نم  ثعبنت  يتلا  ةكربلا  نم  عبنت  اهنأك 

.ايكرت ةبراضلا يف  فوصتلا 

بسحب ناكو  نايدألا ، عيمج  بحي  ناك  يذلا  يمورلا ، نيدلا  لالج  ىضق 

ثلاثلا نرقلا  يفو  .ايكرت  هتايح يف  نم  ةليوط  نس  بحلا ، نيدب  نيدي  هلوق 

ـِـ مويلا ب اهعابتأ  ىمسُي  يتلا  ةيولوملا ، ةقيرطلا  هوديرم  اهب  سسأ  رشع ،
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.لوضانألا بلقب  ةينوق ، يف  يمورلا  نثج  دقريو  نيراّودلا .) شيواردلا  )

ىظحي وهو  فحتم  ىلإ  هتقيرطل ، ارقم  ناك  يذلا  هحيرض ، لِّوُح  دقو 

.اكبوت رصق  دعب  هيرئاز ، ددع  ثيح  نم  لوبنطسإ  يف  ةيناثلا  ةبترملاب 

نم ةفرشملا  ةبعكلا  دعب  اًيناث  أي  ماقملا  اذه  نإف  يسرافلل ، ةبسنلابو 

.هتسادق ثيح 

ةديعس تنكو  مالسإلا ، يلوخد  لبق  ىتح  يمورلا ، راعشأ  ينترسأ  ام  ًاثكو 

حور رضحتسأو  ركاذ ، طّشُنأ  ىتحو  .نيدلا  لالج  انالوم  ماقم  ةرايزب  ادج 

قيرط  ) باتك ةينوق  ىلإ  يتلحر  لالخ  تأرق  بعتلا ، يل  زاج  نإ  هتلك ،

نم ةعئار  ةعومجم  نع  ةرابع  وهو  كيتيشت ، مايليو  هفلؤمل  يفوصلا ) بحلا 

يف ةيزوف  ةبق  تحت  ملعملا  اذه  حيرض  عقيو  .ةيحورلا  يمورلا  سورد 

عيبل لحمو  ةروفان  اهب  ةقيدح  فلخ  عقت  يقوجلسلا ، زارطلا  ىلع  ينُب  تيب 

عضبب هناطيح  تنّيُز  ثيح  طيسب ، وهف  حيرضلا  لخاد  امأ  .ةيراكذت  اياده 

تالوغشم ضعبو  عيدب ، رع  طخب  تّطُخ  ميكحلا  ركذلا  نم  تايآ 

مالعأ رابك  نم  ددع  هبناج  ىلإ  نفُد  دقو  ةيبرعلا .) ةفرخزلا   ) كسيبارألا

ىطغم ربق  لك  ناكو  .يمورلا  ةلئاع  دارفأ  نم  ضعب  ىلإ  ةفاضإ  ةيفوصلا ،

، يمورلا ربق  امأ  .مهنم  دحاو  لك  سأر  دنع  ةمع  تعضو  يف  شقلاب ،

يف ح ةينآرق ، تايآب  زرطم  شق  هيطغيو  حيرضلا ، لخاد  ربق  ىصقأ  وهف 

يتلا ةينآرقلا  تايآلا  نم  ديزملاب  ةرشابم  هفلخ  عقي  يذلا  طئاحلا  نيزت 

نأ هللا  لأسنو  هل ، وعدن  يمورلا  ربق  مامأ  انسلجو  .يبهذ  نولب  تّطُخ 

يمورلا ضارغأ  ضعبل  ضرع  ةرشابم ، ربقلا  ةلابق  كانه  ناكو  .هتكرب  انمعت 

، هفطاعم نم  ددعو  هتحبس ، لثم  هتايح ، اهمدختسي يف  ناك  يتلا  ةيصخشلا 

هراعشأ رهشأ  ضعب  ىلإ  ةفاضإ  دوعلا ، تالآ  ضعبو  فدلاو ، هشلا ، هيانو 

عطتسأ ناكملا ،  ةرداغمل  يقيرط  يفو  .ةفلتخم  تاغلب  ةضورعم  تناك  يتلا 

نالمحي بوك  تيرتشا  هنمو  ةيراكذتلا ، ايادهلا  لحم  ىلإ  لوخدلا  مواقأ  نأ 
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يذلا بلقلا  ءاعو  يف  ركفأ  انأو  ورل ، رخآلاو  يل ، هدحأ  يمورلا ، مسا 

.هيِلْخُن نأ  انيلع  بجي 

لثم لجلا ، يف  ةياغ  دجاسم  اهب  انرز  لوبنطسإ ، ىلإ  اندع  نيحو 

هنذآ رهتشي  يذلا  قرزألا ، دجسملاب  فورعملا  دمحأ ، ناطلسلا  دجسم 

تمُسر يف دقو  .ةعمجلا  ةالص  هيف  يلصن  نأ  انل  ىّنست  دقو  .تسلا  ةعيفرلا 

تنيُزو دورو ، لكش  ىلع  اهل  ةياهن  ال  موسر  لخادلا  نم  دجسملا  بابق 

تانادعمشلا نم  ددع  دجسملا  فقس  نم  ىلدتيو  .قرزألا  نوللاب  فراخزب 

تهجتاو انلاعن  انعلخ  .رمحألا  داجسلاب  هتيضرأ  تشرُف  ح  يف  ةمخضلا ،

ناك نم  نّكُ  ةفرش  ةئيه  ىلع  تممُص  دقو  ءاسنلل ، ةصصخملا  ةهجلا  ىلإ 

دجاسملا نم  هنإ  .دجسملا  ءاحنأ  رئاس  ىلع  ةلئاه  ةلالطإب  ىظحي  نأ  نم  اهب 

ةقيرعلا ةرعلا  لجب  نمعني  نأ  اهيف  ءاسنلا  عيطتست  يتلا  ةليلقلا 

يف كلذل  ةصصخم  تاحاسم  يف  امإ  لصي  نأ  اًضيأ  نهنكو  اهتيرقبعو ،

اذه تابنج  ب  انأو  رورسلا  ةياغ  يف  تنك  دقل  .قاورلا  يف  وأ  فلخلا ،

ىلإ ةعمجلا  ةالص  يلصأو  ناكملا ، ةكرب  دمتسأ  نأ  يننكمأ  ثيح  دجسملا ،

اذه يلصأو يف  دوعأ  نأ  ىلع  تصرح  دقو  .لصملا  نم  فالآ  ةعضب  بناج 

.ايكرتب يماقم  لالخ  كلذ  يننكمأ  لك  دجسملا 

عاتمتسالل تامحلا  مدقأ  دحأ  ىلإ  انبهذو  بكلا ، رازابلا  كلذك  انرزو 

ناك روفسوبلا ، قيضم  ربع  براقلاب  ةلحر  انبهذ يف  املو  .هب  ءاخرتسالا  ةصرفب 

اهلك ءاملا  ةحفص  قرغأ  دقو  ايح ؛ هتيأر يف  بورغ  رظنم  عورأ  يراظتنا  يف 

ىلإ اهب  انمق  يتلا  كلت  انتارايز  زربأ  تناكو  .اقلا  يلاقتربلا  قفشلا  نول  يف 

ةصقر اهبقعأ  عسلا ، نم  ةسلج  اندهش  ثيح  ةيحارجلا ، ةقيرطلا 

اهاري نمل  نك  ال  ةيرس  ةيكت  يف  ناكف  ناكملا  امأ  نيراّودلا .) شيواردلل  )

، هنأ ليختي  نأ  دحأل  نك  الو  .ةيكت  اهنأ  يف  اًدبأ  كشي  نأ  جراخلا  نم 
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تيعُد دقو  .ماظتناب  ركذ  تاسلج  مَّظُنت  تناك  ءانبلا ، كلذ  لخادب 

كلت ركذلا  ةسلج  ىلإ  مضنالل  ةلحرلا  كلت  اهقفارأ يف  تنك  يتلا  ةعومجملا 

ام اذهو  نوملسملا ، همّظعي  يذلا  مويلا  ةليل  يهو  سيمخلا ، موي  ءاسم 

باب ىلع  انلاعن  انعلخف  .اعلا  لوح  ركذلا  سلاجم  دقعب  ةداعلا  هب  ترج 

ةيقب عم  ضرألا  ىلع  ماعطلا  لوانتل  انسلج  ثيح  لخادلا  ىلإ  انفلدو  ةيكتلا ،

ًابك ناكملا  ناكو  .لاجرلا  نع  تالصفنم  ءاسنلا  تسلجو  .نيرضاحلا 

تايآ هناطيح  نيزتو  ءاسنلل ، صصخم  قاور  هبو  عقترم ، فقس  اذو  ايبسن ،

دعبو .دورو  لكش  ىلع  اًموسر  لمحت  طالب  عطقب  نِّيُز  بارحم  هبو  ةينآرق ،

لاجرلا ناكو  .ركذلا  ةسلج  أدبت  نأ  لبق  برغملا ، انيلص  ماعطلا ، لوانت 

هئسأو هللا  ركذل  غيص  يهو  خيشلا ، اهلوقي  ناك  يتلا  ركذلا  غيص  نوددري 

، ةيادبلا يفف  مهداسجأ ؛ تايعضو  رارمتساب  نوغي  اوناك  يف ح  ىنسحلا ،

نوكس مهو  ةصارتم ، فوفص  يف  اوفقي  نأ  لبق  اًسولج ، نوركذي  اوناك 

خيشلا ناكو  .فدلا  عقو  ىلع  ماظتناب  نوكرحتيو  اًضعب ، مهضعب  يديأب 

ةعومجملل ماعلا  قسانتلا  نع  جرخي  نم  لك  هبنيو  ءارقفلا ، تاكرح  دوقي 

، ءارولا ىلإو  مامألا  ىلإ  نوكرحتي  كاذ  مهركذ  ءانثأ  يف  اوناكو  .هنم  ةكرحب 

تداز دقو  .اًئيشف  اًئيش  اًمزحو  ةمه  دادزت  مهباعتو  مهتاكرح  تراصو 

، نهقاور ءاسنلا يف  هيلإ  تمضناو  نمزلا ، نم  ةعاسلا  ىلع  ركذلا  كلذ  ةدم 

نهسفنأب مكحتلا  ندقفي  نهضعب  ناكو  .ركذلا  عاقيإ  ىلع  نكرحتي  نرصو 

.تايرخألا نهضعب  عومد  باسنت  تناك  يف ح  ركذلا ، كلذ  رثأ  نم 

مهناكم اوذخأ  ىتح  ةانأو  ءطب  لكب  شيواردلا  نم  ددع  كلذ  دعب  مدقت 

دق ءادوس  ةليوط  تاءابعو  ةليوط  شيبارط  نودتري  اوناكو  .ةفرعلا  طسو 

، اهعزني حو  شيوردلا ، ربق  ىلإ  ءادوسلا  ةءابعلا  زمرتو  .ءودهب  اهوعزن 

مينارتب يبلق  سملف  يانلا  قلطناو  .ديدج  نم  دِلوَو  هتاذ ، عزن  دق  نوكي 

، هسفن لوح  ٌّلك  نورودي  شيواردلا  أدب  مث  .بوبحملل  قوشلاو  بحلا 
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ضرألا نع  عفترت  ءاضيبلا  مهتاءابع  فارطأ  تأدب  نأ  ىلإ  عراستم  عاقيإب 

يف اودبو  .ءاملا  تاجو  لثم  اًما  مهلوح  رودت  تحارو  مهنارود ، لعفب 

تاكرحلا كلت  ةقانأ  ينتّرس  دقل  .ضرألا  نع  نوعفتري  مهنأك  كلت  مهتاكرح 

.اهليصافت لك  زي  يذلا  ماتلا  ماجسنالاو 

يف شيوردلاب )  ) جزي نارودلا  كلذ  نأ  رسف  دق  ركبوبأ  خيشلا  ناك  دقو 

: هلوقب اهتيزمر  فصو  دقو  ىلاعتو ، هناحبس  هللا  عم  ماتلا  زيكرتلا  نم  ةلاح 

زكري ءيش  لكو  يهلإلا ، دوجولا  وه  كرحتي  الو  ىَرُي  ال  يذلا  زكرملا  نإ  »

زمرتو .ىرخأ  رئاود  طسوتت  رئاود  يهف  هارن ، ام  امأ  .زكرملا  اذه  لوح  هتكرح 

ةرئادلا نأ  ح  يف  ضرألا ، ىلع  ةنئاكلا  ةنجلا  ىلإ  اهتاذ  دح  يف  ةرئادلا 

يفو .ىُري  يذلا ال  زكرملا  لوح  رودي  يذلا  شيوردلا )  ) مسج يه  ةيزكرملا 

، هد ناتللا  شيوردلا )  ) اعارذ اهمسرت  ةيجراخلا  ةرئادلا  نإف  كلذ ، ادع 

ةقلح لكشتو  اهجوا ، ست يف  يتلا  ةيلفسلا  هتءابع  فارطأ  اًضيأ  اهمسرتو 

.ناسنإلا مسج  ح 

هتفيظو يهو  اهب ، قلُخ  يتلا  ناسنإلا  ةيصاخ  ىلع  ناعارذلا  دهشتو 

ىنميلا شيوردلا )  ) فك لظن  يفو  .ضرألاو  ءسلا  ب  ةطساو  هتفصب 

ةحوتفم ىقبت  ىرسيلا  فكلا  نإف  هللا ، معن  لابقتسال  ءسلا  وحن  ةحوتفم 

يه ةصقرلا  هذه  نإ  .ضرألا  ىلإ  معنلا  هذه  لاصيإ  لجأ  نم  لفسألا  ىلإ 

دوعي نأ  هل  يغبني  يتلا  ةلاحلا  ىلعو  ناسنإلا ، هيلع  ناك  امل  ةروص  غلبأ 

( ردنالديرف سمش  هفلؤمل  بحلا  ةحنجأ  يمورلا ، «. ) اهيلإ

كئلوأ نم  دحأ  نم  ام  نأ  تظحال  ناكملا ، ةرداغ  ّمهن  انك  نيب 

مهعرو ىلع  ةمالع  يهو  ءاسنلا ، ىلإ  رظنيل  هينيع  عفر  شيواردلا ) )

.مهاوقتو

عاقب لك  نم  سانلا  راهبنا  ىدم  اًما  ةحايسلل  رتلا  سلجملا  كرديو 
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هتالمح نم  اًءزج  مهنم  لعج  هنأ  ةجردل  نيراّودلا ،) شيواردلا  ( ـِـ اعلا ب

ءاجرأ يف  نيراّودلا ) شيواردلا   ) ضورع ماُقتو  .ايكرت  ةحايسلل يف  ةيجيورتلا 

نأ ساسأ  ىلع  داقتنالا  ضعب  يقالي  رمأ  وهو  .ايكرت  جراخ  ىتحو  اهلك ، دالبلا 

هذهل يقيقحلا  ىنعملا  نأو  ةضحم ، ةيراجت  ضارغأل  ماقت  ضورعلا  هذه 

سانلا نّك  ضورعلا  كلت  نإف  ىرخأ ، ةيحان  نمو  .اًدوجوم  دعي  ةصقرلا  

ىنعم يف  يفوصلا  لمأتلا  ةيلج  نم  اًبناج  ديعب  نم  ولو  اوقوذتي  نأ  نم 

نع ثحبلا  ةوذج  قالطنا  يف  اًببس  ضورعلا  كلت  نوكت  ارو  .بحلا 

، هللا ةبحم  ىلإ  رسج  بحلا  لاكشأ  لك  : » يمورلا بعت  بسحبو  .ةقيقحلا 

«. فرعي نأ  هنك  ال  بحلا ، كلذ  قذي  نمو  

يفوصلا ملعملا  هنأب  فورعملا  يمورلا ، نيدلا  لالج  نأ  تاقرافملا  نمو 

روهشم يف هغ ، لعفي  ك   مالسإلا  ةقيقح  نع  ّربع  يذلا  بحلا ، رعاشو 

نأ ىلع  لدي  ام  وهو  .ناريإو  ايكرت  يف  هترهشك  ابوروأو  ةدحتملا  تايالولا 

لب .برغلاو  قرشلا  ب  ايحورو  ايفاقث  اًرسج  نوكي  نأ  هنك  فوصتلا 

ىلعو .فرطتلل  اًقايرت  نوكي  نأ  مالسإلا  لخاد  يحورلا  دعبلا  اذهل  نكو 

، ةيسايس تاباسح  يأ  نم  ىمسأ  ىقبي  نأ  بجي  فوصتلا  نأ  نم  مغرلا 

.اهرإلا يفوصلا  همسا  ءيشل  دوجو  نأ ال  هيف  كش  هنإف م ال 

______________________________________

.لانويف يآ  دنآ  زجنيديو  روف   (1)

ةنايخو ةيلوصألا  مالسإلا ، : ) درابمال فيزوج  باتك  كلذك  رظنا   (1)
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(. يمالسإلا ثوروملا 

.يقهيبلا  (1)

.يطويسلا مامإلل  غصلا  عماجلا   (1)

.ابلألا هححصو  هغو  يذمرتلا  هاور  (2)

.يناولهبلا  (1)

.تاعاق  (2)

.ةينابسإ ةيحايس  ةنيدم  (1)

.ةيعرشلاو ةيقالخألا  ةيحانلا  نم  اًرهاط  ناك  هنأ  يأ  (1)
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رشع عبارلا  لصفلا 

جحلا داؤفلا : ىلإ  ةلحر 

.ةوخإ اًعيمج  انحبصأ 

سكإ موكلام 

ةثك يف ءايشأ  هيف  تغت  مالسإلا ، يلوخد  ىلع  نامزلا  نم  دقع  وحن  ّرم 

ايح نم  ًابك  اًءزج  تكرتو  ةيمالسإلا ، ميلاعتلا  عبتأ  تحبصأ  دقف  ايح ؛

دايعألاب لفتحأو  ناضمر ، موصأو  ماظتناب ، يلصأ  تحبصأو  .يرهظ  ءارو 

يننوكراشيو ايونعم ، يننومعدي  ملسم  ءاقدصأ  ةرئاد  كلتمأو  ةيمالسإلا ،

.ةينيدلا ادقتعم  يف 

يقيرط ىلع  تاوطخلا  مهأ  نم  ةدحاوب  موقأ  نأ  ّيلع  لازي  ناك ال  نكل 

هذه ةيدأت  ىلإ  نوقوتي  مهلك  نوملسملاف  .مارحلا  هتيب  جح  يهو  هللا ، ىلإ 

هذه نع  ةروص  تربخ  دق  تنكو  .رمعلا  ةدحاو يف  ةرم  لقألا ، ىلع  ةضيرفلا ،

اًهباشت ب كانه  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ةرمعلا  ةلحر  تبهذ يف  ةلحرلا ح 

تقو ثيح  نم  ةزيجوو  ةيرايتخا  ةّنُس  ةرمعلا  نإف  هنم ، لك  كسانم  ضعب 

عمجت مخضأ  وهو  مالسإلا ، ناكرأ  سماخو  ةضيرف ، جحلا  نأ  يف ح  اهئادأ ،

رداق ملسم  لك  ةايح  يف  ةدحاو  ةرم  جحلا  بجيو  .اعلا  يف  يونس  ينيد 

يأ يف  ىدؤت  نأ  نك  يتلا  ةرمعلا  فالخبو  .هب  مايقلا  ىلع  ايدامو  ايندب 

نم رشع  اثلا  ىلإ  نماثلا  نم  أدبي  جحلا  ءادأ  تقو  نإف  ةنسلا ، نم  تقو 

يالم ةثالث  وحنب  ةمركملا  ةكم  جعت  مايألا ، هذه  لالخو  .ةجحلا  يذ  رهش 

نم هيضتقي  ا  اعلا  يف  ثدح  مخضأ  يمالسإلا  جحلا  لعجي  ام  جاح ؛

مارحلا دجسملا  ةعسوت  ت  دقو  .ةلئاه  ةيتسجول  تادادعإو  تازيهجت 

لاز امو  .جيجحلا  نم  نكمم  ددع  ربكأ  ءاوتحال  تالواحم  يف  ةدع  تارم 

ثيح ىنِم ، يف  كلذك  جاجحلا  ثكو  .نآلا  ىلإ  ةعسوو  لاغشأ  فرعي 
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قرش تارتموليك  ةسمخ  دعب  ىلع  بصنت  يتلا  اهمايخ  ٍلايل يف  ثالث  نوميقي 

يمر ناكمو  .تارمجلا  يمرب  كاذ  مهماقم  ءانثأ  نوموقيو يف  ةمركملا ، ةكم 

، ناطيشلا مالسلا  هيلع  ميهاربإ  انديس  هيف  مجر  يذلا  ناكملا  وه  تارمجلا 

هنبا حبذي  نأب  هل  هبر  رمأ  ذيفنت  بو  هنيب  لوحي  نأ  ديري  هاتأ  ح 

.مالسلا هيلع  ليعسإ 

مهيلهأو مهنادلب  ىلإ  مهعوجر  مدع  ةيناكمإ  جاجحلا يف  نم  ثك  ركفيو 

تارئاطلا روهظو  تالصاوملا ، لئاسو  روطت  لبق  هنأ  ىلإ  كلذ  دوعيو  .ءايحأ 

ةفوفحمو ةسعو  ةليوط  جحلا  ةلحر  تناك  تارايسلاو ، تاراطقلاو 

هذهب مايقلا  لبق  مهتيصو  سانلا  نم  ثك  بتكي  مويلا ، ىلإو  .راطخألاب 

تاذ اوحلصي  نأ  نولواحيو  مهبراقأ ، نوعدوي  مهنأ  ىلإ  ةفاضإ  ةلحرلا ،

ىلع لصاحلا  روطتلا  عم  ىتحو  .تافالخ  مهعم  تبشن  نم  عم  مهنيب 

رابك ةافو  برغتسُي  الو  ةسع ، لازت  ةضيرفلا ال  هذه  نإف  اهلك ، تايوتسملا 

نم نكرلا  اذه  ةقشم  ببسب  كلذو  ةمركملا ؛ ةكم  ةيعيبط يف  ةروصب  نسلا 

صصخم ناكم  يف  ةسدقملا  رايدلا  كلتب  هللا  هافوتي  نم  نفدُيو  .مالسإلا 

.ةزانجلا ةالص  مهيلع  ىدُؤت  نأ  دعب  ةفرشملا ، ةبعكلا  نم  بيرق  كلذل 

يذلا عجتنملا  سفن  هتجوزو  عم أ  تبهذ  ماع 2005م ، نم  سطسغأ  يف 

لشلا يف رحب  لحاس  ىلع  عقيو  يتلوفط ، ةلئاعك يف  هيلإ  باهذلا  اندتعا 

، جحلا ةروس  نم  ةيآ  ةوالت  ددرأ  تحر  مث  رجفلا ، ةالص  تيلصف  .ايناملأ 

ْنَِّذأَو ِيف : ) اهيف ءاج  يتلا  ةيآلا 27  تناكو  .اهتءارقب  ينتحصن  دق  نيز  تناك 

(. ٍقيِمَع ٍّجَف  ِّلُك  ْنِم  َِتْأَي  ٍرِماَض  ِّلُك  َىلَعَو  ًالاَجِر  َكُوتْأَي  ِّجَحْلاِب  ِساَّنلا 

ايوقو اًقيمع  ًاتوص  يمانم  يف  عمسأ  ذإو   كلذ ، دعب  مونلا  ىلإ  تدع 

توصلا كلذ  ينلأسو  .رشب  توص  سيلو  نوكلا ، ام يف  ناكم  نم  مداق  هنأك 

يذلا رعملا  سدنهملا  تيأر  مث  جحلل ،»؟ باهذلا  نيديرت  له  : » يلاعلا
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ال هنأب  رّكذ  ام  ةليوط ، نس  ذنم  هلباقأ  يذلاو   ةيدوعسلا ، يف  لمعي 

ىنعملا يل  ادب  دقل  .دعب  اهن  ددسأ  ةميقلا   ةبك  ةروتاف  يتمذ  يف  لازت 

ددسأ نأ  ّيلع  ناك  نكل  جحأ ، نأل  وعدي  ىلاعتو  هناحبس  هللا  ناك  اًحضاو ؛

هتمذ تناك  نإ  الإ  جحلا  ىلإ  بهذي  نأ  ملسملل  نك  الو  .كلذ  لبق  ويد 

نضل اًبسانم  اًدادعإ  ّدعأ  دق  نوكي  نأ  لقألا  ىلع  وأ  نويدلا ، نم  ةيلاخ 

يف ةبك  ةيدجب  ذخؤتو  ىوصق ، ةيمهأ  اهل  نويدلا  ةلأسم  نإ  .اهدادس 

َدْنِع ٍَةئيِطَخ  ََمظَْعأ  َّنإ  : » لاق هنأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هنع  درو  دقو  .مالسإلا 

ٌْنيَد ِيف ِهَْيلَعَو  ُلُجَّرلا ، َتُوَ  َْنأ  اَهْنَع  ُهللا  ىََهن  يتَّلا  ِِرئَابَْكلا  َدَْعب  َّلَجَو  َّزَع  ِهللا 

ةالص يلصي  نأ  ضفر  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هنأو  ءاََضق .» َُهل  ُدَِجي  ال  ِهِقُنُع 

.نويدلا كلت  هنع  تددُس  ىتح  اًنويد  هفلخ  كرتو  تام ، لجر  ىلع  ةزانجلا 

هذه ءادأل  ةصرفلا  هل  تحيتأ  ام  ىتم  جحي  نأ  ملسملا  ىلع  نإ  لاقيو 

مسوم نأ  فداص  دقو  .ىرخأ  ةرم  هل  حاتت  دق ال  ةصرفلا  كلت  نأل  ةضيرفلا ؛

ديع ىلإ  ةفاضإ  ربمسيد ، رهش  داليملا يف  دايعأ  ةلطع  عم  نمازت  جحلا 2005م 

الو ةلحرلا ، هذه  اهذ يف  نود  لوحي  ام  كانه  نكي  .عبرألا و  يداليم 

هللا تيب  جح  يف  كلذك  نوركفي  اوناك  اقدصأ  نم  ةعومجم  نأ  يس 

ول ىنأ  تنك  نم أ  مغرلا  ىلع  ادج ، ةيتاوم  ةصرفلا  كلت  تناكف  .مارحلا 

تناك ةراشإ  نم  ام  نألو  .يجوز  ةقفرب  ةضيرفلا  هذه  يدؤأ  نأ  يننكمأ 

ءادأ خأتل  رربم  نم  كانه  نكي  رظتنملا ،  جوزلا  اذه  روهظ  برق  ىلع  لدت 

.كفتلا نم  ًاثك  قحتسي  ال  اًرمأ  ويد  دادس  ادبو  .ينيدلا  بجاولا  اذه 

ترهظأو يفورضغلا ، قالزنالا  ءادب  تبصأ  أب  فيرخلا  يف  ترعش  أ  غ 

نكأ مايأ   ّيلع  ترمو  .ةيحارج  ةيلمع  ءارجإ  ىلإ  ةجاح  يف  يننأ  ةعشألا 

ب سلجأ  نأ  نود  نم  ةماقلا  ةبصتنم  يشملا  وأ  فوقولا  ىلع  اهيف  ىوقأ 

عوضخلا بنجت  ىلع  ةرصم  تنك  ينكل  يرهظ ، حيرأل  ىرخألاو  ةنيفلا 

، يعيبطلا جالعلل  ةمظتنم  تاسلج  ةنيمأ  ةروتكدلا  يل  تفصوو  .ةحارجلل 
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امإ يف اهذخآ  تنك  ألا ، ةلازإل  ةيوق  ةيودأو  باهتلالا  تاداضم  ىلإ  ةفاضإ 

تناكو .كرابملا  ناضمر  رهش  موصأ  تنك  أل  ءاسملا ؛ يف  وأ  ركابلا  حابصلا 

لماك يف  تسل  أب  اًنايحأ  رعشأ  ينتلعج  اهنأ  ةجردل  ةيوق  ةيودألا  كلت 

دقو راز ، نم  لوأ  نيز  اهتقيدصو  ىودف  تناكو  .ينهذلا  افصو  ييعو 

لوسرلا هلاق  ا  اترّكذو  ايونعم ، نم  اعفرت  هعسو   يف  ام  لك  اتلذب 

َُهل َُعفَْري  ِهِضَرَم ، َماَد ِيف  اَم  ِهللا  ُْفيَض  ُضيِرَْملا  : » ملسو هيلع  هللا  ىلص  مركألا 

ُْهتََدلَو ِمْوَيَك  ِهِبُونُذ  ْنِم  َجَرَخ  ِهِضَرَم  ْنِم  ُهَافاَع  ْنَِإف  اًْديِهَش ، َِْْعبَس  َلَمَع  ٍمَْوي  َّلُك 

(1) « ٍباَسِح َِْغِب  َةَّنَْجَلأ  َُهلَخَْدأ  ِتْوَْملاِب  ِهْيِلَع  ََىضق  ْنَِإف  ُهُُّمأ ،

تأدب يمالآ  نأب  تسسحأو  يبلق ، ىلع  اًمالسو  اًدرب  تلكلا  هذه  تلزن 

هروزأ تنك  يذلا  يعيبطلا  جالعلا  يصاصتخا  نأ  غ  .اًئيشف  اًئيش  فخت 

ايدحت نوكيس  هنأل  جحلل ، باهذلا  مدعب  ينحصن  عوبسألا  يف  تارم  ثالث 

جاجحلا يف اهيضقي  يتلا  ةليوطلا  تاعاسلا  ىلإ  ةفاضإ  ّيلإ ، ةبسنلاب  ايقيقح 

.يرهظ تارقف  ىلع  مسلا  لوعفم  هل  نوكيس  يذلا  وهو  تالفاحلاب ، لقنتلا 

دعب نسحتلا  ضعبب  ترعش  ينكل  .هتحيصنب  لبقأ  نأ  نم  ادب  دجأ  و 

ةيساسألا تالضعلا  ةيوقت  نيرا  سرامأ  تأدب  أ  ةجردل  عيباسأ ، ةعضب 

بقعو .يرقفلا  يدومع  دشتو  يّوقت  نأ  يف  ًالمأ  سيتاليب (2) ، نيراو 

اهجوز نم  تبلط  ةيماس ، يقيدص  لزنم  يف  ةيونسلا  ردقلا  ةليل  سلجم 

ىلع ةرظن  يقلي  نأ  ايناطيرب ، رهظلا يف  ةحارج  ءابطأ  مهأ  دحأ  وهو  لاله ،

نأ حضاولا  نم  هنإ  يل  لاقف  يتلاح ، يف  هيأرب  ربخيو  يرهظ ، ةعشأ  روص 

مغرلا ىلع  ينكل  اهناكم ، نع  طخ  ٍوحن  ىلع  تحازنا  يرهظ  تارقف  ىدحإ 

نم ام  هنأو  ىلاعتو ، هناحبس  هللا  لضفب  ةلهذم  ةروصب  تيفاعت  كلذ  نم 

.ألاب رعشأ  دعأ  نإ   مارحلا  هللا  تيب  جح  ىلإ  باهذلا  نم  ينعن  ببس 

ناضمر رهش  يف  هللا  لضفب  تققحت يل  ةزجعم  ةافاعملا  كلت  يف  تيأر  دقل 
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.كرابملا

قبس يتلا  ةنيمأ ، ةروتكدلا  نأ  تملع  جحلا أ  ةلحرل  يسمحت  نم  دازو 

مدقيو .جحلا  ىرخألا يف  يه  ركفت  ةدع ، تارم  ةمركملا  ةكم  تراز  نأ  اهل 

تايساسألا ب  عونتت  ًاضورع  جحلا  تامدخ  يف  نوصصختملا  رفسلا  ءالكو 

عم بهذن  نأ  ةنيمأ  ةروتكدلا  تحرتقاف  .ةرخافلا  تامدخلاو  ةيرورضلا 

، ةلاكولا هده  عم  تبهذ  نأ  قبس  اهنإ  تلاقو  .تامدخلا  طسبأ  مدقت  ةلاكو 

ستنجير دجسم  نم  برقلاب  عقت  يتلا  ةلاكولا ، هذه  نإف  اهتبرجت  بسحبو 

تاجايتحا بسانت  تامدخ  مدقتو  ميظنتلا ، نم  ىلعأ  ىًوتس  زيمتت  كراب ،

كلت دصقأ  نأ  تررقف  .نمثلا  ةظهابلا  جحلا  ضورع  نم  كأ  جاح ، لك 

ريدم يدمح ، تلباقو  .تامولعملا  نم  ربكأ  ردق  ىلع  لوصحلل  ةلاكولا 

عضاوت ِفْخُي  و  اهلك ، جحلا  لحارم  ةبك  ةضافتساب  حرش يل  يذلا  ةلاكولا ،

ويديف طيرش  اطعأو  .ضرعلا  اذه  راطإ  يف  ةماقإلا  نكامأ  ىوتسم 

كلذ ليصافت  ىلع  قفاوأو  ملع ، ىلع  أ  دكأتأ  ىتح  تيبلا  يف  هتدهاشمل 

يوطني يتلا  ةقشملا  ةارادم  لواحي  و  ًاحضاوويديفلا ، طيرش  ناكو  .ضرعلا 

امدعبو .بلقلاب  اجح  ناك  هنأ  هيف  كش  مو ال  طيسبلا ، ضرعلا  كلذ  اهيلع 

كلت عم  جحلا  ةلحرب  مايقلل  زجحأ  نأ  تررق  هيلع ، ةلبقم  تنك  ام  تنيبت 

ب ءرملا  طلخي  نأ  بجي  ال  فاطملا ، ةياهن  يف  هنأ ، يسفنل  تلقو  .ةلاكولا 

.ةيهيفرتلا ةلطعلاو  يقيقحلا  جحلا 

ةلحرلا كلتل  اوعدم  نوكي  نأ  نود  نم  جحي  نأ  هنك  دحأ  نم  ام  لاقُي :

يتلا ةرئاطلا  نم  هدعقم  يف  ءرملا  سولج  ةظحل  ىتحو  .ّلجو  ّزع  هللا  نم 

نم ثك  يرجت  دقو  ثدحي ، دق  ءيش  يأ  نإف  ةمركملا ، ةكم  ىلإ  هذخأتس 

ةبقع لوأ  تهجاو  ىتح  يزجح ، تدكأ  نإ  امو  .نفسلا  يهتشت  ا ال  رومألا 

نأ جحلا  ةشأت  حنمل  طرتشت  ةيدوعسلا  ةرافسلا  نأ  كلذ  جحلل ؛ يقيرط  يف 
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دعب لقألا  ىلع  رهشأ  ةتس  ةدم  لوعفملا  يراس  جاجحلا  رفس  زاوج  نوكي 

يزاوج ةيحالص  تناك  ح  يف  ةيدوعسلا ، ةيبرعلا  ةكلمملا  ضرأ  مهلوخد 

يمأ ةحيصنل  تعمتسا  دق  تنك  دقف  ظحلا ، نسحلو  .ءاهتنالا  كشو  ىلع 

ديدجت تاءارجإ  أدبأ  نأب  جروبم ، اهل  ةرايز يل  رخآ  لالخ  ّيلع  تراشأ  يتلا 

يف تحلفأ  مث  تلواحو ، ةيناملألا ، تاطلسلاب  تلصتاف  .يرفس  زاوج 

مغرلا ىلعو  .يزاوج  مالتسا  ينع يف  بونت  نأب  يمأل  اوحمسي  نأب  مهعانقإ 

نع هتلسرأ  اهنإف  بهذأ ، الأ  تنو  جحلل ، اهذ  نم  ةقلق  تناك  اهنأ  نم 

أدبأ ل  بسانملا  تقولا  يف  ينلصوف  ندنل ، ىلإ  عيرسلا  ديربلا  قيرط 

َدوُنُج ُمَلْعَي  اَمَو  ) اهتقو ءاقدصألا  دحأ  لاقو يل  .جحلا  ةشأت  بلط  تاءارجإ 

ةيآلا 31). رثدملا : ةروس  ( ) َوُه َّالِإ  َكِّبَر 

ىلع ايناطيرب ، اجاح  سمخ  نم  جوف  نمض  ةنيمأ  ةروتكدلاو  انأ  تنك 

تّدعأو .ةرهاقلاب  ةرئاطلا  فقوت  ىدل  ايرصم  اجاح  نوسمخ  انيلإ  مضني  نأ 

نكامأ ىلإ  ةشأتلا ، تاءارجإ  نم  اهلك  ةلحرلا  ليصافت  رافسألا  ةلاكو 

موقي انجوف  ىلع  فرشملا  ناكو  .ةسدقملا  عاقبلا  لقنتلا ب  لئاسوو  ةماقإلا ،

ةجرد ىلع  مامإ  انقفار  دقو  .تاجوزتملا  ءاسنلا غ  ىلإ  ةبسنلاب  مرحملا  ماقم 

ةبطخ اًنايحأ  يقليو  فيرشلا ، رهزألا  يجيرخ  دحأ  ناكو  .ملعلا  نم  ةبك 

، جحلا كسانم  انل  حرشي  مامإلا  اذه  ناك  .ندنل  يزكرملا يف  دجسملاب  ةعمجلا 

ٌّلك يطُعأو  .ةلحرلا  لالخ  جيجحلا  نم  اهاقلتي  يتلا  ةلئسألا  نع  بيجيو 

ةيبرعلاب اّنم  دحاو  لكب  قلعتت  تامولعم  اهيلع  بتُك  فيرعت  ةقاطب  انم 

، يلحملا لاصتالا  لوؤسم  ماقرأو  فتاوهلا ، ماقرأ  اهيف  ا  ةيزيلجنإلاو ،

هذهب ظفتحن  نأ  انم  بلطو  .ةرونملا  ةنيدملاو  ةمركملا  ةكم  يف  اننيوانعو 

اهقيرط نع  نك  ىتح  تقولا ، لاوط  قنعلا  لوح  ةقلعم  تاقاطبلا 

.قيرطلا انللض  نإ  ةلوهسب  انيلع  لالدتسالا 
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.جحلا ةلحرل  دادعإلا  يف  ًةكمهنم  تنك  ربمسيد ، رهش  لولح  عم 

حلصت ةداسوو  تيبملا  شارف  لثم  ءارحصلا ، تيبملل يف  ينمزلي  ام  تيرتشاو 

، ًاليل اهتايوتسم  دأ  ىلإ  لز  ـ نت دق  ةرارحلا  تاجرد  نألو  ةفشنمو ؛ رفسلل 

تارايغ نم  اًددع  يعم  تذخأف  .دادعتسالا  ما  يف  نوكأ  نأ  تدرأ  دقف 

، يشملا نم  ثكلا  ىلع  دمتعت  جحلا  ةلحر  نأل  ةحيرم ؛ ةيذحأو  مارحإلا 

لالخ رهظلا  معدل  رصخلا ؛ لوح  سبلي  صاخ  عون  نم  مازح  ىلإ  ةفاضإ 

كلذك يعم  تذخأو  .تالصاوملا  لئاسو  اهيضقن يف  يتلا  ةليوطلا  تاعاسلا 

نأل ازنولفنإ ؛ ةيودأو  ةيلوأ  تافاعسإ  مضت  ةيلثملا  تاجالعلا  نم  ةبيقح 

فتك ةبيقح  كلذك  ّيدل  ناكو  .جاجحلا  عيشت ب  يتلا  رومألا  نم  ازنولفنإلا 

يتلا انين ، يتطاّيخ  عنص  نم  ةيساسألا ، يضارغأو  يفحصم  اهيف  لمحأ 

ةبرقم ةقيدص  تحبصأ  دقو  ناإلا ، ةديدش  انين  تناكو  .دنهلا  نم  ردحنت 

اهنئابز عم  اهنأش  وه  ك  اًما  ايح ، نوؤش  لك  يف  راشتسمو  يل ،

وأ يسبالم  عيسوت  ةمهم  اهيلإ  لكوأ  تاونس ، رشع  لاوط  تنكو  .نيرخآلا 

.اهحالصإوأ اهقييضت 

تلصتا  .زيجو  تقوب  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ىلإ  باهذلا  دعوم  لبقو 

جحلا كسانم  يطغأ  نأب  ةمتهم  ُتنك  نإ  ينلأستل  ةيناطيربلا  مالسإلا  ةانق 

ةلحر لوأ  نوكت  نأ  تررق  ًاليلق  ضرعلا  كلاذ  تركف يف  نأ  دعبو  .اهتحلصمل 

، ةلحرلا كلت  ىلع  ايلك  زكرأ  نأ  تدرأو  .ىلاعت  هللا  هجول  ةصلاخ  يل  جح 

لوبق ىلع  فطلب  رذتعأ  نأ  ّيلع  ناكف  ةقيقدلا ، ةيناإلا  اهليصافتب  اهشيعأو 

.ضرعلا كلذ 

.ةديفم اياده  مهنم  ثك  مّدق يل  لب  مهحئاصنب ، اقدصأ  ّيلع  لخبي  و 

ىلع يوتحي  ناكو  يتبقر ، لوح  هقلعأ  تنكغص  بيتك  اهنيب  نم  ناك 

لك يف  لاقت  يتلا  ةيعدألاو  جحلا ، كسانم  صخت  يتلا  ةيساسألا  تامولعملا 
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.مارحلا دجسملا  مهلوعدأ يف  نأ  مهلك  اقدصأ  تدعوو  .رعاشملا  نم  رعشم 

سمخ ةلحرلا  نم  لوألا  مسقلا  رمتساو  رظتنملا ، ةلحرلا  موي  أ  مث 

نم ددع  ىلإ  ةدملا  كلت  لالخ  تفرعتو  .ةرهاقلا  اهدعب يف  انفقوت  تاعاس ،

تناك ةيدنلنف  ةديس  يهو  ةمطاف ، مهنيب  نم  ناك  .جاجحلا  نم  اقفر 

ىلع يبيياراكلا  نم  ةديسو  .جحلا  كسانم  ءادأل  اهل  ةلحر  اث  يف  ةبهاذ 

نم نثلا  يف  شيدالجنب  نم  فوصتم  وهو  مامإ ، ديسلاو  كرحتم ، يسرك 

ناك اًزيزع  ىعدُي  باش  ىلإ  ةفاضإ  .ةنيمأ  ةروتكدلل  اًقيدص  ناكو  هرمع ،

، ةيفوصلا مظان  خيشلا  ةعج  ىلإ  نايمتني  نالجرلا  ناكو  .مامإ  ديسلا  قفاري 

ىلإ اهانرداغ  .ةرهاقلا  ىلإ  انلصو  نأ  دعب  .كلت  جحلا  ةلحر  َّيوخأ يف  احبصأو 

مهبلغأ ناكو  .جاجحلاب  جعت  ةرئاطلا  تناكو  .ليللا  فصتنم  يف  ةدج 

.مالسلا هيلع  ميهاربإ  انديس  سابل  لثم  اًما  ضيبألا ، مارحإلا  يز  نودتري 

تقو ىلإ  نمزلا  يف  ةدوع  ّدعُي  جحلا  ةلحرب  مايقلا  نإف  رمألا ، ةقيقح  يفو 

جحلا رئاعش  نم  ًاثك  نأ  رسفي  ام  اذهو  مالسلا ، هيلع  ميهاربإ  انديس 

.مالسلاو ةالصلا  هيلع  ءايبنألا  أب  طبترم 

، جاجحلل ةصصخملا  ةعاقلا  ىلإ  ةرشابم  انهجوت  .ةدج  ىلإ  انلوصو  ىدلو 

يهو .ةرونملا  ةنيدملا  ىلإ  انلقتس  يتلا  تالفاحلا  ةدع ، تاعاس  انرظتنا  ثيح 

، ًاليل ناك  تقولا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .انترايز  اهنم  أدبنس  انك  يتلا  ةهجولا 

لئاسو نم  اهغو  مهتالفاح  نورظتني  نيذلا  جاجحلاب  جعي  ناك  راطملا  نإف 

امأ .اهممص  دق  شارودوب  ناك  ةقالمع ، ءاضيب  تالظم  تحت  تالصاوملا ،

جحلل هيلإ  نوجاتحي  ام  لك  جاجحلل  رفوت  تناكف  راطملاب ، ةيراجتلا  لاحملا 

.تاحبسو مارحإ  سبالمو  ءارحصلا ، يف  مونلل  شرتفت  ةيكيتسالب  شرف  نم 

نأ ىلإ  ناكملا  تلوجتو يف  .راطملا  اومانو يف  ضرألا ، سانلا  نم  ثك  شرتفاو 

عفترت ةرارحلا  تاجرد  تأدبو  .رجفلا  هيف  تيلصف  ءاسنلا ، ّىلصم  تدجو 
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.اًما فلتخم  اع  ىلإ  ُتْلُِقن  أك  ترعش  مث  سمشلا ، قورش  دعب 

ناك ةلفاحلا  نأ  كلذ  ادج ؛ ةقاش  ةرونملا  ةنيدملا  ىلإ  انتلحر  تناكو 

نيدرس كمسب  هبشأ  اوناك  نيذلا  جاجحلاب  ةمحدزمو  ةحيرم ، غو  ةغص ،

يسأر طقس  لكوحصأ  تنك  يننكل  ًاليلق ، مانأ  نأ  تلواحف  .ةغص  ةبلع  يف 

ال هنأ  كردأ  تأدبو  .يراوجب  ةسلاج  تناك  يتلا  مامإلا ، ةجوز  فتك  ىلع 

ىلع تنوه  أ  غ  .جحلا  هبلطتي  يذلا  دبلا  دوهجملاب  ةناهتسالا  بجي 

ىلاعتو يف هناحبس  هللا  اهينلدبيس  يتلا  ةقشملا  كلت  باوث  كفتلاب يف  يسفن 

ىلع تاحارتسالا  ىدحإ  دنع  انفقوتو  .يبلق  يف  هرعشتسأ  اإ  لباقم 

تاعشلا ضعب  نأ  ىلإ  تاديسلا  ىدحإ  ينتهبنو  .ياشلا  انلوانتو  قيرطلا ،

يسأر ءاطغ  تحت  عضأ  تنك  أ  نم  مغرلا  ىلع  يسأر ، ءاطغ  نم  تتلفأ 

: ةلئاق ّيلع  تحرتقا  دقو  .اجح  نم  تالفإلا  نم  يرعش  عن  اصاخ  اًطيرش 

هدش يمكحت  مث  انلثم ، ترم ، كسأر  لوح  كسأر  ءاطغ  يفلت  نأ  كيلع  »

، ظحلا نسحلو  هناكم .» كسأر يف  ءاطغ  ىقبيس  ةقيرطلا ، هذهب  .سيبابدلاب 

ةروتكدلا ةحيصنب  ًالمع  سيبابدلا ، نم  هب  سأب  ال  اًددع  تعتبا  دق  تنك 

.ةنيمأ

ىلإ ةرشابم  ةنيمأ  ةروتكدلا  عم  تهجتا  ةرونملا ، ةنيدملا  ىلإ  انلوصو  ىدلو 

تناكو تايرخأ ، تاديس  سمخ  عم  اهمستقن  نأ  انل  اررقم  ناك  يتلا  ةفرغلا 

رخاوأ اهنيح يف  تناك  يتلا  ةنيمأ ، ةروتكدلا  تناك  ثيح  نهادحإ ، ةمطاف 

ينتعنم دقو  .كرحتملا  اهيسرك  عفدت  ام  ًةداع  اهرمع ، نم  تاينيتسلا 

لازأ تنك ال  أل  ةمطاف ، ةديسلا  عفد  ىلع  اهدعاسأ  نأ  نم  ةنيمأ  ةروتكدلا 

نمف لاجرلا ، جاجحلا  نم  انقافر  امأ  يرهظ ؛ تارقف  حايزنا  نم  ىفاعتأ 

ةمطاف تناك  دقف  لاح ، يأ  ىلعو  .ىرخأ  تايولوأ  مهل  تناك  هنأ  حضاولا 

كلت تناكو  .ةردتقم  ةبيبط  نم  ةصاخ  ةيانع  ىقلت  ناك  اهنأل  ةظوظحم ؛
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اهفحت تناك  ةكربلا  نأ  يف  كش  الو  جحلل ، ةسماخلا  ةنيمأ  ةروتكدلا  ةلحر 

نأ ردقلا  ءاش  دقو  .مارحلا  هللا  تيب  ةرايز  ىلع  اهصرحو  اهينافت  ببسب 

يتلا جحلا  ةلحر  نم  انتدوع  نم  ةصق  ةدم  دعب  ةمطاف  ةديسلا  ىفوتت 

.اًعم انتعمج 

ةيادب يفو  ةحارلا ، لئاسو  دأب  ةدّوزم  اهيف  انثكم  يتلا  ةقشلا  نكت   

كلت دعب  هيلإ  ةجاحلا  سمأ  تنك يف  ام  ّنإ  .ءاملاب  ىتح  ةدّوزم  نكت  رمألا ، 

، جحلل ةيساسألا  ةمدخلا  انرتخا  دق  انك  اننكل  .محتسالا  وه  ةليوطلا  ةلحرلا 

ىلإ اًرظنو  .هلاح  ىلع  عضولا  كلذ  لبقت  غ  رخآرايخ  يأ  انيدل  نكي  و 

ءام انق  ضعب  اهعم  ةنيمأ  ةروتكدلا  تبلج  فورظلا ، كلتب  اهملعو  اهتربخ 

باهذلا لبق  تاخاخبلا  كلتب  شعتنن  نأب  اًعيمج  انل  تحمسو  خاخب ، اهب 

.فيرشلا يوبنلا  دجسملا  ىلإ 

نك دجسملل  سيئرلا  لخدملا  نم  ناكم  برقأ  ةلفاحلا يف  نم  انلجرتو 

، اهسفن ةهجولا  وحن  هجوتم  مهلك  ةراملا  ناك  ثيح  هيلإ ، لصت  نأ  اهل 

ناولأب ةليوط  سبالم  نودتري  اًعيمج  اوناكو  .فيرشلا  يوبنلا  دجسملا  يهو 

يعئاب ىلع  انقيرط  يف  انررمو  لجارلا (1) ، رمم  ىلع  انيشمو  .ةفلتخم 

هتمظعب دجسملا  انل  حال  نأ  ىلإ  تارهوجملا  عيب  لاحمو  لدنصلاو  داجسلا 

يدرولا سمشلا  نول  نم  ىقبت  ام  ناكو  بيغملا ، تقو  كلذ  ناكو  .هلالجو 

يتلا رشعلا  دجسملا  نذآمو  ةعئارلا  ةسدنهلا  عم  مات  ماجسنا  يف  فلآتي 

، نذآملا ىدحإ  نم  برغملا  ناذأ  توص  الع  مث  .ءسلا  وحن  ةخماش  بصتنت 

ءاسنو انأ  تبهذ  دجسملا ، لخدم  يفو  .دجسملا  وحن  اطخلا  جاجحلا  عرسأف 

.انل صصخملا  ناكملا  ىلإ  انتعومجم 

ىلص لوسرلا  دجسم  ىلإ  ىرخأ  ةرم  دوعل  رورسلا  ةياغ  يف  تنك  دقل 

ةخماش ةبصتنملا  هنذآمو  هبابق  لج  مامأ  ةرهبنم  تفقوو  ملسو ، هيلع  هللا 

٤٣١



، ريوصتلا ةلآ  تجرخأف  يسفن ، كلاأ  نأ  عطتسأ  .ةيسمألا و  كلت  ءس  يف 

ةالصلل تأ  اللا  ةوسنلا  ضعب  تروص  نإ  امو  .روصلا  ضعب  طقتلأ  تحرو 

يدترت تناكو  دجسملاب ، نلمعي  نمم  ةديس  ينتدان  ىتح  دجسملا ، اذهب 

ينتربخأو .ريوصتلا  ةلآ  ةرداصم  تلواحو  يمسا ، نع  ينتلأسو  ءادوس ، اًبايث 

.دحأ نهروصي  نأ  تابقنملا  ءاسنلا  ذبحت  ال  ةيدوعسلا ، ةيبرعلا  يف  هنأب ،

الأب اهتدعوو  ريوصتلا ، ةلآ  رداصت  الأب  اهعانقإ  نم  تنك  ظحلا ، نسحلو 

تاديسلا راوج  ىلإ  بدأتو ، مارتحا  لكب  تسلجو  .روصلا  نم  اًديزم  طقتلأ 

نك يفو  .اهنيح  ةضيرفلا  ءادأ  نم  نكأ  أ   كلذ  لصي ، نك  اوللا 

، ةيدرف ةروصب  ىلاعت  هلل  لتبتلاو  ءاعدلاب  نمقي  نا  ضيخلا ، ةدم  يف  ءاسنلل ،

نأ ءلعلا  ضعب  ىريو  .ةضورفملا  سمخلا  تاولصلا  ءادأ  نهنع  طقست  هنإف 

، ةرونملا ةنيدملاو  ةمركملا  ةكم  مرحلا يف  لخدت  نأ  اهل  يغبني  ال  ضئاحلا 

هللا ىلص  لوسرلا  نأ  تدروأ  ةفيرشلا  ةنسلا  نم  ةيوبن  ثيداحأ  نأ  غ 

ةداجس هل  رضحت  نأ  اهنع  هللا  يضر  ةشئاع  هتجوز  نم  بلط  ملسو  هيلع 

ىقبأ يف نأ  تررق  لاح ، لك  ىلعو  .اهتقو  اًضئاح  تناكو  دجسملا ، نم  ةالص 

.دجسملا ةحاب 

، ةعج ةضورفملا  ةالصلا  ءادأ  يف  ةكراشملا  ىلع  ردق  مدعل  تفسأ 

، ةمركملا ةكم  ىلإ  يلوصو  لبق  يضقنيس  رذعلا  اذه  نأل  ةرورسم ؛ تنك  ينكل 

فاوطلا يف يدؤأ  نأ  ّيلع  ناكلو  ةفرشملا ، ةبعكلاب  فاوطلا  يننكمأ  امل  الإو 

ةيودأ ةوسنلا  ضعب  لوانتت  فقوملا ، اذه  عوقولا يف  يدافتلو  .قحال  تقو 

ةبسنلاب امأ  .جحلا  ةضيرف  ءادأ  عورشلا يف  لبق  ضيحلا  تقو  رخؤت  ةينومره 

عمتسأو هللا  ركذأ  ةسدقملا ، عاقبلا  كلت  نوكأ يف  نأب  ةديعس  تنك  دقف  ّيلإ ،

يف نحنيو  ةالصلا ، نيدؤي  نففطصا  دق  اوللا  تاديسلا  دهاشأو  مامإلل ،

.ماجسنالاو قسانتلا  ةياغ يف  تاكرح 
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نأ اندجو  ح  ةبك  ةداعسب  انرعش  ةقشلا ، ىلإ  انتدوع  ىدلو 

ةبجو تلكأو  تلستغا  نإ  امو  .ةرفاوتم  تحبصأ  هايملا  نأو  تحلصبانصلا ،

.بعتلا نم  ةكهنم  انأو  يشارف  ىلإ  تيوآ  ىتح  سدعلاو ، ورلا  زبخ  نم 

تحر يف ام  ناعرس  ينكل  حيرم ، غو  اًيساق  ناك  شارفلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

لاعشإ ببسب  اًرجف  ةثلاثلا  دنع  اهدعب  تظقيتسا  قئاقد ، لالخ  قيمع  مون 

دجسملا رجفلا يف  ةالص  ءادأل  قالطنالل  نأّيهتي  اقيفر  تناكو  .ةفرغلا  ءوض 

نوكيسف الإو  اًحابص ، ةسماخلا  دنع  ةلفاحلاب  قحلن  نأ  انيلع  ناكو  .يوبنلا 

تاصيرح اّنكو  .يوبنلا  دجسملا  ةالصلل يف  اًناكم  دجن  نأ  انيلع  بعصلا  نم 

، اعلا دجاسم  نم  هغ  يف  ةالص  فلأ  لدعت  اهنأل  هيف ؛ ةالصلا  ىلع  ادج 

.ةمركملا ةكم  مارحلا يف  دجسملا  ءانثتساب 

ةلحرلا يمّظنم  عم  انتعومجمل  عتجا  عم  دعوم  ىلع  اّنك  ءاسملا ، يفو 

: ًالئاق مامإلا ، انيلإ  ثدحت  دقو  .ةلبقملا  مايأللل  ضحتلل  انل  قفارملا  مامإلاو 

ح يفو  .انلخادب  امل  ساكعنا  الإ  وه  ام  جحلا  ةلحر  لالخ  هشيعن  ام  نأ  »

لك لالخرخآلا  انضعب  شيعي  ًاسع ، اًرابتخا  ةلحرلا  هذه  يف  انضعب  دجي 

لبس ةلقو  بكلا  بعتلا  نع  رظنلا  ضغب  ةمراع ، ةداعس  هتاظحل  نم  ةظحل 

انل ىّنستو  هتفرغ ، ىلإ  انتعومجم  ءاضعأ  نم  لك  داع  كلذ ، دعبو  ةحارلا .»

