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حومطلا كفتلا 

 
مالحألا قيقحتل  ةعاجشلاو  ةيباجيإلاب  يلحتلا 

 
اواكوأ وهوير 

 
ةيبرعلا لدنكلا  ةبتكم 
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ةمّدقملا

ديدعلا ةباشلا  لايجألا  ىلإ  نومتنملا  ءاّرقلا  هجاوي  ار 

ارو .ةميظعلا  نحملاب  ةهيبش  مهل  ودبت  يتلا  تابقعلا  نم 

ةيحان نم  .صقنلا  تاّبكرم  نم  قيضلاب  مكنم  ديدعلا  رعشي 

.انم نيثكلا  ظيغ  ًاضيأ  ةطرفملا  ةقثلا  ثت  ار  ىرخأ ،

اوكردت نأ  لمآ  يننإف  مكفصت ، تلكلا  هذه  تناك  اذإ 

ايازم نم  يه  لبقتسملا  وحن  سلا  يّدحت  ةهجاوم  نأ 

رعاشم ب  بذبذتلا  انلوقع  لصاوت  امدنع  ىتح  بابشلا ،

.ةطرفملا ةقثلاو  ةينودلا 

يف حومط  اونوك  ةلاسرلا : هذه  يه  مكل  يّتيده 

" يرت ياكس   " جرب عافترا  رادقم  نع  رظنلا  فرصبف  مككفت !

حبصي نأ  ةتبلا  عيطتسي  ال  هنإف  ةمصاعلا ، قوف  ويكوط  يف 

ًااد يف ةبك  مكمالحأ  نكتل  اذل  .يلصألا  هميمصت  نم  لوطأ 

هذه اوقّقحت  ل  ةوطخ ، ةوطخ  لمعلا ، اورباثو يف  مكرودص ،

اّولحت مكتايح ، يف  ةقيقحلا  ةعاس  حت  امدنعو  .مالحألا 
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.مكمالحأ لبقتسم  ءانب  ىلع  مزعلا  اودقعاو  .ةعاجشلاب 

اواكوأ وهوير 

يذيفنتلا سيئرلاو  سسؤملا 

سنياس اه  ةعومجم 
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لوألا لصفلا 

رهاز لبقتسم  ءانب 
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تايالولا ةيزيلكنإلا يف  ةغللا  مادختسا  يتبرجت يف  . 1

ةدحتملا

"؟ نُدراب  " لاؤس يف  اهتهجاو  يتلا  ةبوعصلا 

( ًارذع كحيمتسأ  )

اولاز يف ام  نيذلا  ةباشلا  لايجألل  صّصخم  لصفلا  اذه 

ّدوأو .لماعلا  عمتجملا  يف  ءاضعأ  ًاثيدح  اوحبصأ  وأ  ةسردملا 

نكو اهتّملعت  يتلا  ةّميقلا  ئدابملا  ضعب  مهعم  مساقتأ  نأ 

حاجنلا يف لبس  عابتا  فورظلا يف  لك  نيرخآلا يف  دعاست  نأ 

.قرشم لبقتسم  ءانبو  ةايحلا 

تاقوألا رّكذتأ  ابش ، تاونس  يضاملا يف  رّكفأ يف  امدنع 

ةكرش يف  لمعأ  تنك  ثيح  كرويوين ، ةنيدم  يف  ةبعصلا 

، يبنجأ دلب  لمعلا يف  تابوعص  تهجاو  دقو  .ةّماعلا  ةراجتلل 

دق نكأ  .ةيزيلكنإلا   ةغللا  عم  بعاصملا  نم  يبيصن  تيقلو 

نأ اورّرق  امدنع  ةكرشلا  ىدل  يلمع  ةيناثلا يف  ةنسلا  تزواجت 

تحنُم يلوصو ، دنعو  .كرويوين  ةنيدم  ىلإ  نابايلا  نم  ولقني 
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ّيلوتب يلإ  دهُع  يذلا  يليمز  ينعلطيل  طقف  مايأ  ةسمخ 

اعأ تنك  .تامولعم  نم  هيلإ  جاتحأ  ام  ىلع  هتايلوؤسم 

ةّرملا اهنإ  ذإ  تيقوتلا ، قرف  قاهرإ  نم  ّظحلا  ءوسل  ًاضيأ 

ًابالقنا راهنلاو  ليللا  بالقنابو  .جراخلل  اهيف  رفاسأ  يتلا  ىلوألا 

نأ ركذأو  .لماك  عوبسأ  وحن  حوضوب  كفتلا  يلع  رّذعت  ًامات ،

ناكم نم  أت  تلكلا  ول  ك  تدب  تامولعملاب  ةطاحإلا 

ناك حرشلا  لك  نأ  عم  اهمهفأ  نأ  عيطتسأ  دكأ  و  .ديعب 

.ةينابايلاب

ثيحب ال ًالهاذ  لازأ  تنكو ال  يَفلَس ، ىفتخا  ام  ناعرس 

لحاسلا ىلإ  ةزاجإ  رداغ يف  .ةيلصالا  يتغل  ىنعم  مهفأ  داكأ 

.ةرشابم نابايلا  ىلإ  هّجوتلا  كانه  نم  هنك  ثيح  رغلا ،

ةعباطو فتاهو ، يسركو ، ةبك ، ةلواط  عم  ينتدجو  اذكهو 

زبوج فيتس  همّمص  يذلا   II لبأ بوساحو  مإ ، يأ  

ىلع ةينابايلا  قوسلا  عابي يف   II لبأ بوساح  نكي  .هشلا  

، ةدحتملا تايالولا  ًادج يف  ًاهش  ناك  هنكل  دعب ، عساو  قاطن 

كلذ ةيصخشلا يف  بيساوحلا  نومدختسي  نويكمألا  ناك  ذإ 

.تقولا
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، تيقوتلا قرف  قاهرإ  ةأطو  تحت  ًاّحنرتم  لازأ  تنك ال 

تاملاكملا نم  ىصحي  ًاددع ال  ىّقلتأو  يبتكم  ىلإ  سلجأ  انأو 

.مويلا ةّرم يف  ب 100 و150  ام  ّنري  فتاهلا  ناك  .موي  لك 

ةعيبطب ةيزيلكنإلاب  تناك  تاملاكملا  لك  نأ  كلذ  نم  أوسألاو 

كلت رّكفأ يف  امدنعو  .يل  ًابعرم  ًاناكم  بتكملا  حبصأف  .لاحلا 

: ةهيرك ةدحاو  ةملك  ىلإ  ةبيهرلا  ىركذلا  دوعت   مايألا ،

وأ نودراب "؟  " يل نولوقي  نولصتملا  ناك  ام  ًابلاغف  نُدراب ؟" "

ام مهف  ةديدش يف  ةبوعص  نودجي  اوناك  راصتخابو ، .ةرذعم 

حرط ناكو  .لوقأ  ام  ديعأ  نأ  ينم  نوبلطيف  ةيزيلكنإلاب  لوقأ 

نأشب ّمات  طابحإب  رعشأل  ًايفاك  تارم  ثالث  يلع  لاؤسلا 

ةيزيلكنإلا يتغل  نأ  حضاولا  نمف  ةيزيلكنإلا ، ةغللا  اراهم يف 

.ةيزيلكنإلاب يلصألا  قطانلل  ةموهفم  غ 

ينبيصت يتلا  ةديحولا  ةملكلا  نُدراب "؟  " نكت  

دحأ كانه  له  ، " لأسأ امدنع  يلع  ّقشي  ناك  دقف  .عزجلاب 

عم ثّدحتلا  نوبلطي  اوناك  ةيزيلكنإلا ؟" ثّدحت  نسحي 

رظنأ امدنع  نكل  .ينم  لضفأ  ةيزيلكنإلا  نسحي  رخآ  صخش 

لوغشم ةيزيلكنإلا  نونقتي  نيذلا  ينابايلا  لك  دجأ  يلوح ،
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مهتاملاكم يّقلتب  لوغشم  يكمألا  لكو  ىرخأ ، تاملاكم  يف 

مكنك كو  .دعاسم  عيطتسي  دحأ  كانه  نكي  و  ً.اضيأ 

بتكملا كلذ يف  وحن  وأ  لوألا  عوبسألا  ناك  دقف  اورّوصتت ، نأ 

.يسفن نم  طابحإلا  ساسحإب  ًانوحشم  ديدجلا 

" عيطتسأ  " لوق ّيدل  لّوحتلا  ةطقن  تناك 

" ...دحأ كانه  له  ، " نولوقي لصتملا  عمسأ  امدنع 

اوّمُتي نأ  مهيلع  نوكي  نأ  نود  نوبلطيس  اذام  فرعأ 

هنم بلطأ  نأ  عيطتسأ  رخآ  دحأ  كانه  نكي  نكل   .مهتلمج 

ثّدحتلا دّمعتأو  يتعاجش  عمجتسا  اذل  .ينع  ةملاكملا  يّقلت 

نولصتملا  ناك  عيطتسأ !" ، " ًالئاق قيمعو  ضفخنم  توصب 

.يلإ اوؤاسأ  دق  اونوكي  نأ  ةفاخم  ًاليلق  نوّثيرتو  نودّدرتي 

صقلا ّفقوتلا  اذه  مادختساب  يتصرف ، كلت  تناكو 

عفتري ةهرب ، نوّفقوتيو  نولفجي  امدنع  اذكهو  يحلاصل ،

.يلابب رطخت  يتلا  تلكلا  لك  لوقأو  وص 

يننوقشسف تيناث ، نم  كأ  مهتحنم  اذإ  يننأ  تفرع 

" نُدراب  " ةملك تيّقلت  اذإ  يننأ  ًاضيأ  تفرعو  نُدراب ."  " ةملكب
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ترّرق اذل  يدل ، ةيّقبتملا  ةليلقلا  ةقثلا  دقفأسف  تارم ، ثالث 

يّقلتملا تقشرو  عيطتسأ ،"  " تبجأف .ةصرفلا  كلت  مهحنمأ  الأ 

اودجو اذإو  .اهيف  كفتلا  يننك  يتلا  ةيزيلكنإلا  لكب  ةعرسب 

ديزم رفاوت  نإف  ةيادبلا ، لوقأ يف  نأ  تدرأ  ام  مهف  ةبوعص يف 

يف نوّدري  مهلعجي  تلكلا  نم  ديزم  لوقل  يل  تقولا  نم 

ام ردق  مهغالبإبو  تمهف ." دقل  ًانسح ، : " لئاق ةياهنلا 

تأدب هلوق ، ديرأ  ام  قايس  فصت  يتلا  تلكلا  نم  عيطتسأ 

.نيرخآلا عم  ةبعصلا  فقاوملا  عم  لماعتلا  عيطتسأ  ًايجيردت 

، ًاما يفقوم  ّغتف  يل ، فاطعنا  ةطقن  كلذ  لكش 

نمف نُدراب ؟" ، " لوقي يل نأ  ةصرف  ًادحأ  حنمأ  الأ  ىلع  تمزعو 

ثّدحتي نم  عم  نكامألا  لدابت  ينم  بلُطي  نأ  ًادج  هملا 

"، عيطتسأ ، " لوقأ نأ  ترّرق  كلذلو  .ينم  لضفأ  ةيزيلكنإلا 

.ةملاكملا يّقلت  عيطتسي  رخآ  دحأ  دجوي  هنأ ال  حضوأو 

صاخشأ نم  نايحألا  ضعب  بلطأ يف  تنك  ةيادبلا ، يف 

ملستسأ يننأ  تكردأ  يننكل  .املاكم  اوّقلتي  نأ  نيرخآ 

ّفقوتلا ىلع  مزعلا  تدقع  اذل  كلذ ، تررمتسا يف  اذإ  ةزهلل 
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ّغتلا كلذ  لّكشو  .رخآ  دحأ  يأ  ىلإ  يتملاكم  ليوحت  نع 

ةسداسلا وأ  نيرشعلاو  ةسماخلا  ّنس  يف  يفقوم ، يف  ّماتلا 

ةعيبطب يلع  بعصلا  نم  ناك  .فاطعنا  ةطقن  نيرشعلاو ،

عيطتسأ يننأ  يلخاد ، دّدرت  يأ  نودو  ةقثب ، لوقأ  نأ  لاحلا 

ىلإ رقتفأ  يننأ  ًاما  فرعأ  نيب  ةيزيلكنإلاب ، ثّدحتلا 

ةباجتسالل ةعاجشلا  كالتما  نكل  .ةيزيلكنإلا  تاراهم 

.ةديفم ةيادب  لّكش يل  ةأرجلا  هذهب  ّملكتملل 

ىلإ ةرداغملا  لبق  ردجي   ناك  ةيزيلكنإلا ك  سردأ   

امدعب ًايئاقلت  اهّملعتأس  يننأ  تننظ  ذإ  ةدحتملا ، تايالولا 

يتلا ةبوعصلا  ريدقت  ًاما  تسخب  دقف  .كانه  ىلإ  لصأ 

نكل يلهج ، ةجيتن  بيصع  تقو  يف  تررمو  اههجاوأس ،

ار .رومألا  نم  ًاثك  ينّملع  اراهم  سحتل  ًاربجم  يرارطضا 

باهذلل ةديدش  ةأرج  كلتمأ  يننأ  صاخشألا  نم  ديدعلا  ّنظ 

ىوتسم يف  فعض  نم  هيناعأ  ام  عم  ةدحتملا  تايالولا  ىلإ 

نع ةركف  يأ  يدل  نكي  هنأ   ةقيقحلا  نكل  ةيزيلكنإلا ، ةغللا 

.اههجاوأس يتلا  ةبوعصلا  رادقم 
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ةوفصل ةكرعم  ناديم  تيرتس  لوو  نأ  تكردأ 

ةوفصلا

ةرادإ ريدم  نم  يعت ، ةلاسر  تّملست  ةنس 1982 ، يف 

ينلقنت ةنس ، عبرأو  ةعبس  هرمع  غلبي  يذلا  يبنجألا  عطقلا 

ةسماخلا يف  تنك  .ةدحتملا  تايالولا  يف  ةكرشلا  بتكم  ىلإ 

غلبي 55,000 يبتار  ناكو  نيرشعلاو ، ةسداسلا  وأ  نيرشعلاو 

ىلع صرح  يعتلا ، ةلاسر  ريدملا  ينلوان  امدنع  ً.ابيرقت  رالود 

قّفتا اذكهو  .نآلا  هبتارل  ًالداعم  نوكيس  يبتار  نأ  ينغلبي  نأ 

ريدم بتار  يواسي  بتارب  ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  تلسرأ  يننأ 

لمعلا نأ  يغالبإل  هتقيرط  كلذ  ناكو  .يبنجألا  عطقلا  ةرادإ 

كلذ هدارم يف  مهفأ  ينّنكل   ًّاقاش ، نوكيس  تيرتس  لوو  يف 

.تقولا

ةوفصلا ةوفص  نأ  تقولا  كلذ  ًاما يف  يلابب  رطخي   

نولسُري اكمأ ، ءاحنأ  لك  ىلإ  ةفاضإلاب  اعلا ، ءاحنأ  لك  نم 

.ىلفسلا نتاهنام  كرويوين يف  ةصروب  ناكم  تيرتس ، لوو  ىلإ 

لاجر عم  سفانتلل  كانه  ىلإ  يلاسرإ  ترّرق  دق  يتكرش  تناكو 
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لامآلا مجح  ًاما  كردأ  يننكل   لضفألا ، يكمألا  لعألا 

لاسرإ نم  ددجلا  المز  لهُذ  كلذل ، ةجيتنو  .يلع  ةدوقعملا 

، ةقالطب ةيزيلكنإلاب  ثّدحتلا  يف  ةبوعص  دجي  يلثم ، صخش 

يتنهم تأدبو  تاداقتنالاب ، لوألا  يعوبسأ  لِفح  .كانه  ىلإ 

.يساقلا تيرتس  لوو  اع  ىلإ  لخدملا  اذهب  ًالّلذتم 

ضعب ىلع  ّةباشلا  لايجألا  علطأ  نأ  دوأ  لصفلا ، اذه  يف 

نع اهتّملعت  يتلا  سوردلا  ىلإ  شأو  تقولا  كلذ  نع  ايركذ 

لعفن نأ  اننك  اذامو  اهيف ، رّكفن  نأ  بجي  يتلا  ةقيرطلا 

.انسفنأل ًايباجيإ  ًالبقتسم  قّقحنل 
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قّقحتي نأ  ىلإ  يعسلا  لصاوو  ام  رمأ  ىلإ  حمطا  . 2

ةيلحرم ًافادهأ  كل  عضو  ًاحومط  ًافده  دّدح 

نيذلا ّةباشلا  لايجألا  ءانبأ  لك  ىلإ  يتلاسر  هذه  ملحا !

.عيمجلل بك  عوضوم  اذهو  .ليوط  لبقتسم  مهمامأ  دجوي 

ىعست ملح  نود  نم  قرشم  لبقتسم  ءاشنإ  كنك  الف 

نأ ىلع  صرحاو  قّقحت  نأ  ديرت  اذام  طبضلاب  فرعا  .هءارو 

ءارو يعسلا  رشبلا  ةعيبط  ميمص  نمف  ً.ابك  ًلح  نوكي 

ةمالع كلذ  ّدعت  نأ  بجيف  ملح ، كيدل  نكي  اذإو   .مهمالحأ 

تدجو اذإو  .دعب  كلبقتسم  يف  رّكفت  كنأ   ىلع  ةّمهم 

.كلبقتسم ءانبب  أدباو  كملح  ىلع  عا  ُلثُم ، نود  نم  كسفن 

.كملح قيقحتل  دهج  لذبب  ءدبلا  يه  ةيلاتلا  ةوطخلا 

صرحت نأ  ًاضيأ  كيلع  نكل  ًالوأ ، ملح  كيدل  نوكي  نأ  بجي 

، ًايهيدب ًارمأ  كلذ  ودبي  ار  .عقاو  ىلإ  هليوحت  ىلع  لمعلا  ىلع 

نأ رظتنت  اح  دّرجم  نكت  .هب ال  مايقلا  لهسلا  نم  سيل  نكل 

يذلا دهجلا  ىلع  ّفقوتي  كمالحأ  قيقحتف  .ملحلا  كيلإ  أي 
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دحأ يهني  نأ  ديرأ  .لمعلا ال  ىلع  ةرباثملاو  اهليبس  هلذبت يف 

كسفن ىلع  حرطا  اذل  .بسحف  هُلُث  ملحي  وهو  هتايح 

؟" يملح قيقحتل  لعفأ  ياسع  اذام  : " رارمتساب يلاتلا  لاؤسلا 

كقيرط ّقشت  كنإف  كمالحأ ، قيقحتل  لمعلا  أدبت  امدنعو 

.لبقتسملا وحن 

نوكي نأ  بجي  كمالحأ ، قيقحتل  لمعلا  أدبت  امدنع 

ديدحتب أدبت  نأ  كنك  .كفادهأ  نع  ةحضاو  ةركف  ًالوأ  كيدل 

ىلع ًافادهأ  دّدحت  نأ  كلذ  دعب  كيلعو  .كسفنل  بك  فده 

ىلع .قيرطلا  ىلع  اهقيقحتل  ىعست  طّسوتملاو  بيرقلا  ىدملا 

دعب ، " لثم فادهأ  بالطلا  نم  ثك  ىدل  دجوي  لاثملا ، ليبس 

وأ تاونس ،" ثالث  لالخ  كاذو  اذه  قيقحت  ديرأ  جّرختلا ،

". رمعلا نم  ثالثلا  يغولب  لبق  اذكو  اذك  لعفأ  نأ  ديرأ  "

ام رّكفت يف  ارف  رمعلا ، نم  ثالثلا  فراشم  ىلع  تنك  اذإو 

نأشب ًارارق  ذختت  امدنعو  .عبرألا  ّنس  يف  هقيقحت  ديرت 

اهقّقحت ءايشأ  يف  ًاضيأ  كفتلا  كيلع  هذهك ، ةبك  فادهأ 

.ةبكلا فادهألا  هذه  وحن  قيرطلا  ىلع 
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تاونس يف  تامتهالا  نم  ةعساو  ةعومجم  رّوط 

ةعماجلا ةساردلا يف 

ثيحب ًادج  ةثك  مالحأ  بالطلا  نم  ديدعلا  ىدل  دجوي 

كلذ ناك  اذإ  .هءار  نوعسي  ام  نأشب  رارق  ذاختا  نع  نوزجعي 

نم ًاثك  بّرجت  نأ  ّمهملا  .قلقلا  ىلإ  ةجاح  الف  كيلع  قبطني 

كتايح نم  ةلحرملا  هذه  مدختسا  .ةعماجلا  تاونس  ءايشألا يف 

ريوطتو ديدج ، ءيش  ةبرجتو  ّعم ، عوضوم  ةساردل 

كنومساقي نيذلا  ءاقدصألا  عم  تقو  ةيضو  تاياوهلا ،

كراش .ةديدج  تالاجم  ىلإ  كتامتها  عيسوتو  كتامتها ،

ةميظع ًاصرف  كمامأ  حتفي  دق  كلذف  كمتها ، ثي  ام  لك  يف 

فصتنم يف  ةايحلا ، نم  قحال  تقو  يف  ةديدج  تايادبو 

عّسوتلا نوّرمتسي يف  صاخشأ  كانهو  .مَرِهلا  تاونس  وأ  رمعلا 

يننكل .لمعلا  اوؤدبي  نأ  دعب  ىتح  ةديدج ، تالاجم  يف 

ال يف  مهتامتهاو  مهتاياوه  بالطلا  عباتي  نأب  يصوأ 

ام ًابلاغ  يتلا  ةطشنألا  يه  هذه  نأل  ةعماجلا ، يف  نولازي 

عيسوت ىلع  مّكثحأ  اذل  .رمعلا  نم  قحال  تقو  يف  رهزت 
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نم ةعّونتم  ةعومجم  ريوطتل  اوعسا  .عاطتسملا  ردق  مكقافآ 

يف ةديدجلا  تايناكمإلل  هّبنتلا  عم  ءاوهألاو  تامتهالا 

نكل ينهملا ، مكراسمل  ًاديفم  متها  لك  نوكي  نل  .مكلخاد 

، هب سّرمتلاو  ام  ءيش  يف  فغشلاب  روعش  مكيدل  ماد  ام 

تاونسف .عفنلاب  مكيلع  دوعيو  ةّعقوتم  قرطب غ  رهزيسف 

.انتايح ًادج يف  ةني  ةلحرم  ةعماجلا 

بابشلا تاونس  يف  اهتءارق  يف  قّمعتن  يتلا  بتكلل 

مئاد ثأت 

ًاعابطنا كرتت  ةعماجلا  اهأرقن يف  يتلا  بتكلا  نأ  ّبت يل 
ثملا نمو  .رمعلا  لاوط  انتايركذ  يف  ًارضاح  لظي  ًاقيمع 

اهتأرق يتلا  بتكلا  نم  ةك  نع  رظنلا  فرصب  هنأ  متهالل 

دوقع ّرم  ىلع  ًاديج  اهركذأ  يتلا  بتكلا  نإف  يجّرخت ، ذنم 

بتكلا نأ  دجتسو  .ةعماجلا  ًابلاط يف  اهتأرق  يتلا  يه  ايح 

تارارقلا يف  ّرثؤتس  ًابلاط  كيلع  تذوحتساو  كترحس  يتلا 

.ةايحلا اهذختت يف  يتلا  ةّمهملا 

يف يس  ال  ةايحلا ، يف  ىربك  تارارق  ًانعيمج  هجاون 
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ينبن اننأ  انم  لك  ضرتفيو  .رمعلا  تاينيعبرأو  تاينيثالث 

ةتبلا يف كلذك  سيل  رمألا  نكل  ةديرفلا ، انراكفأ  ىلع  انتارارق 

نأ ظحالتس  يضاملا ، يف  رّكفت  امدنع  .تالاحلا  نم  ديدعلا 

نيذلا بّاتكلاو  نيرّكفملا  تافسلف  ىلإ  دنتست  كتارارق 

ةسماخلاو نيرشعلا  ّنس  ب  كلخاد  يف  مهراكفأ  تدّدرت 

انتايح نم  ةلحرملا  كلت  يف  اّهبحن  يتلا  بتكلاف  .نيرشعلاو 

يف ًالئاه  ًاثأت  كرتتو  انم  ًاقيمع  ًاءزج  حبصت  ًاراركت  اهأرقنو 

امدنعو .ةديدع  ًادوقع  ثأتلا  كلذ  رمتسيو  .انكفت  ةقيرط 

يف أدبت  كنإف  ةقيرطلا ، هذهب  كسفن  يف  اهسرغتو  ابتك  أرقت 

تحبصأ كراكفأ  نأ  دجت  ام  ناعرسو  .كتفسلف  ريوطت 

فادهأ نع  دعابتت  كفادهأ  نأو  كيدلاو ، راكفأ  نع  ّةلقتسم 

.يفسلفلا رّرحتلا  ةيادب  يه  ةيلمعلا  هذهو  .كيدلاو 

صئاصخ ووذ  نوفّلؤم  اهبتكي  يتلا  بتكلا  بّنجت 

ةماّده

ّباش تنأو  اهلباقت  يتلا  تافسلفلاو  بتكلل  ناك  اذإ 

يف ًارّمدم  ًارثأ  كرتت  ارف  كيلع ، تذوحتساو  ةماّده  ةعيبط 
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ةيباجيإلا راثآلا  تاذ  راكفألا  ةفداصم  ّفقوتتو  .كتايح 

انيف ّرثؤت  تايجولويديإ  انفداص  اذإف  .ّظحلا  ىلع  ةيبلسلاو 

دقو ةئطاخ ، ارارق  ذاختا  ىلإ  رمألا  انب  يهتني  ارف  ًايبلس ، ًاثأت 

بّاتكلا لك  نأ  دقتعن  الأ  بجي  اذل  .ةاسأم  ةايحلا  حبصت 

ةايح طو  لكك  مهلعأ  صئاصخ  ىلإ  ًاديج  هّبنت  .نومرتحم 

تنك اذإ  كسفن  لأسا  .تملا  ىتح  هتايح  لاوط  ّفلؤملا ،

هجو ىلع  ّمهملا  نمو  .هسفن  ةايحلا  عون  كيدل  نوكي  نأ  ديرت 

كنأل ةماّده ، ةايح  اوشاع  يذلا  بّاتكلا  بّنجتت  نأ  صوصخلا 

ّرثؤت يف نأ  نك  مهراكفأ  نإف  مهلعأ ، نم  ًاثك  تأرق  اذإ 

.ككفت ةقيرط 

اوتام نيذلا  بّاتكلل  نوكي  ار  لاثملا ، ليبس  ىلع 

ىلع نوربجم  اننأ  رعشن  ارو  ً.ادج  ةّيقن  تايصخش  نيرحتنم 

ةديدش كرظن  ةهجو  تحبصأ  اذإ  نكل  .مهعم  فطاعتلا 

ارف ًاراركتو ، ًارارم  مهلعأ  ةءارقب  مهراكفأ ، طاأب  طابترالا 

يعسلل ًالثم  ًاليم  رّوطتو  اهسفن  ماكحألا  عاونأ  ذاختاب  أدبت 

نولوانتي نيذلا  يئاورلا  نم  ثك  بتكي  ار  .ةاسأملا  ءارو 

تاقالعلاو ضرملاو ، سالفإلاو ، رقفلا ، نع  ًاصصق  مهتاناعم 
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نكل .متهالل  ةثم  مهلعأ  لعجت  صصقلا  هذهو  ةلشافلا ،

أدبت نأب  لتحا  ةمثف  ًاثك ، ّفلؤملا  ءالؤهب  تبجعأ  اذإ 

ارف ًالثم ، رقفلا  لّمجي  اورب  تبجعأ  اذإ  .مهتايح  ةاكاح 

عفتري نأ  ديرت  كنإ  ًايعاو  لوقت  كنأ  عمو  .رقفلا  ءارو  ىعست 

ّللستت ارو  كيعوال ، رذّجتيس يف  رقفلا  ليمجت  نإف  كبتار ،

.كلمع لشفلاو يف  سالفإلا  ةبغر يف  كيلإ 

ًيظع ًاثأت  انتايح  ّرثؤت يف  انتافلسلف 

ىلع ًالئاه  ًاثأت  اهب  نمؤن  يتلا  تافسلفلا  سرا 

ًاثأت انيف  ّرثؤت  اهيف  سمغنن  يتلا  راكفألا  تناك  اذإو  .انتايح 

امدنع نكل  .فاطملا  ةياهن  يفتخت يف  اهنإف  بسحف ، ًايحطس 

ثأت تاذ  حبصت  اهنإف  انيعوال ، يف  رّذجتتو  حطسلا  قرتخت 

.انلبقتسم راسمو  انتايح  لئاه يف 

بسحف ةبرتلا  حطس  ّللبي  يذلا  رطملا  هبشت  تافسلفلا 

ثيحب ًاريزغ  نوكي  ىرخأ  نايحأ  يفو  .نايحألا  ضعب  يف 

رطملا جزت  امدنعو  .ةيفوجلا  هايملا  ىلإ  ًاقيمع  ةبرتلا  قرتخي 

هنإف انيعوال -  ةدوجوملا يف  راكفألا  يأ  ةيفوجلا -  انهايم  عم 
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يتلا راكفألا  ىلإ  هّبنتلا  ّمهملا  نم  كلذل  .انتايح  ثأتلا يف  أدبي 

اذكهو .انتايح  لعأ  ةرّابج يف  ةّوق  حبصتو  حطسلا  قرتخت 

اهيف رّكفت  يتلا  ءايشألاو  ًاراركت ، اهأرقت  يتلا  بتكلا  نإف 

ًاءزج حبصت  ًااد  اهّملعتت  نأ  لواحت  يتلا  ءايشألاو  رارمتساب ،

.كتفسلف نم 

ىدص دّدرت  نإف  رخآ ، صخش  لمع  هأرقت  ام  نأ  عمو 

كلذل ًالثم  حبصتس  كنأ  ينعي  كلخاد  ةّوقب يف  لمعلا  كلذ 

، رخآ صخش  نم  ةّدمتسم  راكفألا  تناك  اذإ  ّمهي  الو  .ّفلؤملا 

ةلثم ةفسلف  لمحت  كنأ  ينعي  كلخاد  هتفلسف يف  دّدرت  نأل 

اهنإ كلذلو  .ةلثم  راكفأ  نيوكتب  تأدب  كنأ  وأ  لعفلاب 

راكفأ تناك  دقل  ً.اضيأ  كتفسلف  اهنكل  رخآ ، صخش  ةفسلف 

اهيف يوق  متهاب  ترعش  اذإ  نكل  ةيادبلا ، يف  رخآ  صخش 

ذئدنع كنم ، ًاءزج  تحبصأ  ثيحب  ًاراركتو ، ًارارم  اهتأرقو 

.كتايح كتارارق يف  اهيلع  ينبتس  يتلا  كتفسلف  حبصت 

انلبقتسم دّدحت  انلوقع  اهسرغن يف  يتلا  روذبلا 

يتلا روذبلا  ىلع  ّفقوتي  ذإ  روذبلا ، هبشت  انتافسلف 
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.ومنت يتلا  رثلاو  رهزت  يتلا  روهزلا  عاونأ  اهعرزت 

، يقيقحو سوملم  ءيش  ءاشنإ  ىلع  ةلئاه  ةردق  انتافسلفلف 

حبصت انتفسلف  نأ  او  .بسحف  ةدّرجم  ميهافم  تسيل  يهف 

عون فرعت  نأ  كعسو  يف  نإف  نمزلا ، رور  ًاعقاو  ًارمأ 

ىلع .كتفلسلف  يف  قيقدتلاب  هيلع  نوكتس  يذلا  صخشلا 

ةيوناثو راغصلل  ةسردم  ءانبب  موي  تاذ  ترّكف  لاثملا ، ليبس 

ً.اضرأ كلت  ثيح  يغيشوت ، ةظفاحم  يف  اجوش  وسان  برق 

تقّقحتو سنياس ، اه  ةيداكأ  تميقأ  تاونس ، عضب  دعبو 

انينب امل  ةسردم  ءانب  يف  رّكفأ  ول   .ةسردم  ءانبل  يتيؤر 

سرادملا ىلإ  لوصولا  نأب  كفتلاب  انّثبشت  ولو  .طق  ةدحاو 

اه ةيداكأ  تناك  ام  راطقلاب ، ًانكمم  نوكي  نأ  بجي 

ةسردم ءانب  ةركف  يدل  ناك  هنأ  ا  نكل  .ةتبلا  أشنتل  سنياس 

دقف ًابايإو ، ًاباهذ  راطقلاب  اهيلإ  لاقتنالا  بلطتت  ال  ةيلخاد 

.فيرلا ةدوجوملا يف  وجاش  وسان  برق  ةسردم  ءانب  نم  انّك 

أدبت ىتح  ةرذبلا  عرزت  نإ  ام  .راكفألا  ةّوق  يه  اذكه 

ىلإ ةجاحب  مكنأ  ًااد  اورّكذت  اذل  .ةيقيقح  ةتبن  ىلإ  ّومنلاب 

يف ةيانعلا  ّخوتو  .عقاو  ىلإ  قّقحتت  كلذ  دعبو  ًالوأ ، ةركفلا 
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نحل دّدحت  يتلا  يهف  كلقع ، اهسرغت يف  يتلا  روذبلا  رايتخا 

.كلبقتسم ةينغأ  حبصتل  ربكت  امدنع  كتايح 
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اجيإلا كفتلا  . 3

