
لمعلا رهوج 

كفغش ةيبلتل  حيتافم   10

فيلأت

اواكوأ وهوير 

Ryuho Okawa

ةمجرت

ويألا ديعس  رمع 

دمحأ يحمرلا  ةبتكم 

ةيبرعلا لدنكلا  ةبتكم 

1



ةيلاحلا ةعبطلا  ةمّدقم 

تدجو سرام 1990 ، باتكلا يف  اذهل  ةيناباي  ةعبط  لوأ  ترشن  نأ  ذنم 

نّابشلا يذيفنتلا  نم  لعألا ، عمتجم  طاسوأ  ءاّرقلا يف  نم  ًافوغش  ًاروهمج 

.اهتداق رابكو  تاكرشلا  تارادإلا يف  ءاردم  ىلإ  هتاينيثالثو  رمعلا  تاينيرشع  يف 

تاونسلا ةيرذج يف  تاّغت  لعألا  ةئيب  تدهش  هسفن ، تقولا  يفو 

ىلع بلطلا  ديازتو  لبقتسملا  ضومغب  ساسحإلا  يمانت  ىلإ  كلذ  ىّدأو  .ةخألا 

ةحّقنملا ةعبطلا  رشنأ  نأ  ترّرق  اذل  .لمعلا  حاجنلل يف  ةحضاو  ةيهيجوت  ئدابم 

نيثكلا صاخشألا  ىلإ  لصي  نأ  لمأ  ىلع  ديدج  ناونعب  باتكلا  اذه  نم 

.ةيهيجوتلا ئدابملا  هذه  لثم  نع  نوثحبي  نيذلا 

اه ، " يتسسؤم يف  اهترّوط  يتلا  لمعلا  ةفسلف  باتكلا  اذه  لمجي 

ةفسلفلا هذه  صاخشألا  نم  ربكأ  دادعأ  ّملعتت  نأ  ًاصلخم  لمآو  سنياس ."

.يقيقحلا حاجنلا  قيقحت  باتكلا يف  اذه  مهدعاسي  نأو  اهنقتتو 

اواكوأ وهوير 

يذيفنتلا سيئرلاو  سسؤملا 

سنياس اه  ةعومجم 
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ةيلصألا ةعبطلا  ةمدقم 

ىقلي نأ  ّرسو  رهقي ، يذلا ال  كفتلا  باتك  ترشن  ربوتكأ 1989 ، يف 

هنم عيب  ذإ  ًاعيبم ، بتكلا  كأ  نم  حبصأو  دالبلا ، ءاحنأ  لك  ًابّيط يف  ًالابقتسا 

نع ئدابمو  تاداشرإ  مّدقي  باتكلا  كلذ  نأ  ا  نكل  .خسنلا  فالآ  تائم 

عمتجم صاخشأ يف  نم  تاباطخلا  نم  ًاثك  تملتسا  دقف  مومعلا ، ىلع  ةايحلا 

ةبراقمل ةسوململاو  ةيلمعلا  ةيداشرإلا  ئدابملا  نم  ًاديزم  اهيف  نوبلطي  لعألا 

.هيف حاجنلاو  لمعلا 

ةفسلف يف  يراكفأ  تاتش  عمجأ  نأ  ترّرق  مهتسحل ، ةباجتساو 

هنأ  نم  مغرلا  ىلعو  .باتك  اهرشنأو يف  نسلا ، ربع  اهترّوط  يتلا  لمعلا ،

تشقان دقف  دحاو ، باتك  يف  لعألا  هجوأ  لك  يطغأ  نأ  يعسو  يف  نكي 

لمع ءادأ  ةيفيكو  يقيقحلا ، لمعلا  رهوج  لثم  ينيوهتست ، لازت  تاعوضوم ال 

ب ةقالعلا  نع  ًاما  ديدج  روظنمو  حاجنلا ، ّملس  ءاقترا  طورشو  انثتسا ،

.ّةبحملا حورو  لمعلا 

نع ةديدج  تافاشتكا  موي  لك  لمعلا  ةايح  شيعي  يذلا  ئراقلا  دجيس 

اذه ةءارق  أدبي  نأ  هناكمإبو  .ةيلاتلا  تاحفصلا  أرقي  امدنع  لمعلا  ىنعم 

نأ ًاضيأ  هعسو  نكل يف  أرقن ، امدنع  ةداع  لعفن  ك  لوألا ، لصفلاب  باتكلا 

أدبي يذلا  ناكملا  نع  رظنلا  فرصبو  .همتها  مظعأ  ثي  يذلا  لصفلاب  أدبي 

.باتكلا لك  ةايحلا يف  حاجنلا يف  ىلإ  تاراشإ  دجيس  هنأب  قي  ىلع  يننإف  هيف ،

قيقحت ىلإ  مكدوقي  يذلا  راسملا  داجيإ  يف  باتكلا  اذه  مكدعاسي  نأ  لمآو 
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ً.اثالث وأ  ترم  لب  طقف ، ةدحاو  ةرم  باتكلا  اذه  اوؤرقت  الأ  يصوأو  .مكمالحأ 

مّدقتلا مكل  حيتيس  اإو  بسحف ، لعألا  اع  حاجنلا يف  مكدعاسي يف  نل  وهف 

ً.اضيأ ةايحلا  حاجنلل يف  يبهذلا  قيرطلا  ىلع 
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لوألا لصفلا 

لمعلل يقيقحلا  رهوجلا  داجيإ 
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لمعلل ةيناسنإلا  ةعيبطلا 

نم ًاءزج  ةنهم  داجيإ  ّدعيو  .لمعن  نأ  يعيبطلا  نم  نأ  انمظعم  رعشي 

جّرختلا يف دعب  هب  مايقلا  ّعقوتن  ام  وهو  عمتجملا ، ًالماك يف  ًاوضع  ءرملا  لعج 

امدنع لمع  ىلع  لوصحلا  نوّعقوتي  ةعباسلا  ّنس  لافطألا يف  نإ  لب  .ةسردملا 

ةطشنألا تاوف  دّدست  لمعلا  نم  اهبسكن  يتلا  دوقنلا  نأ  نوفرعيو  نوربكي ،

.ةيهيفرتلاو ةيرورضلا 

ةرتفلا يض  .ترتف  ىلإ  ةموسقم  انتايح  نأ  ًايبسن  ةرّكبم  ّنس  ذنم  ىرنو 

ال تقولا ، اذه  يفو  .انتيصخش  ريوطتو  انتاراهم  ةيمنت  يف  انتايح  نم  ىلوألا 

نوكي اإو  .هب  موقن  ام  ىلع  ًارجأ  ىّقلتن  وأ  لباقم  يأ  ىلع  ةداع  لصحن 

ةّوقلا ءانب  ارو  ةساردلا  ىلع  ًّابصنم  ةسردملا ، مايأ  يس يف  ال  يساسألا ، انزيكرت 

.ةيندبلا

، ةقحال ةرتف  يفو  .انيدلاو  ىلع  ًايلام  اهيف  دمتعن  يتلا  ةرتفلا  يه  هذهو 

اعلا ديفي  ءيش  جاتنإ  نآلا  انتّمهم  نوكتو  .لمع  ىلع  لصحنو  اعلا  ىلإ  جرخن 

اإو بسحف ، انليعي  ام  بسكن  الو  .هب  موقن  امل  لباقم  وأ  رجأ  ىلع  لصحنو 

مهسفنأ ءانبو  مهتاراهم  ةيمنت  نم  نآلا  انؤانبأ  نّكمتي  ًاضيأ   انترسأ  ليعن 

ةعيبطب تاءانثتسا  كانهو  .مهتشيعم  بسكب  متهالل  اوّرطضي  نأ  نود  نم 

نم ترتفلا  تاه  ب  ًاما  ًاحضاو  ًازيي  زّي  نأ  ًااد  اننك  ال  اذل  لاحلا ،

نيب ةدالولا ، دعب  لمعلا  ىلإ  تاهّمألا  ضعب  دوعت  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةايحلا 
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ضعب نولمعي  بالطلا  نم  ثكو  نهئانبأ ، ةياعرل  تيبلا  يف  تايرخأ  ىقبت 

تناك ًايأ  ةايحلا ، نم  يرهوج  ءزج  لمعلا  نكل  .مهرسأ  ةدعاسمل  تقولا 

.انتنهم

كروعش ةتو  ام  يلاتلا : لاؤسلا  رّكف يف  كتايح ، لمعلا يف  رود  مهفل 

، كلمع نع  ىضرلا  مدعب  رعشت  تنك  اذإو  هب ؟ موقت  ًالمع  كيدل  نأل  نانتمالاب 

ّكلعل .لمع  يأب  موقت  نأ  نود  نم  لاحلا  نوكي  نأ  نك  فيك  رّكفو  ّفقوت 

ً.ارجض كسفن  ّليختت  ام  ناعرس 

نزلا ةيذوب  لخدأ  بهار  وهو  امراديدوب ، لثم  صاخشأ  عبطلاب  كانه 

ّملكي نأ  نود  تاونس  عست  ةّدمل  رادج  ةهجاوم  سلج يف  هنإ  لاقيو  .صلا  ىلإ 

ةسرم هينافت يف  نكل  رادجلل ، هجاوم  وهو  دوقن  يأ  بسكي  ارو   ً.ادحأ 

نيذلا نزلا  ةفئاط  نم  يذوبلل  يحورلا  طابضنالل  جذو  ةباث  ناك  نزلا 

هنأ كش يف  الف  تاونس ، عست  ةّدمل  رادج  مامأ  سرم  سلج غ  اذإو  .هوعبتا 

بابسأ فوت  مدع  وأ  ءيش  يأب  همايق  مدعل  داقتنالاو  ءازهتسالل  ضّرعتيس 

.هترسأل شيعلا 

نحنف ً.ائيش  لعفن  نأ  نود  نم  سلجنل  قلخن  رشبلا   رشعم  اننإ 

بستُكي الو  انعم ، دلوي  رمأ  دادعتسالا  اذهو  .لمعلا  ةبغرلا يف  ىلع  نولوبجم 

تاناويحلا ضعبف  .ناسنإلا  نم  أّزجتي  ال  ءزج  هنإ  .ةايحلا  قحال يف  تقو  يف 

نأ عيطتست  تاناويحلا ال  نكل  اهئاقب ، ىلع  ظفاحتل  ًادهج  لذبت  اهنأ  يأ  لمعت ،

كلذ حرشأ  وعدو  .ناسنإلل  ًافالخ  ةطشنألا ، نم  تباث  ط  نع  دعتبت 

.ةلثمألا ضعب  مادختساب 
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ةبسنلاب ام  ٍّدح  ىلإ  ةمّدقتم  ةدّقعم  ةيئاذغ  تاداع  ءاملا  بلعثل 

اهلكأيو ًادئاع  حبسي  مث  طيحملا ، عاق  نم  راحملا  طاقتلال  صوغي  وهف  ناويحل ،

، ةدّدحم ةّمه  موقي  هنأك  ودبي  ارو  .هرهظ  ىلع  مئاع  وهو  ءاملا  حطس  ىلع 

هلعفت ام  لعفي  هنإ  .هسفن  ةيذغتل  ةيديلقت  ةقيرط  عقاولا  مدختسي يف  هنكل 

ًاقرط رّوطي  ءاملا ال  بلعثف  .ةديدج  ماه  موقي  هنكل ال  .طبضلاب  ءاملا  بلاعث 

.لاثملا ليبس  ىلع  هطقتلا ، يذلا  راحملا  يهطل  وأ  ءاذغلا ، ىلع  لوصحلل  ةديدج 

فارخلا لاثملا ، ليبس  ىلع  .ىرخألا  تاناويحلا  ىلع  قبطني  هسفن  رمألا 

فوص مادختسا  نكو  .انرظن  ةهجو  نم  اهلمع  وه  كلذو  اهفوص ، ليطت 

.هفوص ءا  ضرغ  كردي  فورخلا  نأ  ّكشأ يف  ينّنكل  ةديدع ، ضارغأل  فورخلا 

ّديج فوص  جاتنإل  ًايعاو  ًادهج  لذبي  هنأ ال  .كلذب ك  مايقلا  ىلع  لوبجم  وهف 

وهطت يهف ال  .ضيبلا  نم  ًائيش  جتنت  اهنكل ال  ًاضيب ، عضت  ةجاجدلاو  .قوسلل 

دّدحم ولس  ط  يف  طرخنت  اإو  اهضيبب ، رخآ  ًائيش  ضياقت  الو  ضيبلا ،

.بسحف

.بك ٍّدح  ىلإ  هتعيبطب  فلتخم  وهف  رشبلا  نحن  هيّدؤن  يذلا  لمعلا  امأ 

ىدل ةدوجوم  ةديرف  بهاوم  مادختساب  ديدج  ءيش  جاتنإ  ًاعيمج  عيطتسنو 

هللا معنأو  .اهسفن  ةّداملا  نم  ةعّونتم  ءايشأ  جاتنإ  ىلع  نورداق  نحنف  .انم  لك 

لمعلا رهوج  طبتريو  ً.اديدج  ًائيش  ثدحتسن  امدنع  ةعتملاب  ساسحإلا  انيلع 

قّوذتن ل  لمعلا  يف  ةبغرلاب  هللا  انابح  دقف  .رشبلا  ةعيبطب  ًاقيثو  ًاطابترا 

.هقلخ ام  ةعور 
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لمعلا تآفاكم 

.ّدحلا كلذ  دنع  رمألا  يهتني  الأ  ىلع  صرح  لمعلا ، هللا  انبهو  امدنع 

مظعم يف  ةأفاكملا  هذه  ذّختتو  .ديجلا  لمعلا  ىلع  أفاكن  هقلخ   دقف 

ةيحور ةعتم  نوكت  نأ  نكو  .ينهم  مّدقت  وأ  يلام  ضيوعت  لكش  تالاحلا 

.نيثك صاخشأ  نم  ءانثلا  ىلع  لوصحلا  نم  أت  ًاضيأ 

فرصب لمعلل  انسفنأ  هيف  سّركن  ًاماظن  هللا  قلخي  نأ  نكمملا  نم  ناك 

يتلا دوهجلا  لباقم  ًاضيوعت  حنُ  نأ  رّرق  هنكل  مأ ال ، أفاكنس  انك  اذإ  رظنلا ع 

ةلصاوم ءرملل  حيتي  يذلا  يسيئرلا  لماعلا  وه  كلذ  نأ  ملعي  ناكو  .اهلذبن 

ةرخافلا معاطملا  ةاهطلل يف  حسلاب  هللا  ىضق  ول  اذام  .ةياهن  ام ال  ىلإ  لمعلا 

كلتب ّعتمتلاب  مهل  حمسي  و  بسحف  ءالمعلل  ةزّيمم  ةمعطأ  اوّدعي  نأ 

بعصلا نم  نأ  تقولا  نم  ةّدم  دعب  ةاهطلا  رابك  دجيس  مهسفنأب ؟ ةمعطألا 

.مهلمعب رخفلاب  اورعشيو  يهطلا ، نونف  اونقتيو  مهتنهم ، اولصاوي  نأ 

.ّديجلا لمعلا  ىلع  أفاكن  اننأل  اهنيسحتو  انتاراهم  لقص  ىلع  ّثُحن  اننإ 

نمكت ةركفلا  هذه  فلخف  .كلذك  تسيل  اهنكل  ةينانأ ، ةركفلا  هذه  ودبت  ار 

ةعتم قّوذت  انل  حيتي  ًاماظن  قلخ  نأ  هتمحر  نمف  .ةميظعلا  قلاخلا  ةطخ 

.دبألا ىلإ  لمعلا 

ةيدقن ةأفاكملا  نوكت  ال  دق  نكل  رارمتساب ، انلمع  ىلع  أفاكن  اننإ 
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رارقتسا وأ  ليمج ، لزنم  وأ  ةحلاص ، ةرسأب  أفاكن  نايحألا  ضعب  .ةرورضلاب يف 

لمعلا ناسحإ  يّدؤي  نأ  نكو  .ةديدج  تاعورشم  ةبرجت  ةيّرحلا يف  وأ  يلام ،

اذكهو .ةيعتجالا  ةناكملا  عافتراو  اذلا ، نّسحتلاو  نيرخآلا ، يأر  نسح  ىلإ 

.اهلكش نع  رظنلا  فرصب  ةأفاكملا ، لمعلا  ناسحإلا يف  لمحي 

ىلع دوعي  طاشن  ّديجلا  لمعلاو  .ةميقلا  جاتنإ  لمعلا يف  رهوج  نمكي 

.ةعفنملا نم  ًاعون  ّدلوي  هنأل  انلمع  ىلع  ىزاجن  نحنف  .عفانملاب  هيّدؤي  نم 

وأ نيرخآلل  ًاجاعزنا  ّببست  يتلا  انلعأ  ىلع  رجؤن  امدنع  بنذلاب  رعشنو 

ثأت انلمعل  ناك  هنأ  عم  ةأفاكم  ىلع  لصحن  اننأل  ةكرشلاب ، ررضلا  قحلت 

وأ نيدعاولا ، لماعلا  ةبتر  ضّفخت  امدنع  أجافن  نل  كلذ ، سكع  ىلعو  .يبلس 

تقحلأ اذإ  تاهويرانيسلا ، أوسأ  يف  مهلمع ، نودقفي  وأ  مهرجأ ، نم  مصخي 

ةميق موقن  يذلا  لمعلل  نوكي  نأ  ضرتفملا  نمف  .ةكرشلاب  ررضلا  مهلعأ 

ىلع انلوصحل  نانتمالاب  رعشن  نأ  بجيو  .هيلع  أفاكن  كلذلو  ةعفنملاب ، دوعيو 

هنإف اذل  هسفن ، تقولا  قلاخلا يف  عنص  نم  ماظنلا  اذه  نكل  انلمعل ، لباقم 

.يعيبط ماظن 

ةأفاكم دهشن  كلذ  لعفن  امدنع  اننأل  لمعلل ، انسفنأ  سّركن  نأ  انيلع 

مضلا زخوب  رعشن  ةسح ، نود  نم  لمعن  امدنع  لباقملاب ، .ةيحورلا  ةعتملا 

.ماري ام  ىلع غ  ام  ًائيش  كانه  نأب  رعشنو  ءاوخلا ، وأ 

نأ دعب  اهتناكمو  هتلئاع  ةروث  دّدب  فرسم  ثيرو  ةصق  تعمس  ار 

يفو .ةلئاعلا  ةكرش  ةرادإ  ّىلوت  وأ  هيدلاو ، نم  دوقنلا  نم  ةبك  غلابم  ثرو 

ىلع هتردق  مدع  وه  نبالا  لشف  ببس  نأ  دجن  ةصقلا ، هذهل  ةديدعلا  خسنلا 

ةوجفلا ءلم  لواحيف  هلخاد ، ءاوخب يف  رعشي  كلذلو  لمعلل ، هتايح  صيصخت 
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فارسإب دوقنلا  قافنإو  تاّذلملا ، سغنالاب يف  لمعلا  ىلع  هتردق  مدع  عيملتو 

ًاضيوعت هّملستل  بنذلاب  رعشي  ةلاحلا  هذه  ءرملا يف  ً.اسلفم  هسفن  دجي  نأ  ىلإ 

، هسفن عادخب  هنع  بنذلا  اذه  عفد  لواحيف  .هل  هتايح  سّركي  لمع   نع 

ريدختل ةبيرغ  تارماغم  ىلع  مِدُقيو  ةينالقعب ، كفتلا  نع  ّفقوتيو 

.هسيساحأ

هسفن سّركي  نم  لشفي  نأ  ردانلا  نم  نأ  ىرن  انملاع ، رظنن يف  امدنع 

سيركت نم  مغرلا  ىلع  ًايلام  ًاحاجن  نوقّقحي  ال  نيذلا  صاخشألاو  .لمعلل 

ّدحب ّلث  كلذو  ريدقتلا ، ىلع  لوصحلاب  ةياهنلا  نوؤفاكي يف  مهلمعل  مهتايح 

هل انتايح  صّصخن  يذلا  لمعلا  بهذي  نلف  .مهلمع  ىلع  ةميظع  ةأفاكم  هتاذ 

انسفن ئلت  ركشلا ، عم  ةأفاكملا  هذه  ّملستن  امدنعو  أفاكي ، نأ  نود  نم 

.ةداعس
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3

لمعلل كتايح  سيركتل  ثالثلا  تاوطخلا 

: ىلوألا ةوطخلا 

كفغش فشتكا 

ءيش يأ  لبق  ىلوألا ، ةوطخلا  لمعلل ؟ انتايح  سّركن  نأ  اننك  فيك 

ام  لمعلل  كتايح  سّركت  نأ  ًادج  بعصلا  نمف  .انفغش  داجيإ  يه  رخآ ،

.هيلإ لي  كنأ  رعشت 

بعال حبصي  نأ  ّليخت  يف  ةبوعص  ءرملا  دجيس  لاثملا ، ليبس  ىلع 

ةساردلا تناك  اذإ  هتينب ، ةّوق  نع  رظنلا  فرصب  ًافرتحم ، ًاعراصم  وأ  لوبسيب 

راسم عابتا  ديرتو  ةساردلا  ةايح  ىوهت  هسفن  تناك  اذإ  .همتها  لك  يه 

وأ ةعراصملل  هتايح  سيركت  هيلع  لّهسي  نل  دبلا  هدادعتسا  نإف  يداكأ ،

.لوبسيبلا

انتايح سيركتل  قبسم  طرش  انفغش  فاشتكا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

لعأب نوموقي  نم  يس  ال  مويلا ، اعلا  صاخشألا يف  نم  ًاثك  نإف  لمعلل ،

تنك اذإو  .يلاحلا  مهلمع  مهفغش يف  فاشتكا  ةبوعص يف  نودجي  ار  ةيبتكم ،

نم نّكمتت  ارف  .لمألا  دقفت  الف  يعيبطلا ، كليم  ىلع  عت  كنأ   رعشت 

لمع داجيإ  ىلع  زيكرتلاب  كحصنأ  اذل  كتنهم ، يغتب  يعيبطلا  كليم  داجيإ 

يأ كلمع –  كفغش يف  تفشتكا  كنأ  تدقتعا  اذإو  .كفغش  يضري  هنأ  رعشت 
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.كلمعل اهلمكأب  كتايح  صيصخت  نم  ٍذئدنع  نّكمتتسف  كتلاسر - 

انعطق دق  نوكن  هفشتكن  امدنع  اننأل  انفغش ، فاشتكا  ىلع  دّدشأ  يننإ 

اننأب انروعش  رادقم  ّمهي  الو  .ةايحلا  يف  انتلاسرب  ءافولل  قيرطلا  فصن 

نإف ةايحلا ، ميظع يف  حاجن  قيقحت  ديرن  انك  اذإ  .بوهوم  وأ غ  نوبوهوم 

.هب نوفوغش  اننأ  دقتعن  يذلا  لمعلا  داجيإ  انيلع 

هب نوموقي  ام  رصتقا  اذإ  حاجنلا  اوقّقحي  نل  ةبهوم  ماّسرلا  كأ  نإ 

ءلعلا بهاوم  رهزت  نأ  نك  ال  كلذ ، وحن  ىلعو  .يبتكملا  لمعلا  ىلع 

هيف رهزت  نأ  نك  ناكم  ئرما  لكلف  .ءارعش  اوحبصي  نأ  اوّملعت  اذإ  ذاذفألا 

ىلع انعم  مءالتي  يذلا  لمعلا  داجيإو  ثحبلا  وه  ّمهملا  رمألا  .ةديرفلا  هبهاوم 

.هجو لضفأ 

: ةيناثلا ةوطخلا 

لمعلل ةسحلا  رّوط 

.ةسحلا كالتما  يه  لمعلل  انتايح  سيركتل  ّمهألاو  ةيناثلا  ةوطخلا 

املاطو ً.ارهاب  ًاحاجن  مهلك  اوقّقحي  نكل   اعلا ، ءايكذألا يف  نم  ثك  كانه 

وأ مهتاردق ، راهظإ  ءاكذلا  يديدشلا  صاخشألا  ضعب  عيطتسي  اذامل ال  تلءاست 

ضعب بقارأ  نأ  ترّرق  اذل  .لمعلا  يف  مّدقتلا  وأ  ّديج ، رجأ  ىلع  لوصحلا 

مهنأ ىلإ  تقولا  نم  ليلق  دعب  تلّصوتو  .ةيانعب  مهسردأو  صاخشألا  ءالؤه 

سحت نم  اننيب  صاخشألا  ذأ  ىتح  نّكمتي  نلو  .ةسحلا  ىلإ  نورقتفي 

امل سّمحتم  اونوكي  ام   ةديدج  تاراسم  حتف  وأ  لمعلا  يف  مهتاراهم 

.هب نوموقي 
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؟ ةديج تايراّخف  ةعانص  ةيّمهأ يف  ّدشألا  هنأ  دقتعت  يذلا  رصنعلا  ام 

اذإ ىتح  نرفلا ، هقرح يف  نود  نم  اهن  جتنم  ىلع  لوصحلا  نم  نّكمتن  نل 

لضفأو جيجزتلا ، ّداوم  لضفأو  ط ، لضفأو  تاراهملا ، لضفأ  كلت  انك 

ال ةسحلا ، نود  نمف  .لمعلل  انتسح  لداعت  نرفلا  يف  رانلاو  .ميمصت 

، بهاوملا لضفأ  انيدل  ناك  اذإ  ىتح  لوألا ، زارطلا  نم  جئاتن  قيقحت  عيطتسن 

.راكفألا لضفأو  تاراهملا ، لضفأو 

هسفن رمألاو  .هتلاسرب  ًافوغش  ناك  هنأل  ثكلا  قيقحت  نم  حيسملا  نّك 

هلعجي هدحو   كلذ  نكل  ءاكذلا ، قئاف  ناك  دقل  .طارقس  ىلع  قبطني 

ىتح ًافورعم  همسا  لعج  يذلا  ديحولا  ببسلا  لب  .ةدئار  ةيخيرات  ةيصخش 

يتلا ةكّرحملا  ةّوقلا  سويشوفنوك  فغش  ناكو  .هلمعل  ًاسّمحتم  ناك  هنأ  نآلا 

نّكو ً.اظعاو  دالبلا  بوجي  ناك  نيب  هعافدنا  رارمتسا  ىلع  تظفاح 

نع ةعرابلا  ميلاعتلا  نم  ًالئاه  ًاددع  هفلخ  كرتو  ظعولا  نم  اذوب  وميكَش 

ّبتي ك  ًادج ، ًايكذ  وميكش  ناك  دقل  .هتلاسرب  ًافوغش  ناك  هنأل  قئاقحلا 

يه ةسحلا  نكل  وميكش ." لثم  ذ  ، " ةدقلا ةيقرشلا  ةرابعلا  نم  كلذ 

.ةياهنلا هتلاسر يف  يّدؤي  وميكش  تلعج  يتلا 

نع رظنلا  فرصب  اعلا ، ىلإ  انبهاوم  جرخن  ام   دحأ  انظحالي  نل 

ىلإ جاتحن  ار  .ّقلأتلاو  راهزإلا  ىلإ  انبهاوم  عفدت  يتلا  يه  ةسحلاو  .اهقّوفت 

حاجنلا ىلإ  اندوقي  ام  يه  ةدّقتملا  انتسح  نكل  حجنن ، تالضعلا   وأ  لقعلا 

.ةياهنلا يف 

الو .قّوفتلا  نم  انعن  ةسحلا  ىلإ  راقتفالا  نإف  كلذ ، سكع  ىلعو 

روجأملا لمعلا غ  ىلع  اإو  بسحف ، روجأملا  لمعلا  ىلع  أدبملا  اذه  قبطني 
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يف حجنت  نأ  عيطتست  اهنإف  ةسحب ، لزنملا  تيبلا  ّةبر  ريدت  امدنعف  ً.اضيأ 

تيبلا ال ةبر  تناك  اذإ  ىرخأ ، ةيحان  نم  .هلمع  ةرسألا يف  ليعم  افت  معد 

ليعم نّك  ةبوعص  نم  ديزت  اهنإف  هب ، فغشلا  نم  ًالدب  اهلمع  يف  ةيلابم 

نل .برحلا  ىلإ  بهاذلا  دونجلا  رّوصت  .ميظع  حاجن  قيقحت  نم  ةرسألا 

.ةئدص مهفويسو  ةكّكفم  مهعورد  تناك  اذإ  ًاديج  لاتقلا  ءالؤه  عيطتسي 

ىلإ ّيضملا  لبق  مهمزلي  ام  لك  ىلع  مهلوصح  ىلع  صرحي  نأ  دحأ  ىلع  ّعتيو 
.برحلا

لك زواجتت  يتلا  ةرهوجلا  يه  ةسحلا  نأ  ىلع  ديدشتلا  ّمهملا  نم 

.حاجنلا قيقحتل  يعسلا  رخآ يف  ءيش 

: ةثلاثلا ةوطخلا 

نانتمالاب كبلق  ألما 

لمع قرط  ضعب  نأ  كاردإ  يه  لمعلل  انتايح  سيركتل  ةثلاثلا  ةوطخلا 

ةركفلا كلت  نأ  صاخشألا  ضعب  نظي  ار  .رشبلا  عأ  نع  ّةيفخ  ّلظت  اعلا 

.ةقيقحلا اهنكل  ةيفارخ ، وأ  يضاملا  ىلإ  يمتنت 

ةعضب اهدحو  نابايلا  يف  دجويو  .اعلا  يف  تاكرشلا  يالم  كانه 

قّقحت وأ  ةراسخب  تاكرشلا  هذه  نم  ثك  رادتو  .لقألا  ىلع  ةكرش  يالم 

اهيفظوم بتار  عفدل  دوقنلا  نم  يفكي  ام  اهيدل  نوكيو  لداعتلا  ةطقن 

تاكرشلا ىلع  ءادألا  يف  ًاثك  قّوفتت  تاكرشلا  هذه  ضعب  نكل  .بسحف 

ً.ايملاع عّسوتتو  ةقالمع  تاكرش  حبصتل  رّوطتتو  ىرخألا ،
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نم لكل  رباثملا  لمعلا  نوكي  نأ  نك  تاكرشلا ؟ هذه  حاجن  ّرس  ام 

بالود نارودل  نأب  رعشأ  نأ  الإ  ينعسي  ال  كلذ ، عم  .لاحلا  ةعيبطب  اهيفظوم 

فلخ نمكت  علاطلا  نسح  ريداقت  نأب  دقتعأ  انأو  .ءيش  لك  لبق  ثأت  ّظحلا 

.ةكرش مأ  درف  نع  ثّدحتن  انكأ  ءاوس  حاجن ، لك 

ىلع ّةيفخلا  علاطلا  نسح  ةوق  عيجشتل  ًاذإ  لعفن  نأ  اننك  اذام 

نأ نم  ّدب  ال  انظوظحب ، نمؤن  لو  .انظوظحب  نمؤن  نأ  انيلع  ًالوأ ، انتدعاسم ؟

نم مظعأ  هللا  نأ  دقتعت  تنك  اذإو  .انلمع  نع  ىضريو  انيمحي  هللا  نأب  رعشن 

وأ سّسؤملا ، وأ  كفالسأ  رعشي  نأ  نك  فيك  ّليختت  نأ  لواح  هيف ، رّكفت  نأ 

مهنأب رعشت  له  .كلمع  ىلإ  اورظن  اذإ  ةكرشلل  نوقباسلا  نويذيفنتلا  ءاسؤرلا 

باذتجال يساسأ  روعشلا  كلذ  ةكرابملاو ؟ ةداعسلاب  ساسحإ  نع  نوّربعي 

.علاطلا نسح 

نم سماخلا  وأ  عبارلا  ليجلا  دعب  عجارتلاب  تاكرشلا  نم  ثك  أدبت 

امدنعو .قباسلا  كلاملا  دوهج  ريدقت  نولمهي  يلاحلا  كلاملا  نأل  كلاملا 

ىنب نمل  نانتمالاب  روعش  هيدل  دوعي  الو  ةكرشلل  ةيلصألا  ةياغلا  كلاملا  ىسني 

.ةكرشلا ءادأ  فعض  أدبيو  ّعتلاب ، كلاملا  ّظح  أدبي  يلاحلا ، راهدزالا  ساسأ 

.لمعلل ةايحلا  سيركتل  يرورض  هللا  نم  هيجوت  ىلع  لوصحلا  نإ 

نم ٍذئدنع  نّكمتن  هللا ، ةكربب  ىظحي  هب  موقن  يذلا  لمعلا  نأب  نمؤن  امدنعف 

، انظوظح نم  نّسحي  هدييأتو  هللا  ةكرب  ىلع  لوصحلاو  .هل  انتايح  صيصخت 

.حاجنلا قيرط  انمامأ  حتفيو 

ةبغرلاو .ميظع  لمعب  مايقلل  يرهوج  رمأ  هل ، ركشلا  وأ  هللاب ، ناإلا 
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انتايح سيركت  نم  اننّك  ام  ه  هلل  صالخإلاو  ةميظع  ةياغ  ةمدخ  يف 

.انفغشل

.انسفنأ نم  مظعأ  وه  نمل  صالخإلاو  نانتمالا  ىلع  انحاجن  ّفقوتي 

دجيو داّقنلا  لثم  فّرصتي  ًاحاجن  بيصي  ال  هنكل  ءاكذلاب  ّعتمتي  نم  لعلو 

وه هلل  ركشلا  .هلمعل  ةسحلا  وأ  ركشلا  ىلإ  رقتفي  هنكل  نيرخآلا ، أطخلا يف 

نورخسي صاخشألا  ضعب  نأ  فسؤملا  نمو  .ةسحلا  ءارو  ةعفادلا  ةوقلا 

ىقبن نأ  انيلع  لب  مهمّكهت ، نم  جعزنن  الأ  انيلع  .هللا  نيركاش  نولمعي  نمم 

.حاجنلا قيقحتل  ةرباثملاو  لمعلا  لصاونو  كلذ  نم  ًالدب  نيركاش 

انتايح هل  صّصخن  ام  وه  لمعلاو  .لمعلل  انسفنو  انبلق  سّركن  نأ  انيلع 

، هللا ةياعرب  مامألا  ىلإ  مّدقتنو  هب ، لمعنو  انفغش ، ىلع  عن  امدنعو  .اهلمكأب 

.يحورلا حاجنلا  راسم  ىلع  ًامدق  سن  اننإف 

17



اثلا لصفلا 

انثتسا لمع  زاجنإ 
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: لوألا حاتفملا 

كفادهأو ةيساسألا  كتّمهم  ديدحت 

ةدّقتم انبولق  نأو  .هلعفنل  اندلو  يذلا  ام  نآلا  فرعن  اننأ  ضرتفنل 

انفغش شيعن  فيك  كلذ ؟ لعفن  فيك  .فغشلا  اذهل  انتايح  سيركتل  ةسح 

؟ ةايحلا اندوجو يف  ةياغ  قّقحنو 

لمع ءادأل  حيتافم  ةثالث  ةياعرلاب  دّهعتن  فيك  حرشأس  لصفلا ، اذه  يف 

ةفسلف ضرع  رّذعتملا  نم  ثيحب  ةايحلا  براشملا يف  نم  ديدعلا  كانه  .زّيمتم 

هجو ىلع  نورّدقي  ار  لعألا  نوطاعتي  نم  نكل  .عيمجلا  لمشت  لمع 

نهم يف  نولمعي  نم  نّكمتيسو  انه ، اهشقانأ  يتلا  تاداعلا  صوصخلا 

.مهفغش عابشإل  نولمعي  مهو  اهنم  ةماتلا  ةدافتسالا  نم  ىرخأ  تالاجمو 

هجو ىلع  لعألا  ىطاعتي  نمل  ةديدش  ةيمهأب  مّستيو  لوألا ، حاتفملا 

ام عرسأب  كلمعل  يساسألا  ضرغلا  باعيتسا  ةداع  باستكا  وه  صوصخلا ،

مهف باستكال  دارفألا ، فالتخال  ًاعبت  ةفلتخم ، تاقوأ  ىلإ  ةجاح  ةو  .نك 

ةلأسم مهفلا  اذه  ىلإ  لّصوتلا  ةّدم  لوطو  لمعلل ، يساسألا  ضرغلل  ّديج 

كلذ فّقلتي  نأ  عيطتسي  انضعبف  .ةردقلل  سايقم  وه  م  كأ  ةيصخش 

.رهشأ ةتس  ىلإ  لصت  ةّدم  نورخآ  قرغتسي  دق  نيب  ًاموي ، غلبت  دق  ةعرسب 

نأ نك  ذإ  ةرورضلاب  ةقّوفتم  ةردقم  ةعرسب  بعوتسي  نم  كلت  ال 
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ةردق نّسحتت  امدنع  نكل  .ديعبلا  ىدملا  ىلع  ًيظع  ًاحاجن  صخش  يأ  قّقحي 

نأ ىلع  طغضلا  دادزي  ةيسفانت ، كأ  عمتجملا  حبصيو  ةكرحلا ، ىلع  لماعلا 

ةثالث ىلإ  اهميسقتب  كلذب  مايقلا  اننكو  .ةعرسب  ةيساسألا  انتايلوؤسم  كردن 

.ةغصلا انفادهأو  مجحلا ، طّسوتملا  انفدهو  بكلا ، انفده  ةيسيئر : فادهأ 

لعألا ىطاعتي  نم  حاجن  حاتفم  نإف  ًاراركت ، كأ  ةنهملا  يغت  حبصي  امدنعو 

دمحأ يحمرلا  ةبتكم  .فادهألا    نم  ثالثلا  تاعومجملا  هذه  كاردإ  وه 

كتكرش لواحت  يتلا  ةيسيئرلا  ةّمهملا  وه  كلمعل  بكلا  فدهلا 

ل دهج  لذبب  كحاجن  صرف  ىلع  بك  سحت  لاخدإ  كناكمإبو  .اهقيقحت 

صئاصخلاو ةيسيئرلا ، تايلمعلاو  ةكرشلل ، يساسألا  فدهلا  ةعرسب  بعوتست 

ةّمهم تاسسؤملا  نم  عون  وأ  عاطق  لكلو  .ةسسؤملل  دّدحملا  عونلاو  ةيسيئرلا ،

.تاكلتمملا عيب  يه  ةيراقعلا  ةكرشلا  ةّمهم  لاثملا ، ليبس  ىلع  .هدّدحت  ةيسيئر 

علسلاب رجاتت  ةيراجتلا  ةكرشلاو  .ةيلام  تامدخ  ميدقت  ةيلاملا  ةسسؤملاو 

.ةيلودلا

نيزهاج حبصن  عمتجملا ، يف  ةكرشلل  يسيئرلا  رودلا  كردن  امدعب 

هب موقت  ام  مهفن  نأ  انيلعو  .فدهلا  كلذ  ىلإ  لوصولا  انترادإ يف  رود  ديدحتل 

مهفل ًاخأ ، .مجحلا  طّسوتملا  انلمع  فده  وه  انترادإ  رودو  .حوضوب  انترادإ 

انّفلك يتلا  ةدّدحملا  تايلوؤسملا  ىلإ  لصن  نأ  انيلع  انلمعل ، ةغصلا  فادهألا 

.ءايشألا ّططخم  هينعت يف  ام  رّكفن يف  مث  هيلع ، يوطنت  ام  لكو  اهب ،

مجحلا ةطّسوتملاو  ةبكلا  ضارغألا  مهف  صوصخلا  هجو  ىلع  ّمهملا  نم 

صخش لحم  ةفيظو  يف  لحن  امدنع  نك  ام  عرسأب  انتايلوؤسمل  ةغصلاو 

ناك ام  ةفرعم  ىلع  طقف  انزّكر  اذإ  ةلوهسب  بكرلا  نع  ّفلختن  نأ  نكو  .رخآ 
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ىلع ءايشألل ، ّماعلا  ّططخملا  كلذ يف  هينعي  ام  كفتلا يف  نود  نم  انفلس  هلعفي 

لمع ةقيرط  ّملعت  ىلإ  رطضن  دق  اننأ  او  .لمعلا  ءانثأ  ديزملا يف  ّملعتن  نأ  لمأ 