.ةفيفخ ءاشع  ةبجو  لوانتن  نحنو  ضعب ، ىلإ  انضعب  فرعتي  نأ  كلذ  دعب 

يف نكلو  ربمسيد ، رهش  نم  نيرشعلاو  سماخلا  وه  مويلا  كلذ  ناك 

مغرلا ىلعو  .ادج  ةديعب  حيسملا  داليم  ديع  ةبسانم  نأك  ادب  ةرونملا ، ةنيدملا 

ىلع ةبسانملا  كلتب  ينئنهت  ةيصن  لئاسر  راهنلا  لالخ  تيقلت  دقف  كلذ ، نم 

لئاسرلا كلت  نأك  ترعشو  ارتلجنإو ، ايناملأ  اقدصأو يف  يتلئاع  نم  يفتاه 

.رخآ اع  نم  ينتدرو 

لصملا يف عومج  ىلإ  مضنالا  نم  تنك  ىتح  ةليلق  مايأ  الإ  يه  امو 
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مالظلا ال ناكو  مايألا ، دحأ  حابص  اًدرابوجلا  ناكو  .ةضورفملا  تاولصلا  ءادأ 

نم ناتديس  يليبس  تضرتعا  ةأجفو ، .دجسملا  ىلإ  تلصو  ح  ميخي  لازي 

اتشتف .ءيش  هنم  ىرُي  الو  ءادوس ، سبالم  نايدترت  دجسملا  تاسراح 

، هنكل اهمدختسأ ؛ أ   نم  مغرلا  ىلع  ريوصتلا  ةلآ  اتذخأو  يتبيقح ،

ام ناعرسو  .ةالصلا  ءاهتنا  دعب  اهتداعتسا  اكمإب  نأب  اتربخأ  ةرملا ، هذه 

عي ىتح ال  يسبالم  لومحملا يف  يفتاهو  ريوصتلا  ةلآ  يفخأ  فيك  تملعت 

.دحأ هيلع 

ىلإ مسقنن  انك  لب  مهلك ، نوجرخي  ةداعلا  يف  انتعومجم  دارفأ  نكي   

اطعأ يذلا  مامإ  ديسلاب  ةيانعلا  اًزيزع يف  دعاسأ  تنكو  .ةغص  تاعومجم 

اًنايحأ تنكو  .ًاثك  اًئيش  هتمكح  نم  تدفأو  ةالصلاب ، قلعتت  ةميق  حئاصن 

لصملا عومج  ةدهاشم  ينقورت  تناك  مكو  .يسفنب  ولخأ  نأب  عتمتسأ 

عونتلاو هترداغمل ، اهقيرط  يف  تناك  يتلا  كلتو  دجسملا ، ىلع  ةدفاولا 

مهلك سانلا  كئلوأ  مدق  دقو  .عومجلا  كلت  زي  ناك  يذلا  لئاهلا  يرشبلا 

مهحمالم عونت  ةدهاشم  نم  ةهرب  ّلمأ  و  ةفاك ، ةرومعملا  ءاحنأ  نم 

لماكب يلام ، نم  تاديس  ءاسنلا  كلت  ب  نم  ناكو  .مهبايثو  مهناولأو 

يتلا نهعو  ءارضخلاو ، ةيلاقتربلاو  ةيناوجرألا  نهئايزأ  يف  نهتقانأ 

دحأ نم  شقلا  نم  طيرش  اهنم  ىلدتيو  ءايزألا ، كلت  ناولأ  اهناولأ  بسانت 

نوللاب سأر  ءاطغو  تازافق  نيدتري  نكف  تايسينودنألا ، امأ  .بنجلا 

تايناريإلا تناك  يف  ليتنادلاب (1) ، نّيُز  دقو  نهبويج  يطغي  ناك  ضيبألا 

ىتح لصي  يدامر  روداش  عم  ءاقرزوأ  ءادوس  ةليوط  ةسبلأ  نسبلي  ام  ةداع 

تايبرغملا ىلإ  فرعتلا  لهسلا  نم  ناك  نهبناج  نمو  .نهبكر  ىوتسم  تحت 

ىلدتي يذلا  سأرلا  ءاطغ  وأ  بقلا ،)  ) نهدالب ىمسي يف  ا  نزيمتي  اوللا 

ءاسنلا نم  ةعومجم  كلذك  تيأرو  .نهبيبالج  رهظ  ىلعأ  نم  سيك  لثم 
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هيلع ٍداب  لكشب  تزّرُط  ةمالع  عم  نوللا  رفصأ  اًباجح  نيدتري  نك  اوللا 

تعمسو .ةيدنهلا  الك  ةيالو  ىلإ  متني  نهنأ  ىلع  لدي  ام  قرزألا ، نوللاب 

ةيسنرفلاو ةيناملألا  ةغللاب  ثدحتت  ًاتاوصأ  ةسدقملا  عاقبلا  هذه  يف  اًضيأ 

نم ةعومجم  تيقتلا  يلاوجت ، تاقوأ  لالخو  .ةيكيرمألاو  ةيزيلجنإلاو 

ليتنادلاب ةزرطم  ةنطبم  فطاعم  نودتري  ناتسكيجاط  نم  لاجرلا 

لاجر كانه  ناكو  .ةيبهذ  طويخب  ةزرطم  ءادوس  سأر  ةيطغأ  عم  ةيلمخمو ،

مئع وأ  ةهشلا ، ةينيطسلفلا  ةرتغلا  وأ  ةيفوكلاب  مهسوؤر  نوطغي  نورخآ 

ةيقاطلا وأ  يلاجرلا ، يديلقتلا  رعلا  سأرلا  ءاطغ  وأ  عمال ، يضف  نولب 

ةليوطلا مهاحلب  نولوجتي  يناتسكابلا  نم  ثك  ناكو  .ةفورعملا  ءاضيبلا 

مهبيش مهءاينغأو ، سانلا  ءارقف  ةلحرلا  كلت  تيقتلاو يف  .ءانحلاب  ةبضخملا 

اهنأكو ةرونملا  ةنيدملا  يل  تدب  دقل  .اًعَّضُر  ىتحو  لب  ًالافطأو ، مهبابشو ،

.اعلا نم  ةرغصم  ةروص 

هيلع هللا  ىلص  يبنلا  ربق  ةرايزب  ءاسنلل  حمسي  يذلا  تقولا  لازي  الو 

تبهذ حو  .راهنلا  فصتنم  دنعو  ركابلا  حابصلا  ىلع  اًرصتقم  هيف  ملسو 

.ةيباجيإلا نع  نوكت  ام  دعبأ  يتبرجت  تناك  ةهظلا ، تقو  ةرايزلا  هذهل 

ىلص مركألا  لوسرلا  ربق  ناكمل  ةرواجم  ةفرغ  يف  رظتنأ  نأ  ّيلع  ناك  ةيادب ،

حارو .ءاسنلاب  اهلالخ  تمحدزا  ام  ناعرسو  ةلماك ، ةعاس  ملسو  هيلع  هللا 

ىلع تاديسلا  لمح  لالخ  نم  ماحزلا  رمأ  بدت  نولواحي  لاجرلا  سارحلا 

حو .ىرخألا  ديب  ةدحاو  لك  اهيف  كس  ةلسلس ، ةئيه  ىلع  فافطصالا 

ينتعفد ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ربق  ىلإ  يدؤملا  بابلا  ًاخأ  حتف 

، لتخا هسفن  سارحلا  فص  نأ  ةجردل  ةدشب  ةمحازتملا  ءاسنلا  عومج 

تبُصأو ةبك ، ةبوعصب  سفنتأ  انأو  ةدمعألا ، دحأب  ةقصتلم  يسفن  تدجوف 

شقب يطُغ  دقو  هتدجو  ربقلا ، ىلإ  تلصو  املو  .تامدكلا  ضعبب  اًضيأ 

نهيزب تابقنملا  تاسراحلا  تأدب  ىتح  ةليلق  ٍناوث  الإ  يه  امو  ضيبأ ،
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«. َّالي ةجاح ، اي  َّالَي  : » نددري نهو  ناكملا ، رداغأ  يهجو   نخرصي يف  دوسألا 

هيلع هللا  ىلص  لوسرلا  ربق  برق  ةالصلا  نأ  تركف يف  ةقحاللا ، ةلواحملا  يفو 

ةالصلاب تمقف  ةرشابم ؛ ربقلا  ةلابق  ةيمامألا  ةهجلا  ةالصلا يف  لداعت  ملسو 

، اهنيح ايبسن  اًيلاخ  دجسملا  ناك  ثيح  لاجرلل ، ةصصخملا  ةهجلا  فصتنم  يف 

.داعتبالا ىلع  سارحلا  دحأ  ربجأ  نأ  ىلإ 

، زيزعو مامإ  ديسلا  عم  دجسملاب  ةطيحملا  ةقطنملا  فاشكتساب  تمقو 

نم ايودي  تعنُص  تاحبس  اندجو  .كانه  ةيراجتلا  لاحملا  ب  تلوجتو 

ةوالع تارهوجمو ، تالاشو  تاءابعو  ةيرطع  تويز  ىلإ  ةفاضإ  بشخلا ،

هجولا ليمجت  تارضحتسم  لثم  جاجحلل ، ةديفملا  تارضحتسملا  ضعب  ىلع 

دق تنكو  .اهئانتقا  ددرتأ يف  يتلا   ماتيف يس ، بوبحو  ةيقرولا ، ليدانملاو 

نم ةيعيبط  تارضحتس  ازنولفنإلا  حفاكأ  انأو  كلذ  لبق  اًمايأ  تيضق 

هذه ةيلعاف  نأ  غ  مونيسكوكوليسوأو ،) ايسانيشإ   ) يهو يلثملا ، جالعلا 

نم يال  طاحي  ح  ءرملا  نأ  كلذ  .اًئيشف  اًئيش  وبخت  تأدب  تاجالعلا 

نم صي  هلوح ، نم  تقولا  لاوط  نوسطعيو  نولعسي  نيذلا  رشبلا 

.جحلا ازناولفنإ  طاقتلا  يدافت  ليحتسملا 

ءادأ لجأ  نم  اًرجف  ةثلاثلا  ةعاسلا  ىلع  ظاقيتسالا  نم  مايأ  ةتس  دعبو 

كلذ حابص  يشارف  يف  ىقبأ  نأ  تررق  دجسملا ، يف  اهتقو  يف  رجفلا  ةالص 

تذخأف ةفرغلا ، نرداغ  دق  نهعيمج  ةوسنلا  تناك  تظقيتسا ، .مويلا ح 

ناكو .ةبوبيغ  هبش  يف  أك  تسسحأو  .يتفرغ  يف  يدحو  تيلصو  اًمح ،

هتدح فيطلت  ىوس  يلثملا  جالعلا  بوبح  عيطتست  الو  ادج ، اًبهتلم  يقلح 

لصاوتملا يعتسا  يتلاح ، ءوس  يف  داز  م  ناكو  .طقف  تقولا  ضعب 

ةعطاسلا رونلا  ةءاضإو  اًحابص ، ةثلاثلا  ذنم  أدبي  ناك  يذلا  ءاسنلا  ثيدحل 

اًدادعتسا حابص ، لك  تامحلا  ىلع  ةليوطلا  باوطلاو  يساقلا  شارفلاو 
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سمخ ةمدخل  ةّدعُم  طقف  تامح  ةثالث  كانه  ناك  ثيح  درجفلا ، ةالصل 

قدنف يف  طقف  ةدحاو  ةليل  ءاضق  ينفلكي  دق  مك  لءاستأ  تأدبو  .اًصخش 

جحلا ةلحر  باهذلا يف  ةقيرط  ترتخا  دقف  ةليح ؛ ديلاب  نكي  نكل   .فيطل 

.هيلع تلصح  ام  ديدحتلا  هجو  ىلع  كلذ  ناكو  ةيساقلا ،

لالخ جاوزلل  اًضورع  قلتي  تابزعلا  ءاسنلا  نأب  ةنيمأ  ةروتكدلا  ينتربخأ 

، جاوزلل اًضرع  نهادحإ  َّقلتت  اذإ   : » دجب ةلئاق  تفاضأو  .جحلا  مسوم 

تناك اذإ  ام  حضوب  بتأ  و  ام .» ةلكشم  ة  نأ  ديكأتلاب  ينعي  كلذف 

بجيو .غوضوملا  ييأر يف  حضوتست  نأ  ديرت  تناك  اهنأوأ  هلوقت ، يف  ةداج 

نأل ةرشابم ؛ هديعب  وأ  جحلا  ليبق  امإ  جاوزلا  ضورعب  حيرصتلا  متي  نأ 

ىدحإ نأ  فداصو  .مارح  جحلا  ءانثأ  يف  ءاسنلا  ةبطخ  نع  ثيدحلا 

ناكو ةرونملا ، ةنيدملا  يف  مخف  ءاشع  ىلإ  انتعد  ةنيمأ  ةروتكدلا  تاقيدص 

هتبغر نع  صخشلا  اذه  حصفأ  ةصق  ةدم  دعبو  .روضحلا  ب  نم  اهوخأ 

دق ناك  هنإ  لب  ينبساني ، نكي  هنكل   اًفيطل ، اًناسنإ  ناكو   . طابترالا  يف 

لكب ينيد  يعم  شيعي  جوز  نع  ثحبأ  تنك  دقف  انأ ، امأ  .ةيحيسملا  قنتعا 

تاديسلا ىدحإ  يهو  ىنبل ، تدّدح  ىتح  ةليوط  ةدم  ر  .هليصافت  

شاع يذلا  اهقيقش  عم  اًدعوم  يل  اهسفن ، جحلا  ةلحر  يعم يف  هذ  اوللا 

دحأ وهب  اًعم يف  انسلجف  .ةرونملا  ةنيدملا  اًدوجوم يف  اهنيح  ناكو  .ةرهاقلا  يف 

فرعي نكي  هنأل   هنيبو ؛ ينيب  ةمجرتمو  اًمرحم  اهتفصب  اهروضحب  قدانفلا 

نم مغرلا  ىلعو  .اًفيعض  لازي  ناك ال  ةيبرعلا  ةغللا  ياوتسمو يف  ةيزيلجنإلا ،

عقو املاح  هنع  يرصب  تحزأ  إف  ةيبذاجلا ، تافصاوم  ىلإ  رقتفي  نكي  هنأ  

ّيلإ ةبسنلاب  ةلأسملا  نكت  و  .ةليوطلا  هتيحل  ببسب  كلذو  هيلع ، يرظن 

الو ةليوطلا ، ىحللاب  تابجعملا  نم  تسل  نم أ  مغرلا  ىلع  رهاظم ، ةلأسم 

، زمرت تناك  ةليوطلا  ةيحللا  نإ  .ادج  ًاصق  اهبحاص  رعش  نوكي  يس ح 

نوكي دق  .اهعم  شياعتأ  نأ  اًدبأ  يننك  ال  ةنيعم  ةيلقع  ىلإ  ّيلإ ، ةبسنلاب 
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ةلاح نكل يف  هل ، تاءانثتسا  كانه  نأ  ةدكأتم  انأو  فصنم ، ًكح غ  اذه 

نود نم  ربخأ  دقل  .هيف  تركف  يف  باوص  ىلع  تنك  بطاخلا ، اذه 

ىوس سبلت  الأو  ًالماك ، اهدسج  ةثلاثلا  هتجوز  يطغت  نأ  رظتني  هنأب  ةبراوم 

إ هل  تلق  هجرحأ ، ال  ىتحو  .ةنكاد  ناولأب  ةليوطلا  باوثألاو  تاءابعلا 

هضرع ال نأب  اهتربخأو  كلت ، اهتلواحمل  ىنبل  تركش  يف ح  رمألا ، ركفأس يف 

، ةلكشم يأ  ّيدل  تسيل  لقألا  ىلع  هنأ  يسفن ، اهدعب يف  تركفو  .ينبساني 

.يتبطخل نثا  مدقت  دعب 

.ةمركملا ةكم  بوص  ةرونملا  ةنيدملا  انرداغ  ربمسيد ، نم  ثالثلا  لولحب 

انرعش اننأل  ءيشلا ؛ ضعب  نيرتوتم  اّنك  نكلو  دادج ، سمحتم  اًعيمج  انكو 

.ىلاعتو هناحبس  هللا  ءاقل  يهو  اهتاطحم ، مهأ  نم  انبرقت  تأدب  انتلحر  نأب 

بئاوشلا لك  نم  رَّهُطت  نأ  بجي  يتلا  ةرطفلا  ىلإ  ةدوع  هنأك  كلذ  ناكو 

اهتوسكب ةيلاخلا  ةفرشملا  ةبعكلا  اهتيزمر  صخلت  يتلاو  اهب ، ةقلاعلا 

تاديسلا ىدحإب  ذإ  رفسلل ، اًدادعتسا  انتعتمأ  مزحن  انك  نيبو  .ءادوسلا 

، كجعزأ ام  ينم  ردص  نإ  : » يل لوقت  ةفرغلا ، يف  يعم  تيقم  نك  اوللا 

!«. ينيحماست نأ  وجرأ 

تملع نإ  كحماسأ  نأ  يل  بيطيس  : » ةلئاق اهتبجأف  اهتلك ، ينتأجاف 

نود نم  ينتذآ  وأ  ينتجعزأ ، ار  اهنأ  اهدنع  تحرشف يل  كحماسأ .» َمالع 

مث .كلذك  ينحماست  نأ  ىرخألا  انأ  اهنم  تبلط  رذحلل ، ايخوتو  .اهنم  دصق 

الو .ةحماسملاو  راذتعالا  تلك  ةفرغلا  ّنك يف  اوللا  تاديسلا  لك  تلدابت 

انك نيذللا  بعتلاو  طغضلا  ىدم  ىلإ  اًرظن  نكل  انضعب ، انقياض  اننأ  نم  دب 

ىلعو .اهب  انررم  يتلا  فقاوملا  انلعف يف  دودر  مُّهفت  يهيدبلا  نمف  ههجاون ،

، ةحماسملا بلطن  نأ  نم  دب  ال  ناكو  اًجاجح ، اّنك  دقف  كلذ ، نم  مغرلا 

.انرودب حماسنو 
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ةراشإ يف  لاستغالا  ةراهط  انيدأو  انلستغا ، دق  انك  اًرهظ ، ةيناثلا  دنع 

اّنك يتلا  ةيانبلا  جراخ  انعَّمجتو  مارحإلا ، انسبلو  اناياطخ ، نم  انرهطتل 

، نآلا .ةمركملا  ةكم  ىلإ  انلقتس  يتلا  ةلفاحلا  لوصول  اًراظتنا  اهيف  نكسن 

تسسحأ نيعلا ، لوح  طوطخلاو  قيحاسملل  رثأ  يأ  نود  نم  تنك  دقو 

قيحاسم نود  اعلا  ةهجاوم  نم  ءيشلا  ضعب  ىلجخو  ةدرجتم  أك 

، ةيبلس رعاشم  ةيأ  بنجتي  نأ  مارحإلا  ةلاح  جاحلا يف  ىلع  ّعتيو  .ليمجت 

لحارم لالخ  ةيرحسلا  ةملكلا  تناك  دقل  .بضغلا  ةعرسو  رتوتلا  لثم 

.ربصلا يه  اهلك ، جحلا  ةلحر  ليصافتو 

ضرأ ةيادب  ىلع  ةلادلا  ةمالعلا  ىلإ  انلصو  امدنع  فصتنا  دق  ليللا  ناك 

لحم ىلع  انررم  نأ  دعبو  .ملسملل  ىوس  اهلوخدب  حمسي  يتلا ال  مرحلا ،

دجسم ىلإ  انلصو  هجح ، لالخ  هيلإ  جاتحي  نأ  جاحلل  نكام  لك  عيبل  رخآ 

قئادح هلج  ءاهب  نم  ديزت  يذلا  ةنيدملا ، لهأ  مارحإ  تاقيم  ةفيلحلا ، يذ 

سبالم يف  جيجحلا  نم  جوف  ناكو  .ةليمج  ةءاضإب  ةءاضملا  ليحنلا  راجشأ 

انقحلف .دجسملا  وحن  هجتم  نورخآ  ناك  ح  يف  انوحن ، نوهجتي  مارحإلا 

، جحلا كسانم  ءادأل  مرحلا  ضرأ  جولو  لبقو  .دجسملا  دصقت  يتلا  ةعومجملاب 

، ىلاعت هلل  ةصلاخ  ةضيرفلا  هذهب  موقي  نأ  ىلع  ةينلا  دقعي  نأ  جاح  لك  ىلع 

لخاد ةالصلل  ةصصخملا  ةحاسملا  تناكو  .تنثا  تعكر  يلصي  نأب  كلذو 

ئطوم هل  دجي  نأ  لواحي  مهنم  لك  ناك  نيذلا  جيجحلاب  ةمحدزم  دجسملا 

رمأ وهو  يلصأ ، تنك  نيب  يمامأ  ةرشابم  ءاسنلا  ضعب  ترمو  .هلخاد  مدق 

لوحي كلذب  راملا  نأل  دجسملا ؛ لخاد  بدأتلا  ةلق  نم  دعيو  هلعف ، زوجي  ال 

عفادتلاو ماحزلا  تاقوأ  يف  هيدافت  بعصي  رمأ  هنأ  غ  .هبرو  يلصملا  ب 

امو .ةهباشملا  فقاوملا  ضعب  اًضيأ يف  انأ  هتلعف  نأ  قبس يل  دقو  نيديدشلا ؛

، نسح تاذ  ةيقيرفإ  ةاتف  ّيلَع  تلبقأ  ىتح  الص ، نم  تيهتنا  نإ 

َِّيف رثأ  دقل  .يلصأ  انأو  يمامأ ، اهرورمل  رذتعت  يهو  يهجو  يف  تمستباو 
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.هب يرثأت  نم  لزنت  يعومد  تداكو  كاذ ، اهفرصت 

انل رفغا  ِّبر  : » ةلئاق يرس ، وعدأ يف  تحرو  بولقلا ، ققري  جحلا  نإ  لاقي 

ةيادب دعوم  اهدنع  ناحف  نيرخآلل .» انتاعارم  مدعو  انتينانأو  اناياطخ 

.جحلا

♦ ♦ ♦

يف هيلع  ناك  م  دشأ  رحلا  ناك  ثيح  ةمركملا ، ةكم  ىلإ  ًاخأ  انلصو 

مادقألا ىلع  ًاس  ةقيقد  عبرأ  وحن  دعبي  انتماقإرقم  ناكو  .ةرونملا  ةنيدملا 

ةغصلا تالفاحلا  نم  ثك  ب  نم  ةدحاو  انبكر  اذل ، فيرشلا ، مارحلا  نع 

ادع يف  ةكلاهتم  اهسفن  ةكم  تناكو  .اًراهنو  ًاليل  ةكم  عراوش  بوجت  يتلا 

تايانبو كانهو  انه  تاعفارلا  ىَُرت  تناك  ثيح  مرحلاب ، ةطيحملا  ةقطنملا 

ٍوحن ىلع  تفعاضت  دق  ءانبلا  ةتو  نأ  تظحالو  .ءانبلا  روط  يف  ةقهاش 

تاذ قدانفلل  ةيديدحلاو  ةيجاجزلا  تاهجاولا  نأو  ةرايز يل ، رخآ  ذنم  تفال 

دقل .سمشلا  ةعشأ  تحت  عملت  تناك  ةيراجتلا  تاعمجملاو  موجن  ةسمخلا 

ربعت ةروص  اهعاونأ يف  ىلع  باحسلا  تاحطانّولع  مامأ  دجسملا  مجح  لءاضت 

يالم نأب  فارتعالا  بجي  هنأ  رغ  .ناسنإلا  ةسرطغ  نع  اًخراص  ًابعت 

دقو .جحلا  مسوم  لالخ  مهيوأت  قدانف  ىلإ  نوجاتحي  نيرمتعملاو  جاجحلا 

، هسفن تقولا  يف  اهلك  انتعومجم  فوطت  نأ  انجوفل  قفارملا  مامإلا  حرتقا 

ىلع ءاسنلاو  فئاطلا ، نم  يجراخلا  بناجلا  ىلع  لاجرلا  نوكي  ثيحب 

يتبيقح يلدنص (1) يف  تعضو  .اّنم  دحأ  هيتي  ىتح ال  مهل ، يلخادلا  بناجلا 

عم ةيبلتلا  ةغيص  دّدرأ  انأو  مدقلا ، ةيفاح  دجسملا  تلخدو  ةحطسملا ،

نيذلا جاجحلا  نم  ددع  بناجب  انررم  كيبل .» مهللا  كيبل  : » جاجحلا يقاب 

، مالسإلا بلق  ةفَّرشملا ، ةبعكلا  ًاخأ  انلودبت  نأ  لبق  كلذك  نوبلي  اوناك 

٤٤٠



.مارحلا هللا  تيبو 

دجسملا نحص  ناك  ةرمعلا ، اهيف  تيدأ  يتلا  ىلوألا  رايز  فالخبو 

كمهنمو يف .ءاضيب  سبالم  يدتري  مهّلج  ناكو  جاجحلاب ، هرخآ  نع  اًئلتمم 

عومج ىلإ  انممضناو  مامإ ، ديسلا  ديب  تكسمأف  .ىلاعت  هلل  لتبتلاو  ءاعدلا 

تناكو بك ، ماحز  عفادتت يف  عومجلا  تناكو  .نولصي  اوناك  نيذلا  جيجحلا 

انفاوط فنأتسن  نأ  لبق  ًاليلق  فقوتن  انك  اًنايحأو  .ادج  ةئيطب  سلا  ةتو 

نم اهب  نور  يتلا  ةهجلا  بسحب  فئاطلا  ةيعدأ  فلتختو  .ديدج  نم 

هسفنل هيف  وعدي  نأ  جاحلل  نك  ناكم  لضفأ  نإ  لاقيو  .ةفرشملا  ةبعكلا 

نمو .دوسألارجحلاو  نميلا ، وحن  شي  يذلا  يلا ، نكرلا  ب  يذلا  وه 

نآرقلا نم  ةيعدأ  تاذلاب  عضوملا  اذه  يف  جاجحلا  ددري  نأ  ةفرشملا  ةنسلا 

اَنِقَو ًةَنَسَح  ِةَرِخآلا  ِيفَو  ًةَنَسَح  اَيْنُّدلا  اَنِتآ ِيف  اَنَّبَر  : ) اعت هلوق  لثم  ميركلا ،

لآ ةروس  ( ) ِراَرَْبألا َعَم  اَنَّفََوتَو   ) و ةيآلا 201 ،) ةرقبلا : ةروس  ( ) ِراَّنلا َباَذَع 

تايآلا ةعج  نوددري  نيرخآ  اًجاجح  عمسأ  تنك  ةيآلا 193 .) نارمع :

ال اًروعش  ناكو  .ءاعدلاب  مهيلإ  تممضناف  عُّشختو ، ٍلاع  ٍتةصب  اهسفن 

، نامزلاو ناكملا  نع  ايلك  تلصفنا  أ  رمغ  ح  تسسحأف  فصوي ،

ةرضح يف  نحنو  عومجلا ، كلت  لك  نم  مغرلا  ىلع  ةدحاو  هيف  تحبصأو 

ةرضح يف  يلوح ، نم  ةجاحو  ٍجاح  لك  نأش  أش  تنك ، دقل  .دحألا  دحاولا 

.ىلاعتو هناحبس  قحلا 

.مامإ ديسلا  نم  بعتلا  اهتياهن  يف  لان  تعاس ، وحن  انفاوط  قرغتسا 

ىفطصملا نع  درو  دقو  .تقولا  ضعب  انحرتساو  مزمز ، ءام  نم  هدعب  انبرش 

هيلع لاقو  بولقللو ، نادبألل  ًءافش  ءاملا  اذه  يف  نأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 

ْنِإَو ُهللا ، كاَفَش  ِهِب  يِفْشَتَْست  ُهَتْبَِرش  ْنِإ  ُهَل ، َبُِرش  اَم  ِلـ َمَزْمَز  ُءاَم  : » مالسلا

.(2) « َُهللا ُهَعَطَق  َكَََظ  َعَطْقَيِل  ُهَتْبَِرش  ْنِإَو  ِهِب ، ُهللا  َكَعَبَْشأ  َكَعَبِشِل  ُهَتْبَِرش 

٤٤١



هماوقو ةوالحلا ، ىلإ  لي  همعط  نأ  كلذ  .ءاملا  اذه  بحيو  الإ  ملسم  نمامو 

مث .صق  ءاعدب  تررسأ  هبرشب ، تممه  حو  .يداعلا  ءاملا  نم  ةفاثك  كأ 

طاوشأ ةعبس  ةلورهلا  لثمتت يف  يتلا  يعسلا  ةعش  ءادأل  كلذ  دعب  انلقتنا 

، مالسلا هيلع  ميهاربإ  انديس  جوز  رجاه ، ةديسلاب  اًيِّسأت  ةورملاو ، افصلا  ب 

يف ةدع ، تاراس  ناقباط  دِّوز  دقو  .اهعيضرل  ءاملا  نع  ثحبت  تناك  ح 

.ةكرحتملا يساركلل  صصخم  طسوأ  نيراسم  ىلإ  ةفاضإ  هاجتالا ،

لك انكو  .يضرألا  قباطلا  يعسلا يف  انقلطناو يف  مامإ ، ديسلا  ديب  تكسمأو 

أ تظحال  ح  تأجافت  دقو  .اًنيعم  ًءاعدولتن  يعسلا ، نم  اًطوش  انيهنأ 

طاوشأ نم  طوش  لك  ماإ  انتعومجم يف  جاجح  عرسأ  مامإ  ديسلاو  انأ  تنك 

.يرمع نم  عستلا  غلبأ  اهسفن ح  هتقايلب  نوكأ  نأ  ىنأ  مكو  .يعسلا 

، انمارحإ نم  للحتن  نأ  اننكمأ  انجح ، نم  لوألا  ءزجلا  انيهنأ  نأ  دعب 

صرح لب  ةحارلا ، ىلإ  اّنم  يأ  نكري  كلذ ،  عمو  .ةحارلا  نم  اًطسق  ذخأنو 

ةبعكلا راوجب  مارحلا  دجسملا  نكمم يف  تقو  لوطأ  يض  نأ  ىلع  اّنم  لك 

.دجاسملا نم  هاوس  يف  ةالص  فلأ  ةئم  لدعت  هيف  ةالصلا  نأ  كلذ  .ةفرشملا 

دعب ىلع  عقي  يذلا  ءارح ، راغ  انرز  ةديدجلا ، ةنسلا  نم  موي  لوأ  يفو 

هللا لوسر  ناكو  .رونلا  لبج  ىلع  ةمركملا ، ةكم  قرش  لش  لايمأ  ةثالث  وحن 

ليربج انديس  هاتأ  نأ  ىلإ  اًدبعتم ، اًفكتعم  هيلإ  أي  ملسو  هيلع  هللا  ىلص 

ةالصلا هيلع  ةرطعلا  هتنسب  ًءادتقاو  .راغلا  اذه  يف  يحولاب  مالسلا  هيلع 

، ىلاعتو هناحبس  هللا  ةدابعل  مهسفنأب  اولتخي  نأ  نوملسملا  لواحي  مالسلاو ،

قلست ناك  دقل  .ةمظتنم  ةفصب  كلذب  موقي  نأ  عيطتسي  مهنم  ليلقلا  نكل 

جاجحلا ضعبو  وه  سولجلا  ىلع  مامإ  ديسلا  ربجأ  ام  اقاش ؛ اًرمأ  لبجلا 

انتيقب ةدوع  راظتناو  راغلا ، ىلإ  ةيدؤملا  ةفاسملا  ثلث  عطق  نأ  دعب  نيرخآلا 

.ةرايزلا كلت  ءادأ  نم 
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يس الو  اهيف ، قالزنالا  لهسيو  عافترالا ، ةداح  راغلا  ىلأ  قيرطلا  تناك 

قلستيل هب  كس  وأ  هيلإ ، دنتسي  نأ  ءرملل  نك  ا  ةدّوزم  تسيل  اهنأ 

بعصلا نم  تلعج  لبجلا  ةمق  دنع  نيرهمجتملا  سانلا  ددع  نإ  مث  .نامأب 

دمحم ىلإ  اهب  يحوأ  ةيآ  لوأ  تبتك  راغلا ، لخدم  دنعو  .راغلا  لوخد  انيلع 

ْنِم َناَسنِإلا  َقَلَخ  ( ۱  ) َقَلَخ يِذَّلا  َكِّبَر  ِمْساِب  ْأَرْقا  : ) ملسو هيلع  هللا  ىلص 

ْمَل اَم  َناَسنِإلا  َمَّلَع  ( ٤  ) ِمَلَقْلاِب َمَّلَع  يِذَّلا  ( ٣  ) ُمَرَْكألا َكُّبَرَو  ْأَرْقا  ( ٢  ) ٍقَلَع

تايآلا 5-1) قلعلا : ةروس  (. ) ْمَلْعَي

قاعملاو ءارقفلا  نم  ةبك  دادعأب  لبجلا ، نم  انلوزن  ءانثأ  يف  انررمو 

نم ناكو  .تاقدصلا  نودجتسي  قيرطلا  بناج  ىلع  اوسلج  نيذلا 

اننأ نم  مغرلا  ىلع  لاملا ، نم  اًئيش  مهيطعن  نأ  نود  مهب  ر  نأ  ليحتسملا 

فطع ليمتسيل  ضرملاو  ةقافلا  يعّدي  نم  مهنيب  نم  نوكي  دق  هنأ  ملعن  اّنك 

انيلإ تمِدَقو  .مهلخد  هيف  شعتني  ًسوم  ناك  جحلا  مسوم  نإ  .جاجحلا 

مهنأو ةقرسلل ، اوضرعت  جاجح  مهنأب  اهدارفأ  انَربخأو  مادنهلا ، ةنسح  ةلئاع 

جحلا هبلطتي  ام  فلتخم  ديدست  نم  اونكمتي  ىتح  لاير  فلأ  ىلإ  ةجاح  يف 

دقف لوستملا ، نم  ةيعونلا  هذه  نم  انورذح  نيثك  نألو  .تاقفن  نم 

هقتاع ىلع  ذخأي  يذلا  جاجحلا ، ةمدخ  بتكم  ىلإ  اوهجتي  نأب  مهيلع  انرشأ 

ءادأ ءانثأ  يف  اوهات  نيذلا  وأ  ةقرسلل ، اوضرعت  نيذلا  جاجحلا  عم  لماعتلا 

.كسانملا

كلس انتماقإ ، ناكم  ىلإ  انلقتل  مامإ  ديسلا  عم  ةرجأ  ةرايس  تبكر  حو 

ِفتكي .هترجأ و  ةفلكت  نم  ديزي  ادج   ةديعبو  ةيوتلم  اًقرط  انب  قئاسلا 

يطغأ نأ  ّيلع  يغبني  هنإ  يل  لاقو  بيذهتلا ، ليلق  ناك  لب  طقف ، كلذب 

ءاسنلا رمأي  ميركلا   نآرقلا  نأب  ةكيكر  ةيبرع  ةغلب  اهدنع  هتبجأف  يهجو ،

.مارحلا دجسملا  لخاد  اههجو  ةيطغت  ةأرملا  ىلع  مرحي  هنأ  ىلع  ًالضف  كلذب ،

٤٤٣



ىلأ كلصوأس  يقلقت ، ال  : » ًالئاق ّدرف  ةئرتهم ، هترايس  نأب  كلذك  هتربخأو 

نم ةرغصم  ةخسن  ىلإ  ترشأف  يربص ، نم  لان  دق  ناكو  ملاس .» كتماقإ 

؛ ةقلق تسل  : » هل تلقو  ةرايسلا ، ةآرم  يف  ةقلعم  تناك  ميركلا  فحصملا 

«. انعم نآرقلا  نأل 

ال : » انل تلاق  انعم ، ثدح  ا  اهتربخأو  ةنيمأ  ةروتكدلا  تلباق  حو 

ةبعكلاب فاوطلا  نم  نكأ  نأ  لبقو  يعم ؛ ثدح  ا  كلذ  ةنراقم  نك 

دنع ةرجأ  ةرايس  ينتلقأ  دقل  .اهرسأب  ةك  فوطأ  نأ  ّيلع  ناك  ةفرشملا ،

ذخأي نأ  نم  ًالدب  نكلو  .مارحلا  دجسملا  وحن  ًاليل  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا 

عيرسلا قيرطلا  ىلع  هتعرس  ىصقأب  قلطنا  فيرشلا ، مرحلا  ىلإ  قئاسلا 

باب تحتف  كلذ ، ىلع  يجاجتحال  بجتسي  حو   .ةدج  ىلإ  يدؤملا 

خرصأ تذخأو  ةعاسلا ، يف  ًاليم  عبس  ةعرسب  يرجت  تناك  يتلا  ةرايسلا 

«. فقوتلا ىلع  همغرأ  ىتح 

نأ نكمملا  نم  ناك  يهلإ ، اي  : » اهل تلقو  تعمس ، ام  لوهل  تلهُذ  دقل 

«. و

دجأ  : » ةلئاق اهدرس  تعباتو  خب ، اهنأب  ينتنط  ةنيمأ  ةروتكدلا  نكل 

عبرأ ةدم  تارايسلا  هاجتا  سكع  عيرسلا  قيرطلا  ىلع  سأ  نأ  نم  ادُب 

«. فيرشلا مرحلا  ىلإ  لصأ  نأ  لبق  ةقيقد 

«. نآلا خب  كنأ  هلل  دمحلا  : » اهل تلقو  اهتنضتحاف ،

.ملا مرحلا  يف  ءاشعلاو  برغملا  الص  ءادأل  مويلا ، كلذ  ءاسم  انبهذو 

هنك اًبسانم  اًناكم  تدجو  ثيح  ثلاثلا ، رودلا  ىلإ  مامإ  ديسلا  تبحصف 

اهتعتبا دق  تنك  يتلا  ءارضخلا ، الص  ةداجس  تعضوو  هيف ، سولجلا 

ىلإ تممضناو  .فاوطلا  ةعش  ءادأل  بهذأ  نأ  لبق  هراوج ، ىلإ  ًاثيدح ،

مكحتلاب يف كأ  ةرح  تنك  يننإف  اهنيح ، يدحو  تنك  املو  .فئاطلا  عومج 

٤٤٤



فوطأ تنك  نيبو  .ةفرشملا  ةبعكلا  سمل  لواحأ  نأ  تررقو  يتكرح ، ةتو 

كلذ  نأ  نم  مغرلا  ىلع  هنم ، اًئيشف  اًئيش  برتقأ  تنك  مارحلا ، هللا  تيبب 

، تاعج نوفوطي  اوناك  جاجحلا  نم  اًددع  نأ  يس  الو  ًاتاتب ، ًالهس  نكي 

نولمحي ًالاجر  تيأرو  .يرورم  نود  اولاحو  اًضعب ، مهضعب  يديأب  نوكسو 

جاوزأ رظنم  اًضيأ  ّيف  رثأ  دقو  .اهنضح  يف  اهعيضر  لمحت  ةأرماو  مهلافطأ ،

عضيوهو هتجوز ، فلخ  يش  لجر  لك  ناك  ثيح  اًعم ، نوفوطي  اوناك 

نكأ نأ  ةيوفعب  هللاوعدأ  تحرو  .ماحزلا  نم  اهل  ةيح  اهلوح  هيعارذ 

ةيح تحت  ةجوز ، انأو  جحلا  ةعضيرف  يدؤأ  نأ  نم  هللا  ءاش  نإ  ام  اًموي 

دتشي ماحزلاب  تسسحأ  ةبعكلا ، نم  كأ  تبرتقا  لك  تنكو  .اعري  جوز 

، سرحلا نم  نثا  تيأر  ىتح  يلا ، نكرلا  تزواجت  نإ  امو  .كأف  كأ 

ىنستي ىتح  لبق  نم  تعضو  دق  تناك  ةيكيتسالب  ًالابح  ناحيزي  هو 

نأ دوعت  نل  يتلا  ةيبهذلا  يتصرف  كلت  نأ  تركف يف  .ةحاسملا  كلت  فيظنت 

سملأ نأ  ةلواحم  نيرخآلا ، جاجحلا  نم  ثك  نأش  أش  تقلطناف ، اهتردهأ ،

تحرو اهيلع ، َّيَدي  تعضوو  ةبعكلا ، ةلابق  ةرشابم  تفقوو  .ةفرشملا  ةبعكلا 

.نوجري ام  مهلو  ققحي يل  نأب  اقدصأو  يتلئاع  دارفأل  يبلق  لك  نم  وعدأ 

دقل .اهعيمج  ققحتت  نأ  توعدو  ادج ، ةليوط  مالحألا  كلت  ةاق  تناك  دقل 

، اًديعب عومجلا  ينتلمح  نأ  ىلإ  ىلاعتو  هناحبس  قحلا  يدي  يبلق ب  تغرفأ 

، كلت فاوطلا  ةكرحل  مالستسالا  نإ  .ديدج  نم  اهنارود  لخاد  ترهصناو 

ةلآض ىلع  لدت  يتلا  فاوطلا  ةبرجت  نم  ءزج  اهنايرج  ةوق  ىلإ  نوكرلاو 

ترعش هسفن ، تقولا  يفو  .ةينوكلا  ةموظنملا  هذه  انتليح يف  ةلقو  انمجح ،

األم دق  يهلإلا  روضحلاو  ةنيكسلا  نأب  تسسحأو  َّيف ، بد  بيجع  طاشنب 

ةداعسب سحأ  انأو  رظتني ، مامإ  ديسلا  ناك  ىلإ ح  تدعو  .يقعأ  ّيلع 

ثعبنت تلظ  يتلا  كسملا  ةحئار  دجو  ح  ًاثك  دعس  دقو  .مراع  اًضرو 

.ةديدجلا ةنسلل  ةيادب  تناك خ  دقل  .ءاسملا  كلذ  لاوط  َّيَدَي  نم 
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، ةمركملا ةكم  ىلع  موي  لك  ةدرطم  دادعأب  دفاوتت  جاجحلا  جاوفأ  تلظ 

اهنيح غلبو  .اهيلإ  لوخدلاب  دحأل  حمسُي  دعي  و  ةنيدملا ، تقلُغأ  نأ  ىلإ 

ةكم نم  ربش  لك  مهب  ألتما  اًبيرقت ، ةمسن  يالم  ةثالث  اهب  جاجحلا  دادعت 

تايرابملا وأ  ىربكلا ، كورلا  ضورعب  عومجلا  كلت  ينترّكذ  دقلو  .ةمركملا 

اذه ىلع  ايموي  .رمتسي  اذه  جاجحلا  عتجا  نأ  غ  مدقلا ، ةرك  ةمهملا يف 

رايدلا يف  جاجحلا  ةعيبط  نإف  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .ةلصاوتم  عيباسأ  لاونملا 

وأ ةيقيسوملا  تابسانملا  ىلإ  نوجحي  نيذلا  كئلوأ  نع  اًما  فلتخت  ةسدقملا 

انأو يسفن  اهيف  تيأر  ملا ، مرحلا  انأو يف  ةظقي  مالحأ  ينتدوارو  .ةيضايرلا 

وأ ءاّنغ ، ةعيبط  ناضحأ  ب  يسفن  عم  سلجأل  عومجلا ؛ هذه  نم  برهأ 

.رحبلا ئطاش  ىلع 

نم ءاسملا  يف  دوعن  اّنك  ام  ًةداعو  دجسملا ، يف  انتقو  مظعم  يضقن  اّنكو 

يلصن ةيولعلا ، راودألا  وأ يف  اهنم  برقلاب  سولجلاو  ةبعكلاب ، فاوطلا  لجأ 

تناكو راهنلا ، ًاليل ك يف  سانلاب  مرحلا  صغي  ملف  .رجفلا  ىتح  هللا  ركذنو 

نإ امو  .اًءوده  تاقوألا  كأ  اًحابص  ةثلاثلاو  ةدحاولا  ب  ةعقاولا  ةدملا 

ىلإ اًرظنو  .لصملاو  جاجحلاب  اًددجم  ئلتميل  دوعي  ىتح  ةدملا  هذه  يهتنت 

ةيفيكب ةيارد  ىلع  اونوكي  و  ادج ، ةديعب  ىًرق  نم  اومدق  جاجحلا  ضعب  نأ 

ةديس كسمأ  ةرم  ام  غ  ينتدجو  ةيئابرهكلا ، السلاو  دعاصملا  ليغشت 

اًنايحأ تنك  فاوطلا ، ةعش  يدؤأ  تنك  نيبو  .اهدعاسأو  اهدي  نم  ةّنسم 

امدنعو .يعلضأ  يف  هقفرم  رشحي  وأ  فلحلا ، نم  ينعفدي  ام  ٍدحأب  رعشأ 

.ةليوط ةيحل  وذو  ربصلا ، ليلق  لجر  لعافلا  نأ  دجأ  تنك  تفتلأ ، تنك 

اوّقشي نأ  لجأ  نم  فنعب  سانلا  نوعفديو  نوزفقي ، نيرخآ  اًضيأ  تظحالو 

ةجردل أ  دهشملا  كلذ  ينفاخأ  دقل  .دوسألا  رجحلا  وحن  اًقيرط  مهسفنأل 

ظحالأ نأ  اًضيأ  ينشهدأ  دقلو  .ناكملا  كلذ  نم  بارتقالا  نم  ىتح  ركفأ 

لخاد مهو  ىتح  مهعابط ، نع  اوفشكي  نأ  ىوس  نوكل  سانلا أل  نأ  فيك 
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مهتاداعو مهقالخأل  اًقفو  نوفرصتي  ةياهنلا  يف  مهنأو  مارحلا ، دجسملا 

نسحب مهغ  نع  نوزيمتي  نويزيلاملاو  نويسينودنألا  ناك  دقل  .ةئيسلا 

ةبيطب نوفرصتي  ام  اًاد  اوناكو  مهقِفارَم ، َّرش  سانلا  نوفكي  اوناكو  مهقالخأ ،

، ةمحازتملا عومجلا  عم  لماعتأ  قرطلا   ضعب  تملعت  ام  ناعرسو  .فطلو 

ىتح مامألا  ىلإ  َّيَّفَك  عفرأو  يدسجب ، تقصتلم  َّيَعارذ  ىلع  يقبأ  تنكف 

ح يتشهد  تناك  مكو  .يمامأ  يذلا  صخشلا  بو  ينيب  ةفاسم  لعجأ 

يشملاو عفادتلا  كلذ  لك  عم  ىتح  اًقالطإ ، ينملؤي  نكي  يرهظ   نأ  تدجو 

دافتسا دق  يرهظ  نأ  نظأو  .ةيماخرلا  ةيضرألا  ىلع  مدقلا  ةيفاح  ايموي 

.موي لك  ربكأ  نسحتب  رعشأ  تنك  أل  ةبرجتلا ، كلت  نم 

ةمركملا ةكم  يف  راعسألا  تحار  هتورذ ، نم  جحلا  مسوم  بارتقا  عمو 

تلحو راسحنالا ، يف  ناإلاو  ةمحرلا  ميق  تحارو  اينونج ، اًعافترا  عفترت 

يتلا ةرجألا  ةرايس  ةفلكت  تلقتنا  اذكهو ، .بلطلاو  ضرعلا  ناوق  اهلحم 

ةئم ىلإ  ًالاير  عبرأ  وأ  نيرشع  نم  فيرشلا  مرحلا  ىلإ  قدنفلا  نم  انلقت 

ناك يذلا  ديدشلا  ماحزلاب  قيضت  اهلك  ةنيدملا  تناكو  .يدوعس  لاير 

راظتنالا ىلإ  رطضن  انرص  لقنلا ، لئاسو  ماحدزا  ةك  نم  هنإ  ىتح  اهّفحي ،

ناكم ىلإ  انلقت  ةغص  ةلفاح  وأ  ةرجأ  ةرايس  دجن  نأ  لبق  لقألا  ىلع  تعاس 

ناكم نع  ثحبن  وأ  مرحلا ، ءاقبلا يف  لضفن  اّنك  نايحألا ، بلغأ  يفو  .انانكس 

نم ةبيرقلا  يهاقملاو  معاطملا  نأ  غ  .هلكأن  اًئيش  هنم  يرتشن  بيرق 

عراوشلا ىرن  انحبصأو  ىرخألا ، يه  ةمحدزم  تناك  ةفرشملا  ةبعكلا 

تناك نيبو  .موي  دعب  اًموي  ةمقلا  ماوكأب  ئلت  يهو  اهب  ةطيحملا 

ةردقلا نع  دعبلا  لك  ةديعب  ديكأتلاب  تناك  ّيلإ ، ةبسنلاب  ةعفترم  راعسألا 

طاسوأ نم  اومدق  نمحرلا  فويض  نم  ثكف  .نيرخآ  جاجحل  ةيئارشلا 

رثتسا اهنأ  نم  دب  يتلا ال  ةضيرفلا  هذه  ءادأل  رمعلا  ةلحر  اوتأو يف  ةقف ،

دق جحلا  نأب  مامإ  ديسلا  انربخأ  دقو  .نيثكلا  ىلإ  ةبسنلاب  نمثلا  ظهاب 
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ةفلكت يهو  وروي ، ةئم  سمخو  فلأ  وحن  شيدالجنب  دحاولا يف  درفلا  فلكي 

عيطتسي ىتح  غلبملا  كلذ  مهلك يف  ةرسألا  دارفأ  مهسي  ام  ًةداعو  .ادج  ةبك 

.ةضيرفلا هده  يدؤي  نأ  طقف  مهدحأ 

دقو .ريانيرهش  نم  نماثلا  لولحب  هتورذ  نم  برتقي  جحلا  مسوم  أدب 

ديدجت هنإ  ةيناث ؛ ةدالوو  ٌتوم  هنأب  جحلا  ىنعم  اهنيح  جوفلا  مامإ  انل  حرش 

ةلحر جحلا  نإ  .ىلاعتو  هناحبس  هللاب  هطبري  يذلا  قاثيمللو  هناإل ، نمؤملا 

ةكم نإ  .كانه  هفيضم  لباقيو  هللا ، تيب  ىلإ  لاحرلا  جاحلا  اهيف  ّدشي 

انل حضوأ  دقو  .انلصأ  لث  اهنإ  لب  بسحف ، مالسإلا  بلق  تسيل  ةمركملا 

عمجتي ةجحلا ، يذ  رهش  نم  عساتلا  مويلا  يفف  ةفرع ؛ جحلا  : » ًالئاق مامإلا ،

ةروص هنإ  .ّلجو  ّزع  هلل  عرضتم  لسوتم  تافرع  لبج  ىلع  مهلك  جاجحلا 

ايارع ىلاعتو  هناحبس  هللا  مامأ  قئالخلا  فقت  موي  رشحلا ، موي  نع 

«. ميلس بلقب  هللا  نم أ  الإ  نونب  الو  لام  عفني  موي ال  ، » باعسحلل

ةرم ءاضيبلا  مارحإلا  سبالم  انيدترا  تلكلا ، هذهل  عتسالا  دعبو 

ىسني ثيح  يحورلا ، توملاو  ءاقنلا ، ىلإ  زمري  ضيبألا  نوللا  كلذ  نإ  .ىرخأ 

هناحبس هللاب  هتقالعب  ىوس  ركفي  الو  ايندلاب ، هطبري  ام  لك  مرحملا  جاحلا 

ةيعتجالا مهتاجرد  فالتخاب  سانلا ، ةاواسم  ةركف  تببحأ  دقل  .ىلاعتو 

َّنِإ  ) و مكمركأ ،»  » ىلإ رظني  هللا  نأل  اهسفن ، بايثلا  ءادترا  يف  ةيداملاو ،

، تافرع دعبو  ةيآلا 13 .) تارجحلا : ةروس  ( ) ْمُكاَْقَتأ ِهَّللا  َدْنِع  ْمُكَمَرَْكأ 

يالم ةثالثوحن  اهيلإ  هجوتملا  دادعت  غلب  دقو  .ىنم  ىلإ  لاحرلا  انددش 

ىلع تاعاس ، ا  تالفاحلاب  اهيلإ  لاقتنالا  قرغتسا  اذه ، ىلعو  جاح ،

نإ .ةمركملا  ةكم  نم  طقف  تارتموليك  ةسمخ  دعب  ىلع  عقت  اهنأ  نم  مغرلا 

، ربصو ةعاجنب  جحلا  نم  ةلحرملا  هذه  ذيفنت  ةيدوعسلا يف  تاطلسلا  حاجن 

.ايقيقح ايتسجول  اًزاجنإ  دعُي  مهبناج  ىلإ  ّلجو  ّزع  هللا  فوقو  ىلإ  ةفاضإ 
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دعب فصنلاو  ةيناثلا  ىلإ  شت  ةعاسلا  تناك  ىنم ، مايخ  ىلإ  انلصو  ح 

عبرألا مايخلا  اندجو  نأ  ىلإ  مايخلا  ب  كلذ  دعب  انلّجرتف  .ليللا  فصتنم 

سكع ىلعو  .ءاسنلل  يرخأو  لاجرلل ، تنثا  انجوفل ؛ ةزوجحم  تناك  يتلا 

ةشورفم تناكف  ةحارلا ؛ لئاسو  نم  ثكب  ةدّوزم  مايخلا  تناك  انعقوت ، ام 

ناكرأ دحأ  يف  يشارِف  تحتف  .برشلل  دراب  ءا  ةدّوزمو  ةفَّيكمو  داجسلاب 

تدتشا اهيناعأ  تنك  يتلا  ازنولفنإلا  نأ  .ًاليلق غ  مانأ  نأ  تلواحو  ةميخلا ،

.ةيرزم يتلاح  تناك  دقل  .تاعاسل  اكم  يف  بلقتأ  تحرف  ام ، اًئيش 

اًرجف ةعبارلا  دنع  ءوضلا  تايرخألا  تاديسلا  ىدحإ  تلعشأ  امدنعو 

جراخ ةرشتنملا  حيباصملا  نأل  اًروف  هئفطت  نأ  اهنم  تبلط  ةالصلل ، اًدادعتسا 

ترمتسا ةالصلا  نأك  يل  ادبو  .اهلخاد  رونلا  ىلإ  ةجاحلا  نع  ينغت  مايخلا 

.ةيفاضإ تاعاس  عضب  يمون  ةلصاوم  عيطتسأ  نأ  لبق  ادج ، ًاليوط  اًتقو 

ملف ةميخلا ، جراخ  ادج  ةعفترم  ةرارحلا  تناك  يلاتلا ، مويلا  ةحيبص  يفو 

هللا ركذأو  ميركلا ، نآرقلا  أرقأ  اهلخاد  تقولا  مظعم  ىقبأ  نأ  ىوس  كلمأ 

ناكف ةجاحلا ، ءاضق  وأ  لاستغالل  محلا  مادختسا  امأ  .ىلاعتو  هناحبس 

ةدّوزم لاستغالاب  ةصاخ  تاحاسم  كانه  تناكو  .ةغص  ةرماغ  هبشأ 

تحت عقت  تاديسلاب  ةصاخلا  جيراهصلا  تناكو  .بناج  لك  نم  جيراهصب 

.لظلا لاجرلل يف  ةصصخملا  جيراهصلا  دجوت  يف ح  ةقراحلا ، سمشلا  ةعشأ 

امأو .انه  دئاسلا  أدبملا  نكي  تاديسلل   ةيولوألا  ءاطعإ  نأ  يف  كش  الو 

ةليوط راظتنالا  باوط  تناكو  .ضيحارملا  لخاد  تناكف  لاستغالا ، نكامأ 

دادعأ تّلق  انمايخ ، نع  اندعتبا  لك  اننأ  انفشتكا  ام  ناعرس  اننكل  .ادج 

.ةفاظن كأ  ةخألا  تناكو  تامحلا ، مادختسال  اهرود  رظتنت  يتلا  سانلا 

تاجاحلا يف اوخأ  ضعب  عم  تبهذ  ءاشعلاو ، برغملا  الص  ءادأ  دعبو 

يتلا مايخلا  ةيؤر  عيطتسن  ىتح  لبجلا  نم  ةوبر  اندعصف  .ناكملا  ةلوج يف 
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جاتحن ام  ضعب  يرتشنل  قوسلا  دصقن  نأ  لبق  قفألا ، وحن  ةدتمم  تناك 

كلذ ىلإ  ةفاضإ  تيرتشاو  .ءاملاو  نوتيزلاو  جلاو  زبخلاو  يدابزلا  لثم  هيلإ ،

.ةفرشملا ةبعكلا  ةروص  لمحتو  ايبهذ ، اهنول  ناك  ةفيفخ  ةالص  ةداجس 

نم رخأتم  تقو  يفو  .يرافسأ  لالخ  ةصاخ  ةيلمع  نوكتس  اهنأ  يف  تركف 

ةراهطلاب مايقلا  ةصرفب  ىظحأ  نأ  نم  تنكو  يظح ، تبرج  ةليللا ، كلت 

.تافرعب فوقولل  اًدادعتسا  ةفيظن  مارحإ  سبالم  ءادتراو  لاستغالا ، ىربكلا ،

يف وه  يذلاو  جحلا ، ناكرأ  نم  نكرلا  اذه  ةيمهأب  انركذيل  مامإلا  داعو 

مهو تافرع ، لبج  قوف  كاذ  مهموي  جاجحلا  فقيو  .جحلا  رهوج  ةقيقحلا 

ناك نم  لك  لمشت  ةعساولا  هللا  ةرفغم  نإ  .هنورفغتسيو  هللا  نوركذي 

رعشتسي ناكو  اًرضاح ، نكي  نم   لك  ىتحو  تافرع ، يف  اهموي  اًرضاح 

.ميظعلا مويلا  اذه  ةيمهأ 

ةمحرلا لبج  ىلع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  فقو  عادولا ، ةجح  يفو 