كلقع رّذجتي يف  يلسلا  كفتلا  عدت  ال 

ةنيزحلا ثداوحلل  ضّرعم  نوكن  انابص ، تاونس  يف 

يفطاعلا فعضلاب  مستن  ك  .ةضيغبلاو  ةيوسأملاو 

ليبس ىلع  .انتايح  نم  ةلحرملا  هذه  ةديدشلا يف  ةيساسحلاو 

وأ بيرق ، ةافو  لثم  ةيصخشلا  ثادحألا  ّرثؤت  نأ  نك  لاثملا ،

انيلع .هيلع  ذوحتستو  ّضغلا  ىتفلا  لقع  هضرم يف  وأ  هتباصإ 

نأ نك  ذإ  ًاليوط ، انيلع  رطيست  ثادحألا  هذه  كرتن  الأ 

ّدح ىلإ  ًانايحأو  ةبآكلا ، ةبغر يف  ىلإ  اهيلع  يوق  لعف  ّدر  رّوطتي 

انلوقع نوكتو  .نحن  انسل  اننأ  ول  ك  جاعزنالاب  روعشلا 

الأ ّمتحي  كلذو  بابشلا ، تاونس  يف  ًايفطاع  ّرثأتلا  ةعيرس 

يف رّذجتلاب  ةيبلسلا  تافسلفلاو  ءارآلاو  راكفألل  حمسن 

.انلوقع

". لشاف يننإف  اذل  ةّرم ، تلشف  "
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رارمتسالا يعسو  نأ يف  دقتعأ  اذل ال  داقتنالل ، تضّرعت  "

". كلذب مايقلا  يف 

لشاف يننإ  .يلمع  يف  ىودجلا  ميدع  يننأ  تغلبأ  "

". لمألا ميدع 

". لبقتسم سيل يل  ّئيس ، بلاط  يننأ  تغلبأ  "

". ةديج ةسرد  قحتلأ  يننأل   لمأ يل  "ال 

". لمأ يل اذل ال  ينناهركي ، يادلاو  "

ىقبن نأ  ديرت  دعت  ار   .يتقيدص  ينتلهاجت  "

". قيدص

". يلمع تلشف يف  يننأل  ايح  تهتنا  "

ةدراولا كلتك  ةيبلسلا  راكفألا  نم  ثك  كيدل  نوكي  ار 

.ككفت ىلع  رطيست  اهعدت  نكل ال  هالعأ ،

نارزيخلا لثم  ومنتس  كنأ  ةّوقب  داقتعالا 

تركف كفتلا يف  عيطتسن  اننأ ال  ىربكلا  قئاقحلا  نم 
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تلخد ةيبلس  ةركف  نأب  ترعش  اذإو  ً.اعم  نآ  يف  فلتخم 

تبلغ لكو  .اهب  ةيباجيإ  ةركف  لادبتسا  الإ  كيلع  ام  كلقع ،

ةقيرط يف  رّكف  هيف ، رّكفت  وأ  هدهاشت  ام  ىلع  ةيبلسلا 

.ةنهارلا ةلكشملا  وأ  فقوملا  ىلإ  رظنلا  ةليدب يف  ةيباجيإ 

ىتح عاضوألل  كرّوصت  ةقيرط  ّغت  نأ  ًااد  كنك 

رظنلا الإ  كيلع  .كتايح ف  براجتلا يف  بعصأ  هجاوت  امدنع 

، كّرس يف  رّكف  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةسكاعم  ةيواز  نم  اهيلإ 

هنم صلختسا  ار  نكل  بعص ، ههجاوأ  يذلا  فقوملا  اذه  "

، ةديدش ةوسقب  دقتني  هنإ   " وأ هيف ،" ترّكف  اذإ  ًايباجيإ  ًائيش 

يتصرف هذه  نوكت  ار  .عقاولا  أطخ يف  سيل  هلوقي  ام  نكل 

يميلعت عقاولا  لواحي يف  ارو  .ّومنلاو  يفعض  ىلع  ّبلغتلل 

يتلا لكاشملل  كرّوصت  ةقيرط  يغت  كناكمإبف  ًّهم ." ًائيش 

رايتخاو اهتبوعص ، نع  رظنلا  فرصب  كتايح ، يف  اههجاوت 

ةيباجيإلا روذب  نأ  ّكش يف  الو  .ءاّنبو  اجيإ  فقو  اهتهجاوم 

ةيباجيإ لبقتسم  ىلإ  لّوحتتل  جضنتو  رهزتس  اهسرغت  يتلا 

.ءاّنبو
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.ّومنلا قيرط  ىلع  انتلحر  يف  ةمواقم  هجاون  ام  ًابلاغ 

دجت ارو  .كطابحإ  نولواحي  وأ  كب  نوطيحملا  كدقتني  دقف 

نسح نع  كيدلاو  ّبح  اهلقرعي  كتسم  نأ  نايحألا  ضعب  يف 

وأ كئالمز  وأ  ةسردملا  يف  كتذتاسأو  كيّملعم  دسح  وأ  ةّين 

عورف ةّوق  رّكف يف  تاقوألا ، هذه  لثم  يفو  .لمعلا  كئاسؤر يف 

يأ يف  تبنت  ثيحب  ًادج  ةيوق  يهف  .اهتنورمو  نارزيخلا 

عرفك ومنتو  ًايوق  نوكت  نأ  كنك  .ةيضرألا  ربع  ىتح  ناكم ،

، ّومنلاو ءاقترالا  نأشب  ةّوقب  كفتلا  تلصاو  اذإو  .نارزيخلا 

رظنلا ع فرصب  قرشم  لبقتسم  ىلإ  لّصوتت  نأ  ّكش يف  الف 

.ههجاوت

ّفيكتلا ىلع  ةردقلاو  ةنورملاب  ّعتمتت  نأ  ًاضيأ  ّمهملا  نم 

انبابش تاونس  يفطاعلا يف  فعضلاف  .تاقوألا  هذه  لثم  يف 

تاقوأ أتسو  .رعاشملا  حرجو  ةساعتلل  ضّرعم  انلعجي 

وأ داقتنالل  ضّرعتلا  نم  طابحإلاو  ءايتسالاب ، اهيف  رعشت 

رعشت ارو  .ةساكتنا  ببسب  لشفلاب  روعشلا  وأ  ةيرخسلا ،

كنأ ّليختت  نأ  ىتح  عيطتست  ال  كنأ  نم  لمألا  ةبيخب 

ّلحتو راكفألا ، هذهل  ًاّدح  عض  ً.ايئانثتسا  ًاصخش  تحبصأ 
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امدنع ىلإ  كعفرت  يتلا  ةوقلا  ىلع  عا  .ةيناث  ضوهنلل  ةّوقلاب 

ةوقب ّلحت  يلاتلا ، مويلا  حابص  يف  ظقيتست  امدنعو  .طقست 

ملتست الو  .قباسلا  مويلا  كيدل يف  ناك  مظعأ م  ةقاطو  ربكأ 

فوقولا لصاوو  كطوقس ، تاّرم  ددع  نع  رظنلا  فرصب  ةتبلا 

.كيمدق ىلع 
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فوخلا ةهجاوم  ةحلسألا يف  مظعأ  وه  ناإلا  . 4

قلاخلا عم  ةدحو  اننأل يف  هاشخت  ام  كانه  سيل 

يف هتهجاوم  انيلع  يذلا  يسيئرلا  مصخلا  وه  فوخلا 

يتلا فواخملا  نم  ديدعلا  انعيمج  لمحيو  .بابشلا  ناعير 

مليف رهظ  امدنع  .لوهجملا  نم  فوخلا  نم  اهمظعم  أشنت 

وأ ةحابسلا  ىشخن  شرقلا  كسأ  كفتلا يف  انلعج  زوج ،" "

دوجو مدعب  ةنض  انل  تمّدق  اذإ  ىتحو  .جاومألا  بوكر 

اهادحإ كفتلا يف  دّرجم  ناك  تقولا ، كلذ  شرق يف  كسأ 

ثدح دقو  .ةنمآلا  ئطاشلا  لامر  ىلع  كيمدق  تابثإب  ليفك 

بعرلا يف لخدتو  اّنلشت  هاشخن  ام  ةهجاوم  ةركف  نأل  كلذ 

ةبتكم .ةعاجشلاب   ّيلحتلا  انيلع  تقولا  اذه  يفو  .انسوفن 

دمحأ يحمرلا 

مدختسا انفواخم ؟ ىلع  ّبلغتلل  لعفن  نأ  عيطتسن  اذام 

رهقا .ناإلا  وهو  الأ  فوخلا ، ىلع  ّبلغتلل  ىوقألا  حالسلا 

هللا عم  اندّحوت  اذإ  اننأب  ةّوقب  نمآو  .هللاب  كناإب  كفواخم 
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لبقتسم ءاتب  ىلع  نورداق  انلك  .هاشخن  ام  كانه  نوكي  نلف 

نمؤم كنإو  هللا ، لايع  نم  كنإ  لوقلاب  كسفن  عّجش  .قرشم 

اذإو ً.ائيش  ىشخت  الأ  بجيف  ًااد ، كعم  هللا  نأ  او  هللاب ،

انلبقتسم نأل  ًائيش  ىشخن  الأ  ىعدأ  كلذف  باوصلا ، عبتن  انك 

انيلع ّبلغتلا  انفواخم  عيطتست  نلو  ًاسيعت  نوكي  نأ  نك  ال 

مكفواخم اوبراحت  نأ  لمآو  .هللا  عم  نيّدحتم  انمد  ام  ةتبلا 

.ناإلاب

ةرباثملا ّرمتسا يف  يعسلا ، ّرمتسا يف 

، رارمتساب كفواخم  ةبراحمل  ناإلا  ةوق  مدختسا 

.اهقيقحتل ةيقيقح  يعاسم  لذبا  كمالحأ ، يف  رّكفت  امدنعو 

اذهو حاجنلا ، باصأ  نم  لك  ىدل  ًاكرتشم  ًساق  تدجو  دقل 

اولذب حجانلا  لكف  .لت  يتلا ال  ةرباثملا  وه  كرتشملا  مساقلا 

كلذو .مهمالحأ  ءارو  يعسلا  ىلع  اورباثو  دوهجلا  رثإ  دوهجلا 

دوجوم حاجنلا  .بسحف  ةدحاو  ةرم  دهجلا  لذب  نع  فلتخم 

، كمالحأ قيقحت  قيرط  ىلع  ةرباثملا  يف  مالستسالا -  مدع  يف 

.حاجنلل نوناقلا  اذهل  تاءانثتسا  كانه  سيل  .ةوطخ  ةوطخ 
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وأ بيصناي  حبرك  ةدحاو  ةرم  حاجنلا  ّظحلا  كل  قّقحي  ار 

.رباع حاجنلا  اذه  لثم  نكل  ناهرب ، زوفلا 

كيدل نوكي  نأ  ىلع  ًالوأ  صرحا  ًاحجان ، حبصت  ل 

نع ّفكت  ال  ًاخأو ، .ناإلاب  كفواخم  ىلع  ّبلغت  مث  .ملح 

ىلإ اهليوحتو  كمالحأ  قيقحتل  ًااد  ًادوهجم  لذباو  ةرباثملا 

دهجلا لذب  رارمتسالا يف  ىلع  ةاقلا  ةيلقعلا  هذهو  .ةقيقح 

لذبت نأ  دعب  يفاضإ  دهج  لذب  ىلإ  كعفدت  نأ  بجي  افتلاو 

ذاختاو ةعباتملا  ىلع  مزعلا  دقعت  نأ  كيلع  .عيطتست  ام  لك 

.اوملستساو نورخآلا  ّفقوت  اذإ  ىتح  ىرخأ ، ةوطخ 
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كموي ةعاس يف  نيرشعلاو  عبرألا  مدختست  فيك  . 5

ىلإ كب  يضفي  تقولا  نم  ةغص  ريداقم  مادختسا 

حاجنلا

، مويلا ةعاس يف  نيرشعو  ًاعبرأ  يواستلاب  عيمجلا  حنُم 

نأ عمو  .انلبقتسم  دّدحت  تاعاسلا  هذه  مادختسا  ةيفيك  نكل 

انم لك  حنُم  دقف  نيابتم ، انم  لك  اهايحي  يتلا  نسلا  ددع 

.نوكن نمع  رظنلا  فرصب  مويلا  هسفن يف  تقولا  لوط 

نيرشعلاو عبرألا  مادختسا  انيلع  بجي  فيك  ًاذإ 

هدحأ .ةّدشب  هب  يصوأ  نائيش  كانه  حاجنلا ؟ قيقحتل 

.ةيناث لكو  ةقيقد  لك  تقولا -  نم  غص  ءزج  لك  ريدقت 

يف قئاقد  ةرشع  وأ  ةقيقد  ةرشع  سمخ  داجيإ  كنكمأ  اذإف 

ناكم يأ  ىلإ  كلصوي  نلف  .عفني  ام  يف  اهمدختسا  كموي ،

نوكي امدنع  سردتس  كنأ  ًادقتعم  ءايشألا  ليجأت  رارمتسالا يف 

ةيلستلا يف ةطشنأ  ةلودج  .تقولا ال ض يف  نم  عّستم  كيدل 

نكل تالطعلا -  وأ  فيصلا  ةزاجإ  لالخ  قحال -  تقو 
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.ةساردلا ةتبلا يف  كدعاسي  نل  فيوستلا 

يأ نع  ثحبلا  اوداتعا  حجانلا  صاخشألا  نأ  تدجو 

تناك اذإ  ىتح  اهيلع ، روثعلا  نوعيطتسي  ةصق  تاقوأ 

.ةساردلل اهمادختساو  قئاقد ، رشع  وأ  ةقيقد  ةرشع  سمخ 

مادختسا كيلع  ًالثم ، ةديدج  ةغل  ّملعتت  نأ  ديرت  تنك  اذإ 

يف ءاربخلا  لك  مدختسيو  .اهيلع  روثعلا  عيطتست  ةقيقد  لك 

يف مويلا -  لاوط  تقولا  نم  فتُّنلا  هذه  ةيبنجأ  ةغل  يأ 

، ضاحرملا يفو  لمعلا ، يف  ءادغلا  ةحارتسا  ءانثأ  يفو  راطقلا ،

نم ةغصلا  فتُّنلا  هذه  لك  مادختسا  نك  .مونلا  لبقو 

ةغل ًابخ يف  حبصت  نأ  بعصلا  نمو  ًارمثم ، ًامادختسا  تقولا 

ةغبان ىّمسي  نم  كانه  سيلف  .كلذ  لعفت  نأ  نود  نم  ام 

.دهجلا نم  عونلا  اذه  لثم  لذبي  ًايوغل  

ام وأ  لقي  ام ال  هيدل  نوكن ، نمع  رظنلا  فرصب  انم ، لك 

اذل .مونلا  تقو  كلذ  ا يف  ةعاس ، نيرشعو  عبرأ  نع  ديزي  ال 

ةقيقد لك  مادختسا  نمكي يف  انمالحأ  وحن  ماعلا  قيرطلا  نإف 

قبطني رمأ  اذهو  .دوهجلا  لذب  ةرباثملاو يف  ةءافكب  مويلا  نم 
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حبصي تقولا ، لاوط  لمعلا  أدبن  امدنعف  ً.اضيأ  غلابلا  ىلع 

الو .ةبوعصلا  ديازتم  ًارمأ  تقولا  نم  ةبك  ريداقم  داجيإ 

نإف اذل  مويلا ، يف  ةدحاو  ةعاس  ىتح  وأ  تعاس  دجن  داكن 

. تقولا  نم  غص  رادقم  لك 

ءاوسلا ىلع  ًايوثنأو  ًايركذ  ًاغامد  رّوط 

دّدعت ىلع  دّوعتلا  وه  ةوقب  هحرتقأ  يذلا  اثلا  رمألا 

زاجنإل ًاعم  نآ  يف  ءايشأ  ةّدعب  مايقلا  ىلإ  جاتحتسف  .ماهملا 

ّفثكم دهج  لذب  ىلإ  ركذلا  غامد  لي  مومعلا ، ىلعو  .ماهملا 

يف تامارهألا  تيُنب  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ليوطلا  ىدملا  ىلع 

ىلع نويرصملا  زّكر  دقف  .روكذلا  ةيلقع  نم  عونلا  اذهب  رصم 

اّوأو .هيلي  يذلا  ىلإ  لاقتنالا  لبق  ةرم  لك  دحاو  مره  زاجنإ 

غامدلا لي  اذكهو  .يلاتلا  مرهلاب  ءدبلا  لبق  لوهلا  أ  ءانب 

.ةليوط ةرتف  ىدم  ىلع  دحاو  ءيش  ىلع  لمعلا  ىلإ  يركذلا 

نسفانتي نم  ةصاخبو  ةعيفرلا ، ةفاقثلا  تاوذ  ءاسنلا 

غامدلاو ً.ايوق  ًايركذ  ًاغامد  ةداع  نرّوطي  ًايموي ، لاجرلا  عم 

بلطتت يتلا  صّصختلا  ةديدشلا  لعألل  يرورض  يركذلا 
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الإ يف كدعاسي  نل  كلذ  نكل  ةرم ، لك  دحاو  ءيش  ىلع  زيكرتلا 

ةيركذلا يف ةقيرطلاف  .ةلدتعم  تاردق  كلت  ًاصخش  حبصت  نأ 

نل اهنكل  لعألا ، لك  اهّبلطتت  ةيساسأ  ةردقم  يه  لمعلا 

.يساسألا ىوتسملا  نع  ًاديعب  كدوقت 

ةعفد ءايشأ  ةدع  لعفي  نأ  عيطتسي  يوثنألا  غامدلا 

ندلوي ءاسنلا  نأ  دقتُعيو  .يركذلا  غامدلل  ًافالخ  ةدحاو ،

ًايخيرات ءاسنلا  تناك  دقف  .ماهملا  دّدعن  تاراهم  نهيدلو 

ناكو ً.اعم  نآ  لافطألا يف  ةيبرتو  لزنملا ، ةرادإ  نع  تالوؤسم 

ةسمخ وأ  ةعبرأ  وأ  ةثالث  دوجوب  ماهملا  دّدعتل  ءوجللا  نهيلع 

، نوكبيو نوطقسيو ، نوبغاشيو ، لزنملا ، نوضكري يف  لافطأ 

ىلع ىهُطي  ءاشعلا  يف  ثدحي  كلذ  لكو  نوكحضيو ،

ةيلاع ةجرد  ىلع  نهساوح  لعج  نم  نهل  ّدب  ناكو ال  .دقوملا 

زيكرتلا نم  ّنكمتي  نهلوح   يرجي  ام  ةفرعمو  هيبنتلا ، نم 

ّنقتي ءاسنلا  نم  ًاثك  نإف  كلذلو  ً.اعم  نآ  ءايشأ يف  ةّدع  ىلع 

ًيلعت تّلعتملا  ءاسنلا  ضعب  ترّوط  ارو  .ّماهملا  دّدعت 

ًاغامد مولعلاو ، تايضايرلا  تازّربملا يف  ءاسنلا  ةصاخبو  ًايلاع ،

ندلوي ءاسنلا  مظعم  نكل  .يوثنألا  غامدلا  نم  ىوقأ  ًايركذ 
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لاوط اهيلع  نظفاحيو  ّماهملا  دّدعت  ىلع  ةيعيبط  ةردقب 

يف اهريوطت  بعصلا  نم  سيل  ةراهم  ّماهملا  دّدعتو  .ةايحلا 

يّدحتلا نكل  .ةيلمعلا  لئاسملا  لجأ  نمو  ةيمويلا  ةايحلا 

ديرتو ًاباش  تنك  اذإ  .لمعلا  ّماهملا يف  دّدعت  ريوطت  نمكي يف 

تاه رّوطت  نأ  ّمهملا  نم  كسفنل ، ًارهاب  ًالبقتسم  عنصت  نأ 

لثم يوثنألاو ، يركذلا  غامدلا  نم  تّدمتسملا  تراهملا 

.ىرخألا كاوق  ىلع  لمعت 

ةدّدعتم ّماهم  يّدؤت  امدنع  ةدّدعتم  ءايشأ  بقار 

يركذلا كيغامد  نزاوت ب  داجيإ  لواحت  نأ  ّمهملا  نم 

ىلع زّكري  ًايركذ  ًاغامد  ةيحان ، نم  ديرت ، تنأف  .يوثنألاو 

ةيحان نمو  اهزاجنإ ، ىتح  اهذّفنيو  ةّرم  لك  ةدحاو  ةّمهم 

ءايشأ يف ةّدع  ةبقارم  عيطتسي  ًايوثنأ  ًاغامد  ًاضيأ ، ديرت  ىرخأ ،

نم ديدعلا  هيدل  يذلا  بوسعيلاك  ةعساو  ةيواز  نم  ًاعم  نآ 

نأ ول  ك  ثدحي  ام  لك  ةيؤر  ىلع  ةردقلا  رّوط  .نويعلا 

ً.اعم نآ  ّماهم يف  ةّدع  ّدأو  .عألا  نم  ديدعلا  كيدل 

لمعتو روفلا  ىلع  كّماهم  أدبت  نأ  كنك  كلذب ، مايقلل 

36



لحارم يف  اهب  أدبت  نأ  كنك  وأ  اهسفن ، ةعرسلاب  اهيلع 

نأ يف  سأب  ال  .ةفلتخم  تاعرسب  اهيلع  لمعت  وأ  ةفلتخم 

رخآ عورشمو  ءاهتنالا ، ىلع  كشوي  عورشم  كيدل  نوكي 

ىلع لمعت  نأ  ّمهملا  .ّوتلل  هب  تأدب  ثلاثو  لمتكم ، فصن 

ةّدع زاجنإ  ىلع  كتردق  نمضتل  هسفن  تقولا  ماهم يف  ةّدع 

يركذلا غامدلا  ب  نزاوت  ةماقإ  ىلع  ٍعاو  دهج  لذبف  .رومأ 

ً.اعم نآ  ءايشأ يف  ةّدع  ءادأ  كدعاسي يف  يوثنألا  عامدلاو 

نأ بجي  نيذلا  ةلتاقملا  تارئاطلا  يرّايطب  كلذ  رّكذي 

ةلتاقملا تارئاطلاف  .ةيزاوتملا  ةجلاعملا  ىلع  نيرداق  اونوكي 

نم تاهاجتالا : لك  نم  ءادعألا  هجاوت  ةكرعم  يف  ةكراشملا 

نمو .تحت  نمو  قوف ، نمو  بناجلاو ، فلخلاو ، مامألا ،

ةطقن ىلع  زيكرتلا  يف  ًادج  نوزات  نم  نأ  متهالل  ثملا 

الإ ةجاح  الف  .تالتاقم  يرّايط  اونوكي  نأل  نوحلصي  ةدحاو ال 

ثدحي ام  الإ  ىري  نأ  عيطتسي  نم ال  طاقسإل  ةدحاو  ةقلطل 

يغت ىلع  ًارداق  نوكت  نأ  بجي  تالتاقملا ، ةدايقل  اذل  .همامأ 

تاقلطلا عم  لماعتلا  نم  نّكمتتل  رارمتساب  زيكرتلا  طاقن 

يرّايط نم  رظتنيو  .ناكم  يأ  نم  أت  نأ  نك  يتلا 
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ًادونج مهلعجي  كلذو ال  ةلماش ، ماكحأ  رادصإ  ًاضيأ  تالتاقملا 

.ةعيفر بصانم  لغشل  ًاضيأ  حّشرم  اإو  بسحف ،

قافنأ تاراطقو  تاراطق  ةّدع  ست  ةبكلا ، ندملا  يف 

اننك كلذ ، وحن  ىلعو  ً.اعم  نآ  يف  ةدّدعتم  تاراسم  ىلع 

عيطتست ام  ىصقأ  لذب  كيلع  نإ  اهنلا  ليلحتلا  يف  لوقلا 

قّقحت ل  ةيزاوتملا  ةجلاعملا  نقتتو  ّماهملا  دّدعت  ّملعتتل 

.كلمع حاجنلا يف 

ةعرسب تارارقلا  ذختا  ًابعص ، ّماهملا  دّدعت  ناك  اذإ 

ثادحإ كناكمإبف  ّماهملا ، دّدعت  ةبوعصو يف  تدجو  اذإ 

ليوحت مث  دحاو  ّمهم  رمأ  ىلع  زيكرتلاب  لمعلا  نم  تاجوم 

عيطتست يتلا  ىرخألا  قرطلا  نمو  .يلاتلا  رمألا  ىلع  كزيكرت 

ِهنأو روفلا  ىلع  ءارجإ  ذختا  .ةعرسب  تارارقلا  ذاختا  اهتبرجت 

هتزجنأ اذإف  .ٍدغ  ىلإ  مويلا  لمع  لّجؤت  .ةعرسب ال  ةّمهم  لك 

ةّمهملا عم  لماعتلل  تقولا  نم  عستم  كيدل  حبصي  مويلا ،

نك يتلا  اهسفن  جئاتنلا  قّقحت  ةياهنلا  يفو  دغلا ، ةيلاتلا يف 

نم راصتخاب ، ً.اعم  نآ  ّماهم يف  ةّدع  ىلع  لمعلاب  اهقّقحت  نأ 
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.لطاو لّجؤن  الأ  يرورضلا 

روفلا ىلع  تارارقلا  ذختأو  .يماهم  نم  ًايأ  لّجؤأ  انأ ال 

ةجيتنو .ةعرسب  هلعفأ  نأ  بجي  ام  لك  لعف  ىلع  صرحأو 

يننأ او  ً.ااد  لمعلا  قاروأ  نم  ًايلاخ  يبتكم  نوكي  كلذل ،

تقيلط نانوكت  ّيدي  نإف  روفلا ، ىلع  يّماهم  لكب  ّمتهأ 

فّوست نأ  ةلوهسب  كعسو  يف  ً.ااد  ًايخرتسم  يلقعو  ًااد ،

روفلا ىلع  ّماهملا  ةعباتم  لّضفأ  يننكل  كلمع ، يف  لطاو 

هجاوتسف ةّمهم ، تّثيرت يف  اذإ  كنأل  لاحلا ، اهنم يف  ءاهتنالاو 

ةّمهم كلذ  عبت  اذإو  .كيلإ  ةديدج  ةّمهم  لصت  امدنع  ةلكشم 

ٍذئدنع كيلعو  ًادج ، ةليوط  كّماهم  ةاق  حبصتس  ىرخأ ،

امدنع كلذلو  .روفلا  ىلع  ءيش  لك  ءاهنإل  ةقيرط  كفتلا يف 

تذختا ولو  .روفلا  ىلع  رارق  ذاختال  هصّحفتأ  لمع ، يلإ  لاحي 

تاعجارملا ً.اقحال  هحّحصأ  نأ  الإ  ّيلع  ام  ًائطاخ ، ًارارق 

: كجهن ّغو  كلذ  ّلبقت  اذل  ةايحلا ، هنم يف  ّدب  رمأ ال  ةرّركتملا 

اهنم يأ  ناك  اذإ  ًاقحال  اهحّقنو  روفلا ، ىلع  تارارقلا  ذختا 

.لعألا نم  ديزم  زاجنإ  كيلع  رّذعتي  كلذ ، فالخبو  ً.ائطاخ 
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ًارهاز ًالبقتسم  عنصا 

نأشب نآلا  ىتح  تاحارتقا  ةّدع  مكعم  تمساقت  دقل 

.حاجنلا قيقحتل  ةعاس  نيرشعلاو  عبرألل  لمكألا  مادختسالا 

ريداقم ّلغتسا  ًالوأ ، .مّدقت  ام  زاجيإ  ديعأ  نأ  يل  اوحمساو 

ىلع ةردقلا  رّوط  كلذ  دعبو  .كل  ةحاتملا  ةغصلا  تقولا 

.اهب مايقلا  كيلع  يتلا  ةديدعلا  لعألا  ءادأل  ّماهملا  دّدعت 

ذاختا ّملعتف  كبولسأ ، ّماهملا  دّدعت  نكي  اذإ   ًاخأو 

ّثيرتت ثيحب ال  ةعرسب  لعألا  ءاهنإو  روفلا  ىلع  تارارقلا 

نك ام  عرسأب  كيلإ  درت  ةّمهم  يأ  زجنأ  .ةتبلا  لمعلا  يف 

ةديدجلا ّماهملل  ًاّدعتسم  نوكتو  ًاغراف  كبتكم  نوكي  ثيحب 

.تقو يأ  يف 

ىلع لصحتس  كنإف  ةحيصنلا  هذه  عبتت  تمد  امو 

بصنملاو اهيف  لمعت  يتلا  ةرادإلا  نع  رظنلا  فرصب  ةيقرت - 

هذه نقتت  صاخشألا  نم  ّةلق  نأ  او  .نآلا  هالوتت  يذلا 

ةميظع ةردقب  ّعتمتت  كنأل  مارتحالاب  ىظحتسف  تاراهملا ،

ّفقوتتسو .لمعلا  مجح  عم  ءاخرتساب  ًااد  لماعتت  كنألو 
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اذل .كتاردقل  ىلعألا  ّدحلا  دنع  لمعلا  أدبت  امدنع  كتايقرت 

يذلا لمعلا  ىلإ  ّنئمطملاو  قثاولا  رهظ  ًااد  رهظت  نأ  كيلع 

يتلا تاراهملا  ىلإ  لعفلاب  ًاحاترم  تنك  اذإو  .كيلإ  هب  دهعي 

نأ ىلإ  ةيقرتلا  لين  ّرمستسف يف  يلاحلا ، كلمع  كنم  اهّبلطتي 

ً.ارهاز نوكيس  كلبقتسم  نأ  ّكش يف  الو  .كتاردق  دودح  غلبت 

مهيلع بجي  ام  اوّملعت  دق  نّابشلا  ءاّرقلا  نوكي  نأ  لمآ 

دقل .قرشم  لبقتسم  عنصو  حاجنلا  ةسم  ءدبل  هب  مايقلا 

روذبلا هذهو  لصفلا ، اذه  حاجنلا يف  روذب  نم  ديدعلا  تن 

.ةبخنلا دادع  يف  حبصي  نأ  ديري  نمل  ةّميق  ةحيصن  ًاضيأ 

يف فقاوملا  نم  ديدعلا  يف  تركذ  ام  لك  قيبطت  نكو 

ىلع يحارتقا  لك  باعيتسا  نم  نّكمتت  اذإ   اذل  .ةايحلا 

اهقيبطت ةيفيك  رّكفو يف  هيلإ ، جاتحت  يذلا  تقولا  ذخ  روفلا ،

.نآلا كسفن  ىلع 

، مكمامأ دوجوم  قرشملا  لبقتسملا  نأب  اونمؤت  نأ  اجر 

اولصاو .ةءاّنبو  ةيباجيإ  ةايح  اوشيعتو  ناإلاب ، اّولحتت  نأو 

تسيل هذه  .مكمامأ  قيرطلا  حتُفتسو  مامألا ، ىلإ  ّعلطتلا 

41



ديدج لبقتسمل  ًاضيأ  اإو  بسحف ، دارفألا  حاجنل  ةفصو 

.اهلمكأب انتراضحل  رهابو 
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اثلا لصفلا 

! فطلب حاجنلا  قيقحت  ىلإ  عّلطتت 
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" خب انأ   " حور . 1

ةيوناثلا ةسردملا  نم  ىركذ 

يتلا تاعوضوملا  ضعب  لصفلا  اذه  يف  لوانتأ  نأ  دوأ 

ىلإ خب " انأ   " ةرابع ديعتو  خب ." انأ   " اتك يف  تدرو 

يتسردم يف  ةيزيلكنإلاب  ءاشنإلا  ّفص  نم  ةّببحم  ىركذ 

وهو نثالا ، مايأ  حابص  فصلا يف  اذه  دعوم  ناك  .ةيوناثلا 

كلذ .هابتنالا يف  ىلإ  رقتفت  انلوقع  نأل  عوبسألا  تاقوأ  أوسأ 

ءاشنإلا فوفص  يف  ةجردم  ةثداحملا  نيرا  تناك  تقولا ،

ناكو .ةدوجوم  نكت  ةثداحملا   فوفص  نأل  ار  يزيلكنإلا ،

انعيباسأ حتتفي  ناك  ةصاخ : ةسايس  ةيزيلكنإلا  ةغللا  ّملعمل 

نثا لك  حابص  انعوبسأ  أدبي  اذل  .طاشنلا  نم  ةقفدب  ًااد 

.ةيزيلكنإلا ةغللاب  ةثداحم  انكارشإو يف  ةّصنملا  ىلع  فوقولاب 

؟" كلاح فيك  ، " هلأسيو ًابلاط  راتخيف 

بالطلا نم  تنكو  يمامألا ، ّفصلا  سولجلا يف  تدتعا 

تبجأف كلاح ؟" فيك  ، " لأسو يلإ  راشأ  موي ، تاذ  .نيراتخملا 
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نإ يل  لاق  مث  بَِعت ." يننإ   " وأ خب ،" تسل  ، " ةحارصب

يننكل تنأو ." .كل  ًاركش  خب ، انأ  ، " لوقأ نأ  يضتقي  بيذهتلا 

ًاباصم تنك  ول  اذام  ، " هتلأس اذل  .يتحارص  ببسب  عنتقأ   

يّملعم باجأف  خب ؟" يننإ  تلق  ول  ًابذاك  نوكأ  الأ  ماكُّزلاب ؟

رعشن اننأب  كلذ  عبُتن  مث  خب ،" انأ  ، " لوقن نأ  انيلع  نأب 

ًائيش ةتبلا  لوقن  الأ  انيلع  نأ  انّملع  دقل  .كّعوتلا  نم  ءيشب 

وأ مويلا ،" بَِعت  يننإ   " وأ ماري ،" ام  ىلع  تسل  يننإ  ، " لثم

انأ ، " بيجن نأ  ىلع  ًااد  دّدشي  ناكو  بيئك ." نثا  موي  هنإ  "

