


 

ةمدقملا
 : بحتنت يھ  و  ةبتكملا ,  يف  انأو  يتجوز ,  ينتفتاھ  رياني 2013  , نم  سماخلا  يف 
يف يتقشو  ةعماجلا  ةبتكم  نیب  ةفاسملا  ةعرسب .)  لاعت  لاعت ..  قرتحي ..  دمحأ  ) 

تحبصأ مايأ .  اھنا 6  ترعش  نكل  قئاقد ,  زواجتت 6  مادقالا ال  ىلع  ًاریس  رتسشنام 
اھمجح يف  قراطملاك  ةلئسأب  محدزي  يذلا  يسأر ,  لمح  عیطتسأ  ال  ًادج .  ًالیقث 
؟ تام لھ  ؟  شیعیس لھ  قرتحا ؟  فیك  دمحأل ؟  ثدح  اذام  اّھيودو : 

ناك ةرامعلا  ناكس  لقي  يذلا  دعصملا ,  ةینكسلا ,  ةرامعلا  ىلإ  لصا  نأ  لبق  ُّتم 
يف راظتنالا  يف  نوكیف  انمودق .  دعومب  ملعي  هنأ  ًامئاد  ُّسحأ  تنك  ًاعيرس .  يتأي 
يف ًامئان  ناك  ةرملا ,  هذھ  ىلعالا .  ىلإ  هرھظ  ىلع  انلمحیل  ؛  يضرألا قباطلاب 

ًاسئاي و ةرم  ةئام  دعصملا  ىلع  طغضأ   . ظقیتسي الو  يعباصأب  هیلع  خرصا  ىلعالا . 
قلستا نأ  تركف  ىودج .  نود  نكل  ةعرسب ,  هبلجتس  طغضلا  ةرثك  نأ  ًادقتعم 

رثكأ رخأتأ  نأ  تیشخ  نكل   . يترسأ عم  نطقأ  ثیح  رشاعلا  قباطلا  ىلإ  ملالسلا 
لالخ يتجوز  فتاھأ  نأ  تیشاحت  لعفأ ؟  اذام  ذفني ...  تقولا  لعتشي ,  ينبا  .

 . ًاءوس رثكأ  أبن  يقلتل  دادعتسا  ىلع  تسلف  تیمملا .   يراظتنا  تاظحل 

اذام لیختأ  تسلجو  هتیلقتسا  يسجاوھب .  قرتحأ  انأ  ًاریخأ و  دعصملا  لصو 
ناك ةقشلا .  ىلا  تلصو  اھظفحأ .  يتلا  ثيداحألا ,  روسلا و  لك  ددرأو  ينرظتنیس 

يتجوز تدجوف  تلخد  عطقني .  بیحن ال  ةقشلا  لخاد  نم  لیسي   . ًاعرشم بابلا 
هنطبو هرھظو  هتبقر  دلج  طقاستي  يذلا  دمحأ ,  ممحت  يھ  يكبت و  هایملا  ةرود  يف 
ةفظوم تامیلعت  بسح  درابلا  ءاملا  اھعومد و  هیلع  بكست  تناك  اننیعأ .  مامأ 
الُجر لصو  ىتح  ةفش  تنبب  سبنأ  مل  اھلاصتا .  ىلع  تباجا  يتلا  ئراوطلا , 

مث ًابطرم   قورحلا  نكامأ  ىلع  اعضوو  دمحا  اذخأ  ةقشلا .  ىلإ  امھتاودأ  عم  فاعسإ 
انمحازت فاعسإلا   . ةرایس  ىلإ  امھقحلن  نأ  انم  بلطو  امھدحأ ,  هلمحف  تادامض 
يتجوز ترواحت و  دعب أ  ىفشتسملا  ىلإ  انلصو  ریبكلا .  انملأ  ةقفرب  ةرایسلا  يف 

 ... تامتمتلا روسلاو و  ةیعدألاب  قيرطلا  يف 

نأ انربخأ  راظتنالا .  يف  ناك  يذلا  قورحلا  يئاصخأ  ةرشابم  هیلع  فشك  انلوصو  روف 
يتلا قيرحلا ,  ةحاسم  يف  نمكت  ةروطخلا  ةیحطس .  ىرخألا  ةقیمع و  ضعب 
اجالع بلطتي  دعب و  روھش  لمكي 10  مل  وھف  ضغلا .  هدسج  نم  وحن 15%  يطغت 

ةلصاوتملا ةیبطلا  ةعباتملا  نع  كیھان  رثكأ  وأ  ًاعوبسأ  قرغتسي  دق  ًاميونت  ًافثكم و 
تاصوحفلا اھفشكتس  تافعاضم  وأ  باھتلا  ىلإ  ضرعتي  مل  اذإ  هجورخ ,  دعب 

قورحلا حانج  ىلإ  لقتنن  ئراوطلا و  ةفرغ  رداغن  نأ  بیبطلا  انم  بلط   . ةيربخملا
ىدم رثكا و  قورحلا  ةعیبط  نم  دكأتلل  تاصوحفلا  نم  ديزملا  ىلإ  دمحأ  عضخي  ىتح 

 . ركفنو بقرتنو  عرضتن  ةليوط  تاعاس  انللظ  اھریثأت .  اھتروطخ و 



دیعأ ينتلعج  ًارخؤم .  اھب  تررم  يتلا  فقاوملا  بعصأ  نم  تاظحللا  كلت  تناك 
ةديدع ططخ  يدل  تناك  ينبا  ةباصإ  لبقف  يلوح .  نم  ةریثك  ءایشأ  يف  ریكفتلا 
لقتسأ تنك  ًاضيأ  ةثداحلا .  رثإ  يغلأ  وأ  لجأت  اھضعب  نكل   . عوبسالا كلذ  اھب  موقأ 
معنلل نیكردم  ریغ  ةحصلا  بایث  يف  لفرن  يتبحا  انا و  ءاسم و  لك  دعصملا  كلذ 
طقف ركذتسن     . انعم همرك  ىلاعتو و  هناحبس  هلضف  نيركاش  اھب .  عتمتن  يتلا 
 . قیلي ًانزح ال  انحنمت  انتایح و  وفص  ركعت  يتلا  ةریغصلا  ةیبلسلا  لیصافتلا 

مدننس اھنیح  . و  اھنم ربكأ  لكاشمب  انماطترا  دعب  الإ  ةیلاحلا  انلكاشم  ةلآض  كردن  ال 
 . ةياغلل ةریغص  ةریغص .  ءایشأ  ىلع  انزح  اننأل  ًاریثك ؛ 

ىلع فكعا  يننأ  امیسال  قحال  تقو  يف  همدقا  نأ  تيون  عورشم  باتكلا  اذھ  نإ 
نكل ًایلاح ,  يمامتھا  لج  ذخأي  يساردلا ,  يصصختب  قلعتي  رخآ  يفیلأت  عورشم 
 , يتاباسح نم  ریثكلا  تداعأ  ةنملاو –  دمحلا  هیفاعت و   مغر  دمحأ –  ةثداح 
نم ديزملا  لمتحت  ةریصقلا ال  انتایحف  ةعبطملا .  ىلإ  باتكلا  اذھب  عفدأ  ينتلعجو 

انفورظ نوكتس  لھ  و   , انحاورا ضبقیس هللا  ىتم  ملعن   ال  لیجأتلاو .  فيوستلا 
ةرورضلاب  سیل  ةنورم .  لقأ  ًادیقعت و  رثكأ  نوكیس  مداقلا  نأ  تملعت  لضفأ ؟  ةلبقملا 

مقافت رثإ  و  انعم .  انتایلوؤسم  ربكت  ربكن و  اننأل  لب  ةیبصع ,  مايأ  ىلع  نولبقم  اننأل  
دق ططخلا و  تايولوألا و  ریغتتف  ىوھن  بحن و  امم  ریثكلاب  يحضن  دق  تایلوؤسملا 

 . ىرخأ تومت  عيراشم و  ایحت 

ةمسلا يماع 2009 – 2012  , نیب  اھتنود  تالاقم  ةدع  ىلع  لمتشي  باتكلا 
اھیلع تفقو  وأ  اھتشياع  ةیباجيإ  اھنأ  ىرأ  براجتو  ًاراكفأ  لوانتت  اھنا  اھنیب  ةكرتشملا 
نم ةروھشم .  ىرخأ  ةرومغم و  ءامسأل  ةمھلم  براجت  اھنع .  تأرق  وأ  ًایصخش 

 . اكيرمأ و  ىصقألا ,  قرشلا  نم  و  ةیبرعلا ,  انتاعمتجم 

تیقلت يذلا  دعوملا  وھو  ًاءاسم , "  ةعاسلا 7:46  باتكلا " :  مسا  نوكي  نأ  تصرح 
ىتح دمحأ ,  اھل  ضرعت  يتلا  ةثداحلا  نع  هیف  ينربختل  لوألا  يتجوز  لاصتا  هیف 

دمحأل هللا ؛  ًاءاسم "   7:46 ىلإ "  ةعاسلا  براقع  تراشأ  املك  فقوملا  اذھ  ركذتأ 
ةماستبا و  ناميإب , ةبیصعلا  ةظحللا  كلت  دیعتسأ  و  ينم .  ذخأ  ام  يناطعأ و  ام  ىلع 

.

ةداعس ًالمأ و  مكمايأ  حنمت  ةیباجيإ  راكفأب  حلستلل  عورشم  ًاءاسم "  ةعاسلا 7:46  " 
فيوستلا و نع  ًادیعب  انسوؤر ,  نكست  يتلا  راكفألا ,  ةرولب  يف  عورشلل  ةوعدو  , 

ریغت نأ  اھعسوب  يتلا   , عيراشملا نم  ریثكلا  ةایحب  ىدوأ  املاط  يذلا  لیجأتلا , 
 . انتایح ىرجم 
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ىرت 	ال	 قئارح
ناسنإ داعسإ  هبالط  ىلع  ةيزیلام  ةعماج  يف  عامتجالا  ملع  ةدام  ذاتسأ  طرتشا 
ةلماكلا ةجردلا  ىلع  لوصحلل  يساردلا ,  لصفلا  ةدم  رھشأ ,  ةعبرألا  لاوط  دحاو 
ناسنإلا اذھ  نوكي  نأ  نیثالثلا  هتبلط  ىلع  يزیلاملا  ذاتسألا  ضرف  و  هتدام ,  يف 

مامأ لصفلا  ةياھن  يف  هب  ماق  ام  نع  ًایئرم  ًاضرع  مدقي  نأ  هترسأ و  طیحم  جراخ 
اھتياعرل ةصاخ  ةيزیلام  ةكرش  عم  قفتا  لب  ةردابملا  هذھب  ذاتسألا  فتكي  مل  هئالمز . 

. يكریمأ رالود  فلأ  لداعي  امب  تاردابم  لضفأ 10  ميركت  ربع 

 , ةلماكلا ةجردلا  ىلع  لوصحلاب  نوثالثلا  بالطلا  حجن  يساردلا  لصفلا  ةياھن  يف 
ىلع مھضورع  عیمجلا  مدق  نأ  دعب  تاردابم  لضفأ 10  تيوصتلاب  مھؤالمز  راتخا  مكل 

 . روبملالاوك يف  نيدوجوملا  ةبلطلا  تاھمأ  ءابآ و  اھرضح  و  ةعماجلا ,  حرسم 

ايزیلام يف  ةداعسلا  تآجافملاب و  ةمعفم  ءاوجأ  ةیناسنإلا  تاردابملا  هذھ  ترشن 
هیف مسري  ًافلتخم  ًایناسنإ  ًالمع  مدقي  نأ  لواحي  ناك  عیمجلاف  نیماع ,  لبق 

 , ةرشعلا نيزئافلا  دحأ  وھ  يزیلام و  بلاط  ماق  دقل  هریغ .  ّایحم  ىلع  ةداعسلا 
يدنھ وھو  ةعماجلا  نكس  يف  هلیمز  ةقش  باب  مامأ  ًایموي  ةریغص  ةيدھ  عضوب 

ًاديدحت ؛ بلاطلا  اذھ  بلاطلا  راتخا  ايزیلام ,  بف  بطلا  ةساردل  هدلاو  هثعتبا  ملسم , 
ناك ماع ،  وحنل  هل  هترواجم  لاوط  ةماستبا  وأ  ءاقدصأ  كلتمي  هنأب ال  رعش  هنأل 
امم ًاسئاب  ًانيزح و  ودبي  هعم ,  ثدحتي  دحأ  الو  دحأ  عم  ثدحتي  يدنھلا ال  بلاطلا 

 , هداعسإ ىلع  لمعلل  بسانملا  صخشلا  هنأ  ىري  يزیلاملا  بلاطلا  هلیمز  لعج 
رتویبموكلا زاھج  ىلع  اھبتك  هتقش  باب  تحت  اھعضو  ةریغص  ةلاسر  تناك  ةيدھ  لوا 
يننكل كلثم ,  ًابیبط  حبصأ  نأ  ىلإ  ًاریغص  علطتأ  تنك  عیقوت " :  نود  ةعماجلا  يف 

يف ةيرشبلا ."  داعسإب  هربع  مھستس  ءاكذ  كقزر  ىلإ هللا  مولعلا ,  داوم  يف  فیعض 
بابلا فلخ  اھعضوو  ةيزیلام  ةيدیلقت  ةعبق  يزیلاملا  بلاطلا  ىرتشا  يلاتلا  مویلا 
بلاطلا دھاش  ءاسملا  يف  ةعبقلا . "  هذھ  كلوبق  لانت  نأ  ىنمتأ  ةلاسر ":  اھعمو 

نم هھجو  يف  اھحفصتي  مل  ةماستبا  يدتري  ةعبقلا و  رمتعي  يدنھلا  هلیمز  يزیلاملا 
ةلاسرلل ةیئوض  ةروص  كوب  سیفلا  يف  هباسح  دھاش  لب  بسحف  كلذ  سیل  لبق , 

ىأر ام  لمجأ  و  هلزنم ,  ماما  اھعضو  يتلا  ةعبقلل , ىرخأو  هل ,  اھبتك  يتلا  ىلوألا , 



يذلا و  هتلاسر ,  ةروص  ىلع  كوب  سیفلا  يف  يدنھلا  بطلا  بلاط  دلاو  قیلعت  وھ 
اذھ عفد  رمتسا . "  مھلذخت و  ال  ًاقذاح , ًابیبط  كنوري  كؤالمز  ىتح  هیف " : لاق 

ةینیعلا ايادھلا  ميدقتو  ةباتكلا  يف  رارمتسالا  ىلع  يزیلاملا  بلاطلا  قیلعتلا 
يدنھلا بلاطلا  هماستبا  تناك  هتيوھ  نع  فشكي  نأ  نود  ًایموي  هلیمز  ىلإ  ةریغصلا 
اذام ةلئسألا " : ءاقدصألاب و  محدزت  كوب  سیفلا  يف  هتحفصو  موي ,  لك  ربكت 
تریغت ةديدجلا ؟ . " ةيدھلا  يھام  فرعن  نأ  ديرن   ... رخأتت ال  مویلا ؟ " , " لصحتس 
يعامتجا مستبم و  ىلإ  نيزحو  يئاوطنا  نم  لوحت  ًامامت ,  يدنھلا  بلاطلا  ةایح 

يدنھلا بلاطلا  حبصأ  لئاسرلا  ايادھلا و  نم  نيرھش  دعب  يزیلاملا .  هلیمز  لضفب 
ءاقل يف  ايادھلا  هذھ  عم  هتبرجت  يوري  نأ  هنم  تبلط  يتلا  ةعماجلا , ثيدح 
تناكو ةيدھلا  هذھ  نع  هئالمز  مامأ  يدنھلا  بلاطلا  ثدحت  ةبلطلا ,  عم  يعامتجا 
يف هرارق  نع  لدعي  هتلعج  ىلوألا  ةلاسرلا  نأب  روضحلا  ربخأ  امدنع  ةأجافملا 
ةیفاقثلا ةیميداكألا و  تايدحتلاو  تابوعصلا  زواجتيو  بطلا  ةسارد  نع  فارصنالا 

 . اھل ضرعتي  ناك  يتلا 

لضفب بلاطلا  اذھ  ةایح  يف  ًايروحم  ًارود  فيرش ,  دمحم  يزیلاملا ,  بلاطلا  بعل 
تارشعلا و ذقنیس  ام و  ًاموي  ًابیبط  يدنھلا  بلاطلا  حبصیس  هب .  ماق  ریغص  لمع 

 . ةیناح ةلاسرب  هفتك  ىلع  تبر  نمل  دعب هللا  لضفلا 

صخش داعسإب  ًاطبترم  لازام  نكل  و  عامتجالا .  ملع  ةدام  يزیلاملا  بلاطلا  زاتجا 
شارفلا ىلإ  دلخي  نأ  لبق  داتعا  هكرت ,  يذلا  رثألا  سمل  نأ  دعب  ّيسارد ,  لصف  لك 
ّلوحتل ةینورتكلإ  ةزھجأ  ةكرش  عم  دمحم  قفتا  ةيدھ .  فلغي  وأ  ةلاسر  بتكي  نأ 

عورشملا ةمادتسا  يف  مھسي  يسسؤم  لمع  ىلإ  يمویلا  هعورشم 
 . ايزیلام ءاجرأ  يف  ةداعسلا  نومسري  نیعوطتم  باطقتساو 

اھرثأ ال اھرامثتساب ؛  موقت  نأ  انتاعماج  انسرادم و  نم  رظتنن  يتلا  ةردابملا  هذھ  نإ 
 . انطیحم ىلع  رثؤي  انعم و  جرخي  لب  اھینابم  نم  انجورخ  عم  رداغي 

ملاعلا اذھ  يف  ةیناح  ةسمل  وأ  ةفیطل  ةلاسر  ىلإ  نوجاتحي  نمم  ریثكلا  انلوح 
 . كلذب موقي  انم  لیلقلا  نكل  نازحألاب ,  محدزملا 

ةداعس انزرحأل  ةطیسبلا  ةيزیلاملا  ةبرجتلا  رامثتساب  انتاعماج  انسرادم و  تماق  ول 
انتاعمتجم يف  ریغن  نأ  انعسوب  حارجلاب .  ةنخثملا  انتاعمتجم  يف  ةماستبا  انمسرو 

نم أدبنل  انرثأ  انریثأت و  مجح  لھاجتن  اننكل  ةياغلل ,  ةریغص  تاردابمب  اھب  ضھننو 
قراخ دوھجم  ىلإ  جاتحي  عوضوملا ال  عوبسأ ,  لك  صخش  داعسإ  عورشم  مویلا 
ةلواط ىلع  اھعضن  ةریغص  ةيدھ  وأ  بيرق ,  وأ  بيرغ  ىلإ  اھثعبن  ةلاسر  نوكت  امبر  ,
نم رودص  يف  بشنت  يتلا  قئارحلا  نم  ریثكلا  كانھ  نأ  اوركذت  فظوم ,  وأ  لیمز 
امم رغصأ  ةریغص ,  ةیباجيإ  ةردابم  وأ  ةماستباب  اھدمخي  يئافطإ  بلطتت  و  انلوح , 

 . لیختن



حاجنلا 	 دئاص
يدتري ًانجس  ةسردملا  يف  ىري  ناك  ًاركبم ,  ةسردملا  يرنھ  اردوأ  سمیج  رداغ 

ناك هنأ  طقف  ركذتي  سرد ،  يأ  بعوتسا  وأ  ملعم  ىلإ  ىغصأ  هنأ  ركذتي  ال  لزنم ,  يز 
ىلإ ةسردملا  نم  سمیج  برھ  ةرركتملا ,  حئاصنلا  ىلإ  عمتسي  باقعلل و  ضرعتي 
لماع مث  ًامكالم  مث  ًاكابس  مث  ًاراجن  حبصأ  ىرخأ ,  ىلإ  ةنھم  نم  لقتنا  عراشلا , 
لیلق  ... ملعتلا عيرس  ناك  ةدوع .  الب  اھرداغو  رجضلا  هباصأ  ةنھم  نقتا  املك  ءانب ,
ًانیمي تفتلت  ال  كامسالا ,  هبشي  هنا  سحا  دیصلا ,  ةنھم  يف  رقتسا  نكل  ربصلا , 
هموي لج  قفنأ  اھلوح , رودي  امب  ةثرتكم  ریغ  اھتاناكمإب  ةدتعم  ءالیخب  ریست   , ًالامشو