بطخو ميركلا ، نآرقلا  تايآ  رخآ  هيلع  تلزنت  ثيح  تافرع ، ديعص  يف 

موي وه  تافرع  موي  نإف  ةرفغملا ، ىلإ  ةفاضإو  .ةهشلا  عادولا  ةبطخ 

دوجو اورعشتسي  نأ  جاجحلا  ىلع  بجي  مويلا ، اذه  يفو  .ةعاطلاو  ةيحضتلا 

انديس ىلع  ناك  ناكملا  اذه  يف  هنأ  كلذ  .هروضحو  ىلاعتو  هناحبس  قحلا 

هناحبس هللا  هرمأ  ثيح  هل ، يهلإرابتخا  ىسقأزاتجي  نأ  ليلخلا  ميهاربإ 

نإف اذل ، .مالسلا  هيلع  ليعسإ  انديس  هئانبأ ، لوأب  يحضي  نأ  ىلاعتو 

يذلا مويلا  وهو  ةجحلا ، يذ  نم  رشاعلا  ئدتبي يف  ىحضألا  ديعب  لافتحالا 

نمم اعلا  لوح  ملسملا  ىلعو  .تافرع  ديعص  نم  جاجحلا  لوزن  يلي 

ىركذب ًءافتحا  اهتميقب  اوقدصتيوأ  ديعلا ، ةيحضأ  اوحبذي  نأ  كلذ  مهنك 

يحضي نأ  كل  ال  نملو  .هل  هتعاطو  هبر  رمأل  ميهاربإ  انديس  غايصنا 

محل عيزوت  متيو  .كلذ  نع  اًضوع  مايألا  نم  اًددع  موصي  نأ  قدصتيوأ 

نوحبذي نيذلا  امأ  .اعلا  نم  ىتش  ءاحنأ  ملسملا يف  ىلع  جاجحلا  يحاضأ 

٤٥٠



بيصنو ءارقفلل ، بيصن  ب  اهمحل  نومستقيف  مهتويب ، يف  مهيحاضأ 

ةعش لزتخت  اذكهو ، .مهسفنأل  رخآ  مسقو  ناجلاو ، براقألا  ةفايضل 

، نمحرلا ةعاطو  نارفغلا ، يه : ةيساسأ ، ةيمالسإ  ئدابم  ةعبرأ  تافرع 

.تاخلا لعفو  هللا ، ىلع  لكوتلاو 

نأل تافرع ؛ لبج  ىلع  نحنو  برشلاو  لكألا  نم  كن  الأب  مامإلا  انحصنو 

نأو ىنم ، يف  اهانكرت  يتلا  كلت  نم  ةيئادب  كأ  تناك  كانه  ضيحارملا 

رداغن نأ  ررقملا  نم  ناكو  .ةفلدزم  يف  اًددع  لقأ  نوكتس  ةيحصلا  قفارملا 

يذ نم  عساتلا  موي  رجفو  ليللا  فصتنم  ب  ام  تافرع  بوص  ىنم  نم 

يضقن ثيح  ةفلدزم ، ىلإ  لقتنن  نأ  لبق  تافرع ، يف  مويلا  يضقنو  ةجحلا ،

، اًرجف ةعبارلا  يف  انقلطناو  .ءسلا  فحتلنو  ضرألا ، شرتفن  ديعلا  ةليل 

.اًرتموليك رشع  ةعبرأ  دعب  ىلع  تافرع ، ىلإ  نمزلا  نم  ةعاس  لالخ  انلعصوو 

ح يف  ةقراحلا ، ءارحصلا  قوف  ايلك  تقرشأ  دق  سمشلا  اهنيح  تناكو 

نإ امو  .انب  ةطيحملا  لالتلا  ناضحأ  ب  انرظتنت  مايخلا  نم  ةنيدم  تناك 

ىلع نم  .ةمحرلا  لبج  وحن  سأ  نأ  تررق  ىتح  انل  صصخملا  عضوملا  اندجو 

ةجح يف  ةخألا  هتبطخ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  بطخ  لبجلا ، اذه 

ةالصلاب لاجرلا  ىصوأو  احص ، فلأ  ةئم  ءاهز  اهرضح  يتلا  غادولا 

.ًاخ مهتاجوزبو 

ةحيصن ىلع  ًءانبو  ةميخلا ، عضوم  فرعتأ  نأ  تلواح  قلطنأ ، نأ  لبق 

ىتح انتميخ ؛ ىلإ  ةبسنلاب  دعُب  نع  لبجلا  رظنم  ركذتأ  نأب  ةنيمأ  ةروتكدلا 

أوسأ يفو  .دوع  تقو  ةهباشتملا  مايخلا  رحب  طسو  هفرعتأ  نأ  نم  نكأ 

يقنع نح  فتاوهلا  ماقرأ  ضعبو  يفيرعت ، ةقاطب  لمحأ  تنك  دقف  لاوحألا ،

أ  غ  يبناج ، نم  ةرطاخم  تناك  كلت  نأ  اًديج  تكردأو  .اًطايتحا 

لبجلا ىلإ  يسم  تأدبو  .لبجلا  دوعص  يف  يتبغر  مواقأ  نأ  عطتسأ 
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نأ ىلإ  ةيلمرلا ، قيرطلا  قوف  مث  ةغص ، تاجش  ب  تررمو  .فيرشلا 

لبج دودح  ىلإ  شت  مجحلا  ةبك  ءارفص  تامالع  تيأرو  عراش ، ىلإ  تلصو 

دجوي ةمحرلا  لبج  نأ  تدقتعا  يذلا  هاجتالا  يقيرط يف  تلمكأو  .تافرع 

اًيراوتم لازي  ناك ال  هنأل  دعب ؛ هتيؤر  عيطتسأ  نكأ  نم أ   مغرلا  ىلع  هيف ،

جاجحلا نم  ددع  هيلع  ناكو  لبجلا ، حال يل  ام  ناعرس  نكلو  .راجشألا  فلخ 

ىتح لبجلا  حفس  ىلإ  تلصو  نإ  امو  .ضيبألا  مهسابل  يف  اوناك  نيذلا 

، ًارتم تسوحن  عفتري  يذلا  لبجلا  قلستت  تناك  يتلا  عومجلا  ىلإ  تممضنا 

.اهقلست عيطتسأ  نل  تكردأف أ  نارتم ، اهعافترا  ةرخص  دنع  تفقوت  نأ  ىلإ 

؛ ىلعألا نم  ّيلإ  دت  ٍديب  ْذإ  هلعف ، يننك  يف  ركفأ  كانه  تفقو  نيبو 

نم ناكو  .ةرخصلا  كلت  يلتعأ  نأ  ىلع  دعاسو  يديب  كسمأ  ٍجاح  دي  تناك 

نوهبنتي اوناك  سانلا  نأ  فيك  جحلا  ةلحر  لالخ  ءرملا  رعشي  نأ  ليمجلا 

كلذل تبجعو  جاحلا ، كلذ  تركشف  .اهنوعاريو  اًضعب ، مهضعب  تاجايتحال 

مهنم الك  نأ  نم  مغرلا  ىلع  جاجحلا ، لصي ب  هنأب  تسسحأ  يذلا  طبارلا 

ال دقو  اًضعب ، مهضعب  نوفرعي  الو  اعلا ، اذه  نم  ةفلتخم  نكامأ  نم  أ 

.اًدبأ اًددجم  نوقتلي 

طقتلي يل نأ  جاجحلا  دحأ  نم  تبلط  ًاخأ ، لبجلا  ةمق  ىلإ  تلصو  ح 

ريوصت ةلآ  ليغشت  ةيفيكب  ةيارد  ىلع  نكي  هنكل   كانه ، ةروص 

طغضي نأ  ةرملا  هذه  عاطتسا  رخآ ، ٍجاح  ىلإ  يبلطب  تهجتاف  ةيكيتاموتوأ ،

جاجحلا ب  اًبسانم  اًعقوم  يسفنل  تدجو  دق  تنكو  .ريوصتلا  رز  ىلع 

شت تناكو  ةبعكلا ، هاجتا  هلك يف  تافرع  ديعص  هتيفلخ  رهظي يف  نيرخآلا 

جيجحلا عومج  ربع  علطتأ  كانه  تفقوو  .كلذ  ىلإ  تامالعلا  نم  ثك 

يذلا خماشلا  لبجلا  ىلإ  مايخلاو ، راجشألاو  شارحألا  ب  اوعمتجا  نيذلا 

، اًحابص ةنماثلا  تزواجت  دق  نكت  ةعاسلا   نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .قفألا  دسي 

ةلظملا يعم  ترضحأ  ةديعس أل  تنكو  ةعفترم ، تناك  ةرارحلا  ةجرد  نإف 
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يف تقرغتساو  اهتحت ، تسلجف  .انلوصو  ىدل  انيلإ  تمِّلُس  يتلا  ةيسمشلا 

.ءاعدلا

أدب يذلا  لبجلا  نم  ًالوزن  لجرتأ  تأدب  ةقيقد ، عبرأو  سمخ  وحن  دعب 

ناكم سمتلأ  عراشلا  ىلع  ترس  مث  جاجحلاب ، كأف  كأ  محدزي  اهتقو 

ضعب تناك  يف  كانهو ، انه  رشتنت  ةمقلا  ماوكأ  تناكو  .انتميخ 

بوك ىلإ  ةسام  ةجاح  يف  تنكو  .ةفيفخ  تابجو  عيبت  ةلقنتملا  تابرعلا 

، ركسلاو بيلحلا  ضعب  عم  هتلوانتو  لب  هدجأ ، نأ  يف  ُتْقِّفُو  دقو  ياش ،

ديزملا لقت  تالفاحلا  تناكو  .حلم  ةشر  عم  تقولسم  تضيب  ىلإ  ةفاضإ 

جاجحلا لمحي  ناك  اهضعب  نإ  لب  فقوت ، الب  لصي  اهضعبو  جاجحلا ، نم 

عافترا يف  ةرارحلا  تاجرد  تناكو  .ماحدزالا  ةدش  نم  اهفقسأ  ىلع  ىتح 

دجأ نأ  تعطتسا  ةنكمتم ، ةفاشكل  يوثنألا  سدحلاو  هللا ، لضفبو  رمتسم ،

.انتميخ ىلإ  ةدوعلا  قيرط 

رصعلا الص  ب  لصفي  يذلا  تقولاو  رثألا ، يف  ءاج  ك  ةفرع ، جحلا 

.تاوعدلا باجتست  هيفو  ءاعدلل ، تقو  لضفأ  ةرفغملا  موي  سمش  بيغمو 

.اهتك نم  قفألا  يطغت  مويلا  كلذ  دهشت  يتلا  ةكئالملاو 

نأش كلذ  أش يف  ةميخلا  تيخرتسا يف  مويلا ، كلذ  نم  ىقبت  ام  لالخو 

ةباجتسا تقو  لالخ  انتقايل  متأ  يف  نوكن  كلذو   نيرخآلا ، جاجحلا  ّلج 

لب فالآلا ، تائم  ىلإ  مضنألةميخلا  نم  تجرخ  رصعلا ، ةالص  دعبو  .ءاعدلا 

اًسملت ةعارضلا  فكأ  عفار  تابثو ، ةمهب  اوفقو  نيذلا  جاجحلا  نم  يالملا 

موي رشحلا ، موي  نع  ةروص  ّدعُي  فوقولا  اذه  نإ  .ةرفغمو  هللا  نم  ةمحرل 

ميلسلا بلقلاب  ىوس  دتعي  الو  ءيش ، نم  ءرملا  نع  ايندلا  لام  ينغي  ال 

تحرو يتقاطو ، يزيكرت  لك  تعمجتساو  َّيَّفَك  تعفرف  .حلاصلا  لمعلاو 

اًفورعم ّيلإ  ىدسأ  وأ  دعاس ، نم  لكو  اقدصأو  يتلئاعل  صالخإ  لكبوعدأ 
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مالسلا ّمعي  نأ  اًضيأ  توعدو  ةجاح ، وأ  قيض  يف  وه  نم  لكلو  ايح ، يف 

ةءاسإ يأ  رفغي يل  نأ  ّلجو  ّزع  هللا  تلأسو  .لبقتسملا  اعلا يف  اذه  خلاو 

نم كلت  انلاح  ىلع  انيقبو  .ّيلإ  ءاسأ  نم  لكلو  ناسنإ ، يأل  ينم  تردص 

.سمشلا بيغم  ىتح  ىلاعتو  هناحبس  قحلا  ىلإ  لتبتلاو  ءاعدلا 

سانلا اندجو  اهيلإ ، انلصو  املو  .ةفلدزم  ىلإ  انباهذ  دعوم  كلذ  دعب  ناح 

اوطغو ءارمسلا ، لامرلا  ىلع  ةيطغأ  وأ  ةيكيتسالب  ةشرفأ  اوشرتفا  دقو 

اندجو نأ  ىلإ  رذحب  مهنيب  انيشمو  .رصبلا  ّدم  ىلع  ةحاسم  مهداسجأب 

مجح زواجتي  ةاصح ال  عبرأو  اًعست  اّنم  لك  كلذ  دعب  عمجو  .انتيبمل  اًناكم 

موجنلا رون  تحت  مونلا  ىلإ  دلخن  نأ  لبق  نثا ، وأ  اًرتميتنس  اهنم  لك 

تفحلتف اًئيشف ، اًئيش  ضفخنت  ةرارحلا  تاجردب  تسسحأو  .ةئلألتملا 

تظقيتسا ىتح  ينيع  تضمغأ  نإ  امو  .ءسلا  لمأتأ  تحرو  اطغب ،

نأ تدجو  يلوح ، ترظن  .يمساب ح  ينيداني  مهدحأ  توص  ىلع  اًددجم 

ناك يذلا  مظنملا  دحأ  ءانثتساب  اولحر  دق  يتعومجم  اوناك يف  نم  عيمج 

اوقلطني نأ  اوررق  يتعومجم  جاجح  نأ  ّبتف يل  .قالطنالل  دعتسي  لازي  ال 

اولحر مهنأو  يلاتلا ، مويلا  ىنم يف  ىلإ  هجوتملا  نيرخآلا  جاجحلا  يقاب  لبق 

نأل مهب ؛ قاحللا  ّدوأ  تنك  نإ  يروف  نم  اًضيأ  انأ  قلطنأ  نأ  ّيلع  ناكو  .ًالعف 

ناك يتلا  ةلفاحلا  نأ  وه  ثدح  ام  نكل  .ىرخأو  ةظحل  أت ب  دق  ةلفاحلا 

انيلع ناكف  كانه ، ةدوجوملا  تالفاحلا  نم ب  نكت  انلقت   نأ  ضرتفملا  نم 

.قيرطلا بناج  ىلع  ةعاسلا  ىلع  ديزي  ام  رظتنن  نأ 

نرقلا تاينينا  يفو  .تارمجلا  يمر  لحم  اندصق  ىنم  ىلإ  انلوصو  ىدلو 

ةحجانلا اهتينغأ  سيسكنيإ )  ) ةيلارتسألا كورلا  ةعومجم  تقلطأ  يضاملا ،

ئبتخي يذلا  ناطيشلا  وه  انم  دحاو  لك  : » اهيف ءاج  يلخاد ،) ناطيشلا يف  )

انتابغر درطوهو  مجرلا ، ةعش  هنك  صخلت  تلكلا  هذه  نإ  «. لخادلا يف 
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ْيأ دسحلاو ، عشجلاو  بضغلاو  ربكتلاو  ربصلا  ةلق  لثم  ةعيضولا ، انتاوزنو 

.ميوقلا قيرطلا  نع  انب  َىأنيو  اًئّيس ، اًفرصت  فرصتن  نأ  ىلإ  انعفدي  ام  لك 

نأ عيطتسأ  دعأ  ملف  هغلبم ، بعتلا  ينم  غلبو  فصتنا ، دق  ليللا  ناك 

ىلع ياش  بوك  ءارشب  ىوس  انل  حمسي  ال  اهنيح  تقولا  ناكو  .ّينيع  حتفأ 

ىلع ةبوصنملا  لاحملا  كلت  دحأ  نم  ةمطافلو ، ةنيمأ  ةروتكدللو  يل  لجع ،

تناكو .انتميخ  نم  برقلاب  ةيلمرلا  قيرطلا  ىلع  ةعاس  نيرشعو  عبرأ  رادم 

، تارتموليك ةعبرأب  رَّدُقت  تارمجلا  يمر  ناكم  نع  انلصفت  يتلا  ةفاسملا 

انعبتتف .ركابلا  حابصلا  كلذ  يف  يس  الو  ام ، اًئيش  ةليوط  ةفاسم  يهو 

ناك ذإ  ناطيشلا ، مجر  ناكم  وحن  قيرطلا  ىلإ  شت  ةمخض  ةيئوض  تاراشإ 

ةثالث تارمجلا  يمر  ناكم  ينُب  دقو  .كانه  انلوصو  ىدل  ّلح  دق  حبصلا 

نكمتي ىتح  راودألا  كلت  ةاذاح  رسج  اًضيأ  ينُب  دقو  لكشلا ، ةيرئاد  راودأ 

.رسجلا كلذ  نم  وأ  ناكملا ، ةيضرأ  نم  امإ  مهتارمج ، اومري  نأ  نم  جاجحلا 

.انتارمج يمرل  رسجلا  قوف  دعصن  نأ  انيأتراف 

نم ثك  ةافو  تارمجلا  يمر  موي  دهش  ةبقاعتملا ، تاونسلا  ىدم  ىلعو 

ةرشابم هتارمج  ىمر  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نأ  درو  دقو  .جاجحلا 

نإف مالسلا ، هيلع  هتنس  غابتا  نورحتي  ملسملا  نألو  رهظلا ؛ ةالص  دعب 

نم ثك  غوقو  يف  اًببس  ناك  رهظلا  ةالص  دعب  ام  ةدم  يف  ديدشلا  محازتلا 

ىلع نوفرشملا  راتخا  دقف  ظحلا ، نسحلو  .ةدملا  هده  يس يف  الو  ثداوحلا 

يمر انعباتو  ةيوبنلا ، ةنسلل  يف  رحلا  ليوأتلا  اذه  اوعبتي  الأ  انتعومجم 

ةصتخملا تاطلسلا  نأ  ًلع  رجفلا ، تقو  قحاللا  مويلا  لالخ  تارمجلا 

اذه نأ  هيف  كشال  مو  .ةعاس  نيرشعو  عبرأ  يف  يمرلا  ةدم  تددح  دق 

نأ انعمس  مايألا ، دحأ  ةهظ  يفو  .انحاورأ  ىلع  ظفاح  دق  ميكحلا  رارقلا 

فّلخو اجاح ، ةايحب 346  ىدوأف  رسجلل ، يقرشلا  لخدملا  لصح يف  اًعفادت 
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ندال نبا  ةعومجم  تنب  ةثداحلا ، هده  بقعو  .ىحرجلا  نم  تائم  ضعب 

.رسيأ ٍوحن  ىلع  جاجحلا  عومج  يوتحت  ىتح  ةدع  قباوط  نم  ايفاضإ  اًرسج 

يف ةوق ، نم  تيتوأ  ام  لكب  تايصحلا  تيمر  رجفلا ، رون  غوزب  عمو 

عم كلذ  دعب  تدعو  .عللا  ناطيشلا  ىلع  يضقأ  نأ  ىلع  ةزعو  رارصإ 

تقولا نم  اًعستم  دجن  نأ  نم  ًاخأ  انّكو  ىنم ، ىلإ  ةنيمأ  ةروتكدلا 

يلمعلا بناجلا  اذهب  انعتمتسا  اننأ  ىلع  انقفتاو  .اًضعب  انضعب  ىلإ  ثيدحلل 

يف طقف  سيل  انناإ  ربتخن  نأب  انل  حمس  هنأل  فينحلا ؛ اننيد  ةسرم  نم 

يدسج ناحتما  جحلا  نأ  كلذ  .كلذك  ايحورو  ايدسج  لب  يلقعلا ، هدعب 

.يحورو يفطاعو 

سبالم تلدبو  تلستغاو  اًفيفخ ، اًراطفإ  تلوانت  ةميخلا ، ىلإ  تدع  املو 

ناكو .ةرونملا  ةنيدملا  نم  اهتيرتشا  دق  تنك  ةنولم  ةليوط  ةءابعب  مارحإلا 

ىظحيو عمتجت ، نأ  هيف  تالئاعلا  ةداع  ترج  يذلا  ىحضألا ، ديع  اهموي 

اوجح نأ  مهل  قبس  نيذلا  تالئاعلا  دارفأ  درسي  ح  يف  ايادهلاب ، لافطألا 

، مارحإلا نم  للحتللو  .كلت  مهتبرجت  هوشاع يف  اًصصق م  مارحلا  هللا  تيب 

لاجر نم  ثك  قلح  هتايح ، ةديدج يف  ةيادب  ءرملا  لالهتسا  ىلإ  زمري  يذلاو 

تاعشلا ضعب  صقب  ءاسنلا  تفتكا  يف  اًضعب ، مهضعب  سوؤر  انتعومجم 

ةميخلا يف  اقيفر  تماقو  .ةرمعلا  نم  انئاهتنا  بقع  انلعف  دق  انك  لثم 

ىلع دمتعت  ةدق  ةيدنه  ةقيرط  عاّبتاب  دئازلا  هجولا  رعش  ضعب  ةلازإب 

هجولا ىلع  ةسالسو  ةعارب  لكب  طيخلا  رّرُ  ثيح  طيخلا ، مادختسا 

نم ىرخأ  ةعومجم  انتدهأ  دقو  .اهيف  بوغرملا  غ  تاعشلاب  صلختلل 

اهئاخسو اهمرك  نع  ّربعت  نأ  الإ  ترثآو  انل  ةرواجم  ةميخ  تناك يف  جاجحلا ،

، مويلا كلذ  نم  ىقبت  ام  امأ  .يراكلا  نم  اًذيذل  اًقبط  ةيحضتلا ، موي  يف 

.تاديسلا يقاب  عم  ةميخلا  هتيضقف يف 
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ىلص دمحم  بيبحلا  ةنسب  ًءادتقا  ىنم  يف  ةثالثلا  قيرشتلا  مايأ  انيضق 

تناك ثيح  .ايندبو  ايسفن  انل  ةدهجم  ةبرجت  كلت  تناكو  ملسو ، هيلع  هللا 

ةبرضب ةنيمأ  ةروتكدلا  تبيصأ  دقو  .راهنلا  لالخ  ادج  ةديدش  ةرارحلا 

تقو ةقراحلا  سمشلا  ةعشأ  تحت  اهجورخب  تأطخأ  نأ  دعب  ةفيفط  سمش 

اًطيسب انلكأ  ناك  يف ح  ةبلصلا ، ضرألا  قوف  انشرف  ىلع  مانن  اّنكو  .ةهظلا 

ةميخلا اقيفر يف  تناك  دقف  انتعومجم ، ةديس يف  لوطأ  تنك  ألو  .ادج 

نهفتاوه تايراطب  نحاش  لصفأ  وأ  لصأ  نأ  اًراركتو ، اًرارم  ينم ، لطي 

كلذو طئاحلا ، ىلع  نيرتم  عافترا  ىلع  عقت  تناك  يتلا  ءابرهكلا  رداص 

حلاصلا ءاعدلا  ناكف  ةمدخلا ، كلت  ىلع  يرجأ  امأ  .ةمالسلا  دعاوقل  ةاعارم 

نع ةرابع  تناكو  ةيويند ، ةيده  كلذ  ءاقل  تيقلتو  .رجأ  لضفأ  ناكو  يل ،

.ةدئاف ربكأ  هنم  تدفأ  كيتسالبلا ، نم  قبط 

نأ نم  مغرلا  ىلع  ةميخلا ، يف  ّنك  نم  عيمج  عم  ةبيط  يتقالع  تناكو 

نم اًمود  دكأتلا  ناديرت  اتناك  تديس  نأ  كلذ  .ةيدرو  اًاد  نكت  رومألا  

ناكو .اهلالخ  نم  رظنلاب  لجر  يأل  حمست  ةميخلا  ةحتف يف  ّيأ  دجوت  هنأ ال 

رمأ وهو  ةميخلا ، ىلإ  لوخدلاب  يجراخلا  ءاوهلل  حسلا  مدع  ينعي  كلذ 

لاجرلا نإ  : » ةلئاستم تايرخألا ، ءاسنلا  ىدحإ  تّدر  دقو  .هببسب  انيناع 

دق َمِلف  ملا ، مرحلا  يف  ىتحو  لب  ةفلدزم ، يف  نيرواجتم  نوماني  ءاسنلاو 

كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  ام .»؟ ةلكشم  ءاوهلل  ذفنم  ىلع  ءاقبإلا  لكشي 

يف دفانملا ، ةلوفقم  ةميخلا  ىلع  اتقبأ  تللا  تديسلا  عانقإ  نم  نكمتت 

.قرعلاو رحلا  ةدش  انيناع 

ةمركملا ةكم  ىلإ  ةدوعلا  تقو  ناح  ىنم ، ةثالثلا يف  مايألا  ءاضقنا  دعبو 

ىقبت ام  لكو  .دودحلا  دعبأ  ىلإ  اًحيرم  يريرس  ناكو  .ديدج  نم  ةراضحلاو 

ءافتحاللو .ةفرشملا  ةبعكلا  لوح  عادولا  فاوط  وه  جحلا  رئاعش  ماإل  انل 
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نأ تررق  ةماعلا ، تامحلا  لاستغالاب يف  اًعرذ  تقض  ألو  ةبسانملا ، هذهب 

دقو .مرحلا  ةلابق  ةرشابم  عقي  يذلا  لاتننتنوكرتنأ  قدنف  بجي يف  أضوتأ ك 

نأ نم  مغرلا  ىلع  كلذب ، فطل  لكب  قدنفلاب  لابقتسالاب  فلكملا  حمس يل 

ةعت ترعش  دقلو  .ايرصح  قدنفلا  ءالزنل  ةصصخم  تناك  تامحلا  كلت 

ةدّوزم تناكو  ماخرلاب ، تينُب  يتلا  ةيرصعلا  تامحلا  مدختسأ  انأو  ةبك ،

قيحاسم عضأ  نكأ  ألو   .طئاحلا  ضرعب  ايارمو  ةعمال ، ةيضف  بانصب 

أكو ترعش  لامرلا ، هنم  تلان  يذلا  رغملا  ابلج  يدترأ  تنكو  ةنيزلا ،

ةقينأ ءادوس  تاءابع  نيدتري  تنك  اوللا  ضايرلا ، ءاسن  مامأ  ةدرشتم 

.ًالاتخم نوكي  نأ  جاحلل  يغبني  ال  نكل  .عمال  يسام  زيرطتب  ةعّصرم 

نحدتما دقو  ةآرملا ، مامأ  انرعش  ففصن  نحنو  نهضعب  عم  ةهرب  تثدحتو 

.نههوجو ىلع  نهباقن  لدس  َنْدِعُيو  اهسأر ، اّنم  لك  يطغت  نأ  لبق  يرعش 

ال هنأ  جأف  نهيلإ ، ةبسنلاب  اًجعزم  اًرمأ  باقنلا  ءادترا  ناك  نإ  نهتلأسو 

، ةقهارملا نس  ذنم  هئادترا  نأدب يف  نهنأ  يس  الو  ركذي ، جاعزإ  يأ  لكشي 

.هغ اًسابل  نربتخي  كلذلو  

اًضعب انضعب  انأنهو  زيزعو ، مامإ  ديسلا  عم  عادولا  فاوط  تيهنأو 

نكل اًروربم .» اجح  : » يهو فقوملا ، اذه  جاجحلا يف  اهلوادتي  يتلا  ةرابعلاب 

اًبيرقت انرس  نأ  دعبو  .ىرخأ  ةرم  ناطيشلا  داع  ىتح  جحلا ، ىهتنا  نإ  ام 

، لقنلا لئاسو  ةلق  ببسب  مرحلاو  اننكس  ب  لصقت  يتلا  اهلك  ةفاسملا 

تلواحو .مامإ  ديسلا  ةصاخو  ادج ، كهنم  اّنك  عادولا ، فاوط  انئادأو 

اوناكو .ىودج  نود  نكل  اننكسرقم ، ىلإ  انديعتل  ةرجأ  ةرايس  فاقيإ 

يذلا جاحلا  انقيدص  ىلإ  شأ  تنكو  .ةدج  ىلإ  رفسلاب  لوغشم  مهعيمج 

، حاتري نأ  ىلإ  ةجاحلا  سمأ  ناك يف  يذلاو  ةنس  عست  رمعلا  نم  غلبي  ناك 

.قئاسلا دحأ  ىلإ  ثدحتأ  انأو  انأو  يربص  تدقفف  انب ، أبعي  اًدحأ   نكل 

نم مغرلا  ىلع  أل  يسفن ؛ نع  اضرلاب  رعشأ  رمألا ،  يف  تركف  حو 
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.ةيفاك نكت  اهنإف   ناطيشلا ، ةحفاكم  يف  مايأ  ةثالث  لالخ  اهلك  الواحم 

يتبقارم ىلع  يقُبأ  نأ  كلذ  يجح  لالخ  اهتملعت  يتلا  سوردلا  ب  نمو 

سفنلا لاح  نم  حالصإلا  نأل  ّلجو ، ّزع  رب  يتلص  ىلع  ظفاحأو  يسفن ،

ملا مرحلا  نم  ىرخألا  ةهجلا  ىلإ  سن  نأ  انيلع  ناكو  .اًدبأ  يهتني  حافك ال 

انيقلتسا كلت ، انتلحر  يف  قلطنن  نأ  لبق  نكل  .تالفاحلا  ىدحإ  انلقت   

.ىرخأ ةرم  اناوق  عمجتسنو  حيرتسن ، ضرألا   ىلع  تقولا  ضعب 

، ةيراكذتلا ايادهلا  ضعب  ءارشل  تبهذ  ةمركملا ، ةكم  موي يل يف  رخآ  يفو 

كلذبو .ندنل  ىلإ  دوع  ىدل  اقدصأ  عم  همستقأ  مزمز  ءام  نم  بك  ءاعوو 

تألم فصنو ، عيباسأ  ةثالث  ىلع  ديزي  ام  ترمتسا  يتلا  بلقلا  ةلحر  تهتنا 

، تايدحتلا فلتخم  عم  اهلالخ  انلماعت  دقل  .اننايك  ّيقفارم  ىلعو  ّيلع 

انيدأ دقل  .نوفقاو  نحنو  ىتحو  سولج ، نحنو  مانن  فيكو  ربصلا ، انملعتو 

، انل رفغي  نأ  ىلاعتو  هناحبس  هللا  ىلإ  انعرضتو  جحلا ، رئاعش  نم  ةعش  لك 

انضعب انعمجي  يوق  طابرب  اًضيأ  انسسحأو  .هيفخت  امو  انبولق  نع  انفشكو 

.ريدقلا زيزعلا  هللا  نم  كأ  انبرتقا  اننأو  ضعبب ،

تنكو .ةداهشلاو  بيغلا  املاع  يقتلي  ثيح  نوكلا ، بلق  ىلإ  تيتأ  دقل 

، ةرجم موجنلا يف  لثم  فوطي  يذلا  ةيناسنإلا ، نم  عئارلارحبلا  اذه  حبسأ يف 

...هللا تيب  لوح 

كرش نم  اسنإلا  دوجولا  ررحتي  ثيح  دعبلا  كلذ  ًاخأ  تدجو  دقل 

ةعاطلا نم  وج  يف  حورلاحتت  ثيحو  ةيويندلاو ، ةيسحلا  تابغرلا 

.يهلإلاروضحلل اسملا  مالستسالاو 

جحلا نم  هتدوع  دعب  مالسإ  فسوي  اهبتك  يتلا  ةرثؤملا  تلكلا  هذه 

ناكرأ نم  يدبألا  نكرلا  اذه  قمع  نع  ةغالب  لكب  ربعت  ةنس 1980م ،

.مالسإلا
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ىلع ةلصاوتم  ةعاس  ةرشع  يتنثا  نم  كأ  ت  ندنل ، ىلإ  تدع  ح 

ناكو .عئار  ملح  نم  تقفتسا  أك  ترعش  تظقيتسا ، املو  .ًاخأ  قئالريرس 

ةنيكسب ترعشو  ةرونملا ، ةنيدملاو  ةمركملا  ةكم  يف  نالازي  ال  يبلقو  يلقع 

ينمزال دقو  ةنجلا ، نم  ةميغ  فحتلأ  أك  تسسحأو  .ايك  ّيلع  أل  ةرماغ 

ليوط تقو  ّرمو  .اًدبأ  ينقرافي  نأ  هل  درأ  و  ةليوط ، عيباسأ  ساسحإلا  كلذ 

نم لكو  .هيلإ  ثيدحلا  وأ  ناك  ٍصخش  ّيأ  ءاقل  يف  ةبغرلاب  رعشأ  نأ  لبق 

.طقف بَّرقملا  ملسملا  اقدصأ  ضعب  وأ  َّيَدِلاو ، امإ  اوناك  مهعم  تلصاوت 

نكأ و  اهتشع ، يتلا  تاربخلا  اًما  بعوتسأ  نأ  ىلإ  ةجاح  يف  تنك  دقل 

نأ ّيلع  ناكو  .هيف  قلحأ  تنك  يذلا  ليمجلا  اعلا  نم  لزنأ  نأل  ةدعتسم 

نم اًما  ىفاعتي  دحأ  نم  ام  : » هنأ نم  مغرلا  ىلع  جحلا ، ازنولفنإ  نم  ىفاعتأ 

ّنأ ْيأ  اًمويٍركب ، خيشلا أ  ناسل  ىلع  ءاج  ك  ديج » رمأ  وهو  جحلا ، ةبرجت 

زكري هنإ  لب  نكي ، اًئيش   نأك  ةقباسلا  هتايح  ىلإ  دوعي  نأ  نك  ناسنإلا ال 

هجاويو ينهجاو  يذلا  يدحتلاو  .ّلجو  ّزع  هللاب  هتلص  ىلع  ربكأ  اًزيكرت 

يتلا يحورلا  ءاقنلا  ةلاح  ىلع  ظافحلاوه  ناك  جحلا ، نم  مهلك  نيدئاعلا 

.اهب اندع 

خيشلا مألا ، اعلا  يل  ح  يجح ، ىلع  ةليلق  عيباسأ  رورم  دعبو 

يف نيدلا  جارس  ركب  أ  لحارلا  خيشلا  ميركت  لفح  لالخ  فسوي ، ةزمح 

.ةديرف ةصق  يملاعلا  بسكش  حرسم 

، ءلعلا نم  ةلث  يف  رع  نب  نيدلا  يحمرفاس  ىطسولاروصعلا ، لالخ 

دعبو .مالسإلا  يف  ةوخإلا  ضعب  ءاقللرصم  ىلإ  سلدنألا  نم  هيديرم ، اوناكو 

.ةيهشلا ةهكافلا  نم  ًابك  اًقبط  فيضملا  مهل  مدق  مهفرش ، ىلع  ةلفح  ةماقإ 

ةبدأملا ، ةياهن  يفو  .ةهكافلا  لوانت  ىلع  اولبقأو  مهفيضم ، فويضلاركشو 
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قبطلارسُك ليحرلاب ، اًعيمج  نومهي  اوناك  نيبو  .ءيش  ةهكافلا  نم  َّقبتي 
ببس نوفرعي  اوناك  نإ  هعابتأ  رع  نبا  لأسف  .ةهكافلا  يوحي  ناك  يذلا 

قبطلا كلذ  نأ  اهنيح  مهل  حضوأف  .ببسلا  نوفرعي  ال  مهنأ  اوباجأف  كلذ ،

، اهتليل فويضلا  ةك  ىلإ  اًرظنو  لَوْبَم (1) . ةقيقحلا  يف  هنأو  اًديدج ، ناك 

، هللا بابحأ  متنأ ، هومتسمل  امدعب  : » فاضأو .ةهكافلا  لمحل  اًقبط  مدخُتسا 

لو .لبق  نم  هيلع  ناك  لبنأ م  ماقم  ىلإ  ىقتراو  لب  اًرهاط ، قبطلا  حبصأ 

نومهفت له  .قبطلارسكنا  هعنص ، نم  ىلوألا  ةياغلا  ىلإ  دوعي  نأ  ىدافتي 

نإ : » مهل لاقف  اومهفي ، مهنأب   ءلعلا  باجأف  ةصقلل .»؟ قيمعلا  ىنعملا 

قيرط نع  هبلقرهطي ، ناسنإ  نم  امو  ناسنإلا ؛ بلق  ىلإزمري  قبطلا 

يصاعملاب هخطليل  دوعي  مث  مارحلا ، هللا  تيب  ىلإ  جحلا  لثم  ةينيدلارئاعشلا 

«. هبلقرسكنيو الإ  ىرخأ ، ةرم 

.اًدعاصف نآلا  نم  يبلق  رسكي  اًئيش  عدأ  الأ  تررق 

______________________________________

.لسرملاو ءايبنألا  ديعس  ثيداحأب  لفاغلا  هيبنت  يدنقرمسلا يف  (1)

نرقلا ةيادب  يف  اهروط  يتلا  ةيضايرلا  نيرتلا  نم  عون  يه   (2)

ةيوقت ىلع  دعاست  يهو  .ايناملأ  يف  دلو  يذلا  سيتاليب ، فيزوج  نيرشعلا 

نيذلا صاخشألا  ىلع  بك  عفنب  دوعت  اهنإف  يلاتلابو  ةيلخادلا ، تالضعلا 

، ماظتناب اهتسرم  ىلع  ضيرملا  بظاو  نإ  .رهظلا  يف  لكاشم  نم  نوناعي 

، ةينسجلا ةوقلا  ززعتو  مسجلا  ةنورم  نسحت  سيتاليب  نيرا  نإف 
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سحتو مسجلا  فئاظو  يف  مكحتلا  ريوطت  يف  اهتمهاسم  ىلإ  ةفاضإلاب 

ىلعو مسجلا  ءاضعأ  قسانت  ىلع  نيرتلا  هذه  زكرتو  .لمحتلا  ىلع  هتردق 

.مسجلا نزاوت  سحتو  سفنتلا 

.ةاشملا  (1)

.ةقسنمو ةكباشتم  طويخ  (1)

.يّفُخ  (1)

.ينطقرادلا ننس   (2)

.هيف لوبتلل  حلصي  ءانإ   (1)
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رشع سماخلا  لصفلا 

جاوزلا

؟ بحلا ام  فرعتأ 

.مركلا هنإ  اهلك ، ةبيطلا  هنإ 

يمورلا نيدلا  لالج 

، ةيمويلا هتايح  هنيد يف  ميلاعتل  لثت  ًلسم  جوزتأ  نأب  تملح  ام  ًاثك 

شيعأ تنك  يتلا  اوعلا  ب  ةوهلا  رسج  ىلع  اًرداق  نوكي  نأ  تمسوتو 

قرشلا شيعي يف  نأ  ىلع  اًرداق  تيبلا  يعم يف  نوكي  نأ  لمآ يف  تنكو  .اهيف 

يل ادب  صق ، تقوب  مارحلا  هللا  تيب  ىلإ  يجح  ةلحر  دعبو  .اًعم  برغلاو 

ةملسم ةقيدص  نم  ورو  انأ  تعمس  دق  تنكو  .اعدل  باجتسا  هللا  نأكو 

ةدعاسم صصختم يف  ورتكلإ  عقزم  نع  كرويوين  ةدحتملا يف  ممألاب  لمعت 

ضعب ةيادبلا  يف  ّيدل  ناكو  .ةايحلا  كيرش  داجيإ  ىلع  ملسملا  بابشلا 

ور نكل  تنرتنإلا ، ىلع  بس  انملا  لجرلا  داجيإ  نم  ينّك  ىلع  ظفحتلا 

مادختسا ىلع  مويلا  نولبقي  ةفاك  اعلا  ءاحنأ  نم  ملسملا  نإ  يل  تلاق 

ةرونملا ةنيدملا  ربخأ يف  دق  زيزع  ناكو  .اثلا  مهفصن  نع  ثحبلل  تنرتنإلا 

رمألا انركف يف  حو  .ةيرئازجلا  هتبيطخ  ىلإ  فرعتلل  هتليسو  تناك  كلت  نأب 

نم أ مغرلا  ىلع  كلذك ؛ نحن  ةليسولا  هذه  ىلع  مدقن  نأ  انررق  ورو ، انأ 

.اهيلع ةميظع  ًالامآ  دقعأ   

همسا ايبرغم  ناكو  .ينقار  اًصخش  تدجو  ىتح  ليوط  تقو  ِض   

ةدحتملا تايالولاب  ةليوط  تاونسل  ةزفلت  ةطحم  ىدل  ايفحص  لمعيو  ديشر ،

.اًضعب انضعبل  بسانم  انك  اننإف  ورتكلإلا ، عقوملا  بسحبو  .ةيكيرمألا 

ءيش لك  ادبو  .ادج  باذج  هنأ  هتروص  نم  ادبو  ايكذ ، ًيسو  ديشر  ناكو 

يف شيعي  ناك  هنأ  فيرطلاو  .ادج  ةديعب  دالب  يف  ناك  هنأ  غ  ايباجيإ ،
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ةمصاعلا نم  ةبيرق  ةيناملألا ،) ةنيدملا   ) نوات نامج  ىمست  ةقطنم 

لئاسرلا ربع  ماظتناب  لصاوتن  انحبصأ  ام  ناعرسو  .نطنشاو  ةيكيرمألا 

ناكو لبق ، نم  ةدع  تابسانم  انرضح  اننأ  انل  بتو  فتاهلاو ، ةينورتكلإلا 

ةيطغتب ماق  اّنم  الك  نأ  اهنيب  نمو  .لبق  نم  انقرط  عطاقتت  نأ  نكمملا  نم 

اندجوو .م  ماع 1992 ةنولشرب  اهتفاضتسا  يتلا  ةيبميلوألا  باعلألا  ةرود 

ميقي ملسم  هنأب  ديشر  ربخأو  .انم  ٍّلك  ةايح  يف  ةدع  قفاوت  طاقن  كلذك 

نم مغرلا  ىلع  ناكو  .هيف  هتنسحتسا  رمأ  اذهو  ناضمر ، موصيو  ةالصلا ،

ناكو .ةءارقلاو  ةضايرلا  ةسرمو  ةيفاقثلا  ةايحلا  ىلع  اًحتفنم  يلثم ، كلذ ،

ةايحلا يف  ةثك  تاقالع  هلو  يضايرو ، يسايس  عم  ٍتاءاقل  ىرجأ  دق 

ءيشلا يعم  ثدح  دقل  .ةينيدلا  هتايحب  كأ  تهم  حبصي  نأ  لبق  ةماعلا 

يف ةيمالسإلا  ئدابملا  جامدإ  ةيفيكو  نيدلا  نع  انثدحتو  .ىرخألا  انأ  هسفن 

، همهت ال  نيدلل  ةقيضلاو  ةيفرحلا  ةبراقملا  نأب  ربخأو  ةيمويلا ، ةايحلا 

.هتلئاع نع  اًدبأ  بيرغ  يفوصلا غ  ثارتلا  نأو  اًخيش ، ناك  هدج  نأب  اًفيضم 

ثحبأو اهب ، نموأ  تنك  يتلا  ئدابملا  اًما  قفاوي  يل  هلوقي  ام  لك  ناكو 

نمو ايفحص ، لمعي  ناك  هنأب  كلذك  ديشر  ربخأو  .ايح  كيرش  يف  اهنع 

بالبللا (1)، ةطبار  تاعماج  نم  ددع  هتسارد يف  تاقفن  يطغي  كاذ  هلمع 

، اًبوهوم ناك  هنأ  حضاولا  نمو  .ايدام  برغملا  يف  هتلئاع  معد  يف  مهسيو 

ةبسان ةدرو  اهب  ةينورتكلإ  ةقاطب  لسرأ يل  حو  .ةيلوؤسملا  ّسحب  ىلحتيو 

نإ ام  مويلا ، كلذ  ءاسم  يفو  .ةهرب  فقوت  يبلق  نأب  تسسحأ  بحلا ، ديع 

.ايح يف  ديدج  صخش  كانه  ناك  اذإ  ع  يننلأس  ىتح  اقيدص  ينتأر 

دق نكن  اننأ   كلذ  لبق ، نم  هعقوتأ  ىًحنم   ذختت  رومألا  تناك  دقل 

.دعب انلباقت 

بلطي ةينورتكلإ  ةلاسر  ديشر  يل  لسرأ  ح  ةبك  داعس  تناك  مكو 
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ًاتاتب يف فولأمغ  رمألا  اذه  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .جاوزلل  يدي  ةحارص  اهيف 

، طابترالا  يف  ةداجلا  ديشر  ةين  ىلع  لدي  ناك  هنإف  ةيبرغلا ، ةفاقثلا 

.جاوزلا راطإ  ىوس يف  نوكت  نل  اننيب  ةيلبقتسم  ةقالع  يأ  نأ  كلذ  ينعيو 

لقتنيو نطنشاو ، ةيكيرمألا  ةمصاعلا  هلمع يف  نم  ليقتسي  نأ  ديشر  حرتقاو 

نأ ىلإ  رطضي  ال  ىتح  ديدج ، لمع  نع  اهيف  ثحبيو  ندنل ، يف  شيعلل 

نأ اننك  لمع ، ىلع  لوصحلا  يف  حلفأ  اذإو  اهتفلأ ، يتلا  ايح  نع  دعتبأ 

يف شيعلل  هلاقتنا  نكل  .ايلاثم  هحارتقا  يل  ادبف  رخآ ، ناكم  ىلإ  اًعم  لقتنن 

دعو يف ح  ىلوألا ، ةتسلا  رهشألا  لالخ  هليعأ  نأ  ّيلع  نأ  ينعي  ناك  ندنل 

ةدئاع تنك  ألو  ايح ؛ نم  ىقبت  امل  اجايتحا  ىلع  رهسيو  ينليعي ، نأب 

انكو .ايدرو  ءيش  لك  ىريو  ًالئافتمو  اًجهتبم  يبلق  ناك  جحلا ، ةلحر  نم  اوت 

، ةدحاو عوبسأ  ةياهن  ةلطع  ءانثتساب  ايموي ، ةينورتكلإلا  لئاسرلا  لدابتن 

.اًتقؤم اننيب  لاصتالا  عطقناف  ادنك ، رؤم يف  روضحب  اهلالخ  لغُش 

اهب تيقلت  تنك  يتلا  جرُتأ ، ةسسؤم  نم  مي  مثيه  خيشلا  تيقتلا 

ح ةبك  يتشهد  تناك  مكو  .ةليوط  نس  ىدم  ىلع  ةيسارد  تارود 

فالتخا اهنيب  نم  ناك  ةدع ، بابسأل  ةجيزلا  هذه  ىلع  مدقأ  الأب  ينحصن 

«. هتجوز ةلاعإ  نع  لوؤسملاوه  مالسإلا ، يف  جوزلا  نإ  : » يل لاقو  .انعئابط 

يقلأ الأ  تررقف  .ةنيمأ  ةروتكدلا  يتقيدص  نم  اهسفن  تلكلا  تعمس  دقو 

ادج اًحضاو  ناك  ديشرب  ينعمجي  ناك  يذلا  قفاوتلا  نأل  حئاصنلا ؛ كلتل  ًالاب 

ليوط نمز  يلع  ّرم  دقف  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .ًالعف  هّبح  تعقوو يف  ّيلإ ، ةبسنلاب 

هذهل ْدِرُأ  و  .كلذك  مالسإلا  هب  لبقي  م  سيل  اذهو  ةديحو ، انأو 

فرعأ تنكو  انتداعس ، قيرط  يف  ةع  رجح  فقت  نأ  ةطيسبلا  تارابتعالا 

، مهعم نهتايح  ةيادب  يف  نهجاوزأ  َنْلَعأ  اوللا  ءاسنلا  نم  اًددع  اًضيأ 

نأ ةطيرش  ديشر  حارتقا  ىلع  تقفاوو  .ليوطلا  ىدملا  ىلع  اضرلاب  نْمعَنو 

اهتيقلت يتلا  ىرخألا  جاوزلا  ضورعل  يرهظ  تردأ  يف  اننيب ، مهافت  ثدحي 
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.يجح دعب 

، هئاقلل بكلا  يقوش  ىلإ  اًرظنو  حصفلا ، ديع  يف  ندنل  ىلإ  ديشر  لصو 

انأو يف ةفيحصلا  تأرقو  ام ، اًعون  ةرتوتم  تنكو  .راطملا  هلابقتسال يف  تبهذ 

»؟ نايتسيرك ةسنآ  : » لوقي ًاتوص ، ةأجف  تعمسف  .راطملا  باب  دنع  هراظتنا 

ىلإ ًالئام  هنولو  تيلسع ، تبك  هانيع  تناكو  .اًفيطل  ادبو  ديشر ، ناكف 

نم هيلع  ودبي  م  انس  ربكأ  ةقيقحلا  يف  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ةرمسلا ،

، ندنل ىلإ  انقيرط  يفو  .ورتكلإلا  عقوملا  ىلع  اهمدختسي  ناك  يتلا  ةروصلا 

هعابطنا ناكو  .ينبجعأ  هنإ  هل  تلقف  حلا ، كلذ  ىتح  هيف  ييأر  نع  ينلأس 

راطملا آر يف  ح  هنأب  اًقحال  يل  فرتعاو  .يل  لاق  ك  كلذك ، ايباجيإ  ينع 

: هسفنل لاق  يعيبطلا ، فوصلا  نول  هنول  ناكو  رغملا ، يفطعم  يدترأ  انأو 

مويلا لالخو  ءاشعلا ، تددعأ  تيبلا ، ىلإ  انبهذ  ح  يتجوز .» هذه  »

ىلعو اننيب  عمجي  اًحضاو  اًماجسنا  كانه  نأ  اندجو  هلوصو ، ابقعأ  نيذللا 

تناكو .اًضعب  انضعب  نم  كأف  كأ  برتقن  اننأب  انسسحأو  ةدع ، تايوتسم 

عوبسألا ةياهن  يضقت  اهل   ةقيدص  تعد  رفينج ، اهنيح ، نكسلا  يتقيفر يف 

ىلع مدقن  نأ  انررقف  .ديشرب  اتبجُعأ  هنأ  يل  ناتنثالا  تّرسأ  دقو  .اهعم 

دقع لفح  فيضتست  نأ  ىودف  يتقيدص  تحرتقا  دقو  جاوزلا ، ةوطخ 

.ءاقدصألا نم  دودحم  ددع  روضحب  اهتيب  نارقلا يف 

ستنجير دجسم  يف  ةالصلل  ديشرو  انأ  تبهذف  ةعمج ، موي  اهموي  ناك 

ُتيّدأ يتلا  ةعومجملا  نمض  ناك  يذلا  مامإ  ديسلا  انلباق  ثيح  كراب ،

ضعب انطقتلاو  .جاوزلا  اذه  يليكو يف  ماقم  ماق  يذلاو  اهعم ، جحلا  ةضيرف 

يف تيأر  دق  تنكو  .دجسملل  ةرواجملا  ةقيدحلل  هشلا  بابلا  دنع  روصلا 

ةلآ ةسدع  مامأ  مهنارتقا  ةظحل  نودلخي  مهو  ناسرعلا  نم  ًاثك  لبق 

تناك .ىودف  تيب  ىلإ  كلذ  دعب  انبهذ  مث  ناكملا ، كلذ  يف  ريوصتلا 
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، هقيدصو ىودف  نبا  هو  نارقلا ، دقع  ىلع  نادهاشلاو  مامإلاو  اقيدص 

، جوزلا نم  ٍّلك  تايلوؤسم  نع  باضتقاب  مامإ  ديسلا  ثدحتو  .انراظتنا  يف 

هلماعيو همرتحيو  رخآلا  ّرس  ظفحي  نأ  هنم  ٍّلك  ىلع  عتي  ثيحب 

دعبو .اهلك  ةيداملا  هتجوز  تايجاحب  مايقلا  جوزلا  راودأ  نم  نأو  فورعملاب ،

انسلجو انل ، روصلا  ضعب  اف  تطقتلا  رخآلل ، جاوزلا  متاخ  اّنم  لك  سبلأ  نأ 

ديسلا عم  سلجي  ديشر  ناكو  .ءاسنلا  نع  نولصفنم  لاجرلا  ءادغلا ، لوانتل 

سولجلل تبهذ  أ  غ  .اقيدص  عم  انأ  تنك  يف  لاجرلا ، يقابو  مامإ 

ةركف انل  تأرطو  كلذك ، ور  انيلإ  تمضناو  .مامإ  ديسلاو  يجوز  عم  اًقحال 

يقتلت يف  كانه ، ديشر  ةرايز  نم  نكأ  ىتح  اًعم ؛ نطنشاو  ىلإ  رفاسن  نأ 

.اهتاقيدص ىدحإ  يه 

انضعب ىلإ  كأ  هلالخ  انفرعت  ديشر  عم  ًاليمج  اًعوبسأ  كلذ  دعب  تيضقو 

.اًنايحأ انوفص  ركع  يذلا  مهفلا  ءوس  نم  ملسن  اننأ   نم  مغرلا  ىلع  اًضعب ،

بعصألا يه  نوكت  جاوزلا  دعب  ةنس  لوأ  نأ  نم  ورذح  دق  اقدصأ  ناكو 

.اًضعب هضعب  ىلإ  نافرعتي  نالازي  ال  هنأل  ملسملا ؛ جوزلا  ةايح  يف 

اًموي يف سن  انك  نيبو  .ندنل  يبلق يف  ىلإ  نكامألا  بحأ  ىلإ  اًديشر  تذخأو 

تحبصأ يف يتجوز ، ترص  دقو  نآلا  : » يل لوقي  هب  ذإ  كراب ، دياه  ةقيدح 

كيدل حبصأ  دقل  : » فاضأو نيرخآ .» ٍلاجر  عم  ةماعلا  كتاقالع  نع  ًىنغ 

ملسم ًالاجر  نأ  كردأ  تنكو  .ةطاسب  لكب  يأرلا  هتقفاوف  جوز .» نآلا 

.يجاوز ىلع  زيكرتلاب  ةديعس  تنكو  اهسفن ، ةركفلا  نولمحي  نيرخآ 

اًنيزح ناك  ةيكيرمألا ، ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  دوعي  نأ  ديشرل  ناح  املو 

نسحلو .هلاح  نم  لضفأ  يلاح  نكي  و  هتجوز ؛ نود  نم  رداغيس  هنأل 

ةمصاعلا يف  هترايز  نم  تنك  نأ  لبق  عوبسأ  ىوس  ِض  ظحلا ، 

عيمج انعجار  دقو  .اهسفن  ةلحرلا  م  ىلع  يعم  ور  تناكو  .ةيكيرمألا 
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يفتاه ةاق  نم  هوحم  بجي  اهيأ  انررقو  لاجرلا ، نم  اقدصأ  ءسأ 

نم تصلخت  ةلحرلا ، كلت  م  ىلعو  .اًما  ّيلإ  ديشر  بلط  ك  لاقنلا ،

ةقابب راطملا  رظتني يف  ديشر  ناكو  .اهيلإ  ةجاح  دعأ يف  يتلا   اهلك  ماقرألا 

اعم ةرايزل  ذخأ  ةقحاللا ، مايألا  ىدم  ىلعو  .ءارمحلا  دورولا  نم 

ناطلل ينطولا  فحتملاو  ضييألا ، تيبلاو  ليه ، لوتيباك  لثم  نطنشاو ،

، ةعئارلا لكس ) تنوبود   ) ةحاس يف  ءاشعلا  ةبجو  انلوانتو  .ءاضفلاو 

تناك دقل  اهترز ؛ ةبتكم  عورأ  يهو  سدروورتفأ ،) دنآ  سكوبرمارك  ) انرزو

، يسامألا ىدحإ  يفو  .اهنئابزل  ةيح  اًضورع  مدقت  تاعومجم  ًءاسم  فيضتست 

يفو .انجاوزب  لافتحالا  لجأ  نم  رغم  معطم  يف  اهتقيدصو  ور  انيقتلا 

ميركلا َنآرقلا  هتءارق  تناكو  .ديشر  عم  ةالصلاب  ًاثك  عتمتسأ  تنك  ليللا ،

ضعب يلولتيو  يسأر ، ىلع  ةالصلا  دعب  هدي  عضي  اًنايحأ  ناكو  ادج ، ةليمج 

يتلا ةعماجلا  ىلإ  ديشر  ينبحص  مايألا ، دحأ  يفو  .ةيبرعلا  ةغللاب  ةيعدألا 

تناك نإ  هتلأس  يعماجلا ، مرحلا  يف  لوجتن  انك  نيبو  .اهيف  جرختو  سرد 

قّزم هنإ  اهدنع  لاقف يل  .اهارأ  نأ  ّدوأ  تنك  أل  ةدقلا ؛ روصلا  ضعب  هيدل 

هنأب يسالو  اًفسؤم ، اًرمأ  ناكو  .تايتف  عم  اهيف  رهظي  يتلا  اهلك  روصلا 

ربخأ ةأجفو ، .دوييلوه  نم  تاهش  تجن  عم  تناك  اهضعب  نأ  ربخأ 

باجأ اذام ،»؟ : » تبجعتف يروص ، عم  هسفن  رمألا  لعفأ  نأ  عقوتي  هنأب 

عم اهيف  نيرهطت  يتلا  اهلك  كروص  نم  يصلختت  نأ  ِكيلع  معن ، : » رارصإب

كلت نم  نأ  هل  تحضوأو  هبلط ، ىلع  تضرتعاف  ةقباسلا .» كتايح  لاجر يف 

ددع لقأب  ظفتحأ  نأ  اهدنع  قفاوو  .ةينهملا  ةيحانلا  نم  مهم  وه  ام  روصلا 

يتلا كلت  يسالو  اهلك ، ىرخألا  روصلا  نم  صلختأ  نأ  ّيلع  ناك  يف  نكمم ،

.لاكشألا نم  لكشب  هب  ةطبترم  وأ  ةبوطخم  تنك  لجر  يأ  عم  اهيف  رهظأ 

نيرخآ ٍلاجر  روصب  ظفتحن   َ روصلا ؛ هذهب  ِكَل  ةجاح  ال  : » كلذك لاقو يل 

ينم بلط  هداقتعا ، بسحب  ايحرهطي »  » نأ هتلواحم  يفو  تيبلا .»؟ يف 
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تدبو يل .نيرخآ  لاجر  نم  اهتيقلت  يتلا  اهلك  ايادهلا  نم  صلختأ  نأ  كلذك 

ثبشتلا ىلع  ةصيرح  أكو  رهظأ  نأ  ْدِرُأ  ينكل   اهيف ، اًغلابم  بلاطملا  كلت 

روصلا كلت  علاطأ  نكأ  أب   يسفن  تعنقأف  .ةيدام  ضارغأب  وأ  يضاملاب 

صلختأ نأ  نم  سأب  الف  ثكلا ، هل  ينعي  ناك  كلذ  نأ  ماد  امو  لاح ، ةيأ  ىلع 

.اهضعب نم 

ءادغلا لوانتن  نأ  لبق  ةليمجلاو ، ةقيرعلا  ةعماجلا  كلت  انلاوجت يف  انعبات 

، ىهقملا كلذ  نمو  .اًبلاط  ناك  ح  هدايترا  داتعا  بيرق ، فيطل  ىًهقم  يف 

ايلمع ططخن  اهنيح  انأدبو  .هنم  يدي  ايمسر  ديشر  بلطو  يدلاوب ، انلصتا 

ّدِعُن فيكو  ندنل ، يعم يف  شيعلل  ديشر  مودق  دعوم  ركفنو يف  اًعم ، شيعلل 

، هيلع ٍنيد  ديدست  ددصب  ناك  ديشر  نأ  بت  ةأجفو ، .اهلك  ىرخألا  ليصافتلل 

ةدم ادج  ةطخ  ةقطنم  ٍرغم يف  بتارب  لمع  ضرع  لبقي  َنأ  ركفي يف  ناكو 

ديحولا ليبسلا  ناكو  .اهيلإ  تاجوزلا  مودقب  حمسُي  ال  اًبيرقت ، رهشأ  ةتس 

ددسي نأ  ىلع  نيدلا  كلذ  ددسأ  نأ  وه  انقفتا ، ك  اًعم  شيعن  انمامأ  

ّدوأ ام  رخآ  ناك  ةثيدح ، اًسورع  تنك  ألو  .كلذ  هنكمأ  املاح  يل  هتميق 

تنك دقل  .نمزلا  نم  ةفورعم  ةدم غ  يجوز  نع  ةديعب  شيعلا  وه  هلعف 

ةيادب يف  اندعابت  نأ  يف  كش  الو  .هبناج  ىلإ  شيعلا  ديرأو  يجوز ، بحأ 

ةرسأ سيسأتل  انططخوأ  انجاوز ، مدختل  نكت  ةليوط   ةدم  اًعم  انراوشم 

دقعن نأ  ديشر  حرتقاو  .ددرت  الب  تقفاو  نأ  ىوس  ينم  ناك  ف  انب ، ةصاخ 

انك ةظحللا  كلت  ىلإ  اننأل  ةيكيرمألا ؛ ةدحتملا  تايالولا  يف  ايندم  اًجاوز 

ةيبلغألا تاذ  نادلبلا  يف  هنأ  ح  يف  .طقف  هللا  مامأ  نارق  دقعب  طبترم 

جاوزلا ليجست  بجيف  برغلا ، امأو يف  ايمسر ، دقعلا  كلذ  لجسُي  ةملسملا 

اّنم لك  فرعي  نأ  تدرأ  دملا ، جاوزلا  ىلع  لابقإلا  لبقو  .لصفنم  ٍوحن  ىلع 

نأ انيلع  لازي  ال  ناك  رمأ  وهو  جاوزلا ، اذه  ىلع  ةبترتملا  ةينوناقلا  راثآلا 

رمأ انكرت  اذل ، جاوزلا ؛ اذه  يمأو  أ  دهشي  نأ  اًضيأ  تدرأو  .هيلع  فرعتن 
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يهو سونوكوب ، لسعلا يف  رهش  ءاضقل  انبهذو  قحال ، تقو  ىلإ  جاوزلا  اذه 

يزوكاج ضوحب  ةدّوزم  انتفرغ  تناك  انعقوت ، كو  .ةهش  ةيسنامور  ةهجو 

، هنم ىلدتت  ةيريرح  رئاتس  عم  ةدمعأ  ةعبرأب  ٍريرسو  بلق ، لكش  ىلع 

يف انب  طيحت  تناك  يتلا  ءارذعلا  ةعيبطلا  عم  ءالجب  ضراعتي  ميمصتب 

لفتحن نأ  انركف يف  ءارضخلا ، تاباغلا  ةليوطلا ب  انتاهزن  لالخو  .جراخلا 

يذلا برغملا ، هدلب  يف  ديلاقتلا  هيل  امل  اًقفو  اهتقو  نم  رهش  دعب  انفافزب 

ىلع سافب ، ةيحورلا  اقيسوملا  ناجرهم  كراشأ يف  هروزأ   نأ  اررقم يل  ناك 

ةيكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  نم  ةرشابم  اًمداق  كانه  ىلإ  ديشر  أي  نأ 

.كانه اقالمل 

دقو ادج ، ةفيطل  ةدحتملا  تايالولا  ديشر يف  عم  اهتيضق  يتلا  مايألا  تناك 

يف ام  لكو  .اهسفن  ةباعدلا  حور  انعمجو  اًضعب ، انضعب  ةبحصب  انعتمتسا 

يفراعمو اقدصأ  عم  الص  لك  عطقأ  نأ  ّيلع  نأب  رّكذيل  داع  هنأ  رمألا 

نم مهفرعأ  تنك  نم  ماقرأ  لكوح  تمق  أ  هل  تدكأو  .لاجرلا  نم 

.»؟ مهدحأ لصتاول   اذام  : » هتلأس ينكل  .لومحملا  يفتاه  نم  لاجرلا 

نأ مهيلع  نأو  ةجوزتم ، ةأرما  ترص  أب  اًعيمج  مهربخأ  نأ  اهدنع  حرتقاف 

ةبسنلاب ادج  هم  ناك  رمألا  اذه  نأ  حضاولا  نم   . لاصتالا  نع  اوفقوتي 

نأ مهفتأ  نأ  يننكو  .عقاولا  اذه  عم  ملقأتأ  نأ  ىلإ  جاتحأس  أو  ديشر ، ىلإ 

ينكل .ةقباسلا  ةيفطاعلا  انتاقالعلو  َّيِبَجُْعمل  ةكرتشملا  انتايح  يف  ناكم  ال 

، ةيفطاع تاقالع  مهب  ينطبرت  ءاقدصأ   ىلإ  كلذك  نسلا  ربع  تفرعت 

.ّيلإ ةبسنلاب  ادج  ّمهم  ءالؤه  ناكو 

اًرارم ديشر  ينم  بلط  اقدصأب ك  الص  تعطق  ندنل ، ىلإ  تدع  املو 

تلبوق دقف  كلذ ، ادع  يفو  يروس ، قيدص  نم  ًهفت  تيقالو  .اًراركتو 

.لاجرلا نم  يفراعم  رئاس  نم  فسألاو  قلقلا  ضعبو  بجعتلاو  بارغتسالاب 
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ةيلقعلا فرعي  هنأل  رمألا ؛ مهفت  يذلا  ديحولا  رغلا  يقيدص  ديرفلأ  ناكو 

ام لك  : » لاقو خلا ، يل  ىنو  .بلطلا  كلذ  لثم  غوصت  نأ  اهنك  يتلا 

ىلع ظافحلا  نم  ينكمتت  نأو  كصخشل ، مارتحالاب  يظحت  نأ  وه  كل  هانأ 

«. كفتلا كتيرح يف 

لاصتالا ليصافت  عيمجوح  كلذك  تمق  يتين ، ءافصب  ديشر  عنقأ  ىتحو 

، صاخلا  سكافلا (1) ) نمو  وساح  نم  يفراعم  ةرئاد  نمض  لجر  لكب 

لجر يأل  ةدق  اًروص  تقزمو  ةيخلا ، تايعمجلل  ايادهلا  ضعبب  تعربتو 

نمو .أ  تيب  اهئبخأ يف  اهتذخأو   روصلا ، ضعب  تينثتسا  يننكل  .هتفرع 

هذه : » يل الاقو  كلذل ، هبارغتسا  نع  اّربع  هتجوزو  أ  نأ  يهيدبلا 

اهنيكلت يتلا  ةيصخشلا  ءانب  يف  تمهسأو  كتايح ، نم  ءزج  تاقالعلا 

نأ يننكمأ  ةقيرطلا  كلتب  هنأ  تسسحأ  ع أ  كلذ ، ىلع  هتقفاو  مويلا .»