". خب

ةغللا ّملعم  عم  ةثداحملا  كلت  مويلا  ىتح  ركذأ  تلز  ام 

نع هركذأ  ًاثك م  نأ  عمو  .ةيوناثلا  ةسردملا  ةيزيلكنإلا يف 

هتّملعت ام  رّكذتأ  ام  ًابلاغ  يننإف  ًاثك ، نآلا  ابخ  ّفصلا  كلذ 

ً.ابيصم ناكو  .هتلك  قدصلاب يف  ترعش  يننأل  مويلا  كلذ  يف 

وأ بَِعت " يننإ  ، " لثم ةيبلس  تاظحال  انعوبسأ  أدبن  الأ  انيلع 

انأ  " ىلوألا كتلك  نوكت  نأ  بجي  لب  ماري ." ام  ىلع  تسل  "

نأ كنكو  .بعتلاب  كروعش  رادقم  رظنلا  فرصب  خب ،"

ةقيرط كلت  .كلذ  دعب  بعتلاب  كروعش  نع  ًااد  ثّدحتت 
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اهنأ ك  مهيلإ -  ثّدحتت  نم  عم  بيذهتلا  ءادبإ  يف  ةّمهم 

، مويلا كلذ  يف  .طابضنالا  كسفن  ّملعتل  ةيباجيإ  ةقيرط 

.ةيزيلكنإلا ةغللا  ةيباجيإ  رادقم  تّملعت 

اباي ءارزو  سيئر  نم  يضَرَع  ناوك  نز 

سيئر اهارجأ  ةثداحم  نع  متهالل  ةثم  ةصق  ة 

ليب ةدحتملا  تايالولل  قبسألا  سيئرلا  عم  اباي  ءارزو 

سيئرلا لصو  امدنعف  .نابايلل  هترايز  ءانثأ  يف  نوتنيلك 

هب بيحرتلل  ابايلا  ءارزولا  سيئر  هّجوت  نوتنيلك ،

واه " ) كلاح فيك   " لوقي نأ  لواح  امدنع  نكل  .هتحفاصمو 

؟) وي رآ  وه  " ) تنأ نم  ، " ًاضَرَع لأس  وي ،) رآ 

نم قثاو  يننإف  كلاح ،" فيك   " نوتنيلك سيئرلا  لئس  ول 

هنأ ا  نكل  .ليبقلا  اذه  نم  ءيش  وأ  خب ،" انأ   " بيجيس هنأ 

". نوتنيلك ةديسلا  جوز  يننإ  ، " باجأ دقف  تنأ "؟ نم  ، " لئُس

.بير الب  ةيقار  ةباجإ  كلتو 

نم ًاليلق  نأ  او  .ةعاشإ  الإ  ةصقلا  هذه  نوكت  ار ال 

تناك اذإ  ةتبلا  فرعن  نل  ار  اننإف  ةعقاولا ، اودهش  صاخشألا 
46



أرق هسفن  ءارزولا  سيئر  نأ  ا  نكل  .لعفلاب  تثدح  دق 

"IT  " رصتخملا نم  ًالدب  لقاعلا ) غل  يه  وأ  وه  " ) it  " مضلا

ةصقلا نوكت  نأ  ئجافملا  نم  سيلف  تامولعملا ،) ايجولونكت  )

تارابع مهف  ينابايلا  نحن  انيلع  بعصي  هنأ  ك  .ةحيحص 

قلعتو ود ،"؟ وي  ود  واه  و" وي ،"؟ رآ  وه  و" وي "؟ رآ  واه   " لثم

ةايحلا يف  اهمادختسا  لواحن  امدنع  انقلح  يف  تلكلا 

.ةيقيقحلا

ً.اثك قبسألا  انئارزو  سيئر  ةعمس  هّوشأ  نل  يننكل 

ىنعملا لثم  هلاؤس ، فلخ  قيمع  ىنعم  كانه  ناك  ارف 

مظعم نأ  نم  قثاو  انأو  (. 1) ناوك نز  يأ  فلخ  قيمعلا 

.لاؤسلا كلذ  نع  ةباجإلا  نورّكفيو يف  ًاليلق  نوّثيرتيس  سانلا 

له ، " تلءاستو ًاليلق  تّثيرتل  تنأ "؟ نم  ، " دحأ ينلأس  ول 

نمو ةفلتخم ؟" ةباجإ  مّدقأ  له  وأ  ّصلخملا ؟ يننإ  لوقأ 

نأ اننك  ابايلا ، ءارزولا  سيئرو  نوتنيلك  ليب  ب  ةثداحملا 

ً.ادج ةّمهم  بيحرتلا  تارابع  نأ  ىرن 

نحن نم  دّدحي  انفقوم 
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انرّوصت يّنبت  انتلك  نأل  لوقن  امل  هّبنتلا  ًااد  انيلع 

يفو باتكلا ، اذه  يف  تارم  ةدع  كلذ  ركذأ  انأو  .ةايحلل 

ردقلاب هيلع  ديدشتلا  عيطتسأ  ال  يننأل  ةثكلا ، اباطخ 

نل ًااد ." هيف  رّكفن  ام  وه  انتايح  يف  ام  مهأ  نإ  : " يفاكلا

، كتايح يف  بك  ثأت  موي  تاذ  كلابب  ترطخ  ةركفل  نوكي 

ثالث وأ  ةنس ، ةدمل  تقولا  لاوط  اهيف  رّكفت  يتلا  راكفألا  نكل 

ةنس نيرشع  وأ  تاونس ، رشع  وأ  تاونس ، سمخ  وأ  تاونس ،

يذلا فقوملاو  .هيلع  تنأ  ام  كنم  لعجت  يتلا  راكفألا  يه 

هنإ ميدق ، لثم  دّرجم  سيل  كلذ  .ّمهملا  وه  كلقع  هذختت يف 

كلقع رّركتت يف  يتلا  راكفألا  نوكت  ار ال  .يعقاوو  يقيقح 

لك هركذأ يف  رمأ  كلذو  .كلبقتسم  عنصت  اهنكل  علل ، ةّيئرم 

نم نكمم  ردق  ربكأ  بّرجي  نأ  ّدوأ  يننأل  ةحناس ، ةصرف 

.ةقيقحلا هذه  صاخشألا 

.عيمجلا اهدمتعي  نأ  وجرأ  ةيلقع  خب " انأ   " حور نإ 

كحور دقفت  ال   " ناونعب ةرضاحم  يف  ةّرم  تاذ  تلق  دقو 

تمد ام  كّنس ، رظنلا  فرصب  خيشت  نل  كنإ   2 "، ةتبلا ىشطعلا 

نأ دقتعأو  .تاذلا  سحتو  ةديدجلا  ةفرعملل  ًااد  ًاّشطعتم 
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ةّمهم يه  لثم  ّنسملل  ًادج  ةّمهم  خب " انأ   " ةيلقع

" خب انأ   " لوقو ماستبالا  ىلع  ةردقلاب  ظافتحالاف  .نّابشلل 

يف شارفلا  حيرط  نوكت  وأ  ّنسلا ، مّدقت  نم  اعت  يف 

شيعلل ةيباجيإ  ةقيرط  لزنملا  ةياعرلا يف  تحت  وأ  ىفشتسملا ،

، ًادعاصف نآلا  نم  اذل  ً.اضيأ  نيرخآلل  ّبحلا  ميدقتل  ةقيرطو 

ةركف كيتفش  نم ب  جرخت  نأ  تداكو  طابحإلاب  ترعش  لك 

يدل ، " كلذ نم  ًالدب  لقو  ًايباجيإ  ًافقوم  ذختا  ةيبلس ،

"! لاح نسحأ  يننإ يف  ميظع ! ساسحإ 
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ةطاسبب رّكف  . 2

طرفم ككفت  لعجت  نأ  نك  ةربخلاو  ةفرعملا  ةك 

ديقعتلا

راكفألا نم  ةعومجم  ىلع  خب " انأ   " اتك يوتحي 

هنأ دقتعأ  يننإف  هتمّدقم ، تبتك يف  كو  .يميلاعتل  ةيساسألا 

ًادج ّميق  باتك  وهو  .قرعو  ّنس  يأ  نم  عيمجلل  ديفم 

نأ بيعملا  نمو  عيمجلل ، ةيساسألا  تاءارقلا  نم  ّدعي  ثيحب 

نك ميلاعتب  ءيلم  وهو  .بسحف  يليمكت  باتك  ةباث  أرُقي 

ةباث ديفي  نأ  نك  اذل  ةديدع ، قرطب  ةديفم  نوكت  نأ 

.كتكرش فظوملل يف  ليلد 

طاقنلا نم  ديدعلا  لمشي  خب " انأ   " باتك نأ  او 

اهلوانتن بسحف  طاقن  عضبب  اهرصتخأ  نأ  ديرأ  يننإف  ةّمهملا ،

ّولخو ةطاسبلا  حورب  شيعلا  نع  ثّدحتي  لوألا  مسقلا  .انه 

رورمبف .ةيمهألا  ديدش  أدبملا  اذه  نأ  ئجافملا  نمو  .لابلا 

ءايشألا نم  ثك  ّملعتب  ديقعتلا  ةطرفم  انلوقع  حبصت  نمزلا ،
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ةفرعملا تداز  لكو  .ةربخلا  نم  ديزملا  باستكاو  ةديدجلا 

انررم لكو  .اهيف  رّكفن  يتلا  ءايشألا  تدادزا  اهبستكن ، يتلا 

اذكهو .ديازتم  وحن  ىلع  ًايبلس  رّكفن  انذخأ  ةعّونتم ، براجتب 

قلاع حبصن  مساح : انلعجي غ  انتايح  ديقعت  ىوتسم  نإف 

.هلعفن ام  كفتلا يف  ًاليوط يف  ًاتقو  يضو  تارايخلا  ب 

ًاديزم بستكن  امدنع  ءاكذ  كأ  حبصن  نأ  ّعقوتن  اننأ 

نوفشتكي صاخشألا  نم  ًاثك  نكل  ةربخلاو ، ةفرعملا  نم 

، تاينيسمخلاو تاينيعبرألاو ، تاينيثالثلا  نوزاتجي  امدنع 

مهو تقولا  نم  ًاديزم  نوض  مهنأ  رمعلا  نم  تاينيتسلاو 

ليصفتلا ديدش  ًانكفت  حبصي  .بارطضالاو  قلقلاب  نورعشي 

.يه ةطاسبب ك  رومألا  ذخأ  ىلع  انتردق  دقفنو 

نوكن يف امدنع  مزحو  ةعاجشب  فّرصتن  نأ  لهسلا  نم 

.ةربخلاو ةفرعملا  نم  ٍلاخ  حول  نم  أدبن  اننأل  بابشلا ، ناعير 

أدبت ّنسلا ، يف  مّدقتن  امدنع  نكل  .كعدري  ام  كانه  سيلو 

.ةايحلا كأ يف  يعافد  جهن  عابتا  أدبنو يف  يشالتلاب ، انتعاجش 

قرطلا نأ  دقتعن  اننأل  ةديدج  ةقيرطب  ءيش  ءادأ  دّدرتن يف  ار 

51



ذاختا ىشحن  ارو  .ةيضرمو  نآلا  ىتح  حاجنب  لمعت  ةدقلا 

اذكهو .هدحأل  ةءاسإلا  نم  فاخن  اننأل  صخش  ب  رارق 

نأ انيلع  كلذ  نم  ًالدب  ً.اديور  ًاديور  كفتلا  طارفإلا يف  داتعن 

مدعو رومألا  ةطاسب  ىلع  ةظفاحملل  ًارمتسم  ًادهج  لذبن 

تذخأ انتمكح  نأ  فشتكن  كلذ ، لعفن  امدنعو  .اهدّقعت 

يه ك  ةينالقعب  رومألا  ّلبقت  ىلع  انسفنأ  بّردنو  .ومنت 

تاربخو فراعم  باستكا  ةلصاوم  عم  اهديقعت ، بّنجتو 

.ةديدج

كلقع ةمكارتملا يف  ةيتوبكنعلا  ةجسنألا  لزأ 

طرفم حبصي  هنإف  كلقعل ، ةمظتنم  ةنايص  ِرُجت  اذإ  

دجتسو .ةغصلا  راكفألا  نم  وبكنع  جيسنب  ماحدزالا 

ةعومج ةكرحلا  ىلع  رداق  غو  ًاقلاع  ًالجآ  مأ  ًالجاع  كسفن 

تدجو اذإ  .كلقع  يف  تعّمجت  يتلا  توبكنعلا  طويخ  نم 

لماش فيظنت  ءارجإب  رارقلا  ذختا  قزأملا ، اذه  يف  كسفن 

نّكمتتس كنإف  كلذ ، ىلع  مزعلا  تدقع  تمد  امو  .كلقعل 

.ةيناث ةينالقعو  ةطاسبب  كفتلا  نم  ةسرملاب 
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يف توبكنع  جيسن  يأ  دجوي  ناك  اذإ  كسفن  لأسا 

قلاع هنأب  كلقع  رعشي  له  .هتديصم  كعقوأ يف  نآلا  كلقع 

جيسن يف  تقلع  ةنيكسم  ةشارف  هنأ  ول  ك  ناكم ، يأ  يف 

نم نّكمتت  نأ  نود  اهتحنجأب  فرفرت  تذخأو  قِبد ، توبكنع 

يتلا ةايحلا  لالغأ  يه  ةيتوبكنعلا  ةجسنألا  هذه  رارفلا ؟

تالكشم وأ  ةيناسنإ  تاقالع  لالغألا  نوكت  دقو  .انلهاك  لقثت 

نم يأ  يف  ًاقلاع  كسفن  تدجو  اذإ  اذل  .لمعلا  يف  اههجاون 

ةجسنألا كلت  نم  ّصلختو  ةسنكملا  لمحا  ةايحلا ، تالكشم 

.ةطاسبب رّكفو  ًاينالقع  ةلأسملا  براقو  .ةيتوبكنعلا 

جئاتنلا نكل  عقاولا ، يف  ةطاسبب  كفتلا  بعصلا  نم 

.ءارجإ ذاختا  ىلع  ةردقلا  كحن  ةطاسبب  كفتلاف  .ةميظع 

امو هلعف  كيلع  بجي  ام  ةيؤر  رومألا يف  طيسبت  كدعاسيو 

ىلإ لوصولا  عراست يف  ل  اهذختت  نأ  بجي  يتلا  تارارقلا 

جيسن يف  عوقولا  ةفلتخم ، ةنراقم  مادختسابو  .كاغتبم 

بطقلا ديلج  تاقبط  ةكرحلا يف  نع  زجعلل  لثم  توبكنع 

لصاوت يتلا  ديلجلا  تاحساك  لثم  نوكن  نأ  انيلع  .ونجلا 

ام اذإو  .مامألا  ىلإ  مّدقتلاو  ةفيثكلا  ديلجلا  تاقبط  قيز 
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ديلجلا قيزمتل  ةليسو  دجن  نأ  بجي  ناكم ، يأ  يف  انقلع 

.انراسم ّقشو 

ايلعلا ميقلا  حلاصل  ةّفخب  ةغصلا  ءايشألا  نع  ّلخت 

يف طارفإلا  ببسب  للشلاب  ءايكذألا  نم  ثك  باصي 

ّيلحتلا ةميق  رخآلاو  حلا  ب  رّكذتن  نأ  انيلع  اذل  .كفتلا 

.ةجهبو عضاوتب  شيعلا  الإ  كيلع  ام  .ةيباجيإلاو  ةطاسبلاب 

نع ّفقوتو  .هب  ّثبشتلاو  يضاملا  يف  شيعلا  نع  ّفقوت 

كراكفأو كنئاغض  َسناو  .نيرخآلا  رعاشم  يف  ًاليوط  كفتلا 

.ةطاسبلا يه  هذه  .روفلا  ىلع  اهنم  ّصلخت  .ةدوسحلا 

يه ام  ىلع  رومألا  ّلبقتتو  ةقاشرب  ايحت  نأ  ّملعتتس 

ءايشأ ةقاشرب  شيعلا  ينعيو  .ةعرسب  كّرحتلا  عباتتو  هيلع ،

ىلع ةردقلا  نم  أت  ةقاشرلا  نأ  راصتخاب  دقتعأ  يننكل  ةثك ،

 - ربكأ ةميق  يذ  رخآ  ءيش  بسكل  ًاما  ام  ءيش  نم  ّصلختلا 

.اهيف بغرت  يتلا  ءايشألا  نم  ثك  كانه  نوكي  امدنع  ىتح 

انلواح اذإو  ةدّدعتم ، لاكشأ  يف  ةيبلسلا  تاطابترالا  أتو 

نيزجاع يف انسفنأ  دجنسف  ءيش ، لك  ىلع  لوصحلا  نيدهاج 
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نع ّيلختلاو  ةّمهملا  ءايشألا  رايتخاب  ًارارق  ذختا  اذل  .ةايحلا 

، ةيمهأ لقألا  ءايشألا  كرت  الإ  كيلع  ام  .ىرخألا  ءايشألا 

شيعلا نأ  دقتعأو  .ثكب  ةّفخ  كأ  كبلق  نأب  رعشتسو 

نم ف  .ةايحلل  ةميكحلا  ةقيرطلا  وه  ةقاشرو  ةطاسبب 

جتني ذإ ال  الولشمو ، نيرايخ  ًاروصحم ب  نوكت  نأل  ىودج 

.تقولا رده  الإ  كلذ  نع 

لكش انيدل  صقنلا  تابّكرم  كفتلا يف  قارغتسالا يف 

تاذلاب لاغشنالا  لاكشأ  نم 

امو صقنلا ، تاّبكرم  ريوطت  ىلإ  لي  انابص ، تاونس  يف 

هذهو .صقنلا  تاّبكرم  نم  رخآ  وأ  لكش  هيدل  سيل  دحأ  نم 

يتلا ءايشألا  نم  يه  ةلوفطلا  ةلحرم  نم  ةثوروملا  تاّبكرملا 

وأ تسلا  وأ  سمخلا  تغلب  اذإو  .اهنم  ّصلختن  نأ  بجي 

كتمزال يتلا  اهسفن  صقنلا  تاّبكرم  كيدل  لاز  امو  عبسلا 

كيلع ّعتيو  .اهيف  ًاليوط  تقرغتسا  دق  نوكت  ةلوفطلا ، يف 

نم ام  ةلحرم  يف  اهيغتو  تاّبكرملا  هذه  نم  ّصلختلا 

.كتايح
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ًاما جضنن  نل  .غولبلاو  جوضنلا  نم  ّمهم  ءزج  كلذ 

الو .نيرخآلا  فطاعت  راردتسا  انررمتسا يف  اذإ  دشرلا  غلبنو 

.انيدلاو ةدعاسم  ىلإ  انتجاح  تّرمتسا  اذإ  دشرلا  غلبن 

ال نيرخآلل ، ةدعاسملا  نومّدقي  نم  مه  نويقيقحلا  نوغلابلا 

، صقن ّبكرم  انيدل  ناك  اذإو  .مهنم  ةدعاسملا  نوّقلتي  نم 

كفتلل عستم  انيدل  نوكي  ثيحب ال  انسفنأب  لغشننس  اننإف 

متهالاو انسفنأ  يف  كفتلا  الإ  انعسي  الو  .نيرخآلا  يف 

كارشأ يف  قلاع  انسفنأ  اندجو  اذإ  اذل  .اهذاقنإ  ةيفيكب 

.نكمم تقو  برقأ  اهيلع يف  ّبلغتلا  انيلع  نإف  انتاّبكرم ،

نأ قيدصت  ىلإ  لي  صقنلا ، تاّبكرم  نم  اعن  امدنع 

تناك اذإ  .رّولبلا  وأ  جاجزلا  لثم  ةّشهو  ةفاّفشو  ةّيقن  انبولق 

نآلا اهحما  تاونس ، ةدع  ذنم  ةيتاذلا  ةروصلا  هذه  كيدل 

لاغشنالا لاكشأ  نم  رخآ  لكش  اهنإ  .ةهّوشم  ةروص  اهنأل 

، ًاعفاي نوكت  امدنع  صقنلا  تاّبكرم  بانتجا  نك  .تاذلاب ال 

ًالكش حبصت  ثيحب  ةديدع  نس  اهلمحت  الأ  ّمهملا  نم  نكل 

نم ثك  ءاليإ  نع  ّفقوت  .تاذلاب  لاغشنالاو  انألا  لاكشأ  نم 

.نيرخآلا ةدعاسم  ىلإ  كمتها  ّغو  كسفنل ، متهالا 
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رّرحتم اعلا  اذه  يف  دحأ  لاحلا  ةعيبطب  كانه  سيل 

تايّدحت ةهجاوم  ًاعيمج  انيلعو  صقن ، ّبكرم  يأ  نم  ًاما 

كسفن ّغ  طيسب : لحلاو  .رعاشملا  هذه  لثم  ىلع  ّبلغتلا 

يف نيرخآلا  دعاسي  صخش  ىلإ  هتالكشم  هّزهت  صخش  نم 

ًادج ّمهملا  نم  كلذ ، قيقحتلو  .مهتالكشمل  لولح  داجيإ 

.كلقع ةلاح  لّمأتلا يف 
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كتالكشم هجاوو  ًاعاجش  نك  . 3

ّومنلا قيقحتل  اهمدختساو  ةيباجيإب  كتالكشم  هجاو 

ّيلحتلاب ّقلعتت  خب " انأ   " حور يف  ةعبارلا  ةوطخلا 

يباجيإ نوكن  نأ  لواحن  نأ  انيلع  .دقنلا  ةهجاوم  ةّوقلاب يف 

ةقيرطب بعاصملاو  انلمع ، تايلوؤسمو  انمومه ، ّلبقتنو 

ةايح شيعت  نأ  اعلا  يف  كتدالو  نم  ةياغلا  تسيلف  .ةءاّنب 

ىلع انتايح  ةياغلا  نأ  نمؤن  سنياس " اه   " نحنو يف .ةلهس 

انمّدقت يف  دعاست  يتلا  تايّدحتلا  ةهجاوم  يه  ضرألا 

يذ نم  كأ  ريونتلاو  يلاتلا  ىوتسملا  ىلإ  ءاقترالاو  يحورلا 

كنأو كيلع  ةيساق  ةايحلا  نأ  موي  تاذ  ترعش  اذإ  .لبق 

ال ًائبع  لّمحن  ال  اننأ  رّكذت  تاّقشملا ، نم  ديدعلا  هجاوت 

الإ اههجاوت  يتلا  تالكشملاب  تيُلتبا  امو  .هلمح  عيطتسن 

.اهلتحا ىلع  رداق  كنأل 

يف لقتننسف  انتايح ، ةوسق  رادقم  نع  رظنلا  فرصب 

رمألا انتالكشم -  لك  انعم  تومتسو  اعلا ، اذه  نم  ةياهنلا 
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ّلبقت انيدل يف  يذلا  تقولا  يضمنل  انه  اننإ  .ةطاسبلا  هذهب 

ةيمنتل اهمادختساب  ةايحلا  انل  اهلّمحت  يتلا  تالكشملا 

نأ داقتعالاو  هتالكشم ، نم  برهلا  داتعا  انضعب  .انحاورأ 

.ثكلا انم  ّبلطتت  انلعأ  نأو  ّلحلا ، ىلع  ةّيصع  انتالكشم 

اذه ىلع  رارمتسالا  عيطتسأ  ال  ، " لوقلا داتعن  ام  ناعرسو 

"، مويلا ةيناث  ًايفاضإ  ًاتقو  لمعلا  ّيلع  نأ  قّدصأ  و"ال  وحنلا ،"

"! عيطتسأ و"ال  يلع ،" ًادج  بعص  لمعلا  اذه  و"

ّدحب ةيبلسلا  راكفألا  هذه  راركت  ةداع  انلعجت  ام  ًابلاغ 

كيدل تناك  اذإ  نآلا  كسفن  لأسا  .ةساعتلاب  رعشن  اهتاذ 

نم ب ةيلاتلا  ةيبلسلا  ةركفلا  قلزنت  نأ  لبقو  ةلثم ، ةداع 

بيطب كتالكشم  ّلبقتت  نأ  لواحو  ةهينه  ّفقوت  كيتفش ،

ةبعص يف ةّمهمك  اههجاوت -  ةلكشم  رّكفت يف  امدنعو  .سفن 

ال .مالسب  اهّلبقت  ةايحلا -  بعاصم  نم  ةبوعص  وأ  لمعلا 

، كسفنل لق  .ةعاجشب  اههجاو  لب  ةلكشملا ، نم  برهت 

ينهجاوي هنأ  ّدب  ال  .يّدحتلا  اذهب  هجاوأ  اذامل  لءاستأ  "

". ّومنلل ةصرف  ينحنميل 
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دمحأ يحمرلا  ةبتكم  ًاعاجش      نك 

تاردق يف  بك  فالتخا  اهنلا  ليلحتلا  يف  دجوي  ال 

اننأ برغتسملا  نمو  .ةعاجشلا  يف  لزتُخي  رمألا  لب  .سانلا 

، ةوقلا عقوم  نوكن يف  وأ  ةفرعملا  نم  ثك  انيدل  نوكي  امدنع 

ّببسي ام  كلذو  .ةعاجشلا  نم  لقأ  ردقب  فّرصتلا  ىلإ  لي 

.تالكشملا

نم ثك  فرصب  مهتشيعم  تاعماجلا  ةذتاسأ  بسكي 

ةعماج ةذتاسأ  نم  رظتنيو  مهتاعوضوم ، ةسارد  يف  تقولا 

نيرخآلا ةذتاسألا  ةفرعم  قوفت  ةفرعم  اوكلت  نأ  ويكوط 

كلذ عم  .نابايلا  تاعماجلا يف  لضفأ  ىدحإ  نولمعي يف  مهنأل 

رشن ىلإ  نولي  كانه  ةذتاسأ  نوحبصي  نم  نأ  ةقرافملا  نم 

ررضلل مهتعمس  ضّرعت  نم  نوشخي  مهنأل  بتكلا  نم  ليلق 

مهبتك رشن  ليجأت  نولصاوي  اذل  ً.ائطاخ  ًائيش  اورشن  اذإ 

ام عجتسا  مهيلع  بعصلا  نمو  .ثوحبلا  نم  ديزم  ءارجإل 

اوّفلؤي نأ  ّعقوتن  اننإ  .كلذب  مايقلل  ةعاجشلا  نم  يفكي 

يف ًاليوط  ًاتقو  اوضمأو  ءايكذأ  مهنأل  بتكلا  نم  ديدعلا 
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ّلقي بتكلل  مهجاتنإ  نأ  فسؤملا  عقاولا  نكل  ةساردلا ،

.دارطاب

نيذلا صاخشألا  نم  ديدعلا  ىدل  ةلثم  ةرهاظ  ثدحت 

نم ىلع  .ةبكلا  تاكرشلا  يف  ةدايقلا  بصانم  نولغشي 

اوذختيو ةعاجشلاب  اّولحتي  نأ  ةبك  تايلوؤسم  نولّمحتي 

فاضت كلذ ، نم  ًالدب  نكل  .ةّمهملا  لئاسملا  نأشب  تارارقلا 

دجيو .ةتبلا  اهب  ّمتُهي  الو  دراولا  قودنص  ىلإ  ةّمهملا  قاروألا 

جئاتن قيقحت  نع  نوزجاع  مهنأ  نيرداقلا  صاخشألا  نم  ثك 

.ةّمهملا تالكشملا  ةجلاعم  نوبّنجتي  مهنأل  مهتكرشل  ةزاتمم 

.يقيقحلا اعلا  كلذ يف  ثدحي  ام  ًابلاغو 

عيمجلا ّىلحتي  نأ  مهملا  نمو  .ةعاجشلا  ىلإ  ةجاحب  اننإ 

ىلع ةردقلا  اهتّايط  يف  لمحت  ةعاجشلا  نأل  ةعاجشلاب ،

نأو اهدودح ، ةفرعملل  نأ  يه  ةقيقحلاو  .انيف  يغت  ثادحإ 

.ةعاجشلا لزتُخي يف  ءيش  لك 

طغضلل ضّرعتن  امدنع  حاجنلا  اننك 

رارمتسالا كيلع  ّعتي  ةطلس ، عقو  كيلإ  دهعي  امدنع 
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ربمفون 2007 / اثلا نيرشت  يف  .كتايلوؤسم  لّمحت  يف 

ةغللاب ةرضاحم  ءاقلإل  جراخلا  ىلإ  تهّجوتو  تعّجشت 

ىلع رهش  رورم  دعب  ثدح  دق  كلذ  نأ  قفتاو   3 .ةيزيلكنإلا

هيفو  5 "، بابشلا قالطنا  ةطقن   " اتك نع   4 ةرضاحم ءاقلإ 

ةسارد يف  تقولا  نم  ًاثك  تيضمأ  يننأ  مغر  هنأ  تبتك 

ةيّرحب ةغللا  مادختسا  ىلع  رداق  تلز غ  ام  إف  ةيزيلكنإلا ،

ةغللاب ةرضاحم  تيقلأ  يننأ  اورّوصتت  نأ  مكلو  .ةقالطو 

ام ًاقح  فرعن  ال  اننأ  تّملعتف  .يلاتلا  رهشلا  يف  ةيزيلكنإلا 

.ةايحلا ثدحيس يف 

ةغللاب ةرضاحم  ءاقلإل  جراخلا  ىلإ  تهّجوت  دق  نكأ   

مامأ ايح  ةرم يف  لوأل  تفقو  اذكهو  .لبق  نم  ةيزيلكنإلا 

سّسؤم يننأ  او  .ةيزيلكنإلاب  ًاباطخ  تيقلأو  يبنجأ  روهمج 

اذل .يتيلوؤسم  نم  بّرهتلا  يعسو  نكي يف  سنياس ،"  اه  "

ةغللاب ّدحت  ةدوج  رادق  متهالا  مدعب  رارقلا  تذختا 

نأ وه  ّمهألا  رمألا  نأ  يسفن  تثّدحو  .هفعض  وأ  ةيزيلكنإلا 

يتبرجت نم  لوقأ  اذل  .يتلاسر  ىوحف  روهمجلا  مهفي 

عقوم يف  نوكت  امدنع  عجارتلل  لاجم  ال  هنإ  ةيصخشلا 
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.ةعاجشلاب ّيلحتلا  كيلع  لب  .ةيلوؤسملا 

صخش ال مدقي  نأ  صاخشألا  ضعبل  ًابرغتسم  ودبي  ار 

ءاقلإ ىلع  ةقالطب  ةيزيلكنإلاب  ثّدحتلا  تاراه  ّعتمتي 

ناك ةبوجألاو ، ةلئسألا  ةسلج  .ةيزيلكنإلا يف  ةغللاب  ةرضاحم 

، لاحلا ةعيبطب  ةيزيلكنإلا  نوديجي  نويلحملا  نوثّدحتملا 

نيرشع وأ  رشع  اوضمأ  نيذلا  ينابايلا  نأ  ًاضيأ  تظحالو 

نوثّدحتي اوناك  دقو  ً.اضيأ  ةقالطب  نوثّدحتي  جراخلا  ةنس يف 

يضتقي نورت ، ك  اذل  .ثكب  ينم  لضفأو  نطاوملا  لثم 

.ةيوغللا اراهم  نع  رظنلا  فرصب  تارضاحملا  يقلأ  نأ  يلمع 

.ةتبلا مهتابجاو  نم  اوبرهي  الأ  ينهملا  ىلعو  يتنهم ، اهنإ 

لاجم الو  راذعألل ، لاجم  ال  لمعلا ، كلذ  كيلإ  أي  امدنعو 

.ةدوعلل

يف حاجنب  رضاحم  ءاقلإ  نم  ام  ةقيرطب  تنّك 

ةثالث ةدمل  ةيزيلكنإلا  ىلع  تنّر  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  ياواه ،

يمادختسا ىلع  ًاماع  نيرشع  نم  كأ  ىضم  دقف  .طقف  مايأ 

رشع نم  كأ  تيضمأ  اذل  .قباسلا  يلمع  يف  ةيزيلكنإلا 
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طقف ةيزيلكنإلا  ىلإ  عمتسأ  مايأ ، ةثالث  ةدمل  مويلا ، تاعاس يف 

، ًاصق ناك  تقولا  نأ  عمو  .روفلا  ىلع  ياواه  ىلإ  تهّجوت  مث 

اذإ ًائيش  لعفأ  نأ  يلع  رّذعتملا  نم  سيل  نأ  يل  ّبت  دقف 

رشبلا نأ  ةبرجتلا  هذه  ينتّملعو  .كلذ  ىلع  تمّمص 

ال فقوم  يف  نوعضوي  امدنع  ءيش  لك  قيقحت  نوعيطتسي 

! هنع ةدوعلا  نوعيطتسي 

ءاقلإ يعسو  نأ يف  تفشتكاو  ةّرم ، تاذ  رمألا  تبّرج 

ديزملا ءاقلإ  يف  تأدب  ام  ناعرسو  ةيزيلكنإلاب ، تارضاحملا 

ىلإ نوعمتسي  نم  نأ  ديازتم  وحن  ىلع  يل  ّبتو  .اهنم 

يف ةيزيلكنإلا ، نسحأ  يننأ  نودقتعي  ةيزيلكنإلاب  ارضاحم 

كلذ دوعي  .ثكب  ينم  لضفأ  اهنوديجي  عقاولا  مهنأ يف  ح 

يننإ ذإ  روهمجلا ، ةبطاخم  يف  ةعساو  ةربخ  يدل  نأ  ىلإ 

بخ انأو  .ةينابايلاب   6 ةرضاحم فلأ  ىلع  ديزي  ام  تيقلأ 

اراهم ىوتسم  نع  فرصب  تاباطخلا ، ءاقلإ  ّنف  سّرمتم يف 

يف نّابشلا  نوفظوملا  ىرخأ ، ةيحان  نم  .ةيزيلكنإلا  ةغللاب 

عم ةيزيلكنإلاب ، ةرضاحملا  ةبوعص يف  نودجي  سنياس " اه  "

عجري كلذو  اراهم ، نم  ًامّدقت  ثكأ  ةيوغللا  مهتاراهم  نأ 
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يفو عقاولا ، رومألا يف  يرجت  اذكه  .ةربخلا  ىلإ  مهراقتفا  ىلإ 

.ةعاجشلاب ّيلحتلا  انيلع  ةياهنلا 

كسفن زيفحتل  اجيإلا  تاذلا  ديكوت  مدختسا 

اهعيجشتو

رصعلا اذه  صاخشألا يف  نم  ةديازتم  ًادادعأ  نأ  دقتعأ 

تاغل ّملعت  يف  نوؤدبيس  لب  مهلعأ  يغت  يف  نوّرمتسيس 

نم تاينيتسلا  ىتحو  تاينيسمخلاو  تاينيعبرألا  ةديدج يف 

ار ديدج ، ناكم  يف  لمعلا  أدبت  امدنع  .ديزي  امو  رمعلا 

: حيرص نكنلو  ً.اما  ةديدج  ءايشأ  ّملعتت  نأ  كيلع  نوكي 

هيف هيدل  سيل  ًالمع  هجاوي  امدنع  ام  ًائيش  ىشخي  عيمجلا 

ًاديدج يف ًائيش  أدبت  نأ  ًادج  بعصلا  نم  سيلو  .ةقباس  ةربخ 

بعصلا نم  نوكي  نأ  نك  نكل  رمعلا ، نم  تاينيرشعلا 

.تاينيتسلا غلبت  امدنع  ديدج  لاجم  لمعلا يف  ًادج 

اولصاويو ةقثلاب  اّولحتي  نأ  عيمجلا  نم  ديرأ  يننأ  غ 

ةقباس ةربخ  كيدل  تناك  اذإ  .اهعيجشتو  مهسفنأ  زيفحت 

نإف ًالثم ، ًافظوم  سمخ  ىلع  فرشت  ةرادإ  ريدم  كفصوب 
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ةيذيفنتلا ةربخلاو  ةّميقلا  تاراهملا  نم  ثكلا  لعفلاب  كيدل 

ةكرش ةيناث يف  ءدبلا  كيلع  ّعت  ولو  .رارقلا  ذاختاو  ةرادإلا  يف 

كءادأ قّوفتي  ل  ًاليوط  ًاتقو  قرغتست  الأ  بجي  ةديدج ،

.ئدتبملا فظوملا  نم  يأ  ىلع 

أدبم انه  قبطني  ذإ  تاذلا ، ديكوتل  ةلئاهلا  ةوقلاب  نمآ 

ًايباجيإ ًايتاذ  ًاديكوت  انسفنأ  حن  نأ  انيلع  ً.اضيأ  خب " انأ  "

خب انأ  ، " انسفنأل لوقن  نأ  انيلع  رّركتم ، وحن  ىلعو  رارمتساب 

"! ديكأتلاب هب  مايقلا  عيطتسأ  .كلذب  مايقلا  عيطتسأو  ًاما !

