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ةفلؤملا نع  ةذبن 

قرط نع  ثحبت  تلظ  بائتكالا ، ضرم  عراصت  اردناسكيلأ  تناك  امدنع 

.بائتكالل ةداضملا  ةيودألا  لوانت  ىلإ  ءوجللا  نود  يفاعتلا  ىلع  اهسفن  ةدعاسمل 

حصنلاو ةروشملا  مهئاطعإب  نيرخآلا  دعاست  تأدب  ىتح  اًما ، تفاعت  نإ  امو 

؛ اهتافلؤم لوأ  اردناسكيلأ  ترشن  ماع ٢٠٠٤ ، يفو  .يفتاهلا  معدلا  طوطخ  ربع 

.ضرملا كلذ  نوناعي  نولازي  نيذلا ال  كئلوأل  معد  ميدقتب  ةفوغش  يهو 

www.alexandramassey.co.uk
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ةمدقم

صالخلل ًاليبس  نودجي  الو  بائتكالا ، نوناعي  نم  ىلإ  هجوم  باتكلا  اذه  نإ 

.يعم ثدح  ك  ٍتاونس ، وأ  روهش ، وأ  عيباسأل ، هب  باصملاب  ينعم  وهف  هنم ؛

بلغتلا اندرأ  اذإ  اهضوخن ، نأ  نم  دب  ةلحر ال  دشرملا يف  نوكي  نأ  ىلإ  فدهيو 

.ةعرسبو ايئاهن  بائتكالا  ىلع 

ةطاسبب جتان  بائتكالا  ضرم  نأ  بطلا  لاجم  لماعلا يف  ضعب  دقتعيو 

لوانتي داقتعالا ، اذه  نم  مغرلا  ىلعو  .خملا  ءايميك  نزاوت  لالتخا  نع 

ىلع لوعفملا  ةدع  حبصت  اهنكلو  بائتكالا ، تاداضم  ًانايحأ ، يلثم ، ضيرملا ،

ةلوهسب سيل  بائتكالا  ىلع  بلغتلا  نأ  فشتكي  اهنيحو  ليوطلا ، ىدملا 

تاداضم لوانت  ةرورض  اذهب  ركنأ  الو  .بسحف  ءاودلا  ةبح  لوانت  ةطاسبو 

لالخ نم  نكلو  داحلا ، بائتكالا  نم  ةنيعم  لحارم  ىضرملا يف  ضعبل  بائتكالا 

درجم اهنوكب  طسبملا  اهفيصوت  زواجتت  بائتكالا  ةيهام  نأ  تفشتكا  راجت ،

نم ةايحلا  فزنتست  ةيلاعفنا  ةلع  وه  بائتكالاف  خملا ؛ ءايميك  نزاوت  لالتخا 

اذهب دوأ  كلذل  ةيمازهنالاو ؛ سأيلاو ، زجعلاب ، اًروعش  اهءارو  فلختو  ضيرملا ،

ح بائتكالا  ةجلاعمل  اهذاختا  كنك  يتلا  تاوطخلاب  كفيرعت  باتكلا 

اًديج ملعأ  انأو  ىرخأ ، ةرم  هتضبق  عوقولا يف  نم  كسفن  ةيحو  كمهادي ،

.ام اًموي  هسفن  قيرطلا  ترس يف  دق  يننأل  اًعفن ؛ يدجتس  تاوطخلا  هذه  نأ 

؟ ةعرسب بائتكالا  ىلع  بلغتلا  ًالعف  يننك  له 

ىلع بلغتلا  ةيفيك  سفنلا ) ملعل  ديدج  عرف   ) اجيإلا سفنلا  ملع  انل  حضوي 

نع ثيدحلل  ةكيرألا  ىلع  ءاقلتسالا  بغرن يف  دعن  نحنف   ةعرسب ؛ بائتكالا 
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ًاثادحأ يف الإ  سيل  نآلا  انيضام  نأل  كلذ  اًراركتو ؛ اًرارم  هيف  ضوخلاو  يضاملا 

ام ةفرعم  ةلواحم  ةليوط يف  ًاتاقوأ  انؤاضق  انل  بلجي  نل  مث ، نمو  انتركاذ ؛

حبصتف ءاطخألا ؛ كلت  حورلا يف  ثب  الإ  ثادحألا  هذه  ءاطخأ يف  نم  انبكترا 

بائتكالاب انروعش  نم  ديزيس  ةطاسبب  اذهف  لعفن ، امدنعو  .سمأ  ةديلو  اهنأك 

.هلايح ًائيش  لعفن  نأ  كل  اننأل ال  زجعلاو ؛

انتايح يغت  اننك  يضاملا ، ثدح يف  ام  يغت  اننك  هنأ ال  نم  مغرلا  ىلعو 

رظنلا ع فرصبف  يلاحلا ، تقولا  اهكل يف  يتلا  تاراهملا  قيرط  نع  مويلا 

، ليقارعلا ىشالتتف  رضاحلا ؛ ىلإ  انيعو  بذج  ملعت  اننك  يضاملا ، يف  ثدح 

اًعيمج اهب  لدبتسن  نأ  نك  لب  بائتكالاو ، ةسيعتلا ، تاظحللاو  تالكشملاو ،

مادختسا اننك  كلذكو  .يضاملا  يف  ىرج  ام  لُّبقتو  يسفنلا ، مالسلاب  اًروعش 

، ةعرسب يضاملا  ثادحأ  ىلإ  انترظن  يغت  اذه يف  ديدجلا  اجيإلا  سفنلا  ملع 

، اهيف شيعن  يتلا  ةيبلسلا  ةايحلا  نم  انلقنل  هتاوطخ  عابتا  اننك  ك 

.رارقتسالا هدوسي  قرشم  لبقتسم  ءانب  ىلع  انتدعاسمو 

يتصق

دعي اذه  نأ  كردأ  يننأ   نم  مغرلا  ىلع  يتلوفط ، ذنم  بائتكالا  اعأ  تنك 

دق يننأب  ربخت  يمأ  تناك  ام  ًاادف  ايح ، نم  ةقحال  ةلحرم  ىتح  ًابائتكا 

تيضقف ةبغاشم ؛"  " ةلفط تنك  يننأب  رعشأ  ينلعج  ام  اهتايح ؛ تدسفأ 

اًدبأ فرعأ  يننكلو   يمأل ، ًءاضرإ  ةحلاص  ةنبا  نوكأ  نأ  لواحأ  اهلك  يتلوفط 

؛" َّيف ام  أطخ  ة   " نأب رعشأ  انأو  تربكف  اهدعسأ ، لعفأ   نأ  ياسع  اذام 

يننكل يف تالكشم ، عوقولا يف  اهلك يف  يتقهارم  ةرتف  تيضق  كلذل ، ةجيتنو 
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لئاوأ ىلإ  تلصو  نيحو  يمالآ ؛ نم  بورهلا  ةدهاج  لواحأ  تنك  ةقيقحلا 

تدجو ام  ناعرس  كلذ ، عمو  .اًما  ةبئتكم  تنك  يرمع ، نم  تانيرشعلا 

تدجو ًاخأو  قوستلا ، ىلع  يرهشلا  بتارلا  قافنإو  لمعلا ، نامدإ  ةعتملا يف 

رعاشملا ةشحوب  روعشلا  َّيلع  دعي  ملف  رِّدَخي ؛"  " نأ هنأش  نم  ًائيش 

.تقولا ةليط  اهنم  بورهلا  لواحأ  تنكو  ينمزالت ، تناك  يتلا  ةيوادوسلا 

ببس كانه  نكي  دجب ,  لمعي  نم  لك  عجشي  عمتجملا  نأ  ا  اًعبطو ،

، مويلا ةعاس يف  ةدمل ١٤  لمعأ  تاونس  ترصف  لمعلا ؛ دكلا يف  نع  فقوتلل 

رهشأ قوستأو يف  اعلا ، بوجأو  يهتنت ، نل  اهنأكو  لاومألا  قافنإ  فرسأو يف 

قابس قرف  دحأ  ىعرأو  تارايسلاو ، تاراقعلا ، يرتشأو  ندنل ، عراوش 

ةمزأل تضرعتو  ياوق ، تراخو  ترهنا ، ثالثلا ، نس  تغلب  امدنعو  تارايسلا !

.ةيسفن

يننأل تاطاشن ؛ ةيأ  ءادأ  وأ  لمعلا ، نع  ةزجاع  تنك  تاونس  ثالث  لاوطو 

، ناكم لك  يف  نوعلا  دي  نع  ثحبأ  ترصف  نمزملا ، بائتكالا  ةعيرص  تنك 

وه تقولا  كلذ  ءابطألا يل يف  همدق  ام  لك  ناكو  .ًالهس  رمألا  نكي  نكلو  

يفو .ًاثك  كلذ  نم  كأ  وه  ام  ىلإ  جاتحأ  تنك  يننكل  بائتكالا ، تاداضم 

، لمأتلا تانير  فوفصب  تقحتلاو  اذ ، معد  ةعومجم  ىلإ  تممضنا  خألا ،

تعضخو بتكلا ، نم  ثكلا  تأرقو  كأ ، ةيحص  ةمعطأ  لوانتأ  تأدبو 

ًاثك عتأ  تنك  كلذ ، لك  نم  مغرلا  ىلعو  يسفنلا ، داشرإلا  تاسلج  ضعبل 

ةبستكم اًعفن  يدجت  يتلا  بيلاسألا  تناكو  داشرإلا ، نم  ثكلا  دجأ  نأ  نود 

Beat Depression and لوألا اتك  ناكو  .اذلا  ملعتلا  لالخ  نم 
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ةدعاسمل دشرملا  ةلزن  ناك  دقو  هذه ، يتلحر  جاتن   Reclaim Your Life

ذخأ اهنأش  نم  تاوطخلا  نم  ةلسلس  ميدقت  قيرط  نع  بائتكالا  نوناعي  نم 

يدحتب بائتكالا  ةلاح  نم  جورخلا  ىلع  مهتدعاسمو  يضاملا  نم  ةربعلا 

.ةلوفطلا ةلحرم  بك يف  دح  ىلإ  مهلوقع  تخسرت يف  يتلا  ةدقلا  تادقتعملا 

ةتوب بائتكالا  ىلع  بلغتلل  ٍقرط  ثحبي يف  هنأل  فلتخم ؛ باتكلا  اذه  نإ 

ىنأ يتلا  هبيلاسأو  اجيإلا  سفنلا  ملع  تايساسأ  قيبطت  لالخ  نم  عرسأ 

ىلع دعاستس  تناك  اهنأل  بائتكالاب ؛ ةباصم  تنك  امدنع  اهفرعأ  تنك  ول  نأ 

ميهافملا هذه  ربتعتو  .عرسأ  وحن  ىلع  اًددجم  َّيمدق  ىلع  فوقولاو  يفاعتلا 

اهيلع تطلس  ةثيدحلا  ثاحبألا  جئاتن  نكلو  ةدق ، راكفأل  تاسفت  ةديدجلا 

يف تُرشن  ةسارد  تركذ  لاثملا ، ليبس  ىلعو  .يبطلا  عمتجملا  مامأ  ءاوضألا 

تانيرمتل نك  هنأ  رياربف ٢٠١٣ ، يف  يرشبلا  باصعألا  ملع  دودح  ةلجم 

دحلا اجيإلا ، سفنلا  ملع  رصانع  نم  مهم  رصنع  يهو  ماتلا ، يعولا  لمأت 

ال ةلهذم  ةبسن  يهو  ةبسنب ٥٠٪ ؛ بائتكالا  ضر  ةباصإلا  راركت  نم 

يف يرذج  لكشب  كفتلا  ةداعإ  ةيادب  دهشتو  .يبط  راقع  يأ  اهيهاضي 

ًاقافآ بوجت  تاساردلا  هذه  لثم  نإف  اذل  بائتكالا ؛ ىلع  بلغتلا  بولسأ 

.بطلا اع  ةياغلل يف  يرورض  يغت  ثادحإل  دهو  ةديدج ،

ديدجلا اجيإلا  سفنلا  ملع  اع 

؛ ةيسفنلا ةحصلا  قيقحت  ايلك يف  ةديدج  ةيجهنم  اجيإلا  سفنلا  ملع  ربتعي 

أدب دقو  طقف ، ةخألا  رشعلا  تاونسلا  لالخ  هل  اًقفو  لمعلا  أدب  ثيح 

نك يتلا  ايازملاو  ةوقلا  طاقنل  ةيملع  ةسارد  نع  ةرابع  وهو  ًةوق ؛ بستكي 
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ك بويع ، نم  انب  ام  ةسارد  لباقم  يف  حاجنلاو  راهدزالا  نم  دارفألا 

ديدحت ةلواحم  نم  ًالدب  ةداعسلا ، ىلإ  لوصولا  لبس  ينبت  ىلع  انثح  فدهتسي 

ةلكشملا حالصإ  نأ  حضوي  كلذك  .يغتلاو  حالصإلا  ىلإ  جاتحت  يتلا  رومألا 

، يرطفلا ةنورملا  سح  اندعاسيف  اهلبقتو ؛ اهباعيتسا  لب  مهملا ، وه  سيل 

كانهو .ةداعسلاو  يسفنلا  مالسلاب  روعشلا  ىلإ  ةدوعلا  ىلع  يفاعتلا  انتبغرو يف 

: لثم ديدجلا ، لاجملا  اذه  ىلإ  راظنألا  اوتفل  نيذلا  عئارلا  باتكلا  نم  ضعب 

نترام و" نوسكيرديرف ،" ارابراب  و" ندلوه ،" تربور  و" لوت ،" تراهكيإ  "

ًسق دروفسكوأ  ةعماج  تصصخ  دقو  زياه ." .يس  نفيتس  و" نجيليس ،"

كلذو ماتلا ؛ يعولا  ةيمهأ  رشنو  ةديدجلا ، ةيجهنملا  هذه  ةساردل  ًالماك 

.يصخشلا يعولا  ىوتسم  عفرو  ركفلاب ، ومسلل 

وهو ديورف ،" دنومجيس  "ـ ب ةبك  ةجردب  رثأتم  سفنلا  ملع  لاجم  نإ 

ةثيدحلا تايرظنلا  نم  ثكلا  تروطت  يذلا  يسفنلا ، ليلحتلا  ملع  سسؤم 

ةسردمل ساسألا  هتايرظن  تسرأ  ك  هتاماهسإ ، ىلإ  اًدانتسا  ةيرشبلا  سفنلل 

اهروهظ تاونس  ةنميهم يف  ةوق  حبصتل  تضهن  ام  ناعرس  يتلا  سفنلا  ملع 

ىلإ انترظن  غوص  رثألا يف  ميظع  مهل  انءابآ  نأ  ةيساسألا  هتيضرف  تناكو  .ىلوألا 

اهنإ لب  بسحف ؛ ةغلابلا  انتاوذ  ةرثؤم يف  تسيل  انتلوفط  نأو  غلابك ، ةايحلا 

دح ىلإ  لدجلل  ةثم  ديورف "  " تايرظن نأ  عمو  .كلذك  اهيلع  اهترطيس  طسبت 

سفنلا ملع  نكلو  لقألا ، ىلع  نآلا  ىتح  بك  لكشب  ةرثؤم  لازت  يهف ال  بك ،

بائتكالا نم  ىفاعتن  نأ  نكمملا  نم  هنأ  ىلإ  شيو  رثألا ، كلذ  ىدحتي  اجيإلا 

ضيرملا اهيف  يقلتسي  يتلا  ةيديلقتلا  ةقيرطلاب  هجالع  ىلإ  رارطضالا  نود 
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يف ديورف "  " يفوت دقو  .يسفنلا  بيبطلا  ةدايع  ةكيرألا يف  ىلع  ٍتاونسو  اًروهش 

ةرشع بائتكالاب  ةباصإلا  تالدعم  تعفترا  حلا  كلذ  ذنمو  ماع ١٩٣٩ ،

دحأ وهو  نجيليس ،" نترام   " روتكد ناسل  ىلع  ءاج  كلذك  فاعضأ ،

ربوتكأ ددع  روتينوم يف  ةلجم  يف  نيزرابلا -  يبيرجتلا  سفنلا  ملع  يصصختم 

دعب ام  ديلاوم  نأ  سفنلا -  ملعل  ةيكيرمألا  ةيعمجلا  اهردصت  ةلجم  يهو  ، ١٩٨٨

اهلبق بـ٥٠ اودلو  نمم  بائتكالاب  ةباصإلل  تارم  رشع  ةضرع  كأ  ماع ١٩٤٥ 

اًعفن ِدجت  بائتكالا   جالعل  ةدقلا  قرطلا  نأ  ىلإ  حملي  ام  وهو  اًماع ؛

.ثدحت نأ  بجي  ناك  يتلا  ةجردلاب 

بائتكالا ىلع  ةيملاعلا  ةحصلا  ةمظنم  قيلعت 

دقف دحوألا ! ضيرملا  تسل  كنإف  سئتبت ؛ الف  بائتكالاب ، ًاباصم  تنك  اذإ 

وه بائتكالا  نوكيس  ماع ٢٠٣٠  لولحب  هنأب  ةيملاعلا  ةحصلا  ةمظنم  تحرص 

، راشتنالا اذه  نم  مغرلا  ىلعو  .اعلا  ىوتسم  ىلع  اًراشتنا  عسوألا  ضرملا 

ىضرم هب  رعشي  يذلا  لجخلا  نأل  تماصلا ؛" لتاقلا   " مساب بائتكالا  فرُعي 

؛ تغت رومألا  نكل  ةمزاللا ، ةدعاسملا  يقلت  نم  مهعن  ام  ًاثك  بائتكالا 

ةينانأ  " هرابتعاب ىُري  بائتكالا  دعي  هنأب   كلذك  ةمظنملا  تدافأ  ثيح 

اذه نم  صلختلل  مهدهج " ىراصق  لذب   " هب باصملا  ىلع  عتيو  ًاللدتو ؛"

، ةيسفنلا ةحصلا  ددهي  ايقيقح  اًرطخ  هرابتعاب  ىُري  راص  لب  كولسلا ،

.يلثم بائتكالا  اوناع  نم  اًما  هيعي  ام  وهو  ةينسجلاو ؛ ةيلقعلاو ،

؟ ةدعاسملا ميدقت  باتكلا  اذهل  نك  فيك 

اذه نأ  مهفو  كتاذ ، فاشتكال  ةلحر  كذخأ يف  وه  باتكلا  اذه  نم  يفده  نإ 
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ببس كلذك  كل  رسفأسو  ةعرسب ، بائتكالا  ىلع  بلغتلا  ىلع  كدعاسيس 

نم جورخلا  ليبس  ىلإ  رشع ، تاوطخ  لالخ  نم  كدشرأس ، ك  هب ، ضرملا 

؛ ائتكا ةيهام  مهف  ىلع  ىؤرلا  هذه  ينتدعاس  دقو  .بائتكالا  كرش 

نأ هكََرش ، نم  كاكفلا  ىلع  ردق  مدع  ببس  تمهف  نأ  درج  تفشتكاف ،

ساكتنالا نم  ينتعنم  ك  ًاثك ، لهسأ  راص  دوسألا  بقثلا  اذه  نم  يجورخ 

نم تقؤملا  يفاعتلا  ءارو  يعسلا  نم  ىودج  هنأ ال  كردأ  ينتلعجو  ىرخأ ، ةرم 

بيلاسأ سرامأ  نأ  لبقف  تيفاعت ؛ امدنع  ادج  ةنتمم  تنك  يننكل  بائتكالا ،

دعأ يننكل   ىرخأ ، ةرم  بائتكالا  ةدوع  ًااد  ىشخأ  تنك  ماتلا ، يعولا 

هنأ تملعف  بائتكا ؛ تابونب  باصأ  دعأ  ءيش و  لك  غت  ثيح  نآلا ؛ كلذك 

لذب َّيلع  ناك  دقف  ًالهس ؛ رمألا  نكي  كلذ ،  عمو  .دبألا  ىلإ  هنم  يفاعتلا  نك 

لمحم ىلع  هذخأو  يفاعتلا ، ىلع  يرارصإ  كلذب  دصقأ  دهجلا ؛"  " نم ثكلا 

ةلوازمو ربكأ ، لكشب  ةرباثملاب  يلحتلاو  ةيحص ، ةمعطأ  لوانتو  دجلا ،

باعلألا ةلاص  ىلإ  بهذأ  يننأك  تنكف  لمأتلا ؛ بيلاسأ  ةسرمو  تانيرمتلا ،

نأ اًضيأ  تفرع  يننكل  اهيلإ ، وبصأ  يتلا  ةجيتنلا  تفرع  دقو  .نرأل  ةيضايرلا 

هدصقأ تنك  ام  وه  اذهو  كلذ ؛ ىلإ  لوصولا  لجأ  نم  ًاتقو  سركأ  نأ  َّيلع 
باتكلا اذه  يف  ةدراولا  تانيرمتلا  لعلو  .دهجلا  لذب  نع  تثدحت  امدنع 

نأ ىلع  دعاست  يتلا  يه  لمأتلا ، تانير  ةصاخ  رارمتساب ، اهسرامأ  يتلا 

ةرم بائتكالا  ةدوع  ىشخأ  دعأ  ملف  ةديعسو ؛ ةنزتمو ، شأجلا ، ةطبار  نوكأ 

.ىرخأ

فقوتلا ةيفيكب  كفيرعتب  أدبي  ثيح  يطخ ؛ راسم  باتكلا يف  اذه  سي 
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رعاشملا نم  كصلخت  ةيفيك  مث  ضرملا ، لبقت  قيرط  نع  بائتكالا  ةبراحم  نع 

صلختلا ىلإ  ليبسلا  فيك  كيل  نوعلا  دي  كيلإ  دميسو  كقعأ ، ةنيفدلا يف 

وأ ةيفخملا ؛ كتاذ  ةلباقم  ىلإ  كدشس  ك  سفنلاب ، ةقثلاب  يلحتلاو  اهنم ،

ةغلابلا كتاذل  نك  فيك  كل  حضوأس  مث ، نمو  كلخاد ؛ يف  عباقلا  لفطلا 

نم كؤافش  كدعاسيس  كلذكو  .لفطلا  كلذ  عم  لصاوتت  نأ  كلخاد  ةبحملا يف 

، ةمشهملا كتاذل  ةعبملا  ءازجألا  عيمجت  ةداعإ  ىلع  لجخلاب  ماسلا  روعشلا 

كتحصب ءانتعالا  ةيلوئسم  ىلوتت  امدنع  ةديدج  ةوقب  ىلحتت  كنأب  رعشتسو 

، كلقع كتسي  نأ  درجو  .بائتكا  الب  ةيقيقحلا ، كتاذ  فاشتكاو  ةيسفنلا 

جالعلا قرط   " نع ديزملا  ملعتت  نأ  درجو  يسفنلا ، مالسلاب  رعشتس 

ةيلمع قرط  كل  بتتسو  كمسج ، بائتكالا يف  رثأ  ىدم  يعتس  يدسجلا ،"

قيقحت كنك  فيك  فشتكتس  خألا ، يفو  .عرسأ  نسحتب  رعشت  كلعجت 

.ةداعسلاب مئاد  روعش 
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لوألا ءزجلا 

لاحرلا دش 
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لصفلا ١

بائتكالا صخي  ام  لك 

؟ هيناعي نمل  ةبسنلاب  بئتكم "  " ىنعم ام 

يتفرعم نأ  تفشتكاو  بائتكالاب ، ىضرم  نم  ةديدع  تاباطخ  تيقلت  دقل 

اًضعب كيلإو  .يفاعتلا  ىلع  بك  دح  ىلإ  ينتدعاس  دق  يدحو  هيناعأ  يننأب ال 

.ءسألا تغ  دق  يننأ  ملعلا  عم  ةدئاف ، هيف  دجت  دق  يذلا  تيقلت ، م 

كلذ نأ  نظأو  ةايحلا ؛ ميدع  يننأب ...  روعشلا  دح  ىلإ  بائتكالا  لصو  

رعشأ ترصو  ةقاط ، َّيدل  دعت  ملف  .يروعش  فصول  لضفألا  بعتلا  وه 

نوكأ نأ  هركأ  مك  .يهتني  ال  ملح  يف  يننأك  تقولا ؛ لاوط  رِدَخ  يننأب 

( اًمود سيل  ىرحألاب ، وأ  يدسج ، غ  أ   ) ألا نم  ثكلاب  رعشأ  اذكه !

ال يضاملا ...  يف  كفتلا  معن ، .لعفأ  ام  لك  وهو  طقف ، كفتلا  درجمل 

ضماغ ءيش  َّيلإ  ةبسنلاب  ةداعسلا  نإ  .اًموي  اهب  عتمتسأ  و  ةايحلاب ، عتمتسأ 

الب دسج  يننأب  رعشأ  تحبصأ  دقو  .كلذك  بيرغ  ءيش  يهو  همهفأ ؛ ال 

هب رعشأ  يذلا  ديحولا  روعشلاو  .نآلا  دعب  رعاشم  ةيأ  َّيدل  دعت  و  حور ,

كيام .هيف  انأ  جورخلل م  ليبس  الو  .ألا  وه 

يسفنب يتقثو  ةظحللا ، هذه  اعلا يف  اًهرك يف  كألا  صخشلا  يننأب  رعشأ 

.دحأ ايغل  جعزنا  اَم  تبغ ، ول  يننأب  رعشأ  ام  ًاثكو  تقولا ، لاوط  ةيندتم 

امدنع ءاكبلا  يف  رجفنأ  نأ  تكشوأ  يننإ  ىتح  فجت ، ال  يعومد  داكتو 

يبصع صخش  انأف  ةيعوبسألا ، امزلتسم  ءارشل  قوستأ  رجتملا  يف  تنك 
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اذه ةياهن  يف  رون  كانه  نوكي  نأ  لمآو  .سفنلاب  ةقثلا  ىلإ  رقتفي  ادج ،

ىتح يننوهركي ! لمعلا  المز يف  لك  نأب  روعشلا  هركأ  مكو  .ملظملا  قفنلا 

ىلإ باهذلا  ىلإ  ارطضم  نوكأ  الف  ىرخأ ؛ ةفيظو  نع  ثحبلا  ركفأ يف  يننإ 

نوراش .مهنم  يأ  ةهجاومو  يلمع 

ينباتنيو ةيئاوه ، ةعاقف  سيبح  يننأب  رعشأو  ايسفن ! مطحم  يننأب  رعشأ 

نوكأ امدنعو  .دحأ  ةلباقم  ةبغرلا يف  مدعبو  نزحلاو ، ةدحولاب ، رماغ  روعش 

يننأل ناكمإلا ؛ ردق  يعيبط  لكشب  فرصتلا  ىلإ  ارطضم  نوكأ  يتلئاع ، عم 

اهجراخ  بيحنلاو  ةفرغلا  ةرداغم  ىلإ  رطضأف  .أشب  مهقلقأ  نأ  ديرأ  ال 

دراشتير .اوقلقي  ال 

.َّيلع رطيست  نآلا  اهنكلو  ايح ، ةليط  ةداحلا  ةيجازملا  تابلقتلا  تيناع 

بغرأو يف قالطإلا ، ىلع  ةيجازملا  الاح  لضفأ  نوكأ يف  مايألا  دحأ  يفف 

يتلاح نوكت  يلاتلا  مويلا  يفو  دالبلا ، جراخ  لمعلاك  ةشئاط  رومأ  لعف 

بو ينيب  ةوجفلا  عسوأ  يننأ  ك  راحتنالا ، يف  ركفأو  ةمطحم ، ةيسفنلا 

نم دلاو  فوخ  ةجرد  ىلإ  رمألا  لصوو  .دصق  نود  نكلو  يتلئاع ،

مأ اًفيطل  نوكأس  له  يلعف : ةدر  نوكتس  فيك  فرعت  اهنأل ال  َّيلإ ؛ ثدحتلا 

هاربيِد .ةيلك  اوص  دقفأس 

ام فرعأ  ال  يننأب  هربخأ  نأ  يل  فيكف  بيبطلا ؛ ىلإ  ثيدحلا  بَّيهتأ 

ينيب ةلئاهلا  زجاوحلا  نم  ثكلا  دجوتو  .اذه  نم  جرحلاب  رعشأ  يبطخ ؟

نأل اذهو  حرمو ، بوبحم  صخش  يننأ  يلوح  نم  نظيو  .عيمجلا  بو 

يف .ثكلا  اهءارو  يفخت  نأ  نك  ةماستبالا 
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؟ بائتكالا ام 

ةلاحلا دت   " هنأب بائتكالا  فرُعي  ةينورتكلإلا ، ايديبيكيو  ةعوسومل  اًقفو 

ايديبيكيو ةعوسو  لماعلا  نم  يأ  اع  له  ًةظحل ! كلهم  ىلع  ةيجازملا ،"

هنأ ال! حضاولا  نم  اًموي ؟ بائتكالا 

لضفأ يف  طقف  كلذو  ةيجازملا ، ةلاحلا  دت  هنأب  بائتكالا  فصو  نك 

دق يذلا  فيصوتلا  وهو  َّيلإ ؛ ةبسنلاب  بائتكالا  ىنعم  فصأس  يننكلو  هروص ،

كتايح فزنتسي  ضرم  وه  هتفرع  بائتكالا ك  .اًضيأ  تنأ  كيدل  ىدص  ىقلي 

ظافحلا ىلع  ردق  رمديو  ًابرإ ، يمالحأو  يلامآ  قز  أدب  دقف  اهيلع ؛ يضقيو 

قعأ يف  سأيلاو  زجعلاب  روعشلا  ثبيو  نيرخآلاب ، ةبيطلا  تاقالعلا  ىلع 

يردص ىلع  تمثج  ةملظم  ةمخض  ةميغ  ةئيه  ايح يف  ىلجت يف  دقو  .يسفن 

ملف ينيوكت ؛ ءازجأ  لك  ترمغ  نأ  ىلإ  بقع ، ىلع  اًسأر  هبلقتو  هب ، ثبعتل 

نع ءوضلا  زجعي  عاق ، الب  ةمتعم  رئب  فذق  يف  مث  يفنأ ، نم  دعبأ  ىرأ  دعأ 

، غتلل زفاح  يأ  نمو  يسفنب ، يتقث  نم  درجف  اهنم ؛ ذالم  الو  اهيلإ ، للستلا 

لمأ هنأو ال  يضاملا ، ةدئافلا يف  ةدع  تنك  مك  قرطلا  ىتشب  ربخي  لظ  ك 

.لبقتسملا يل يف 

، ًائيش قحتسأ  ال  يننأب  بائتكالا  ربخأ  ىتح  رئبلا ، عاق  تلصو  نإ  امو 

فرصتلا ؛ ءيسأ  تنك  يننأ  ةجرد  ىلإ  يلخاد  يف  تاذلا  هرك  زفحي  لظو 

، لمعلل ةنمدم  ترص  انأ , يتلاح  يفف  .يسفنلا  ألاب  روعشلا  ىلع  بلغتأ 

: لثم نورخآ ، اهيلإ  فرجني  دق  يتلا  ةئيسلا  تافرصتلا  نم  ثكلا  كانه  نكلو 

ال يتلا  لاومألا  ريذبتو  تايلوحكلا ، برشو  خدتلاو ، تاردخملا ، يطاعت 
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طرفو ةمرحم ، تاقالع  لوخدلاب يف  ةرطاخملاو  تاذلا ، ءاذيإو  ًالصأ ، اهنوكل 