ايدوالك ةدقلا  يتقيدص  ترزو  .فالتإلا  نم  ةسيفنلا  روصلا  ضعب  ذقنأ 

يذلا يفافز  لفحروضح  ىلإ  اهوعدأو  يجاوزب ، اهربخأل  ةسردملا  مايأ  نم 

فيك ينلأس  فتاهلا ، ربع  ديشر  ىلإ  اًقحال  تثدحت  .برغملا ح  يف  ماقيس 

ءادغلا هلالخ  تلوانت  اًفيطل ، اًتقو  تيضق  يننأب  هتربخأف  اهل ، رايز  ترم 

اًبضع طاشتسا  اهدنعو  .اهجوزو  اهلافطأ  نم  ةنّوكم  تناك  يتلا  اهتلئاع  عم 

يجوز تاعقوت  ب  ةقزمم  أب  رعشأ  تأدبو  .رخآ  لجر  عم  تسلج  أل 

هبلاطم مهفتأ  نأ  تلواحو  .اقدصأو  يتلئاع  عم  ةيداعلا  ايحو  ينم 

.نايحألا نم  ثك  رتوتلا يف  ببسي يل  ناك  كلذ  نأ  غ  ربصلاب ، ىلحتأو 

هتخأ ةدعاس  فتاهلا ، ربع  رغملا  فافزلا  لفح  ليصافت  قسنن  اّنك 

تيقوتلا قرف  ببسب  اًنيه  رمألا  نكي  و  .برغملا  يف  شيعت  تناك  يتلا 

ىلإ ةرم  غ  ديشر  عفد  يذلا  مهفلا  ءوس  اًنايحأو  ةيتسجوللا ، تابلطتملاو 

نيوعدملا ضعب  نأ  كلذ  يف  ٍعارم  ع  هتمرب ، فافزلا  لفح  ءاغلإب  ديدهتلا 
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لصتا مايألا ، دحأ  يفو  .فافزلا  روضحل  مهتالحر  ركاذت  ًالعف  اوزجح  دق  اوناك 

، ةنس عبسرمعلا  نم  غلبي  ناك  يذلا  شيرلا ، وبأ  ديعس  يقيدص   

هنأ هل  تحرشف  .ءادغلا  ىلإ  اتنيجأ  انتقيدصو  انأ  وعديو  يجاوزب ، ينئنهيل 

نم ناذئتسالا  ىلإ  ةجاح  أو يف  هتوعد ، لبقأ  نأ  َّيلع  بعصلا  نم  نوكي  دق 

ربكألا خألاك  هنإ  لاقو  ينم ، عمس  امل  ةشهدلاب  ديعس  بيُصأف  .ًالوأ  يجوز 

، اًديشر تدعو  دق  تنك  أ  .اًضيرم ع  ًالجر  هنوك  ىلإ  ةفاضإ  ّيلإ ، ةبسنلاب 

عقوتأ و  .بدأتلا  باب  نم  عوضوملا  اذهب  ةينورتكلإ  ةلاسر  هل  تلسرأو 

نمو .يجوز  عم  ةيقيقح  ةمزأ  ءوشن  اًببس يف  بلطلا  اذه  نوكي  نأ  اًقلطم 

، ًالصأ ديعس  عم  تثدحت  ةقايللا ح  دودح  تيطخت  دقف  ديشر ، رظن  ةهجو 

عضأو ةجوزتم ، ةأرما  نآلا  تحبصأ  أب  اًديعس  ربخأ  نأ  ّيلع  ناك  هنإ  لاقو :

هّنس نع  رظنلا  ضغب  رخآ ، ًالجر  يقتلأ  نأ  يحارتقا  درجم  نإ  .ةملاكملل  ادح 

ناك ءاقللا ، كلذ  يف  ةرضاح  نوكتس  هتقيدص  نأو  طبترم  هنأ  وأ  هضرمو ،

توص عمسأ  تنك  فتاهلا ، ربع  هبضغ  ثبي  ناك  نيبو  .هبضغ  ةراثإل  اًيفاك 

ىلإ باهذلل  اهعاتبا  ةرئاط  ةركذت  كلت  نأب  ربخأف  .قاروألا  ضعب  سيبدت 

، ءيش لك  ءاغلإ  ررق  هنأب  كلذك  ربخأو  .دبألا  ىلإ  كانه  ءافتخالاو  ليزاربلا ،

كلت نأ  قدصأ  و  .اهلك  ةيلبقتسملا  انططخو  انجاوزو  انفافز  لفح  نم 

مهفت يتلا   اتنيجأ  قيرط  نع  ةوعدلا  كلت  ءاغلإب  تمقو  هلعف ، ةدر  تناك 

هنأو اًسدقم ، ناك  انجاوز  نأب  تسسحأ  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .ًاتاتب  يرارق 

ةدعتسم نكأ  و  مارحلا ، هتيبل  يجح  لالخ  اعدل  هللا  نم  ةباجتسا 

ئدهأل ةدع  تارم  ديشرب  تلصتاو  .ءادغلا  ىلع  ةوعد  لباقم  هب  ةيحضتلل 

تناك يتين  نأ  هل  تدكأو  اننيب ، ةطاسولاب  تماق  ىودف  نإ  لب  هعور ، نم 

قلطنم نم  افرصت  ىلع  مكحي  نأ  نك  هنأ ال  اًضيأ  هل  تحضوأو  .ةيفاص 

ةياهن انكو يف  .ةيبوروأ  ةفاقث  ىلإ  يمتنأ  أل  ةظفاحم ؛ ةيبرع  رظن  ةهجو 

.قباسلا انططخ ك يف  انيضمو يف  مهافت  ىلإ  لصن  نأ  فاطملا 
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اّنم لك  ناك  وينوي ، رهش  ةيبرغملا يف  ساف  ةنيدم  راطم  انيقتلا يف  حو 

نأكو ادب  دقو  قارفلا ، نم  بيصعو  ليوط  رهش  دعب  رخآلا  ةيؤرب  اًديعس 

ةدقلا ةنيدملا  رثآم  ضعب  انرزو  .نايسنلا  يط  تراص  اهلك  تافالخلا  كلت 

ديشر ىلإ  يفحصلا  نم  ثك  فرعت  ثيح  ناجرهملا ، ىلإ  بهذن  نأ  لبق 

اًقفارم هتفصب  كانه  هنإ  راختفاب  ًالئاق  مهنم ، ّيأ  ىلإ  ثيدحلا  ضفر  يذلا 

رعشي ناك  دقف  ثكلا ، ينعي يل  هبناج  ىلإ  يدوجو  ناكو  .غ  هتجوزل ال 

ىلإ ةرايسلاب  انبهذ  ءادغلا ، ةبجو  لوانت  دعبو  .يرمأب  متهيو  ينيمحي ، هنأب 

.اهجوزو هتخأو  همأ  ىلإ  يدقتب  اًديعس  ديشر  ناك  ثيح  طابرلا ، ةمصاعلا 

عانعنلاب رغملا  ياشلا  انلوانتو  .اراح  انب  ديشر  ةلئاع  باحرت  ناك  دقل 

ةعبرم ةقروم  رئاطف  نع  ةرابع  وهو  نّمسملا ،) ( ـِ ب ىمسي  امو  هشلا ،

دقو .رصعلا  دعب  ام  ياشل  ةبحاصم  وأ  راطفإلا ، يف  مدقت  ام  ًةداع  لكشلا ،

عم اهيلقو  اهيط  ةقيرطو  رئاطفلا ، هذه  نجعأ  فيك  ديشر  تخأ  ينتمّلع 

.لخادلا نم  ةنيلو  جراخلا  نم  ةشمرقم  صت  ىتح  تيزلاو  دبزلا  نم  ثك 

يتلا تابيترتلا  نم  ثكب  انمق  دقو  فافزلا ، لفحل  سمحتم  مهلك  اوناكو 

لابقتسالراطملا ىلع  ددرتن  انأدبو  ةليلق ، مايأ  ترم  .ةظحل  رخآ  اهاعدتسا يف 

هنأ كلذ  طابترالا ؛ اذهب  اًما  ةحاترم  يتلئاع  نكت  .اقيدصو و  يمأو  أ 

، ةليوط اًدوقع  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  شاع يف  ديشر  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

ىلإ ةفاضإ  .مهقلقت  تناك  هنيبو  ينيب  فقت  يتلا  ةيفاقثلا  تافالتخالا  نإف 

هل حرشأ  نأ  تلواحف  .ام  اًئيش  ةعرستم  ةوطخ  انجاوز  نايري يف  اناك  كلذ ،

، جاوزلا لبق  اًضعب  هضعب  ىلإ  فرعتلا  هنك  مالسإلا ال  بوطخملا يف  نأب 

نإف ديلاقتلا ، بسحبو  .ظفحت  نأ  بجي  مارتحالا  نم  اًدودح  كانه  نأل 

نإ امو  بسانم ، ةايح  كيرش  نع  اهئانبأل  ثحبلا  ةقدلا يف  ىرحتت  تالئاعلا 

ىلحتيو ةقثلابريدج ، هنأ  اهيدل  دكأتيو  .بسانملا  صخشلا  ىلع  اهنيعأ  عضت 

يف ثدحتلا  أدبت  جاوزلا ، حالف  نمضي  ام  مهأ  وهو  ةبولطملا ، تافصلاب 
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ىلع صني  يذلا  جاوزلا  دقعو  اهاوتسمو ، ةشيعملا  بولسأ  لثم  ليصافتلا ،

نأ يف  قحلا  ةأرملل  نأ  اًقحال  تملع  دقو  .سورعلل  عفدي  يذلا  رهملا  ردق 

وأ رهاوج  وأ  اًتيب  بلطت  نأك  .جوزلا  تايناكمإ  دودح  تءاش يف  ام  بلطت 

تاهمأب نيدتقي  نأ  ءاسنلا  نم  ثك  لواحتو  .تارالودلا  فالآ  تارشع 

هتميق نوكت  اًرهم  لطيف  .عاتملا  نم  ليلقلا  لطي  نك  اوللا  نمؤملا ،

ةمه خيش  وأ  سورعلا  ةرسأ  دارفأ  دحأ  موقي  ام  ًةداعو  .طقف  ةيزمر 

ترج جيلخلا ، لود  يفو  .اهسفن  سورعلا  نع  ةباين  ليصافتلا  هذه  ةشقانم 

رادقم ةباتك  جاوزألا  ىلع  اوضرفيو  .ةبك  اًروهم  اوبلطي  نأ  ىلع  ءابآلا  ةداع 

كلت لصت  نأ  برغتسي  الو  .قالطلا  ةلاح  يف  ةجوزلل  عفديس  يذلا  غلبملا 

اًعون ايرظن ، .رفوي  ءارجإ  مهرظن  وهو يف  .ًالثم  رالود  فلأ  ةئم  ىلإ  غلابملا 

اهعديو .هتجوز  قلطي  الأ  لجرلل  نك  هنأ  كلذ  .تاجوزلل  ةيحلا  نم 

، ًالثم يتلاح  يفو  .ةيناث  ةأرما  جوزتيو  .اهديرت  دعت  ةجيز   يف  ةقلعم 

تنأ  » ةملك نم  كأ  ىلإ  لجرلا  جاتحي  ال  .قثومغ  جاوزلا  نإ  ثيحو 

راشيو .لوعفملا  يراس  قالطلا  لعف  حبصي  ىتح  ًاثالث  كتقلط » » وأ قلاط ،»

ةدم لالخ  ةيناثلاو  ىلوألا  ةقلطلا  دعب  هتجوز  ّدري  نأ  لجرلل  نك  هنأ  ىلإ 

عم شيعلا  ىلإ  ةدوعلا  لالخ  نم  كلذو  رهشأ ، ةثالث  رمتست  يتلا  ةدعلا 

ةجوزلا ّدر  بعصي  .ةثلاثلا  ةقلطلا  دعب  نكل  .ةيداع  ةيجوز  ةقالع  هتجوز يف 

لحي اهنيح  .اهقلطو  جاوزلا  كلذ  حجني  مث   .هغ  نم  اهجاوز  ةلاح  الإ يف 

دق لجر  نم  ام  هنأ  ىلإ  اًرظنو  .اًددجم  اهسفن  ةأرملا  حكني  نأ  لوألا  لجرلل 

.ةيئاهن دُعت  ةثلاثلا  ةقلطلا  نإف  .كلذب  لبقي 

ادبو .انفافز  لبق  اهلك  تاشاقنلا  هذه  ضخن يف  ديشرو ،  انأ  يتلاح  يفو 

اًضيأ تنكو  .انسفنأب  انتارارق  ذختن  نأ  وه  باوصلا  نأ  انرمع ، لثم  يف 

تايثيحلا هذهب  ةيارد  ىلع  يادلاو  الو  انأ  نكأ ال  و  مالسإلاب ، دهعلا  ةثيدح 

بحلا ىلع  دمتعي  جاوزلا  نأب  ترعش  يننأل  يزمر ؛ ره  اًذإ  تلبقو  .اهلك 
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.دقعلا اذه  نم  اهليصحت  نك  يتلا  ةيداملا  تازايتمالا  ىلع  سيلو  ةقثلاو ،

.ادج ةطيسب  روه  فتكا  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  تاجوز  نأ  ك 

طابترالا نم  هترذحو  هتدقتنا ، هتلئاع  لخاد  ًاتاوصأ  نأب  ديشر  ربخأ  دقو 

، اقيسوملا ةعانص  ناديم  يف  تلغتشا  ةناسنإ  نم  يس  الو  ةيبوروأ ، ةأرماب 

.كلذ نم  تاونس  رشع  لبق  لاجملا  كلذ  تكرت  دق  تنك  نم أ  مغرلا  ىلع 

هيف لصو  يذلا  مويلا  يفو  .ةيادبلا  ذنم  انطابترا  ادناس  هاخأو  هتدلاو  ّنكل 

رباقملاو راثآلا  ةرايزل  اًعيمج  انبهذ  ندنل ، نم  اقيدص  ضعبو  يمأو  أ 

.ططقلاو قلاقللا  ىوأم  مويلا  حبصأ  يذلا  يرثألا ، ةلاش  عقوم  ةينامورلا يف 

سوقطلا نم  مهم  سقط  وهو  رغملا ، محلا  كلذ  دعب  ءاسنلا  تدصقو 

نيدلا لافطألاو  ءاسنلاب  اظتكم  محلا  ناك  دقل  .فافزلا  ةليل  قبست  يتلا 

لكب دئاز  رعش  نم  اهب  ام  نوليزي  وأ  اهنوكرفيو ، مهنادبأ  نولسغي  اوناك 

محلا ةيضرأ  ىلع  انيقلتسا  نوباصلاو ، ءاملاب  محتسالا  دعبو  .حايترا 

كرف ةسلجل  انداسجأ  انملسأ  ح  يف  بطرلا ، هوج  يف  انيختراو  ةنخاسلا ،

، انطاشنو انتيويح  اندعتسا  نأ  دعبو  زيمتملا ، محلا  اذه  دعبو  .كيلدتو 

تناكو .ةرم  لوأل  ناترسألا  تقتلا  ثيح  ديشر ، تخأ  تيب  ءاشعلل يف  انبهذ 

قبطو نوتيزلاو ، جاجدلا  نم  جاط  قبط  اتّدعأ  دق  هتخأو  ديشر  ةدلاو 

انوكي َّيدلاو   نأل  ام ؛ اًئيش  ًاسع  لصاوتلا  ناكو  .فورخلا  محلب  سكسك 

، ةيناملألا نوثدحتي  ال  ديشر  لهأ  نأ  ح  يف  ةيبرعلا ، وأ  ةيسنرفلا  نانقتي 

انأ تلواح  دقو  .ةيزيلجنإلا  نم  ليلق  ردقب  ثدحتلا  ةبوعصب  نوعيطتسيو 

لصاوتلاوه مهملا  نأ  غ  .نيرضاحلا  ب  ةمجرتلل  اندهج  هتخأو  ديشرو 

.انتاوخأو انتاهمأ  يس ب  الو  ثدحي ، أدب  هنأب  تسسحأ  ام  وهو  يبلقلا ،

ايبرغم اًناطفق  ناتديس  ينتسبلأف  يلاتلا ، مويلا  يف  ءانحلا  ةليل  تدقع 

ثيح يولعلا ، قباطلا  يلإ  اتداق  مث  قئار ، يبهذ  زيرطتب  اًزرطم  رضخأ 

ناتديس تماق  فويضلاب ، بحري  ديشر  ناك  نيبو  .لافتحالا  يلإ  انممضنا 

٤٧٥



طيلخ مادختساب  راهزألا  نم  موسر  شقنب  ءانحلا  شقن  يف  تابخلا  نم 

ىظحت نأ  تاوعدملا  نم  بغرت  نم  رود  ناح  مث  يمدقو ، يدي  ىلع  ءانحلا 

تاطلسلا نم  ددع  نم  نوكتت  ةبجو  ميدقت  دعبو  .كلذك  ءانحلا  شقنب 

ىدترا ةيقيسوم  ةقرف  تلخد  سكسكلاو ، جاطلا  يقبطو  ةيرطلا ،

نم لافتحالا  عاقيإ  نم  تعفرو  ءارمح ، شيبارطو  ةليوط  بيبالج  اهؤاضعأ 

ناك يبجاو  نألو  .ةمخض  قاوبأ  خفنلاو يف  ةبك  فوفد  ىلع  برضلا  لالخ 

اهرثأ ىقبي  ىتح  ةليللا  كلت  لاوط  ءانحلا  شقن  فالتإ  مدع  ىلع  صرحأ  نأ 

.صقرلا يف  ةكراشملا  عطتسأ  ملف  ةدع ، عيباسأ  لجرلاو  نيديلا  ىلع  اًيداب 

نوعتمتسي مهو  انفويض ، ةيؤرل  ةديعس  تنك  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  ينكل 

مويلا يف  ناك  دقف  هتاذ ، دح  يف  فافزلا  موي  امأ  .لفحلا  كلذ  تارقفب 

نولاص عم  مويلا  كلذ  ةهظ  دعب  اًدعوم  ديشر  تخأ  تددحو يل  .ثلاثلا 

تبلط أ  نم  مغرلا  ىلعو  .تايبرغملا  سئارعلا  عيمج  لعفت  ك  ليمجت ،

ىلع فرعتأ  إف   دودحلا ، دعبأ  ىلإ  ةيعيبط  ةنيز  يل  نعضي  نأ  نهنم 

أ  كلذ  .يهجو  ىلع  قيحاسملا  عضو  نم  تانِّيزملا  ءاهتنا  دعب  يهجو 

ليمجتلا قيحاسمو  رعشلا  تبثم  نم  ردقلا  كلذ  لك  تعضو  نأ  قبسي يل 

كلذ دعب  ينبحصو  .زافلتلا  ةشاش  ىلع  رهظأ  تنك  امدنع  ىتح  الو  لبق ، نم 

سبالملا ةفرغ  ىلإ  داقو  سرعلا ، اهيف  ميقأ  يتلا  حارفألا  ةعاق  ىلإ  ديشر 

، لوصولا يف  اوؤدب  دق  نووعدملا  ناكو  .ةسيئرلا  لافتحالا  ةعاقل  ةيذاحملا 

اهيف مهل  مَّدقُي  ةليوط ، ًاتاقوأ  نورظتني  مهكرتب  يضقت  ةيبرغملا  ديلاقتلا  نكل 

سورعلا ذخأت  ح  يف  ةهكافلا ، صع  نم  عاوناو  رهزلاب ، رطعملا  بيلحلا 

ضيبألا رغملا  فافزلا  ناطفق  ناتديس  ينتسبلأو  .بهأتلاو  نيزتلا  اهتقو يف 

ىلع تعاس  رورم  دعب  .عانعنلاب  رغملا  ياشلا  يل  اتمدقو  تارهوجملاو ،

(، ةيرعلا وأ  ةديملا   ) برغملا ىمسي يف  اًجدوه ، هبشي  ام  ىلع  تسلج  كلذ ،

ةبكلا ةعاقلا  يف  اوراسو   لاجر ، ةتس  هلمحي  نأ  لبق  ةقاّرب ، ةنيزب  نّيُز 
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عاقيإ ىلع  ٍمات  قسانت  يف  نوصقريو  نوليتي  لاجرلا  ناك  .ديشر  وحن 

ءاسنلا تقلطأو  ةقباسلا ، ةليللا  يف  اهب  انعتمتسا  يتلا  اهسفن  اقيسوملا 

تنك يف ح  ةيبرعلا ، فافزلا  تالفح  ةداعلا يف  يه  ةنانرلا ك  نهديراغز 

يلهأ امأ  .هقوف  نم  عقأ  ال  يجدوهب   ثبشتلا  ىلع  ةصيرح  سلجأ 

.روصلا طاقتلاب  لوغشم  اوناكف  اقدصأو ،

سولجلا ىلإ  داقو  يهجو ، يطغت  تناك  يتلا  ةحْرَّطلا  عقوب  ديشر  ماق 

يقاب لباقت  ةصنم  ىلع  ضرغلا  اذهل  تدُعأ  يتلا  ةكيرألا  ىلع  هبناج  ىلإ 

نم لك  ناك  روضحلا ، ىلع  تاماستبالا  عزون  انسلج  نيبو  .نيرضاحلا 

ةروتكدلا ءانثتساب  انبناج ، ىلإ  ةروص  ذخأيو  انيلع ، ملسيل  مدقتي  نيوعدملا 

دعب كلذو  لفحلا ، ةدم  لالخ  ترم  ةصنملا  ىلع  سولجلا  ىلإ  اندعف  .ةنيمأ 

يدترأل ضيبألا  ناطفقلا  هيف  غأ  تنك  يذلا  تقولا  يف  ةبجو ، لك  ميدقت 

سورعلا سبلت  نأ  ةيبرغملا  ديلاقتلا  يضتقتو  .يل  اًصيصخ  مّمُص  اًناتسف 

تنكو .طقف  لاكشأ  ةثالثب  تيفتكا  غ أ  ءايزألا (1) . نم  لاكشأ  ةسمخ 

ءافتكالا نع  اًضوع  يفافز  لفح  نم  اًءزج  شيعأو  ايلعف ، كراشأ  نأ  لضفأ 

ىتح انصقرو  .يسبالم  يغت  يف  سيلاوكلا  فلخ  تقولا  كلذ  لك  ءاضقب 

ترعش دقو  ةليلو ، ةليل  فلأ  نم  ةليل  فافزلا  ناكو  ليللا ، نم  ةرخأتم  ةعاس 

.ةيبرع ةمأ  أب  مايأ  ةثالث  لاوط 

ىرتشاو .قوستلل  يمأو  عم أ  ديشرو  انأ  تبهذ  يلاتلا ، مويلا  حابص  يفو 

ةيودي ةيفرحب  تعنص  يتلا  عطقلا  ضعب  انرتخاو  ايادهلا ، ضعب  ديشر  مهل 

.عانعنلاب ياش  لوانتل  ىهقم  يف  سلجن  نأ  لبق  انعم ، اهذخأن  ىتح  ةيلاع 

ةيانعب ةغوبصمو  ايودي  ةعونصم  ةيناطلس  ذخآ  نأ  يدِلاَو  ينم  بلطو 

ال ىتح  ةرجألا  ةرايس  يف  اهعضأو  اهموي ، هانينتقا  ام  ب  نم  تناك  ةقئاف ،

.قئاسلل ةيناطلسلا  مّلسأل  يروف  نم  تقلطناو  .رسكلل  ضرعتت  وأ  ىذأتت 
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نإ : » بضغب ّيلإ  سمهو  هسفن ، كلا  ديشر  عطتسي  تدع   ح  نكل 

نكي اهجوزل .»  ةناهإ  كلذ  نإ يف  .ءابرغلا  عم  ثيدحلل  بهذت  ةجوزلا ال 

ّنكأ تنك  أل  نكل  .انأ  ىتح  الو  لب  يرجي ، ناك  ع  ةركف  يأ  يدلاول 

كلذ لثم  ينم  ردصي  الأ  هتدعوو  هيلإ ، ترذتعاو  ديشرةفاقثل ، مارتحالا 

، انجاوز نم  ىلوألا  عيباسألا  لالخ  نكل  .لصح  ام  تيسنو  اًددجم ، فرصتلا 

.بقع ىلع  اًسأر  غتيس  ايح  بولسأ  نأ  كردأ  تأدب 

يف هبراقأ  ةرايزل  ةلوج  يف  ديشر  عم  تبهذ  يادِلاو ، رداغ  نأ  دعبو 

ماعطلا فانصأ  نومدقي  هلهأ  ناك  انللح ، نيأو  .برغملا  ءاحنأ  فلتخم 

كلت دعب  اندصقو  .ايادهلاو  رئاطفلا  عاونأو  ةيانع ، لكب  تيبلا  يف  ّدعملا 

لوانتب عتمتسن  انك  ثيح  شكارم ، ةنيدم  جراخ  ايسنامور  اًعجتنم  ةلوجلا 

رظنم ةلابق  يودبلا ، زارطلا  ىلع  تنّيُز  ةفرش  يف  ءاشعلاو  راطفإلا  يتبجو 

اهيف تعقن  تامح  ذخأب  اًضيأ  انعتمتساو  .قفألا  ىتح  دت  بالخ  يعيبط 

ايئيب اًقدنف  ةمداقلا  انتهجو  تناكو  .هجولا  كيلدت  تاسلجو  دورولا ، قاروأ 

كلذ ناكو  .طلاب  َيِنُب  طسوتملا ، سلطألا  لابج  ناضحأ  ب  ايغيزامأ 

ادج انبجعأو  اًزيمتم ، ناك  هتفرخزو  هئانب  بولسأ  نكل  اًطيسب ، قدنفلا 

لابجلا رظنم  مامأ  ءاخرتسالل  سلجن  انكو  .همدقي  ناك  يذلا  يلحملا  خبطلاب 

حالفلا ىرن  انكو  .ءارضخلا  جورملاو  ةبصخلا ، لوقحلاو  ام ، اًئيش  ةرمحملا 

، ةلقثملا تابرعلا  رجب  ءونت  يهو  محلاو  ضرألا ، ثرح  يف  كمهنم 

ىلع ةليوطلا  الوج  لالخو  .ةبيرق  رئب  نم  ءاملا  نعفري  نهو  تايتفلاو 

ةايحلا ىنع  سنأتسن  انأدبو  هيضا ، رخآلا  انم  لك  ربخأ  ديشر ، عم  مادقألا 

ح يف  هاعرأ ، نأ  يرود  راصو  .ةيقيقح  ةداعس  انرمغت  تناكو  .ةيجوزلا 

نم نكي  و  .يجراخلا  اعلا  بو  ينيب  ةطاسولاب  موقي  نأ  هيلع  ناك 

ًةكوشوأ اًنيكس  طقتلأ  نأ  وأ  حلملا ، ٌلدان  يلِرضحُي  نأ  بلطأ  نأ  ىتح  ضرتفملا 

ديشر حضوأو يل  .هتايلوؤسم  دادعت  نم  ناك  كلذ  لكو  ضرألا ؛ ىلع  تطقس 
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دعت يتلاو   تازايتماب ، عتمتت  يتلا  ةجوزلا  ةفصب  عتمتسأ  نأ  ّيلع  نأ 

اهيدل حبصأ  هنأل  تاهاجتالا ؛ لك  يف  يرجلا  يف  اهتقو  يضقت  نأ  ىلإ  جاتحت 

ليوط تقو  ىلإ  ةجاح  تنك يف  ينكل  .اًعئارودبي  رمألا  ناكو  اهيمحي ، جوز 

، ةقباسلا ايح  ةلقتسم يف  تنك  ام  ًاثك  أل  ديدجلا ، يعقاو  عم  فيكتأ   

دلوأ مالسإلا و  تقنتعا  ةملسم  تنك  .يسفنب غ أ  ءانتعالا  ىلع  ةرداقو 

أب ترعشو  ةحلاص ، ةملسم  ةجوز  نوكأ  فيك  ملعتأ  نأ  تدرأ  اذل ، هيف ،

ىلإرظنلا يف  ديشر  ةقيرط  عم  ملقأتأ  نأ  ّيلع  كلذ  قيقحت  نم  نكأ   

رظنم مامأ  عومشلا  ءوض  ىلع  ةفرشلا  يف  سلجن  انك  ءاسملا ، يفو  .رومألا 

لك ناكو  .شحوملا  يداولا  ّوج  أل  ناك  يذلا  ناذألل  عمتسن  نحنو  لابجلا ،

قلُخ انم  الك  نأب  تسسحأ  دقو  نوكي ، نأ  اًاد  هل  تينو  قبس  ءيش ك 

.رخآلا بناج  ىلإ  نوكي  ل 

ةليللا .اًدبأ يف  هاسنأ  نل  ءيش  ثدحو  شكارم ، ىلإ  اندع  هليلق ، مايأ  دعب 

يديس حيرض  دنع  فقوتن  نأ  ىلع  تررصأ  ندنل ، ىلإ  انرفس  تقبس  يتلا 

تمقأ هربق ح  ىلع  تددرت  دق  تنكو  .ةنيدملا  ءايلوأ  رهشأ  يتبسلا ، سابع 

، سيمخلا ءاسم  اهتقو  ناك  ةرايزلل ، انبهذ  حو  .لبق  نم  ةنيدملا  يدحو يف 

هناحبس هللا  نوركذي  ةقلح  نوسلجي يف  رصبلا  ءاّفكأ  نم  ةعومجم  تناكو 

سلج ح  يف  طئاحلا ، ىلإ  ةدنتسم  ىنميلا ، ةهجلا  يف  تسلجف  .ىلاعتو 

يداني مهدحأب  ذإو  لاجرلا ؛ كئلوأ  فلخ  ةلباقملا  ةهجلا  يف  ديشر 

ديشر كردأ  نأ  ىلإ  ةادانملا  رصي يف  حارو  ..فيَّرشلا .» ..فيَّرشلا  ..فيَّرشلا  »

، ةقلحلا خيش  ىلإ  لصو  نأ  ىلإ  هروف  نم  ماقف  .بقللا  كلذب  ّينعملا  هنأ 

مسنتن ب نأ  ميظع  فرشل  هنإ  : » ديشرل خيشلا  لاق  اهدنع  .هبرقب  سلجو 

لوسرلاب هلصي  بسن  هل  نم  ىلع  قلطت  ةملك  يهو  فيرش ،» حير  انينارهظ 

ةلصتم ديشر  ةلئاع  بسن  ةرجش  تناك  دقل  .ملسو  هيلغ  هللا  ىلص  مركألا 

اذه ةردق  نم  ةشهدنم  تنكو  .يل  ليق  ك  ملسو ، هيلغ  هللا  ىلص  يبنلاب 
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ربخأ يذلا  فوصتملا  نأ  ينعي  اذه  .ةقيقحلا  كلت  راعشتسا  ىلع  فيفكلا 

ديشر  نأل  كلذ ؛ ينشهدأ  دقل  .قح  ىلع  ناك  رصبلا  ءاّفكأ  ةصب  نع  اًفلس 

فرشأ لسن  نم  كلذ  ىلإ  ةفاضإ  هنإ  لب  بسحف ، يجوز  ّيلإ  ةبسنلاب  دعي 

.مالسلاو ةالصلا  زأ  هيلع  دمحم  انديس  قلخلا ،

ديدجلا يرود  تببحأو  .اًعم  ةديدجلا  انتايح  أدبنل  ندنل  ىلإ  انرفاس 

لسغأ تنكو  .يرماوأ  هتابلطو  جَّوَُتملا ، ِِلَم  ديشر  حبصأو  ةجوز ، يتفصب 

يلاطيإلاو املألا  خبطملا  نم  ةيهش  اًقابطأ  هل  خبطأو  اهيوكأو ، هسبالم 

ةعبرملا ةيبرغملا  رئاطفلا  كلت  نّمسملا ،)  ) عنص ىلع  تنر  لب  رغملاو ،

ديشر  نأ  غ  .اهيهط  دعب  ءيشلا  ضعب  ةيساق  صت  تناك  يتلا  لكشلا ،

اهجوز ةمدخ  ىلع  رجؤت  ةجوزلا  نأب  يل  حرشي  ناكو  .كلذل  قياضتي  نكي 

عفر ىلع  دعاسيو  لمع ، نع  ثحبي  ديشر  ناك  لباقملا ، يفو  .هتعاطو 

ينيمحيو لزنملا ، تايرتشم  لمحو  اوألا ، لسغو  ةلواطلا ، نم  نوحصلا 

اهبحي يتلا  هتجوز  نع  سانلا  ثدحيو  راعشألا ، يل  بتكي  ناكو  .ينبحيو 

قبسي يل .يداب و  فغشو  بحب  ةياعرلاو  متهالاب  ينلمشي  ناكو  ًاثك ،

كحضن اًعم ، لمعن  كلذك  انكو  .يفطاعلا  افتلا  نم  ردقلا  اذه  تربخ  نأ 

ىلع دعاس  دقو  .ايح  هب يف  تيظح  قيفر  لضفأ  ناكو  .اًعم  يلصنو  اًعم ،

لالخ هدناسأ  تنك  ح  يف  تنرتنإلا ، ىلع  يتحفص  ىوتحم  ةباتك  ةداعإ 

ناكو .تاعتجالا  نم  اهغو  لمع  ىلع  لوصحلل  تاءاقل  ءارجإل  هدادعإ 

دبع صوصن  يل  مجرتيو  رع ، ناسلب  يعماسم  ىلع  ميركلا  نآرقلا  ولتي 

يف اًمدقت  تزرحأ  دقو  .ةيبرعلا  ةغللاب  ةيلصألا  خسنلا  نم  اليجلا  رداقلا 

تنكو سرجلا ، ّنر  لك  بابلا  حتفي  ناكو  .هلضفب  ةيبرعلا  ةغللا  ةسارد 

نم اًضعب  قوذتأو  سملأ  نأ  يننكمأ  ديشر ، لضفبو  .هبناج  ىلإ  نامألاب  رعشأ 

لوأ يف  انرعش  دقو  .ادج  نيديعس  اّنكو  .ةيبرعلا  ةفاقثلا  بناوج  لمجأ 

نأ اّنم  يأل  قبسي  يوق   اإ  طبارب  ناطبترم  اننأب  اًعم  هيضقن  ٍناضمر 
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عقو ىلع  أدب  ليضفلا  رهشلا  اذه  نأ  فرتعأ  نأ  ّيلع  نكل  .لبق  نم  هب  ّسحأ 

يذلا ىمادقلا ، اطخ  دحأ  نم  ةملاكم  تيقلت  ثيح  رخآ ، مهافت  ءوس 

عطقأ نأ  تيسن  تنكو  كأ ، الو  لقأ  ال  هفرعأ  صخش  درجم  اًقحال  حبصأ 

هنكل اًما ، دارإ  نع  اًجراخ  رمألا  كلذ  ناك  دقل  .هب  يتقادص  ةحارص 

.ًاثك اًديشر  بضغأ 

تمدق ثيح  لرب ، ىلإ  ديشرو  انأ  ترفاس  ماع 2006م ، فيرخ  يف 

مسا لمحي  ناجرهملا  كلذ  ناكو  ةيمالسإلا ، ةيناملألا  ةفاقثلل  لوألا  لافتحالا 

ناكو ناجرهملا ، كلذ  اًضورع يف  حجانلا  نانفلا  نم  ثك  مدقو  ناسنإ .) )

شماه ىلع  تردأو  .مهردصتي  فسوي  يماس  ملسملا  اطيربلا  برطملا  مسا 

.لرب ييسايس  ضعب  ةكراش  مالسإلا  نع  ةريدتسم  ةدئام  ناجرهملا 

ةبوعص نع  اهموي  روهمجلا  ب  ّنك  اوللا  تايتفلا  نم  ثك  ثدحتو 

نهادحإ نإ  لب  .باجحلا  نهئادترا  ببسب  لمع  ةصرف  ىلع  نهلوصح 

دقو .هسفن  ببسلل  ةيقيبطتلا  اهتسردم  نم  درطلل  تضرعت  اهنأب  تحرص 

مهدعوب اوفو  دق  اونوكي  نأ  وجرأو  اهتيضق ، يف  رظنلاب  نويسايسلا  دعو 

لاجم ىلإ  اينهم  يمتني  هنأ  ىلإ  اًرظنو  ةدناسم ، اأ  ديشر  دناسو  .كاذ 

كلذ لالخ  ناكو  هيلإ ، جاتحأ  ام  نمخي  نأ  عيطتسي  ناك  هنإف  مالعإلا ،

ىتحو يصخشلا ، يسراحو  ةماعلا ، تاقالعلا  ليكو  رودب  موقي  ناجرهملا 

دوجول ةبك  داعس  تناك  مكو  .ةرهاظتلا  كلت  تارقف  ميدقت  يف  يقيفر 

.دودحلا دعبأ  ىلإ  ينبساني  يبناج  ىلإ  كيرش 

اّنم لك  ناك  يتلا  سيساحألاو  قفاوتلا  كلذ  لك  نم  مغرلا  ىلع  نكل 

ةيجوزلا ةايحلا  ىنعم  نع  اّنم  لك  ةيؤر  نأ  بت يل  ام  ناعرس  رخآلل ، اهّنكي 

نأ ديري  هنإ  لوقي  ديشر  ناكف  .اًما  ةنيابتم  تناك  ةيناإ  سسأ  ىلع  ةينبملا 

ينملعو .يل  همدق  يذلا  داشرإلل  ادج  ًةركاش  تنكو  كأ ، هللا  نم  ينبرقي 
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ةغص ةركفم  ةيعدأ يف  بتكو يل  هننسو ، ءوضولا  ضئارفل  حيحصلا  بيترتلا 

، ًلسم دلو  يذلا  وه  هنأ  ةقيقح  راكنإ  اًضيأ  نك  ال  ك  .اهب  تظفتحا 

ناكو ةالصلا ، يف  ينّمؤي  كلذك ، يمامإ  ديشر  حبصأو  .كلذ  مرتحأ  تنكو 

فلتخن اّنك  اننأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ّيلإ  ةبسنلاب  ةيقالخأو  ةينيد  ةطلسب  عتمتي 

لك يف  هيأر  عبتأ  ةياهنلا  يف  تنك  إف  ةينيدلا ، تاليوأتلا  ضعب  نأش  يف 

معنأو ِّبَر ، َِيضْرُأ  ل  كلذو  ةيلمع ، تناك  ولو  ىتح  لئاسملاو  اياضقلا 

ركذلا ك يف سلاجم  روضح  عيطتسأ  دعأ  كلذ أ   نمو  .يتيب  مالسلاب يف 

اًفسؤم اًرمأ  كلذ  ناك  دقل  .كانه  ةألا  دحأ  عم  فلتخا  ديشر  نأل  قباسلا ؛

ةيمويلا يف يداروأو  يراكذأ  ةوالت  ىلع  ةبظاوم  دعأ  هيلع أ   بترت  ادج ،

.لبق نم  لعفأ  تنك  تيبلا ك 

عرعرتأ يف أل   ينع ؛ ةبيرغ  تناك  تايكولسو  اًرومأ  تملعت  فرتعأ أ 

نأ ول  تين  هسفن  تقولا  نكل يف  .رع  طسو  الو يف  ةملسم ، ةرسأ  فنك 

فرصتي هيلع ح  ربصأ  تنك  اًما ك  ًهفت ، كأو  ةمارص ، لقأ  ناك  اًديشر 

يفو .هتين  ءافص  نم  ةقثاو  اًاد  تنك  أل  ةيبرغلا ؛ ياعملاو  تاداعلا  فالخب 

صصختملا عم  يعيبطلا  جالعلا  ةسلجل  رضحي  نأ  ينم  بلط  مايألا ، دحأ 

رظحي مالسإلا  نأ  ىلع  ّرصأو  جحلا ، ىلإ  اهذ  لبق  يرهظ  جلاعي  ناك  يذلا 

ىتح الو  رخآلا ، سنجلا  نم  صخش  عم  ةفرغلا  سفن  نوكي يف  نأ  ءرملا  ىلع 

ناعرس هنكل  ًالعف ؛ ةسلجلا  كلت  يعم  رضحو  لاق ، ام  ىلع  هتقفاوف  .بيبطلا 

نكي يرهظ   بيبطلا  كيلدت  نأب  ىأر  ح  اًبضاغ  ةدايعلا  رداغ  ام 

ةبسنلاب امأ  .ةيبطلا  ةينهملا  دودح  ىطختي  ناك  هنأو  ةحيحصلا ، ةقيرطلاب 

، كلذ نم  مغرلا  ىلعو  دودحلا ، دعبأ  ىلإ  اينهم  ايزيفلا  جلاعملا  ناكف  ّيلإ ،

ديشر يف ةبغر  تررقأ  أل  ةيئايزيف ؛ ةجلاعم  ةدايع  دايتراب  أدبأ  نأ  تلضف 

يفو .مالسإلا  ميلاعتل  عورشم  ليوأت  اهنأ  ىلع  رخآ  لجر  يأ  ينسملي  الأ 

تامح راخبلا يف  مح  كيلدت يف  تاسلجب  انيظح  اننأ ح  ركذأ  لباقملا ،
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ةلاسر هتلوانو  ةينهملا ، اهدودح  ةكلدملا  تطخت  ساف ، ةنيدم  نم  ةبيرق 

، كاذ اهفرصتل  ديشر  بضغ  .دعب  يف  اهب  لصتي  نأ  اهيف  هنم  بلطت  ةصق 

يفرصت نكل  اهتقو ، ةحلاب  ثداحلا  كلذ  ينباصأو  .اًقحال  ةلاسرلا  كلت  ارأو 

نع ردصي  ناك  انم  الك  نأ  حضاولا  نمو  .هنم  تكحض  أ  نم  كأ  نكي   

مامأ انلعف  دودر  نيابت  ىلع  سكعني  ناك  ام  كلذو  اهنم ، لهن  يتلا  ةفاقثلا 

، يمالسإ روظنم  نم  دسجلا  ةسادق  ردقأو  مهفتأ  .فقاوملا غ أ  فلتخم 

وأ جوزلل  ايرصح  اقح  لظي  رخآلا  سنجلا  عم  يدسجلا  لاصتالا  نأو 

يف ةبيبط  ىلع  روثعلا  رذعتي  نأ  لثم  ةيئانثتسا ، تالاح  ادع  ةجوزلا ،

دعاوقلل ًابك  اًمتها  ملسملا  نم  بك  مسق  عيو  .عم  يبط  صاصتخا 

نوحاتري مهنإف ال  بلغألا  ىلعو  ءاسنلا ، نوحفاصي  مهنأ ال  ةجردل  ةيلكشلا 

نم لكشلا  اذه  ناكو  .رخآلا  سنجلا  عم  دخلا  ىلع  ةرباع  لبق  لدابت  ةركفل 

رمألا اذه  دنع  فقوتأ  نكأ  يف ح   يعم ، ثدح  نإ  اًديشر  قياضي  ةيحتلا 

ًاثك ثدح  رمأ  وهو  هدخ ، ىلع  تايرخأ  ءاسن  نم  ًالبق  ديشر  ىقلتي  ح 

اذه نإ  .كلذ  ىلع  ضارتعا  يأ  نهل  يدبي  نكي  و  برغملا ، انماقم يف  لالخ 

هبنجت بعصلا  نم  راص  هنأ  ةجردل  ةرشتنم ، ةداع  حبصأ  وروألا  كولسلا 

نكت هذه   نأ  ركذأ  ينكل  .جارحإلا  يف  رخآلا  فرطلل  ببستلا  نود  نم 

ّدعُي دق  ليبقتلا  كلذ  نأب  فرتعأو  .ةنس  نيرشع  لبق  ةيحتلا  سانلا يف  ةداع 

لوأ هلباقن  صخشب  رمألا  قلعتي  يس ح  الو  نيرخآلا ، ةيصوصخل  اًزواجت 

يطختل ليبسلا  نأب  تسسحأ  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .لمع  ليمز  وأ  ةرم 

سمالتلا لاكشأ  نم  لكشلا  اذه  لثم  يدافت  ةلواحم  وه  لِكشملا ، اذه 

ام سفت  لواحي  نأ  ءرملا  ىلعف  دصق ، نع غ  عقوو  ثدح  نإو  يدسجلا ،

نأ لوقلا ، ةلفان  نمو  .ءيش  نم ال  ةعبوز  ةراثإ  ببستلا يف  نع  اًضوع  ثدح 

.ةجوزلاو جوزلا  ىلع  قبطنت  نأ  بجي  دعاوقلا  هذه 

ينيمحي نأ  ديري  ناك  هنأو  اإ ، ىلع  ىشخي  هنأ  ىلع  ّرصي  ديشر  ناك 
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، فاطملا ةياهن  يفو  .هبعت  بسحب  اقن ، رثؤت يف  دق  فقاوم  عوقولا يف  نم 

ناك دقل  .كلذك  ةَّجاَح  يتفصب  لب  طقف ، ةجوز  يتفصب  رظني يل ال  ناك  هنإف 

يأ ىلإ  ثيدحلا  نع  عنتمأ  نأ  ّيلع  نأ  كلذك  ينعي  هنكل  اًفيطل ، رمألا  كلذ 

وأ ءالكو  وأ  لمع  ءالمز  اوناكأ  ءاوس  ىوصقلا ، ةرورضلا  تالاح  ىوس يف  لجر 

تحرش حو  .ةرجأ  تارايس  يقئاس  ىتح  وأ  سردم  وأ  تاعيبم  ودنم 

نكل : » اًركنتسم يل  لاقو  هسفن ، يدلاو  كلتي  رسأل ،  رومألا  هذه 

لاجرلا ركفي  فيك  اًما  فرعي  هنأب  ديشر  ّدر  ناكف  كلذك .» مهرشَب  لاجرلا 

ارو .ةيوسلا  مهراكفأل غ  ةضرع  نوكأ  نأ  ديري  هنأو ال  ءاسنلا ، ةرضح  يف 

تنك املو  .ءيشلا  ضعب  انتشيع  انيلع  تصغن  اهنكل  ةنسح ، هتين  تناك 

نأ يننكمأ  ام  لواحأ  تنك  دقف  ديشر ، عم  ةديعس  ةايح  شيعأ  نأل  ىعسأ 

تيعُد نأ  ثدح  دقو  .ايلك  لاجرلا  عم  لماعتلا  بنتجأو  هتابغرل ، عاصنأ 

تبلطف تالافتحالاو ، ضورعلل  مخضلا  عمجملا  يفولراك  تنو  لفح  ميدقتل 

هل ترج  امل  اًفالخ  تاديسلا ، نم  تنثا  ب  وسلجي  نأ  مظنملا  نم 

ةأرما مث  لجر  مث  ةأرما  مث  لجر  ةبقاعتم  ةروصب  كراشملا  سالجإب  ةداعلا 

تناك دقل  .رخآ  لجر  يأ  ىلإ  ثدحتأ  الأ  ىلع  ةدشب  ّرصأ  اًديشر  نأل  اذكهو ،

ول تينو  ءيشلا ، ضعب  اًجرحم  مظنملل  كاذ  يبلط  ببس  حيضوت  ةمهم 

ةقثلا مادعنا  نإ  .ةينهملا  امازتلاو  يتفاقثل  ربكأ  ًهفت  ىدبأ  اًديشر  نأ 

اًرومأ تناك  ايح ، اهب يف  موقأ  ةوطخ  لك  باسح  بسحأ  نأ  ىلإ  يتجاحو 

ىلع ّرصي  ناك  دقل  تاجوزتملا ؛ تلسملا  اقيدص  عم  ىتح  اهدهعأ   

نم درت  يتلا  كلت  ىلع  درلا  ررحي  اًنايحأو  ةينورتكلإلا ، يلئاسر  ةءارق 

عم اثداحم  ليصافت  نع  يصقتسي  ناكو  لب  ينع ، ةباين  ًالاجر )  ) لسارم

.اقيدص

، مهنم ملسملاو  ءايقتألا  ىتح  يفراعم ، دحأ  يعم  ثّدحت  نأ  ثدح  نإو 

ةيصن ةلاسر  ّيلإ  لسرأ  وأ  ام ، ٍلفح  ّيلع يف  مّلس  وأ  يتلضعم ، كردي  نكي  و 
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نإف ةغايصلاو ، ىوتحملا  ةمرتحم  وأ  ةنيصر  تناك  هم  ةينورتكلإ ، وأ 

ناك ام  نإ  .ديشر  عم  اهل  ةياهن  ال  تالكشم  يف  لوخدلا  نوكت  ةجيتنلا 

لغشي نأ  عيطتسي  ناك  لجر  نم  ام  نأ  ةقيقح  وه  كأ  ّيلع  رمألا  بعصي 

هلغشي ناك  يذلا  ديشر  ىلع  اًفقو  ناك  هنأل  يبلق ؛ ًاغص يف  اًنكر  ولو  ىتح 

هنأب تنمآو  اقح ، هتببحأ  دقل  .كلذ  مهفي  هنأ ال  حضاولا  نم  ناك  نكل  .هلك 

مظعأ أب  ربخي  ناك  هنأ  عمو  .يرمع  مايأ  يقاب  هعم  يضقأس  يذلا  يجوز 

وأ ةينورتكلإ  ةلاسر  وأ  ةيفتاه ، ةملاكم  لك  ىري يف  ناك  هنإف  هتايح ، بح يف 

لغشي يذلا  لاؤسلا  ناكو  .انجاوزل  اًرشابم  اًديدهت  ٍرباع  ثيدح  يأ  وأ  ةيصن ،

رظنلاب يس  الو  اعلا ، نع  ىأن  شيعن  نأ  انل  فيك  وه  ماودلا  ىلع  يلاب 

لبق ورتكلإلا  يعقوم  ىوتحم  ىلع  علطا  دق  ناك  هنإ  مث  .يلمع  ةعيبط  ىلإ 

.جوزتن نأ 

حو يسأي  ةمق  يفو  .يفتاوه  ماقرأ  ُتّغ  اننيب ، رتوتلا  ةدح  فيفختلو 

نع تاجوزتملا  تلسملا  اقيدص  ضعب  لأسأ  تحر  يتلضعمل ، لح  داجيإل 

يه ىودف  ىلع  ناك  دقل  .رخآلا  سنجلا  نم  نهفراعم  عم  نهلماعت  ةقيرط 

نأ دعب  ةيعماجلا  ةلحرملا  نم  ةفاك  اهئالمزب  اهتلص  عطقت  نأ  ىرخألا 

نم هتاليمز  عم  هسفن  رمألاب  موقي  نأ  اًضيأ  اهجوز  ىلع  ناكو  تجوزت ،

رومأ يف  وأ  يداكأ  ةذتاسأ  عم  ىوس  اهلاصتا  ىلع  ِقُْبت  و  .ةعماجلا 

ىدحإ جوز  ناكو  .هتجوز  يف  قثي  هنأل  كلذ  يف  ًاض  اهجوز  َري  و  .نيدلا 

هنكل  لاجرلا ، نم  فراعم  هتجوزل  نوكي  نأ  ةركف  ضفري  ور  تاقيدص 

ءاضقل وأ  ةيرادإ ، بابسأل  وأ  لمعلا ، يف  مهيلإ  ثدحتت  نأ  عنا  نكي 

ءاسنلا ةيعمج  ناريدت  اتناك  ناتللا  ءامحو ، ةيماس  امأ  .ةيمويلا  اهحلاصم 

نم هفراع  هيتلص  عطق  ىلإ  ارطضت  ملف  نسوارك ، ةميلح  تلباق  ثيح 

نإ مث  .مارتحالاو  ةقايللا  دودح  نمض  تناك  ةفرعملا  كلت  نأ  ماد  ام  لاجرلا 

تالكشم يأ  حرطي  نكي  لاجرلا   نم  ءالمز  عم  لمع  تاعتجا  روضح 
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نم فراعم  وأ  تاليمز  هيجوزل  ناك  ار  لب  .هنم  يأ  جوز  ىلإ  ةبسنلاب 