تدادزا رّذعتم ، ءيش  نم  ام  هنأب  انسفنأ  انعنقأ  لكو 

! ّطق ديدج  نم  ءدبلا  ّنس  زواجتن  نلو  .انتازجنم 

تلصاو اذإف  .ىوكشلا  يف  طارفإلا  مدع  ّمهملا  نم 

عيطتسأ الو  اذهب ، مايقلا  عيطتسأ  ال  ، " لوقو راذعألا  قالتخا 

اذل .بسحف  زاجنإلا  ىلع  كتردق  قيعتس  كنإف  كاذب ،" مايقلا 

ّملعتأس و" كلذب ،" مايقلا  عيطتسأ  ، " ًالئاق ديكوتلا  مدختسا 

"! كلذب مايقلا  ةيفيك 

ةداعلا ةوق  مدختسا 
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هم توفي  نيرتلا ال  ةسر  ءدبلا  ناوأ  نأ  ّبت يل 
ًابلاغو .ّنسلاب  ةقالع  ةيندبلا  انتقايلل  سيلف  .رمعلا  كب  مّدقت 

هنأ ّدب  .يشملا ال  ةسرمل  جرخأ  امدنع  ًاّنسم  ًالجر  فداصأ  ام 

ةبك ةعرسب  يشملا  عيطتسي  هنكل  رمعلا ، نم  نثلا  زواجت 

سيل كلذو  هتاراجمل ، ةجاّرد  ىلإ  جاتحأو  .ينقبسي  ثيحب 

.ةعاسلا مك يف  ىلع 6  ديزت  يشملا  هتعرس يف  نأ  رّدقأو  ً.احازم 

نوّعتمتي اولاز  ام  ةمّدقتم ، ّنس  ىتح يف  صاخشألا ، نم  ثكف 

يف صاخشأ  كانه  ىرخأ  ةيحان  نم  .ةافاعمو  ةيوق  لجرأب 

.رادحنا لقأ  نوهجاوي  امدنع  نوثهلي  رمعلا  نم  تاينيرشعلا 

نوش نيذلا  تاّنسملاو  ّنسملاو  ءالؤه  ب  قرافلا  ام 

ينبي يمويلا  نيرمتلا  .نيرمتلا  هنإ  لالتلا ؟ ىلعأ  ىلإ  ةقاشرب 

.كبابش وأ  ّنسلا  كمّدقت يف  نع  رظنلا  فرصب  تيوق ، لجر 

ليلحتلا يفو  .ةداعلا  ةوق  نيرمتلا  نومدختسي يف  مهنإ 

نيذلا مه  ةديج  تاداع  ريوطت  نوحجني يف  نم  نإ  اهنلا ،

.ةساردلا وأ  ةضايرلا  كلذ يف  ناكأ  ءاوس  ةّمقلا ، ىلع  نوّعبرتي 

بستكت نإ  ام  نكل  ةيادبلا ، ةدارإلا يف  ةوق  مادختسا  كيلع 

لبق ةوق  ىلإ  لّوحتت  ىتح  رارمتساب ، اهسراو  ةديمح  تاداع 
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ليبس ىلع  ةيزيلكنإلا  ّملعت  يف  انرظن  اذإ  .كلذ  كردت  نأ 

نل موي ، لك  ةديدج  تلك  رشع  ظفح  تدتعا  اذإ  لاثملا ،

اذإو .تادرفملا  نم  ةيوق  ةخذ  تينب  كنأ  دجت  نأ  ثبلت 

حبصتس ًايموي ، يشملا  ةعاسو يف  ةقيقد  ثالث  ام ب  تيضمأ 

ىلع أدبملا  اذه  قبطنيو  .كلذ  ظحالت  نأ  نود  تيوق  كالجر 

ةوق مدختسا  خب ،" انأ   " حور سّرمتلا يف  تئش  اذإو  .ءيش  لك 

، ةقاطو ةيباجيإ  كأ  حبصت  نأ  ىلع  كسفن  عيجشتل  ةداعلا 

ةياهن يف  قّقحتس  كتبغر  نأ  ىلإ  كنئمطأ  نأ  عيطتسأو 

.فاطملا
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اهيلإ جاتحت  يتلا  ةقاطلا  ديلوت  . 4

ةيباجيإ ةقاط  ردصتل  دهجلا  لذبا 

دهجلا لذبب  ّقلعتت  خب " انأ   " يف ةعباسلا  ةوطخلا 

انع انؤاقدصأ  ّىلختيس  .تقولا  لاوط  ةيباجيإ  ةقاط  ردصتل 

.ةيبلسلا ف راكفألا  نع  ثّدحتلا  وه  هلعفن  ام  لك  ناك  اذإ 

نأ نم  ًالدب  اذل  .مؤشلا  لُسُر  لوح  ءاقبلا  بغري يف  دحأ  نم 

"، لشفيس انلمع  نإ   " وأ ئيس ،" ءيش  ثدحيس يل  ، " ًالثم لوقت 

ّبحي انلك  .ةيباجيإ  ّعشت  نأ  لواح  ًاءوس ،" دادزيس  اعلا   " وأ

ًاتقو يض  امدنع  طاشنلاب  رعشن  اننأل  نيرشبتسملا  صاخشألا 

ًادهج لذبا  ةيبلس ، تلكب  هّوفتلا  ًاداتعم  تنك  اذإ  .مهعم 

ًاضيأ نوقهارملا  بستكي  نأ  نكو  .كلذ  نع  ّفقوتلل  ًايوق 

.ّنسلا مّدقتب  ةداع  حبصي  مؤاشتلا  نكل  ةّئيسلا ، ةداعلا  هذه 

ةمدصلاو دبلا  كاهنإلا  نع  كلذ  جتني  ام  ًابلاغ 

ةبغر نم  ّغي  ال  هنإف  كلذ  عمو  .لاحلا  ةعيبطب  ةيفطاعلا 

نأ انيلع  اذل  .اشتملا  صاخشألا  نع  داعتبالا  يف  عيمجلا 
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اذإ .ةءاّنب  ةيباجيإ  ةقاط  ردصن  ل  ًاقداص  ًادهج  لذبن 

هل اي  ، " صاخشألا ضعب  لوقي  ار  لاثملا ، ليبس  ىلع  ترطمأ 

نكل ةبآكلاب ." رعشت  ةرطاملا  مايألا  بيهر ! موي  نم 

يسفن عيجشتب  روخف  يننإ  ، " نولوقي يباجيإلا  صاخشألا 

ال ، " لوقي نم  نراقو  رطام !" مويلا  نأ  عم  ةساردلا  ىلع 

، لوقي ن  ةزاجإلا " ءانثأ  جورخلا يف  عيطتسأ  يننأ ال  قّدصأ 

يسفنب روخف  يننإ  ةساردلل ! يل  يلاثم  تقو  ةزاجإلا  هذه  "

". مهتقوب عاتمتسالل  نورخآلا  جرخي  نيب  دهجلا  لذبأ  يننأل 

.انحيدم ّقحتسي  خألا  صخشلا  نأ  ّكش يف  ال 

ًابيئك ًاقرشم ال  ًاصخش  نك 

نأ ّملعتت  ةيباجيإب ، كفتلا  ىلع  دايتعالا  أدبت  امدنع 

.اهيلإ جاتحت  يتلا  ةقاطلا  ديلوت  ّملعتت  يأ  كسفن ، دعاست 

مهتقاط ديلوت  ىلع  نيرداق  عيمجلا  حبصي  نأ  لمأ  يلكو 

ةقاطلا انيدل  نوكي  نأ  اننيعأ  بصن  عضن  نأ  انيلعو  .مهسفنأب 

ف ً.اعطاس  يلخادلا  انءوض  ردصنو  جّهوتنو  انسفنأ  نن   

ءيلم اعلا  نأب  عقاولا  بانتجا  عيطتسن  اننأ ال  ّكش يف  نم 
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.رارمتساب ةيبلسلا  ةقاطلا  نم  ثكب  نوطاحم  اننأو  مالظلاب 

صاخشألا ددع  ناكمإلا  ردق  ديازتي  نأ  وه  يملح  نإف  اذل 

يف عوطسب  قارشإلا  ىلع  مهلخاد  يف  ةردقلا  مهيدل  نيذلا 

.ةملظلا

ىلع صخش  لك  ةردق  وه  ةياهنلا  يف  ّمهي  ام  كأ  نإ 

ديدعلا تيقلأ  دقو  .عطاس  جهو  رادصإو  يلخادلا  هرون  ديلوت 

صاخشألا يف نم  نكمم  ددع  ربكأ  ةدعاسمل  تارضاحملا  نم 

يلع رّذعتي  نكل  عطاس ، اوّعشي  نأ  مهل  حيتت  قرط  داجيإ 

نأ ّدوأ  اذل  .عاعشإلا  ىلع  هلمكأب  اعلا  دعاسأ  نأ  يدرف 

سانلا كردي  امدنعو  .مهرون  اوّدلوي  فيك  سانلا  ّملعأ 

ةءاضإ نم  نونّكمتيس  مهنأ  نم  قي  ىلع  يننإف  يميلاعت ،

.ةيلخادلا مهعومش 

فقوم ىلع  ةظفاحملا  تقولا  رور  ّملعتت  امدنعو 

ضرتعت يتلا  نحملا  نع  رظنلا  فرصب  رشبتسمو ، ءاّنبو  اجيإ 

دحاو صخش  ذاقنإ  نم  تنّك  يننأ  ينعي  كلذف  كقيرط ،

نم ةقث  ىلع  انأو  .ضرألا  ىلع  ةمسن  تارايلم  ةعبس  نم ب 
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ذاقنإ ىلإ  دمعتس  كنإف  كسفنل ، كلذ  قّقحت  امدنع  كنأ 

ً.اضيأ كب  طيحملا  صاخشألا 

ءوضلا اذه  وه  ف  اعلا ، اذه  ءيضأ  نأب  ملحأ  يننإ 

ىلع ةردقلا  وهو  مالظلا ، ضيقن  هنإ  هنع ؟ ثّدحتأ  يذلا 

، قئاقحلا لهج  ىلإ  زمري  هنإ  مالظلا ؟ ام  ًاذإ  .ةبآكلا  ديدبت 

رظنن امدنع  .ةطرفملا  ةبغرلاو  ءايتسالاب ، روعشلاو  ىواكشلاو ،

هينعأ ام  وه  كلذ  نإف  حيبق ، ردكب  ًائيلم  هدجنو  انلقع  لخاد 

.مالظلاب

راذعألا قالتخا  نع  فّقوت 

ةيلقعلا رّوطت  نأ  ًالوأ  كيلع  جورخلا ؟ ىلإ  ليبسلا  ام 

ةحلاصلا روذبلا  سرغب  أدبت  نأ  بجي  كلذب ، مايقللو  .ةالملا 

ةقيرطلا رارمتساب  دمتعت  نأ  كيلع  كلذ  دعبو  .كلقع  يف 

ظفتحت يتلا  ةءاّنبلا  فقاوملا  يّمنت  نأو  كفتلل  ةحيحصلا 

اذإو .حيحصلا  ءارجإلا  ذاختا  كيلع  ًاخأو ، .كلقع  ًااد يف  اهب 

نأ عيطتست  تنك  اذإ  كسفن  لأسا  ىوكشلل ، تقو  كيدل  ناك 

.ةعاجشو ةيباجيإو  ةءاّنب  لعأ  ءادأ  تقولا يف  كلذ  يض 
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نع ثحبن  الأ  ىلع  صوصخلا  هجو  ىلع  دّدشأ  نأ  ّدوأ 

نم ًالدبو  .ام  رمأب  مايقلا  ىلع  انتردق  مدع  ببس  رّربت  راذعأ 

ةوطخ مامألا ، ىلإ  مّدقتلل  قرط  نع  ثحبن  نأ  ّمهملا  نم  كلذ ،

نإف لواحن ، نأ  لبق  راذعألا  مّدقن  انسفنأ  اندجو  اذإف  .ةوطخ 

نم ثكو  .ءاكذلا  يطرفم  انحبصأ  اننأ  ىلع  ةمالع  كلت 

، ّنسلا مهب  مّدقتت  امدنع  كلذب  مايقلا  نوؤدبي  صاخشألا 

قلتخت كنأ  تظحال  اذإ  اذل  .ةداعلا  كلت  ىلإ  نولّايم  ءايكذألاو 

نأب رارقلا  ذختاو  ةهرب ، رمألا  يف  لّمأت  رارمتساب ، راذعألا 

قرط نع  ثحباو  ءاّنب ، نوكت  نأ  لواحو  كلذ ، نع  ّفقوتت 

.كلذ نم  ًالدب  مامألا  ىلإ  مّدقتلل 

بابسأ كسيئرل  حرشت  نأ  يف  رمثم  ءيش  كانه  سيل 

قرط نع  نوثحبي  نم  نكل  .ام  لمع  زاجنإ  نم  نّكمتلا  مدع 

يف ةدعاسملا  نوعيطتسي  اهب  تاحارتقا  نومّدقيو  سحتلل 

تاقوأ يف  ةكرشلا  ريوطتو  دوكرلا  تاقوأ  يف  ةكرشلا  ذاقنإ 

ةيباجيإلا نوّلث  نمع  ثحبت  تاكرشلا  لك  نإف  اذل  .رارقتسالا 

ً.ادج نوّميق  صاخشأ  مهنأل  ةبيصعلا  تاقوألا  يف 

73



اذإ نكل  .ّنسلا  يف  انمّدقتب  انتقاط  عجارتت  ام  ًابلاغ 

، رمعلا كب  مّدقتي  امدنع  كطاشن  ىلع  ةظفاحملا  نم  تنّك 

دق لمعلا  يغت  نأ  .ةنهملا غ  يغت  ةلكشم يف  هجاوت  نلف 

.ةطاسبلا ةياغ  يف  رمألاو  .كتقاط  تلءاضت  اذإ  ًابعص  نوكي 

بيعم ماظنلا  ، " لثم راذعألا  قالتخا  انضعب  لصاوي  ار 

نإ  " وأ فئاظو ،" ّنسلا  نومّدقتملا يف  دجي  نأ  نود  لوحيو 

اعلا اذهو  ةقفلا ، ةلماعلا  ةقبطلا  ىلإ  نومتني  انم  ًاثك 

ئطاخ يف رمأ  كانه  .ةموكحلا  أطخ  هنإ   " وأ ةّقشملاب ،" ءيلم 

ّغن نأ  انيلع  نأ  يف  نوكت  دق  ةقيقحلا  نكل  اعلا ." اذه 

يتلا ءايشألاو  كتاداعو ، ككولس ، يغتب  أدبا  اذل  .انكولس 

.ككفت ةقيرطو  اهلوقت ،

ّبحلا ىلع  نوعي  نورّمذتملا ال 

دجي نيرّمذتملا ال  ّبح  نإ  لوقي  ميدق  اباي  لثم  ة 

هفلأت ال  ًادج  ًادق  سابتقالا  اذه  نوكي  ار  .هلدابي  نم 

ّقح يف  نويمازهنا  صاخشأ  نورّمذتملاو  .ّةباشلا  لايجألا 

عفنلا ودع  مهنأب  مهب  طيحملا  نوربخي  ثيحب  مهسفنأ 
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نوداتعملا صاخشألاو  .حجرألا  ىلع  مهضفس  هنّوبحي  نم  نأو 

، ةداع ّبحلا  ظوظحم يف  موتحملا غ  مهص  ّؤبنتلا  ىلع 

ىذألل ضّرعتلا  بّنجت  نولواحي  مهو  .مهنم  ثكلا  كانهو 

نوكي ثيحب  مويزانمجلا  ةشرف  طسبل  لثم  كلذو  .بسحف 

ةيح نولواحي  مهنإ  .تطقس  لاح  يف  كفّقلتي  ام  كانه 

تنك ، " نولوقي مّهبح ، ضفُري  امدنعو  .ضفرلا  نم  مهسفنأ 

يسفن تددعأ  يننأل  ديعس  انأو  .ثدحيس  كلذ  نأ  فرعأ 

". كلذل

، ّبحلا ًابك يف  ًاظح  ةيلقعلا  هذه  مهيدل  نم  دجي  ال 

.لاحلا كفقوم يف  ّغت  نأ  وجرأ  مهنم ، ًادحاو  تنك  اذإ  اذل 

وأ هّبحب  فرتعي  ّباش  ىدل  ةعفترم  نوكت  دق  ضفرلا  صرفف 

لحم هسفن  عضي  نأ  لجرلا  ىلع  نكل  .ةاتف  نم  جاوزلل  مّدقتي 

رظنلا فرصب  رمألاب ، نهتحتافم  تايتفلا  رّدقت  ام  ًابلاغ  .ةأرملا 

نهنم ثكو  ال ، مأ  ّباشلا  تالواحم  نلبقيس  ّنك  اذإ  ع 

نأ ح  يفو  .لقألا  ىلع  ضفرلا  ةصرف  نهحن  نأ  غري يف 

تايرخأ ة  نإف  بحب ، ّبحلا  نلدابي  ار ال  تايتفلا  ضعب 

نأ ّظحلا  ءوس  نمو  .هنلبقي  باشلا ل  نهحتافي  نأ  نرظتني 
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مدع نم  نهلمأ  بيخيو  ّباش  ىلإ  نبذُجي  تايتفلا  نم  ًاثك 

نهنإ .لواحي  نأ  لبق  ىتح  ملستسا  هنأل  رمألاب  نهحتافم 

ثالث ىتح  وأ  ةرم  هنضفل  ةصرفلا  نهحن  نأ  يف  غري 

هتلواحم يف  هب  لوبقلل  دادعتسا  ىلع  نحبصي  نأ  ىلإ  تارم 

، رايتخالل ةصرفلا  نحن  نأ  ًاضيأ  تايتفلا  ّبحتو  .ةعبارلا 

.كلذب مايقلا  ةصرف  نهحن  اوّفطلتي  نأ  لاجرلا  ىلع  بجيو 

ضفرلل ضّرعتلا  نأ  دجتسف  روظنملا  اذه  تدمتعا  اذإ 

لمعب تمق  دق  نوكت  كل ، ثدح  اذإو  .ئيسلا  رمألاب  سيل 

ديزم عّجشتي  نأ  لمآو  .رايتخالل  ةصرف  ةاتف  تحنمو  ليبن 

.نهيلإ دّدوتلا  ضفر  ةصرف  تايتفلا  نحنو  نّابشلا  نم 

يّدحت رّركن  نأ  نود  نم  ءيش  قيقحت  نك  ال 

انسفنأ

نم نّكمتن  نل  اننإف  ًاراركتو ، ارارم ً انسفنأ  َّدحتن  اذإ  

تاونس يفف  .انلعأ  ىلع  كلذ  قبطنيو  .ءيش  يأ  قيقحت 

لمعلا ناكم  اهضرعن يف  يتلا  راكفألا  ضفرت  ام  ًابلاغ  انبابش ،

.انيلوؤسمل اهمّدقن  يتلا  تاحارتقالا  ددع  نع  رظنلا  فرصب 
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كرارصإ نإف  كراكفأ ، حرط  تلصاوو  ملستست  اذإ   نكل 

.ديكأتلاب مهباجعإ  ثيس 

، ةيادبلا روفلا يف  ىلع  راكفألا  نوضفري  ءاسؤرلا  نم  ثك 

هذه ، " كل نولوقي  ارو  .تاحارتقالا  ةدوج  نع  رظنلا  فرصب 

ثالث ذنم  اندنع  لمعت  كنإ   " وأ بسحف "، انه  ىلوألا  كتنس 

كؤاسؤر لعفي  ارو  ًالجعتسم ؟" ودبت  الأ   " وأ طقف ،" تاونس 

نأ اوفاخو  ًارّكبم  ةجضان  ةيصخش  كيدل  نأ  اوظحال  اذإ  كلذ 

مدقألا كئالمز  ب  ةغلا  ةراثإ  ىلإ  كتالخدم  لوبق  يدؤي 

.كنم

توصب ال "  " لوقب كتركف  كلوؤسم  دعبتسا  اذإ  اذل ،

نأو ّدجلا ، لمحم  ىلع  داقتنالا  ذخأت  الأ  كيلع  نإف  عفترم ،

دوعي هنإف ال  ًاحاحلإ ، كألا  تنك  اذإو  .ةّوقب  حاحلإلا  لصاوت 

.ةياهنلا كتركف يف  لوبق  كسيئر  رّرق  اذإ  ىوكشلل  ببس  كانه 

ىلإ دوعي  دق  كلذ  نأ  رّكذت  تضفُر ، كتركف  نأ  تدجو  اذإ  اذل 

ةغ ثي  دق  ديدج  فظوم  نم  روفلا  ىلع  ةركف  لوبق  نأ 

ارو .كلذ  دعب  كوقياضي  نأ  نكميف  ًامدق  كألا  ءالمزلا 
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تاناكمإ نم  ثكلا  كيدل  ناك  اذإ  حجرألا  ىلع  كلذ  ثدحي 

كيسيئر دّمعتي  ارو  .لبقتسملا  يف  حاجنلا  قيقحتو  ّومنلا 

بلاط عسو  نإ يف   " وأ ةميقع ،" ةركف  كلت  ، " هلوقب كداعبتسا 

ًادهج لذبت  نأ  كيلع  .ةركفلا  هذه  لث  أي  نأ  ةعماجلا  يف 

ءايشأ كسيئر  لوقي  ار  يقيقحلا ." اعلا  كتركف يف  سحتل 

ةيفيك ةفرعمل  رابتخا  ةباث  ةنوشخب  كلماعيو  ةلثم 

.كلذ ةهجاوم 

نايحألا ضعب  ةطلسلا يف  بصانم  نوسّرمتملا يف  لمأيو 

نل يننأ  ىرتسو  رظتنا  ، " مهسفنأل مهوسوؤرم  لوقي  نأ 

.مهراكفأ لماح  ًاراركت  مهيلإ  ةدوعلا  نولصاويو  ملستسا ،"

.نيروسج فظوم  نع  ًااد  نوثحبي  مهو 

ةحتافم ًالجر يف  دعاست  نأ  نك  يتلا  اهسفن  ئدابملا 

ةّديج كراكفأ  نأ  تننظ  اذإف  ً.اضيأ  اننهم  ىلع  قبطنت  ةأرملا 

راذعألا قلتخت  تنك  اذإو  .اهيلإ  ةدوعلا  رمتسا يف  ةبئاص ، وأ 

ًادهج لذبت  نأ  وجرأ  كتالكشم ، نم  برهت  وأ  بلاغلا  يف 

تمق اذإو  .ةءاّنبو  ةيباجيإ  حبصتل  كتايح  يغتل  ًارمتسم 
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وبصت يذلا  حاجنلا  قّقحتس  كنأ  نم  ةقث  ىلع  يننأف  كلذب ،

.هيلإ
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ثلاثلا لصفلا 

حومطلا كفتلا 
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ةيوق ككفت  ةقيرط  . 1

ةيوق ككفت  ةقيرط  نأ  اوكردي  نأ  ينابايلا  ىلع 

نكل حومطب ، كفتلا  انيلع  نأ  حضاولا  نم  ودبي  ار 

ّمهم حومطلا  كفتلا  نأ  دحأ  انربخي  ال  كلذ ، رّكفت يف  امدنع 

ًائيش انفشتكا  اذإو  .لمعلا  ناكم  ىتح يف  الو  ةسردملا ، ال يف  - 

 - انتايحب اهل  ةقالع  ةركف ال  ودبت  ارف  ام ، باتك  ةفداصم يف 

انم يف ًاليلق  نأ  .انل ك  ةركف  ديعب ال  اع  صاخشأل يف  ةركف 

.حومطلا كفتلا  هينعي  اذام  كردي  ار  عقاولا 

رجاتم يف  اهلمكأب  ًافوفر  كانه  نأ  ئجافملا  نم  نكل 

كفتلا نع  بتكلاب  ةئيلم  ةدحتملا  تايالولا  يف  بتكلا 

هذه ىلع  يكمألل  لئاهلا  بلطلا  كلذ  حضويو  .حومطلا 

عونلا اذه  نم  ةليلق  ّةلق  عابت  لباقملاب ، .كفتلا  نم  ةقيرطلا 

دعب اوفشتكي  ينابايلا   نأ  دقتعأو  نابايلا ، بتكلا يف  نم 

.ةيلقعلا هذه  ةيفخلا يف  ةوقلا 
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ةقيرط يف  ةدوجوملا  ةلئاهلا  ةوقلا  نويكمألا  كردي 

ًاذالم ناك  املاط  كّرحتم  عمتجم  ةدحتملا  تايالولاف  .انكفت 

ضرأ نوعسي  نيذلا  اعلا  ءاحنأ  عيمج  نم  نيرجاهملل 

ءانبل ةصرف  اكمأ  يف  مهيدل  نأ  سانلا  فرعيو  .صرفلا 

، دهجلا لذبو  لمعلا  يف  داهتجالا  ربع  اجيإ  لبقتسم 

ىلإ كارحلل  صرفلا  نم  ديدعلا  ّرفوت  ضرألا  كلت  نأ  نوفرعيو 

، نابايلا روذجلا يف  ةقيمع  لاثتمالا  ةّوق  نإف  لباقملاب ، .ىلعأ 

طغض تحت  قحسلل  ضّرعتي  ةعجلا  نع  جرخي  نمو 

.سناجتلاو قاستالا 

يتلا ةوقلا  هذهل  يرذجلا  ببسلا  نع  يسفن  تلأس  دقل 

نمف .ةغلا  اهنأب  ةصالخ  ىلإ  تلّصوتو  ةاواسملا  قّقحت 

مّدقت هليمز  نأ  ىري  امدنع  ةغلاب  رعشي  نأ  ناسنإلا  ةعيبط 

نويعلا نم  فوخلا  نم  ّرتوتلاب  باصن  اننأ  ك  .هيلع 

ردق انسأر  ضفخن  اذل  نيرخآلا ، ىلع  مّدقتن  امدنع  ةدساحلا 

ةردقلا ةركف  نأ  دجن  ثيدحلا ، رصعلا  اذه  يفو  .عاطتسملا 

ةقيمع روذج  تاذ  زوربلا  بّنجتب  بعاتملا  نم  ّصلمتلا  ىلع 

يف ّىلجتت  ةيلقعلا  هذه  نأ  دقتعأو  .ابايلا  عمتجملا  يف 
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ةتباث ةوق  ةغلاف  ةعاّقفلا ، داصتقال  رّركتملاو  دوصقملا  مدتلا 

نوكت ار  .مهترّمدو  ىلعأ  نم  حجانلا  صاخشألاب  توه 

ًاقيمع يف ًاثأت  ةيلقعلا  انفقاومل  نكل  ًهم ، ًالماع  ةيصخشلا 

ةوق رادقم  نوكردي  ال  صاخشألا  نم  ثك  لاز  امو  .انتايح 

.يلقعلا انفقوم 

اجيإلا كفتلا  ةفسلف  ربع  حومطلا  كفتلا  تمّلعت 

ةبكلا مالحألا  نع  ةقهارملا  ّنس  ثّدحتأ يف  تنك  املاط 

مادعناب رعشأ  تنك  يننكل  .يمف  تحتف  لك  ايلعلا  ُلُثملاو 

يسفن دقتنأو  ةرهاظلا ، يتيصخشل  ًافالخ  يلخاد  يف  نمألا 

، يفعض نطاوَم  ىلع  يسفن  ًاال  اقافخإ ، رّكفأو يف  رارمتساب 

رومألا لك  رظنلا يف  ًانعممو  نيرخآلا يل ، تاداقتنا  ًارّكفمو يف 

اذه ىلع  تررمتساو  .ايح  يف  ماري  ام  ىلع  ست  ال  يتلا 

تفداص امدنع  نكل  .رمعلا  تاينيرشع  لئاوأ  ىتح  لاونملا 

حومطلا كفتلل  ةلماش  ةسارد  تأدب  ديدجلا ، ركفلا  ةفسلف 

ةمساح ةفاطعنا  تيرجأو  .يّتيلقع  ىلع  ًامات  ًايغت  تلخدأو 

كفتلا ةيلقع  مهف  نم  تنّك  امدنع  يكفت  ةقيرط  يف 
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ً.امات هف  اجيإلا 

هذه تثدح  نأ  ىلإ  ينع  سانلا  هلوقي  قلقأ م  تنك 

ًاليوط يف رظنلا  نعمأ  تنكو  .ايح  يف  ةشهدملا  ةفاطعنالا 

، يلبقتسم نأشب  ًاثبع  قلقأو  ةغصلا ، نمألا  مادعنا  تالاح 

تنكو .رضاحلا  ىلإ  يضاملا  نم  ةيبلسلا  ثادحألا  يعم  لمحأو 

نم ًاثك  لجخأو  نيرخآلا ، مامأ  يسفن  جرحأ  نأ  ىشخأ 

ّرتوتب رعشأ  دحأ ، ىلإ  ثّدحتلا  تلواح  لكو  .مهيلإ  ثّدحتلا 

ثكو مويلا ، سكعنا  يفقوم  نكل  .ةيبلق  ةبونب  باصأو  ديدش 

نورعشي ارضاحمل  عتسالل  نوتأي  نيذلا  صاخشألا  نم 

ًالدبت ايح  تلّدبت  فيك  شهدملا  نم  .يمامأ  ديدش  ّرتوتب 

ينّملعو .هيلع  تنك  ام  ضيقن  تحبصأ  .حلا  كلذ  ذنم  ًامات 

.انتايح لئاه يف  ثأت  تقولا  لاوط  هيف  رّكفن  امل  نأ  كلذ 

، يكمألا ديدجلا  ركفلا  داّور  ةسارد  ًاتقو يف  تيضمأ 

تاسكن اودهش  ةفسالفلا  ءالؤه  نم  ديدعلا  نأ  تفشتكاو 

تاينيثالثلا ًاقحال يف  وأ  مهتلوفط  يف  ةرّكبملا ، مهتايح  ةلئاه يف 

ةايحلا نع  ّةلدأ  اوفشتكا  ةنحملا  ةرتف  لالخو  .رمعلا  نم 
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دقو .ّمات  ّغت  ىلإ  مهتداقو  فاطملا  ةياهن  مهنيعأ يف  تحتف 