كامسألاب ةديرفلا  هتقالع  ةداعسب ,  ضكرت  و  ةسامحب ,  حبست  يھ  اھتيؤر و  يف 
 , تاطیحملا راحبلا و  بابع  رخمي  نفس .  نابر  ىلإ  لوحتي  دیصلا و  رجھي  هتلعج 
ةكمس دھاشیل  رخآ  ىلإ  رحب  نم  رفاسي  رغص ,  امو  اھنم  ربك  ام  كامسألا  لمأتي 

 . ديدج نولب  ةديدج 

ًانیفد ال ًارس  هتیمأ  تناك  ةباتكلاو ,  ةءارقلا  دیجي  نكل ال  ریثكلا  نقتي  سمیج  ناك 
ءرملاف هل ,  ًادودل  ًاودع  باتكلا  ّلظ  دحأ ,  هنع  ملعي 
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روزي نأ  ىشخي  نم  كانھ   ، بأتكاو قياضت  ًاباتك  دھاش  املك   ، لھجي ام  ودع 
هركذت ةبتكملا  تناك   ، ةبتكملا ىشخي  ناك  سمیج  نكل   ، ةربقم وأ  ىفشتسم 
. هوبقاع نيذلا  نیملعملاو   ، اھرجھ يتلا  ةسردملاو   ، هفعض ةطقنب 

ملعت يذلا   ، نوسواد جروج  ةریس  نع  عمس  ىتح  سمیجل  اًمصخ  باتكلا  رمتسا 
ةدیج ةایحلا  : )) ناونعب ماع  رمع 101  يف  ًاباتك  فلأو   ، اًماع  98 نس يف  ةءارقلا 
ملعتي نأ  لواح   ، نوسواد جروج  لثم  حبصي  نأ  هناكمإب  نأ  سمیج  رعش   ، (( اًدج

يف صصختملا   ، ناجوھ كرام   ، ملعملاب ناعتسا   ، لشف هنكل  يدرف  دھجب  ةءارقلا 
لافطألا بتك  ىلإ  لقتناو  ةيدجبألا  فورحلا  ملعت  يف  سمیج  عرش   ، رابكلا میلعت 
بردتلاو ةریصقلا  لمجلا  ةءارق  يف  أدب  امدنع  اًدج  عتمتسا   ، اًماع نس 91  يف  وھو 

بعتي وأ  طنقي  نأ  نود  ًایموي  ةلصاوتم  تاعاس  هملعم 6  عم  يضقي  ناك   ، ةباتكلا ىلع 
تناك يتلا   ، ةیلخادلا تاطبثملل  ملستسا  هنأل  اًریثك  مدن   ، هنس ربكو  هضرم  مغر 
هتجوز ىفوتت  نأ  لبق  عيرس  وحن  ىلع  هاوتسم  روطت   . اًركبم بتكلا  هنیبو  هنیب  لوحت 
هملعم رارصإ  دعب  ةباتكلاو  ةءارقلا  سورد  فنأتسا   ، ةریصق ریغ  طابحإ  ةرتفب  رميو 

. ذئتقو  ، اھشیعي ناك  يتلا   ، ةبآكلا ةلاح  نم  هلشتنتس  اھنأ  ىأر  نأ  دعبو 

، نوسوادب اًنمیت  هتریس  بتكي  نأ  بيردتلا  نم  تاونس  تس  وحن  دعب  سمیج  ررق 
هباتك ردصأو  هيدي  ةشاعترإو  هینیع  مالآ  مواق   ، فقوتي نأ  نود  ةباتكلا  يف  قلطنا 

حاجن نكي  مل   ، اًماع نس 98  يف  لوألا 
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تاعیبم هقیقحتب  امنإو  بسحف  رمعلا  اذھ  يف  هباتك  رودص  يف  اًروصقم  سمیج 
لانتل اًریغصو  اًعفاي  نوكت  نأ  ًاطرش  سیل   ، حاجنلل ددحم  رمع  دجوي  هنأ ال  دكؤت  ةریبك 
رثإ حاجنلا  رھم  عفد  سمیجو   ، هیلإ لوصولل  اًرباثمو  اًداج  نوكت  نأ  طرشلا   ، حاجنلا
يتلا ةليوطلا  دوقعلا  اھلبقو   ، ملعتي نأ  لجأ  نم  اھیف  حفاك  يتلا  عبسلا  تاونسلا 

. لابقإلاو مامتھالاب  ةريدج  تناك  ةيرث  ةبرجت  تعنص 

نع اولخت  روھزلا  رمع  يف  ًابابش  انتاعمتجم  يف  دھاشأ  امدنع  اًریثك  نزحأ  يننإ 
ىتح حفاكتو  دھتجتو  لمعت  جذامن  برغلا  يف  ىرن  نیح  يف   ، ةیھاو عئارذل  مھمالحأ 

. ةظحل رخآ 

عاطتسا نإف   ، ةلیسف مكدحأ  دیبو  ةعاسلا  تماق  نإ  : )) ملسو هیلع  ىلص هللا  لاق 
((. لعفیلف اھسرغي  ىتح  موقي  نأ ال 

الو اھلمھن  يتلا  ةمیظعلا  میقلا  نم  ریثكلا  اھتایط  يف  مالسإلا  میلاعت  لمحت 
يتلا  ، ةعماجلا يف  ًالیمز  ةلیلق  مايأ  لبق  تدھاش   . انتایح يحانم  يف  اھسركن 
هفتك ىلع  لمحي  هرمع  نم  نیعبسلا  يف   ، ایناطيرب يف  رتسشنامب  اھیف  سردأ 
راوجب ةیعیبطلا  رظانملاو  رویطلا  ضعب  روصيو  ةمخض  تاسدعو  ريوصتلا  تادعم 

، هسردي يذلا  يئوضلا  ريوصتلا  صصخت  يف  ةیلمعلا  سوردلا  دحأ  قیبطتل  ؛  ةعماجلا
اذھ ناك  ول   ، ریظنلا ةعطقنم  ةسامحب  ةفلتخم  اياوز  برجيو  ىرخألا  ولت  ةطقللا  دیعي 
نیبو هنیب  ًالئاح  ةیطارقوریبلا  تاءارجإلا  تفقولو   ، ةعماجلا يف  لبق  امل  اننیب  لجرلا 

موي ةطبثملا ك (( : تارابعلا  نع  كیھان   ، هملح ةعباتم 

17

ثولغملا هللادبع 

بیصت يتلا   ، لمجلا نم  اھریغو   ، (( ةمتاخلا نسح  اي  هللا   )) وأ  ، (( باتُكلا هودو  باش 
. هلتقم يف  لمألا 

وھ اھف   ، ةداعسلاو حاجنلاب  ىظحنل  انرابكو  انراغص  يف  لمألا  حور  يیحنل  ةجاحب  اننإ 
. نیعستلا يف  حجني  يرنھ  سمیج 

18

ةدالولا 	 ةفرغ 	 يف 	 ةیسنامور
هیف تقزر  ينوكل  سیل   . يتایح يف  زایتماب  ًایخيرات  اًموي  ناك  رياربف 2012  موي 20 
. يتجوز عم  يتقالع  يف  لوحت  ةطقن  ناك  هنأل  لب   ، بسحف يناثلا  يلفطب 



تنك  . ةدالولا ةفرغ  ىلإ  يتجوز  قفارأ  نأ  ةیناطيربلا  ةبیبطلا  ينم  هیف  تبلط  دقل 
ىلع تطغض  ملأب  يھ  ترعش  املك   . اھدیب يدي   . ریسعلا ضاخملا  ىلع  اًدھاش 
تنك يننأ  الإ  اھب  رمن  انك  يتلا  ةبیصعلا  تاظحللا  مغر   . يوحن تتفتلاو  ةوقب  يدي 

وحن 6 انجاوز  ىلع  ىضم   . رثكأ انضعب  انببحأ   . رثكأ ةلیمج  تدب   . مستبأو اھلمأتأ 
. قالطإلا ىلع  لمجألا  تناك  ةظحللا  هذھ  نأ  الإ   ، يناثلا يلفط  لوصو  لبق  تاونس 

. انضعب ىلإ  ةجاحب  نحن  مك  يل  تسكع   . انجاوز لفح  نم  ىتح  لمجأ 

عیطتست يذلا  دیحولا  هنأل  ؛  ًالعف هبحت  نم  وھ  ةبعصلا  تاظحللا  يف  هیلإ  أجلت  نم 
مویلا كلذ  يف  ةفعاضم  يتداعس  تناك   . هعمو هل  حوبت  نأ   .. هیلإو هعم  يكبت  نأ 

. يتجوزب ةديدجلا  يتقالعبو  ديدجلا  يلفطب 

ةدالولا ةفرغ  يف  انعباصأ  قانع  تركذت  يتجوز  نع  تدعتبا  املك 
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تنقيأ ةبرجتلا  هذھ  دعب   . نیبلق نیب  اًقیمع  اًراوح   . نيدي نیب  اًئفاد  اًراوح  ناك   . مستبأو
هذھ يف  اھكيرش  ىلإ  ةجوزلا  ةجاحب  تنمآ   . ةدالولا ةفرغ  يف  جوزلا  دوجو  ةیمھأ 

. نیجوزلا لبقتسم  ىلع  ةدودعملا  قئاقدلا  هذھ  رثأ  تكردأ   . تاظحللا

ةبرجت نم  ولخي  اھضعب  نأ  الإ   ، مھتاجوز عم  برعلا  جاوزألا  اھیضمي  يتلا  دوقعلا  مغر 
. ةدالولا فرغ  يف  مھدجاوت  يف  دسجتت  ةمھم 

ةمیقو اًديدج  اًدعب  ةیجوزلا  ةقالعلا  حنمت  نأ  اھعسوب  ةریصقلا  تاظحللا  هذھ 
ىتح امھدافحأو  امھلافطأل  اھنايوري   . نانتماب اھناركذتسي  ناجوزلا  لظیس   . ةمیظع

. مھتایح قرحت  داكت  ةلكشم  يأ  اھب  نائفطي   . رمثت

. اھملأ مغر  يتجوز  ایحم  ىلع  مسترت  ةداعسلا  تظحال  ًایصخش 

، نوسدیفيد دراشتير   ، ثحابلا تبثأ  دقل   . اھدي نم  اھحایتراب  ترعش 

رعاشم نم  للقت  نأ  نكمي  دیلا  ةسمل  نأ   ، نسنوكسيو ةعماج  يف  باصعألا  ملاع 
. ملألاو فوخلاو  ةدحولا 

قانعب فیكف   ، رعاشملا يف  میظعلا  قرافلا  اذھ  ثدحت  ةسمللا  درجم  تناك  اذإف 
. نامأ لالشو   ، ةداعس ناكربو   ، بحلا يود  ثدحیس  هنإ   . نيدیلا

كدمي  . تاملاكملا تائمو  تاملكلا  فالآ  نم  غلبأ  يدايألا  قانع  هنع  رفسي  ام  نإ 
لعشت  . كفارطأ عیمج  ىلإ  لقتنتو  دلجلا  نم  ثعبنت   . ةسوملمو ةسوسحم  ةقاطب 

. كلامآب ضھنتو  كمالآ  دمختو  اًرون  كحورو  اًضبن  كبلق 
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ةقناعمو انتبحأ  سمل  يف  لثمتت  انتاعمتجم  يف  اھلمھن  ةمیظع  ةساح  ةمث 
انمرحنف  ، انتبحأو انتاجوز  ىلع  اھیف  لخبنو  انلافطأ  عم  اھب  فشقتن   . مھيديأ

. انلوانتم يف  ةجھب  نم  مھمرحنو 

لزنملا يف  كتجوز  دي  كسمأ   . میظعلا ساسحإلا  اذھ  نم  كنومرحي  نيرخآلا  عدت  ال 
نوبھذیس مھ   . نوئزھتسيو نومكھتيو  نورخسي  مھعد   . عراشلا يفو 

امكعم لظتس  يتلا   ، ةداعسلا ىلع  زوحيو  زوفیس  نم  يھو  تنأو   ، نورداغیسو
. ءيش اھضوعي  نلو  ًاليوط 

اورعشتو  ، مكيديأ ةرارحب  اورعشیل  ةقرو  ونحب  مكئانبأ  يديأب  اوكسمتو  اوكسمأ 
هثراوتت اًدیلقت  حبصتو   ، مھتيرذ ىلإ  ةلیمجلا  ةداعلا  هذھ  اولقنیلو   ، مھبولق ضبنب 

. لایجألا

معنتل ؛  ةدالولا فرغ  يف  مھتاجوز  ةقفارم  ىلع  جاوزألا  عیجشت  ىلع  لمعن  انوعد 
رخبتت نل  ىركذو  لیمج  ساسحإب  ءابآلا  معنيو   ، نانئمطالاو نامألاب  تاھمألا 

. خیشتو

نومستبي مكلافطأ  متدھاش  املك  بحب  اھنوركذتتس   . مكمايأ ىركذلا  هذھ  رطعتس 
كلحأ يف  اھیلع  اوئكتتل  ىركذلا  هذھ  مكعم  ربكتس   . نوربكيو نوزفقيو  نوشميو 

. اھبعصأو فورظلا 

21

ةمھلملا 	 ةرئادلا
ةریبك ةیبعش  اًماع )  37  ) كجيورفوأ سكیلأ   ، اواتوأ ةنيدم  يف  تایضايرلا  ملعم  لان 
بالط راص   . هبالط مامأ  ةروبسلا  ىلع  هدیب  ةیلاثم  ةرئاد  همسر  رثإ  هتسردم  يف 
قوفتت يتلا   ، هعباصأ نع  هلخادو  لصفلا  جراخ  مھقافرو  مھئالمز  عم  نوثدحتي  هلصف 

. مھيأر يف  راجرفلا  ىلع 

ملعملا قفاو   . نيرخآلا عم  اھمساقتيو  ةرئادلا  هذھ  روصي  نأ  هبالط  دحأ  هیلع  حرتقا 
روصملا عفر  ةلیلق  مايأ  دعب   . لصفلا يف  اھمسري  وھو  هريوصت  ىلع  ةيوفعب  سكیلأ 

فلأ نم 100  رثكأ  ويدیفلا  لجس   . بویتوي  ، ریھشلا ويدیفلا  لدابت  عقوم  ىلع  ويدیفلا 
لوحت  . ةدھاشم نیيالم  نم 6  رثكأ  ىلإ  لصو  مویلاو   ، ةزیجو ةرتف  لالخ  ةدھاشم 

ةینويزفلتلا تاونقلا  رھشأ  هتفاضتسا   . اًّدج ریھش   . ریھش مجن  ىلإ  طیسبلا  ملعملا 
بردتي ناك  يتلا   ، ةتفلملا ةرئادلا  هذھ  نع  ثيدحلل  ادنكو  ةدحتملا  تايالولا  يف 

يف 10 حجني   . ًایموي ةرئاد  نم 200  رثكأ  مسري  ناك   . هغارف تاقوأ  يف  اھمسر  ىلع 



سكیلأ ماق  ول   . ةیقبلا يف  حجنيو  يف 10  ئطخي  حبصأ  ىتح   ، ةیقبلا يف  قفخيو 
. مكھتلل اًفدھو  ةيرخسلل  ًاناونع  حبصأل  انعمتجم  يف  بيردتلا  اذھب 
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؛ ةیلودلا تاناجرھملاو  تاقباسملا  نم  ديدعلا  ىلإ  سكیلأ  يعُد 

سكیلأل دجملا  ةرئادلا  هذھ  تحنم   . ةرحاسلا ةیئاقلتلا  ةرئادلا  هذھ  نع  ثيدحلل 
نوھجاوي نيذلا   ، بالطلل ةصاخ  ةسردم  حتتفاو  هتدجل  ًالزنم  ىرتشا   . هلوح نمو 

لضفب رثكأو  كلذ  لك   . ةیموكح ةسردمل  ةلفاح  ىرتشاو   ، تایضايرلا يف  تابوعص 
. هلصف ةروبس  ىلع  اھمسر  ةرئاد 

انتاياوھب متھن  يك  انل  اًسرد  نوكي  نأ  يغبني  سكیلأ  ةرئاد  هتققح  يذلا  حاجنلا  نإ 
. نمثلا ناك  امھم  اھنع  ىلختن  الو  اًدیج  اھب  ينتعنو 

عئارذب ةیئاقلتلاو  ةطیسبلا  تاياوھلا  عمقن  انتاعمتجم  يف  ةليوط  تاونس  انللظ 
ءاردزالاو مكھتلاب  انبھاوم  تلبوق   . لیلقلا الإ  نقتي  اًعمتجم ال  انحبصأ  ىتح  ىتش 

. رمذتلا ةعانص  ىوس  ءيش  يأ  عنصن  دعن  مل   . تضرقناو تتام  ىتح 

تاتقي اًعمتجم  انحبصأ  امل  ةياعرو  ةيانع  نم  قحتست  ام  اھانحنمو  انتاياوھ  انیبر  ول 
. ةمیمنلا ىلع 

. هعمو هب  لغشنن  ءيش  انل  قبتي  ملف  ءيش  لك  تھّفت  تاعمتجم  اننإ 

ًالمع لظي  هجھبيو  ناسنإلا  دعسي  ام   . ةطیسبلا هذھ  ىلع  هفات  ءيش  دجوي  ال 
. بابلألا يلوأ  اي  ةربع  سكیلأ  ةرئاد  يف  انلو  نیيالملاو  فالآلا  دعسي  دق  ًالیمج 

ببسب اھنووھيو  اھنوبحي  ةطیسب  ءایشأ  نع  اّولخت  اننطو  يف  ةباشو  باش  مك 
اًضيأ مكيدلو  ءاقدصألا  نم  ریثكلا  ّيدل   . انریغ بجعي  دق  انبجعي  ام ال   . طیبثتلا تاملك 

ةریغص تاياوھ  نوكلتمي  نمم 
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ةیئاقلتلا رعاشملا  نم  ریثكلا  ىلإ  ةجاحب  فلكتلاو  ةینقتلاب  مختملا  ملاعلا  اذھ  نإ 
. ةدوقفملا ةداعسلا  راطمتسال  ةصاخلاو 

يتفد نیب  هعضيو  كلامج  عمجي  نمك  ةبحملا  نع  اریبعتو  اقدص  رثكأ  ءيش  دجوي  ال 
. رتفد



اننكل  ، انتبحأو انئاقدصأ  نم  رمھني  يذلا  لامجلا  رصح  يف  ةءوبخم  ةمراع  ةجھب  ةمث 
. مھئاطخأ نع  بیقنتلاو  مھتالز  دادعتب  هنع  نولوغشم  فسألل 

ةربعملا ةقداصلا  تاملكلاو  ةلیمجلا  تاظحللا  عاجرتساو  دادرتسا  انم  لك  لواحول 
ةیفاك تادلجم  عنصن  نأ  انعسوب  نأ  مزجأ  انتبحأ  عباصأو  هافش  نم  تلطھ  يتلا 

. نوكلا اذھ  رمغي  حرف  مسرل 

الدب  ، انتبحأ رودص  يف  ةداعسلا  طسبت  ةيدھ  نع  ثحبلا  يف  انتاقوأ  قفتن  امئاد  اننإ 
. اھنع ثحبت  الو  ةداعسلا  عنصا   . اھعنصن نأ  نم 

. اھب لفتحت  ءایشأو   ، اھب ظفتحت  ءایشأ  كانھ 

أدصت الو  لبذت  ءایشأ ال   . اقم هب  لفتحتو  ظفتحت  اموھ  قالطإلا  ىلع  اھلمجأ  نأ  دیب 
. مايألا رورم  عم  اجھوتو  اقلأت  دادزت 

نم  . ةیقیقحلا ةداعسلا  لان  انم  لیلقلا  نكل   . ریثكلا ریثكلا  انقفنأ  نأ  دعب  دیعلا  ىضم 
يف اھتعاشإو  ةلیمجلا  ءایشألا  دصر  يف  مویلا  نم  أدبي  نأ  هیلعف  اھقوذتي  نأ  دارأ 

. ةلیمجلا تاظحللا 

لبذت 	ال	 ءایشأ
ىلع اھب  تھوفت  ةلیمج  تاملك  لمحي  رتفدب  اریغص  يتدياعم  ىلع  يمأ  تبأد 

ربع يمأ  بجعأ  ام  فشكتسألا  ماع  لك  رطفلا  دیع  رظتنأ  تنك   . اھتبتك وأ  اھعماسم 
ىلع ةلالد  موجن  هردصتت 5  يذلا  رتفدلا 

اھخيرات اھبناجبو  ةلمج  لك  بتكت  تناك   . هب يتأفاكم  يف  تعرش  امنیح  يرمع 
. اھتبسانمو

ىلع ادھاش  راص   .. يتأیس ماعل  اماھلإو  ىضم  ماعل  اداصح  رتفدلا  اذھ  حبصأ 
يتارابع رایتخا  ىلع  اصرح  رثكأ  ةيونسلا  ةأفاكملا  هذھ  ينتلعج   . يتايركذ