نإ ديشرل  تلق  دقو  .اًنايحأ  نهنالباقي  رخآلا  سنجلا  نم  ةعماجلا  ةلحرم 

ًالاب ِقلي  هنأ   غ  اًنازتا ، كأ  نوكت  دق  رومألا  ذخأ  يف  ةقيرطلا  هذه 

.يمالكل

قحل يذلا  غتلا  لك  ببسب  ىمانتي  اقدصأو  ّيَدِلاو  قلق  حبصأف 

اًعيمج مهنم  تبلطف  .داعس  قيرط  اوفقي يف  نأ  اوديري  مهنكل   .ايحب 

حاجنإ لواحأ  وعَدَي  نأ  ىلإ  ةجاح  مهل أ يف  تحضوأو  ربصلاب ، اولحتي  نأ 

هنأ كلذ  .ةسالس  لكب  رومألا  ةجلاع  تقولا  لفكتي  نأ  يف  ًةَلِمآ  يجاوز ،

تحبصأ يتلا  دودحلا  ادو ، ةنيمأ  ةروتكدلا  لثم  اقدصأ ، ىطخت  ح 

ةقيرطو ديشر  راكفأ  اوركنتساو  يجراخلا ، اعلا  بو  ينيب  ةعوضوم 

نم مغرلا  ىلعو  .لخدتملاب  لاصتالا  نم  ينعن  نأ  ددرتي يف  هتلماعم يل ، 

وأ اقدصأ  امإ  راتخأ ، نأ  ىلإ  ةرطضم  تنك  يننإف  يننزحي ، ناك  كلذ  نأ 

ةحِلصُمو يتطايخ  انين ، ىوس  يقتلأ  نكأ  ةليوط ،  عيباسأ  لالخو  .يجاوز 

اهتليمزو وه  هعم ، لماعتت  فيك  فرعت  تناكو  ديشر ، تلباق  يتلا  يسبالم ،

يهو انجاوز ، دّدهت  تأدب  ىرخأ  ةلكشم  ترهظ  مث  .انان  لمعلا ، يف 

ميخي نكي  اًديقعت ،  كأ  ناك  يذلا  ديشر ، يضام  نأ  رابتعا  ىلع  َِّيضاَم ،» »

نارمِع صخش  نم  ةصاخ  ةيساسح  يدبي  ديشر  ناكو  .انتايح  ىلع  هلالظب 

ديشر ناكو  .ةنس  ةرشع  سمخ  لبق  مالسإلاب  ينفّرع  دق  ناك  يذلا  ناخ ،

ىلع رخآ ، لجر  مساو  يمسا  ب  مالعإلا  لئاسو  تطبر  لك  ةدشب  ءاتسي 

.تضم ةنس  ةرشع  يتنثا  نم  كأ  ىلإ  دوعت  تناك  ةلصلا  كلت  نأ  نم  مغرلا 

ىلع يصرح  نم  تلمع ، إف  هرربي ، ام  هئايتسال  دجأ  أ   نم  مغرلا  ىلعو 

تلسارو .تنرتنإلا  نم  نارمِعب  يتقالع  نع  ةمولعم  يأ  وحم  ىلع  هتحار ،

لوح ةبوتكملا  فحصلا  ريرحت  يريدمو  ةينورتكلإلا  عقاوملا  ىلع  اقلا 

تالاقم يأ  نم  قبسألا  تكيركلا  بعال  مسا  ركذ  اوليزي  نأ  مهوجرأ  اعلا ،
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يفو ح .يجوز  قياضي  رمألا  كلذو  ةجوزتم ، ةديس  توص  أل  قلعتت  ؛

يف  يبلطل ، بجتسي  رخآلا   مهضعب  نإف  مهضعب ، نم  ةباجتسالا  تيقل 

تأدب يل ، ديشر  بح  نع  رظنلا  ضغبو  .مهّلج  عم  لصاوتأ  نأ  نم  نكأ 

علا روح  ىدحإب  جوزت  هنأ  نظي  هسفن ، ةرارق  يف  ناك ، اذإ  يسفن ع  لأسأ 

، اًعطق كلذك  نكأ  انأ   .يجراخلا  اعلا  عم  لاصتا  يأ  نهيدل  نكي  اوللا  

.ديهجلا يدهج  ىعسملا  كلذ  تلذب يف  نإو  كلذك ، صأ  نأ  كلمأ  نكأ  و 

كل الو  اهدحو ، اهكلم  ةأرملا  يضام  نأ  يعماسم  ىلع  ددرت  ور  تلظ 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  جوزتي  أ  .هليصافت  نع  لأسي  نأ  لجرلا 

؟ كلذك تاقلطم 

تايالولا يف  ةفيظو  ىلع  ديشر  ع  ندنل ، يف  رهشأ  ةتس  انيضق  نأ  دعب 

ىلع هلمعب  قحتلي  نأ  يه  ةمداقلا  ةوطخلا  تحبصأف  .ةيكيرمألا  ةدحتملا 

ةالصلا يهو  ةراختسالا ، ةالص  تيلصف  .كلذ  رسيت يل  ام  ىتم  ِهب  قحلأ  نأ 

ك ديشرلا ، رارقلل  هيدهي  نأ  ريدقلا  يلعلا  نم  اًبلط  ملسملا  اهيلإ  أجلي  يتلا 

ذاختا ىلع  لابقإلا  لبق  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  مركألا  لوسرلا  لعفي  ناك 

ةروصب تناكو  ةيباجيإ ، نكت  ةراشإ   تيقلت  ام  ناعرسو  .ةيصم  تارارق 

.ةدحتملا غ تايالولا  نم  لصتا  ح  اًحابص ، ةسماخلا  اننيب يف  ىرج  لادج 

.ةراشإلا كلت  تيسانتو  اًددجم ، انحلاصت  اننأ 

تررق ايلم ، رمألا  تركف يف  نأ  دعبو  انجاوزل ، ىلوألا  ىركذلا  بارتقا  عمو 

ّملب انلفتحاو  اًددجم ، يقتلن  نأب  ادج  ءادعس  اّنكو  .نطنشاو  ىلإ  رفسلا 

نع ديشر  تربخأو  .ةيسنامور  ءاوجأ  ءاشعلل يف  ةدع  تارم  انبهذ  نأب  انلمش 

ال مهنأ  نم  هقلق  نع  يل  ّربعف  ديدجلا ، يلمع  ينهجاوت يف  يتلا  تايدحتلا 

، رق ىلإ  قاتشي  هنإ  كلذك  يل  لاقو  .هقحتسأ  يذلا  مارتحالاب  يننولماعي 

.يلمع نم  ليقتسأ  نأ  ينم  بلطو  هراوج ، ىلإ  نوكت  نأ  هتجوز  نم  ديريو 
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ةزفلت ةانق  ىلع  ثبُي  نايدألا  فلتخ  ىنعُي  اًجمانرب  مدقأ  اهنيح  تنكو 

نانف نم  ةفلتخم  ةينيد  تايصخش  هيف  رواحأو  .فيضتسأ  تنكو  ةديدج ،

ىلع ًاثك  يلمعب  تعتمتساف  .سفن  ءلعو  يعتجا  طشانو  ءلعو 

.ىلوألا اهتايادب  يف  ةطحملا  ليبس  ضرتعت  تناك  يتلا  تالكشملا  نم  مغرلا 

نم جرخأ  ّيلإ   ةبسنلاب  اًهيجو  اًببس  ناك  لمعلا  كلذ  نأ  ىلإ  ةفاضإلاب 

اهيدل ناك  نم  ادع  ام  نلمعي ، تلسملا  اقيدص  ّلج  تناكو  .تيبلا 

راوج ىلإ  نوكا  نأ  ديرأ  تنك  أ  يف  كش  الو  .مهب  ينتعت  راغص  لافطأ 

رارق ةمالس  نم  ةدكأتم  نكأ  ينكل   رخآ ، ءيش  يأ  نم  كأ  يجوز 

نأ كلذ  .دعب  ندنل  ةرداغمل  ةدعتسم  نكأ  أل   تقولا ، كلذ  يتلاقتسا يف 

، راجيإلل هضرع  يننك  نأ  لبق  ةنايص  ةداعإ  لاغشأ  ىلإ  جاتحي  ناك  تيبلا 

.لمعلا كلذ  يل  هرفوي  ناك  يذلا  يداملا  لخدلا  ىلإ  ةجاح  يف  اًضيأ  تنكو 

إف هتجوز ، يتفصب  ّيلع  ةقفنلاب  لفكتي  نأب  ديشر يل  دعو  نم  مغرلا  ىلعو 

.يسفنب ةيلاملا  اجايتحا  لكب  لفكتأ  تقولا  كلذ  ىتح  تنك 

نآلا نم  ةيلاملا  اجايتحا  ةيطغتب  لفكتي  نأ  ىلع  يعم  ديشر  قفتا 

ناك يذلا  انجاوزل ، غرفتأ  ىتح  ليقتسأ  نأ  يتهج  نم  تررقو  اًدعاصف ،

هدعوب يفيس  هنأ  تقثو يف  دقل  .ايح  نم  ةلحرملا  كلت  ىلوألا يف  ةيولوألا 

هللا ىلص  لوسرلا  انرمأ  ك  ىلاعتو  هناحبس  هللا  ىلع  تلكتاو  ةرملا ، هذه 

.(1) « لكوتو اهلقعا  : » ملسو هيلع 

، موي لك  فتاهلا  ربع  ديشر  ىلإ  ثدحتأ  تنك  ندنل ، ىلإ  دوع  دعب 

يغتلا كلذ  ّيلع  داع  دقو  .ينم  بلط  تقولا ك  بلغأ  تيبلا  تثكمو يف 

، تيبلا يف  ةنايصلا  لعأ  ىلع  تفرشأ  ةدملا ، كلت  لالخو  .عفنلا  ضعبب 

تنك ًءاسم ، جورخلا  ديرأ  تنك  .اتكل ح  ىلوألا  ةدوسملا  ةباتكب  تأدبو 

.رمألا هنذأتسأ يف  ىتح  هينورتكلإ  ةلاسر  هل  لسرأ  وأ  نطنشاو ، هب يف  لصتأ 

٤٨٨



يننك يذلا ال  تقولا  ناك  ثيح  .ةقهارملا  مايأب  ام  اًئيش  كلذ  رّكذ  دقو 

لصتي  ناك  يذلا  تقولا  وهو  ًءاسم ، ةرشاعلا  وه  تيبلا  جراخ  هيطخت 

ةيناثلا ىتح  رخأتأ  نأ  حمسي يل  نأب  هعنقأ  نأ  ةرم  تاذ  تنك  .هيف غ أ 

الأ ىلع  ديشر  قفاوو  .ور  ىتقيدص  فافز  لفح  روضحل  كلذو  ًاليل ، ةرشع 

تررطضاو .اقح  طرشلا  كلذب  تمزتلا  دقو  ةملك ، فصنب  سيرعلل  هجوتأ 

نم لزنملا  ىلإ  تعرسأو  لجع ، ىلع  ءاسنلل  صصخملا  لفحلا  كرتأ  نأ  ىلإ 

دقو .ددحملا  دعوملا  يف  تيبلا  يف  نوكأ  ىتح  ةنيدملا  نم  رخآلا  بناجلا 

جرخأ تنك  امدنع  ىتح  نكلو  .اًما  ةرشع  ةيناثلا  دنع  ًالعف  ديشر  لصتا  

ينعن اًنايحأ  ناك  لب  .اًيضار  اًاد  ديشر  نكي  ءاسملا ،  نم  ركبم  تقو  يف 

نع ةرم  هتربخأف  .تيبلا  يدحو يف  نوكأ  ىتح  اقيدص  ىدحإ  ىرأ  نأ  نم 

لوسر نع  ءاسنلا  نم  تاثّدحملا  اهعوضوم  ناكو  اهترضح ، ةعئار  ةرضاحم 

لاؤس تلأس  أ  هل  تلقو  مالسإلا ، ردص  يف  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا 

عيطتست ةطاسبب ال  ِتنأ  : » وه فاجلا يل  هّدر  ناكف  ةرضاحملا ، كلت  لالخ 

، تلواح همو  كلذك .»؟ سيلأ  لاجرلا ، ىلإ  ثيدحلا  يف  كتبغر  ةمواقم 

اًبولسأ نكي  سنجلا   ماتلا ب  لصفلا  نإف  ةايحلا ، ربخ يف  ىلإ  رظنلابو 

.برغلا شيعلل يف  اًنكمم 

اهعم تأدب  ةجردل  ّيلإ ، ةبسنلاب  ادج  اًيلاع  رتوتلاو  طغضلا  ىوتسم  ناك 

رارصإ ناك  دقل  .ةلزعلاو  نزحلاب  اًضيأ  تسسحأو  ّيلع ، قَّيضُي  قانخلاب  رعشأ 

يتلا مالسإلا  ميلاعت  نع  دعبلا  لك  اًديعب  ةيلكشلا  دعاوقلا  هذه  ىلع  ديشر 

راطإ كولسلا يف  نسحو  يحورلا ، داهجلا  ىلع  دمتعت  تناك  يتلاو  اهتملعت ،

نأ لبق  انتاعقوت  نع  انثدحت  ح  اننأل  ادج  اًبيرغ  رمألا  ناك  .ةعيرشلا 

فالخب نيدلل ، ةينطابلا  ةبراقملا  لضفي  هنإ  حوضو  لكب  يل  لاق  جوزتن ،

كلذ نع  ادج  ةفلتخم  تناك  انجاوز  ةقيقح  نأ  .هل غ  ةيرهاظلا  ةبراقملا 

تحت نجس  لخاد  شيعأ  أب  رعشأ  نأ  ىوس  كلمأ  تقولا ،  عمو  مالكلا ،
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لعجي نأو  دعاسي ، نأ  ىلاعتو  هناحبس  هللا  تلأسف  .ةددشم  ةسارح 

انين تناك  نايحألا  ضعب  هنأ يف  كلذ  .ّيلع  هبلق  قّقريو  كأ ، ينمهفي  يجوز 

يف ىتح  نكل  .هتئدهت  لواحتو  ديشرب  لصتت  نأل  رطضت  ىودف  وأ  وروأ 

اّنكو ةليمج ، بح  تاظحل  انتاءاقل  للختت  تناك  اهلك ، تالكشملا  كلت  مضخ 

يتلا يه  تاظحللا  كلت  تناكف  .اًضعب  انضعب  ةقفرب  ًاثك  عتمتسن  اًضيأ 

يتلا ةبكلا  تايدحتلا  لُّبقتو  .هعم  ايح  ةلصاومل  ينعفدتو  ينيوقت 

ألو .توملا  انقرفي  نأ  ىلإ  ةوطخ  لك  هعم  وطخأو  جاوزلا ، اذه  يل  اهلمح 

ينيدل ةصلخمو  جاوزلاب  دهعلا  ةديدجو  ةدالولاب ، قانتعالاب ال  ةملسم  تنك 

غتأ نأ  ىلإ  تيعس  .اذل  .باوصلا  لعفأ  نأ  ديرأ  تنك  إف  يجاوزلو ،

نم ثك  نع  تدعتبا  دقل  .هل  ةجوز  ديشر  اهيضتري  يتلا  ةأرملا  كلت  حبصأل 

يتلا ةفاقثلاو  اقدصأ  لثم  .يجاوز  لبق  ايح  أل  تناك  يتلا  ليصافتلا 

لك نم  تنمآ  دقل  .يلمعو  اهرضحأ  تنك  يتلا  ركذلا  سلاجمو  اهيف ، تيبرت 

عم لحُتس  انتافالخ  نأو  .ىمسأ  ةياغ  ليبس  تناك يف  كلت  ايحضت  نأ  يبلق 

هيلإ ضغبألا  نإف  .ىلاعتو  هناحبس  هللا  هّلحأ  ام  لك  نم ب  نأ  ًلع  .تقولا 

قالطلا (1)). وه  ّلجو  ّزع 

يف يعم  شيعلل  مدق  ح  ةبك  تايحضت  مدق  دقف  ديشر ، ةهجو  نمو 

مث .اّنم  ٌّيأ  روصت  بعصأ م  ناك  رمألا  كلذ  نأ  تبثأ  عقاولا  نأ  .ندنل غ 

نأ لبقو  انجاوز ، ةيادب  يف  يس  الو  ءاطخألا ، نم  ثكب  هيأر  يف  تمق  إ 

ةاق ىلع  ةدحاو  مهأل  ماتلا  يعايصنا  مدع  لالخ  نم  كلذو  اًعم ، شيعن 

ىسألاب ترعشو  .نكي  هم  لجر  يأ  ةبطاخم  نع  عنتمأ  نأ  يهو  هدعاوق ،

نأ .ىلاعت  هللا  نمو  .هنم  تبلط  اذل ، ينم ، دصق  نود  اًديشر  تحرج  أل 

لالخ نم  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  انمّلع  دقل  .اًراركتو  اًرارم  ينحماسي 

اَْهَلبَْقي َْمَلف  ٍةَرِذَْعِ ، ِهيَِخأ  َىلِإ  َرََذتْعا  ْنَم  : » لاق لب  وفعلا ، ةيمهأ  ةيلعفلا  هتّنس 
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.(2) « ٍسْكَم ِبِحاَص  َِةئيِطَخ  َْلثِم  ِهَْيلَع  َنَاك 

ركذتنو يعنو  اهتيلومش ، ةروصلا يف  ىلإ  رظنن  نأ  يجوز  نم  بلطأ  تنك 

لاننل ىعسنو  ىلاعتو ، هناحبس  هللا  مامأ  انسفنأ  ىلع  هانعطق  يذلا  دهعلا 

ةيناإلا ةرظنلا  هذهب  ةيمويلا  انتافالخ  زواجت  اننكمأ  ولو  .هالع  ّلج  هاضر 

ديشر حلفأ  .انتلاح  لانملا يف  بعص  ناك  كلذ  نكلو  .اًعئار  كلذ  ناكل  رومألل ،

ىلإ هب  قحلأ  نأ  انررقو  .طسوألا  قرشلا  ادج يف  ةمهم  لمع  ةصرف  داجيإ  يف 

هتضرعو هديدجتو ، لزنملا  ةنايص  ةيلمع  ىلع  فارشإلاب  ٍذئدنع  تمقو  .كانه 

ةيفاضإ ةيلام  غلابم  هل  ثعبأ  نأب  هبلط  ىلع  كلذك  تقفاوو  .راجيإلل  ًالعف 

ىلإ تبهذو  ةيكيرمألا ، ةدحتملا  تايالولا  نم  لاقتنالا  ىلع  هتدعاسمل 

ةيقبلا نم  صلختلاب  تمق  ةرايزلا ، كلت  لالخو  .يدلاو  عادول  جروبماه 

، ندنل ىلإ  تدعو  .ةيلعلا  يف  ةعباق  لازت  ال  تناك  يتلا  روصلا  نم  ةيقابلا 

يبئاقح بيترت  تأدبو يف  تنرتنإلاو ، ءاملاو  ءابرهكلا  تامدخ  عطقل  تبترو 

شيعي نأ  ديري  دعي  هنإ   يل  لوقيو  ةأجف ، لصتي   ديشرب  اذإف  رفسلل ،

قدصأ .رمألا   نع  ثدحتن  وه   ثيح  ىلإ  رفاسأ  نأ  اكمإب  هنأو  يعم ،

يتلا ةقاطلاو  ةدارإلا  تحبصأ  اًما  ةظحللا  كلت  نكلو يف  ثدحي ، ناك  ام 

دأ يف  هحاجنإو  جاوزلا  اذه  نع  عافدلل  يلخاد  يف  هلمحأ  تنك 

ةرملا هذه  هيلعف  لوقي ، ام  ًالعف  دصقي  ناك  ول  هنأ  تركفو يف  .هتايوتسم 

، فتاهلا ربع  يقيلطتب  ىفتكاو  لعفي ، هنكل   .ّيلإ  ثدحتيل  وه  ّيلإ  أي  نأ 

يجوز ةقفن  ىلع  شيعلل  اهيف  دعتسأ  ةيعضو  يف  ةرم  لوأل  تنك  أ  ًلع 
نم دكأتلا  وأ  لاؤسلا ، ءانع  هسفن  فلكي  او  .هراظتنا  لاط  يذلا  هدعول  اًقفو 

، ريرسلا ىلع  يسفنب  تيقلأ  .اننيب  اًقلاع  ناك  ام  ّضفي  نأ  وأ  نامأ ، يف  أ 

فعضأ يف  أب  رعشأ  تنكو  ضهنأ ، نأ  عطتسأ  .ءاكبلا   يف  تكمهناو 

.اهنيح هعقوتأ  ءيش  رخآ  ناك  هنأل  ةقعاصلاك ؛ قالطلا  ّيلع  لزن  دقل  .الاح 
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بابسألا ّرحتأ  حضاولا أ   نم  نكل  يبلق ، لك  نم  ديشرب  تقثو  مغرو أ 

.ملسو هيلع  هللا  ىلص  مركألا  لوسرلا  كلذب  اناصوأ  ك 

تنك صخش  نع  اهن  لاصفنا  درجم  نم  ربكأ  ّيلإ  ةبسنلاب  رمألا  ناك  دقل 

.ةيودم ةيصخش  ةزه  ناك  دقل  .هلجأ  نم  ءيش  لكب  تيحضو  هتببحأ ، دق 

اهيلإ يمتنأ  تنك  يتلا  ةديحولا  ةملسملا  ةرسألا  اوناك  هترسأو  ديشر  نأ  كلذ 

لافتحالاو ناضمر  يف  راطفإلا  نم  ةيمالسإلا ، ايح  اهرطاشأ  تنك  يتلاو 

نأ مالسإلا يف  راد  دلو يف  ملسم  نم  يجاوزب  تلمأ  دقل  .اًعم  ةالصلاو  ديعلاب 

، مالسإلا نع  تاظفحتلاو  ةقبسملا  راكفألا  نم  ثك  اهل  ناك  يتلا  رسأل ، بأ 

ةيبرغ ةأرما  جاوزلا ب  نأ  ةقباسلا ، راجت  دعب  ملسملا  لاجرلا  يس  الو 

، اًعيرذ ًالشف  لشف  يجاوز  نكل  .حجني  نأ  هنك  عورشم  يقرش  لجرو 

.تافاقثلا شياعتلا ب  لشفل  ايح  ًالاثم  حبصأو 

ىلع نأ  نظأ  تفلتخم ، تفاقث  نم  فرط  ب  جاوزلا  حجني  لو 

هتاكولس يف  ايلم  اركفيو  ةيجوزلا ، ةايحلل  همهف  يف  ادحّتي  نأ  ينعملا 

جوزلل نك  رمألا ، عقاو  يفو  .مالسإلا  رهوج  نع  اهلصف  الواحيو  ةيفاقثلا ،

راوحلا ةيلمع  حبصتف  هتروص ، رخآلل  هنم  لك  سكعي  ةآرملاك  انوكي  نأ 

نم اهب  قلع  م  ةيمالسإلا  قالخألاو  ئدابملا  ةيقنتل  ةليسو  فاشتكالاو 

برقت نأ  ةبراقملا  هذه  نأش  نم  نإ  .نيدلا  نولب  تنولتو  ةيفاقث ، تاسرم 

نوكي دق  فاطملا ، ةياهن  يفو  .ىلاعتو  هناحبس  هللا  نمو  ةقثلا ، نم  جوزلا 

ةداعتسا يتلواحم  يفو  .انتلاح  ك يف  لشفلا ، وأ  حاجنلا ، عورشملا  اذه  لآم 

وساوي يف نأ  اقدصأو  رسأ  تلواح  يف  ًاثك ، تيلص  ديدج ، نم  زاوت 

، ديدج نمو  هللا .» ءاش  نإ  خ  : » يل تلاقف  ىودف ، يتقيدص  امأ  .يتنحم 

: لوألا لاق  دقو  .اليجلاو  يمورلا  َّيَقيفر  ةمكح  ياولس يف  تدجو 

...مالسلا كل  ثعبي  ىسألاو ، نزحلا  ةمتع  ىفو  بنعلا ؛ َكيِدُْهي  َُكناتُسب  قرُحي  ح 
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. ىرخأ ةروص  هيلإ يف  ُّدَُري  هنم  ُذَخُْؤي  ام  نأل  اًدبأ ، تشي  هللا  ليلخ  نإف  اذهلو ،

: تلكلا هذه  تدجو  دقف  اليجلا ، باتك  امأ يف 

ىلع كلذ  يرجي  ّلجو  ّزع  قحلا  اإ  كنوعفني ، الو  كنورضي  ةزَجَع ال  َْقلَخلا 

مهيديأ (1).

؛ رشبلاب هبأن  الو  هلل ، هبتنن  نأ  ىلإ  انوعدي  اليجلا  نأ  ينعي  كلذ  نإ 

ةيبوروأ ةملسم  ةديس  يتفصب  يسفنب  يقترأ  نأ  هب ، مايقلا  تلواح  ام  اذهو 

لدي اًما ك  اًددجم ، قرشأو  حتفتأ  ىتح  جحلا ، ةلحرو  جاوزلا  ةبرجت  دعب 

.ةرهز يمسا ، كلذ  ىلع 

♦ ♦ ♦

ست ال  ةايحلا  نأ  ك  ىلاعتو ، هناحبس  هللا  ةدارإب  الإ  ثدحي  ءيش  ال 

.بدتلا برلاو يف  كفتلا  دبعلا يف  نأ  كلذ  .دبعلا  هل  ططخ  امل  اًقفو  اًاد 

.ّلجو ّزع  هللا  ةئيشم  ةقيقحلا  يف  وه  ءرملا  هيلإ  عاصني  نأ  بجي  ام  ّنإ 

، تقولا رورم  عم  .ىًنعم  رمأ  لكل  دجو  هل ، لصح  يف  ناسنإلا  ركف  لكو 

رهوج بح  يف  تعقو  دقل  .اًئيشف  اًئيش  كأ  ينيدو  يجاوز  مهفأ  تأدب 

نكل .ملسو  هيلع  هللا  ىلص  ىفطصملا  ةيصخشو  ليمجلا  رهاطلا  مالسإلا 

ام رهاظب  نوموقي  نيذلا  كئلوأ  مهيف  ن  ملسملا ، نأ  ينتملع  ةايحلا 

يف اهتاياغو  اهيناعمو  ميلاعتلا  كلت  نولثمتي  ال  ناكرأ ، نم  مالسإلا  هيضتقي 

مازتلالا لالخ  نم  ىلاعتو  هناحبس  هللا  نم  برقتلل  ىعسأ  تنك  .مهسوفن 

ٍناسنإل لب  هلل ، ًةَمِّلَسُم  نكأ  ةقيقحلا   يف  ينكل  .قباسلا  يجوز  تابغرب 

ىلإ هقيرط  نكت  .هل   يمهف  نع  فالتخالا  ما  فلتخي  نيدلل  همهف  ناك 

هنأل ار  عمقلاو ، لب  مكحتلا ، نم  اًعون  مالسإلل  همهف  ىحضأو  .يقيرط  هللا 

اقدصأ ضعب  ترسخ  أ  ةجيتنلا  تناكو  .دقفي  نأ  ىشخي  ناك 
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نأ ةقالعلا  هذه  لثمل  ليحتسملا  نم  ناك  .يسفن  ىتحو  لب  يتفيظوو ،

راطإ يف   ) ةيرحلاو ةقثلا  ىلإ  جاتحي  بحلا  نأل  .ديعبلا  ىدملا  ىلع  رمتست 

نأ ةيجوزلا  ةداعسلل  نك  الو  .عرعرتيو  ومني  ّلجو )  ّزع  هللا  دودح 

اهعدوأ يتلا  تاناكمإلا  لك  ناققحيو  جهوتم ، اهافرط  ناك  نإ  الإ  رمتست 

.لدابتملا ةدناسملاو  مارتحالا  لظ  يف  هيف ، ىلاعتو  هناحبس  هللا 

، كلذ نع  ناربج  ليلخ  ناربج  انبللا  فوسليفلاو  بيدألا  ّربع  دقو 

: هلوقب

دويقلاب ةبحملا  اوديقت  نكل ال  رخآلا ، مكنم  لك  َّبحيل 

.مكحاورأ ئطاوش  اًجوتم ب  اًرحب  ةبحملا  نم  اولعجا 

.سأكلا سفن  نم  اوبرشت  نكل ال  رخآلا ، سأك  مكنم  لك  ألميل 

.دحاو فيغر  نم  اولكأت  نكلو ال  مكنيب ، يف  مكزبخ  اومساقت 

، حرفلا مكمعيلو  اًعم  اوصقراو  اونغ 

، هتيرحب معني  مكنم  الك  اوعد  نكل 

ةدح ىلع  لك  ةراثيقلا  راتوأ  تناك  نإو  ىتحف 

.اقيسوملا سفنل  زتهت  اهلك 

؛ اًضعب مكضعب  دنع  ةنامأ  اهوعدت  نكل ال  مكبولق ، اوطعأ 

.مكبولق ءاوتحاب  ةليفكلا  ةديحولا  يه  ةايحلا  دي  نأ  كلذ 

؛ اًضعب مكضعب  نم  ادج  ةبراقتم  ةفاسم  ىلع  سيل  نكلو  اًعم  اوفق 

، اًضعب اهضعب  نع  ىأن  فقت  دبعملا  ةدمعأ  نأل 

.رخآلا لظ  اهنم يف  يأ  ومني  ورسلاو ال  نايدنسلا  رجشو 

كأ م تجرخ  يتيرح ، داعتسا  تبقعأ  يتلا  ةليلقلا  عيباسألا  لالخ 
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تقولا كرادتأ  نأ  ديرأ  تنك  ار  .هلك  قباسلا  ماعلا  لالخ  هيلع  تدتعا 

.اًددجم سانلا  ةطلاخم  ىلإ  تدع  ح  ةبك  ةحارب  تسسحأو  عئاضلا ،

.ةدحولاو ةبارغلاب  كلذك  ترعش  ينكل  تررحت ، أب  اًضيأ  تسسحأو 

ةرم ينهملا  يطاشن  ىلإ  دوعأ  نأ  نم  تنك  ام  ناعرس  أ  هلل  دمحلا 

كلذ ناك  ارو  يتقاط ، لك  فزنتسا  زافلتلا  يف  لمع  ضرع  تلبقف  .ىرخأ 

.يضاملا يف  ًاثك  ركفأ  الأ  ىلع  دعاس  هنأل  ثدحي ؛ نأ  نك  ٍءيش  لضفأ 

نم نكي  .ةيمالسإلا و  ةانقلا  كلت  ءاوجأ  داس  يذلا  مارتحالا  وج  ينبجعأو 

لاجرلا نم  يأ  نم  لواطتلاو  بيذهتلا  ءوس  نم  عون  يأ  روصت  نكمملا 

يف ةداع  عقي  ناك  امل  اًفالخ  هتاليمز ، نم  ةدحاو  هاجت  ةطحملا  يف  لماعلا 

لالخ اهب  تررم  يتلا  ةيمالعإلا  ربانملا  نم  اهغو  ىرخألا  ةزفلتلا  تاطحم 

بيغم دنع  اًعم  رطفن  اّنك  ليضفلا ، ناضمر  رهش  لالخو  .ةينهملا  سم 

اّنم ثك  ناكو  .اهُِرضْحُي  ام  ةداع  انسيئر  ناك  ةيهش ، ةيقرش  قابطأب  سمشلا 

عم يلصأ  نأ  ليمجلا  نم  ناكو  .يلصي  لمعلا   نم  ةحارتسا  تاقوأ  ذخأي 

جمارب تفقوأ  طقف ، روهش  ةرشع  رورم  دعب  نكل  .ةنيزلا  ةفرغ  يف  اليمز 

.يجمانرب اهنمض  نم  ةدع ،

.ينمعدت ىتح  يقالط  دعب  ةرشابم  يعم  شيعلل  اف  يتقيدص  تلقتنا 

، هشيعأ تنك  ام  لك  مضخ  ةحارلا يف  ضعبب  ىظحأ  نأ  ىنأ  تنك  يفو ح 

عرفتتل اهتمداخ  عم  يتيب  يف  لاحرلا  طحت  اهب  اذإ  لالدلا ، ضعبب  معنأو 

عمجتي ةبيصعلا ، تاقوألا  يفو  .ةراه  نويقرشلا  هنقتي  نف  هنإ  .يليلدتل 

ناوهطت اهتمداخو  اف  تناك  .اًديحو  ٌدحأ  َُكْرتُي  الو  ضعب ، عم  مهضعب  سانلا 

نم ًاثك  يل  يدست  تناكو  اًعم ، يلصن  انكو  .لزنملاب  ناينتعتو  يل ، ماعطلا 

ةقنرش لخاد  يسفن  تزجح  دقل  .لاصفنالا  عم أ  لماعتلل  ةيناإلا  حئاصنلا 

لاصتالا تدواعو  ديدج ، نم  يطيحم  رعشتسأ  تأدبو  .مرصنملا  ماعلا  لالخ 
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ىلإ ينتمضو  دوعب  ادج  ةديعس  اد  تناكو  .ىمادقلا  اقدصأ  ضعبب 

رومألا نأ  تقولا  لاوط  كردت  تناك  اهنأل  ّيلع  ادج  ةقلق  تناك  دقل  .اهنضح 

اهنإف  لاصتالا  ، نم  ةعونمم  تناك  اهنألو  .ماري  ام  ىلع  ست  نكت   

.لعفت اذام  يردت  نكت 

عفشت .يتيؤرل و  حايترالاو  ةداعسلاب  رعش  يذلا  يإ  ياج  كلذك  ترز 

ايح هتناكمو يف  هرمع ، نم  نثلا  رخاوأ  ناك يف  ثيح  ةمدقتملا ، هّنس  هل 

يف نسلا ، رادم  ىلع  مالسإلا  نع  ًاثك  ينملع  هنأو  ّيلإ ، ةبسنلاب  يحور  بأك 

لاق دقل  .ةقلطم  ةروصب  لاجرلا  ةبطاخم  مدع  ديشر يف  ةدعاق  نم  هئانثتسا 

هنأو ءيش ، مالسإلا يف  نم  نكي  يعم   لصحي  ناك  ام  نإ  اًراركتو  اًرارم  ياج 

هرظن تاهجو  نع  ياضر  مدع  نع  ّربعأو  يجوز ، هجاوأ  نأ  ّيلع  ناك 

ايرهش ترم  وأ  ةرم  هترايز  ىلع  ماودأ  تنك  جوزتأ ، نأ  لبق  .كلت  هتافرصتو 

اروكو ور  لثم  يفراعمو ، اقدصأ  نم  ثك  ىلإ  هتمدقو  .تاونس  رشع  لاوط 

نم ددع  ىلإ  ةفاضإ  فسوي ، ةزمح  خيشلاو  دنياه  يسيركو  ةنيمأ  ةروتكدلاو 

اوناكو هرصبتو ، هحصن  ىلإ  ةجاح  يف  اوناك  نيذلا  نسلا  راغصلا  بابشلا 

هتلأس تارايزلا ، كلت  نم  ةدحاو  لالخو  .ءانثتسا  نود  ًاثك  هنوبحي  مهلك 

ىلحتي هنأ  حضاولا  نمو  مايصو ، ةالص  نم  مالسإلا  ناكرأ  يدؤي  ملسمل  فيك 

ةقيقحلا هذه  ىلع  تفقو  دقل  .نيرخآلا  هاجت  ءوسب  فرصتي  نأ  ناإلاب ،

ةنيعم ةيفارغج  ةقطنم  وأ  ةفاقث  ىلع  اًرصتقم  رمألا  نكي  .اًراركتو و  اًرارم 

متها ام  ًاثك  هنإ  ياج  لاقو يل  .ةحلاب  ينبيصي  ناك  رمأ  وهو  .اهغ  نود 

ىقبي صاخشألا  ضعب  ناإ  نأ  هسفت  ناكو  .مهفعض  طاقنو  سانلاب 

.مهقلخ لخاودب  طلتخي  الو  ايحطس ،

وهو ءامح ، جوز  ىدهن ، داؤف  ينم  بلطي  نأ  لبق  ليوط  تقو  ر   

نأ ناديملا ، اذه  يف  تاقالعلا  نم  ثك  هلو  مالعإلا ، ناديم  يف  طشني  لجر 

٤٩٦



ًابك يل اًفرش  ناك  دقل  .يإ  ياجب  يرفجلا  يلع  بيبحلا  خيشلا  ءاقل  ّرسُيأ 

مدقو .ايصخش  ثكلا  هنع  تعمس  ام  ًاثك  يذلا  خيشلا  ًاخأ  لباقأ  نأ 

هتايح لالخ  همدق  امل  ةزئاج  نسح ، يديس  وأ  يإ ، ياجل  يرفجلا  خيشلا 

قلخ وهو  نيدلا ، رهوج  نع  نالجرلا  ثّدحتو  .مالسإلا  ةمدخ  ةلفاحلا 

نإ .فوصتلا  ىلع  قلُطت  يتلا  ءسألا  نم  رخآ  ٌمسا  َةملكلا  نأو  ناسحإلا ،

قفتا قالخأ  يهو  .يحورلا  لجلاو  ّيقرلاو  زايتمالا  لوح  رودي  قلُخلا  اذه 

ءاليإ نم  ًالدب  .ةيصخشلا  هتايح  اهارحتي يف  نأ  اّنم  ٍّلك  ىلع  نأ  ىلع  نالجرلا 

خيشلا ملع  امدنعو  .ةيفاقثلا  فارعألا  وأ  ةرهاظلا  ليصافتلل  هلك  متهالا 

لواحأ نأب  ينحصنو  كناحتما .« كلذ  ناك  دقل  : « يل لاق  يقالطب ، يرفجلا 

ّزع هللا  ةبحم  لانأ  نأ  ىلإ  فرصتلا  اذه  لالخ  نم  ىعسأو  حماسأو ، وفعأ  نأ 

يل لاقو  .ينملظ  يذلا  صخشلاب  اًنيهر  يوفع  نوكي  نأ  نود  نم  ّلجو 

عمطت يف الأ  .تنعتت  كسفن ح  يرّكذ  يهلإلا ، ءاودلا  وه  اذه  نإ  : « اًضيأ

، خيشلا يل  هلاق  يف  تركف  كلذك .«؟ باسحلا  موي  هللا  كل  رفغي  نأ 

تدقعو يبلقب ، ةقلاع  لازت  ال  تناك  ةدقع  تّلح  هتحيصن  نأ  تدجوف 

هناحبس ههجول  اًصلاخ  يحفصو  يوفع  لعج  ىلع  لمعأ  نأ  ىلع  يمزع 

يف هنيبلطت  يف  ةرذح  وك  : « اًرّذحم اًضيأ ، خيشلا  ينحصنو  .ىلاعتو 

ًلسم اًجوز  ينقزري  نأ  ٍصاخ ، لكشب  هللا يل  وعدي  نأ  دعوو  لبقتسملا .«

.ىلاعت هللا  ءاش  نإ  انأ ، ينبحيو ك  رّدقي 

انأو يتصق ، مهل  يورأ  تنك  نيبو  .دروفدار  لكيامو  اإ  كلذك  تلباقو 

، اهليصافتب ةبرجتلا  كلت  شيعأ  نأ  تعطتسا  فيك  ارغتسا  نم  يسأر  ّزهأ 

أ ىلإ  لكيام  راشأ  ليصافتلا ، كلت  ضعب  مهل  درسأ  انأو  كحضأ  تنكو  لب 

، ةفارطلا نم  ءيشب  ةملسم ، يتفصب  ةايحلا  ىلإ  رظنأ  تحبصأ  لقألا ، ىلع 

ديعتسأ نأ  لواحأ  تأدب  ةلاحم .« ال  بأسف  كحضأ  نإ   : « ةلئاق هتبجأف 

و ًاثك ، ديقت  تناك  ةيجراخلا  طوغضلا  نكل  هللا ، ركذ  ةقباسلا يف  تو 
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سلاجم روضح  ىلإ  ةدوعلاب  ادج  ةديعس  تنك  ينكل  .ًاتاتب  ًالهس  رمألا  نكي 

، بيطلا صاخشألا  كئلوأ  ةبحص  تدقتفا  دق  تنكو  .ةمظتنم  ةروصب  ركذلا 

ام مهفأ  نأ  ىلع  يوناعأو  اوبّحر  ، دقل  .ًةعج  مهعم  ةالصلا  ىلإ  تقتشاو 

تيظح يذلا  هلك  معدلا  نم  مغرلا  ىلع  نكل  .ةيناإ  رظن  ةهجو  نم  لصح 

تداز دقو  .ديشر  ىلإ  قاتشأ  تنكو  نزحلاب ، رعشأ  ام  اًبلاغ  تنك  هب ،

ىلع بلغتألو  .رمألا  ةبوعص  نم  عومدلا ، فرذي  وهو  ةرركتملا يل ، هتاملاكم 

فعضلا تاظحل  لالخو  يلثم ،) جالع   ) تافصو يسفنل  تفصو  قارفلا ، أ 

اهلالخ نم  تمهف  انجاوز ، نم  دهاشم  ركذتأ  تنك  ينحاتجت ، تناك  يتلا 

ةقالع اًفرط يف  نوكأ  نأ  ىلع  ةبزع  ىقبأ  نأ  لضفألا يل  نم  هنأ  يبلقو  يلقعب 

ينتبجعأو يمتهاب ، ترثأتسا  دق  تناك  ةبرجت  تركذتو  .ةنزاوتم  غ 

حرسم ةقرف  اهتمدق  ةيحرسم  تمهلأو  ليدبلا ، جالعلا  يتسارد  ةدم  لالخ 

بيبطو اعلا  ماق  ةبرجتلا ، كلت  .اف يف  يتقيدص  عم  اهتدهاش  تنك  لايخلا 

تارولبلا روصو  ءاملا ، نم  تارطق  ديمجتب  وتوإ  وراسام  يلثملا ) جالعلا  )

ةيجراخلا لماوعلل  نوكي  يذلا  رثألا  قثوي  ىتح  ديمجتلا ، دعب  تنّوكت  يتلا 

ضرعتت هنأ ح  اعلا  اذه  دجوو  .ءاملا  تائيزجل  ةنيعم  لاكشأ  ءاطعإ  يف 

اهنإف نافرعلا ، تلك  وأ  ءاعدلا  وأ  ةيكيسالكلا  اقيسوملل  ًالثم  ءاملا  تائيزج 

تعنص رهاوج  اهنأك  ودبت  ةمجسنمو ، ةليمج  تارولب  نوكتو  ايباجيإ ، رثاتت 

ضرعتي يذلا  ءاملا  نإف  لباقملا ، يفو  .يلاعلا  زارطلا  نم  غئاص  لمانأب 

ذختي هنإف  ةيظفللا  ةناهإلا  وأ  ةيبلسلا ، سيساحألاو  ةبخاصلا ، اقيسوملل 

لب ةقسانتم ، الو  ةقستم  هتلكيه  نوكت  الو  اًحيبقو ، اًهوشم  ًالكش  كلذ  دعب 

نإف ءاملا ، نم  ساسألاب  نّوكم  ناسنإلا  مسج  نألو  .ةمجسنم  غو  ةكبترم 

ءرملا ةطاحإ  ىلع  صرحلاو  ةيبلسلا ، يدافت  ةيمهأ  رهظت  ةبرجتلا  هذه 

.هتحصل اجيإ  وه  ام  لكب  هسفن 

نم سوردلا  ضعب  تبعوتسا  دقل  .هلعف  تدرأ  ام  وه  ديدحتلاب  اذه  نإ 
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اهتربخ يتلا  ةلزعلل  ةيباجيإلا  راثآلا  نمو ب  .اهب  تررم  يتلا  جاوزلا  ةبرجت 

تملعتو هيلع ، لكوتأو  ىلاعتو ، هناحبس  هللا  ىلع  كأ  دمتعأ  تحبصأ  أ 

بلط ىلإ  ءوجللا  نع  اًضوع  بو ر ، ينيب  لئاسملا  نم  ًاثك  ّلحأ  نأ  اًضيأ 

مه نم  فرعأ  ترص  ةبرجتلا  كلت  لالخ  نم  إ  مث  .نيرخآلا  نم  حصنلا 

.نويقيقحلا اقدصأ 

: لاقف قئار ، بولسأب  ةقادصلا  اليجلا  فصو  دقو 

، ةولجلاو ةولخلا  هتقادص يف  مودت  خلا  هقداصي يف  نم  قيدصلا ،

.((1) ) ءاخرلاو ةدشلاو  ءارضلاو ، ءارسلا  يف 

وكراش نيذلا  صلخملا  ءاقدصألا  ضعب  كلمأ  تنك  ةظوظحم أل  تنك 

.اف و ليحر  دعب  ةرشابم  يعم  نكسلل  ور  تلقتناو  .ازحأو  يحارفأ  يف 

اهيدلاو تيب  ىلإ  دوعت  نأ  درت  و  ىرخألا ، يه  ةحجان  اهجاوز  ةبرجت  نكت 

«، قلخ ىلع   « ةيناتسكاب ةاتفل  لثمألا  ويرانيسلا  وهو  فرعلا ، هيضتقي  ك 

، رغملا جاطلا  قابطأ  دادعإ  ةقيرط  اهتملع  .اهّنس  نع  رظنلا  ضعب 

ضحت ةقيرط  اهنم  تملعت  يف  نئاجعلا ، وأ  ةيلاطيإلا  اتسابلاو  كمسلاو 

زبخ دادعإ  ةرماغم  تضخو  لب  يسيد (1) . يراكو  ةيناتسكابلا ، ةجعلا 

، ىرخأ ىلإ  دي  نم  ةفخب  ةيرطلاو  ةحطسملا  ةنيجعلا  كرحأ  تنكف  ورلا ،) )

ال .ةحطسم  خبط  ةينيص  يهو  اوات ،) ( ـِ ب ىمسي  يف  اهعضأ  نأ  لبق 

تدكأ يل ور  نكل  بجي ، ك  ورلا )  ) عنص نقتأ  ترص  لوقلا أ  يننك 

لضفبو رهشلا ، كلذ  لالخ  نكل  .ةيلمعلا  ةربخلا  نم  تاونس  بلطتي  هناقتإ 

وهو ايناملأ ، يف  خبطلا  يف  تاقباسم  جمانرب  يف  تزف  ور ، تخأ  تافصو 

لضفت  ) جمانرب اهاقلي  يتلا  ةيهجلا  ةعباتملاو  هتميق  ثيح  نم  لداعي 

علو  ) اهتيمس قابطألا  نم  ةليكشتب  ةدحتملا ، ةكلمملا  يف  يدنع ) ءاشعلل 
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انبولقو انتيرحب ، انعتمتساو  ةيئاسن ، ّيسامأ  ورو  انأ  تمظن  اتسكاب .)

لاجرب ىوس  طبترن  نلف  ًالبقتسم ، انجوزت  نأ  اننأ  انررقو  .ىلاعت  هللا  اهؤل 

.اهسفن انميق  اننورطاشي 

ءاشع ةبجو  ىلع  وتو  ينيب  قباسلا  َّيقيدصب  اًددجم  يتقادص  ُتييحأ 

ذنم هنارق  ادقع  دق  اناكو  .اًقلأتم  انثلا  كلذ  ناك  ثيح  وشتورج ، يدانب 

عاطقنا بابسأ  ب  نم  كلذ  ناكو  فيرلا ، يف  ايئاهن  شيعلل  القتناو  ةدم ،

اغأ ىدحإ  عيزوت  ديعأ  دقو  .ةيضاملا  ةليلقلا  تاونسلا  لالخ  اننيب  لاصتالا 

(، فلسيام ذيو  جنيسناد   ) يهو سكإ ،) نشيا  نيج   ) ةعومجم عم  وت 

ةيؤرب ادج  تدعس  دقلو  .ةزفلتملا  تالسلسملا  نم  ثك  عمست يف  تحبصأو 

لاوط هتقالع  تماد  نأ  دعب  اًعم  هتداعس  ىرأو  اًددجم ، انثلا  اذه 

يفيرلا هتيب  هترزو يف  .هذه  انمايأ  هدجن يف  ّلق  رمأ  وهو  ةنس ، نيرشع 

عجرتسنو انرابخأب ، اًضعب  انضعب  ثدحن  انسلجو  عوبسألا ، ةياهن  ةلطع  لالخ 

اناكو ةايحلا ، هب  نابراقي  يحورو  يلومش  جهنم  هل  ناكو  .ةدقلا  انتايركذ 

دقو .تقولا  كلذ  ىتح  اهاذختا  يتلا  تارارقلاو  تارايتخالاب  نيديعس 

يتلا ةايحلا  عون  سكعني  رمعلا ، همدقت يف  عم  ءرملا  نأ  يأرلا يف  هتقفاو 

حبصأ تقولا ، كلذ  يف  .هب  طيحت  يتلا  هتلاهو  ههجو  ميساقت  ىلع  اهشاع 

نأ كلذ  .ةقادصلاو  جاوزلا  ىنعمو  نيدلاو  رشبللو  يسفنل  ربكأ  مهف  ّيدل 

، اهتقيقح سكعت  ال  ءايشألا  رهاظمو  دوسأو ، ضيبأ  ىلإ  مسقم  غ  اعلا 

ّخ هدحأ  مسق ، ىلإ  اهميسقت  نك  ةينوترك  تايصخش  انسل  اننأو 

اهتاوذ لمحتو يف  ةددعتم ، هجوأ  اهلو  ةبكرم ، تاقولخم  اننإ  .ريرش  رخآلاو 

ىلاعت هللا  نكل  ةلاحم ، ال  نولذخي  رشبلا  نإ  .فعضلا  طاقن  نم  ًاثك 

سانأ ةنسلأ  اهب  قطنت  تلك  ةروص  تاراشإ يف  انل  لسري  دقو  .اًاد  دوجوم 

انتاوذ توصلو  مهب ، قثن  نمل  يغصنل  ةمكحلاب  ىلحتن  نأ  انيلعو  نيرخآ ،

تبعس همو  .انلخاد  اهادص  ددرتي  يتلا  ةيهلإلا  ةمكحلا  اهنإ  ةيلخادلا ،
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اًاد فداصن  ال  دق  .انناإب  كسمتن  نأ  انيلعف  اًنايحأ ، تسقوأ  ةايحلا ،

؛ ناك ةيمهألا  نم  ناتلصخ  وفعلاو  ةفأرلا  نكل  ايندلا ، هذه  يف  لدعلا 

لعإ نإ  .اهلمحن  يتلا  ةيبلسلا  نم  صلختن  نأ  ىلع  اننادعاست  هنأل 

دقل .لوألا  ماقملا  انيلع يف  عفنلاب  دوعي  نيرخآلا  عم  انتايح  وفعلاو يف  ةفأرلا 

.يقيرط لصاوأو  ثدح ، ام  رزو  نم  صلختأ  نأ  ديرأ  تنك 

♦ ♦ ♦

تنك ثيح  مالسإلا ، يف  ةأرملا  اياضقب  يتفرعم  قمعأ  نأ  ةيمهأ  تكردأ 

ناكم فوخلل  نكي  تايناتسكابو   تايبرع  تاديسب  تبجُعأو  تلباق ، دق 

هللا ىلع  نهرومأ  لك  يف  نلكتي  نكو  نهتالئاعو ، نهجاوزأب  نهتقالع  يف 

ةيبرغ ةديس  تنك  أ  نم  مغرلا  ىلعف  انأ ، امأ  .هميلاعتو  ىلاعتو  هناحبس 

عطتسأ ملف  اهلك ، اهرومأ  ةياعر  اهسفن يف  ىلع  ايلك  تدمتعا  ام  ًاثك  ةيوق ،

ءاسنلا سردأ س  نأ  تررق  اذل ، .جاوزلا  راطإ  لخاد  يقوقح  نع  عفادأ  نأ 

ددع نأ  ىرأ  نأب  ةديعس  تنكو  يلاحلا ، انرصع  يفو  مالسإلا  خيرات  يف 

دايدزا ةعيرشلاو يف  نيدلا  رومأ  تلسملا يف  تاملاعلاو  ةيئاسنلا  تاكرحلا 

ناوقلاو تاليوأتلاو  يمالسإلا ، هقفلا  نأ  ىسنن  نأ  بجي  الو  درّطم (1) .

كانه نأو  مهغ ، نود  لاجرلا  ىلع  اًركح  ةليوط  اًنورق  لظ  هب ، ةطبترملا 

ةهجو نأ  كلذ  .راكتحالا  اذه  رسكو  رومألا ، يغت  ىلإ  مويلا  ةسام  ةجاح 

فورظلا ةسيبح  نوكت  دق  رظنلا ، تاهجو  نم  اهغك  ةيروكذلا ، رظنلا 

يوبنلا جهنملا  نع  ىأنت  مث  نمو  اهبحاصل ، ةيركفلاو  ةيعتجالاو  ةيفاقثلا 

.مارتحالاو ةبيطلاب  ءاسنلا  ةلماعم  اونسحي  نأب  لاجرلا  يصوي  اًاد  ناك  يذلا 

تناكل ةحيحصلا ، ةقيرطلاب  مالسإلا  ميلاعت  اوقبط  ملسملا  لاجرلا  نأ  ولو 

نأ يه  اهاسنن  نأ  بجي  يتلا ال  ةقيقحلا  نإ  .ايندلا  ءاسن  دعسأ  مهتاجوز 

اًنايحأو .اهنورهقي  نم  مه  لاجرلا  لب  اهعمقي ، وأ  ةأرملا  رهقي  ال  مالسإلا 
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تاسرملا عم  ْنأَطاوتي  وأ  تايرخأ ، ءاسن  رهق  ردصم  ءاسنلا  نوكت 

نأ دعبو  هب ، تررم  ام  لك  دعبو  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .ةبصعتملا  ةيروكذلا 

ىودج نع  لءاستأ  اًنايحأ  تنك  مالسإلا ، يف  ةأرملا  اياضقب  يتفرعم  تقمع 

لجر نم  لبقتسملا  لمتحم يف  جاوز  عورشم  حاجنإ  مهفلاو يف  ةفرعملا  كلت 

ارآ نع  اًما  ةفلتخم  تاعقوتو  ءارآ  هل  نوكي  دق  ةدالولاب ، ملسم 

بسنألا يل نم  نوكي  ار  هنأ  ركفأ يف  تأدب  فرتعأ أ  نأ  ّيلعو  .اعقوتو 

ىلع يتفاقث ، مهفي  نأ  عيطتسيو  اإ ، ّسح  هيدل  رغ  لجرب  طبترأ  نأ 

، اهلك راكفألا  هذه  تلمأت يف  دق  تنكو  .ًلسم  نوكي  دق ال  هنأ  نم  مغرلا 

مالسإلا ةسارد  يف  اهتيضق  يتلا  اهلك  نسلا  كلت  دعب  اهيلع  تبردتو 

ام ًاثك  يبلق  قعأ  أل يف  ةعرسب ، اهلك  اهوحمأ  نأ  تلواحف  هتسرمو ،

.ّيلإ غ أ ح ةبسنلاب  ءيش  زعأ  ينكراشي  ملسم  جوزب  ىظحأ  نأ  تين 

هللا ديري  يتلا  ةلاسرلا  ام  لءاستأ : تنك  راجت ، يف  كفتلا  نعمأ  تنك 

، مالسإلا يف  ءاسنلا  س  ةءارق  ىلإ  ةفاضإو  يل ؟ اهلسري  نأ  ىلاعتو  هناحبس 

نإ .ةيبرعلا  ةغللاب  ميركلا  نآرقلا  ةوالت  عسب  كلذك  عتمتسأ  تنك 

ةطرشأ تيرتشا  أ  نم  مغرلا  ىلعو  .حورلا  مسلب  هنومسي  ملسملا 

لضفملا رقم  نإف  نسلا ، ىدم  ىلع  فلتخم  ئرقمل  ةدع  تاناوطسأو 

دقل .م  ماع 1988 يفوت  يذلا  دمصلا ، دبع  طسابلا  دبع  يرصملا  خيشلا  ناك 

يف همّكحتو  هليترتو ، ميركلا  نآرقلا  ديوجت  يف  ةديرفلا  هتقيرطب  رهتشا 

ىتح ةرهاقلا  دجاسم  عسألا يف  رسأي  هتوص  ناكو  .ةيلاعلا  هتوص  تاقبط 

هتناكم هلو  يمالسإلا ، اعلا  يف  اًديرف  هتوص  لازي  الو  .غص  باش  وهو 

نأ ورو  انأ  تررقف  .نسلا  هذه  لك  دعب  اهيلع  ىلعُي  ال  يتلا  ةصاخلا 

(. نآرقلا بلق   ) كلذك ىمُست  يتلا  سي ،)  ) ةروس ةءارقب  ةنس 2009  لبقتسن 

ام ًاثك  اهنإف  ايبسن ، ةليوط  اهنأ  نم  مغرلا  ىلعو  ادج ، ةليمج  ةروس  اهنإ 

.هينامأ ىدحإ  قيقحت  ءرملا  ديري  وأ ح  ام ، دحأ  ىفوتي  يسالو ح  أرُقت ،
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، يتفرغ يف  دئاسولا  ضعب  ىلع  ور  عم  تسلج  ةنسلا ، سأر  ةليل  يفو 

نأ تررق  مث  ايلم ، تركفف  .ديدجلا  ماعلل  انينامأ  انركفو يف  انيسأر ، انيطغو 

ينقو هيف ، كرابو يل  وه خ يل ، ام  رِّدق يل  مهللا  يهلإ ، : « ةلئاق هللا  وعدأ 

». بويغلا مالع  تنأو  ملعأ ، الو  ملعت  كنإف  .ينع  هفرصاو  تيضق يل ، ام  رش 

ةوالتب ليمج  توص  حدصيل  ليجستلا ، ةلآ  ليغشت  رز  ىلع  تطغض  مث 

(. سي  ) ةروس

______________________________________

Ivy League Universities (1)

.خسانلا  (1)

يف برفملا ، قطانم  نم  ةنيعم  ةقطنم  ءايزألا  كلت  نم  يز  لك  لث   (1)

.يفاقثلا هعونتو  دلبلا  ىنغ  ىلإ  ةراشإ 

.يذمرتلا  (1)

.ةجام نبا   (1)

.ةجام نبا  ننس  (2)

.رشع ثلاثلا  سلجملا  حرلا ، ضيفلاو  ابرلا  حتفلا   (1)

.رشع عبارلا  سلجملا  حرلا ، ضيفلاو  ابرلا  حتفلا   (1)

.ةيويسآلا ةراقلا  بونج  نم  يأ   (1)

ىليلو سالراب  ءسأو  نسوارك  ةميلح  لثم  تلسم  تاركفم  لواحت  (1)

هيلع هللا  ىلص  دمحم  انديس  ةنسو  ميركلا  نآرقلل  ةءارق  ميدقت  دمحأ 
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ذاتسأ لضفلا ، وبأ  دلاخ  دوهج  انه  ركذن  .ةيئاسن ك  رظن  ةهجو  نم  ملسو 

، سولجنأ سول  اينروفيلاك ، ةعماج  يف  ةيمالسإلا  ةعيرشلاو  يلودلا  نوناقلا 

ءالؤه لك  .ةأرملا  قوقح  نع  عافدلا  يف  ةيكيرمألا ، ةدحتملا  تايالولاب 

لاجرلل يحورلا  رارقتسالاو  ةيعتجالا  ةلادعلا  ءاسرإ  نولواحي  نوركفملا 

، دودو ةنمآ  تبتك  دقو  .نآرقلل  رصاعم  سفت  لالخ  نم  اًعم  ءاسنلاو 

نإ « ؛ لوقت عونلا ) داهج  بلق  يف   ) اهباتك يف  ةيمالسإلا ، تاساردلا  ةذاتسأ 

عمتجملا ةموظنم  لخاد  نم  يركفلا  جذومنلل  يلومشلا  لوحتلا  نم 

ديزيو ملسملا  لاجرلاو  ءاسنلل  ةبسنلاب  ًايرذج  ًاغت  ثدحي  نأ  يمالسإلا 

ةكراشملا لحم  يعوطلا  افتلا  لالحإ  لالخ  نم  ةيمالسإلا  ةيلاعفلا  نم 

ثي اهباتك  نأ  الإ  لدجلل ، ةثم  ةديسلا  هذه  ةيصخش  نأ  حيحص  ةيرسقلا .»