ءادتعالاو فنعلا ، لعأ  باكتراو  ةعيرسلا ، ةمعطألاو  تايركسلا  لوانت 

.تاذلا لهإو  يظفللا ،

تاذلا ءاذيإو  بائتكالا  ةرئاد 

 - بائتكالا نم  ديزملا    - تاذلا ءاذيإ  تاذلا -  هرك  بائتكالا - 

ديزملا تاذلا -  ءاذيإ  نم  ديزملا  تاذلا -  هرك  نم  ديزملا 

.بائتكالا نم 

ىلع بلغتلا  ةلواحم  فرصتلا يف  انأسأ  بائتكالاب ، انروعشل  انسفنأ  انهرك  لك 

، بائتكالا نم  ديزملاب  انروعش  ديعي  كولس  يف  طارخنالاب  ألاب  روعشلا 

.يهتنت ةغرفم ال  ةرئاد  جتنتف  ألا ؛ نم  ديزملاب  روعشلا  انل  ببسيو 

؟ نوبئتكم نحن  َمِل 

ملع طاسوأ  يف  ةيسفنلا " ضارمألا   " سوه داس  ةيضاملا ، عبسلا  ماوعألا  لاوط 

فاشتكا تالواحم  ىلع  تاهينجلا  تانويليرت  لب  تارايلم ، تَقِفُنأو  سفنلا ،

ةفرعمو بارطضالا ،"  " اذه نم  ةبكلا  دادعألا  هذه  ةاناعم  يف  ببسلا 

دقو لئاه ، لكشب  ةيسفنلا " ضارمألا  "ـ ةباصإلا ب تالدعم  عافترا  ببسلا يف 

، يوادوسلا بائتكالا  لثم  ةيعرف  ةديدج  ضارمأ "  " ىلإ بائتكالا  ميسقت  مت 

، يسيئرلا بائتكالاو  زجلا ، بائتكالا  بارطضاو  بطقلا ، انث  بائتكالاو 

لقألا ىلع  كانهو  يمسوملا ، يفطاعلا  بارطضالاو  ةدالولا ، دعب  ام  بائتكاو 

بسانملا لاعفلا " جالعلا   " نم يبط  يجالع  جمانرب  اهنم  لكل  ايسفن " اًضرم  " ١٤
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ال ثاحبألا ، ىلع  تَقِفُنأ  يتلا  لاومألا  لك  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  ةقيقحلاو  .هل 

ببسلا يف ام  وهو : يرهوجلا ، لاؤسلا  نع  ةقثب  ةباجإلا  ةيبط  ةهج  ةيأل  نك 

؟ انم نيثكلا  بائتكا 

ةقيرط وه  بائتكالا  بائتكالاب : ةقباس  ةضيرم  يرابتعاب  يتباجإ  كيلإ 

ليحتسملا نم  وأ  ةبعص ، اهدجن  يتلا  فقاوملا  عم  لماعتلل  ةيرشبلا  سفنلا 

، انرظاون نع  انمالحأ  بيغت  امدنع  انيلع  بلغي  روعش  وهو  اهعم ، لماعتلا 

انتاوذ نم  أربتن  امدنع  هب  باُصنو  .بعص  فقوم  نم  ارفم  دجن  امدنع ال  وأ 

انتاردق مادختساو  انسفنأ  معد  نع  زجعن  امدنع  وأ  ةيلصألا ، ةيقيقحلا ،

ناإلا دقفن  امدنع  انلخاد  يف  نطوتسي  ك  اًمدق ، يضملا  يف  ةيعيبطلا 

تقولا هنكلو يف  ألاب ، ساسحإلا  دقفن  انلعجي  يذلا  ردخملاك  وهو  انسفنأب ،

.ةداعسلاب ساسحإلا  دقفن  انلعجي  هسفن 

جودزملا موجهلا 

، تالاعفنالا تبكي  هنأ  ىلوألا ، تيروحم : تقيرطب  انيف  بائتكالا  رثؤي 

الك لوانتن  انعد  نآلاو ، .يضرم  لكشب  كفتلا  غلابن يف  انلعجي  هنأ  ةيناثلاو ،

.بيترتلاب بثك  نع  هنم 

يحص لكشب  تالاعفنالا  نع  بعتلا  مدع 

ىلعو هتبك ؛ متي  ءيش  ىلإ  بئتكم ، يأ  ةيزيلجنإلاب ،  de-pressed ةملك شت 

، روهظلاب اهل  حمسن  الو  انتالاعفنا ، تبك  ةجيتن  بئتكن  اننإف  هسفن ، لاونملا 

لعلو تقولا ، لاوط  تالاعفنالا  نم  ةعومج  رعشنو  .نانعلا  اهل  قلطن  الو 

، ةيلاعفنالا انتحص  ىوتسم  ددحت  يتلا  يه  تالاعفنالا  هذهل  انلوانت  ةقيرط 
١٨



اننأ امإف  ةيحص ، ةقيرطب  رعاشملا  هذه  نع  سفنن  و  بضغلاب ، انرعش  اذإف 

رعاشملا هذه  لهاجتنس  اننأ  وأ  انرضت ، دق  ةقيرطب  اهنع  بعتلا  ءيسن  فوس 

، جرفنتل رعاشملا  هذهل  نانعلا  قلطن  نزحلاب و  انرعش  اذإ  كلذكو  اهتبكن ." و"

.اًضيأ اهتبكن "  " نأ ىلإ  انعومد  سبحنسف 

كفتلا ةغلابملا يف 

ام نكلو  بائتكالاب ، رعشن  انلعجي  يذلا  اثلا  رمألا  يه  كفتلا  ةغلابملا يف 

؛ رارتجالا وهو  هسفن ، موهفملا  نع  رخآ  حالطصا  ربعي  كفتلا ؟ يف  ةغلابملا 

رمتست ةلطعم  ةناوطسأك  اًراركتو ، اًرارم  ثادحألا  راضحتسا  ةبغرلا يف  ينعيو 

ام ةلكشم  كفتلا يف  ةداعإ  لثمتيو يف  هسفن ؛ عطقملا  راركت  يف 

هذه نأ  ثاحبألا  تفشتكا  دقو  .ةيوس  غ  ةقيرطب  يضاملا  يف  ءاطخأ  وأ 

رسفنو يضاملا ، اهب يف  انررم  يتلا  ةيبلسلا  ثادحألا  ىلع  زكرن  انلعجت  ةداعلا 

انيلع ذوحتسي  مث  نمو  ةيبلس ؛ كأ  وحن  ىلع  ةيلاحلا  انتايح  يف  فقاوملا 

.ةيبلسلا راكفألا  زواجت  نع  زجعن  اننإ  ىتح  انتالكشم ، كفتلا يف 

اهانملعت يف اهب  اههجاون  يتلا  ةقيرطلاو  انتايح ، تاعب يف  اًعيمج  ر  اننإ 

يتلا ةقيرطلا  نع  لءاستن  اننإف ال  ماري ، ام  ىلع  انتايح  ست  امدنعف  رغصلا ؛

نكي اذإ   ةنح ، ر  امدنع  نكلو  اجيإلا ، وحنلا  اذه  ىلع  رومألا  اهب  تراس 

يضارتفا لكشب  انلهاجتو  ةايحلا ، تابلقت  لبقتب  يرطف  ساسحإ  انيدل 

دلون نحنف   .بائتكالا  نم  ةلاح  ةلوهسب يف  عقن  دق  ةيعيبطلا ، انتباجتسا 

يعدتسي ام  وهو  تاردخملا ، وأ  لوحكلل  ةنمدم  مألا  تناك  اذإ  الإ   ) بئتكم

؛) انمظعمل ثدحي  ام   وهو  باحسنالا ، ضارعأ  نم  ةلوطم  ةرتفب  رورملا 
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جالع نم  ءزج  لثمتيو  بائتكالاب ، باصن  ءيش   ثدحي  نأ  نم  دب  كلذل ال 

.هيغت عيطتسن  ىتح  ثدح ، ام  ةفرعم  بائتكالا يف  اذه 

بائتكالاب انروعش  رارمتسا  مهسن يف  نيذلا  نحن 

هراسم ذخأي  هانكرت  نإ  اننأ  بائتكالاب  قلعتي  يف  بيرغلا  رمألا  لعل 

انكرت اذإو  .ةتقؤم  ةلاح  بائتكالاف  ةزيجو ؛ ةرتف  هنم يف  ىفُشن  دقف  يعيبطلا ،

ةرئاد نم  جرخن  دقف  ضرملا ، ةرود  لالخ  انتسم  دوقي  يرطفلا  ةنورملا  سح 

نم اًءزج  بائتكالا  رابتعا  لبقتن  ال  نحن  ماع ، لكشبو  .ىفاعتنو  بائتكالا 

هذه ءانثأ  يف  اننكلو  هزواجت ، لواحن  ام  ًاادو  يعيبطلا ، ةايحلا  راسم 

.يغبني كأ م  مخضتي  رمألا  لعجن  ةلواحملا ،

ةدع ًاقرط  نحن  كلسن  كلذل  ؤمو ؛ ايعتجا ، لوبقم  غ  بائتكالاو 

يف اًمدق " يض   " نأ قيرط  نع  هنم  برهلا  لواحنو  هب ، ةباصإلا  بنجت  ةلواحمل 

؛" ىوقلا يرئاخ   " اننوك نم  مغرلا  ىلع  رارمتسالاب  فرعي  ام  وهو  انتايح ؛

ةقاطلا كل  ال  اننأ  نم  مغرلا  ىلع  يضملا  ىلع  انسفنأ  ماغرإ  لواحن  ثيح 

مادختسا انيلع  نوكي  انتالاعفنا ، ءادبإ  نع  زجعن  اننألو  .كلذل  ةيفاكلا 

قرطب انرعاشم  ريدخت "  " ىلإ أجلنف  يضملاو ؛ رارمتسالا  ىلع  انتدعاسمل  مئاعدلا 

ةرقاعم وأ  نوهدلا ، وأ  ركسلاب  ةينغلا  ةمعطألا  لوانت  اهنم  ةدع ، ةرمدم 

لوخدلا وأ  قوستلا ، نامدإ  وأ  لمعلا ، نامدإ  وأ  رئاجسلا ، خدت  وأ  لوحكلا ،

يطاعت وأ  ةيضايرلا ، تانيرمتلا  ةسرم  نامدإ  وأ  ةمرحم ، تاقالع  يف 

ةجردب انتايح  يضملا يف  ىلع  انتدعاسم  هنأش  نم  رخآ  ءيش  يأ  وأ  تاردخملا ،

ةليوط ةدم  اذه  انلعف  اذإو  انتالاعفنا ، ءافخإل  قرط  داجيإ  لهسلا  نمو  .ام 
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". ايعيبط  " اًرمأ بائتكالا  حبصيسف  يفاكلا ، ردقلاب 

نم نوكيس  يموي ، لكشب  ةيوادوسلا  هذه  يف  سمغنن  نأ  درجو 

هدجنس بائتكالا ، ةلحرم  يطخت  نم  ًالدبو  اهنم ، اًجرخم  دجن  نأ  ليحتسملا 

.انيلع بلغتيو  رطيسي  ام  لكشب 

؟ انتدعاسم هنك  فيك  ةفلتخم : ةقيرطب  بائتكالا  لوانت 

ىلع اننإف  حيرملا ؛ ءاطغلاك  بائتكالا  انل  ودبي  دق  اهلك ، رومألا  ءوست  امدنع 

ناإلا دقفن  يراضلا ، هموجهل  ةسيرف  نوكن  امدنع  اننأ  فرعنو  هفرعن ، لقألا 

؛" ايضارتفا اًعضو   " حبصي دقف  ةليوط ، ةدم  بائتكالا  تيناع  اذإو  .انسفنأب 

نكرلا اذه  ىلإ  ةدوعلاو  اًددجم ، هيلإ  ةدوعلا  حيرملا  نم  حبصي  دق  مث ، نمو 

.ةبلقتمو ةياغلل  ةيساق  ةايحلا  ودبت  امدنع  زجعلاو ، سأيلا ، نم  يوزنملا 

يسفن تعقوأ  يذلا  قزأملا  ةمهفتم  تنك  ةلاحلا ، هذه  انأ يف  تنك  امدنعو 

رئب اًددجم يف  تطقسو  ةمغلا ، ينع  فشكنت  نأ  لمألا يف  تدقف  امدنع  هيف 

هفرعت يذلا  ودعلا  نأ  تننظ  دقف  اًضيأ ...  هدئاوف  اذهل  ناك  نكل  .بائتكالا 

ترعش بائتكالا , زئاكر  ىدحإ  سأيلا "  " نألو هفرعت ! يذلا ال  فيلحلا  نم  خ 

ةسيبح ينلعج  ام  وهو  قالطإلا ؛ ىلع  هنم  يفاعتلا  نم  ةسئاي  يننأب  اًضيأ 

.بائتكالا ةرئاد 

لثمف ًالعف ؟ كدعاسي  نأ  هيناعت  يذلا  بائتكالا  رودق  ناك  ول  اذام  نكل 

، جالعلا ىلإ  جاتحت  يتلا  كتباصإ  ىلإ  هب  رعشت  يذلا  يدسجلا  ألا  كهبني 

اذإف .ةيتايحلا  تايغتلا  ضعب  ءارجإ  ةرورض  ىلإ  كهبني  نأ  بائتكالل  نك 

نع ًاتقؤم  فقوتلا  ىلإ  جاتحت  كنأ  اذه  ينعي  دقف  كملؤت ، كتبكر  نأب  ترعش 
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ينعي دق  لثملابو ، نسحتب ، رعشت  ىتح  ةحارتسالاو  يرجلا  نير  ةسرم 

كنأ وأ  كتايح ، بناوج  نم  بناج  يف  ام  ًاللخ  كانه  نأ  بائتكالاب  كضرم 

.ةجلاعملا ىلإ  جاتحي  يف  رظنلا  ةداعإو  ام  ءيش  لعف  نع  عجارتلا  ىلإ  جاتحت 

؟ بائتكالا اهايإ  كحن  دق  يتلا  ةمهملا  تازيمملا  ام  نكلو ،

نكرلا كلذ  دجت يف  دق  كنكل  ٍوزنم ، نكر  بائتكالا يف  كرصحي  دق  عبطلاب 

وأ ةبيصعلا  فقاوملا  نع  كدعبي  دق  ك  كسفنب ، ءالتخالل  ةحاسملاو  تقولا 

ةرتف كحنو  .هيف  كسافنأ  طاقتلال  اصاخ  ًاناكم  كل  رفويو  عفنلا ، ةدع 

ارو ةايحلا ، نع  ةديدج  رظن  ةهجو  نيوكتل  ةصرف  هذه  ةتقؤملا  فقوتلا 

مييقت ةداعإل  تقولا  كحن  وأ  اًضيأ ، ةعرستم  تارارق  ذاختا  نم  كعن 

.نيرخآلاب كتاقالع 

عبطلابف ةديدج ؛ ةلاح  ىلإ  بائتكالا  جالع  ينلقن  َّيلإ ، ةبسنلاب  ديكأتلاب ،

، بائتكالا ضارعأ  نم  تيفُش  يننأل  ًالاح ؛ لضفأ  يننأب  يفاعتلا  دعب  ترعش 

ًاللج ًابطخ  كانه  نأ  ىلإ  بائتكالا  ينهبن  دقف  ينتغ ؛ دق  اهتاذ  ةبرجتلا  نكلو 

بلاقلا نم  جورخلا  تعطتسا  ك  .هيغت  مث  هيلع ، لمعلاو  هحالصإ ، َّيلع 
.ايح ىلع  ىنعم  ىفضأ  ام  وهو  ةيقيقحلا ؛ اذ  تفشتكاف  َّيلع ؛ َضُِرف  يذلا 

يذلا يقعأ ، فدلا يف  ناكملا  كلذ  داجيإ  نم  تنك  بائتكالا ، رئب  نمو 

، يفادهأ قيقحتل  يتزع  نم  دازو  عادبإلا ، ىلع  ردق  ةدايز  نم  يننكم 

ءابعألا نم  ثكلاب  لهاكلا  ةلقثم  تنك  يننكل  ةلشاف ، نكأ  يننأ   تكردأو 

!". يفكي اذه  : " لوقيل يل يلخاد ؛ ءيش يف  أف  تايلوئسملاو ؛

يتلواحم ءارو  بابسألا  فاشكتسا  ىنست يل  نيب  ينتعي  ، بائتكالا  ناكو 
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، ةلبلبلا هذه  لك  نع  فرطلا  ضغ  اكمإب  ناك  دقف  يلوح ؛ نم  اعلا  ةعراصم 

.عرستلا ك مدعو  أتلا  ىلع  بائتكالا  دعاس  نكل  ينهملا ، ملسلا  دوعصو 

بحو ةبيطلا ، تاقالعلا  نم  ةايحلا ؛ يف  ةمهملا  ءايشألاب  متهالا  ينملع 

كلذك .نيرخآلا  عم  فطاعتلاب  روعشلاو  ةظحللاب ، عاتمتسالاو  تاذلا ،

يلحتلا َّيلع  ناك  دقف  يسفن ؛ عم  ًةصاخ  ًاقدصو ، ًةنامأ  كأ  تحبصأ 

يتبغر يف ىدم  لثم  ةيتايحلا ؛ قئاقحلا  هذه  نم  ضعب  ةهجاومل  ةعاجشلاب 

(، اهلك ةلحرلا  يف  بعصألا  ءزجلا  ار  وهو   ) يلوح نم  ىلع  ةرطيسلا  ضرف 

ايو ةميق ، تاذ  يننأب  ساسحإلا  يحنمل  نيرخآلا ؛ ىلع  يدتعا  ىدم  اًضيأو 

! ؤم عضو  نم  هل 

نم يفاعتلل  ةصاخلا  يتقيرط  داجيإل  ةيفاكلا  ةعاجشلا  َّيدل  نكت  ولو  

تقدص تنكل  كلذ ، نم  ًالدب  يبطلا  قيرطلا  تكلس  تنك  ولو  بائتكالا ،

هنأش نم  ناك  رمأ  وهو  يخم ؛ ءايميك  نزاوت  ًاللخ يف  اعأ  ةطاسبب  تنك  يننأ 

، ًاخأو .لحلا  سيل  بوبحلا  لوانت  نأ  ملعأ  تنكف  ررضلاو  ؛ ىذألا  قحُلي  نأ 

، انتايح ثأتلا يف  ةغلاب  تالكشملا  جالعو  مهفل  اًدبأ  حنستل يل  ةصرفلا  نكت   

.نآلا لعفأ  ك  يلوح ، نم  اعلا  ريدقتب  روعشلا  وأ  ةنماكلا ، اقاط  جفت  وأ 
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لصفلا ٢

باتكلا اذهل  نك  فيك 

يفاعتلا ىلع  ةدعاسملا 

؟ ةعرسب بائتكالا  نم 

جالع نأب  اننوربخي  اًماع  رادم ١٥٠  ىلع  نويسفنلا  ءابطألاو  سفنلا  ءلع  لظ 

كفت نود  اهانعبتا  يتلا  ةيرظنلا  يهو  كبطخ ؛ ام  ةفرع  نوكي  بائتكالا 

نم ًالدب  ًالئاق ، ضعبلا  لداج  امدنع  نيرشعلاو ، يداحلا  نرقلا  ةيادب  ىتح 

ثكلا خض  مت  ةصق ، ةدم  لالخو  اًدمع ؟ ةداعسلا  وحن  ىعسن  اذامل ال  كلذ ،

ملع راصنأ  بهذو  .اجيإلا  سفنلا  ملع  رهظف  ثاحبألا ؛ ءارجإل  لاومألا  نم 

كنك لب  بسحف ، كتداعس  تايوتسم  عفر  كنك  هنأ ال  ىلإ  اجيإلا  سفنلا 

عيسوت كناكمإب  نإ  اولاق  ك  اًضيأ ، ةداعسلا  هذه  ةيرارمتسا  ىوتسم  عفر 

.بائتكالا تس  ىلع  بلغتلاب  اهل  حمست  ةجردب  ةيباجيإلا  كتالاعفنا  قاطن 

عرسأ ةيناسنإلا  تالاعفنالاب  ةقلعتملا  ةديدجلا  ةيؤرلا  هذه  تمانت  دقو 

اننأ هلوأ  ببس : ىلإ  اذه  دوعيو  سفنلا ؛ ملع  عورف  نم  رخآ  عرف  يأ  نم 

تبثأ دق  اجيإلا  سفنلا  ملع  نأ  هيناثو  ءادعس ، نوكن  نأ  بغرن يف  اًعيمج 

ىلع اندعاسيو  حيحصلا ، قيرطلا  ىلإ  اندشري  اجيإلا  سفنلا  ملعف  هتيلعاف ؛

رعشن نأ  اننك  اننأب  انلخاد  يف  لمألا  ثب  قيرط  نع  نسحتلاب  روعشلا 

ىدان ام  ًاثكف  ةديدجلاب ؛ تسيل  ةيجهنملا  هذه  ئدابم  نكل  نسحتب ،

ةيمهأ ىلع  اوددشو  تاونسلا ، فالآ  اهميقو  اهتادقتع  نويناحورلا  نودشرملا 

روعشلا زيزعتو  ةيمويلا ، ةايحلا  فدهلاو يف  ىنعملا  داجيإو  ةبيطلا ، تاقالعلا 
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يتلا ةظحللاب  عاتمتسالاو  ةماعلا ، ةحلصملا  ماهسإلاو يف  نانتمالاو ، فطاعتلاب 

ةبيصعلا ثادحألا  يف  رظنلا  ةداعإو  زاجنإلا ، ساسحإب  يلحتلاو  اهشيعن ،

.ومنلل اهلالغتسا  نك  اًصرف  اهرابتعاب  اهتيؤرو 

عيمجل ايروفو  ًاطسبم  اًجالع  اجيإلا  سفنلا  ملع  ربتعي  ال  ةيريذحت : ةملك 

ينعي يذلا  اجيإلا ،" كفتلا   " بو هنيب  طلخن  نأ  اننك  الو  ضارمألا ،

ينعيف اجيإلا  سفنلا  ملع  امأ  .يلؤافت  روظن  ءيش  لك  ةيؤر  ةلواحم 

هبشيو انبطخ ، ا  رخآ  صخش  انربخي  نأ  درجم  نم  ًالدب  اذلا  ءافشتسالا 

ايديلقت ايجالع  اًجمانرب  هنم  كأ  رهن  ربع  ةلحر  ضوخ  ةيجهنملا  هذهب  لمعلا 

ةظحللا يغت يف  ثادحإل  كيعو  لالغتسال  ةقيرط  وهو  يسفن ؛ صصختم  عم 

لئاسو كيلإ  مدقي  هنإف  ةليوط ، ةرتف  بائتكالا  اعت  تنك  اذإو  .ةيلاحلا 

عم لصاوتلا  عطتست  نإ   ىتح  عرسأ ، نسحتلاب  روعشلا  ىلع  كتدعاسمل 

ديدحت ىلع  رداق  غ  تحبصأو  كرعاشم ، تردخت  نإ  وأ  ةيلخادلا ، كتاذ 

سوئيم كتلاح  نأب  ترعش  اذإ  ىتحو  .كبطخ  ام  فرعت  تنك ال  وأ  اهتيهام ،

رعشتس اًنيقي  كنإف  اًدبأ ، نسحتت  نل  كنأو  كتدعاسمل ، ليبس  ال  هنأو  اهنم ،

.نسحتب

: اجيإلا سفنلا  ملع  رهوج 

لبقتلاو ماتلا  يعولا 

ةلدألا خملا  صحفل  ةثيدحلا  تاينقتلا  عمجت  ثيح  ةثم ؛ ًاتاقوأ  شيعن  اننإ 

نأ ماتلا  يعولاو  لمأتلا  تانيرمتل  ةدتسملا  ةسرملل  نك  هنأ  رهظت  يتلا 

اهبحاصي يتلا  خملا  ةينب  يف  ةيدام  تايغت  ثادحإ  ىلإ  عقاولا  يف  يدؤت 
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ملع حاجن  ملعلا  دكؤي  مث ، نمو  ةنينطلاو ؛ مالسلاو ، ةداعسلاب ، روعشلا 

يرهوجلا نوكملا  ىلع  باتكلا  اذه  يف  زكرن  اننإف  كلذل  اجيإلا ؛ سفنلا 

.لبقتلاو ماتلا ، يعولا  هو : اجيإلا ، سفنلا  ملعل 

ماتلا يعولا 

.ةيلاحلا ةظحللا  ىلإ  اًدمع  هابتنالا  نع  جتني  يذلا  كاردإلا  ماتلا  يعولاب  دصُقي 

ةيفيك فاشتكا  بائتكالاب  قلعتي  يف  ةيعاو  ةيجهنم  عضو  لالخ  نم  اننكو 

نأشب قلقلا  وأ  يضاملا ، كفتلا يف  قارغتسالا يف  نم  ًالدب  رضاحلاب  عاتمتسالا 

لمأتلا تاسرم  نم  ىحوتسم  ميدق  حالطصا  وه  ماتلا  يعولاو  .لبقتسملا 

ةلاح  " هنأب هفيرعت  نكو  تضم ، ماع  نم ٢٦٠٠  كأ  ىلإ  ار  دوعت  يتلا 

طاشن لمعو  أتلا ، نم  جيزم  وهو  ماكحأ ؛" رادصإ  نود  يعولا  نم  ةيسفن 

ةيلخادلا ةبرجتلل  ماتلا  كاردإلاب  عتمتلاو  ةدحاولا ، ةظحللا  بسحف يف  دحاو 

نع جتانلا  رتوتلا  جالعل  ًالاعف  ًاقايرت  ماتلا  يعولا  رفويو  .يجراخلا  طاشنلاو 

قوف سفنلا  ليمحتو  تاذلا ، ىلع  ةضورفملا  تاعقوتلاو  تقولا ، تاطوغض 

، ةيكولس ةمس  ال  ةينهذ ، ةلاح  ربتعيو  .قلقلاو  ةيبصعلاو ، تتشتلاو ، اهتقاط ،

، ةنيعم ةطشنأ  وأ  تاسرم  قيرط  نع  هزيزعت  نك  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو 

.هل فدارم  يه  الو  هيهاضت ، تاسرملا ال  هذه  نإف  ينيصلا ، يشت  ياتلا  لثم 

سفنلاب ةقثلاب  ديدج  ساسحإ  نع  فشكلا  ىلع  ماتلا  يعولا  اندعاسيو 

اهثأتبو انتالاعفناب ، عاو  حبصن  ةمظتنملا  ةسرملابو  .تاذلاب  زازتعالاو 

، ةصاخلا انكفت  قرطب  عاو  كلذك  حبصنو  ةتقؤم ، اهنوكو  اهبابسأو ، انيف ،

اننك فيك  ملعتنو  انتالاعفنا ، ةنيعم يف  راكفأ  ثأت  ةيفيكب  عاو  حبصن  ك 
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حبصنو .لماك  يعوب  ةباجتسالا  مث  جئاتنلا ، مييقتو  ءارولا ، ىلإ  ةوطخ  ذخأن  نأ 

يعولا ةينقت  انسرام  لكو  .زيحت  نود  يه  انبراجتو ك  انراكفأ  ىلع  اًدوهش 

ةغلابملاو يف تاذلا ، ىلع  رمتسملا  مكحلا  ىلع  بلغتلا  ىلع  نيرداق  انرص  ماتلا ،

انلوقع لخاد  باسنت  يتلا  ةيجراخلاو  ةيلخادلا  براجتلا  هاجت  لعفلا  ةدر 

روظنم فاشتكا  عيطتسنو  ميدتسم ، زيكرت  انيدل  دلوتي  ةياهنلا ، يفو  .رارمتساب 

لحل ةركتبم  قرطل  نانعلا  قالطإو  حضوأ ، ةيؤر  بسكو  ءايشألل ، ديدج 

.تالكشملا

يعولا لمأت   " تانير ةسرم  قيرط  نع  ماتلا  يعولا  زيزعت  اننكو 

عضو ىلع  يعولاو  هابتنالا  بيردت  ىلع  زكرت  اذ  ميظنت  ةسرم  وهو  ماتلا ؛"

ةحصلاب عتمتلا  ىلإ  يدؤي  مث ، نمو  ةيدارإلا ؛ ةرطيسلا  نم  ديزملا  تحت  لقعلا 

تحضوأ دقو  .ماع  لكشب  زيكرتلاو  ينهذلا ، ءافصلاو  ءودهلاو ، ةيسفنلا ،

دعاسي ماتلا ال  يعولا  لمأت  نأ  دروفسكوأ  ةعماج  تيرجأ يف  يتلا  تاساردلا 

ةباصإ ةدوع  عن  اًضيأ  هنإ  لب  بسحف ، ةعرسب  بائتكالا  ضارعأ  فيفخت  ىلع 

٪. ردُقت بـ٥٠ ةلئاه  ةبسنب  بائتكالاب  درفلا 

تاكرشلا نم  ثكلا  كلذكو  ماتلا ، يعولا  ةينقت  نوكيليسلا  يداو  ىنبت  دقو 

فرص ىلع  هل  ةينقتلا  هذه  ةدعاس  زبوج " فيتس   " داشأ ك  ىرخألا ،

رفوتو .لبأ  ةكرش  سيسأت  ىلع  زيكرتلا  ىلإ  جاتحي  ناك  امدنع  تتشتلا  لماوع 

ك ةديدع ، تاونس  ذنم  اهيفظومل  ماتلا  يعولا  نير  لجوج  ةسسؤم  اًضيأ 

؛  Search Inside Yourself وأ كتاذ " لخاد  ثحبا   " ىعُدي جمانرب  اهيدل 

اذه فدهيو  .ءودهلاو  ءاخرتسالا  ىلع  عدبملا  نم  اهيفظوم  زربأ  ةدعاسمل 
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ءانثأ يف  مهلخاد  يف  ةجهبلا  سح  ءانب  ىلع  فظوملا  ةدعاسم  ىلإ  جمانربلا 

راظتنالا ةاق  مض  نم  بجع  ال  عبطلابو ، عئار ! رمأ  نم  هل  ايف  مهلمع ؛

! فظوم ةئسمخ  ةرودلا  هذهب  ةصاخلا 

بائتكالاو ماتلا  يعولا 

ىلع ةدعاسملا  ىلع  ماتلا  يعولا  ةردق  ءارو  ةياغلل  يقطنم  ببس  كانه 

ىلإ انترطف  انعفدت  بائتكالاب ، رعشن  امدنعف  بائتكالا ؛ رئب  نم  انلاشتنا 

كفتلا يف ةلواحم  ءانثأ  يفو  .هنم  جورخلل  ةقيرط  يف  كفتلا "  " ىلإ وأ  هلهاجت 

، اًراركتو اًرارم  يضاملا  ثادحأ  عاجرتساب  فاطملا  انب  يهتني  اذه ،

ةملؤملا رعاشملا  نم  انصيلختل  ةلواحم  وه  اذه  لكو  لبقتسملا ، نأشب  قلقلا  وأ 

رمألا انب  يهتني  اذل  لئاسولا ؛ هذه  نم  يأ  حجنت  ال  اًعبطو ، .نآلا  انباتنت  يتلا 