ّبكرم نم  ةديدش  ةاناعم  اع  وأ  ًهم  ًالشف  مهمظعم  هجاو 

ّرمو .ةرايس  ثداحل  صّرعت  وأ  ضر  بيصأ  مهضعبو  .صقن 

ار صقن -  ّبكرم  ىلإ  مهب  تّدأ  ةيلئاع  فورظب  نورخآ 

يذلا يداكألا  ليصحتلا  ىوتسم  اوغلبي  وأ   ًارقف  اوهجاو 

اولشف يف وأ  لمع ، ىلع  لوصحلا  اولشف يف  ارو  .هيف  اوبغر 

هجاوو .جاوزلا  يف  تالكشم  اوهجاو  وأ  ةيسنامور ، ةقالع 

يف تابوعص  اودهش  وأ  مهئانبأ  ةيبرت  يف  بعاصم  نورخآ 

دجوت ثيحب  ًاثك  صصقلا  هذه  لثم  عيشتو  .مهتنهم  يغت 

ةقيقحلا باعيتسا  اوعاطتسا  ّةلق  نكل  ناكم ، لك  يف 

ةدواعمل ةّوقلا  اودجوو  تاسكنلا  هذه  لخاد  نم  ةيرهوجلا 

نم ةعاجشو  ةوقل  ًاقيمع  ًامارتحا  نكأ  انأو  .ةيناث  ضوهنلا 

اهودباك يتلا  تاّقشملا  يف  ئبتخملا  حاجنلا  نوناق  اوبعوتسا 

.ةيناث مهاوق  عجتسال  ةأرجلا  اودجوو 

نيرخآلا يل مييقتو  يسفنل  يمييقت  ؤفاكتلا ب  مدع 

ةيصخش يدل  تناك  يرمع ، نم  تاينيرشعلا  لئاوأ  يف 
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نمو لخادلا  يف  ةيساسحلا  ديدش  يننكل  ةقثاو ، ةيجراخ 

سانلا ةعيبط  نأ  تّملعت  نمزلا  رورو  .ىّذأتأ  نأ  لهسلا 

اهيف نورّكفي  يتلا  ءايشألاو  مهراكفأب  ًااد  دّدحتت  ةيقيقحلا 

ّغتأ تأدبو  .دبلا  مهرهظم  وأ  يجراخلا  مهلكشب  ال  ًااد - 

هذه تربتخاو  ًااد ، هيف  رّكفأ  ام  يننأ  تكردأ  امدنع 

ً.ايلخاد اهتبعوتساو  يسفنب ، ةقيقحلا 

ّلظ دقف  ً.ايلاع  يسفن  رّدقأ  تقولا  كلذ  ىتح يف  نكأ   

نم نوطيحملا   اري  ح  يف  ًاضفخنم ، يسفنب  يدادتعا 

ب نيابتلا  اذه  نأ  ًادج  ًاديج  ركذأو  ً.اما  فلتخم  روظنم 

اسؤرو المز  نم  هب  ىظحأ  يذلا  مييقتلاو  ةيتاذلا  روص 

يدل يوق  ليم  ىلإ  دئاع  كلذ  نأ  نظأو  ً.امات  ًءافتخا  ِفتخي   

ًايلم كفتلا  ىلإ  ليمأ  تنك  دقف  .يتلوفط  أدب يف  ناقتالا  ىلإ 

.ينهذ نع  اهداعبإ  ةبوعص يف  هجاوأو  ةغصلا ، ءاطخألا  يف 

لقأب ىضرأ  نكأ  يننأل   ةئيدر  ةيتاذ  ةروص  ليملا  اذه  ّفلخو 

.لكلا نم 

تّدأ ثيحب  يسفن  نع  رّوصتلا  كلذب  دانعب  تكّس 
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ءوس ىلإ  يل  نيرخآلا  تارّوصتو  يسفنل  يرّوصت  ب  ةوجفلا 

وأ نيرشعلاو  ةعباسلا  يف  تنك  امدنعف  .بلاغلا  يف  مهف 

يتلا ةكرشلا  يف  ةديدج  ةرادإ  ىلإ  تلُقن  نيرشعلاو ، ةنماثلا 

يل ليق  ً.اما  أجاف  ءيشب  مايقلا  ينم  بُلطو  اهيف  لمعأ 

يف كسفن  دهجت  ال  ةديدجلا ، ةرادإلا  يف  أدبت  امدنع  ، " ًارارم

الو سلجاو ، ِخرتسا ، .هب  موقت  يذلا  لمعلا  نكي  ًايأ  لمعلا 

ام قّدصأ  و  كلذب ، تغلبأ  امدنع  تمدُص  ًائيش ." لعفت 

ليق يل، ول  لمعلا  ّدكلل يف  ةسحلاب  رعشأس  تنك  .تعمس 

امدنع تشهُد  يننكل  كعسو ،" يف  ام  لذباو  ًاّفقوم  ًاظح  "

تسل كنأ  دقتعي  نم  كانه  سيل   " ً.ائيش لعفأ  الأ  ينم  بُلط 

عيطتست ام  رهُظت  نأ  ةتبلا  لواحت  الو  ًانكاس ، سلجا  اذل  .اؤفك 

". هب مايقلا 

.ذأ قّدصأ  يننأ   عم  ةحيصنلا ، عابتا  تلواح 

الإ مقأ  و  كلذ  تعطتسا  ام  رهشأ  ةتس  ةدمل  تيخرتساو 

ّدشلو .هب  مايقلا  يسفنل  تحمس  يذلا  لمعلا  نم  ردق  لقأب 

كلذ زواجت  .رارمتساب  تنّسحت  يتعمس  نأل  تشهُد  ام 

يف نودهتجي  يذلا  صاخشألا  نم  انأف  .مهفلا  ىلع  ردق 
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ىعسأو ادأ  نع  تيضر  ام  ًاردان  يننكل  ًااد  لمعلا 

.يلإ اهودسأ  يتلا  ةحيصنلا  تعبتا  يننكل  .رارمتساب  نّسحتلل 

تنّسحتف تيخرتساو ، لمعلا ، يف  ّدكأ  و  يسفن ، تحبك 

نأ تكردأ  ةبرجتلا ، هذه  لالخ  نمو  .ح  راثأ  ام  يتعمس 

امدنع نابايلا ، يفف  .ةبيرغ  ةقيرطب  لمعي  ابايلا  عمتجملا 

تعفدو ةماقتسالا  نم  نكمم  ردق  ربكأب  يياع  تكّس 

يننأب المزل  ًاعابطنا  كلذ  ىطعأ  اردق ، دودح  ىلإ  يسفن 

ياعم دّدحأ  نأ  يعبط  نم  ناك  .ءافكأ  غ  مهنأ  مهغلبأ 

ىراصق لذبأ  نأ  دعب  الإ  ةتبلا  ىضرأ  نكأ  و  يسفنل ، ةيلاع 

المز لعج  كلذ  نأب  تئجوف  يننكل  .لمعلا  يف  يدهج 

نوّللحي ال  مهنأ  رهظأ  نأ  لواحأ  يننأ  ول  ك  نورعشي 

نكي و  لبق ، نم  يلابب  كلذ  رطخي  .ةيرهشلا   مهروجأ 

ىوتسم ىلع  لمعأ  نأ  طقف  لواحأ  تنك  لب  .ةتبلا  يدصقم 

تقولا ضعب  تقرغتسا  دقو  ً.ايضرم  نوكيس  هنأ  تدقتعا 

مييقت ىلع  لوصحلاب  اهتيّقلت  يتلا  ةمدصلا  ىلع  ّبلغتلل 

.دهجلا نم  ليلق  لذبب  اجيإ 

ييقت كتاردق  نّيقي  ةدحتملا  تايالولاو  نابايلا 
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ًافلتخم

ةثداحلا هذه  لبق  ةدحتملا  تايالولا  يف  تلمع 

ةءافك م لقأ  يننأب  رهاظتلا  ُتلواح  ول  كانهو  .ةشهدملا 

مييقت ىلع  تلصحلو  رمألا ، دحأ يف  كّكش  امل  ًاقح ، هيلع  انأ 

ىلع ًارداق  نوكت  نأ  بجي  ةدحتملا  تايالولا  .ادأل يف  ءيدر 

.ةسسؤملا يف  ًاؤفك  ًاوضع  لبُقت  ل  عيطتسأ ،" معن  ، " لوقلا

ك كتردق ، رادقم  روفلا  ىلع  اوزّي  نأ  نويكمألا  عيطتسيو 

عمتجملا يف  .نيرخآلا  تاردقب  فارتعالا  ىلإ  نوعراسي  مهنأ 

ىلع كنوغلبي  يكمألا  نكل  نورخآلا ، رَّدقي  ام  ًاردان  ابايلا ،

ً.ايلاع كتءافك  نورّدقي  اوناك  اذإ  روفلا 

ىلع المز  عم  لمعأ  تنك  اذإ  ةدحتملا ، تايالولا  يف 

نأ نيرخآلا  نم  بلطيو  يسيئر  لخدي  نأ  نك  لاثملا ، ليبس 

ةقيرط يكمأللف  .دارفنا  ىلع  ثّدحتلاب  انل  حسلل  اورداغي 

ةفاقثلا لضفبو  ً.اثك  اهيلإ  حاترأ  ةيّدجلاو  ةحارصلا  ءادبإ  يف 

ترعشو ًااد ، ةدحتملا  تايالولا  اقالع يف  تحجن  ةيكمألا ،

.ةرشابم ارآ  نع  بعتلاو  ةحارص  ثّدحتلا  ةلوهسب 
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رئاس يف لثم  كانهف  .نابايلا  ةفلتخم يف  رومألا  نأ  غ 

ّرسفي ام  ًابلاغو  هبلاخم ." يفخي  رهاملا  رقصلا  : " نابايلا

كلذل ةجيتنو  .سفنلل  راثيإ  هنأب  نابايلا  لمعلا يف  داهتجالا يف 

تاردق انيدل  نأب  انسفنأ  ميدقتو  انتاراهم  نم  ليلقتلا  انيلع 

هنأب طّسوتملا  رهظ  روهظلل  داهتجالا  ّرسفيو  .ةطّسوتم 

نم مغرلا  ىلعو  .ةديمح  ةلصخ  ربتعيو  بلاخملل ،" ءافخإ  "

ةقيرط كلت  دجأ  يننإف   نسلا ، ّرم  ىلع  تّملعت  يننأ 

ياعملا عفر  يف  يتبغر  طق  ِفتخت  و  .لمعلا  يف  ةيضرم 

.اذلا لكلا  وحن  مّدقتلاو 
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كتازاجنإ مجح  دّدحت  ككفت  ةقيرط  . 2

ةبكلا ةروصلا  بعوتسا  نأ  ىلإ  ةقثلاب  رعشأ  نكأ   

بعوتسا امدنع  الإ  ةقثلاب  رعشأ  الأ  يعبط  نم  ناك 

سفانتأ تنك  اذإف  .يلمع  ىلإ  كلذ  لقتنا  اذل  ةبكلا ، ةروصلا 

الإ ةعرسب  قلطني  يذلا ال  حّابسلا  نوكأ  ةحابسلل ، قابس  يف 

.ىلوألا ةليلقلا  راتمألا  دعب  ءاملا  قوف  يسأر  عفتري  نأ  دعب 

حوارأ يننأك  رعشأ  ًااد  تنك  هيلإ ، ىعسأ  ام  لك  يف  اذكو 

ةعرسب كّرحتلاب  أدبت  رومألا  نكل  .ةيديهمتلا  لحارملا  اكم يف 

.عساولا روظنملا  مهف  ىلإ  لصوتأ  امدنع 

رّوصتو ةيتاذلا  روص  ب  بك  دعابت  كانه  ناك 

، لاثملا ليبس  ىلع  .لوهذلاب  ًااد  رعشأ  ثيحب  طيحملا  

قيرط نع  اهترشنو  ةقيقحلا "  " نع بتك  ةدع  تّفلأ  امدنع 

ملف .يبتكل  ًادج  ةعفترملا  تاعيبملا  نم  شهُد  غص ، رشان 

يلعف ةّدر  امأ  .ةحجانلا  بتكلا  هذه  لثم  رشن  نأ  هل  قبسي 

فالآ ةرشع  عيب  نأ  تفرع  امدع  شاهدنالا  تناكف  كلذ  ىلع 
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ملف .رشانلل  ًابك  ًاحاجن  ينعي  ةخسن  فلأ  ةرشع  سمخ  ىلإ 

ً.احجان ربتعي  ءادألا  اذه  لثم  نأ  ةتبلا  رّوصتأ 

نم ًادج  ًاليلق  نإ  ةيعوضوملا  ةيحانلا  نم  لوقلا  نك 

يتلا كلت  كلذ  يف  ا  ةخسن ، فالآ  ةرشع  اهنم  عابي  بتكلا 

نم كأ  بتكلا  مظعم  نم  عابي  الو  .نيرشانلا  رابك  اهردصي 

لداعتلا ةطقن  يه  كلتو  طّسوتملا ، يف  ةخسن  فالآ  ةثالث 

بتكلا نودّصرتي  ًاراغصو ، ًارابك  نيرشانلا ، لك  نإف  اذل  .ةداع 

ناونعلا ّدعيو  ةخسن ، فالآ  ةرشع  اهنم  عابي  نأ  نك  يتلا 

بتكلا نم  ةخسن  فلأ  نيرشع  ىلإ  ةرشع  هنم  عابت  يذلا 

لك نم  خسنلا  نم  ددعلا  اذه  لثم  عيب  دقو  ً.اعيبم  كألا 

دادعأب ددجلا  ّفلؤملا  لعأ  عابت  ام  ًاردان  هنأ  ا  نكل  يبتك ،

.رشانلل ةّراس  ةأجافم  كلذ  ناك  دقف  ةيادبلا ، ةبك يف 

ءانبو .جئاتنلا  نع  ًاثك  ٍضار  غ  يسفن  دجأ  لباقملاب ،

نأب ءاعّدالا  يعسو  نأ يف  دقتعأ  ال  ةيصخشلا ، يياعم  ىلع 

.ةخسن نويلم  ىلع  ديزي  ام  هنم  عابي  نأ  ىلإ  ّديج  اتك  ءادأ 

نويلم نأ  نيرشانلا  روظنم  نم  فاطملا  ةياهن  يف  تملعو 
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نود نم  ةصاخبو  ثدحي ، ام  ًاردان  لف  مقر  ةخسن 

يذيفنتلا سيئرلا  لاق  دقو  ً.ادج  ةيكذ  قيوست  ةيجيتارتسا 

ردصي يف ام   باتك  نم  خسنلا  يالم  عابي  هنإ ال  رشن  رادل 

نع مليفلا  نلعيو يف  نيس  مليف  بناج  ىلإ  ةيقرو  ةخسن 

عابي نأ  بجي  هنأ  تدقتعا  املاط  يننأ  او  ً.اضيأ  باتكلا 

كانه نأ  تكردأ  دقف  ًاعيبم ، بتكلا  كأ  نم  ةخسن  نويلم 

.اعلا نم  ىّقبت  ام  موهفمو  يموهفم  ًانيابت ب 

كفتلا حمطت يف  اذإ   ةبك  تازاجنإ  قّقحت  نل 

يننأ ىلإ  تالاحلا  مظعم  ءيش يف  زاجنإ  يلشف يف  دوعي 

نأ ّدح  ىلإ  ةديعب  يفادهأ  تناك  ام  ًابلاغو  .عّسوتلا  تطرفأ يف 

.هب مايقلا  لواحأ  ام  مهف  يف  ةبوعص  نودجي  طيحملا  

.هدعبو سنياس " اه   " ئشنأ نأ  لبق  كلذك  لاحلا  تناك 

ءاخرتسالا ًادج : ةطيسب  فقوملا  اذه  لثمل  يتجلاعم  تناكو 

.ةيناث يتعمس  نّسحتت  نأ  ىلإ  تقولا  نم  ةّدم  روهظلا  مدعو 

نلف .ةياهنلا  يف  كفادهأ  زواجتت  نل  كتازاجنإ  نكل 

.حومط ككفت غ  ناك  اذإ  ةبك  ءايشأ  قيقحت  نم  نّكمتت 
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ّرفويو كرومأ  بدت  كل  حيتي  طّسوتم  بتارب  ًاعناق  تنك  اذإو 

عيمجلا عم  ماجسنالا  ىلإ  ّعلطتت  ارف  ةّرقتسم ، ةايح  كل 

لعجت نأ  تدرأ  اذإ  نكل  .كيلإ  راظنألا  نم  ثك  تفل  بّنجتو 

، ىرخأب وأ  ةقيرطب  ةبك  اهلعجا  مارتحالاب ، ةريدج  كتايح 

لعفا وأ  لعأ ، دئار  ىلإ  لّوحت  وأ  كلاجم ، زّيمتلا يف  قّقح 

نل كنأ  نع  لفغت  الأ  كيلع  مث  اعلا ، ريدقت  بذتجي  ًائيش 

.كنهذ هرّوصتت يف  كأ م  قّقحت 

يف ةبوعص  ةعفترم  تاحومط  مهيدل  نم  هجاوي  ار 

ًاكاكتحا نوهجاوي  ارو  .مهب  طيحي  نمو  مهسفنأ  نيابتلا ب 

غ كفتلا  نكل  .داقتنالل  ًافده  نوحبصي  وأ  نيرخآلا  عم 

حاجن قيقحت  ةبغر يف  كقعأ  دجوي يف  هنأ ال  ينعي  حومطلا 

غ كفتلا  اهيف  يّدؤي  يتلا  تاءانثتسالا  ضعب  ة  .بك 

نل مومعلا  ىلع  كفتلا  اذه  لثم  نكل  حاجنلا ، ىلإ  حومطلا 

.ليوطلا ىدملا  ىلع  حاجنلا  قيرط  ىلإ  كدوقي 
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تابثب لمعاو  ىلعأ  ىلإ  حمطا  . 3

ةداع تاناحتمالا  يف  ةعيفرلا  تازاجنإلا  باحصأل 

يبلسلا كفتلا 

نيذلا ءايكذألا  صاخشألا  فعض  نطاوم  مظعأ  نإ 

ةداع وه  تاناحتمالا  يف  ةزاتمم  تاجرد  ىلع  نولصحي 

ةبيخب اورعشي  الأ  ةيلقعلا  هذه  نمضتو  .يبلسلا  كفتلا 

م ىلعأ  نوكتس  اهنأل  مهتاجرد  نوّملستي  امدنع  لمألا 

فوخلاب يوقلا  مهروعش  نم  مؤاشتلا  اذه  أيو  .نوّعقوتي 

ءرملا ناك  لكو  .ةئطاخلا  تاباجإلا  نع  طاقنلا  مصخ  نم 

نوكي نأ  لتحا  دادزا  تاناحتمالل ، عوضخلا  دنع  لضفأ 

ةئيدر ةعمسب  نويطارقوبلا  ّعتمتي  مويلاو  .ةداعلا  هذه  هيدل 

يبلسلا كفتلا  حبصأ  دقو  .ةلصخلا  هذه  مهمظعمل  نأل  ًادج 

ىلع مهسفنأ  اوبّرد  ثيحب  ًادج  ةخسار  ةداع  أوسألا  ضارتفاو 

جئاتن قيقحت  مهيلع  بجي  نيب  رارضألا  ليلقت  ىلع  زيكرتلا 

.ةءاّنب
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ناك فيك  ، " صاخشألا ءالؤه  لثم  دحأ  لأسي  امدنع 

ارو ًاعيظف ، ادأ  ناك  ، " ةداع بيجي  ناحتمالا "؟ كؤادأ يف 

امدنع حايترالاب  نورعشي  مهف  ةّرملا ." هذه  ةجرد  أوسأ  لانأ 

باجعإ ثتس  اهنأ  نودقتعي  مهنأل  ةليحلا ، هذه  نولمعتسي 

ىدم ىلإ  رظنا  نكل  ًاعيظف ، ناك  ناحتمالا  نإ  تلق  : " مهنارقأ

.ءاكذلا وديدش  مهنأب  ًاعابطنا  كلذ  يطعيو  كئادأ !" ةدوج 

دشرلا ّنس  ىلإ  ةيلقعلا  هذه  رارمتساب  حمسن  الأ  انيلع  نكل 

ً.ااد فادهألا  غصت  ةداع  ىلإ  رّوطتتس  اهنأل 

ةبيخ لاحلا  ةعيبطب  ينعي  ةعفترم  فادهأ  ديدحت  نإ 

فرص ضي يف  ءيش  ال  نكل  .اهقيقحت  يف  لشفلا  دنع  لمألا 

اهغولب مدعو  ةميظع  فادهأ  ءارو  يعسلا  يف  ليوط  تقو 

نع ّتقؤملا  اضرلا  ةيندتم  فادهأ  ديدحت  كحن  ار  .ةتبلا 

نكل ًااد ." اّعقوت  زواجتت  احاجن  نإ  ، " لوقلا ىلع  كتردق 

راسملا كولس  داتعتسف  ةغصلا ، تاحومطلا  نع  تيضر  اذإ 

.فسألل حاجنلا  قيرط  سيل  كلذو  .لهسلا 

ءانع نود  نم  كفادهأ  قّقحت  كنأ  تدجو  اذإ  كلذل 
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ىلعأ تاحومط  ديدحت  ىلع  مزعلا  دقعت  نأ  كيلعف  بك ،

وه ّمهملا  نإ  ذإ  ةتبلا ، اهقّقحت  اذإ   ّمهي  الأ  بجيو  .ثكب 

.كتاناكمإ ىّدحتت  تمد  ام  ومنتو  اهنم  ّملعتت  يتلا  براجتلا 

لشفلا رطاخم  تناك  ولو  ةحومط  ًافادهأ  دّدح 

ةيلاع

ىتح لاحلا  ديرت يف  يتلا  جئاتنلا  ةيؤر  نم  نّكمتت  نل 

ذنم ًاحومط  ككفت  نكي  اذإ   نكل  .حومطب  ترّكف  اذإ 

بجي اذل  .ةتبلا  ةيئانثتسا  تازاجنإ  قّقحت  نل  كنإف  ةيادبلا ،

لوصولل لمعلا  لصاونو  ةعفترم  تاحومط  انسفنأل  دّدحن  نأ 

.تابثو ةيانعب  اهيلإ 

يسايسلا بزحلا  وهو  ةداعسلا ، قيقحت  بزح  ضاخ 

يف خويشلا  سلجم  تاباختنا  سنياس ،" اه   " همعدت يذلا 

ةنراقم انتلمح  ةطشنأل  ةلماك  ةنس  انيدل  ناكو  ةنس 2010 .

دزي يتلا   ةنس 2009 ، يف  باونلا  سلجم  تاباختناب 

تقولا نم  مغرلا  ىلعو  .رهشأ  ةثالث  ىلع  اهل  اندادعتسا 

يلجإ نإف  ةنس 2010 ، ةلمح  يف  هانيضمأ  يذلا  ليوطلا 
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يف اهيلع  انلصح  يتلا  تاوصألا  فصن  غلب  انرئاود  جئاتن 

انيدل ناك  دقل  .ةيضاملا  ةنسلا  يف  باونلا  سلجم  تاباختنا 

بابسأ يه  ام  اذل  ةنس 2010 ، دهجلاو يف  تقولا  نم  ديزم 

اننك ار  ةيضاملا ؟ ةنسلاب  ةنراقم  ةئيدرلا  ةجيتنلا  هذه 

ببسلل نأ  دقتعأ  يننكل  بابسألا ، نم  ةعومجم  كفتلا يف 

قيقحت بزح  دمتعا  دقف  .انتيجيتارتساب  ةقالع  يسيئرلا 

" ةبك ةنيفس  قرغي  نأ  نك  غصلا  بّرستلا   " ةركف ةداعسلا 

ةهجو يدل  ناك  نكل  .حّشرملا  نم  غص  ددع  ىلع  انزّكرو 

ار غص  بقث  رفح  بزحلا  فده  ناك  اذإ  .ةسكاعم  رظن 

لعجي كلذ  نإف  ةنيفسلا ، نم  ذافنلا  دحاو  حّشرمل  حيتي 

غ كفتلا  اذهو  .ةغص  ل  مهنأ  نورعشي  حّشرملا 

.ةتبلا حومط 

انبزح ناك  اذإ  انُلثُم  عم  ابايلا  بعشلا  بواجتي  نل 

نونطاوملا ّرثأتي  اذكهو   .ةغص  فادهأ  ىلإ  وبصي 

، ةّيندتم ًافادهأ  تدّدح  اذإ  .انبزح  تاحومطب  نوينابايلا 

ّعتي نلو  ةضفخنم ، ةبك  ءاطخأ  باكترا  رطاخم  نوكتسف 

ةيجيتارتسا هذهو  .بك  ءيش  يأ  ةيلوؤسم  لّمحتت  نأ  كيلع 
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يتلا ةيجيتارتسالا  تسيل  اهنكل  .لشفلا  تالتحا  ّللقت  ةنمآ 

.بزحلا معد  ىلع  مهزفحتو  صاخشألا  نم  ًاثك  مهُلت 

ةنس 2009، يف  ًاثيدح ، ةداعسلا  قيقحت  بزح  ئشنأ 

.ةنسلا كلت  تيرجأ يف  يتلا  باونلا  سلجم  تاباختنا  ضوخل 

ًافادهأ اندّدح  اننإف  ًاما ، ئدتبم  انك  اننأ  نم  مغرلا  ىلعو 

مكاحلا يف بزحلا  حبصن  نأ  ّخوتم  نك ، ام  ردق  ةعفترم 

دعقملا رئاود  توص يف  انلن 1,070,000  كلذل  ةجيتنو  .نابايلا 

رئاود يف  توص  ىلع 230,000  انلصح  لباقملا ، يفو  .دحاولا 

غ انكفت  نأ  حوضوب  رهظأ  ام  ةنس 2010 ، يف  لتكلا 

نأ نك  ناك  هنأ  يف  بير  الو  .انحاجن  نم  ّدح  حومطلا 

ءارو يعسلا  انلصاو  ول  تاوصألا  نم  ديزم  ىلع  لصحن 

ةنس 2009. ةلمح  اهنع يف  انلعأ  يتلا  اهسفن  فادهألا 

انلشف صرف  نم  ّللقت  فادهأ  ديدحت  نوكي  ار 

يبتكملا فظوملل  ةديج  ةيجيتارتسا  انحاجن  صرف  ّمظعتو 

كفتلا يف  ةقيرطلا  هذه  نكل  .لكاشملا  بّنجت  ديري  يذلا 

يطارقوبلاو ةبكلا  تاكرشلا  يف  فظوملل  ىزغم  تاذ 
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اذإو .ةيلوؤسملا  نم  ّصلمتلا  نوديري  نيذلا  يموكحلا 

ءاشنإل ىعست  لعأ  دئار  كتفصب  ةيلقعلا  هذه  تدمتعا 

اذل .معدلا  باذتجا  يف  ةبوعص  دجتسف  كب ، ةصاخ  ةكرش 

لمعلا لصاوت  نأ  كيلعو  .ثكب  ربكأ  حومطب  كفتلا  كيلع 

ةيؤر ىلع  ظفاحت  نيب  كفادهأ ، قيقحتل  تابثو  ةيانعب 

.ةبكلا ةروصلا 

ّئيسلا ءادألل  يسيئرلا  ببسلا  نأ  دقتعأ  لوقلا ، ةصالخ 

نأ ىلإ  عجري  ةنس 2010  يف  ةداعسلا  قيقحت  بزحل  ًادج 

طقف ءافولا  ناك  انفده  نأ  او  ً.ادج  ةغص  تناك  انتاحومط 

هنإف  ةيسايسلا ، بازحألل  ةماعلا  ةناعإلا  نوناق  تابلطت 

دادعأ ىلع  لوصحلا  الإ  دادعإلا  نم  ةلماك  ةنس  نع  ضّخمتي 

اننأب ًاعابطنا  ينابايلا  انيطعأ  دقف  .تاوصألا  نم  ةغص 

كأ ةيجيتارتسا  عضو  انيلع  ّعتيو  .ةسحلا  ىلإ  رقتفي  بزح 

.لبقتسملا ثكب يف  ًاحومط 

نع ةيلالقتساب  ةداعسلا  قيقحت  بزح  ريدن  نأ  انلواح 

ب نواعتلا  صقن  يف  كلذ  ّببست  ارو  سنياس ،" اه  "
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ةئملا تصّصخ 10 يف  سنياس " اه   " نأ حيحص  .تسسؤملا 

نم ليلحتلا  ّدب يل يف  نكل ال  بزحلا ، معدل  اهتقاط  نم  طقف 

الأ انيلع  ناك  .حومطلا  غ  كفتلا  ناك  انأطخ  نإ  لوقلا 

غص بقث  ثادحإب  ةنيفسلا  قارغإ  ةيجيتارتسا  مدختسن 

.ةمراعلا ةجوملاك  ّقفدتن  نأ  انيلع  ناك  كلذ ، نم  ًالدبو  .اهيف 

لشفلا رطاخم  عافترا  هجاون  ةعفترم  فادهأ  ديدحتبو 

بّنجتن انمد  ام  نكل  ىرخأ ، ةيبلس  بقاوعل  ًاضيأ  عضخنو 

ومنن بك ل  عستم  كانه  نوكي  نلف  رطاخملا ، هذه  بوكر 

.انيعاسم ومنتو 

فاطملا ةياهن  قّقحتي يف  ًاليوط  هيف  رّكفن  ام 

نأ دجأ  ام  ًابلاغ  نكل  نآلا ، تربكو  سنياس " اه   " ت

غ كفتلا  لاز  ف  .دعب  عيمجلا  ىلإ  لصت  يراكفأ  

نولمعي نمم  ثك  ءاج  دقف  .انتسسؤم  ىلإ  بّرستي  حومطلا 

تافاقث مهعم  اورضحأو  ىرخأ  تاكرش  نم  سنياس " اه   " يف

ىلع يراكفأ  سفت  ىلإ  نولي  اذل  .قباسلا  لمعلا  باحصأ 

بيردت ىلإ  نولي  مهنأ  ك  .دصقأ  م  ثكب  قيضأ  قاطن 
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يف هوّقلت  يذلا  ميلعتلا  عون  ىلع  ءانب  نّابشلا  انيفظوم 

انيفظوم نم  ًاثك  حبكي  كلذ  نأب  رعشأو  ةقباسلا ، مهفئاظو 

طغضأ نأ  يعبط  نم  سيلو  .ةلماكلا  مهتاقاطب  لمعلا  نع 

ًاثك يف دّدشتأ  نأ  وأ  ةغصلا  لئاسملا  نأشب  سوؤرملا  ىلع 

يراكفأ مهُفت  ال  ام  ًابلاغ  اذل  .ةغصلا  رومألا  ىلع  مهبيردت 

ً.امات ًهف 

ربكأ طق  حبصت  نل  ةتبلا : ّغتي  يساسألا ال  نوناقلا  نإ 

كتاحومط كفتلا يف  تلصاو  اذإ  نكل  .كتاّعقوت  مجح  نم 

ىلإ تلصو  دقو  .فاطملا  ةياهن  قّقحتتس يف  اهنإف  ةليوط ، ةدم 

، ةيادبلا يدرف يف  تنكو  ًاماع ، ثالث  لبق  ريونتلا  نم  ثك 

كلت تناك  .ٍلع  نم  درت  ام  ًابلاغ  يتلا  تاوصألا  ءانثتساب 

زجعلاب ترعش  يننأ  ركذأو  .ايح  نم  ًادج  ةشحوم  ةرتف 

عابتأ يدل  نكي  ملف  .اهطويخ  نم  ّىلدتت  توبكنعك 

ناكم دحأ يف  معد  ىلع  لوصحلا  رّوصتأ  نكأ  و  يننومعدي ،

.تأدب امدن  لاحلا  تناك  اذكه  .يلمع 

7 يف تاجوشلا نم  ديدعلا  تينب  ةنس ، ثالث  دعب  مويلا 
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ءاحنأ لك  يف  عرف  ةئمعبرأ  ىلع  ديزي  ام  كانهو  .نابايلا 

كأ انأشنأ  دقو  .عرف  فلأ  ىلإ  لوصولل  ومنن  انلز  امو  اعلا ،

يف عّسوتلا  ىلإ  ّعلطتنو  جراخلا ، يف  ًاعقومو  ًاعرف  نا  نم 

رشنو انمالفأ  رادصإ  لصاونو   8 .اعلا ءاحنأ  لك  دلب يف  يتئم 

". سنياس اه   " ةيداكأ ًاضيأ  انينب  كلذ ، نوضغ  يفو  .انبتك 

حبصي نأ  ىلإ  فدهي  يذلا  ةداعسلا  قيقحت  بزح  انسسأو 

ىلإ رظنأ  امدنعو  .انفلسأ  ك  نابايلا ، يف  مكاحلا  بزحلا 

ةوقلا ىلع  يليلد  كلذو  .حوضوب  هب  انمق  ام  رهظي  ءارولا ،

.انراكفأل ةبكلا 

تاباختنالا يف  انيحّشرم  نم  يأ  نآلا  ىتح  بختني   

تارارق يف  ًايوق  ًاثأت  تثدحأ  ارآو  يراكفأ  نكل  ةماعلا ،

مالعإلا لئاسوو  ةيطارقوبلا  ىلإ  ةفاضإلاب  ةينابايلا ، ةموكحلا 

رارمتساب ثأتلا  اذه  ومنيسو  .ةموكحلا  ذوفن يف  اهيدل  يتلا 

لصاوتملا يدهج  ةجيتن  يه  ازاجنإف  .طق  فعضي  نلو 

نم مغرلا  ىلع  بلاغلا ، نالعإ يف  نود  ًايجيردت  هلذبأ  يذلا 

بّنجتو ناكمإلا  ردق  يلمع  ّللقأ  نأ  يلع  نأب  تغلبأ  يننأ 

.يلإ راظنألا  تفل 
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بابشلا ةّوقب  ًارهاز  ًالبقتسم  ئشنأ  . 4