نم ىھشأو  نمسأ  رتفد  ىلع  ماعلا  ةياھن  ضبقأ  يكل  ؛  يمأ مامأ  يتادرفمو 
هوفتلا ىلع  يصرح  يف  يمأ  اھتجھتنا  يتلا  ةسایسلا  هذھ  تسكعنا   . هقباس
اھقلطأ نأ  لبق  ةرم  ریغ  يتاملك  يف  ركفأ   . ةافطصمو ةاقتنم  تارابعب  اھریغو  اھمامأ 
نوكیس هبتكأس  ام  وأ  هلوقأس  ام  لھ  لؤاستلا : ىلإ  اھبولسأ  ينعفد   . اھعیشأو

دحأ وھ  رتفدلا  اذھ  نأ  معزأ  مأ ال؟  موجن  سمخلا  يذ  يمأ  رتفد  يف  ةماقإلاب  اريدج 
. اھب يطابتراو  ةباتكلاب  يقلعت  بابسأ  مھأ 

. مویلا اذھ  ىتح  رتفدلا  اذھب  يندياعت  يمأ  تلاز  امو  تربك 

ءاسم ةعاسلا 7: 46 

نم 3 رثكأ  كالتما  يف  حجن  هنكل   ، ةیعماجلا هتسارد  لمكي  نأ  عطتسي  مل  بلاطك 



. ةیكریمألا هاتوي  ةيالو  يف  قدانف 

ةریس أرق  امدنع  هتایح  يف  لوحتلا  ةطقن  نأ  وھ  يكریمألا  باشلا  هلاق  ام  مھأ 
يف هلمع  نم  زتير  درط  دقلف   . ةریھشلا زتيرلا ) قدانف  ةلسلس  بحاص  زتیر ) رازیس  )
يف هتاناكمإب  قدنفلا  ريدم  ةعانق  مدع  رثإ  ةيرسيوسلا  جيرب )  ) ةدلب يف  ریغص  قدنف 
مویلا حبصأ  همساب  عيدب  قدنف  ءاشنإ  ىلع  لمعلا  ىلإ  هعفد  امم   ، يقدنفلا لمعلا 

. ةیھافرلاو ةماخفلل  امر 

يف حاجن  نم  هیلإ  لصو  امو   ، يكریمألا باشلا  اھاقلأ  يتلا  ةرضاحملاب  اریثك  ترثأت 
براجتلا درس  ةیمھأ  اضيأ  تكردأو   . ةعماجلا نم  يماردلا  هلصف  مغر  لامعألا  لاجم 
تاياكحو  ، ةدارإلا اھنم  مھلتسن  صصق  ىلإ  جاتحن  انلكف   . انتایح يف  اھقیثوتو 

. هرقتفن يذلا  لمألا  انحنمي  دق  دحاو  فقومف   ، حاجنلل زیفحتلا  اھنم  صلختسن 

ةفاقث نم  ررحتن  نأ  انیلع   . كلذك لمألا  يف  امنإو   ، بسحف لاملا  يف  سیل  رقفلا 
ةباشو باش  نم  مكف   . ءاخسب اھئاشفإ   .. اھتعاشإ يف  أدبنو  انبراجتو  انصصق  راخدا 

. املح تلعشأ  ةصق  بر   . مھتايدحتو مھتابوعص  زواجت  ىلع  ةصق  مھتدعاس 
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مغر لدعملا  سفنب  جرختیس  هنأ  دلاخ  يندعوو  نم 5 . لدعمب 5  لوألا  يساردلا 
. ةيرسألاو ةیلمعلا  هتاطابترا  هجاوز و 

أبنب ينمركيو   ، رطاعلا هتوصب  ينحفاصي   . لصف لك  ةياھن  يعم  لصاوتي  دلاخ  راص 
. مرصنملا يساردلا  هلصف  داوم  لك  يف  قوفتب  هحاجن  يف  لثمتي  دیعس 

يب لصتي  مل   . لصف رخآ  هبولسأ  ریغ  ادلاخ  نأ  دیب   ، يرودلا لاصتالا  اذھ  ىلع  تدتعا 
لدعمبو فرشلا  ةبترمب  هجرخت  أبن  اھیف  يل  لقني   ، ةینورتكلإ ةلاسر  يلإ  لسرأ  لب   ،

.4

. جرختلا ةقیثول  ةیئوض  ةروص  اھعم  اقفرم  نم 5،   8

يذلا رثألاف   . حاجنلا صصق  نع  ةباتكلا  ىلع  يلابقإ  بابسأ  دحأ  ادلاخ  نأ  ارس  سیل 
اباجيإ سكعني  هبتكت  ام  نأ  رعشت  نأ  لمجأ  امف   . ادج اریبك  ناك  يسفن  يف  هكرت 
صصق نع  ةباتكلل  اقوت  رثكأ  ينتلعجو  ينتمھلأ  دلاخ  عم  يتقالع   . نيرخآلا ىلع 

. انایحأ ىودعلاب  لقتني  حاجنلا  نأ  اناميإ  رثكأ  ينلعج   . رغص امو  اھنم  ربك  ام  حاجنلا 
انتاعمتجم نأ  دقتعأو   ، كزفحيو كمھلي  دق  كھبشت  صصق  نع  هؤرقتو  هعمست  امف 
ةیھفشلا انتفاقث   . اھریثأتو اھرثأ  مغر  صصقلا  نم  عونلا  اذھ  يف  ادج  ةریقف  ةیبرعلا 

. ةمیظع تاحاجن  نم  لایجألا  مرح  انبراجت  نأش  نم  انلیلقتو 



لامعأ لجر  اھاقلأ  يتلا  ةرضاحملا  ةدحتملا  تايالولا  يف  تاونس  لبق  ركذتأ  تلز  ام 
هتبرجت لوانتت  تناك   . ةعماجلا بالط  ىلع  باش 
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نم اھب  اطبرتو  ةمواقم  اودجو  مھنأل  اھولاتغا  وأ  مھسفنأل  اھورخدا  مھنكل  ةفیطلو 
. مھطیحم

اھفرتقن يتلا  ةمیظعلا  ةنایخلا  هذھ  يف  ةریبك  ةیلوؤسم  نوملعملاو  ءابآلا  لمحتي 
نم ریثكلا  نأ  نیسانتم  جھانملاب  مامتھالا  مھمظعم  سرك  دقل   . انتاياوھ هاجت 

. اھجراخ وھ  عادبإلا 

لباقملا يفو   . اعادبإو اقلأت  عمتجملا  داز  املك  عمتجم  تاياوھ  تددعتو  ترثك  املك 
. لمو ةباتر  دادزا  املك  ام  عمتجم  تاياوھ  تھباشتو  تصلقت  املك 

رخاز ملاع  طسو  هباحر  يف  درفلا  شیعي  نأ  عمتجملل  ةديدعلا  تارایخلا  عیش 
. صرفلاب

ردتس يتلا  ءایشألا  يھ  ةداعسلاب  ئلتمن  نحنو  اھب  موقن  يتلا  ةریغصلا  ءایشألا 
ةریغصلا ءایشألا  هذھ  تلمھأ  اھنأ  انتاعمتجم  ةلكشم   . ریفولا حرفلاو  ریخلا  انیلع 

. ةریبكلا ةداعسلا  ىلع  ضبقلا  نم  اھمرح  امم 

ریبكلا راشتنالاو  زوفلا  اذھ  اوققحو  اوحجن  قرشلاو  برغلا  يف  لامعألا  داور  بلغأ 
. هب نوموقي  امب  مھعلوو  مھفغش  لضفب 

هققحنس يذلا  حاجنلا   . رمثتو ربكت  ىتح  اھيورنو  ةریغصلا  انتاياوھ  يمنن  نأ  انیلع 
. اعادبإو ةبالصو  ةقث  رثكأ  انلعجیس   . نيرخآلا لبق  انلھذیس 

دجیس بحي  امع  ىلختي  نم   . هفغش نع  ىلخت  اصخش  ىرأ  نأ  ينفسؤي  ام  رثكأ 
. بحي ام ال 

25

حاجنلا 	 ىودع
نع اھتبتك  ةصقب  ارثأتم   ، نارجن نم  يثراحلا  دلاخ  ابيرقت  تاونس  وحن 5  لبق  ينفتاھ 
ةاناعم نأ  رعشي  هنأ  دلاخ  يل  لاق   . هصصخت ریغ  نأ  دعب  ةیسفنلا  هتاناعم  زواجت  لیمز 
هنأو ریبك  دح  ىلإ  هتاناعم  هبشت   ، ذئتقو اھنع  تبتك  يتلا  نمحرلا  دبع  يقيدص 

. هرثأ يفتقیس 

رعشي مل  هنكل   ، ضايرلاب دوعس  كلملا  ةعماج  يف  يلآلا  بساحلا  سرد  دلاخف 
رتویبمكلا عم  ةدیجلا  هتقالع  مغر   ، هبساني يذلا  صصختلا  وھ  اذھ  نأب  ةظحل 



دعب  ، لعفلاب ةعماجلا  كرت  دق  ناك  دلاخ  ينفتاھ  امدنع   . ةيوناثلا ةلحرملا  يف  هقوفتو 
يف ةلثمتملا  همالآ  نفدیل   ، لمعلا قوس  ىلإ  برھو   ، نیماع وحن  اھیف  ىضمأ  نأ 

لامآلا مغر   ، صصختلا اذھ  يف  ةیعماجلا  هتسارد  ةلصاوم  ىلع  هتردق  مدع 
دلاخ ينربخأ   . ركبملا يساردلا  هقوفت  رثإ  هترسأ  هیلع  اھدقعت  تناك  يتلا  ةضيرعلا 

تدقتعاو ينعدو   . ةساردلا دعاقم  ىلإ  هدیعیس  هنع  تبتك  نم  نأ  هلاصتا  لالخ  نم 
. ریخألاو لوألا  لاصتالا  نوكیس  هنأ 

هلوبق أبن  يل  فز   . ىلوألا هتملاكم  نم  روھش  وحن 6  دعب  اددجم  يب  لصتا  دلاخ  نكل 
لصفلا نم  هئاھتناو  نارجن  ةعماج  يف  اباستنا 

31

ثولغملا هللادبع 

، ءاخسب سبتقت   . كانھو انھ  هرثنأو  هرشنأو  هبتكأ  امم  اھبجعي  امب  هؤلمت  تحبصأ 
. اھعنصن موجنو  اھمسرت  دوروب  يفورح  طیحتو 

. ریغص لفطك  هب  جھتبأ   . تعفتراو تداز  لب   ، عجارتت وأ  وذت  مل  رتفدلا  اذھب  يتحرف 
اھدلج  ، اھتيانعو اھمامتھا  قحتسي  ام  بتكأ  تلز  ام  يننأ  رعشأ  هب  تزف  املك 
يھف  . ریبك دوھجم  ىلإ  جاتحي  وھف  اریغصو  اطیسب  ادب  ولو  ىتح  رتفدلاف   . اھمركو

. لیمجلا اھطخب  هبتكت   . اھسفنب هدعت  نأ  ىلع  صرحت 

هنم غرفت  نأ  دعبو   . ينرسأيو ينرحسي  يذلا  ذاخألا  اھقیلعت  ةلمج  لك  راوجب  عضتو 
. اھرخدت ةیفاضإ  ةخسن  هنم  عبطت 

5  ) ةنافس  ، يتنبا لعف  ةدر  أرقأو  ةبرجتلا  هذھ  ضوخأل  يضاملا  عوبسألا  يرود  ءاج 
ةركفب اذوخأم   ، يتجوز عم  نواعتلاب  هدادعإب  تمق  يذلا  لوألا  اھرتفد  ىلع  تاونس )
مامأ هضرعتست  تذخأ   . روفصعک هب  تراط   . يتاعقوت يتنبا  لعف  ةدر  تقاف   . يمأ
اذامو  .. تمسر اذام   ، تلق اذامو  تبتك  اذام  اودھاش  مھل : لوقت   . اھبراقأو اھتاقيدص 

؟ تعنص

نأ لواحأو   ، لبقملا ماعلا  ةركفلا  هذھ  ريوطت  يف  ركفأ  ينتلعج  ةقلحملا  اھلعف  ةدر 
وأ لیمز  عم  اھب  موقأ  نأ  اضيأو   ، مكعم اھمساقتأ  نأ  تيأر   . لزنملا طیحم  زواجتت 

نإ  ، لبقملا رطفلا  دیع  يف  ةبحم  نوبرعك  هل  اھثعبأو  بتكي  ام  عباتأ  صخش  وأ  قيدص 
ءاش هللا.

ةشھدلاو لامجلل  جورن  نأ   . بحن نمل  بحن  ام  عمجنل  ةلیمج  ةصرف  دیعلا  لعجنل 
. ةطاسبلاو

اھیمدق 	 هربتعت 	و	 هبلق 	 اھربتعي



..ةلیلق رھشأ  نم  رثكأ  ةفیظو  يأ  يف  لمكی  .ةرادجب ال  اسئای  اناسنإ  ناف  كیر  ناك  ابیرقت  اماع  لبق 13 
اھلمع ةعیبط  الولو  .ةدیحولا  ھتقیدص  يھ  ھتجوز  تناك  .ادحأ  بحی  الو  دحأ  ھبحی  .ءاقدصأ ال  كلمی  ال 

.اركبم اھرسخ  امبرل  ةلیوط  تاعاس  لزنملا  جراخ  اھدجاوت  بلطتت  يتلا 

نمدأو رمخلا ، برشیو  مویلا ، يف  رئاجس  بلع  نخدی 3  .وھللاو  رھسلا  ىلع  ھلام  قفنی  ناك 
نم .نینسلا  تارشعب  هرمع  نم  ربكأ  ودبی  ناك  .ھتحصو  ھتئیھ  ىلع  ھلامھاو  ھكولس  سكعنا  .تاردخملا 

ضبنی ھبلقو  ناتثولم  هاتئرف  .ةقثاو  ىطخب  توملا  ىلإ  يضمی  ھنأ  مزجیس  كاذنیح ، كیر ، حفصتی  ناك 
.دیدش ءطبب 

.بقع ىلع  اسأر  ھتایح  ةلفطلا  هذھ  تبلق  دقل  .يدام  اھامس ، ةلیمج  ةریغص  ةلفطب  كاذنیح  كیر  قزر 
اھتباصإ اھتدالو  ىلع  نیرھش  رورم  دعب  ءابطألا  فشتكا  .ىنبمو  ةمیق  .ىنعمو  افدھ  ھتایحل  تلعج 

يف دیحولا  سئایلا  ناف  دعی  ملف  .ام  اراھنا  .ناوبألا  اھلمتحی  نأ  نم  ربكأ  ةمدصلا  تناك  .يغامد  للشب 
ةأجف نكل  .عیباسأل  طابحإلاو  نزحلا  نم  ةماود  يف  الخد  .اھل  یثری  لاح  يف  تراص  ھتجوز  .ھلزنم 

ظقیتسا
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اھاحنمی نأ  يف  ھتجوزو  كیر  لمأ  ربكو  تنبلا  تربك  .ھیلإ  ھتنبا  ةجاحب  رعش  .ملألا  ةبوبیغ  نم  كیر 
اھلمح املك  ھتنبا  نأ  كیر  ظحال  .لافطألا  مظعم  اھب  عتمتی  يتلا  ةحصلا  نم  اھنامرح  ضوعت  ةداعس 

ىتح ایموی  ھفتك  ىلع  اھلمحی  حبصأف  .ءاكبلا  نع  تفقوتو  تمستبا  عراشلا  ىلإ  اھب  جرخو  ھفتك  ىلع 
نود تاعاس  ىلإ  عراشلا  يف  الیوط  اھب  ریسی  كیر  ىسمأ  .ھتنبا  ھجو  نم  اھفطقی  ةماستباب  ھسفن  ئفاكی 
هایملا تاروراق  ةباثمب  يھ  ةئیربلا  اھحمالم  ىلع  وفطت  يتلا  اھتداعس  تناك  .رجض  وأ  بعتب  رعشی  نأ 

.نیقھرملا نیقباستملا  ىلع  نوعوطتملا  اھعزوی  يتلا 

وھو نوثاراملا  قابس  يف  ةكراشملا  ھیلع  حرتقاو  ھتقش ، باب  مامأ  ھتنبا ، لمحی  وھو  هراج ، ھفقوتسا 
.جاعزنا نود  ھفتك  ىلع  تاعاسل  اھلمح  ىلع  داتعا  ھنأ  ماد  ام  يدام  لمحی 

تاعرسب نكل  ھتلفط  لمح  ىلع  كیر  بردت  .ةركفلا  تكراب  يتلا  ھتجوز  ىلإ  هراج  حارتقا  كیر  لقن 
الماح ضكرلا  ىلع  كیر  بردت  نم  رھشأ  ضمت 4  مل  .نوثاراملا  يف  ةسفانملا  عیطتسی  ىتح  ربكأ 

.ندنل نوثارام  يف  لیجستلا  باب  حتف  ىتح  ھتنبا 

ھتقفار .لاطبألا  لك  نم  راظنألا  فطخ  هروضح  نكل  افضاوتم ، امقر  لجس  .قابسلا  يف  كیر  كراش 
..تاعاسلا ھتنبا  ةماستباو  ھتاوطخ  تدصر  .ةینویزفلتلا  تاونقلاو  نیروصملا  تاسدع  قابسلا  لاوط 

دیدعلا ىلع  افیض  ناكو  قابسلا  نیوانع  كیر  ردصت  يلاتلا  مویلا  يف  .وھزب  ھتلاسبو  هرارصإ  تبقار 
.ةینویزفلتلا تاطحملا  نم 
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ھترسأ ھب  وھزت  میظع  ناسنإ  ىلإ  دیعبلاو  بیرقلا  ھضغبی  نمدم  طبحم  سیعت  ناسنإ  نم  كیر  لوحت 
.ھنطوو ةریغصلا 

ھبشأ وھو  نولثایرت ،)  ) يثالثلا تاقابس  يف  كراشی  ھلعج  كیر  ھب  يظح  يذلا  ریبكلا  مامتھالا  اذھ 
قابسلا اذھ  يف  اھدلاو  يدام  تقفارو  .يرجلاب  يھتنیو  تاجاردلا ، بوكر  مث  ةحابسلاب  أدبی  نوثاراملاب ،

.هرھظ ىلع  ىرخأو  ھفتك  ىلع  ةرات  يثالثلا 

13  ) ھتنبا لمحی  وھو  نیقباستملا  تائم  ىلع  زوفیو  امدقتم  ازكرم  ققحی  وھو  ارثؤم  كیر  دھشم  ناك 
.ائیش نولمحی  مھو ال  اماع )

لوحی نأ  كیر  عاطتسا  .خیراتلا  هاسنی  الامھلم  ایئانث  الكشف  اھیمدق ، هربتعت  يھو  ھبلق ، ھتنبا  كیر  ربتعی 
بجی انضرتعت ال  يتلا  بعاصملا  ضعب  نأ  كردن  نأ  انیلعف  .نابكرلا  اھلقانتی  حاجن  ةصق  ىلإ  ھتاسأم 

« نرقلا وبأ   » بقل ھیلع  ةیناطیربلا  ةفاحصلا  تقلطأ  .ھیلإ  انعفدتو  هایإ ، انمھلت  لب  حاجنلا  نم  انعنمت  نأ 
اھفصی يتلا  ھتنبا  ةماستبال  ھققح  ام  يف  لضفلا  اھجرم  بقللا  ضفر  ھنكل  ھعمتجمو ، ھتنبال  ھمدق  ام  رثإ 

«. ملاعلا يف  لمجألا   » اھنأب

، ھسأر يف  لعتشی  يذلا  ضیبألا  رعشلاو  كیبأ  رمع  كعدخی  .اوذخأی ال  نأ  نود  نوطعی  انءابآ  مظعأ  ام 
.كایادھو كتماستبا  ىلإ  جاتحی  لفط  ھلخاد  يف 

 



ضايرلا 	 يف 	 لجر 	 دعسأ
يف وھو  ضایرلا  يف  عورم  يرورم  ثداح  ىلإ  لیادلا  دمحم  نب  دعسأ  باشلا  ضرعت  ماع 1987  يف 