لح داجيإ  انلشفل يف  انتاذ  دلجب  أدبنف  انبائتكا ، اًسغنا يف  كأ  اننأب  نيرعاش 

، انلخاد يف  رودي  يذلا  راوحلا  مدتحي  نيبو  .بائتكالا  اذه  نم  جورخلل 

نم رشبلاو  عقاولا ، عم  انلصاوت  دقفنو  انسوؤر ، يف  ةرئادلا  ةكرعملاب  لغشنن 

، هيلع ًءانبو  .سأيلاب  روعشلا  أدبنف  انيديأب ؛ ذخأت  دق  يتلا  نوعلا  ديو  انلوح ،

يف طابحإلا  أدبيو  هنم ، اًجرخم  دجن  الو  بائتكالاب ، روعشلا  انيلع  رطيسي 

.انقعأ ىلإ  للستلا 

قيرط نع  ةغرفملا  ةرئادلا  هذه  رسك  ماتلا  يعولا  ةينقت  ناكمإبو 

ىلع انتدعاسمل  ةقيرط  يهو  ةيلك ، ةديدج  ةيجهنم  مادختسا  ىلع  انتدعاسم 

ةميقلا لعلو  .انلوقع  ىلع  لبقتسملاو  يضاملا  نأشب  قلقلا  ذاوحتسا  فاقيإ 

نع عجارتلا  ىلع  ةردقلا  انحنم  يه  ةينقتلا  هذه  انيلإ  اهمدقت  يتلا  ةيقيقحلا 
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اقلت لكشب  ةداع  ثدحي  ام  وهو  ددحم ؛ فقوم  ةنيعم يف  لعف  ةدر  ذاختا 

راسم يغتو  فلتخم  ءيش  لمع  انناكمإب  نوكي  مث  نمو  يدارإ ؛ ال  وأ 

، مظتنم لكشب  ماتلا  يعولا  ةسر  هنأ  تاساردلا  تحضوأ  دقو  .ثادحألا 

نع فقوتلاو  راكفألاب ، جعي  يذلا  كلقع  ام يف  اًعون  مكحتلا  كل  نكمملا  نم 

نع فقوتلاو  مدنلاب ، روعشلا  يعدتست  يتلا  يضاملا  ثادحأ  ىلع  زيكرتلا 

.لبقتسملا نأشب  قلقلا 

ماتلا يعولا  ىلع  مئاقلا  يفرعملا  جالعلا 

ةيجهنم وه  ، (MBCT) وأ ماتلا ، يعولا  ىلع  مئاقلا  يفرعملا  جالعلا  نإ 

بائتكالا ىضرم  ةدعاسمل  ةخألا  ةنوآلا  يف  اهعضو  مت  ةيسفن  ةيجالع 

عم اهجمدب  ةيديلقت ، ةيجالع  بيلاسأ  مادختسا  قيرط  نع  كلذو  اًصوصخ ،

ثحبلا هنم  يفرعملا  ءزجلا  نمضتي  ك  لبقتلاو ، لمأتلاو ، ماتلا ، يعولا  تاينقت 

دنتسي يتلا  ةيرظنلا  لوقتو  .انفيقثت  ماهسإلاو يف  انبائتكا ، بابسأ  ةفرعم  يف 

قباس خيرات  مهل  نم  قلقلاب  باصي  امدنع  هنإ  يجالعلا  بولسألا  اذه  اهيلإ 

اهنأش نم  يتلا  ةيئاقلتلا  تايلمعلا  ىلإ  نودوعي  مهنإف  بائتكالاب ، ةباصإلل 

ىلإ ماتلا  يعولا  ىلع  مئاقلا  يفرعملا  جالعلا  فدهي  اذل  بائتكا ؛ ةبون  ةراثتسا 

ىلإ انعفدت  يتلا  ةيئاقلتلا  تايلمعلا  هذه  بو  ضيرملا  ب  ًالئاح  فوقولا 

انملعي كلذ ، دعبو  .ضيرملا  هملعت  يذلا  يضارتفالا "  " كولسلا هاجتاب  ءارولا 

، كلذ نم  ًالدبو  ةدراولا ، تازفحملاو  تاثملل  ةباجتسالا  ىلع  زيكرتلا  ليلقت 

يعولاب صاخلا  ءزجلا  امأ  .اهيلع  ماكحألا  رادصإ  نود  اهتبقارمو  اهلبقت  انيلع 

قرط يغتو  ثدحت ، يتلا  ةيئاقلتلا  تايلمعلا  ةظحال  انل  حمسي  هنإف  ماتلا ،

٢٩



.ربكأ لكشب  ةسوردم  نوكت  انتباجتسا ؛ 

، ةيديلقتلا بيلاسألا  ىلإ  اوأجل  نمم  يغ  فالآ  ىلعو  َّيلع  قبطني  اذهو 

نأ اوفشتكاو  بائتكالا ، تاداضم  لوانت  وأ  ةيعجلا ، جالعلا  تاسلج  لثم :

نإف حجنت ، نأ  ىرخأ  بيلاسأل  نك  هنأ  عمو  .اًعفن  ِدجت  بيلاسألا   هذه 

.اهثأت مودي  ال  ك  لاوحألا ، لك  يف  ةيفاكلا  ةعرسلاب  ققحتت  ال  اهتيلعاف 

صخش َّيدل  نكي  ول   هنأ  تدجو  ماتلا ، يعولا  ةينقت  مدختسأ  نأ  لبقو 

لكشب فرصتلا  تعطتسا  ام  ةيبلسلا ، رعاشملاو  راكفألا  ينتباتنا  ىتم  هفتاهأ 

، مث نمو  اًقلطم ؛ ةيقطنم  نكت  رارمتساب   صخش  ةفتاهم  ةركف  نإف  يعيبط ،

نأ درجو  .رومألا  مزأتت  امدنع  يضارتفالا "  " يعضو ىلإ  ايئاقلت  دوعأ  تنك 

عتأ يننأ  فرعأ  نآلا  ترصف  رومألا ؛ راسم  غت  ماتلا ، يعولا  ةسرم  تأدب 

! ديرأ تقو  يأ  هيلإ يف  ءوجللا  يننك  يلخاد  تم يف  يرهوج  معد  ماظنب 

ميظع اًرمأ  ةليوط ، ةدم  بائتكالا  اع  ضيرم  ىلإ  ةبسنلاب  ربتعي ، ام  وهو 

تالاعفنا ةيأ  ةشياعم  ىلع  ردقب  ىلوألا ، ةرملل  ةقثلاب ، رعشأ  يننأل  ةدئافلا ؛

يلعجل مايألا  ضعب  ةيفاك يف  اهدحو  ةفرعملا  هذه  لعلو  اهلبقتو ؛ اهب  رعشأ 

! ًالعف زفحم  رمأ  اذهو  ةطرفملا ؛ ةداعسلاب  رعشأ 

، اهنع لغاشتأ  نأ  وه  اهميخضت  وأ  ةيبلسلا  ثادحألا  ةجلاعمل  ليدبلاو 

اًقفو اذه ، ةلكشملا يف  لعلو  .اهنم  برهلا  ةلواحمل  فلتخم  ءيش  لمعب  كلذو 

راكفألا انبنجت  لك  يه  عوضوملا ، اذه  نع  تيرجأ  يتلا  تاساردلل 

ىلع تنميهو  ترطيس  ربكأ ، لكشب  اهنم  برهلا  انلواحو  ةيبلسلا ، ثادحألاو 

.كأ انكفت 
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نم ةثلاثلا " ةجوملا   " هنأب ماتلا  يعولا  ىلع  مئاقلا  يفرعملا  جالعلا  فصويو 

، تالاعفنالاب ةصاخ  ىرخأو  لقعلاب ، ةصاخ  ةجوم  كانهف  ةيكولسلا ؛ تاجالعلا 

لاجملا حاسفإ  اهب  دصقيو  ةمكحلاب ؛ ةصاخلا  ةثلاثلا  ةجوملا  يذ  يه  اهو 

هاجتالاو .اههاجت  لاعفأ  دودر  ءادبإ  نم  ًالدب  تالاعفنالاو  راكفألاو ، ثادحألل ،

حلطصم مهمادختسا  وه  ولسلا  يفرعملا  جالعلا  يسرم  ب  دئاسلا 

؛ ايلعف هيلع  يه  م  ربكأ  بلاق  انراكفأ يف  عضو  ىلإ  شي  يذلا  ميخضت ،" "

لقعلا رضحتسن  ماتلا  يعولا  ىلع  مئاقلا  يفرعملا  جالعلا  يف  اننإف  كلذل 

اهمجحب ودبت  نأب  ثادحألاو  تالاعفنالاو ، راكفألل ، حمسي  يذلا  ميكحلا ،

عارصلاو ميخضتلا  مامأ  ليبسلا  لقرعي  ام  وهو  عقاولا ؛ يف  هيلع  يه  يذلا 

.يلخادلا

لبقتلا

ةظحللا يف  هتشياعم  يف  ةبغرلاو  انلخاد ، يف  يرجي  ا  رارقإلا  وه  لبقتلا 

رارقإلا  " ةرابع يف  لبقتلا  مهفل  ةطيسبلا  ةقيرطلا  راصتخا  نكو  ةيلاحلا ،

، قمعأ ةجردب  انسفنأب  ساسحإلا  ىلع  لبقتلا  اندعاسيو  هب ." ميلستلاو  رمألاب 

امدنع وأ  ةيبلسلا ، راكفألاب  انلوقع  جعت  امدنع  اهيلإ  لوصولا  نع  زجعن 

، ةيماسلا تاذلاب  ةقيمعلا  تاذلا  فرعتو  .سأيلاب  انروعش  لهاجت  لواحن 

رعشتست يتلا  كلت  ةمكحلا ؛ مضيو  انلخاد  يف  دوجوملا  ءزجلا  كلذ  يهو 

.انبائتكاو انراكفأو ، انرعاشم ، دودح  جراخ  ام  ءيش  دوجو 

اهتمواقم نكل  اهلبقتن ، اناضر   ام  ةبرجت  لانت  نأ  ةرورضلاب  سيلو 

ىلع مكحلا  لاثملا ، ليبس  ىلعو  يعيبطلا ؛ اهمجح  نم  ربكأ  ودبت  اهلعجتس 
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كانهو .مزاللا  نم  ربكأ  هلعجي  دق  ضيغب ،"  " وأ ئيس "  " هنأب عم  فقوم 

ةلواحم ةمواقملا  هبشتو  .كتقحالم  رمتسي يف  همواقت  ام  لوقت : ةهش  ةمكح 

هيبشت نك  كلذك  اًقلطم ، هنم  ىودج  الو  قهرم  رمأ  وهف  ةليقث ؛ ةرخص  عفد 

اذإ اننأ  نمضتي  ام  وهو  ةاناعم ؛ ةمواقم =  أ ×  ةيلاتلا : ةلداعملاب  ةركفلا 

ةدح ليلقت  وأ  ألا ، ةدح  ليلقت  انيلعف  اهب ، رعشن  يتلا  ةاناعملا  فيفخت  اندرأ 

فيفختل لبقتلاب  َّلحت  ةلداعملا : كلتل  رصتخملا  قيرطلا  اذ  وه  اهو  .ةمواقملا 

! ألا

يننك طابحإلاب ، ترعشو  اًدعوم  ام  صخش  ىغلأ  اذإ  لاثملا ، اذه  كيلإو 

كلذ نع  يسفن  تتشأ  نأ  وأ  يبلس ، يأر  نيوكتل  يلقعل  نانعلا  قلطأ  نأ 

ةيبلسلا نم  برهلل  ةلواحم  يهو  اًروف ؛ رخآ  صخش  ةلباقمل  دعوم  ديدحتب 

عارصلا لعجأس  اذهبو  رمألا ؛ لبقت  يننك  كلذ ، نم  ًالدب  وأ  اهحالصإ ،" "ـ ب

.ءاوهلا ناخدلا يف  رياطتي  ك  ىشالتي ، يسفن  يلخادلا يف 

اننأ وأ  دبألا ، ىلإ  كلذ  لعفن  نأ  هلتحا  بعصي  اًروعش  انلبقت  ىنعم  سيلو 

نأ لبقتلا  ينعي  لب  ةيرورض ، نوكت  دق  يتلا  تارارقلا  ذختن  الو  نويبلس ،

اًحاتفنا كأ  كنوك  نأل  كلذ  رضاحلا ؛ يف  يرجي " ام   " ةقيقحب ةيارد  كأ  نوكن 

ىلع ةيبلسلا  راكفألا  ةرئاد  نم  كجورخ  ةيلتحا  دِجوي  كرضاح  عم  ًاقدصو 

، بائتكالاب روعشلا  لبقت  كدعاسيس  ًالثمف  رمألا ، لبقتب  كلذكو  عرسأ ، وحن 

نم فيفختلا  ىلع  كتوق ، لكب  هفرص  ةلواحم  نم  ًالدب  هنع ، ةباتكلا  ارو 

.ربكأ لكشب  هلتحا  نك  اًروعش  هلعجو  بائتكالا ، ةأطو " "

؛ ءاوهلاب ةياغلل  خفتنم  ةرايس  راطإ  نم  ءاوهلا  طغض  غيرفت  لبقتلا  هبشيو 
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ةلحرلا مكحتلا يف  لهسيف  ةرايسلا ؛ جاجترا  لقيو  ةسالس ، كأ  ةدايقلا  حبصتف 

ام وهو  تاذلا ؛ ىلع  ماكحألا  رادصإ  نم  لبقتلا  للقيس  لثملابو ، .ربكأ  ةجردب 

.يضاملا ءاطخأ  نم  لجخلاب  روعشلا  ايئاقلت  كنع  عفس 

ءوجللا اننك  نمآ  ذالم  ءانب  ىلع  لبقتلا  ىلع  ةردقلاب  يلحتلا  اندعاسي  كلذك ،

نم صلختن  نأ  بيصع  فقو  اهيف  ر  ةرم  لك  عيطتسن يف  مث ، نمو  هيلإ ؛

، ًالجاع مأ  ًالجآ  نإو  .سأيلاب  روعش  نم  اهبحاصي  امو  بائتكالاب  روعشلا 

.ةيصخشلا ةيرحلا  كحنمل  اذلا  يعولاو  بحلا  رعاشم  كلخاد  ومنتس يف 

رضاحلا تقولا  شيَع 

وحن ههيجوتو  انهابتنا  بذج  ىلع  لبقتلاو  ماتلا  يعولا  نم  لك  دعاسي 

ةعئارلا ةيلاحلا  ةظحللا  هذه  ةشياعمل  نك  ثيح  رضاحلا ؛" تقولا  "

ةبون مضخ  نوكن يف  امدنع  انب  ةطيحملا  ةيبلسلا  رعاشم  ديدبت  ىلع  ةدعاسملا 

كأ نيرداق  حبصن  ةيلاحلا  ةظحللا  شيعب  اننأ  كلذ  ببسلا يف  لعلو  .بائتكا 

لبقتسملا نأشب  قلقلاو  يضاملا  ثادحأ  رارتجا  نم  ًالدب  انتايح  عقاو  شيع  ىلع 

؛ ةيلاحلا سأيلاو  طابحإلا  رعاشم  فيفخت  ىلع  اندعاسي  دق  ام  وهو  لوهجملا ؛

نع باقنلا  فشكو  يلاحلا ، عضولا  مييقتل  لاجملا  انمامأ  حسفيس  ام  وهو 

.الإ سيل  بائتكالا  رعاشم  اهترمغ  يتلا  ةبحملا  انصاخشأ 

ام وهو  ةعرسبو ؛ بائتكالا -  نم  جالعلا  ميمص  وه  ةيلاحلا  ةظحللا  شيعو 

ةئدهتو يضاملا ، ثادحأب  قلعتت  يتلا  مدنلا  رعاشم  نم  صلختلا  ىلع  اندعاسي 

فاشتكا ىلع  اندعاسي  .ملظملا ك  لبقتسملا  ىلع  زكرت  يتلا  ةبرطضملا  انلوقع 

يفاعتلا ىلع  اندعاسي  كلذكو  هعم ، لصاوتلا  اننك  ربكأ  ام  ءيش  نم  ءزج  اننأ 
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انمزالي قيمع  ايح  روظن  يلحتلا  ةيفيك  انملعيو  ةساعتلاب ، روعشلا  نم 

ةلوهس ىدم  انفشتكا  امدنعو  .اهكلحأو  تاظحللا  لضفأب  ر  امدنع  ىتح 

تراص لبقتلاو ، ماتلا  يعولا  ةسرم  قيرط  نع  ةيلاحلا  ةظحللا  ةشياعم 

.ايوسو اًديعسو ، اًجهتبمو ، اًدودو ، ًاناسنإ  انم  لك  نوكيل  ةمزاللا  تاودألا  انيدل 

لصاوت ةيفيكل  لضفأ  مهفب  اًضيأ  ىلحتنس  ةيلاحلا ، ةظحللا  انشيعبو 

جالعلا  " قرطب فشتكنو  .ضعبب  اهضعب  انداسجأو  انرعاشمو ، انلوقع ،

ةحصب ميلستلا  ةيفيك  ةفرعمو  هذه ، ةثالثلا  انئازجأ  ب  لعافتلا  يدسجلا "

ًالقعت كأ  حبصنو  ةعرستملا ، لعفلا  دودر  ءادبإ  نع  فقوتنف  طاألا ؛ هذه 

لفطلا نع  فشكلابو  .ةفلتخملا  فورظلا  وأ  صاخشألا  عم  انبواجت  دنع 

ةميق انفاشتكاب  كلذك  .انملؤي  ام  مهف  ةيفيك  ملعتن  انلخاد ، يف  دوجوملا 

.بائتكالا نم  يفاعتلا  أدبيس  ةمكحلا ،

كلت اننأو  نحن ، انلخاد  نمكت  ةباجإلا  نأ  مهف  ىلع  لبقتلا  اندعاسيسو 

ةلحرم ىلإ  ةاناعملا  ةلحرم  نم  لاقتنالا  ىلع  انسفنأ  ةدعاسمل  ةمزاللا  ةقاطلا 

.ةيرح كأو  ةلفاح  ةايح  شيعل  لاقتنالا  كلذكو  يفاعتلا ،
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لصفلا ٣

يفاعتلل دادعتسالا 

، بائتكالا ىلع  بلغتلل  ةلشافلا  تالواحملا  نم  ديدعلاب  تررم  دق  نوكت  ار 

رعشأ رمألا ! ىهتنا  ًاخأو  : " يسفنل لوقأ  تنك  ام  ًاثكف  اًعبط ؛ كلذك  انأو 

قحب ىرج  اذف  ةدودعم ؛ مايأب  اهدعب  اساكتنا  أوسأب  َّرُمأل  بك ،" نسحتب 

قيرط مهفت  رمألا  بلطتي  كلذل ، ىرخأ ؟ ةرم  بائتكالا  كرش  عقأل يف  ءسلا 

.هيف كلباقتس  يتلا  تابقعلا  ديدحت  ىلع  ردقت  يفاعتلا ؛ 

ثالثلا يفاعتلا  لحارم 

ثالث هل  يفاعتلا  قيرط  نأ  كتفرعم  وه  ةديفم  اهدجت  ار  يتلا  رومألا  دحأو 

رعشتف بائتكالا ؛ ضارعأ  أوسأ  فيفخت  ىلع  ىلوألا  ةلحرملا  يوطنت  لحارم ؛

ىلع ةيناثلا  ةلحرملا  يوطنتو  .كلوح  نم  عمو  كسفن ، عم  كأ  نامألاب 

فوخلا رعاشم  ىشالتت  ثيحب  اهيلع ؛ بلغتلاو  كبائتكا  بابسأ  فاشتكا 

عم لصاوتلا  ةداعإ  ىلع  يوطنتف  ةثلاثلا  ةلحرملا  امأ  كباتنت ، يتلا  ةحلاو 

تدقف نوكت  دق  نيذلا  كتايح  يف  مهملا  صاخشألا  عمو  ةيلخادلا  كتاذ 

تاقالعلا ءانب  ةداعإ  كدعاستس  كلذكو ، .بائتكالا  ةرمغ "  " مهعم يف كلصاوت 

يف ًافده  كل  نأبو  يفاعتلاب ، روعشلا  ىلإ  ةدوعلل  رسج  ءانب  ىلع  ةديطولا 

.ةايحلا

معدلا داجيإ 

بغرت دق  ك  لحارملا ، هذه  ماإ  ىلع  كتدعاسمل  يفاضإ  نوع  ىلإ  جاتحت  دق 
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ثدحتلا كنك  نمم  صاخشألا  ضعب  ديدحت  يفاعتلل يف  دادعتسالا  ءانثأ  يف 

ءاوسو اًنمآ ؛ اًذالم  كرعاشمو  كراكفأل  اورفوي  نأ  نم  دب  ال  نيذلا  مهيلإ ،

ف كتدناسم ، اهنأش  نم  معد  ةمظن  وأ  ةعومج ، وأ  راشتس ، تنعتسا 

كداقتنا متي  وأ  لوقت ، ام  ببسب  كيلع  اًماكحأ  ءالؤه  ردصي  الأ  وه  مهي 

رمألا قحتسي  ار  نكل  نوعئار ، ديكأتلاب  ءاقدصألاو  .هب  رعشت  ام  ببسب 

لث ةاق  كل  تعضو  كلذل  كرعاشم ؛ نومهفتيس  نمم  نيرخآ  نع  ثحبلا 

.باتكلا ةياهن  ةدعاسملا يف  ىلع  لوصحلا  ةيفيك  ناونعب  رداصملا  هذه 

تايمويلا رتفد 

يفاعتلا ةيلمع  عيرست  ىلع  ةدعاسملا  اهنأش  نم  ةعئار  ةقيرط  ةباتكلا  ربتُعت 

تامدصلا صتممك  لمعت  ةباتكلا  نأ  تاساردلا  تحضوأ  دقف  بائتكالا ؛ نم 

؛ بائتكالاب رعشن  امدنع  اًعيمج  هلعفن  يذلا  ءيشلا  كفتلا ؛ ةغلابملا يف  دض 

ىلع اهنيودتو  تالكشملا  نم  انلوقع  غيرفت  ىلع  ةباتكلا  اندعاست  ثيح 

انيطعي ك  لولحلا ، داجيإ  ىلع  اندعاسيو  لضفأ  اًروظنم  اذه  انحنو  .قرولا 

ىلع ةرظن  يقلتل  دوعت  امدنعو  .ةيمويلا  تالكشملا  ةجلاعم  ىلع  انتردقب  ةقثلا 

ةرتف تزواجت  كنأ  دجتس  ةيضاملا ، ةليلقلا  مايألا  نع  ناك  ولو  هتنود ، ام 

.رمتستل زفاحلا  كيطعيس  ام  وهو  ةبعص ،

نكل اهيف ، ةباتكلاب  عتمتست  ىتح  زيمم  لكش  تاذ  ةركفم  ءارش  كنكو 

ام ىلع  رخآ  صخش  يأ  علطي  نأ  ديرت  ال  كنأل  نمآ ؛ ناكم  يف  اهب  ظفتحا 

.هيلع عالطالاب  طقف  كدحو  تنأ  كل  حومسم  ءيش  يهف  هتبتك ،

اًرورم اهتيادب ، ذنم  كتايموي  رتفد  يف  كتلحر  ليجست  كيلع  حرتقأو 
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تاينقت ىدحإ  دجتس  نكلو  بائتكالا ، ىلع  بلغتلا  ىتح  رشعلا  تاوطخلاب 

حرشو ةمدقم ، ىلإ  جاتحت  يهو  باتكلا ؛ رادم  ىلع  اهيلإ  شأس  يتلا  ةباتكلا 

.ةنميهملا ديلاب غ  ةباتكلا  ةقيرط  اهنإ  اهل - 

ةنميهملا ديلاب غ  ةباتكلا  ةينقت 

ىلع كتدعاسمل  صاخ  لكشب  ةممصم  ةنميهملا  غ  ديلاب  ةباتكلا  ةينقت  نإ 

ال بئتكم ، نوكن  امدنعف  ٍتاونسل ؛ اهتلهاجت  كلخاد  ءازجأ يف  عم  لصاوتلا 

يذلا ًانايحأ  ساسحلا  ءزجلا  الو  انلخاد ، ميكحلا يف  ءزجلا  عم  مغانت  نوكن يف 

انتايح سحتل  مزاللا  ءاكذلاب  نعفم  نيأزجلا  نيذه  نكل  انلخاد ، هئبخن يف 

رادم ىلعو  اًديعب ، هتيحنت  ىلإ  لي  رمعلا ، انمدقت يف  لكو  .لضفأ  اهلعجو 

.ةداعسلاو ةحصلاب  عتمتلل  ةيرورضلا  عادبإلا  ىلع  انتردق  اًضيأ  يحنن  تقولا ،

لصاوتلا ةداعإ  بلطتي  رمألاو  انهجاوت ؛ يتلا  تايدحتلا  بابسأ  اًعيمج  كردنو 

هنأش نم  ام  ةيتايحلا ، تالكشملا  عراصن  امدنع  انلخاد ، ئبتخملا يف  ءزجلا  عم 

.ىرخأ ةرم  انمادقأ  ىلع  فوقولا  ىلع  انتدعاسم 

اذإف اهب ؛ بتكت  يتلا ال  ديلاب  ةنميهملا ، ديلاب غ  ةباتكلا  ةينقت  عابتا  متيو 

اذإو ةنميهملا ، غ  ديلا  يه  ىرسيلا  كدي  نإف  ىنميلا ، كديب  بتكت  تنك 

طبترتو .ةنميهملا  ديلا غ  يه  ىنميلا  كدي  نإف  ىرسيلا ، كديب  بتكت  تنك 

يبناجب ةنميهملا  كدي  طبترت  نيب  كتالاعفناو ، كسدحب  ةنميهملا  غ  كدي 

كنإف ةنميهملا ، غ  كديب  ملقلا  طقتلت  نإ  امو  .كتصاخ  كفتلاو  يعولا ،

تلكلا طخ  لعج  بعصلا  نمف  غص ؛ لفط  رظن  ةهجوب  ايئاقلت  بتكت 

، لاح ةيأ  ىلعو  .اًبعص  ودبيس  ملقلاب  كاسمإلا  ىتحو  اًما ، اًحيحص  ودبي 
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ىلع كدعاست  نأ  اهنكو  كبلق ، قعأ  نم  اهبتكتس  يتلا  تلكلا  جرختس 

.اهب ٍعاو  نوكت غ  نيب  ام ، رمأ  لايح  ةيقيقحلا  كرعاشم  ليصوت 

يتلا تلكلا  نم  شهدنت  دق  ةنميهملا ، كديب غ  ةباتكلا  أدبت  نأ  درجو 

يتلا كرعاشم  ةوق  كفيخت  دقو  كتايموي ، رتفد  تاحفص  ىلع  كنم  باسنتس 

، تقولا نم  ةليوط  ةرتف  كلخاد  اهتنفد يف  نوكت  دق  كنأل  نانعلا ؛ اهل  تقلطأ 

كتاذ معدل  اهدعب  ةنميهملا  كدي  مادختسا  كنك  هنأ  كلذ  شهدملا يف  لعلو 

تحفص مادختساب  ةينقتلا  هذه  قيبطتل  ةقيرط  لضفأ  نوكتو  .ةساسحلا 

ىرسيلا ةحفصلا  ىرسيلا يف  كديب  بتكاف  نأ ، تنك  اذإف  كتايموي ؛ رتفد  نم 

، رسعأ تنك  اذإو  ىنميلا ، ةحفصلا  ىنميلا يف  كديب  بتكاو  كتايموي  رتفد  يف 

.حيحص سكعلاف 

: كلذل اًعيرس  ًالاثم  كيلإو 
ةنميهملا ديلا غ 

.مويلا نيزح  انأ 

.ديحو يننأل 

.دناسي دحأ  نكل ال 

.بسحف تقؤم  عضو  هنكل  معن ،

؟ دعو اذهأ  اًنسح ،

ةنميهملا ديلا 

؟ نيزح تنأ  َِمل 

.بسحف كلذك  رمألا  ودبي  لب  اًديحو ، تسل 

.كعم انأ  اًنسح ،

.نآلا نم  اًءدب  موي  لك  كعم  نوكأس 

.كلذب كدعأ  معن ،

فشتكت نيبو  .ًالعف  اًعفن  يدجي  هنإف  ًاطيسب ، طاشنلا  اذه  ودبي  ام  ردقب 

اهب بتكت  يتلا  ةغللا  نأب  رعشت  ةنميهملا ، ديلاب غ  ةباتكلا  لالخ  نم  كسفن 

؛ ًالعف يقيقح  اذهو  كلخاد ، فلتخم  نيأزج  نم  عبنت  ناتفلتخملا  كادي 

اذه كدعاسي  كلذل  قطنملا ؛ نع  ربعت  ىرخألاو  رعاشملا ، نع  ربعت  هادحإف 

.ةجيتنب أيس  ام  ناعرسو  كتاذب ، ًةلص  برقأ  كلعج  ىلع  طاشنلا 
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بائتكالا ىلع  بلغتلل  رشعلا  تاوطخلا  يف  طاشنلا  اذه  مدختُسيو 

كدعاسي ك  اهيلع ، زيكرتلا  كنك  يتلا  رومألا  ىلع  روثعلا  ىلع  كتدعاسمل 

ءارجإب كنأ  دجت  دقو  .بائتكالا  هب  كطيحي  يذلا  بابضلا  نم  جورخلا  ىلع 

كردنس اننأ  اذه  ثملا يف  لعلو  .طسبأ  كتايح  حبصتس  ماظتناب ، طاشنلا  اذه 

لك لب  اعلا ، وزغ  بغرن يف  نحنف ال  ًالعف ؛ ةطاسبلا  ةياغ يف  انتاجايتحا  نأ 

.يلخاد مالسب  رعشن  نأ  وه  هيف  بغرن  ام 

لمأتلا

ىلع كتدعاسمل  اًصوصخ  باتكلا  اذه  يف  ةدراولا  لمأتلا  تانير  تممُص 

بلغتلل ةلاعف  ةقيرط  يهو  ةيلخادلا ، ةيعادبإلا  كتاردق  عم  كلصاوت  ةداعإ 

ةرمغ نوكن يف  امدنع  تاردقلا  هذه  لهاجتن  نحنف  ةعرسب ؛ بائتكالا  ىلع 

رسك يف  ايويح  اًرود  بعلت  تاردقلا  هذه  نكل  هتشحوو ، بائتكالا  ةملظ 

، لقعلاو تالاعفنالا ، ب  لصاوتلا  قيرط  نع  ةغرفملا  بائتكالا  ةرئاد 

يتلا راكفألا  ةرئاد  قارتخا  ىلع  ةردقلا  ماتلا  يعولا  لمأت  ىدلو  .دسجلاو 

.رضاحلا ريدقت  وهو  اقح ؛ انجهبي  ام  ىلإ  انتداعإو  اًروف  بائتكالا  ىلع  ثعبت 

نك هنإ  ةلئاقلا  معازملا  معدل  ثاحبألا  نم  ةبك  ةعومجم  تيرُجأ  دقو 

هذه نكل  بك ، لكشب  بائتكالا  ةأطو  نم  فيفختلا  ماتلا  يعولا  لمأتل 

يه لوقلا  ةصالخو  .قرفلاب  عقاولا  انرعش يف  اذإ  الإ  ةدئافلا ، ةدع  جئاتنلا 

رعشن ام  يغت  ةلواحم  ىلع  بصني  انزيكرت  نإف  بائتكالاب ، رعشن  امدنع  هنإ 

عرسأ نكل  .هب  رعشن  يذلا  سأيلا  ةعاظف  نم  برهلا  انل  ىنستي  ىتح  هب ،

اذه نأل  بائتكالا ؛ رعاشم  لبقت  يه  بائتكالا  ةأطو  نم  فيفختلل  ةقيرط 
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انرظتنت اهلبقتب ، رقن  نأ  درج  كلذل ، انيلع ؛ نميهت  يتلا  ةيبلسلا  اهتقاط  ددبي 