ضرغلا لافغإ  نإف  ةديدج ، ةكرش  ىلإ  انلاقتنا  دنع  هيلع  اندتعا  ع  ةفلتخم 

انفده ديدحت  اندتعا  اذإ  نكل  .ةبك  ءاطخأ  باكترال  ةضرع  انلعجي  دق  بكلا 

نأ دجنسف  ةيادبلا ، ذنم  ةغصلا  انفادهأو  مجحلا ، طّسوتملا  انفدهو  بكلا ،

، ًالماش ًهف  هراطإو  ديدجلا  انلمعل  ةيسيئرلا  ةّمهملا  مهفن  نأ  لهسألا  نم 

.نيزّيمتم ًالّع  انلعجت  ةداعلا  هذهو  .هتئيب  عم  ًاديج  ّفيكتنسو 
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2

: اثلا حاتفملا 

تايولوألا ديدحت 

ةاق انعضو  اذإ  .تايولوألا  ديدحت  وه  حجانلا  لمعلل  اثلا  حاتفملا 

، عوبسأ وأ  لمع  موي  ءانثأ  اهب يف  موقن  يتلا  تايلوؤسملاو  ّماهملا  لكب  ةلّصفم 

ىلع دجنسو  ّماهملا ، تائم  جاردإ  ىلإ  رمألا  انب  يهتني  ارف  يجذو ، رهش  وأ 

اذإ ام  كفتلا يف  نود  نم  ًاينيتور ، ّماهملا  هذه  نم  ديدعلاب  موقن  اننأ  حجرألا 

ىلع ّمهملا  نم  ًاديدج ، ًالمع  أدبت  امدنعو  .ال  مأ  ًاّقح  ةّمهم  ّماهملا  هذه  تناك 

لك ديدحت  كلذ  حاتفمو  .كّماهم  ةعجار  موي  لك  حتتفت  نأ  صوصخلا  هجو 

.ةيّمهألا بيترتب  اهفينصت  مث  كيلإ ، اهب  دهُع  يتلا  لعألا 

نمو ةيّمهأ ، كأ  اهيأ  ريرقتو  كتايلوؤسم  ةاق  ضارعتسا  ةداع  رّوط 

نإف كتاق ، ةّمهم يف  ةئم  كيدل  ناك  اذإ  .ةيّمهأ  ّلقألا  اهيأو  ةيّمهألا ، اهيلت يف 

نورشع وأ  رشع  ىظحيو  ةداع ، ةقئاف  ةيّمهأب  ىظحت  اهنم  ثالث  وأ  تنثا 

ّماهملا بحاصت  اهنكل  ةيرورض  ةيقبلا  نوكتو  ةيولوألا ، نم  ةيناثلا  ةبترملاب 

ً.اضَرَع ةّمهملا 

تهت كنأ  ينعي  كلذف  تاقوألا ، نم  تقو  يأ  قلاع يف  كنأب  ترعش  اذإ 

ذخأنل .ةيسيئرلا  كتايلوؤسم  ىلع  زيكرتلا  نم  ًالدب  ةضراعلا  ّماهملا  ةباغ  يف 

ءاضق كلذ  هبشي  لاثملا ، ليبس  ىلع  يبساحم  تانايب  لودج  ءاشنإ  ةمهم 
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نم ةياغلا  بعوتست  نأ  نود  نم  ماقرألا  ىلع  لمعلا  يف  كموي  ةيبلاغ 

زواجتت ةيمهأ  كأ  تارارق  ذاختا  ىلع  كتردق  نم  ّدحي  كلذو  .ّططخملا 

ًاديعب ءارولا  ىلإ  ةوطخ  وطخت  نأ  كيلع  ةلاحلا ، هذه  .ماقرألا يف  عم  لماعتلا 

وطخت نأ  نك  كلذ  دعبو  .تانايبلا  لودج  نم  ةياغلا  رّوصتل  تاباسحلا  نع 

رادقم يف  رّكفتو  ًاعاستا ، كأ  روظنم  نم  كلمع  صّحفتب  ةيفاضإ  ةوطخ 

ةضيرع ةرظن  يقلن  امدنع  نايحألا ، ضعب  يفف  .عقاولا  ةّمهملا يف  هذه  ةيمهأ 

، ةينيتورلا انّماهم  ضعبب  ةءافك  كأ  ةيلمع  لدبتسن  نأ  نك  هنأ  دجن  هذهك ،

.ةيرورض دعت  اهنأل   ّماهملا  كلت  ءاغلإ  نك  هنأ  ًانايحأ  دجن  ك 

، بولقملاب لمعلا  هيّمسأ  ا  مايقلا  أطخ  بكترن  نايحألا  ضعب  يف 

نم ًابك  ًسق  كلهتست  ةيّمهأ  ّلقأ  ماه  ءدبلا  يف  مثلا  انتقو  فزنتسنف 

نأ كلذ  نم  ًالدب  انيلع  ً.اقحال  الإ  ةيساسألا  تايلوؤسملا  ىلع  لمعن  الو  انتقو 

هيجوت يف  طرفت  كنأ  كردت  امدنعو  .عّسوتن  مث  ةيساسألا  تايلوؤسملاب  أدبن 

تايلوؤسملا دّدحت  نأ  ًالوأ  كيلع  نإف  ةيبناجلا ، ّماهملا  نم  ديدعلا  ىلإ  كتقاط 

دعب كيلعو  .تايلوؤسملا  كلت  معدت  يتلا  ةيوناثلا  ّماهملا  مث  ةيّمهأ ، كألا 

ام رظنت يف  نأو  .اهتيجاتنإ  رادقم  دّدحتو  ةيوناثلا  ّماهملا  كلت  عجارت  نأ  كلذ 

صخش ىلإ  اهضيوفت  نك  لهو  ّماهملا ، كلتب  مايقلل  مئالملا  صخشلا  تنك  اذإ 

تعجارو تايولوألا  تدّدح  اذإو  .اهلمكأب  اهنع  ينغتست  له  وأ  رخآ ،

مايقلا ىلإ  كب  ةجاح  ّماهم ال  دوجو  بلاغلا  ظحالتسف يف  ماظتناب ، كتايلوؤسم 

.اهب

كّماهم لكب  ةاق  عضو  يف  نمكي  كتءافك  ميظعت  ىلإ  قيرطلا  نإ 

غرفت نأ  دعبو  .اهتيّمهأ  بسحب  ج "  " ىلإ أ "  " نم اهفينصت  مث  كتايلوؤسمو ،
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ىلع ءانب  ج ،"  " ةئفلا يف  ماهملا  اهيلتو  ب ،"  " ةئفلا يف  ّماهملا  عجار  كلذ ، نم 

ءانثأ يفو  أ ."  " ةئفلا يف  ةفّنصملا  تايولوألا  قيقحت  يف  اهتمهاسم  رادقم 

يلاتلابو ةيسيئرلا ، كتايلوؤسم  معدت  ال  يتلا  ماهملا  ظحلا  ةاقلا ، ةعجارم 

امو كتايلوؤسم ، ةاق  اهيلع يف  يقبتس  يتلا  ماهملا  ام  رّرق  مث  .اهؤاغلإ  نك 

بصنم يف  تنك  اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلع  .اهنع  ّيلختلا  بجيو  ةيّمهأ  لقألا 

اهضيوفت  وأ  اهنع  ءانغتسالا  نك  يتلا  ّماهملا  فرعت  نأ  كيلع  نإف  يرادإ ،

.يرادإلا ىوتسملا  تاذ  لعألل  كتقاطو  هلمكأب  كتقو  صيصخت  نم  نّكمتت 

.يمويلا كلمع  ةجلاعم  ةيفيك  نأشب  رارق  ذاختا  يف  بولسألا  اذه  كدعاسي 

ءوسل ضّرعم  انلعجي  ام  ًاعم ، نآ  يف  ّماهم  ةّدع  عم  ةداع  لماعتن  نحنف 

امدنع ةّصاخ  ةيمهأ  تايولوألا  ديدحت  بستكي  كلذلو  .ةبهرلاو  ميظنتلا 

فقوملا اذه  لثم  يساسألا يف  لماعلاو  .كيلع  ّماهملا  هيف  محدزت  ًاموي  هجاوت 

اهنأ كلوؤسم  ىري  يتلا  لعألا  دّدح  .حاحلإلل  ًاقفو  تايولوألا  ديدحت  وه 

رّرق مث  .لجع  ىلع  ىّدؤت  نأ  بجي  يتلا  ماهملا  ةيولوأ  ّبترو  ًاحاحلإ ، كأ 

دعب هتجلاعم  نك  اهيأو  يروفلا ، كمتها  يعدتست  يتلا  ماهملا  ام  ةعرسب 

نك يتلا  ّماهملا  امو  مويلا ، رخآ  لبق  اهزاجنإل  ةجاح  يتلا ال  ماهملا  امو  ةعاس ،

كتايولوأ يف  قيقدتلل  تقولا  صيصختبو  .قحال  تقو  يف  وأ  ًادغ  اهزاجنإ 

ماهم ال ىلع  أطخلا  قيرط  نع  لمعلاب  نيرخآلا  لمع  رّخؤت  الأ  نمضت  ًايموي ،

ىلإ كدوقي  تايولوألا  ديدحت  ةداع  ناقتإ  نأ  .لجع ك  ىلع  كلوؤسم  اهبلطي 

ً.ازّيمتم ًالماع  حبصت  نأ 
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3

: ثلاثلا حاتفملا 

ةياعرلاب ةنسحلا  تاقالعلا  دّهعت 

صاخشألا عم  تاقالع  ةماقإ  وه  ًازّيمتم  ًالماع  حبصتل  ثلاثلا  حاتفملا 

، انئاسؤر عم  ةنسحلا  تاقالعلا  ةياعرف  .اهنيسحتو  مهعم  لمعت  نيذلا 

ال اننأل  جئاتنلا ، قيقحتو  ةسالسب  انلعأ  ءادأل  ةيرورض  انئالمزو  انيسوؤرمو ،

.ةتبلا اندرف  هلمكأب  لمعلا  زجنن 

رّوصتن نأ  اننك  لمعلا ، ناكم  ةنسح يف  تاقالع  ةماقإ  ةدعاسمللو يف 

نأ ك  اهسفن ، ةقيرطلاب  تاقالعلا  لك  ةبراقم  مدع  بجيو  .ةقالعلل  ًسر 

ًاليلد مّدقي  تائف  يف  مهعم  لمعن  نيذلا  صاخشألا  بيترتل  مسر  مادختسا 

ءالمزلا فلتخ  ةقالع  ةماقإ  اههجاون يف  نأ  نك  يتلا  رعاشملا  زرفل  ًاحضاو 

.مهنم لك  عم  لماعتلل  لبسلا  لضفأ  ديدحتو 

عم يقفألاو  يدومعلا  نيروحملا  عطاقت  دنع  تاقالعلا  مسر  فقن يف 

لمعن نم  لك  فينصت  نك  .انراسي  ىلإو  انني  ىلإو  انتحتو ، انقوف ، صاخشألا 

لك انقوف  اثلاو  لوألا  ناعبرلا  ّلث  .مسرلا  ةعبرألا يف  عابرألا  دحأ  مهعم يف 

لك عبارلاو  ثلاثلا  ناعبرلا  لمشيو  انبصنم ، نم  ىلعأ  بصنم  لمعي يف  نم 

مهتبترم لثتت  نيذلا  ءالمزلا  دجويو  .انبصنم  نم  دأ  بصنم  دجوي يف  نم 

.(1  ) لكشلا رظنا  .يقفألا  روحملا  ىلع  انتبترم  عم 
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دعاصلا مهسلا  ّلث 

مهربتعن نيذلا  صاخشألا 

يف مّدقتلل  انيعس  يف  انل  ةودق 

نورظني نم  دجويو  ةكرشلا ،

تحت ةداق  انرابتعاب  انيلإ 

يقفألا روحملا  شيو  .روحملا 

اذل .ةءافكلاو  ةردقملا  ىلإ 

نم نألا  بناجلا  لمشي 

ناعبرلا يدومعلا -  روحملا 

ربتعن نم  لك  عبارلاو -  لوألا 

روحملا راسي  ىلإ  انتاردقم  نع  مهتاردقم  لقت  نم  عقيو  .انم  ردقأ  هنأ 

.ثلاثلاو اثلا  عبرلا  يف  يدومعلا ،

لمعن نيذلا  صاخشألا  جردنو  عابرألل  ًاعبت  انمسر  رظنلا يف  نآلا  اننك 

ىلعأ بصانم  نولغشي  نيذلا  صاخشألا  لوألا  عبرلا  لمشي  .مهتائف  مهعم يف 

ًاصاخشأ اثلا  عبرلا  لمشيو  .انتاردق  مهتاردق  قوفت  نيذلاو  انبصانم  نم 

وأ مهّنس  ىلإ  لصن  امدنع  مهيلع  قّوفتن  ار  نكل  ةكرشلا ، ةبترم يف  انم  ىلعأ 

انم ّلقأو  ةبترم  انم  دأ  ءالمز  نم  ثلاثلا  عبرلا  نّوكتيو  .مهتربخ  ىوتسم 

.ةردقم لضفأو  ةبترم  دأ  ءالمز  نم  عبارلا  عبرلا  نّوكتيو  ةردقم ،

ًاثأت يف كألا  لوألا  عبرلا  مهؤسأ يف  تبتك  نيذلا  صاخشألا  نوكي 

ءاضعأ نم  ّملعتلا  حاجنلا  حاتفم  ّدعيو  .كتكرش  لماعلا يف  لك  نم  كمّدقت 

.مهاضر بسكو  ىذتحت ، ةلثمأ  ةباث  مهتبراقمو  ةئفلا ، هذه 
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ام مهل  ّرفون  نأ  انيلع  اثلا ، عبرلا  صاخشألا يف  عم  ةقالع  ميقن  امدنع 

يف صاخشألا  نأ  او  .مهقلق  ةراثإ  مدع  ىلع  ًاصرح  نمآلا  زّيحلا  نم  يفكي 

ةيانعلا  ىّخوتن  نأ  انيلع  نإف  مهدّدهت ، انتاردق  نأب  نورعشي  دق  ةئفلا  هذه 

وأ مهيلع  طغضلاب  ًاساسحإ  مهيدل  قلخن  نأك  ًايسفن ، مهيلع  مّدقتن  ال 

مالكلاو ةغلا ، نع  ةبترلا  ضفخ  مجني  ام  ًابلاغف  .ءافكأ  غ  مهنأب  داقتعالاب 

ةفاسم ميقن  نأ  انسفنأ  لخاد  انيلع  .ةئفلا  هذه  ءاضعأ  هلقني  يذلا  ءيدرلا 

انءاسؤر اوناك  اذإو  .هيف  فقن  يذلا  ناكملاو  هيف  نوفقي  يذلا  ناكملا  ةيفاك ب 

مهرابتعاب هنوّقحتسي  يذلا  مارتحالاب  مهلماعن  نأ  انيلعف  انترادإ ، ءاردم يف  وأ 

انسفنأ ىلع  مّدقتلا  بّنجتن  نأ  انيلعو  ايلع ، ةيلوؤسم  عقاوم  يف  ًاصاخشأ 

، ةقيرطلا كلتبو  .مهيلع  نوقّوفتم  وأ  ةردقملا  مهل يف  نوواسم  اننأ  داقتعالاو 

ًاببس اودجي  الأ  نمضنو  قلق ، نود  نم  مهلمعب  مايقلل  مزاللا  زّيحلا  مهحن 

.انلمع ءادأ  ءانثأ  انجاعزإل يف 

ب تاقالعلل  ةلثم  ثلاثلا  عبرلا  يف  نيدوجوملا  صاخشألاب  انتقالع 

مهتعضو يف نيذلا  صاخشألا  نوكي  نأ  حّجرملا  نمف غ  .نطاوملاو  يسايسلا 

يف صاخشألا  كرديو  .كيلع  اومّدقتي  نأ  نك  يسيئر  سفانم  عبرلا  اذه 

نإف اذل  ً.اثك  مهيلع  مّدقتم  كنأو  ةقّوفتم  تاردق  كيدل  نأ  ًاديج  ةئفلا  هذه 

ىلإ مهب  يّدؤيس  كتدايق  عابتاب  مهمايق  نأب  ةقث  ىلع  اونوكي  نأ  ديحولا  مهّمه 

فطلب ثلاثلا  عبرلا  نيدوجوملا يف  صاخشألا  لماعت  نأ  كيلعو  .رهاز  لبقتسم 

ليبنلا يسايسلا  لماعي  لثم  كتّبح ، مهطيحتو  قداص  صالخإو  ديدش 

تحمس وأ  كقيرف  نم  مهتجرخأ  اذإ  ًابلس  كؤادأ  ّرثأتيسف  .ّبحملا  هينطاوم 

كلمع ةرادإل  فظوملا  ءالؤه  لمع  نع  ءانغتسالا  نك  الو  .مهتاردق  دّمجتب 
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دحأ دقتني  نلو  .هدونج  نود  نم  جوفلا  طباض  ّلُشي  لثم  ةسالسب ، ةكرشلاو 

ىلعو .هرود  سيل  كلذ  نأل  طباضلا  لمعب  مايقلا  ةردقم  ىلإ  مهراقتفال  دونجلا 

ام مهل  مّدق  اذل  .ةئفلا  هذه  ةياعر  نع  لوؤسملا  دئاقلا  تنأ  كلذ ، وحن 

ّةبحملاب مهطحأو  نوعيطتسي ، ام  ىصقأ  لذبو  ةداعسب ، لمعلل  هيلإ  نوجاتحي 

.اهضويبو اهخارف  رويطلا  تاهّمأ  اهب  لماعت  يتلا  ّةيخسلا 

عبرلا يف  نودوجوملا  صاخشألا  كيلع  مّدقتي  نأ  حّجرملا  نم  ًاخأ ،

ًايّدحت هجاوتس  اذل  ةدايقلا ، ىلع  كتردق  نوربتخيسو  .تاونس  ةّدع  دعب  عبارلا 

ّعتمتيو .بوهوملاو  ءافكألا  صاخشألا  ةدايق  ىلع  كتردق  راهظإ  ّبلطتي 

نولمعي نيزّيمم  صاخشأ  داجيإ  يف  ةراهملاب  ًامّدقت  نوقّقحي  نيذلا  ءاردملا 

ةدايق ىلع  ةردقلا  ّدعت  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةزاتمم  جئاتن  قيقحتل  مهيدل 

.زاتمملا لاجلا  ةمس  ةراه  نيزّيمملا  دونجلا  نم  ةعومجم 

بك بلقب  ظافتحالا  كيلعو  .ةغلل  ملستست  الأ  وه  يسيئرلا  لماعلا 

.اومني ل  مهل  مزاللا  معدلا  ميدقتو  كعم  نولمعي  نم  تاراهم  حادتمال 

مهحنمو مهتاردقب ، رارقإلا  قيرط  نع  ةقثلا  ىلع  ةاق  ةنيتم  ةقالع  ئشنتسو 

ىراصق ةيئانثتسا  تاردق  نوكلت  نم  لذبيسف  .نوّقحتسي  يذلا  ريدقتلا 

، يركسعلا ويرانيسلا  .مهتّوق يف  طاقن  رّدقي  نم  ليبس  نوّحضيو يف  مهدهج 

ةرطاخملل دونجلا  عفدي  يذلا  صالخإلا  نم  عون  ىلإ  ةقثلا  هذه  رّوطتت 

ىلإ ةقثلا  هذه  رّوطتت  ةكرشلا ، ويرانيس  يفو  .مهدئاق  لجأ  نم  مهتايحب 

.كمّدقت ةمهاسملاو يف  كلمع  حاجن  ةدعاسملل يف  دوهجلا  سيركت 

نمو .كدرف  ءيش  يأ  يف  مّدقتلاو  حاجنلا  قّقحت  نأ  رّذعتملا  نم 

صاخشألا نم  ديدعلا  ذخأتو  بك  بلقب  ّعتمتت  نأ  حجنت  ل  يويحلا 
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ام كرتت  كلذ  دعبو  .مهمازتلاو  مهمعد  بستكتو  كيحانج  تحت  بوهوملا 

امدنع ثدحي  دق  م  قلقلاب  رعشت  الو  هللا ، ةئيشمل  كلبقتسم  نم  ىّقبت 

هئّبخي ام  ّلبقتل  ًاّدعتسم  نوكتس  .سأب  الف  كلذ  ثدح  اذإو  .كيلع  نومّدقتي 

لك نم  ةدافتسالل  كيدل  ام  لك  سّركتسف  مهسيئر ، تمد  ام  نكل  .كل  ردقلا 

.مهتاردق

كعقوم يف ةفرع  أدبت  نأ  كيلع  ةنسح ، تاقالع  ريوطتل  لمعت  امدنع 

نأو .لوألا  عبرلا  يف  ةجرد  عبرأو  سمخ  ةيوازب  عافترالاب  لمعلا  ناكم 

ىنميلا ةيوازلا  ةطقن يف  ىلعأ  ىلإ  جيردتلاب  يقترتو  راسملا  اذه  ىلع  ّرمتست 

ً.اضيأ ًازّيمم  ًالماع  نوكتل  كقيرط  ةيلمعلا  كلتو  .ايلعلا 

لمعلا وحن  ةيلاتلا  ةوطخلا  حبصت  ةثالثلا ، حيتافملا  هذه  كلت  امدنع 

، بك فده  ديدحت  ًالوأ  انيلع  .ةيجيتارتسا  ةيلقعب  لمعلا  ةبراقم  ّملعت  زّيمتملا 

ذّفننس فيك  ّبت  يتلا  تاءارجإلاب  ةلّصفم  ةاق  كلذ  ا يف  ةطخ ، عضو  مث 

مايقلا كل  نمضيسو  .انفده  قيقحتل  اهيلإ  جاتحن  يتلا  راكفألا  عون  امو  ةطخلا 

.مّدقتلا نم  ديزم  قيقحت  تاوطخلا  هذهب 
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ثلاثلا لصفلا 

حاجنلا مّلس  ءاقترا 
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؟ ينهملا حاجنلا  ام 

ريدقتلاب ىظحن  نأو  انلمع  يف  ةميظع  ءايشأ  قيقحت  يف  بغرن  انلك 

اذهو .عمتجملا  ىلعأ يف  ةناكم  ىلإ  هب  ىظحن  يذلا  ريدقتلا  اندوقيو  .انتازاجنإل 

سايقلا لهس  حاجنلا  تايقرتلا  لعجتو  بلاغلا  يف  حاجنلاب  هيلإ  شن  ام 

مادختسا نويذيفنتلا  ءاسؤرلاو  لعألا  داّور  عيطتسيو  .تاكرشلا  لماعلل يف 

مهلمع حبصي  امدنع  بّاتكلل  حاجنلا  ّأتيو  .مهحاجن  سايقل  مهلعأ  رّوطت 

.ةرهشلاو ةناكملاو ، يعتجالا ، مارتحالا  مهحن  ام  ًاعيبم ، بتكلا  كأ  نم 

بتكم يرادإ يف  دعاسم  لّوحتب  هنودهشي  يذلا  ّغتلا  مجح  ةنراقم  نكو 

.يذيفنت ريدم  ىلإ 

ار .ةايحلا  نم  ةفلتخم  ٍحانم  ةفلتخم يف  لاكشأب  حاجنلا  أي  نأ  نك 

ًايرخف يف ًابصنم  حن  نأك  كلمع –  جراخ  تالاجم  ةميظع يف  ًارومأ  قّقحت 

، اهيلع لصحت  يتلا  تالّهؤملا  عفرت  ار  يداكألا ، لاجملا  يفو  .ّيلحملا  سلجملا 

نوكي دقو  .كتنهم  حاجنلل يف  ًاسايقم  حبصتو  كبصنم  هاروتكدلا ، ةداهش  لثم 

ً.اضيأ حاجنلا  لاكشأ  نم  ًالكش  ةروهشم  ةعماج  نم  ةداهش  ىلع  لوصحلا 

.يروتسد دلب  يف  انم  نوشيعي  نيذلل  صرفلا  يواستب  ةنض  ة 

يتلا ةنهملاو  اهب ، قاحتلالا  ديرن  يتلا  ةسردملا  رايتخا  انعسو  نأ يف  كلذ  ينعيو 

اذإ رظنلا ع  فرصب  هعابتا ، ديرن  يذلا  ةايحلا  طو  اهئارو ، يعسلا  بغرن يف 

ىلإ رايتخالا  ةيّرح  يّدؤتو  .انيدلاو  نهم  نعو  ءارقف ، وأ  ءاينغأ  اندلو  دق  انك 
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قيرط ىلع  سلا  ءانثأ  يفو  .دارفألا  ضعبل  حاجنلا  قّقحي  ام  ةّرحلا ، ةسفانملا 

، حاجنلا ّملس  انضعب  يقتريو  ً.اضعب  انضعب  نم  انسفنأ  سحت  ّملعتن  حاجنلا ،

.قيرطلا ىلع  نورخآ  ّعتي  نيب 

كلذو .اعلا  ريدقتب  ىظحي  رمأ  حاجنلا  نأب  مومعلا  ىلع  دقتعنو 

.يلخادلا اعلا  يف  حاجنلا  قيقحت  ًاضيأ  انعسو  يف  نكل  ام ، ّدح  ىلإ  حيحص 

يف ةقومرم  ةناكم  قّقحن  اذإ   ىتح  ًادج ، ًاينغ  ًابلق  بستكن  نأ  انناكمإب 

اعلا اذه  كرتن  نأ  ةينيدلا  رظنلا  ةهجو  نم  حاجنلا  لاكشأ  نمو  .عمتجملا 

اذه تضرعتسا  دقو  .هانلخد  امدنع  هيلع  تناك  ع  ةيلقعلا  انتلاح  ءاقتراب 

مّدقتلا ىلع  لصفلا  زّكرأ يف  نأ  ّدوأ  اذل  ىرخألا ، يبتك  نم  ديدعلا  عوضوملا يف 

.يّداملا اعلا  ريدقتلا يف  ىلع  يوطني  يذلا  حاجنلا  عون  وهو  ينهملا ،
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2

: ةحجانلا ةينهملا  ةسملل  لوألا  طرشلا 

لمعلاب عاتمتسالا 

ّدجلا يف وهو  الأ  ًاحضاو ، حاجنلا  ّملس  ءاقترال  لوألا  طرشلا  ودبي  ار 

ًاّعقوتم باتكلا  اذه  تيقتنا  دق  تنك  اذإ  لمألا  ةبيخب  رعشتس  كلعلو  .لمعلا 

يتلا ةيساسألا  رومألا  نمف  .لمعلا  ّدجلا يف  بّنجت  كل  حيتي  حاجنلل  ّملعت ّرس 

نولمعيو لمعلاب  نوعتمتسي  مهنأ  حاجنلا  ىلإ  حجانلا  صاخشألا  دوقت 

ً.ااد كلذ  نوكردي  مهنكل ال  مهتاردق ، ىصقأب 

ال بسحف ، ًاّتقؤم  ًاحاجن  انل  لمحت  اهنإف  ّظح ، ةبرض  انتفداص  اذإو 

حاضيإلو .حاجنلا  نم  عونلا  اذه  قيقحتل  انتاردق  مدختسن  اننأل   ًااد ، ًاحاجن 

.ناحتمالا ىلإ  رظنلا  قرتساو  ةذتاسألا  ةفرغ  ىلإ  ّللست  ًابلاط  نأ  ضرتفنل  كلذ ،

ةعفترم يف ةجرد  ىلع  لصح  اذإ  ىتح  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  بلاطلا  ديفتسي  نل 

فرعت ةلئسأ  ىلع  يوتحي  هنأل  رابتخا  ّظحلا يف  كفلاحي  نأ  نك  وأ  .ناحتمالا 

رابتخا حاجنلا يف  كل  نمضي  نل  هدرف  رابتخالا  كلذ  ّظحلا يف  نكل  .اهتاباجإ 

، يقيقحلا اعلا  يف  ةسردملا ، جراخ  هسفن  رمألا  قبطنيو  .ةعماجلا  لوبقلا يف 

.ةايحلا براشم  لك  يفو 

ءانثأ يف  .ةيقيقح  فويسب  ةزرابملا  هبشت  يقيقحلا  اعلا  يف  ةايحلا 

كّدعي هدحو ال  بيردتلا  نكل  وبمابلا ، نم  فيس  مادختساب  نّرمتت  بيردتلا ،
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كيلع وبمابلا ، نم  فيسب  نيرمتلا  ةسلج  .يقيقح يف  فيسب  لاتقلاب  زوفلل 

دق يقيقح ، فيسب  لاتقلا  يف  نكل  .ةطقن  بسكت  ةحضاو   ةبرض  هيجوت 

.ةارابملا زوفلل يف  ررضلا  نم  يفكي  ام  فيسلا  سأرب  ةيضَرعلا  ةبرضلا  قحلت 

تاينقت مادختسا  تّملعت  ولو  .ةيقيقحلا  كتردق  ربتخي  يقيقح  فيسب  لاتقلا 

ام  ىودجلا  ةدع  نوكت  تاراهملا  هذه  نإف  نيرمتلا ، فيسب  ةقيقد 

.يقيقح لاتق  اهمادختسا يف  عِطتست 

هيض يذلا  تقولا  رادقم  نع  رظنلا  فرصب  هنأ  وه  هحاضيإ  لواحأ  ام 

ال هدحو  كلذ  نإف  ةفرعملا ، باستكاو  تايجيتارتسالاو  تّايجهنملا  عضو  يف 

ّبحت نأ  بجي  لمعلا ، كتردق يف  تابثإلو  .يقيقحلا  اعلا  كتردق يف  تبثي 

سحت نوعيطتسي  مهدحو  لمعلا  يف  نيّدجملا  صاخشألا  نأل  ًالوأ  لمعلا 

اذه ذخأت  نأ  كيلع  نكل  ةدّرجم ، ةقيقح  كلذ  ودبي  ار  .مهلمع  مهتاردق يف 

ً.احجان نوكت  نأ  تدرأ  اذإ  ّدجلا  لمحم  ىلع  رمألا 

قّقحي نأ  لبق  اهمسر  ماّسرلا  ىلع  يتلا  تاحوللا  ددع  مك  فرعت  له 

ىلع روصلا  نم  فالآلا  تارشع  نكي  نإ   فالآلا ، مسري  هنإ  ةيّنف ؟ ةفحت 

ةحول فالآ  ةرشع  مسري  نأ  هيلع  ناك  اذإو  ً.ايرقبع  ًالمع  جتني  ل  افناكلا 

ةلشاف تناك  ةقباسلا   9,999 لا ـ موسرلا  نإ  لوقت  له  ةيّنف ، ةفحت  ىلإ  لصيل 

.هتبهوم رّوط  دق  تاحوللا  كلت  يف  لمعلا  لك  نأل  حجرألا ، ىلع  ال  ًاما ؟

ىلإ لوصولل  هلذب  يذلا  ّداجلا  لمعلا  ىلع  ةأفاكم  يه  ةخألا  ةيّنفلا  ةفحتلاو 

.ةلحرملا كلت 

لوألا طرشلا  وه  لمعلا  يف  ةياغلاو  ةعتملا  داجيإ  نأ  ىرت  اذكهو 

.لمعلا دنع  هب  رعشت  نيذللا  ىضرلاو  ةعتملا  كلمع  ةأفاكم  نوكتو  .حاجنلل 
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.ةتبلا هنع  ّيلختلا  يف  بغرت  نل  كلمعب ، عاتمتسالا  ةلاح  غلبت  امدنعو 

ردصم لمعلا  حبصيسو  لمعلا ، ىلإ  لصت  امدنع  ةسحلاب  كانيع  ئلتمتسو 

.كتداعس

امدنع كلمع ؟ يف  ىضرلاب  روعشلا  ةيّمهأ  يف  قمعب  ًاموي  تلّمأت  له 

لاوط وأ  مويلا  ةياهن  لّمأتت يف  امدنع  ةداعسلاب  ئلت  ىضرلاب ، لمعلا  كرعشي 

ةداعسلا عاونأ  لك  ةعتملا  هذه  قوفتو  .هتزجنأ  يذلا  ّديجلا  لمعلاب  ةنسلا ،

ةطشنأ يف  ربكأ  ةعتم  نودجي  مهنإ  صاخشألا  ضعب  لوقي  ار  .ىرخألا 

ءالؤه نأ  دقتعأ  يننكل  ةضايرلا ، ةسرم  وأ  قرولا  بعل  لثم  ةيلستلا ،

مهنإ .لمعلا  يف  ّدجلا  نع  جتانلا  ىضرلاب  ساسحإلا  اوقّوذتي  صاخشألا  

ةيقيقحلا ةعتملا  دعب  اوفشتكي  مهنأل   رخآ  ناكم  ةداعسلا يف  نع  نوثحبي 

ّبحلا نع  طق  ىضري  لجرب ال  ليملا  اذه  هيبشت  نكو  .لمعلا  اهلمحي  يتلا 

.يفاكلا ردقلاب  اّهبحي  اهلجر ال  نأب  رعشت  ةأرما  وأ  اّهبحي ، ةأرما  نم  هاقلي  يذلا 

يغت نوّرمتسيو يف  ىرخأ ، ولت  ّبح  ةقالع  نولخدي يف  ار  صاخشألا  ءالؤه 

مهنكل .هنوديري  يذلا  ّبحلا  لك  مهل  مّدقي  يذلا  صخشلا  نع  ًاثحب  مهئاكرش 

ناكملا غ  ىرخأ  نكامأ  يف  هنع  نوثحبي  اوماد  ام  ةتبلا  ىضرلاب  اورعشي  نل 

مايقلا قيرط  نع  اهتبرجتو  ةعتملا  داجيإ  ىلإ  ةجاحب  مهنإ  .هيلإ  نومتني  يذلا 

.لوألا ماقملا  هب يف  مايقلا  مهب  ضرتفي  ا 

ىلإ ةرظن  يقلت  امدنعو  .ةنس  نثلاو  عبسلا  ام ب  انمظعم  شيعي 

هرابتعاب كعم  ىقبيس  هنأ  دقتعت  يذلا  ءيشلا  ام  كتايح ، ةياهن  يف  نسلا 

داهتجالا لك  نم  أي  يذلا  ىضرلاب  روعشلا  هنإ  ةلاصأ ؟ كألا  كتعتم  ردصم 

الو .اهدهشت  نأ  نك  ةعتم  مظعأ  ىضرلاب  روعشلا  اذه  كحنو  .هتلذب  يذلا 
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لثمو .لمعلا  رارمتسالاب يف  اإو  ةفداصملا ، قيرط  نع  كلذ  قيقحت  اننك 

نأ كيلع  نإف  مجنم ، بهذلا يف  ىلع  عتل  ّعم  ٍقمع  ىلإ  رفحلا  كيلع  ّعتي 
.لمعلا ةعتم  دهشتل  نسلا  نم  ًاددع  ةياعرلاب  كسفن  دّهعتتو  لمعت 

ًافالتخا ثدحيس  كلذ  نإف  كتنهم ، وأ  كفغش  داجيإ  تعطتسا  اذإ 

ال ار  مهنكل  تقولا ، ضعبل  لمعلاب  صاخشألا  ضعب  عتمتسي  ارف  ً.ابك 

ّرفوت نايحألا ، ضعب  يفو  .مهتنهم  وه  تقولا  ضعب  مهلمع  نأ  نوربتعي 

.لماكلا ماودلا  تاذ  فئاظولا  نم  لضفأ  ًارجأ  زجلا  ماودلا  تاذ  فئاظولا 

ةيقيقحلا ةعتملاف  .انعافدنا  ىلع  ةظفاحملل  يفكي  هدرف ال  ىلعألا  رجألا  نكل 

داجيإ وهو  الأ  اهزواجتي ، ءيش  نم  اإو  يدقنلا ، لباقملا  نم  أت  لمعلاب ال 

.ةايحلا ةعتملا يف 

طرشلاف .حاجنلل  ةيبهذلا  ةدعاقلا  هربتعا  ا  ءدبلا  انيلع  نأ  دقتعأو 

نمو .كلمع  ةعتملا يف  داجيإ  وأ  لمعلاب ، عاتمتسالا  وه  ةحجانلا  ةنهملل  لوألا 

ةدمل ًاحاجن  نوبيصي  ار  .حاجنلا  اوقّقحي  نأ  لمعلا  نوهركي  نم  ىلع  بعصلا 

ً.اليوط مودي  نل  مهحاجن  نكل  تقولا ، نم 
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: ةحجانلا ةينهملا  ةسملل  اثلا  طرشلا 

ًاعفان ًاصخش  نك 

ًاعفان وأ  ًاديفم  ًاصخش  حبصت  نأ  وه  حاجنلا  ّملس  ءاقترال  اثلا  طرشلا 

ّرس نإف  عئاشلا ، داقتعالل  ًافالخو  .هيلإ  يمتنت  يذلا  عمتجملا  وأ  ةسسؤملل 

؟ نثالا زييمتلا ب  كناكمإب  لهف  .ةردقملا  عفنلا ال  وه  حاجنلا 

بلجت مهتردقم  نأ  نودقتعيو  كلذ  مهف  صاخشألا يف  نم  ثك  ئطخي 

ةيفاك ةردقملا غ  نأ  ديب  .ةعفترملا  ةيعتجالا  ةناكملاو  ريدقتلاو ، حاجنلا ، مهل 

عافتراب نوهرم  حاجنلاف غ  .ام  ٍّدح  ىلإ  دعاست  اهنأ  عم  حاجنلا  نضل  ةداع 

عم كتاقالع  راطإ  يف  كتردقم  مادختسا  ةيفيكب  اإو  ةرورضلاب ، كتردقم 

.نيرخآلا

اذه دعاسي  نل  .ّداح  ياروماس  فيس  انيدل  نأ  ضرتفنل  كلذ ، حاضيإل 

رادقم نع  رظنلا  فرصب  محللا ، دادعإل  ةادأ  همادختسا  ديري  نم  فيسلا 

عيطقتل خبطملا  يف  ًارتميتنس  عست  هلوط  ًافيس  لمحت  كنأ  رّوصت  .هتّدح 

هذه ءادأب  يفي  ا  ّداح  فيسلا  نأ  عم  .لصبلا  وأ  مططلا ، وأ  لجفلا ،

هيبشت نكو  ً.اضيأ  همدختسي  نم  ىلع  ًارطخ  لّكشت  دق  هتّدح  نإف  ةياغلا ،

دق اهنكل  مئالملا ، ناكملا  ًادج يف  ةديفم  نوكت  اهنأ  يأ  فيسلا ، ةّدحب  ةردقملا 

نيديفم حبصن  ىرخأ ، ةرابعب  ً.ائطاخ  ًامادختسا  تمدختسا  اذإ  ةطخ  نوكت 
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يتلا ةعجلل  حبرلا  قيقحت  ةدعاسملل يف  انتردقم  مدختسن  امدنع  عفانو 

نل اننإف  انتردقم ، نم  عفتنت  ال  ةئيب  يف  لمعن  انك  اذإ  نكل  .اهيلإ  يمتنن 

أوسأ ًاضيأ يف  ررض  ثادحإب  انتردقم  تبّبست  ارو  انتردقم ، ةسرم  عيطتسن 

، انم لمعلا  ناكم  هّبلطتي  م  قّقحتلا  انيلع  كلذ ، كردن  امدنعو  .تالاحلا 

وأ ًافيس ، وأ  ةطاّقس ، وأ  ًاراشنم ، وأ  رفح ، ّكس  وأ  ًاصقم ، وأ  ىسوم ، ناك  ءاوس 

ً.اسأف

ةيفيك ةيفاك يف  ةفرع  ئدتبم  فظوم  ّعتمتي  ار  لاثملا ، ليبس  ىلع 

ديفتسي نل  هنإف  بتكم ، ًادعاسم يف  مدختسا  اذإ  نكل  .نيرخآلا  عم  لماعتلا 

رشنيو هءاسؤر  دقتني  ًاجعزم  ًاصخش  ربتعي  نأ  نك  لواح ، اذإو  .اهنم 

ار .دعاسم  ةباث  هتفيظو  ءادأ  نود  نم  لمعلا ، يف  هئالمز  نع  تاعاشإلا 

نيرشع وحن  ةيرشبلا يف  دراوملا  ةرادإ  ريدم  حبصي  نأ  ىلع  ةردقلا  هيدل  نوكي 

نأ اندرأ  اذإ  اذل  .ةردقملا  هذه  ىلإ  جاتحت  ار ال  ةيئادتبالا  هتفيظو  نكل  .ةنس 