ةبوبیغ يف  باشلا  نذؤملا  لوخد  ىلإ  ثداحلا  اذھ  ىدأ  .رجفلا  ةالصل  ایدانم  ناذألا  عفر  ىلإ  ھقیرط 
ھل بتك  .امیرك  ناك  ىلاعتو  ھناحبس  نكل هللا  .اح  اھنم  جرخیس  ھنأ  نیلئافتملا  رثكأ  دقتعی  مل  ادج  ةلیوط 
، ةظحللا ىتح  اھنم  يناعی  لاز  ام  مالآ  هدسج  يف  تظقیتسا  نكل  ةبوبیغلا  نم  دعسأ  قافأ  .ادیدج  ارمع 

.نمزملا عجولل  اریسأ  ھتلعج  ضارمأو  تافعاضمو  يفصن  للش  ىلإ  ضرعت 

ضرعت يتلا  ةرتفلا  سفن  يف  نامثع  ھنبا  ةدالو  نأ  الإ  دعسأ  ىلع  تلطھ  يتلا  ةنیزحلا  ءابنألا  لك  مغر 
ریغصلا ھنبا  ةماستبا  دھاش  املك  ناك  .لمألل  ةریبك  ةحاسم  ھتطعأو  ھمالآ  ةدح  تففخ  ثداحلا  ىلإ  اھیف 

ةدع ھیف  دقر  يذلا  ىفشتسملا  نم  جورخلل  ةحماج  ةبغرب  رعشی  ھشارف  ىلع  هراوجب  ھمأ  ھعضت  امدنع 
رھشأ

.ریرسلا نم  ررحتلا  ىلع  ھتردقو  ھتلاح  نسحت  يف  ىلاعتو  ھناحبس  دعب هللا  لوألا  عفادلا  نامثع  ناك 
يسرك ىلع  اریخأ  دعسأ  جرخ 

 



ثولغملا هللادبع 

ةدقعملا ةیحصلا  ھفورظ  نكل  دوعس  نب  دمحم  مامإلا  ةعماج  يف  ھتسارد  فنأتسی  نأ  لواحو  كرحتم 
ھلوصو ىلع  قبتی  مل  يذلا  ھملحل  ھتقناعم  نود  انلاح  ذئتقو ، ھلابقتسال ، ةأیھملا  ریغ  ةعماجلا  قفارمو 

.ریثك ھیلإ 

اھجوز ةمدخل  اھتایح  رخست  نأ  ترثآ  يتلا  ةبیبطلا  ھتجوز  نم  رارصإلا  نم  ریثكلا  دعسأ  دمتسا 
.دبعملا ریغو  ملظملا  ھقیرط  رینی  اءوض  ءافولا  اذھ  ناك  .بوكنملا 

نم ھجورخ  يف  ریبك  لكشب  تمھاس  تقولا  سفن  يف  ھل  ةضرممو  ةبیبطو  ةجوز  تناك  نامثع  مأ 
.ثداحلا دعب  ىلوألا  ھتاونس  لالخ  ھترصاح  يتلا  ةیسفنلا  ةمزألا 

هراكفأو ھتقاط  نم  ریثكلا  اھیف  خض  ةفیظو  ىلع  لصح  ادیور  ادیور  ةیعیبطلا  ھتایح  ىلإ  دعسأ  داع 
ناك .ھتریسم  فنتكت  يتلا  تایدحتلاو  باعصلاو  قئاوعلاب  ثرتكم  ریغ  يضمیو  ملحی  لظ  .ھتیویحو 

.لمعلاو لمألا  يف  رارمتسالل  ھل  نیمعاد  ریخ  ھمأو  نامثع 

ءانثأ رحبلا  يف  ھتافوو  دیحولا  ھنبا  قرغ  يف  لثمتت  ةدیدج  ةبكن  ىلإ  دعسأ  ضرعت  مالحألا  طسو  يف  نكل 
.يبرعلا جیلخلا  لحاس  ىلع  ةیفیص  ةزاجإ 

.ھمالحأ نم  ىقبت  ام  لك  علتبا  ةرملا  هذھ  دیدش  ملأب  سحأف  هریغ  بجنی  دق ال  يذلا  هدبك  ةذلفو  ھنبا  يفوت 

دقتعا نامثع ،»  » دیحولا امھنبا  مأو  ھتجوز  مھسأر  ىلعو  ھبراقأ  لك  لب  هدحو  دعسأ  حتجی  مل  ملألا 
.دعسأ ةیاھن  يھ  نامثع  ةافو  نأ  عیمجلا 
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.لمأو ملح  نم  هأدب  ام  لصاویل  نازحألا  ماكر  نم  سرونلا  رئاطك  ظقیتسا  ھتداعك  ھنكل 

مل ھنأك  ةسامحو  ةوق  نم  يتوأ  ام  لكب  يریخ  عورشم  نم  رثكأ  يف  مھاسو  .يراجت  عورشم  ریغ  حتتفا 
.هللا ةمحر  نم  طنقی  نأ  نود  ایموی  ةاناعملاو  ملألا  عرجتی  ھنأ  مغر  ادبأ  ناعی  ملو  طق ، ملأتی 

يف ھماود  نم  دوعی  نأ  دعب  ھیح  يف  راطفإلا  ةدئام  ىلع  ایموی  فارشإلاب  ناضمر  يف  دعسأ  موقی 
لضفب ةعئاجلا  ةففعتملا  رسألا  نم  ریثكلل  ةمیرك  ةایح  نمؤیل  راھنلاب  لیللا  لصاوی  .ينطولا  سرحلا 

.ھصالخإو ھتاقالع 

.ةرباثملاو ةیدجلا  يف  .حافكلاو  ربصلا  يف  امیظع  اشرد  انل  مدقی  لیادلا  دمحم  نب  دعسأ  لیمجلا  نإ 
نع اونغتساو  اوسئی  مھنكل  دعسأ  ھل  ضرعت  امم  ریثكب  لقأ  وھ  امب  مھالتبا هللا  نمم  نیریثكلا  فرعأ 

.مھطابحإل اوخضرو  مھنزحل  اونعذأ  .مھمالحأ 

ھتجوزو لیبنلا  اذھ  اھدسجی  يتلاك  ةئیضملا  براجتلا  ةعاشإ  يف  لثمتت  اعیمج  انقتاع  ىلع  ةیلوؤسم  ةمث 
لازام ةایحلا  دیق  ىلع  انمد  امف  .انتیاھن  عنصن  نم  اندحو  اننأو  هالتبا ،» ادبع  بحأ  اذإ  نأ هللا   » كردنل

.حلفنو حجنن  نأو  رینتسنو  رینن  نأ  انعسوب 

ةلوطم ةیفحص  تاءاقلو  ةروصم  ةینویزفلت  ریراقتب  يظحل  ملاعلا  اذھ  يف  رخآ  ناكم  يف  دعسأ  ناك  ول 
انجذامن لھاجتن  .ماھلإلا  دیجن  الو  لامھإلا  نقتن  فسألل  نحنف  .ةلومم  ةیعاذإ  تاراوحو 
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.ةھافتلاو ةجاذسلا  ةعانص  الإ  دیجت  يتلا ال  ةیحطسلا  جذامنلا  ركذتسنو  ةقرشملا 

يف اھرامثتساو  هومدق ، امل  انانتماو  انافرع  تایصخشلا  هذھ  زاربإ  ىلإ  ةجاحلا  سمأب  انتاعمتجم 
.ارابكو اراغص  انقامعأ  يف  لحفتسی  أدب  يذلا  طابحإلل  يدصتلا 

ءانبأ رثكأ  نم  دعی  امنیب  ضایرلا  يف  لجر  دعسأ  ھبسحیس  لیادلا  دمحم  دعسأ  ةماستبا  ىری  نم  نإ 
يف انلو  فورظ  نم  انتھجاو  امھم  ءاسعت  مأ  ءادعس  نوكن  لھ  ...انرئاصم  ررقن  نم  نحن  .املأ  ضایرلا 

.ةنسح ةوسأ  نامثع  يبأ 

؟ ءابرغلا 	 انؤانبأ 	 بحي 	 اذامل
.رتسشنامب ىفشتسم  يف  قیدصلا  يترایز  ءانثأ  يناطیرب  ضرمم  تاونس )  5  ) يتلفطو ينفقوتسا 

ھكسمت امع  اھلأس  ھنكل  .طقف  رابكلل  ةرایزلا  نأ  ةعیرذب  لوخدلا  نم  اھعنمیس  ھنأ  ىلوألا  ةلھولل  تدقتعا 
يضرألا قباطلا  يف  عقی  يذلا  ناكدلا  نم  وتلل  امھتیرتشا  ریغص  ملقو  رتفد  ھنأب  ھتباجأف  .اھدی  يف 

اماعط بلطأ  لھ  كدی ، يف  نیلمحت  ام  ببسب  معطم  يف  ةلدان  كتننظ  انأ  ...هوأ  : » اھل لاقف  .ىفشتسملل 
اھولعت طسوتم ، مجح  ازتیب  دیرأ  : » اھیلع درف  معن .» تلاقو : تمستباف  يتدیس .»

ھیلمی ام  بتكت  اھنأب  يتنبا  ترھاظت  تحمسول .» يسیبب ، تیاد  لضفأ  امك  .رضخأ  لفلفو  نبجو  مطامط 
اذامل : » اھل لاق  .ائیش  دجی  ملف  رتفدلا  ھتلوان  .تبتك  ام  ھیرت  نأ  اھلأس  ھبلط  ىھنأ  امدنعو  .اھعماسم  ىلع 

ام ةئجھت  فرعأ  ال  : » ضیفخ توصب  ھیلع  تدر  يبلط .»؟ يبتكت  مل 

رتفدلا يف  فرح  لك  بتكت  يھو  اھبقاری  ناكو  افرح ، افرح  اددجم  بلطلا  ةئجھتب  ماقف  تبلط .»
ةیعاد ةغرافلا  اھیدی  تطسب  حیحص  وحن  ىلع  ھبلط  ةباتك  نم  تھتنا  نأ  دعبو  .ھتباتك  ىلع  اھدعاسیو 

، هانعدو مث  ةرارحب  اھركش  .نیتریغصلا  اھیدی  نم  ةموعزملا  ازتیبلا  طاقتلال  هایإ 

ثولغملا هللادبع 

ةبلع ھعمو  دیدج  نم  دیفید  ضرمملا  لطأ  قئاقد  نم 5  لقأ  دعب  .يقیدص  ةفرغ  وحن  اھعم  تھجتاو 
عضی وھو  ھل ، اھترضحأ  يتلا  ةیھشلا  ازتیبلا  ىلع  اھل  ةأفاكم  اھنأ  ادكؤم  يتنبال ، اھادھأ  ةریفص  ناولأ 

رخآ يف  كانھ   » اھل لاق  مث  .ھل  اھتمدق  اھنأ  يعدی  يتلا  ازتیبلا  ةذل  نع  اریبعت  ھیتفش  مزیو  ھنطب  ىلع  هدی 
ام انبھذ  يقیدص  ةدایع  نم  تغرف  نأ  روف  تببحأ .» ام  ىتم  اھیف  يبعلت  نأ  كناكمإب  باعلأ  ةفرغ  رمملا 

ينزھت ةنافس  يتنباو  الإ  ةدودحم  قئاقد  ىوس  ضمت  مل  دیفید ، اھیلإ  اندشرأ  يتلا  باعلألا  ةفرغ  ىلإ 
«. دیفید : » تباجأف نیدیرت ،»؟ اذام  : » اھل تلق  .ةوقب 

ثدحت ھنأل  ضرمملا  ةنافس  تبحأ  .اھمامأ  صقارتت  يتلا  ةفلتخملا  باعلألا  نم  رثكأ  يتنبا  دیفید  رحس 
لالخ اھسفن  يف  ةریبك  ةقث  اھاطعأ  ھنأل  ةلفطلا  ھتبحأ  .ھتقو  اھحنم  كلذ  لبقو  اھیلإ ، ىغصأو  اھعم ،
اھبھت ةقثلا ال  هذھ  .مھھابتنا  لج  اھنوریعیو  رابك  عم  ثدحتت  نأ  عیطتست  اھنأ  نمؤت  اھلعج  .تاظحل 

ةنیل تراص  .دیفید  عم  رباعلا  ءاقللا  دعب  اریثك  تعفترا  يتنبا  تایونعم  نأ  تظحال  .نحن  امنإو  باعلألا ،
.ةقثلا مھحنمن  الو  باعلألا  انلافطأ  حنمن  اننإ  .لقأ  رمذتتو  رثكأ  مستبت  .ةلیللا  كلت  اھتدلاوو  يعم  رثكأ 



.مھعم ربكت  ةقثلا  نكل  مھنع ، رغصت  باعلألا 

اتقو يلفط  حنمأ  نأ  ةرورض  يف  لثمتت  ركذلا ، بیط  ضرمملاب ، يئاقل  ذنم  ةخسار  ةعانق  يدل  تلكشت 
دعب تظحال  .ينتزفحو  ينتمھلأ  ةریغص  قئاقد  اھتلعشأ  يتلا  ةریبكلا  ةجھبلاف  .رثكأ  امامتھاو  ربكأ 

.اھسفن يف  اھتقث  ىتحو  اھرعاشمو  يتنبا  تایونعم  يف  قرفلا  ةبرجتلا 

رابكلا سیل  .اھطیحمب  اھتقالعو  اھب  يتقالع  ىلع  اثدحتمو  ایفصم  اھتقفنأ  يتلا  تاعاسلا  هذھ  تسكعنا 
ثیح ال نم  انلافطأ  يعو  نأش  نم  انایحأ  للقن  .نولعفی  راغصلا  ىتحف  مھیلإ  عمتسی  نم  نولضفی  مھدحو 

ةقیقحلا يف  امنیب  مھبسكنو ، مھنع  انبایغ  ضوعن  نأ  عیطتسن  تایولحلاو  باعلألاب  اننأ  دقتعن  .بستحن 
يف ةبعل  مظعأ  يف  رفاوتت  يتلا ال  ةقثلاو  ةنینأمطلاب  مھرعشی  مھعم ، انتقو  لدعی  ءيش  الف  مھرسخن ،

.ملاعلا

انؤانبأ ربكی  امدنع  .ھلافطأ  عم  ھب  طیخب  ھباحصأ  عم  تقولا  يف  امیرك  اصخش  دھاشن  نأ  نزحملا  نم 
نع نیدیعب  ءابرغلا ، نم  نیبیرق  مھدجنس  .انسفنأ  قح  يفو  مھقح  يف  هانبكترا  ام  ةحادفب  رعشنس 
مھنایكب مھورعشأ  نیذلا  مھ  .مھعم  اوكحضو  اوثدحتو ، مھیلإ ، اوغصأ  نم  مھدحو  مھ  ءابرغلاف  .ءابرقألا 

نأ كردنس  فسألل  نكل  .اركبم  هانبكترا  ام  بوصن  نأ  لمأنو  لمعنو  اریثك  اھنیح  مدنتس  .مھدوجوو 
.لدبتسی الو  دری  اقباس ال  هانددب  يذلا  تقولا 

قالخلا 	 ماقتنالا
.ةسردملا يف  ھقافرل  اھعیبی  يتلا  قنعلا  تاطبر  ببسب  ةیوناثلا  ةلحرملا  يف  زتیشزبیل ، فلار  رھتشا ،

فورحو ةینوتراك  تایصخشو  ریھاشم  روصب  ئلتمت  .ةفولأم  ریغ  قنع  تاطبر  مھیلع  ضرعی  ناك 
حجن .ھئالمز  ىلع  ةفعاضم  راعسأب  اھعیبیو  ةصیخرلا  قاوسألاو  نیلئاجلا  ةعابلا  نم  اھیرتشی  .ةمخض 
انلام ھلزنم  ىلإ  دوعی  فلار  ناك  .يلاملاو  يفرعملا  هدیصر  زیزعت  نم  نوتنیلك ، تیو  يد  ھتسردم ، يف 
مساف .ةسردملا  يف  بلاط  سعتأ  امبر  .اشیعت  ناك  كلذ  لك  مغر  نكل  .دوقنلاب  ھبیجو  تامولعملاب  ھسأر 
ةغللا يف  ةئیذب  ةظفل  يھو  تیش ،)  ) ةدرفم ىلع  لمتشی  وھف  .ھئالمز  ضعب  مكھتل  اردصم  ناك  ھتلئاع 

مھفاقیإ عطتست  مل  اھنكل  ھتلئاع ، مسا  رثإ  ھنم  رخسی  نم  ةبقاعم  ةسردملا  ةرادإ  تلواح  .ةیزیلجنإلا 
امدنع اھددری  وأ  ھتبیقح ، يف  اھعضیو  ةرخاس  لئاسر  ةباتكب  اھدیدھت  ىلع  لیاحتی  مھضعب  ناك  .امامت 

.ھجرخت لفح  يف  ناك  أوسألا  نأ  الإ  ةیوناثلا  ةلحرملا  ةلیط  ھشاع  يذلا  نزحلا  مغر  .مھل  هرھظ  ریدی 
كرت مھتاینمأو ، ةیوناثلا  بالط  روص  لمحی  يذلا  ةسردملا ،) باتك   ) ةسردملا ةرادإ  تعزو  امدنعف 

.ارینویلم حبصی  نأ  يف  نمكت  يتلا  فلار ، ةینمأ  لوح  اوقلحتو  باتكلا  يف  روصلاو  تاینمألا  عیمجلا 
لفحلا لامكإ  مدعل  هاعد  امم  ةملاحلا  ھترابع  ببسب  ةعذاللا  ةیرخسلاو  مكھتلا  نم  لباوب  هورطمأ 

.ھلزنم ىلإ  ابئاخو  اقناح  ةدوعلاو 

نیرول ىلإ  ھتلئاع  مسا  ریغو  لامعألا  ةرادإ  ةساردل  كوراب  ةیلكب  ةیوناثلا  يف  ھجرخت  دعب  فلار  قحتلا 
ةكرش يف  تاعیبملل  ابودنم  لمعی  نأ  رثآ  .ھتسارد  عباتی  مل  ھنكل  ةیرخسلا ، نم  ةدیدج  ةلوجل  ابنجت 

ماع يف  ادیدحتو  تاونس  ةدع  دعب  .لقتسم  رجتم  حاتتفا  ىلع  هدعاست  ةربخ  باستكال  زرذورب  سکورب 
ھمیمصت نم  قنع  ةطبرأ  عیبل  اصاخ  ارجتم  سبالملل ، نتاھنام  عناصم  نم  معدب  نیرول ، فلار  حتتفا   1967

تارتسلاو ناصمقلا  میمصت  يف  لوخدلاو  عسوتلا  ىلع  ھعجش  اریبك  احاجن  هرجتم  ققحو  ولوب .)  ) مساب



ةفورعم ةیراجت  ةمالع  نیرول ) فلار   ) مسا حبصأ  ةلیلق  تاونس  لالخو  .تاروسسكإلاو  لیوارسلاو 
6 وحنب ھتورث  زبروف )  ) ةلجم تردق  ربمتبس 2011  يفو  .هرسأب  ملاعلا  يف  لب  بسحف  اكریمأ  يف  سیل 

.ملاعلا ءایرثأ  دحأك  تارایلم 

ماق دقل  .اركبم  ھتاینمأ  ىلعو  ھیلع  اومكھت  نیذلا  ةسردملا  يف  ھقافر  ھسنی  مل  فلار  ھققح  يذلا  حاجنلا 
ءامسأ مضی  يذلا  ماع 1957  ھتسردم ) باتك   ) راضحإب قافآلا  ھترھش  تغلب  نأ  دعب  ماع 1996  يف 

دعب .اطخ  ھمسا  تحت  عضو  نمع  ثحبلا  ةلواحم  ھتریتركس  نم  بلطو  مھروصو  ةسردملا  يف  ھقافر 
فلار لسرأ  .كلذ  نم  ققحتلل  مھب  تلصتاو  مھمظعم  لزانم  نیوانع  تدجو  يصقتلاو  ثحبلا  نم  رھشأ 
ىلعو ينركذت  امبر  : » اھصن هدی  طخب  ةلاسر  اھتقفربو  ةرخافلا  ھتاجتنم  نم  ةعومجم  مھنم  دحاو  لكل 
نیرول فلار  اقباس ، زتیشزییل  فلار  .كل  اركش  .يحاجن  ءارو  تنأ  .ادیج  كركذأ  انأ  نكل  .ال  حجرألا 
.هاغتبم ىلإ  لوصولاو  ھحومط  ةلصاوم  ىلع  ارارصإ  هداز  ھئالمز  مكھت  نأ  كردی  فلار  ناك  .ایلاح 
يذلا ریخألا  يدیربلا  درطلا  كلذ  نكی  مل  .ضھنیف  رثعت  املك  ھنم  نورخسی  مھو  مھھوجو  ىری  ناك 
ثعبی نأ  مھنیوانع  ىلع  رثع  نأ  ذنم  صرح  دقل  .لوألا  ناك  لب  نیقباسلا  ھلصف  ءالمزل  فلار  ھلسرأ 