داجلا لمعلا  نم  ثكلا  كانه  لاز  امو  .لمأتلاب  ةريدجلا  اياضقلا  نم  ديدعلا 

.ةأرملا اياضق  تلسملا يف  تاصصختملا  ةصاخ  رظتني  يذلا 

٥٠٤



رشع سداسلا  لصفلا 

ةيبوروأ ةملسم  يتفصب  ةديدجلا  يتيوه 

: قالطلا ةروس  ُبَِستَْحي ( َال  ُْثيَح  ْنِم  ُْهقُزَْريَو  )٢( اًجَرْخَم َُهل  ْلَعَْجي  َهَّللا  ِقََّتي  ْنَمَو 

ناتيآلا 2-3)

ضعب تقرغتسا  نأ  دعبو  .اًدوع  بلصأ  دئادشلا  نم  جرخأ  تنك  ام  ًاثك 

ةعئار ةنس  تناك  ةنس 2009م  نأ  بت  يجاوز ، رايهنا  نم  يفاعتلا  تقولا يف 

ىلع ءاوس  ايح  يف  ةديدج  ةسم  ةيادب  تناك  اهنأل  سيياقملا ، لكب 

رونلا يف ةكم ) ىلإ  مإ  يف  نم   ) اتك ىأر  دقف  .ينهملا  وأ  يصخشلا  ىوتسملا 

اًضرعو ًالوط  ايناملأ  ءاجرأ  بوجأ  تنكو  ةيناملألا ، ةغللاب  ىلوألا  هتخسن 

مالسإلا ىلإ  يتلحر  نع  هنم  تافطتقم  ةءارقو  باتكلا ، نع  تالباقم  ءارجإل 

نم ًالئاه  زجنأ ك  نأ  عيطتسأ  تنك  دقل  .مهل  خسن  عيقوتو  روهمجلا ، مامأ 

ىلع ينلمحت  ةكئالملا  نأ  اهعم  ترعش  ةجردل  دحاولا ، مويلا  يف  لاغشألا 

، ةغلابلا هتمكحب  ىلاعتو ، هناحبس  هللا  نأ  وأ  رخآ ، ىلإ  دعوم  نم  اهتحنجأ 

.نمزلا يوطي يل  ناك 

ةرشتنملا ةملسملا  تايلاجلا  نم  ثك  ءاقل  ةصرف  باتكلا  ينحنم  دقل 

ببسب اهنوهجاوي  يتلا  تايدحتلا  عسو  املألا ، عمتجملا  بارت  لخاد 

ةفاقث زوربوه  دعسأ  ام  نكل  ايبوفومالسإلا .)  ) وأ مالسإلا  باهر  يمانت 

يف ةملسملا  ةيلاجلا  كلتل  ثلاثلاو  اثلا  ليجلا  ءانبأ  ب  ةصاخ  ةيمالسإ 

عابتأ نم  تناكو  نايتسيرك ، ىعدت  ةديس  نم  ةوعد  تيقلت  دقو  .ايناملأ 

روهش دعب  ةوعدلا  كلت  تيبلو  .لرب  ةمصاعلا  يف  ةيدنبشقنلا ) ةقيرطلا  )

ةليللا كلت  نأ  فداصو  .هنع  ثيدحلل  روهمجلا  ءاقلو  باتكلا ، ضرعل  ةدع 

كلت دعبو  .بيلك  ويديفلل  مإ  يف  زئاوج  عيزوت  لفح  كلذك  دهشت  تناك 

وحنب تئجوف  ثيح  يفوصلا ، زكرملا  ىلإ  انايتسيرك  ينتبحص  ةسلجلا ،
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ىلإ تبحُطصاو  ةرارحب ، مهعيمج   اوبّحرو  .يننورظتني  اًصخش  سمخ 

وهو يدنفأ ، خيشلا  راوجب  ةليللا ، كلت  فرش  ةفيض  يتفصب  صّصُخ يل  ٍدعقم 

يدامرلا يديلقتلا  يدنبشقنلا  سابللا  يدتريو  ةيكرت ، لوصأ  نم  باش 

مغرلا ىلعو  .هيفتك  سمالي  نأ  ىلإ  هرعش  اهتحت  نم  باسني  يتلا  ةمعلاو 

ثدحتي ناكو  هينيع ، اًجهوتم يف  اًقيرب  لمحي  ناك  هنإف  ةداجلا ، هتئيه  نم 

ةغللا يف  ناسللا  قيلط  نكي  هنأ   نم  مغرلا  ىلع  مالعإلا ، بسانت  ةربنب 

ربخأو تم ، همسا  نإ  لاقو : يل ، هَسفن  ُبرقألا  هُدعاسم  مّدقو  .ةيناملألا 

.لبق نم  انيقتلا  نأ  قبس  هنأب 

.»؟ ءاقللا كلذ  ناك  نيأو  اًوفع ، : » هتبجأ

ةنسوبلاب جاج  الب  ةيكت  هللا يف  ركذي  ناك  يذلا  باشلا  وه  انأ  : » لاقق يل

اننإ اهنيح  كل  لقأ  ،أ  اهيلإ تلخد  امدنع  ةدع  تاونس  لبق  كسرهلاو 

.»؟ ىرخأ ةرم  لباقتنس 

عست لبق  هتيقتلا  دق  تنك  يذلا  هسفن  باشلا  ناك  .هتركذت  دقل  معن ،

: ةشهدنم هل  تلقق  .راتسوم  ةنيدم  برق  ةيفوصلا  ةيكتلا  يف  تاونس 

ىولحلا ضعبو  ياشلا  مهدحأ  انل  مّدقو  ةأجافم ،»؛ نم  اهل  اي  هللا ؛ ناحبس  »

يورأ نأ  ينم  بلطو  لوألا ، انءاقل  ليصافت  فرعي  نأ  خيشلا  دارأو  ةيكرتلا ،

لفحلاو نونفلا  ضرعم  ةصق  مهل  تيكح  .نيرضاحلا  لكل  ءاقللا  كلذ  ةصق 

هذه ةنسوبلا ، ةرهوجل  انترايز  مث  وفييارس ، يف  هتمظن  يذلا  يقيسوملا 

رماغلا ساسحإلا  كلذ  اًضيأ  تركذتو  .ةهشلا  ةيدنبشقنلا  ةيفوصلا  ةيكتلا 

ا رثأت  خيشلا  نأ  حضاولا  نمو  .ةحرضألا  دحأ  مامأ  ينباتنا  يذلا  بحلاب 

سيل : » تبجأف حيرضلا ،»؟ كلذ  فد  نم  فرعتأ  : » ينلأسف اهموي ، تدرس 

زارطلا نم  ايفوص  اباب  كوتلاس  يراس  ناك  : » هباوج ناكو  ةركف .» دأ  يل 

ةنيدم نم  ةنس   800 وحن لبق  لقتنا  .اًحلاص  ايلو  نوثك  هّدعيو  يلاعلا ،
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دقو ةصاخ ، ةيحور  ةكَرب  هل  تناك  دقل  .ناقلبلا  ىلإ  ناتسكابزوأ  ىراخب يف 

«. يبرغلا بولق  حتفيل  رتلا  هخيش  هلسرأ 

حتف نورقلا ، كلت  لك  رورم  دعبو  : » هل تلقف  اقح ، اًشهدم  اًرمأ  ناك 

«. يبلق

نامزلل رابتعا  دجوي  ال  حاورألا ، اع  يف  : » هلوقب اهدنع  خيشلا  حضوأ يل 

ما ِتنأو يف  ِكبلق  سمل  هنإ  ثيحو  .ةفداصملل  هيف  لاجم  .ناكملا ك ال  وأ 

«. اهيدؤت نأ  ِكيلع  ةمهم  ِكيدل  حبصأ  هنأ  ينعي  كلذف  ِكيعو ،

أجافو ايناملأ ، نم  ىتش  ءاحنأ  هللا يف  ةوخإلا يف  نم  ربكأ  ددع  حبصأو يل 

تحبصأ أ  كلذ  .اتك  اوؤرق  ح  رعلاو  رتلا  روهمجلا  لعف  ّدر  اًضيأ 

نم اهعقوتأ  نكأ  يتبرجت   نعو  باتكلا ، نع  ثيدحلل  كأ  تاوعد  ىقلتأ 

.ادج ديج  رمأ  وهو  مالسإلا ، يقنتعم  نوبحي  ملسملا  نأ  يل  ّبتو  .لبق 

نايدألاب ىنُعت  يتلا  ةمظنملا  اهب  تماق  ةيعالطتسا  ةسارد  ترهظأ  دقو 

نوقنتعي اطيرب  فالآ  ةسمخ  نم  كأ  نأ  ةينيد ، رومأ  ْيأ  زرتام ،) ثيف  )

.ابوروأ يف  مالسإلا  يقنتعم  ب  لجُس  هسفن  ددعلا  نأو  ايونس ، مالسإلا 

هذه ةيبلاغ  نأ  تدصرو  لب  مقرلا ، اذهل  مالعإلا  لئاسو  تهبنت  ام  ناعرسو 

، ةطسوتملا ةقبطلا  ىلإ  متنيو  يلاعلا ، ميلعتلا  تاوذ  ءاسنلا  نم  يه  ةئفلا 

ببسب ةوطخلا  هذه  ىلع  نمدقي  ال  اوللا  ءاضيبلا ، ةرشبلا  تاوذ  نمو 

جوزتي نأب  هل  حمسي  خألا  نيد  نأل   ) ملسم لجرب  طابترالا  يف  نهتبغر 

، نمق ةوسنلا  ءالؤه  نإ  .ٍمات  يصخش  عانتقا  نع  لب  ةيدوهيوأ ،) ةيحيسم 

ةيدمحملا ةلاسرلا  نكمتت  نأ  لبق  نيدلا  اذه  ثحبلا يف  نم  مزلي  ا  يلثم ،

ةيلقأ  ) ناونع تحت  رتسشتيال  تيرُجأ يف  ىرخأ  ةسارد  شتو  .نهبولق  نم 

هنأ ىلع  مالسإلا  روصت  مالعإلا  لئاسو  نأ  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  ةيلقأ ،) لخاد 

نقنتعي اوللا  ءاسنلا  عبر  بذجي  ام  نإف  اهدهطضيو ، ةأرملا  عمقي  نيد 
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ةناكم نم  ةأرملل  خألا  هحن  ام  ديدحتلاب  وه  نيدلا  اذه  ىلإ  مالسإلا 

: نأب نومعزي  للحملا  ضعب  نأ  ىلإ  انه  ةراشإلا  ينتوفت  الو  .قوقحو 

نرقلا تاينيتس  ذنم  برغلا  اهفرع  يتلا  ةيرذجلا  ةيعتجالا  تاغتلا  »

ميقلا ىلإ  ةدوعلا  ىلإ  تاديدجلا  مالسإلا  تاقنتعم  ضعب  تعفد  يضاملا ،

لثم نيرشعلا ، نرقلا  فصتنم  يف  ابوروأ  يف  ةدئاس  تناك  يتلا  ةيديلقتلا 

نم كأ  عمتجملا ، يف  ةأرملاو  لجرلا  نم  لك  رود  ب  ربكأ  زييمتب  رظنلا 

نأ َلدب  كلذو  لمعلاو ، تيبلا  ةيلوؤسم  ب  عمجلا  بجاوب  ساسحإلا 

.((1) « ةلصب ةيبرغلا  ةفاقثلا  ىلإ  ت  ةايح ال  بولسأ  نقنتعي 

يذلا  مالسإ ، فسوي  ركذن  لاجرلا ، نم  مالسإلا  يقنتعم  رهشأ  نمو ب 

لب بسحف ، ايناطيرب  يف  ءانغلاو  اقيسوملا  لاجم  ىلع  هتمهاسم  رصتقت 

فادهألا ةمدخو  ميلعتلا  ناديم  تاعورشملا يف  نم  اًددع  لمشتل  هتطخت 

اًدّوزم قفارملا ، ددعتم  اًزكرم  هتسسؤم  هتأ  عورشم  رخآ  ّدعُيو  .ةيخلا 

لوأل تعمس  دقو  .ةينفلا  ضورعلل  ةحاسو  معطمو  ىهقمو  ةحابس  محب 

لوه تربلأ  حرس  ميقأ  يذلا  يقيسوملا  لفحلا  لالخ  زكرملا  اذه  نع  ةرم 

لفحلا كلذ  ناك  .ةينفلا  ةحاسلا  ىلإ  مالسإ  فسوي  ةدوع  ّلثم  يذلاو  لملا ،

لوأ كلذ  ناكو  .ىسنت  ال  يتلاو  اهترضح  يتلا  ةرحاسلا  تالفحلا  كأ  دحأ 

ًعفم ناكو  ماع 1972م ، ذنم  ندنل  يف  مالسإ  فسويل  يمسر  لفح 

يتلا ةباعدلاب  ثدحتو  اًفيطل ، اهتليل  فسوي  ناك  .ةشايجلا  فطاوعلاب 

، ةليللا كلت  رضح  يذلا  روهمجلا  نأ  عئارلا  نم  ناكو  .هيف  هروهمج  اهدهع 

، ينغملا اذهل  ءايفوألا  نوبجعملاو  مهسوؤر ، بيشلا  ازغ  نمم  مهبلغأو 

ةديدجلا اغألا  عم  بك  باجعإب  بواجت  ملسملا ، نم  ةلق  ىلإ  ةفاضإلاب 

هيناغأ عم  هبواجت  سفنب  قيرطلا ، ينغم  ْيأ  رجنيسدور ،)  ) هموبلأل

ناكو .يبلق  صاخ يف  عقوو  قيمع ، ىًنعم  اهاّدأ  ةينغأ  لكل  ناكو  .ةدلاخلا 

٥٠٨



اهيف ىرأ  ةرم  لوأ  كلت  تناكو  بلقلاو ، حورلل  ةيقيقح  ةعتم  لفحلا  كلذ 

: اهنمو مالسإلا ، هقانتعا  لبق  اهب  حدص  يتلا  هيناغأ  يدؤي  وهو  فسوي 

قرشأ ْيأ  نكورب ،) زاه  جنينروم  و( شحوتم ، اع  ْيأ  دلروو ،) دلياو  )

دعبأ ىلإ  ًجسنم  فسوي  ادبو  .هنباو  بأ  ْيأ  نص ،) دنآ  رذاف  و( حابصلا ،

امو ةيوهلا ، كلت  ايلج ب  ماجسنالا  كلذ  ادبو  ةديدجلا ، هتيوه  دودحلا يف 

هنف مدقي  ايملاع  ًجن  ناك  دقل  .حرسملا  ةبشخ  ىلع  هب  موقيو  همدقي ، ناك 

بحب ءيلم  هبلق  نأ  هيري  وهو  ةبك  ةقثب  عتمتيو  هروهمج ، مامأ  هعادبإو 

.ىلاعتو هناحبس  هللا 

رمألاب سيل  هيفرتلاو  لور ) دنآ  كورلا  اع (  يف  رمعلا  يف  مدقتلا  نإ 

؛ مهقيرط نولصاوي  اولاز  ام  اقيسوملا  ةعانص  يف  هيرصاعم  ضعبو  .لهسلا 

نأ نولواحيو  اهسفن ، ةكلهتسملا  ةدقلا  غيصلا  ديدرت  كلذ  يف  مهتليسو 

مهئارثو نسلا  مهمدقت يف  نم  مغرلا  ىلع  عادبإلا ، ةعيلط  مهنأ يف  اورِهظُي 

عنصتلا اودافتي  نأ  اًنايحأ  مهنك  ال  كلت ، مهتالواحم  يفو  .شحافلا 

اًئيلم ًاليصأ ، فسوي  ادب  كلذ ، نم  ضيقنلا  ىلعو  .ةيوفعلا  نع  داعتبالاو 

هنأ هضرع  عباتأ  انأو  تركف  .هسفن  تقولا  ًيكحو يف  لظلا  فيفخ  ماهلإلاب ،

دق ناكو  .ىرخأ  ةنس  ةئم  هراوشم  لصاوي  نأ  هيلع  لهسلا  نم  نوكيس 

نع حي  اهضعبف  صصقلا ؛ نم  طقف  عون  كانه  نإ  : » هلوقب هلفح  لهتسا 

ةلوقم  سبتقا  مث  هيلإ .» ةدوعلا  نع  يوري  رخآلا  اهضعبو  تيبلا ، ةرداغم 

(: ةغصلا جنيديج   ) ةيرعشلا هتيعابر  نم  تويلإ  سإ 

فاشتكالا نم  يهتنن  نل 

انفاشتكا ةياهن  يفو 

انأدب ثيح  ىلإ  لصنس 

.ةرم لوأ  ناكملا  كلذ  اهنيح )  ) فرعنو
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كأب موقيل  حرسملا ، ةبشخ  ىلإ  يمتني ، ثيح  ىلإ  مالسإ  فسوي  داع  دقل 

لعألا بحاص  حبصأو  زنفيتس ، تاك  عم  حلاصت  دقل  .هب  مايقلا  نقتي  ءيش 

ىلإ هقيرط  دجوو  اًدحاو ، اًصخش  كورلا )  ) اقيسوم مجنو  نمؤملاو  ةيخلا ،

ملسملا بابشلل  ًالاثم  ءانغلل  مالسإ  فسوي  ةدوع  نوكت  نأ  تين  .هنطوم 

نم مهسفن  نع  اوربعي  نأ  مهناكمإب  نأ  اهدافم  مهل  ةلاسرو  بوهوملاو ،

، قلخو داشرإ  نم  مهنيد  مهل  همدقي  ام  راطإ  يف  ينفلا ، عادبإلا  لالخ 

.يقيسومو مالفأ  عانصو  يفحصو  ءارعشو  ماسرو  نانف  اوحبصيل 

ىتشب بحلاو  ةايحلل ، ةعونتملاو  ةثكلا  هجوألاب  اوفتحي  نأ  مهنك  كلذبو 

دوعسمو نيز  رهامو  فيئر  لثم  ملسم ، نانف  زورب  تدهش  دقل  .هلاكشأ 

ةيعاقيإلا مهيناغأ  عقو  ىلع  مهروهمج  نورحسي  مهو  ًاثيدح ، ستروك 

ّرس صق ، تقوب  كلذ  دعبو  .ندنل  يف  يخ  لفح  يف  ىنعملا  ةقيمعلاو 

لاشتاس  ) ةيناتسكابلا ارتسكرألا  هذيفنت  ىلع  تلمع  يذلا  يقيسوملا  جزتلا 

دقو ةيعاقيإلاو ، ةيناإلا  ميهاربإ  زيزع  اغأب  ُتْذُِخأ  ُترضح  لكو  زاج .)

هنإ : » هلوقب ةلبطلا ، ىلع  برضي  يذلا  هتقرف  وضع  دشنملا  اذه  مدق 

نأ لمألا يف  يننوطعي  مهلك  نوعدبملا  ءالؤهو  اطيربلا .» عاقيإلا  لبقتسم 

مغرلا ىلع  رهدزتو ، ومنت  نأ  اهنك  ةيديلقتلاو  ةرصاعملا  ةيمالسإلا  اقيسوملا 

نإف ظحلا ، ءوسلو  .اًمدق  يضملا  نم  اهعنمل  ةظفاحملا  ىوقلا  تالواحم  نم 

.يسفنب هيلع  تفقو  رمأ  وهو  اهمدقت ، حبك  ىلع  ةّرصم  ىوقلا  هذه 

يمالسإ زكرم  يف  ٍديعب  لافتحالا  لالخ  ةملكب  ةكراشملل  ةوعد  تيقلتو 

ةدشنملا تنغ  دقو  .تقولا  كلذ  ىتح  هتيضق  ديع  لمجأ  كلذ  ناكو  ايناملأب ،

، ىلاعت هلل  ديشانأ  ةليئضلا ، ةماقلا  تاذ  مدناك ، ايلوه  ةيناملألا  ةيكرتلا 

ّدح ىلإ  اهودشب  اورثأت  نيذلا  نيرضاحلا  بولق  ئالملا  اهتوصب  تسمالو 

تالصو ىرخألا ، ةطشنألا  فلتخمو  اتك  عيقوت  ةسلج  للخت  دقو  .ءاكبلا 

تاديسلا ضعب  ةقفرب  كلذ  دعب  انلوانتو  .ةعج  ةالصلاب  اهلالخ  انمق 

٥١٠



.تيبلا يف  تدُعأ  ةيبرغم  ماعط  ةبجو  لفحلا  كلذ  ميظنتب  نع  اوللا 

اهل قبس  دقو  .اهؤادأو  اغألا  ةباتك  اهنم  ةدع ، بهاوم  تاذ  ايلوه  تناكو 

اهتنراق دقو  .ورك  ليشو  زياب  ناوج  لاثمأ  نم  يقيسوم ، عم  تنغ  نأ 

يدترت اهنأل  نكلو  لشتيم ، وجو  نااشت  يسيرت  ةينغملاب  مالعإلا  لئاسو 

تملع تبجعت ح  دقو  .باوبألا  اهنود  دصوي  ماعلا  يأرلا  نإف  باجحلا ،

نأ ىلإ  كلذ  دوعيو  .كلذك  اهتضفر  ابوروأ  يف  ةملسملا  تايلاجلا  ضعب  نأ 

ىتح هعماس ، سفن  يوغي  نأ  ىلع  رداق  هنأ  ةأرملا  توص  نوري يف  ظفاحملا 

راتيجلا ىلع  فزعت  ايلوه  نأ  ك  .ىلاعتو  هناحبس  هللا  بحب  ادش  نإو 

.اًقالطإ اهدعاسي  ام ال  وهو  ملسملا ، ءلع  ضعب  اهضفري  ةلآ  يهو  كلذك ،

، ةملسم ةأرما  ءانغ  ىلع  ملسملا  ضعب  ضرتعي  نأ  ناك  ةبارغلا  نم  دجأو 

ةسايس مهفأ  .اجاج ال  يديل  وأ  انود  امل  لفح  روضح  ةضاضغ يف  نودجي  ال 

لوصحلا ىلع  ايلوه  دعاسأ  نأب  اهتليل  تدهعت  اذل ، هذه ، لايك  ليكلا 

تاءاقللا نم  ددع  يف  اهتكراشم  حرتقأ  نأو  ندنل ، يف  ليجست  دقع  ىلع 

لب .اًعفن  ِدُجت  الواحم   نأ  .كانه غ  مَّظُنت  يتلا  ةيمالسإلا  تارهاظتلاو 

يبلط ضفر  يف  اوددرتي  ندنل   يف  ديعلا  ةبسان  تاءاقل  يمظنم  نإ 

.ظفاحملا ملسملا  باضغإ  نم  اًفوخ  ةحارص ؛

نم راص  هيف ، سلا  تراتخا  يذلا  طخلا  تكردأو  ايلوه ، تلباق  حو 

.اًضيأ اًنيه  نكي  يسفنل   هترتخا  يذلا  رودلا  نأ  ّيلإ  ةبسنلاب  حضاولا 

ةرهاظت ثيدحلل يف  ملسملا  ةبلطلل  ةيعمج  نم  ةوعد  تيقلت  نأ  ثدحو 

كلت تغلأ  ةظفاحملا  ةيبالطلا  ةنجللا  نكل  .ةيناطيربلا  تاعماجلا  ىدحإب 

كلت نأ  ًلع  باجحلا ، يدترأ  انأو  يتملك  يقلأ  نأ  تضفر  ح  ةوعدلا ،

لالخو .اًقحال  بويتوي  عقوم  ىلع  ضرعتو  لجستس ، تناك  ةرضاحملا 

نيرضاحلا ب  نم  نوكيس  هنأ  يل  ليق  لفحلا ، كلذ  تقبس  يتلا  عيباسألا 

، سأر ءاطغ  يدترأ  نأ  ةيادبلا  تلبق يف  اذل ، ادج ، ظفاحملا  صاخشألا  ضعب 

٥١١



ةهجوم تناك  ةملكلا  كلت  نأ  ًلع  لجسُتس ، يتلخادم  نأ  فرعأ  نأ  لبق 

نإ لب  دحلا ، اذه  دنع  رمألا  فقي  و  .ساسألاب  رغ  روهمج  يف  ثأتلل 

.ةينورتكلإ ةلاسر  باجحلا يف  نم  يفقوم  مهل  حرشأ  نأ  ينم  اوبلط  مظنملا 

نكامألا يف  يسأر  يطغأ  نأ  تررق  إ  اهيف : تلقو  ةلاسرلا ، كلت  تبتكف 

ءلعلا نم  ثك  يأر  كلذ  يف  ةيعارم  ةملسملا ، ةيبلغألا  تاذ  تاعمجتلاو 

ز روتكدلا  قبسألا ، يذاتسأ  مهنيب  نمو  رمألا ، اذه  يف  مهترشتسا  نيذلا 

نم عوضوملا  اذهب  ةقلعتملا  تايآلل  دسأ  دمحم  سفت  ىلإ  ةفاضإ  يودب ،

هطورش دمتعي يف  لوبقملا  مادنهلا  نأ  هصيخلت  نك  يذلا  ميركلا ، نآرقلا 

فسوي خيشلا  نإ  لب  .ةأرملاب  ةطيحملا  ةيلحملا  ةفاقثلا  ىلع  هفصوو 

نأ يل  زاجأ  هنكل  تعطتسا ، ام  يسأر  يطغأ  نأب  يل  ىتفأ  هسفن  يواضرقلا 

.برغلا ًةلئاه يف  اًطوغض  هببسب  هجاوأ  تنك  نإ  هكرتأ 

ناك دقو  ًالاجر ، ةيبالطلا  ةنجللا  ءاضعأ  ةيبلاغ  ناك  لاحلا ، ةعيبطبو 

دقل .اهيلع  اورصأو  اجح ، ةلأسم  اوراثأ  نم  مه  صخألا  ىلع  مهنم  بابشلا 

بابشلا ب  فالتخالا  لبقت  مدع  نم  هتربخ  يذلا  ردقلا  كلذ  ينقلقأ 

نأب لداجأ  تنك  مهعم ، ةلوطملا  يثيداحأ  لالخو  .ملسملا  يناطيربلا 

ءاوس ءاسنلل ، ةيصخشلا  تارايخلا  اومرتحي  نأ  اًعم  عمتجملاو  مه  مهيلع 

ثيح طقف ، ًءانثتسا  ةبرجتلا  هذه  تناك  ظحلا ، نسحلو  .الوأ  اهعم  اوقفتا 

ْيأ مالسإ ،) جنيرولبسكإ  ةسسؤم   ) ةرادإ لصتت   نأ  لبق  ليوط  تقو  ر   

اهتفس ةمهمل  ينحشرت  نأ  دوت  اهنأب  ربختل  مالسإلا ؛ فاشتكا  ةسسؤم 

(. دمحم ينمهلأ   ) ةيمالعإلا اهتلمح  هوجو  دحأ  نوكأ  ينتعدو   ةيملاعلا ،

ىلص دمحم  انديس  اياصو  ىلع  ءوضلا  طيلست  ةلمحلا  هذه  فده  ناك  دقل 

يف ملسم  لك  مهلي  نأ  ىلع  ةردقلا  هلو  ةودق  هنأ  فيكو  ملسو ، هيلع  هللا 

اهمهف يف ءاسُي  يتلا  ةينيدلا  تايصخشلا  كأ  دحأ  هنأ  فيكو  يلاحلا ، انرصع 

ةلمحلا هذهب  ةصاخلا  تاقصلملا  تطغ  لماك ، عوبسأ  ىدم  ىلعو  .برغلا 

٥١٢



تناكو .ةرجألا  تارايسو  قافنألا ، تاراطق  تاطحم  ناردجو  ندنل ، تالفاح 

: لثم هناسل ، ىلع  تارابعو  .ةملسم  تايصخشل  اًروص  لمحت  تاقصلملا  كلت 

نموأ انأ   » وأ كلذك ،» اهب  نمؤي  ناك  دمحمو  ةأرملا ، قوقحب  نموأ  انأ  »

اثلا راعشلا  ناكو  اًضيأ .» كلذب  نمؤي  ناك  دمحمو  ةئيبلا ، ىلع  ظافحلاب 

.روصل قفارملا  وه 

جئاتنلا دمحم ) ميلاعت  يحو  نم   ) ةلمح ميظنت  ءارو  نم  ببسلا  ناكو 

ترهظأ دقو  فوجوي .) ةسسؤم   ) اهب تماق  يأرلل  عالطتسا  ةلمحل  ةقلقملا 

باهرإلاو مالسإلا  ب  نوطبري  يناطيربلا  فصن  نم  كأ  نأ  ةساردلا 

ءاهز فرتعاو  .ءاسنلا  داهطضاب  هنوطبري  يناطيربلا  يثلث  نأو  .فرطتلاو 

مهتفرعم نأ  عالطتسالا  يف  اوكراش  نيذلا  صاخشألا  نم  ةئملا  يف  تس 

يه نيدلا  اذه  نع  هنوفرعي  امل  لوألا  ردصملا  نأو  ادج ، ةدودحم  مالسإلاب 

تاقصلملا دعاست  نأ  يف  لمأن  اّنك  .زافلتلا  ةشاش  ىلع  ضرُعت  يتلا  رابخألا 

هللا ىلص  ىفطصملا  اياصو  ضعب  لاصيإ  ىلع  تنرتنإلا (1)  عقومو  ةينالعإلا 

ًاثك ح انرُرسو  .يلاحلا  انتقو  اهيلإ يف  ةجاحلا  بتو  هميلاعتو ، ملسو  هيلع 

هذه ىدص  رشتنا  .تاقصلملا  رشن  نم  طقف  تاعيوس  دعب  هنأ  ىلإ  انهبنت 

يعتجالا لصاوتلا  تاكبش  لالخ  نم  كلذو  هرسأب ، اعلا  لوح  ةلمحلا 

دقو .اهب  تيظح  يتلا  ةيملاعلا  ةيمالعإلا  ةيطغتلا  ىلإ  ةفاضإ  تانودملاو ،

اذإ ثيدحلل ع  (   يس ) ةانق ىلع  بكلا ) لاؤسلا   ) جمانربل وعد  ت 

ةانق ىلع  اًراوح  اًضيأ  تيرجأو  .ةيمالعإ  ةلمح  ىلإ  ةجاح  يف  مالسإلا  ناك 

تناك دقو  .هسفن  لاؤسلا  نع  فحصلا  نم  ثك  يفو  .ةيرابخإلا  ةريزجلا 

.برغلا ةياعدلا يف  تالمح  حجنأ  نم  ةدحاو  ةلمحلا  كلت 

تلك هذه  تناكو  ةيئاعد ،» ةلمح  ىلإ  جاتحي  مالسإلا  نأ  يف  كش  «ال 

ىدحإ دعن  اّنك  ح  اهلاق  دقو  .همدقأ  تنك  يذلا  تالحرلا  جمانرب  جتنم 

٥١٣



يجتنم نكي  .يمالسإلا   نيدلا  تايدجبأ  ةلئسأ يف  ينلأسي  ناكو  تاقلحلا ،

ةرم يف رّركت غ  مالسلا  مهيلع  ىسيعو  ىسومو  ميهاربإ  ركذ  نأ  ًالثم  فرعي 

نكي و  .ليجنإلا  نم  مهفرعن  نيرخآ  ءايبنأ  بناج  ىلإ  ميركلا ، نآرقلا 

نمؤملل ةودق  اهنأو  ميرم ، ةديسلاب  يفتحي  ميركلا  نآرقلا  نأ  اًضيأ  فرعي 

َناَرْمِع َتَْنبا  ََميْرَمَو  : ) ميكحلا هباتك  ىلاعت يف  لاق  ثيح  هاوقتو (2) ، اهتّفعل 

ِهُِبتُكَو اَهِّبَر  ِتَِلَكِب  َْتقَّدَصَو  اَنِحوُر  ْنِم  ِهيِف  اَنْخَفََنف  اَهَجَْرف  ْتَنَصَْحأ  يِتَّلا 

نأ اًئيشف  اًئيش  ىرأ  تأدبو  ةيآلا 12 .) ميرحتلا : ةروس  ) َِِتناَْقلا ) ْنِم  َْتنَاكَو 

نإ .برغلا  نع  ةيفخم  تلاز  ام  يتلا  زونكلا  دحأ  يه  ةيمالسإلا  ميقلا 

.هتقيقح نوردي  مهنأ ال  نم  مغرلا  ىلع  مالسإلا  نوفاخي  سانلا 

نم ةئملا  عبرأو يف  ةسمخ  نأب  ًاثيدح ، يرُجأ  يأرلل  عالطتسا  رهظأ  دقو 

اًددع كانه  نأ  نودقتعي  مهنأب  فارتعالا  يف  اًجرح  نودجي  ال  يناطيربلا 

ةئطاخلاو ةقبسملا  راكفألا  نإ  .ايناطيرب  يف  ملسملا  نم  مزاللا  نم  ربكأ 

ندنل ءاشع يف  لفح  لالخو  .طابحإلاب  اًنايحأ  رعشت  تناك  يتنايد  نأشب 

لبق نم  هتلباق  نأ  قبسي يل  اسمنلا   نم  لجر  ينلأس  اهسفن ، ةنسلا  لالخ 

ىلإ دوقت  ام  ةداع  لاؤسلا  اذه  نع  ةباجإلا  نأ  ىلإ  اًرظنو  .اتك  ىوتحم  نع 

ىلع ناك  ءاشعلا  نأل  ليصفتلاب ؛ بيجأ  نأ  درأ  ملف  نيدلا ، نع  لوطم  شاقن 

يقانتعا ةصقب  راصتخاب  هربخأ  نأ  ىلع  ّرصأ  لجرلا  نأ  .مَّدَقُي غ  نأ  كشو 

ىلع ّرصأو  .هتلق  ام  ىلع  هموجه  أدب  ىتح  يمالك  تيهنأ  نإ  ام  نكل  .مالسإلا 

ىلع ةأرملا  ربجي  يذلا  ديحولا  نيدلا  هنأو  باهرإو ، فنع  نيد  مالسإلا  نأ 

.همالك ىلع  يدرل  عتسالا  ءانع  ىتح  هسفن  فلكي  و  عقربلا ، ءادترا 

ىلإ تلقتناو  ةلواطلا ، كلت  تكرت  أ  ةجردل  شاقنلا  كلذ  دعب  مدتحاو 

، اًركبم ةبسانملا  كلت  ترداغو  .يتبجو  لوانت  عيطتسأ  ىتح  ىرخأ  ةلواط 

نم ثك  يرطاخب  لوجي  لظو  .طابحإلا  ةياغ  يف  انأو  يتيب  ىلإ  تدعو 

٥١٤



أيس لهو  تافاقثلا ؟ ًهافت ب  ققحن  نأ  نكمملا  نم  له  اهنم : ةلئسألا ،

اًموي سانلا  نكمتيس  لهو  ابوروأ ؟ يف  اًمرتحم  اًنيد  مالسإلا  هيف  حبصي  موي 

ّفكيس لهو  نيدلا ؟ ميمص  نم  وه  امو  يفاقث  وه  ام  ب  اوقرفي  نأ  نم 

نم ةلث  اهتبكترا  يتلا  مئارجلا  بنذب  ملسملا  ةيبلاغ  ذخأ  نع  اًموي  سانلا 

سيلأ ةئيندلا ؟ مهفادهأ  ةمدخل  مالسإلا  ميلاعت  اوهّوش  نيذلا  فرطتملا 

وأ نزو  يأ  برغلاو  مالسإلا  ب  روسجلا  ءانب  ليبس  تلذب يف  يتلا  دوهجلل 

أرقأ اذإف   ميركلا ، نآرقلا  تحتف  اهتليل ، يسأي  ةمق  يفو  عقاولا ؟ يف  رثأ 

: ىلاعتو هناحبس  هلوق 

َالَو َْوَْملا  ُعِمُْست  َال  َكَّنِإ  ( ٧٩  ) ِِبُْملا ِّقَْحلا  َىلَع  َكَّنِإ  ِهَّللا  َىلَع  ْلَّكََوَتف  )

ْمِهَِتلَالَض ْنَع  ِيْمُْعلا  يِداَهِب  َْتَنأ  اَمَو  ( ٨٠  ) َنيِرِبْدُم اْوَّلَو  اَذِإ  َءاَعُّدلا  َّمُّصلا  ُعِمُْست 

َنوُِملْسُم ْمَُهف  اَِنتَايآِب  ُنِمُْؤي  ْنَم  َّالِإ  ُعِمُْست  ْنِإ 

.(81-79 تايآلا لمنلا : ةروس  )

ةحيرص ةباجإ  تناك  اهنأل  تايآلا  كلت  تأرق  ةبك ح  ةشهدب  تبُصأف 

ةينورتكلإ ةلاسر  تبتك  يلاتلا ، مويلا  يفو  .ةيسمألا  كلت  يف  يعم  ثدح  امل 

يتلا عجارملا  ضعب  أرقي  نأب  هتحصنو  هثيدحب ، ينقياض  يذلا  لجرلا  كلذل 

اهاقلأ ةملكل  بويتويلا  ىلع  طبارب  هتددمأ  أ  ىلإ  ةفاضإ  اهتيقتنا ،

تاسسؤمل ةداهش  اهيف  مدق  يتلا  رتنيو ، ميت  جديربماك ، ةعماجب  يداكألا 

ديفت لوبوروي ، ءاصحإلا  زكرمو  يلاردفلا ، تاقيقحتلا  بتكم  لثم  تاهِجو ،

.فنعلا و لعأو  مئارجلا  باكترا  ىلإ  ًالويم  تائفلا  لقأ  مه  ملسملا  نأب 

رذتعيو ركشيل ، يتلاسر  ىلع  ّدري  نأ  لبق  تاعاس  عضب  ىوس  ِض 

دعسأ دقل  .ناديملا  اذه  كأ يف  هثحب  قمعي  نأب  دعو  دقو  يل ، هتقياضمل 

قيضلاو ةرسحلا  روعش  نم  صلختلا  ىلع  ايجيردت  دعاسو  ًاثك ، يبلق  كلذ 

ةجاحب تسسحأ  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .ّيلإ  ةبسنلاب  اًسجاه  حبصأ  يذلا 

٥١٥



يتلا ةقيرطلا  نع  ةيضار  نكأ  أل   ّيلع ؛ نّوهيو  ينيساوي  ام  ىلإ  ةسام 

اصعأ ءوده  تدقفو  زازفتسالل ، ةلهس  ةيحض  تنك  دقل  .اهب  تلعفنا 

: ىلاعت هلوق  أرقأل  ميركلا  نآرقلا  ىلإ  تدعو  .ةبك  ةعرسب  ازتاو 

َكَنَْيب يِذَّلا  اَذَِإف  ُنَسَْحأ  َيِه  يِتَّلاِب  َْعفْدا  َُةئِّيَّسلا  َالَو  ُةَنَسَْحلا  يَِوتَْست  َالَو  )

َِّالإ اَهاََّقُلي  اَمَو  اوَُربَص  َنيِذَّلا  َّالِإ  اَهاََّقُلي  اَمَو  ( ٣٤  ) ٌميِمَح ٌِّيلَو  ُهََّنأَك  ٌةَواَدَع  ُهَنَْيبَو 

َوُه ُهَِّنإ  ِهَّللاِب  ْذَِعتْسَاف  ٌغَْزن  ِنَاطْيَّشلا  َنِم  َكَّنَغَزَْني  اَِّمإَو  ( ٣٥  ) ٍميِظَع ٍّظَح  وُذ 

.(36-34 تايآلا تلصف : ةروس  ُميِلَْعلا ( ُعيِمَّسلا 

نفلا وه  ًيمح ، اًقيدص  ودعلا  صي  ىتح  ةنسحلاب  ةئيسلا  عفد  نإ 

، ميركلا نآرقلا  ينسنآ  دقل  .هنقتأ  ةدهاج   لمعأ  نأ  ديرأ  تنك  يذلا 

دعبو .ةءارقلا  لصاوأو  ىلاعتو ، هناحبس  هللا  ىلإ  عرضتأ  نأ  ىلإ  ينعفدو 

: ةيآلا هذه  ىلع  يانيع  تعقو  ةصق ، ةهينه 

اََنل ْمُكُّبَرَو  اَنُّبَر  ُهَّللا  ْمُكَنَْيب  َلِدَْعأل  ُتْرُِمأَو ِ ٍبَاِتك  ْنِم  ُهَّللا  َلَْزَنأ  َاِ  ُتْنَمآ  ُْلقَو  )

( ُِصَْملا ِهَْيِلإَو  اَنَنَْيب  ُعَمَْجي  ُهَّللا  ْمُكَنَْيبَو  اَنَنَْيب  َةَّجُح  َال  ْمُُكلََْعأ  ْمَُكلَو  اَُنلََْعأ 

ةيآلا 15). ىروشلا : ةروس  )

.ةيآلا هذهو  ةقباسلا  تايآلا  حضاولا ب  فالتخالا  ينشهدأ  ىرخأ ، ةرم 

يف تثدحت  .ىلإ  ثدحتيو  قطني ، ّيح  ميركلا  نآرقلا  ناكو  رمألا  ناك  دقل 

يذلا قبسألا  املألا  فسلا  نفوه ، دارم  عم  تايآلا  هذه  ىوحفو  ىرج 

نأب ينحصنو  .يضاملا  يف  اًزفلتم  اًراوح  هعم  تيرجأ  تنكو  مالسإلا ، قنتعا 

، هنأل اننيدل ، اًما  اًئطاخ  ًهف  نولمحي  نيذلا  عم  لماعتلا  ربصلاب يف  ىلحتأ 

كلذ داق  يذلا  ام  يردي  نمو  ةصاخلا ، هبراجت  اّنم  ٍّلكل  فاطملا ، ةياهن  يف 

دقف ّيلإ ، ةبسنلاب  امأ  .مالسإلل  يداعملا  فقوملا  كلذ  فقي  نأ  ىلإ  يواسمنلا 

ةبرجت ىلإ  رمألا  ةيادب  ًاملؤمو يف  فيطل  ناك غ  يذلا  ثداحلا  كلذ  لّوحت 

ملاعلا ّبر  عم  اًراوح  هبشي  يف  اهلضفب  تلخد  ةمهمو ، ةليمج  ةيناإ 
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ةديعس ح تنك  مكو  .ناإلا  اًخوسر يف  الإ  يمدق  دزي  ىلاعتو ،  هناحبس 

ةمدخ ةنس 2012م  نم  رياربف  تقلطأ يف  زرتام ) ثيف  ةيعمج   ) نأ تملع 

ام وأ  مالسإلا ،) باهر  ( ـِ مستت ب ةثداح  يأ  نع  غالبإلاب  ملسملل  حمست 

يف مهست  نأ  ةوطخلا  هذه  نم  لومأملا  ناكو  . (1) ( ايبوفومالسإلا  ) ىمسي

.((2) ) اهيلع ءاضقلا  ةمهاسملاو يف  ةرهاظلا ، هذه  ةبقارم 

طبترم رخآ  فقوم  مامأ  يسفن  دجأ  نأ  لبق  لئالق  مايأ  ىوس  ر   

، اقدصأ دحأ  نأ  كلذ  .ًاثك  يننزحأو  مالسإلا ، مزالت  يتلا  ةيبلسلا  ةروصلاب 

ةعطق عادبإ  يف  هتبغرب  ربخيل  كوبسيفلا  ربع  ّيلإ  بتك  ردنسكلأ ، همساو 

ينم يف بلط  دقو  .مالسإلا  هب  مستي  يذلا  فنعلا  ىلع  ءوضلا  طلست  ةينف 

: هل اوج  ناكو  .ةملسملا  ةيلاجلا  ىلإ  لوصولا  ىلع  هدعاسأ  نأ  ةلاسرلا  كلت 

فداصو أ .اًعم  رمألا  شقانن  نأ  هيلع  تحرتقاو  ادج ،» مهم  عوضوم  هنإ  »

ثادحألا لوانتي  نيسلا ، مليف يف  روضحل  ةيفاضإ  ةركذت  كلمأ  اهموي  تنك 

نأ هيلع  تحرتقاو  2005م ، ويلوي نم  عباسلا  ندنل يف  تبرض  يتلا  ةيباهرإلا 

يف اّنك  نيبو  هعم ، ينبحصيل  سكلأ  ءاجف  .مليفلا  كلذ  ةيؤرل  ينقفاري 

هنأب ربخأو  ملسملا ، فرطتملا  ىلع  هبضغ  ماج  ّبص  نيسلا ، ىلإ  انقيرط 

.هّنف لالخ  نم  كاذ  هبضغ  نع  بعتلا  ديري 

بضغلاب كلذك  مه  نورعشي  ملسملا  نإ  : » هلاق يل ام  ىلع  اوج  ناك 

ةيجراخلا ةسايسلا  مههاجت  هب  لماعتت  نيذللا  حضاولا  ملظلاو  روجلل 

نع اهروذج  نم  جلاعت  نأ  بجي  اياضقلا  هذه  نأ  كشالو يف  .ةيبرغلا  لودلل 

نأ تلواح  فنعلاب .» سيلو  ةيطارقدلا  تاونقلاو  ةيسامولبدلا  قيرط 

.هنف لالخ  نم  رثؤي  نأ  هنك  اًنانف  هتفصب  هتيلوؤسم  كفتلا يف  ىلع  هثحأ 

برقتو اجيإ ، عقو  هل  نوكي  ماهلإ  ردصم  كنف  نوكي  نأ  ديرتأ  : » هتلأسو

نم ديزتو  ةقبسملا ، راكفألا  خسرت  نأ  ديرت  كنأ  مأ  ةقيقحلا ، نم  سانلا 
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.»؟ اًعاستا عازنلا  فارطأ  دعابت  يتلا  ةوهلا 

ثادحأ نم  ذختي  مليفلا  ناك  .ًاثك  هب  انرثأتو  ندنل ،) رهن   ) مليف اندهاش 

ناك يذلا  شياعتلا  ىلع  ءوضلا  طيلست  ىلع  لمعو  هل ، ةيفلخ  فيص 2005م 

ميقلا نأ  فيك  رهظأو  .هتافاقث  ددعتب  مستي  يذلا  دنللا  عمتجملا  عبطي 

نوكت دق  ناجلا ، فلآتلا ب  لثم  ةتحبلا ، ةيناسنإلا  ىرحألاب  وأ  ةيحيسملا ،

قرع وأ  ةنايد  ىلإ  راجلا  يمتني  نأ  فداصي  ح  دارفأل  ايقيقح  اًرابتخا 

.فلتخم

بيرق رت  معطم  ءاشعلل يف  انبهذ  ةيسمألا ، كلت  نم  ىقبت  ام  لالخو 

مالسإلا نع  اهراثأ  يتلا  اياضقلاو  مليفلا  نع  انثدحتو  نيسلا ، كلت  نم 

تارشؤم تظحال  ثيدحلا ، كلذ  راوطأ  لالخو  .نفلاو  ةفسلفلاو  ةيحيسملاو 

ركذي هنأ  ركذ يل  انثيدح ، ضرعم  يفو  .غتي  أدب  ار  سكلأ  فقوم  نأ  ىلع 

( ديولف كنيب  ةعومجم  ( ـِ ل يقيسوم  لفح  لالخ  ثدحت  زرتاو  رجور  نأ 

نع هنوؤرقي  ام  نإ  مهل  لاقو  مالسإلا ، نع  روهمجلل  ندنلب  كراب  دياهب 

نيدلا كلذل  ةلصب  ت  ال  مالسإلا ، مساب  ةعشب  مئارجل  ملسملا  باكترا 

وهو طسوألا ، قرشلا  نادلب  باج  ح  هنأ ، فيك  اًضيأ  حو  .وه  هربخ  ك 

نيأ هب  نوبحري  نوملسملا  ناك  ةلحرلا ، كلتل  يفاكلا  لاملا  كل  ال  بلاط 

اًفقس هنوحنو  ماعطلا ، هل  نوخبطيو  مهتويب ، يف  ماقملل  هنوعديو  ّلح ،

ثأت اأ  قداصلا  مهمركو  هل ، ملسملا  ةلماعم  نسح  رثأ  دقل  .هتحت  تيبي 

ينشهدأ دقل  اقح ، قحلا .» مالسإلا  وه  كلذ  نإ  : » روهمجلل لاقو  هبلق ، يف 

لالخ اهلاق  يتلا  ملسملا ، نع  زرتاو  رجور  تلك  رّكذت  سكلأ  نأ  فيك 

ب انأو  يسفنب ، اهتربخ  رومأ  نع  ثدحت  دق  رجور  ناكو  .يقيسوم  لفح 

.كلذك ملسملا  ارهظ 

كلت ىلع  اهيف  ركشي  ةينورتكلإ  ةلاسر  سكلأ  لسرأ يل  يلاتلا ، مويلا  يفو 
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، ربكأ ةيباجيإب  مالسإلا  هيف  ُرِهظُي  اينف  ًالمع  عدبي  نأب  دعيو  ةيسمألا ،

تقو دعبو  .همتهاو  روهمجلا  هابتنا  يعرتسي  نأ  هسفن  تقولا  هنكو يف 

تحت نايدألاب  ىنعُي  ينف ، عورشم  ىلع  هعم  لمعلا  تأدب  كلذ ، نم  صق 

تصن يتلا  ميلاعتلا  نم  دحاو  ةيمهأ  ىلإ  زمري  ، (1) ( طاَيِخلا ّمَس   ) مسا

عم ةبرجتلا  هذه  ينتملع  دقل  .ثالثلا  ةيميهاربإلا  تانايدلا  اهيلع 

يدبي ح  بواجتلل  مزاللا  تقولا  ذخأو  ثيرتلاو ، أتلا  ةيمهأ  ردنسكلأ 

لئاسملا يبت  يف  ربصلا  ةيمهأو  يمالسإلا ، نيدلاب  همتها  مهدحأ 

يفو برغلا ، يف  ةيلقأ  انتفصب  اننإ  .ملسملا  ةايح  يف  اهحاضيإو  ةيساسألا ،

انيلعو .مالسإلل  ءارفس  انلك  اننإف  كلذك ، قرشلا  يف  ةيبلغأ  انتفصب  ةقيقحلا 

، اهيف ةكراشملا  اننك  ةبسانم  لك  يف  لبسلا  لضفأب  مهسنو  لصاوتن ، نأ 

.نيدلا اذهل  ةمدخ 

ءاطعإ ىلإ  ةفاضإ  يإ ، ياج  يقيدص  هيلع  دكأ  ام  ًاثك  يذلا  رمألا  هنإ 

يتقادص دادتما  ىلعو  .كولسلاو  قلخلا  نسح  لالخ  نم  ةنسحلا  ةودقلا 

فلتخم نع  يتلئسأب  هيلع  لاهنأ  تنك  اًماع ، رشع  ةسمخ  تماد  يتلا  هب ،

، مالسإلا ىلع  ةديدج  ةدفاو  يتفصب  تنكو  .نيدلا  اذه  بناوج 

ياج ناكو  اهصحمأ ، نأ  ّيلع  اًمازل  ناك  يتلا  رومألا  نم  ًاثك  عمسأ 

اولت دحاولا  اهددبيو  وكش ، لكل  عمتسيو  هل ، ليثم  ال  ربصب  ّيلإ  ثدحتي 

نم ولخت  ال  لب  ةمكحلاو ، ةينالقعلا  ةياغ  يف  هدودر  نوكت  ح  يف  رخآلا ،

.ةباعدلا ّسح 

.»؟ نيدترملا لتق  بجي  اقحأ  : » ياشلا يستحن  نحنو  ةرم ، تاذ  هتلأسو 

نم ليلقب  كلذ  ياج  اقل  لبقو  اًراركتو ، اًرارم  لاؤسلا  اذه  تيقلت  دقل 

.ينقرؤي ناك  لاؤس  وهو  ةيناطيربلا ، زات ) يادنص   ) ةفيحص يفحص يف  لبق 

هيلع هللا  ىلص  هللا  لوسر  دهع  يف  .زيزع  اي  ال  ديكأتلاب  : » ًالئاق ينباجأف 
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.مالسلا هيلع  هدض  وه  نمو  يبنلا ، عم  وه  نم  صَّخلُي يف  رمألا  ناك  ملسو ،

يتفلا هعمتجم  ىلع  نورمآتي  اوناك  ةنوخ  مهف  هدض ، اوناك  نم  ةلاح  يفو 

، ةدرفنمو ةيصخش  ةروصب  ءودهب  هنيد  ّغ  نم  امأو  .عمتجملا  كلذ  نيدو 

اًحيرص يف ميركلا  نآرقلا  نكي  أ  .دحأ  هب  أبعي  ملف  ةيداعلا ، هتايح  عباتو 

تعمس ةبك ح  ةحارب  ترعش  دقل  نيدلا .»؟ هاركإ يف  هنأ ال  ىلع  هديكأت 

.كلت هتباجإ 

هتلئاع تناكو  .ماري  ام  ىلع  ياج  ةحص  نكت  ماع 2010م ،  نم  رياني  يف 

ال هاتفش  داكتو  لكألل ، ةيهش  هل  نكت  هترز ،  حو  ةلطع ، يف  تبهذ  دق 

حئاصنب هتداع  ىلع  دمأ  كلذ  عمو  .هل  هتددعأ  يذلا  ءاسحلا  ناسمالت 

نم اهيف  ديفأ  ةرم  رخآ  نوكتس  اهنأ  اهنيح  فرعأ  .بهذ   نم  ةيناإ 

حو ىلاعتو ، هناحبس  هللاب  ايكو  يبلق  ألمأ  نأب  اصوأف  .هرصبتو  هداشرإ 

وهو ىتح  هتالاحو ، هلاوحأ  لك  هللا يف  ركذي  هنأ  دكأ يل  ركذلا ، نع  هتلأس 

نإ : » لاقو يل تيبلا ، نوكي يف  نيحو  هزنتي ، وهو  تارايسلا  بآرم  رظتني يف 

: همانم اهآر يف  ايؤر  نع  ربخأ  مث  انتايح .» نم  ءزج  هللا  ركذ  ىلع  ةموادملا 

كلذ ددبت  ٍطئاح ، ىلإ  رظنأ  انأو  هللا  ركذأ  ةقيدح  يف  اًسلاج  تنك  نيب  »

يف راجشألاو ، روهزلا  اهيطغت  ءارضخ  لالت  هفلخ  نم  رهظيل يل  ًةأجف ، طئاحلا 

ةحب لالتلا  كلت  طسوتت  تناكو  .ناصغألا  ب  فرفرت  رويطلا  تناك  ح 

سمشلا ءوض  تحت  ةيهاز ، ناولأ  تاذ  تاشارف  اهقوف  طت  ةقرزلا ، ةديدش 

هنأ نظي  ناك  نإ  اهدعب  هتلأسو  ةنجلا ، نع  ايؤر  كلت  تناك  ار  ةعطاسلا .»

كلتب بح  رأسو  لب  معن ، : » ددرت الب  ينباجأف  هراوشم ، ةياهن  نم  برتقي 

دعتسي ناكو  ىلاعتو ، هناحبس  هبر  ءاقلل  ادعتسم  ياج  ناك  دقل  ةياهنلا .»