انتفيظو اهّبلطتت  يتلا  ةردقملا  فرعن  نأ  انيلع  نإف  انتنهم ، يف  عفان  نوكن 

.اهسرا نأو  ةيلاحلا 

انيفكت طقف  ةدحاو  ةراهم  انم  ّبلطتت  ةايحلا ال  نأ  ىلع  دّدشأ  نأ  ّدوأ 

انب مّدقتت  امدنع  تاراهملا  نم  ةعّونتم  ةعومجم  ناقتإ  انيلع  لب  .رمعلا  لاوط 

اهنم راتخن  يتلا  تاودألا  نم  ةعومجم  هيدل  راّجن  لثم  نوكن  نأ  بجي  .ةايحلا 

مدختسن ىتمو  ًاشاقنم  مدختسن  ىتم  طبضلاب  فرعن  نأ  بجيو  .انفورظل  ًاعبت 

كلت انك  ولو  .ةقرطم  ىلإ  جاتحن  ىتمو  راشنم  ىلإ  جاتحن  ىتمو  ًاجاحسم ،

لثم نيأو ، ةراهم  يأ  مدختسن  ىتم  رّرقن  نأ  انيلع  نإف  تاراهملا ، نم  ديدعلا 

الإ هيلإ  يمتنن  يذلا  ناكملل  عفانو  نيديفم  حبصن  نلو  .هيبشتلا  اذه  حضوي 
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.ةردقملا هذه  نقتن  امدنع 

انتاراهم لقصن  نأ  انيلع  ةالملا ، فورظلا  ةالملا يف  تاراهملا  مادختسال 

نل كلذ ، فالخبو  .فورظ  يأ  يفو  ًاعفان  نوكي  اهنم  يأ  طبضلاب  فرعنو 

رسم مادختسا  انلواح  اذإ  .ىوصقلا  اهتقاطب  انتاراهم  مادختسا  نم  نّكمتن 

دحاو شنإ  اهنم  ةدحاولا  ةكس  بشخ  يتعطق  لصول  تاشنإ  ةتس  هلوط 

دق .لباقملا  بناجلا  نم  رهظيس  رسملا  نأل  ًاحجان  كلذ  نوكي  نلف  طقف ،

نم نأ  نودجي  ار  ءاّرقلا  نم  ديدعلا  نكل  ًاحضاو ، ًالاثم  ماسملا  نوكت 

نم ئاتسملا  نإ  لب  .مهفورظب  رمألا  ّقلعتي  امدنع  كلذ  لوبق  مهيلع  بعصلا 

ريدقت ىلع  وأ  ةيقرت  ىلع  اولصحي  الأ  ملظلا  نم  نأ  نودقتعي  مهتلماعم  ةيفيك 

لمعن ال  اننأ  نوكردي  ال  مهلعل  .مهلمع  يف  ةبكلا  مهتردقم  مغر  مهئاسؤر 

صاخشألا يف نم  ثك  ىلع  عفنلاب  دوعنو  حبرلا  قيقحتل  اإو  انتاردق ، تبثنل 

ةسسؤملا وأ  ةكرشلاف  .انلمع  ةميق  عفرت  يتلا  ةقيرطلا  يه  كلتو  .عمتجملا 

وأ تاجرد  ىلع  اهيف  لصحن  يتلا  ةسردملل  ةلثم  تسيل  اهيف  لمعن  يتلا 

.انئادأ ىلع  ءانب  ةداهش 

يف دهجلا  نم  ديزم  لذب  ىلإ  انتجاح  تدادزا  انتردقم ، تدادزا  لك 

ىلع نولصاحلا  صاخشألا  نوكي  ام  ًابلاغو  .ةعفنم  ىلإ  انتردقم  ليوحتل  لمعلا 

.مهاوس نم  ىلع  نوقّوفتم  مهنأب  نورعشيو  مهتردقم  نم  قثاو  عيفر  ميلعت 

اونّكمتي نل  مهنكل  .ةدوجلا  يلاع  لمع  ءادأ  ىلع  مهسفنأ  مهتقث يف  مهدعاستو 

فرصب اهلالغتسا ، نم  مهنّك  ةفيظو  اوعضوي يف  ام   مهتردقم  مادختسا  نم 

صاخشألا نم  ثك  دقتعيو  .يداكألا  ليصحتلا  يف  مهقّوفت  نع  رظنلا 

نوعيطتسي ام ال  ًابلاغو  .مهتردقم  ىلع  ليلد  ةيداكألا  مهتيفلخ  نأ  ئطخم 
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ًالدب مهئالمز  ىلع  موللا  نوقلي  مهنإف  اذل  اهب ، نوهجاوي  يتلا  جئاتن  اوّلبقتي  نأ 

ردقلاب اهنم  ديفتستو  مهتقاط  رّدقت  ال  اهنأل  لمعلا  ةئيب  ىلع  وأ  كلذ ، نم 

.لماكلا

الو .عفان  صاخشأ  ىلإ  نيرداق  ًاصاخشأ  اننوك  نم  لّوحتلا  انيلع  نإ 

بيترت ءيش  لكلف  .نآلا  ىتح  انتاراهم  لك  مادختسا  نم  نّكمتن  نإ   ّمهي 

، ةباغلا نم  بشخلا  عطقن  نأ  ًالوأ  انيلع  ًالزنم ، ينبن  نأ  اندرأ  اذإ  ً.ااد  مئالم 

نأ نك  الو  .حطسلا  ّطلبنو  لكيهلا  ئشنن  نأ  لبق  مئاعدلا  تيبثت  انيلع  مث 

.ةيلاتلا ةلحرملا  ىلإ  لوصولل  ةوطخ  يأ  زواجتن 

وأ هيلإ  يمتنت  يذلا  ناكملل  ًاديفم  تنك  اذإ  لّمأتو  كلخاد ، رظنا يف 

اثلا طرشلا  قيقحت  ىلع  كلذ  كدعاسيسف  كتردقم ؛ تابثإ  لواحت  كنأ 

.ينهملا مّدقتلل 
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: ةحجانلا ةينهملا  ةسملل  ثلاثلا  طرشلا 

نيرخآلا تاراهم  نم  دفتسا 

دادزا لكو  .كنوعبتي  نم  دوقت  نأ  كيلع  كتنهم ، حاجنلا يف  قيقحتل 

نأ بجيو  .مهب  ءانتعالا  كيلع  بجي  نيذلا  صاخشألا  ددع  دادزا  كحاجن ،

ّملس يقترت  امدنع  نسلا  ّرم  ىلع  مههّجوت  نيذلا  صاخشألا  ددع  عفتري 

ىلإ ءوجللا  ىلإ  كعفدي  ام  ضيفيس ، كلمع  ءبع  نأ  كلذ  ينعيو  .حاجنلا 

ةسمخ كانه  نأ  ضرتفنلو  .هب  مايقلا  عيطتست  ا ال  مايقلل  نيرخآلا  ةدعاسم 

نيذلا صاخشألا  ددع  عفتري  دق  ّىقرت ، امدنع  .نآلا  كيدل  نولمعي  صاخشأ 

ًاسيئر حبصت  امدنع  ةئم  ىلإ  ةياهنلا  يف  لصيسو  نيرشع ، ىلإ  مهيلع  دمتعت 

ً.ايذيفنت

ىلع ةردقلا  نع  ًادحاو  ًادرف  كرابتعاب  زاجنإلا  ىلع  ةردقلا  فلتخت 

نولمعيس نيذلا  صاخشألا  ددع  ترّكف يف  اذإو  .حاجنلا  كقيرف يف  ةدعاسم 

ىلع ةردقلا  ةيمنت  ءدبلا يف  نم  نّكمتتسف  ًاحجان ، حبصت  امدنع  كتدايق  تحت 

.نيرخآلا صاخشألا  ةدعاسم  نم  ةدافتسالا  نسح 

ةناعتسالا عطتسي  ام   هحاجن  ىلع  ةظفاحملا  نم  دحأ  نّكمتي  نل 

عيطتسي دق  .هتبهوم  رادقم  نع  رظنلا  فرصب  لمعلا ، زاجنإل  نيرخآلاب 

ال دق  هنكل  هدرف ، لمعلا  دنع  ةشهدم  جئاتن  قيقحت  تاعيبم  بودنم 
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اهيلإ جاتحي  يتلا  ةيفاضإلا  تاعيبملا  قيقحت  هيدعاسم يف  ةنواعم  نم  نّكمتي 

هب موقن  يذلا  لمعلا  يف  انتراهم  رادقم  تابثإ  نم  نّكمتن  ارو  .قيرفلا 

.نيرخآلا تاراهم  نم  ةدافتسالا  ةراهم  ىلإ  رقتفن  ار  نكل  اندرف ،

ءايشألا حالصإ  يف  ةيئانثتسا  تاراهم  كلت  ار  لاثملا ، ليبس  ىلع 

.اندرف ًابك  ىنبم  ينبن  نأ  عيطتسن  اننأ  ينعي  كلذ ال  نكل  انسفنأب ، اهبيكرتو 

ءانبل ةبولطملا  تاراهملا  نع  ةفلتخم  باحس  ةحطان  ءاشنإل  ةبولطملا  تاراهملاف 

ىلإ ةجاحب  اننإف  باحس ، ةحطان  ءانب  اندرأ  اذإو  .فقس  حالصإ  وأ  بلكل  تيب 

نوعمجيو ططخلا ، نوعضيو  طئارخلا ، نومسري  نيذلا  ينهملا  نم  قيرف 

بك عورشم  لكإ  ّبلطتي  اذل  .مهنوريديو  ءانبلا  لع  نومدختسيو  لاومألا ،

.مهل تيلعتلا  رادصإو  نيرخآلا  ةدايق  ىلع  ةردقلا  اذهك 

ةفرعم وه  حاجنلا  ّملس  ءاقترال  ثلاثلا  طرشلا  نأ  نآلا  تنّمخ  كلعل 

لمعن امدنع  نيرخآلا  تاردق  نم  ديفتسن  ىتمو  ةيتاذلا ، انتردق  مدختسن  ىتم 

ىلإ انتاراهم  مادختسا  نم  لّوحتلا  انيلع  انمّدقت ، ءانثأ  يفو  .انفادهأ  قيقحتل 

.نيرخآلا تاراهم  مادختسا 

نأ نك  ناك  نكل  ًيظع ، ًادئاق  ناك  تربانوب  نويلبان  نأ  فرعي  انلك 

ةيصخشلا هتردقف  .هدرف  دونج  ةرشع  ىتح  ار  وأ  يدنج ، ةئم  لتاق  ول  مزهي 

حبصأ هنكل  كألا ، ىلع  دونج  ةثالث  وأ  نثا ، وأ  ًادحاو ، ًايدنج  مزهي  نأ  هل  حيتت 

.دونجلا نم  فولألا  تائم  نم  ًاشيج  داق  امدنع  مزُهي  ًالاج ال 

.ينهملا مّدقتلا  قيقحتل  مساح  رمأ  ةردقلا  فالتخالا يف  اذه  مهف  نإ 

ىلع كلذ  نم  ًالدب  زيكرتلا  ديري  وأ  قرفلا ، ةيؤر  عيطتسي  نم ال  ناكمإب  نكل 
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تاراه دلوي  انم  لكف  .يصاصتخالا  راسم  عبتي  نأ  ةيصخشلا  هتاراهم  سحت 

دّهعت نكل  .دحاو  لاجم  ىلع  زيكرتلا  يف  ض  ال  اذل  ةفلتخم ، تاليضفتو 

ّدب الو  .ةنهملا  مّدقتلل يف  ةداع  يفكي  ةياعرلاب ال  ةصّصختملا  ةيدرفلا  انتاراهم 

مكارن امدنع  اننكل  .انتنهم  ةيادب  يف  انتردق  ىلع  دتعالا  نم  ديكأتلاب  انل 

بسك تاراهم  وحن  ًايجيردت  انزيكرت  لّوحن  نأ  انيلع  ّعتي  تاراهملاو ، ةفرعملا 

.ةيرادإلا تاراهملا  ىلإ  جاتحن  اننإف  ىرخأ ، ةرابعبو  .نيرخآلا  بولق 

اننّكو .نيرخآلا  تاناكمإ  زيي  ىلع  ةردقلا  ةيرادإلا  ةراهملا  ساسأو 

ةيرادإلا ةراهملا  ينعتو  .مهفعضو  نيرخآلا  ةوق  نطاوَم  ةيؤر  نم  ةردقلا  هذه 

نكامألا يف  مهعضوو  نيرخآلا  تاناكمإ  ميظعتل  لبسلا  لضفأ  ةفرعم  ًاضيأ 

ريدملا نم  ةبولطملا  ةيساسألا  ةراهملا  نإف  اذكهو  .مهتاردقم  ىلع  ءانب  ةالملا 

كلت كلذ  يف  ا  نيرخآلل ، ةيلخادلا  صئاصخلاو  تسلا  مييقتو  ةيؤر  يه 

.مهسفنأ صاخشألا  ءالؤه  اهكردي  يتلا ال 
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رشبلا مهف  قيمعتل  قرط  ثالث 

، نوشيعيو نوفّرصتيو ، نورّكفي  فيك  مهمهفو -  رشبلا  ةسارد  نإ 

ثلاثلا طرشلا  ناقتإ  مساح يف  رصنع  ًاضعب -  مهضعب  عم  تاقالع  نوميقيو 

ّملعتن نأ  اننك  ًالوأ ، .كلذب  مايقلل  ةيساسأ  قرط  ثالث  كانهو  .ينهملا  حاجنلل 

لعافتلاب نيرخآلا  نع  راكفألا  بستكنو  سوردلا  ّملعتن  نأ  اننك  .انبراجت  نم 

ّملعتنو ّملعم  ةباث  هعبتنل  همرتحن  ًاصخش  دجن  نأ  ةيناثلا  ةقيرطلاو  .مهعم 

نّسحنو ةّداحلا ، ةظحالملا  تاراهم  رّوطنو  ةقيقدلا  راكفألا  بستكن  فيك  هنم 

سانلا مييقتل  ةمزاللا  ةمكحلا  باستكا  كلذ  انل  حيتيو  .ةيكاردإلا  تاردقلا 

.ّةقدب ثادحألاو 

ثك ةءارق  يهو  ةحضاو ، رشبلا  نع  ّملعتنل  ةثلاثلا  ةقيرطلا  نوكت  ار 

.ىرخألا نم  ةعفنم  كألا  بتكلا  نم  عاونأ  ةعبرأ  ركذأ  نأ  ّدوأو  .بتكلا  نم 

نع صصق  ىلع  يوتحت  ةميظعلا  ةيخيراتلا  تايصخشلل  ةيتاذلا  سلا  ًالوأ ،

ًاساربن نوكت  دق  ةّديجلا  ةسلا  نإف  اذل  مهمسا ، عنصل  هوعبتا  يذلا  قيرطلا 

يضاملا ةفرعم  نأل  خيراتلا ، وه  اهأرقت  يتلا  بتكلا  نم  اثلا  عونلا  .حاجنلل 

فيكو ةيخيراتلا ، ثادحألا  فلتخم  ةساردو  .لبقتسملا  ّعقوت  يف  اندعاست 

ّعقوت نم  اننّك  مهلعأ  جئاتنو  اهعم ، ةيخيراتلا  تايصخشلا  تلماعت 

ةلثم ةيلمعلا  هذه  نوكت  دقو  .لبقتسملا  يف  انهجاوتس  يتلا  تالكشملا 

ّعقوتل ةقباسلا  تاناحتمالا  ةلئسأ  سردن  ذإ  تاناحتمالل ، دادعإلا  ةيفيكل 

44



.اهنع بيجن  نأ  انل  يغبني  يتلا  ةلئسألا 

يذلا رعشلا ، وأ  بدألا  وه  اهأرقت  يتلا  بتكلا  نم  ثلاثلا  عونلا 

ىلع صاخشألا  زّفحت  ةفلتخم  ءايشأ  ة  .نيرخآلا  يف  ّرثؤن  فيك  انّملعي 

يننكل .قطنملا  نورخآو  لمعلاب ، مايقلا  ىلع  لقعلا  هزفحي  مهضعب  .مهعاونأ 

مايقلا ىلع  صاخشألا  نم  ثك  زيفحتلو  .زفاوحلا  ىوقأ  ةفطاعلا  نأ  دقتعأ 

ةيويح ةوطخ  ّنفلاو  بدألاب  متهالا  ريوطتو  ً.ايفطاع  مهكارشإ  انيلع  لمعب ،

كّرحي يذلا  ام  فاشتكا  رعشلاو  بدألا  ةءارق  انل  حيتتو  .نيرخآلا  رعاشم  مهفل 

.مهبولق فاغش  سماليو  مهمهليو ، سانلا ،

وأ ةينيدلا  ميلاعتلا  ةءارق  انب  نسحي  ًارخآ ، ينعأ  الو  ًاخأو ، ًاعبار 

نم ةاقلا  سأر  يف  ةيحورلاو  ةينيدلا  بتكلا  عضن  نأ  انب  ردجيو  .ةيحورلا 

هذهف .بدألا  نم  قمعأ  ىوتسم  ىلع  سانلا  يف  ّرثؤت  اهنأل  ةيمهألا ، ثيح 

خسار يف ساسأ  ريوطت  اندعاست يف  اهتءارق  نإف  اذل  هللا ، ةئيشم  لقنت  بتكلا 

نحملا ىلع  ّبلغتت  يتلا  ةّوقلا  خسارلا  ساسألا  اذه  حبصيو  .انبولق  قعأ 

يدايق بصنم  ؤّوبتو  حاجنلا  ّملس  ءاقتراف  .ةايحلا  انهجاوت يف  يتلا  بعاصملاو 

سانلا بولق  لمع  قرط  ناقتإو  مهف  قيمعتل  ّرمتسم  دهج  لذب  ّبلطتي 

.مهلوقعو

: ةيتآلا يه  حاجنلا  ّملس  ءاقترال  ةثالثلا  طورشلا  نإ  لوقلا ، ةصالخ 

طرشلاو .هبحنو  لمعلا  ّدجن يف  نأ  انيلعف  .لمعلا  ةعتملا يف  داجيإ  لوألا  طرشلا 

.بسحف نيرداق  صاخشأ  نم  ًالدب  عفانو  نيديفم  ًاصاخشأ  حبصن  نأ  اثلا 

امو اندرف ، هب  مايقلا  عيطتسن  ام  زييو  انلمع  ليلحت  وه  ثلاثلا  طرشلاو 

اهعم لماعتلا  عيطتسن  ال  ةليقث  ةّمهملا  نأب  انرعش  اذإو  .انتردقم  قوفي 
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تاراهم كلذب  مايقلا  بلطتيو  .نيرخآلا  تاراهم  نم  ةدافتسالا  انيلعف  اندرف ،

.تاعوضوملا نم  ةعساو  ةفئاط  ةساردب  اهرّوطن  نأ  عيطتسن  ةيرادإ 

وجرأو .عاضوألاو  لعألا  عاونأ  لك  ىلع  ةثالثلا  طورشلا  هذه  قبطنت 

نأو ةيّدجب ، حاجنلل  ةماعلا  ةثالثلا  طورشلا  هذه  يف  اورّكفت  نأ  ًاصلخم 

ىلع ةثيثحلا  دوهجلا  لذب  نولصاوت  نيب  ةيهيجوت  ئدابم  ةباث  اهومدختست 

.حاجنلا راسم 
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عبارلا لصفلا 

ةدايقلا بلق  ًالماح  مّدقتلا 
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دئادشلا نوهجاوي  نويقيقحلا  ةداقلا 

تاذلا ناركنب 

ىلإ ًاضيأ  حمطنو  .بسحف  مهنهم  مّدقتلا يف  قيقحتب  انم  ثك  يفتكي  ال 

؟ حومطلا اذه  قيقحتل  لعفن  نأ  اننك  اذام  اذل  .هب  موقن  ام  ةداق يف  نوكن  نأ 

تانئاك اننأ  او  .ينهملا  مّدقتلا  انم  هّبلطتي  م  كأ  انم  بلطتت  ةدايقلاف 

حبصن هسفن   تقولا  ًايحور يف  ومننو  ةدايقلل  ومسن  نأ  انيلع  نإف  ةيناحور ،

اذه نم  حبصن  لو  .ةدودحم  ةداعس ال  جاتنإ  نوعيطتسي  نيذلا  ةداقلا  نم 

دئاقلا فّرعأ  انأو  .تاذلل  ركان  بلق  ىلإ  ةجاحب  اننإف  ةداقلا ، نم  عونلا 

انلهاجت اذإف  .ةيحورلا  ةصيصخلل  عفترملا  رايعملا  اذهب  يفي  نم  هنأب  يقيقحلا 

ةاناعملا الإ  انتدايق  بلجت  نلف  انتطلس ، لعتسا  انأسأو  ةيحورلا  انتيلوؤسم 

نلو يحورلا  رادحنالا  ىلإ  دئاقلا  اذه  لثم  هّجتيسو  .صاخشألا  نم  ثكل 

.ةيقيقحلا ةدايقلا  تابجاوب  ءافولا  نم  نّكمتي 

.مويلا اعلا  ةداق  مامأ  يّدحتلا  ثت  يتلا  ةيملاعلا  اياضقلا  نم  ثك  ة 

، اعلا يف  هب  نوموقي  ام  يف  لضفألا  مه  يملاعلا  انتداق  نأ  دقتعن  نحنو 

بعصلا نمف  .دئادشلا  عم  مهلماعت  نسحب  ةيقيقحلا  مهتردق  نوتبثي  مهنكل 

يّدحتلا ثي  ام  دجوي  ال  ذإ  ةيدرولا ، فورظلا  يف  ةيقيقحلا  ةدايقلا  ديدحت 

ام خ  ىلع  رومألا  نوكت  امدنع  تارارقلا  ذاختاو  ةطلسلا  مادختسا  نأشب 

يفو ةّدشلا ، تاقوأ  ةدايقلاب يف  عالطضالا  ةيفيك  بك يف  قرف  كانه  نكل  .ماري 
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ىلع نوظفاحي  نويقيقحلا  ةداقلا  .نويقيقحلا  ةداقلا  زربي  فقاوملا  هذه  لثم 

ةيح نورّكفيو يف  رعذلاب  صاخشألا  نم  ثك  باصي  نيب  مهشأج ، ةطابر 

ةأجف نولّوحتي  الف  .ةصيوع  تالكشم  نوهجاوي  امدنع  ىلوألا  ةجردلاب  مهسفنأ 

مهتاطلس عازتنال  اوؤاج  مهنأ  نم  نوشخي  نم  عمقب  نوؤدبيو  ةوسقلا  ىلإ 

فرصب ةبعصلا ، تاقوألا  ءودهب يف  لمعلا  نويقيقحلا  ةداقلا  لصاوي  لب  .مهنم 

راظتنا ءانثأ  مهسفنأ يف  ريوطت  نوّرمتسيو يف  .مهمهف  ةءاسإ  رادقم  نع  رظنلا 

راهظإل ةمداقلا  ةصرفلا  أت  امدنع  نيّدعتسم  اونوكي  فورظلا   نّسحت 

.مهتاردق

ىلع قبطنت  ام  رادق  لعألا  ةداق  ىلع  ةدايقلا  يتفسلف يف  قبطنت 

ةكرشلل ّومنلا  ام  فظوم  لمع  بلج  اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلع  .يسايسلا  ةداقلا 

يف ًاثك  مّدقتي  ار  هنإف  ام ، ٍّدح  ىلإ  عاطقلا  يف  ةيتاوملا  تاهاجتالا  لضفب 

نع ّقحتسم  مّدقتلا  كلذ  ناك  اذإ  ديدحتب  ليفك  لبقتسملا  نكل  .ةكرشلا 

ةثم ًافورظ  هجاوي  امدنع  يقيقحلا ، دئاقلا  تامّوقم  كلت  هنأو  ةرادج 

عبرأو ثالث  ب  ام  ّدت  يتلا  ةينهملا  هتسم  نم  ام  ةلحرم  يف  يّدحتلل 

وأ ةيتاوملا ، حايرلا  رسحنت  امدنع  رهظتس  يتلا  هفعض  طاقن  هاّدحتتسو  .ةنس 

.هّدض بلقنت  وأ  ّفقوتت ،

، مويلا اههجاون  يتلا  ةّرقتسملا  غ  ةيلودلاو  ةيداصتقالا  فورظلا  يف 

.قباسلا يصخشلا  مهحاجن  ّلجس  نم  ثكب  كأ  انتداق  رهظي  نأ  ىلإ  جاتحن 

لاجرلا نم  ةداق  ىلإ  ام  ةسسؤم  نولماعلا يف  وأ  ام  دلب  نونطاوملا يف  جاتحيو 

ئواسملا نم  مغرلا  ىلع  ةّدشلا  تاقوأ  ةيلوؤسملا يف  نولّمحتي  نيذلا  ءاسنلاو 

، ةيتاوم فورظ غ  مهتاردق يف  اوربتخا  ةداق  ىلإ  ةجاحب  اننإ  .مهيلع  دوعت  يتلا 
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حاجنلل يف ةرباثمو  ّدجب  اولمع  وأ  ةيعاوط ، هيرك  لمع  ةيلوؤسم  اولّمحت  وأ 

.انلبقتسم نودوقيس  نيذلا  ءاسنلاو  لاجرلا  مه  ءالؤه  .ةضماغ  تاعاطق 

ةخألا تاونسلا  ًابك يف  ًاّو  تقّقح  يتلا  تاكرشلا  نم  ثك  تدافتسا 

هجاويسو يهتني ، ام  ناعرس  يداصتقالا  راهدزالا  نكل  رهدزم ، داصتقا  نم 

نأ بجي  ةسعلا ، تاقوألا  هذه  أت  امدنعو  .تامزألا  نم  ًاثك  داصتقالا 

ةيذالوف باصعأ  ىلإ  جاتحيسو  .ةمزألا  عم  لماعتي  فيك  ةنيفسلا  نّابر  فرعي 

.ةنحملا ءانثأ  ةرباثملا يف  ىلع  هتدعاسمل  ةربخلاب ، الإ  لقصت  ال  ةيندب ، ةيويحو 

نع ثحبلا  نع  اوّفقوتي  نأ  بابشلا ، ةّصاخبو  عيمجلا ، ىلإ  يتلاسر 

الأ انيلعو  .كلذ  نم  ًالدب  ةهيركلا  لعألا  ىلإ  اوهّجوتيو  عئاش  لمع  ةربخلا يف 

اهيف انسرد  يتلا  تاعماجلا  ةعمس  ىلع  ءانب  ةدايقلا  تاناكمإ  كلت  نم  دّدحن 

غ فورظلل  ًاعوط  مكسفنأ  اوضّرع  .بسحف  اهيف  انلمع  يتلا  تاكرشلا  وأ 

ةنهم ال ىلع  مكلبقتس  اونهارتل  حومطلا  نم  يفاكلا  ردقلاب  اّولحتو  .ةيتاوملا 

صاخشألا نم  ثكف  .مالحألا  انّوكم  حومطلاو ه  يّدحتلا  نأل  ةضماغ  لازت 

اوحبصيو ةبك ، ةكرش  اولمعيو يف  ةقومرم ، ةعماج  اوجّرختي يف  نأب  نوملحي 

ياعملاب ًادئاق  كنم  لعجت  دق  تازاجنإلا  هذه  نأ  عمو  .يذيفنت  ءاردم 

لمعلا كرمع يف  ءاضق  نم  ثكب  كأ  ىلإ  حمطت  نأ  كيلع  نإف  مويلا ، ةدئاسلا 

يف ةسحلا  ثي  ام  كانه  سيلف  .لعفلاب  صاخشألا  دحأ  اّهلح  ةلداعم  ىلع 

ًاثك ّبلطتي  امدنع  ثكب  ىلعأ  نوكي  حاجنلا  دئاع  نإ  لب  ةلهس ، ةلداعم  ّلح 

.لمعلا ّدجلا يف  نم 
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ءارو نوعسي  عملألاو  لضفألا  صاخشألا 

تاعاطقلا عاونأ  فلتخم 

ةكرشلا وأ  اهب  انقحتلا  يتلا  ةعماجلاب  انحاجن  دّدحتي  نأب  حسلا  نإ 

ىرن نأ  اننكو  .قيرطلا  ىلع  بعاصم  ىلإ  يّدؤي  نأ  نك  اهل  انلمع  يتلا 

تّفظو ةديدع ، دوقع  لبق  .بعاصملا  نم  عاونألا  هذه  نع  ةلثمأ  لعفلاب 

لضفأ ةصخصخملا  ةينابايلا  ةيديدحلا  ككسلا  ةكرشو  ذالوفلا  تاكرش 

ذالوفلا ةعانص  تناك  امدنع  كلذ  ثدح  .تاعماجلا  ّمهأ  نم  جّرختملا 

.هيف لمعلل  ًاقومرم  ًاعاطقو  دلبلل  يرقفلا  دومعلا  لازت  ةيديدحلا ال  ككسلاو 

.لبق نم  اهب  ّعتمتي  ناك  يتلا  ةقومرملا  ةناكملاب  ىظحي  ذالوفلا  دعي  نكل  

.نسلا ّرم  ىلع  عجارتلا  نم  هسفن  عونلا  ةيندملا  ةمدخلا  عاطق  دهشو 

ةقومرم ةناك  ىظحي  ًهم  ًالمع  ّدعت  ةيندملا  ةمدخلا  فئاظو  تناك  دقف 

ةبخن نوحومطلا يف  نوجّرختملا  ناكو  .نيرشعلا  نرقلا  نم  خألا  مسقلا  ىتح 

ةّيندتم فئاظولا  هذه  نكل  .فئاظولا  هذه  لغشب  نوملحي  تاعماجلا 

ً.اظوحلم ًاعجارت  ةيندملا  ةمدخلا  نهم  دهشتو  مويلا ، ةناكملا 

ءبع تحت  نوناعي  صاخشألا  نم  ديدعلا  نأل  ساكعنالا  اذه  ثدح 

اذه نأل  ةمّدقتملا  نادلبلل  ةيعويشلا  ةمظنألا  تكّكفت  دقو  .ةبكلا  ةموكحلا 

نونطاوملا اهمعدي  نأ  بجي  ةمّخضتم  ةموكحل  جيورتلا  أطخ  بكترا  ماظنلا 

51



، ةيباقر فئاظو  صاخشألا يف  نم  ًاثك  ةموكحلا  فظوت  امدنعف  .نوعومقملا 

امدنعو هتيويح ، عمقو  بعشلا  ةطشنأ  حبك  هتقاط يف  نم  ثكلا  دلبلا  قفني 

ةموكح ةحلاصلا  ةموكحلا  لباقملاب ، ً.اموتحم  رادحنالا  حبصي  كلذ  ثدحي 

دمتعتو .هراهدزاو  بعشلا  ّو  زيفحتب  ةيمنتلاو  ةينطولا  ةولا  ىعرت  ةغص 

لثم دوجوبو  .ةرهدزملا  هتآشنمو  اهبعش  ةعاجشو  ةقث  ىلع  ةحلاصلا  ةموكحلا 

.يغبني راهدزالا ك  نم  هلمكأب  دلبلا  نّكمتي  ةموكحلا ، نم  عونلا  اذه 

ةبكلا ةموكحلا  ب  رايتخالا  سانلا  هجاويس  ةمداقلا ، تاونسلا  يف 

نم يفكي  ام  ىلع  لوصحلا  يف  اعلا  بوعش  بغرتسو  .ةغصلا  ةموكحلاو 

تاهاجتالا شت  ك  ّعقوتأو ، .اهنادلبلو  اهسفنأل  راهدزالا  قيقحتل  ةيّرحلا 

اذه قّقحت  اذإو  .ةرهش  كألا  رايخلا  ةغصلا  ةموكحلا  حبصت  نأ  ةيلودلا ،

تاعاطق يف  ثدحيس  نابايلا  يف  ةيندملا  ةمدخلا  يف  ثدح  ام  نإف  ّعقوتلا ،

.ةمزأ هجاوتس  عملألاو  لضفألا  اهءارو  ىعسي  ناك  يتلا  فئاظولا  نأ  يأ  ىرخأ ،

مظعم اهبّنجتيو  ةهيرك  فئاظو  ءارو  يعسلاب  ةبهوم  كألا  صاخشألا  أدبيسو 

ةرهش ديزتس  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةروهشم  نهملا  هذه  حبصتسو  صاخشألا ،

ال تامدخو  تاجتنم  عم  لماعتت  يتلا  تامولعملا  ايجولونكت  لثم  تاعاطق 

ًالايخو ًانسح  ًاقوذ  ّبلطتت  يتلا  ءايزألاو  ةرشابم ، اهسمل  وأ  اهتدهاشم  نك 

دمحأ يحمرلا  ةبتكم  ً.ابصخ 
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ةديدج تالاجم  فادهتسا 

مودت ال  ثيحب  ةبك  ةعرسب  يفتختو  تاكرشلا  زربت  مايألا ، هذه  يف 

نإف تايغتلا ، هذه  لك  يحوت  كو  .طّسوتملا  يف  ةنس  ثالث  نم  كأ 

كنأ كلذ  ينعيو  .ينهملا  راسملا  ءانثأ  ةعرسب يف  ّغتتس  تاعاطقلاو  فئاظولا 

لبقتسم يف ءارو  ىعست  نأ  كيلع  نإف  ًادئاق ، نوكت  نأ  ىلإ  حمطت  تنك  اذإ 

نم ددجلا  ةداقلا  أيسو  ً.اما  رهدزتو  رّوطتت  و  ًاثيدح  ترهظ  تاعاطق 

حاجنلاو يف مهسفنأ ، رابتخال  ةصرفلا  مهل  حاتت  ثيح  ةرّوطتم ، تاعاطق غ 

قيرط سانلا  ىلع  اوضرعي  نأ  ىلع  ةردقملا  ريوطتو  قيلا ، مادعنا  زواجت 

ةيداكألا تاداهشلا  نولمحي  نم  نهس  لاثملا ، ليبس  ىلع  .مامألا  ىلإ  مّدقتلا 

تاجردلا نأ  عمو  .مهتسارد  لاج  ًاثك  ّقلعتت  ال  نهم  ىلع  مهلبقتسم 

يف نوضاغتيس  صاخشألا  نم  ًاثك  نإف  بك ، جاورب  ىظحت  تاداهشلاو 

.ةديدج قافآ  ءارو  ًايعس  مهتاداهشو  مهتاجرد  نع  بيرقلا  لبقتسملا 

ددع راتخي  ثيحب  بك  ريدقتب  ىظحت  ةنهم  ّبطلا  لاثملا ، ليبس  ىلع 

صاخشألا  نم  ًاثك  نكل  .ّبطلل  ةيلكب  قاحتلالا  نيزّيمتملا  بالطلا  نم  بك 

ةناكملا ضرعي  ّبطلا  نأل  نكلو  ًاقح ، هب  نوفوغش  مهنأل  ّبطلل  اوبذجني 

نمو .ةبكلا  تاكرشلا  اع  يف  دجوي  يذلا  عفترملا  لخدلاو  اهسفن  ةقومرملا 

ىلإ نورقتفي  نيذلا  صاخشألا  نم  ًاثك  ةهشلا  نهملا  بذتجت  نأ  ّمتحملا 

ثك ديعيسو  ءّابطألا ، يف  بك  ضئاف  كانه  حبصيس  ام  ناعرسو  .دادعتسالا 
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ءّابطأ كانه  نوكيس  .ينهملا  مهراسم  يغت  نورّرقيو  مهتنهم  كفتلا يف  مهنم 

نم ًاما  فلتخم  عون  ءارو  نوعسيو  ّبطلا  يف  مهتداهش  نع  نوضاغتي 

تسجاملا تاداهش  نولمحي  نيذلا  ءلعلاو  نوسدنهملا  ىّدحتيسو  .لمعلا 

ًائيلم لبقتسملا  نوكيسو  .لمعلا  ًاما يف  ةفلتخم  عاونأ  مهسفنأ يف  هاروتكدلاو 

ةنهم ءارو  نوعسيو  يّدحتلل  ةراثإ  كأ  راسم  رايتخا  يف  بغارلا  صاخشألاب 

.ةديدج

هاجتا ب  نوزّيمتملا  صاخشألا  راتخيس  بيرقلا ، لبقتسملا  يف 

تاكرشلا وأ  ةغصلا  ةرماغملا  تاكرشلا  وه  لوألا  ينهملا  رايخلا  .ينهم 

ةعومجمو يداكألا ، مهخيرات  مئالت  اهنكل  دعب  ةروهشملا  غ  ةئشانلا 

ءارو يعسلا  اثلا  ينهملا  رايخلاو  .ّكحملا  ىلع  مهتاردق  نوعضيسو  مهتاراهم ،

ار لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةعماجلا  هوسرد يف  لمعلا ع  نم  ًاما  فلتخم  عون 

نولمحي نوسدنهمو  نوناقلا ، يف  ةداهشب  اوؤدب  نويداصتقا  انيدل  نوكي 

ناذه حبصيسو  .ّبطلا  يف  ةداهش  نولمحي  لعأ  داّورو  بدألا ، يف  ةداهش 

لبقتسملا يف نع  ّملعتلا  ةبوعص  ديازت  عم  ةيمهألا  يديازتم  نهملل  ناهاجتالا 

بالطلل جماربلا  هذه  ّملعت  امدنعف  .ةصّصختملا  جماربلاو  ةيعماجلا  تارّرقملا 

ً.ادق حبصأ  دق  اهمظعم  نوكي 

، ةبرتقملا لبقتسملا  تاجوم  يفو  يقيقحلا  اعلا  يف  نآلا ، دجن  نأ  نك 

انيلعو .لبقتسملا  ىلإ  قيرطلا  حتفت  ّةلدأو  مداقلا  رصعلا  ءوشن  ىلع  تاّرشؤم 

روف اهيف  سلاو  تاهاجتالا  هذه  ّعقوتل  ةّهبنتم  اهءاقبإو  انّساوح  ذحش 

ىلإ دنتست  نهم ال  انشاعم يف  بسك  نم  نّكمتنس  ًادعاصف ، نآلا  نمو  .اهلوصو 

ديدحتلا هجو  ىلع  ةداقلا  لمعيسو  .ةرورضلاب  تاعماجلا  يف  هانسرد  ام 
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ءالؤه نكل  .نوكي  ال  وأ  ةينيد  ةنهم  مهلمع  نوكي  دقو  .مهلوقعو  مهبولقب 

.لقألا ىلع  سانلا  بولق  داعسإل  لمعلا  مهتايح يف  ةياغ  نودجيس  ةداقلا 

يفو يلاملا  عاطقلا  نهم يف  ءارو  مهلضفأو  صاخشألا  عملأ  ضعب  ىعسي 

.ةعفترم ليخادم  ناقّقحتو  ةبك  ةرهش  نابستكت  تللا  تامولعملا ، ايجولونكت 

زواجتت ةفداه  ةايح  نع  ثحبلا  يف  صاخشألا  ءالؤه  أدبيس  ام  ناعرس  نكل 

نع ثحبلا  نوعرشيسو يف  تامولعملاب ، حابرألا  ةلدابمو  دوقنلا  ةبعل  ةسرم 

.رّوطتلا ةادلاو  ةدقلا  مهلوقعو  رشبلا  بولق  ةسارد  مهفغش يف 
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4