.ةدیدج ةلیكشت  يأ  مھل 

امنإو ھیلإ ، اوؤاسأ  نم  سنی  مل  ھنأ  امك  .مامألا  ىلإ  ھعفدت  لب  ھمطحت  مكھتلا  تاملك  عدی  مل  فلار  نإ 
ةلاسر مھیلإ  لصوأ  .حاجنلا  ىلإ  ھتدایقل  مھمكھتل  هرامثتسا  كلذ  لبقو  هوفعو  ھحماستب  ارد  مھیلإ  ھجو 

لب ھحومط  حامج  حبكت  مل  ةیرخسلا  هذھ  نأ  دیب  ادیج ، مھتیرخس  ركذتی  لاز  ام  ھنأب  ةیراضحو  ةیكذ 
.هدوعص يف  تمھاس 

.انریغ عمو  انعم  هرركی  ىتح ال  ھئطخ  مجحب  انیلإ  ءاسأ  نم  رعشن  نأ  لیمج 

يل يوری  .اھل  رصح  مكھت ال  صصق  نع  عمس  وأ  ضرعت  .ةھباشم  صصق  ھیلع  ترم  وأ  رم  انبلغأ 
يذلا ھتدلج ، ءانبأ  دحأ  نأ  اكریمأ  يف  ةساردلل  يبرعلا  نطولا  يف  ةیئانلا  ىرقلا  ىدحإ  نم  مداقلا  يقیدص 

يف هاروتكدلا  ةسارد  ةعباتم  يف  ھتبغر  ھل  ىدبأ  امدنع  ھنم  رخس  وجاكیش  راطم  يف  ھلوصو  روف  هاقتلا 
نل ملح  يف  هرمع  تاونس  رادھإ  مدعب  ھحصنو  .ملاعلا  لوح  تاعماجلا  قرعأ  ىدحإ  وجاكیش ، ةعماج 
ھلاق ام  اذھ  ةفیظو .» نع  ثحبتو  كلھأل  دوعت  مث  ةیزیلجنإ  ةغل  سردت  نأ  كحصنأ ، : » الئاق ققحتی ،
نم جرخت  نكلو  وجاكیش  نم  جرختی  مل  مویلا  يقیدص  .ھفوج  يف  نطبی  ناك  اذام  ملعن  الو  .ھمامأ 

(، يت يآ  مإ   ) ةعماج يھو  تاصصختلا  ضعب  يف  اھزواجتت  امبرو  ةیمھأو  ةقارع  اھنع  لقت  ةعماج ال 
ھنطاوم مسا  ىلع  لصح  ھنأ  ول  ىنمتی  يقیدص  .نیقباسلاو  نیرصاعملا  ءاملعلا  مھأ  اھنم  جرخت  يتلا 

.مویلا ھیلإ  لصو  امب  هربخیل  وجاكیش  راطم  يف  ھملح  ھجو  يف  باوبألا  دصوأ  يذلا 

اشھدم اھلخش  نوكی  امبر  مویلا  اطیسب  اصخش  هارن  نمف  .ناك  امھم  ناسنإ  يأ  ملح  نم  للقن  الأ  انیلع 
انرحست تناك  املاطف  .ھیلع  ظفاحتو  ھیف  رمتست  نأ  لب  حاجنلا ، ققحت  نأ  سیل  حاجنلا  .دغلا  يف  اقیدبو 
ربتعیس امبر  يضاملا  يف  احاجن  دعب  ناك  امو  .مویلا  ةكبترمو  ةتھاب  اھارن  نیح  يف  اركبم ، ءامسأ 

.اھرییاعمو اھتافصاومو  اھموجن  اھل  ةلحرم  لك  .لبقتسملا  يف  ایدیلقت 

نم .دحأ  يأ  هاجت  يبلس  ؤبنت  يأ  ناطبإ  ىتح  وأ  ءاشفإل  اندوقت  نأ  ةعیرسلا  انتاعابطنال  حمسن  الأ  يغبنی 



اتقو دجی  نلف  تاعقوتلاو  نیرخآلاب  لغشنی  نم  .انتاوذ  ةیمنتو  انتاردق  ریوطت  يف  انتاقوأ  قفنن  نأ  ةمكحلا 
.تازاجنإلل

يز 	 غناوج 	 عدفض
يف اماع ، مھرامعأ 15  زواجتت  نیذلا ال  راغصلا ، اھبالط  نم  ادامای  وریھ  ةینابایلا  ةملعملا  تبلط 

اھحیرشتو اھلیلحتب  مایقلل  ءامدقلا  ةفسالفلا  دحأل  ةریھش  ةلوقم  نع  ایعوبسأ  اوثحبی  نأ  وناجان  ةنیدم 
میطحت ىلع  ةسامحب  مھنیب  امیف  نوسفانتی  اوناك  .ةمھملا  ةماسج  مغر  هذم " بالطلا  ءادأ  ناك  .اھدقنو 

ةركف حاجن  .اركف  الاجسو  اشاقن  لصفلا  اولعشأ  .ةریثم  نیھاربو  ججحب  ةریھشلا  تالوقملا  نم  دیدعلا 
ةبلاطلا .دالبلا  ءاحنأ  تمع  ىتح  ىرخأ  ىلإ  ةسردم  نم  رخآ ، ىلإ  لصف  نم  لقتنت  اھلعج  اداماب  ةملعملا 
ةباتك سیلو  امسر  اھیلع  تدرو  ةلوقم  تراتخا  .فلتخم  وحن  ىلع  ةركفلل  تدصت  اھرودب  ومیابات 

يف شاع  يز ، غناوج  ينیصلا ، فوسلیفلل  تیصلا ، ةعئاذ  ةلوقم ، ىلع  تجتحا  .نیرخآلاك  الاجتراو 
: اھیف لوقی  دالیملا ، لبق  عبارلا  نرقلا 

نأ اھیف  حرشت  تاحول  ةدع  ومیابات  تمسر  طیحملا .» نع  ائیش  فرعی  رئبلا ال  يف  يذلا  عدفضلا ،
رئب يف  عدفضل  ىلوألا  .يز  غناوج  ھمعزی  ام  فالخ  طیحملا  يف  رودی  ام  ىری  رئبلا  يف  عدفضلا 

.طیحملا يف  يرجی  اذام  عدفضلل  سكعت  ةآرمل  ةثلاثلا  .ةآرمل  تلوحت  ءامسل  ةیناثلا  .ءامسلا  يف  قدحی 
يرجی ام  عباتیوھو  هرھظ  ىلع  ایقلتسم  املیف ، دھاشی  ھنأك  ةأرملا  بقاری  وھو  عدفضلل  تناك  ةریخألاو 
اریدقتو اھئالمز  نم  اقیفصت  عبرألا  تاحوللا  هذھ  رثإ  ومیابات  تلان  .ةعتمو  حوضوو  ةقدب  طیحملا  يف 

رھشأ ومیابات  تحبصأ  .اھتسردمو  ادامای  اھتملعم  نم  اریبك 

اھب برضی  ناك  دقف  .اھنیح  ةرشع  ةسماخلا  لمكت  مل  اھنأ  مغر  اھتنیدم  يف  امبرو  اھتسردم  يف  ةبلاط 
نع فرصنت  اھلعج  اركبم  ومیابات  ھتدجو  يذلا  عیجشتلا  .مسرلا  يف  اھتراھمو  عساولا  اھلایخ  يف  لثملا 

.اھلبقتسمو اھناكم  وھ  نفلا  نأ  تأر  .ءایحألا  ةسارد 

ةزیمم الامعأ  تمدق  .ةكرحتملا  موسرلا  ىلع  تزكرو  .وتویك  ةعماج  يف  میمصتلاو  نفلا  يف  تصصخت 
ىلإ ایراغنھ  نمو  نیبلفلا ، ىلإ  نیصلا  نمف  .لصاوتم  دحاو  عوبسأ  نم  رثكأ  نابایلا  يف  رقتست  اھتلعج ال 

.اینابسإ يف  ةعبرأو  ةدحتملا ، ةكلمملا  يف  ةسمخو  اكیرمأ ، يف  ضراعم  ةعبس  يف  تكراش  .ایراغلب 
وینوی نم  عبارلا  يف  قلطنا  يذلا  ایلاطیإ  يف  ةیقدنبلا 54  يلانیب  يف  امسر  ھلیثمتب  اھنطو  اھمركو 

يذلا يلانیبلا ، لالخ  نم  ھمیدقتل  يز » غناوج  عدفض   » نم اھیلإ  ابرق  رثكأ  المعومیابات  دجت  ملو  . 2011
تلانو اركبم  اھتمسر  يتلا  تاحوللا  ومیابات  تلوح  دقو  .ةرصاعملا  نونفلل  نیقوذتملا  نییالم  هدصقی 
ھتلعج ةددعتم  تاینقتو  ةیتوص  تارثؤمب  ةكرحتم  موسر  ملیف  ىلإ  ادامای  اھتملعمو  اھئالمز  ناسحتسا 

.تافارزو انادحو  ينابایلا  حانجلا  ىلع  قفدت  يذلا  يلانیبلا  روھمج  باجعإ  ىلع  زوحی 

طیسب ناتسفب  اماع  وحن 116  هرمع  غلبی  يذلا  يلانیبلا  يف  اماع )  36  ) ومیابات ةباشلا  ةنانفلا  ترھظو 
امل لصت  اھلعج  امم  اھلایخل  نانعلا  قالطإ  ىلع  اركبم  اھتعجش  يتلا  ادامای  وریھ  اھتملعم  ةروص  هولعت 

يطغی ناك  يذلا  يملاعلاو  يلاطیإلاو  ينابایلا  مالعإلا  .نیریبك  ةرھشو  حاجن  نم  مویلا  ھیلإ  تلصو 
تاراوح اھعم  ىرجأو  ادامای ، ىلإ  قرطت  لب  بسحف ، اھعدفضو  ومیابات  ىلع  ءوضلا  طلسی  مل  يلانیبلا 

عیجشتب ةریغصلا  اھتركف  نأ  ادج  ةدیعس  اھنأ  ىلإ  ةیفحصلا  اھتاحیرصت  يف  ادامای  تراشأو  .ةیفتاھ 



.حاجنلا دصحت  تلازام  ءاملعلاو  ةفسالفلا  ءارآ  دقن  ىلع  رافصلا  ةبلطلا 

اھعورشم تلصاو  نكل  .ةركبملا  اھتركف  هاجت  اھئالمز  نم  تاظفحتلا  نم  ریثكلا  اركبم  تھجاو  ادامای 
قالطإلا ىلع  اھلمجأ  نأو  .دحأ  اھیلإ  انقبسی  مل  يتلا  يھ  ةلیمجلا  راكفألا  نأ  كردن  نأ  انیلع  نإ  .ةقثب 
الومیابات ھتققح  يذلا  حاجنلا  نإ  .لھجی  ام  ودع  ءرملاف  .ةیادبلا  يف  ةضراعمو  ةضھانم  دجت  يتلا  يھ 

ةداعإ مدع  ىلع  اھنارقأو  اھتعجشو  اھیف  تأشن  يتلا  ةزفحملا  ةئیبلا  سكعی  امنإو  طقف ، اھتبھوم  سكعی 
غیص عارتخاب  لب  نامزلاو  رصعلا  فلاس  يف  ددرتت  تناك  يتلا  راكفألاو  ةلثمألاو  تالوقملا  ریودت 

قوفتلاو لب  لئاوألا  ةعراقم  ىلع  ةرداق  ةیلاحلا  لایجألا  نأ  دكؤتو  .اقم  ةلئسألاو  ةشھدلا  ریثت  ةدیدج 
ءاملعلا تائم  بجنت  يتلا  ةقوفتملاو  ةجتنملا  لودلا  ةرادص  يف  مویلا  نابایلا  دھاشن  نأ  ةبارغ  الف  .مھیلع 

يف اباجعإو  زئاوج  نودصحی  نیذلا  ددجلا  نیعدبملاو 

ثولغملا هللادبع 

.ةیقدنبلا يلانیبب  ءاھتنا  سیلو  لبونب  ءادتبا  نونفلاو  تالاجملا  ةفاك 

نم انمرح  .ادج  ظھاب  .اظھاب  انمث  عفدن  انلعج  ةدیدجلا  ءارآلا  باعیتسا  مدعو  انثارتو  انتایصخش  سیدقت 
ریغ ةركفلا  يھ  ...ةركف  مظعأ  نإ  .اھدھم  يف  تدئو  ةركف  نم  مكف  .ملألل  ىرسأ  انلعجو  ملعتلاو  مدقتلا 

.ةیدیلقتلا

؟ لءافتن 	 اذامل
نأ لبق  اھلوح  اھیأرب  سنأتسألا  يتجوز ؛ ىلإ  داتعملاك  يتلاقم  ةدوسم  لسرأ  ربمفون 2009  يف 12 

يأ يدل  دجوت  .ةدیج ال  : » هدھعأ مل  بضتقم  لكشب  ةینورتكلإلا  يتلاسر  ىلع  تدر  .رشنلا  ىلإ  اھب  عفدأ 
دقلف يریبعت ، ھجو  يأ  نم  اھولخ  رثكأ  تبرغتساو  .ةزجوملا  اھتباجإ  تبرغتسا  اھلوح .» تاظحالم 

بایغو اھقیلعت  يف  الیوط  ركفأ  مل  .ةیضارتفا  هوجوو  تاماستباب  ةلاسرلا  ألمت  نأ  يتجوز  تداتعا 
ریغ دوربب  ينتباجأ  .اقحالا  اھب  تلصتا  مث  رخأتأ ، ىتح ال  ةفیحصلا  ىلإ  لاقملا  تلسرأ  .اھھوجو 

.اھعامس يف  بغرأ  نكأ  مل  نكل  ةبیصم ، كانھ  نأ  ترعش  .اھفلخ  انیزح  أبن  ئبخت  ةربنو  قوبسم 
رارفلل الیبس  دجأ  مل  .ينذأ  يف  نزحلا  ریجفتل  اھزفحی  دق  ءيش  يأ  نع  اھلاؤس  ىشاحتأ  نأ  تلواح 
صبرتت يتلا  نزحلا  دوشح  ةھجاوم  نم  برھأو  ةعامسلا  قلغأل  عوضوم ؛ يأب  يلاغشنا  ءاعدا  یوس 

تلاق ادج ، ةریبك  اھنكل  ةریغص ، ةلمجب  يتلقتعا  .يططخم  تطبحأ  يتجوز  نكل  نونملا ، بیر  يب 
ةعامسلا يمأ  تلوان  .بجت  مل  نكل  فیك .»؟ :« اھل تلق  تام .» دمحأ  .تأی  نل  دمحأ  : » ضیفخ توصب 

تملأت .ابیرقت  عباسلا  هرھش  يفوھو  اھئاشحأ  يف  نینجلا  ةافو  لیصافت  يل  حرشتل 

ثولغملا هللادبع 

انك .فورظلا  هذھ  لثم  يف  ىرخأ  ةراق  يف  يتجوزو  ةراق  يف  ينوك  اریثك  تملأت  .أبنلا  عامس  دعب  اریثك 
اھیف قلحت  ةحتاف  ءاقرز  اناصمق  ھل  انعتبا  .لوألا  ھماع  ىتح  ھسبالم  ھل  انیرتشا  .الیوط  دمحأ  رظتنن 

تاماجیبو ةقزن ، كامسأ  اھفافض  ىلع  حبست  لیوارسو  ..ةفیلأ  ططق  اھلخاد  يف  مستبت  براوجو  رویطلا ،
تاھینجب ةزرطم  ةیقاطو  فقس ، الب  ةریغص  ةیضایر  ةرایسو  تالجعب ، ءاذحو  ةلوسك ، ببد  اھنطقت 

.ةیضف



ھنولو لضفملا  ھقیرف  ھل  انرتخا  ..هرعش  ةحیرست  ىتحو  ھسبالمو  ھباعلأو  ھتفرغ  ثاثأ  ھل  انرتخا 
هانعدو .اندادبتسا  ىلع  اجاجتحا  امبر  ..ءيجی  الأ  ررق  ھلابقتسالا  اندادعتسا  ةرمغ  يفو  نكل  ..لضفملا 

.ھمأ محر  يف  ربكیو  بلقتی  وھو  ائینج  هروص  موبلأ  دھاشی  نأ  لبق 

، يبط أطخب  ةباشلا  اھمأ  دقفت  نأ  ثبلت  ملف  .انزح  انرثكأ  تناك  ھمأ  .ھضبن  فقوت  دعب  ةبیصع  امایأ  انشع 
.لوصولا كشو  ىلع  وھو  اھنینج  تدقف  ىتح 

هذھ ىلوألا  اھعیباسأ  يف  تضھجأ  نكل  روھش ، ةدع  دعب  يتجوز  تلمح  ىتح  لیوط ، ءازع  يف  انك 
ةیسفنلاو ةیساردلا  اھفورظ  رثإ  ابعصو  ایساق  لمحلا  ناكو  .فصنو  ماع  دعب  ىرخأ  ةرم  تلمح  .ةرملا 

رعشی اریثك  رسخی  يذلا  قیرفلا  .ھیقباسك  رمتسی  نل  لمحلا  اذھ  نأ  روعش  انكلمت  .ةیلزنملا  اھتابجاوو 
رركتی نأ  ةیشخ  نینجلا  ضبن  رعشتستل  اھنطب  ىلع  رارمتساب  اھیدی  عضت  يتجوز  تناك  .زوفی  نل  ھنأ 

انرتوت مضخ  يفو  .انكوكش  تمظاعتو  انقلق  داز  اھلمح  يف  تمدقت  املك  ..نزحلا 
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قحتست ةیدایتعا ال  امالآ  اھآرو  بیبطلا  اھیلع  فشك  .ضاخملا  مالآب  عباسلا  اھرھش  يف  يتجوز  ترعش 
رداغت الأ  بیبطلا  تلسوت  .مقافتی  ناك  لب  فقوتی ، مل  اھملأ  نكل  .انجاردأ  دوعن  نأ  انم  بلطو  قلقلا 

يف يتجوز  کرت  .ضضم  ىلع  قفاو  .ملألا  فخی  ىتح  ةیبطلا  ةبقارملا  تحت  لظتو  ىفشتسملا 
اروف يننولقنیس  : » بحتنت يھو  يتجوز  يب  تلصتا  ھیلإ  لصأ  نأ  لبقو  .لزنملا  ىلإ  تبھذو  ىفشتسملا 
لمحی وھو  بیبطلا  ينلبقتسا  .قربلا  ةعرسب  ىفشتسملا  ىلإ  تدع  ةعرسب .» لاعت  ..ةدالولا  ةفرغ  ىلإ 

نینجلاو ةبعص  ةیلمعلا  .نینجلا  شیعی  نأ  نمضی  الو  .جرح  يتجوز  عضو  نأ  ينرعشأ  .هدیب  ادھعت 
يأل نینجلا  ضرعت  ول  يتجوز ، ھجو  تلیخت  .عقوأ  انأو  رھنا  .نیرشعلاو  نماثلا  ھعوبسأ  يف  فیعض 

ةدالولا ةفرغ  ىلإ  تبھذ  اددجم ؟ اھتماستبا  دھاشأس  ىتم  انتایح ؟ نوكتس  فیك  حمس هللا ، ال  هوركم ،
اولقن .تاعقوتلا  فالخ  ةلوھسو  رسیب  ھقیفوتو  دمحب هللا  دمحأ  يتجوز  تعضو  .اھدیب  ينتلبقتسا  كانھو 

دمحأ

ءاقلإل ةضرمملا  ينتعد  قئاقد  وحن 10  دعب  .هدھاشأ  نأ  لبق  لافطألا  ةنضاح  ىلإ  ةعرسلا  حانج  ىلع 
.اركاش تدجس   مث  هریرس ، ىلع  وھو  ھنیبج  ىلع  ةلبق  تعضو  .ھیلع  ىلوألا  ةرظنلا 

تابوعصلا نأو  ایساق ، مویلا  ناك  امھم  لمجأ  دغلا  نأب  نامیإلل  ينعفدی  يریغلو  يل  ثدحی  ام  لك  نإ 
يأ نم  رثكأ  ةدیعسلا  ءابنألل  انانتما  رثكأو  ةبالصو  ةوق  رثكأ  انلعجت  انقیرط  ضرتعتو  اھل  ضرعتن  يتلا 

.ىضم تقو 

ثولغملا هللادبع 

ىلإ لاح  نم  ریغی هللا  اھتھابتناو  نیع  ةضمغ  نیب  ام  يتسبلا : حتفلا  وبأ  رعاشلا  ھلاق  امب  نمؤن  نأ  بجی 
لاح