.يقيقح يغت  ثادحإ  لمأتلل  نك  اذكهو  ةداعسلاو ، ةجهبلا 

امدنعف قالطإلا ؛ ىلع  كلذك  سيل  هنإف  اقاش ، ًالمع  ودبي  دق  لمأتلا  نأ  عمو 

كرعُشي ار  نكل   ) يقلتست وأ  سلجت  نأ  كل  ديفملا  نم  نوكي  لمأتلا ، سرا 

بائتكالا نكل   ) فقوتلا ىلإ  جاتحتف  لاح ؛) ةيأ  ىلع  بعتم  كنأب  بائتكالا 

كنم بولطملا  نوكيو  اهكولس ،) لواحن  يتلا  تاراسملا  يف  اًعيمج  انلقرعي 

ىلإ عمتست  نأو  كسفنت ، ةقيرطب  يعو  ىلع  نوكت  نأ  ةطاسبب  اهنيح 

اذه يف  ةدراولا  لمأتلا  تانير  كنم  بلطتت  نلو  .ةيباجيإلا  تاحرتقملا 

تانيرمتلا هذه  ةسرم  ركذت  وه  كيلع  ام  لكف  ًابك ؛ اًدوهجم  باتكلا 

.بسحف

ةفلتخملا لمأتلا  بيلاسأ  قيرفتلا ب  ةيفيك 

كيلعو لمأتلا ، ةزيكر  وه  لبقتلا ، ناونعب  ةوطخلا ١ : يف  روكذملا  لمأتلا  نإ 

كيلع يذلا  نيرمتلا  وه  اذه  لقألا ، ىلعو  قئاقد ، رشع  ةدمل  هتسرم 

أدبتس يمويلا ، كنيتور  ىلإ  اذه  لمأتلا  نير  مضبو  .موي  لك  هتسرم 

ربتعتو .ةداع  ةليلق  مايأ  نوضغ  يف  ةيرحلابو ، ةيرهوج  تايغتب  روعشلا 

ضعب اهيلع  تلخد  تانير  ةيلاتلا  تاوطخلا  يف  ةدراولا  لمأتلا  تانير 

دئاوف حنمل  ةممصم  يهو  ىلوألا ؛ ةوطخلا  يف  ةدراولا  كلت  نع  تاليدعتلا 

لك زربت يف  يتلا  تالكشملا  فادهتساب  كلذو  بائتكالا ؛ نوناعي  نيذلل  ةديدع 

.تاوطخلا نم  ةوطخ 

كسفنب اهلجس 
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ةءارق يه  هذه ، لمأتلا  تانير  ىلع  يصخش  عباط  ءافضإل  ىلثملا  ةقيرطلا  نإ 

؛ رخآ زاهج  يأ  وأ  رتويبمكلا ، وأ  لاوجلا ، فتاهلا  لجس  اهليجستو  صوصنلا ،

ةلاح يف  كلقع  نأ  طقف  دكأت  .كلقع  نم  ًالبقت  كألا  توصلا  وه  كتوصف 

ىلإ شت  ًاطاقن  لمأتلا  صوصن  دجتسو يف  اهليجست ، ءانثأ  ءاخرتساو يف  ءوده 

ىقيسوملا بحاصت  نأ  يرورضلا  نم  سيلو  اًبيرقت ، ةيناث  ةدمل  فقوتلا 

.تانيرمتلا

؟ لمأتلا تانير  ةسرم  َّيلع  بجي  ةرم  مك 

بائتكالا ىلع  بلغتلل  موي  لك  لمأتلا  تانير  نم  عون  ةسر  كحصنأ 

لك ةدم  نوكت  نأ  ىلع  ءاسملا ، رخآلاو يف  ًالثم ، حابصلا  هدحأ يف  ةعرسب ،

ليجست ةداعإ  كنك  ةدملا ، ليطت  نأ  تدرأ  اذإ  نكل  قئاقد ، رشع  هنم 

ةدافتسا ىصقأ  ىلع  كلوصح  نم  دكأتلل  فقوتلا ، ددم  ةلاطإو  نيرمتلا ،

.ةرم لك  ةنكمم يف 

؟ كلذ عطتسأ  ول   اذام 

لهف .كسفن  نوكت  اًنسح ؛ نوكت ...  مزاللا ل  تقولا  لمأتلا  تانير  كحن 

نوكت ار  كنأل  بعص ؛ اذه  كسفن ؟ نوكت  تقولا   ضعب  صيصخت  كنك 

اهل حيتت  نأ  نم  دب  ال  كلذلو  كسفن ! نوكت  الأ  ةلواحم  يف  ادج  ًالوغشم 

ىلع بلغتلا  ىلع  اندعاسي  يذلا  لمعلا "  " يه تانيرمتلا  هذهف  تقولا ؛

كمون ةرتف  ليلقت  لواحف  تقولا ، ةحاتإ  عطتست  اذإ   اذل  ةعرسب ؛ بائتكالا 

نم كيفاعت  ساسأ  يهف  لمأتلا ؛ تانير  ةسرمل  ةليل  لك  قئاقد  رشع  رادق 

.بائتكالا
٤١



؟ لمأتلا تانير  ةسرم  َّيلع  بجي  نيأ 

ال ناكم  داجيإ  كنك  لهف  ءودهلاو ؛ نامألاو ، ةحارلاب ، رعشت  نأ  مهملا  نم 

روعشلا كدعاسيس  ثيح  ءاخرتسالاب ؟ هيف  روعشلا  كنكو  دحأ ، هيف  كجعزي 

نم نير  لك  يف  زيكرتلا  ىلع  نامألاو  نانئمطالاو ، ةحارلاو ، ءاخرتسالاب ،

كحور يرست يف  نأب  تانيرمتلا  لك  ةقاطل  حمستس  مث ، نمو  لمأتلا ؛ تانير 

.لخادلا نم  كشعنتو 

لمأتلا تانير  كتسرم  تقو  ءانثتساب   ) سولجلا وأ  ءاقلتسالا  كنكو 

ضغإ كنكو  .كيلإ  دوعي  رمألاف  ماعطلا ،) لوانت  وأ  يشملا  اهيف  لخدي  يتلا 

نوكت نأ  مهملا  كأ ، ةحارلاب  كرعُشي  ام  يأ  وأ  تحوتفم ، هؤاقبإ  وأ  كينيع 

ةجاحب كنأ  ملعا  نكل  ةلكشم ، تسيل  هذهف  ساعنلا ، كبلغ  اذإ  نكل  ًاظقي ،

ناك اذإ  نيرمتلا ، ةسرم  ىلإ  دُع  ظقيتست ، نأ  درج  نذإ ، .مونلا  ىلإ  ةيلعف 

.تقو كيدل 

لمأتلا ةسرم  ءانثأ  راكفألا يف  نع  ةظوحلم 

يهف ًابايإو ؛ ًاباهذ  لوجتلا  اًمود يف  بغرت  انلوقع  نأ  ىلإ  كهابتنا  تفل  دوأ 

رمأ هنإ  .لمأتلا  كتسرم  يف  ًالئاه  اًرود  بعلتسو  ةطشن ، نوكت  نأ  بحت 

تدجو اذإ  كلذل  كلقع ؛ براحت  نأ  نيرمتلا  نم  ضرغلا  سيلو  يعيبط ،

هنأ ال ملعاو  اهدلجت ، الأو  كسفن  ىلع  وسقت  الأ  لواحف  كيلع ، نميهت  راكفألا 

يتلا راكفألا  نم  ثكلا  انم  لكلف  ٍواخ ؛ لقعب  لمأتلا  ةسرم  أدبي  دحأ 

رمأ اًضيأ  وهو  اًما ؛ ةينونج  راكفألا  هذه  نوكت  ام  ًانايحأ  هنإ  ىتح  هدوارت ،

قالطإو اهفرص  قيرط  نع  ةطاسبب  راكفألا  هذه  مكحتلا يف  نوكيو  .يعيبط 
٤٢



.كنع ةدعتبم  قلحت  ءسلا  ةميغك يف  بسحف -  اًديعب  حبست  اهعد  اهليبس - 

ىلع هزيكرتب  كهابتنا  ةداعتسا  ةطاسبب  كنك  ركفت ، كنأ  كردت  نأ  درجو 

.كسافنأ

ةسرم نم  اًءزج  اهرابتعاب  انراكفأل  انلبقت  وه  انه  اه  لبقتلا  نوكيو 

رعشن نلو  ةوقلاب ، ةمعفم  حبصتسف  اهحج ، حبك  انلواح  اذإف  .لمأتلا 

يه ام  نوكت  نأب  راكفألا  هذهل  انحمس  اذإ  امأ  اهيف ، بغرن  يتلا  ةنيكسلاب 

.انيلع اهترطيس  دقفتسف  هيلع ،

ةيزيفحتلا تارابعلا 

ةرابع يهو  لمأتلا ؛ تاوطخ  نم  ةوطخ  لك  ةياهن  ةيزيفحتلا يف  تارابعلا  أت 

توصب وأ  كسفنل  اهلوقت  نأ  نم  دب  الو  ةقيقحلل ، فيطلو  طيسب  نالعإ  نع 

اهنلعأف اذل  عم ، صخش  ىلع  وأ  عم  ناكم  ىلع  رصتقت  اهنأ ال  ك  ٍلاع ،

.كموي أدبت  نأ  لبق  حابصلا  طقف يف 

ديرت ةوطخ  ةيأب  أدبا 

بتك نم  ثكلا  لثم  ايطخ ، اًراسم  ذختي  باتكلا  اذه  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

وهو ةوطخ ؛ ةوطخ  هتيلعت  عبتت  نأ  يرورضلا  نم  سيلف  ةيتاذلا ، ةدعاسملا 

لكشب فقوتلا  مث  هحّفصت ، كنك  امدنع  ام ؛ باتك  ةدوج  ىلع  ةلالد  هارأ  ام 

عوضوملاب ةلصلا  ةقيثو  تاداشرإ  كيلإ  مدقت  اهدجتل  ام  ةرقف  ةءارقل  اوشع 

.باتكلا اذه  هيف  حجني  نأ  ىنأ  ام  وهو  باتكلل ؛ ماعلا 

٤٣



لصفلا ٤

ةوعد

ةبراحم ةيفيكب  ملع  ىلع  انأف  ةلحرلا ؛ هذه  يف  َّيلإ  مضنالا  ىلإ  كوعدأ 

دجت يف نأ  ىنأو  .زجعلاو  سأيلاو ، ةدحولا ، رعاشم  اًديج  مهفتأو  بائتكالا ،

تاباجإلا لك  كلمأ  ال  انأ  لاح  ةيأ  ىلعو  كدعاسي ، دق  ام  باتكلا  اذه 

دقو .يعم  تحجن  يتلا  قرطلا  اًديج  يعأ  طقف  يننكل  تامولعملاو ،

نم اعلا  ةيقب  عم  لصاوتلا  ةداعإ  ىلع  يتبرجتل  نيرخآلا  ةكراشم  ينتدعاس 

بلطأو ةدعاسملاب ، يدي  كيلإ  دمأس  يننكل  دوعولا ، عطق  يننك  الو  .يلوح 

اهمادختسال يف اهب  ةناعتسالا  ت  يتلا  ةدقلا  راكفألا  هذه  برجت  نأ  كنم 

ال كلذل  ًالعف ؛ تحجنو  ةيباجيإ ، جئاتنب  تتأو  نيرشعلاو ، يداحلا  نرقلا 

عطتست اذإو   قيرطلا ، فصتنم  تعطق  دق  نوكت  نأ  لبق  ًءاجر  لمألا  دقفت 

ةسرم نم  ىلوألا  ةوطخلاب  مزتلا  لقألا  ىلعف  ةفاك ، تاوطخلاب  مازتلالا 

.يمويلا لمأتلا 

لق برد   " هيلع قلُطي  ام  ًاثك  لب  لهس ، يفاعتلا  قيرط  نإ  دحأ  لقي   

انلعجي نأ  بائتكالا  نم  يفاعتلل  نكو  .اًما  هنع  ربعم  مسا  وهو  هوكلاس ؛"

، انراكفأ نع  اهفرصو  اهلبقت ، ملعتن  نأ  درج  نكل  ةملؤم ، قئاقح  كردن 

ةديدج ةقيرطب  ةايحلا  شيع  أدبن  انسفنأب ، ءانتعالل  ةديدج  قرط  داجيإو 

.لبق نم  اهانشع  يتلا  ةايحلا  ًاثك  قوفت  ةياهنلا  يفو  اما ؛

.تالكشم دجوت  ثيح ال  تركذت ؛ ىتم  رضاحلا  تقولا  ىلع  كهابتنا  زكر 

٤٤



كهجاوت يف يتلا  تالكشملا  ف  تالكشملا ، ىوس  ءيش  ركفت يف  نكت  اذإو  

كيدل تناك  ولف  اهنم ؛ يأ  كانه  سيل  ةظحللا ؟ هذه  يف  رضاحلا ؟ تقولا 

اهنإ ىرتأ ؟ اهلح ؛ لواحتس  لب  نآلا ؛ ةلمجلا  هذه  أرقت  تنك  ام  تالكشم ،

.ماتلا يعولا  كيلإ  اهمدقي  يتلا  ةدئافلا 

! ةعئار ةلحر  كل  ىنأو  كلضف ، نم  سلا  لصاو 

٤٥



اثلا ءزجلا 

رشعلا تاوطخلا 

٤٦



ةوطخلا ١

لبقتلا

ةيرحلا وحن  ىلوألا  ةوطخلا 

نمف بائتكالا ؛ نوناعي  نمل  ةبسنلاب  ادج  ةحم  ةيرصعلا  ةايحلا  نوكت  دق 

عتمتلاو فادهألا ، قيقحت  ةعتمم يف  ًاتاقوأ  نوضقي  عيمجلا  نأ  ودبي  ةيحان ،

ةايحلاب عاتمتسالاو  ةعئار ، فئاظو  لمعلاو يف  نيرخآلا ، عم  ةبيط  تاقالعب 

بائتكالا نوناعي  نم  اًديج  ملعي  ىرخأ ، ةيحان  نمو  .ةنكمم  ةجرد  ىصقأ  ىلإ 

نحنف هالعأ ؛ روكذملا  جذومنلا  نم  ضيقنلا  ىلع  كنأب  روعشلا  نوكي  فيك  انم 

نوتباث يف اننإف  مهتايح ،" اًمدقت يف  عيمجلا  زرحي   " نيبو .مالظلا  شيعن يف 

فيك بجعتنو  ةداعسلاب ، نومعني  مهو  انلوح  نم  سانلا  دهاشن  اننكامأ ،

.اهنم جرخنس  فيكو  ةلاحلا  هذه  ىلإ  قحب  انلصو 

هذه نم  اًقلطم  جورخلا  يف  لمألا  اًدقاف  نوكت  دق  رخآلا  بناجلا  ىلعو 

" ةيعيبط  " ةايح شيع  ةصرف  كل  ودبت  دقف  بائتكالا ، اعت  تنك  اذإف  .ةلاحلا 

تدقف دق  عقاولا  تنأ يف  نآلا  ىتحو  لايخلا ؛ نم  ًابرض  ةطاسبب  ىرخأ  ةرم 

، سأيلاو ءانعلاب ، روعشلا  نوكي  ارو  .ام  اًموي  كعم  كلذ  ثدحي  نأ  لمألا يف 

اًزجاح كانه  نأب  ًالعف  رعشت  ار  كلذل  فرعت ؛ ام  لك  غارفلاو  ىنعملا ، ءاوخو 

.اعلا ةيقب  بو  كنيب  لصفي  ايدام 

ةفرغلا جراخ  كقيرط  قشل  لئادبلا  نم  ديدعلا  تبرج  دق  نوكت  ار 

كتدعاسم اهنأش  نم  ةطخ  تعضو  دق  نوكت  ارو  اهيف ، شيعت  يتلا  ةملظملا 

٤٧



جالعلا تلوانت  دق  نوكت  ار  كلذكو ، جرخملا . داجيإ  يف  كفتلا  ىلع 

نأ نود  اهب  رعشت  يتلا  ةلاحلا  ايئاقلت  هدحو  غيس  هنأ  لمأ  ىلع  بسانملا 

نم هدهج  ىراصق  مكنم  ضعب  لذب  دق  ارو  .رخآ  ءيش  يأ  لمع  ىلإ  رطضت 

وأ ةجوز ، وأ  لزنم ، وأ  ةقومرم ، ةفيظو  ىلع  لوصحلاك  هفادهأ  قيقحت  لجأ 

.لضفأ لاح  متحبصأ يف  مكنأب  روعشلا  لمأ  ىلع  هرخآ ، ىلإ  ةديدج ، سبالم 

تيرتشا وأ  تنرتنإلا ، ىلع  تالاقملا  نم  ديدعلا  تأرق  دق  نوكت  ار  كلذك ،

تاعجتنملا دحأ  مايألا يف  ضعب  ءاضق  لاملا يف  نم  ثكلا  تعفد  وأ  بتكلا ،

تاسلج ىلع  تلصح  وأ  اجيإلا ، كفتلا  نع  تاودن  ترضح  وأ  ةيجالعلا ،

تلمعو يف ةديدج ، تامتها  كيدل  نوكت  نأ  تبرجو  يسفن ، جلاعم  عم 

ىلع ربكأ ؛ لكشب  ايعتجا  نوكت  نأ  ىلع  كسفن  تربجأ  وأ  ةديدج ، ةفيظو 

كل اهبلجي  يتلا  ىسألا  رعاشم  ددبتو  اًعفن  قرطلا  هذه  ىدحإ  يدجت  نأ  لمأ 

.بائتكالا

يف ةروطخلا  يف  ةياغ  تايكولس  يف  طارخنالا  مكنم  نوثكلا  برج  ارو 

يفف .كلذ  تلعف  دقف  اًديج ؛ كلذ  فرعأ  .يسفنلا  باذعلا  نم  برهلل  ةلواحم 

وأ لوحكلل ، نامدإلا  ناك  ءاوس  نكل  لمعلا ، نامدإ  يف  تعقو  انأ  يتلاح 

باكترا وأ  بيردتلا ، ةغلابملا يف  وأ  ةفوصوملا ، ةيبطلا  قاقعلا  وأ  تاردخملا 

وأ ماعطلا ، لوانت  فارسإلا يف  وأ  ةيحابإلا ، مالفألا  نامدإ  وأ  ماهنلا ، وأ  مئارجلا ،

هنأ ماع  لكشب  اهنيب  طبارلا  نإف  نامدإلا ، عاونأ  نم  رخآ  عون  يأ  وأ  خدتلا ،

َّيلإ ، ةبسنلابو  .لبق  يذ  نم  كأ  اًعئاض  كسفن  دجت  نامدإلا ، ةبون  ءاهتناب 

ًاتوص عمسأ  لب  طقف ، ائتكا  ةجلاعم  َّيلع  عتي  لازي  ال  هنأب  رعشأ  نكأ 

٤٨



يطارخنال يف ةقفشلل ؛ ةثمو  ةدئافلا ، ةدع  انأ  مكب  ربخيو  ينبنؤي ، ايلخاد 

.اًضيأ رمدملا  كولسلا  اذه 

هنأ وهو  هلوبق ؛ نك  ام ال  لبقتل  تقولا  ناح  اذه ، لك  مهفل  ةلواحم  يفو 

ك ال اًما ، دبألا  ىلإ  بائتكالا  ديدبت  اهنأش  نم  ةقراخ  ةوقب  يلحتلا  اننك  ال 

لبقت انيلع  كلذل  بسحف ؛ اذه  انتبغرل يف  عوطسلا  ىلع  سمشلا  رابجإ  اننك 

انه اهنأو  انلخاد ، يف  قيمع  ناكم  نم  عبنت  بائتكالا  رعاشم  نأ  ةقيقح 

.ميلس لكشب  فرصتن  انلعجلو  انتيحل ،

؟ انتيحل ِتلق  له  اًرذع ؟

نأ ةقيقحو  بائتكالا ، انتاناعم  رسفي  ةياغلل  هيجو  ببس  كانهف  تلعف ؛ معن ،

.ةطقنلا هذه  ىلإ  انلصوأ  يذلا  وه  انلخاد  اًقيمع يف  ًاناكم  كانه 

حضتي اذإ   ىتح  ام ، ببسل  ملظملا  ناكملا  هذه  نوعباق يف  اننأ  نم  دب  ال 

كنأ يف نم  نقيتت  نأ  ةظحللا  هذه  كنك يف  له  ًالثمف ، دعب ؛ ببسلا  اذه 

نكل ةيمازهنالا ، نم  اًعون  اذه  ودبي  دق  بسانملا ؟ تقولا  بسانملا يف  ناكملا 

نكمتن نأ  لبقو  .ةيادب  ةطقن  ربتعي  هتاذ  دح  ةيمازهنالا يف  ةطقن  ىلإ  كلوصو 

.ةزهلا لبقتب  نوكي  ءارجإ  لضفأ  نإف  بائتكالا ، نم  جرخملا  داجيإ  نم 

: ًالئاق بائتكالا  نوناعي  نيذلا  دحأ  بتك 

ضرتفملا نم  ناك  يتلا  ةناكملا  ىلإ  لصأل  نكأ  يننأل   يسفن ؛ مولأ  ام  ًااد 

يننأو  كاذ ، وأ  اذه  تلعف  تنك  ول  نآلا ، اهيلإ  تلصو  دق  نوكأ  نأ 

اذه نإ  لوقأ  نأ  لدعلا  نم  لهف  .ينس  لثم  مه يف  نم  هققح  ام  ققحأ 

٤٩



لحارم يف  قلقلاو  بائتكالا  تقولا  اذه  لاوط  اعأ  تنك  يننأ  ببسب 

؟ رخآ ءيش  يأ  لثم  اهلثم  ايح ، نم  اًءزج  تناك  هذه  اناعم  نأو  ةفلتخم ،

دقف يئطخ ، نكي  هنإ   لوقأ  نأك  ةعيرذ ، هذه  اناعم  مادختسا  دصقأ  الو 

شياعتلل قرط  داجيإ  لواحأ  تنك  يننكل  بائتكالاب ، ًالوغشم  اهنيح  تنك 

.ًاثك اههرك  مدعو  اهلبقتو ، اذ ، عم 

اذه نأ  تدجو  بائتكالا ، ىلع  بلغتلل  قرط  داجيإل  يتلواحم  ءانثأ  يفو 

اًرارم ركفأ  تنك  امدنعف  اًضيأ ؛ انأ  هيلإ  تلصوت  ام  ىلإ  لصو  دق  ضيرملا 

ناك بائتكالا ، ةرئاد  نم  يسفن  جارخإ  ةلواحمل  هلعف  َّيلع  بجي  يف  اًراركتو 

نكت هنأ   يأ  بائتكالا ؛ رحب  يف  ربكأ  لكشب  صوغلا  فاطملا يف  يهتني  

دنع ةلاحلا  هذه  ىلإ  يلوصو  ةيفيكو  بابسأ  ةفرعم  ةلواحم  نم  ىودج  كانه 

تناك لب  اًعفن ، راكفألا  هذه  ِدُجت  نكت  ثيح   ةجرحلا ؛ ةلحرملا  هذه 

حابص لك  ظقيتسأ يف  تنكو  .ةيواهلا  هاجتاب  لفسألا  ىلإ  ربكأ  لكشب  ينبذجت 

؛ اًعفن ءيش  ِدُجي  ءاسملا   لولحب  هنأ  دجأل  بائتكالا ، ينمزهي  الأ  ىلع  ةمزاع 

، ةملظملا هتفرغ  قمع  كأ يف  لغوتأ  تنك  بائتكالا ؛ يلبقت  مدعب  هنأل  كلذ 

. هل يتمواقم  نم  تصلخت  هلبقتبو ،

ةمواقملا نع  داعتبالا 

حجرأت رمألا  هبشي  ثيح  كسفن ؛ ايلخاد يف  اًعارص  بائتكالا  كتمواقم  ثِدُحت 

دوأ ال  : " كسفن لوقتو يف  ميلا ، ةهج  حجرأتت  كسفن  دجتف  ةعاسلا ؛ لودنب 

ةهج حجرأتت  مث  لمألا ، ةبيخو  بضغلاب  روعش  كحاتجيو  اذهب ،" روعشلا 

"، اًدبأ بائتكالا  ىلع  بلغتلا  عيطتسأ  نل  : " كسفن يف  لوقتو  راسيلا ،

٥٠



ىرخأ ىلإ  ةهج  نم  حجرأتلا  اذه  نوكيو  .ةيمازهنالاو  سأيلاب  روعش  كحاتجيو 

ثيح يسفنلا ؛ مالسلاب  روعشلا  ىلإ  لوصولا  ىلع  اندعاسي  ال  هنكل  اًكِهنم ،

ءيش يأ  لعفل  نيدعتسم  نوكنو  بائتكالا ، رخآ غ  ءيشب  روعشلا  بغرن يف 

.مالسلا كلذب  رعشن   

قيرط انللضو  ىوقأ ، هانلعج  بائتكالا ، انبراح  لك  اننأ  ةقرافملا يف  نمكتو 

انعطتسا اذإو  .انيلع  هترطيس  نحن  ددبن  ةوطخ ، ةوطخ  هلبقتب ، نكلو  يفاعتلا ،

ةيتايح ةلحرم  هرابتعاب  وه -  ك  بائتكالا  لبقتل  ةيفاكلا  ةعاجشلا  داجيإ 

نم جورخلا  ىلع  انتدعاسم  هنأش  نم  لخدم  حتف  أدبنس  اهيلإ -  هابتنالا  انيلع 

يف ةنماكلا  ةقاطلا  قالطإو  ءوضلا ، هاجتا  يف  سنو  ملظملا ، بائتكالا  قفن 

ردُهت يف تناك  يتلا  ةقاطلا  كلت  يفاعتلا ؛ لجأ  نم  اهيلإ  جاتحن  يتلا  انلخاد 

ىلع انعضول  انتحلصمل : اهمادختسا  نآلا  انناكمإب  راصو  بائتكالا ، لبقت  مدع 

.لمألا وحنو  بائتكالا  نم  يفاعتلا  قيرط 

ىذأ يأ  كَّس  نل 

كبذجي نلأ  ًالئاق : لءاستت  ارو  بائتكالا ، كلبقت  ةركف  لتحا  كنك  ار ال 

لب ىذأ ، يأ  كس  نل  ال ، ةباجإلا : سأيلاو ؟ مالظلا  ةوجف  قمع  ىلإ  كأ  اذه 

كتاذ ريدقتب  روعشلا  أدبتس  كنأل  بائتكالا ؛ نم  يفاعتلا  أدبتس  اذه  نم  ًالدب 

كترطيس دقفتسف  هتبراحم  نع  تفقوت  اذإ  كنأ  نم  ىشخت  ارو  .ربكأ  ةجردب 

يفاعتلا ةقاط  قلطتس  كنأل  ىوقأ ؛ حبصتس  ثيح  اذه ، ثدحي  نل  ال  هيلع ،

.بائتكالا ةبراحم  ايلاح يف  اهردهت  يتلا 

, ءيش لك  لبقت  ينعي  لبقتلا ال 
٥١



بسحف بائتكالا  لُّبقت  لب 

نع ةزجاع  تنك  اًديدحت  ةظحللا  هذه  يننأ يف  تلبقت  ائتكا ، تلبقت  امدنع 

ثدح دقف  يلخاد : يف  ام  ءيش  ثودحب  ترعشو  كلذ ، نم  كأ  هتمواقم 

عضولا اذه  نأ  كاردإ  ىلإ  يلاحلا  يعضو  يغت  ىلع  ردقب  اإ  نم  لوحت 

مهبائتكا نولبقتي  نمم  بائتكالا  ىضرم  ليو  .يفقوم  ةقيقح  وه  يلاحلا 

لوقي نأ  ةلاحلا  هذه  يف  رارقلا  نوكيو  ةيباجيإ ، تارارق  ذاختا  ىلإ  ًةيلك 

ةطقن يهو  ةلاحلا ؛" هذه  يف  وكل  يسفن  ىلع  مكحأ  ال  : " هسفنل صخشلا 

ةايح ءدبو  يرهوج  يغت  ثادحإ  ىلإ  يدؤت  يتلاو  ءافشلا ، قيرط  ةيادبلا يف 

.ةديدج

اذهف يف طقف ؛ بائتكالا  لب  كتايح ، تايبلس  لك  لبقت  ىلإ  ارطضم  َتسلو 

لك لعجي  بائتكالا  نأل  هيلإ ؛ رقتفت  يذلا  ةيؤرلا  حوضو  كحن  دق  هتاذ  دح 

ماكحإ نادقفب  وه  أدبي  ىتح  بائتكالا ، لبقت  أدبت  نإ  امو  .ايبابض  ءيش 

، هعم دحوتن  بائتكالا ، نم  برهلا  رارمتساب  لواحن  امدنع  اننأل  كيلع ؛ هتضبق 

هنإ لب  انلخاد ، ةلصأتم يف  ةفص  سيل  بائتكالا  َّنكلو  رخآ ، ءيش  يأ  عم  سيلو 

ىقبنس اننأ  لبقت  انيلع  سيل  كلذل  ةتقؤم ؛ ةلاح  نآلا و انتايح  رضاح يف  رصنع 

.اًدبأ انتلاح  ٌديدج يف  َّدَِجي  نل  هنأو  رهدلا ، دبأ  بئتكم 

نم رحب  طقس يف  نمل  اهنوطعي  يتلا  ءاربخلا  حئاصن  ىلإ  ءوجللا  كديفي  دق 

فقوت اذه ، نم  ًالدبو  .كأ  هيف  قرغتس  كنأل  مواقت ، الف  ةكرحتملا ، لامرلا 

رحب يف  انطوقس  نأ  ّلبقتو  كنزاوت ؛ طبضل  كيعارذ  درفاو  كسافنأ ، طاقتلال 

امدنعف .اهنم  جورخلا  قيرط  يف  ىلوألا  ةوطخلا  وه  ةكرحتملا ، لامرلا  نم 

٥٢



قرط داجيإو  هتمواقم ،"  " نع داعتبالاب  لبقتلا  نم  انل  دبال  بائتكالاب  ضر 

.هتضبق نم  انسفنأ  ريرحتل  ةديدج 

؟ اهلبقت نك  ةجردب ال  اًعشب  بائتكالا  ناك  ول  اذام 

هذه برجف  اهلبقت ، نك  ال  ةجردب  ادج  ٌعشب  بائتكالا  نأب  ترعش  اذإ 

هرابتعاب بائتكالا  ىلإ  رظنلاف  هراتخا ؛ نم  تنأ  كنأك  بائتكالا  لبقت  ةقيرطلا :