مهبولقب ةداعسلل  نولمعي  ةداقلا 

بولق ةداعسل  مهتايح  نوسّركيس  ددجلا  ةداقلا  نأ  ًادج  ّمهملا  نم 

يتلا تالكشملا  ىلع  ام  ّدح  ىلإ  لعف  ةّدر  ةباث  وه  هاجتالا  اذهو  .رشبلا 

ربع مهقيرط  اوّقش  نيذلا  صاخشألا  نم  ثك  أدبيسو  .يلاحلا  انداصتقا  اههجاوي 

.ةيّحصلاو ةيفاصلا  لقعلا  ةلاح  ىلإ  ةدوعلل  يعسلا  يسفانتلا يف  لعألا  اع 

ةبك حبصتو  ومنتس  لقعلاو  بلقلا  لئاسم  عم  لماعتت  يتلا  نهملا  نإ 

دلبلل يرقفلا  دومعلا  يرشبلا  بلقلا  حبصيسو  .فاطملا  ةياهن  يف  ةحبرمو 

اذه نم  أشنت  نلو  .موي  تاذ  دلبلل  يرقفلا  دومعلا  ذالوفلا  ناك  لثم  اعلاو ،

ًاضيأ ًاصرف  ديدجلا  لمعلا  قلخيس  اإو  بسحف ، ةديدج  نهم  لمعلا 

تاقوأ نم  ديز  ىظحيس  عيمجلا  نأل  ةيبناج ، لعأو  تقولا  ضعب  فئاظول 

ىلإ ةياغب  ءافولل  ًاعيمج  اندلو  اننأ  ددجلا  ةداقلا  رهظيسو  .لبقتسملا  غارفلا يف 

اوصوي نأ  مهعسو  نوكيسو يف  انشاعم ، بسكل  اهلغشن  يتلا  فئاظولا  بناج 

، لاثملا ليبس  ىلع  .ايلع  ميق  ءارو  يعسلا  يف  انغارف  تقو  مادختسال  قرطب 

يلاحلا هاجتالا  لحم  لوقعلل  ّملعم  حبصن  نأ  وحن  ديدج  هاجتا  لحيس 

.ةينهملا تاراهملا  ّقثوت  تاداهش  ىلع  لوصحلل 
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5

ةدايقلل ةثالثلا  طورشلا 

ياعملا نع  ةفلتخملا  طورشلا  نم  ةعومج  ددجلا  ةداقلا  يفيس 

انتداق رهظي  نأ  لوألا  طرشلا  .طورش  ةثالث  كانه  نوكتسو  .ةدايقلل  ةدئاسلا 

نأ عمو  .مهتايح  نم  لوألا  فصنلا  وأ  ىلوألا  ةنس  نيرشعلا  ًازّيمتم يف  ًازاجنإ 

نم ىقبي  هنإف  مهتسارد ، لاج  اهل  ةلص  ال  ًانهم  نوعبتيس  ةداقلا  نم  ًاثك 

وأ نوناقلا ، وأ  ّبطلا ، لثم  ام ، صاصتخا  يف  ٍتاراهم  اوبستكي  نأ  ّمهملا 

نوكيسو .ةيفارتحالا  تاضايرلا  ناك يف  ول  ىتح  رخآ -  لاجم  يأ  وأ  ةسدنهلا ،

عمتجملا كب  فرتعي  ل  لوألا  طرشلا  زايتمالاو  قّوفتلا  ىلع  ةردقلا  راهظإ 

.دئاق كنأب 

ىلع ّبلغتلا  يف  ةربخلا  كالتما  وه  ًادئاق  كب  فارتعالل  اثلا  طرشلا 

نود نم  ّيلختلا  وأ  ةيتاوم ، غ  فورظ  ةهجاوم  وأ  ةاناعم ، وأ  ةبك ، ةمزأ 

اذل .بعاصملا  نم  مغرلا  ىلع  ةديدج  قافآ  ءارو  ًايعس  كتالّهؤم  نع  فوخ 

دوجو نم  مغرلا  ىلع  ًاعوط ، ةيتاوملا  غ  فورظلاو  تايّدحتلا  ةهجاوم  نإف 

صاخشألا نم  ثك  حيد  كيلع  دوعتس  ةلوهس ، كأ  راسم  عابتال  ةصرف 

.ّقحتسملا مهمارتحاو 

جمدب ديدج  ءيش  ثادحتسا  ىلع  ةردقلا  كالتما  وه  ثلاثلا  طرشلا 

ةديدج يف ةنهم  ضوخ  رّرق  ًابيبط  نأ  ضرتفنل  .ةديدجلا  ةنهملاب  ةقباسلا  ةربخلا 

ءيش ىلإ  جاتحيسو  هيلع  ًاديدج  لمعلا  اذه  ءيش يف  لك  نوكيس  .لعألا  ةرادإ 
57



ةديدجلا هتاردق  رّوطتت  امدنع  همتها  زّكس  نيأ  نكل  .ةيادبلا  دّوعتلا يف  نم 

، حابرألا قيقحت  ىلع  ءاردملا  مظعم  زّكري  هتنهم ؟ ةسر  أدبيو  يفاكلا  ردقلاب 

ةربخ هيدل  يذلا  ريدملا  نكل  .ةيلاملا  تانايبلا  ىلإ  مههابتنا  مظعم  هّجويو 

ار .هتكرشل  ًاما  ةفلتخم  ةلاسرب  أي  نأ  نك  ةيبطلا  ةسرملا  يف  ةقباس 

وأ عمتجملا  ةّحص  سحت  يف  ةمهاسملا  نم  ةكرشلا  نّك  قرط  يف  رّكفي 

.مهتّيجاتنإو هيفظوم  ةّحص  سحتل  ًاراكفأ  طبنتسي 

جاتنإ ىلإ  يّدؤت  ةيلدج  ةلحرم  ةباث  ةثالثلا  طورشلا  هذه  نم  لك 

دهشن ىلوألا ، ةلحرملا  .تضراعتم يف  تيصاخ  بيكرت  ربع  ةميقلا  يلاع  لمع 

ةثلاثلا ةلحرملا  لمحتو  ةّداضم ، ةحورطأ  ةيناثلا  ةلحرملا  يفو  ةحورطأ ،

ةكرش هجتني  ام  نوكيس  لعأ ، ريدم  حبصأ  يذلا  بيبطلا  ةلاح  يفو  .بيكرتلا 

طورشلا هذه  ربع  لمعلا  راركتب  ةديدج  ًاراكفأ  جتننسو  .ّبطلا  ةلاسر يف  تاذ 

.ةثالثلا

وأ ةسدنهلا  يف  ةداهش  لمحي  ًادحأ  نأ  ضرتفنل  .رخآ  لاثم  يف  رظننل 

ةداع نولماعلا  لمحي  ثيح  يلاملا ، عاطقلا  يف  ةديدج  ةنهم  سرام  مولعلا 

ءادأ سدنهملا  ّملعتي  امدنع  .نوناقلا  وأ  داصتقالا ، وأ  لعألا ، يف  تاداهش 

ةيلام تاباسح  جتنت  غيصب  أي  ار  ةكرشلا ، مّدقتلا يف  ضعب  قّقحيو  هلمع 

، مولعلا ىلإ  دنتست  ةيلاملا  تاّعقوتلل  ةديدج  ةقيرط  جتني  ار  وأ  ّةقد ، كأ 

نأ قوقحلا  ةيلك  جيّرخ يف  رّرق  اذإو  .هلمكأب  عاطقلا  ةروث يف  ثدحت  نأ  نكو 

ار هنإف  يقيقحلا ، اعلا  تايرجم  نع  صصق  ةباتك  ديري  هنأل  ًايئاور  حبصي 

نع ًاضيأ  ةيقيقح  ًاروص  مّدقي  اإو  بسحف ، سانلا  بولق  نع  بتكي  نل 

ًاديرف ال ًافطعنم  هتاياور  كلذ  حنميسو  .عمتجملاب  هتايصخش  ةايح  ّرثأت  ةيفيك 
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يف ديدج  هاجتا  أشني  اذكهو  .نورخآ  بّاتك  اهجتني  يتلا  صصقلا  هبشي 

كلذ حبصيسو  .ةديدج  ءايشأ  جاتنإل  ةفلتخم  ةقيرطب  كفتلا  وحن  لبقتسملا 

.عيمجلا هرّدقي  ًاعئار  ًايعتجا  ًامّدقت 

هرابتعاب ريدقتلاب  ىظحي  نأ  ديدجلا  دئاقلل  لوألا  طرشلا  ًاماتخ ،

ةبهوملا كلت  مادختسا  اثلا  طرشلاو  .هتايح  نم  ةرّكبم  ةلحرم  يف  ًابوهوم 

كلذب لاقتنالا  وه  خألا  طرشلاو  .ةيتاوم  غ  فورظ  ةهجاوم  يف  حاجنلل 

ً.اما ديدج  ءيش  جاتنإل  ةيضاملا  تاربخلا  قيبطتب  مامألا  ىلإ  ةوطخ  حاجنلا 

هايم غ ةحالملل يف  ًايويح  ًارمأ  ةثالثلا  طورشلاب  ءافولا  نم  نّكمتلا  نوكيسو 

زّزعي نلو  .نيرخآلا  ريدقتب  اهنم  ةبستكملا  تاربخلا  ىظحتسو  ةفشكتسم ،

، بسحف يقيقحلا  اعلا  انتدايق يف  ةثالثلا  طورشلا  ةيبلتل  هلذبن  يذلا  دهجلا 

ىرذ غولبو  انسوفن  قافآ  عيسوت  نم  اننيكمتب  يحورلا  انّو  ًاضيأ  زّزعيس  اإو 

.ةديدج
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سماخلا لصفلا 

ةبحملا حورب  لمعلا 
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1

ةّبحملاب لمعلا  طبتري  فيك 

، رصعلاو مويلا  اذه  يف  ةيمويلا  ةايحلا  نم  ًابك  ًاءزج  لمعلا  لّكشي 

قئاقحلاب هتقالع  يف  رظنن  امدنع  لمعلا  نع  لضفأ  ًاروظنم  بستكن  نحنو 

ًاقفو هيّدؤنو  لمعلا  يف  رّكفن  فيك  لصفلا  اذه  يف  شقانأس  اذل  .ةيحورلا 

.ةيهلإلا قئاقحلل 

لوقي ار  قئاقحلا ؟ ميلاعت  لمعلا يف  هلغشي  يذلا  ناكملا  ام  ةيادب ،

قيرطلا نم  ءزج  وهو  ّقحلا -  لمعلاب  ّقلعتي  لمعلا  نإ  ةيذوبلا  نوسردي  نم 

هلمع ءرملا  ءادأب  ّقحلا  لمعلا  ّقلعتي  ةيرظنلا ، ةيحانلا  نم  .فاعضألا  ّثلا 
نم انلمع  ةعجارم  يف  طقف  اندعاسي  ّقحلا  لمعلا  أدبم  نكل  .يغبني  ك 

مهفل .لمعلل  ةلماكلا  ةروصلا  باعيتسال  ًايفاك  سيل  كلذو  اطبتسا ، روظنم 

.يقابتسا جهن  عابتا  انيلع  ةايحلا ، لمعلل يف  قيقدلا  ناكملا 

لمعلا رهوج  ب  ةقالعلا  ىلع  هضرعأ  يذلا  يقابتسالا  جهنلا  موقي 

ال .عوضوملا  اذه  يف  ًايدج  رّكف  نم  كانه  ناك  اذإ  لءاستأو  .ّةبحملا  حورو 

نأ نك  فيك  يف  ًاقيمع  ًاكفت  اورّكف  دق  صاخشألا  نم  ديدعلا  نأ  دقتعأ 

اورّكف يف نم  كردأ  ارو  .ّةبحملا  أدب  ًاقيثو  ًاطابترا  لمعلل  صالخإلا  طبتري 

ًاذإ .ماعلا  حلاصلا  ةمدخو  نيرخآلا  كفتلا يف  لمشت  ّةبحملا  نأ  عوضوملا  اذه 

نم اننّك  يتلا  قرطلا  دحأ  هنأل  ّةبحملل  زّفحم  لماع  ةباث  ديفي  لمعلا 

نأ دقتعأو  لاحلا ، ةعيبطب  يأرلا  اذه  عم  ًاما  قفتأ  انأو  .عمتجملا  ماهسإلا يف 
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يننكل .ضرألا  ىلع  يلاثم  اع  ءاشنإ  ةدعاسملا يف  وه  انلمعل  اهنلا  فدهلا 

يصخشلا نيرودلا  يف  رظنلاب  ّةبحملاو  لمعلا  ب  ةقالعلا  عيسوت  يف  بغرأ 

.انتايح لمعلا يف  هيّدؤي  نيذللا  يصوصخلاو 

، تقولا ضعب  ذنم  اياوزلا  فلتخم  نم  ّةبحملا  ةعيبط  صّحفتأ  يننإ 

، لاثملا ليبس  ىلع  .تابسانملا  نم  ديدعلا  عوضوملا يف  اذه  يراكفأ يف  تمّدقو 

يأ ىلإ  يعسلا  نود  نم  طورشملا ، ءاطعلا غ  نمكي يف  ّةبحملا  رهوج  نإ  تلق 

نكل نيرخآلل ، فطللا  راهظإ  يه  ّةبحملا  نإ  ًاضيأ  تلقو  .لباقملا  يف  ءيش 

نع ءانغتسالا  نك  الو  .نايحألا  ضعب  ًايوق يف  وأ  ًامراص  نوكي  دق  اهنع  بعتلا 

انيلع هجوأ  يهو  ةّوقلاو ، ةمارصلاو ، فطللا ، يأ  ّةبحملل ، هجوألا  هذه  نم  يأ 

.لمعلاو ّةبحملا  ةقالعلا ب  رظنلا يف  دنع  اهتاعارم 

تاقالع ريوطت  يف  اندعاسي  قفرب ، نيرخآلا  عم  لماعتلا  وأ  فطللا ،

ةياعر بغرن يف  امدنع  .هلّهستو  انلمع  عفدت  ةديدش  ةّوق  ةباث  ديفيو  ةسلس 

ةمارصلا هذه  دعاست  ارو  .نايحألا  ضعب  ةيساق يف  انتّبحم  ودبت  دق  نيرخآلا ،

ىوتسم ىلع  ءادألا  نم  اونّكمتي  مهتاراهم   سحتو  ّومنلا  يف  مّهبحن  نم 

ّةبحملا اندوقت  نأ  نك  لاثملا ، ليبس  ىلع  ًاضيأ -  انتّوق  ّةبحملا  نوكت  دقو  .عفرأ 

نكو .انتدايق  تحت  لمعي  نم  ةيح  وأ  انلمع  نع  ةيلوؤسملاب  روعشلا  ىلإ 

.انلمع ريوطتل  ةسح  ةباث  ًاضيأ  ّةبحملا  ةّوق  رهظت  نأ 

دعبلا اذه  دهاشت  نأ  كنكو  .هابتنالا  ىرخألا  ّةبحملا  هجوأ  نمو 

ءاكب ببس  ًّايلم يف  رّكفت  مألا  .هتياعرو  اهديلوب  ّمألا  كاسمإ  ةقيرط  ّةبحملل يف 

ًاصرح ءاذغلا ، هل  مّدقتو  هضافح  دّقفتتف  هل ، ةيانعلاو  ةياعرلا  مّدقتو  اهديلو 

سيل هابتنالا ، نم  عونلا  اذه  دّسجت  ّةبحملا  ً.احاترم  اهديلو  نوكي  نأ  ىلع 
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ًازاتمم ًالمع  لماعلا  يّدؤي  امدنع  اإو  بسحف ، اهديلوب  مألا  ىنُعت  امدنع 

ماتلا كاردإلاو  ةمكحلاو ، هابتنالا ، نوكي  نأ  بجيو  .بويعلا  نم  ًايلاخ 

.ّةبحملا هجوأ  نم  نيرخآلا  تاجايتحال 
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ةّبح لمعلا  حاتفم  فطاعتلا :

انمظعم نإف  مهدرف ، نولمعي  صاخشألا  ضعب  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

كلذ اننّكو  .انئالمعو  انيسوؤرمو ، انئاسؤرو ، انئالمز ، نيرخآلا -  عم  لمعن 

.ربكأ ىزغم  اذ  لمعلا  لعجيو  انلعأب  مايقلا  نم  لعافتلا 

اننيب طبرت  سانلا ، ةاق ب  ّةبحملاف  .ىنعملا  اذهب  ّةبحملا  هبشي  لمعلا 

ب تاقالعلا  لمعلا  ميقي  اهسفن ، ةقيرطلابو  .اننيب  ام  يف  تاقالعلا  ميقتو 

امو .سانلا  لصاوتلل ب  ةليسوك  يقرولا  لمعلا  ديفي  لاثملا ، ليبس  ىلع  .سانلا 

راكفألا لقني  ال  يذلا  ماعلا  لصاوتلا  لاكشأ  نم  ًالكش  الإ  لعألا  قئاثو 

انكأ ءاوسو  ً.اضيأ  اهيلإ  نوجاتحي  يتلا  تامولعملا  مّدقي  اإو  بسحف ، نيرخآلل 

مهفقوم انسفنأ يف  عضن  نأ  انيلع  نإف  انئالمع ، مأ  انئاسؤرل  قئاثولا  هذه  ّدعن 

يتلا ةقيثولا  ىلإ  نوجاتحي  نورخآ  ًااد  كانهف  .مهروظنم  نم  رومألا  ىرن  نأو 

عّرستملا لمعلا  .ذئدنع  مهتقو  عيضن  اننإف  ءاطخألاب ، ةئيلم  تناك  اذإو  اهئشنن ،

لمعلا نإف  ىنعملا ، اذهبو  .مثلا  مهتقو  قرسيو  يفاضإ  لمعب  نيرخآلا  لقثي 

.نيرخآلا نم  ّةبحملا  ذخأي  نقتملا  غ 

يذلا لفطلا  هبشي  لمعلا  يف  ًااد  طالغألاو  ءاطخألا  بكتري  نم  نإ 

ام لك  قيقدتلا يف  نيرخآلا  ىلعو  .تقولا  لاوط  متهالا  زكرم  نوكي  نأ  ديري 

ةيحانلا نم  نيرخآلا ، نم  ّةبحملا  ذخأي  صخشلا  اذه  لثمو  .رارمتساب  هلعفي 

.هب ةيانعلل  ةقاطلاو  تقولا  نم  ًاديزم  اولذبي  نأ  نيرخآلا  ىلع  نأل  ةيحورلا ،
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ضعب ةسع  ءاطخألا  نم  ٍلاخو  لماك  لمعب  مايقلا  ةركف  ودبت  ار 

روعشلا فرعنو  انتايح ، نم  ةلحرم  يف  ءاطخأ  ًاعيمج  انبكترا  دقف  .ءيشلا 

ارو اهانبكترا ، ءاطخأ  ىلع  انسفنأ  ًاعيمج  انملو  .انسوفن  هكرتت يف  يذلا  ئيسلا 

اننأب روعشلا  نم  بضغ  انم  ثكو  .مويلا  اذه  ىلإ  انبولق  ًايقاب يف  مدنلا  لازي  ال 

.نوبيعم وأ  نولمهم ، وأ  نوزجاع ،

فيك ىرن  ّةبحملا ، رهاظم  نم  رهظم  لمعلا  نأب  رّكفن  امدنع  نكل 

سرا نأ  انيلع  .هب  موقن  يذلا  لمعلا  ىلع  ةيحورلا  ّةبحملا  ناوق  ّقبطت 

يف رظنلا  انيلعو  .نيرخآلا  ناكم  يف  انسفنأ  عضنو  لمعلا  يف  فطاعتلا 

وه كلذف  .هيلإ  نوجاتحي  ام  ميدقت  ىلع  صرحنو  مهل  لمعن  نيذلا  صاخشألا 

.لمعلل ّمهألا  هجولا 
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نيرخآلا تاجايتحا  ةمدخب  قّلعتي  لمعلا 

ةئفلا .حاجنب  هلعأ  ءادأ  ناعيطتست  ًاساسأ ال  سانلا  نم  ناتئف  كانه 

.مهفئاظو مهنم  هّبلطتت  ا  مايقلا  ىلع  ةردقلا  ىلإ  نورقتفي  نم  لمشت  ىلوألا 

عم مهنواعت  نود  لوحت  ةيئانثتسا  تاردق  نوكلت  نم  ةيناثلا  ةئفلا  لمشتو 

نم ناتئفلا  ناتاه  ّببست  ام  ًابلاغو  .قيرف  دادع  يف  لمعلا  وأ  نيرخآلا 

.ةسسؤملا نيرخآلل يف  قيضلا  صاخشألا 

ضعب نيرخآلل يف  جاعزإلا  ّببسي  لكلا  ءارو  يعسلا  انسغنا يف  نإ 

اذإف .انسفنأب  لاغشنا  ىلإ  لّوحتي  نأ  نك  لكلا  ءارو  يعسلا  نأل  نايحألا ،

تابثإ ةلواحمل  لمعلا  مدختسن  اننإف  انيضري ، يذلا  لمعلا  ءادأب  طقف  انممتها 

نم هنأ  كردن  انتنهم ، مّدقتن يف  امدنعو  ً.ايحور  جضان  كولس غ  كلذو  .انتردق 

رعشن انلعجي  ام  وأ  انل ، ًايقطنم  ودبي  ام  وأ  انيضري ، ا  طقف  مايقلا  لوبقملا  غ 

ً.الاح لضفأ  اننأب 

روعش ةيفيك  رظنلا يف  كيلع  نكل  لماك ، لمعب  مايقلا  بغرت يف  ار 

دجيسف .هنوديري  ام  يراجت  نأ  ًانايحأ  كيلع  ّعتي  ارو  كلذ ، لايح  نيرخآلا 

مهعم نولمعي  نم  نأ  مهتقيرط  ىلع  ءيش  لكب  مايقلا  ىلع  نوّرصي  نم 

ضعب عيطتسي  اذامل ال  ّرسفت  يتلا  بابسألا  نم  كلذو  .فاطملا  مهنوبّنجتيس يف 

نمضت ةعماجلا ال  ةديجلا يف  تاجردلا  .لمعلا  مّدقتلا يف  ءايكذألا  صاخشألا 

دق ةدومحم  ةيداكأ  تازاجنإ  نوقّقحي  نم  نإ  لب  .يقيقحلا  اعلا  حاجنلا يف 
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ةئف نم  ءالؤه  نوكي  ام  ًابلاغو  .هفات  لمعب  مايقلا  ىلإ  ماقملا  مهب  يهتني 

الو ءادألاب  ريدج  هنأب  نورعشي  يذلا  لمعلا  نوّدؤي  نيذلا  ّملعتملا  صاخشألا 

ءالؤه دجي  ام  ًابلاغو  .مهمسق  وأ  مهترادإ ، وأ  مهتكرش ، تاجايتحا  ىلإ  نورظني 

تاءارجإلا عابتا  وأ  ةفرعملا  ىلإ  مهتيّهش  عابشإ  يف  قلاع  مهسفنأ  صاخشألا 

عطتسي اذإو   .ماع  نزاوت  ىلع  ةظفاحملا  ةيمهأ  رادقم  نوري  الو  ةفولأملا 

اولوتي الأ  حّجرملا  نمو غ  ًايجيردت ، نيرخآلا  نورّفنيس  مهنإف  نواعتلا ، ءالؤه 

ةيساق ةقيقح  كلتو  .مهئاكذ  رادقم  نع  رظنلا  فرصب  ةسسؤملا  ًّهم يف  ًابصنم 

.صاخشألا نم  عونلا  اذه  رظتنت 

ىلعأ روظنم  نم  انلمع  ىلإ  رظنن  نأ  انيلع  اذل  ّةبحملا ، نع  بعت  لمعلا 

ضعب نأ  ح  يفو  .عيمجلل  جئاتنلا  لضفأ  قيقحت  ىلإ  ىعسنو  انروظنم  نم 

نإف ةلاصألا ، ءارو  يعسلا  مهنم  ّبلطتت  نهم  مهيدل  ناّنفلا ، لثم  صاخشألا ،

اذل .صاخشألا  نم  بك  ددع  تاجايتحا  ةيبلت  ىلع  ّفقوتي  انمظعمل  حاجنلا 

ىنغتسي ال  رمأ  مهتاجايتحاو  نيرخآلا  بلاطمل  قيقدلاو  عيرسلا  مهفلا  نإف 

.انلعأ مظعم  حاجنلل يف  هنع 

له .كسيئر  تاّعقوتل  عيرسلا  مهفلا  وه  حاجنلل  ّمهم  رخآ  لماع  ة 

له وأ  ليصافتلل ؟ ًاديدش  ًاهابتنا  يلوتو  ًاقيقد ، ًالمع  يّدؤت  نأ  كسيئر  لّضفي 

ام ًاما  بعوتست  نأ  ءيش  لك  لبقو  ًالوأ  كيلع  ةعرسب ؟ لمعت  نأ  لّضفي 

.كنم كسيئر  هّعقوتي 

تاجايتحا ىلإ  هابتنالا  انيلع  نإف  اعلا ، عفني  لمعب  موقن  نأ  اندرأ  اذإ 

ام فوتل  انم  لك  لمعي  امدنع  هتياغ  يّدؤي  عمتجملاف  .مهبلاطمو  نيرخآلا 

سانلا ةيبلاغ  اهب  بسكت  يتلا  ةقيرطلا  يه  كلتو  نورخآلا ، هيلإ  جاتحي 
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اذل .ةعج  ىلإ  عمتجملا  لّوحت  يتلا  يه  ةلدابتملا  ةجاحلا  هذهو  .اهشاعم 

ً.اما نيرخآلا  تاجايتحا  ّيبلن  نأ  انيلع  انلمع ، حاجنلل يف 
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ةّبحملا حور  نم  ءزج  ةمدخلاب  متهالا 

دجي ار  .ةديج  ةمدخ  ميدقتل  ةلثم  نيرخآلا  تاجايتحا  ةيبلت  نإ 

وأ ًاشئاط ، وأ  ًايحطس ، ًائيش  ينعت  ةديجلا  ةمدخلا  ةرابع  نأ  صاخشألا  ضعب 

بغار يف انلعجت  يتلا  يه  ّةبحملا  حور  نأ  دقتعأ  يننكل  .لاملاب  ًاعوفدم  ىتح 

.نيرخآلل ةديج  ةمدخ  ميدقت 

ةبغرلاف يف .نيرخآلا  تابغر  ةيبلت  يف  ةقداصلا  انتبغرب  راختفالا  انيلع 

تاجايتحا ةيبلت  نم  ًاءزج  نوكيو  سانلا ، ةايح  نّسحي  نأ  نك  ءيش  ميدقت 

.لمعلا اهب يف  ّىلحتن  نأ  بجي  يتلا  ةيلقعلا  يه  صاخشألا ، نم  ىصقألا  ددعلا 

ًادحاو ًارمأ  ة  نكل  هب ، موقت  يذلا  لمعلل  بناوجلا  نم  ديدعلا  كانه 

نم مهنم  ّةبحملا  عزتنت  كنإف  نيرخآلل ، جاعزإلا  ّببسي  كلمع  ناك  اذإ  .حضاو 

ةداعسلا مّدقت  نأ  عيطتست  امدنع  ّةبحملا  مّدقت  كنأ  رّكذتو  .ةيحورلا  ةيحانلا 

.كلمع قيرط  نع  صاخشألا  نم  ثكل 

ىلإ رظنا  .لمعلل  مئالملا  صخشلا  تنك  اذإ  ام  يف  رظنلا  ّمهملا  نمو 

كنأ دجت  ار  .لوألا  ماقملا  يف  لمعلا  كلذ  ديرت  اذامل  رّكفو  ةيانعب ، كسفن 

تاردقلا كيدل  تناك  اذإ  .ىلعأ  ًابصنم  وأ  ىلعأ  ةناكم  كل  ّرفوي  هنأل  هديرت 

يف نوكيسف  ّمهملا ، بصنملا  اذه  كنم  اهّبلطتي  يتلا  ماهملاب  مايقلل  ةمزاللا 

عزتنت ارف  ًاؤفك ، نكت  اذإ   نكل  .صاخشألا  نم  ثكل  ّةبحملا  ميدقت  كعسو 
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.صاخشألا نم  ثك  نم  ّةبحملا 

نم ًالدب  عمتجملا  مارتحالا يف  بسكت  نأ  هلمكأب  كحاجن  ضرغ  ناك  اذإ 

كحاجن يف  رّكف  .يبلس  ثأت  ينهملا  كمّدقتل  نوكي  ارف  نيرخآلا ، ةمدخ 

ةدافتسالا هقيرط  نع  عيطتست  يذلا  لمعلا  ىلع  زّكرو  هللا ، نم  ةبه  ةباث 

.ةيقيقحلا لمعلا  حور  يه  هذهف  كبويع ، نم  ّصلختلاو  كتّوق  نطاوَم  لك  نم 

.ّةبحملا ةقاطب  كلمع  أل  ةميظع  ةوق  ةمدخلا  ميدقت  ةيلقع  نإ 

ةهازنب لمعلاو  كلمعل ، كبلق  سيركتو  نيرخآلا ، تاجايتحاب  متهالاف 

ميدقتب بغرت  تنك  اذإو  .لمعلا  ءادأ  سحتل  ةيرورض  رومأ  اهلك  صالخإو ،

.قدصب نيرخآلا  تاجايتحا  ّبلو  يمويلا ، كلمعل  كبلق  حن  أدبا  ّةبحملا ،

كولس أدبيس يف  كب ، طيحملا  صاخشألا  ةايح  كلذ  ا يف  ءيش ، لك  نأ  دجتسو 

.اجيإ هاجتا 
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سداسلا لصفلا 

ةحارلا ةوق  قالطإ 
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ةداعسلل يرورض  ءاخرتسالا 

ةيرورض رومأ  اذلا  ّومنلا  ءارو  يعسلاو  ةرباثملاو ، بوؤدلا ، دهجلا 

ةداعسلا نكل  .يبتك  ةقّستم يف  ةعوضوم  اهنإف  كلذلو  ةحلاص ، ةايح  شيعلل 

نمكت ةداعسلا  .عفترملا  حومطلاو  لمعلا  ّدجلا يف  نم  ثكب  كأ  ىلع  يوطنت 

يتلا ةمعنلا  لثم  ةجهبلا ، انل  بلجت  يتلا  ةايحلا  ةطيسبلا يف  ءايشألا  ًاضيأ يف 

اذإ .ةنمزألا  ربع  عيمجلا  اهرّدقي  ةدلاخ  ةقيقح  كلتو  .ءاخرتسالا  يف  اهدجن 

لمعلا يف  يتقيرطو  يتفسلف  نإف  كلمع ، يف  قلاع  كنأب  رعشت  تنك 

نم كنّكو  ةئداهلاو  ةطيشنلا  ةداعسلا  ب  نزاوت  داجيإ  ىلع  كنادعاستس 

.كهجاوت يتلا  تابقعلا  ىلع  ّبلغتلا 

اهنأل لاثملا ، ليبس  ىلع  ةيفيص ، تازاجإ  تاكرشلاو  سرادملا  مّدقت 

ثيحب ةيويحلا  دّدجتو  بعتلا  نم  رّرحت  ةحارلاف  .لقعلاو  مسجلا  طّشنت 

نأ نم  قي  ىلع  يننإ  ً.اما  انطاشن  دّدجت  دقو  انلمع  ىلإ  ةدوعلا  اننك 

لمعيو ةحارلا  تارتف  نم  ًاليلق  ذخأي  هنأب  فورعملا  ابايلا ، بعشلا  داهتجا 

ًاضيأ بجعم  يننكل  .ظوحلملا  اهراهدزاو  نابايلا  ّو  مهسأ يف  ًالاوط ، تاعاس 

لمعلا ةيصخش يف  ةبرجت  تناك يل  يتلا  ةيبرغلا ، تافاقثلا  لمعلا يف  ةفسلفب 

لمنلا ّدجب  رّكذي  نابايلا  لمعلا يف  نامدإ  نإف  هيبشتلا ، انمدختسا  اذإو  .اهيف 

.ءاذغلاو علطلا  بوبح  نع  ًاثحب  رارمتساب  سلا  وأ  ناطلا  لحنلاو يف 

لعلا يف رّكذيو  .ةفلتخم  ةقيرطب  لمعلا  رّكفت يف  ةيبرغلا  تافاقثلا 
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رارصإلا ّبلطتت  عاضوأ  ىلع  هتقاط  زّكري  دسألاف  .دوسألاب  ةيبرغلا  تافاقثلا 

اذل ًارايخ ، لشفلا  نوكي  ال  عاضوألا  هذه  يفو  .ةسيرف  ديص  لثم  ةزعلاو ،

ءارو ضكري  امدنعو  .حاجنلا  ىلع  دسألا  ىدل  ةئملا  يف  رارصإ 100  دجوي 

موجه ةيلضعلا يف  ةقاطلا  لك  فرصبو  .ةقاشرو  ةعرسب  كّرحتي  هنإف  هتسيرف ،

ةصرف يأ  يشحولا  رحلا  مامأ  نوكي  الف  ةلئاه  ةّوق  دسألا  قلطي  دحاو ، قيقد 

ّفقوتي هعوج ، عبشيو  ةرّمدملا  هتّوق  لك  شحولا  قلطي  نأ  دعب  نكل  .ةاجنلل 

ةلوليق ذخأ  كلذ  دعب  هلعفي  نأ  هيلع  ام  لكو  .ةسيرف  نع  ثحبلا  نع 

.ةرجش ءيفب  ًّالظتسم  وأ  انافسلا  سمش  تحت  ةّقحتسم 
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ةحارلاو لمعلا  نزاوت ب  داجيإ 

يبلوللا ضبانلا  ّدتري  .يبلوللا ل  ضبانلاب  دسألا  ةايح  ةقيرط  رّكذت 

طاغضنالا وأ  ًااد  دّدمتلاو  .شكنالا  ًاديج يف  نوكي  نأ  ًاضيأ  بجي  ًاعفترم ،

ضباونلا لضفأو  .يغبني  لمعلا ك  نع  هفقوي  ارو  ضبانلا  فعضي  رارمتساب 

ةيناث شكنالا  مث  ًايلاع  دادترالا  عيطتست  اهنأل  ًاديج ، شمكنت  يتلا  يه 

هبشلا ديدش  طاغضنالاو  ًايلاع  دادترالا  ب  بوانتملا  طمنلا  اذهو  .ةعرسب 

.دسألا ةايحب 

دسألا موي  لك  لمعلاو  حدكلا  تداتعا  يتلا  لمنلاو  لحنلا  دقتنت  ار 

امدنع دسألا  نأ  وه  هكردت  ام ال  نكل  .لسكلاو  يخارتلاو  تقولا  ديدبت  ىلع 

وأ ةلحن  يأ  رّوصت  قوفي  طاشن  كهنالا يف  ىلع  ًارداق  نوكي  لمعلا  دواعي 

نم نأ  دجأ  يننكل  لمعلل ، طمنلا  نيذه  ميمعت  يف  بغرأ  ال  اناو  .ةل 

.دسألا ةايح  طمنل  ًاقفو  بلاغلا  نوشيعي يف  ةميظع  تازاجنإ  اوقّقح 

ّطخ مّدقتي يف  ّومنلاف ال  .صاخشألا  لك  ةايح  زاجنإلل يف  مساوم  دجوت 

غلبت امدنعو  .عبطلاب  لحارم  ىلع  رّوطتت  انتاردق  نأل  ىلعألا ، وحن  ميقتسم 

راسم ىلع  ءيطبلا  مّدقتلا  نم  ةرتف  يف  انّروطت  ّر  ةنّيعم ، ةلحرم  انتاردق 

اننأ كردنو  .ةنماكلا  تاناكمإلا  هيف  رجفنت  ةياهنلا  تقو يف  أي  نكل  .طسبنم 

نم لاحلا  اذه  ىلع  لظنو  .ّومنلا  قيرط  ىلع  ةأجف  ًاديعب  ًاطوش  انعطق 

ىلع ءارولا  ىلإ  ةرظن  تيقلأ  اذإو  .ةايحلا  لاوط  تلحرملا  تاه  ب  بوانتلا 
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ً.اضيأ كّو  نم  ًاءزج  تناك  ةّبلقتملا  ةرودلا  هذه  نأ  كردت  كتايح ،

ةردقلا ّبلطتتو  .مساحلا  لمعلا  نم  ةروف  ىلإ  تابسانملا  ضعب  وعدت 

، كلذ دعبو  .مامألا  ىلإ  انقيرط  ضرتعي  يذلا  يرخصلا  فرجلا  ّقلست  ىلع 

ًاليوط ًاقيرط  انمامأ  دجنو  .ءاخرتسالا  ةصرف  انل  حاتت  فرجلا ، ّىطختن  امدنع 

هجاون ةياهنلا ، يفو  .ةلوهسب  هيلع  يشملا  عيطتسن  ةيبشعلا  ضرألا  نم  ًاطسبنم 

.ىرخأ ةطسبنم  ةبضه  فرجلا  كلذ  يليو  رخآ ، ًاداح  ًافرج 

رّركتت يتلا  ةرودلا  هذه  لثم  ربع  ةلحر  ةباث  ةايحلا  كفتلا يف  اننك 

أرطت ار  .تقولا  لاوط  ةيتاوملا  فورظلاب غ  انهجاوت  ةايحلاف ال  .تاّرم  ةّدع 

امدنع اذل  .ةدحاو  ةنس  رادم  ىلع  كألا  ىلع  تاّرم  عضب  ةيتاوملا  فورظلا غ 

ضبانلا ، لثم  ةقاطلا ، ضعبب  ظفتحن  نأ  ّمهملا  نم  ًاسلس ، انراسم  نوكي 

.انئاكذو انتّوق  لكب  اهتهجاوم  نم  ةيتاوم  غ  فورظ  أرطت  امدنع  نّكمتن 

نومهفي ينابايلا ال  نكل  ةيبرغلا ، تافاقثلا  لمعلل يف  ةفسلفلا  هذه  عيشتو 

ذخأي ًاصخش  ابايلا  بعشلا  ىري  امدنعو  ً.اديج  كفتلا  يف  ةقيرطلا  هذه 

نولي مهنإف  ةيناثلا ، ةقيقدلا  مومحم يف  طاشنب  لمعيو  ةقيقد  ةّدمل  ةحارتسا 

لمعلا نع  ماتلا  داعتبالا  غّوسيو  .ّبلقتمو  لوسك  هنأب  صخشلا  كلذ  ةيؤر  ىلإ 

قرط ةمثف  ً.ااد  ةجتنم  غ  تسيل  تاحارتسالا  نكل  داقتنالا ، ةساردلا  وأ 

.ةيجاتنإلا سحت  نمضت  يتلا  تاحارتسالا  ذخأل  ةيباجيإ 
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انلاوحأ لضفأ  انيقبت يف  ةحارلا 

نم اثلا  فصنلا  يف  اعلا  متها  ىلع  ينابايلا  داهتجا  ذوحتسا 

.نادلبلا يف نم  ديدعلا  دسح  ردصم  نابايلا  راهدزا  حبصأو  نيرشعلا ، نرقلا 

ىلإ ةجاحب  نوكن  انيلع ، هلمكأب  اعلا  متها  بصني  امدنع  تاقوألا ، كلت  لثم 

ةلمنلا داهتجا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ربكأ  ةميق  تاذ  ٍعاسمو  ةمظع  كأ  ىؤر 

نوعيطتسي ًاصاخشأ  ّبلطتت  تابسانملا  هذه  لثم  نإف  يرورض ، ةلحنلا  وأ 

لمآ يننكل  .داهتجالا  ةايحب  صاخشألا  مظعم  يصوأ  انأو  .دسألا  لثم  لمعلا 

اهمّدقأ يتلا  ةيحورلا  قئاقحلل  مهلوقع  اوحتف  نيذلا  صاخشألا  نم  ديدعلا  نم 

.نايحألا بلغأ  دسألا يف  لثم  شيعلا  اوراتخي  نأ 

تاناكمإ كيدل  نوكت  نأل  لتحا  ةمثف  باتكلا ، اذه  أرقت  تنك  اذإ 

، بسحف عئارو  ًادج  ءايكذأ  ًاصاخشأ  اوسيل  اّرقف  .كلخاد  ةنماك يف  ةبك 

امدنعو .لاحلا  ةعيبطب  نمؤمو  ًادج ، ّبحمو  فيطلو ، حلاص ، ًاضيأ  اإو 

لمحت كنإ  .اهلمكأب  يراربلا  نوبهليو  دسأ ، ةزعب  نوفّرصتي  مهتسح ، دقوتت 

ّمهملا نم  ةيناكمإلا ، هذه  كيدل  نأ  ىلإ  ًارظنو  .كلخاد  لئاه يف  ًاطاشنو  ةردق 