.ةكلاحلا انمایأو  انتامزأ  ةھجاومل  لحلا  وھ  لؤافتلا  نأ  كردنو 



.رضتحیو حرفلا  ھمزھی  موی  ئیجیس  .رمتسم  ریغو  تقؤم  انتایح  ربعی  يذلا  نزحلا ،

فوخلا 	 كنب
ةلئسأ ریثی  يذلا ال  عورشملا  ..تارطاخم  الب  عورشم  دجوی  الو  ملاعلا ، اذھ  يف  لماك  عورشم  دجوی  ال 

.اعورشم ھیمسن  نأ  حصی  تاداقتناو ال  اقلقو 

يشخ .ھبتكم  جرد  يف  تاونس  ةدعلا  اھبتك  ةیملع  ةلاقمب  ورد ، دراشتیر  زلراشت  باشلا  بیبطلا  ظفتحا 
رثؤی يملع  لدج  ىلإ  اھرشن  يدؤی  نأ 

هراز يذلا  ھئالمز ، دحأ  نكل  ھلاجم ، يف  اریدج  امسا  عنصی  ىتح  رظتنی  نأ  رثآ  .يثحبلا  ھلبقتسم  ىلع 
.رثكأ رظتنی  الأ  ھعجش  اھیلع  علطاو  ھتقش  يف 

.ھلایخو ھتاعقوت  قاف  ءافتحا  .ریبك  ءافتحاب  نوثحابو  ءاملع  اھلبقتسا  .ضضم  ىلع  ةلاقملا  زلراشت  رشن 
ةروث ھتلاقم  تثدحأ  دقل  .مدلا  كونب  راشتنا  ىلإ  ماع 1940  يف  اھرشن  يتلا  مدلا ،) كنب  ھتلاقم ( ، تدأ 

.ھثولت نود  لوحی  مدلل  نمآ  نیزخت  ماظن  يف 

..مھنانتماو ءاملعلا  ریدقتب  يملعلا  ھفاشتكا  يظح  نأ  دعب  حایرلا  جاردأ  ةركبملا  زلراشت  كوكش  تبھذ 
لبق ةرایس  ثداح  رثإ  يفوت  .دیرفلا  ھفاشتكا  نم  ةریصق  تاونس  دعب  زلراشت  تام  .مھزازتعاو  مھباجعإ 

.اماع لمكی 45  نأ 

ثولغملا هللادبع 

هرشنی نأ  لبق  زلراشت  تامول  میظعلا  يملعلا  فاشتكالا  اذھ  ریصم  نع  يسفن  نیبو  ينیب  تلءاست 

.ةیھاو بابسألا  اھانفد  يتلا  تاردابملاو  تافاشتكالا  نم  ریثكلا  نع  تلءاست 

هراخدا لالخ  نم  ھكلمن  ام  ةمیقو  رثأ  نم  للقن  .اھل  دوجو  ءایشأ ال  نم  ىشخن  ةریثك  نایحأ  يف  اننإ 
مل اذإ  ریثأتو  رثأ  اھل  نوكی  نل  .اھانرخدا  اذإ  ةمیظع  نوكت  نل  ةمیظعلا  راكفألا  .ھئاشفإ  مدعو  انسفنأل 

.اھلوح اوثدحتیو  اھب  اورعشیو  سانلا  اھسملی 

موجھلل ضرعتن  نأ  ابیع  سیل  .حاجنلا  اندرأ  اذإ  انلخاد  يف  فوخلل  نعذن  الو  ھب  موقن  امب  قثن  نأ  انیلع 
.لواحن الأ  أطخلا  نكل  ھب ، انمق  ام  رثإ  داقتنالاو 

راكفألا كلذكو  ھمأ  ىلعو  ھیلع  ارطخ  لكشی  رھشأ  نم 9  رثكأ  ھمأ  محر  لخاد  يف  لفطلا  دوجو 
.ةرسح انلتقیو  اھلتقیو  اھدسفیو  اھممسی  دق  الیوط  اھب  طافتحالا  ..عیراشملاو 

ءوسل ةیحض  بھذی  داك  ھنأ  الإ  زیمتو  مھفو  يعو  نم  ھیلإ  لصو  ام  مغر  زلراشت  ثحابلاو  بیبطلا 
.هللا لضف  دعب  حاورألا  نم  ددع  ىلع  ظافحلا  يف  تمھسأ  ةمیظع  ةركف  ھعم  نفدی  داك  ..ریدقتلا 

ةطبثملا تاوصألل  نوكرلا  مدعو  انلخاد  يف  فوخلا  عمقل  انزفحیو  انمھلی  نأ  يغبنی  زلراشتل  ثدح  ام 
ةینطولا ةیعمجلا  نم  زیمتلا  ماسو  ىلع  ھلوصحب  لحر  امدنع  زلراشت  مرگ  .انقامعأ  يف  خرصت  يتلا 
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اھریغو لبون  ةزئاج  لانیس  ناك  امبر  .ھمساب  دیرب  عباط  ردص  امدنع  ماع 1981  يفو  ماع 1950 
.رخأتی ملو  ھفاشتکا  حرط  يف  لجعتسا  ول  قزری  يح  وھو  ةقومرملا  زئاوجلا  نم 

ينبیجی ھنع  ھلأسأ  ةرم  لك  يف  نكل  تاونس ، ذنم  ھنع  ينثدحی  دعاو  يفیلأت  عورشم  يئاقدصأ  دحأ  ىدل 
.ھسأر يف  رمتخت  تلاز  ام  ةركفلا  نأب 

ھینث تلواح  .ةھباشم  ةدیدج  تارادصإ  حفصت  نأ  دعب  ایئاھن  ھنع  رظنلا  فرص  ھنإ  يل  لاق  عیباسأ  لبق 
.ماكو افلتخم  نوكی  نأ  بجی  لوألا  ھعورشم  نأب  يقیدص  نمؤی  .ىودج  نود  هرارق  نع 

.امامت بعاللاك  ..براجتلاو  تالواحملا  نم  ریثكلا  دعب  الإ  ادیج  حبصی  نل  دیجلا  فلؤملا  نإ 

دجوی الو  ملاعلا ، اذھ  يف  لماك  عورشم  دجوی  ھنأ ال  يف  لثمتت  اعیمج  اھفرعن  نأ  يغبنی  ةقیقح  ةمث 
.اعورشم ھیمسن  ھنأ  حصی  تاداقتناو ال  اقلقو  ةلئسأ  ریثی  يذلا ال  عورشملا  .تارطاخم  الب  عورشم 

تالكرو ءازج  تابرض  نیبعاللا  نم  ریثكلا  عاضأ  .انتاردابمو  انبھاوم  ثولی  انكلمتی  امدنع  فوخلا 
مامأ فئاخلا  ركفی  : » نوسیدإ لوقی  .ھل  اوملستساو  مھمھاد  يذلا  فوخلا  ببسب  ةیلصفم  ةیحیجرت 

ھنم انرذحی  لیجرف  رعاشلاو  .ھلقع  ىسنی  فوخلا  ةثولب  باصی  امدنع  انم  صخشلاف  ھیقاسب .» رطخلا 
«. لاعنلل ةحنجأ  عنصی  فوخلا  : » الئاق

طیسب ناتسفب  اماع  وحن 116  هرمع  غلبی  يذلا  يلانیبلا  يف  اماع )  36  ) ومیابات ةباشلا  ةنانفلا  ترھظو 
امل لصت  اھلعج  امم  اھلایخل  نانعلا  قالطإ  ىلع  اركبم  اھتعجش  يتلا  ادامای  وریھ  اھتملعم  ةروص  هولعت 

يطغی ناك  يذلا  يملاعلاو  يلاطیإلاو  ينابایلا  مالعإلا  .نیریبك  ةرھشو  حاجن  نم  مویلا  ھیلإ  تلصو 
تاراوح اھعم  ىرجأو  ادامای ، ىلإ  قرطت  لب  بسحف ، اھعدفضو  ومیابات  ىلع  ءوضلا  طلسی  مل  يلانیبلا 

عیجشتب ةریغصلا  اھتركف  نأ  ادج  ةدیعس  اھنأ  ىلإ  ةیفحصلا  اھتاحیرصت  يف  ادامای  تراشأو  .ةیفتاھ 
.حاجنلا دصحت  تلازام  ءاملعلاو  ةفسالفلا  ءارآ  دقن  ىلع  رافصلا  ةبلطلا 

اھعورشم تلصاو  نكل  .ةركبملا  اھتركف  هاجت  اھئالمز  نم  تاظفحتلا  نم  ریثكلا  اركبم  تھجاو  ادامای 
قالطإلا ىلع  اھلمجأ  نأو  .دحأ  اھیلإ  انقبسی  مل  يتلا  يھ  ةلیمجلا  راكفألا  نأ  كردن  نأ  انیلع  نإ  .ةقثب 
الومیابات ھتققح  يذلا  حاجنلا  نإ  .لھجی  ام  ودع  ءرملاف  .ةیادبلا  يف  ةضراعمو  ةضھانم  دجت  يتلا  يھ 

ةداعإ مدع  ىلع  اھنارقأو  اھتعجشو  اھیف  تأشن  يتلا  ةزفحملا  ةئیبلا  سكعی  امنإو  طقف ، اھتبھوم  سكعی 
غیص عارتخاب  لب  نامزلاو  رصعلا  فلاس  يف  ددرتت  تناك  يتلا  راكفألاو  ةلثمألاو  تالوقملا  ریودت 

قوفتلاو لب  لئاوألا  ةعراقم  ىلع  ةرداق  ةیلاحلا  لایجألا  نأ  دكؤتو  .اقم  ةلئسألاو  ةشھدلا  ریثت  ةدیدج 
ءاملعلا تائم  بجنت  يتلا  ةقوفتملاو  ةجتنملا  لودلا  ةرادص  يف  مویلا  نابایلا  دھاشن  نأ  ةبارغ  الف  .مھیلع 

يف اباجعإو  زئاوج  نودصحی  نیذلا  ددجلا  نیعدبملاو 

ثولغملا هللادبع 

.ةیقدنبلا يلانیبب  ءاھتنا  سیلو  لبونب  ءادتبا  نونفلاو  تالاجملا  ةفاك 



نم انمرح  .ادج  ظھاب  .اظھاب  انمث  عفدن  انلعج  ةدیدجلا  ءارآلا  باعیتسا  مدعو  انثارتو  انتایصخش  سیدقت 
ریغ ةركفلا  يھ  ...ةركف  مظعأ  نإ  .اھدھم  يف  تدئو  ةركف  نم  مكف  .ملألل  ىرسأ  انلعجو  ملعتلاو  مدقتلا 

.ةیدیلقتلا

ءوسل ةیحض  بھذی  داك  ھنأ  الإ  زیمتو  مھفو  يعو  نم  ھیلإ  لصو  ام  مغر  زلراشت  ثحابلاو  بیبطلا 
.هللا لضف  دعب  حاورألا  نم  ددع  ىلع  ظافحلا  يف  تمھسأ  ةمیظع  ةركف  ھعم  نفدی  داك  ..ریدقتلا 

ةطبثملا تاوصألل  نوكرلا  مدعو  انلخاد  يف  فوخلا  عمقل  انزفحیو  انمھلی  نأ  يغبنی  زلراشتل  ثدح  ام 
ةینطولا ةیعمجلا  نم  زیمتلا  ماسو  ىلع  ھلوصحب  لحر  امدنع  زلراشت  مرگ  .انقامعأ  يف  خرصت  يتلا 
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اھریغو لبون  ةزئاج  لانیس  ناك  امبر  .ھمساب  دیرب  عباط  ردص  امدنع  ماع 1981  يفو  ماع 1950 
.رخأتی ملو  ھفاشتکا  حرط  يف  لجعتسا  ول  قزری  يح  وھو  ةقومرملا  زئاوجلا  نم 

ينبیجی ھنع  ھلأسأ  ةرم  لك  يف  نكل  تاونس ، ذنم  ھنع  ينثدحی  دعاو  يفیلأت  عورشم  يئاقدصأ  دحأ  ىدل 
.ھسأر يف  رمتخت  تلاز  ام  ةركفلا  نأب 

ھینث تلواح  .ةھباشم  ةدیدج  تارادصإ  حفصت  نأ  دعب  ایئاھن  ھنع  رظنلا  فرص  ھنإ  يل  لاق  عیباسأ  لبق 
.ماكو افلتخم  نوكی  نأ  بجی  لوألا  ھعورشم  نأب  يقیدص  نمؤی  .ىودج  نود  هرارق  نع 

.امامت بعاللاك  ..براجتلاو  تالواحملا  نم  ریثكلا  دعب  الإ  ادیج  حبصی  نل  دیجلا  فلؤملا  نإ 

دجوی الو  ملاعلا ، اذھ  يف  لماك  عورشم  دجوی  ھنأ ال  يف  لثمتت  اعیمج  اھفرعن  نأ  يغبنی  ةقیقح  ةمث 
.اعورشم ھیمسن  ھنأ  حصی  تاداقتناو ال  اقلقو  ةلئسأ  ریثی  يذلا ال  عورشملا  .تارطاخم  الب  عورشم 

تالكرو ءازج  تابرض  نیبعاللا  نم  ریثكلا  عاضأ  .انتاردابمو  انبھاوم  ثولی  انكلمتی  امدنع  فوخلا 
مامأ فئاخلا  ركفی  : » نوسیدإ لوقی  .ھل  اوملستساو  مھمھاد  يذلا  فوخلا  ببسب  ةیلصفم  ةیحیجرت 

ھنم انرذحی  لیجرف  رعاشلاو  .ھلقع  ىسنی  فوخلا  ةثولب  باصی  امدنع  انم  صخشلاف  ھیقاسب .» رطخلا 
«. لاعنلل ةحنجأ  عنصی  فوخلا  : » الئاق

لمعتست 	ال	 ةئدصلا 	 ءایشألا
تھتنا يغبني  امم  رثكأ  تجضن  اذإ   ، ةجزاط اھلوانتن  نأ  لضفي  ةھكافلاك  راكفألا 

ليوط تقول  مھراكفأ  نورخدي  انم  ریثكلا   ، ةنيزلل ىتح  الو  لكألل  حلصت  الف  اھتیحالص 
. ةركفلا دسفت  ىتح  ادج 

ریغ بسانملا  تقولا  ىلإ  مھتاردابمو  مھعيراشم  لیحرت  ىلع  انم  ریثكلا  بأد 
لیجأتلا نإ   . هیلع ضبقن  نأ  نكمي  بارسلاو ال   . بارس بسانملا  تقولا  نأ  نیكردم 
عرشن امدنع  الإ  ققحتي  انرعاشمو ال  انعيراشم  ميركت   . انعيراشمل ءيطب  توموھ 
انمالحأب ظافتحالا   . هقشنتسنو هسملنو  هسحن  عقاو  ىلإ  اھليوحتو  اھترولب  يف 
ققحن نأ  اندرأ  اذإ   . لمعتست ةئدصلا ال  ءایشألاو   . أدصت اھلعجي  انرودص  جاردأ  يف 



احاجن

تبرتقا اذإ   ، ةصرف كحنمت  رئاطلاك ال  ةركفلا  نإ   . انراكفأ ذیفنت  يف  عراسن  نأ  انیلع 
لیجأتلا  . كریغ اھداطصي  وأ  كنم  رفت  نأ  لبق  ءاكذب  اھصنتقت  نأ  كیلع   ، تراط اھنم 

. ةرسحلا عنصيو  ةركفلا  دسفي 

هعم لماعتلاو  تقولا  لماعب  ثارتكالا  مدع  وھ  ةیبرع  تاعمتجمك  انبویع  زربأ  نم  نإ 
يذلا وھ  حجانلا   . الاوز ةدصرألا  عرسأ  ةقیقحلا  يف  هنأ  مغر  دفني  دیصر ال  هنأ  ىلع 

برستي هعدي  الو  يغبني  امك  هرمثتسي 



ثولغملا هللادبع 

نیعدبملا نم  ریثكلا  ققح   . دیفم وھ  ام  لكب  هیف  ةیناث  لك  فرصي  نأ  نود  همامأ  نم 
افیفك ليارب  سيول  ناك   . مھبابش لحارم  ىلوأ  يفو  مھتعوفي  يف  ةریبك  تاحاجن 

. اماع  15 لا اھنیح  هرمع  زواجتي  مل   ، نیفوفكملل ليارب  ماظن  عرتخا  امدنع  اریغصو 
ضبق  . اليوط ليارب  رظتني  مل   . ربصو ةریصب  ىلإ  لب   ، رمعو رصب  ىلإ  جاتحي  حاجنلا ال 

. مویلا ىتح  ادلاخ  همسا  تلعجو  تءاضأ  ىتح  هئاكذو  هتيانعب  اھالوتو  ةركفلا  ىلع 

ةلآلا عارتخا   ، زیلب لاكساب   ، يسنرفلا فوسلیفلاو  يضايرلاو  يئايزیفلا  عاطتساو 
يف لئاوسلا  ىلع  ةیئايزیفلا  هبراجتب  رھتشاو   ، يناثلا هدقع  يف  وھو  ةبساحلا 

. ةركبم نس 

لئاوسلا طغض  لاجم  يف  همساب  يمس  يئايزیف  نوناق  ىلإ  لصوتلا  يف  حجنو 
لاكساب براجت  تدعاسو   . يدالیملا رشع  عباسلا  نرقلا  نم  تاینیسمخلا  لالخ 

كوكش لازأ  كلذبو   ، اغارف جتني  نأ  نكمي  ءاوھلا  طغض  نأو   ، انزو ءاوھلل  نأ  تابثإ  ىلع 
لمكي 39 مل  وھو  لاكساب  يفوت   . غارفلا دوجو  ناكمإ  يف  تقولا  كلذ  يف  ءاملعلا 

مھفيوست رثكو  مھرمع  لاط  نمم  نوریثكلا  هققحي  مل  ام  ققح  هنكل   ، اماع
ضرعي وجاب  نیتسغوأ  تاحنلا  عنص  نم  هل  لاثمت  عضوب  اسنرف  هتمركو   ، مھلیجأتو

. رفوللا فحتم  يف 

تیمس ةیلكو   ، سرادمو  ، تابتكم سیسأت  يف  اركبم  رداب  دقف  درافراھ  نوج  امأ 
لكب ماق   . ملاعلا ىوتسم  ىلع  تاعماجلا  مھأ  دحأ  اقحال  تراصو  هتافو  دعب  همساب 

يف وھو  يفوت  دقل   . باش وھو  تاردابملا  هذھ 



هنكل ماع 1638،  تام   ، ةریصق ةایح  شاع   ، اليوط شعي  مل  درافراھ   ، هرمع نم   30 لا
ةفرعملاو ملعلل  افدارم  موي  لك  ابرغو  اقرش  نیيالملا  همسا  ددري  ایح  لازي  ال 

. ةقارعلاو

رسجك ةمیظع  روسج  ةعانص  يف  لینورب  درابماسا  يناطيربلا  سدنھملا  حجن  امك 
. تاینيرشعلا فصتنم  يف  وھو   ، ةقالمع رخاوبو   ، ةلئاھ قافنأو   ، قلعملا نوتفیلك 
نم 100 رثكأ  شاع  هنأ  كرعشي  اثرإ  كرت  هنكل   ، سماخلا دقعلا  علطم  يف  يفوت 

تابتكملاو ةیفرعملا  زكارملا  نع  كیھان  همساب  ایناطيرب  يف  ةعماج  تیمش   . ةنس
يذلا نانتمالاو  ريدقتلا  سكعيو  همدق  ام  مجح  دسجي  امم  قئادحلا  ىتحو  ةماعلا 

. ركبملا هلیحر  مغر  هونطاوم  هل  هنكي 

تھتنا يغبني  امم  رثكأ  تجضن  اذإ   ، ةجزاط اھلوانتن  نأ  لضفي  ةھكافلاك  راكفألا  نإ 
تقول مھراكفأ  نورخدي  انم  ریثكلا   ، ةنيزلل ىتح  الو  لكألل  حلصت  الف  اھتیحالص 
انتاعمتجم صقنت  . ال  ةركفلا دسفت  ىتح  ادج  ليوط  ةرركم ) ةرقفلا  هذھ   ) . ليوط

. راكفألا هذھ  رامثتسا  ىوس  انصقني  ، ال  راكفألا

لغتشن نأ  انیلع   . اھیلع لمعلا  يف  أدبنو  انلاب  ىلع  رطخت  ةركف  يأ  زھتنن  نأ  انیلع 
انردھأ  . انراكفأ نم  ریثكلا  انعضأ  تاعمتجمك  اننإ   . ءيضتو قرشت  ىتح  اھب  لغشننو 
بھذي هنإ   . ءيجي بسانملا ال  تقولا  ءيجي ،  ام ال  راظتنا  يف  انتاقوأ  نم  ریثكلا 