ةّوقلاب كّد  رمعلا  تاينيرشع  هتسرد يف  ام 

كحن ةفرعملا  نأ  راجت  ينتّملع  دقو  .ةوق  ةفرعملا 

يف ةصاخبو  ًامات ، ًاباعيتسا  هبعوتستو  هسردت  ف  .ةوقلا 

بتكلاو هتّملعت  امو  .ةلئاه  ةوقب  كدّوزي  رمعلا ، تاينيرشع 

تلت يتلا  ةديدعلا  تاونسلاو  ةعماجلا  تاونس  اهتأرق يف  يتلا 

يتلا ءانبلا  تانِبل  تحبصأو  ركاذ  يف  ةّيح  ّتلظ  يجّرخت 

كلذ دعب  ةءارقلا  تلصاو  يننأ  عمو  .اردق  اهيلع  موقت 

بير يف الف  .اهنم  هركذأ  ثك م  ىشالت  نكل  لاحلا ، ةعيبطب 

رودلا هل  ناك  رمعلا  تاينيرشع  يف  هتّملعتو  هتأرق  ام  نأ 

يذلا وه  هلوانتت  يذلا  ءاذغلا  .يتيصخش  نيوكت  يف  ّمهألا 

نكل تاينيرشعلا ، كغولب  ىتح  ىلوألا  ةجردلاب  كّو  دّدحي 

جاتحت يذلا  ءاذغلا  كحن  كتاينيرشع  هّملعتتو يف  هأرقت  ام 

.ةيلاتلا ةلحرملا  غولبو  ّومنلل  كحور  هيلإ 

حجانلا صاخشألا  نم  ًاثك  جتنت  نأ  نابايلا  ىلع 
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ةدئار ةمأ  حبصتل 

نأ ذنم  ةيشكنالا  ةيلقعلا  ىلإ  ةدوعلا  نابايلا  تأدب 

نأ ةرادإلا  لواحتو  .ةطلسلا  ابايلا  يطارقدلا  بزحلا  ّىلوت 

نم اع  ءاشنإ  لواحت  يهف  .ضافخنالا  ىلإ  ءيش  لك  عفدت 

ضراعأ انأو  .ةضفخنم  ياعم  ىلع  ءانب  سناجتلاو  قاستالا 

بعشلا ريذحتب  تارايسلا ، ةعفارك  يعجارتلا ، هاجتالا  اذه 

لمحلا نأ  عمو  .ةيعونلا  طّسوت  وحن  هاجتالا  اذه  نم  ابايلا 

نم نكمأ  ام  ردق  ّثبأل  يدهج  ىراصق  لذبأ  يننإف  ليقث ،

تلّوح اذإ  ةيناث  اندلب  ردحنيسو  .اندلب  يف  ةيناث  ةايحلا 

.هنع يمتها 

لايجأ ىلع  ّفقوتي  نابايلا  لبقتسم  نأ  دقتعأ 

راهدزا قيقحت  نوعيطتسي  نيذلا  مه  بابشلاف  .لبقتسملا 

يف مكتعاجش  ىلع  اوظفاحو  مكفواخمل  اوملستست  الف  .دلبلا 

طبُحت يتلا  دسحلا  ةفاقث  نم  ّصلختلا  انيلع  .مكاعسم 

حجان ًاصاخشأ  جتني  دلب  ءانب  انيلعو  .رهدزملاو  حجانلا 

.ةدئار ةمأ  حبصن  نل  كلذ  فالخبو  رخآلا ، ولت  ًادحاو 
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كفتلل اوملستست  الو  .حاجنلا  نم  بنذلاب  اورعشت  ال 

امدنعو .رورشلا  نم  ّرش  هنأك  حاجنلا  نع  مكينثي  يذلا 

اننإ .ةّمهم  ةيبناج  جتاون  حاجنلل  نأ  اورّكذت  حاجنلا ، اوقّقحت 

" ةداعسلا سرغ   " مسا سنياس " اه   " انتاعّربت يف ىلع  قلطن 

.تابهلا ميدقتل  ةيدقنلا  غ  قرطلا  نم  ديدعلا  كانه  نأل 

اذل .اعلا  اذه  خل  اهيف  مهسن  يتلا  قرطلل  ّدح  كانه  سيلو 

كحاجن تار  مساقت  بجاو  َسنت  ال  لبقتسملا ، تحجن يف  ول 

ءاطعلا ربك  هقّقحت ، يذلا  حاجنلا  دادزا  لكو  .اعلا  ةيقب  عم 

.هدقت عيطتست  يذلا 

تاسسؤم ةدحتملا  تايالولا  يف  ءاينغألا  نم  ثك  أشنأ 

ًاحاجن رلفكُر  نوج  قّقح  لاثملا ، ليبس  ىلع  .خلل  لمعت 

دقنلا نم  ًاثك  اع  هنكل  اعلا ، ءاينغألا يف  ىنغأ  نم  هلعج 

هبارتقاو رمعلا  تاينيسمخ  يف  ديدشلا  هضرم  ّدح  ىلإ  ماعلا 

أدبف .اعلا  خل  هتورث  مادختساب  مهُلأ  ٍذئدنعو  .توملا  نم 

.رلفكُر ةسسؤم  ءاشنإ  ىلإ  هداق  يذلا  يخلا  هلمع 

سرادملا ءانب  يف  ةلئاهلا  هتورث  هتسسؤم  تمدختساو 

.ةقفلا نادلبلا  نم  ديدعلا  تايفشتسملاو يف 
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خل هتورث  مادختسا  أدب  امدنع  هتيفاع  ّدرتسا  دقل 

يف دهشو  .تاينيعستلا  زواجت  ىتح  ًاطيشن  شاعو  .اعلا 

أدب امدنع  نكل  ماعلا ، دقنلل  اهيف  ضّرعت  ةبيصع  ًاتاقوأ  هرمع 

ّدرتساف .هتّحص  ىلع  ّمات  لّوحت  أرط  ةداعسلا ،" روذب  سرغب  "

لمتشي حاجنلا  ن  نإف  اذل  ً.اديدم  ًارمع  بستكاو  هبابش 

نكل ضيرعلا ، عمتجملل  ةدعاسملا  ميدقت  ةيلوؤسم  ىلع 

ةتبلا ملستست  الف  .مثإلا  ىلع  يوطني  ال  هتاذ  ّدحب  حاجنلا 

نإف تاردقلا ، وأ  بهاوملا  كلت  تنك  اذإو  .راكفألا  كلتل 

.ىوصقلا اهدودح  ىلإ  ًااد  اهمادختسا  كيلع 

هتزجنأ لب ع  هبانتجا ، نم  تنّك  لأست ع  ال 

درف لكف  .يتحيصن  نم  نّابشلا  لك  ّملعتي  نأ  لمآ 

مالحألا لصاوي  نأ  ّمهملاو  ةديرف ، ًافورظو  لكاشم  هجاوي 

ةمعن ىلع  انلصح  دقل  .ههجاوي  ع  رظنلا  فرصب  ةبكلا 

غلبن نأو  ًاحومط ، انكفت  نوكي  نأ  بجي  اذل  ةايحلا ،

.ةايحلا ىوصقلا يف  تاناكمإلا 

بّنجت يضتقت  ةايحلا  نإ  لوقي  نم  هدحو  يمازهنالا  نإ 
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ًادحأ اوركذي  مهنأب   صاخشألا  ضعب  يهابي  ار  .داقتنالا 

ةايحلا يف  داقتنالل  ضّرعتلا  مدع  نأ  دقتعأ  يننكل  .ءوسب 

دقتُني ام  كانه  نوكي  نلف  .ءيش  يأ  قيقحت  مدعل  لثم 

ضّرعتيس حجانلا  نكل  .ةتبلا  ءيش  يأ  قّقحي  نم   هيلع 

نم تنّك  ام  يف  نمكي  ال  ةرخآلا  حاتفمو  .دقنلاو  موجهلل 

لقتنت امدنع  لأستسو  .هزاجنإ  نم  تنّك  ام  اإو  هبانتجا ،

ىزاُجتسو .كتايح  هزاجنإ يف  نم  تنّك  اعلا ع  اذه  نم 

.هبانتجا نم  تنّك  ام  هتزجنأ ال  ام  ىلع  ةياهنلا  يف 
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عبارلا لصفلا 

حاجنلا ىلإ  قيرطلا 
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لمعلاو ةساردلا  ّدج يف  يذلا  دلولا  . 1

يتلوفط لمألا يف  ينتحنم  ةحيبقلا  ةطبلا  ةياكح 

ّينس لبتقم  يف  نّابشلل  ًاصّصخم  سيل  لصفلا  اذه 

نأ ُحي  .هبلق  بابشلا يف  دجي  نم  لكل  اإو  بسحف ، رمعلا 

ءاقترالل ًادادعتسا  ءاكذلا  لصاح  رابتخال  عضخ  ًادلو  كانه 

نأ دقتعي  هنأ  او   9 .ةيئادتبا ةسردم  ىلإ  لافطأ  ةضور  نم 

هتجيتن نأل  دقف ّرس  ةطقن ، ةئم  نم  ماظن  ىلع  مئاق  رابتخالا 

، ةزاتمم رابتخالا  يف  هتجيتن  نأب  ًاعنتقم  ناك  املو  تناك 97 .

اذخأ هيدلاو  نكل  .هيدلاو  غلبيل  تيبلا  ىلإ  ًاعرسم  داع  دقف 

رابتخا يف  ةطقن  ةئملا  .ام  ًاللخ  كانه  نأ  كردأف  نايكبي ،

.ةطسوتم ةجرد  اإو  ىوصقلا ، ةجردلا  سيل  ءاكذلا  لصاح 

ةجيتن لّجس  دق  تاونس  عبرأب  هربكي  يذلا  هوخأ  ناك 

ىلوألا ةّرملل  رابتخالل  عضخ  امدنع  تغلب 187 . ًادج  ةعفترم 

هتجيتن نأل  رابتخالا  ةداعإ  هنم  بُلطف  ةجيتن 186  قّقح 

يف ةيبرتلا  مسق  يف  ايلع  تاسارد  بلاط  رضحو  ً.ادج  ةيلاع 
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ذإ لضفأ  هؤادأ  ناكف  ديدج ، رابتخا  ءارجإل  يشوكوت  ةعماج 

ةّبيخم تءاج  غصلا  هيخأ  ةجيتن  نكل  ىلع 187 . لصح 

ىلع 97. لصح  ذإ  لامآلل 

ناّعقوتي هادلاو  ناك  لفطلا ؟ اذه  قّقحي  نأ  نك  اذام 

، بشعلا صق  لعأ  نم  ًاثك  هيلإ  الكوأف  ًابلاط  ليلقلا  هنم 

هنألو .ةيئادتبالا  هتسارد  تاونس  لالخ  ةيلزنملا  لاغشألاو 

لاجم نم  هتشيعم  بسك  هيلع  بعصلا  نم  نأ  نادقتعي 

.ةراجتلا لاجم  يف  ةنهم  ةعباتم  ىلع  هاعّجش  دقف  يداكأ ،

ةيمهأ نع  نوثّدحتي  هب  طيحملا  لك  ناك  هتلوفط ، لاوطو 

عجُش ح  يف  لفطلا ، اذه  أشن  اذكه  .هتوالحو  لاملا  ينج 

ءاكذلا لصاح  رابتخا  هتجيتن يف  فعض  لان  يذلا  ربكلا  هوخأ 

.يداكألا اعلا  ةنهم يف  ةعباتمو  ةساردلا  داهتجالا يف  ىلع 

يف يوق  صقن  ّبكرم  رغصألا  خألا  دنع  أشن  كلذل  ةجيتنو 

.ةيئادتبالا ةسردملا  تاونس 

، ةيئادتبالا ةسردملا  نم  ةخألا  تاونسلا  يف  نكل 

نأ ديب  .ةديدش  ةسحب  سردي  أدبو  .دلولا  تاجرد  تنّسحت 
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داتعا يتلا  نيرتلا  هتسرم  نم  ّللق  ةساردلا  ىلع  زيكرتلا 

فصلا .نزولا يف  نم  ًاثك  بستكا  هنأ  نازيملا  رهظأو  اهيلع ،

لعلو .مس  هلوط 152  غلب  نيب  غك  هنزو 65  غلب  سداسلا ،

ًاسفت غصلا " مدخي  بكلا   " ابايلا لثملا  تّرسف  هتدلاو 

مس هلوط 182  غلبي  نمل  تعنُص  ةرتس  اهدلول  ترتشاو  ًايفرح 

ةطرفملا هترتس  يف  ًادج  ًانيمس  دلولا  ادبف  .غك  هنزوو 80 

يف سي  امدنع  حيبقلا  هلايخ  نم  ّزئمشي  ناكو  .مجحلا 

.ةحيبقلا ةطبلا  كفتلا يف  نع  ّفكي  دلولا  نكي  .تاقرطلا و 

.يبصلا اذه  لقع  رداغت  ةحيبقلا  ّةطبلا  ةياكح  نكت   

هلمأل ردصم  تحبصأ  ثيحب  ًاراركتو  ًارارم  اهيف  رّكفي  ناكو 

ةعجب ىلإ  موي  تاذ  لّوحت  ةحيبقلا  ّةطبلا  لايخ  نأ  ّدح  ىلإ 

.ةليمج

ىلع هتاباجإ  بتك  هنأ  هل  ّبت  ًادج ، رّخأتم  تقو  يفو 

ءاسأ هنأو  ءاكذلا ، لصاح  رابتخا  نم  ةدوصقملا  ةحفصلا غ 

دقو .رابتخالا  نم  ةلماك  ةحفص  لفغأو  ّملعملا  تيلعت  مهف 

هتاباجإ  نم  ثكلا  نأل  ةضفخنم  هرابتخا  ةجيتن  تءاج 
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ءانثأ يف  لءاستي  دلولا  ناكو  .ةالملا  ةلئسألا  عم  قفاوتي 

هنأ تيلعتلا يف ح  ميدقت  ّملعملا يف  رمتسي  اذامل  رابتخالا 

.كلذ كردي  هنكل   .رابتخالا  نم  غرف 

ءاكذلا  لصاح  رابتخا  ةجيتن  نأ  هل  ّبت  ةياهنلا ، يف 

هلوقي ام  ةلوهسب  نوقّدصي  لافطألا  نكل  ً.ادج  ةّيندتم  نكت 

هءاكذ نأب  ةليوط  ةدم  دلولا  اذه  عنتقا  دقو  مهودلاو ، مهل 

.ةسردملا ةديج يف  جئاتن  ىلع  لصحي  هنأ  عم  طّسوتملا ، نود 

هنأل ةيوق  لمع  تايقالخأ  رّوط  سداسلا ، فصلا  نم  ًاءدبو 

لاقو .هنارقأب  قاحلل  ةساردلا  يف  ّدجي  نأ  هيلع  نأ  دقتعا 

هصّصخي يذلا  تقولا  فاعضأ  ةثالث  ُتسرد  اذإ  ، " هسفنل

وه اذه  مهب ." قاحللا  نم  ُتنّك  ارف  ةساردلل ، نورخآلا 

.ّنسلا ربك يف  امدنع  هرّوط  يذلا  فقوملا 

تقولا رور  غتن  اننإ 

لءاستي أدب  ةيوناثلا ، ةسردملا  ىلإ  دلولا  لقتنا  امدنع 

هنكل هتازاجنإ  ىلع  هردق  ّقح  هنارّدُقي  هادلاو  نكي  اذامل  

ّنظ .ةعيفر  ةلزنم  هناحنو  ربكألا  هيخأ  ىلع  حيدملا  ناقدُغي 
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يف هتقيرط  كلت  نوكت  ار  .برغتسم  رمألا  نأ  دلولا 

امدنع مويلاو  .ةليوط  ةدم  ذنم  هيدل  خّسرت  ا  كّسمتلا 

عابتا اهتقيرط يف  كلت  نوكت  ار  هنأ  كردي  ءارولا ، ىلإ  رظني 

نبالا حن  بيترتلا  ىلع  ةظفاحملا  يشوفنكلا : ةيمدقألا  بيترت 

دلولا نأ  ىلإ  ًارظنو  .رغصألا  هيخأ  نم  ىلعأ  ةناكم  ربكألا 

داهتجالا ّملعت  دقف  عفترم ، ءاكذب  ّعتمتي  ال  هنأ  دقتعا 

دمحأ يحمرلا  ةبتكم  .سردلا  ىلع  ةبظاوملاو 

.انأ وه  دلولا  اذه 

هيلع حبصيس  ام  ةتبلا  فرعت  كنأ ال  ةصقلا  نم  ةربعلا 

نأ نك  يتلا  تاناحتمالا  نم  بك  ددع  كانهو  .ءرملا 

رور نوّغتي  سانلا  نكل  كيلع ، مكحلل  سانلا  اهمدختسي 

فقوملا وه  ًاقح  ّمهي  ام  نأ  راجت  ربع  تّملعت  دقو  .تقولا 

.ةفسلفلا هذه  ًالماح  تربكو  .ةياعرلاب  هدّهعتت  يذلا  يلقعلا 

يننأ ىلع  رارصإلا  ةعماجلا يف  تاونس  اّرمتسا يف  ّيدلاو  نإ  لب 

تلصاوو نابيصم ، هنأ  ُتضرتفاو  .قالطإلا  ىلع  ًايكذ  تسل 

.هقيدصت
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ةلجم يف  ديدش  موجهل  يضّرعت  ىلإ  عقاولا  اذه  ىّدأ 

تاونس ةّدع  دعب  ثالثلاو ، ةعبارلا  تنك يف  امدنع  ةيعوبسأ 

ّدب هنأ ال  اوبتكو  .ثالثلا  ّنس  يف  سنياس " اه   " اشنإ نم 

لمحأ يننأ  ًايكذ يف ح  تسل  يننإ  يلوق  أطخ يف  دوجو  نم 

.ويكوط ةعماج  نم  نوناقلا  ةداهش يف 

ينتّملع ةثداحلا  نكل  ةيادبلا ، داقتنالا يف  ببس  كردأ   

حن ةسردملا  يف  سّردي  الو  بوتكم  غ  ًانوناق  كانه  نأ 

ًاريدقت سانلا  بستكي  امدنعف  .حجانلا  داقتنا  ّقح  سانلا 

ةباتكب ةفاحصلل  حمسي  ام  ةّماع ، تايصخش  نوحبصي  ًاماع ،

نإف ةيضاملا ، ةنسلا  يف  تفشك  كو  .مهنع  ةيبلس  تالاقم 

لثم ّعقوتأ  نكأ  يننأ   او   10 .ناطيشلاب تّرثأت  ّةلجملا  هذه 

دقو .يل  ةبك  ةأجافم  لوألا  موجهلا  ناك  دقف  تجهلا ، هذه 

.ةثداحلا كلت  ىلع  ةنس  نورشع  تضم 

تيّخوت حلا  كلذ  ذنمو  عضاوتب ، مهداقتنا  تيّقلت 

قّدصأ يلخاد  تلز يف  امو  ً.ايكذ  تسل  يننإ  لوق  نم  رذحلا 

يعأ ال  يننأ  تكردأ  يننكل  صقنلا ، ّبكرم  ينمزلو  ّيدلاو ،
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.روهمجلا يلإ  رظني  فيك  ًايعوضوم 
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كيمدق تحت  ساملا  نوكي  ار  . 2

ًايرث حبصأ  يذلا  بيطخلا  ةروطسأ 

ةنونكملا بهاوملا  ةفرعم  صاخشألا  مظعم  ىلع  بعصي 

اذامو مهيدل ، يتلا  ةبهوملا  رادقم  امو  مهلخاد ، يف 

نرقلا لئاوأ  .مهتاناكمإ يف  ّحتفتت  اولعفي ل  نأ  نوعيطتسي 

نم كأ  ءاقلإب  ةلئاط  ةورث  مأ  بيطخ  قّقح  نيرشعلا ،

.ةيلاتلا ةصقلا  اهيف  ىور  باطخ  فالآ  ةسمخ 

تاياور ضعب  يدنه يف  عرازم  وأ   ) اريإ عرازم  ىرتشا 

.سام مجنم  نع  ًاثحب  اهيف  رفحي  أدبو  ضرأ  ةعطق  ةصقلا )

هب ىهتناو  .طق  هيلع  عي  هنكل   رفحيو ، رفحي  ّرمتساو 

ةعباتمو سخب  نمثب  رخآ  صخش  ىلإ  ضرألا  عيب  ىلإ  رمألا 

لك ىلإ  لقتناو  .رخآ  ناكم  ساملا يف  مجنم  نع  ثحبلا  ةلحر 

فاطملا ةياهن  يف  قرغو  هاغتبم ، ىلع  عي  هنكل   ةنكمألا 

.اينابسإ لحاس  برق 
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هنم ضرألا  ىرتشا  يذلا  لجرلا  رّرق  كلذ ، نوضغ  يف 

نأ بجعلل  وعدي  مو  .عرازملا  ّفقوت  ثيح  رفحلا  ةلصاوم 

تاشنإ ةثالث  قمع  ىلع  ساملا  نم  ةقبط  ىلع  لجرلا ع  اذه 

.رفحلا نع  عرازملا  هدنع  ّفقوت  يذلا  ىوتسملا  تحت  طقف 

ةثالث رفحلا  ابسإلا  لحاسلا  دنع  قرغ  يذلا  لجرلا  عبات  ولو 

.ساملا نم  ةقبطلا  كلت  فشتكال  كأ  تاشنإ 

نأ حّجرملا  نمف  ةصقلا ، هذهل  تاياور  ةّدع  كانه  نأ  ا 

هذه ةياورب  ًانويلم  مأ  بيطخ  حبصأو  .ةيقيقح  نوكت 

نم كأ  روضح  مسر  لباقم  مأ  روهمج  مامأ  ةصقلا 

ملحلا قّقحت  ىلع  يقيقح  لاثم  كلذو  .ةرم  فالآ  ةسمخ 

.مألا

نع ثحابلا  ةصق  نم  ةربعلا  نّمخت  نأ  كناكمإب  ار 

نم تاشنإ  دعب  ىلع  نوملستسي  سانلا  مظعم  .ساملا 

نأ نك  ناك  يذلا  لجرلا  نوهبشي  انم  ًاثك  نإف  اذل  .حاجنلا 

هنكل ةيفاضإ ، تاشنإ  ةثالث  رفحلا  لصاو  ول  ساملا  ىلع  عي 

ثيح سام  دجوي  ال  هنأ  دقتعاو  .كلذ  نم  ًالدب  ملستسا 
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.ىرخأ ٍضارأ  هنع يف  ثحبلل  هّجوت  اذل  رفحي ،

انلخاد ةيهلإ يف  ةعيبط  ةسام ، ًاعيمج  انيدل 

تحت ًاسام  كانه  نأ  ةصقلا  هذه  نم  ّملعتن  نأ  اننك 

ةقيدح وأ يف  ةيفلخلا  ةقيدحلا  ساملا يف  ىلع  عنسو  انمادقأ ،

ةياكحلا هذه  ةدوج  نأشب  ةفلتخم  ءارآ  دجوت  ار  .روهزلا 

ةرهش ةصقلا  هذه  تباصأ  اذامل  ّرسفي  ًاببس  ة  نكل  .ةيزمرلا 

اهلخاد يف  ةماع  ةلاسر  دوجو  ىلإ  كلذ  عجريو  .ةيروطسأ 

.سانلا لوقع  تسمال 

.هللا ءانبأ  اننأل  ًاعيمج ، انلخاد  يف  ةيهلإ  ةعيبط  دجوت 

، انلخاد يف  ًاقيمع  انبّقن  اذإو  .قلطملاب  حيحص  رمأ  كلذو 

فسؤملا نمو  .اهيف  ةأّبخملا  ةيهلإلا  ةعيبطلا  هنم  لك  دجيسف 

وحن ىلعو  ً.ادج  ًاركاب  ثحبلا  نع  نّولختي  انم  ًاثك  نأ  ًادج 

قوف تاشنإ  ةثالث  دُعب  ىلع  رفحلا  نع  ّىلخت  يذلا  عرازملا 

روثعلا ليحتسملا  نم  نأ  نودقتعي  انم  ًاثك  نإف  ساملا ، ةقبط 

كانه نأ  نمؤن  اننإ  .ةبِرخلا  ضرألا  هذه  لثم  ساملا يف  ىلع 

نأ نك  ال  اننكل  هللا ، مّهبحي  نيرداقو  بوهوم  ًاصاخشأ 
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اننأو تاركن ، اننأ  ىرخأب  وأ  ةقيرطب  دقتعنو  .مهنم  نوكن 

انيدل سيلف  .تاركن  انفصوب  ًااد  لماعن  اننأو  تاركن ، اندلو 

اذل لخدلاو ، تاربخلا ، ىلإ  رقتفنو  باجعإلا ، ثت  ةيتاذ  ةس 

.ةمظعلا غولب  ىلع  نيرداق  اننأ غ  دقتعن 

لك نأ  وه  هرهوج  ساملاو يف  عرازملا  ةصق  ىزغم  نكل 

انثتسا ءيش  يأ  قيقحت  ىلع  نيرداق  اننأ غ  انم  دقتعي  نم 

راشتنالا ةعساو  ةصقلا  هذه  تحبصأ  دقو  ً.اما  ئطخم 

ءانبأ اننأ  يه  ةقيقحلا  نأل  تارملا  نم  ىصحي  ًاددع ال  تيورو 

سام ة  سنياس ." اه   " ًااد يف هّملعأ  ام  وه  اذهو  .هللا 

اذإ هنع  فشكلا  انم  يأ  عيطتسيو  انم ، لك  لخاد  دوجوم 

نم ةصقلا  هذه  انرّذحتو  ً.اليلق  قمعأ  ةفاسم  رفحلا  لصاو 

انيلعو انيلإ ، أت  نلو  نيرخآلا  ىلإ  أتس  صرفلا  نأب  داقتعالا 

.اهنم ربتعن  نأ 

120



ًااد هيف  رّكفن  ام  حبصن  اننإ  . 3

انمالحأ قّقحت  مدع  بابسأ 

ًااد هيف  رّكفن  ةروص ع  رشبلا  نحن  اننإ  لوقأ  ام  ًابلاغ 

ثك ة  .كلبقتسم  عنصي  ام  وه  تنأ  هنأ  دقتعت  نم  يأ  - 

يف رّكفأ  يننإ  ، " نولوقيو يلإ  نوتأي  نيذلا  صاخشألا  نم 

قّقحتت نأ  نك  له  .دعب  قّقحتت  اهنكل   ًااد ، يمالحأ 

نع ثحابلا  ةصق  مّدقت  ار  بسحف ؟" اهيف  كفتلاب  مالحألا 

يننكل .لاؤسلا  اذه  نع  ةباجإلا  ىلإ  تاراشإلا  ضعب  انل  ساملا 

.ىرخأ ةصق  ىلع  مكعلطأس 

تايالولا يف  ًادج  ةهش  حاجنلا " ناوق   " تحبصأ

ةيادبو رشع  عساتلا  نرقلا  نم  خألا  مسقلا  يف  ةدحتملا 

نأ يف ةركف  تحبصأو  .دلبلا  رهدزا  امدنع  نيرشعلا ، نرقلا 

تالاجم ةهش يف  ككفت  ةقيرط  يغتب  كسفن  يغت  كعسو 

بتكم يف  لماع  لأس  مايألا ، دحأ  يفو  .سفنلا  ملع  لثم 

نوحبصي سانلا  نإ  لوقت  تنأ  ، " ةفسلفلا هذهل  وعدي  ًابيطخ 
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نع يلختلاب  ًااد  ملحأ  انأو  ً.ااد  هيف  نورّكفي  ع  ةروص 

ًاينغو ًاحجان ، لعأ  لجر  حبصأ  نأو  يبتكم ، لماع  ةفيظو 

يذلا أطخلا  ام  .يداع  بتكم  لماع  تلز  ام  يننكل  ً.ادج 

؟" هبكترأ

.ةآرملا كسفن يف  ىلع  ةديج  ةرظن  قلأ  ، " بيطخلا لاقف 

؟ كلذ دقتعت  الأ  يبتكم ، لماع  كنأ  ىري  كيلإ  رظني  نم  لك 

وأ تاعيبم  لجر  حبصتو  بتكم  ًالماع يف  دوعت  الأ  تدرأ  اذإ 

سكعت نأ  كيلع  .كرهظ  أدبت  نأ  كيلع  ًاهش ، لعأ  دئار 

نأ يفكي  الف  .كلخاد  هيف يف  رّكفت  ام  يجراخلا  كرهظم  يف 

رمألا رّكفت يف  تنك  اذإو  .بسحف  كلقع  لخاد  رمألا  رّكفت يف 

.دبلا كرهظمو  كفقوم  يف  كلذ  نع  ّربُعت  نأ  بجيف  ًاقح ،

.هيف رّكفت  يذلا  ام  اوري  ل  عيمجلل  كلذ  رهظت  نأ  كيلع 

". يبتكم لماع  لثم  ودبت  كنأ  كردتسو  كسفن  ىلع  ةرظن  قلأ 

بيطخلا هحصنو  .عمس  ام  ىلع  يبتكملا  لماعلا  قفاو 

أدبي ةديدج   ةلدبو  ةديدج  قنع  ةطبر  ءارشب  أدبي  نأ 

هذه نم  ةربعلاو  .نوحجانلا  لعألا  داّور  هيدتري  ام  ءادتراب 
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ًاضيأ انرهظم  ّغتي  نأ  بجيف  انراكفأ ، تّغت  اذإ  هنأ  ةصقلا 

.انراكفأل ةجيتن 

كرهظمو كفقو  هيف  رّكفت  ّربع ع 

اذإ سيئر  كنأ  دحأ  دقتعي  نل  ام ، دلب  سيئر  تنك  ول 

.ةمقلل ةنحاش  بناج  ىلإ  تفقوو  ةمق  عماج  يز  تيدترا 

وأ نوكت  نمع  رظنلا  فرصبف  ً.اعيمج  انيلع  قبطني  كلذو 

رهظت نأو  كرود  بساني  ام  يدترت  نأ  كيلع  نوكت ، نأ  لواحت 

هّنكي كلاعفأو ع  كفقو  ّربعت  نأ  بجيو  .ةالملا  ةروصلاب 

كسفنب ءانتعالا  ةقيرط  هنع يف  ّربُعي  نأ  بجيو  .كلقعو  كبلق 

نوكرُدي صاخشألا ال  نم  ًاثك  نكل  .نيرخآلا  مامأ  اهدقتو 

.يجراخلا مهرهظ  مهلخاد  بعتلا ع يف  ةيمهأ 

ةثالثلا تاشنإلا  هب ، مايقلا  انيلع  يذلا  دهجلا  وه  اذه 

ةقبط نع  فشكن  نأ  لبق  اهرفحن  نأ  بجي  يتلا  ةيفاضإلا 

نأ ملح  يذلا  بتكملا  لماعك  نكت  .ضرألا ال  نطاب  ساملا يف 

ىلوألا ةوطخلا  وطخي  نأ  يسن  هنكل  ًاحجان  لعأ  لجر  حبصي 

، ًااد هيف  رّكفت  ا  دّدحتت  كتايح  نأ  ح  يفو  .هملح  وحن 
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يف رّكفت  تنك  اذإو  .ةضماغ  نوكت  الأ  بجي  كراكفأ  نإف 

تاوطخلا ذاختاب  كلذ  نع  بعتلا  كيلع  نإف  ًاقح ، كملح 

اهراهظإو انراكفأ  نع  بعتلا  انيلع  .هقيقحت  وحن  ىلوألا 

ً.ارهج انراكفأ  نع  بعتلل  انتلك  مادختسا  انيلعو  .انفقاو 

انراكفأ ّلثُ  نأ  بجيو  .انراكفأ  ىلع  ءانب  لمعن  نأ  بجيو 

لكب ًايجراخ  كراكفأ  نع  بعتلا  َشخت  الو  .يجراخلا  انرهظ 

.ةنكمم ةقيرط 
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ةّوق ةفرعملا  . 4

ام فاعضأ  ةثالث  وأ  يفعض  فرعتل  دهجلا  لذبا 

نورخآلا هفرعي 

نم امو  .انتايح  يف  ةمساح  ةيمهأ  انكفت  ةقيرطل  نإ 

رمأ كلذ  .نحن  هنأ  دقتعن  يذلا  صخشلا  حبصن  اننأ  ّكش يف 

يفو .بيهر  صقن  ّبكرم  نم  ةاناعملاب  لفط  انأو  هتّملعت 

لاخدإ عيطتسن  ال  اننأ  ّملعتب  تأدب  هيلع ، ّبلغتلل  يتلحر 

لوأ نمو  .انكفت  ةقيرط  ّغن  ام   انتايح  ىلع  اجيإ  يغت 

هذهو .ةّوق  ةفرعملا  نأ  يتبرجت  يف  اهتّملعت  يتلا  رومألا 

سيسنارف رغلا  فوسليفلا  نع  ةسبتقم  ةهشلا  ةلوقملا 

انأو .ةوق  انحن  ام  ءيش  نع  ةفرعم  كالتما  نأ  ينعتو  .نوكيب 

تامولعملا فصي  ال  ةفرعم "  " ةملكل يلصألا  ىنعملا  نأ  دقتعأ 

لئاسرلا لاثملا ، ليبس  ىلع  ً.اضيأ  هللا  ةمعن  اإو  بسحف 

ةفرعملا ىلع  لاثم  انيلع  هتمعنك  هللا  نم  اهاّقلتن  يتلا  ةيهلإلا 

نأ انعسو  نأ يف  دقتعأ  يننكلو  .اهيلإ  شي  نوكيب  ناك  يتلا 
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". ةفرعم  " ىنعم نم  ًاءزج  اهفصوب  ًاضيأ  تامولعملا  فيضن 

يف ًابلاط  تنك  امدنع  ةّوق " ةفرعملا   " ةرابع تفداص 

هذه نأب  ًاعنتقم  دجأ  ءارولا ، ىلإ  ةدوعلابو  ةعماجلا ،

ةفرعملا نأ  ةقلطم  ةقيقح  اهنإ  .ةقيمع  ةقيقح  تلكلا 

ءانب ماكحألا  صاخشألا  نم  ثك  ردصي  اذكهو  .ةوقلا  انحن 

انم ثكو  ً.اراغص  اوناك  امدنع  نيرخآلا  ءاكذ  رادقم  ىلع 

تفشتكا يننكل  .اهسفن  ياعملا  ىلع  ءانب  هسفن  ىلع  مكحي 

تمد ام  جئاتنلا  دصحت  كنإف  نكت ، وأ   ًايكذ  تنك  اذإ  كنأ 

ءاكذب ّعتمتت  كنأل  ًائيش  فرعت  تنكأ  ءاوسو  .ةفرعملا  كلت 

امدنعو .ةدحاو  نوكتس  ةجيتنلا  نإف  هتسرد ، كنأل  مأ  يرطف 

نم عونلا  نيذه  ب  تافالتخالا  ظحالأ  جئاتنلا ، ىلإ  رظنأ 

.صاخشألا

ةفرعملا  " ةلوقم ةّحص  رادقم  يف  يلاغأ  نأ  ينعسي  ال 

باستكال ديدش  ءاكذب  ّعتمتي  ال  صخش  سرد  اذإف  ةّوق ."