اذه نكل  ةنونجم ، ةقيرط  اهنظت  دق  .هتدح  نم  فطلي  هيف  رايخ  كل  ًائيش 

ةمواقم نع  فقوتلا  يف  ىلثملا  ةيجهنملا  ربتعيو  يرذجلا ؛" لبقتلا   " وه

دق ال كنأو  ودعلا ،"  " هاجت كأ  مدقتلا  كنم  بلطأ  اذهب  يننأ  ملعأ  .ةقيقحلا 

بلغتلل ةقيرط  ًالعف  اهنكل  اهمدع ، نم  ةبئاص  ةركف  اهنأ  نم  اًدكأتم  نوكت 

؛ همدقت فقُوت  يرذج ، لكشب  بائتكالا  لبقتت  امدنعف  ةعرسب ؛ بائتكالا  ىلع 

نع كلقع  فقوتي  اذهبو ، .كلخاد  ألا يف  نم  ديزملا  ثبت  دعت  كلذب   كنأل 

عقوت نع  فقوتي  ك  هتلبقت ، كنأل  اًراركتو ؛ اًرارم  يضاملا  ثادحأ  عاجرتسا 

اذه لوانتنس   ) لقعلا ةتو  ئطبت  امدنعو  .رخآلا  وه  هتلبقت  كنأل  لبقتسملا ؛

ألا نم  ديزملاو  ديزملا  ثب  فقُوت  اًقحال ،) كأ  ليصفتب  ثيدحلاب  عوضوملا 

.كلخاد يف 

انتدعاسم ىلع  لبقتلا  ةردق  ءارو  بابسأ  ةثالث 

ةعرسب بائتكالا  ىلع  بلغتلا  ىلع 

بائتكالا ىلع  بلغتلا  ىلع  انتدعاسم  ىلع  لبقتلا  ةردق  ءارو  لوألا  ببسلا 

ةقيقح لبقت  ىلع  اندعاسي  اذه  نإف  بائتكالا ، لبقت  دنع  هنأ  وه  ةعرسب 

لبقتأ : " ٍلاع ٍتوصب  كلوقبف  .نحن  ك  انسفنأ  لبقن  ةياهنلا ، يفو  انعضو ؛
٥٣



عم لماعتلا  انناكمإب  دعي  اننأ   لبقتت  دمع  غ  نع  كنإف  بئتكم " يننأ 

اننإف اذهبو ، .وه  عضولا ك  ءاقب  ىلع  رارمتسالا  عيطتست  كنأ ال  وأ  بائتكالا ،

نم ًالدبو  انرمغت ، نأب  اهتاذ  دح  ةفرعملا يف  كلت  اهبلجت  يتلا  ةحارلل  حمسن 

.قالطنالاب اهل  حمسن  بائتكالا ، ةمواقم  اهلك يف  انتقاط  رادهإ 

لبقتب اننإف  كلذل  سأيلاو ؛ ألا  نم  ديزملاب  اًروعش  لبقتلا  مدع  دلويو 

نل ضيضحلا " ىلإ  لصن   " امدنعو ضيضحلا ." ىلإ  انسفنأب  لصن   " ةيلك بائتكالا 

ماجسنالاب رعشن  بائتكالا  لبقتن  امدنع  نكلو  كلذ ، نم  أوسأ  ةلاح  نوكن يف 

موصعم غو  يلاثم  انرابتعاب غ  انسفنأ  لبقت  عيطتسن  اننأل  انسفنأ ؛ عم 

يه هذه  نكل  اًروهدت ، اهكأو  انتالاح  دأ  نوكن يف  دق  معن ، .أطخلا  نم 

لبن كانه  .يفاعتلا  قيرط  انل  بتو  اهرارسأب ، حورلا  اهيف  حوبت  يتلا  ةلاحلا 

انلخاد يف  نادجوي  ناذللا  ومسلاو  لبنلا  كلذ  بائتكالا ؛ لبقت  يف  ومسو 

يحنن ثيح  رهدزن ؛ انلعج  هنكو  ةيرشبلا ، تافص  ىمسأ  هو  اًعيمج ،

.بائتكالا هجو  اهعفرن يف  انك  يتلا  انتحلسأ  اًبناج 

ببسب وه  يفاعتلا  ىلع  انتدعاسم  ىلع  لبقتلا  ةردق  ءارو  اثلا  ببسلاو 

نمف يلثم ، كتايح " يف  رخني   " اداح ًابائتكا  اعت  تنك  اذإف  .يضلل  انلبقت 

راكفأب كسأر  جعي  ارو  يضاملا ، ىرج يف  يف  كفتلا  ىلإ  لي  نأ  لمتحملا 

ةقيرطلا هاجت  مدنلاب  روعش  كحاتجيو  يضاملا ، ءاطخأ  حالصإ  ةلواحم  نع 

هاجت بنذلاب  روعش  وأ  يضاملا ، يف  ةنيعم  فقاوم  عم  اهب  تلماعت  يتلا 

لبقتت امدنع  امأ  .هيلع  تنك  م  لجخلاب  روعش  وأ  ةدقلا ، كتايكولس 

نمو .ءاشن  فيك  اًمود  ست  ةايحلا ال  نأ  ةقيقح  لبقتت  اًضيأ  كنإف  بائتكالا ،

٥٤



ثيح ةنينطلاو ؛ يحورلا ، ومسلاو  ةنيكسلا ، رعاشم  عبنت  لبقتلا  اذه 

مدقتلا رح يف  تنأو  كديقي ، ام  كانه  دعي  ملف  يضاملا ، لالغأ  نم  ررحتتس 

ديحولا ليبسلا  وه  لبقتلا  نأ  كردتسو  .كرظتنت  يتلا  ةعساولا  قافآلا  وحن 

.اًمدق يضملل 

نم ءافشلا  ىلع  انتدعاسم  ىلع  لبقتلا  ةردق  ءارو  ثلاثلا  ببسلاو 

امدنعف فوخلا ؛ رعاشم  نم  انصلخي  لبقتلا  اذه  نأ  وه  ةعرسب  بائتكالا 

.هجول اًهجو  ههجاوتل  هبوص  كرحتت  كنإف  هنم ، برهلا  نم  ًالدب  فوخلا ، لبقتت 

نأ بناج  ىلإ  تاذلا ، مارتحا  هجو  جي يف  يذلا  دبتسملا  صخشلاك  فوخلاف 

اهيلإ  جاتحت  يتلا  ةعاجشلا  كحنو  لمألا ، رعاش  كرمغتس  هتهجاوم 

 - راكنإلاو فوخلا  يأ  تاقوعملا -  فقت  نل  مث  نمو  .ءوضلا  هاجت  مدقتت 

.نآلا دعب  كليبس  ةع يف  رجح 

هيلإ جاتحت  ام  لك  وه  لبقتلا  نوكي  دق 

ام لك  وه  اذه  نوكي  دقف  بائتكالا ، لبقت  ىوس  ًائيش  لعفت  نكت  اذإ  

تنك ام  لك  فرص  وه  لبقتلاب  روعشلاف  ءافشلا ؛ وحن  مدقتلل  هيلإ  جاتحت 

ودبت دقو  رضاحلا ، دومصلل يف  ةلواحم  يف  يضاملا ؛ هب يف  ثبشتلا  ىلإ  جاتحت 

نكل ديعب ، دح  ىلإ  اهقيبطت  بعصيو  ةيادبلا ، يف  ءاقمح  ةيجيتارتسإلا  هذه 

 - ةيدهلا هذه  لوبقب  كسفنل  تحمس  اذإف  رخآ ، ولت  اًموي  اهقبطت  نأ  برج 

يهو اهرا : ينجتس  اهنإف  اهيلع -  تءاج  يتلا  ةئيهلا  نع  رظنلا  فرصب 

.بائتكالا عم  ةرمتسملا  كبرح  نم  صلختتف  ةيلخاد ؛ ةيرحب  عتمتلا 

بائتكالا نم  صلختلا  ةيفيكل  ةيلمعلا  تاحارتقالا  ضعب  كيلإ 
٥٥



كلت ىرحألاب ، وأ  اعلا , عم  كبرح  اهمدختست يف  يتلا  كتحلسأ  ضفخا  . ١

: كسأر رودت يف  يتلا  راكفألا 

.هب رمأ  ام  مهفي  دحأ  � ال 
.اًدبأ ةلاحلا  هذه  نم  جرخأ  نل   �

.الواحم نم  ىودج  � ال 
.دعاسم دحأ  عسوب  سيل   �

.اًدبأ حجنت  نلو  ةميقع ، ةحيصن  اهنإ   �
، كنايك أل  ًابراحم  نوكت  نأ  نم  ًالدب  مالسلا  ةاعد  نم  نوكت  نأ  ةركف  عد  . ٢

.روعشلا اذه  نوكي  فيك  برجو 

بنجت وأ  كشارف ، ِقلتسا يف  لاثملا : ليبس  ىلع  نكمأ ، نإ  ةحارلا  ضعب  ذخ  . ٣

لواح وأ  تاديقعتلا ، نم  ةيلاخ  كتايح  لعجا  وأ  ةيرورضلا ، تامازتلالا غ 

.كنع ةباين  تهملا  ءادأب  نيرخآ  فيلكت 

هبتنت تقولا   ناح  دق  هنأل  يلاحلا ؛ تقولا  ةيعتجالا يف  كتعنقأ  عزنا  . ٤

متهالا طغض  لمحت  ىلإ  اًجاتحم  تسلو  كيفاعت ، ةلأسمو  كسفن  ىلإ 

.اًضيأ رخآ  صخشب 

ىلع ظافحلا  نولواحي  انم  ثكلاف  لطبلا ؛ رود  بعل  نم  ًاليلق  حرتسا  . ٥

ثكلا قيقحت  يف  انحجن  دقل  معن ، .حجان  اًصاخشأ  مهرابتعاب  مهتروص 

نذإ بائتكالا ؛ نم  يفاعتلا  قيقحت  حاجنلل يف  تقولا  ناح  نكل  ءايشألا ، نم 

.ةيولوألا فدهلا  اذه  ِطعأ 
٥٦



، لعفت حو  ءدبلاب ، ةيعيبطلا  يفاعتلا  ةيلمعل  حمساو  كسافنأ  طقتلا  . ٦

.كسفن معدل  هذه  كتقاط  ىلإ  جاتحتس  بائتكالا ، ةمواقم  نع  فقوتتو 

هيلع بلغتت  لو  بائتكالا ، لبقتل  دادعتسالا  تقو  ناح  دق  اه  ًاخأو ،

.كل بسانملا  ناكملاو  تقولا  ىلإ  جاتحت  كنإف  ةعرسب 

: ةظحلب ةظحل  بائتكالا  لبقتل  ةقيرط  كيلإو  . ٧

.ةظحللا هذه  هيناعت يف  يذلا  بائتكالا  لبقت   �
.ةفلتخم ةظحللا  هذه  لعج  ةلواحم  نع  فقوت   �

.نآلا كمامأ  ةحاتملا  تارايخلا  ركف يف   �
نأ ملعأ  انأ  .ةيذؤملا  راكفألا  وأ  قاهرإلاو ، ساسحإلاو ، روعشلا ، لبقت  أدبا 

كدعأو .رمألا  كل  حضوأ  ينعد  نكل  ةعقوتم ، ةيادب غ  ةطقن  ودبي  دق  اذه 

ةظحللا ك هذه  لبقت  اهيف  عيطتست  ةرم  لك  لمجأ يف  ةايحلا  ىرتس  كنأب 

.يلاحلا تقولا  اذه يف  يمالكب  قوثولا  ىلإ  جاتحت  ارو  يه ،

، هيلع يه  ةفلتخم ع  ةظحللا  هذه  لعج  ةلواحم  نع  فقوت  كلذ  دعب 

أدهي امدنع  ًاخأو ، .يه  اهلبقتو ك  هيلع  نوكت  دق  يف  كفتلا  نع  فقوتو 

نوكيل ٍفاك  هنكلو  دودحم ، لاجم  كمامأ  حاتيس  ةقحالتملا ، راكفألا  ليس 

.كمامأ ةحاتملا  تارايخلا  ىلإ  رظنتو  ام ، روظنم  كيدل 

اي كتتاف ، اهنكلو  ةلفاحلاب ، قاحللا  تلواح  كنإ  لقنل  لاثملا ، ليبس  ىلع 

غلاب عتجالا  كلذ  كتوفيس  عبطلاب  نآلا ؟ لعفت  نأ  كيلع  اذام  ةبيصملل !

، كدوارت بائتكالا  راكفأ  يذ  يه  اهو  اَّدج ، طبحم  كنإ  يهلإ ! اي  ةيمهألا ؛
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، يغبني ءيش ك  يأ  لمع  يننك  ال  ةدئافلا ، ميدع  يننإ  كسفنل : لوقتف 

! ةلفاحلاب قاحللا  نع  ولو  زجاع  انأ 

دق ةلفاحلا  نأ  لبقت  بائتكالا : نم  يظحللا  ررحتلا  ةقيرط  رود  أي  انهو 

امو .هيلع  يه  ةفلتخم ع  ةظحللا  هذه  لعج  ةلواحم  نع  فقوت  كتتاف ... 

، عتجالا روضحل  كمامأ  ةحاتملا  ىرخألا  تارايخلا  ركف يف  كعور ، أدهي  نإ 

هذه لحل  لعفأ  نأ  يننك  اذام  كسفن : لأساو  هليجأت ، كنك  دق  وأ 

؟ ةلكشملا

تقولا يفو  هيسانت ، وأ  هتمواقم ، وأ  بائتكالا ، لهاجت  لبقتلا  ينعي  ال 

لب لعفت ، نأ  هب  كربخي  ام  لعف  وأ  بائتكالا ، قيدصت  لبقتلا  ينعي  ال  هسفن ،

ىلإ ةجاحلا  نود  يعيبط  لكشب  سي  يرجي  ٍّيأ م  كرتل  لاجملا  حاسفإ  ينعي 

.ءيش يأ  يغت 

: هنأب كدعأ  يننكل  ةعاجشلا  لبقتلا  ةسرم  مزلتست 

.ىرخأ ةرم  كتايحب  كعاتمتسا  كيلإ  ديعيس 

.اًدوقن تدقف  كنأ  وأ  ةيواضوف  كتفرغ  نوكت  نأك  ةغصلا  ءايشألا  لبقتب  أدبا 

، ةلفاحلا فقوم  ىلع  كحضت  كسفن  دجتس  ةبكلا ، ءايشألا  ىلإ  كقرطت  لبقو 

نم اهيلإ  رظنلا  أدبتو  اهنأشب ، بضغت  يتلا  رومألا  ةيثبع  ىدم  نم  كحضتو 

اذ وه  ام  اقح  كردت  ةقيرطلا  هذه  كلعجتس  ك  يقطنمو ، لقعتم  روظنم 

نوكت يف امدنع  اهكل  يتلا  ةديجلا  ءايشألا  ريدقت  كيلع  بعصلا  نمف  ةميق ؛

نم اًءزجو  ًةداع  لبقتلا  حبصي  نإ  ام  نكل  رارمتساب ، ءيش  لك  عم  عارص 

حتفتتسو هتدقف ، ام  ىلع  زيكرتلا  نم  ًالدب  هكل ، ام  ةيؤر  أدبت  ىتح  كتايح ،
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.جراخلا كرظتني يف  يذلا  لجلا  ىرتل  كمامأ  ةايحلا  ذفاون 

ةطشنأ

بائتكالاب لبقتلاو  ةنامألا  ةقالع 

اهنع ةباجإلاو  ةلئسألا  هذه  ةساردل  تقولا  ضعب  ذخو  كتايموي  رتفد  حتفا 

.كتبوجأ دحأ  ىري  نل  هنأ  ىلإ  انئمطم  كناكمإ ، ردق  ليصفتلابو  ةنامأب ،

ةدحولاب كلخاد  رعشي  يذلا  بناجلا  عم  فطاعتب  اهنع  بيجت  نأ  لواحو 

: كتدعاسمو كهابتنا  بلطتي  يذلا  بناجلا  وهف  ألاو ؛

؟ ائتكا ىلع  ةرطيسلا  نع  يزجع  ىدم  ام   �
؟ ائتكا ودبي  فيك   �

؟ ائتكا ينيطعي  اذام   �
؟ ائتكا نم  يفاعتلل  دعتسم  انأ  له   �

؟ لبقتلا ينعي يل  اذام   �
؟ ائتكا تلبقت  اذإ  دقفأس  اذام   �

؟ ائتكا تلبقت  ول  حبرأس  اذام  سكعلاو ،  �
؟ ائتكا ىنتعا   فيك   �

؟ بائتكالا لبقتأ  جاتحأ   اذام  ىلإ 

اذل ةظحللا ؛ هذه  ةقيقح  لبقت  نم  انعن  يتلا  لماوعلا  نم  ثكلا  كانه 

: لماوعلا هذه  ديدحت  ىلع  كتدعاسمل  طاشنلا  اذه  كيلإ 
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؟ اهبنجت لواحأ  يتلا  رعاشملا  وأ  تايركذلا  وأ  راكفألا  ام   �
؟ ينع اًديعب  اهفرصل  لعفأ  اذام  ىرحألاب ، وأ  اهبنجتأ ، فيك   �

؟ لبقتلا مدع  ةجيتن  هعفدأ  دق  يذلا  نمثلا  ام   �
راكفألا هذه  بنجت  يتلواحم  نم  كلذك  ررضتي  دق  يذلا  نم   �

؟ رعاشملا وأ  تايركذلا  وأ 

وأ تايركذلا  وأ  راكفألا  هذه  بنجت  لواحأ  امدنع  يسفن  يذؤأ  فيك   �
؟ رعاشملا

فيكو بائتكالاب ، كتقالع  نع  ةيؤر  كيدل  حبصتس  ةلئسألا  هذه  نع  ةباجإلاب 

داقتنال ةصرف  سيل  طاشنلا  اذهو  .هبنجتت  فيكو  كقاعأ ، وأ  كلذ  كدعاس 

.ًاليلق لضفأ  وحن  ىلع  كسفن  ةفرعمل  ريونت  ةظحل  هنكلو  كتاذ ،

لبقتلا لجأ  نم  ماتلا  يعولا  لمأت  مادختسا 

بائتكالا ىلع  بلغتلل  يساسألا  عونلا  وه  لمأتلا  تانير  نم  عونلا  اذه  نإ 

قيبطت كنكو  .طقف  قئاقد  رشع  وحن  ةدمل  هتسرمل  ممصم  وهو  ةعرسب ،

ةقيرط لضفأ  نكل  صنلا ، ةءارق  ءانثأ  هتيلعت يف  عابتا  لالخ  نم  نيرمتلا 

ءاوس نكمأ ، نإ  كتوصب  هلجس  اذل  كل ؛ اًدشرم  كتوص  مادختساب  نوكت 

نم اهغ  وأ  رتويبمكلا ، وأ  يحوللا ، زاهجلا  وأ  لاوجلا ، فتاهلا  لجس 

.فقوتلل تامالع  ينعت  طاقنلا  نأ  ركذتو  .ةينورتكلإلا  ةزهجألا 

هنأ نم  دكأتو  ءاطغ ، ىلع  وأ  شارفلا ، ءاقلتسالاك يف  كل  اًحيرم  اًعضو  ذختا 

نم دكأتف  سولجلا ، لضفت  تنك  اذإو  .ءفدلاب  رعشت  كنأو  دحأ ، كجعزي  نل 
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ىلع ناترقتسم  كيمدق  نأو  هيلإ ، دنتست  رهظ   يذ  يسرك  ىلع  كسولج 

ةرهز ةيعضو  سولجلا يف  بغرتو يف  اجويلا  ةضاير  سرا  تنك  اذإو  .ضرألا 

.كرهظ دانسإ  عيطتست  تمد  ام  اذهب  سأب  الف  ستوللا ،

، رخآ اًقيمع  اًسفن  ذخ  مث  ...ءطبب  هرفزاو  اًقيمع ، اًسفن  ذخو  كينيع ، ضمغأ 

رعشت يتلا  رتوتلاو  طغضلا  تايوتسم  نم  للقيس  ام  وهو  ...ءطبب  هرفزاو 

.روفلا ىلع  اهب 

وأ يقلتسي  يذلا  ناكملاب  رعشاو  ...هب  ًايعاو  نكو  كدسج  ىلإ  هبتنا  نآلاو 

اذه فشكتساو  يسركلا ، ىلع  مأ  شارفلا  ناكأ يف  ءاوس  كدسج  هيف  سلجي 

سلجت يذلا  ناكملل  ةبلصلا  ىنبلاب  رعشا  .ايدسج  هيف  دجوت  يذلا  ناكملا 

نيدي كانه  نأك  كيمدق  ىلع  كهابتنا  زكر  نآلاو  ...هيلع  يقلتست  وأ 

ىلإ يرسي  يذلا  ءفدلا  ساسحإب  رعشاو  .بناجلا  الك  نم  هسسحتت 

نم ءزج  لكب  رعشاو  ...تيئرملا  ناديلا غ  ناتاه  هدس  نيب  كيمدق ،

ىلعأ كلذكو  هعباصأو ، كيمدق  صمخأ  ناديلا  ناتاه  دس  نيب  كيمدق ،

يتلبر وحن  ىلعألا  ىلإ  كهابتناب  كرحت  نآلاو ، ...لحاكلاو  بعكلاو  كيمدق 

رعشاو قاسلا ، ىلإ  هبتنا  نآلاو ، ...هنم  الك  دس  نيديلاب  رعشاو  قاسلا ،

كيتبكر ىلإ  هبتنا  نآلاو ، ...كيلجر  نم  ءازجألا  هذه  ناسسحتت  نيديلاب 

، كيلجر نم  ةيولعلا  ءازجألاب  ناكس  هو  نيديلا  ليختو  كيذخفو ،

، كنطب ىلإ  هبتنا  نآلاو ، ...كدسج  نم  ءزجلا  اذه  يرسي يف  ءفدلاب  رعشاو 

يف يرسي  ءفدلاب  رعشاو  كنطب ، يبناج  ىلع  تعوضوم  نيديلاب  رعشاو 

هيلع تعوضوم  نيديلاب  رعشاو  ردصلا ، ةقطنم  ىلإ  هبتنا  نآلاو ، ...كدسج 
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...كدسج ءفدلا يف  يرسي  نيب  كردصب  رعشاو  فلخلا ، نمو  مامألا  نم 

دي لكب  رعشاو  كيفتك ، هاجت  ىلعألا  ىلإ  ناكرحتت  نيديلاب  رعشا  نآلاو ،

ناطبهت نيديلاب  رعشا  نآلاو ، ...ةدح  ىلع  فتك  لك  ئفدت  يهو  هنم 

نيديلاب رعشا  نآلاو ، ...كعباصأ  فارطأ  ىلإ  الصت  ىتح  ىرسيلا  كعارذ  هاجت 

هاجتاب ناكرحتت  نيب  اهئفدتو ، ىنميلا ، كعارذ  هاجتاب  لفسألا  ىلإ  ناكرحتت 

ءزجلا ىلإ  كتبقر  نم  ناكرحتت  نيديلاب  رعشا  نآلاو ، ...كعباصأ  فارطأ 

ةبتكم  .هنادس   نيب  ءفدلاب ، هلك  كسأر  ناطيحتو  كسأر ، نم  يولعلا 

دمحأ يحمرلا 

لخاد ءاوهلا يف  يرسي  نيب  كسفنت  ط  ظحالو  ...كسافنأ  ىلإ  هبتنا  نآلاو 

ةرم ىلعألا  ىلإ  دعصي  مث  كنطب ، ىلإ  لصي  ىتح  لفسألا  ىلإ  كرحتيو  كفنأ ،

امدنع ثدحي  يذلا  يدسجلا  روعشلا  ىلإ  هبتنا  ...كفنأ  نم  جرخيو  ىرخأ 

، راكفألا كنهذ  ىلإ  ردابتت  دق  كسفن ، ىلإ  هبتنت  نيبو  ...كسَفن  ىلإ  هبتنت 

...ءسلا ةميغلا يف  ىشالتت  ك  َشالتت ؛ اهعد  نكل 

نيب هب ، يعو  ىلع  نكو  كسفنت ، ةقيرط  ىلإ  اًديور  اًديور  كهابتنا  دعأو 

ىلع اهيف  سفنتت  ةرم  لك  بقارو  فنأ ...  نم  جرخيو  كنطب  يف  لخدي 

كسفنت ك لبقتت  اًديدحت  ةظحللا  هذه  كنأ يف  كفتلا يف  كنكو  ...ةدح 

نع فرصنت  اهعد  مث  اهلبقت  اًددجم ، كسأر  ىلإ  راكفألا  دوعت  امدنعو  ...وه 

اًديدحت ةظحللا  هذه  هنأ يف  ملعاو  ...كسََفن  ىلإ  ىرخأ  ةرم  هبتناو  كسأر ،

، كدسج اذ  وه  اه  ...نوكي  نأ  بجي  ك  ثدحي  ءيش  لك  اذ  وه  اه 

لبقتت كسْفن  عدو  ...اهيلع  نوكت  نأ  بجي  يتلا  لاحلا  كراكفأو يف  كسفنو ،
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.وه ِرسي ك  كسََفن  عدو  ...اًما  اهل  ملستستو  ةظحللا ، هذه 

نم يفاعتلا  أدبتس يف  عوبسأ ، لاوط  ايموي  ترم  اذه  لمأتلا  نير  كتسرو 

أدبت اهب   ناإلا  نم  ًابك  اًردق  لمأتلا  ةينقت  بلطتت  عبطلابو ، .بائتكالا 

.ةياغلل ةشهدم  اهجئاتن  نوكتس  نكل  لمعلا ،

ةيزيفحتلا تارابعلا 

دعي .يلخاد و  شيعي  يذلا  بائتكالا  كلذ  ا يف  ينم  ءزج  لك  لبقتأ 

، مث نمو  مويلا ؛ اهلبقت  اكمإبف  ةملظلا ؛ ةمواقم  َّيلع 
.ةيناث روعشلا  كلذ  ينقحسي  نل 

رداصم نم  ديدعلا  َّيدلو  اًنايحأ ، ينباتني  هنكل  بائتكالاب ، اًضيرم  تسل 

اذه نم  جرخملا  حضتيسو يل  بائتكالا ، نم  يفاعتلا  ىلع  دعاست  ةوقلا 

.هدجأ ىتح  تقولا  لوطي  نلو  بائتكالا ،

هجوأ لك  عم  شياعتلاو  ءاّطخ  ناسنإ  يننأ  ةقيقح  لبقت  مويلا  يننك 

دعي .صقان و  يننأ  ينعي  لكلاب  روعشلا  نأ  ىرأ  نآلا  ترصو  .يصقن 

.اًبئتكم وكل  اههرك  وأ  اذ ، دلج  وأ  بائتكالاب ، يروعشل  يسفن  مول  َّيلع 

لك ىلع  ةرطيسلا  ىلإ  ةجاحلاب  روعشلا  نع  فقوتلا  مويلا  اكمإب  راص 

" ميظعلا خلا  "ـ مالستسالاو ل ايح ، ءيش يف 

.رظتني يذلا 
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ةوطخلا ٢

ةقثلا

كتايح ىمسأ يف  ةوقب  ةناعتسالا 

ناسنإ كانه  له  ن ؟ ةقثلا  حز ! كنأ  نم  دب  ال  ةقثلا ؟ "

."؟ ءيشب وأ  دحأب ؟ قثي  ةيلقعلا  هاوق  لماكب  عتمتي 

ًابيرقت ليحتسي  بائتكالا ، نع  ةجتانلا  سأيلاو  طونقلا  رعاشم  انرمغت  ح 

ام ىلع  كنأب  رعشت  ال  ًالثم ، نآلاف  ماري ؛ ام  ىلع  سيس  ءيش  لك  نأ  داقتعا 

.اًعم ناقفاوتي  تاذلاب ال  ناإلاو  بائتكالاف  اذكه ؛ اًبئتكم  نوكت  امدنع  ماري 

، دحأ يأب  وأ  ءيش  يأب  ةقثلا  نع  كزجُعت  ةجردل  ةياغلل  اًبضاغ  نوكت  دقو 

يف تنك  ام  كتدعاسم ، هنك  م  يأ  كانه  ناك  ول  هنأ  كلذك  نظت  ارو 

! نآلا اهيلع  انأ  يتلا  ةلاحلا  هذه 

ام ءيش  ةردقب  ةقثلا  نوكت  ةملظملا ، بائتكالا  فرغ  يسيبح  نوكن  امدنع 

دي  " اننأب نمؤي  انم  ثكلاف  ادج ؛ ةبعص  ةلأسم  انتدعاسم  ىلع  ام  صخش  وأ 

نونمؤم اننإ  رومألا ؛" نطاوب  لكب  ميلعلا  صخشلا   " اننأ وأ  ةديحولا ،" نوعلا 

نيرخآلا ةدعاسم  لبقن  اننإف ال  كلذلو ، .اندعاسي  نأ  نك  ام  كانه  سيل  هنأب 

ىلإ انجايتحا  ىدم  نم  لجخن  ك  .انرعاشم  نومهفتي  ال  مهنأ  انم  انظ  انل ؛

داعبإ لواحنو  انم ، فيعضلا  بناجلا  اذه  ةيؤرب  دحأل  حمسن  الف  نيرخآلا ؛

، ديدش طونقب  رعشن  دق  كلذك  .انتدعاسم  مهضرع  لهاجتب  هنع  نيرخآلا 

.ةفرغلا جراخ  ىلإ  ولو  انع ، نودعتبي  نيب  مهب  ثبشتن  عقاولا  اننإ يف  ىتح 
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هذه موقتو  .بائتكالا  ةيهام  مهفل  ةلواحم  يف  انسوؤر  يف  راكفألا  لوجتو 

انلهاجتو اًفطل ، كأ  انكو  ةيدج ، كأ  لكشب  انلواح  اذإ  هنأ  داقتعا  ىلع  ةلزعلا 

يذلا انلخاد  فيعضلا  بناجلا  كلذ  توص  انسرخأو  انتالاعفنا ، تبكو  انفوخ ،

نكل بائتكالا ، نم  يفاعتلا  عيطتسنسف  انتايح ، اًمدق يف  انيضمو  ألاب ، رعشي 

.حجني اذه ال 

تزجع يننأب  تررقأ  امدنع  الإ  يقيقح  يغت  ثدحي  يتلاح ،  ىلإ  ةبسنلاب 

ةمكح كأو  ربكأ ، ءيش  ىلإ  جاتحأ  يننأو  يدرف ، بائتكالا  ىلع  بلغتلا  نع 

ىوقأ يننأ  دقتعأ  نأ  ينم  اًديدش  اًرورغ  ناك  هنأ  تكردأو  .ضرغلا  اذهل  ينم 

هذه ينترمغ  دقو  .ينم  ىوقأ  وه  ام  كانه  سيل  هنأو  ةايحلا ، يف  ءيش 

يلوتب رخآ  ءيشل  حسلاو  عجارتلا  يننك  هنأ  تكردأ  ثيح  ةحارلاب ؛ ةوطخلا 

.رومألا مامز 

ةوقلا هيمسأ  نأ  بحأو  ًالعف ، يقيقح  ينم  ىمسألاو  ربكألا  ءيشلا  اذه  نإ 

تاذلا وأ  ةيهلإلا ، ةوقلا  لثم : هل ، ىرخأ  تاحالطصا  كانه  نكل  ىمسألا ،

ادج ةيقيقح  ةوق  تدجو  دقف  همسا ، ناك  ام  ايأو  .ةيهلإلا  ةيانعلا  وأ  ىمسألا ،

.بائتكالا ىلع  بلغتلا  ىلع  ينتدعاس  يعاولا ، يلقع  قوفت 

نظأ ال  قح ؟ لوقت  ام  له  ةظحل ، يرظتنا  يهلإ ! اي  : " مكدحأ لوقي  دق 

اذل اًما ؛ اهمهفتأ  لعف  ةدر  يهو  يسفنب ،" هارأ  نيح  اذه  قدصأس  اذه !