.العو ّلج  قحلل  هركذب  هتايح  لاوط  ةظحللا  هذهل 

ءاقل ءارجإل  يفحصلا  ضعب  تبحص  دق  تنك  صق ، تقوب  كلذ  لبقو 
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ناك .راوحلا  كلذ  ءانثأ  يف  اظحالم  نّودأ  تسلجو  هتيب ، يف  هعم  زفلتم 

هرواحم هلأس  ريوصتلا ، ءانثأ  يفو  .تيبلا  ةقيدح  ريوصتلا يف  متو  اًعئار ، اًموي 

قرطلاب : » باجأف هللا ، نم  اهب  برقتي  نأ  ءرملل  نك  يتلا  ةيفيكلا  نع 

هللا نم  لبح  وهف  قرطلا ، كلت  نم  دحاو  مالسإلا  نإ  .اهايإ  انفّرع  يتلا 

دق نكن  اننيعأ ، بصن  هللا  اضر  عضنو  لبحلا ، اذهب  كسمتسن  نإو  .ةمحرو 

ةمحر عيمجلا يف  لخدُي  توملا  نإ  .ةايحلا  عقي يف  هم  نامألا ، ّرب  ىلإ  انعطق 

يتلا ًالعف  ةيمويلا  انتاسرمو  يبلقلا  انناإ  نوكي  اهدنع  ىلاعت ، هللا 

.ىلاعت هتمحر  ىلإ  لصن  نأ  هب  اننك  يذلا  لبحلا  ه  ناإلا ، كلذ  قدصت 

هذهب ةلباقملا  كلت  ياج  ىهنأ  دقو  ناك .» ةيمهألا  نم  اإ  نإف  اذل ،

.هتايح سفن يف  رخآ  ىتح  لبحلا  كلذب  اًكسمتم  ناك  دقل  تلكلا ،

ربختل هنبا ، ةجوز  تيرجرام ، تلصتا   ح  هل ، رايز  ىلع  عوبسأ  ّرم 

اًان لظ  هنكل  هتيؤرل ، يروف  نم  تبهذف  .ىفشتسملا  ىلإ  لخُدأ  ياج  نأب 

تبلطو ىفطصم ، دمحأ  كرتشملا  انقيدصب  تلصتاو  .رايز  لاوط  اًبيرقت 

ياج ةلئاع  نكت  و  .اًفحصم  هعم  رضحيو  ىفشتسملا ، ىلإ  أي  نأ  هنم 

.فقوملا اذه  لثم  يف  يمالسإلا  نيدلا  هيلع  صني  ا  ةيارد  ىلع  ةيحيسملا 

، رادلا هذه  نع  هليحر  تقو  حي  امدنع  دمحأ ، ىصوأ  دق  ياج  ناك  اذل ،

ةبعكلا هاجتابو  ةيمالسإلا ، لوصألل  اًقفو  هنفدو  هلسغ  ىلع  صرحي  نأب 

.ةظحل يأ  حي يف  دق  تقولا  كلذ  نأ  كاذنآ  انكردأف  .ةفرشملا 

.ىفشتسملا يف  هتفرغ  دمحأ  لخد  ح  تقولا  ضعب  هينيع  ياج  حتف 

مث ًاثيدح ، َِرشُن  دق  ناك  يذلا  ديدجلا  ياج  باتك  ىلإ  باجعإب  دمحأ  رظنو 

يتلا تايآلا  ياج  فرعتو  سي ،)  ) ةروس أرقي  أدبو  فيرشلا ، فحصملا  حتف 

ناعملت يف هانيع  تحارو  اهموي ، ةرم  لوأل  هتسلج  لدتعاف يف  اهعمسي ، ناك 

نأ هل  يدعوب  هترّكذ  ح  هاّيحم ، ىلع  ةيداب  ةداعسلا  تيأرو  .ٍداب  جهوت 

٥٢١



يذلا  ديحولا  يمالسإلا  نكرلا  ناكو  هنع -  ةباين  جحأل  ام  اًموي  بهذأ 

هتلك يل رخآب  سبنف  ياج ، تعّدو  ألا ، هرصتعي  بلقبو  .هئادأ  نم  نكمتي 

«. يتبيبح اًعادو ، : » ًالئاق

رؤم روضحل  ةرهاقلا  ىلإ  ترفاس  يلاتلا ، مويلا  يفو  يض ، ةايحلا  نأ  غ 

مولعلا ةيلاديم  ملستأ  لو  رصم ، يف  ةيمالسإلا  نوؤشلل  ىلعألا  سلجملا 

ياج نأ  ول  .اهلثم  ياج  مّلست  دق  نوكي  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  يتلا  نونفلاو ،

اي نكل  .اًعئار  اًرمأ  ناكل  ةرهاقلا  ىلإ  ىرخأ  ةرم  يعم  باهذلا  نم  نك 

كلت قحتسأ  أ  ةدكأتم  نكأ  و  ةرخأتم ، تءاج  ةلحرلا  كلت  نإف  فسألل ،

اهلالخ نم  ربخي  ّلجو  ّزع  هللا  نم  ةراشإ  تناك  ار  نكل  اقح ، ةيلاديملا 

( ةيئاطعلا مكحلا   ) باتك يف  ةمكح  تدجو  .حيحصلا  قيرطلا  ىلع  أب 

نرقلا يف  شاع  يذلا  يرصملا  يفوصلا  يردنكسلا ، هللا  ءاطع  نبا  هبحاصل 

، قيرطلا لهأ  ميلاعت  قيحر  مضي  هنإ  لاقي  يذلاو  داليملل ، رشع  ثلاثلا 

: ام ٍّدح  ىلإ  وكش  تلازأ 

َكُلمع َّلق  نأ  اهعم  ِلابت  الف  ِفُّرعَّتلا  نم  ًةهْجِو  َكل  َحتف  اذإ 

َكيلإ َفَّرعتي  نأ  ديري  وهو  الإ  كل  اهَحَتَف  ام  هنإف 

هيلإ اهيدهم  تنأ  لعألاو  كيلع ، ُهُدِروُم  وه  َفُّرَعَّتلا  نأ  ملعت  أ 

.َكيلع ُهُدِروُم  وه  هيلإ م  هيدُهت  ام  نيأو 

، رطق ةرايزل  تيب ، اهمساو  يتمع ، ةنبا  ينتعد  ةدع ، روهش  رورم  دعبو 

تيب تناك  .اًئيش  هنع  فرعأ  نكأ  يذلا   يمالسإلا  اعلا  نم  دلبلا  اذه 

ينتربخأو دلبلا ، اذهب  تامولعملا  تاينقت  يف  ةصتخم  ةكرش  سيسأت  ددصب 

تلاقو ويام ، رهش  ةحودلاب يف  لعألا  تاديسل  يلود  ىدتنم  داقعنا  برقب 

ىلإ اهيف  رفاسأ  ةرم  لوأ  كلت  تناكو  .دلبلا  ةرايزل  ةديج  ةصرف  نوكتس  اهنإ 
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ةرع وأ  اهيلإ ، فرعتأ  ةقيرع  ةفاقث  اهب  دجأ  أ   نم  مغرلا  ىلعو  رطق ،

فحتملا يف  ةضورعملا  عطقلا  ضعب  ءانثتساب  اجعإب ، رثأتست  ةديرف 

.ًاثك اهيف  تملعت  ةلحر  تناك  كلت  يتلحر  نإف  يمالسإلا ،

يتلا ةيلاعلا  جاربألا  ددع  ينمدص  قدنفلا ، ىلإ  راطملا  نم  يقيرط  يفو 

اًفارسإ كلذ  ناك  دقل  .ليللا  ءانثأ  يف  ةءاضم  تناك  اهنكل  ةغراف ، تناك 

طيحت تناك  فرتلاو  خذبلا  تامالع  نأ  ك  .ءابرهكلا  كالهتسا  يف  اًحضاو 

نم ةملكلا  ا يف  ةقاطلاو  ةايحلاب  ضبنت  رطق  تناكو  .بناج  لك  نم  ءرملاب 

لبقتسملا وحن  ودعي  ناك  طسوألا  قرشلا  نم  ءزجلا  اذه  نأ  ادبو يل  ىنعم ،

ةيلاملا ةمزألا  راثآ  ةأطو  تحت  حزري  لازي  برغلا ال  ناك  يف ح  ةقث ، لكب 

ةداقلا طشنأ  نم  اث  لآ  ةفيلخ  نب  دمح  خيشلا  دالبلا ، مأ  دعيو  .ةيملاعلا 

مئاعد ءاسرإ  ىلع  ةزوم ، ةخيشلا  ةقلأتملا ، هتجوز  تدعاس  يف ح  برعلا ،

الك تبذتجا  يتلا  رطق  ةسسؤم  لالخ  نم  يملاعلا  زارطلا  نم  ميلعتو  ةفاقث 

ةيكمألا نوات  جروج  ةعماجو  يربزمولب ،)  ) ةيناطيربلا رشنلا  راد  نم 

اهتفصبو .ةأرملا  ك  ةلأسم  يه  لظت  ىلوألا  اهتيضق  نأ  غ  .ةقيرعلا 

ةناكم ايباجيإ يف  رثؤتو  تايرطقلا ، ءاسنلل  ةودق  اهنإف  ىلوألا ، دالبلا  ةديس 

اوعن نأ  يرطقلا  لاجرلا  ىلع  بعصلا  نمو  .ةماع  ةروصب  ةيرطقلا  ةأرملا 

مأ ةدناس  ةزوم ، ةخيشلا  هيف  يضقت  يذلا  تقولا  لمعلا يف  نم  مهتاجوز 

أجاف دقو  .لمعلا  ىلإ  جورخلا  ىلع  نهعيجشت  يف  اًتقوو  اًدهج  دالبلا ،

نكلت اوللا  تاديسلا  نم  بكلا  ددعلا  ةيؤر  هسفن  تقولا  دعسأو يف 

يفو نانبلو ، نادوسلاو  ةيدوعسلا  لب يف  رطق ، طقف يف  سيل  ةيدايق ، عقاوم 

ةردق نع  رظن  ةوسنلا  كئلوأ  ةيؤر  تغ  دقل  .اهلك  رعلا  اعلا  نادلب 

لمعلا تايلوؤسم  قيفوتلا ب  ىلع  ةملسملا  ةيبلغألا  تاذ  نادلبلا  ةأرملا يف 

.رخآ بناج  نم  ةيرسألا  ةايحلا  تابلطتمو  بناج ، نم 
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اهلجب سيل  رؤملا ، كلذ  لعأ  لالخ  ةخيش  يرظن  يف  تزي  دقو 

اهتاقيلعت ةميقب  لب  بسحف ، اهتارهوجمو  ناولألا  ةجيهبلا  اهتءابعو 

ناك نإ  ةحارتسالا  ءانثأ  يف  اهتلأس  ح  .رومألل  ةرصبتملا  اهتيؤرو  ةقيقدلا ،

تناك .انثيدح  ٍذئنيح  انأدبو  اهنم ، ةماستباب  تقفاو  اهل ، ةروص  ذخأ  اكمإب 

، لصألا ةيسنوت  اهنأب  ينتربخأو  .ةقالط  لكب  ةيزيلجنإلا  ملكتت  ةَّرُد  ةخيشلا 

اهجوزو تناكو  .ةكلاملا  ةلئاعلا  ءارمأ  دحأ  جوزتت  رطق   ىلإ  تمدق  اهنأو 

فزعي ناك  نيبو  .اقيسوملاو  تارايسلا  قابس  اهنم  ةدع ، تاياوه  ىلإ  نالي 

ىلع تلصح  تجوزت ، نأ  دعبو  .ونايبلا  ةلآ  يه  فزعت  تناك  دوعلا  ىلع 

اهجوز ناكو  .درافراهو  دروفسكأ  يتعماج  نم  لعألا  ةقسلف  هاروتكدلا يف 

ةدحتملا تايالولاو  ارتلجنإ  نم  لك  ىلإ  اهقفار  دقو  لب  اهتاوطخ ، لك  دناسي 

ةريدم لمعتو  هلعأو ، هتاعورشم  ايلاح  ريدت  يهو  .نمزلا  نم  ةدم 

نم ثك  ميطحت  نم  ةرد  تنك  دقل  .ةيرطقلا  كونبلا  دحأب  تالاصتا 

ةجردل رعلا ، اعلا  ةأرملا يف  عضو  نع  اهلمحأ  تنك  يتلا  ةيطمنلا  روصلا 

يسالو حيحصلا ، هجولا  ىلع  يل  هتلاق  ام  تبعوتسا  أ  يف  كشأ  تأدب  أ 

تمهف أ  يل  تدكأ  اهنكل  .رع  لجر  نم  جاوزلا  يف  يتبرجت  ىلإ  رظنلاب 

.هب ينتربخأ  ام  لك  ًالعف 

اوللا تاديسلا  هاقلت  يذلا  مارتحالا  ىلع  تفقو  ح  تشهُد  دقل 

نم وأ  لعأ ، تاديس  نهتفصب  نهزكارم  يف  ءاوس  ةحودلا ، يف  نهتلباق 

نم لمعلا  رايتخا  نكل  ّنك  دقل  .تاهمأو  تاجوز  نهتفصب  نهعقاوم 

تايبرعلا ةوسنلا  كلت  ةيؤر  نإ  مث  .نهجاوزأ  نع  مات  لالقتسا  يف  همدع ،

الو نهتثونأ ، نع  لختي  نأ  نود  نم  لمعلا  رغ  ضوخ  نررق  اوللا 

، ةيلمعلا نهتسم  يف  نمدقتي  ىتح  لاجرلاك  نفرصتي  نأ  ىلإ  ةجاحلا 

تلاز ام  اعلا  نم  ءزجلا  اذه  يف  ةأرملا  قوقح.نأ  حيحص  .ًاثك  ينتمهلأ 

سحت لجأ  نم  ةيلكيهلا  تاحالصإلا  نم  ثك  ىلإو  بوؤد ، لمع  ىلإ  جاتحت 
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هذه نإ  لوقلا  نك  لقألا  ىلع  نكل  ةيعتجالاو ، ةيلمعلا  ةايحلا  اهصرف يف 

ةأرملا يف عقوم  نوكيس  ارو  .ًالعف  تقلطناو  ةروس ، تلخد يف  دق  ةيضقلا 

حاجن ىدم  سايقل  اًرشؤم  لعاف  لكشب  هيف  ةكراشملا  ىلع  اهتردقو  عمتجملا ،

.كلت رايز  نم  ةليلق  روهش  دعب  هترارش  تعلدنا  يذلا  رعلا  كارحلا 

نم تداز  تايوقلا  تايبرعلا  تاديسلا  ءالؤه  عم  اءاقل  نإف  ماع ، هجوبو 

.ةملسم ةيبوروأ  يتفصب  يملاعلا  انعمتجم  ةمهاسملا يف  ىلع  يمزع 

ىلإ راكفألا  هذه  ليوحت  ةيفيك  كفتلا يف  أدبأو  ندنل ، ىلإ  دوعأ  نأ  لبقو 

رخآ تلباقو يف  رطق ، ةيئاضفلا يف  ةريزجلا  ةانق  رقم  ترز  ةيلمع ، تاوطخ 

، روصنم دمحأ  وهو  نيروهشملا ، اهجمارب  يمدقم  دحأ  كلت  رايز  مايأ 

.همدقي يذلا  دودح ) الب   ) جمانرب راطإ  هعم يف  ةلباقم  ءارجإ  نع  ثيدحلل 

، رطق ةؤلؤل  ةريزج  هبش  يف  ستوجامود ) يل   ) معطم يف  ءاشعلل  ينبحصف 

لازت الو  متهالاب ، ةريدجلا  ةيعانطصالا  رزجلا  نم  ةديدج  ةلسلس  يهو 

مخفأو لمجأ  نم  ةقطنملا  هذه  دُعتو  .ءانبلا  روط  يف  اهنم  ةمهم  ءازجأ 

دقو .هرسأب  جيلخلا  يف  لعألاو  ةراجتلل  ةصصخملاو  ةينكسلا  تاعمجملا 

تاينقت ثدحأو  يديلقتلا  يمالسإلا  زارطلا  ب  جزملا  اهئانب  يف  يعور 

.ميمصتلا

♦ ♦ ♦

يف ىرخأ  ةرم  ةحودلا  ىلإ  تدع  ىلوألا ، رايز  ىلع  ةليلق  رهشأ  دعب 

.ةريزجلا ةانق  ىلع  ٍءاقل  ءارجإل  ةوعد  ىلع  ًءانب  ماع 2010م ، نم  ناضمر 

تنكو .ملسم  دلب  ناضمر يف  رهش  اهيف  يضقأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  كلت  تناكو 

تنك ح  يف  بقترملا ، اقلل  ًاضحت  تاعتجا  ىلإ  راهنلا  لالخ  بهذأ 

ءاوهلا ءاشعلا يف  اهعم  لوانتأو  تيب ، يتمع  ةنبا  عم  فقاو ) قوس   ) فشتكأ

تاءابعلا يف ميماصت  ثدحأ  نياعأو  سأرلا ، ةيطغتل  ةحشوأ  يرتشأو  قلطلا ،
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لاكشأ عمجت  ناكم  دعُي  يذلا  فقاو ،) قوس   ) نم بيرقلا  حلاف ) قوس  )

ميماصتلا نم  ًابك  اًددع  هب  تدجو  دقو  .زايتماب  اهلك  تاءابعلا  ميماصتو 

تاءابعلا تناكو  .ناضمر  رهش  يس  الو  ةفلتخم ، تابسان  قيلت  يتلا 

لدسنت ىرخأو  سفوراوس ،) زرخ  ( ـِ ب ةزرطمو  قئار  ليصفتب  زيمتت 

.تاسفلاك

سلجم سيئر  عم  دعوم  ىلع  تنك  يلوصو ، بقعأ  يذلا  مويلا  حابص  يفو 

، يميعنلا ميهاربإ  روتكدلا  نايدألا ، راوحل  يلودلا  ةحودلا  زكرم  ةرادإ 

رارغ ىلع  يدتري  ناكو  .مداقلا  مهرؤم  ةلخاد يف  يتكراشم  هتشقانمل يف 

.لاقع اهيلع  عضو  ءاضيب  ةرتغو  ًاليوط ، ضيبأ  اًبوث  رطق ، يف  لاجرلا  ّلُج 

اًناجنف هلدان  مدقي يل  نأ  لبق  ةيفيرعتلا  هتقاطب  يميعنلا  روتكدلا  ينملسو 

كسمأ لازأ  ال  تنك  أل  ىرسيلا ؛ يديب  هنم  هتلوانت  ةيبرعلا  ةوهقلا  نم 

.هلحم يف  نكي  كاذ   يفرصت  نأ  كلذ  دعب  ّبتف  .ىنميلا  يديب  ةقاطبلاب 

نأ ىلع  نوصرحي  ملسملا  نأ  ىلإ  فطلب  راشأ  ميهاربإ  روتكدلا  نأ  كلذو 

ديلاب بارشلاو  ماعطلا  لوانت  كلذ  يف  ا  بجي ، ك  ءيش  لكب  اوموقي 

ناك هنإ  لاقو يل : ملسو ، هيلع  هللا  ىلص  دمحم  لوسرلا  ةنسب  اًنميت  ىنميلا ،

نأ دعبو  .ينميلا  يديب  ناجنفلا  لوانتأ  مث  ًالوأ ، ةقاطبلا  عضأ  نأ  ّيلع 

نع هتلأس  حو  .رؤملا  نع  انثيدح  انعبات  يفرصت ، ءوس  نع  هل  ترذتعا 

هنإ يل  لاق  رؤملا ، هلجسي  نأ  رظتني  يذلا  نيرضاحلل  يبيرقتلا  ددعلا 

نأ كنكأ  كلذ ، سأب يف  ال  : » اهنيح هل  تلقف  .اًصخش  سمخ  ءاهز  نوكيس 

نع ةركف  دأ  هل  نكت  و  مويلا ،»؟ ىلإ  روهمج يل  ربكأ  ددع  غلب  مك  نمخت 

أ هل  تحضوأو  اًفلأ ،»! نوعبس  : » اًبجعتم اهدنع  لاقف  هتربخأف ، كلذ ،

ايناملأب كورلا )  ) ناجرهم راطإ  يف  مإ  يف ، ةقباسم  ميدقتب  ىضم  يف  تمق 

فرعأ انأ  : » ًستبم اهدنع  يل  لاقو  حرسملا ، ةبشخ  سنرب  يلتعي  نأ  لبق 

، ةشهدلاب باصأ  يرود   اهنيح  ناك  لبق .» نم  هتلباقو  لب  سنرب ،
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هحمل ةدحتملا ، تايالولا  سردي يف  ناك  هنأ ح  ّدرف  كلذ ،»؟ فيكو  : » هتلأسف

، هيبجعم دحأ  اهتقو  تنك  : » لاقو سولجنأ ، سول  راطم  يف  ةرم  تاذ 

نكي ادج .»  اًدودو  ناك  هنأ  تدجوو  ًاليلق ، هيلإ  تثدحتو  هيلإ ، تبهذف 

اوقتلا مهنإ  اولوقي  نأ  مهنك  نيذلا  سانلا  نم  ًاثك  تلباق  نأ  قبس يل  دق 

يف نايدألا  راوحل  ةسسؤم  ةرادإ  سلجم  سيئرو  هيلإ ، اوثدحتو  سنرب ،

.سنرب يبجعم  دحأ  ناك  هنأ  ءرملا  ليختي  نأ  نك  صخش  رخآ  ناك  ةحودلا 

يهتني نأ  لبق  سنرب  نع  ًاليلق  انثدحتو  .ةعاَّدخ  رهاظملا  نأ  حيحص 

.هميظنت زكرملا  مزتعي  يذلا  رؤملا  ثدحتأ يف  نأ  ىلع  انقافتاب  عتجالا 

ثملاو روهشملا  خيشلا  وهو  متهالل  ةثم  ةيصخش  كلذك  تيقتلا 

ىسيل مالسإلا  نأ  ىرخأ  ةرم  ّب يل  يذلا  يواضرقلا ، فسوي  روتكدلا  لدجلل ،

دعيو .برغلا  يف  سانلا -  نم  ثك  كلذ  دقتعي  ك  ضيبأ ، وأ  دوسأ  امإ 

هتناكم هل  اينيد ، اًعجرم  يواضرقلا  خيشلا  ةنسلا  نم  ملسملا  نم  نوثك 

، هرمع نم  ةرشاعلا  متي  نأ  لبق  ميركلا  نآرقلا  خيشلا  اذه  ظفحو  .مهيدل 

بيجيو .رص  فيرشلا  رهزألا  ةعماج  نم  هاروتكدلا  ةلاسر  ىلع  لصحو 

جمانرب لالخ  نم  ةفاك  اعلا  ءاحنأ  نم  ملسملا  تالؤاست  نع  اًضيأ 

ينيد جمانرب  حجنأ  وهو  ةريزجلا ، ةانق  ىلع  ثبي  يذلا  ةايحلاو ،) ةعيرشلا  )

يواضرقلا خيشلا  ىظحيو  .ةنس  ةرشع  عبس  نم  كأ  لاوط  يعوبسأ ، اضف 

ضرعت دقو  .قلطم  دييأتب  ىظحي  هنأ ال  غ  رعلا ، اعلا  ةبك يف  ةيبعشب 

ةيداهشتسالا تايلمعلل  معادلا  هفقوم  ببسب  برغلا ؛ ةعذال يف  تاداقتنال 

لالتحالا ةهجاوم  يف  ةرّربملا  ةمواقملا  نم  اًعون  اهفصوب  ةينيطسلفلا ،

تاجفتلا نيدي  هنإف  يملع ، بسحبو  .ةينيطسلفلا  يضارألل  يليئارسإلا 

وه يملسلا  شياعتلا  نإ  لوقيو : اعلا ، عاقب  نم  طسلف  ةيراحتنالا يف غ 

ةعج هوجو  زربأ  دحأ  يواضرقلا  ناك  .هبلق  ىلإ  تاعوضوملا  برقأ  دحأ 

يضاملا نرقلا  تاينيتس  لالخ  اهرداغي  نأ  لبق  رصم ، يف  ملسملا  ناوخإلا 
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.ةكلاملا ةرسألا  عم  نواعتلاب  ةعيرشلا  ةيلك  سسأ  ثيح  رطق ، يف  رقتسيل 

باتك ةئم  نم  كأ  رشنو  ثوحبلاو ، ءاتفإلل  وروألا  سلجملا  اًضيأ  سأرتيو 

ةيمالسإلا ةايحلا  نم  ةددعتم  بناوج  ىلإ  قرطتت  ةفلتخم  تاعوضوم  يف 

.رعشلاو بدألاو 

يواضرقلا روتكدلا  ءاقلل  روصنم ، دمحأ  دعاسم  يمويب ، مس  ينقفارو 

عطتسأ .ءارحصلا و  ةحودلا يف  ةنيدم  فارطأ  ىلع  عقاولا  يفيرلا  هلزنم  يف 

، نسلا ًابك يف  اًخيش  لباقأس  أ  تليخت  ينكل  ءاقللا ، نوكيس  فيك  روصت 

تبصتنا بك  بتكم  ىلع  سلجي  يواضرقلا  ناك  .هيأر  يف  اًبصعتمو  اًمزاح 

فقو .ةيمالسإ  فحتو  قابطأو  زئاوجو  بتكب  اهفوفر  جعت  ةبتكم ، هفلخ 

نكي و  ًاليوط ، ضيبأ  اًبوث  يدتري  ناكو  .ةضيرع  ةماستباب  انتيحتل  خيشلا 

اًعون ةصق  هتيحل  تناكو  .عون  يأ  نم  ةيفوك  وأ  ةمع  يأ  هسأر  ىلع  عضي 

حتفنم هنأ  تسمل  ام  ناعرسو  سولجلا ، ىلإ  اناعدف  .اًفيطلو  اًدودو  ادبو  ام ،

.ةباعدلا حور  كلو  لب  تعقوت ، كأ م 

نم : » ًالئاق ينباجأف  (1) ، ةيفلسلاب ةنراقم  فوصتلا  يف  هيأر  نع  هتلأس 

نسحلا قلخلاب  قلختلاو  حورلاو  بلقلا  ةيقنت  ىلع  لمعلا  نسحتسملا 

دئاوف نع  ًاثك  ازغلا  دماح  وبأ  مامإلا  بتك  دقلو  .ركذلا  ىلع  ةبظاوملاو 

.فوصتملا ضعب  لعفي  ك  اعلا  لازتعاب  نموأ  ال  أ  غ  لعألا ، هذه 

«. نيدلل مهتسرم  يف  اهل  لصأ  ال  اًعدب  اولِخدُي  نأ  مهيلع  بجي  ال  ك 

عابتا ةيفيك  يفلسلا  نم  اوملعتي  نأ  فوصتملل  نك  : » هلوقب لصاوو 

كلذ ىلع  تصن  ك  هاياصوو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  ميلاعت 

قفرلا كولس  هيف  اوملعتي  نأ  يفلسلل  نك  يذلا  تقولا  يف  ةعيرشلا ،

ةصرفلا زهتنا  نأ  تررقو  ىلاعت .» هللا  نم  برقتلا  يرحتو  قلخلا  نسحو 

هتعقوت ، امل  اًفالخو  .ةيقيسوملا  تالآلا  ىلع  ءاسنلا  فزع  هيأر يف  نع  هلأسأل 
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نإ لاقو  أدبملا ، ثيح  نم  ةأرملا  ءانغ  ىلع  ضارتعا  يأ  يواضرقلا  خيشلا  ِدبي 

اذإ : » فاضأو ينفلا ، لمعلا  وأ  لعفلا  كلذ  ءارو  نم  ةينلا  ىلع  دمتعي  رمألا 

رودت اهتلك  تناك  نإ  يس  الو  ةيباجيإ ، اعم  لمحت  اغألا  كلت  تناك 

، ةبحتسم نوكت  اهنإف  ملسو ، هيلع  هللا  ىلص  ميركلا  هلوسرو  هللا  لوح 

ىتح هعس  ُتفلأ  ّع  اًفلتخم  اًيأر  كلذ  ناك  دقل  عيجشتلا .» قحتستو 

.مالسإلل يبلق  حتف  ام  لوأ  تناك  ةيفوصلا  اقيسوملا  نأب  هتربخأو  حلا ، كلذ 

ةغللاب مالسإلا ،) يف  مارحلاو  لالحلا   ) هباتك ادهأ  انئاقل ، ماتخدنع 

.ةيناملألا ةغللاب  ةكم ) ىلإ  مإ  يف  نم   ) اتك لباقملا  هتيدهأو يف  ةيبرعلا ،

ىدلو .انؤاقل  يهتني  نأ  لبق  هبناج  ىلإ  ةيراكذتلا  ةروصلا  ضعب  تذخأو 

سيفو رتيوت  يف  اسح  لالخ  نم  خيشلا  يأر  ترشن  قدنفلا ، ىلإ  دوع 

نم ةيصخشلا  هذهل  امل  يس  الو  ةقدب ، هيأر  لقن  ةصرفب  ةداعس  يلكو  كوب ،

.يمالسإلا ماعلا  يأرلا  ثأت يف 

تنك ثيح  ةريزجلا ، ةانق  رقم  ىلإ  ةرجأ  ةرايس  ينتلقأ  ةيسمألا ، كلت  يف 

، ًاليوط دوسأ  ًاناتسف  يدترأ  تنكو  دودحالب .)  ) جمانرب ىلع  يراوح  يرجأس 

ةنيط نم  رعلا  اعلا  يف  روصنم  دمحأ  دعُيو  .اًفافش  رمحأ  سأر  ءاطغو 

ةحفص ىلع  اقدصأ  نم  ثك  رذح  دقو  .ايناطيرب  يف  نسكاب  يرج 

دادعإلا ىلع  لمعأ  نأب  وحصنو  ةيساقلا ، هتلئسأ  نم  ةصاخلا   كوبسيفلا 

ةركف ع دأ  ّيدل  نكت  و  ءيشلا ، ضعب  ةرتوتم  تنكو  .راوحلا  كلذل  دجب 

يف ةلوج  يف  ذخأو  ةماستباب  روصنم  دمحأ  ينلبقتسا  .ثدحي  نأ  نك 

ناكو .يتصق  نع  ةحمل  هيدهاشم  ءاطعإب  هجمانرب  لهتساو  .رابخألا  ةفرغ 

لالخو .ةدودو  ةقيرطب  راوحلا  رادأ  دقف  يظح  نسحلو  ءوده ، لكب  ملكتي 

نأ ةريزجلا  ةانق  ىلع  حرتقي  اينابسإ  نم  دهاشم  لصتا  ةقلحلا ، كلت  راوطأ 

ىلع ةلبق  هل  لسرأ  نأ  كشو  ىلع  تنكو  .اهتشاش  ىلع  جمارب  ةمدقم  لمعأ 
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ىلع هتركش  نأب  تيفتكاف  باجحلا ، يدترأ  أ  تركذت  ينكل  ءاوهلا ؛

.ةشاشلا ىلع  ورتكلإلا  يعقوم  ناونع  ضرعب  ةانقلا  تماق  ةأجفو ، .هحارتقا 

فالآ ءاقللا  كلذ  تلت  يتلا  ةليلقلا  مايألا  لالخ  تيقلت  كلذل ، ةجيتنو 

ءاجرأ نم  كلذك ، جاوزلل  اًضورعو  لب  ةفيطللاو ، ةقيقرلا  ةينورتكلإلا  لئاسرلا 

دقل .مهرمع  نم  تاينيرشعلا  يف  صاخشأ  نم  اهّلُج  ناكو  .ةفاك  ةرومعملا 

ةعبات اورثأت  مهنأب  وربخيل  لافطألاو  ءاسنلاو  لاجرلا  نم  ثك  يل  بتك 

نم هتيقلت  يفطاع  لعافت  كأ  كلذ  ناكو  .ءاكبلا  ةجرد  ىلإ  راوحلا  كلذ 

.ةزفلتملا اراوح  لالخ 

يذلا مويلا  ينتلصو يف  يتلا  ةينورتكلإلا  لئاسرلا  ددع  أرقأ  تنك  نيبو 

مرح يمساقلا ، رهاوج  ةخيشلا  نم  ةلاسر  ينتفقوتسا  ةلباقملا ، كلت  بقعأ 

نأب اهيف  ربخت  ةدحتملا ، ةيبرعلا  تارامإلا  ةلودب  ةقراشلا  ةرامإ  مكاح 

ناك دقو  .ةريزجلا  ةانق  ىلع  اقل  ةدهاشم  دعب  يس  الو  اقل ، ّدوت  اهّومس 

.ةركلا اهتوعد  لبقأ  نأ  يرورس  يعاود  نم 

♦ ♦ ♦

نع ناتسكابب  ةقلعتملا  رابخألا  برق  نع  تعبات  ندنل ، ىلإ  دوع  دعبو 

يس الو  تاروطت ، نم  دلبلا  هفرعي  ناك  امل  قلقلا  ينّكلو  اقدصأ ، قيرط 

ةيقرشلا ةفاقثلا  ىلع  ةقيرط  عورأب  ينتفرع  يتلا  يه  ضرألا  هذه  نأ 

ةوطس تحت  ليوط ، تقو  ذنم  ناتسكاب  حزرتو  .يمالسإلا  نيدلاو 

لّخدتو ةيلخادلا ، ةيسايسلا  تالكشملا  ببسب  رارقتسالا ؛ مدعو  بارطضالا 

داهطضاو مهنيب ، يف  ملسملا  ُلتاَقت  اعت  ةيحان ، نمف  .ةيجراخلا  ىوقلا 

ةفاضإ هللا ، تويب  ىتح  لاطت  يتلا  ةيراحتنالا  تاجفتلا  راشتناو  تايلقألا ،

ةبخنلا شيعت  ىرخأ ، ةيحان  نمو  رقفلا ، طخ  تحت  شيعت  يتلا  يالملا  ىلإ 

اهتشيعم ىوتسم  يف  سفانت  ةهفرم  ةايح  رغ ، طمنل  اًقفو  ةيناتسكابلا 
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ةجرد عجارت  ىلع  لدي  اإف  ءيش ، ىلع  كلذ  ّلد  نإو  .ندنلو  كرويوين 

.نيثكلا بولق  ناإلا يف 

، ةحودلل ىلوألا  رايز  عم  نمازتلاب  اًبيرقتو  ةنس 2010م ، نم  ويام  يف 

اهدعبو .ءادتعالل  روهال  يف  ةيدمحألا  ةفئاطلل  ناعبات  نادجسم  ضّرعت 

(، رابراد اتاد   ) يهو ةيفوص ، ةيواز  مهأ  نايراحتنا  ناجفت  ّزه  نيرهشب ،

ح سيمخ ، موي  ةليل  كلذ  ثدح  .شخب  جناج  اتاد  روهال ، ّيلو  دقري  ثيح 

لتقم ءادتعالا  كلذ  نع  مجن  دقو  .راوزلا  نم  ددع  ربكأ  مضت  ةيوازلا  تناك 

، تاجفتلا هذه  ءارو  ناك  نم  ايأو  .ىحرجلا  تائمو  اًصخش  سمخو  تئم 

اًدمع ملسم  تفدهتسا  اهنأل  ناتسكاب ؛ بلق  برضي  نأ  دّمعت  دق  هنإف 

يف ايبلس  ًاثأت  رثأو  تاسدقملا ، ىلع  اًموجه  كلذ  ناك  دقل  .نولصي  مهو 

زي تناك  يتلا  ينيدلا ، ههجوت  ناك  هم  رخآلا  لُّبقتو  مارتحالا ، ةفاقث 

.ناتسكاب

، شخب جناج  اتاد  وهو  حلاصلا ، هللا  ءايلوأ  دحأ  ماقم  كلذ  ناك  دقل 

يدنهلا فوصتملا  هنع  لاق  دقو  .يريوجهلا  يلع  نسحلا  أب  كلذك  فورعملا 

: يتسشلا نيدلا  عم  بكلا 

، سانلل ىلاعت  هللا  رون  يلجت  هنإ 

. حلاصلل دشرمو  ئّاطخلل ، مأ  دشرمو 

مولعب ًاملاع  ناكو  يداليملا ، رشع  يداحلا  نرقلا  يريوجهلا يف  شاع  دقو 

ام مهأ  نم  بوجحملا ) فشك   ) هباتك ّدعُيو  .يمالسإلا  هقفلاو  ميركلا  نآرقلا 

ىلع رضاحلا  ملسملا يف  عي  باتكلا  اذه  نأ  ىلإ  راشيو  .فوصتلا  بتك يف 

: لاقف فوصتلل ، اًفيرعت  ةنس  فلأ  لبق  بتك  دقو  .ناإلا  قئاقد  مهف 

نود نم  ةقيقح  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  نمز  فوصتلا يف  ناك  دقل 
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. مسا

. هل ةقيقح  ًسا ال  حبصأ  دقف  مويلا ، امأ 

.مويلا اننامز  فصتل  كأ  حصت  اهنإف  هنامز ، فصول  هتلك  تحص  نإو 

نكي يتلاو   ناتسكاب ، يف  مويلا  رشتنت  يتلا  ةيراحتنالا  تاجفتلا  نإ 

ام روذبل  فينعلا  داصحلا  دُعت  ماظتناب ، دالبلا  روزأ  تنك  دوجو ح  يأ  اهل 

نود نم  تارئاطب  تاراغلا  كلذ  ا يف  باهرإلا ،) ىلع  برحلا  ( ـِ ىمسي ب

يتلاو ةيداحتالا ، ةرادإلل  ةعضاخلا  ةيلبقلا  قطانملا  ىلع  يهتنت  يتلا ال  رايط 

كلتل ةددحملا  فادهألا  ثكب  ىدعتي  اًرامدو  يندملا ، تائم  لتقم  تفلخ 

يأ نم  كأ  اًحاورأ  ناتسكاب  تدقف  دقل  .ةليوط  تاونس  رمتساو  تجهلا ،

نأ يه  ةرملا  ةقيقحلا  نكل  .باهرإلا  ىلع  برحلاب  يمس  ام  ىرخأ يف  ةلود 

ىّمسم تحت  فنعلا ، نم  عون  يأ  نإ  مث  .فنعلا  ىوس  دّلوي  ال  فنعلا 

يبنلا ةلاسر  حور  نع  نوكي  ام  دعبأ  وه  هتيح ، وأ  نيدلا  نع  عافدلا 

يه ةدحاو  ةملك  يف  صَّخُلت  يتلا  ملسو ، هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ميركلا 

روعش ىلإ  برقأ  يهو  فطاعتلاو ، ةبيطلا  اعم  لمحت  ةمحرلا  نإ  .ةمحرلا 

يذلا ىنسحلا  ىلاعت  هللا  ءسأ  نم  نمحرلا  مسا  نإ  مث  .اهديلو  هاجت  مألا 

يتلا لجلا  ةفص  لث  وهو  .ميركلا  نآرقلا  روس  نم  ةروس  لك  هب  حتتُفت 

لمحت ةلماك  ةروس  كانهو  .لالجلا  ةفص  ىلإ  ةفاضإ  هللا ، تافص  نم  يه 

ةينآرقلا روسلا  لمجأ  نم  يهو  نآرقلا ،) سورع  ( ـٍ بقُلت ب نمحرلا ، مسا 

ىلاعتو هناحبس  ةزعلا  بر  لوقيو  .اهتايآ  سرجو  اهيناعم  ثيح  نم 

لوسرلا ميركلا  ةيآلا 156 .) فارعألا : ةروس  ( ) ٍءْئَش َّلُك  ْتَعِسَو  ىِتَمْحَرَو  )

لب بسحف ، مدآ  ينبل  سيل  (، 1).« ملاعلل ةمحر   » هنأب ملسو  هيلع  هللا  ىلص 

يتلا قالخألاو  ةيدمحملا  ةقيقحلا  انلث  اننأ  ولو  .اًضيأ  تابنلاو  ناويحلل 

يأ فرطتلا  وأ  فنعلل  ناك  امل  ةفيرشلا ، ةنسلاو  ميركلا  نآرقلا  اهل  وعدي 
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.حلاصلا هللا  ءايلوأو  سانلا  نم  ءايربألا  لاطي  يذلا  كلذ  يس  الو  دوجو ،

ركذتت نأ  ةرهاطلا ، ضرألا  ينعتو  ناتسكاب ، ىلع  حبصأ  هنأ  ودبيو 

ملحلا ققحتو  اهحور ، ديعتستل  ةديدج  ةحفص  حتفتو  ةيحورلا ، اهروذج 

.هلجأ نم  رونلا  تأر  يذلا 

______________________________________

نم تلسملل  درطملا  دعاصتلا  مالسإلاو : ءاسنلا  : ) لاقم رظنا   (1)

ربمفون 2011. ددع 6  ةيناطيربلا ، يادنص  نوأ  تندنبدنإ  ةديرج  يف  ءاسنلا )

www.inspiredbymuhammad.com (1)

نآرقلا يف  اهمساب  تركذ  يتلا  ةديحولا  ةأرملا  يه  ميرم  ةديسلا   (2)

ديدجلا دهعلا  يف  اهركذ  نم  كأ  ميركلا  نآرقلا  يف  اهركذ  رركتو  .ميركلا 

رهطأ اهنأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  اهفصو  دقو  .ثكب  ليجنإلا  نم 

هتجوز بناجإ  عبرألا ، ةنجلا  ءاسن  تاديس  ب  نم  اهدعو  اهرصع  ءاسن 

ءلع ضعب  نإ  لب  .نوعرف  ةأرما  ةيسآو ، ةمطاف  هتنباو  ةجيدخ  ةديسلا 

.ءايبنألا نم  ةيبن  اهنودعي  مزح  نباو  رع  نبا  لثم  مالسإلا 

فوخلا وأ  ملسملا  هاجت  ةيهاركلاو  لماحتلا  هانعم ، حلطصم  وهو  (1)

.مهنم

: طبارلا ىلع  ةيعمجلا  ةحفص  علاط  (2)

-http://www.huffingtonpost .co.uk/dr-leon-moosavl/the

http://falth-matters.org كلذكو :

fight-agalnst-lslamoph.bla-_b_1293441.html
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”The Eye of needle”(1)

فلسلا نم  ذختيو  مالسإلا ، هب  ءاج  امل  اًيفرح  سفت  نويفلسلا  ىنبتي   (1)

.ةودقو جهنمك  ملسملل ، ىلوألا  ةثالثلا  لايجألا  مهو  حلاصلا ،
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رشع عباسلا  لصفلا 

ةلحرلا رمتستو 

ٌعِساَو َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ُهْجَو  ََّمثَف  اوُّلَُوت  ََنَْيأَف  ُبِرْغَمْلاَو  ُقِْرشَمْلا  ِهَّلِلَو  )

ةيآلا 115). ةرقبلا : ةروس  ( ) ٌميِلَع

يّقلت نم  ةدع  رهشأ  دعب  ةيتارامإلا  ةقراشلا  ةنيدم  ىلإ  يرفس  دعوم  ناك 

ءاسنلل عباسلا  يلودلا  ةقراشلا  ىدتنم  يف  ةلخاد  ةكراشملل  ةرك  ةوعد 

نم ماعلا  كلذ  ةخسن  راعش  يه  ةيتاذلا ) ةيمنتلا   ) تناكو .تلسملا 

جالعلا نع  ةسارد  لالخ  اهتفداص  يتلا  تاعوضوملا  زربأ  دحأ  هنإ  .ىدتنملا 

اعلا يف  هب  ىظحي  حبصأ  يذلا  متهالا  دعسأ  مكو  ندنل ، يف  يعيبطلا 

.رعلا

ةكيرأ ىلع  لوألا  فصلا  ٌناكم يف  ىدتنملا  حاتتفا  لفح  لالخ  صِّصُخ يل 

تلصو حو  .ةيماخر  ةلواط  يمامأ  ْتعِضو  يف ح  ةثوو ، ةيلمخم  ءارمح 

نأ لبق  ينتحفاص  نأب  ينتيح  .اهل  اًمارتحا  مهعيمج  ماق  رهاوج ، ةخيشلا 

لفحلا ةملك يف  ىرخألا  يه  يقلتس  تناك  ةيدوعس ، ةمأ  بو  ينيب  سلجت 

أجاف يذلا  نأ  .نيوادوس غ  تاءابع  نايدترت  ناتنثالا  تناكو  .يحاتتفالا 

ناك ثدحلا  نأل  كلذو  باجح ؛ غ  نم  ةلدسم  تناك  نهروعش  نأ  وه 

هنول ىشتي  ٍسأر  ءاطع  سبلأ  تنك  دقف  انأ ، امأ  .طقف  ءاسنلا  ىلع  اًرصتقم 

.رفصألا ىلإ  براضلا  ضيبألا  رتس  نول  عم 

نم تلسملا  تاباشلا  رهاوج  ةخيشلا  تثح  ةيحاتتفالا ، اهتملك  يفو 

لكل ىلاعت  هللا  اهلّمح  يتلا  ةيلوؤسملاب  ضوهنلا  ىلع  اعلا  ءاحنأ  ىتش 

عم نلمعي  نأ  ءاسنلا  ىلع  نإ  : » تلاقو ةايحلا ، هذه  يف  نهنم  ةدحاو 

نكرتيو عمتجملا ، ةيمنت  ليبس  يف  ةاواسملا  مدق  ىلع  لاجرلا  نم  نهئاقشأ 

لاجرلا نإف  لاح ، يأ  ىلعو  .نهب  اصاخ  ًاثرإ  نفلخيو  ةصاخلا ، نهتمصب 
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اهنع لأسُيس  ٌّلكو  مهب ، تطيُنأ  يتلا  ماهملا  نع  نولوؤسم  ءاسنلاو 

ةئيلملا تلكلا  هذه  عسب  ًاثك  تدعسو  تئجوف  دقل  بساحيو .»

أ  نم  مغرلا  ىلعو  .ملسم  مكاح  ةجوز  نم  تاديسلل  ةبسنلاب  ماهلإلاب 

لاثم رهاوج  ةخيشلا  نأ  تفشتكا  إف  لبق ، نم  اهنع  ًاثك  فرعأ  نكأ 

لالخ اهدالب  ةيمنت  يف  ايروحم  اًرود  تدأ  دقو  .رعلا  اعلا  يف  هب  ىدتقُي 

نم ثكب  عفدلا  ىلع  بأدب  تلمع  ثيح  ةيضاملا ، ةنس  نيرشعلاو  عبسلا 

ام كأ  نإ  مث  .بابشلاو  لافطألاو  ءاسنلل  ةمدخ  اهتقلطأ  يتلا  تاعورشملا 

كلت طابترا  وه  ةقراشلا ، يف  تاباشلا  كمتل  كلت  اهدوهج  يف  ينبجعأ 

هتايلاعفو هلعأ  يف  ىدتنملا  صّصخ  اذكهو ، .نيدلاب  قيثولا  تادوهجملا 

قيقحتو ةيمنت  نم  نهنيكمتب  ةليفكلا  لئاسولا  ءاسنلا  ءاطعإل  ةفاك 

نأ تفلأ  دقلو  .العو  ّزع  هللاب  نهتقالع  ت  ةيمهأ  لافغإ  نود  نهتاوذ ،

، حجانلا ملسملا  ىدل  ةيندتم  ةبترم  نالتحي  ناإلاو  نيدلا  نأ  فيك  ىرأ 

، ةايحلا هذه  يف  حاجنلا  قيقحت  ليبس  يف  مهتيوهب  اوحض  مهنإ  ثيح 

نم ةئملا  يف  نا  نأ  ىلإ  ماقرألا  شتو  .عمتجملا  جيسن  لخاد  جامدنالاو 

.ةيمويلا مهتايح  مهنيد يف  رئاعش  نوسرا  ابوروأ ال  يملسم 

ىلع رمعلا  لبتقم  يف  ناتديس  تلمع  ةقراشلاب ، يتماقإ  ةدم  لالخو 

ةنبا ةشئاع ، ةليمجلا  تناك  .يتلحر  ليصافتب  قلعتي  ام  لكب  لفكتلا 

، رهاوج ةخيشلا  ةبيرق  ةقيقحلا  يف  يهو  .هادحإ  نيرشعلاو ، ةعباسلا 

ناكف ةيناثلا ، امأ  اهفويض  نوؤش  ىلع  فرشتو  ةخألا ، بتكم  يف  لمعتو 

قيرفب قحتلت  نأ  لبق  سيردتلا  تنهتما  نأ  اهل  قبس  دقو  دازهاش ، اهمسا 

ناتنثالا تناكو  .ةمخف  ءادغ  ةبجو  لوانتل  ةرم  ينتعد  دقو  رهاوج ، ةخيشلا 

مويلا يفو  .اهب  ىظحأ  نأ  نك  ةدعاسم  لضفأ  يل  اتمدقو  ناتقيفرلا ، َمْعِن 

يتلا ةيكيرمألا  ةعماجلا  يف  ةملك  ءاقلإل  ةشئاع  ةخيشلا  ينتبحص  يلاتلا ،

هركف نع  ًاثك  تعمس  دق  تنكو  .م  ةنس 1997 ةقراشلا  مكاح  اهسسأ 
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ريوطتل ميلعتلا  ىلع  زيكرتلا  هرايتخا  ايلج يف  كلذ  رهظ  دقو  هتبيطو ، هعروو 

تناكو .ةهرافلا  ةيراجتلا  زكارملاو  باحسلا  تاحطانب  ِةيانعل  َضوع  هدالب ،

ةفاضإ ةنكمملا ، قفارملا  ثدحأب  دّوزم  ماخرلا  نم  ءانب  نع  ةرابع  ةعماجلا 

.طئاسولا ةددعتملا  لئاسولل  ةصصخم  ةعاق  ىلإ 

تدلو اهنأ  نم  مغرلا  ىلع  ةباشلا ، ةخيشلا  لمع  ةتو  ينتشهدأ  دقل 

انديعاوم ب  لصفي  يذلا  تقولا  منتغن  اّنكو  .ادج  روسيم  طسو  يف  ةمأ 

يذلا رمألا  ام  : » ةرم اهتلأسف  ةمأ ، اهتفصب  اهتايح  نع  ثيدحلل  ةددعتملا 

.»؟ لمعلا قاطن  جراخ  هب  مايقلاب  عتمتست 

، انلزانم دحأ  عو يف  يمعأو  الاخو  يلاوخأ  تانب  لباقأ  : » تباجأف

تشاع يف اهنأب  ينتربخأو  انتقوب .» عتمتسنو  اقيسوملل ، عمتسنو  ثدحتنو 

يف قيض  قاطن  ءانثتساب  ًالاجر ، لباقت  داكت  ال  تناك  اهنأو  اهيدلاو ، فنك 

عاونأ ىتشب  ةطاحم  اهنأ  فيكو  اهتايح ، يف  ركفأ  تحرو  .لمعلا  راطإ 

.اهّنس لثم  يف  تنك  ح  ايح  نع  ًاثك  ةفلتخم  اهنأ  فيكو  ةيحلا ،

ةربن لمحي  اهتوصو  تّدرف  اًذإ .»؟ اًجوز  نيدجتس  فيك  : » اهدنع اهتلأسف 

يتناكم ىلإ  اًرظن  : » تعباتو رظتنأس ،» : » ةلئاق عقاولا ، رمألاب  ةَمِّلَُسملا 

تفطاعتف اًسيرع .» دجتل يل  لبسلا  لكب  ىعست  نل  يتلئاع  نإف  ةيعتجالا ،

درف لك  ربتخي  ّلجو  ّزع  هللا  نأ  حضاولا  نمو  .تلكلا  كلت  عس  دنع  اهعم 

.هندري ام  اًاد  ندجي  تامألا ال  ىتحو  هدابع ، نم 

يدان ءادغلا يف  لوانتل  ةرم  ةشئاع  ةخيشلا  تبتر يل  ةرايزلا  كلت  لالخو 

اهؤانبأو يف ةأرملا  هيلإ  جاتحت  ام  لكب  دّوزم  يدانلا  اذهو  .ةقراشلا  تاديس 

، ليمجتلل نولاصو  ةضايرلل  زكرم  ىلإ  لافطألل  ةناضح  نم  دحاو ، ناكم 

ةيديلج ةحاسو  سنت ، بعالمو  ةحابسلل ، ضوحو  ةيندعملا ، هايملاب  جالعلاو 

، اًعئار اًناكم  ناك  .يحصلا  لكألل  يرصع  معطمو  صاخ ، ئطاشو  جلزتلل ،
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يل ناكو  .طقف  تاعاس  عضب  سيلو  عيباسأ  هيف  ءاقبلا  يننكمأ  ول  تددو 

تاباشلا نم  رهاوج  ةخيشلا  ءاقدصأ  نم  ةعومجم  عم  ءادغلا  لالخ  ءاقل 

تاسلج ءاوجأ  ىلع  ةداتعم  تنك  أ  نم  مغرلا  ىلعو  .تاطيشنلا 

ةقارشإو يقرب  نعتمتي  نك  تاديسلا  ءالؤه  نإف  ةيقارلا ، تاعمتجملا 

.برغلا هتربخ يف  ًاثك ع  تافلتخم  َّنكو  ًءاهب ،  قدصلاو  عضاوتلا  هديزي 

يلاعتلا نم  ردق  يأ  نود  نم  ةقداصو ، ةدودو  تايصخشب  نعتمتي  ّنكو 

، اًبرغو اًقرش  نرفاس  نأ  ّنهل  قبسو  ةقانألاب ، اًضيأ  نعتمتي  ّنكو  .عنصتلاو 

ةسرم ىلع  تابظاوم  نهعيمج  ّنكو  .ةعونتم  ةيرادإ  زكارم  نلغشيو 

معطملا لخاد  باجحلا  نيدتري  َّنكي  نهنأ   نم  مغرلا  ىلعو  نهنيد ، رئاعش 

نهتاءابع نعضيو  نهسوؤر ، طغي  ّنك  ّنهنإف  طقف ، تاديسلل  صصخملا 

ينعمجي ةّوخألا  نم  يوق  طبارب  ُترعش  دقل  .هجراخ  ىلإ  نفلدي  نأ  لبق 

.بحلاو ةايحلا  نع  ثدحتن  نحنو  ًاثك  انعتمتساو  تاباشلا ، ءالؤهب 

خيشلا ومسلا  بحاص  عم  دعوم  ىلع  تنك  يلاتلا ، مويلا  ةحيبص  يفو 

تارامإلا ةلودل  ىلعألا  سلجملا  وضع  يمساقلا ، دمحم  نب  ناطلس  روتكدلا 

ةوبر قوف  ديشملا  بكلا ، ضيبألا  هرصق  ةقراشلا يف  مكاحو  ةدحتملا ، ةيبرعلا 

اًعم انرسو  .هتماقإل  سيئرلا  لخدملا  جراخ  يراظتنا  يف  هّومس  ناك  .ةيلاع 

ةلئاه الس  ىلإ  ةفاضإ  ةدمعألا ، نم  ثك  اهب  بصتني  ةيماخر  ةهدر  لالخ 

رمحألا نوللا  نم  ةفلتخم  تاجردب  ةيلطم  ةبك  ةفرغ  انسلجف يف  .مجحلا 

لاقتربلا صع  انل  َمِّدُقو  .تالواطلاو  كئارألاو  يساركلاب  ةثثؤمو  ينيطلا ،

ارأ دقو  .ةرملا  هذه  ىنميلا  يديب  اهتلوانت  يتلا  ةيبرعلا ، ةوهقلاو  جزاطلا 

.ديزملا لوانت  بغرأ يف  نكأ  نإ   لدانلل  ناجنفلا  ّزهأ  فيك  خيشلا  ومس 

نم اًءدب  ةقراشلا  خيرات  نع  ينثدحي  يمساقلا  ناطلس  خيشلا  ّومس  حار 

ةلود ليكشت  ةلحرم  مث  اطيربلا ، لالتحالا  ىتحو  يسنرفلا  لالتحالا 
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ةرامإلا هذه  خيشلا  ومس  مكح  دقو  .م  ةنس 1972 ةدحتملا  ةيبرعلا  تارامإلا 

داهش ىلع  زئاح  خرؤم  يمساقلا  خيشلا  ومسو  .م  ةنس 1972 رياني  ذنم 

، اهرشنو بتكلا  نم  ًالئاه  اًددع  فّلأو  ةيناطيرب ، تاعماج  نم  هاروتكد 

هنأو سئانك ، رشع  مضت  ةقراشلا  نأ  ركذ يل  دقو  .اهنمبك  بيصنب  دّوزو 

نم اًددع  نأ  تفرع  ح  تشهُدو  .اهب  ةيانعلا  ىلع  ايصخش  صرحي  ناك 

كيرتاب لحارلا  مألا  لثمملا  مهنمو  ةرامإلا ، هذه  اوراز  دوويلوه  موجن 

دقو .مالفألا  دحأ  يف  رع  ٍخيش  رود  يدؤي  نأ  ديري  ناك  يذلا  يزيوس ،

خيشلا : ) ناونعب هبتك  باتك  ةركف  هنم  يمساقلا  خيشلا  ومس  مهلتسا 

برعلا طسو  شاع  ةرشبلا  ضيبأ  لجرل  ةيعقاو  ةصق  نم  ةسبتقم  ضيبألا ،)

.اًخيش راص  نأ  ىلإ 

يتلا تايدحتلاو  يلمعو  يتلحرو  ايح  نع  خيشلا  ومس  ينلأسو 

،»)؟ يتخأ  ) كيدانأ نأ  يننكأ  : » لاقو يل مالسإلا ، تقنتعا  امدعب  ينتهجاو 

نم ةني  ةعاس  دعبو  .هتبيطو  هّدوب  ًاثك  ترثأتو  يخأ ، هّدعأ  نأ  ّيلإ  بلطو 

تالبطسإ ىلإ  عفدلا  ةيعابرلا  هترايسب  خيشلا  ومس  ينبحص  ثيدحلا ،

كل خيشلا  ومس  نأ  فورعملا  نمو  .ثكب  هرصق  نع  دعبت  يتلا ال  لويخلا 

كلذ حابص  اًدولوم  هسارفأ  ىدحإ  تعضو  دقو  ةيبرعلا ، لويخلا  لمجأ 

ةشورفم ةبلح  ىلع  ةكد  قوف  انسلجو  .كلذب  ءادعس  اًعيمج  اوناكو  مويلا ،

اذ ناك  يذلا  ليمجلا  اهِرهُمو  سرفلاب  لبطسإلا  لع  أي  نأ  لبق  لمرلاب ،

لواح اذل ، ةعتم ، انمامأ  ىلوألا  هتاوطخ  تناك  شوقنم ؛ هنأكو  ليمج  هجو 

دقل .تابثو  عضب  بثي  نأ  نم  ًاخأ  نكمتي  نأ  لبق  همأ  ىلع  دنتسي  نأ 

نيبو .اهرهمو  سرفلا  عمجي ب  ناك  يذلا  طبارلا  كلذ  ةيؤر  ًاثك  ترثأ ّيف 

، ّلجو ّزع  هللا  يف  تركف  همأ ، عم  فيطللا  قولخملا  كلذ  دهاشأ  تنك 

ناك مث  .العو  ّلج  قلاخلا  لجب  قطنت  ًةيآ  َّيَرِظاَن  مامأ  ناك  يف  تدهاشو 

فنأتسأ نأ  ّيلع  ناك  يف  يلاتلا ، هدعوم  روضحل  رداغي  نأ  خيشلا  ومس  ىلع 
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.رظتنت تناك  يتلا  تالباقملا  ةلسلس 

نأ نم  نكأ  تدك ال  ةجردل أ  تاءاقللاب  اًئيلم  يديعاوم  لودج  ناك 

.اهتليل هيف  مّظُن  يذلا  ءاشعلا  لفح  رضحأ  رصقلل   ددحملا  دعوملا  دوعأ يف 

ىلإ براضلا  ضيبألا  نوللاو  حتافلا  قرزألا  اهيف  َقسانت  ةعاق  يف  انسلجو 

، اهناكرأ دحأ  ونايبلا  ةلآ  تلتحا  يف  عيدب ، مغانت  يف  يركلا )  ) رفصألا

تناك ح  يف  ةعاقلا ، كلت  ناطيح  رادم  ىلع  كئارألاو  يساركلا  تفطصاو 

.مجحلا ةمخض  ايرث  ةهدرلا  كلت  طسو  ىلدتت 

ةينطولا مهءايزأ  نودتري  اهتليل  نيرضاحلا  دوفولا  نم  لك  ءاضعأ  ناك 

كلتب قيلي  ٍّيز  ءارش  نم  تنك  أل  ةديعس  تنكو  ةليمجلا ، ةيديلقتلا 

طويخب ةزرطم  ءادوس  ةيبرع  ةءابع  نع  ةرابع  ناكو  دازهاش ، عم  ةبسانملا 

تناك رمعلا  لبتقم  يف  ةديس  راوجب  تسلجو  .ناولألا  نم  اهغو  ةيبهذ 

تاديس يدان  لبق يف  نم  اهتلباق  دق  ُتنك  ةمأ ، اهمسا  ٍّصاخ ، ّيقرب  عتمتت 

ةسيئر بصنم  لغشت  تناكو  ةلئاعلا ، ةقيدص  اهنأب  ىنتربخأ  دقو  .ةقراشلا 

.ناطرسلا ىضرم  ءاقدصأ  ةيعمج  ةسيئرو  ةقراشلا ، لعأ  تاديس  سلجم 

تئجوف دقو  .اهتقفرب  عتمتسأ  العج  ةهيدب  ةعرسو  ًابك  اًفطع  اهيف  تسمل 

له : » لءاستأ ًانايحأ  تنكو  ىرخألا ، ىه  ةبزع  لازت  ال  اهنأ  تملع  ح 

كلذب لصفي  عمتجم  هنأ يف  ركذتأو  دوعأ  غ أ  ىمعلاب ،»؟ لاجرلا  بيصأ 

دقو .اهاري  نأ  اهتلئاع  جراخ  نم  لجر  يأل  نك  ال  سنجلا ، ب  لكشلا 

نهتلباق يف نم  لك  رارغ  ىلع  هتجوزو ، ةقراشلا  مكاح  حدم  بهست يف  تناك 

، ةبك ةيانع  ِهِبعش  َنوؤش  يلوي  انثلا  اذه  نإ  يل  تلاقو  ةقراشلا ، ةرامإ 

.مات صالخإب  ردقلا  هل  همسر  يذلا  طخلا  ناسي يف  هنأو 

ةءابع يدترت  يهو  رهاوج  ةخيشلا  لصت  نأ  لبق  ليوط  تقو  ِض   

رجح هطسوتي  ساملألا ، نم  دقع  اهديج  نيزي  ناك  يف  نوللا ، ةيزوف 

٥٤٠



، ىدتنملا يف  اهتئيه  رارغ  ىلع  اهسأر ، يطغت  نكت  و  .نوللا  قرزأ  ميرك 

ىلإ اهلوصو  ىدل  عيمجلا  فقو  .اهتاقيدص  عيمج  نأشو  أش  كلذ  اهنأش يف 

اهقراقت نأ  نودو  .يراوج  ىلإ  تسلج  ح  بك  رخفب  ترعشو  ةعاقلا ،

ةملكب اهفويضب  تبحرو  نوفوركيملاب ، تكسمأ  ةدوهعملا ، اهتماستبا 

.يل رهاوج  ةخيشلا  باطخ  ةمجرتب  ةروكشم  ةمأ  تماق  دقو  .ةقداص 

ةيمنت يف  نمهسي  نأ  يف  نهتيلوؤس  تارضاحلا  تاباشلا  ةخيشلا  ترّكذو 

رعاشم نمرتحي  نأ  ةيبرغ ، نادلب  يف  ّنكي  ح  نهيلع ، نأو  نعمتجم ،

وه يف يذلا  دوسألا ، باقنلا  سبلب  مهنعزفي  الأو  مهتافاقثو ، ضرألا  باحصأ 

ةطاسبلا ىرحتن  نأ  انيلع  : » تلاقو .مالسإلا  ضئارف  نم  اًضرف  سيل  ةقيقحلا 

نم هب  قيلي  امو  طيحمو  ةبسانم  لك  يعارن  نأ  انيلع  نكل  اّنك ، ثيح 

يف نهتلباق  اوللا  تاديسلا  مظعم  ينتربخأ  دقل  عقاولا ، يفو  مادنه .»