جاتحت امدنع  كلخاد  نم  ةردقلا  كلت  جرختست  ل  كلمع  موهفم  ّغت  نأ 

.اهيلإ

لثم راهظإ  ىلع  رداقلا  دسألا  رّكف يف  ةبك ، لعأ  ّيلوت  أدبت يف  امدنع 

مدختست اهنأل  ةأجف  ةعرسب  ودعت  نأ  عيطتست  دوسألاف  .ةرّجفتملا  ةّوقلا  هذه 
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ّمهم فده  قيقحتل  اهتالضع  يف  فايلألا  لك  طيشنتل  اهتظفح  يتلا  ةقاطلا 

لمعت اهنإف  ةبكلا ، ةيندبلا  ةقاطلا  هذه  لثم  لذب  نم  نّكمتت  لو  ً.اقح 

اهلمع يّدؤت  نأ  عيطتست  ال  كلذ  فالخبو  .ةزاتمم  ةلاح  يف  اهسفنأ  لعجتل 

.هجو لضفأ  ىلع 

، ًاديور ًاديور  رارمتساب ، مهتقاط  نومدختسي  نيذلا  صاخشألا  نإ 

اذإ .لمعلل  لاح  لضفأ  يف  ةتبلا  نونوكي  الو  مهسفنأ  فازنتسا  ىلإ  نولي 

بولسأ يف  ككفت  ةقيرط  يغت  نم  ديفتستسف  كلذب ، موقت  كنأ  تدجو 

فده ىلع  عا  زيي ، اود  ةّميقلا  ةقاطلا  نم  ًاثك  دّدبت  نأ  نم  ًالدب  .كلمع 

زّكرت يذلا  فدهلا  ام  رّرقت  امدنعو  .متهالاو  تقولا  بلغأ  هحنم  ّبلطتي 

نم نّكمتت  ىتح  ةلاح  لضفأ  كسفن يف  لعج  هّبلطتي  ام  لك  لذبب  أدبا  هيلع ،

.كيدل ام  لك  فدهلا  كلذ  حنم 
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ةيجاتنإلا زّزعت  ةمظتنملا  ةحارتسالا 

يف كسفن  ىلع  ةظفاحملل  يرورض  رمأ  يعو  نع  تاحارتسا  ذخأ  نإ 

مايأ نم  ةدافتسالا  نيدهتجملا يف  صاخشألا  كلذب  مايقلا  دعاسيو  .ةديج  ةلاح 

طاشنلا ديدجتو  ةحارلل  ًاتقو  كسفن  حنمف  .ةيجاتنإ  كأ  ةقيرطب  مهتزاجإ 

.ةايحلا اهنع يف  ىنغتسي  ةسرم ال 

ًاضيأ ىّمسيو  ةصقانتملا ، ّةلغلا  نوناق  ىّمسي  يداصتقا  أدبم  كانه 

يذلا عابشإلا  ضفخني  أدبملا ، اذهل  ًاقفوو  .ةصقانتملا  ةيّدحلا  ةيجاتنإلا  أدبم 

ليبس ىلع  .هيف  اهرمثتسن  ةيفاضإ  ةدحو  لك  عم  ىعسم  يأ  نم  هبستكن 

زبخ ةحيرش  لوأ  نوكتسف  تاعاس ، ةدع  ةدمل  ديدش  عوج  كباتنا  اذإ  لاثملا ،

نوكت نل  اهنكل  ّةيهش ، ةيناثلا  زبخلا  ةعطق  لظت  ارو  .ّةيهش  اهلوانتت  ةصّمحم 

ثكلا لكأت  نأ  ىلإ  ديزملا ، تلكأ  لك  زبخلل  ّةيهشلا  صقانتتو  .ىلوألا  لثم 

زبخلا هقّقحي  يذلا  عابشإلا  ىوتسم  عجارتي  ارو  .ةفاضإ  يأ  كسفن  فاعتو 

.ةسماخلا ةحيرشلا  لوانتب  رفص  ىلإ  لصيل 

ةساردلا تاونس  يف  انفداص  انلكف  .سردن  امدنع  هسفن  أدبملا  قبطني 

اذه ئرما يف  لك  هجاوي  .مويلا  لاوط  ناحتمالل  ةساردلل  اهيف  انررطضا  ًامايأ 

باعيتسا انناكمإبف  .مويلا  مّدقت  عم  تامولعملا  باعيتسا  عجارت  يّدحت  عضولا 

.ةثلاثلا وأ  ةيناثلا  ةعاسلا  ًاثك يف  صقانتي  انزيكرت  نكل  ىلوألا ، ةعاسلا  ثكلا يف 

رّكذتن نأ  انعسو  دوعي يف  الو  ًاّتتشم ، انمتها  حبصيو  دورشلاب ، انكفت  أدبيو 
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ىلع نوزّكري  نمم  انضعب  لصاوي  .ةساردلا  ءدب  دنع  انعسو  ناك يف  ام  ردقب 

ىلإ لصي  ام  ار  وأ  تاعاس  سمخ  نوسرديو  لاح ، يأ  ىلع  ةدارإلا  ةّوق  ةيّمهأ 

ءانب نكل  ً.اثك  بعوتسن  دعن  اننأ   ظحالن  نأ  دعب  ىتح  ةعاس ، ةرشع  يتنثا 

قئاقد رشع  ةدمل  ةحارتسا  ذخأن  امدنع  ًاثك  ةيجاتنإلا  دادزت  يتبرجت ، ىلع 

نود ةساردلا  نم  تاعاس  ثالث  ءاضق  ةلواحم  نم  ًالدب  ةسارد ، ةعاس  لك  دعب 

.بّرجم أدبم  هنكل  ًاطيسب ، كلذ  ودبي  ار  .عاطقنا 

ةداع باستكا  نإ  يأ  لصفلا ، اذهل  ةيسيئرلا  ةعوضوملا  ىلإ  كلذ  انديعي 

هذهب يصوأ  يننإ  لب  .كتيجاتنإ  ةدايزل  يويح  رمأ  ةمظتنم  تاحارتسا  ذخأ 

، موي لكو  مويلا ، لاوط  يض  تنك  اذإف  .ةيمويلا  ةيحورلا  كتاسرم  ةداعلا يف 

ةداعلا هذهف  .ّةلغلا  صقانت  نوناق  لوعفم  أدبي  ةينيدلا ، بتكلا  ةسارد  يف 

اذل .ديزملل  لاجم  كانه  دوعي  الو  ضيفي ، ا  ةيحورلا  كتّيهش  عبشت  ةيساردلا 

ضعب ةساردلا  نم  ةحارتسا  ذخ  عضولا ، اذه  يف  ًاموي  كسفن  تدجو  اذإ 

.ةساردلل ةءافك  كأ  ةقيرط  نع  ثحباو  تقولا ،

تاحارتسا ذخ  ةساردلل ، دحألا  موي  تصّصخ  اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلع 

اذإ .بتكلا  ب  نوفدم  كسأرو  هلمكأب  مويلا  ءاضق  نم  ًالدب  مويلا  لاوط 

ةساردلل ديدج  بولسأ  يف  رظنلا  كب  ردجي  ارف  موي ، لك  ةساردلا  تدتعا 

نأ لاحلا  ةعيبطب  كيلعو  .كبتك  نع  ًاديعب  موي  ءاضقو  مايأ ، ةسمخ  ةدمل 

.ةحارلل ًادحاو  ًاموي  ذخأتو  مايأ  ةتس  سردت  نأ  كناكمإبو  .كبساني  ام  راتخت 

صّصخت نأ  نك  .كتسارد  بولسأل  ًايرهش  ًالودج  ّدعت  نأ  ًاضيأ  كنك 

نيرهش صّصخت  نأ  كنك  وأ  .ةحارتسالل  ًادحاو  ًاعوبسأو  ةساردلل  عيباسأ  ةثالث 

كانهو .ةليوط  ةزاجإ  ةباث  هلمكأب  ًادحاو  ًارهشو  ةساردلل  رهشأ  ةثالث  وأ 
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نأ اهحاتفمو  .كلودج  دادعإل  اهمادختسا  عيطتست  يتلا  قرطلا  نم  ديدعلا 

ةيجاتنإ سحت  نم  ّمهم  ءزج  وه  لب  ً.السك  سيل  تاحارتسالا  ذخأ  نأ  رّكذتت 

.انتايحل ًامزال  ًارمأ  ةحارلا  لعجي  يذلا  اجيإلا  رثألا  وه  كلذو  .ةيلمعلا  كتايح 
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ءادألا ناقّقحي  عّونتلاو  ةحارلا 

ًاثك هنم  انللمو  ةليوط  ةدم  ذنم  عوضوم  ىلع  لمعن  انك  ول  اذام 

؟ ةحارتسا ذخأل  ٍفاك  تقو  دجوي  نكل ال  ظوحلم ، لكشب  انتّيجاتنإ  تعجارتف 

يغت نوكي  نأ  نك  ةرّذعتم ، ةحارتسالا  تناك  اذإ  لعفن ؟ نأ  عيطتسن  اذام 

يقبي تاعوضوم  ةّدع  ب  لّقنتلا  ً.ابيرقت  ةحارتسالا  لثم  ًالاّعف  عوضوملا 

ىلع .لوطأ  ةّدم  زيكرتلا  اندعاسي يف  يذلا  يفاكلا  ردقلاب  متهالل  ةثم  ءايشألا 

ّساوحلا لّقنتلا ب  نكو  .ةءارقلل  ًافلتخم  ًاباتك  راتخن  نأ  نك  لاثملا ، ليبس 

.عتسالا ىلإ  ةباتكلا ، ىلإ  ةءارقلا  نم  ثالثلا ،

ىلع ةظفاحملاو  ًاعم  ءايشألا  جزمل  ًاضيأ  ىرخأ  ةقيرط  كعقوم  يغت  نإ 

نأ نكو  ةءارقلا ، ناكم  تيبلا  كبتكم يف  نوكي  نأ  نك  .متهالل  اهتراثإ 

سولجلا ةفرغو  ةيعمسلا ، بتكلل  هيف  عمتست  يذلا  ناكملا  كمون  ةفرغ  نوكت 

عاقيإلا اهيف  ّغأ  يتلا  قرطلا  ضعب  كلت  .كتاظحالم  هيف  عجارت  يذلا  ناكملا 

لماعلاو .ةيجاتنإلاو  ةءافكلا  نم  ديز  يتقو  مادختساو  يلقع  طيشنتل 

يتلا ةدودحملا  تاعاسلا  نم  ىوصقلا  ةدافتسالل  قرط  داجيإ  وه  يسيئرلا 

.موي لك  انيدل 

ًاعوبسأ ةءارقلا  بّنجت  بّرج  بتكلا ، نم  مأستف  ًاثك  أرقت  تنك  اذإ 

ةءارقلا مدع  ودبي  ار  .دّدجتم  لقعب  ةيناث  اهيلإ  دوعت  كنأ  دجتسو  ًالماك ،

.لعفلاب كلذك  سيل  هنكل  لسك ، هنأك  ًالماك  ًاعوبسأ 
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لاونم ةمظتنم يف  تاحارتسا  لاخدإل  بنذلاب  رعشت  الأ  ًادج  ّمهملا  نم 

نأ تدجو  اذإ  اذل  .كتيجاتنإ  سحتل  يويح  لمع  بولسأ  كلذف  .كلمع 

لمعت يذلا  ناكملا  ّغو  هيلع ، لمعت  ام  ّغ  اعجارت ، دق  كءادأو  كتيجاتنإ 

كلمع لاونم  يف  ةيلعف  ةحارتسا  جردأ  مث  .تايونعملا  عفري  عيونتلاف  .هيف 

دّدجت ىلع  ناظفاحي  ةحارلاو  عّونتلاف  .ةيويحلا  ةداعتساب  رعشت  نأ  ىلإ  رظتناو 

قيقحتل يويح  لمعلا  بولسألا يف  اذهو  .يركفلاو  يلقعلاو ، دبلا ، كطاشن 

.ةايحلا ةميظع يف  ءايشأ 
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عباسلا لصفلا 

ىوصقلا ةدافتسالا 

تقولا ةبه  نم 
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ةني ةبه  تقولا 

اإو اههجاون ، يتلا  ثادحألا  ةجيتنب  انتساعت  وأ  انتداعس  دّدحتت  ال 

انتايح ىلإ  رظنن  امدنعو  .اعلا  اذه  انشيع يف  ءانثأ  هيض  يذلا  تقولا  ةدوجب 

اهانعبتا يف يتلا  ةقيرطلا  وأ  اهاندهش  يتلا  ثادحألا  عجارن  نأ  نك  ةيضاملا ،

تقولا ةدوج  طّسوتم  عفرو  انتايحل ، يويح  سايقم  تقولا  .انتقو  مادختسا 

.ةّماعلا انتايح  ةدوج  زّزعي  هيض  يذلا 

دحاولا مويلا  نإ  لوقلا  ةلفان  نم  .تقولا  ةعيبط  ًالوأ يف  رّكفن  انوعد 

يهو .يغتلا  لبقت  ال  ةتباث  ةقيقح  كلتف  .ةعاس  نيرشعو  عبرأ  نم  نّوكم 

الو .هّغي  نأ  فوسليف  وأ  كلم ، وأ  يسايس ، يأ  عيطتسي  مراصو ال  نوناق  

ةلاطإ ةيبسنلا -  ةيرظن  عضو  يذلا  نياتشنيأ ، كلذ  ن يف  دحأ -  عيطتسي 

ةيضقنم ّكتت  اوثلا  نإ  لب  .ةدحاو  ةيناث  اهصقت  وأ  ةعاس  نيرشعو  عبرألا 

ب نم  طقستو  قلزنت  يتلا  لمرلا  تّابح  لثم  ةباتكلاب ، يمايق  ءانثأ  يف 

.دبألا ىلإ  دُقف  دق  هانيضمأ  يذلا  تقولا  نأ  ول  ودبيو ك  .يعباصأ 

ةنّوكم ةعاس  نيرشعو  عبرألا  نم  ةعاس  لك  نأ  نم  برهن  نأ  اننك  ال 

يرشبلا طاشنلا  لكف  .ةيناث  تس  نم  ةنّوكم  ةقيقد  لك  نأو  ةقيقد ، تس  نم 

رثآم قيقحتو  تاراضحلا  را  ينج  مزال يف  رصنع  نمزلاو  نمزلا ، نمض  عقي 

.رشبلا خيرات 
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دجوت الو  .رارمتساب  هنع  رسحنتو  ئطاشلا  جاومألا  حاتجت  طيحملا ، يف 

رشبلا نحن  اننكل  .بذجلاو  عفدلا  ّوقل  ةّرمتسملا  ةكرحلا  ببسب  الإ  جاومألا 

فسؤملا نمو  .ّرمتسملا  نمزلا  ّقفدت  لخاد  ءيش  قيقحتل  انه  اننإ  .نوفلتخم 

ةيفيك يف  ّطق  اورظني  نأ  نود  مهتقو  نودّدبي  صاخشألا  نم  ديدعلا  نأ 

.اهنّكو مهتايح  ىلع  عفنلاب  دوعيل  همادختسا 

.تقولل ةيقيقحلا  ةميقلا  اوعي  نأ  ىرخأ  ةّرم  اّرق  نم  بلطأ  نأ  ّدوأ 

عيطتسي نلو  .كنم  هذخأي  نأ  دحأ  عيطتسي  ال  ءيش  وهو  ًاقح ، تقولا  

فرصب كموي ، اهايإ  كحن  يتلا  ةعاس  نيرشعو  عبرألا  نم  كمرحي  نأ  دحأ 

وهو بسحف ، كل  حنُم  زنك  تقولا  اذهف  .هب  موقت  ام  وأ  كفورظ  نع  رظنلا 

هللا نم  ةبه  تقولا  .دبألا  ىلإ  كعم  هتميق  ّلظتسو  ساملاو ، بهذلاك   

.هتمحر تايآ  نم  ةيآو  لعفلاب 

مويلا خيراتلا  ةميظعلا يف  تايصخشلاو  لسرلا  لكو  حيسملا  ىدل  ناك 

تناك ار  نكل  .مهتازاجنإ  قيقحتل  ةعاس  نيرشعو  عبرأ  نم  نّوكملا  هسفن 

ًارهش ثالثلاو  ةتسلا  نم  ةفاثك  ّدشأ  حيسملا  ةايح  ةخألا يف  ثالثلا  تاونسلا 

نيرشعو عبرأ  نم  نّوكملا  هسفن  مويلا  حنُ  انعيمجو  .رخآ  صخش  يأ  ةايح  يف 

نأ انل  ّمهملا  نم  كلذلو  .هتقو  نم  ةدافتسالا  انم  لك  ىلإ  دوعي  نكل  ةعاس ،

فيكو هجو  لضفأ  ىلع  انل  حنُم  يذلا  تقولا  لالغتسا  ةيفيك  ًايّدج يف  رظنن 

.اهعيطتسن ةميق  ربكأ  هنم  عنصن 
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؟ انتقو دّدبن  نيأ 

لثم ةني  هيف  ةيناث  لكو  .ّةيلمرلا  ةعاسلا  يف  لمرلا  لثم  تقولا  ّر 

رارمتساب طقسي  يذلا  ربتلاب  هيبش  يضقنملا  تقولا  نإف  اذل  صلاخلا ، بهذلا 

تقولا يف  لعفت  اذامو  موي ؟ لك  مثلا  تقولا  اذه  يض  فيك  .يفتخيو 

؟ كتقو دّدبت  نيأو  كل ؟ حاتملا 

صخش وه  مويلا  يف  ةدحاو  ةيناث  يأ  ردُهي  ال  هنأ  معزي  نم  لك  نإ 

ديرن انك  اذإ  اذل  .حوضوب  ءايشألا  ىري  ال  وأ  بذاك ، وأ  لعفلاب ، انثتسا 

مدع ةيفيك  يف  كفتلا  أدبن  نأ  انيلع  نإف  انتقو ، نم  ىوصقلا  ةدافتسالا 

يف لهإلا  بّنجت  يف  بهذلاك  تقولا   نأ  كاردإ  اندعاسيو  .هديدبت 

تارذش نم  ةرذش  لك  عيملت  ةيفيك  ىلع  زيكرتلا  انيلعف  .تقولا  مادختسا 

.دّدبتتو طقست  نأب  اهل  حمسن  نأ  نم  ًالدب  بهذلا 

نأشب ةيصخشلا  يتبرجت  هايإ  ينتّملع  ام  ىلع  مكعلطأ  نأ  اوحمسا يل 

تيضمأ فيك  عجارتو  ءارولا  ىلإ  رظنت  امدنع  .تقولا  نم  ىوصقلا  ةدافتسالا 

مهنإ صاخشألا  ضعب  لوقي  ار  تقولا ؟ مظعم  تدّدب  كنأ  دقتعت  نيأ  كموي ،

تقولا نكل  .محتسالا  وأ  لكألا  نورخآ يف  لوقي  ارو  مونلا ، تقولا يف  اودّدب 

ءزج رومألا  هذهف  ً.ارده  بهذي  انتايح ال  ظفحو  لكألاو  مونلا  هيض يف  يذلا 

بقاوع ىلإ  ةيجولويزيفلا  انتاجايتحا  لهإ  يّدؤيو  ةايحلا ، نم  يرورض 

يه هذه  .انتسارد  وأ  انلمع  يف  لعفلاب  انتقو  مظعم  دّدبن  اننإ  .ةميخو 
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دّدبن نحن ال  .ّأتملا  كفتلا  نم  تاونس  ةدع  دعب  اهيلإ  تلّصوت  يتلا  ةصالخلا 

.عفانو ديفم  هنأ  دقتعن  ام  اإو يف  ةيدجم ، اهّدعن غ  يتلا  رومألا  تقولا يف 

.ةميق وذ  هنأ  دقتعن  ا  مايقلا  انتقو يف  ديدبت  ىلإ  ًاثك  لي  نحنف 

ةياهن تاونس  كسفن يف  ترّوصت  اذإ  نكل  ةحلل ، ًاثم  كلذ  ودبي  ار 

هيلع يف مدنتس  كنأ  دقتعت  يذلا  ام  .مالكلا  اذه  ةّحص  رادقم  فرعتسف  رمعلا ،

كنأ دقتعت  له  لكألاو ؟ مونلا  تقولا يف  ءاضق  ىلع  مدنتس  له  كرمع ؟ ةياهن 

ال فلوغلا ؟ وأ  سنتلا  بعل  وأ  ةحابسلا  ةيلستلا يف  تقو  ءاضق  ىلع  مدنتس 

مدنتسو .كتاسارد  وأ  كلمع  ديزملا يف  تلعف  كنأ  ول  ىّنمتت  ار  .كلذ  دقتعأ 

يتلا ةساردلا  وأ  لمعلا  تدرأ يف  ام  زاجنإ  نم  نّكمتت  كنأل   حجرألا  ىلع 

.كتايح مظعم  هيف  تيضمأ 
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ةايحلا 20-80 ةدعاق  قيبطت 

ّصنت يتلا  ةدعاق 20-80 ، ًاضيأ  ىّمسيو  وتيراب ، أدب  تعمس  كلعل 

.بابسألا نم  ةئملا  نم 20 يف  أت  هلعفن  ام  لك  جئاتن  نم  ةئملا  نأ 80 يف  ىلع 

ىلع ءانب  كلذ ، ينعي  .رالود  نويلم  هرادقم  ًاحبر  تقّقح  ام  ةكرش  نأ  ضرتفنل 

وأ 80 يف رالود ، فلأ  ةئا  اوقّقح  فظوملا  نم  ةئملا  نأ 20 يف  أدبملا ، اذه 

ةرشع ةكرشلا  تاداريإ  تغلب  اذإ  كلذ ، وحن  ىلعو  .ةكرشلا  لخد  نم  ةئملا 

تارايلم ةينا  اوقّقح  دق  فظوملا  نم  ةئملا  يف  نوكي 20  رالود ، تارايلم 

.رالود

ةعومجم وأ  ةسسؤم ، وأ  لمع ، ةئيب  يأ  ىلع  وتيراب  أدبم  قيبطت  نك 

لاجم يأ  يساسأ يف  رودب  صاخشألا  نم  ةئملا  نورشع يف  موقيو  .صاخشألا  نم 

يلوت نم  ةئملا  يف  ةرادإ 20  انل  حيتت  ىرخأ ، ةرابعب  .ةايحلا  تالاجم  نم 

.ّلكلا نم  ةئملا  نع 80 يف  ةيلوؤسملا 

زجنت كنإف  مويلا ، تاعاس يف  رشع  لمعت  تنك  اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلع 

يذلا ديحولا  تقولا  ناتعاسلا ه  ناتاهو  .تعاس  لالخ  مويلا  لمع  مظعم 

موقت ام  دّدحيو  .ةميظع  تازاجنإ  قيقحت  ىلإ  كدوقيو  ةبك  جئاتن  كل  قّقحي 

جتني يف ح ال  مويلا ، كلذ  كحاجن يف  كلمع  موي  نم  ةئملا  ءانثأ 20 يف  هب يف 

.ةبك جئاتن  ةيقابلا  ةئملا  يف  ( 80  ) نثلا كلمع يف 

88



لمعي صخش  لك  ةرادإ  بعصلا  نم  ًاضيأ ، فظوملا  نوؤش  ةرادإ  يفو 

نم ةئملا  يف  ( 20  ) نيرشعب كاسمإلا  كعسو  ناك يف  اذإ  نكل  .ةبك  ةكرش  يف 

ةئملا يف  ( 80  ) نثلا ةرادإ  عيطتستسف  ةيسيئرلا ، بصانملا  يف  فظوملا 

.فظوملا ةيبلاغ  وأ  نيرخآلا ،

باحصأ يرجي  .ةئزجتلاب  عيبلا  تاكرش  ىلع  هسفن  رمألا  قبطني 

صّخلتي حاجنلل  يساسألا  لماعلا  نكل  تاليلحتلاو ، تاّعقوتلا  فلتخم  تاكرشلا 

ةكرشلا لبقتسم  دّدحي  هلمكأب  لمعلا  سمخف  .هب  نوموقي  ةئملاب م  يف 20 

نم كأ  ماسقألا  ضعب  ىلع  زيكرتلا  وأ  ديدشتلاب  ّقلعتي  رمألاو  .هلمكأب 

ءارجإ وأ  ةسوملم  ةطخ  يأ  نود  نم  ةيمويلا  لعألا  ذيفنت  نم  ًالدب  .ىرخألا 

كألا ةئملا  يف  ( 20  ) نيرشعلا مهف  لواح  دّدحم ، فده  نود  نم  تاليلحت 

زاجنإلا ىلإ  كدوقيو  يرهوجلا  مسقلا  ىلع  زيكرتلا  كل  حيتي  كلذف  .ةيمهأ 

.حاجنلاو

ضعب يف  ةايحلا  يف  انلشفل  ةعئاشلا  بابسألا  نم  لكلا  ىلإ  ةعزنلا 

يأ لبقن  انك ال  اذإ  اننأ  وه  لماك  نوكن  نأ  ةبغرلا يف  هذه  بيعو  .نايحألا 

بعال هبشي  كلذو  .ءيش  ال  ىلإ  رمألا  انب  يهتني  ارف  نود 100 ،% ءيش 

هب يهتني  نكل  ةبرض  لك  دنع  ةدعاقلا  ىلإ  يرجلا  ىلإ  فدهي  يذلا  لوبسيبلا 

يرجلا كنم  رظتنيو  عبارلا  براضلا  تنك  اذإو  .ةّرم  لك  جورخلا يف  ىلإ  رمألا 

رظتني نكل  ةرم ، لك  ةدحاو  ةرك  فدهتسن  نأ  انيلع  ّعتي  ارف  ةدعاقلا ، ىلإ 

ةركلا برض  ىلع  اوزّكري  نأ  بجي  اذل  حاجنلا  اوقّقحي  نأ  بعاللا  مظعم  نم 

.ةدعاقلا ىلإ  لوصولا  مهل  حيتي  ا  ًاديج 

يعسلا نإف  داتسالا ، جراخ  ىلإ  ةركلا  برضن  نأ  انعسو  نكي يف  اذإو  
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جئاتن قيقحتو  طاقنلا ، نم  ثك  عمج  انل  حيتي  ةرم  لك  ةوقب  ةركلا  برض  ىلإ 

(80  ) نثلا قّقحيس  ةئملا  زاجنإ 20 يف  ىلع  زيكرتلا  نأ  ّكش يف  الو  .ةميظع 

.حاجنلا نم  ىرخألا  ةئملا  يف 
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ةبعللا دّدحت  ةئملا  20 يف 

يمر مهناكمإب  .فرتحملل  لوبسيبلا  يرود  تاركلا يف  يفذاق  عربأ  دجن 

، مّهلجس توافتي  كلذ  عمو  .تايمرلا  عاونأ  فلتخم  نع  ًالضف  ةعيرس  تارك 

ح يف  ةنسلا ، يف  ةارابم  نيرشع  ىلإ  ةرشع  سمخب  ماظتناب  مهضعب  زوفيف 

.ةنس لك  تايرابم  رشع  نم  كأ  نورخآ  نوفذاق  رسخي 

كأ تارك  نوفذقي  ال  حبارلا  فذاقلا  نأ  ّأتملا  ليلحتلا  فشكي 

فلتخم مهلعجي  يذلا  .تايمرلا ف  ربكأ يف  ًاعّونت  مهيدل  وأ  ةرورضلاب  ةعرس 

ةئم يمري  فذاقلا  نأ  ضرتفنل  .وتيراب  أدبم  مادختساب  كلذ  ةرظن يف  قلنل  ًاذإ ؟

فذاقلا نوكيس  له  ةيمر  نيرشع  دّدحت  ةلاحلا ، هذه  يف  .ةارابملا  يف  ةرك 

هنأ ينعي  ام  تالوج ، عست  نم  ةارابملا  نّوكتتو  .رساخلا  وأ  ةارابملا  حبارلا يف 

.رسخي وأ  زوفيس  ناك  اذإ  نادّدحت  ةلوج  لك  طّسوتملا يف  تيمر يف  فذقيس 

ءيش لكو  .اتحجن  اذإ  ًاحبارو  ناتيمرلا  ناتاه  تلشف  اذإ  ًارساخ  ًافذاق  نوكيسو 

.ةلصافلا تايمرلا  كلتل  هئادأ  ىلع  ّفقوتي 

نوعيطتسي نم  اوسيل  تايرابملا  نم  ثك  نوزوفي يف  نيذلا  نوفذاقلا 

ةرك نيرشع  ىلع  زيكرتلا  نوعيطتسي  نم  لب  ةوق ، نم  اوتوأ  ام  لكب  ةرك  يمر 

نيذلا نوفذاقلا  عيطتسيو  .ةلوج  لك  تلصاف يف  تيمر  ىلع  وأ  ةارابملا ، يف 

ةئملا يف  ( 80  ) نثلا ّاضيأ يف  زوفلا  ةلوج  لك  حاجنب يف  تركلا  تاه  نومري 

ً.اضيأ ةارابملا  نم  ىرخألا 
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، ةلوج لك  طّسوتملا يف  براض يف  ةسمخ  وأ  ةعبرأ  دحاو  فذاق  هجاوي 

نّك اذإو  .ةارابملا  ةجيتن  دّدحت  مهنم  نثال  ةركلا  هفذق  ةيفيك  نكل 

فذاقلا حيتيسف  فذاقلا ، تارك  هعبتتس  يذلا  راسملا  ةفرعم  نم  نوبراضلا 

ال يتلا  تايمرلا  عون  فذق  نم  نّك  اذإ  نكل  .حجرألا  ىلع  ضكرلا  مهل 

.حبارلا فذاقلا  حبصي  نأ  نكميف  براضلا ، اهّعقوتي 

يض نحنف  .ةايحلا  حاجنلا يف  أدبم  حضوي  ديج  هيبشت  كلذ  نأ  دقتعأ 

ةدحاو يف ةنهم  يف  لمعلا ، انتايح يف  نم  طّسوتملا  ةنس يف  عبرأ  ىلإ  ثالث 

الو .نورخآ  لشفي  نيب  هب ، نوموقي  ام  صاخشألا يف  ضعب  حجنيف  .بلاغلا 

نم حاجنلا ، ّملس  ىلع  انمّدقت  رادقم  دّدحي  ةيمويلا  اندوهج  مكارت  نأ  كش يف 

فيك ىلع  ّفقوتت  حاجنلا  ةجيتن  نإف  كلذ ، عمو  .ةّمقلا  ىلإ  لوخدلا  ىوتسم 

ميمصتلا نمضيو  .موي  لك  انتقو  نم  ةيساسألا  ةئملا  يف  ( 20  ) نيرشعلا يضقن 

.هب موقن  ام  حجنن يف  نأ  ةئملا  يف  ( 20  ) نيرشعلا راصتنا يف  ليجست  ىلع 

.مهلمع يف  تقولا  نوعّيضيو  أدبملا  اذه  صاخشألا  مظعم  كردي 

.هسفن لمعلا  ط  نورّركي  ام  ًابلاغو  موي ، لك  تاعاس  رشع  ىلإ  ا  نوضو 

مهنإف يفيظولا ، ّملسلا  ىلع  نوفقي  نيأ  نوريو  مهتايح  ىلإ  نورظني  امدنعو 

نكل .هب  اوماق  يذلا  يلجإلا  لمعلا  مكارتب  دّدحت  هنأب  بلاغلا  نورعشي يف 

ول ًاما  ةفلتخم  ةجيتن  مهلمع  يطعي  دقف  .ةرورضلاب  ًاحيحص  سيل  كلذ 

.مهلمع تاعاس  مادختسا  ةيفيك  ىلع  وتيراب  أدبم  اوّقبط 

، ءاسم ةعاسلا 7:00  ىلإ  ًاحابص  ةعاسلا 9:00  نم  لمعت  كنأ  ضرتفنل 

تللا تمساحلا  تعاسلا  رّكف يف  .مويلا  تاعاس يف  رشع  لمعت  كنأ  ينعي  ام 

صّصخ تقولا ، ةحيرش  راتخت  امدعبو  .مويلا  يف  زوفلا  قيقحت  كل  ناحيتت 
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لك زّكرو  كيدل ، ام  لك  طعأو  .جئاتنلا  قيقحت  ىلع  زيكرتلل  تعاسلا  تاه 

يف لمعت  تنك  اذإ  .تعاسلا  تاه  لالخ  ةحجان  جئاتن  قيقحت  يف  كدوهج 

فده قيقحتل  تعاسلا  تاه  لالخ  عيطتست  ام  لك  لعفا  تاعيبملا ،

، ةيحبرو ةءافك  كألا  كتّمهمل  تعاسلا  تاه  تصّصخ  اذإو  .مويلل  كتاعيبم 

ام لكو  .ينيتورلا  لمعلا  ءادأ  ةيقبتملا يف  ثلا  لمعلا  تاعاس  ءاضق  كنك 

.مويلا نم  ىقبت  ام  ةبك يف  ءاطخأ  يأ  بكترت  الأ  نم  قّقحتلا  هلعفت  نأ  كيلع 

ةّدم موي  لك  صّصخ  .لمعلا  نم  عون  يأ  ىلع  أدبملا  اذه  قيبطت  نك 

كدهج نم  ةئملا  طعأو 100 يف  ةءافك ، ىصقأب  اهيف  لمعلا  عيطتست  تقولا  نم 

، تالاحلا ضعب  يفو  .كتقو  نم  ةئملا  يف  ( 20  ) نيرشعلا كلت  جئاتنلا يف  قيقحتل 

يننكل ةئملا ، يف  ( 20  ) نيرشعلا مأتل  رخآ  ءيشب  ةيحضتلا  كيلع  ّعتي  ار 

حاجنلا يف قّقحي  ةئملا  يف  ( 20  ) نيرشعلا حاجن  نض  نأل  كلذب  مايقلاب  يصوأ 

.هلمكأب كموي  هب يف  موقت  ىرخألا م  ةئملا  يف  ( 80  ) نثلا
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جئاتنلا قيقحتل  ديدشلا  زيكرتلا 

جاتنإلا ريزغ  ّفلؤم  يننأ  نوفرعي  نيذلا  ءاّرقلا  دقتعا  اذإ  أجافأ  نل 

ةبسن مدختسأ  يننأ  عقاولاو  .بتكلا  فيلأت  يف  ًايموي  يتقو  لك  يضمأ  يننأ 

ةباتكلا يف  هيضقأ  يذلا  تقولا  نكل  .ةباتكلا  يف  رهش  لك  نم  ةغص  ةيوئم 

ً.ايحورو ًايندبو ، ًايلقع ، دادعإلا  نم  ًاثك  يرجأ  انأو  .زيكرتلا  ديدش  نوكي 

ىلع صرحأو  يراكفأ ، مظنأو  ةديج ، ةلاح  يف  نوكأو  ًاقبسم ، ًاثك  سردأو 

.هابتنالا فرصي  يلقع م  ريرحت 

ًاراكفأ بتكأو  يمتها ، زّكرأو  موي ، لضفأ  يف  تقو  لضفأ  راتخأ 

نم صق  رادقم  يف  ةميظع  ةسحو  زيكرتلا  ديدش  لقعب  ًاديج  ةسوردم 

ةءارقب ةزّكرملا ، ةرتفلا  هذهل  دادعإلا  يتقو يف  نم  ىّقبت  ام  مدختسأو  .تقولا 

اطبتسالا كفتلا  يف  ًاضيأ  تاعاس  يضقأو  .ةيعجرملا  بتكلا  نم  ديدعلا 

امدنع ةديدش ، ةحارصبو  .لاح  لضفأ  نوكأ يف  امدنع  الإ  بتكأ  الو  .لّمأتلاو 

.لايمأ ةعبرأ  قابس  نم  ّوتلل  تغرف  ول أ  ًاكهنم ك  نوكأ  غرفأ 

مزلأف .ديكأتلاب  تقولل  يمادختسا  ةيفيك  ىلع  ةدعاق 20-80  قبطنت 

لكو موي  لك  يتقو  نم  ةئملا  يف  ( 20  ) نيرشعلا يلعأ يف  لضفأ  ءادأب  يسفت 

كألا مادختسالاو  ىرخألا ، ةئملا  يف  ( 80  ) نثلاب مّكحتلا  يل  ىّنستيل  رهش 

.حاجنلا حاتفم  كلذ  نأ  ةّدشب  دقتعأ  انأو  .يتقول  ةءافك 
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صّصخ .يبتكم  لمعب  موقت  تنك  اذإ  ىتح  كتقو  ةدوج  سحت  كنك 

ًاتقو هلعجاو  ةنكمم ، ةءافك  ىصقأب  تقولا  كلذ  مدختساو  موي  لك  تعاس 

نم نّكمتتسو  .يهلإلا  هيجوتلا  ربتخت  نأ  كل  حيتيو  ماهلإلاو  ىضرلا  ىلع  ثعبي 

يحوب ّملكتتو  كسفن  ءاقلت  نم  بتكت  كنأ  ول  ةسالسب ك  يقرولا  لمعلا  ءادأ 

.ءسلا نم 

مايقلا ىلع  زيكرتلا  كنك  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  كفتلا  تدرأ  اذإو 

نأ ّمهملا  نم  لاحلا ، الك  يفو  .مايأ  ةرشع  نم  موي  عيطتست يف  ام  نسحأب 

.جئاتنلا لضفأ  قيقحتل  كتقاطو  ككفت  اهيف  زّكرت  تقولا  نم  ةدم  صّصخت 

ىلإ سلجت  تنك  اذإ  ً.اضيأ  ةساردلا  هسفن يف  أدبملا  دعاسي  نأ  نكو 

ثكلا قّقحت  نل  كنإف  مويلا ، تاعاس يف  رشع  سردتل  ميظنت  نود  نم  كبتكم 

، كلاوحأ لضفأ  يف  هيف  نوكت  تعاس  كلذ  نم  ًالدب  رتخا  .مّدقتلا  نم 

يف ينمزلا  راطإلا  كلذ  مدختساو  .ةنكمم  ةءافك  ىصقأب  ةرتفلا  كلت  ّلغتساو 

.تاعوضوملا مهأ  ةسارد 

اّرق ضعب  نأ  تعمس  دقو  ً.اضيأ  ةءارقلا  ىلع  ةدعاق 20-80  قبطنتو 

.نآلا ىتح  اهترشن  يتلا  بتكلا  لك  ةءارق  نوعيطتسي  ال  مهنأ  نم  نوقلق 

.ةيرورض اهتايوتحم  نم  طقف  ةئملا  يف  نأ 20  ىلإ  مهنئمطأ  نأ  ّدوأ  يننكل 

باتكلا ظفحت  نأ  كيلع  سيل  .ةحفص  نم 200  ًانّوكم  ًاباتك  أرقت  كنأ  ضرتفنل 

ةحفص عبرأ  وحن  راتخت  نأ  طقف  كيلع  لب  هتايوتحم ، لك  رّكذتت  وأ  هلمكأب 

هذه أرقت  تمد  امو  .اهمهفتو  كيلإ  ةبسنلاب  ّمهألا  اهنأ  دجت  باتكلا  نم 

نم ىّقبت  ام  ةعرسب  أرقت  نأ  كناكمإبف  ةديدش ، ّةقدب  عبرألا  تاحفصلا 

ةدوجوم يف اهباعيتسا  كيلع  يتلا  ةمكحلا  ئلآلف  .هاوحف  ىلع  لصحتل  باتكلا 
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.باتكلا نم  ةئملا  20 يف 