ةيانعلا اندعاستس  ةقيقحلا ، .كل يف  اًحوضو  كأ  رمألا  لعجأ  نأ  لواحأ  ينعد 

ردصم نم  هيلإ  ةجاحلا  ِّسمأ  نحن يف  يذلا  معدلا  يقلت  ىلع  ىمسألا  ةيهلإلا 

هفرعن انلخاد  ءزج  يه  ةيعاولا  تاذلاو  .ةيعاولا  انتاذل  نوع  خ  هنأ  ملعن 
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ىمسألا انتوق  امأ  ةايحلا ، انكفت يف  ةقيرط  لكشي  يذلا  ءزجلا  يهو  اًديج ؛

لقعلل يمويلا  رتوتلاو  قلقلا  قوفي  ةمكح ، كأو  ربكأ  انلخاد  ءزج  يهف 

هذه عم  لصاوتلا  ىلع  ةدعاسملا  كنك  لمأتلا ، تانير  كتسرو  .يعاولا 

ىتح نوكسلا ، اذهب  رعشت  نإ  امو  .ةنئمطملاو  ةئداهلا ، ةنكاسلا ، ةقطنملا 

دجتسو ىشالتت ، ادج  ةجعزم  ودبت  تناك  يتلا  كراكفأو  كفواخم  نأب  رعشت 

ماتلا يعولل  ةمظتنملا  ةسرملابو  .ةيصعتسملا  كتالكشمل  ةديدج  ًالولح 

ذختت نإ  امو  ىمسألا ، كتوقب  كلاصتا  قيمعت  رارمتسالا يف  كنك  لبقتلاو ،

ىمسألا ةوقلا  نأ  دجت  ىتح  ةقثلا ، ضعب  بستكتو  ةغصلا ، تاوطخلا  ضعب 

.كتدعاسمل ًااد  ةدوجوم 

طقف ةديقعلاب  رمألا  قلعتي  ال 

انلقع نأ  انكاردإب  لب  انم ، ىمسأ  ٍةوقب  انناإ  ةرورضب  طقف  رمألا  قلعتي  ال 

ةديقعلاب ةقالع  هل  سيل  ام  وهو  ىمظعلا ، ةوقلا  وه  سيل  كفتلا  طرفملا يف 

قوثولا انيلع  انلخاد  ةيماس  ةوق  كانه  ديكأتلابف  اًضيأ ؛ ةيناحورلاب  لب  طقف ،

ةسر اهيلإ  لصنس  يتلا  ةنكاسلا  ةعقبلا  كلت  اهيلإ يف  لوصولا  نكو  اهب ،

.لمأتلا

ةيؤرلا حضتت  نيب  كلذل  ايدئاقع ؛ اًروصق  سيلو  ةيناحور ، ةلكشم  بائتكالا 

قالطإو انيلع ، يعاولا  انلقع  ةرطيس  نم  ررحتلا  ىلإ  جاتحن  انلوقع ، مامأ  كأ 

ئبتخملا ءزجلا  كلذ  عم  لصاوتلا  ةداعإ  ملعت  اننكو  .يقيقحلا  انناإل  نانعلا 

نأب ملع  ىلع  نحن  نيب  هعم ، لصاوتلا  اننك  يذلا  ءزجلا  كلذ  انلخاد ؛

، انلخاد يوقلا  ءزجلا  اذهب  انتقث  دادزت  نيبو  ماري ، ام  ىلع  نوكيس  لبقتسملا 
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بائتكالا ىلع  بلغتلا  اننك  اذل  هسكع ؛ ال  رايتلا ، هاجتا  حبسن يف  نأ  ملعتن 

.ىلاعت هللا  ىمسألا -  ةوقلا  هذه  ىلع  لكوتلا  قح  انلكوت  اذإ  ةعرسب ،

تقو هتدناسم  مدعل  هنم  ىمسألا  ةوقلا  هذهب  مكضعب  ناإ  فعضي  ار 

دق رمألا  كلذ  نأ  وأ  هل ، باقع  هنأب  هرعُشي  دق  ام  وهو  ام ؛ ةلكشم  هعوقو يف 

يه ىلاعت  هللا  ةردق  نأ  ملعن  نحنف  بنذلا ، وأ  يزخلاب  رعشي  ىتح  ثدح 

وأ يف ام ، ةلكشم  عقن يف  امدنعو  هدوجوب ، قيدصتلاو  هب  ناإلا  انيلع  ءيش 

؛ وحنلا اذه  ىلع  ست  ال  رومألا  َّنكلو  اهل ، ايروف  الح  رظتنن  اهب ، ر  ةمزأ 

نكلو انع ، ٍضار  غ  ىلاعتو  هناحبس  قلاخلا  نأ  كشلا يف  انرواسي  دق  اذهلو 

ىلع انتدعاسم  ىلع  ىلاعت  هللا  ةردقب  قثنو  انناإ , ددجن  نأ  ذئنيح , انيلع ,

.كلذ لك  نم  مغرلا 

: ميكح صخش  ىلع  ثدح  ام  صقف  ًاثك ، هَّمهأ  ًلح  صخش  ىأر 

صخشب اذإو  لزنملا ، حطس  ىلعأ  ىلإ  تدعصف  ًالئاه ، ًاناضيف  كانه  نأ  تيأر 

انأ ال ، : " ًالئاق هتبجأف  دعصا ."! دعصا ، : " يل لوقيو  براقب  يراوجب  حبسي 

". ذقنتس ةزجعم  كانه  نأب  قي  ىلع 

حاصو براقب  رخآ  صخش  رم  يرصخ ، ىلإ  ءاملا  ىوتسم  لصو  امدنع  اًقحال ،

ةزجعم كانه  نأب  قي  ىلع  يننأب  هتبجأف  براقلا ؛ ىلإ  دعصأ  نأب  َّيف 
، يراوجب ثلاث  براق  رم  املو  يردص ، ءاملا  ىوتسم  زواجت  مث  ذقنتس ،

.ذقنتس ةزجعم  كانه  نأب  قي  ىلع  يننإ  تلقو  ضرعلا ، تضفر 

ةرئاطلا مقاط  ىقلأف يل  ةيحورم ، تلصو  ينقذ ، ءاملا  ىوتسم  زواجت  املو 
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لخدي يف ءاملا  ناك  نيب  تمتمتف  اهنتم ، ىلع  دعصأ  نأب  َّيف  اوحاصو  ًلس ،
ثدحتس ةزجعم  كانه  نأب  اإل  ىرخأ  ةرم  ضرعلا  تضفرو  يمف ،

.قرغلا نم  وجنأسو 

، ِتأت اهنكل   ةزجعملا ، رظتنأ  تللظ  : " ميكحلل صخشلا  اذه  لاقف 

ىلاعتو هناحبس  قلاخلا  نأب  تسسحأف  قرغأ ، يننأب  رعشأ  انأو  تظقيتساو 

، اذه لوقت  فيك  ملعأ  ال  : " ًالئاق هيلع ، درو  ميكحلا  كحضف  ينع ،" ٍضار  غ 

براوق ةثالث  يف  ةلثمتم  ةدحاو  ةزجعم  تسيلو  تازجعم  كتتأ  دقف 

!". ةيحورمو

؛ ناوألا تاوف  دعب  طقف  نكلو  اندعاستس ، تناك  يتلا  نوعلا  دي  كردن  ًانايحأ 

انناإ  ديدجت  انيلع  اذهلو  .ةظحللا  هذه  كل يف  ام  رسخن  انلعجي  دق  ام 

وحن انيديأب  ذخأيو  انهجوي ، يذلا  انلخاد ، احورلا "  " ءزجلا كلذب  رعشن 

.حيحصلا قيرطلا 

تاونق حتف  ديعت  نأ  اهنك  يتلا  تافرصتلاو  تايكولسلا  ىلع  ةرظن  ِقلنل 

.انيدل يلخادلا  احورلا  بناجلا  عم  لاصتالا 

دادعتسالا

لبقت نأو  كتايحل ، اًهبتنمو  اًيعاوو  اًحتفنم  نوكت  نأ  وهو  دادعتسالاب ؛ أدبتل 

، لذُبي ٍدوهج  سيل  دادعتسالاو  .كتلحر  ايمتح يف  اًءزج  ربتعت  يتلا  تايغتلا 

هلبقت ؛ انيلع  بجي  ام  لبقت  هنإ  .بسحف  دادعتسالا  نم  ةلاح  هنإ  لب 

ىلع حاتفنالا  يه  لبقتلا  دعب  ةيلاتلا  ةوطخلا  نوكتو  .بائتكالا  نم  ىفاعتن 

دادعتسالا ربتعيو  .قباسلا  لصفلا  يف  اهانلوانت  يتلا  ةوطخلا  يهو  ةلحرلا ؛
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اًما أرطي ؛ دق  رظنلا ع  ضغب  بردلا  اذه  ىلع  سلا  ةرورضب  رارقإلا  وه 

تنكأ ءاوس  مهب ، بيحرتلاو  ءاشعلا  لوانتل  فويضلا  لابقتسال  بابلا  حتفت  ك 

.ال مأ  مهبحت 

رمأ هنكل  كترطيس ؛ نع  يلختلا  وه  دادعتسالا  ةيلمعلا ، ةيحانلا  نمو 

نع يلختلا  ةيفيك  نم  نيدكأتم  انسلو  لوهجملا ، وحن  سن  اننأل  فيخم ؛

لوانتن انعد  نكل  نمآ ، انسفنأ  ىلع  ظافحلل  انلوح  ءيش  لك  ىلع  انترطيس 

دمتعت تنك  ع  يلختلا  وه  يقيقحلا  دادعتسالاف  برق ، نع  موهفملا  اذه 

دق تقولا  نأ  دقتعأ  كلذل  كعم ؛ حجني  هنأ   نظأ  ام  وهو  نآلا ، ىتح  هيلع 

.فلتخم بولسأ  ةبرجتل  ناح 

: ةيبلس ةيكولس  طاأب  كسمتن  دق  فيك  حضوت  ىرخأ  ةصق  كيلإ 

ميكحلاو لجرلاو ، رمنلا ،

ةفاح ىلإ  لصو  نأ  ىلإ  هنك ، ام  ىصقأب  ىرجف  ر ؛ هدراطي  لجر  كانه  ناك 

ةفاح قوف  نم  لجرلا  رظنف  ةوقب ، هقحالي  رمنلا  لظو  يرخص ، ردحنم 

دعب ىلع  يرخصلا  ردحنملا  راوجب  ا  دق  تابن  نصغ  ىل  يرخصلا  ردحنملا 

لصو يتلا  ةظحللا  نصغلاب يف  كسو  لجرلا  زفقف  لفسألل ؛ ةليلق  راتمأ 

سفنت نيب  ةسارشب ، رجمزي  ذخأف  يرخصلا ، ردحنملا  ةفاح  ىلإ  رمنلا  اهيف 

.ءادعصلا لجرلا 

لفسألا ىلإ  لجرلا  رظنف  نصغلا ؛ ضرقي  أدبو  هرحج  نم  رأف  أ  اهنيحو ،

ىلإ رظني  ذخأ  مث  ققحملا ، توملا  ينعي  ام  وهو  رتم ، ةئاالث  عافترا  نم 
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نم كانه  له  : " ًالئاق حاصو  هدعاسي ، نم  دجي  نأ  ًالمأ يف  لفسألاو  ىلعألا 

!". ةدجنلا ودعاس ؛ ينعمسي ،

، ميكح لجرل  توصلا  اذه  ناكو  ردحنملا  لفسأ  نم  أي  ًاتوص  عمس  ةأجف ،

كيلع نكلو  كدعاسأس ، انأ  : " هل لاقف  لجرلل ، ثدح  ام  دهاشو  اًسلاج ، ناك 

."؟ لعفتس لهف  طبضلاب , كل  هلوقأ  ام  لعفت  نأ 

هلوقت ام  لك  لعفأس  : " ًالئاق حاصو  توصلا ، عمس  ح  لجرلا  قِعُصف 

!". كلضف نم  ذقنأ  نكلو  طبضلاب ،

كنم جاتحت  اهنكل  كذاقنإل ، ةدحاو  ةقيرط  كانه  : " ًالئاق ميكحلا ، هيلع  درف 

". ناإلاو ةعاجشلاب  ىلحتت  نأ  ىلإ 

يف رجمزي  رمنلا  لازي  ال  نيب  نصغلا ، فعُضي  رأفلا  ضرق  أدب  حو 

هذفنأسو لعفأ  نأ  َّيلع  اذام  لق يل  كلضف  نم  : " ًالئاق لجرلا  حاص  بضغ ،

". شاقن نود 

". نصغلا كرتا  : " ًالئاق ميكحلا ، توص  هاتأف 

رظن مث  ققحملا ، توملا  ثيح  عافترالا ؛ اذه  نم  لفسألا  ىلإ  لجرلا  رظنف 

ةليلق مادقأ  دعب  ىلع  بضاغلا  رمنلاو  نصغلا ، ضرقي  لازي  وهو ال  رأفلا  ىلإ 

."؟ انه ينبيجي  رخآ  دحأ  نم  امأ  : " ًالئاق خرصف  يرخصلا ؛ ردحنملا  ىلعأ 

نصغلاب ثبشتن  بئتكم  نوكن  امدنع  اننإف  ةصقلا ، هذه  لطب  عم  انيأر  كو 

نم لسوتن  كلذ  عمو  هكرتل ، نيدعتسم  نوكنو غ  ةوق ، نم  انيتوأ  ام  لكب 

نصغلا نوكي  دق  تنأ ؟ ثبشتت  ناصغألا  نم  عون  يأبف  ةدعاسملا ، لجأ 
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نوكي دق  وأ  ةدحولا ، ىشخت  كنأل  هنع ؛ داعتبالل  دعتسم  تنأ غ  رخآ  اًصخش 

م ىشخت  كنكلو  هشيع ، يف  رارمتسالا  ايدام  كناكمإب  دعي  ةايح   ط 

ًافوخ انيلإ  ةبسنلاب  فولأم  وه  ا  ثبشتن  اننإف  نذإ ، كنع ؛ نورخآلا  هلوقيس 

طوقسلاب ايئاهن  هدقفنس " ، " هانكرت اذإ  اننأ  نم  ىشخنو  .يغتلا  ةهجاوم  نم 

رمأ هنأ  ملعأ  انأو  انم ، بائتكالا  اوناع  نمل  عئاش  قلق  ردصم  وهو  ةيواهلا ؛ يف 

.ادج فيخم 

تدمتعا يننأ  ملعأ  اًفلتخم ؟ ًائيش  برجن  اذإ   ةحاتملا  تارايخلا  ام  نكل 

عتأ نأ  تملعت  دقف  ينيمحتس ؛ اناكمإو  اردق  نأ  ىلع  ًاليوط  ًاتقو 

يذلا ديحولا  صخشلا  يننأب  نمؤأ  نأو  نمثلا ، ناك  هم  اذلا  ءافتكالاب 

، ةدحولاب ترعش  يننأ  وه  اذهل  يبلسلا  بناجلا  نكل  دعاسم ، هرودق 

ام ًاثك  يننكل  يسفنب ، ةقثاو  رهاظلا  نم  ودبأ  تنك  ارو  سأيلاو ، ءايتسالاو ،

نأ ًاثك  ينملؤي  ناك  هنأل  ينع ؛ نيرخآلا  كلذب  دِعُبأف  ةموتكو ؛ ةظفحتم  تنك 

مستت نيرخآلاب  اقالع  تناك  كلذكو  اقح ؛ هب  رعشأ  ام  نورخآلا  فرعي 

.هب رعشأ  يذلا  ألا  فيفختل  ةيبطلا  قاقعلا  لوانتأ  تنك  وأ  بارطضالاب ،

ةجرد ىصقأ  ىلإ  ةدعتسم  تنك  نيح  ةجرح ، ةلحرم  ىلإ  تلصو  دق  تنك 

غ رخآ  ءيش  ىلع  دتعالا  يننك  يننأ  يف  كفتلا  دعاس  دقو  غتلل ؛

عقاولا بائتكالا  ءبع  نم  يسفن  ريرحت  ىلع  ةوقب ، رطيسملا ، يعاولا  يلقع 

نم ًالدب  دعاسم  هتعاطتساب  رخآ  ًائيش  نأ  داقتعالا  يننكم  ك  يلهاك ، ىلع 

.بائتكالا لالغأ  نم  يسفن  ريرحت  ىلع  ةيتاذلا  ةرطيسلا  يتسرم 

حتفنم لقع  بحاص  نك 
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ىلع كتدعاسم  ىلع  ةردقلا  هل  ىلاعت  هللا  عم  كلصاوت  نأب  قي  ىلع  نك 

، انداسجأو انلوقع ، يف  رثؤي  بائتكالاف  يسفنلا ، مالسلاب  روعشلا  ةداعتسا 

وحن مدقتلا  قيرط  نع  انحاورأ  جالع  ىلإ  ةلاحلا  هذه  جاتحن يف  اذل  انحاورأو ؛

ىلحتن نأ  نم  دب  ال  كلذ ، أدبن  و  .اهعم  لصاوتلاو  ىمسأ ، ةيناح  ةوق 

تاتش ةململو  ىرخأ ، ةرم  ةداعسلاو  اضرلاب  روعشلا  ىلع  اندعاستل  ةعاجشلاب ؛

ذاختال ربصلاب  يلحتلا  انيلع  بجي  اذهل ، ةلوهسب ؛ اًعفن  اذه  يدجي  الو  .انسفنأ 

اذه ال نكل  .تارمو  تارم  عتنس  اننأ  ملعلا  عم  رغصلا ، ةيهانتم  تاوطخ 

هتاوطخ وطخي  يذلا  غصلا  لفطلا  كف  بائتكالا ؛ نم  ىفاعتن  نل  اننأ  ينعي 

، ماري ام  ىلع  اننأب  ناإلل  اهيلإ  جاتحن  يتلا  ةقثلا  ينبنس  ًاثك ، عتيو  ىلوألا 

.كلذك نوكيس  ءيش  لك  نأو 

يقيقحلا انيعار 

؛ ىلاعت هللا  ةردق  وه  يقيقحلا  انيعار  نإف  اناعرتو ، انب  ينتعت  انمأ  نأ  عمو 

، ةردقلا هذه  عم  لصاوتلا  ةداعإ  ةيفيك  ملعت  لوح  انتايح  ةلحر  رودت  كلذلو 

كلذك .انيوبأ  تاثوروم  نع  يلختلا  قيرط  نع  ةيقيقحلا ، انتاوذ  فاشتكاو 

هذه عم  لصاوتلا  ديعنو  انلجأ ، نم  انادلاو  هغاص  يذلا  بلاقلا  نع  دعتبن 

علطتلاو انيضام ، رظنلا يف  ةداعإ  ىلع  انتدعاسم  عيطتست  يتلا  ةيناحلا  ةوقلا 

بائتكالا نأ  دجنل  ءارولا  ىلإ  رظننس  لعفن ، امدنعو  .قرشملا  لبقتسملا  ىلإ 

.ةميظع ةميق  هل  تناك  هيناعن  انك  يذلا 

؟ ةايحلا احورلا يف  بناجلا  عم  لصاوتن  فيك 

لصتملا انلخاد ؛ احورلا  بناجلا  كلذ  عم  لصاوتلا  يف  هتقيرط  انم  لكل 
٧٢



ىلإ ثدحتلا  قيرط  نع  ًالثم  كلذ  نوكي  دقو  .نوكلا  اذه  ىمسألا يف  ةوقلاب 

كرعاشم نيودت  قيرط  نع  اهعم  لصاوتلا  وأ  اهمعدل ، ةنيعم  تادرف  انسفنأ 

ةقيرطلا تنأ  رتخا  نكل  اندعاسي ؛ نأ  هللا  نم  وجرن  نأو  ةركفم ، ةنيفدلا يف 

.كبسانت يتلا 

يرمأ ضوفأ  هلعفأ ، رخآ  ءيش  كفتلا يف  نع  زجعأو  سأيلا ، رمغي  امدنع 

ىلإ لقتنأ  مث  ةرايسل ، يمامألا  دعقملا  يف  ةسلاج  يسفن  ليختأف  هللا ؛ ىلإ 

قح هللا  ىلع  لكوتأو  .رومألا  مامز  هللا  ةدارإ  ىلوتتف  يفلخلا ؛ دعقملا 

كلذل اًروف ؛ رتوتلا  يشالتب  رعشأف  اقح ؛ يلخاد  يف  كلذ  رعشتسأو  لكوتلا ،

يدنو حجني ! هنإف  لعفأ ، امدنعو  اذه ، لمع  ركذت  اًمود  َّيلع 

لك ربدت  تلواح  يننأل  ثدحي  اذه  نأ  كردأ  ىضوفلاب ، ايح  جعت  امدنع 

فقوتأ ةغرفم ، ةقلح  يف  رودأ  يسفن  دجأ  امدنع  كلذل  يسفنب ؛ ءيش 

؛ هيلإ اهلك  يرومأ  ضوفأو  العو ؛ لج  قلاخلا  نم  ةدعاسملاو  ددملا  بلطأو 

يسفن ركذأو  هيلإ ." يرمأ  مِّلسأ  نأ  َّيلع   " هنأب يسفن  اهب  ربخأ  ةقيرط  يهو 

ذخآس : " يسفن يف  لوقأو  قلاخلا ، ةيعم  يف  يننأب  رعشأف  اًمود ؛ اذهب 

يف اذه  تلعف  اذإو  ةدعاسملاو ." نوعلا  قلاخلا  نم  بلطأو  بابسألاب ،

.لضفأ لاح  يف  يننأبو  ةعاس ، نوضغ  يف  فالتخاب  رعشأ  فورظلا ، كلحأ 

سوكرام

يننكلو ةدعاسملاو ، نوعلا  العو  لج  قلاخلا  نم  بلطأو  عرضتأ ، تنك 

، الص تصلخأو يف  ءاعدلاب ، تححلأف  اعد ، بيجتسي  هنأب ال  رعشأ  تنك 

ةقاطب رعشأ  تنك  كلذ ، اهيف  لعفأ  تنك  ةرم  لك  يفو  .هيلإ  يرمأ  تضوفو 
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، هتردقو هتمظعو  قلاخلا  ةيعم  ترعشتساف  ينحاتجت ، ةيناحور  ةيباجيإ 

كأو ًالاح  لضفأ  تحبصأ  يننأب  ترعشو  .كئاعدل  بيجتسيس  ًتح  وهف 

ىمسألا ةوقلا  عم  لصاوتلا  دعاس  دقل  معن ، .لمألاب  ةمعفمو  اًرارقتسا 

وأ يبلسلا ؛ كفتلا  نع  قلاخلل  ءاعدلاو  عرضتلا  ينفرص  دقف  ًاثك ،

بائتكالا ناك  يتلا  راكفألا  لادبتسا  ىلع  لصاوتلا  اذه  دعاس  ىرحألاب ،

يف ةياغ  اًصخش  وك  ىد  قلعتت  يتلا  راكفألا  كلت  ينهذ ؛ يف  اهعرزي 

ءاعدلاو عرضتلا  اذه  دعاس  دقف  اذل  ايح ؛ ترمد  دق  يننأو  ءوسلا ،

ياج .ةبك  ةيسفن  ةحارب  روعشلا  ىلع  قلاخلل 

ىلع هللا  ىلع  لكوتلا  اندعاسي  فيك 

؟ ةعرسب بائتكالا  ىلع  بلغتلا 

لك ىلع  ةرطيسلا  ةلواحم  نع  فقوتلاب  ساسألا  هللا يف  ىلع  لكوتلا  قلعتي 

ىلإ انتجاح  نوكت  ار  هنأ  ينعي  ام  قلاخلا ؛ ىلع  لكوتلاو  انلوح ، ءيش 

ىلإ انتجاح  نإف  كلذك  انبائتكا ، دودسم يف  قيرط  ىلإ  انلوصول  اًببس  ةرطيسلا 

ىلإ ةمواقملا , ىلع  ةيرطفلا  انتردق  مِّجُحت  انلوح  يرجي  ام  لك  نم  دكأتلا 

دق ار  اننأل  كلذ  ميكحلاو ؛ ئداهلا  يلخادلا  انتوصب  قثن  ال  اننأ  بناج 

لظي كلذ ، عمو  نآلا ، هعس  ىلع  نيرداق  دعن  مث ،  نمو  ٍتاونس ؛ هانتكسأ 

.هعمسن نأ  رظتني  لازي  الو  توصلا ، اذه  عس  نكمملا  نم 

يهف انرهوج ؛ يفو  انقعأ ، يفو  انلخاد ؛ هللا  ةمظع  رعشتسن  نأ  بجي 

، ةقيقحلا هذه  لبقتن  نإ  امو  .انع  ةلصفنم  تسيلو  انحور ، ميمص  لخاد 

انحن هل ، دودح  ءاكذو ال  ةوقب  رعشن  ىتح  ةوقلا ، هذه  عم  لصاوتلا  أدبنو 
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ةليسولا وه  لمأتلا  لعلو  .انلخاد  شيعي  هلك  نوكلا  نأكو  ةايحلا ؛ هايإ 

نل ءيش  لك  نأب  ةقثلا  ىلع  اندعاست  يتلا  ةيلآلا "  " وهف ةوقلا ؛ هذهب  روعشلل 

.ةظحللا هذه  يف  اًضيأ ، ماري  ام  ىلع  اًساسأ  اننإ  لب  ماري ، ام  ىلع  طقف  نوكي 

اذه يف  اهب  ىصوملا  لمأتلا  تانير  ىلإ  عتسالاو  ةطشنألا  ةسرو 

وأ ةميلسلا ، انترطف  عم  لصاوتلا  ةداعإ  ءدب  اننكميس  عوبسأ ، ةدمل  باتكلا 

ءوجللا اننك  يذلا  يقيقحلا  انتوص  نمكي  انهو  انلخاد ؛ احورلا يف  بناجلا 

نم انيتأتس  اهنأ  أطخ  اننظ  يتلا  ةبوجألا  ةفرعمل  ةبيصعلا  تاقوألا  يف  هيلإ 

بو اننيب  هاجتالا  ةيئانث  لصاوت  ةانق  لمأتلا  ةسرم  حتفتو  .ةيجراخ  رداصم 

، هللا ىلع  انلكوتو  ةطشنألا ، هذه  ةسرم  راركتبو  .انلخاد  ةميكحلا يف  تاذلا 

ةبوجألا ع دجنسو  ناإو ، ةفرعمو ، ةيؤر ، انيدل  دلوتت  ثيح  اُنناإ ؛ ىَوقي 

.قئاقد نوضغ  انلخاد يف  انلغشي يف 

ءاعدلا وه  اًنايحأ  رمألا  هبلطتي  ام  لك 

: ءاسملاو حابصلا  عرضتلا يف  ةيفيك  ىلع  ًالاثم  كيلإ 

: حابصلا

كيلإ يرمأ  تضوف  يهلإ ،

يقيرط سملتأ  ىتح  صب  رِّون 

احومطو يفادهأ  ققحأو  ايح  اًمدق يف  يضملل  ةوقلا  ينحنماو 

: ءاسملا

ةنيكسلا ينحنما  يهلإ ،
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اهيغت نع  زجعأ  يتلا  ءايشألا  لُّبقتل 

اهغأ نأ  يعسوب  يتلا  ءايشألا  يغتل  ةعاجشلاو 

.هنيب قرفلا  ةفرعمل  ةمكحلاو 

ةطشنأ

ةلئسألا نع  ةباجإلا  يف  ةنميهملا  كدي غ  مدختساو  كتايموي ، رتفد  حتفا 

لصوتلا ىلع  كتدعاسمل  ةرصتخم  ةبوجأ  ىلع  ةلثمأ  دجتسو  ةضافتساب ، ةيلاتلا 

: كب ةصاخلا  تاباجإلل 

؟ ةيصخشلا ادوهج  ائتكا  ىلع  بلغتلا  تلواح  فيك  . ١

.يرعاشم لهاجتب  ةداعس  كأ  نوكأ  نأ  ىلع  يسفن  رابجإ  تلواح 

؟ ةيصخشلا ادوهجم  تتأ  مب  . ٢

لاح يف  نوكأ  نأ  ىلع  ءيش  دعاسي  و  كأو ، كأ  بائتكالاب  ترعش 

.لضفأ

ىمسأ ةوق  كانه  نأ  ةيؤر  نع  ينفقويو  يموي  لكشب  هلعفأ  يذلا  ام  . ٣

؟ دعاسم اهنك 

.ةيحض يننأب  رعشأ  وأ  يلوح ، نم  لك  نم  بضغأ 

دعاسم اهنك  نوكلا  اذه  ةوق يف  ةيأ  دجوت  هنأب ال  روعشلا  نوكي  فيك  . ٤

؟ ائتكا ىلع  بلغتلا  ىلع 

.سأيلاو عايضلاو ، ةدحولاب ، روعشلا 
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: ةيلاتلا ةلئسألا  نع  ةباجإلا  ةنميهملا يف  كدي  مدختسا  نآلاو 

داجيإ ىلع  دعاسيس  قلاخلا  نأب  ماتلا  ناإلاب  روعشلا  نوكي  فيك  . ١

؟ هيلإ قوتأ  يذلا  يسفنلا  مالسلا 

تنكو اًفيعض ، ناك  اإ  نأل  احورلا ؛ ءافصلاو  ةحارلاب  اًروعش  نوكي 

ىلع لكوتلا  نسحأ  نأو  اإ  ديدجت  ىلإ  ةجاحب 

.قلاخلا

؟ ًالمأ كانه  نأب  روعشلا  ىلع  ردقأ  هيلإ   جاتحأ  يذلا  ام  . ٢

ىلع يننأو  ماري , ام  ىلع  نوكيس  ةياهنلا  ءيش يف  لك  نأ  ةفرعم  ىلإ  جاتحأ 

.اذهب قي 

ام فصو  عم  ةيناحور , ةلحر  بائتكالا  نم  يفاعتلا  نأب  ناإلا  يننك  له  . ٣

؟ هيلع يوطنت  ةلحرلا  هذه  نأ  دقتعأ 

، اذكه ًاثك  اذ  هرك  نع  فقوتلا  ىلع  يوطنتس  ةلحرلا  هذه  نأ  ىرأ 

.كأ يسفن  بحأ  نأ  مُّلعتو 

؟ ائتكا ةهجاوم  هللا يف  ةردقب  ةناعتسالا  يننك  فيك  . ٤

ءاوس ينمهليس  هنأب  قيلاو  قلاخلا ، ىلع  لكوتلاو  بابسألاب ، ذخألاب 

كلحأ نم  جورخلا  ىلع  دعاسي  نم  هدابع  نم  يل  رخسيس  وأ  ليبسلا ،

.اهب رمأ  يتلا  تاقوألا 

؟ مالسب ةلحرلا  كلت  ر  ىتح  هلعفأ  نأ  ىلإ  جاتحأ  يذلا  ام  . ٥
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.قلاخلا ةيع  راعشتسالا 

؟ يموي لكشب  ةدعاسملا  بلط  يننك  فيك  . ٦

، ءاعدلاو ةالصلاو  ةدعاسملا ، بلطل  لمأتلا  ةسرم  يننك 

.ايموي رتفد  هديرأ يف  ام  نيودت  وأ 

؟ اهيلإ جاتحأ  يتلا  ةدعاسملا  تيقلت  يننأ  فرعأس  فيك  . ٧

كأ ةمعفمو  ةدحولاب ، اًروعش  لقأو  لضفأ ، لاح  يف  يننأب  رعشأ  امدنع 

.لمألاب

احورلا بناجلا  عم  لصاوتلل  لمأت  نير 

ينعت طاقنلا  نأ  ركذتو  يصخشلا ، كتوصب  نيرمتلا  اذه  لجست  نأ  لضفألا 

لصاوتلا ةلحر  كذخأي يف  نيرمتلا   ةسرمل  ةقيقد  ذخ ١٥  مث ، .فقوتلا 

: احورلا بناجلا  عم 

عيطتست كنأ  نم  دكأتو  نمآو ...  حيرم  ناكم  يف  ِقلتسا  وأ  سلجا ،

كأ يف ِخرتساو  ًافزو ، اًقيهش  ذخ  ةطاسبب  نآلاو  ءاخرتسالاو ...  ءاقلتسالا 

فرصنت اهعدو  قلقت ، الف  كدوارت ...  راكفألا  دجتسو  كشارف ...  وأ  كيسرك 

ظحالو اهب ...  ثبشتت  الو  بسحو ...  ِض  اهعد  تءاج ...  ثيح  نم  اًديعب 

ربع رفاسي  نيب  هيلإ  هبتناو  كمسج ...  نم  جرخيو  لخدي  وهو  كسََفن 

 ... كأ هسبحا  هسبحا ...  هسبحاو ...  اًقيمع  اًسفن  ذخو  كمف ...  وأ  كفنأ 

يخرتسي كمسجب  رعشا  جرخي  نيبو  هقلطأ ... ! مث  هسبح ...  رمتسا يف 

فيك رظناو  ...ىشالتت  يهو  كتهبج  ىلع  قلقلا  طوطخ  ظحالو  اًما ... 
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كقلحب رعشاو  ةدودشم ...  دعت  كيتنجو   تالضع  نأو  ككف ، يخرتسي 

تالضعب رعشاو  كردص ...  فيوجت  نم  جرخي  رتوتلا  عدو  يخرتسي ، وهو 

هلك كمسج  لقثب  رعشاو  ةدودشم ...  دعت  و  يخرتست ، يهو  كتدعم 

نآلا كقلقي  ام  يأ  وأ  فواخم  ةيأ  كيدل  دعت  يسركلا ...   كأ يف  قرغتسي 

ءارضخ ةبصخ ، ةباغ  كسفن يف  ليخت  كراكفأ ...  عم  اًعيمج  َشالتت  اهعد  ... 