نم هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ابوروأ ، يف  تاءابعلا  نيدتري  ال  نهنأب  ةقراشلا 

نهو اهنيدتري ، فيصلا  لصف  يف  تايبرعلا  ءاسنلا  نم  ثك  ةيؤر  نكمملا 

تظحالو زدوراه .)  ) لحم نم  نقوستي  وأ  كراب ،) دياه   ) ةقيدح نلوجتي يف 

تايتفلا نم  ّنسلا  تاغص  ب  ةيبعش  ةقاربلا  ةءابعلل  تراص  هنأ  اًضيأ 

ًالوبقم يف وأ  ايداع  مادنهلا  اذه  ودبي  دقو  .مايألا  هذه  ندنل  تلسملا يف 

تراثأو .ىرخأ  ةيبوروأ  طاسوأ  يف  لوبقم  وأ  بسانم  غ  هنكل  ندنل ،

عم لصاوتلا  ةيمهأ  ىلع  تدكأ  ح  ىرخأ ، ةمهم  ةطقن  رهاوج  ةخيشلا 

ةقادصلا دي  ّدم   » ىلع صاخ  هجوب  تصوأو  هتنايد ، نع  رظنلا  صغب  رخآلا 

ىنعم ىلع  اوفقي  نأ  نم  اونكمتي  ىتح  مالسإلاب ، دهعلا  يثيدحل  ةوافحلاو 

«. مالسإلا شيع 

، مالسإلا وخإ يف  نم  هتيقل  ناذللا  ةيانعلا  هذهو  ءفدلا  اذه  ناك  دقل 

هذه دسجأ  نأ  ديرأ  تنكو  .نيدلا  اذهل  ةيادبلا  ذنم  يبلق  احتف  ام  ه 

ام نأ  ينيرت  نأ  ديرت  رهاوج  ةخيشلا  تناك  اأكو  .كلذك  ايح  يف  ميقلا 

٥٤١



نم ءاشعلا  لوانتل  اهقفارأ  نأ  ىلإ  ينتعدف  ةرباع ، تلك  درجم  سيل  هتلاق 

، انتبجو لوانتن  اّنك  انيبو  .كلذل  تصصُخ  ةفرغ  ّدُِعأ يف  يذلا  فصقملا (1) 

.كرتشم فراعم  انيدل  نأ  اتفشتكاو  اهلمع ، ةعيبطب  ةخيشلا  ينتربخأ 

تاعربتلا عمجل  ماظتناب  ةقراشلا  روزي  ناك  ناخ  نارمِع  نأب  ًالثم  ينتربخأف 

نأ لبق  رارمتساب  ةمكاحلا  ةلئاعلا  يقتلي  ناكو  ناتسكاب ، هافشتسم يف  ءانبل 

هل اهتايَّنمتم  نع  يل  تّربع  دقو  .حوضوب  تالحرلا  كلت  ركذأو  .جوزتي 

، ًاثك هيلع  تنثأ  اهجوز ، نع  تثدحت  حو  .ةيسايسلا  هتسم  قيفوتلاب يف 

، سانلل اًاد  حوتفم  هباب  نأو  .هدصقي  نم  لكل  ةدعاسملا  دي  د  هنإ  تلاقو 

بحلاب يرثأت  ىد  اهتربخأ  يتهج ، نمو  .غلاب  متهاب  مهيلإ  عمتسي  وهو 

.ةقراشلا مهتيقتلا يف  نم  لك  اهب  ينطاحأ  يتلا  ةبيطلاو  ةيانعلاو 

، ةقراشلا نع  تاديرغت  رتيوت  عقوم  يف  اسح  ىلع  اًقحال  ترشن  دقو 

ةرداغمل يقيرط  يفو  .تبهذ  نيأ  نهتلباق  اوللا  تاعئارلا  تاديسلا  نعو 

نأ اهل  قبس  مالسإلا  تقنتعا  ةيناملأ  نم  ةينورتكلإ  ةلاسر  تيقلت  ةرامإلا ،

مكاح تدهاش  ام  دعب  اهنأب  ينتربخأ  .خنويم  يڤ  مإ   ةانق  يف  تلمع 

«، ةقراشلا يف  تنأ  مستبا  : » راعش بناج  ىلإ  ةزفلتم ، ةلباقم  يف  ةقراشلا 

تارامإلا شيعلا يف  ىلإ  لقتنت  نأ  تررق  اهنأ  ةجردل  تأر ، ا  ًاثك  تبجعأ 

َِّيف ترثأ  دقل  : » تفاضأو كانه ، ادج  ةديعس  تناك  اهنأو  ةدحتملا ، ةيبرعلا 

«. ءاكبلا ةجردل  ةقراشلا  نع  كتاديرغت 

◆◆◆

راوحل نماثلا  ةحودلا  رؤم  روضحل  رطق  ىلإ  يلاتلا ، مويلا  يف  ترفاس 

برغلا ب ملسملا يف  قيفوت  ةيفيك  نع  ةمهم  تالؤاست  راثأ  يذلا  نايدألا ،

.هلوسرو هللا  رماوأ  عم  مات  ماجسنا  يف  ةيبرغلا ، ةفاقثلا  بو  مالسإلا  ميلاعت 

مايألا تيضق  ثيح  ّيلإ ، ةبسنلاب  ةيركف  ةميلو  رؤملا  كلذ  ناك  دقو 
٥٤٢



ةعيرشلا نع  رؤملا  يف  اهيلع  تلصح  بتك  ةءارق  يف  رؤملل  ةقحاللا 

تالوج يف  يتمع  ةنبا  عم  بهذأ  رخآلاو  حلا  ب  تنكو  .ةأرملا  اياضقو 

يتحفص عباتي  ناك  يل ، قباس  ليمز  ّيلع  حرتقا  دقو  .ةيراجتلا  لاحملا  ىلع 

حاتتفا لفح  روضحل  ةمهملا  تايصخشلا  ركاذتب  د  نأ  كوبسيفلا ، ىلع 

.ندنل ىلإ  يرفس  قبست  يتلا  ةليللا  يف  نيسلا ) اكيبيرت   ) ةحودلا ناجرهم 

نم يهو  ميكحتلا ، ةنجل  ءاضعأ  نم  ةدحاو  ةبحصب  لفحلا  كلذ  ترضحو 

يف اهتلباق  دق  تنكو  كلذك ، مالسإلا  تقنتعا  دق  تناك  كيشتلا  ةيروهمج 

لفحلا ميقأو  .ةيخلا  رطق  ةيعمج  نم  ءاقدصألا  ضعب  ىلإ  ةفاضإ  رؤملا ،

ثك هيف  عئار  ناكم  هنإ  .ةحودلاب  ةيفاقثلا  ةيرقلا  يهو  اراتاك ، ةقطنم  يف 

، يديلقت يمالسإ  زارط  قفو  تمّمُص  يتلا  يهاقملاو  معاطملاو  تاهدرلا  نم 

راوجب عقي  صخش  يفلأ  عسي  حوتفم  حرسمو  ضورعلل ، جردم  ىلإ  ةفاضإ 

رعلا اعلا  نم  يملاع  موجن  روضح  لفحلا  دهشو  .ةرشابم  جيلخلا 

رمحألا طاسبلا  ىلع  اماكلا  تاسدع  مامأ  ْتفقوو  .دويلوبو  دويلوهو 

مليف ةلطب  وتنيب ، اديرف  بناج  ىلإ  مامإ ، لداعو  ارسي  لثم  هوجو ،

ناكو .يلسجنك  نبو  لبانش ، نايلوجو  كياح ، ىملسو  نويلم ،) جودمالس  )

ربع رمحألا ، طاسبلا  ىلع  رودي  ام  ليصافت  لك  عباتي  نأ  روهمجلا  عسوب 

ك اقح ، ةعئار  ةليل  تناك  دقل  .ضرغلا  اذهل  تدُعأ  ةقالمع  ةزفلت  تاشاش 

.ادج ًاليمج  ناك  ناجرهملا  عقوم  نأ 

رحبلا بناج  ىلإ  حوتفملا  حرسملاب  ةثو  دعاقم  ىلع  اقدصأو  تسلج 

ديشر جارخإ  نم  نوناقلا ،) نع  نوجراخ  ، ) ناجرهملا حاتتفا  مليف  ةعباتمل 

، موجنلا نم  ةيلاخ  ءسلا  تناكو  .ةيرئازج  لوصأ  نم  يسنرفلا  براشوب ،

نم نوكيس  هنأ  تركف يف  .ىرخأ  ةنيط  نم  موجنب  جعي  ناك  روضحلا  نأ  غ 

نيسلا يف ةعانصب  ةنس 2009م ، قلطأ  يذلا  ناجرهملا ، اذه  عفدي  نأ  عئارلا 

سيلو طقف ، ةدهاشم  يتفصب  ناجرهملا  تايرج  تعتمتساو  .ةقطنملا 

٥٤٣



تنك يتلا  مايألا  كلت  ىلإ  تعجر  أك  تسسحأو  هعنص ، ةكراشم يف  يتفصب 

رفظلا لجأ  نم  يفحصلا  يقاب  محازأو  تاناجرهملا ، هذه  لثم  يطغأ  اهيف 

هارأ تنك  ام  لك  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .موجنلا  دحأ  نم  ةملك  وأ  قيلعتب 

ناك طيحملا  كلذ  نأك  تسسحأ  أ  نم  مغرلا  ىلعو  اًفيطل ، ناك  يمامأ 

يتلا ةسفانملا  ةرئاد  نم  تجرخ  وكل  ةديعس  تنك  إف  اًفولأمو يل ، اًبيرق 

.رخآ اًنطوم  هل  دجو  دق  يبلق  نأو  اعلا ، كلذ  زي  تناك 

◆◆◆

، ًادج ةردان  تابسانم  يفف  .ايلاح  تابسانملا  هذه  هاجت  يساسحإ  اذه  نإ 

لثم يڤ  مإ   مايأ  نم  مهفرعأ  تنك  يقيسوم  تالفح  روضحب  عتمتسأ 

ناجرهم يف  ًارخؤم  فودليج  بوب  فزع  باجعإب  تعباتو  دنياه ، يسيرك 

رغصأ تنك  امدنع  هب  رعشأ  تنك  ا  رّكذت  مهتالفح  نإ  دألا .) ياه  )

بوب يف تفداص  حو  .غ  طقف ال  نمزلا ، نم  تعاس  ةعتملا  ينحنو  انس ،

دقو يسليشت ، هب يف  صاخلا  ويدتسألا  ارأ  هضرع ، روضح  نم  مايأ  دعب  يّيح 

تلاز ام  : » كحضي وهو  اهموي ، لاقو يل  .ًاليلق  انثدحتو  اًفيطل ، اًناكم  هتدجو 

ركشلاب كل  نيدأو  .ملسم  أ  يعّدت  مويلا  ىلإ  تنرتنإلا  ىلع  عقاوملا  ضعب 

ةيفوصلا ةعجلا  كلت  ىلع  جاجتحالاب  تمق  فيك أ  هتربخأو  كلذ »! ىلع 

تاءاعّدالا ةهجاوملو  : » ًالئاق عباتو  تقولا ، كلذ  ذنم  مهتعطاق  أو  اهتقو ،

أ يعّدت  ىرخألا  ةينورتكلإلا  عقاوملا  نم  ثك  راص  يمالسإ ، نع  ةبذاكلا 

انأ : » فاضأو كاذ ،»؟ الو  اذه  تسل  أ  سانلا  بعوتسي  ال  اذامل  .يدوهي 

«. ًالصأ دوجوم  هللا غ  نأل  هللا ؛ ركنأ  انأف ال  دحلم ؛

ىلع قفتن  الأ  ىلع  قفتم  انلز  ام  اننأ  ودبي  اًنسح ، : » اهدنع هل  تلق 

اغأ مضي  ناك  يذلا  هليجست (1)  ةطرشأ  رخأ  ىلع  تينثأو  ةطقنلا .» هذه 

وأ لكشب  اًنمؤم  اًناسنأ  بوب  تيأر يف  ام  ًاثكو  .اهيلإ  عمتسي  نم  حور  س 
٥٤٤



لالخو .هللاب  ام  اًموي  نمؤيل  اًببس  نوكأ  نأ  يننكمأ  ول  تين  مكو  رخآب ،

ةرداق غ  انحاورأ  نإ  لاقو  اقيسوملاو ، ايقيرفإ  نع  ثدحت  ياه ، ناجرهم 

هبشت ةقيظو  يدؤت  يتلا  يه  اقيسوملا  نأو  حوضوب ، اهسفن  نع  بعتلا  ىلع 

قمعأ نع  بعتلا  ىلع  ةردقلا  اهيدل  نإ  لاق  مث  .حاورألا  كلتل  ًاتوص 

: فيضي نأ  لبق  تلكلا ، هنع  زجعت  حوضوب  عمتسملل  اهلصوتو  انسيساحأ ،

هلوقي ح نأ  دارأ  امل  ةيح  ةروص  مسر  دقو  اعملا .» كلت  طقتلي  عمتسملاو  »

، ةعمجلا ةليل  لجلا  ةعئارلا  يبرتناك  ةيئاردتاك  ىلإ  تبهذ  اذإ  : » لصاو

اهنودشنيس يف يتلا  مينارتلا  ىلع  نونرمتي  مهو  نايبصلا ، ةقوجل  تعمتساو 

«. بت نأ  الإ  كل  الف  دحألا ، موي  ةحيبص  سادق 

ةمهلملا ةيحورلا  اقيسوملا  هذهل  عمتسأ  نأ  يرورس  يعاود  نم  نوكيس 

نأ ركذأو  .بوب  اهنع  ثدحت  يتلا  يبرتناك  ةيئاردتاكب  حاورألا  سمالت  يتلا 

نأب انرِّكذي  ام  اًاد  ناك  هنأ  غ  .اهعسب  ةرم  ىصوأ  دق  ركبوبأ  خيشلا 

اننأ كلذ  هتاذ ؛ دح  لجلا يف  نم  ىمسأ  وه  امل  ساكعنا  الإ  وه  ام  لجلا 

.لجلا قلاخ  ىلإ  لجلا  لالخ  نم  فرعتن 

نأ فداصو  اًددجم ، ميركلا  ناضمر  رهش  ّلحو  ةليلق ، روهش  تضم 

اتناك راطفإلا ، ةبجو  لوانتل  ينناوعدت  اتناك  تللا  يتقيدص  ةيماسو ، ىودف 

، اًيساق ةرملا  هذه  ناضمر  رهش  نوكي  نأ  تعقوت  اذل ، .ندنل  جراخ  ترفاسم 

ةبسنلاب لوطألا  نوكتس  همايأ  نأ  يس  الو  ىسألاو ، ةدحولا  هيف  اعأ  نأو 

ةيادبلا همايأ يف  تناكو  سطسغأ ، رهش  ماعلا  كلذ  ناضمر  قفاو  ثيح  ّيلإ ،

اذه حور  رعشتسأ  ىتحو  .ًءاسم  فصنلاو  ةنماثلا  ىلإ  اًرجف  ةثلاثلا  نم  دت 

ةرم لوأ  بهذأ  نأ  تررق  ملسملا ، نم  وخإ  بناج  ىلإ  ليضفلا  رهشلا 

يديلقتلا زارطلا  ىلع  ينُب  ايبرغم  ادجسم  تفشتكاو  .حيوارتلا  ةالص  ءادأل 

غنيتون يح  لش  كلذك ، ايرصع  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ةيبرغملا ، ةرعلل 

٥٤٥



ةحابلا ىلع  لطي  يولع  قباط  عقي يف  تاديسلل  صصخملا  ناكملا  ناكو  .ليه 

ضعب تبّحر   ىتح  قباطلا  كلذ  ىلإ  تلصو  نإ  امو  دجسملل ، ةسيئرلا 

هتوالت تّكل  ميركلا ، نآرقلا  ةوالتب  مامإلا  أدب  ح  .ةرارحب  تاديسلا 

، اًفرص ايكئالم  ًاتوص  ناك  دقل  .رخآ  اع  ىلإ  ينتلقن  اهنأب  تسسحأو  يبلق ،

ةموادملا ىلع  تصرحو  .ةنجلا  نم  ةيتآ  اقيسوم  اهنأك  هتءارق  تناك  دقو 

ىتح تبحصو  ةليل ، لك  اًبيرقت  كلذ  دعب  دجسملا  اذه  حيوارتلا يف  ةالص  ىلع 

دعب ةرم  هتلباقم  ىّنست يل  امدنعو  .مامإلا  اذه  ةوالتب  نُِْرسأ  اوللا  اقيدص 

تاناوطسأ ىلع  هتوالت  لجسي  نأ  هيلع  تحرتقا  راطفإ ، ةبسانم  لالخ  كلذ 

.ةطوغضم

اهمسا ةرودب  اًضيأ  تقحتلاو  دجسملا ، يف  ةالصلاب  ًاثك  تعتمتساو 

.تيلاتتم عوبسأ  ةياهن  يتلطع  لاوط  تدتما  ميركلا ،) نآرقلا  يف  ةلحر  )

مايصلا ناك  دقف  ةلماك ، ةعاس  ةرشع  ا  لوطي  ةيادبلا  ناك يف  راهنلا  نألو 

نإف مايصلا ، ىلع  هتين  ءرملا  دقعي  ح  نكل  .ايقيقح  اًيدحت  ةدملا  كلت  لك 

ةرودلا كلت  يف  المز  دحأ  ربخأو  .هنذإب  قيفوتلا  هبهي  ّلجو  ّزع  هللا 

حمسي يل قيبطتلا  كلذ  ناكو   . صاخلا  داب  يآلا  ىلع  هليزنتب  ماق  ٍقيبطتب 

أرقأ ح  يف  ةيبرعلاب ، ميركلا  نآرقلا  نم  اهراتخأ  ةروس  يأ  ىلإ  عتسالاب 

، مانأ نأ  لبق  ةليل  لك  لاونملا  اذه  ىلع  تبظاوو  .ةيزيلجنإلا  ةغللاب  ةمجرتلا 

هللو اهعقوت ، نك  الو  ىصُحت  ال  اقح  هللا  مَعِن  ّنإ  .رجفلا  ةالص  بقعو 

.دمحلا

ىلع ندنل ، يف  ةصاخ  ةيناطيرب ، ةيمالسإ  ةفاقث  زورب  ةيؤر  عئارلا  نم 

ىوس مهنيد  نم  مهل  سيل  نيذلا  ملسملا  بابشلا  دادعأ  ديازت  نم  مغرلا 

يف تفال  ديازت  كانه  لباقملا ، يفو  .مالسإلا  ميلاعتل  ًالاب  نوقلي  الو  مسالا ،

، يمالسإلا عباطلا  تاذ  تاردابملا  ددعو  ملسملا ، ناملربلا  ءاضعأ  ددع 

٥٤٦



قاوسألاو زئاوجلا ، عيزوت  تالفحو  ملسملا  ب  ةيلصاوتلا  تارهاظتلاو 

دقو  ) زاتلا رهن  ىلع  راطفإلا  دئاومو  دايعألا  تابسانم  يف  مَّظُنت  يتلا 

سابلل ةيراجتلا  تامالعلا  ددع  ديازت  ىلإ  ةفاضإ  ترم ،) اهتارقف  تمدق 

ام وهو   ) يسليشث بلق  يرصعلا يف  يمالسإلا  نفلا  قاور  حاتتفاو  يمالسإلا ،

تاراشإ هذه  لك  يعاسلا .) اضر  هكل  تناك  يذلا  موُّرلا  يدان  اًقباس  ناك 

رياربف تيعُد يف  دقو  .ايناطيرب  يمانيد يف  يمالسإ  دهشم  زورب  ىلع  دهشت 

كلت ءاهتنا  دعبو  .تادروللا  سلجم  يف  ةملك  ءاقلإل  ةنس 2012م  نم 

.ًةعج رصعلا  ةالص  انيدأ  نأ  ىلإ  ةعاقلا  نيرضاحلا يف  ضعب  لظ  ةسلجلا ،

ماهلإلاو سوردلاب  ةئيلم  ةسلجل  ةينيد  ةياهنو  اًفيطل  اًرمأ  كلذ  نكي  و 

عم ةالصلا  تلث يف  رد ، ىلع  ىرخأ  ةبك  ةوطخ  اهيف  تيأر  لب  بسحف ،

.اطيربلا ناملربلا  ةبق  تحت  ملسملا  وخإ 

نم ةيلاخ  لازت  ال  اهيف  نكسأ  يتلا  ةقطنملا  نأ  ؤوسي  كلذ ، عمو 

نهنك تاديسلا ال  نأ  ةجردل  ةحاسملا ، ربغص  ناكم  كانهو  .مرتحم  دجسم 

دت نأ  ىلإ  مهب  قيضي  هنودصقي  نيذلا  لاجرلا  ىتحو  هيلإ ؛ باهذلا 

نم دعبأ  ٍناث ، دجسم  كانهو  .ةعمجلا  ةالص  تقو  عراشلا  ىلإ  مهفوفص 

نإ .هيف  ةالصلاب  قيلي  الو  ادج ، قيض  تاديسلل  هيف  صصخملا  ناكملا  لوألا ،

نسحلو .رضملا  اذه  يف  لذبُي  نأ  بجي  يذلا  دوهجملا  مجح  رهظي  كلذ 

زكرم ءاشنإل  ططخت  ةنجل  عتجا  ترضح  ىلاعت ، هللا  لضفب  لب  ظحلا ،

كلت يف  ةوضع  تمد  امو  يسلشتو (1) . نوتجنسنك  يح  يف  ديدج  يفاقث 

يفو ةالصلل  ليمج  ناكم  تاديسلل  نوكي  نأ  ىلع  صرحأ  نأ  لواحأس  ةنجللا ،

، قارعألا ةفاك  نم  ملسم  زكرملا  اذه  بذجي  نأ  ىنأو  .مئالملا  دجسملا 

زكرملا اذه  صي  نأ  يف  اًضيأ  لمآو  .ىرخأ  تانايد  نم  صاخشأ  ىلإ  ةفاضإ 

ىقُلت نأ  نكو  .ددجلا  ملسملاب  نوُّمسُي  نم  ىلإ  ةبسنلاب  ايحور  اًتيب 
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طقف نوكت  الو  ةيبرعلا ، ىلإ  ةفاضإ  ةيزيلجنإلا  ةغللاب  هيف  ةعمجلا  ةبطخ 

.اهاوتحم مهف  مهعيمج  عيطتسي  ىتح  ودروألا ، ةغلب  وأ  ةيبرعلاب  امإ 

لالخ نم  هيلإ  تفرعت  يذلا  مي ، مثيه  خيشلا  وه  انمامإ  نوكيسو 

اًما كرديو  تاونس ، رشع  نم  كأ  ايناطيرب  شاع يف  دقل  جرُتأ .) ةسسؤم  )

.ةيمويلا انتايح  تايدحت يف  نم  ههجاون  ام 

وأ طسوألا  قرشلا  لود  نم  نومدقتسُي  نيذلا  دجاسملا  ةأ  امأ 

ايناطيرب دجاسملا يف  نم  ثك  كانهو  .ةربخلا  كلت  ىلإ  نورقتفيف  ناتسكاب ،

هسفت دجي  يذلا  زييمتلل  لاثم  اذهو  اهيف ، ةالصلاب  ءاسنلل  حمسُي  يتلا ال 

لك ديعب  هنأ  يف ح  تاعمتجملا ، ضعبل  يجولويديألا  وأ  يفاقثلا  راطإلا  يف 

مهملا نم  هنأ  دقتعأو  .ملسو  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  انديس  هب  دعبلا ع أ 

انئدابم قيبطت  ىلع  يبوروألا  ملسملا  نحن  اننيُِعت  تاسسؤم  داجيإ 

جاوزلاو ةرسألا  ناوق  ّدَُعتو  .رغلا  عمتجملا  راطإ  لخاد  ةينيدلا  انرئاعشو 

دجوي هنأ ال  يس  الو  اهنيسحت ، ىلع  لمعلا  بجي  يتلا  تالاجملا  مهأ  نم 

اذه يف  ءاسنلا  لعجي  ام  يمالسإلا ؛ حاكنلا  ليجستل  ةيمسر  تاءارجإ  ىلإ 

ةبلاطملا نم  نهمرحيو  نهجاوزأ ، فرط  نم  ةلماعملا  ءوسل  ةضرع  دلبلا 

، جاوزلا حجني  نإ   نهل  اهلفكي  وناق  راطإ  يأ  بايغ  لظ  يف  نهقوقحب 

حبصأ برغلا ، ملسملا يف  دادعأ  مظاعت  ىلإ  اًرظنو  .يعم  عقو  ام  وحن  ىلع 

لهؤم لماع  اهمقطأ  يف  مضت  ةيمسر  ةيراشتسا  زكارم  ءاشنإ  مهملا  نم 

ناوقلاو ةعيرشلا  ىلإ  ةفاضإ  ةيبرغلاو ، ةملسملا  ةيسفنلاب  ةيارد  ىلعو 

.ةرسألل ةيبرغلا 

، ملسملا لصاوتلا ب  رسيت  ةيمالسإ  ةيدنأ  ىلإ  ةسام  ةجاح  اًضيأ يف  اننإ 

نأ برغلا  ملسملا يف  نم  ةديازتملا  دادعألا  نأش  نم  نإ  موّرلا .) يدان   ) لثم

لخاد زييمتلا  نوناعي  مهنأ  يس  الو  ةيدنألاو ، تاسسؤملا  هذه  نم  اوديفي 
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ةملسملا تايلاجلا  فلتخم  نم  كلذكو  هيف ، نوشيعي  يذلا  رغلا  عمتجملا 

مالسإلا ىلع  ديدجلا  دفاولا  دجي  نايحألا ، بلغأ  يفو  .برغلا  شيعت يف  يتلا 

يف ةينيدلا ، سرادملاو  تايجولويديالا  نم  لئاه  ٍّمك  طسو  اًديحو  هسفن 

نإ .ادج  ةدودحم  دجاسملا  اهمدقت  يتلا  ةدعاسملا  هيف  لظت  يذلا  تقولا 

ةصاخ ةيوه  ديدحت  نم  ةح  مالسإلا يف  يقنتعم  نم  لعجت  لماوعلا  هذه 

لتحا ىلإ  ةفاضإ  نيدلل ، مهتسرم  يف  تابثلا  ىلع  مهدعاست  الو  مهب ،

ايصخش رعشأو  .نيدلا  ميلاعتل  ةللضملا  تاليوأتلل  ةلهس  ةسيرف  مهعوقو 

، مالسإلا يتلحر يف  لالخ  ملعملا  رابك  تيقتلا  ةظوظحم أل  دج  تنك  أب 

ةبوجأو يقيرط  دجأ  نأ  ىلع  ًاثك  كلذ  دعاس  دقو  مهيديأ ، ىلع  تملعتو 

ينعجش كلذ  نإ  مث  .كابتراو  ةح  نم  هلمحأ  تنك  ام  لك  دّدبأو  يتلئسأل ،

دحأ وهو  مي ، مثيه  خيشلا  ينمهلأ  دقو  .ةيناإلا  يقيرط  ىلع  اّوقو  كأ 

بظاوأ نأ  جرتأ ،) ةسسؤم   ) اهتمظن ةيبيردت  ةرود  لالخ  ملعملا ، كئلوأ 

ثيح عوبسألا ، ةرم يف  دجهتلا  ةالص  يدؤأ  نأو  اهتقو ، رجفلا يف  ةالص  ىلع 

أجاُفأ ةالصلا  كلت  دعب  تنكو  اًحابص ، ةعبارلا  ةعاسلا  دنع  ةعج  يلصن  اّنك 

لاوط اقفاري  اناك  نيذللاو  اهدعب ، ّيف  نابدي  نيذللا  طاشنلاو  ةيويحلاب 

ابرلا بنتجن  نأ  كلذ  نمو  .انلاومأ  رهطن  نأب  انحصن  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .مويلا 

تدرأ املو  .ةحارص  ميركلا  نآرقلا  يف  درو  هرحتب  رمألا  نأل  انعطتسا ؛ ام 

لوحي نأ  هعم  لماعتأ  يذلا  فرصملا )  ) كنبلا نم  تبلطو  هتحيصنب ، لمعلا 

ينتعجش يداع ، باسح  ىلإ  ةيكنبلا  ةدئافلا  نم  ديفتسي  يذلا  اسح 

تلاقو كلذ ، ىلع  ملسم ، نئابز  عم  لماعتلا  ىلع  ةداتعم  تناكو  ةفظوملا ،

عم كأ  مءالتت  تارارق  ذاختا  ىلإ  حنجن  نسلا ، يف  انمدقت  عم  : » يل

تارايخلا نع  ةروشملا  تمدقو يل  اهمهفت ، كلذب  تدبأ يل  دقل  انتادقتعم .»

ةيمالسإلا ةيلاملا  ةصصختملا يف  تاسسؤملا  نم  ددع  لصتا   دقو  .يل  ةحاتملا 

؛ كأ تاناكمإلا  كلت  سردأ  نأ  ّيلع  ّعتيسو  اهتامدخل ، جيورتلا  مهسأ يف   
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يه يف ةيلاملا ، تابراضملاو  ابرلا  مرحت  يتلا  ةيمالسإلا ، ةيلاملا  حور  نأ  كلذ 

يف يئيبلاو  يعتجالا  يوتسملا  ىلع  دراوملا  ةرادإ  يف  ةعاجنلا  ةقيقحلا 

يف مهست  نأ  اهنأش  نم  ةيلومش  ةبراقم  اهنإ  .اهلك  لعألا  عاطق  تالاجم 

نإف ييأر ، يفو  .ةيملاعلا  ةيلاملا  ةمزألا  عم  لماعتلا  صخي  يف  ةديفم  راكفأ 

يف وخإو  نيدلا ، اذه  ةسرمو  مالسإلا ، اهيلع  ّصن  يتلا  ميلاعتلا  هذه 

.ايح اهب يف  تيظح  يتلا  معنلا  ربكأ  نم  نيدلا 

جامدنالا ىلإ  ًاخأ  داق  بيصعو  ليوط  راوشم  دعبو  طقف ، نآلا  رعشأ 

ةيمالسإلا يتيوهو  ةينهملاو ، ةصاخلا  ايح  نأ  ينيد ، تابلطتم  يف  ماتلا 

نيذه لمحأ  مويلا  إ  .ضعب  عم  هضعب  اًما  ناتمجسنم  ةيبرغلاو 

اًروسج دمأ  نأو  اًعم ، هنع  ّربعأو  شيعأ  نأ  لمآو يف  يلخاد ، اًعم يف  ملاعلا 

.هنيب

◆◆◆

.ميركلا نآرقلا  كلذ  ىلع  ّصن  ك  ناكمو ، نامز  لكل  نيد  مالسإلا  نإ 

.ةفلتخم قرطب  هميلاعت  قفو  شيعلاو  هسفت  نكمملا  نم  هنأ  ينعي  اذهو 

لك هيل  ام  بسحب  شيعأ  نأ  يننك  ةيبوروأ ال  يتفصب  يهَدبلا أ  نمو 

نع ةفلتخم  كارتألاو  ينسوبلا  ةفاقث  نأ  كلذ  .اعلا  لوح  يمالسإ  طيحم 

وأ يروسلا  تاداع  اهسفن  تسيل  مهتاداع  نأو  يناتسكابلاو ، ناغفألا 

، مالسإلا قيبطتل  ةفلتخملا  قرطلا  نم  ًاثك  نضتحت  ابوروأ  نإ  مث  .ةبراغملا 

، كلذ عمو  .نيدلل  ةيهقفلاو  ةيفاقثلا  تاسفتلا  بسحب  عونتت  قرط  يهو 

: يهو ةسمخلا ، مالسإلا  ناكرأ  يه  مهنيد  يف  ملسملا  دحوي  ام  نإف 

، هتينادحو يف  هللاب  ناإلا  يف  ةلثمتملا  ناإلل  ةيساسألا  ئدابملاو  ضئارفلا 

ئدابم يهو  هرشو ، هخ  ردقلاو  رخآلا ، مويلاو  هلسرو ، هبتكو ، هتكئالمو ،

، ملعلا بلطو  نيدلاولا ، ّرب  لثم  قالخألا ، مراكم  ىلإ  ةفاضإ  ةديقعلا ،
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سنجلا عم  لماعتلا  يف  بدأتلاو  ةيلاملا ، تالماعتلا  يف  ةنامألاو  قدصلاو ،

.رخآلا

طحم يه  ةيهقفلا  تاسفتلاو  ءارآلا  نم  ًاثك  نأ  ىلإ  ةراشإلا  ردجتو 

نأ ك  .ىرخألا  اهنم  يأ  يفنت  نأ  نود  سرادملا ، فلتخم  ب  ّدرو  ذخأ 

اهنمو رح يف ، وه  ام  اهنم  مالسإلا ، ةددعتم يف  تايجولويديإو  تارايت  كانه 

نيدلل ةينطابلا  ئدابملا  ىلع  زيكرتلا  ىلإ  يمري  ام  مث  يداهتجا ، وه  ام 

يتفصب ّيلإ  ةبسنلاب  ناك  ةبوعصلا  نم  حبصي  اذكهو ، .ةعيرشلا  دصاقمو 

ينيدل لاثتمالاب  موقأ  فيكو  عبتأ ، ءارآلا  كلت  يأ  بتأ  نأ  ةيبوروأ  ةملسم 

لاؤسلاو ثحبلا  نم  ًاثك  يضتقي  كلذ  نإ  .تنك  نيأ  هجو  لمكأ  ىلع 

نأ وه  هيلإ  وبصأ  ام  نإ  .يدجلا  مازتلالاو  ةدارإلا  ةوق  ىلإ  ةفاضإ  ليلحتلاو ،

هئدابمو ينيد  ميلاعت  ب  قيفوتلا  اهلالخ  نم  عيطتسأ  ةقيرط  دجأ 

باوصلا يل  ودبي  ام  ىنبتأ  ىتح  ةايحلل ، وروألا  يمهف  عمو  ةيقالخألا 

َنوُعِبَّتَيَف َلْوَقْلا  َنوُعِمَتْسَي  َنيِذَّلا  : ) ميكحلا ركذلا  يف  ءاج  ك  نسحلاو 

: رمزلا ةروس  ( ) ِباَبَْلألا اوُلُْوأ  ْمُه  َكِئَلُْوأَو  ُهَّللا  ُمُهاَدَه  َنيِذَّلا  َكِئَلُْوأ  ُهَنَسَْحأ 

ةفاقثلا عم  ةنويلو  مارتحاب  لماعتأ  نأ  لواحأ  هسفن ، تقولا  يفو  ةيآلا 18 .)

قتاع ىلع  عقت  ةيلوؤسم  كلذ  نإف  رمألا ، ةقيقح  يفو  .اهيف  يسفن  دجأ  يتلا 

دلو ءاوس  كاردإو ، يعو  نع  مالسإلا  راتخي  نأ  ةيصخش ، ةفصب  ملسم ، لك 

يف وأ  قرشلا  يف  ناك  ءاوسو  هتايح ، لالخ  نيدلا  اذه  قنتعا  وأ  ًلسم ،
فرعيل لأسي  نأ  ناسنإ  لك  ىلعو  .ناثروي  ال  ناإلاو  نيدلا  نأل  برغلا ؛

اكملاو امزلا  راطإلا  يف  ةينوكلا  مالسإلا  ميلاعت  شيعي  نأ  هنك  فيك 

عم ةكرتشم  ًيق  ينبي  مث  هسفن ، ةيكزت  ىلإ  ىعسي  نأو  ةصاخلا ، هتايحل 

.ةماعلا ةحلصملا  لجأ  نم  مهعم  لمعيو  هغ ،

قوقحو نوناقلا ، ةملك  ّولعو  ةيطارقدلا ، لثم  ةيبرغلا ، ميقلا  نإ 

٥٥١



ظافحلاو ةيحصلا ، ةياعرلاو  ميلعتلاو ، ةينيدلا ، ةسرملا  ةيرحو  ناسنإلا ،

هذهل رفوي  برغلا  نإ  لوقلا  فاصنإلا  نمو  .اًضيأ  ةيمالسإ  ميق  ةئيبلا  ىلع 

ةيبلغألا تاذ  نادلبلا  يف  اهب  ىظحت  يتلا  كلت  نم  كأ  ةيح  ميقلا 

نإ : » ًالئاق ةرار ، يضاملا  نرقلا  يف  دسأ  دمحم  اعلا  راشأ  دقو  .ةملسملا 

يفو نوليلق ، هيف  ملسملا  نكلو  برغلا  يف  ةوقب  ةرضاح  مالسإلا  ئدابم 

«. .قيبطتلا ةدودحم  مالسإلا  ئدابم  نكل  ملسملا  نم  ثكلا  كانه  قرشلا 

.ىلاعت هللا  ءاش  نإ  برغلاو ، قرشلا  لضفألا يف  ىلإ  رومألا  غتت  نأ  لمآو 

كأ اندّحوي  ام  نأ  اعلا ، تانايدلا يف  زربأ  عابتأ  نحن  ىسنن ، الأ  بجيو 

انتيلوؤسمو ينيدلا ، انخيراتو  ةيلصألا ، اننادلب  كلذ  نمو  .انقرفي  ثكب م 

انطبري يذلا  قاثيملا  وه  هلك ، كلذ  نم  مهأو  .ةيقالخألا  انميقو  ةيسايسلا ،

يف انعمجت ، يتلا  طاقنلا  هذه  ىلع  زكرن  نأ  انبجاو  نم  نإ  .ّلجو  ّزع  هللاب 

ركذلا انوعدي  ام  ديدحتلاب  وهو  رخآلا ، نع  اّنم  ٍّلك  تافالتخال  ٍّمات  مارتحا 

: هلعف ىلإ  ميكحلا 

َالَو َهَّللا  َّالِإ  َدُبْعَن  ََّالأ  ْمُكَنْيَبَو  اَنَنْيَب  ٍءاَوَس  ٍةَمِلَك  َىلِإ  اْوَلاََعت  ِباَتِكْلا  َلَْهأ  اَي  ْلُق  )

: نارمع لآ  ةروس  ( ) ِهَّللا ِنوُد  ْنِّم  اًباَبْرَأ  اًضْعَب  اَنُضْعَب  َذِخَّتَي  َالَو  اًئْيَش  ِهِب  َكِْرشُن 

ةيآلا 64).

ةلماعم ىلع  ّصنت  يتلا  ةيبهذلا  ةدعاقلا  يف  ءاوس » ةملك   » لجإ نكو 

اهيلع دكؤت  ةمكح  اهنإ  .وه  هب  لماعُي  نأ  بحي  ام  لث  نيرخآلا  ءرملا 

يذلا محارتلل  يملاعلا  قاثيملا  بلص  اهنأ يف  .اهلك ك  تافسلفلاو  تانايدلا 

ةنس 2009م؛ جنورتسمرأ ، نيراك  ةيناطيربلا ، نايدألا  ةنراقم  ةملاع  هتقلطأ 

ةكرتشملا ةيقالخألا  ميقلا  قيبطت  ىلإ  وعدتو  اهلك ، نايدألا  مهت  ةردابم  يهو 

نأ ىلإ  وبصتو  اعلا ، نايدألا يف  فلتخم  يقنتعم  مهافتلا ب  زيزعتل  اهنيب 

سانلا ةلماعم  ىلإ  ةفاضإ  محارتلاو ، ةفأرلا  لثم  ًيق ، ىنبتتل  بوعشلا  مهلت 

٥٥٢



رمثتسنو يف ىلحتن  نأ  ىلإ  ةجاح  اننإ يف  .وه  لَماَعُي  نأ  ءرملا  بحي  ام  لث 

فورعملا لظ  يف  ٍءاّنب ، ٍوحن  ىلع  اًعم  لمعنو  ةكرتشملا ، ةيساسألا  ميقلا  هذه 

ةيداصتقالا تالاجملا ، لك  يف  قالخألا  هذه  قبطن  ىتح  ركنملا ، نع  اًديعبو 

لالحإو فنعلا  ةهجاوملو  ةيئيبلاو ، ةينفلاو  ةيملعلاو  ةيسايسلاو  اهنم 

ةيمانيدلاب عتمتي  يذلا  عمتجملل  كلم  لبقتسملا  نإ  .لدعلاو  بحلاو  مالسلا 

تافاقثلاو تانايدلا  نم  نونطاوملا  دجي  ثيحو  هتانوكم ، لك  يف  ددعتلاو 

ًاضعب مهضعب  نوبحي  فيك  نوملعتيو  نومرتحيو  مهدلب ، يف  مهنأب  اهلك 

ضغب ةحارص ، ليجنإلا  هيلع  ّصن  رمأ  رخآلا  يأ  راجلا ، ّبح  نإ  مث  . (1)

.ةرشبلا نولو  قرعلا  نع  رظنلا 

: زيزعلا هباتك  يف  ىلاعتو  كرابت  هلوق  ءاج  دقف  ميركلا ، نآرقلا  يف  امأ 

ِهْيَلَع اًنِمْيَهُمَو  ِباَتِكْلا  ْنِم  ِهْيَدَي  ََْب  َِّل  اًقِّدَصُم  ِّقَحْلاِب  َباَتِكْلا  َكْيَلِإ  اَنْلَزَنأَو  )

ٍّلُكِل ِّقَحْلا  ْنِم  َكَءاَج  ََّع  ْمُهَءاَوَْهأ  ْعِبََّتت  َالَو  ُهَّللا  َلَزَنأ  اَِ  ْمُهَنْيَب  ْمُكْحاَف 

ْنِكَلَو ًةَدِحاَو  ًةَُّمأ  ْمُكَلَعَجَل  ُهَّللا  َءاَش  ْوَلَو  اًجاَهْنِمَو  ًةَعِْرش  ْمُكْنِم  اَنْلَعَج 

اَِ ْمُكُئِّبَنُيَف  اًعيِمَج  ْمُكُعِجْرَم  ِهَّللا  َىلِإ  ِتَاَْخْلا  اوُقِبَتْساَف  ْمُكَاتآ  اَم  ْمُكَوُلْبَيِّل ِيف 

ةيآلا 48). ةدئاملا : ةروس  ( ) َنوُفِلَتَْخت ِهيِف  ْمُتنُك 

: ًالئاق ركفتلا ، ىلإ  يمورلا  انوعديو 

، ّلجو ّزع  هللا  انلأسيس  ثعبلا  موي  يف 

، مكتيطعأ يتلا  ةلهملا  كلت  «يف 

؟ ومتيطعأ يذلا  ام 

»؟ مكتايح ةياهن  متغلب  يذلا  لمعلا  امو 

موقن نأ  اّنم  عقوتي  ىلاعت ال  هللا  نإ  : لاقف رصن ، سح  ديس  روتكدلا  امأ 

« .هب مايقلا  قيطن  ام  موقن  نأ  اّنم  عقوتي  هنكل  هب ، مايقلا  ىلع  ردقن  ال  ا 

٥٥٣



اعلاو فوسليفلا  اذه  عس  يل  َّرسيت  هنأ  يظح  نسح  نم  ناك  دقل 

ادنك يف  مّظُن  هتقيرط  عابتأل  عمجت  لالخ  فوصتلا  نع  ثدحتي  يمالسإلا 

نع ةمهم  تارضاحم  ىلإ  عتسالا  يف  ةعئار  اًمايأ  تيضق  دقو  ةنس 2011 .

نم ددع  اهاقلأ  ةيحورلا ، ةايحلاو  يمالسإلا  ثارتلا  بحلاو يف  نطابلا  ملع 

ةالصلا يرظن يف  تاهجو  يننوكراشي  اًسانأ  تكراش  دقو  .ءالجألا  نيرضاحملا 

، يحور ةبرجتلا  كلت  تيحأ  دقل  .ءاّنغ  ةعيبط  ناضحأ  يف  ركفتلاو  ركذلاو 

اهنأ رمألا  يف  ام  مهأو  .ةيحورلا  ةايحلا  وحن  يتلصوب  هيجوت  تداعأو 

نم نكأ  يذلا   رمألا  وهو  ركذلا ، ىلع  ةبظاوملا  ىلإ  ةدوعلا  ىلع  ينتناعأ 

؛ ةديعس مويلا  ينكل  .ةريرملا  يجاوز  ةبرجت  دعب  لماك  ٍوحن  ىلع  هيلإ  ةدوعلا 

قيفوتب أو ، ركذلا ، مالسلاو يف  ةداعسلا  تدجو  لوقأ إ  نأ  عيطتسأ  أل 

ّلج هيلإ  قيرطلا  ىلع  ثيثحلا  سلا  فنأتسأ  نأ  يننك  ّلجو ، ّزع  هللا  نم 

.العو

◆◆◆

( ٍميِقَتْسُّم ٍطاَِرص  َىلِإ  ُءاَشَي  ْنَم  يِدْهَيَو  َِمالَّسلا  ِراَد  َىلِإ  اوُعْدَي  ُهَّللاَو  )

ةيآلا 25). نسنوي : ةروس  )

هيف تكلسو  ًاليوط ، اًتقو  ميقتسملا  طارصلا  نع  يثحب  تقرغتسا يف  دقل 

ناسحإلاو هب  ناإلاو  ىلاعت  هلل  مالسإلا  وه  اإ  قيرطلا  كلذ  نإ  .ىتش  ًالبس 

هنإف هارت  نكت  نإف   هارت ، كنأك  هللا  دبعت   » نأ يأ  لجو ،ّ ّزع  هتدابع  يف 

هبحي ام  لعفو  ّبحو  نكمم ، كولس  لضفأب  يلحتلا  ينعي  وهو  . (1) « كاري

هجوي وهو  نارمِع ، لآ  ةروس  نم  ةيآلا 31  لئاق يف  نم  ّزع  لاق  .ىلاعت  هللا 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  مركألا  هلوسر  ناسل  ىلع  نمؤملا  رشعم  ىلإ  لاؤسلا 

ُهَّللاَو ْمُكَبوُنُذ  ْمُكَل  ْرِفْغَيَو  ُهَّللا  ْمُكْبِبْحُي  ِوُعِبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ْمُتْنُك  ْنِإ  ْلُق  )

ةيآلا 31). نارمع : لآ  ةروس  ( ) ٌميِحَر ٌروُفَغ 
٥٥٤



، ملسو هيلع  هللا  ىلص  ىفطصملا  بيبحلا  عابتا  وه  انه  ديصقلا  تيب  نإ 

فِصُو يذلا  وهو  هقالخأو ، هلاوحأ  يف  لب  هتانكسو ، هتاكرح  يف  طقف  سيل 

تثعب اإ  : » ًالئاق هسفنب  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  حرص  دقو  .ميظعلا  قلُخلاب 

ملحلا نم  اًقالخأ  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  ناكو  ، (2) « قالخألا مراكم  مأل 

هيلع ناكو  .ضرألا  ىلع  يش  ةفأرلاو  لمحتلاو  ةمحرلاو  لبقتلاو  ةمكحلاو 

حلاصتلاو (3)). لدعلاو  ملسلا  ىعسيو يف  مادصلا ، بنتجي  مالسلا 

يماهلإ ردصمو  يعفاد  يه  ةيحورلاو ، ةيقالخألا  ميلاعتلا  هذه  نإ 

ةعبس لاوط  هلل  الص  نكل  .ىلاعتو  هناحبس  قحلا  ىلإ  قيرطلا  ىلع  ادلا 

ال ميقتسملا ، طارصلا  ينيدهي  نأ  هايإ  ةلئاس  مويلا ، ةدع يف  ٍتارم  اًماع  رشع 

اهيقالأ يتلا  تايدحتلاو  ةرمتسم  يتلحرف  يدارُم ؛ تغلب  دق  أ  ينعت 

غ اهيف  نوكأ  تاقوأب  ّرمأ  اًنايحأ  تلز  ام  أ  ك  .اهل  ةياهن  ال  اهلالخ 

نوكأ نأ  لواحأ  نأب  دهعتأو  ةرفغملا ، هللا  لاسأ  اهدنع  .يصقت  نع  ةيضار 

مالسإلا يقانتعا  نأ  دجأ  اًنايحأ  ركفأو  مويلا  فقوتأ  حو  .ربكأ  دجب  لضفأ 

تّغ ةوطخلا  كلت  ىلع  مادقإلا  نأو  ايقيقح ، اًزاجنإ  ناك  ثالثلا  نس  يف 

لّوحت بحلا ، عفادب  ةبيرغ  ةفاقث  ناضحأ  ةرماغم يف  هنأكو  ادب  ام  نإ  .ايح 

ايرذج ًالّوحت  دعب  يف  صيل  هتفسلفو ، مالسإلا  ميق  ماظنب  يركف  مازتلا  ىلإ 

اًفوفحم يلخادلا  يغت  ناك  دقل  .يحورو  يدسجو  يبلقو  ايك  لك  لاط 

تعرز نأ  امو  .اًباسح  اهل  بسحأ  وأ  اهعقوتأ ، نكأ  ةيجراخ   تايدحتب 

، ةرسيو ةن  حايرلا  اهب  تبعالت  ةغص  ةتبن  تتبنأ  ىتح  ناإلا  ةرذب 

ىتح سمش  عاعشب  ىظحت  نأ  لمأ  ىلع  جولثلاو  راطمألاو  تاخزلل  تربصو 

اّوق هللا ، يف  ركفتلاو  ركذلا  ىلع  ةبظاوملاب  اهتيقس  لكو  .اهراهزأ  حتفتت 

قيرط ىلع  سلا  تثثح  لكو  .اهتهجاو  يتلا  تابوعصلا  ةهجاوم  اإ يف 

يف حيرلل  ةليح  ال  ةتباث  ةرجش  لثم  اإ  ىّوقتو  همعن ، ينتّفح  هللا ،

٥٥٥



.ةنينطو ةيادهو  اًضر  اهنم  تينجف  ترأ ، يتلا  ةرجشلا  يهو  اهكيرحت ،

ةبوجأ نعو  ةيمويلا  هتايح  يف  هتسرم  هنك  نيد  نع  ثحبي  نم  لك  نإ 

وه امو  ةايحلا ؟ هذه  نم  ةياغلا  امو  انيتأ ؟ نيأ  نم  لثم : ةيساسألا ، هتلئسأل 

اهلك تانايدلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةعئار ، اًقيرط  مالسإلا  يف  دجيسف  انلآم ؟

ِيف مالسإلا  رثأ  دقل  .كلذك  ةلئسألا  هذه  نع  بيجت  ئرابلا   اهدجوأ 

، وق ردص  الصي  هللا  ركذو  ةالصلا  نإ  .هل  ةسأ  ترصو  يقعأ ،

قحلا ثيح  ةنجلا ، ىلإ  يقيرط  هنإ  .ّلجو  ّزع  ئرابلا  ةرضح  ناّجزيو  يف 

هللاب انتقالع  نإف  فاطملا ، ةياهن  يفو  .بحلاو  مالسلاو  ةمحرلاو  لجلاو 

َال َمْوَي   ) أي نأ  لبق  انبولقو ، انتاّين  رهطن  نأو  رمألا ، رادم  يه  العو  ّلج 

: ءارعشلا ةروس   ) ٍميِلَس ٍبْلَقِب  َهَّللا  ََأ  ْنَم  َّالِإ  ( ۸۸  ) َنوُنَب َالَو  ٌلاَم  ُعَفْنَي 

تايآلا 89-88).

؛ رهاطلا بلقلا  نع  ةروص  لسعلاو  بيلحلا  قاذم  ةوالح  نإ 

ولح ءيش  لك  ةوالح  ثعبنت  بلقلا  كلذ  نمف 

يمورلا

2265 ثلاثلا ، باتكلا  يونثملا ،

٥٥٦



ماع 1994. ناتسكاب  ايالمهلا يف  لابج  ركاب يف  انايتسيرك 

داب دجسم  جحلا                      ةضيرف  ءادأ  دنع  فيرشلا  مرحلا  مام 

..1992 روهال ، ةنيدم  يهاش ،

 
ةيبرعلا لدنكلا  ةبتكم 

٥٥٧



.ءارح راغ  ىلإ  قيرطلا  يف 

.ةنسوبلا راتسوم يف  ةنيدم  يف  شيواردلا )  ) ىاجالب ةيكت 

٥٥٨



.ومو نارمع 

.تافرع زيزع يف  ديسلاو  مامإ  ديسلا  عم  ةنيمأ  .د 
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ةرونملا ةنيدملا  يف 

______________________________________

.هيفوبلا  (1)

..هتاموبلأ  (1)

http://www.kensingtonmcc.org (1)

لوسرلا لوح  اهتبتك  يتلا  ةيناثلا  ةسلا  جنورتسمرأ  نيراك  متخت  (1)

ءادنب اننامزل » يبن  دمحم : : » ناونع تحت  ملسو ، هيلع  هللا  ىلص  مركألا 

نأ لب  صعبلا  مهضعب  لمحتب  اوفكتي  ال   » نأب يبرغلاو  ملسملل  ههجوت 

اذه ةيادب  ةطقن  نوكي  نأ  دمحمل  نك  : » فيضتو « .ضعبلا مهضعب  اوردقي 

ةنايد سسأو  ةخسار  ةيرقبعب  عتمتي  ناك  يذلا  لجرلا  اذه  ...ريدقتلا 

« .ةحلاصملاو مالسلا  يأ  مالسإلا ، اهمسا  لب  فيسلا ، ساسأ  ىلع  سيل  ةفاقثو 

٥٦٠



ةحفصلا 214). )

.يراخبلا حيحص   (1)

.دمحأ هاور   (2)

.يمظاك هاش  اضرل  مالسإلا ،) حماستلا يف  حور  )(3)

٥٦١
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