ةحفص ةرشع  سمخ  ىلع  لصفلا  اذه  ةطوطخم  ّدت  كلذ ، وحن  ىلع 

ثالث وحن  وأ  ةئملا ، يف  وحن 20  يف  دوجوم  يقيقحلا  اهرهوج  نكل  ًابيرقت ،

ىلع يوتحت  يتلا  ثالثلا  ّصنلا  تاحفص  رايتخا  عيطتست  امدنعو  .تاحفص 

كلذب يف مايقلا  كدعاسيسو  .اهمهف  نقتأو  اهظفحا  لصفلا ، عطاقملا يف  ّمهأ 

.باعيتسالاو مهفلا  نم  ديدج  ىوتسم  ىلإ  لوصولا 

نم كلذلو  .ةساردلا  ءانثأ  يفو  لمعلا  تقولا يف  مظعم  دّدبن  اننإ  ًاماتخ ،

قّقحن ل  ةءافكب ، موي  لك  جئاتنلا  قيقحت  ىلع  انتقو  زّكرن  نأ  ًادج  ّمهملا 

.ةايحلا انتقو يف  نم  ةدافتسا  ىصقأ 
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نماثلا لصفلا 

انتاناكمإ ريرحت 
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انتاردق ىصقأ  غولب  تابقع يف  هجاون  انلك 

ةيصاخلا هذه  نكل  ةسوملم ، غ  ةيرشبلا " ةقاطلا   " ودبت نأ  نك 

يننإ .انمامأ  تايناكمإلا  ةيدودحم  ال  رادقم  فشكت  اهفيرعت  نك  ال  يتلا 

جارخإ ىلع  صاخشألا  نم  ًاديزم  دعاسأ  نأ  يننك  فيك  موي  لك  يف  رّكفأ 

ىلع سانلا  عيجشتل  يلمعو  ايح  نم  ًادوقع  تصّصخ  دقو  .ةيفخلا  مهتاردق 

.مهلخاد ةنماكلا يف  ةيداعلا  ةردقلا غ  فاشتكا 

لصفلا اذه  نأ  ةّدم  ذنم  ًايحور  ًاراسم  ءاّرقلا  نم  عبتي  نم  دجي  ار 

سيل ةلماكلا  انتاناكمإ  قيقحت  نكل  ً.ادج  طيسب  ةيرشبلا  ةقاطلل  صّصخملا 

راكفألا نع  داعتبالا  وه  هيلإ  جاتحن  ام  لك  نأ  دقتعن  ار  .عقاولا  ًالهس يف  ًارمأ 

اعلا رارسأ  سدحلاب  كلذ  دعب  كردنسو  ءسلا ، عم  انبولق  مغانتو  ةيبلسلا 

ةلهس تسيل  ةيفخلا  انتقاطل  ةيقيقحلا  ةلحرلا  نكل  .انتالكشم  نع  تاباجإلاو 

.ودبت ك 

انتلحر انمّدقت يف  لك  تابقعلا  نم  ًاديزم  هجاون  اننأ  ىلإ  كلذ  عجريو 

، ةايحلا نع  ًاقمع  كأ  قئاقح  فشتكن  امدنعو  .اذلا  سحتلا  قيرط  ىلع 

رعاشم عم  انفطاعت  ّدتشا  لكو  .ةفرعملا  نم  ديزم  ىلإ  ّشطعتب  رعشن 

، انلوقعو انبولق  نع  ديزملا  انفشتكا  لكو  .مهنأشب  انمتها  دادزا  نيرخآلا ،

عم قيمعلا  عارصلا  نع  تابقعلا  هذه  فلتختو  .تالكشملا  نم  ًاديزم  انظحال 

نم فولأم  ءزج  عقاولا  يف  يهو  .ريونتلا  قيرط  ىلع  هجاون  يذلا  ةملظلا 
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تابقعلا نم  ًاديزم  هجاون  نأ  نم  ّدب  الو  .انسفنأل  انتيؤر  سحت  وحن  انتلحر 

ً.اقمع كأ  راكفأو  ًاعاستا ، كأ  روظنمو  ًاّومس ، كأ  فادهأ  ءارو  ىعسن  امدنع 

ةيلاحلا انتّوق  طاقنو  انتاردق  يقترت  نأ  بجي  ذإ  بعاصملا  هذه  هجاون  نحنو 

نمل ًاليلد  لصفلا  اذه  لكشيو  .ةعفترملا  فادهألا  هذه  ىلإ  لوصولا  لجأ  نم 

مكل ّبأسو  .مهتلحر  مهمّدقت يف  ءانثأ  مهسفنأ يف  سحت  ىلإ  ًااد  نوعسي 

وحن ىرخأ  ةوطخ  متمّدقت  لك  اهنوهجاوت  يتلا  تابقعلا  ىلع  ّبلغتلل  ًاقرط 

.مكتاقاط ىصقأ  قيقحت 
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مامألا ىلإ  قرطلا  حتفت  ةدارإلا  ةّوق 

ّومنلا يف  هرّدقن  ءيش  ة  رارمتساب ؟ اذلا  سحتلل  ىعسن  اذامل 

اهنأب اهرّوصن  ارف  ئطاشلا ، ىلع  ةاصح  ةايح  ّليختن  نأ  انلواح  اذإ  .ّرمتسملا 

نأ ةاصحلا  عسو  ناك يف  اذإو  .مويلا  لاوط  هنع  ًاديعبو  ئطاشلا  وحن  فرجنت 

قاسنت يهو  اهتضق  يتلا  نسلاو  مايألا  تقّقح يف  اهنأ  دقتعتس  اذف  رّكفت ،

؟ ةايحلا ةعيبط  نع  لوقت  اذامو  هرزجو ؟ رحبلا  ّدم  عم 

تدعاس يف يذلا  مغانتملا  يعيبطلا  لجلاب  ةروخف  ةاصحلا  نوكت  ار 

رقتفت ةاصحلا  نأ  او  .كلذ  ةاصحلا  تازاجنإ  ّىطختت  نأ  نك  نكل ال  .هعنص 

عيطتست اذكهو  .هلعفت  نأ  نك  ام  دّدحي  طيحملا  نإف  اهب ، ةصاخ  ةدارإ  ىلإ 

ةاصحب رباعلا  مادطصالا  يّدؤي  ارو  هنع ، ًاديعبو  ئطاشلا  وحن  عفدنت  نأ 

دّرجم ثادحألا  كلت  نكل  .ءازجأ  ىلإ  ىرخألا  ةاصحلا  ّرسكت  وأ  اهلكآت  ىلإ  ىرخأ 

ةردقلا نإف  كلذل  .اهيف  تبغر  ةاصحلا  نأل  ثدحت  يهو ال  .ةيعيبط  رهاوظ 

لكآتلا ةاصحلا يف  رمتست  نأ  رّدقملا  نمو  ً.ادج  ةغص  ةاصحلا  ةايحل  ةنماكلا 

.ةليمج لمر  ّةبح  ىلإ  ةياهنلا  ّصلقتتو يف 

ةباجتسالاب نيدودحم  انسلو  ئطاشلا -  ىلع  ىصح  انسل  نحن 

هجاومأ ّرسكتت  يذلا  طيحملا  نحن  .انمطالتت  يتلا  ةيجراخلا  ىوقلل  ةيكيناكيملا 

ةيئانثتسا ةنماك  ةردق  انيدلو  .هسفن  ءاقلت  نم  ةعبان  ةدارإ  يذ  نئاكك  رسحنتو 

.ةرباثملا ىلع  ةردقلاو  ةيوق ، ةدارإو  لقع ، انيدلو  .ةاصحلاب  ةنراقم  انلخاد  يف 
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اهكلت يتلا  ةردقلا  لك  عمجتسن  نأ  عيطتسنو  بهذن ، نيأ  ىلإ  دّدحن  نحنو 

ىلإ انقيرط  ّقشنل  انتدارإو  انلقع  مادختسا  عيطتسنو  انب ، ةصاخلا  ةايحلا  قلخل 

.نيزّيمم انلعجت  يتلا  يه  ةنماكلا  ةردقلا  هذهو  .مامألا 

تايناكمإلا هذهو  انلخاد ، ةدودحم يف  تايناكمإ غ  انيدل  رشبلا  نحن 

ةّفثكملا ةقاطلا  يه  ةدارإلا  ةوقف  .انتدارإ  ةوق  نود  نم  ةدوجوم  نوكت  ال 

تسيل ةيوقلا  ةدارإلا  نكل  .حومطلا  قيقحتل  ةيرورضلا  ةيوقلا  ةسحلاو 

ًادانع كأو  ةدارإ  ىوقأ  نونوكي  لافطألا  ضعب  نأ  عمو  .انيف  ةدولوم  ةلصخ 

أدبن يتلا  تايصخشلا  نم  ثكب  ًاديقعت  كأ  ةدارإلا  ةوق  نإف  نيرخآلا ، نم 

ةّوقو .نيرمتلاب  اهتيوقتو  اهريوطت  نك  ةلضعلا ، لثم  ةيلخادلا  ةوقلاو  .اهب 

.ةيلخادلا ةوقلا  هذه  ّةيمهأ يف  كألا  ءزجلا  يه  ةدارإلا 

.ةلضعلاك انتدارإ  ىوقت  نأ  نك  اجيإ ، فقوم  انيدل  نوكي  امدنع 

اهتحازإو بقع ، ىلع  ًاسأر  اهبلقو  تابقعلا  ةهجاومل  يفاكلا  ردقلاب  ةيوق  حبصتو 

ةداعسل ّمهم  حومط  انيدل  ناك  اذإ  اذل  .انمامأ  قيرطلا  ءالخإل  اهتلازإو  ًابناج ،

قلخ يه  حومطلا  كلذ  قيقحتل  ىلوألا  ةوطخلا  نإف  انتداعسل ، يس  ال  رشبلا ،

.ةدارإلا ةوق 
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: ةيوقلا ةدارإلا  وحن  ىلوألا  ةوطخلا 

بثولل ةّصنم  لمألا  ةبيخ  مدختسا 

ميلستلا ضفر  يه  ىلوألا  ةوطخلا  انتدارإ ؟ ةيوقتل  لعفن  نأ  اننك  اذام 

ةو .ةيلخادلا  انتردقل  ةعفادلا  ىوقلا  ربكأ  نم  انلخاد  لتاقملاف يف  .ةزهلاب 

ىلع ةردقلا  ةلتاقملا  حورلا  كلتلو  .ةزهلا  لوبق  ضفرت  انقعأ  ةيوق يف  حور 

.بثولا ةّصنم  لثم  مامألا  ىلإ  انتدارإ  عفد 

ةبيخ ليوحت  نك  نكل  ةزهلا ، دنع  ةبك  لمأ  ةبيخب  عيمجلا  رعشي 

ةيسفانتلا انحور  مادختسا  اننك  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةيباجيإ  ةقاط  ىلإ  لمألا 

نم هل  رصح  ال  ددع  عم  شياعتن  اننإ  .ضعبلا  انضعب  نم  ّملعتنو  ومننل 

.نيرخآلا صاخشألا  بو  اننيب  ام  يف  سفانت  ًااد  كانه  نوكيسو  صاخشألا ،

فرعن اننأ  عمو  .تاسفانملا  هذه  رسخي يف  نمو  زوفي  نم  ًااد  كانه  نوكيسو 

نأ نك  ةدحاو  ةزه  نإف  ًااد ، رسخي  نم  وأ  ًااد  بسكي  نم  دجوي  هنأ ال 

.لمألا ةبيخب  ًاريرم  ًاروعش  انيدل  ّفلخت 

ةعئاشلا رعاشملا  نم  ةزهلا  دنع  ةينودلاب  ساسحإلاو  لمألا  ةبيخ  نإ 

نأ مهملا  نم  نكل  .ةرورضلاب  ًائطاخ  ًاروعش  سيل  طابحإلا  اذهو  .عيمجلا  ىدل 

كأو ةيباجيإ ، مظعأ  ةعور ، كأ  ءيش  ةعفترم -  ةميق  يذ  ءيش  ىلإ  هلّوحن 

انلاطبأ مهتفصب  مويلا  مهركذن  نيذلا  ءاسنلاو  لاجرلا  لك  دهش  دقف  ً.اّومس 
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ةرباثملا ةدايز  ىلإ  مهعفدل  لمألا  ةبيخ  اومدختسا  مهنكل  ام ، ةلحرم  ةزهلا يف 

.مهتازاجنإ قيقحتل  دهجلاو 

ىلوألا ةوطخلا  هذه  نإف  اذل  ةزهلل ، مالستسالا  يف  بغري  دحأ  ال 

ةيوقلا ةدارإلا  ءانبب  ءدبلل  اهمادختسا  عيمجلا  عيطتسي  ثيحب  ًادج  ةيساسأ 

طرفو راكنإلاو ، رخفلا ، نم  ئطاخ  عون  ىلإ  انطابحإ  ليوحت  نأ  ىلع  .نآلا 

انّك اذإ  نكل  .لاحلا  ةعيبطب  ةدارإلا  ةوق  نم  ئطاخلا  عونلا  رّوطي  ةيسفانتلا 

ىلع يوق  ميمصت  ءانب  نم  نّكمتنسف  ةيماس ، ةقيرطب  انطابحإ  هيجوت  نم 

.انسفنأ سحت 

ّدرتست نأ  تدرأو  كتسح ، ّتندتو  ةبيتر ، ةايح  شيعت  تنك  اذإ  اذل 

.ةزهلا ضفرت  نأ  يه  ىلوألا  كتوطخ  نإف  هيلإ ، كعفادو  ءنلا  يف  كتبغر 

ّقحتست كنأو ال  اهب ، ملحت  تنك  يتلا  تايناكمإلا  رّكذتو  .كتردق  رادقم  رّكذت 

كتسح  عمجتستل  ناح  دق  تقولا  نأو  ًاطبحمو ، لمألا  بئاخ  ىقبت  نأ 

ميلعتلاو ّةبحملاو ، ةايحلا ، عدو  .اهلمكأب  ةنماكلا  كتاردق  قيقحت  نم  نّكمتت 

نع ًايضار  تنك  اذإ  قدصب  كسفن  لأسا  .كنومهلي  كيدلاو  نم  هتيّقلت  يذلا 

ثيح تيقب  اذإ  ًاديعس  نوكت  لهو  ديزملاب ؟ ملحت  نأ  ديرت  له  وأ  كتايح ،

ةلثم فورظ  هيدل  ًاصخش  نأ  ىرت  امدنعو  كلذ ؟ ىلع  مدنتس  وأ  نآلا ، تنأ 

ناك صرفلا  نم  هسفن  ددعلا  نأ  فرعا  تقّقح ، ربكأ م  ًاحاجن  قّقح  دأ  وأ 

مّدقتلا ىلع  كزفحي  كاردإلا  اذه  عدو  .اهزاهتنا  تلشف يف  كنكل  كمامأ  ًاحاتم 

ةيوق ةدارإ  نباو  كمدن ، نم  ّملعت  هحاجن ، ىلع  زيكرتلا  نم  ًالدبو  .مامألا  ىلإ 

.كسفن سحتل 
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4

: ةيوقلا ةدارإلا  وحن  ةيناثلا  ةوطخلا 

كمالحأ ظاقيإ  دعأ 

ةقيرط كلتو  .ُلُثملاب  ّيلحتلا  يه  ةدارإلا  ةيوقت  وحن  ةيناثلا  ةوطخلا 

بغرنو يف انبولق  قعأ  دجوت يف  فادهأ  انُلثُمف  .ةدارإلا  ةيوقتل  ًامّدقت  كأ 

.بابشلا لئاضف  نأ  دحأ  مالحألا  ءارو  يسحلا  يعسلا  لّكشيو  .اهقيقحت 

داقتعالاو نوللا  يدرو  جاجز  ربع  اعلا  ةيؤر  ةيبابشلا  انتاحومط  انل  حيتتو 

أدبي يف ُلُثملا  كفتلا يف  نكل  .اعلاو  انسفنأل  ةدودحم  ال  تالتحا  دوجوب 

.انمالحأ ةعباتم  ىلع  انتردق  أدصلا  ولعيو  نسلا ، ّرم  ىلع  عجارتلا 

، اهدادرتساو ةيناث ، ملحلا  ىلع  انتردق  رّكذت  ىلإ  ةيناثلا  ةوطخلا  فدهت 

يف ةبوعص  هجاوت  تنك  وأ  فارجنالاب ، ةذخآ  كتايح  تناك  اذإ  .اهتياعرو 

كنأب رعشت  كنكل  ام  ناكم  ىلإ  لوصولا  لواحت  وأ  نهارلا ، عضولا  نم  ّصلختلا 

كبلق خيشي  ملحلا ، نع  تّفقوت  اذإو  .كمالحأ  تيسن  دق  نوكت  ارف  قلاع ،

قيقحت تلواحو  كتيويح  ىلع  تظفاح  اذإو  .كبابش  رادقم  نع  رظنلا  فرصب 

نلف تاينيعبسلا ، ىتحو  تاينيتسلاو ، تاينيسمخلاو ، تاينيعبرألا ، يف  كُلثُم 

.بابشلا بلقب  ّعتمتتسو  ةيّمهأ ، رمعلل  نوكي 

كناكمإبف عزجت ! ال  كُلثُم ، ةعباتمو  ملحلا  ىلع  كتردق  تيسن  اذإ 

انمالحأ ءاقبإ  اننكو  .اهؤاإ  نك  ةّوق  انلخاد  يلاثملاف يف  .ةردقلا  هذه  زيزعت 
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.ةايحلا مّدقتن يف  نيب  ةيناث  اهرّكذتب  ّةيح 

يتلا ىربكلا  انُلثُم  فعُضي  يقيقحلا  اعلا  ةيمويلا يف  ةايحلا  عقاو  نإ 

، تاينيعبرألا وأ  تاينيثالثلا  ىلإ  لصن  امدنعو  لافطأ ، نحنو  اهب  ملحن  انك 

ّةبحك حبصتل  اهّتتحو  بلاغلا  مالحألا يف  هذه  تفرج  دق  ةايحلا  جاومأ  نوكت 

يتلا كتايح  ىلإ  رظنتل  تقولا  ناح  دقف  كل ، كلذ  ثدح  اذإ  .ةغص  لمر 

.كبابش كتدوار يف  يتلا  مالحألا  رّكذتتو  تضم 

تناك فيكو  ًابجعم ؟ تنك  ن  كسفن : لأساو  كبابش  تقو  رّكف يف 

هجو يف  فقو  يذلا  امو  كدوارت ؟ تناك  يتلا  مالحألا  امو  ةيلاثملا ؟ كتايح 

ةوذج ىلع  ةظفاحملاو  كمالحأب  كّسمتلا  نم  كعنم  يذلا  امو  كمالحأ ؟

كمالحأ نع  ّيلختلا  غّوستل  ةيمهألا  ةديدش  تابقعلا  كلت  تناك  له  اهّدقوت ؟

؟ دبألا ىلإ 

اذف كمالحأ ، دحأ  ءارو  ىعست  نأ  نود  تلاح  دق  فورظلا  تناك  اذإ 

اذامل ىرخأ ؟ مالحأ  ريوطت  نم  كعنم  يذلا  ام  وأ  ىرخألا ؟ كمالحأب  ّلح 

ةبظاوملا تلمهأ  كنأ  ةباجإلا  نوكت  ار  ةديدج ؟ تاحومط  ريوطت  تدّدرت يف 

ّدجلا ينعي  دهجلا ال  نكل  مهم ، رمأ  دهجلا  لذب  رارمتسالا يف  نإ  .ملحلا  ىلع 

ةّدشب انكّس  اذإ  الإ  ةياغ  اندهجل  نوكي  نلف  .بسحف  موي  لك  لمعلا  يف 

ةدوعلا ىلإ  ةلئسألا  هذه  كدوقتس  نآلا ؟ كل  كمالحأ  ينعت  اذام  اذل ، .انمالحأب 

.ةيقيقحلا ةنماكلا  كتاردق  ىلإ  ةيناث 
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5

: ةيوقلا ةدارإلا  وحن  ةثلاثلا  ةوطخلا 

هلل كسفن  سّرك 

ةدارإلل ةثلاث  ةوطخ  هلل ، صالخإب  انتايح  سيركتو  ايلع ، ةياغل  صالخإلا 

كلذ لوحيو  ةيصخشلا ، اندودحب  انتقاط  ّديقتت  انسفنأل ، شيعن  امدنع  .ةيوقلا 

راكفألا عيطتست  الو  .اهلذب  عيطتسن  يتلا  ةيداعلا  ةقاطلا غ  ىلإ  انلوصو  نود 

ةّقفدتملا ةسحلا  نم  عونلا  كلذ  ىلع  ثعبت  نأ  ةيتاذلا  انتداعسب  ةصاخلا 

ةردقلاف .ةينانألا  نم  اعلا  يغتل  مزعلا  أي  نأ  نك  الو  .سانلا  ّرثؤت يف  يتلا 

.ةسّدقم ةياغ  ليبس  انسفنأب يف  ةيحضتلا  ةبغرلا يف  نم  ّدلوت  قرف  ثادحإ  ىلع 

ليبس انتربخو يف  انتردقو ، انتمكح ، لك  مدختسن  امدنع  ةيقيقح  ةوق  بستكنو 

.هللا

رعشنسو .ّكحملا  ىلع  انتعاجش  اهيف  عضوت  فقاوم  انتايح  فداصنس يف 

لاق ك  نكل  .فرج  قوف  نم  زفقنل  ةيفاكلا  ةعاجشلاب  ّىلحتن  نأ  انيلع  نأ 

اذإ .ءاسملا  انتم يف  اذإ  ىتح  مدنن  نلف  حابصلا  قيرطلا يف  انفشتكا  اذإ  ميكحلا ،

.انتايح انرسخ  اذإ  ىتح  مدنن  نلف  هلل ، انتايح  سيركت  ةيبلقلا  انتبغر  تناك 

.انم لك  لخاد  ًاّعشم يف  بلقلا  ةواقن  رون  ةيؤر  نم  نّكمتنسو 

فداصنو رّرحت ، نأ  راظتناب  انلخاد  ًاقيمع يف  ةنماك  ةسّدقم  ةقاط  ة 

اننإ .ةيحورلا  ةدالولا  ةداعإ  صرفلا  هذه  نمو  .اهريرحتل  ًاصرف  انتايح  لاوط 
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موي أي  مث  .غولبلا  ىلإ  ةلوفطلاو  ةدالولا  نم  كفت  نود  انميق  ىلع  دمتعن 

داجيإل لضانن  نيبو  .هفلخ  قلعنف  انقيرط ، ضرتعي  ًالئاه  ًارادج  هيف  هجاون 

أدبنو .نوكن  نم  انيسن  اننأ  فرعن  هلوح ، فافتلالا  وأ  رادجلا  ّقلستل  قيرط 

ةّغتملا نيرخآلا  ءاوهأ  انعبتا  اننأ  ارو  ًايحطس -  ناك  اعلل  انمهف  نأ  كاردإب 

ّقشي ّيلجتلا ، اذهبو  .رادجلا  اذه  ىلإ  انتداق  ةدقلا  انقرط  نأ  كردنو  .بسحف 

.ةيقيقحلا انسفن  ثاعبنال  قيرطلا  حسفيو  انب ، طيحي  يذلا  ةينانألا  فالغ 

سلوب سيّدقلا  لّوحت  نوكي  ارو  .تّرم  اهيف  دلون  يتلا  ةظحللا  يه  كلتو 

.ةديرفلا هتبرجت  انم  لكل  نكل  ةرهش ، ةدالولا  ةداعإ  تالاح  كأ 

نم انسوفن  عنو  انّلبكت ، يتلا  دويقلا  عاونأ  لك  ًايموي  حفاكن  انلك 

، انمايأ يض  ثيح  نآلا ، انشيع  ناكم  نأ  كفتلا يف  الإ  انيلع  ام  نكل  .رّرحتلا 

اعلا سيل  انلوح  هارن  امو  .غص  فهك  دّرجم  اهنإ  .ةغص  ةنازنز  ىوس  سيل 

لخديو ةيفهكلا  ناردجلا  هذه  قوف  ّقش  اهيف  رهظي  تاقوأ  ةو  .هلمكأب 

وه اذه  .لتحا  لك  لمألا يف  دقفنو  سأين  امدنع  ىتح  هربع ، نم  ءوض  عاعش 

.ءسلا ءوض 

ةظحللا هذه  ربصلا -  غرافب  ةظحللا  هذه  ءسلا  يف  ةكئالملا  رظتنت 

نم ةدعاسم  ىلإ  ءوجللا  ىلإ  انوعدت  ًادج  ةبك  دويق  ةهباجم  دعب  أت  يتلا 

هنإ .ةباحر  كأ  اع  ىلإ  ىعدن  ةظحللا ، هذه  يفو  .هلل  انصالخإ  ييحتو  ءسلا 

هذه انحنو  .طق  لبق  نم  اهبّرجن  ةيّرح   هيف  بسكن  ًادج ، ديدج  اع 

.ةميظع ةوق  ةيندبلا  تاذلا  زواجتت  يتلا  ةيحورلا  تاذلل  ةظقيلا 
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6

ةّنجلا كنأ يف  ول  شع ك 

كتاردق يراجتل 

ةيوقتب ّقلعتت  نآلا  ىتح  اهانشقان  يتلا  تاوطخلا  نم  لك  تناك 

حتفن نأ  انيلع  .انروظنم  يغت  يه  انتاردق  ريرحتل  ةخألا  ةوطخلاو  .ةدارإلا 

رهظت ار  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةديدج  ةقيرطب  اعلا  كردنو  ةيلخادلا  اننيعأ 

نكل .كضرعو  كلوط  لثم  بسحف -  يداملا  كبناج  نآلا  ىتح  كرظن  ةهجو 

أدبتف ً.ايوس  ًاروظنم  حبصيل  كروظنم  ّغتي  ةيحورلا ، كتاذ  ظقيتست  امدنع 

يحور يف اع  اعلا  اذه  نأ  ىرتو  .ٍلع  نم  كنوبقري  ةكئالملاو  هللا  نأ  كاردإب 

.عقاولا

قالطإل يرورض  ءسلا  قيرط  عابتا  نأ  دجن  خألا ، ليلحتلا  يفو 

نأب كفتلا  وه  ءسلا  عم  ةمجسنملا  ةعئارلا  ةايحلا  حاتفمو  .ةنماكلا  انتاردق 

نم ةيلاخ  ةعئار  ةايح  شيعللو  .هنع  لصفنم  رخآلا ال  اعلل  دادتما  اعلا  اذه 

، ةّنجلا وه  اعلا  اذه  نأ  ول  ك  انتايح  شيعن  نأ  بجي  مدنلاو ، لجخلا 

ةقيرطلا هذه  انحنو  .ةحلاص  ءايشأ  ىلإ  اهلّوحنو  انئاطخأ  لك  نم  ّملعتنو 

.ضرألا ىلع  يلاثم  اع  ةماقإل  ةوقلا  ةايحلل 

.ةنجلا انب يف  بيحرتلا  ّقحتسن  نأ  اندعاسي يف  ًاناحتما  موي  لك  لّكشي 

ىوكشلا انتبغر يف  رادقم  نع  رظنلا  فرصبو  انفورظ ، ةّدش  نع  رظنلا  فرصبو 
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.حرملاو ةجهبلاو ، ةداعسلا ، ىلإ  انب  يّدؤي  ًاقيرط  ة  نإف  ءايتسالا ، راهظإو 

.ةيلاثملا ةايحلا  ةقيرط  ىلإ  كولسلا  اذه  اندوقيسو 

ضرعتسنو رضاحلل  اهل  دودح  ال  يتلا  تاردقلا  فشتكن  نأ  انيلع 

ًايأ ةادلا ، ةمسبلاب  انتقاط  زّزعن  نأ  بجيو  .انب  ةطيحملا  ةيئاهناللا  تالتحالا 

ءايشألا لك  اندشرتو  تاباجإلا ، لك  ىلإ  كلذب  مايقلا  اندوقيسو  .فورظلا  نكت 

.روفلا ىلعو  انه  اهداجيإ  نك  لب  ةيئان ، ًاضرأ  تسيل  ةداعسلا  .ةداعسلا  ىلإ 

نع رظنلا  فرصب  ًااد ، انلوانتم  يف  اهعنص  ديرن  يتلا  ىلثملا  ةايحلا  دجوتو 

مكسفنأ اورّكذت  نأ  لمآو  ةقيقحلا ، هذهب  اوذخأت  نأ  وجرأو  .اندوجو  ناكم 

.مكمالحأ قيقحتل  قيرطلا  حتف  ىلع  كلخاد  ةردقلا يف  مكيدل  نأ  ًاراركتو  ًارارم 
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عساتلا لصفلا 

ةايحلا تايطايتحا يف  ءاشنإ 
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1

كبّنجي كلقع  سّفنتم يف  دوجو 

يبلسلا كفتلا 

تابغرلاو مّربتلاو ، ءايتسالاو ، نزحلا ، نأ  انلخاود  يف  ًاعيمج  ملعن  اننإ 

كلذ عم  اننكل  ةتبلا ، ًاعفن  انيدجت  ال  رومأ  بضغلاو  دسحلاو ، ةعشجلا ،

الإ انعسي  امدنعو ال  ّشتلا ، ديرن  نحن ال  .اهنع  بعتلا  ّرمتسنو يف  اهدهشن ،

طبض ىلإ  انراقتفال  انسفنأ  نم  طخسلاب  رعشن  ام  ًابلاغ  ءايتسالا ، نع  بعتلا 

رهُظي يذلا  يلقعلا  فقوملا  ىلإ  تاهيبنت  لصفلا  اذه  ضرعأس يف  اذل  .سفنلا 

انعن يتلا  فورظلا  عنص  عقاولا  اننك يف  لب  .اهيلإ  انرشأ  يتلاك  ةيبلس  ًاراكفأ 

رعاشملا نم  ةاناعملا  نم  انسفنأ  يقن  كلذب  مايقلابو  يبلسلا ، كفتلا  نم 

.ةمغانتم ةشيع  شيعلا  أدبنو  ةضيغبلا 

داجيإ وه  ةطاسبب  كلذ  حاتفم  يبلسلا ؟ كفتلا  بانتجا  اننك  فيك 

رعشن ال  ةيلخاد ، تايطايتحا  انيدل  نوكي  امدنعو  .انلقع  يف  غص  سّفنتم 

ىلإ نوعراسي  نم  مّستي  كلذ ، سكع  ىلعو  .بضغلا  وأ  ىوكشلا  ىلإ  ةجاحلاب 

سّفنتم يف مهيدل  دجوي  ال  ذإ  ةلوهسب ، مهترئاث  روثتو  قفألا  قيضب  بضغلا 

.مهلقع

ةقثلاو ءودهلاب  ساسحإلا  دعاسيف  .ةغلا  ىلع  هسفن  رمألا  قبطني 

ةيقيقح ةقث  ينبن  امدنعو  .نيرخآلل  دقحلا  رمضن  نأ  نم  انتيح  سفنلاب يف 
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حسفت يتلا  صقنلا  دقع  نم  اعن  اننإف ال  نيرخآلا ، عم  ًاحماست  كأ  حبصنو 

.ةغلا روهظل  لاجملا 

رعشن امدنع  طابحإلا ؟ نع  ّربعن  ىتم  ً.اضيأ  ءايتسالاب  روعشلا  رّكفنل يف 

انتاذ تناك  اذإ  .ةيقيقحلا  تاذلاو  ةيلاثملا  تاذلا  دعابت ب  وأ  ةوجف  دوجوب 

نم لضفأ  ههجاون  يذلا  عقاولا  ناك  اذإ  وأ  ةيلاثملا ، انتاذ  عم  قباطتت  ةيقيقحلا 

نم ّصلختلا  انناكمإب  اذل  .ىوكشلل  ببس  كانه  نوكي  نلف  انيدل ، يذلا  لاثملا 

دوجوو .ةيلاثملا  انتاذ  ىلع  قّوفتن  نأ  ىلإ  انسفنأ  سحتب  ءايتسالا  رعاشم 

.ةيبلس راكفأ  رضإ  نم  انيقي  انلقع  سفنتم يف 
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انتايح ساسأ  لّكشت  ةلوفطلا  سورد 

يتلا سوردلا  نأل  انتلوفط ، رظننل يف  ةظحل  درفن  انوعد  عباتن ، نأ  لبق 

.ربكن امدنع  ةديفم  حبصتو  انتايحل ، ساسألا  لّكشت  ةلوفطلا  يف  اهّملعتن 

دمحأ يحمرلا  ةبتكم   

ينابايلا ةيئادتبالا  سرادملا  بالط  يض  فيكب  عوضوملا  اذه  رّكذي 

عوبسألا يف  تأشن ، ثيح  نابايلا ، ةيفيصلا يف  ةزاجإلا  أدبت  .ةيفيصلا  تازاجإلا 

ماعلا فصتنم  عقت يف  اهنأ  او  ً.اموي  عبرأ  وحن  مودتو  ويلوي  نم  ثلاثلا 

لولحب اهزاجنإ  مهنم  رظتني  ةيلزنم  تابجاو  نوّملستي  بالطلا  نإف  يسردملا ،

.ةزاجإلا ةياهن 

لصفلا نم  خألا  مويلا  يف  تيبلا  ىلإ  عرسن  انك  ًالفط ، تنك  امدنع 

ةزاجإ انمامأ  نأل  انبولق  نآل  ةسحلاو  حرفلاو  انيقدش ، ءلم  مستبم  لوألا 

انتبيقح يمرن  انغارف ، تقو  نم  ةدحاو  ةظحل  ّعيضن  نأ  ديرن  اننألو ال  .ةليوط 

.سطسغأ أدبيو  ويلوي  يهتني  ام  ناعرس  نكل  .بعلل  جراخ  عرسنو  ةيسردملا 

ةزاجإلا ةياهن  ىلع  مايأ  ةرشع  لبق  يأ  سطسغأ ، ّلحي 20  ظحلن ، نأ  لبقو 

ةدورب كأ  ّوجلا  حبصيو  ءاوهلا ، فيرخلا يف  تاحفن  ىلوأ  انيلع  ّلهت  .ةيفيصلا 

رعشي ٍذئدنعو  .ليللا  تارشحلا يف  تاوصأ  عسب  أدبنو  ءاسملا ، جيردتلاب يف 

تابجاولا نع  مهيدلاو  لاؤس  نم  مهفوخ  أدبيو  .ةبآكلاب  دالوألا  نم  ثك 

اولعف ع  اوّعقوت ، ك  تاهّمألا ، لأست  ام  ناعرسو  اهوهنأ ، لهو  ةيلزنملا 
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.ةيسردملا مهتابجاوب 

كلذ يف  ا  مهتابجاو ، نم  ًايأ  اوؤدبي  نم   بولق  يف  فوخلا  ّبدي 

نيأ نوفرعي  الف  ةيثحبلا ، ريراقتلاو  فرحلا  لثم  ًاتقو  قرغتست  يتلا  ضورفلا 

ةيحضتلا مهيلع  نأ  نورّكفيو يف  ةطرو ، نوقلاع يف  مهنأب  نورعشيو  .نوؤدبي 

نوحدقيو .ضورفلا  لك  اوزجني  نل  الإو  ىرخأ ، ضورف  زاجنإل  ضورفلا  ضعبب 

مهدلاو نم  نوبلطيف  .ةدعاسملل  ًابلط  نوحيصيو  بارطضاب  مهركف  دانز 

ضورفلا يف  مهمأ  ةدعاسم  نولأسي  نيب  يفرحلا ، عورشملا  يف  مهتدعاسم 

.ىرخألا

ةسمخ انيدل  نأ  ا  ًانسح ، ، " لوقي ارف  بلقلا ، بك  دلاولا  ناك  اذإ 

هنإ لوقي  ارف  ةدعاسملا ، ًابغار يف  نكي  اذإ   نكل  كدعاسأسف ." ةيّقبتم ، مايأ 

رّكبم رمع  صاخشألا يف  ضعب  ّملعتي  براجتلا ، هذه  لثم  نمو  ً.ادج  لوغشم 

.مهتدعاسمل نيرخآلا  ىلع  دتعالا  نوعيطتسي  مهنأ ال 

، مهئاقدصأب لاصتالاب  نوؤدبي  ةيفيصلا ، ةزاجإلا  ةياهن  برتقت  امدنعو 

ً.اضعب مهضعب  لعأ  لقنو  ةيلزنملا  ضورفلا  مساقت  مهعسو  ناك يف  اذإ  لئاس 

ميحجلا ةدباكم  ىلإ  رمألا  مهب  يهتنيو  نوهتشي ، ام  قفو  ست  رومألا ال  نكل 

نورظتني خرتسملا  دالوألا  ضعب  نإ  لب  .ةزاجإلا  نم  ةخألا  ةثالثلا  مايألا  يف 

.مهئاقدصأ ضورف  لقن  مهعسو  ناك يف  اذإ  اولأسيل  ةساردلل  لوألا  مويلا  ىتح 

لوقي ارو  .ةزاجإلا  ةيادب  يسردم يف  بجاو  لمعلا يف  ءدب  بعصلا  نم 

ةيلزنملا مهضورف  ًااد  نوزجني  مهنإ  بلاط  ةئم  نم ب  قداص  بالط  ةثالث 

عابتا انيرغي  غارفلا ، تاقوأ  نم  ثكلا  انيدل  نوكي  امدنعف  .ويلوي  ةياهن  يف 
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مغرلا ىلعف  .هبانتجا  رشبلا  عيطتسي  ًاليم ال  كلذ  نوكي  دقو  .لهسألا  قيرطلا 

نم انسفنأ  عنم  عيطتسن  ال  ام  ًابلاغ  اننإف  ًاقحال ، اعنس  اننأ  انتفرعم  نم 

.انمامأ ةلثاملا  ةيروفلا  ةعتملا  كََرش  عوقولا يف 

.تاناحتمالل ةساردلا  دنع  ةلثم  براجتب  صاخشألا  نم  ثك  ّرم  ار 

رّكبم تقو  مهضورف يف  ةديج  تاجرد  ىلع  نوزئاحلا  بالطلا  زجني  ام  ًابلاغو 

نم رهش  لبق  هضورف  يهني  مهضعب  نإ  لب  .يلاتلا  ّفصلل  مهسفنأ  نوّدعيو 

بالطلا مه  ءالؤهو  .ةنس  لبق  ةينطولا  تاناحتمالل  دادعتسالا  أدبي  وأ  دعوملا 

وأ ناحتمالا  ةليل  نودهتجي  نم  نكل  .ةسردملا  ًاديج يف  مهؤادأ  نوكي  نيذلا 

نأ ّبحي  يذلا  عونلا  نم  مه  ناحتمالا  دعب  ةساردلا  ىلإ  ةجاحلاب  نورعشي 

اونوكي نأ  ىلإ  صاخشألا  ءالؤه  ليو  .ةخألا  ةظحللا  ىلإ  ءيش  لك  كرتي 

ّلثو .قحال  تقو  ىلإ  رومألا  ليجأت  ىلإ  ًاليم  نورّوطيو  ّملعتلا  يف  ئيطب 

ام ًابلاغو  ةايحلل ، انروظنم  نالّكشيو  ءرملا ، كفت  يط  ناكولسلا  ناذه 

.لبقتسملا ىلإ  انترظن  نادّدحي 

ةافحلسلا زوفت  بنرألاو ،" ةافحلسلا  ، " بوسيإل ةيفارخ  ةّصق  يف 

نأ كيلع  سيل  هنأ  ّكش يف  .عيرسلا ال  بنرألا  عم  قابسلا  ةرباثملاو يف  ةئيطبلا 

ط نم  هّملعتن  نأ  نك  سرد  ةو  بنرألاك ، ًاعرسم  اهلمكأب  كتايح  يض 

يف ةوفغ  ذخأيو  ًاثك  ةافحلسلا  قبسي  يذلا  بنرألا  نكل  .ةافحلسلا  ةايح 

لقألا ىلع  باجعإلل  ثملا  نم  نأ  ًاضيأ ، ًاسرد  انّملعي  نأ  نك  قابسلا  فصتنم 

ذخأيل تقولا  نم  عستم  همامأ  لعج  ام  ًاثك  مّدقتلا  نم  نّك  بنرألا  نأ 

.ةوفغ

يف وأ  انيديأ  ب  لئاسم  نأشب  ةداع  قلقلاو  قيضلاب  رعشن  اننإ 
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اإ دوقع  ةدع  دعب  عقي  نأ  نك  ءيش  نأشب  قلقي  نمف  .بيرقلا  لبقتسملا 