ًايكذ ّدعي  نم  اهكلت  يتلا  ةفرعملا  فاعضأ  ةثالث  وأ  يفعض 

قيقحت نم  لوألا  نّكمتيسف  لاجملا ، وأ  عوضوملا  كلذ  ًادج يف 
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ةرابع نم  ةربعلا  يه  هذهو  .خألا  نم  ثكب  لضفأ  زاجنإ 

.راجت ربع  ةقيقحلا  هذه  قمع  تّملعت  دقو  ةّوق ،" ةفرعملا  "

بتكلا نم  ثك  ةءارقب  تأدب 

ركذأ ويكوط ، ةعماج  ةساردلا يف  تاونس  رّكفأ يف  امدنع 

دقو  . طيحملا  ءايكذألا  لك  نم  دأ  يننأب  يروعش 

اودلو نيرخآلا  بالطلا  لك  نأ  فيرلا  نم  مداقلا  انأ  تضرتفا 

كردأ تأدب  ةّوق ،" ةفرعملا   " أدبم تفرع  امدنع  نكل  .ةرقابع 

كلتمأ تمد  ام  مهيلع ، قّوفتلا  ىتح  وأ  مهب  قاحللا  لتحا 

تقولا ةعاضإ  نع  ّفقوتلا  ترّرق  ٍذئدنعو  .ةيرورضلا  ةفرعملا 

باستكاو ةساردلاب  ءدبلاو  مأ ال  انأ ذ  له  نأشب  كفتلا  يف 

.كلذ نم  ًالدب  ةفرعملا 

أرقأ نأ  ترّرقو  .بتكلا  نم  ديدعلا  أرقأ  تأدب  اذكهو 

ام ردق  تأرقو  ةرطفلاب ، ءايكذألا  ارقأ  أرقي  م  كأ  ًابتك 

ديازتب ةيلضفألا  كلتمأ  تحبصأ  .بتك  نم  تعطتسا 

نأ ةفرعملا  كلت  ال  نم  عيطتسي  ال  ةرظانملا ، يفو  .يتفرعم 

ًارداق يرطف  ءاكذ  هيدل  نم  نوكيس  .اهكلت  نم  ىلع  قّوفتي 
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هئارآ ةشقانمل  رطضي  امدنع  ىتح  ةديج  ججح  ميدقت  ىلع 

ةفرعم هيدل  نم  مامأ  ةصرف  هيدل  نوكت  نل  نكل  بسحف ،

ً.اديج سردو  ةبك 

ةثالث وأ  يفعض  باستكا  تيّخوتو  ةساردلا  تلصاو  اذإ 

ديزملا قّقحتسف  نورخآلا ، اهكلت  يتلا  ةفرعملا  فاعضأ 

نم شهدتسو  .ةرطفلاب  ءايكذأ  اودلو  مهنأ  دقتعت  ن  ةنراقم 

دهجلاو طابضنالا  ربع  هزاجنإ  عيطتست  امو  كلذ  ةّحص  رادقم 

.ليصألا

ءايكذأ انلعجي  ام  نأب  داقتعالا  أطخ  انم  ثك  بكتري 

يه ةفرعملا  نأ  ةقيقحلا  نكل  .ةّمهملا  طاقنلا  باعيتسا  ةعرس 

.ةيقيقح ةوق  انحن  يتلا 
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تقولا لداعي  لاملاو  لاملا  لداعي  تقولا  . 5

موي لك  تقولا  نم  هسفن  رادقملا  ةّفاك  انيدل 

اهل ًاقيمع  ًهف  ترّوطو  اهتفشتكا  يتلا  ةيلاتلا  ةقيقحلا 

روب ميوقت   " يف هتدجو  لكنارف  ماجنب  نع  هش  سابتقا 

تقولا  " نأ وهو  (، Poor Richard’s Almanac " ) دراشتر

". لاملا لداعي 

، مويلا يف  ةعاس  نيرشعو  ًاعبرأ  ًاعيمج  انحنُم  دقل 

نلو .لجإلاب  موي  فلأ  نيرشع  وحن  شيعي  انمظعمو 

انلك .نوكن  نم  ًانئاك  عقاولا  اذه  يغت  ةتبلا  عيطتسن 

حنُ نلو  .انتايح  هحنُ يف  يذلا  تقولا  رادقم  نوواستم يف 

انحجن ءاوس  ّلقأ ، وأ  مويلا  ةعاس يف  نيرشعو  عبرأ  نم  كأ 

حاجنلا بيصنل  ًاناجم  تقولا  اذه  حنُ  اننأ  ك  حجنن ، مأ  

لشافلاو مويلا  يف  ةعاس  ةئم  حجانلا  كلت  الو  .لشفلا  وأ 

.بسحف نيرشعو  ًاعبرأ 

129



كتايح يف  هجمدت  نأ  كنك  سرد  اذه  نأ  دقتعأو 

لاجر ىلع  هقيبطت  نك  نكل  ًاباش ، نوكت  امدنع  ةلوهسب 

نيرشعلاو عبرألا  نومدختسي  صاخشألا  ضعبف  ً.اضيأ  لعألا 

ام يف  يذيفنت ، ءاسؤر  اوحبصي  ل  مهل  ةحاتملا  ةعاس 

.يبتكم فظوم  لمعلا  رارمتسالل يف  نورخآ  اهمدختسي 

انيلع بجي  فيك  ءسلا  نم  هللا  انيلإ  لسري  نل 

انوعدي ءسلا  نم  ًامداق  ًاتوص  عمسن  نلو  .انتقو  مادختسا 

لمعلا داهتجالا يف  ىلع  اّنثحيو  انتقو  ديدبت  نع  ّفقوتلا  ىلإ 

الو كأ  مويلا ال  ةعاس يف  نيرشعو  ًاعبرأ  انحن  هللا  .سردلاو 

سمخ وأ  ةعاس  ةرشع  يتنثا  ىلإ  ةأجف  اهّغي  نلو  .لقأ 

.اهمادختسال ةقيرط  لضفأ  دجن  نأ  نحن  انيلعو  .تاعاس 

ةيفيك فيرعت  نم  ةّرمتسم  ةيلمع  ةايحلا  ةياهنلا ، يف 

.اهفيرعت ةداعإو  موي  لك  ةعاس يف  نيرشعلا  عبرألا  مادختسا 

.انتايح راصتنالا يف  اننك  انتقو ، مدختسن  فيك  نقتن  امدنعو 

نأ بجي  ام  يف  رّكفو  كتقو ، ىلع  ةرطيسلا  مامز  َّلوت  اذل 

.ةيباجيإلا ءايشألا  نم  عيطتست  ام  ردق  جاتنإل  هلعفت 
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حاجنلا قيقحتل  ةرباثملا  كيلع 

.ةرباثملا وهو  حاجنلا ، قيقحت  يف  رخآ  ّمهم  لماع  ة 

هيدل ناك  ول  ىتح  ةرباثملا  ىلإ  رقتفي  نم  حاجنلا  قّقحي  نلف 

ةديحولا ةقيرطلا  يه  ةرماقملا  لعلو  .ةيئانثتسا  تاردق 

نل كنكل  .طقف  ةعاس  نيرشعو  عبرأ  لاملا يف  نم  ثك  ينجل 

نيدايم وأ  تاهونيزاكلا ، يف  ةرماقملاب  ًارمتسم  ًالخد  ينجت 

.بيصنايلا قاروأ  ءارشب  وأ  تاجاّردلا ، قابس  وأ  ليخلا ، قابس 

نوجاتحي حجانلا  غ  صاخشألا  مظعم  نأ  تدجو 

ةايحلا يف  لباقيس  انم  ثكو  .ةرباثملا  نم  ديز  ّيلحتلا  ىلإ 

معنأ نيذلاو  بوهوملاو  ءايكذألا  صاخشألا  نم  ديدعلا 

.مهتايح ثكلا يف  اوقّقحي  مهنكل   ةيتاوملا ، فورظلاب  مهيلع 

ىلع ةردقلاو  ةيوقلا  ةرباثملا  نوكلت  ال  مهنأل  كلذ  ثدحي 

.لّمحتلا

نوعيرس يف مهنأل  ةلوهسب  مالستسالا  ىلإ  ءايكذألا  لي 

مهءاكذ نومدختسي  ال  مهنأ  بيعملا  نمو  .ماكحألا  ذاختا 

ةرستبم ًاماكحأ  نوردصي  ام  ًابلاغ  ذإ  ةديج ، ماكحأ  رادصإل 
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انم تلفُيس  ساملا ، نع  ثحابلا  لاح  يه  كو  .ةئطاخ 

ضرألا ةعطق  ىلإ  لقتننو  ملستسن  انمد  ام  ًااد  حاجنلا 

انثحب اذإ  ربكأ  ةعرسب  ساملا  ىلع  عنس  اننأ  نيدقتعم  ةيلاتلا 

ءايكذألا ضعب  دجي  ار  لاثملا ، ليبس  ىلع  .رخآ  ناكم  يف 

نوّرمتسي يف مث  نمو  لمعلا  ءايتسالا يف  رداصم  نم  ديدعلا 

ةفيظو اومزل  اذإ  ءاربخ  نوحبصي  ار  نكل  .فئاظولا  يغت 

تاشنإ لبق  انم  ثكلا  ملستسي  اذكهو  .لوطأ  ةّدم  ةدحاو 

ضعب يفو  .ةرباثملا  ىلإ  انراقتفا  ببسب  ةصرفلا  ءيجم  نم 

مدع ىلع  مهمولن  اننأل  انب  طيحملا  نم  بضغن  تالاحلا ،

نيرداقلاو بوهوملا  كلذ  دوقي  ام  ًابلاغو  .حاجنلا  ىلع  انتردق 

.حاجنلا نع  ًاديعب 

انلوقع ىلع  ةرطيسلا  ىلع  ةردقلاب  ّىلحتن  نأ  بجي 

كردن نأ  بجي  كلذ ، ةبوعص يف  اندجو  اذإو  .اهيف  مّكحتلاو 

مهف نم  عيمجلا  نّكمتي  نأ  لمآو  .ةّمهم  ةزيم  ىلإ  رقتفن  اننأ 

كلذف لاملا ." لداعي  تقولا   " نأ يف  اهفاشتكاو  ةميقلا  كلت 

.ابش تاونس  اهتقّقح يف  يتلا  ةغصلا  رّونتلا  لاكشأ  دحأ 
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تقولا ذقنت  نأ  نك  ةولا 

ةعماجلا يف  بلاط  انأو  اهتّملعت  ىرخا  ةقيقح  فصأ 

ةلوقملل ةلثم  يهو  تقولا ." لداعي  لاملا   " نأ يهو 

لاملاف .ةسوكعم  اهتلك  نكل  لاملا ،" لداعي  تقولا   " ةقباسلا

ديز تقولا  مادختسا  ةلاّعف يف  ةدعاسم  انل  مّدقي  نأ  نك 

.كحاجن عّرسي  ارو  ةءافكلا  نم 

.لعألا دئارل  ًادج  ةّميق  ةفرعم  ةقيقحلا  هذه  ّدعتو 

قّقحت ار ال  .ةيلسأرلا  أدبم  رهوج  وه  لاملا  سأر  زيكرتف 

فلأ صاخشألا  نم  ثك  مدختسا  اذإ  ثكلا  رالود  فلألا 

انعمج اذإ  نكل  .ةفلتخم  ضارغأل  ًالصفنم  ًامادختسا  رالود 

وأ يالملا ، تارشع  وأ  يالم ، ةدع  نم  دحاو  غلبم  دوقنلا يف 

ةبك تازاجنإ  قيقحت  انناكمإبف  تارالودلا ، نم  يالملا  تائم 

ساسأ وه  اذهو  .ةميق  تاذ  ةديدج  ءايشأ  ثادحتساو 

.ةطاسبب هنع  ًاّربعم  ةيلسأرلا 

راكفألا نأل  ةيعويشلا  ةيجولويديإلا  تدقتنا  ام  ًابلاغ 

اهعيزوتو ةولا  ميسقت  ىلإ  دنتست  ةاواسملا  نع  ةيعويشلا 
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ةرادإلا أجلت  ار  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةاواسملا  قيقحت  ةيغب 

ةيدقن غلابم  عيزوت  ىلإ  نابايلا  يطارقدلا يف  بزحلل  ةيلاحلا 

سيلو .ميظعلا  نابايلا  قرش  لازلز  اياحض  لك  ىلع  ةيواستم 

هذه عم  مجسنت  ةسايس  ذّفنيس  هنأ  نّمخن  نأ  بعصلا  نم 

.وحنلا اذه  ىلع  رّكفت  ةيكارتشالا  تاموكحلا  نأل  راكفألا 

ةقيرطلا هذهب  ةولا  عيزوت  نأ  يه  كفتلا  اذه  ةلكشملاو يف 

ةيحان نم  .عّزوي  ام  زواجتت  ةيفاضإ  ةميق  ةتبلا  قلخي  ال 

، ةالم ةقيرطب  مدُختساو  هسفن  لاملا  غلبم  زّكرت  اذإ  ىرخأ ،

يتلا نادلبلا  تقّقح  ببسلا  اذهلو  .مظعأ  جئاتن  قّقحيسف 

.رّوطتلا ةيلسأرلاو  ةيطارقدلاب  تكّس 

ًاحاجن اوقّقحي  نم   ً.اضيأ  دارفألا  ىلع  كللذ  قبطني 

ًاكاردإ ةقيقحلا  هذه  نوكردي  ال  نيذلا  مه  ةايحلا  يف  ًابك 

ىلع .كلذ  نم  ًالدب  ةيعويشلا  ةفسلفلاب  نوكّسمتيو  ًاقيمع 

كلخد ناك  اذإ  بتكلا  نم  ديزم  ءارش  عيطتست  لاثملا ، ليبس 

بك لزنم  ءارش  نم  نّكمتت  لاملا ، نم  ديزم  كالتمابو  ً.ابك 

رفسلا يف  دوقنلا  كدعاست  نأ  نكو  .كبتك  لك  هيف  نزخت 

راطقلا مادختسا  وأ  ةرّايس ، ءارش  نم  كنيكمتب  ةعرسب 
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.ةرئاطلاب رفسلا  وأ  عيرسلا ،

ءانيم نم  ةرّابعلا  بوكر  تدتعا  ًابلاط ، تنك  امدنع 

ركاذت تناك  دقف  .يشوكوت  ةعطاقم  يف  يتيرق  ىلإ  ابيشت 

ةفلكت تناكو  .تقولا  كلذ  نمثلا يف  ةظهاب  عيرسلا  راطقلا 

راطقلا ةركذت  ن  عبر  ار  فصنلا -  نم  لقأ  ةرّابعلا 

ةرّابعلاب يشوكوت  ىلإ  ابيشت  نم  باهذلا  ناكو  .عيرسلا 

يضمأ تنك  ام  ًابلاغ  اذل  ةعاس ، نيرشعو  ًاعبرأ  قرغتسي 

لتحا ىلع  ًارداق  تحبصأو  .بتكلا  أرقأو  ًايقلتسم  ةلحرلا 

ّطق ةرئاطلا  بكرأ  و  قحال ، تقو  عيرسلا يف  راطقلا  ةفلكت 

نورتشي اقدصأ  ضعب  ناكو  .ةيعماجلا  ةساردلا  ةرتف  يف 

نكل بالطلل ، حونمملا  مصخلا  نم  نيديفتسم  ةرئاط  ركاذت 

نأ ًادج  ةّمهملا  سوردلا  نم  اذل  .يتنزاوم  قوفي  ناك  كلذ 

.تقولا فوت  ًادج يف  ةلاّعف  ةولا 

ةبعصلا تالكشملا  عم  لماعتلل  ةئزجتلا  مدختسا  . 

لبجلا نم  ربكأ  تسيل  ةيّربلا  ريزانخلا 

حاجنلا ىلإ  بابشلا  قيرط  يف  ةخألا  ةّمهملا  ةطقنلا 
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يه ربكأ م  نوكت  نأ  ىلإ  لي  انتالكشم  نأ  ىلإ  هّبنتلا  يه 

بعاصملا ودبت  ارو  ً.اراغص  نوكن  امدنع  لعفلاب  هيلع 

اذل هؤاقترا ، بعصي  ًابك  ًالبج  اههجاون  يتلا  تالكشملاو 

.نّابشلا نم  ثك  ملستسي 

ريزانخلا ، " لئاقلا لثملا  رّكذت  ًالثم ، ًاعضو  تهجو  اذإ 

ريزنخلا مجح  غلب  همف  لبجلا ." نم  ربكأ  تسيل  ةيّربلا 

نم ربكأ  نوكي  نل  هنإف  روعذملا ، دّايصلا  ههجاوي  يذلا  يّربلا 

رعذلا مهيف  ّبدي  نم  ةدعاسم  لثملا  اذهب  دوصقملاو  .لبجلا 

مهفواخم غ نأل  حاجنلا  ىلع  نيرداقلا  غو  طيسب  ببسل 

.تالكشملا نم  برهلا  ىلإ  مهعفدت  ةينالقعلا 

ةغص تانّوكم  ىلإ  ةبوعص  انتالكشم  كأ  ةئزجت  اننك 

ولت ةدحاو  ةغصلا  تالكشملا  انجلاع  اذإو  .اّهلح  لهسي 

ضرتفنل لاثملا ، ليبس  ىلع  .اهيلع  ّبلغتلل  ًاقيرط  ّقشن  ىرخأ ،

نزولا نكل  .نانطأ  ةسمخ  ىوصقلا  هتلومح  ًارسج  كانه  نأ 

ار ًايموي  رسجلا  مدختست  يتلا  ةثكلا  تابكرملل  يلجإلا 

ال رسجلا  نأ  عم  اذل  .نانطألا  فالآ  ىتح  وأ  تائم  غلبي 
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هنإف تقو ، يأ  نانطأ يف  ةسمخ  نم  كأ  لمحي  نأ  عيطتسي 

.موي لك  ثكب  ربكأ  ًانازوأ  لمحي 

نزت يتلا  تالكشملا  انهجاو  اذإ  .ةايحلا  لثم يف  رمألاو 

انتالكشم نزو  نإف  ةدحاو ، ةعفد  نانطألا  فالآ  وأ  تائم 

اذإ تالكشملا  هذه  لك  عم  لماعتلا  انعسو  نكل يف  .انقحسيس 

.ىرخألا ولت  ةدحاو  اهنم ، ةغص  ءازجأ  انلمح 

نوملستسي نم ال  فيلح  حاجنلا 

.ةدحاو ةعفد  كتالكشم  لك  ّلح  عيطست  كنأ ال  رّكذت 

لواحن اننأل  راحتنالا  ارو  مالستسالاو ، قيضلاب ، باصن  اننإ 

كتالكشم تمّسق  اذإ  نكل  .دحاو  موي  انتالكشم يف  لك  ّلح 

ولت ةدحاو  اهتللحو  موي  لك  اهعم  لماعتلا  كنك  ماسقأ  ىلإ 

بعصأ ّلحو  ًاديور  ًاديور  مّدقتلا  نم  نّكمتتسف  ىرخألا ،

.فاطملا ةياهن  تالكشملا يف 

نأشب قلقنو  ًالثم ، ًاثك  ءايكذأ  غ  اننأ  ّنظن  امدنع 

قيقحتل ةساردلا  هلذبن يف  نأ  انيلع  بجي  يذلا  دهجلا  مجح 

هّملعتن نأ  بجي  ام  مجح  نم  عزجن  ار  ةديج ، تاجرد 
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قّرف أدبم  انمدختسا  اذإ  نكل  .ليحتسم  رمأ  كلذ  نأ  دقتعنو 

.ام ًاموي  انفده  ىلإ  لصنسف  موي ، لك  ليلقلا  انزجنأو  دست ،

ام ّملعتل  تاونس  سمخ  وأ  تاونس  ثالث  قرغتست  ار 

فرصب انفده ، غلبنس  اننكل  .ةدحاو  ةنس  نورخآلا يف  هّملعتي 

ال نم  حاجنلا  قّقحيسو  كلذ ، هقرغتسي  يذلا  تقولا  رظنلا 

.قيرطلا ىلع  ملستسي 

نل كنإف  قيرطلا  ىلع  تملستساو  ًايكذ  تنك  اذإ 

، رباثتو بظاوت ، تمد  ام  ىرخأ ، ةيحان  نم  .حاجنلا  قّقحت 

كنأ ىلإ  كنئمطأ  يننإف  موي ، لك  دست  قّرف  أدبم  مدختستو 

نأ وجرأو  ً.ايكذ  نكت  اذإ   ىتح  حاجنلا  قيرط  كلستس 

ديدعلل ةديفم  حاجنلا  قيرط  نع  يتلثمأو  يميلاعت  نوكت 

.مكنم
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سماخلا لصفلا 

فعض ةئم  كتعاجش  ميظعت 
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كئادن ىلع  عا  . 1

بابشلا ايازم  نم  ةعاجشلا 

حيتت ةقيرط  ىلع  مكعلطأ  نأ  دوأ  لصفلا  اذه  يف 

عجتسا ناك  دقف  .ةلئاه  ةعاجشب  مهسفنأ  ديوزت  عيمجلل 

اه  " ءاشنإ اهتهجاو يف  يتلا  ىلوألا  ةبكلا  ةّمهملا  ةعاجشلا 

ءاشنإل ةعاجشلا  كلتمأ  نكأ  ولو   ةنس 1986 . يف  سنياس "

ىلع دجوتل  سنياس " اه   " تناك ام  ةديدج ، ةسسؤم 

.لوألا يريرقتلا  لماعلا  ةعاجشلا  تناك  دقل  .قالطإلا 

ديدعلا ىدل  نأ   11" ةعاجشلاب ّلحت   " اتك يف  تبتك 

عمُج دقو  .ةعاجشلا  نادقفل  ًاليم  نيدهتجملا  صاخشألا  نم 

صاخشأ ةلئسأ  نع  اهتمّدق  يتلا  تاباجإلا  نم  باتكلا  اذه 

تنك يننأ  عقاولاو  .بسحف  تنثا  وأ  ةنس  لبق  ًابالط  اوناك 

قيرطلا كولس  مهيرغي  نيذلا  نيدهتجملا  ءالؤه  نم  ًادحاو 

ثيو ًاماع  ًالوبق  ىقلي  يذلا  قيرطلا  ةعفنم -  كأ  ودبي  يذلا 

رادقم يتبرجت  نم  فرعأ  انأو  .تالكشملا  نم  ردق  لقأ  يل 
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ريدقتلا ىلع  لوصحلا  يف  انتبغر  نع  ّيلختلا  ةبوعص 

كأ ءيش  قيقحتل  كلذ  نم  ًالدب  ةدارإلاو  فغشلا  مادختساو 

.ةميق

ربكن امدنعو  .بابشلا  ايازم  نم  ةعاجشلا  نأ  غ 

لاقثأ تحت  ءونن  تسلا ، وأ  سمخلا  وأ  عبرألا  حبصنو يف 

، ةكرشلاو ةرسألا ، لثم  اهنع ، ّيلختلا  عيطتسن  ال  ةديازتم 

يف ءاّرقلا  نكل  .تاراقعلاو  ةعمسلاو ، ةيعتجالا ، ةناكملاو 

ليلقلا م مهيدل  تاينيرشعلا  لئاوأو  ةقهارملا  ينس  رخاوأ 

.لبقتسملا لمألاب يف  ةرماعو  ةيفاص  مهبولقو  .مهلهاك  لقثي 

ءافولا رارق  ذاختا  ةعاجشلا  وحن  ىلوألا  ةوطخلا 

كتلاسرب

ذنم ةوطخ ، ةوطخ  ةقثاو ، تاوطخب  مّدقتلا  قّقحأ  يننإ 

.ةنس نيرشع  نم  كأ  لبق  سنياس " اه   " تأشنأ نأ 

ضهنن ام   ًائيش  قّقحن  نأ  نك  الف  مئاد ، لاضن  ةايحلاو 

رظنلا فرصب  ةيادبلا  ةمواقم يف  هجاونسو  .ةعاجشب  فّرصتنو 

.هدشنن ع 

141



، عابتألا نم  ديدعلا  سنياس " اه   " ةسسؤمل دجوي  مويلا 

كانه نكي  ةرم ،  لوأل  يحورلا  يعولا  تغلب  امدنع  يننكل 

. ناإلا  يف  ةبوعص  تدجو  يتلئاع  نإ  لب  .ينمعدي  نم 

تلضان دقف  .يسفن  يف  ّكشأ  تنك  يننأب  لوقلا  مكحراصأو 

هذه لثم  نأب  داقتعالل  رمعلا  تاينيرشع  لاوط  ةبوعصب 

.ةايحلا يتلاسر يف  نوكتس  ةيئانثتسالا  ةوعدلا 

ةعماج يف  نوناقلا  ةسارد  نم  ّوتلل  تغرف  دق  تنك 

ىلإ تدفوأو  .ىربك  ةيراجت  ةكرش  يف  لمعلا  تأدبو  ويكوط 

يذلا عونلا  نم  ًايئانثتسا -  ًافظوم  يفصوب  كرويوين  بتكم 

خراص ضقانت  يف  كلذ ، نوضغ  يفو  .تاونس  رشع  لك  ةرم  أي 

ديدعلل ىؤر  دوارت  تأدب  ايح ، نم  يويندلا  بناجلا  عم 

، ًاخأو .اهلئاسر  يلإ  ةلماح  ءسلا  نم  ةمداقلا  حاورألا  نم 

قيقحتل لمعأو  يسفنب  نمؤأ  نأ  يلع  نإ  موي  تاذ  تلاق يل 

ّىلختت له  اهقّدصت ؟ له  اكم  تنك  ول  .ةايحلا  يتلاسر يف 

؟ ًاما كدرف  ًائيش  أدبتو  نومضملاو  دعاولا  كلبقتسم  نع 

ءادنلا ةيبلتو  يلمع  كرتب  يرارق  تذختا  ثالثلا ، ّنس  يف 
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نأ تكردأ  يننأل  كلذ  تلعف  .قالطإلا  ىلع  لخد  يأ  نود  نم 

نم كانه  ناكأ  ءاوس  ايح ، يف  ءيش  لك  ينعي  ءادنلا  اذه 

ةعاجشلا ةعاجشلاب ،" ّلحت   " يف تبتك  كو  .ال  مأ  نمؤي  

كيلع .اعلا  هاجت  كبجاوو  كتلاسرب  ءافولا  رارق  ذاختاب  أدبت 

، ةايحلا كتلاسر يف  هنأ  نم  نّقيتت  امدنعو  ءادنلا ، ىلع  عت  نأ 

وحن كبجاو  ءادأو  ءادنلا ، ةيبلتب  ىلوألا  ةئيرجلا  ةوطخلا  ذختا 

.اعلا

بابشلا ريونت 

يف راسم  مهنم  لكل  نيديرف ، صاخشأب  ءيلم  اعلا 

ام فعضو ، ةوق  نطاومو  ةديرف ، تاردقو  بهاومو  ةايحلا ،

نم دعصي  ًايفطاع  ًاتوص  تفشتكا  اذإو  .نوهركي  امو  نّوبحي 

كل هّجوملا  ءادنلا  نوكي  نأ  ّدب  الف  ًاراركتو ، ًارارم  كقعأ 

.ةايحلا كتلاسرو يف 

ام يف ًاموي  رهزتس  يتلا  ةرذبلا  كلخاد  تسرُغ يف  دقل 

ّنس انئادن يف  فاشتكال  انتلحر  أدبنو  .ليوط  دمأ  ذنم  كتلاسر 

هذه فادهأ  نمو  .دشرلا  نس  لئاوأ  ربع  ّرمتسيو  نيرشعلا 

143



، اهلجأ نم  اندلو  يتلا  ةياغلا  دجن  نأ  انتايح  نم  ةلحرملا 

.انتايح متتخن  نأ  ديرن  فيكو  ةايحلا ، يف  اهقيقحت  ديرنو 

تاباجإ نع  ثحبيو  ةلئسألا  هذه  حرطي  نأ  انم  لك  ىلعو 

.اهنع

نميف قمعب  رظنت  نأ  ءيش  لك  لبقو  ًالوأ  كيلع  اذل 

كلاصخو كتيصخشو ، كتاردقو ، كبهاوم  يف  لّمأت  .تنأ 

ةقيرطو ةخألا ، ةنس  نيرشعلا  يف  كتايحو  ةيصخشلا ،

داجيإ ةلواحمل  لّمأتلا  اذه  مدختسا  .نآلا  ىتح  كشيع 

.كتايح ريونت يف  لوأ  كلذ  حبصيسو  .كئادنو  كتلاسر 

.ةايحلا براشم  لك  نم  صاخشألا ، لكل  يرورض  ريونتلا 

الإ ّأتي  ال  نأب  ئطاخ  داقتعا  انضعب  ىدل  نوكي  ارو 

يرورض ريونتلا  .حيحص  غ  كلذ  نكل  طقف ، نيّدتملل 

لعجي يذلا  ام  ًاذإ  .ةديرفلا  مهتالحر  يف  انم  لكل  نكممو 

حبصأ يذلا  صخشلا  وه  رّونتلا  صخشلا  ًارّونتم ؟ ام  ًاصخش 

ً.اظقي

ًاصاخشأ اوحبصأ  اوظقيتسا ! : " ًاعيمج مكل  لوقأ  اذل 
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عزنا كينيع ، ّيطغت  روشقلا  نأ  كيدل  ّبت  اذإو  ظقيتسم !"