. طقف

نایسنلل 	 اركش
ةنفعتم زبخ  ةعطق  ماع 1928  يف   ، جنملف ردنسكلأ   ، يدنلتكسألا ثحابلا  يسن 
يلاتلا مویلا  يف  ظحالو   . لمعملا يف  هبراجت  اھیلع  يرجي  ناك  ايریتكب  نوحص  برق 
كشلا عطقیلو   ، اھومن فاقيإو  ةرواجملا  ايریتكبلا  لتقي  نأ  عاطتسا  زبخلا  نفع  نأ 
ىلع يوتحت  بیبانأ  يف  اھنقحو  زبخلا  نفع  نم  ءازجأ  مادختساب  ماق  نیقیلاب 

دكأتو  ، ةریطخ ايریتكب 

ىلع تزھجأ  مویلیسنبلا ) سنج  ىلإ  يمتنت  تايرطف   ) زبخلا نفع  نأ  العف  اھنیح 
هابتنا تتفل  ةیملع  ةسارد  يف  هثاحبأ  جئاتن  جنملف  رشن   . ةلیتق اھتدرأو  ايریتكبلا 
اماقو ةساردلا  اروط  نيذللا   ، يرولف دراوھو  نیشت  تسنرإ   ، نیيزیلجنإلا نیثحابلا 
يف احجنو   . ليوطو كئاش  دوھجم  دعب  اھتیقنتو  نیلسنبلا )  ) ةدام صالختساب 
ىدم ىلع  نيریثكلا  ةایح  ذاقنإ  يف  مھسأ  يذلا  میظعلا  نیلسنبلا  راقع (  ةعانص 

، تاداضملاو ثاحبألا  نم  ریثكلاب  ةیبطلا  ةحاسلا  ءارثإ  ىلإ  ىدأو   ، ةیضاملا دوقعلا 
ةيرشبلا تمدخ  تاراقع  اوفشتكا  نيذلا   ، ملاعلا لوح  نیثحابلاو  ءابطألا  فالآ  مھلأو 

ةزئاج يرولفو   ، نیشتو جنملف  ةثالثلا  لان  میظعلا  يملعلا  حتفلا  اذھ  ءازإو   . عمجأ
ماع 1945. بطلا  يف  لبون 



ثولغملا هللادبع 

سنارول يناطيربلا  ماسرلا  يسن  ماع 1939  عوبسألا  ةياھن  تالطع  ىدحإ  يفو 
لمعي ناك  يتلا  ةكرشلا  همیقت  يذلا  نیفظوملل  يونسلا  لفحلل  بھذي  نأ  يروال 
ةوعد لمحي  ناك  دقو   ، هتوھق دعي  ناك  امنیح  هلزنم  باب  قرطي  باشب  ئجوفو   ، اھب
لزنمل ضرعملا  ةرادإ  هتثعب  يذلا   ، باشلا هل  لاقو   ، ندنلب ضرعم  يف  ةكراشملل 
يتلا تامیلعتلا  بسح  رخآ  نانفل  ةوعدلاب  بھذیس  ناك  هدجي  مل  ول  هنإ   ، يروال
ليدبلا مسا  ديدحت  ىلإ  ةجاحب  ةرادإلاو  ةظحل  رخآ  يف  رذتعا  نینانفلا  دحأف  اھاقلت 

. ةرھشلاو حاجنلا  باوبأ  يلودلا  ندنل  ضرعم  يف  هتكراشم  هل  تحتف  دقو  الجاع ، 
، ةصصختملا ةقيرعلا  رجاتملاو   ، ةیناطيربلا فحاتملا  نم  ددع  هتاحول  ينتقا  دقل 
سیل  ، اقئاذ امسا  يروال  راصو   . ةیبوروألاو ةيزیلجنإلا  ةفاحصلا  مامتھال  اردصم  تابو 
فالآلا فرعت  نأ  دعب  ملاعلا  لود  نم  ددع  يف  لب   ، بسحف ارتلجنإو  رتسشنام  يف 
هنكل  ، اریثك ثدحتي  يذلا ال   ، يروال  . زیمتلاو ةطاسبلاب  تمستا  يتلا  هلامعأ  ىلع 
كلذ يف  لفحلا  دعوم  تیسن  فیك  يردأ  ال  (: » نايدراجلا  ) ةفیحصل لاق  اریثك  مسري 
نكل  ، هایملا ةرود  ىتحو  ةشیعملا  ةفرغو  يمون  ةفرغ  يف  دعوملا  تعضو   . مویلا
«.| يراوشم يف  ةمھملا  ةوعدلا  هذھ  ىلع  تلصحو   ، تیسن يننأ  دمحلا  

. نازحألا رسخنو  حارفألا  بسكن   .. اریثك بسكن  اننایسنبف   ، ىسنن اننأ  دمحلا  
الول انلامآ  لاتغتو  انلاتغت  دق  مالآلا  هذھ   . دقفلاو مالآلا  نم  ریثكلا  انم  لك  ةایح  يف 

. نایسنلا ىلع  ةردقلا  انحنم  يذلا   ، انب فطل هللا 



يف انعم  اھل  انضرعت  يتلا  مالآلا  لك  لمحن  اننأ  ول  اولیخت   . انتایح ذقني  نایسنلا  نإ 
. دیكأت لكب  ةریسعو  ةضمم  ةایح  نوكتس  ةناكمو  نامز  لك 

انكرحي يذلا  وھ  نایسنلا  اذھ  نأ  يردن  نكل ال   ، نایسنلا ىلع  انسفنأ  بقاعن  انایحأ 
لیلقلا عم  نكل   ، ىلوألا ةلھولل  انیلع  اھلضفو  نایسنلا  ةمعن  كردن  دق ال   . اندوقيو
درجم نإ   . نازحألا نم  ریثكلا  نم  ررحتلا  ىلع  انتدعاس  اھنأ  ملعنس  لمأتلا  نم 

ةوذج ئفطيو  انتیھش  اندقفيو  انتایح  لطعي  دق  مھاندقف  نيذلا  صاخشألاب  ریكفتلا 
اباوبأ انل  حتفي  يذلا  زایتمالا  اذھ  انحنم  امدنع  هدابعب  فیطل  نأ هللا  دیب   ، انسامح
نوبعاللاو  ، ةقباسلا مھتاوبك  زواجت  رشبلا  عاطتسا  امل  نایسنلا  الول   . ةديدج ذفاونو 

. ةیضاملا مھتاقافخإ 

اھنأكو ودبت  يتلا   ، ةمولكملا هوجولا  ىرأ  امدنع  ملأتأ  ءازع  يأ  مسارمل  يروضح  دنع 
ىلإ اھدیعي  يذلا   ، نایسنلاو ناولسلا  اھقزري هللا  ام  ناعرس  نكل   ، راضتحالل دعتست 

العو لج  هنم  امركو  ةمحر   ، ديدج نم  ةایحلا  ىلع  لابقإلا 

نم ریثكلا  أفطأو   ، راقع ىلإ  نفعلا  لوح  يذلا  نایسنلل  اركش 

. نازحألا



	؟  اراطش 	» حبصن 	 فیك

أطخلا ىلإ  رظنت  اھنأ  ةیبرعلا  انتاعمتجم  ةلكشم  نكل   ، ءاطخأ نود  حاجن  دجوي  ال 
، ال لباقملا يف   ، ىفخيو سمطي  نأ  بجي  راع  هنأ  ىلع 

لیبس يف  اھیف  تعقو  يتلا  ءاطخألاب  فارتعالا  يف  ةیبرغلا  تاعمتجملا  ددرت 
. اھحیحصت

يف ثدحتي  نییجیلخلا ال  يئالمز  دحأ  ناك  اكریمأ  يف  ةغللا  سردأ  تنك  امدنع 
لصفلا يف  راوح  يأ  نم  برھي   . ةماستباب اھیلع  دريو  ةملعملا  هلأست   . ادبأ لصفلا 
ةءارقب هلاغشناب  رھاظتي  ىرخأ  ةراتو   ، هایملا ةرود  ىلإ  بھذي  ةرات   . ةقيرط يأب 
لصفلا لالخ  تئجوف  نكل   . لصفلا باب  فلخ  هناسل  ىسني  هنأ  كشأ  تنك   . باتك
لصفلا ةطشنأ  ىلع  ءوضلا  طلسيو   ، ةملعملا هتضرع  ریصق  ملیفب  يساردلا 

مھعم شقانتي   . نیيویسألا هئالمز  عم  ةقثب  ثدحتي  وھو  انلیمز  هیف  رھظي   ، يضاملا
هتلأسو ديدجلا  يلیمزوحن  ةرشابم  ملیفلا  دعب  تفتلا   . نيریبك ةداعسو  روبحب 

: ةيوفعب

كیفخأ ال   :« مستبي وھو  ينباجأف  ؟ .» ةیضاملا مايألا  لاوط  ينع  اذھ  لك  تیفخأ  نيأ 
رخستو ئطخأ  نأ  ىشخأ   . لصفلا يف  تنأو  ةيزیلجنإلاب  ثدحتأ  نأ  حاترأ  يننأ ال 

«.. ينم

امئاد ىسنن  .ءاطخألا  باكترا  هاجت  اننكسی  يذلا  فوخلا  دسجی  اریثك ، هرضحتسأ  يذلا  فقوملا ، اذھ  نإ 
انحنمت يتلا  يھ  ءاطخألا  هذھ  نأ  انسرادم  يف  ملعتن  مل  فسألل  .حاجنلل  دیحولا  انلیبس  يھ  ءاطخألا  نأ 

حبصن نل  اننأ  ىلإ  دحأ  اندشری  مل  نكل  ةرشعب .» رطاشلا  ةطلغ  : » نأ طقف  ملعتن  .ةداعسلاو  لمألا 
نع فكی  مل  يئابرھكلا ، حابصملا  عرتخم  نوسیدأ ، ساموتف  .تارم  رشع  انطلغ ) اذإ  الإ  اراطش ) )

هذھ .يئابرھكلا  حابصملا  عارتخا  لیبس  يف  ةحجان  ریغ  ةلواحم  نم 999  ملعت  ھنأب  فارتعالا 
اذھ ينجنس  لھ  نوسیدأ  ئطخی  ملول  اولیخت  .ءوضلا  اذھ  لك  انتبھو  يتلا  يھ  اھبكترا  يتلا  ءاطخألا 

؟ مویلا ھب  معنت  يذلا  رونلا 
نأ بجی  راع  ھنأ  ىلع  أطخلا  ىلإ  رظنت  اھنأ  ةیبرعلا  انتاعمتجم  ةلكشم  نكل  .ءاطخأ  نود  حاجن  دجوی  ال 

ءاطخألاب فارتعالا  يف  ةیبرغلا  تاعمتجملا  ددرتت  ال  لباقملا ، يف  .فشكیو  رھشی  نأ  ىفخیو ال  سمطی 
اھتاعمتجم يقرل  ایعس  ةلواحملا  ىلإ  اھعفدو  اھبوعش  ماھلإو  حیحصتلا  لیبس  يف  اھیف  تعقو  يتلا 

مھلعج امم  ىرخألا  ولت  ةرملا  ءاطخألا  باكتراو  ةلواحملا  يف  نوددرتی  مھدجت ال  كلذل  .اھراھدزاو 
مھتاراوحو مھتارضاحم  يف  ھنورمثتسی  حاجن  ىلإ  ءاطخألا  نولوحی  .ایملعو  ایعانص  ملاعلا  نومعزتی 

يراھ يكریمألا  يئایمیكلا  ملاعلل  تاونس  لبق  اھتدھاش  يتلا  ةلباقملا  ىسنأ  .مھلبقتسمو ال  مھتایحو 
ةعانص ھتلواحم  ءانثأ  اھیف  عقو  يتلا  ءاطخألا  نع  اھیف  ثدحت  يذلا  رفوك ،
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ءاسم ةعاسلا 7: 46 
ةحجانلا ریغ  عینصتلا  ةیلمع  لالخ  ظحال  ھنأ  ىلإ  ةلباقملا  يف  راشأ  ماع 1942 . كیتسالبلا  نم  ةیقدنب 

.عینصتلا ةیلمع  يف  اھنومدختسی  اوناك  يتلا  ةیئامیكلا  ةداملا  اھتزرفأ  ةقصالو  ةجزل  ةدام  دوجو 
لعفلابو .اھریوطت  يف  ھئالمز  عم  كمھنا  .ادعاو  ایراجت  اجتنم  نوكت  امبر  ةداملا  هذھ  نأ  رفوک  دقتعا 

(. ولج ربوس  مساب  فرع  ءارغ )  ) اوعنصو كلذ  يف  اوحجن 
اضیأ هدعاسو  .ةلشاف  ةیعانص  ةیلمع  محر  نم  جرخ  يذلا  ءارغلا ، اذھ  لضفب  نییالملا  رفوك  ىنج  دقل 

.ادیدج اجتنم  وحن 320  ھعارتخا  يف  مھسأ  ریبك  لیومت  ىلع  لوصحلا  ىلع 
.ةریبك وأ  تناك  ةریغص  ءاطخأل  ةرمث  مویلا  انتایح  يف  اھب  عتمتت  يتلا  ةلیمجلا  ءایشألا  نم  ریثكلا  نإ 
نوسریب كنارف  لفطلا  ھیف  عقو  فیفط  أطخ  ةجیتن  تناك  ملاعلا  لافطأ  اھیلع  لبقی  يتلا  میركسیآلا  داوعأف 

وكسیسنارف ناس  يف  ةدراب  ءاتش  ةلیل  يف  ماع 1905 ، ھشارف  ىلإ  كنارف  بھذ  دقلف  اماع .)  11)
.دوعب امھكرحی  ناك  ءام  عم  ادوصلل  قوحسم  ىلع  يوتحی  امنأك  لزنملا  ةفرش  ىلع  ایسان  اكریمأب ،

نم ةدمجتملا  ةداملا  جرختسا  .ءاملا  عم  ادوصلا  دمجتب  ئجوفو  ةفرشلا  ىلإ  بھذو  احابص  ظقیتسا 
تمقافت ةریبك  ةداعس  ھتحاتجاف  ثدح  امع  هدلاو  ربخأ  .اھقاذم  ھل  باطف  اھقوذتو  دوعلا  ةطساوب  سأكلا 

دعب .يحلا  ءانبأ  ىلع  ھعابو  هدلاو  ةدعاسمب  ھنم  تارشع  يلاتلا  مویلا  يف  كنارف  عنم  .ھقوذت  نأ  دعب 
ةیالولاو ةنیدملا  ءاجرأ  يف  جتنملا  اذھ  رشتنا  تاونس 

ثولغملا هللادبع 
.رالود نییالم  نم 10  رثكأ  لانو  .ةیركفلاو  ةیراجتلا  ھقوقح  ىلع  كنارف  لصحو 

.ةیبشخلا داوعألا  ةعانصل  ریغص  عنصم  حاتتفا  ىلع  نوسریبإ  تعجش  میركسیآلا ) داوعأ   ) نأ لیمجلا 
نأ تبثأ  اریبك  احاجن  عنصملا  ققح  .ةیلمع  ءاطخأ  ببسب  مھلامعأ  نم  نیدورطملل  ھیف  لمعلا  ةیولوأ 
 | .ھعم أدبت  امبر  لب  أطخ  ببسب  يھتنت  ةایحلا ال  نأو  ةقباسلا  مھبراجت  نم  اودافتسا  لامعلا  ءالؤھ 

مل .مھئاطخأ  ىلع  اوبلغت  مھنأ  نونمؤی  مھنكل  اوئطخی ، مل  مھنأ  نوسیدأ  مھریبكو  رفوكو  كنارف  عدی  مل 
.اھیلع اورصتنا  مھنكل  مھئاطخأ ، نم  اولصنتی 

نأ قحتسی  نم  كانھ  ناك  اذإ  .أطخلا  يف  عوقولا  ةیشخ  لواحن ؛ الأ  وھ  أطخلا  أطخ ، تسیل  ءاطخألا  نإ 
.ھیلع زوفلا  نم  لمجأ  دجوی  الو  أطخلا  وھف  انل  امصخ  نوكی 

ةریغص 	 ةقرو
لأس .ماقرألاب  ةئیلم  ةریغص  ةقروب  خبطملا  وحن  ریسیوھو  اسکیم ، ناموین  يراغنھلا ، يفرصملا  رثعت 
دعتل اھیلإ ؛ ءاج  امدنع  تاونس ،)  5  ) نوج امھنبا  نم  تطقس  امبر  اھنأب  ھتباجأف  اھردصم  نع  ھتجوز 

امھو اھنع  ھنبا  لأسو  اگابص  ةقرولا  فطق  .ھتبیقح  يف  ةقرولاب  ناموین  ظفتحا  ءاشعلا ، ةبجو  ھل 
لئاسملا ضعبل  لولحب  محدزت  ةقرولا  تناك  ..ھل  العف  اھنأب  نوج  ھباجأ  راطفإلا ، ماعط  نالوانتی 

ةیئاقلتب ةلئسألا  نع  نبالا  باجأو  اھتایفلخو  ةقرولا  ىوحف  نع  رثكأ  بألا  رسفتسا  ..ةطیسبلا  ةیضایرلا 
ھتقفربو ءاسملا ، يف  ھلزنم  ىلإ  بألا  داع  ھتسردم ، ىلإ  نبالاو  ھلمع ، ىلإ  رداغ  مث  بألا  ھلبق  ..ةداعسو 
ثیدح نوج  راص  ىتح  دحاو  ماع  ضمی  مل  .نوج  تاراھم  ریوطتل  تایضایرلا ؛ يف  صاخ  سردم 
صرح .لماكتلاو  لضافتلا  باسح  يف  اعراب  حبصأ  ىتح  ةنماثلا  لمكی  ملو  ..تایضایرلا  يف  ھتسردم 



.ھجئاتنو ھئادأ  ىلع  سكعناف  نیزیمملا  ءایزیفلاو  تایضایرلا  ةذتاسأ  نم  ددع  دی  ىلع  ھسیردت  ىلع  هدلاو 
عم رجاھ  ماع 1930  يفو  .تسبادوب  ةعماج  نم  هاروتكدلا  ىلع  لصح  ىتح  ھغوبنو  ھقوفت  نوج  عبات 

ىلإ ھئاقشأو  ھتدلاو 
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ةمدقتملا تاساردلا  دھعم  يف  سیردتلل  نیاتشنیأ  عم  ناموین  نوف  نوج  ریتخا  كانھو  اكریمأ ،
.مویلا ىلإ  هاركذ  تدلخ  ةیملع  تازاجنإ  اھیف  ققح  يتلا  نوتسنرب ، ةعماجل 

ةعانص يف  ھتامھاسمو  ةدئارلا  ةیضایرلا  ھتایرظنو  ھلامعأ  ضرعی  فحتم  ةماقإب  ةعماجلا  ھتمرك  دقو 
اھطقتلا يتلا  ةریغصلا  ةقرولا  اھنیب  نمو  ةصاخلا ، ھتاباتكو  ھلئاسر  ضعب  نمضتیو  .ثیدحلا  رتویبمكلا 

.ھتایرظنو ھتبھوم  قالطنا  ةرارش  ةباثمب  تناكو  خبطملا ، نم  هدلاو 
ةریغص ةقرو  ةمث  .مھتدایرو  برغلا  قوفت  بابسأ  دحأ  فشتكیس  ذفلا  ملاعلا  اذھ  ةریس  حفصتی  نم  نإ 

مھقاروأ برغلا  يف  .نیدسافو  ةاغط  انم  عنصت  ةریغصلا  انقاروأ  نیح  يف  نییدایقو ، ءاملع  مھلعجت 
انیدیأ يف  انؤابآ  اھعزری  يتلا  ةریغصلا  انقاروأ  لباقملا ، يف  .ھنبا  لبقتسم  ةءارق  ىلع  بألا  دعاست 
ةءارقلا ىلع  نوبرتی  مھنإ  .ةحنجو  ةحنم  انبھت  ریغص ، وأ  ریبك  لوؤسم  ىلع  لوخدلا  ىلع  اندعاست 

.خوضرلاو ةغوارملا  ىلع  ىبرتن  امنیب  حوضولاو ،
دجت ال  اھدقفتیو ، اھللحیو  اھحرشی  نم  دجت  مھفلخ ال  انلافطأ  اھكرتی  يتلا  قاروألا  فالآ 