طبترت تالاحلا ، مظعم  يفو  .ّرتوتلا  ديدش  وأ  ةعيفر  تاردق  اذ  أرما  نوكي 

وأ ةمداقلا  ةليلقلا  عيباسألا  يف  ثدحت  نأ  نك  وأ  اههجاون  ءايشأب  انلغاوش 

.كألا ىلع  ةنس  دعب 

نأ نسحتسملا  نمف  يبلسلا ، كفتلا  ىلإ  ًاليم  كيدل  نأب  ترعش  اذإ 

يذلا بنرألا  لقألا ، ىلعف  .بنرألاك  شيعلاب  أدبتو  ةعئاشلا  ةمكحلا  فلاخت 

ًارّرحتم نوكي  ار  ةوفغ  ذخأ  هل  حيتي  يذلا  ردقلاب  ًاديعب  مّدقتلا  ىلع  زّكري 

.مومهلا نم 

عونلا نم  تنأ  لهو  ةخألا ؟ ةظحللا  ىلإ  رومألا  لّجؤت  كنأ  دجت  له 

هنأب رعشي  وأ  ةرشابم  اهنلا  دعوملا  لبق  بجاولا  ىلع  لمعلا  أدبي  يذلا 

"، معن  " لاؤسلا نيذه  نع  كتباجإ  تناك  اذإ  ًااد ؟ نيرخآلا  نع  ّفلختم 

تافاشتكا قيقحت  كدعاستس يف  بنرألا  رظن  ةهجو  نأ  نم  قي  ىلع  يننإف 

.ةديدج
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ًاقبسم ةايحلل  دادعإلا 

زّيح عنصل  ىرخأ  ةقيرط  مكل  ّبأ  نأ  صصقلا  هذه  ةياورب  ديرأ  يننإ 

مكل حيتي  أيس  امل  مكسفنأ  دادعإو  ةعرسب  مامألا  ىلإ  مّدقتلاف  .مكلقع  يف 

وأ رهشأ ، ةثالث  وأ  رهش ، دعب  رهظت  يتلا  تالكشملا  نأشب  جاعزنالا  نم  ّصلختلا 

ًاركاب يف أدبن  نأ  نك  ةخألا ، ةظحللا  ىتح  راظتنالا  نم  ًالدبو  .رهشأ  ةتس 

عستملا نم  ًاديزم  ةركابلا  ةيادبلا  هذه  انل  حيتتسو  اهؤادأ ، انيلع  يتلا  رومألا 

.انلوقع يف 

يرظتنت نأ  كيلع  سيل  .موي  لك  تابجو  ثالث  دادعإ  ِكيلع  نأ  ضرتفنل 

ءاشعلا ماعط  هطت  امدنعو  .يهطلا  دبتل  ةبجولا  نم  ةعاس  لبق  ام  ىلإ 

كناكمإبو .يلاتلا  مويلا  ءادغل  دادعإلا  هسفن  تقولا  دبت يف  نأ  كنك  ًالثم ،

اذإ .ةعرسب  دسفي  ماعط  دادعإ  ددصب  وكت  ام   ديكأتلاب ، كلذ  يلعفت  نأ 

يهطت نأ  ًاضيأ  كنك  ءاشعلل ، اهعيطقتو  تاوارضخلا  شقت  ىلإ  ةجاحب  تنك 

تابجولاب ةاق  كيدل  تناك  اذإو  .يلاتلا  مويلا  ءادغل  تاوارضخلا  ًاقبسم 

.ةءافكلا نم  ديز  اهدادعإل  تانّوكملا  لك  ءارش  كناكمإبف  هلمكأب ، عوبسألل 

ّدعيو عزجي  يذلا  عونلا  نم  تنأ  له  .كسفن  يف  ًايعوضوم  يرّكف 

نأ كيلع  نأ  رهظلا  دعب  ةسماخلا  كردت يف  مث  رهظلا ، ليبق  لجع  ىلع  ءادغلا 

ةمكحلاب ّعتمتت  كنأب  نيدقتعت  له  وأ  روفلا ؟ ىلع  ءاشعلا  وهط  دبت 

؟ يلاتلا عوبسألا  ىتح  وأ  يلاتلا  مويلا  ماعطب  ةاق  دادعإل  ةيفاكلا 
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كشأج ةطابر  نيدقفت  كنأ  نيدجت  له  لوألا ، عونلا  نم  تنك  اذإ 

ثي امدنع  جعزنت  له  لاثملا ، ليبس  ىلع  ّعقوتم ؟ غ  ءيش  ثدحي  امدنع 

ةرئاز كتءاج  اذإو  ماعطلا ؟ دادعإل  ةلجعتسم  تنأ  نيب  مهتالكشم  كلافطأ 

ةلاقبلا ءارشل  جرخت  له  هلمكأب ؟ مويلا  لودج  دسفت  له  ةرظتنم ، غ 

هيلع عقت  ام  نيرتشت  ار  .هءارش  نيديرت  امل  طيطخت  يأ  نود  نم  ءاشعلل 

كيلعو ءيش  ءارش  تيسن  كنأ  كردت  تيبلا ، ىلإ  بهذت  امدنع  نكل  كانيع ،

لوألا عونلا  ىلإ  نومتني  نيذلا  صاخشألا  رّركي  ارو  .ةلاقبلا  ىلإ  ةيناث  هّجوتلا 

ً.اراركتو ًارارم  ولسلا  طمنلا  اذه 

نوكي نأ  نك  دغلا ، تابجو  دادعإ  هنك  يذلا  خألا ، عونلا  نكل 

طيطختلا هعسو  يف  ناك  اذإو  .مويلا  ةبولطملا  هتابجاو  ءادأ  يف  ةءافك  كأ 

دقتعأ يننكل  ً.ادغو  مويلل  هتبراقم  ةقيرط  ّغتتسف  ًاقبسم ، هلمكأب  عوبسأل 

نم ًلدبو  .فصولا  اذه  عم  نومءالتي  نمم  صاخشألا  نم  ثك  دجوي  هنأ ال 

يف هنوهجاويس  امل  نيّدعتسم  غ  مويلا  صاخشألا  نم  ًاثك  نأ  دجن  كلذ 

.لبقتسملا

ضرتفنل .لبقتسملل  دادعإلا  هيف  يدجملا  نم  نوكي  رخآ  عضو  رظننل يف 

دوعي امدنعف  .كجوز  ةيوضوف  رادقم  نم  كتشتو  ةديعس  غ  ةجوز  كنأ 

ىضوفلا ثدحيو  .ضرألا  ىلع  ةخستملا  هبايث  كرتي  هلمع ، نم  تيبلا  ىلإ  كجوز 

هيعبتت نأ  كيلعو  .تيبلا  يف  ةثلاثلا  يف  رخآ  ًالفط  كيدل  نأك  ّلح ، نيأ 

.عادصلاب كبيصت  هتبقارم  دّرجم  نإ  لب  .هءارو  اهكرتي  يتلا  ىضوفلا  يفظنتو 

كيلع يذلا  لمعلا  رادقم  رّوصت  دّرجمل  فجترت  وأ  قرعلا  كنم  ّببصتيو 

.اهثدحي يتلا  ىضوفلا  فيظنتل  هب  مايقلا 
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ةوطخلا .عضولا  اذه  قابتسال  طيطختلا  كنك  فيك  يف  نآلا  رّكفنل 

ةعرسب ينّمخت  نأ  كنك  .هتاداع  ليلحتو  ةيكولسلا  هطاأ  ةبقارم  يه  ىلوألا 

ًاهاجتا كلستو  ةعومجم  لكشت  اهنأل  ةكربلا  كسألا يف  حبستس  هاجتا  يأ  يف 

يفرعت نأ  نم  كنّك  ةنّيعم  تاداع  كجوزل  نوكي  دق  كلذ ، وحن  ىلعو  ً.انّيعم 

، ولسلا هط  فرعت  امدنعو  .لزنملا  ىلإ  دوعي  امدنع  لعفيس  اذام  ًاقبسم 

.هعم لماعتلل  قبسم  ءارجإ  ذاختا  كناكمإب 

يأ لعفي  نأ  لبق  هلعفي  نأ  هيلع  ام  هيغلبأ  تيبلا ، ىلإ  لصي  امدنع 

سبالملا كرتو  دّدحم  ناكم  يف  هسبالم  يغت  هنم  يبلطت  نأ  كنك  .ءيش 

ةطبرو هتلدب  ّقلعي  نأ  بجي  نيأ  ديدحت  كنكو  .ةدّدحم  ةعقب  ةخستملا يف 

ةداع حبصي  نأ  ىلإ  هرّركيو  ديدجلا  ولسلا  طمنلا  اذه  عبتي  هيعدو  .هقنع 

سولجلا ةفرغ  سبالملا يف  علخ  ةداع  هيدل  تناك  اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةديدج 

ةفرغ يف  اهعلخي  نأ  ىلع  هيبّردت  نأ  كنك  كانه ، ةخستملا  سبالملا  كرتو 

.كّرتوت ليزيو  هفلخ  فيظنتلا  نم  كلذ  كرّرحيسف  .ليسغلا 

مهنأ ال نم  اهدالوأ  تشي  ّمأ  كنأ  ضرتفنل  .رخآ  لاثم  نآلا يف  رظننل 

نأ يّعقوتت  نأ  كنكو  .مئالملا  تقولا  ةيلزنملا يف  مهضورف  ءاهنإ  نوعيطتسي 

كنأل ليوط ، تقو  لبق  يلزنملا  بجاولاب  نوّفلكي  امدنع  ىتح  دفنيس ، مهتقو 

لّجؤي نأ  ًادج  عئاشلا  نمو  .مهّنس  لثم  تنك يف  امدنع  اهتاذ  ةلكشملا  تهجاو 

نل مهنأل  ةبلج  نوثدحي  مث  ةخألا  ةظحللا  ىتح  ةيلزنملا  مهتابجاو  دالوألا 

ذاختاو ًاقبسم  طيطختلا  كناكمإب  .اهنلا  دعوملا  لبق  اهوزجني  نأ  اوعيطتسي 

نم رهش  لبق  ًايلزنم  ًابجاو  اوّملست  اذإ  ً.اضيأ  كلذ  ةهجاومل  يقابتسا  ءارجإ 

وأ يهالملا ، ةقيدح  ىلإ  ةلحر  يف  مهنيذخأتس  كنأ  مهيربخأ  اهنلا ، دعوملا 
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هذهبو .مايأ  ةرشع  ةيلزنملا يف  مهتابجاو  لك  اوزجنأ  اذإ  مهل  ةأفاكم  ئطاشلا 

.اهنلا دعوملا  نم  ليوط  تقو  لبق  مهتابجاو  اوزجني  نأ  نمضت  ةقيرطلا ،

يتلا ةبلجلا  بّنجت  ىلإ  ةداع  كولسلا  نم  عونلا  اذه  لعج  يّدؤي  نأ  نكو 

شيعلاو كئوده  ىلع  ةظفاحملا  كل  حيتي  ام  دّدحملا ، دعوملا  لبق  اهنوثي  دق 

.مالسب
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يلاملا رارقتسالا  تيبثت 

ةايحلا بناوج  نم  ديدعلا  يف  اهسفن  ةيجيتارتسالا  مادختسا  كنك 

.لزنملل ةيلاملا  نوؤشلا  ىلع  اهقيبطت  كنك  فيك  رظننلو يف  .ىرخألا 

بتار رخآ  تكلهتسا  كنأل  بتارلا  عفد  موي  لبق  قلقلاب  رعشت  له 

ليبقف .ةلاحلا  هذهب  اوّرم  صاخشألا  نم  ًاثك  نأب  قي  ىلع  يننإ  هتيضاقت ؟

يفكي ام  مهيدل  نوكي  داكي  الو  ةيلاملا  ةاناعملاب  نورعشي  بتارلا ، ضبق  موي 

اهنورّذبي ىتح  بتارلا  دوقن  اوّملستي  نإ  ام  نكل  .ماعطلا  ءارشل  دوقنلا  نم 

تدجو اذإ  .رهشلا  رخآ  ثدحيس يف  اذام  ةاعارم  نود  نم  اهقافنإب  نوؤدبيو 

رّكفت نأ  كيلع  ّعتي  ارف  رهش ، لك  كولسلا  نم  طمنلا  اذه  رّركت  كنأ 

.اهنم رّخدتو  اهبسكت  يتلا  دوقنلا  قفنتس  فيك  ّططختو  ًاقبسم 

وكوس .د  لعأ  تكرت  بابشلا ، مايأ  اهتأرق يف  يتلا  بتكلا  ب  نم 

ًايعماج ًاذاتسأ  ادنوه  .د  ناك  دقف  ً.اقيمع  ًارثأ  يسفن  يف  ( 1952-1866  ) ادنوه

ةيملاعلا برحلا  لبق  ام  رتف  لمعلا يف  طشن يف  دقو  ةيعيبط ، رظانم  سدنهمو 

سرا ناكو  . 1" ةايحلا يحاجن يف  ّرس   " باتك هلعأ  لمشتو  اهدعبو ، ةيناثلا 

ىلعأ دحأ  حبصيل  هدعاس  يذلا  ةئملا " يف  مسح 25  بولسأ   " هسأ ام 

ً.ادج ًاعفترم  نكي  ويكوط   ةعماج  هبتار يف  نأ  عم  نابايلا ، ًالخد يف  صاخشألا 

ًافورعم نكي  .لخد و  ةبيرض  ىلعأ  عفدي  هنأل  بئارضلا  بتكم  هب  داشأ  لب 

هتازاجنإل ريدقتب  يظحو  ًاضيأ ، ديدشلا  هطاشنب  اإو  بسحف ، يلاملا  هحاجنب 
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مقر كلذو  جراخلا ، ىلإ  ةلحر  ةرشع  عستب  ماق  دقو  .عمتجملا  يف  هتاماهسإو 

ناك امدنع  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  لبق  نابايلا  عضولا يف  ىلإ  رظنلاب  شهدم 

نم كأ  رشن  هنأ  .يداعلا ك  نطاوملا  طاسوأ  ًادج يف  ًاردان  يلودلا  رفسلا 

.باتك ةئالث 

هّملع ثيح  ايناملأ ، ةساردلل يف  هّجوت  ةعماجلا ، ادنوه يف  جّرخت  امدعب 

ىلإ ةجاحب  هنإف  ةساردلل ، هسفن  سّركي  نأ  دارأ  اذإ  هنأ  ًاراركت  هتذتاسأ  دحأ 

ببسلا وه  لاومألا  ىلإ  راقتفالا  نأ  هذاتسأ  هغلبأو  .تم  يلام  يساسأ  ءانب 

ءارشل ةيفاكلا  دوقنلا  نود  نمف  .مهثاحبأ  ةعباتم  نع  ءلعلا  ّفقوتل  يسيئرلا 

ىلإ نورطضي  ءلعلا  نإف  بتكلا ، نيزختل  ةفرغ  وأ  زّيح  راجيإ  عفد  وأ  بتكلا 

ادنوه ذاتسألا  حصنو  .مهثاحبأ  ةعباتم  ةصرف  نم  ّدحي  ام  عضاوتب ، شيعلا 

، ةولا عمجل  ةايح  ةطخ  عضوو  نابايلا  ىلإ  هتدوع  دعب  يلاملا  هعضو  سحتب 

.ةيداكألا هتايح  رّوطت  حاتفم  نوكتس  هتارخّدم  نأل 

ناكو .هذاتسأ  ةحيصن  ذيفنتل  هسفن  سّرك  نابايلا ، ىلإ  ادنوه  داع  امدعب 

.هلخد نم  ةئملا  راخّدا 25 يف  ةولا  عمجل  همدختسا  يذلا  يساسألا  بولسألا 

ىلع شيعلا  ىلع  هترسأ  ةقفاوم  ىلع  لصح  هنإ  ثيحب  ميمصتلا  ديدش  ناكو 

.دوقنلا راخّدا  نم  نّكمتي  رهشلا ،  ةياهن  وحن  هدوقن  دفنت  امدنع  طقف  زرألا 

يف ّعقوتملا ، لخدلا غ  وأ  تاوالعلا  لثم  اهيسكي ، ةيفاضإ  دوقن  يأ  عدوي  ناكو 

ً.انّيعم ًاغلبم  تغلب  امدنع  ةمكحب  هتارخّدم  رمثتسا  دقو  .راخّدالا  باسح 

ةقيرطلا يه  هذهو  .هبتار  هدوقن  رثتسا  نم  هلخد  زواجت  تقولا ، رورو 

.ةيوق ةيلام  ةدعاق  ءانبل  ادنوه  اهعبتا  يتلا 

صاخشألا ب  نم  ناك  ويكوط  ةعماج  رخآ يف  ذاتسأ  يأ  نأ  عمسأ   
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عابتا هّتقد يف  رادقم  رهظي  كلذو  .ادنوه  .د  ءانثتساب  دلبلا ، ًالخد يف  ىلعألا 

.ةّرقتسم ةيلام  ةدعاق  نيوكتل  ةيلاملا  هتطخ 

.راخّدالاب أدبت  نأ  كيلع  بجيف  ةيداصتقا ، ةورث  بسكت  نأ  تدرأ  اذإ 

ام ال نورتشي  مهنإ  لب  .راخّدالا  ىلع  كالهتسالل  ةيولوألا  نوحن  مويلا  سانلا 

.دوقنلا أت  امدنع  ًاقحال  نوعفديس  مهنأ  نيدقتعم  هن  لتحا  نوعيطتسي 

ىلع ءيش  ءارش  نكل  .القعلا  كفتلا  ىلع  ةبغرلا  ّبلغتت  امدنع  كلذ  ثدحي 

.يلام ميحج  يف  شيعلا  ىلإ  يّدؤي  لبقتسملا  يف  يفاضإ  لخد  بسك  لمأ 

ىلع سانلا  عّجشتو  يشيعملا  طمنلا  اذه  رجاتملاو  تاكرشلا  نم  ثك  ّلغتستو 

ًاهّجوم ًاداصتقا  ئشني  ام  طاسقأ ، ىلع  دادسلا  وأ  ًاقحال  عفدلاو  نآلا  ءارشلا 

.نيدلا وحن 

دودح نمض  شيعلا  يه  ًايلام  ةّرقتسملا  ةايحلل  ةيساسألا  ةدعاقلا 

ةيوئم ةبسن  راخّدا  انيلع  نإف  ًايلام ، ةمّعنم  ةايح  ىّخوتن  انك  اذإو  .ليخادملا 

رظنلا فرصب  رصع ، لك  ىلع  يساسألا  أدبملا  اذه  قبطنيو  .انلخد  نم  ةنّيعم 

نم يفكي  ام  كرتو  دوقنلا  راخّداف  .يداصتقالا  لكيهلا  مّدقت  رادقم  نع 

.حايترالاب رعشن  انلعجي  لبقتسملل  لاومألا 

كيلع ّعتي  ًابلاس  ًالوخدم  قّقحت  كنأ  ينعي  كلذ  نإف  ًانيدم ، تنك  اذإ 

نع وأ  تئالا  هماظن  ةمءالم  رادقم  نع  دحأ  كغلبأ  ول  ىتح  هدادسل ، لمعلا 

وه هب  دّهعتت  يذلا  يفاضإلا  نضلاف  .ةياهنلا  بئارض يف  نم  هّرفوت  ام  رادقم 

مدعب رعشت  نأ  ّمتحملا  نمو  .لبقتسملا  يف  هب  مايقلا  كيلع  يذلا  كلمع 

كتّحص ىلع  ةظفاحملا  نأشب  قلقلا  دعاصت  كقّرؤيسو  لبقتسملا ، نأشب  حايترالا 

ّكثحي نيدلا  نأ  ول  ةحار ك  نود  نم  لمعتسو  .لمعلا  ةلصاوم  ىلع  كتردقو 
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ناك الإ  لمعلا  ىلإ  عفادلاب  نورعشي  مهنإ ال  صاخشألا  ضعب  لوقي  .كلذ  ىلع 

ًاحاجن قّقحن  نأ  نود  لوحت  ةيلقعلا  هذه  نكل  هدادس ، مهيلع  نيد  مهيدل 

ً.ابك

لك انقفنأ  اذإف  .دوقنلا  راخّدا  انيلع  نإف  ءايرثأ ، حبصن  نأ  ديرن  انك  اذإ 

رادقم نع  رظنلا  فرصب  ةياهنلا  يف  دوقنلا  نم  ءيش  انل  ىّقبتي  نل  انلخد ،

غلبم ظفحو  انليخادم  دودح  نمض  شيعلا  انيلع  اذل  .هينجن  يذلا  لخدلا 

ىلع ةولا  عمجل  يساسألا  أدبملا  اذه  قبطنيو  .انتارخّدم  يف  رهش  لك  ّعم 
عابتاو لبقتسملل  دوقنلا  راخّدا  نإف  اذكهو  .مهتنهم  نع  رظنلا  فرصب  عيمجلا 

.راهدزالا وحن  راسملا  وه  انليخادم  دودح  ّىطختي  يداصتقا ال  ةايح  ط 

124



5

لبقتسملل تايطايتحا  ءاشنإ 

راخّدا لمعل  ًاما  ةلثم  ةقيرطب  لبقتسملل  تايطايتحا  ءاشنإ  لمعي 

ىلع بولسألا  اذه  قيبطت  اننك  ةولا ، عمج  ةداع  رّوطن  امدنعف  .دوقنلا 

فرعن امل  ًاقبسم  دادعإلا  ماعلا : أدبملا  وه  ّمهملا  .ىرخألا  انتايح  يحانمو  انلمع 

.لبقتسملا هيلإ يف  جاتحنس  اننأ 

نم انيدل  ّرفوتي  ام  لك  ذخأن  لبقتسملل ، يطايتحالا  نم  عون  يأ  ءاشنإل 

تادئاع يف انيلع  ّردت  ةقيرطب  اهمدختسنو  نآلا  ةيفاضإ  راكفأو  دوقنو  تقو 

رمأ حبرلاب  انيلع  دوعي  ءيش  يف  اندراوم  رثتسا  ةداع  ريوطتف  .لبقتسملا 

.ةايحلا تايطايتحا يف  ءاشنإل  يرورض 

دعب ثدحيس  ام  كفتلا يف  انيلع  لاثملا ، ليبس  ىلع  ًالافطأ  ّرن  انك  اذإ 

كلذ دعبو  .لبقتسملا  يف  دعبأ  تقو  ىتح  وأ  ةنس ، وأ  نآلا ، نم  رهشأ  ةتس 

.لافطألا ةيبرتو  ةرسألا  ةيلام  ةقالعلا ب  يعارت  ططخ  عضو  عيطتسن 

انتاسارد ك عارسإلاف يف  .قئاقحلا  ّملعت  نع  هسفن  ءيشلا  لوق  نكو 

نأل ةعرسب ، ريونتلا  قيقحت  اندعاسي يف  نل  اهن  دعو  يفن  نأ  ديرن  اننأ  ول 

.ةوطخ ةوطخ  دّرطملا  مّدقتلاب  الإ  قّقحتي  ريونتلا ال 

نم ةياقولل  تاطايتحالا  ذاختا  انيلع  ًاضيأ ، انتّحص  ىلع  ةظفاحملا  يفو 

ةو .بيبطلا  ىلإ  باهذلل  طخ  ضرمل  انضّرعت  راظتنا  نم  ًالدب  ضرملا ،
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ىرخألاو ةيندبلا  ةوقلا  ءانب  هادحإ  .بسحف  ضرملا  نم  ةياقولل  ناتقيرط 

مويلا ال صاخشألا  نم  ًاثك  نكل  ً.اما  انسفنأ  قهرن  ةيفاك  ال  ةحار  ذخأ 

نأ ىلإ  لمعلا  يف  نوّرمتسيف  تطيسبلا  تسرملا  تاه  عابتا  نوعيطتسي 

نورّكفي يف الو  اوكهني  نأ  ىلإ  ةيلستلا  طاشن  نوسمغني يف  وأ  ضرملاب ، اوباصي 

.ضر اوباصي  نأ  ىلإ  ةحارتسا  ذخأ 

نم يلقعلا  وأ  دبلا  قاهرإلاف  .ةحارلا  ةيّمهأ  نم  ّللقن  نأ  اننك  ال 

ةئملا يفتخت 80 يف  ارو  .هب  رعشن  يذلا  قيضلا  نم  ثكل  ةيسيئرلا  بابسألا 

نم ًادج  لاّعف  اقو  بدت  كاهنإلا  بّنجت  نإف  اذل  .حيرتسن  امدنع  انمومه  نم 

ةياعر نولمهيف  ًايلقع ، نوخرتسي  فيك  صاخشألا  نم  ثك  فرعي  الو  .قيضلا 

ءالؤه دهجي  ام  ًابلاغو  .اهيلإ  نوجاتحي  يتلا  ةحارلا  نوذخأي  الو  مهسفنأ 

بدت ةباث  ةحارلا  نكل  .رايهنالا  فش  ىلع  اوحبصي  نأ  ىلإ  مهسفنأ  صاخشألا 

.ةطيشنلاو ةديدملا  ةايحلا  يه ّرس  اقو 

ءازجأ ىلإ  ةبعصلا  ةّمهملا  ميسقت  اهدحأ  .كاهنإلا  بّنجتل  بيلاسأ  كانه 

ماودلا ىلع  ًالوغشم  تنك  اذإو  .ةوطخ  ةوطخ  اهزاجنإ  ىلع  لمعلاو  ةغص 

بيترتل ًاعبت  اهزرف  بّرج  اهب ، مايقلا  كيلع  يتلا  ماهملا  نم  ًاثك  كيدل  نأل 

نم ًاليلق  حنماو  ةيمهأ  ّماهملا  كأل  ةقاطلا  نم  ديزملا  حنما  مث  .ةيمهألا 

لكل كيدل  متها  لك  حنم  يلاثملا  نم  ودبي  ار  .ةيشماهلا  ماهملل  زيكرتلا 

.دبألا ىلإ  اذكه  لمعلا  ةلصاوم  نم  نّكمتت  نل  كنكل  ةّمهم ،

نم ثك  كانهو  .لبقتسملل  تايطايتحا  ءاشنإ  وه  كلذ  لك  حاتفم  نإ 

ًاعيمج صّخلتتو  ًاعيمج ، اهساسأ  قبسملا  دادعإلا  نكل  كلذب ، مايقلل  قرطلا 

.ناوألا لبق  كتايحل  دادعإلاب 
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ةيلقعلاب يلحتلا  يه  تايطايتحا  عم  ةايحلاب  ّعتمتلل  ىلوألا  ةوطخلا 

حبصي انتايح ، هجاونس يف  امل  ناوألا  لبق  ًاديج  دادعإلا  رّرقن  امدنعف  .ةالملا 

امدنع كلذب  مايقلل  ةدّدحم  تايجيتارتساو  راكفأب  ءيجملا  انيلع  لهسلا  نم 

.اهيلإ جاتحن 

بّنجتو ىضرو ، ةعانقب  شيعلا  انتايح  يف  تايطايتحا  ءاشنإ  انل  حيتي 

اذهو .دسحلاو  بضغلا  نم  نيرّرحتم  شيعلا  نم  اننّكو  .ءايتسالاو  ىوكشلا 

.عيمجلا اهعبتي  نأ  ىّنأ  يتلا  ةيوسلا  ةايحلا  عون  وه 
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رشاعلا لصفلا 

ةيويحو ةحصب  شيعلا 
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1

: لوألا حاتفملا 

كتحص نع  ةيلوؤسملا  لّمحت 

تالكشم ةو  .انتايح  يف  ةيمهألا  اديدش  نارمأ  ةيويحلاو  ةّحصلا 

يبلسلا كفتلا  انرصاحي  ام  ًابلاغو  ةايحلا ، يف  اهتهجاوم  انيلع  ةثك  نحمو 

ةّحصب تالكشملا  هذه  ةهجاوم  نم  نّكمتن  امدنع  نكل  .نيرخآلا  صاخشألل 

ةديجلا ةحصلا  نأ  كلذ  نم  ّمهألاو  .اّهلحل  يوق  ساسأ  انيدل  نوكي  ةديج ،

.لوألا ماقملا  بعاصملا يف  نم  ديدعلا  روهظ  نود  لوحت  نأ  نك 

مهيلع يتلا  تالكشملا  ّلقت  نيذلا  صاخشألا  نأ  كتربخ  نم  فرعت  ار 

نم .ماودلا  ىلع  ةيويحلا  يديدشو  فاعمو ، ءايوقأ ، نونوكي  اهعم  لماعتلا 

نم نوناعي  ةفيعضلا  ةينبلا  يوذ  صاخشألا  نأ  رّوصتت  نأ  كنك  ىرخأ ، ةيحان 

تالكشملا مهل  ّببست  يتلا  ةنمزملا  مومهلا  يه  هذهو  .ةثك  تالكشم 

قلقو ةساّسح ، ةدعم  نم  صاخشألا  ءالؤه  لثم  اعي  ام  ًابلاغو  .رارمتساب 

طمنلا اذه  بانتجا  ًاعيمج يف  بغرن  نحنو  .بجاحلا  تادّعجتو ب  ّرمتسم ،

.ةايحلا نم 

، ٍخرتسم لقعو  يوق  مسج  كلذ  نم  ًالدب  انيدل  نوكي  نأ  يغبني 

ةحصلاب ةئيلم  ةايحل  لوألا  حاتفملا  نإف  اذل  .اجيإلا  كفتلاب  زّفحمو  حتفنمو ،

ةدوج يف  انتّحص  ىلع  ةظفاحملا  هثدحت  يذلا  قرفلا  ريدقت  وه  ةيويحلاو 
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، ًاليوط اهانلمهأ  اذإ  اننأل  ةيمهألا  ديدش  رمأ  ةحصلا  ىلع  ةظفاحملاف  .انتايح 

ةلحرلاب يف ةحصلاب  ةيانعلا  ّهبشأ  انأو  .انلهإل  ظهاب  ن  عفد  ىلإ  رطضن  دقف 

نم هلوخدب  انل  حمسي  ذإ ال  ًاقبسم ، ةركذت  ءارش  انيلع  راطقلا ، ّلقتسنل  .راطق 

ةليسو يه  ةيداملا  انماسجأو  .اهسفن  ةقيرطلاب  انماسجأ  لمعتو  .ةركذت  نود 

هذه ةياهن  غولب  نم  نّكمتن  لو  .اعلا  اذه  انحاورأ يف  اّهلقتست  يتلا  لقنلا 

.ءارتهالاب أدبت  نأ  لبق  اهتنايصو  ةقاطلاب  انماسجأ  دادمإ  انيلع  ةلحرلا ،

ىلإ لصن  نأ  ىلإ  انرظتنا  اذإو  .رعسلا  عفترا  كلذب ، مايقلا  انرّخأت يف  لك 

انعفد ول  يغبني  ناك  م  كأ  عفدن  ارف  لوخدلا ، لباقم  عفدنل  اندصقم 

ًاليوط انرظتنا  اذإ  ىلعأ  ًان  عفدن  ار  انتّحص : عم  هسفن  رمألا  ثدحي  .لبق 

تاونس هادلاو  هب  ىنُعيو  ًاما  ىفاعم  دلوي  انمظعم  نأ  او  .اهب  ةيانعلا  لبق 

، ّلقتسم حبصن  امدعب  نكل  .ةافاعم  ةيادب  اهتلحر  أدبت  انماسجأ  نإف  ةديدع ،

حبصن امدنع  هنأ  كلذ  ينعيو  .انقتاع  ىلع  ةحصلاب  ةيانعلا  ةيلوؤسم  عقت 

.انتلحر هقرغتست  نأ  ديرن  يذلا  نمزلا  لوط  فرعن  نأ  انيلع  غلاب ،

وأ .لقألا  ىلع  عبسلا  حبصت يف  نأ  ىلإ  ةايحلا  هذه  مودت  نأ  ديرت  ار 

ارف ةنس ، عبس  نم  ةايح  ةدم  ترتخا  اذإ  .ةنس  ةئم  شيعلاب  ملحت  ار 

ةئم ّدت  ةايح  لضفت  تنك  اذإو  .راطقلاب  ليم  رفسلا 70,000  كلذ  لداعي 

الك يفو  .راطقلاب  ليم  اهتفاسم 100,000  ةلحرل  ًالثم  كلذ  نوكي  ارف  ةنس ،

.قبسملا دادعإلا  نم  ًايفاو  ًاردق  هذهك  ةليوط  تافاسم  رفسلا  ّبلطتي  لاحلا ،

ديدملا رمعلا  ةلحرب  مايقلل  .هسفن  رمألا  ةحصلا  ىلع  ةظفاحملا  بلطتتو 

انسفنأ دادعإل  دهجلا  نم  ثك  لذب  انيلع  رمعلا ، لاوط  انبحصت  يتلا  ةيفاعلاو 
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: اثلا حاتفملا 

نآلا ةيحص  تاداع  ريوطتب  أدبا 

نأ لبق  ًاركاب ، انتّحصب  ةيانعلا  ءدب  يه  ةديجلا  ةحصلل  ةيناثلا  ةوطخلا 

رهظت نأ  ىلإ  نيرمتلا  ليجأت  سانلا يف  ّرمتسي  نأ  عئاشلا  نمو  .ةقايللا  دقفن 

امدنع نكل  .كلذ  نم  كأ  مهتالكشم  لهاجت  نوعيطتسي  ال  مهنأ  مهفورظ 

أدبت امدنعو  .بك  ررض  عقو  دق  نوكي  ةيحصلا ، انتالكشم  بيبطلا  فشتكي 

، عجارتت تذخأ  لّمحتلا  ىلع  انتردق  نأ  ىلع  ةيهيبنت  تامالع  راهظإ  انماسجأ يف 

.انتاف ام  ضيوعتل  لمعلا  نم  ثكلا  انمامأ  نوكي 

.يراخّدالا انباسح  لثم  لمعت  انماسجأ  نأ  كردن  نأ  وه  كلذ  حاتفم  نإ 

اذل .لبقتسملا  ةّمهملا يف  ططخلل  يلاملا  دادعإلل  راخّدا  تاباسح  ئشنن  نحنف 

انيلع لبقتسملا ، يف  ةيمهأ  كأو  ربكأ  لمعل  ةّدعتسم  انماسجأ  نوكت  ل 

ةيفاكلا ةقايللاب  ّعتمتنو  ءايوقأ  نوكن  دق  اننأ  عمو  ً.اضيأ  ًاركاب  انتّحص  دادعإ 

ّو ةجيتن  لبقتسملا  يف  ثكب  ربكأ  ةّوق  ىلإ  ةجاحب  اننإف  نآلا ، انلمع  ءادأل 

.انلمع

يّوقن اننكل  سدحلل ، ةيفانم  ةباجإلا  ودبت  ار  دادعإلا ؟ أدبن  فيك  ًاذإ 

بسكل هب  موقن  يذلا  لمعلا  عونل  ةسكاعم  ءايشأ  ءادأب  انمسجو  انلقع 

نإف ًارضاحم ، وأ  ًابتاك  كلمع  نم  شاتعت  تنك  اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلع  .انشاعم 
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جاتحت كنإف ال  ككفت ، ةّدح  شاعنإل  اذل  .كفتلا  ةفيثك  نوكت  كلمع  ةعيبط 

دقف كلذ ، نم  ًالدب  دبلا  نيرمتلا  كيلع  لب  .ةءارقلا  نم  ةيفاضإ  تاعاس  ىلإ 

.انماسجأ ىوقت  امدنع  ًاطاشن  كأ  حبصتل  انلوقع  تمّمص 

وأ رصبلا  فعض  ببسب  ريرسلا  بتكلا يف  ةءارق  ىلع  ًارداق  نكت  اذإ  

ببسلا دبلا  كاهنإلا  مكارت  نوكي  دقف  يفاكلا ، ردقلاب  ّدقوتم  كلقع غ  نأل 

كلعجي ام  موي ، لك  ةقاطلا  صقن يف  نم  كمسج  اعي  ارو  .كلذل  يقيقحلا 

ًاباصم كبناج  ىلإ  سلاجلا  صخشلاو  ةلفاح  ّلقتست  تنك  اذإ  .بعتلاب  رعشت 

، ترعش اذإ  ةظحل ؟ يأ  ازنولفنإلا يف  طقتلتس  كنأ  ول  رعشت ك  الأ  لاعسلاب ،

ةايح ط  عابتا  كيلع  نأو  فعضلا  ديدش  حبصأ  كمسج  نأ  ينعي  كلذ  نإف 

ًالدب ديرن  لب  .ضارمألل  ضّرعم  كنأب  رعشت  نأ  يّحصلا  نم  سيلف  .ةّحص  كأ 

ةيويحلا نم  ةلاه  انيلع  ودبت  ثيحب  فاعمو  يباجيإ  نوكن  نأ  كلذ  نم 

.ةيلاثملا ةايحلا  يه  هذهو  .لاعسلاب  نوباصم  صاخشأ  انب  طيحي  امدنع  ىتح 

وق ةدايز  نأ  ةيصخشلا  يتبرجت  نم  فرعأو  كفتلا ، فيثك  يلمع  نإ 

شعتني ةّوق ، ياقاسو  ياعارذ  ّدتشي  امدنعو  ً.اثك  يكفت  ةّدح  زّزعت  ةيلضعلا 

نم ةياقولا  دعاست يف  ةيندبلا  ةوقلا  نأل  كلذ  ثدحي  ارو  .يركفلا  يطاشن 

.كاهنإلا

ةردقلا فعضب  ةيركفلا  تالاجملا  نولمعي يف  نم  مّستي  نأ  عئاشلا  نم 

فعضب ةفيثك  ةيندب  ةوق  ّبلطتت  ًالعأ  نوسرا  نم  مّستي  نأو  لّمحتلا  ىلع 

نثالا يف ريوطت  نكل  .ام  ّدح  ىلإ  كاذ  وأ  اذه  ىلإ  لي  نحنو  .ةينهذلا  ةّدحلا 

ام ًاذإ  .ةدوجلا  طّسوت  ىلإ  يّدؤي  كلذف  ً.اضيأ  ًاديج  ًّالح  سيل  هسفن  تقولا 

ناك اذإ  رطخلل ؟ ينهملا  انحاجن  ضيرعت  نود  نم  ةيويحلا  ءانبل  قرطلا  لضفأ 
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.انتّوق ءانبل  انغارف  تقو  نيرمتلا يف  لاخدإ  انيلع  نإف  همظع ، ًايركف  انلمع 

ةوق بلطتت  ًالعأ  نوسرا  نم  ةقايل  ردقب  قئال  حبصن  نأ  انفده  سيلو 

نم ةدّدحم  ةّدم  ماظتناب  نيرمتلا  ىلع  دّوعتلا  ديرن  اننإ  لب  .ةفيثك  ةيندب 

دألا ّدحلا  عوبسألا  يف  ةدحاو  ةرم  نيرمتلا  ةسرم  لّكشتو  .تقولا 

ةدايزو .ضارمألا  نم  انيقي  يذلا  ردقلاب  ةيعانملا  انتزهجأ  ةّحص  ىلع  ةظفاحملل 

.رارمتساب ًايباجيإ  ًارّكفم  كلعجي  كأ  وأ  عوبسألا  تارم يف  ثالث  ىلإ  نيرمتلا 

امدنع ةصاخبو  ةيباجيإب ، كفتلا  ىلع  انتردقل  ةيرورض  ةيندبلا  ةقايللا 

اهيف مّستي  نأ  نك  يتلا  عاضوألا  يفو  .ةمهملاو  ةبكلا  عيراشملا  داهجإ  هجاون 

اندعاست بعتلاب ، باصم  انك  اذإ  بعاصملا  نم  لفجن  وأ  ةيبلسلاب  انكفت 

عضو انعيمج  انيلع  أرط  دقو  .اجيإ  ءوضب  انفورظ  ىلإ  رظنلا  ىلع  ةقايللا 

يتلا ثراوكلاو  ءاطخألا  انل  رّوصي  انلايخ  ذخأ  ثيحب  ديدش  بعتب  هيف  انرعش 

امدنع يبلسلا  كفتلا  ةطوشنأ  نم  جورخلا  ًاّقح  بعصلا  نمف  .عقت  ار 

.نايحألا ضعب  حاجنلا يف  صرف  تيوفت  ببس  كلذ  نوكي  ارو  كهنم ، نوكن 

ةديج ةنايصب  ىظحت  يتلا  لّمحتلا  ىلع  ةردقلا  نوكت  تاقوألا ، هذه  لثم  يف 

.انل فيلح  مظعأ 

.لبقتسملا ىلإ  قيرطلا  ديهمتل  يرورض  ةيندبلا  ةيويحلا  ريوطت  نإ 

اذل .ةيركفلا  ردق  ريوطت  يفده  ناك  ةيراجت ، ةكرش  يف  لمعأ  تنك  امدنع 

تدهشو ةلوهسب ، كاهنإلاب  باصأ  ترص  يننكل  .بتكلل  ةبك  ةنزاوم  تصّصخ 

دشني ًارضاحم  يتفصب  ةديدج  ةايح  تأدب  امدنعو  ً.اديدش  ًافعض  يتّحص 

.يلمعل ةيرورض  نوكتس  ةيوقلا  ةحصلا  نأ  تكردأ  ةداعسلا ، رشن  ملح  قيقحت 

كأ يمايأ  تحبصأ  لك  نيرمتلا  ىوتسم  نم  ديزأ  تذخأ  تقولا ، كلذ  ذنمو 
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نأ داتعم  يننأ  مهتربخأ  امدنع  صاخشألا  نم  ًاثك  تأجاف  دقو  ً.الاغشنا 