عدت ال  .تيقيقحلا  كينيعب  اعلا  ىلإ  رظناو  اهنع  روشقلا 

مدختسا .كيلع  شّوشت  نيرخآلا  نّابشلا  ءارآو  عمتجملا  ياعم 

يف هلعفت  نأ  كيلع  يذلا  ام  فاشتكال  تيقيقحلا  كينيع 

وهو ًاظقيتسم ، كلعجي  ام  وه  اذلا  فاشتكالا  اذهو  .ةايحلا 

قيرط ىلع  ىلوألا  ةوطخلا  هنإ  .غولبلا  ةلحرم  يف  ريونت 

.ىلعألا ريونتلا 
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لشفلا َشخت  الو  تايّدحتلا  هجاو  . 2

تاقافخإو تاسكن  نود  نم  ةايح  ءارو  َعست  ال 

ةّعقوتملا غ  تاراسملا  نم  ًاثك  انتايح  لالخ  فداصن 

ىلع لقتنن  امدنعو  .ةفلتخملا  قرطلا  نم  ثك  ىلع  لقتننو 

نم ةايح  ءارو  ةتبلا  ىعسن  الأ  انيلع  قرطلاو ، تاراسملا  هذه 

ةايح ةتبلا  فدهتست  الأ  كيلعو  .تاقافخإو  تاسكن  نود 

تاساكتنالاو ءاطخألا  لك  نم  ةيلاخو  مئادلا  حاجنلا  اهدوسي 

ّنسملا ضعبك  نكت  الو  كبابش ، رّدق  .لاضنلاو  تالكشملاو 

اذإ .لشفلا  بانتجا  لواحم  اهلمكأب  مهرعأ  اوشاع  نيذلا 

ةهجاوم يف  ّرمتساو  .رارمتساب  كسفن  ىّدحت  ًاباش ، تنك 

، هلعفت نأ  كيلع  ا  كّس  .ةبعصلاو  ةديدجلا  تايّدحتلا 

ّرمتساو .ةخسارلا  عمتجملا  ياعم  عم  ضراعتي  ناك  اذإ  ىتح 

.طق ملستست  الأ  ّمهملا  .ةلواحملا  يف 

لمعب مايقلا  مامأ  ىربكلا  ةبقعلا  .لشفلا  َشخت  ال 

يذلا ديحولا  ءيشلا  نكل  .لشفلا  نم  فوخلا  وه  ءيرج 
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فواخملا نم  سرتحا  .هسفن  فوخلا  وه  هاشخن  نأ  بجي 

، كلقع يف  نمكت  نأ  نك  يتلا  نمألا  مادعنا  رعاشمو 

انقلقي امو  انفواخم  لكف  .ةوق  نم  تيتوأ  ام  لكب  اهبراحو 

.انمامأ انرظتني  امل  انتفرعم  مدعو  انتربخ  مادعنا  نع  جتان 

انفواخم ىلع  بّلغتن  فيك 

ىلع ّبلغتلل  حاجنلا  ةنومضم  ةدحاو  ةقيرط  ة 

.هاشخن ام  ّدشأب  مايقلل  انسفنأ  يّدحت  يهو  انفواخم ،

ّمهي الو  .اهتبراحم  رّرقنو  اههجاون  امدنع  انفواخم  يفتختسو 

مكل نمضأ  يننإ  ذإ  يّدحتلا ، كلذ  يف  انلشف  وأ  انحجن  اذإ 

كلذ ةّدام  يفتخت  ىتح  مكفواخم  اوهجاوت  نإ  ام  مكنأ 

.بسحف ةّميقلا  براجتلا  الإ  مكل  ىّقبتي  الو  فوخلا ،

ةبرجت ةو  .فوخلا  مترهق  مكنأ  براجتلا  هذه  نمو 

ّدحت حاجنلا يف  مدعل  ءايتسالاب  روعشلا  يه  اهب  جرخن  ىرخأ 

، ةمكح ةرطق  لك  دوهجلا -  لك  لذب  نم  مغرلا  ىلع  بك ،

هذه نوكت  نلو  .ةيلاتقلا  انحورو  ةوق ، نم  انيتوأ  ام  لكو 

حبصيسو .يّدحتلا  يف  انلشف  اذإ  ىتح  ةتبلا  ةيبلس  ةبرجتلا 
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روعشلاو انبابش ، تاونس  هب يف  رعشن  يذلا  ديدشلا  ءايتسالا 

، سؤبلاب روعشلاو  هل ، ءازع  ال  يذلا  ىسألاب  فصوي  ال  يذلا 

نم ديدعلا  يف  ةاد  ةعفاد  ةوق  انلهجل  تاذلا  خيبوتو 

.ةقحال دوقع  اههجاون يف  يتلا  كراعملا 

ّومنلل ّشطعتلا  انحن  ديدشلا  ءايتسالاب  رعاشملا  هذه 

ربع رعاشملا  ىلع  ّبلغتلا  اندعاسيسو  .مامألا  ىلإ  انعفدي  يذلا 

تاذ رّكفنسو  .ةلوهكلا  يف  جضنلا  ىلع  ةديدعلا  تاقافخإلا 

اهانبتكترا يتلا  ءاطخألا  ودبتسو  رمعلا ، تاينيرشع  يف  موي 

انل تّرفو  ىزغم  تاذ  براجت  اهاس  .ةغص  تقولا  كلذ  يف 

ٍذئدنعو .انجضنو  انربك  اننأ  ٍذئدنع  فرعنسو  ةّميق ، ًاسورد 

راسملا ىلع  كنوعبتي  نيذلا  نيرخآلا  ةدايقل  ًادعتسم  حبصت 

نم كنك  ام  ردق  ةهجاوم  كيلع  ةياغلا  هذهلو  حيحصلا ،

.تايّدحتلا

دمحأ يحمرلا  ةبتكم 
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ًاينهم حبصت  نأل  حمطا  . 3

ًايموي عيطتسن  ام  لك  لذبب  ينهم  حبصن 

"، سنياس اه   " تأشنأ نأ  ذنم  رارمتساب ، يسفن  ىّدحتأ 

.اهعم ةقباس  ةبرجت  يدل  سيل  ةديدج  تايّدحت  ًااد  هجاوأو 

تارضاحم ىلوأ  تيقلأ  دقل  .ارضاحم  كلذ  ىلع  ةلثمألا  نمو 

نّوكم غص  روهمج  مامأ  ربمفون 1986  / اثلا نيرشت  يف 23 

ةرضاحم تيقلأ  سرام 1987 ، / راذآ يف  مث  ً.اصخش  نم 90 

ةماعلا موغيشوأ  ةعاق  يف  ةداعسلا " ئدابم   " ناونعب ةماع 

ناونعب ةيناث  ةّماع  ةرضاحم  كلذ  التو  .صخش  مامأ 400 

ادويشت ةعاق  يف  ويام 1987  / رايأ يف 31  ّبحلا " ئدابم  "

كلذ ذنمو  .صخش  فلأ  ةّرملا  هذه  روهمجلا  غلبو  ةماعلا ،

، ةدحاو ةنسب  كلذ  دعب  .ديازتلا  دوشحلا يف  تّرمتسا  تقولا 

، ةماعلا ايبيه  ةعاق  ىرخأ يف  ةرضاحم  تيقلأ  ةنس 1988 ، يف 

تيقلأ ةنس 1989 ، يفو  .صخش  يفلأ  عستي  ناكم  وهو 

اهرضحو 8500 وموسلل  وكوغوير  ةعاق  يف  ىرخأ  ةرضاحم 
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تارضاحم يف ةدع  تيقلأ  ، 1990 ةيلاتلا ، ةنسلا  يفو  .صخش 

ةعطاقم يف  ةيلودلا  تارؤملل  يسيم  يراهوكام  عّمجم 

ةيناو رشع  ينثا  ام ب  تارضاحملا  هذه  تبذتجاو  ابيشت ،

يف  12 ةرضاحم تيقلأ  ةنس 1991  يفو  .صخش  فلأ  رشع 

تقو يفو  .صخش  فلأ  نوسمخ  اهرضحو  ويكوط  ةّبق  داتسا 

ءاحنأ لك  تعيذأ يف  ويكوط  ةّبق  تارضاحم يف  تيقلأ  قحال ،

.دلبلا

تيقلأ امدنع  ةنس 1991  تاينيثالثلا يف  لئاوأ  تنك يف 

نوضغ يفو  ةعرسب ، نمزلا  ّرمو  .ويكوط  ةّبق  ارضاحم يف  ىلوأ 

.ةقالمع ةسسؤم  حبصتل  سنياس ،" اه   " ت تاونس ، عضب 

ةباجإلا يل  حضتت  كلذ ، تقّقح  فيك  يسفن  لأسأ  امدنعو 

، يدل ام  لك  ةرضاحم  لك  حنم  نم  يحاجن  قّقحت  .ةلوهسب 

تارضاحملا نم  ةّفثكملا  ةلسلسلا  هذه  ميدقتبو  .يتقو  لكو 

.مويلا هب  ّعتأ  نيذللا  ةينهملاو  سّرمتلا  يدل  حبصأ  ةّداجلا ،

انأو تالاجملا ، فلتخم  نهملا يف  نم  ديدعلا  نوعباتتس 

رايتخاب ّقلعتت  مكيدل  يتلا  ةلئسألا  نم  ديدعلا  نأ  نم  قثاو 
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لءاستت مكبولق  تاوصأ  عمسأ  نأ  يننك  .ةالملا  ةنهملا 

يتلا فئاظولا  امو  مكتايح ، اوشيعت  نأ  مكيلع  بجي  فيك 

ًاديج يف مكؤادأ  نوكيل  اولعفت  نأ  بجي  اذامو  اهيف ، نوحجنت 

.لمعلا

ام لك  اهحنما  ةلئسألا : هذه  لك  نع  ةدحاو  ةباجإ  ة 

اهحنم يف  تررمتسا  ام  كتنهم  يف  ًاسّرمتم  حبصتس  .كيدل 

ىلإ كدوهج  عومجم  كدوقيسو  .موي  لك  كيدل  ام  لضفأ 

.اهراتخت يتلا  ةفيظولا  نع  رظنلا  فرصب  كفده ،

ّقلعتي هنإ ال  كيدل ؟ ام  لك  اهحن  نأ  ينعي  اذام  نكل 

تنأف .ةيناباي  ةسردم  يف  فويسلاب  ةزرابملا  ىلع  نّرمتلاب 

نم لكو  .كحرجت  نأ  نك  ةيقيقح  فويسب  ةزرابم  ضوخت 

ًاينهم حبصي  ةيقيقحلا  تازرابملا  نم  اعلا  اذه  يف  وجني 

رظنلا فرصب  ءانثتسا ، يأ  نود  نم  حيحص  كلذو  ً.اسّرمتم 

.اهراتخت يتلا  ةنهملا  نع 

نوبّلغتيو رطاخ  بيطب  نحملا  نولّبقتي  نوينهملا 

اهيلع
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معز ةنس 2009 ، يفف  ً.ابك  ًادوكر  مويلا  اعلا  هجاوي 

.ةنس ةئم  ذنم  ةيلام  ةمزأ  أوسأ  يف  ّر  اننأ  صاخشألا  ضعب 

قفاوأ انأو ال  .رخآ  ميظع  داسك  ربع  ّر  اننأ  نورخآ  يعديو 

فطاعت راردتسا  ىلإ  يمرت  راذعأ  دّرجم  كلذ  نإ  .كلذ  ىلع 

.تاموكحلا ةدعاسمو  سانلا 

دئار تنك  اذإو  ً.ايقيقح  ًاينهم  تنك  اذإ  لتاقت  نأ  كيلع 

لجر تنك  اذإ  .ةعاجشب  هنحملا  هذه  هجاو  ًايقيقح ، لعأ 

رظنلا فرصب  ءاهدلاو ، ةليحلاب  ةمزألا  هجاو  ينهم ، لعأ 

يف ةكرش  لك  سلفت  نأ  ليحتسملا  نمف  .اهمجح  رادقم  نع 

اهيدل يتلا  يه  سلفت  يتلا  تاكرشلاو  .اعلا  ءاحنأ  عيمج 

يذيفنتلا سيئرلا  تنك  اذإ  .ةيلوؤسملا  ةدعو  ةفيعض  ةرادإ 

كيلع نكل  .كتكرش  ذاقنإ  ةيلوؤسم  لّمحتت  كنإف  ام ، ةكرشل 

ةدعاسمل كعسو  ام يف  لذبتو  رطاخ  بيطب  ةنحملا  لبقتت  نأ 

ًافظوم تنك  اذإ  ىتح  ةمزألا ، نم  جورخلا  ىلع  كتكرش 

.اهيلع ّبلغتنو  ةنحملا  هجاون  نأ  انيلعف  ً.ادجتسم 

انيلعو .طوبهو  دوعص  تارتف  ًااد يف  داصتقالا  ّرميس 
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ّومنلا نأ  وأ  ًااد  انل  ةيتاوم  نوكتس  تاقوألا  نأ  مّهوتن  الأ 

يداصتقالا عجارتلاف  .دبألا  ىلإ  ّرمتسيس  انلعأل  عيرسلا 

تاعجارتلا .هب  ّؤبنتلا  لهسلا  نمو  ماودلا ، ىلع  ثدحي 

دوكر ثدحيو  .تاونس  رشع  ىلإ  ثالث  لك  ثدحت  ةغصلا 

ًايموي دهجلا  اولذبي  نأ  ينهملا  ىلع  اذل  .دوقع  ةعضب  لك  بك 

نأ نك  يتلا  بعاصملا  ىلع  ّبلغتلل  نيدعتسم  اونوكيل 

ً.اينهم حبصتل  قيرطلا  يه  هذهو  .قيرطلا  ىلع  مههجاوت 

ةبك تايلوؤسم  ّيلوت  رّرق 

تايلوؤسملا نم  ديدعلا  لّمحتي  يقيقحلا  ينهملا 

عونل ًاسايقم  اهلّمحتت  يتلا  تايلوؤسملا  لقث  ّدعيو  .ةليقثلا 

ّومنلا نم  نّكمتتس  كرّوطت ، ءانثأ  يفو  .اهب  ىلحتت  يتلا  ةينهملا 

.اهب علطضت  يتلا  تايلوؤسملا  ةعومجم  كل  حيتت  ام  ردقب 

نم نّكمتنل  نسلا  ّرم  ىلع  ًايموي ، ًادهج  لذبن  نأ  انيلعو 

.ةليقث تايلوؤسم  لّمحت 

نأ عيطتسي  يتلا  تايلوؤسملا  مجح  نأ  ًااد  رّكذت 

ّرمتسي نمو  .صخشلا  كلذ  ةناكمل  سايقم  ام  صخش  اهلّمحتي 
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لّمحتي نأ  ًاضيأ  لواحي  اإ  ةديدج  ءايشأب  هسفن  يّدحت  يف 

تايّدحت هجاون  نأ  رمألا  ام يف  مهأو  .ةمظاعتم  تايلوؤسم 

نأو لبق ، نم  دحأ  اهلعفي  ًارومأ   بّرجنو  ًااد ، ةديدج 

.انعنم نورخآلا  لواح  اذإ  ىتح  باوصلا  لعفن 

ًايموي انيدل  ام  لك  ًااد  مّدقن  نأ  ينهم  انلعجي  ام  نإ 

.رارمتساب ةمظاعتم  تايلوؤسم  يلوت  ىلع  مزعلا  دقعن  نأو 

رطاخملا ال بّنجتي  نمف  .رطاخملا  بوكر  فقو  ةلص  كلذلو 

هجاو اذل  .نيرخآلا  مارتحاب  ىظحي  الو  ةبك ، تاحاجن  قّقحي 

حبصتل ّومنلا  يف  رمتستس  كنأ  دجتسو  كردصب ، رطاخملا 

ً.انأش مظعأ 
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ةرم ةئ  ىوقأ  كتعاجش  لعجت  نأ  كنك  . 4

رومألا ءادأل  قرط  نع  ًااد  ثحباو  ًاردابم  نك 

ودبي يتلا  فقاوملا  نم  ديدعلا  ةايحلا  يف  هجاوتس 

دقو ً.اباش  نوكت  امدنع  ةصاخبو  ًاليحتسم ، اهيلع  ّبلغتلا 

الأ انيلع  ةقئاض ، انسفنأ يف  دجن  امدنع  ً.اضيأ  كلذب  انأ  ُتررم 

رّذعتي اذامل  نيرخآلا  عنُقت  يتلا  بابسألا  نم  ةاق  مّدقن 

ىلع ّبلغتلا  نأ  ادب  اذإو  .ههجاون  يذلا  فقوملا  ىلع  ّبلغتلا 

ةرظن قلأو  ءارولا ، ىلإ  ةوطخ  عجارت  ًايصعتسم ، ام  ةلكشم 

ىلع ّبلغتلل  ةقيرط  نع  ثحبا  .لح  نع  ثحباو  ةقيثو 

.اهقارتخاو ةلكشملا 

ىلإ رظنت  نأ  ًااد  لواح  ً.ايباجيإ  نوكت  نأ  هينعي  ام  اذه 

، ةلكشملا لحل  ةقيرط  نع  ثحباو  .ءاّنب  راظنم  نم  رومألا 

ثادحتساو ةنحملا ، ىلع  ّبلغتلل  ةقيرطو  اهقارتخال ، ةقيرطو 

ةركف دعب -  هيف  دحأ  رّكُفي  ّلح   عضوو  ديدج ، راسم 

نم اننّك  مدع  بابسأ  كفتلا يف  نوكي  نأ  بجيو  .ةديدج 
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يف رّكفت  نأ  كيلع  كلذ  نم  ًالدب  .خألا  انذالم  ءيش  لعف 

هلعفأ ام  اذهو  ً.اباش  تنك  اذإ  ةصاخبو  رومألا ، ءادأ  ةيفيك 

ً.ااد

ً.اديدج ًاعورشم  أدبأ  امدنع  ةمواقم  هجاوأ  ام  ًابلاغ 

اننأل  حاجنلا  رّذعتملا  نم  نأ  نورخآلا  ربخي  ام  ًابلاغو 

زاجنإ ةلواحم  تلعج  دقو  .لبق  نم  ًالثم  ًائيش  لعفن 

راكفألا يه  هذه  نأل  ةسايس  عيمجلا  اهضراعي  يتلا  ءايشألا 

صاخشألا نم  ثك  دقتعا  اذإف  .ةبك  حاجن  صرفب  ّعتمتت  يتلا 

ةليلق ّةلق  الإ  هب  مايقلا  لواحي  نلف  حجان ، ام غ  ًاعورشم  نأ 

اهربتعا يتلا  راكفألا  نم  ًاثك  تدمتعا  كلذلو  .صاخشألا  نم 

.تايّدحتلا نم  ثكل  ةثمو  ًادج ، ةبعصو  ةرّذعتم ، نورخآلا 

حتفأل ةعاجشلاب  ّعتأ  نأ  يلع  ناك  لاثملا ، ليبس  ىلع 

ءاشنإل ططخأ  انأو  اهجراخو ، نابايلا  يف  سنياس " اه   " عورف

ةعاجشلا ىلإ  تجتحاو  .اعلا  ءاحنأ  لك  عورفلا يف  نم  ديزم 

ةطّسوتم ةسردم  يهو  سنياس ، اه  ةيداكأ  ءدبل  ًاضيأ 

سنياس يف اه  ةعماج  حتفو  يجيشوت ، ةعطاقم  ةيوناثو يف 
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قيقحت بزح  ءاشنإب  يحومط  قّقحت  دقو  ةنس 2015 .

نم كلذ  ناكو  ةنس 2009 . يف  يسايسلا ، انبزح  ةداعسلا ،

ةنس 1989. يف  سنياس " اه   " تأشنأ نأ  ذنم  يفادهأ 

سانلا ةداعس  زيزعتل  نادوجوم  ةسايسلاو  نيدلا 

ةدايقل يحورلا  لاجملا  ىلوألا يف  ةجردلاب  نايدألا  ديفت 

ة نكل  .يحورلا  هيجوتلا  ميدقتو  صالخلا  ىلإ  حاورألا 

داجيإ يف  اهبستكن  يتلا  ةداعسلا  هدحأ  .ةداعسلل  هجو 

مالس ىلإ  لّصوتلاو  ىولسلا ، ىلع  لوصحلاو  انحاورأل ، صالخلا 

يف ةدعاسملا  يّقلت  يف  اهدجن  يتلا  ةداعسلا  رخآلاو  .لقعلا 

اذه يف  ةيمويلا  انتايح  يف  اههجاون  ا  دئادشلاو  بعاصملا 

هذه ميدقت  رود يف  ءاوس  ٍّدح  ىلع  ةموكحلاو  نيدللو  .اعلا 

.ةخألا ةداعسلا 

نأ ٍذئدنع  بجي  ًادج ، ةفيعض  ةموكحلا  تحبصأ  اذإ 

هقّقحي نأ  نك  امل  دودح  كانه  كلذ  عمو  .نيدلا  ضهني 

عضول ةديدج  ناوق  رارقإ  عيطتست  ال  نايدألاف  .نيدلا 

ال نيدلا  نأ  فسؤملا  نمو  .اهذيفنتو  ةديدج  تاسايس 
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ةدعاسم ىلإ  نوجاتحي  نم  ىلإ  ًاما  لوصولا  عيطتسي 

.ةيمويلا مهتايح  حاجنلل يف  ةيقيقح 

ذاقنإ ةيسيئر : تاياغ  ثالث  ًايديلقت  نيدلا  ىّدأ  دقل 

ةطلسلا نكل  .تاعارصلا  ءاهنإو  ضرملاو  رقفلا  نم  سانلا 

نم ءزجف  .اياضقلا  هذه  ةجلاعمل  ًاضيأ  ةيرورض  ةيسايسلا 

ناوقلا عاّنصو  ّماعلا ، عّدملاو  ةاضقلاو ، يسايسلا ، ةياغ 

اذل .تاعارصلل  ّدح  عضوو  ىضرملا ، ةدعاسمو  رقفلا ، صيلقت 

براقي هنم  لكف  .ةسايسلاو  نيدلا  ّماتلا ب  لصفلا  نك  ال 

فدهلا نساقتي  هنكل  ةفلتخم ، ةيواز  نم  لكاشملا  هذه 

ادّحوي نأ  هيلعو  .ةداعس  كأ  سانلا  لعج  يف  كرتشملا 

.لضفأ اعو  لضفأ  دلب  ءاشنإ  انواعتيو يف  هتّوق 

يسايسلاو ينيدلا  هتداق  مرتحي  دلب ال  رهدزي  نل 

، ةيناثلا ةيملاعلا  برحلا  ىلع  دوقع  ةتس  رورم  دعب 

بجي ّمهم  رمأ  ة  نكل  راهدزالا ، ديدش  ًادلب  نابايلا  تحبصأ 

نايدألا مرتحي  ال  دلب  راهدزا  ًاليوط  مودي  نلف  .هيف  كفتلا 

ةداق كانهو  .مارتحالا  نوّقحتسي  نيذلا  ينيدلا  هتداقو 
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فييكت يضتقت  يتلا  مهتابجاول  مهسفنأ  نوفقي  نوينيد 

نكل م .صالخلا  ىلإ  سانلا  هيجوتو  هللا  ةئيشم  عم  مهلوقع 

نم ّطحلاو  ةناهإلل  اوضّرعت  ينيدلا  ةداقلا  نأ  هل  فسؤي 

كلذل ّدب  الو  .ةيناثلا  ةيملاعلا  برحلا  ذنم  نابايلا  مهردق يف 

.ّفقوتي نأ 

حبصيس ذئدنعف  هيلع ، يه  ام  ىلع  لاحلا  تّرمتسا  اذإو 

اننك الف  .فاطملا  ةياهن  يف  رجفنت  ةعاّقف  نابايلا  راهدزا 

رمألا انب  ىهتناو  حيحصلا  راسملا  اندقف  اذإ  راهدزالا  قيقحت 

هتداق مرتحي  ال  يذلا  دلبلاو  .ةيويند  فادهأ  ةدراطم  ىلإ 

.قالطإلا ىلع  راهدزالا  ىلع  ًارداق  نوكي  نل  ينيدلا 

ئلتو ً.اضيأ  هييسايس  مرتحي  يذلا ال  دلبلا  رهدزي  نلو 

، انييسايس يردزت  ريراقتو  تالاق  ةينابايلا  مالعإلا  لئاسو 

.كلذب مايقلا  مهّقح  نم  نأ  ول  مهدقتنتو ك  مهنم ، رخستو 

ةداقلا ناك  اذإف  .عقاولا  يف  ةكوحضأ  انويسايس  حبصأ  دقو 

تايصخش يوذو  عشجو ، ّطحنم  دلبلا  اذهل  نويسايسلا 

نوكن نأ  جرحملا  نم  نإف  مهحلاصمل ، ىلإ  نولمعي  الو  ةئيند ،
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كلذ ينجرحأ  دقو  .لوألا  ماقملا  يف  انل  ةداق  مهانبختنا  دق 

ةداق اونوكي  نأ  يسايسلا  ىلع  .لقألا  ىلع  جارحإ  اأ 

تاحومطب دلبلا  ةدايق  ىلإ  نوّعلطتيو  انمارتحا  نوّقحتسي 

بعشلا هيف  مرتحي  ال  دلب  كانه  نوكي  الأ  بجيو  .ةيلاع 

.هييسايس

ًاعيمج انقرط  لّدعن  ل  ناح  تقولا  نأ  دقتعأ 

ةرم عرشن  نأ  انيلعو  .انمارتحاب  نيريدجلا  ةداقلا  بحتننو 

عيطتسي يسايس  ماظنو  ةموكح  ءاشنإب  دبألا  ىلإو  ةدحاو 

ةدايقلا ّغت يف  أرط  ةنس 2009 ، .ةحيحصلا يف  رومألاب  مايقلا 

يطارقدلا بزحلا  ىلإ  يلاربيللا  يطارقدلا  بزحلا  نم 

ال يننكل  .نابايلا  يف  ىربكلا  بازحألا  نم  هالكو  ابايلا ،

.ةديدجلا ةرادإلا  انمارتحا يف  ّقحتست  يتلا  ةسايسلا  دهاشأ 

انتعاجش دادزت  انُلثُمو ، انتلاسر  ىلع  قيفتسن  امدنع 

فعض ةئم 

نيدلا نأش  نم  ّللقت  ةيلقع  مكيدل  نوكت  الأ  وجرأ 

.ةتبلا راكفألا  اذه  نع  ّربعت  الأو  هيردزت ، وأ  ةسايسلاو 

160



لعجل نيدهاج  نولمعي  نويسايسو  نوينيد  ةداق  كانهف 

نوّقحتسي نوينهم  صاخشألا  ءالؤهو  لضفأ ، ًاناكم  اعلا 

.اهنولغشي يتلا  ةناكملا 

ءانبأل ةئيرجلا  لعألاو  تارارقلا  ىلع  دمتعأ  يننإو 

قيقحت انملاع  يف  ةميق  رومألا  كأ  نمو  .ّةباشلا  لايجألا 

هذهبو .انلمعو  انميمصتو ، انتعاجش ، نم  أتي  يذلا  راهدزالا 

.هيلإ اوبصن  يذلا  لبقتسملا  قّقحن  نأ  اننك  تانّوكملا 

الإ ةداعسلا  قيقحت  بزحل  ةيسايسلا  ةطشنألا  امو 

ىلإ يمارلا  هفده  معدل  اهمدختسأ  يتلا  تاودألا  ىدحإ 

يرورض يسايسلا  انبزح  لمع  نأ  دقتعأو  .اعلا  سحت 

يف انيزح  عّسوتي  نأ  تقولا  رور  لمآو  .ةياغلا  كلت  غولبل 

.اعلا ءاحنأ  لك  ةيداع يف  ةيسايس غ  ةكرح  ئشنيو  جراخلا 

نأو افتلاو ، ةعاجشلاب ، مويلا  نّابش  ّىلحتي  نأ  وجرأ  ك 

قيقحت يف  اودعاسيو  ةسايسلا ، سحتل  ةكرحلا  ىلإ  اوّمضني 

.انُلثُم

، فعض ةئم  ةيندبلا  مكلّمحت  ةوق  فعاضتت  نل  ار 
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رمعلا يف لوطي  ارو ال  فعض ، ةئم  مكؤاكذ  نّسحتي  ارو ال 

اولعجت نأ  نم  اونّكمتت  نأب  مكدعأ  يننكل  فعض ، ةئم  ةايحلا 

اننأب مكنئمطأو  .نآلا  هيلع  يه  م  ةئم  ىوقأ  مكتعاجش 

ومنتسف انُلثُمو ، ةيقيقحلا  انتلاسر  ىلع  قيفتست  امدنع 

ً.يظع ًاّو  انتعاجش 

يتلا انتعاجشب  اندئادشو  اننحم  ًاعيمج  هجاون  نأ  لمآ 

راسملا حبصي  نأب  ٍذئدنع  مكنئمطأو  .ةّرم  ةئم  تفعاضت 

نوئزهتسي نمم  اوحبصت  الأ  وجرأو  .مكمامأ  ًاحوتفم 

نأو مهروهظ ، ءارو  جب  نوثّدحتيو  مهنورقتحيو  نيرخآلاب 

هذه .اعلا  ةيلوؤسم  لّمحت  ىلإ  اوحمطتو  ةعاجشلاب  اّولحتت 

.عيمجلا ىلإ  يتلاسر 
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ةاخلا

ةوطخلا ذاختا  وه  ءيش  ّمهأ  نإف  هب ، موقن  ام  نكي  ًايأ 

رارمتسالاو يف مّدقتلا ، ةعباتم  وه  ةّمهملا  رومألا  اثو  .ىلوألا 

.ةلاصألاو راكتبالا  مادختسا 

اهيف ينتذقنأ  يتلا  تارملا  ددع  نع  مكغالبإ  يلع  رّذعتي 

ّميخم  " ءانثأ اهمادختسا يف  تأدب  يتلا  حومطب " اورّكف   " رابع

يف مهألا  ريونتلا  اهلعلو  ةدحتملا ، تايالولا  يف  يبيردت "

.ابش تاونس 

ناترابعلا ه  ًةعاجشلاب " اّولحت  و" ةيباجيإلاب " اّولحت  "

ثك أرقي  نأ  لمآو  حومطلا !" كفتلا   " ةرابعب هقفرأ  ناتللا 

.حاجنلا يتفسلف يف  لمجي  يذلا  باتكلا  اذه  اعلا  نّابش  نم 

اواكوأ وهوير 

يذيفنتلا سيئرلاو  سسؤملا 

سنياس اه  ةعومجم 
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اواكوأ وهوير  مِّلعملا  نع 

Happy Science سِّسؤم اواكوأ ، وهوير  ّملعملا  سّرك 

حنمل ٍلبُس  داجيإو  ةقيقحلا  فاشكتسال  هتايح  مظعم 

، يشوكوت دلُو يف  وهو  .اعلا  لوح  سانلل  ةيقيقحلا  ةداعسلا 

/ راذآ يفو  .ويكوط  ةعماج  نم  جرختو  ماعلا 1956 . يف  نابايلا ،

قيمعت يف  ترأ  ةدع  ةيحور  براجت  ضاخ  سرام 1981 

ىلع فلآتلاو  مالسلا  ةلاسر  رشنل  هعفد  م  هتمكحو ، هتفرعم 

ويكوط يف  ىربك  ةيراجت  ةسسؤم  يف  هلمع  دعبو  .ضرألا 

يف  Graduate Center يف ةيملاعلا  ةيلاملا  ةرادإلا  هتساردو 

ماعلا يف   Happy Science سسأ كرويوين ، ةنيدم  ةعماج 

.1986

ةيحور بيردت  تارود  دادعإ  ىلوتي  حلا ، كلذ  ذنمو 

ىتح قهارملا  نم  ًءادتبا  ةايحلا ، براشم  عيمج  نم  سانأل 

.تاكرشلا ءاردم 

ماعلا رشن يف  دقو  باتك ، نم 2100  كأل  فلؤم  وهو 
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بتكل مقر  ىلعأ  بحاص   " بقل ىلع  لصحيل  ًاباتك  طقف 52   2010

سينيغ لجس  يف  دحاو " ماع  يف  دحاو  صخش  اهفيلأتب  ماق 

اواكوأ ّملعملا  تافلؤم  تلجس  نابايلا ، يفو  .ةيسايقلا  ماقرألل 

بتكلل تاعيبم  تالدعم  ىلعأ  ماع  لك  رشُنت  يتلا  ةديدجلا 

ىلإ 28 هبتك  ةمجرت  ّت  دقلو  ةبقاعتم ، ًاماع  ىدم 24  ىلع 

.ةغل

ثيداحأ مدقي  لاز  ال  ةباتكلا ، هتيرارمتسال يف  ةفاضإو 

.اعلا لوح  تارضاحمو 

، سنياس اه  ةيداكأ  سسؤم  ًاضيأ  وه  اواكوأ  نأ  ك 

.سنياس اه  ةعماجو  ةيوناثو  ةطسوتم  تصاخ  تسردم 

 

ةيبرعلا لدنكلا  ةبتكم 

دمحأ يحمرلا  ةبتكم 
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ام Happy Science؟

Happy Science

مهّتبحم قيمعتو  مهحاورأ  ءاإ  نوّخوتي  نم  ّمضت  ةسسؤم 

( ةقيقحلا  ) اواكوأ وهوير  ميلاعت  ةساردب  مهتمكحو 

.اهتسرمو

Happy Science

ىلع يلاثم  اع  ةماقإ  ةيغب  ّقحلا  رون  رشنت 

.ضرألا

، ةيذوبلا حور  ىلع   Happy Science ميلاعت موقت 

يف ا  ىربكلا ، اعلا  نايدأ  جمدل  ًيظع  ًاساسأ  ًاضيأ  ّلثو 

ةمكحلا باستكا  ه  نايسيئرلا  اهانكر  .ةيحيسملا  كلذ 

". هبهت يذلا  ّبحلا   " ةسرمو ةيحورلا 

تارضاحملاو بتكلا  نم  ةقيقحلا  عابتألا  ّملعتي 

ةيحورلا ةيؤرلا  نع  ةفرعملا  باستكال  ةيساردلا  تاقلحلاو 

ءانب ًايموي ، تاذلا  لّمأتو  لّمأتلا  نوسراو  .اعلاو  ةايحلل 
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مهف باستكا  قيرط  وه  اذهو  .اهوّملعت  يتلا  ةقيقحلا  ىلع 

نيذلا عمتجملا  ةداقب  ةريدجلا  تافصلا  ءانبو  ةايحلل  قمعأ 

.اعلا ريوطت  ةمهاسملا يف  نوعيطتسي 

: ورتكلإلا عقوملا  ةرايز  ءاجرلا  تامولعملا ، نم  ديزمل 

tokyo@happy-science.org
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لاصتالا تامولعم 

هتطشنأو  Happy Science عقاوم نع  ديزملا  فرعا 

.هاندأ ةينورتكلإلا  عقاوملا  ةرايزب  هتيلاعفو 

نابايلا

/www.happy-science.org

ويكوط

Happy Science International Headquarter1-

6-7 Togoshi, Shinagawa, Tokyo, 142-0041

JapanTel: 81-3-6384-5770 Fax: 81-3-6384-5776

tokyo@happy-science.org
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اواكوأ وهوير  نم  ىرخأ  بتك 

Other Books by Ryuho Okawa

The Laws of the Sun

The Nine Dimensions

The Starting Point of Happiness

Love, Nurture, and Forgive

An Unshakable Mind

The Origin of Love

Invincible Thinking

Guideposts to Happiness

The Laws of Happiness

Tips to Find Happiness

The Philosophy of Progress
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The Science of Happiness

Change Your Life, Change the World

The Moment of Truth

The Laws of Justice

Invitation to Happiness

Heart of Work
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Notes

[1←]

ةيذوبلا مدختست يف  ّحم  لاؤس  وأ  ةفرط  وأ  ةرابع  )(      

 - ةيناحورلا ةظقيلا  باستكاو  لّمأتلا  يف  ةدعاسملل 

.مجرتملا
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[3←]

اه  " عرف تيقلأ يف  دقو  ًايباجيإ ،" نك  ، " ةرضاحملا ناونع 

ربمفون 2007. ياواه يف 18  يف  سنياس "
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Ryuho Okawa، رظنا       

ةطقن ]  Seishun No Genten

[ بابشلا قالطنا 

.(Tokyo: IRH Press, 2007)
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[9←]

نع اواكوأ  يشوه  باطخ  يف  ةيروت  ةصقلا  هذه  تناك 

لصح ًادلو  كانه  نأ  حي  ، " يلي تأدب ك  دقو  هتلوفط ،

ةقيقحلاو نم 180 ."... كأ  ىلع  ءاكذلا  لصاح  رابتخا  يف 

رابتخا يف  يرقبع  ىوتسم  ىلع  لصح  اواكوأ  وهوير  نأ 

.تارم ةدع  ءاكذلا  لصاح 
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[10←]

رظنا       

Ryuho Okawa، Shūkanshi Ni Sukuu Akuma

No

،Kenkyū
[ ْةيعوبسأ ةلجم  ىلع  رطيسي  يذلا  ناطيشلا  عم  قيقحتلا  ]

Tokyo: IRH Press,)

.(2011
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