يدنلا رضخألا  بشعلا  نم  ةعساشلا  تاحاسملا  ىلإ  رظناو  اهتحئار ، مش  ... 

...عيدب رهن  ...رهن  ةفاح  ىلع  اذتنأهو  ...سمشلا  ةعشأ  ءوض  تحت  ألألتي 

دعصا رهنلا ...  بناج  ىلع  براق  كانهو  ...ةآرملا  نكاسو ك  عساوو  ليوط 

سلجا اهيلع ...  ئكتتل  ةحيرم  ةمخف ، ةبك ، دئاسو  هب  دجتل  براقلا ...  يف 

ىداهتيف ءودهب ...  كرحتلا  براقلا  أدبي  ىتح  هيف  رقتست  نإ  امو  ةيحيرأب ... 

ام كانه  سيل  مث ، نمو  براقلا ؛ دشري  نم  كانهو  ةعجبلا ...  ك  قفرب 

اذإ قلقت  الو  كلوح ...  نم  رظنملا  لجب  عتمتساو  طقف  سلجا  ...كفيخي 

هعمست يف فوس  ام  لكو  دوجوم ...  هنأب  طقف  رعشا  لب  هتيؤر ، عطتست   

لوطب كبراق  كرحتي  نيب  ءاملا ، نايرج  توص  ةبوذع  وه  ةظحللا  هذه 

 ... قلق وأ  فواخم  ال  ةظحللاب ، عتمتساو  ِخرتساو ، سلجا ، رهنلا ...  ةحفص 

اذ وه  اهو  كمامأ ...  ةليمج  ةريزج  كانهو  ديعب ...  نم  رهنلا  ةفض  ىرتو 

لكو كرمغي ، يسفنلا  مالسلاب  رعشتف  ةريزجلا ...  ةيحان  هجتي  براقلا 

لجرتتو ةريزجلا ، ىلإ  لصت  مث  كأ ...  مالسلاب  ترعش  ةريزجلا ، نم  تبرتقا 

 ... نامألاب يحوي  ناكم  هنإ  ةريزجلا ...  وسكي  بابضلا  ىرتو  براقلا ...  نم 

نايرج توصو  ةباغلا ، لج  كنتفي  كتايح ...  هتيأر يف  ناكم  لمجأ  هنإ 

...لبق نم  رعشت  ك   نامأ  يف  كنأب  رعشتو  راجشألا ...  فيفحو  ءاملا ،
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كأو يف كأو ...  كأو ...  ًءاخرتسا ...  كأ  نوكتو  شعنملا  ءاوهلا  قشنتستو 

اًرون ديعب ...  نم  اًرون  ىرتو  ةريزجلا ...  معي  يذلا  نامألاب  روعشلا  اذه  لظ 

، كنم برتقي  نيبو  كهاجت ...  كرحتي  بابضلا ...  طسو  عطسي  ًاتفاخ 

دادزيو كلخاد ...  دلوتي يف  لجلاب  رعشتو  ةقاطلاب ...  كد  هنأب  رعشت 

ربكيو ربكي  رونلا ، كنم  برتقي  نيبو  كأ ...  هقاطن  عستيو  اًعوطس ، رونلا 

هيلإ َتُقت  يتلا  بحلا  رعاشمك  رونلا  اذه  اهب  كرِعُشي  يتلا  ةقاطلا  ودبتو 

هسفن كمجح  رونلا يف  ةرئاد  مجح  حبصأ  دقو  روعشلا ، اذه  كؤلو  ...ًاثك 

نم ءزج  لك  أل  لجلا  نأبو  رونلا ، اذه  لج  ىد  رعشت  نآلا ... 

رعشتو لئاسرب ...  كيلإ  أي  ةرشابم ...  كمامأ  رونلا  اذ  وه  اه  كمسج ... 

كبحأس " ... " هلك اعلا  نم  كأ  كبحأ  انأو  ليمج  صخش  تنأ   " لوقي هنأب 

، رونلا هاجتاب  رس  نآلاو , ...كأ  قلاخلا  بح  كؤل  اًمود ... " كيمحأو 

بحلاو ءفدلا  عد  ...هاجتا  لك  نم  كب  طيحي  نأ  ىلإ  هتيحان  هجوتو 

ءزج لك  أل  نأب  بحلل  حمست  كتدعم   تالضع  ِخرأ  كأ ...  كنارمغي 

 ... نآلا مهي  ءيش  ال  رخآ ...  ءيش  يأ  ركفت يف  الو  بحلا  رعشتسا  كنم ... 

ضعب ذخ  قلاخلا ...  ِجان  رونلاو ...  بحلا  اذه  يعارذ  ب  كسفنب  ِقلأ 

رقتسي بحلا  عدو  رونلا  نع  اًديعب  ُطخا  نآلاو ، ةاجانملا ...  هذه  تقولا يف 

 ... كيدي ةلاسرلا ب  هذه  ذخ  كراظتنا ...  ةلاسر يف  كانه  نكلو  كلخاد ... 

بهذتو قفرب  ىلعألا  ىلإ  ءاوهلا  رَِطت يف  ةلاسرلا  عد  يهتنت  امدنعو  اهأرقا ,

كدشري يف هعدو  براقلا  دعصا يف  ةريزجلا ...  ةرداغم  تقو  ناح  اًديعب ... 

ىمسألا ةوقلا  عم  لصاوتلا  كناكمإب  نأ  ملعاو  ةباغلا ...  ىلإ  ةدوعلا  قيرط 

.ديرت تقو  يأ  يف 
٨٠



ةيزيفحتلا تارابعلا 

.اقح اعري  نم  هنأو  يبسح  هنأ  ينيقيل  قلاخلا  ىلع  لكوتأ 

ردصم نأ  ملعأ  انأف  ءافشلا ؛ هنم  بلطأو  قلاخلا ، ىلإ  يرمأ  ضوفأس 

.هنم عبني  ديحولا  نامألا 

نوكي نأ  هنم  بلطأو  ايح ، ةثكلا يف  هاياطعو  قلاخلا  معن  ىرأس 

بح لانأ  ىتح  اًدهاج  ىعسأسو  ةايحلا ، تاقشم  ىلع  ينيعمو  يدنس 

.ينع هاضر  قلاخلا 

ةايحلا يف اهعضت  ةبقع  ةيأ  ربدت  يننكو  يقيرط ، قلاخلا يف  دشري 

يعسو ام يف  قوف  ينفلكي  نل  قلاخلا  نأ  ملعأ  يننأل  مويلا ؛ يقيرط 

.هلمحت

، قلاخلا ىلإ  أجلأ  نأ  وه  َّيلع  ام  لكف  ةدعاسملا ، ىلإ  اًجاتحم  تنك  اذإ 

.هيف انأ  جورخلا م  ىلإ  ليبسلا  ةفرعمل  ةصبلا  ينمهلي  نأ  هنم  بلطأو 

.اعد بيجتسي  فوس  هنأب  قي  ىلع  انأو 
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ةوطخلا ٣

غارفلا ةرئاد  نم  جورخلا 

بلقلا ظاقيإو 

وأ اروهش ، وأ  عيباسأل ، رمتسا  بائتكا  داح -  بائتكاب  رم  صخش  يأ  يعي 

ءادوسلا ةميغلا  ةملظ  بائتكالا  ةملظ  هبشتو  ةملظلا ، ىنعم  اًماوعأ - 

هذه نأب  رعشتو  .ةرخصلاك  حورلا  ىلع  مثجت  يتلا  ةملظلا  كلت  ةكيمسلا ؛

رقتست نإ  امو  اهسملتو ، اهسحتو ، اهئاوطأ ، كفلت يف  يتلا  ةءابعلاك  ةملظلا 

، ةيبابض اننيعأ  ةملظلا  لعجت  ثيح  مامألا ؛ ىلإ  علطتلا  كيلع  بعصي  انلخاد ،

اًغارف غارفلا ؛ وه  انلخاد  يف  هب  رعشن  ام  لك  نوكيف  ةاغ ؛ انلوقع  لعجتو 

ًلظم
.هل ةياهن  ال 

بائتكالا هب  انطيحي  يذلا  بابضلا  كلذف  بائتكالل ، رخآ  اًبناج  كانه  نكل 

ىلع كدعاسي  وهف  نوكسلاو ؛ ءودهلاب  روعشلا  ىلع  كتدعاسمل  ةليسو  وه 

ءارجإو كتايح ، ليدبتل  ةصرفلا  كحنو  كعم ، اًعفن  ِدُجي  ع   يلختلا 

قيرط نع  كتاذ  ىلع  كأ  زكرت  نأ  ىلع  كدعاسي  ك  اهيف ، ةيباجيإ  تايغت 

نع اًزجاع  كلعجو  اًموي ، ديدشلا  ءايعإلا  ككهنأ  لهف  .كتايح  ةتو  ءاطبإ 

ءارو ببس  كانه  كتايح ؟ ىلع  ءاقبإلل  ليلقلا  لقأ  ىوس  ًابيرقت  ءيش  يأ  لمع 

.اذه

ةشهدلل ثم  رمأ  هنإ  .ةعجوملا  انرعاشم  بنجتن  امدنع  بائتكالا  ثدحيو 
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اننألو .اهانرهظأ  ول  ةياغلل  انملؤتس  تناك  يتلا  رعاشملا  تبكي  انمظعمف  اقح ،

نع كلذو  انم ، ملع  نود  انسفنأ  ردخن  اننإف  ةبرجتلا , هذهب  رورملا  دون  ال 

ةيرارمتسا انل  نمضت  ةنومضم  ةيلمع  يهو  بائتكالا ، يف  طارخنالا  قيرط 

ةملؤملا رعاشملا  نم  مغرلا  ىلع  ةيتايحلا  تاطاشنلا  ةسرم  ىلع  انتردق 

ينعي ام  كلذك ؛ ةيباجيإلا  انرعاشم  ررضتت  كلذ ، عمو  .انباتنت  يتلا  ةقيمعلاو 

ةحرفلاب رعشن  نل  لب  ألاب ، طقف  رعشن  نل  بائتكالا ، اعن  امدنع  اننأ 

. اًضيأ

يف َُِرشنو  نيرخآ ، عم  نواعتلاب  زياه " نفيتس   " هارجأ ثحب  رهظأ  دقو 

انرعاشم تبكن  امدنع  اننأ  ماع ٢٠٠٤ ، دروكير  لاكيجولوكيس  اذ  ةيرود 

مدختسن اننأل  لعفن ؛ نأ  يغبني  ك  انسفنأب  ءانتعالا  نع  زجعن  ةعجوملا ،

انتحلصم تسيل يف  بيلاسألا  هذهو  رعاشملا ، هذه  بنجتل  ةيريدخت  بيلاسأ 

ىتح وأ  ةفوصوملا  ةيبطلا  قاقعلا  وأ  تايلوحكلا ، ىلإ  أجلن  ارو  .ةداع 

مغرلا ىلعو  .لعألا  نم  لئاه  مكب  انسفنأ  لغش  وأ  ةينوناقلا ، قاقعلا غ 

حضوأ اهلبقتو ، ةعجوملا  انرعاش  روعشلل  نيدعتسم  نوكن  امدنع  كلذ ، نم 

.ةبك ةبسنب  بائتكالا  ضارعأ  ةدح  فيفخت  اننك  هنأ  هسفن  ثحبلا 

انسفنأل انحمس  اذإ  عرسأ  وحن  ىلع  بائتكالا  نم  يفاعتلا  عيطتسن  راصتخابو ،

.انلخاد اهتبك يف  اًدهاج  بائتكالا  لواحي  يتلا  ةيبلسلا  تالاعفنالاب  روعشلاب 

انل يف ببستت  دق  رعاشم  ةيأ  نع  بعتلا  بنجت  ةركف  ةدشب  انتفاقث  ززعتو 

، نزحلاب روعشلل  انملستسا  اذإ  انك  ًالافطأ ، انك  امدنع  ىتحو  ألا ؛ وأ  نزحلا ،

"، دوهجملا نم  ديزملا  لذب   " انيلع نإ  انل  نولوقي  انلوح  نم  دجن  قلقلا ، وأ 
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نأو اننانسأ ، ىلع  ُرصن  نأ  انملعت  دقو  .اهب  انفرصت  يتلا  ةقيرطلا  سحتو 

انك نيح  كلذكو  .ةقيمعلا  انرعاشم  تبكب  كلذو  ةيجاتنإ ،" كأ   " اًسانأ نوكن 

مأ ال، يفطاعلا  ديعصلا  ىلع  ام  ةلكش  رعشن  انك  ام  اذإ  طق  لأُسن  ًالافطأ ، 

ةيفاكلا ةقثلا  وأ  ةالملا ، تلكلاب  بعتلا  ىلع  ةردقلا  انيدل  نكت  ارو  

حمُسي امدنع ال  بائتكالا  أي  كلذل  انتايح ؛ ةطلسلا يف  زومر  هجو  فوقولل يف 

.قحب نورخآلا  اهمهفتيو  اهيعي  ىتح  ةيبلسلا ؛ انرعاشم  نع  بعتلاب  انل 

اههجاون يتلا  ةفاقثلا  موقت  ام  ةداع  يجراخلا ، اعلا  عم  لماعتن  نيبو 

اذه نم  صلخت   " وأ هبحت ،" نكت  اذإ   ءيشلا ، اذه  لعفت  ال   " ةركف ىلع  ًابلاغ 

مويلا زايتجا  ىلع  ةركفلا  هذه  اندعاست  دق  صقلا ، ىدملا  ىلعو  ءيشلا ."

لثتمملا صخشلا  ةيجهنملا  هذه  قنخت  دق  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  نكل  مالسب ،

ةياغ يف داحلا  بائتكالا  نوناعي  نم  نوكي  ام  ةداعو  .اهلخاد  سوبحملاو  اهل ،

وه ءايشألا  هاجت  مهرعاشم  ةقيقح  تبك  نأ  نودجي  دقو  ةيساسحلا ،

.اًن ءيش  لكل  نكل  شيعلل ، ةديحولا  ةقيرطلا 

.كيلإ ةبسنلاب  ًافولأم  يلاتلا  فقوملا  ودبي  ارو 

خب : " ًالئاق هبيجتو  كلاح ،"؟ فيك  : " ًالئاق كييحيف  ام ، اًصخش  لباقت  دق 

دق خب "  " ةملك نكل  اًركش ،" خب ، انأ  : " ًالئاق كبيجيف  كنع ،"؟ اذامو  اًركش ،

: اهنم رعاشملا ، نم  ثكلا  اهءارو  يفخت 

فوخلا  �
نامألاب روعشلا  مدع   �
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رتوتلا  �
لاعفنالا  �

رعشت اًصاخشأ ال  لباقت  امدنع  هب ، رعشت  ام  صيخلت  ىلع  ةردقلا  تلكللف 

.مهعم حايترالاب 

وهف ار ، انتايح  ةليط  ًاليوط ، ًاتقو  هانسرامو  كولسلا  اذه  انملعت  اننألو 

ومني يف لعفن ، نيبو  دصق ، نود  كولسلا  اذه  ززعن  نحنف  انلخاد ؛ خسرتم 

تراصو كأ ، انلخاد  يف  ت  انتاناعم ، انبنجت  لكو  .ربكأ  لكشب  انلخاد 

ةجردب ةشحوم  رعاشملا  هذه  حبصت  دق  مث ، نمو  ربكأ ؛ ةجردب  ةشحوم 

بلغتلل يفكي  ا  ةيوق  اهبنجتل  اهيلإ  أجلن  يتلا  بيلاسألا  نوكت  نأ  بجوتست 

.كلت فوخلا  رعاشم  ىلع 

؛ ببسلا اذهل  كتاذ  دلج  نع  فقوت  كلضف  نمف  لعفت ، ام  اذه  ناك  اذإو 

يهو ةبعصلا ؛ فورظلا  نم  ددعل  ةياغلل  يقطنم  لعف  در  كولسلا  اذهف 

تبكت نأ  رتخت  ارو   ةلاحلا ، هذه  اهب يف  فرصتت  نأ  تملعت  يتلا  ةقيرطلا 

، لاح ةيأ  ىلع  نآلاو ، .كلجأ  نم  غيص  يذلا  بلاقلا  وه  اذه  نكل  كرعاشم ،

يغت بغرن يف  انك  اذإ  يف  انيلإ  رمألا  دوعيو  نوغلاب ، صاخشأ  ءالوأ  نحن  اه 

لاح يف  اننأب  روعشلا  اننك  ىتح  اهب ، ر  يتلا  ةاناعملا  هاجت  انلاعفأ  دودر 

.نك ام  عرسأب  بائتكالا  ىلع  بلغتلاو  لضفأ ،

ىلع كسفن  مول  نع  فقوتلا  يه  اذه  يف  حجنت  ىلوألا   ةلحرملا  نإ 

ُعدت و  ًابئتكم ، نوكت  نأ  بلطت  تنأف   بائتكالا ؛ عيرص  كنأب  روعشلا 
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لماعتلا تلواح  كنإ  لب  هلولح ، اًببس يف  نكت  و  كيلع ، اًفيض  لحيل  بائتكالا 

الأ ينعي  اذه ال  نكل  اًعفن ، ِدُجت  كبيلاسأ   نأ  ودبي  نآلا  ىتحو  كملأ ، عم 

.ةلواحملا درجمل  اهيلع  ينثت  الأ  ِينعي  الو  كسفنب ، قفرتت 

.رخآ بولسأ  عابتال  دعتسم  اذتنأه  نآلاو ،

ةاناعملا عفرل  دادعتسالا 

دادعتسالا نإف  ةقثلا ، ناونعب  ةيناثلا  ةوطخلا  يأ  قباسلا ، لصفلا  انأرق يف  ك 

ىلع لكوتلل  دادعتسالا  ةيفيك  ةوطخلا  كلت  انلوانت يف  دقو  ةرطيسلا ، سكع 

ءاطغلا لالخ  نم  ذافنلاب  كرعاشمل  حسلل  دعتست  نأ  كنم  ديرأ  نآلاو  .هللا 

نأ كنم  ديرأ  ك  .رونلا  ىلإ  جورخلاو  كحور ، ىلع  بائتكالا  هطسبي  يذلا 

تبكن نحنو  نامألاب ، اًروعش  كأ  كلعجيس  ام  وهو  ةحورجملا ، كتاذب  قفرتت 

، اهانضتحا اذإ  نكل  اهنع ، بعتلاو  اهراهظإ ، نمأن  اننأل ال  انتالاعفناو  انرعاشم 

لعلو .كلهاك  لقُثي  يذلا  ءبعلا  نم  كصلخيس  ام  وهو  نانعلا ؛ اهل  قلطنسف 

اًروعش كأ  نوكت  نأ  نكلو  بسحف ، ةداعسلاب  رعشت  نأ  ال  انه  فدهلا 

.رهدلا دبأ  كعم  رمتسيس  روعش  وهو  مالسلاب ؛

نأ يف  بغرن  نكن  هاجتا   يف  ةيرحلا  ىلإ  قيرطلا  انذخأي  ام  ًانايحأو 

ةلحر يف  رفاسن  نيب  : " ًالئاق ءكحلا ، دحأ  هيلع  قلعي  يذلا  رمألا  هكلسن ؛

لبجلا نأكو  ىلعألا ؛ ىلإ  ال  لفسألا ، ىلإ  ةلحرلا  ست  ةيقيقحلا ، انتاذ  فاشتكا 

، كأو كأو ، كأ ، لفسألا  ىلإ  هجتنف  .ءسلا  نم  ًالدب  ضرألا  ىلإ  هتمقب  شي 

ىلإ لصن  نأ  درجو  ...اهتاذ  ةوحصلا  انقافر يف  مهو  انغ ؛ يالملا  انعم  سيو 

ديزن نأ  انيلع  بجي  اذل  اًدبأ ؛" تو  نل  بحلا  نم  ك  فشتكن  اندصقم ،
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لمألا يف انلخاد  ثبتس يف  اهنأل  اهل ؛ انسفنأ  سيركتو  ةلحرلا  هذهب  انيعو  نم 

.يغتلا اننك  هنأ 

انرعاش صاخلا  دهشملا  ةروص  ىلع  فرعتلا 

عبقي اهعاق  لفسأ  يفو  ةايحلاب ، ضبنت  ةبالخ ، ةليمج ، ةحب  كسفن  ليخت 

يعاولا كلقع  ةحبلا  حطس  لثو  .كتايح  رهوج  وه  يذلا  يلخادلا ؛ مالسلا 

، اًنكاس لظ  اذإو  رارقتسالا ، مدعب  رعشت  كنإف  حطسلا ، برطضا  اذإف  .ركفملا 

ةدوجوملا تارايتلاو  حطسلاو ، نمآلا  عاقلا  رعاشملا  طسوتتو  .نامألاب  رعشت 

؛ رايتلا بحس  ةوق  اهيف  دتشتو  تاماودلا ، اهيف  كت  ةرشابم  حطسلا  لفسأ 

يلون اننأل  ةسيفنلا ؛ اندراوم  راهنألا  هذه  دفنتستو  .كرعاشم  راثتُست  مث ، نمو 

اذه لثو  .ةرشابم  حطسلا  لفسأ  وفطت  يتلا  رعاشملا  ىلإ  متهالا  نم  ثكلا 

ةنيكسلاو يسفنلا  مالسلاب  روعشلا  بو  اننيب  اًزجاح  نمزملا  يسفنلا  بارطضالا 

ةيلاعفنالا ةنحشلا  هذهل  نانعلا  تقلطأ  اذإو  .ةحبلا  هذه  عاق  نيرقتسملا يف 

كانه يف ةعباقلا  ةعئارلا  ةنيكسلا  ىلإ  لوصولاب  كل  حمستس  اهنإف  ةمكارتملا ،

ةتوبكملا كرعاشم  ىلع  فرعتلا  قيرط  نع  هلمع  عيطتست  ام  وهو  كراظتنا ؛

تسيل يهف  اهعم ؛ دحوتت  الأ  ركذتت  نأ  مهملا  نم  نكل  اهل ، نانعلا  قالطإو 

انباتنت ارو  تقولا ، لاوط  سيساحأب  رعشن  انلكو  .ام  ثدح  جاتن  ىوس 

هذهب رارقإلا  مدع  يف  رارمتسالا  نكل  ةدحاو ، ةعفد  سيساحألا  نم  ديدعلا 

اهحارس قالطإ  امأ  مدقتلا ، نع  انقوعيو  انلبكي  دق  سيساحألاو  رعاشملا 

يضاملا ةساعت  ءبع  عفرو  ةديدج ، تاباجتسا  مامأ  لاجملا  حسفيف  اهلبقتو ،

.انلهاك نع 
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اذإ كنأل  انرعاشم ؛ زيي  يف  ءدبلا  ىلإ  جاتحن  اننإف  اذه ، لعفن  نأ  لبقو 

مهفت الأ  لمتحملا  نمف  تاونس ، وأ  رهشأ ، وأ  عيباسأ ، ةدع  بائتكالا  تيناع 

؛ كرعاشم ةعيبط  اًكردم  نوكت  الأ  بائتكالا  كَدَّوع  ارو  كدوارت ؛ يتلا  رعاشملا 

نأ نكو  ضيغب ، رمأ  وه  رعاشملل  مسا  عضوو  .هب  رعشت  امل  حتت  دق  اذل ،

امدنع يننأل  كلذ  فرعأ  رارفلا ؛ بغرت يف  كلعجيو  فوخلاب ، رعشت  كلعجي 

.اًعزف يبلق  أل  اهدحو  رعاشم "  " ةملك تناك  بائتكالا ، ةرتف  مضخ  تنك يف 

اذهو يف نيرخآلا ؛ رعاشم  ىلع  فرعتلا  ةعراب يف  تنك  يننأ  ةبارغلا  ثي  امو 

.مهرعاش يتفرعم  ىلإ  يرعاشم  ىلع  فرعتلا  دنتسأ يف  ينلعج  ام  ةقيقحلا 

نامألاب رعشأ  تنك  ةيجازملا ، مهتالاح  راعشتساب  يأ  ةقيرطلا ، هذهبو 

.ةرطيسلاو

هنكل ًاباذع ، اذه  دُعي  ةتوبكملا ،" كرعاشم  حارس  قالطإ   " كنم َبلُطي  نأ 

كانه سيلو  .ةعرسب  بائتكالا ، نم  يفاعتلا  بغرن يف  انك  اذإ  هنم  دب  رمأ ال 

اذهو ءيش ؛ كفقوي  نل  اهحارس ، قالطإ  درج  كنكل  اذهل ، رصتخم  قيرط 

! ةيلخادلا كرعاشم  ريدخت  اًضيأ  ًالهس  سيلو  لهسلا ، رمألاب  سيل 

انرعاشم بنجت  فرُعيو  .بعص  رمألا  اذه  انسفنأ ، عدخن  ال  انعد  نكلو 

ةملؤملا فقاوملا  يف  عوقولا  دنع  ةعئاش  لعف  ةدر  وهو  اهريدخت ،" "ـ ب

، اهعبتت ةرمدم  ةقيرط  ريدختلا  اذه  حبصي  دق  تقولا ، رور  نكل  ةنزحملاو ،

نيبف ةرايسلا ، ةدايقب  هبشأ  رمألاو  كتايح ؛ شيع  رارمتسالا يف  عيطتست  ىتح 

توص ءافخإل  ويدارلا  توص  عفر  لواحت  ةجعزم , ءاضوض  كرحملا  ردصي 

دعت اذإ   ىتحف  .ةيساسألا  ةلكشملا  جلاعي  ال  اذه  نكل  كرحملا ، ءاضوض 
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رخآ رمأ  كلذو  ةدوجوم , لازت  ال  اهنأ  ملعت  كنإف  كرحملا ، ءاضوض  عمست 

! لعفلاب هتدح  دعاصتت  روعش  وهو  قلقلا ؛ نم  ديزملا  كيدل  دلويس 

نوكت تقولا  نم  ةرتفب  رمتس  كرعاشم ، ىلإ  هابتنالا  ةداعإب  أدبت  امدنعو 

ىلع نوكت  نأ  دتعت  كنأل   اذهو  رعاشملا ؛ هذه  ةيهام  نم  نقيتم  اهيف غ 

نم نوكي  دقو  .ةصرفلاو  تقولا  كسفن  حن  نأ  نم  دب  اذل ال  اهعم ؛ لصاوت 

اهفصي ك  ةرباع ," اًمويغ   " اهرابتعاب كرعاشم  ىلإ  رظنت  نأ  كل  ديفملا 

، كرعاشم ةوق  ىدم  ناك  ام  ايأ  نأل  يعقاوو ؛ عئار  فصو  وهو  ءامدقلا ,

.ةديدج رعاشم  اهلحم  لحتو  ىشالتتسف ،

ةوقلاب عتمتت  دعت  اهنأب   رعشتس  ةيوقلا ، رعاشملا  لبقت  قيرط  نعو 

هذه كلعجتسف  كش ، الب  اعتس  كنأ  تننظ  اذإف  حيحص ؛ سكعلاو  اهسفن ،

يف حجنتسف  كتاناعم ، تلبقت  اذإ  امأ  ًةاناعم ، كأ  اهتاذ  دح  يف  ةركفلا 

فدلا ءزجلا  عم  لصاوتلا  دواعت  نيب  كسفنب  قفرتت  نأ  مهملا  نمو  .اهزواجت 

وأ رخآ ، ولت  اًموي  كلذ  ناك  ول  ىتح  جيردتلاب  رمألا  اذه  ذخأت  نأو  كلخاد ،

.ىرخأ ولت  ةقيقد  وأ  ىرخأ ، ولت  ةعاس 

أدبنل

تاغارفلا لمكأ  .ةيوق  رعاشم  كرمغت  امدنع  هلمع  كنك  اًزجوم  اًنير  كيلإ 

.لضفت يذلا  وحنلا  ىلع  طقف 

اذهب سحأ  نأب  يسفنل  حمسأ  نأ  يننك  اذهب ، سأب  ال  ب ـ . رعشأ 

نوكأ نأ  َّيلع  سيل  روعشلا ...  اذه  مامأ  لاجملا  حسفأ  نأ  يننك  .روعشلا 
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اذه ينكلمتي  نأ  وأ  هنم ، صلختلا  لواحأ  نأ  وأ  روعشلا ، اذه  نم  اًفئاخ 