نودری .مھراغص ال  ھب  موقی  امب  نوؤبعی  نیذلا ال  ءابآلا  نم  ریثكلا  تدھاش  .اھیف  نعمتیو  اھؤرقی  نم 
وأ مھتالاوج  ىلإ  نودوعی  مث  نومستبی  دق  .مھتاباتك  وأ  مھتاموسر  مھمامأ  نوضرعتسی  امدنع  ىتح  مھیلع 

.مھتالسلسم
.مھلبقتسمل قیرط  ةطراخ  يھ  ةقیقحلا  يف  نكل  طیبارخ ،)  ) درجم اراغص  انؤانبأ  ھطخی  ام  ربتعن  اننإ 

.اضیأ انمالحأ  ىلإ  لب  بسحف  انندم  ىلإ  اندوقت  طوطخلا ال  .اریبك  ادجم  هوطخ  امم  عنصن  نأ  انعسوب 
ةذلف لبقتسم  ىلإ  ھتدشرأ  ةطیرخ  ىلإ  ھنبا  نم  تطقس  يتلا  ةریغصلا  ةقرولا  لوح  ناموین  يفرصملا 

 | .هدبك
دجوی نكل  .ةبھوم  الب  صخش  دجوی  ال  اھل ، ھبنتیو  اھفشتكی  نم  دجت  مل  اھنأل  انبھاوم  نم  ریثكلا  تتام 

.مھبھاوم فشتكت  مل  نمم  نییالملا 
مامتھالا ادبأ  ينعت  لافطألاب ال  ةیانعلا  .انلاومأ  نم  رثكأ  انتاقوأ  ىلإ  ةجاحلا  سمأ  يف  انلافطأ  نإ 

.مھتالواحمو مھتلئسأو  مھراكفأب  مامتھالا  ردقب  مھسبالمو  مھماعطب 
ام ناموین  نوف  نوج  ققحیس  ناك  لھ  .لبقتسملا  يف  ءارثو  عادبإ  ىلإ  دوقی  يذلا  وھ  حیحصلا  سیسأتلا 

.اریثك كشأ  .كلذ  يف  كشأ  ھنبا ؟ نم  تطقس  يتلا  ةقرولل  هدلاو  ھبتنی  ملول  تازاجنإو  تایرظن  نم  ھققح 
.ةیانعب اھحفصتیو  اھیلإ  يغصی  نم  دجت  اھنكل ال  فورحلا ، نم  ریثكلا  مھیدیأو  انلافطأ  هافش  نم  طقست 

نأ انیلع  .ةفلتخم  ةمیق  اھحنمت  ءایشألل  ةیكذلا  انتءارق  .سكعلاب  هانأرقول  حرف )  ) حبصی فرح ) ) لا نإ 
.عادبإلا ءاضف  يف  قیلحتلا  ىلع  مھدعاسنل  انھابتناو  انزیكرت  لج  انلافطأ  حنمن 
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ناكملا يف  ..أطخلا  قیرطلا  يف  ادوقع  ردھأ  نأ  دعب  ارخأتم  الإ  ھتبھوم  فشتكی  مل  ھنأل  رسحتی ؛ انبلغأ 
ةایحلا نإ  .مھعباصأ  فزع  مھعاقیإ ، ىلإ  تصنن  امدنع  انلافطأ  عم  أطخلا  اذھ  كرادتن  نأ  انعسوب  .أطخلا 

ةریغص ةقرو  يف  اھنع  ریثكلا  فشتكن  دق  ةریصق ،

؟ ةداعسلا 	 قوذتن 	 فیك
علطتی ناك  يتلا  ةینمألا  ةیلكلا  ىلإ  لوخدلا  يف  لشف  نأ  دعب  تایضایرلا  يف  زیزعلا  يقیدص  صصخت 

تابوعص ھجاو  .اھب  قاحتلالا  ىلإ 
لاونملا اذھ  ىلع  رمتسا  .نیتنثا  يف  بسریو  ةدحاو  يف  حجنی  .ةیساردلا  تاررقملا  زایتجا  يف  ةمیسج 
كحضلا ھفقوتسا  ھتارضاحم ، ىدحإ  نم  جورخلاب ، مھی  وھو  مایألا ، دحأ  يف  نكل  .نییسارد  نیماع  وحن 
كحضلا رس  نع  لصفلا  نم  وتلل  جرخ  يذلا  بالطلا  دحأ  لأس  .ةرواجملا  لوصفلا  دحأ  نم  علدنی  يذلا 

ةغللا داوم  ىدحإ  مھسردی  يذلا  يناطیربلا ، مھذاتسأ  نأ  هربخأ  .اركبم  ھتعماج  يف  ھعامس  دتعی  مل  يذلا 
ھلیمز ىلع  لصتا  .ةباجإلا  ھعبشت  مل  .ةفیرطلا  فقاوملا  ضعب  مھعماسم  ىلع  يوری  ناك  ةیزیلجنإلا ،

.لیصفتلاب ھباجأ  .ھنع  عمس  يذلا  يناطیربلا ، ذاتسألا  نع  ھلأسو  ةیزیلجنإلا  ةغللا  يف  صصختی  يذلا 
.سیردتلا يف  قیشلا  ھبولسأ  ببسب  ةبلطلا  نم  ریثكلا  ةراھم  ریوطت  يف  مھسأ  ذاتسألا  اذھ  نإ  ھل  لاق 

.مھنارقأ مامأ  مھتالواحمو  مھبراجت  ءاشفإ  ىلع  بالطلا  عجشیو  .ةیصخش  فقاومب  ھتارضاحم  معطی 
.صصختلا رییغتل  ةیلكلا  دیمع  بتكم  ىلإ  يلاتلا  مویلا  يف  بھذ  .ھلیمز  نم  عمس  ام  يقیدصل  قار 
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ىلع لصحی  نأ  ىلإ  جاتحی  ھنأ  امك  صصختلا ، رییغتب  ھل  حمسی  ھلدعم ال  نإ  دیمعلا  بتكم  ریدم  ھل  لاق 

قشب ةعماجلا  يف  هدیق  يقیدص  ىوط  .ةیزیلجنإلا  ةغللا  ىوتسم  دیدحت  رابتخا  يف  ةعفترم  ةجرد 
يف لوبقلاب  ھسفن  انمم  ةعماجلا  ىلإ  داع  مث  ةیزیلجنإلا  ةغللا  ملعت  يف  ةفثكم  تارود  يف  طرخناو  .سفنألا 

ةغللا يف  حجنی  نل  ھنأ  امزاج  يقیدص ، بلط  ىلع  ضضم  ىلع  ةیلكلا  دیمع  قفاو  .دیدجلا  صصختلا 
.ھملح ةعباتم  ىلع  ارارصإ  يقیدص  تداز  ةطبثملا  دیمعلا  تاملك  .ةیزیلجنإلا 

راتخا ھنأ  ھل  رسأ  .ةیزیلجنإلا  ةغللا  صصخت  ىلإ  لقتنا  امدعب  ھبتكم  يف  يناطیربلا  ذاتسألا  يقیدص  راز 
نم ابلاط  نوكی  نأ  لجأ  نم  اھدبكت  يتلا  تابوعصلا  ھل  ىشفأو  ھنع ، ھعمس  ام  ىلع  ءانب  صصختلا  اذھ 

.ةراھمو ةربخ  نم  يتوأ  ام  لكب  قیرطلا  ھل  دھمی  نأ  هدعوو  ةرارحب  دیدجلا  هذاتسأ  ھحفاص  .ھبالط 
لضفأ ىدحإ  نم  ةیزیلجنإلا  ةغللا  صصخت  يف  هاروتكدلا  ىلع  ھلوصحب  ابیرق  لفتحیس  يقیدص 

عمتسیو ھصصخت  ریغی  ملول  ھلاح  ھیلإ  لوؤیس  ناك  اذام  فرعأ  .ھصصخت ال  يف  ةیناطیربلا  تاعماجلا 
ھنأ امامت  كردأ  ھتیلك ؟ دیمع  ىلإ  ھعامتسا  دعب  ھملح  أفطأ  ول  ھلاح  نوكیس  فیك  ملعأ  ال  ھلقع ؟ ءادن  ىلإ 

.مویلا انملاع  نوؤلمی  نیذلا  نیطبحملا  دحأ  نوكیس 
مھنإ .أطخلا  ناكملا  يف  رارمتسالا  ىلع  نوصی  نیذلا  ءاقدصألا  نم  ریثكلا  ىلع  نزحلاب  رعشأ  يننإ 

سسؤتو ةیمازھنالا  سركت  ةیبرعلا  انتلثمأ  فسألل  .مھلامآ  نولاتغی  .مھمالحأ  نوددبی  ..مھسفنأ  نوفرعی 
ىلع لاثم  ریخ  ةرجشلا ،» ىلع  ةرشع  نم  ریخ  دیلا  يف  روفصع  : » لثم راشتناو  .لمألا  نم  لاخ  دغل 

.نوكسلا ىلإ  ...نوكرلا  ىلإ  وعدی  هریغو  لثملا  اذھ  نإ  .انتاحومط  عضاوت 
لیبس يف  مھل  قورت  يتلا ال  مھتاصصختو  مھفئاظوب  نوثبشتی  انتبحأو  انئاقدصأ  نم  ریثكلا  دجت  كلذل 

جضت يتلا  انتاعمتجم  فلخت  بابسأ  دحأ  يھ  ةفسلفلا  هذھ  نإ  .نومضم  ناكم  وأ  ةفیظوب  ظافتحالا 



نم ریقف  يكیناكیم  لكشب  انماھمب  موقن  نحنو  ایعانص  وأ  ایملع  احاجن  رظتنن  فیك  .لومخلاو  طابحإلاب 
؟ ةعتملاو ةسامحلا 

.ھیھتشن الو  ھبحن  لاجم ال  يف  اھردھن  نأ  ةمكحلا  نم  سیلو  ةدحاو  ةایح  شیعنس  اننإ 

ببس وھ  ھب  موقن  ام  سفنب  انكسمت  نإ  .ةلیدب  تارایخ  نع  ثحبن  نأ  .ةدیدج  ءایشأ  برجن  نأ  انیلع 
تارماغملاو ةدیدجلا  براجتلا  نم  ولخت  انم  ریثكلا  ةایح  .اننطقی  يذلا  مراعلا  طابحإلل  يسیئر 

كردن اننكل ال  انلوح ، ةلیمج  ءایشأ  كانھ  .حاجنلاو  ةجھبلاب  اندمت  يتلا  يھ  براجتلا  هذھ  .ةبوسحملا 
.ھمعط فرعی  ءيشلا ال  قوذتی  نم ال  .اھقوذتن  مل  ةطاسبب  اننأل  اھرحس ؛

الثمم ناك  ناجیر  دلانور  .رخآ  ناكم  يف  حجنتس  .فسأت  الو  اھرداغف  كتفیظو  يف  كحاجن  ققحت  مل  اذإ 
.اكریمأ ءاسؤر  مھأ  دحأ  حبصأف  ةسایسلل  ھجتا  .اقضاوتم 

 



نومیللا  	 ریصع 	 عئاب

بقاری .فیصلا  يف  يس ، يد  نطنشاوب  لیھ  لوتیباكلا  يف  درابلا  نومیللا  ریصع  عیبی  نوج  باشلا  ناك 
مھھابتنا فطخی  نأ  لواحی  .ریھشلا  يحلا  يف  ةیحایسلا  ملاعملا  ىلع  نورطاقتی  نیذلا  دوشحلا  مامتھاب 

ناك كتلحر .» ةعباتمل  ةقاط  كحنمیس  .جزاط  ریصع  :« تارملا تارشع  اھددری  ةرابعو  ھتماستباب 
لمجم زكرتت  .مھثیداحأ  نم  ریثكلاو  مھدوقن  نم  لیلقلا  لانی  .ھتماستبا  ةرانسب  نئابزلا  ضعب  داطصی 

.دراب ماعطو  ةسیعت ، فرغ  ةمدخو  ةرذق ، تاءالم  .ةرواجملا  قدانفلا  يف  فرغلا  ةءادر  ىلع  مھتاشاقن 
هریصع نم  اھینجی  يتلا  دوقنلا ، عم  اھعمجی  .هردص  يف  اھرخدیو  تاداقتنالا  هذھ  ىلإ  عمتسی  لظ 

.ھتماستباو جزاطلا 

حاجن .ةیھش  ةھكنب  نخاس  ماعط  میدقتلا  ایفاك ؛ الام  كلتمی  ھتلعج  ةریغص  عیراشم  حتتفا  ةلیلق  تاونس  دعب 
ھیفظوم ةداعس  نأ  نوج  نمؤی  .ھیف  نیلماعلا  عم  معطملا  حابرأ  مساقتی  ناك  .رخآ  حتتفی  ھلعج  ھمعطم 

املح ھعم  لمعلا  لعج  مھلملا  ھبولسأ  .عاطتسملا  ردق  ھیسوؤرم  ءاضرإ  ىلع  صرح  .ھنئابز  دعستس 
تققح .ةرظتنملا  ةكارشلاو  ةفیظولاب  رفظی  نأ  دوی  لكلا  .هاتویو  كرویوینو  نطنشاو  يف  ةاھطلا  رابكل 

.ةیكیرمألا معاطملا  يف  نیبساحملاو  نیلدانلاو  ةاھطلا  لضفأ  بطقتسا  نأ  دعب  ارھاب  احاجن  ھمعاطم 

بسک .بسكی  ناك  ھنكل  فارسإب  ھیفظوم  ىلع  ھمھسأ  عزوی  ھنأل  رسخی  نوج  نأ  ضعبلا  نظی  ناك 
حاتتفا دعوم  ناح  ھنأب  نامیإلل  ھعفد  حاجنلا  اذھ  .لئاھ  حاجن  ىلإ  هوداق  نیتفال  نیفظومو  اقمال  امسا 

مدقی ھتلعج  ھقیرفب  ھتقث  .نخاس  ماعطو  ةزیمم ، ةمدخو  ةفیظن ، ةرطع  تاءالمب  قدنف  .ھمساب  قدنف  لوأ 
يتلا ھتبرع  سیباوك  لكش  ىلع  ھمانم  يف  رضحتسی  ناك  قدنفلا  حاتتفا  لبق  .ةزفقلا  وأ  ةوطخلا  هذھ  ىلع 

ىشخی ناك  .ةرواجملا  لزنلل  نئابزلا  تاداقتنا  اھتاذاحمبو  جزاطلا  نومیللا  ریصع  اھقوفو  اھرجی  ناك 
درط .ھقدنف  ىوتسم  نم  نوبضاغلا  اھلوح  عمتجی  ریغصلا  ھقدنف  مامأ  رئاصعلا  عیبل  ةبرع  رفوت  نأ 
كرت .ةدیھز  غلابمب  ھباحصأو  ھبراقأ  ھیلإ  اعد  روھش  ثالثل  يبیرجت  حاتتفا  ربع  سیباوكلا  هذھ  نوج 
كدعن .انھ  ةمدخلا  ىوتسم  يف  ةحارصب  كیأر  بتكا   :« امھمامأ بتك  ریغص  رتفدو  ملق  ةفرغ  لك  يف 
ھقدنف ایمسر  حتتفاو  تاحارتقالا  نم  نوج  دافتسا  ةلبقملا .» ةرملا  يف  كترایز  دنع  كبلاطم  يبلن  نأ 

.ىلوألا ھمایأ  ذنم  اریبك  الابقإ  ققح  يذلا  ریغصلا ،

يف رشتنت  ىلوألا  ةفرغ  يف  امھعضو  يتلا  ملقلاو  ةقرولا  تلازامو  تاینیثالثلا  يف  قدنفلا  نوج  حتتفا 
.ضرألا عاقب  ىتش  يف  ربك  امو  اھنم  رغص  ام  قدانفلا  عیمج 

امسا هراتخا  يذلا  تویرام )  ) ھتلئاع ءاسم  مسا  حبصأ  .ملاعلا  ىوتسم  ىلع  لزنلا  مھأ  دحأ  ھقدانف  تسمأ 
.ملاعلا يف  ةیراجتلا  تامالعلا  رھشأ  نم  ادحاو  ھتاعجتنمو  قدانفلا 

ةمھب ةفلتخملا  اھعورف  ىلإ  ھتجوز  عم  لقتنی  .فظوم  يأك  ھقدانف  يف  لمعب  تویرام  درالیو  نوج  لظ 
لمح يف  مھدعاسیو  حیتافملا  نئابزلا  حنمی  .لابقتسالا  يفظوم  سبالم  يدتری  ناك  .نیریبك  طاشنو 
دیدعلا ضفر  .ھتیوھ  ىلإ  دحأ  فرعتی  ىتح ال  ھتقاطب  ىلع  طقف  نوج  مسا  عضی  ناك  .مھفرغ  ىلإ  طنشلا 

يف ھتقیرط  .ءودھب  ھلمع  سرامیل  دحأ  ھتیوھ  فرعی  نأ  دوی  ھنأل ال  ةركبملا  ةیفحصلا  تاراوحلا  نم 
.هاطخ عبتتو  هرثأ  ءافتقا  ىلإ  رابكلا  ھیفظوم  نم  ریثكلا  تعفد  ھتاعجتنمو  قدانف  ةلسلس  ةرادإ 



ددغلا يف  ناطرسلاب  ھتباصإ  روفلا  ىلع  صیخشتلا  رھظأو  ةدیدش  مالآب  رعش  ماع 1935  يف 
اماع شاع 50  ھنكل  .اھارجأ  يتلا  ةدیدعلا  تایلمعلا  مغر  روھش  دعب  ھتافوب  ءابطألا  أبنتو  ةیوافمیللا ،

.ربكیو عسوتی  ھلمع  دھاشی  وھو  اھاری  ناك  يتلا  ةداعسلاو ، لمعلاب  ھمالآ  مواق  .ىرخأ 

نم نودعسیسو  مھسفنأ  نودعسیس  .كلوح  نم  كداعسإ  ىلع  دمتعت  حاجنلا  ةفسلف  نأ  تویرام  نمؤی 
ھلعجت ةقاط  كلمی  ھنكل ال  .دعب  ذفنت  مل  يتلا  ةمیظعلا  عیراشملا  نم  ریثكلا  كانھ  نأ  ىریو  .مھلوح 

.رثكأ عیراشم  يف  رمثتسی 

ةقئاف ةیانعب  مھیلإ  ىغصأ  .مھبلاطم  ةیبلت  ىلع  صرحو  سانلا  مومھ  ىلإ  عمتسا  ھنأل  تویرام ؛ حجن 
يتلا ةعذاللا  تاداقتنالاو  ةراحلا  تاشاقنلا  هذھ  .ةنخاسلا  مھتاراوح  ءانثأ  درابلا  ریصعلا  مھلوانی  وھو 
ىتح ھتلئاع  مساو  ھمسا  تدلخ  يتلا  ھعیراشمل ، ةیساسألا  راكفألا  ھتحنم  مھنیب  امیف  اھنولوادتی  اوناك 

 | .مویلا

ةقرفتم تایكولسو  قفارمو  تامدخلا  مھتاداقتناو  سانلا  مومھ  ىلإ  يغصن  نأ  انعطتسا  ول  اننأ  دقتعأ 
ایدام ةحبرملا  عیراشملا  نم  ریثكلا  كانھ  .ةقوبسم  ریغ  تاحاجنو  اداجمأ  ققحن  نأ  انعسوب  ةفلتخمو 

ىتح ادیج  اھیبریو  .ةیانعب  ةركفلا  طقتلی  نم  ىلإ  طقف  جاتحت  .ةظحللا  ىتح  رونلا  ىرت  مل  يتلاو  ایونعمو 
ةداعسلاو ریخلا  ھل  ردتو  جضنتو  ربكت 

؟ تویرام نوج  ةقیرط  ىلع  اندحأ  ركف  لھ  نكل  .انلوح  ةریثك  ءایشأل  ةعساو  تاداقتنا  ایموی  اعیمج  أرقن 
ةیمالك تاراوح  يف  هدھجو  هرعاشم  كلھتسی  نأ  نود  اھل  لولح  يف  ركفو  ادیج  اھیلإ  عمتسا  لھ  دصقأ 

عئاب ىلإ  اورظنا  .تاراصتنا  ىلإ  تلوحتو  تابوعصو  لكاشمب  تأدب  تاحاجنلا  نم  ریثكلا  .رخبتتس 
يتلا ةدعاولا  عیراشملا  نم  ةلئاھ  ةورث  انراوجب  .عفتراو  زاف  دقل  عمس ، امب  لعف  اذام  نومیللا  ریصع 

.لاوقألا سیلو  لامعألاب  اھل  ىدصتی  نم  ىلإ  طقف  جاتحت 
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