تاطابتراب ًانوحشم  يديعاوم  لودج  حبصأ  لك  ةّفثكملا  نيرتلا  فيضأ 

موي هنيب  لصفي  ترضاحم  ءاقلإ  ّيلع  نوكي  امدنع  وأ  ةيعوبسأ ، ةيباطخ 

لودج نوكي  امدنع  نيرمتلا  فيثكت  نأ  نودقتعي  سانلا  مظعمف  .ةثالث  وأ 

ةدم ذنم  بولسألا  اذه  عبتأ  يننكل  .كاهنإلا  ةدايز  ىلإ  يّدؤي  ًالفاح  ديعاوملا 

.ماودلا ىلع  ةداعلا  هذهل  ةيباجيإ  جئاتن  ىلع  لصحأو  .طق  ينلذخي  و  ةليوط ،

ىلع ةظفاحملا  وأ  يلقعلا  ّومنلا  يف  رثتسالا  ىلإ  ًاعيمج  لي  اننأ  ا 

ينبت نأ  وه  ينهملا  حاجنلا  نإف ّرس  ًاعم ، نثالا  سيل يف  نكل  ةيندبلا  انتوق 

قيقحتل رخآلا  لاخدإب  أدبت  مث  يلوأ ، ةايح  ط  ةباث  هذختتو  كاذ  وأ  اذه 

.ةايحلا ةدوج  حاتفم  كلذو  .مّدقتلا  نم  ديزم 
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: ثلاثلا حاتفملا 

نيرمتلا كلخد يف  نم  ةئملا  رمثتسا 10 يف 

ًائجافم انتّحصب  ةيانعلل  هيلإ  جاتحن  يذلا  لوألا  ءيشلا  نوكي  ار 

ناك اذإو  .يرورض  انتّحص  يلاملا يف  رثتسالا  .لاملا  هنإ  سّمحتملا ، ّنيدتملل 

كلذ نأ  يف  كفتلاب  أدبا  كتّحص ، ىلع  لاملا  قافنإ  نأشب  دّدرت  يأ  كيدل 

ةقستم ةقاط  انحن  انتّحص  ىلع  ةظفاحملاف  .دوقنلل  ديدبت  ميكح ال  رثتسا 

ىلع قافنإلا  داصتقالاو يف  .دوقولاب  راطقلا  دّوزي  يذلا  محفلاك  اننادبأ ، ليغشتل 

نأ انيلعو  .قيرطلا  ىلع  انمّدقتب  ثكلا  انّفلكيس  نآلا  ةقاطلا  هذه  ردصم 

.يرورض فورصم  ةحصلا  ىلع  ةظفاحملا  نأ  كردن 

ام رادقم  ام  آلا : لاؤسلا  كسفن  ىلع  حرطت  نأ  كيلع  نأ  كلذ  ينعي 

لاؤسلا اذهب  أدبأ  نآلا ؟ ىتح  كتّحص  سحت  ىلع  يرهشلا  كلخد  نم  قفنت 

مهتايح ىلع  دوقنلا  قافنإ  يف  سانلا  دّدرتي  الأ  عئاشلا  نم  نأ  دجأ  يننأل 

ودبي ارو  .مهتحص  ىلع  دوقنلا  قافنإ  نورّكفي يف  ام  ًاردان  نكل  ةيعتجالا ،

، حابصلا يف  ًاركاب  ظقيتسن  .ندملا  يف  نطاقلا  لعألا  لاجرل  ًافولأم  كلذ 

لوانت دعب  ءاسملا ، نم  رّخأتم  تقو  تيبلا يف  ىلإ  دوعنو  ًالاوط ، تاعاس  لمعنو 

طمنلا اذه  نأ  ّاعيمج  فرعن  نحنو  .بلاغلا  ءالمزلا يف  عم  تابورشملا  ضعب 

نع ّيلختلا  بعصلا  نم  نكل  .داهجإلا  نم  ًاثك  انداسجأ  لّمحي  ةايحلا  نم 

تامارغوليك مكارت  ىلع  جّرفتلا  ىلإ  رمألا  انب  يهتنيو  ةيعتجالا ، تاطابترالا 
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.انماسجأ ةيفاضإ يف 

نيرمتلا رادقم  رّكفن يف  ام  ًابلاغ  ىرخأ : ةعئاش  ةداع  ىلإ  كلذ  انلصوي 

يتلا رومألا  رّكفن يف  اننكل ال  انعوبسأ ، هلاخدإ يف  نم  نّكمتن  وأ  انّك  يذلا 

نكت اذإ   .رثتسالا  نم  ليلقب  مظتنملا  نيرمتلا  ىلع  ةظفاحملا  اندعاست يف 

ةديج ةقيرط  هنأل  كلذب  يصوأ  يننإف  كتّحص ، رثتسالا يف  دعب يف  ترّكف  دق 

نم ًاثك  حتفي  انتحصل  ةنزاوم  صيصختف  .كتّحصب  لضفأ  ةيانع  فوت  أدبتل يف 

.ماظتناب نيرمتلاب  مايقلا  اندعاست يف  نأ  نك  يتلا  تالتحالا 

دارفإ نإف  رالود ، فالآ  ةثالث  يرهشلا  كلخد  ناك  اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلع 

قاحتلالا حيتي  بك  غلبم  كلذو  .رالود  ةئالث  كنحن  طقف  ًابناج  ةئملا  10 يف 

.يفير ٍدان  وأ  يلحم  مويزانمج  يف  ةيوضعب  وأ  ةحابسلا  وأ  صقرلل  فصب 

ىلع انزفحت  يلاتلابو  نيرمتلا  ةيبذاج  ىلع  ةظفاحملا  ةطشنألا يف  هذه  دعاستو 

يف رارمتسالل  لضفأ  ةصرف  كمامأ  حبصت  ببسلا ، كلذلو  .نّرمتلا  ةلصاوم 

يصوأ اذل ، .ّبحت  يذلا  نيرمتلا  عون  ًايرهش يف  كدوقن  ترمثتسا  اذإ  نيرمتلا 

.كلذ لمتحت  كتنزاوم  تناك  اذإ  رثتسالا  اذهب  مايقلاب 

ًالمع سرا  انضعبف  .لاحلا  ةعيبطب  نيرمتلا  ىلإ  ًاعيمج  جاتحن  ال 

نم ًالدب  انيلع  ةلاحلا ، هذه  يفو  .هتقايل  ىلع  ظفاحت  ةفيثك  ةيندب  ةوق  ّبلطتي 

نوكي دقو  .ءاخرتسالا  وأ  ةيندبلا  ةحارلا  انلخد يف  نم  ةئملا  رثتسا 10 يف  كلذ 

.ةحصلل ةصّصخملا  انتنزاوم  قافنإل  ىرخأ  ةقيرط  رخاف  ءاشعب  انسفنأ  ليلدت 

نم يدسج  نير  ىلع  نولصحي  ال  يذلا  صاخشألا  نم  ىّقبت  نمل  نكل 

ةايح ءانبل  ماظتناب  مهلخد  نم  ًاتباث  ًاءزج  اورمثتسي  نأ  ّمهملا  نم  مهلمع ،

.ةيحص
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: عبارلا حاتفملا 

تنك اذإ  نيرمتلا  تقولا يف  نم  ًاديزم  رمثتسا 

دوقنلا رثتسا  عيطتست  ال 

ال .لاحلا  ةعيبطب  كلذب  مايقلا  ةيلاملا  هتاناكمإ  هل  حيتت  ال  انضعب  نإ 

يف نكي  اذإ   .ةنزاوملا  صقن  نع  ضيوعتلل  قرط  ةمثف  قلقلا ، ىلإ  ةجاح 

ليبس ىلع  .تقولا  قافنإ  وه  ًاليدب  ًارايخ  ًااد  انيدل  نإف  دوقنلا ، قافنإ  انعسو 

انعسو نإف يف  يضاير ، ٍدان  ةيوضعلا يف  كارتشا  عفد  عيطتسن  نكن  اذإ   لاثملا ،

يف ظاقيتسالا  قيرط  نع  نيرمتلا  تاعاس  نم  ديزم  لاخدإ  كلذ  نم  ًالدب 

.عوبسألا ةياهن  تالطع  تقولا يف  ضعب  دارفإ  وأ  عوبسألا  مايأ  رّكبم يف  تقو 

.قالطإلا ىلع  دوقنلا  نم  ًاديزم  كلذ  ّبلطتي  الو 

، يشملا لثم  ًايلعف ، ًائيش  ّفلكت  ال  يتلا  نيرتلا  عاونأ  ضعب  ة 

ةيلاعف يف كأ  ةفلكت  ّلقألا  نيرتلا  هذه  نوكت  ام  ًابلاغو  .ضكرلاو  ةلورهلاو ،

مدختست نيرا  كانه  نأ  ك  .اهب  مازتلالا  نم  انّك  اذإ  ةقايللا  قيقحت 

، لبحلا ّطن  لثم  ةمادتسا ، كأ  يلاتلابو  متهالل  ةراثإ  كأ  نوكت  دق  تاّدعم 

.فلوغلا برض  برضلا  ىلع  نيرمتلاو  برضملاب ، برضلا  ىلع  نيرمتلاو 

رارمتسالا بعصي  يلاتلابو  ةبيتر  ةفلكتلا  ةضفخنملا  نيرتلا  نوكت  نأ  نكو 

قيفرف .ةرسألا  دارفأ  نم  درف  وأ  قيفر  عم  اهوّدؤت  نأ  مكل  يتحيصن  اذل  اهيف ،
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نم انيقي  معدلا  نأ  ك  نيرمتلا ، ةيبذاج  ىلع  ةظفاحملا  دعاسي يف  نيرمتلا 

ىلع ةرسألا  دارفأ  نم  درف  وأ  قيدص  عم  مزتلا  .نيرمتلا  فادهأ  نع  داعتبالا 

كدحأ ادناسو  ًاعم ، مّدقتلا  ساقتو  تقولا ، نم  ةدّدحم  ةّدم  ًاعم  نّرمتلا 

.رخآلا
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5

: سماخلا حاتفملا 

كاهنإلا بّنجتتل  ةحارلا  نم  تارتف  ذخو  حرتسا 

.كاهنإلا نود  لوؤحلا  وه  ةيويحلاو  ةادلا  ةحصلل  خألا  حاتفملا 

يويح هنأل  ةصاخ ، ةيانع  كاهنإلا  ةمكارم  ابّنجي  ةايح  ط  عابتا  قحتسيو 

نإف قباسلا ، لصفلا  تركذ يف  كو  .اهب  ّر  يتلا  تالكشملا  نم  ديدعلا  ةلازإل 

كلذب ّعتمتن  امدنعو  .ةعرسب  ّهلحل  يفاكلا  ردقلاب  غص  انتالكشم  نم  ًاثك 

نم اننّكو  ةقاطلا  دّدجتب  رعشن  نحنو  انظقوي  يذلا  ةيويحلا  نم  عونلا 

.انتالكشم مظعمل  لولحلا  دجن  ام  ناعرسف  حابصلا ، ديج يف  روطفب  عاتمتسالا 

لي انكو  روطفلا ، دادعإو  شارفلا  نم  ضوهنلا  ةبوعص يف  انتهجاو  اذإ  نكل 

ةبوعص كأ  ودبتس  أرطت  يتلا  تالكشملا  نم  ًاثك  نإف  يجازم ، نوكن  نأ  ىلإ 

ّلحلا ىلع  ّةيصع  ودبتس  ةغصلا  تالكشملا  نإ  لب  .عقاولا  هيلع يف  يه  م 

.بعتلاب رعشن  اننأل 

دنتست يهو  .كاهنإلا  نم  ةياقولل  اهب  مايقلا  اننك  ءايشأ  ةّدع  كانه 

بيغي الأ  بجي  ًالوأ ، .ةءافك  كأ  مسجلا  لعجت  ةمظتنملا  ةحارلا  نأ  أدبم  ىلإ 

تعاس مودي  دقو  .ةعاس  نم  كأ  مودي  انزيكرت ال  نأ  لمعلا  ءانثأ  انلاب يف  نع 

اننأ ظحالنس  كلذ ، نم  لوطأ  ةدم  انلمع  اذإو  .لاوحألا  نسحأ  يف  ةثالث  وأ 

.زيكرتلا دقفن  ام  ناعرس 
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ةليوط تاعاس  ءاضق  مايألا  هذه  ةيبتكملا يف  لعألا  نم  ثك  ّبلطتت 

لاجر ضعب  لصيو  .ةيجاتنإلا  ّرثأتت  نأ  نمضي  ام  ءاسملا ، ىلإ  حابصلا  نم 

وأ ةعساتلا  يف  تيبلا  ىلإ  نوهّجوتيو  ًاحابص  ةنماثلا  يف  بتكملا  ىلإ  لعألا 

.طّسوتملا بتكملا يف  ىلإ  ةعاس  ةرشع  يتنثا  سولجلا  ينعي  كلذو  ً.اليل  ةرشاعلا 

، كلذ انلواح  اذإو  .ةّدملا  هذه  لاوط  زيكرتلا  ىلع  ةظفاحملا  عيمجلا  ىلع  رّذعتي 

.تقولا نم  ًاثك  دّدبنو  انتيجاتنإ  ضفخنتس 

ىلإ رشع  ذخأب  يضقت  انزيكرت  ةيرارمتسا  ىلع  ةظفاحملل  ةقيرط  ة 

نمو لمعلا ، نم  تاعاس  ثالث  ىلإ  تعاس  لك  ةحارلا  نم  ةقيقد  ةرشع  سمخ 

دعب انلقع  ةحارإل  لقألا  ىلع  قئاقد  سمخ  ذخأب  يصوأ  انأو  .ةعاس  لك  لضفألا 

حابصلا تاقوأ  ّلث  ام ال  ًابلاغو  .زّكرملا  لمعلا  نم  ةقيقد  سمخو  سمخ  لك 

دعب يّدحتلا  أدبي  اذل  .تاعاسلا  هذه  ةظقي يف  كأ  نوكن  اننأل  ةلكشم ، يأ 

ىلع لمعلا  نوئطبي  الو  مهسفنأ  ىلع  طغضلا  صاخشألا  ضعب  بحي  .ءادغلا 

ادب اذإو  .ّدجلا  لمحم  ىلع  ةحارتسالا  عيمجلا  ذخأي  نأ  يصوأ  يننكل  .قالطإلا 

يف اهتيمهأ  دجنسف  تقولل ، ديدبت  قئاقد  رشع  اهتّدم  ةحارتسا  ذخأ  نأ 

، تاعاسلا هذه  لالخ  انسفنأ  ىلع  طغضنو  ةحارتسا  ذخأن  امدنعف ال  .ةياهنلا 

اذل .لاح  يأ  ىلع  ةياهنلا  تاعاسلا يف  هذه  دّدبتت  ثيحب  ًاثك  انتيجاتنإ  ّرثأتت 

عفنلا يف ديدش  رمأ  ةقيقد  ةرشع  سمخ  ىلإ  رشع  ةدمل  تاحارتسا  لاخدإ  نإف 

.لمعلا ءانثأ 

ءانثأ رّوطت يف  نأ  دّمعت  .ءاخرتسالا  يه  ةّمهم  ةياغ  تاحارتسالا  هذهل 

ياشلا وأ  ةوهقلا  برشت  نأ  نكو  .كنهذ  ةيفصت  ةداع  تاحارتسالا 

.كئالمز عم  ةرثلاب  عتمتست  نأ  نك  وأ  .ّرتوتلا  نم  رّرحتلا  يف  كتدعاسمل 
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.تاثداحملا هذه  ىلع  حرملا  ضعب  يفضت  نأ  لّضفيو 

رظتنت .كئادأ ال  ةورذ  ءانثأ  لعألا يف  مهأ  ءادأ  ىلع  صرحا  كلذ ، دعب 

اذل ليللا ، ّلحي يف  بعتلاف  .تّهملا  ّمهأ  ىلع  لمعلل  ءاسم  ةسداسلا  ىتح 

ىتح راظتنالاو  .كتاعورشم  ّمهأ  ىلع  لمعلل  مويلا  يف  تقو  أوسأ  اذه  نإف 

طيطختلا ّمهملا  نمو  .ةدوجلا  ّدتم  لمع  ءادأ  ينعي  رّخأتملا  تقولا  كلذ 

تنك اذإو  .كتالاح  نسحأ  يف  نوكت  امدنع  لعألا  مهأ  يّدؤت  كمويل  

تاّفلملا بيترت  لثم  ةيكيناكيملا  ّماهملا  دارفإب  كيصوأ  ليللا ، لمعلل يف  ةّجاحب 

.تاعاسلا هذهل 

كلذل ةكيرألا  ّلغتسا  .ءاقلتسالل  ةصرف  كمسج  حن  ًاضيأ  يصوأو 

مدقلاو رهظلا  لفسأ  ةيمهأل  كلذب  يصوأ  انأو  .ةدحاو  كانه  ناك  اذإ  ضرغلا 

فيعضلا رهظلا  لفسأ  يّدؤي  ام  ًابلاغف  .ةيفاضإلا  تاعاسلا  هذه  انلمح يف  يف 

كدسجل ةصرف  ةحاتإبو  .زيكرتلا  نادقفو  لّمحتلا  ىلع  ةردقلا  عجارت  ىلإ 

نأ ك  .ّرتوتلا  جيرفتو  ءاخرتسالل  ةصرفب  رهظلا  لفسأ  ىظحي  ءاقلتسالل ،

.تالضعلا ّرتوت  نم  ّصلختلل  ديفم  ءاقلتسالا 

ً.اضيأ ةحارلل  ةصرف  ىلإ  ةجاحب  انامدقف  .انيمدقل  ًاضيأ  ديفم  ءاقلتسالا 

يضو .ةغص  ةيحطس  ةحاسم  ىلع  هلمكأب  انمسج  لمح  يف  نابعتت  هف 

لصاوتملا فوقولا  نكل  مويلا ، لاوط  انيمدق  ىلع  فقاو  تاعاس  ةّدع  ةداع 

ًادج ديفملا  نمو  .داهجإلا  نم  ثكلا  انيمدق  لّمحي  ةدحاو  ةعاس  نم  كأ 

.اننزو نم  ةحارلا  ضعب  انيمدق  حنم  دّمعتن  نأ  اندسجل 

بعصلا نمو  .هب  ةيانعلا  انيلعو  مسجلا ، نم  ّمهم  ءزج  نانيعلا  ًاخأ ،
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نيعلا بعتل  نكل  .انينيعل  هلّمحن  يذلا  لمعلا  ببسب  نيعلا  ّرتوت  بّنجت 

، مضهلا فعضب  ّببستي  نأ  نك  هنإ  لب  كفتلا ، ىلع  انتردق  ىلع  ةيبلس  ًاراثآ 

ةيانعلل لعفن  نأ  عيطتسن  اذام  ًاذإ  .ّةيحض  ىلإ  لّوحتلا  رعاشمو  قلقلاو ،

.عوطسلا نم  تباث  ىوتسمو  ةّديج  ةءاضإ  تحت  لمعلا  اننك  ًالوأ ، انينيعب ؟

يتلا ةشاشلا  وأ  قرولا  نع  ًارتميتنس  نيرشع  دعب  ىلع  انينيع  يقبن  نأ  بجيو 

، بتكلا يرتشت  امدنعو  .ةغصلا  طوطخلا  بّنجتن  نأ  بجي  .اهيلإ ك  رظنن 

، ةّرفوتم تناك  اذإ  بك ، ّطخ  تاذ  ةخسن  نع  ثحبت  نأ  ًااد  نسحتسملا  نم 

شتإ رآ  يآ  راد  رشنت  كلذلو  .ةيفاضإ  تارالود  ةعضب  ّفلكت  تناك  اذإ  ىتح 

يف انءاّرق  دعاسن  نأ  ديرن  اننأل  حيرم  جارخإو  ةبك  طوطخب  انبتك  سرب 

.مهنويع ةّحص  ىلع  ةظفاحملا 

ةيانعلل ىرخأ  ةّمهم  ةقيرط  ماظتناب  ةحارلا  نم  تارتف  انينيع  حنمو 

نمو .انيمدقو  انرهظ  لفسأ  ةحارإ  نع  ةيّمهأ  انينيع  ةحارإ  لقت  الو  .هب 

نع ًاديعب  رظنلاو  .رخآ  ءيش  ىلإ  رظنلا  نيعلا  ةحارإل  ةطيسبلا  بيلاسألا 

نمف .ةحارلا  ضعب  كينيع  حن  لمعلا  نم  ةرتف  دعب  ةشاشلا  وأ  كقاروأ 

.ةلصاوتم تاعاس  رشع  ىلإ  سمخ  ةدم  هزيكرت  ىلع  يقبن  نأ  ًاثك  دهجملا 

انانيعف .ةحارلا  ضعب  هحن  تمد  ام  مويلا  لاوط  لمعلا  ناعيطتسي  هنكل 

رهظلا لفسأ  عم  لاحلا  وه  ك  ةعاس ، لك  قئاقد  عضب  ءاخرتسالا  ىلإ  ةجاحب 

.مدقلا وأ 

ةياهن يف  رصبلا  يف  تالكشم  ةيركف  ّماه  موقي  نم  لك  هجاويس 

ّمهملا نم  ةثك ، تاونس  همادختسا  نم  اننّك  ىلع  ًاصرح  اذل  فاطملا ،

ةدراولا يف حئاصنلا  مكدعاست  نأ  وجرأو  ً.اديج  هب  ةيانعلل  قرط  نع  ثحبلا 
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مكارت نم  ةياقولل  نيعلاو  مدقلاو ، رهظلا ، لفسأب  ةيانعلا  مسقلا يف  اذه 

.كاهنإلا
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ةيلصألا ةعبطلا  ةاخ 

فيك حضوأ  نأ  ّدوأو  لمعلا ، رهوج  نع  باتك  فيلأتب  تدعس  دقل 

.باتكلا ةركف  تأرط 

يقل سماخلا  لصفلا  نأ  تفرع  امدعب  باتكلا  اذه  فيلأتب  تمهلأ 

اه ّةلجم  نم  ةينابايلا  ةخسنلا  ًالوأ يف  ُرشن  امدنع  اّرق  نم  ًانسح  ًالابقتسا 

.(Happy Science Monthly  ) ةيرهشلا سنياس 

ةيّمهأ تكردأو  انتايح ، يف  لمعلا  هينعي  ام  يف  كفتلا  ىلإ  كلذ  ينعفدو 

كفتلا ةيفيك  لوح  يراكفأ  ةيحور ، ميق  مهيدل  نم  يس  ال  نيرخآلا ، ةكراشم 

.لمعلا يف 

انعسو يف  نإ  .يتباجإ  ةغايصل  لمعلا  يف  يتفسلف  نع  تبتك  اذل 
ًاثك نأ  نم  قثاو  انأو  رخآلا -  هدحأ  نع  لزع   2 بلقلاو انلمع  كفتلا يف 

هدحأ لصفني  ناءزج ال  هنأ  دجأ  يننكل  كلذ -  نوعيطتسي  صاخشألا  نم 

ّربعي اإو  هسفن ، رمألا  ناينعي  انلمعو  يلخادلا  انملاعف  .انتايح  يف  رخآلا  نع 

ساسأ لمعلل  ةيؤرلا  هذه  تحبصأ  دقو  .فلتخم  لكشب  هنم  لك  نع 

.لمعلا يتفسلف يف 

لوصفلا تعمجو  (، 4-1  ) ىلوألا ةعبرألا  لوصفلا  ىلإ  هتبتك  ام  رّوطت 

ىلإ ويلوي  دادعأ  ترشن يف  ءازجأ  ةتس  نم  ةلسلس  نم  ( 10-5  ) ةيلاتلا ةتسلا 

Happy  ) ةيرهشلا سنياس  اه  ةلجم  نم  ربمسيد 1989 

.لصألا سماخلا يف  لصفلا  رهظ  ثيح  (، Science Monthly
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ّفلؤأسو ةايحلا ، لاوط  مكسوفن  ّةبحملا يف  باتكلا  اذه  ىقلي  نأ  وجرأ 

ءاّرقلا نم  ًاثك  مهلي  نأ  ىنأو  .لمعلا  يف  يتفسلف  نع  بتكلا  نم  ًاديزم 

.مداقلا رصعلل  ةديدج  لمع  تافسلفب 

اواكوأ وهوير 

يذيفنتلا سيئرلاو  سسؤملا 

سنياس اه  ةعومجم 
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فّلؤملا نع 

فده وذ  نابايلا  هش يف  ّفلؤمو  دئاقو ، يحور ، رّكفم  اواكوأ  وهوير 

دقو .لضفأ  اع  ءانبو  ةيقيقحلا  ةداعسلا  داجيإ  يف  سانلا  ةدعاسم  طيسب :

ءاحنأ لك  يف  اواكوأ  بتك  نم  ةخسن  نويلم  نم 100  كأ  مويلا  ىتح  عيب 

يف راكفألا  ثأتك  ةيويح  اياضق  هبتك  لوانتتو  .ةغل  ىلإ 28  تمجرتو  اعلا ،

.ريونتلا ىلإ  راسملاو  ّةبحملا ، ةعيبطو  عقاولا ،

ىّخوتت ةيحور  ةكرح  ةباث  سنياس  اه  اواكوأ  أشنأ  ةنس 1986 ، يف 

ًاعم يف شيعلل  تافاقثلاو  نايدألا  ديحوتب  ةيرشبلل  ةداعسلا  نم  ديزملا  قيقحت 

نابايلا ةئشان يف  ةسسؤم  نم  سنياس  اه  ت  ام  ناعرسو  .مائوو  ماجسنا 

اه اهمّدقت  يتلا  ةيحورلا  لمعلا  شرو  هجوتتو  .ةيملاع  ةسسؤم  حبصتل 

ىلع موقتو  ةايحلا ، براشمو  نايدألا  فلتخم  نم  صاخشألا  لكل  سنياس 

يدبيو .ةيحورلا  اواكوأ  ةظقي  تمهلأ  يتلا  اهسفن  ةطيسبلا  ةداعسلا  ئدابم 

تارضاحملا ءاقلإ  ىلع  بظاويو  نيرخآلل ، يحورلا  ءنلاب  ًاديدش  ًامازتلا  اواكوأ 

.اهرشنو بتكلا  فيلأت  بناج  ىلإ  اعلا ، ءاحنأ  لك  يف 

ةيبرعلا لدنكلا  ةبتكم 

دمحأ يحمرلا  ةبتكم 
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سنياس اه  نع  ةذبن 

ةداعسلاو ةياغ  داجيإ  نم  دارفألا  نّك  ةيملاع  ةكرح  سنياس  اه 

اه ّمضتو  .اعلاو  مهتاعمتجمو ، مهتالئاع ، عم  ةداعسلا  مساقتو  ةيحورلا 

عفر ىلإ  ىعستو  اعلا  ءاحنأ  يف  وضع  نويلم  رشع  ينثا  نم  كأ  سنياس 

جاهتبالاو فطاعتلاو ، ّةبحملا ، ىلع  انتردق  عيسوتو  ةيحورلا  قئاقحلاب  يعولا 

.هيف شيعلا  ًاعيمج يف  بغرن  يذلا  اعلا  ةماقإ  نم  ًاعم  نّكمتن   

، ةمكحلاو ّةبحملا ،  ) ةداعسلا ئدابم  ىلإ  سنياس  اه  ةطشنأ  دنتستو 

تادقتعملاو تافسلفلا  ئدابملا  هذه  لمشتو  مّدقتلاو .) اذلا ، لّمأتلاو 

.نايدألاو تافاقثلا  دودح  ةزواجتم  ةيملاعلا ،

لمشتو لباقملا ، يف  ًائيش  ّعقوتن  نأ  نود  نم  ءاطعلا  انّملعت  ةّبحملا 
.حسلاو ةياعرلاو ، ءاطعلا ،

ىنعملا انل  فشكتو  ةيحورلا ، قئاقحلا  راكفأ  ىلإ  اندوقت  ةمكحلا 
.هللا ةئيشمو  ةايحلل  يقيقحلا 

رادصإ بّنجتت  ةيعاو  ةسدعب  انلعأو  انراكفأ  دّوزي  اذلا  لّمأتلا 

 - انسوفن رهوج  يأ  اهتقيقح -  ىلع  انتاوذ  داجيإ  يف  انتدعاسمل  ماكحألا 

رهاط لقع  ىلإ  لوصولا  يف  اندعاسي  هنإ  .ايلعلا  ةّوقلاب  انطابترا  قيمعتو 

.حيحصلا ةايحلا  راسم  ىلإ  اندوقيو  اسمو ،

يأ يحورلا -  ّومنلل  ةيمانيدلاو  ةيباجيإلا  يحاونلا  ىلع  دّدشي  مّدقتلا 

قيرط هنإ  .اعلا  اهرشنو يف  ةداعسلا  راهظإل  اهب  موقن  نأ  نك  يتلا  لعألا 
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يذلا اعلل  ةيعجلا  تاردقلا  ًاضيأ  زّزعي  اإو  بسحف ، انحور  ّو  عّسوي  ال 

.هيف شيعن 

تايلاعفلاو جماربلا 

.ةمظتنم تارضاحمو  جماربو  تايلاّعف  سنياس  اه  زكارم  مّدقت 

، ةساردلا تاعومجمو  ةيويديفلا ، تارضاحملاو  لمأتلا ، تاسلج  ىلإ  اوّمضنا 

: ىلع انجمارب  مكدعاستسف  .اهّمظنن  يتلا  بتكلا  تايلاّعفو  تاودنلاو ،

اهانعمو ةايحلا  ةياغل  مكمهف  قيمعت    l

نود نم  ّةبحملا  حنم  ةيفيك  نوّملعتت  امدنع  مكتاقالع  سحت    l
طورش

قيرط نع  ةدهجملا  مايألا  ىتح يف  ءودهب  نورّكفت  فيك  ّملعت    l
لّمأتلاو كفتلا  ةسرم 

ةايحلا تايّدحت  ىلع  ّبلغتلا  ةيفيك  ّملعت    l

.كأو ... 

ةيلودلا تاودنلا 

ةيلودلا انتاودن  ىلإ  اعلا  ءاحنأ  لك  نم  ءاقدصألا  ّمضني  ةنس ، لك  يف 

لمشت ةنس  لك  ةفلتخم  جمارب  مّدقتو  .نابايلا  يف  انزكارم  يف  دقعت  يتلا 

سحت رصحلا  ال  لاثملا  لبيس  ىلع  اهنم  تاعوضوملا ، نم  ةعساو  ةعومجم 

.تاذلا ّةبحمو  ريونتلل ، ثلا  راسملا  ىلع  نّرمتلاو  تاقالعلا ،
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يلثنم سنياس  اه 

سنياس اه  يرهشلا ، انبّيتك  اواكوأ يف  ّملعملا  تارضاحم  ثدحأ  اوؤرقا 

ًاضيأ نودجتسو  (. Happy Science Monthly  ) يلثنم

سنياس يف اه  ءاضعأ  نع  ًارابخأو  ءاضعألا ، ةايح  تّغ  براجت  نع  ًاصصق 

تاعجارمو سنياس ، اه  مالفأ  نع  ةقّمعم  تامولعمو  اعلا ، ءاحنأ  لك 

، ةيلاغتربلاو ةيزيلجنإلاب ، يلثنم  سنياس  اه  رفاوتتو  .ديزملاو  بتكلل ،

اوكرتشا .بلطلا  دنع  ةقباس  خسن  رفاوتت  ك  .ىرخأ  تاغلو  ةينيصلاو ،

.مكيلإ برقألا  سنياس  اه  عقو  لاصتالاب 
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لاصتالا تانايب 

عالطالل .اعلا  ءاحنأ  لك  زكارم يف  تاذ  ةيملاع  ةسسؤم  سنياس  اه 

طبارلا ىلع  يملاعلا  ليلدلا  ةرايز  ءاجرلا  زكارملاب ، ةلماش  ةاق  ىلع 

اه عقاوم  ضعب  يلي  ام  يفو  . happyscience-na.org وأ  happy-science.org

: ةديدعلا سنياس 

ادنكو ةدحتملا  تايالولا 

كرويوين

Franklin Street 79

New York, NY 10013

Phone: 212-343-7972

Fax: 212-343-7973

Email: ny@happy-science.org

www.happyscience-ny.org :Website

سلجنأ سول 

.E. Del Mar Blvd 1590

Pasadena, CA 91106
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Phone: 626-395-7775

Fax: 626-395-7776

Email: la@happy-science.org

Website: www.happyscience-la.org

يتنواك جناروأ 

Slater Ave #204 10231

Fountain Valley, CA 92708

Phone: 1-714-745-1140

Email: oc@happy-science.org

وغييد ناس 

Email: sandiego@happy-science.org

وكسيسنارف ناس 

Clinton Street 525

Redwood City, CA 94062

Phone/Fax: 650-363-2777

E-mail: sf@happy-science.org

151



Website: www.happyscience-sf.org

انتالتأ

Piedmont Ave. NE 1874

Suite 360-C Atlanta, GA 30324

Phone/Fax: 404-892-7770

Email: atlanta@happy-science.org

Website: www.atlanta.happysciencena.org

اديرولف

N 56th Street 12208

Temple Terrace, FL 33617

Phone:813-914-7771

Fax: 813-914-7710

Email: florida@happy-science.org

Website: www.happyscience-fl.org

يسج وين 

River Road, Suite 200 725
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Edgewater, NJ 07025

Phone: 201-313-0127

Fax: 201-313-0120

Email: nj@happy-science.org

Website: www.happyscience-nj.org

( وهاوأ  ) ياواه

Kapiolani Blvd, Suite 920 1221

Honolulu, HI 96814

Phone: 808-591-9772

Fax: 808-591-9776Email: hi@happy-science.org

Website: www.happyscience-hi.org

( ياواك  ) ياواه

Kukui Street 4504

Dragon Building Suite 21

Kapaa, HI 96746

Phone: 808-822-7007
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Fax: 808-822-6007

Email: kauai-hi@happy-science.org

Website: www.happyscience-kauai.org

وتنروت

College Street 323

Toronto ON M5T 1S2, Canada

Phone/Fax: 1-416-901-3747

Email: toronto@happy-science.org

Website: www.happy-science.ca

رفوكناف

East 49th Avenue #212-2609

Vancouver, V5S 1J9, Canada

Phone: 1-604-437-7735

Fax: 1-604-437-7764

Email: vancouver@happy-science.org

www.happy-science.ca :Website
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اعلا ءاحنأ  يف 

ويكوط

,Togoshi, Shinagawa 1-6-7

Tokyo, 142-0041 Japan

Phone: 81-3-6384-5770

Fax: 81-3-6384-5776

Email: tokyo@happy-science.org

Website: www.happy-science.org

ندنل

,Margaret Street 3

London, W1W 8RE, United Kingdom

Phone: 44-20-7323-9255

Fax: 44-20-7323-9344

Email: eu@happy-science.org

Website: www.happyscience-uk.org

لويس
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,Sadang3-dong 162-17

Dongjak-gu, Seoul, South Korea

Phone: 82-2-3478-8777

Fax: 82-2-3478-9777

Email: korea@happy-science.org

Website: www.happyscience-korea.org

هيبيات

,No. 89, Lane 155

,Dunhua N. Road

,Songshan District

Taipei City 105, Taiwan

Phone: 886-2-2719-9377

Fax: 886-2-2719-5570

Email: taiwan@happy-science.org

Website: www.happyscience-tw.org

ايزيلام
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No 22A, Block2, Jalil Link

Jalan Jalil Jaya 2, Bukit Jalil

Kuala Lumpur ,57000

Malaysia

Phone: 60-3-8998-7877

Fax: 60-3-8998-7977

Email: malaysia@happy-science.org

Website: www.happyscience.org.my

ديس

,Pacific Hwy Lane Cove North 516

NSW Australia 2066

Phone: 61-2-9411-2877

Fax: 61-2-9411-2822

Email: aus@happy-science.org

Website: www.happyscience.org.au

ليزاربلا يسيئرلا يف  ّرقملا 
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,R. Domingos de Morais 1154

Vila Mariana, Sao Paulo, CEP

Brazil ,04009-002

Phone: 55-11-5088-3800

Fax: 55-11-5088-3806

Email: sp@happy-science.org

Website: www.happyscience-br.org

يايدنوج

,Rua Congo, 447

Jd.Bonfiglioli,Jundiai- CEP 13207 - 340

Phone: 55-11-4587-5952

Email:jundiai@happy-sciece.org

لابين

,Kathmandu Metropolitan City

,Ward No. 15, Ring Road

,Kimdol, Sitapaila, Kathmandu
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Nepal

Phone: 977-1-427-2931

Email: nepal@happy-science.org

ادنغوأ

,Plot 877 Rubaga Road, Kampala

,P.O. Box 34130, Kampala

Uganda

Phone: 256-78-4728-601

Email: uganda@happy-science.org

www.happyscience-uganda.org :Website
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ABOUT IRH PRESS USA

IRH Press USA Inc. was founded in 2013 as an affiliated

firm of IRH Press Co., Ltd. Based in New York, the press

publishes books in various categories including spirituality,

religion, and self-improvement, and publishes books by Ryuho

Okawa, the author of 100 million books sold worldwide. For

.more information, visit OkawaBooks.com

You can follow Ryuho Okawa and his latest book -
.releases at Goodreads, Facebook and Twitter
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اواكوأ وهوير  فيلأت  نم  ىرخأ  بتك 

!THINK BIG

Be Positive and Be Brave to Achieve Your Dreams

INVITATION TO HAPPINESS

Inspirations from Your Inner Angel 7

MESSAGES FROM HEAVEN

What Jesus, Buddha, Muhammad, and Moses Would Say

Today

THE LAWS OF THE SUN

One Source, One Planet, One People

CHANGE YOUR LIFE, CHANGE THE WORLD

A Spiritual Guide to Living Now

THE MOMENT OF TRUTH

Become a Living Angel Today

THE NINE DIMENSIONS
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Unveiling the Laws of Eternity

SECRETS OF THE EVERLASTING TRUTHS

A New Paradigm for Living on Earth

.For a complete list of books, visit OkawaBooks.com

: اوروز ةلماكلا  بتكلا  ةاقل 

OkawaBooks.com
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Notes

[1←]

اذه رفاوتي  الف  .ةينابايلاب  باتكلا  ناونعل  ةيبرعلا  ةمجرتلا  وه  ناونعلا  اذه  *  

Waga  ) وه يلصألا  ناونعلاو  .ةينابايلاب  الإ  باتكلا 

Jitsugyo no رادصإ نم  (، Shosei No Hiketsu

، ويكوط يف  ويلوي 1978  يف  .، Nihon Sha, Ltd

.نابايلا

[2←]

"، The Heart of Work  " ةيزيلكنإلاب باتكلا  ناونع     

.مجرتملا لمعلا - " رهوج   " ةيبرعلا ىلإ  هانمجرت  اننكل  .لمعلا  بلق  يأ 
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