.روعشلا

اذه ىلإ  يسافنأ  هجوأسو  يدسج يف  . ىلع  روعشلا  اذه  ساكعناب  رعشأ 

قيهشلا نم  تارم  ثالث  رخآ ؛ ولت  اًدحاو  يدسج  نم  ءازجألا  وأ  ءزجلا 

.ءزج لكل  فزلا  نم  تارم  ثالثو 

انأف لقأ ، الو  كأ  ال  بسحف ، هسحأ  روعش  درجم  ساسحإ ، درجم  نإ  

.روعشلا اذهل  بقارم  درجم  انأ  لب  روعشلا ، تسل 

، رضاحلا ىلإ  يهابتنا  ءاليإ  يننكو  رسحنتو ...  دت  رحبلا ؛ ةجومك  نإ  

لك هقوذتأو يف  همشأو ، هعمسأو ، هارأ ، ام  لك  قيقدتلاو يف  يسافنأ ، ةبقارمو 

.يلوح ام 

نوفدملا زنكلا  داجيإو  رعاشملا  نم  يفاعتلا 

كلخاد ةتوبكملا يف  رعاشملاب  رارقإلا  أدبت  امدنع  كنأب  باتكلا  اذه  كدعأ يف 

يسفنلا مالسلا  زنك  ىلع  روثعلاو  اهل ، نانعلا  قالطإ  عيطتستس  اهمارتحاو ،

.رعاشملا هذه  لفسأ  نوفدملا  ةنيكسلاو 

رعاشملاب يعولا  تايوتسم 

مأ ةديج  تناك  نإ  ام  ةطاسبب  ىرتس  ىلوألا ، ةرملل  كرعاشم  يعت  امدنع 

لماكلا قاطنلاب  يعولا  مدع  ىلإ  لي  اننأل  كلذ  ةيبلس ؛ مأ  ةيباجيإ  ةئيس ،

يعولا نم  تايوتسم  ةعبرأ  انيدل  ماع ، لكشبو  .اهعاونأ  فلتخ  انرعاشمل 

: يهو انرعاش ،
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، لاثملا ليبس  ىلعف  كرعاش ؛ اقح  سحت  ال  امدنع   : لوألا ىوتسملا   �
ةيهام فرعت  ال  عقاولا  يف  كنكل  كلاح  فيك  ام  صخش  كلأسي  امدنع 

يتلا ةباجإلا  يه  هذه  نأل  خب ؛"  " كنأب هبيجت  ار  هيلع ، ًءانبو  .كروعش 

هب يف رعشت  ام  فصو  نع  زجعت  ةحارص  لكب  كنكل  اهعس ، نورخآلا  عقوتي 

.ةقيقحلا

نأ كردت  نإ  ف  كرعاشم ؛ فاشكتسا  أدبت  امدنع   : اثلا ىوتسملا   �
كملاع لخاد  يرجت  يتلا  تايغتلاب  ًايعو  كأ  حبصت  ىتح  رعاشم , كيدل 

اذل تايغتلا ؛ كلت  هينعت  ام  نأشب  ًاحتم  لازت  كنكل ال  يصخشلا ، يلخادلا 

.كسفنل رعاشملا  هذهب  ظافتحالا  ىلإ  لي  كنإف 

ًالدب اهيلع  فرعتلاو  كرعاش ، ساسحإلا  أدبت  امدنع   : ثلاثلا ىوتسملا   �
دح ىلإ  فيخم  ىوتسم  وهو  ساسحإلا ؛ ىلع  ةردقلا  دقاف  كنأب  روعشلا  نم 

رعشت كلذ  كلعجي  دق  اذه ، ةجيتنو  .لبق  نم  كرعاش  سحت  اذإ   بك ،

رعاشم درجم  اهنأ  كردت  نأ  كل  مهملا  نم  نكل  ام ، اًعون  ةرطيسلا  نادقفب 

.ءسلا مويغلا يف  لثم  ةرباع ،

ةكراشم أدبت  امدنع  رعاشملاب  يعولا  تايوتسم  نم   : عبارلا ىوتسملا   �
اًدكأتم تسل  كنأل  اهيف ؛ عتت  دق  يتلا  ةلحرملا  يهو  رخآ ؛ اًصخش  كرعاشم 

.هلوق كنك  وأ م  هيلإ ، ثدحتلا  كنك  نمم  قحب 

؟ كرعاشم مهتكراشم  كنك  نيذلا  نم 

ةكراش ءدبلا  كنك  اهيلع ، مهنأتو  كرعاشم  مهتكراشم  كنك  نم  ةفرعمل 

عمتسا هنأب  تسسحأ  اذإف  هدر ؛ ةقيرط  ىلإ  رظناو  ام ، صخش  عم  اهنم  ليلقلا 
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ةرم هيلإ  ءوجللا  كنك  كدناسي ، هنأو  كصخش ، ىلع  ماكحألا  ردصي  و  كيلإ ،

ببسب كتيصخش ؛ حالصإب  عراسي  نأ  صخشلا  اذه  لواحي  اذإو   .ىرخأ 

هيدل ار  صخشلا  اذه  نأ  ىلإ  ديج  رشؤم  اذهف  اهايإ ، هتكراش  يتلا  كرعاشم 

يسفنلا جلاعملا  وأ  يراشتسالا  ربتُعي  ك  ايلعف ، كيلإ  عتسالا  ىلع  ةردقلا 

نامألاب هعم  رعشت  نأ  يغبني  ثيح  هل ؛ كرعاش  ءالدإلا  كنك  اًعئار  اًصخش 

يتلا ةيتاذلا  ةدعاسملا  تاعومجم  نم  ديدعلا  كانه  لاح ، ةيأ  ىلعو  .معدلاو 

عبتت يتلا  ةعونتملا  تاعومجملا  لاثملا ، ليبس  ىلع  اهيلإ ؛ ءوجللا  كنك 

قحلم يف  تاحارتقالا  نم  ديزملا  دجتس  ك  .ةوطخ  ةرشع  يتنثالا  ةيجهنم 

.باتكلا اذه  ةياهن  ةدعاسملا يف  ىلع  لوصحلا  ةيفيك 

أدبتس كرعاش ، قلعتي  يف  نيرخآلابو  كسفنب  قثت  أدبت  نأ  درجو 

نأ ام  صخش  نم  ةدحاو  ةملكل  نكميس  ًالثمف ، ثودحلا ؛ يف  ةعئار  ءايشأ 

كنأب وأ  مالسلا ، متب  كروعشو  اًما ، ةلزعلاب  كروعش  قرفلا ب  لك  عنصت 

كتفرعمل لمألاو  ةيرحلاب  اًعئار  اًساسحإ  كحنميس  ام  وهو  يعيبط !"  " صخش

.احورلا لوحتلا  ةيادب  ةطقن  يه  هذهو  اًديحو ؛ تسل  كنأ 

رعاشملا ةكراشم  رطاخم 

قحتسي هنكل  رطاخملاب ، فوفحم  رمأ  كرعاشم  نيرخآلا  كتكراشم  نإ 

ام مهعم ؛ هسفن  ىوتسملا  ىلع  كعضي  وهف  ةرهبم ، هجئاتن  نأل  ةرطاخملا ؛

.مههابتنا بذجل  مهب  بعالتلا  وأ  مهتقفاوم ، راظتنا  كيلع  دعي  هنأ   ينعي 

ماكحألا اوردصي  نأ  ةيشخ  نيرخآلا  نع  كرعاشم  يفخت  نأ  تدتعا  ارو 

رونلا ىلإ  ةملظلا  نم  جورخلا  كنك  هنأ  ملعت  ترصف  نآلا  امأ  كصخش ، ىلع 
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.ةنامأ لكب  اهتكراشمو  قدصب  كرعاشم  لكب  ساسحإلاو 

قوثولا هاجت  حايترالاب  رعشت  ةدعاسملا   ىلإ  جاتحت  كنأب  ترعش  اذإو 

تقولا ضعب  ءاضق  ىلإ  جاتحت  ارف  كرعاشم ، مهتكراشم  دوت  نمم  نيرخآلاب 

ةقيقح دقفتو  كلخاد ، ةنيكسلا يف  زكرم  عم  لصاوتلاو  ةلأسملا ، هذه  لمأت  يف 

كبناج هيمسأ  ام  وهو  كلخاد ؛ يف  ةنينطلا  زكرم  ةدعاس  كرعاشم 

.رمألا اذه  كل يف  اًديفم  اًدشرم  نوكي  دق  يذلا  احورلا 

ةدوملاو معدلا  لبقت  وهف  ههجاوت ، نأ  لمتحملا  نم  يذلا  يلاتلا  يدحتلا  امأ 

لبقت ىلع  انتردق  اًروصق يف  اعن  اننأ  كلذ  كرعاشم ؛ مهتكراش  نمم  حدملاو 

قلغنم نوكن  نأ  اندتعا  اننأل  دجلا  لمحم  ىلع  هذخأ  مدع  ىلإ  ليو  حيدملا ،

حادتما أدبن  نأ  مهملا  نم  كلذل  نيرخآلا ؛ عم  انتالماعت  يف  انرعاشم  ىلع 

لأسن نأ  اننكو  .نيرخآلا  نم  هلبقت  ىلإ  انب  يدؤيس  ام  وهو  ًالوأ ، انسفنأ 

، ًالعف اذكه  فرصتن  اننأ  ىرن  نأ  درجو  انع ، نيرخآلا  دِعُبن  اذامل  انسفنأ 

نيرخآلل حسلا  ملعتنسو  رومألا  غتتس  ذئدنعو  حيدملا ؛ لبقت  عيطتسنس 

.انلخاد ام يف  ةفرع 

ةعرسب بائتكالا  ىلع  بلغتلل  انرعاشم  يغت 

، رخآ دعب  اًروعش  رعاشملا  لهاجتل  ةيمكارت  ةجيتن  بائتكالا  نإ  لوقلا  نك 

تاوطخلا ضعب  انيدل  نآلاو  .ةيادبلا  ذنم  اهانلهاجت  امل  كلذ ، فرعن  انك  ولو 

.لمألاو زيفحتلاب  روعشلاب  انسفنأل  حسلا  اننكو  اهعبتنل ،

: اننأب اذه  اندعيو 
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نيبو .اهحارس  قالطإ  عيطتسنس  ةملؤملا ، انرعاش  عاو  حبصن  امدنع 

، اذهل ةجيتنو  انسفنأ ، نع  ءبعلا  عفرن  ؤم ، روعش  لك  حارس  قلطن 

.ةحرف ىلإ  انملأ  لوحن  فيك  انفشتكا  اننأل  نانتمالاب ؛ رعشنس 

ءيش لكف  ةضفخنملاو ، ةيلاعلا  اهتغنب  ةيقيسوملا  ةعوطقملاب  هبشأ  رمألاو 

كأ انرعاشم  لهاجت  ةلواحم  نم  ىودج  الو  .انتايح  نحل  عم  مغانت  لمعي يف 

مارتحالاو رخفلاب  رعشنو  ةلمتكملا , انتاذ  نم  يروحم  ءزج  يهف  كلذ ؛ نم 

.روعشلا اذهب  ساسحإلاب  انسفنأل  حمسن  امدنع  انسفنأ  هاجت 

يحصلا ألا  ةميق 

يفاعتلا هاجت  ميلسلا  قيرطلا  وهف  ألا ؛ نم  انسفنأ  ريرحت  ءارو  ةميق  كانه 

، ةرسحلا كتايح : رادم  ىلع  ألا  نم  ثكلاب  ترعش  ارو  .بائتكالا  نم 

وهف فلتخم ؛ يحصلا  ألا  نكل  سؤبلا ، وأ  سأيلا ، وأ  ناهتمالا ، وأ  طونقلا ، وأ 

يلختلا نم  أي  فلتخم  روعش  وهو  ءافشلا ، اذه  ةلمع  يه  عومدلاو  ءافش ,

هنأ بناج  ىلإ  يضاملا ، اهب يف  نيرخآلاو  انسفنأ  ةلماعم  اندتعا  يتلا  قرطلا  نع 

.لبقتلاو ةيرحلاب  روعشلا  بلجي  حيرم  أ 

يف اعأ  تنكو  يملأب  فارتعالل  ةدعتسم  غ  تنك  امدنع  يننأ  ملعأ 

ةركف نم  ةبعترم  تنك  دقو  .يملأ  فعاضأو  زح ، ليطأ  اذهب  تنك  تمص ،

نع زجعأ  نأ  ءاكبلا  تأدب  اذإ  ىشخأ  تنك  يننأل  ألا ؛ لبقتل  دادعتسالا 

ةحفص يط  ًاخأ  تعطتسا  يملأب ، تفرتعا  ح  نكل  اًدبأ ، هنع  فقوتلا 

.ائتكا
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، العو لج  قلاخلا  ىلإ  أجلاف  كرعاشم ، ىلع  حاتفنالا  ىشخت  تنك  اذإف 

دجتس ةالصلاو ، عرضتلا  بحاصت  يتلا  ةنيكسلا  لخادف  كدشري ؛ نأ  هُعداو 

طق ينبتني  هنأ   تفشتكا  يملأ ، ةلبقتم  تحبصأ  امدنعو  كئاعدل ، ةباجتسالا 

بي نأ  ليحتسملا  نم  هنأ  تفشتكا  ًالثمف  ألا ؛ نم  هلمحت  يننك  كأ م 

مكلا كلذ  ىوس  كل  مسجلا ال  نأل  ةقيقد ؛ ةرشع  سمخ  نم  كأ  صخشلا 

ترعش ةدحاو  ةعاس  لالخ  يفو  نايثغلاب ! روعشلا  أي  اهدعبو  عومدلا ، نم 

، يحور لقثي  يذلا  ءبعلا  يشالتبو  يبلق ، ني  ءوضب  ترعش  ثيح  قرافلاب ؛

.يفاعتلا لمألابو يف 

.بائتكالل جالع  مظعأ  يه  تقولا  اذه  فَرُذت يف  يتلا  عومدلاو 

بضغلا نع  ةصاخ  ةظوحلم 

نأ فورعملا  نم  هنأل  انيدل ؛ بضغلا  رعاشمل  اصاخ  اًهابتنا  يلون  نأ  انيلع 

رعاشم تبك  ربتعي  كلذل  ايلخاد ؛ هتبك  مت  بضغلاب  روعش  الإ  وه  ام  بائتكالا 

.مسجلا لخاد  ىلإ  دترت  ةيبلسلا  ةقاطلا  كلت  نأل  تاذلل ؛ اًرمدم  بضغلا 

، انتالكشم لح  ىلع  انتدعاسم  ىلإ  فدهي  اًدقتم  ًالاعفنا  بضغلا  ربتعيو 

نمو .طغضلا  سيفنت  مص  لثم  وهف  ةيلخادلا ؛ انتاعارصو  ةقيمعلا ، انتامزأو 

نأ ملعتن  اننأ   عم  انرمديف ، انلخاد  هتبك  ال  بضغلا  سيفنت  انل  لضفألا 

لكشب ال بضغلا  رجفنا  اذإ  هنأ  يقيقحو  .يحص  رمأ  انبضغ  نع  سيفنتلا 

يذلا فدهلا  انل  ققحي  الو  ةيسكع ، ةجيتنب  أي  دقف  هيلع ، ةرطيسلا  نك 

، اًبضغ انرجفنا  اذإو  انلاعفأ ، انلوح  نم  اعلا  سكعي  ام  ًاادو  .هيلإ  وبصن 

.ألا نم  ديزملا  انل  ببسيس  ام  وهو  عاص ؛ عاصلا  اعلا  انل  دسف 
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ةقيمعلا تامزألا  لح  يه  بضغلا  رعاشم  ديدبتل  ةديحولا  ةقيرطلا  لعلو 

يتلا ةساعتلا  وأ  ألا  رعاشم  بلج  قيرط  نع  كلذو  رعاشملا ؛ هذه  ءارو 

؛ ةيباجيإ تاوطخ  ذاختا  بضغلا يف  ةقاط "  " لالغتساو حطسلا ، ىلإ  اهب  سحن 

يذ اذه غ  ناك  نإ  ىتح  نيرخآلا  هجو  خرصنو يف  حيصن  نأ  نك  ثيح 

انظيغ نع  اهيف  ربعن  انك  يتلا  مايألا  تلو  دقو  .انديفي  نل  هنأل  ىودج ؛

نأ ىلإ  ةداسولا ، ىلإ  تكل  ديدست  وأ  رغاش ، دعقم  هجو  خارصلاو يف  حايصلاب 

نع انزجع  يتلا  بضغلا  رعاشم  وه  يذلا  ظيغلا ، لعلو  .انهوجو  َّرمحت 
تتبثأ ك  ةتوبكملا ، بضغلا  رعاشمل  يلوفط  لعف  در  كلذ ، نم  كأ  اهمظك 

نأل ًالعف ؛ ةحصلاب  ةراض  اذكه  اًبضغ  ةطاشتسالا  نأ  تاساردلا  ىدحإ 

، هيدل مدلا  طغض  ىوتسم  عفتري  بضغ ،" ةبون   " هباتنت امدنع  صخشلا 

يه اًبضغ  ةطاشتسالا  نإف  كلذل  بلقلا ؛ ضارمأب  ةباصإلل  ةضرع  كأ  حبصيو 

.اهنم صلختلا  وأ  ةلكشم  لحل  ةلاعف  ةلواحم غ 

لضفأ نأ  نظأ  مث  نمو  َّبُلي ؛ جايتحالاب   روعش  هتقيقح  بضغلا يف  نإ 

.ةطقنلا هذه  نم  ءدبلاو  هيلإ ، جاتحن  ام  ديدحتب  نوكت  هديدبتل  ةقيرط 

عزنأ نأ  يننك  يبضغ ، ردصم  مهفأو  بضغلاب  رعشأ  امدنع  َّيلإ ، ةبسنلابو 

يسفن يف عضأ  نأ  تدتعا  دقو  .ام  ءيش  بلط  وأ  ام ، ءيش  يغتب  يبضغ  ليتف 

اري نأ  لمآو  ام ، صخشل  ًائيش  لعفأ  امدنع  لاثملا ، ليبس  ىلع  جرح ، فقوم 

يسفن ضرعأ  تنك  اًعبطو ، كلذك ! ركشي  الو  لعفي ، ال  هنكل  ةلطب ،" "

.يدوهج ردقيو  صخشلا ، كلذ  ركشي  نأ  تضرتفا  يننأل  ءوسلاب ؛ روعشلل 

نإ ع  صخشلا  لأسأ  نأ  هدحأ  نارايخ : يمامأ  نوكي  ةلاحلا  هذه  يف 
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ايأو .هيلإ  ىعسأ  تنك  يذلا  ءانثلا  يسفن  حنمأ  نأ  رخآلاو  مأ ال ، تلعف  ام  هقار 

كلذك يننكل  َّيدل ، طخسلا  رعاش  تررقأ  اذهب  يننإف  هنم ، ترتخا  ام  ناك 

، يلخاد تمانت يف  ىتح  هذه  طخسلا  رعاشم  تبكأ  ملف  اهلايح ؛ ًائيش  تلعف 

نولمعي بائتكالا  نوناعي  نمم  انم  ثكلاف  بضغلا ؛ نم  ناكرب  ىلإ  تلوحتو 

نوري مهنكل  هيلإ ، نوجاتحيو  ريدقتلا  نوديريو  نيرخآلا ، داعسإ  ىلع  اًمود 

يتلا مهألا  ةلأسملا  يه  بضغلا  بابسأ  ةجلاعم  ربتعتو  .اًدبأ  هنولاني  مهنأ ال 

يف طاشن ٣)  اًددحم ( ًاطاشن  دجتس  ك  انسفنأ ، ةنواعمل  اهب  مايقلا  انيلع 

.ةنوفدملا بضغلا  رعاشم  عم  لماعتلا  ىلع  كتدعاسمل  يلاتلا  مسقلا 

ىلعو اًراركتو ، اًرارم  هيف  نوركفيو  مهيضام ، نم  انم  نوثكلا  بضغيو 

ربتعتو .ةياغلل  رمدم  هنإف  راكفألا ، نم  ةلسلس  وأ  كفت ، درجم  هنأ  نم  مغرلا 

ةقاطلا فوت  اننكو  ىلو ، دق  هنكل  ثدح ، هنأ  نظن  ام  يه  يضاملا  ىركذ 

الو .اهيلإ  ةجاحلا  ِّسمأ  يف  نحن  يتلاو  هب  ثبشتلا  يف  انم  اهفزنتسي  يتلا 

انبضغ يف لالغتسا  اننك  انم  يعوب  هلبقتب  نكلو  انيضام ، حالصإ  اًدبأ  اننك 

يلاحلا تقولا  يف  رعشن  انك  اذإف  .مويلا  اههجاون  يتلا  تالكشملا  فرص 

داجيإ ىلإ  اههيجوتو  انبضغ  نانب  روعشلا  اننك  ام ، صخش  لايح  طخسلاب 

دواعت اهنأل   ةقيدص  نم  تبضغ  اذإ  ًالثمف ، .هنم  صلختلا  ىلإ  ليبسلا 

كرت يننك  ةيحضلا ، رود  صمقت  نم  ًالدبف  املاكم ، تأر  نأ  دعب  لاصتالا  

يفو  . لاصتالا  اهتدواعم  مدع  ببس  نع  اهيف  اهلأسأ  اهفتاه  ىلع  اهل  ةلاسر 

فقوملا كلذ  ببسب  اًبضغ  طيشتسأ  تنك  ةيؤرلا ، هذهب  يلحتلا  لبق  يضاملا 

نأ اهنم  قحتسي  اًصخش  نكأ  يننأ   ىلإ  ةياهنلا  صلخأ يف  ىتح  ةلماك ، اًمايأ 
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لاصتالا عطتسأ  و  نيرخآلا ، نع  بضغلا  ينلزع  اذكهو  هب ! لاصتالا  دواعت 

، نآلا امأ  ًاملؤم ! اذه  ناك  مك  يهلإ ، اي  ىرخألا ! يه  اهتدقفف  اًروهش ، يتقيدصب 

نود فرصتلا  يننك  نكل  نيرخآلا ، نم  بضغلاب  روعشلا  اكمإب  راص  دقف 

.مهب يتقالع  مدت  ةلواحم 

يلغت نأ  لبق  طخسلا  رعاشم  نع  سيفنتلل  ًةليسو  لبقتلا  مادختسا  اننكو 

يقيقحلا راسملا  وه  مالسلا  : " ءكحلا لوقي  كو  .بضغ  رعاشم  ىلإ  لوحتتو 

ك ةيادبلا ، ذنم  رسخنسف  فيسلا ، انمدختسا  اذإ  اننأ  ينعي  ام  براحملل ؛"

ةلاعف ةوق  ىلإ  اهليوحت  لب  انرظان ، نع  انبضغ  رعاشم  بيغت  نأ  دون  اننأ ال 

يف حضتي  ام  وهو  بائتكالا ؛ ةرئاد  نم  جورخلا  ىلع  انتدعاسم  اهنأش  نم 

مهأو ربكأ  ةريرملا  ةبرجتلا  نم  تملعت  : " لاق ثيح  يدناغ ،"  " ةلوقم

امو ةقاط ، ىلإ  بضغلا  كلذ  لوحتيف  يبضغب ؛ ظفتحأ  نأ  وهو  سوردلا ،

نم اذل  اعلا ؛" كرحت  نأ  اهنك  ةوق  ىلإ  لوحتت  اهنإف  رطيس  تحت  تماد 

اهتبثنو ةتفال  عفرن  ك  ةلوهسب ، انلخاد  نم  بضغلا  رعاشم  جِرُخن  نأ  نكمملا 

يف انتحلصمل ، همادختسا  اننك  يذلا  لاعفلا  بضغلا  وه  اذهو  بَُّالك ، يف 

اذه نع  كتتفال  لوقت  نأ  بحت  اذف  انتاردقب ! ةقثلاو  انسفنأب  راختفالا 

، اهُّفحت اردناسكيلأ  ةوق  يذ  يه  اه   " ةيصخشلا يتتفال  لوقت  نأ  بحأ  رمألا ؟

نم صلختت  نأ  كنم  بلطأ  انأ ال  عبطلابو ، اهبلاطم ."! اهل  يبلتو  اهب ، ينتعتو 

ام ًانايحأ  ًالثمف ، اًعفان ؛ هلعجتو  هرمثتست  نأ  كديرأ  يننكل  اما ، كبضغ 

ىلإ جاتحنو  يبلس ، انسل  نحنف  .بضاغلا  عم  لماعتن  بضغلا   ىلإ  جاتحن 

نأ هديرن  لب  انبضغ ، انرمدي  نأ  ديرن  ال  كلذك  اننكل  انسفنأ ، نع  عافدلا 
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.لابجلا كيرحت  عيطتست  ةوق  ىلإ  لوحتي 

ةطشنأ

نم صلختلا  أدبنس  مظتنم ، لكشب  اهتسرمو  ةثالثلا  ةطشنألا  هذه  ماإب 

نأو فخأ ،"  " اننأب روعشلا  أدبن  نأ  درجو  .انلخاد  تمكارت يف  يتلا  انرعاشم 

ىشالتيس هنأ  هالوأ  تر : ينجنس  لقأ ، تراص  انلهاك  ىلع  ةاقلملا  ءابعألا 

انرظتنت يتلا  ةحرفلاب  يعيبط  لكشب  ساسحإلا  أدبنس  اننأ  هتيناثو  بائتكالا ،

.انبولق ةوحص  ىلإ  ةفاضإ  ةنوفدملا ، انرعاشم  لفسأ 

رعاشملا ةيمست  طاشن ١ :

ىدم ىلع  انم  بائتكالا  اع  نم  اهداتعا  يتلا  تاينقتلا  نم  ةدحاو  نإ 

ةيطاطملا تاطبرلا  نم  ةرك  لثم  ودبت  ىتح  اًعم ، انرعاشم  عيمجت  يه  ليوط ،

تاطبرلا ءاخرإو  فقوملا ، مييقتل  تقولا  ناح  دقف  .ماكحإب  اًعم  ةطوبرملا 

دجت ار  كنكل  ةدح ، ىلع  اهنم  لك  كرعاشم ، ىلع  فرعتلاو  ةيطاطملا ،

اهب ساسحإلا  ىلع  ةردقلا  تدقف  دق  تنك  اذإ  كرعاشم  ةيمست  ةبوعص يف 

.ٍتاونسل

ىلع كتدعاسمل  اهل  ٍفاو  فصو  عم  رعاشملا  اهب  اًحضوم  هاندأ  ةاق  كيلإو 

: ءدبلا

نم كانه  نأبو  بلقلا ، يف  ءفدو  مسجلا ، يف  ةفخب  روعش   : بحلا  �
.ام صخش  دوجو  نامألاب يف  كساسحإو  كمهفيو ، كردقيو ، كيلإ ، عمتسي 

عاستاو ردصلا ، ضابقناب  روعشو  كفلا ، تالضع  يف  جنشت   : بضغلا  �
٩٩



.كنهذ ىلإ  درت  يتلا  راكفألا  عراستو  علا ، ؤبؤب 

، مات رافنتسا  ةلاحب  روعشلاو  بلقلا ، تاضبن  عراستب  روعشلا   : فوخلا  �
.سافنألا عراستو  دلجلا ، ةدورب  وأ  ةنوخسو 

.ام صخش  عم  صقتلاك  ام ، أطخ  فارتقال  مدنلاب  روعش   : بنذلا  �
نأب ساسحإلاو  ةدعملا ، يف  ةقرحب  روعشو  راسكنالاب ، روعش   : يزخلا  �

، مالكلا يف  ةبوعصو  قلحلا ، يف  قيضو  ءاوطنالاب ، روعشو  ضبقني ، مسجلا 

مدنلاب روعش  وه  بنذلا  ةظوحلم :  ) ردصلا ىلع  لقثو  سفنتلا ، ةبوعصو يف 

(. كسفن نم  لجخلا  وه  يزخلا  نيب  هتبكترا ، أطخل 

فيطل روعش  كباتنيو  ماستبالا ، يف  ةبغرب  رعشت  امدنع   : ةداعسلا  �
.ةيلاع ةيونعم  حورو  ةديج ، ةيجازم  ةلاح  كنوكل يف 

، اًدوجوم دعي  ءيش   ىلإ  كقوتو  ًائيش ، ترسخ  كنأب  روعشلا   : نزحلا  �
.شوشتلاب كروعشو  اًدبأ ، فقوتي  نل  ءاكبلا  نأب  كساسحإو 

، ٌّيسنمو ذوبنم ، كنأبو  كنع ، اولخت  دق  كلوح  نم  نأب  روعشلا   : رجهلا  �
كنأكو عايضلاو  ةلآضلاب  كساسحإو  عودخمو ، فيعضو ، نأشلا ، ليلقو 

.قفألا حولت يف  ةطقن 

عافتراو ماري ، ام  ىلع  ستس  رومألا  نأبو  اعلابو ، كسفنب ، ةقث   : لمألا  �
كنأبو تايباجيإلا ، لك  كحنمتس  ةايحلا  نأب  ناإو  كتقاط ، تايوتسم  يف 

.ةفخو ةلوهسب  سفنتت 

، فعضلابو نيرخآلا ، مامأ  تَفِشُك  دق  كئواسم  نأب  روعش   : جرحلا  �
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دروتب رعشت  كلعجي  ام  وهو  داقتنالل ؛ كضرعتبو  كنم ، نيرخآلا  ةيرخسبو 

، كتدعم يف  بارطضاو  كهجو ، يف  ةرمحو  كمسج ، ةنوخسو  كيتنجو 

.كسافنأ جالتخاو 

، كردق نم  صقتنا  ام  اًصخش  نأبو  كتلماعم ، ةءاسإب  روعش   : لالذإلا  �
.كتاذل كمارتحا  كلذخ  دق  هنأبو 

دفنتسي يلخاد  بارطضاب  روعشو  عودخم ، كنأب  روعشلا   : ةنايخلا  �
.صخش يأ  وأ  ءيش  يأب  قثت  دعت  كنأب   ساسحإو  كتقاط ،

بلغتلا ىلع  كتردقبو  طاشنلاو ، ةقاطلاب  معفم  كنأب  روعش   : ماهلإلا  �
صرفلا ةيؤرو  شاهدنالا ، سحو  اهل ، لولح  داجيإو  تالكشم ، ةيأ  ىلع 

.اعلا ةدوجوملا يف  ةيئاهناللا 

كتلاح تدعتسا  كنأو  هيلع  تنأ  ا  اًما  عناق  كنأب  روعش   : اضرلا  �
ىلع خسرتم  كمسج  نأبو  كمسج ، ءازجأ  لك  كردم  كنأبو  ةيعيبطلا ،

.رخآ ناكم  نوكت يف  نأ  ىلإ  كتجاح  مدعو  ضرألا ،

روعشو كجراخ ، ثدحي  ام  قفاوي  كلخاد  رودي  ام  نأب  روعش   : حرفلا  �
هايإ كحن  ام  ةرفوب  ناإلابو  هيلإ ، جاتحت  ام  كل  كنأبو  يسفنلا ، مالسلاب 

معفم كنأبو  كل ، اًكلم  نوكيس  هيلإ  جاتحت  ام  لك  نأبو  كلوح ، نم  نوكلا 

ةرظنلاب نيرخآلا  ىرتو  مومهلاب ، لقثم  غو  ئفادو ، نكاس ، كنكل  ةقاطلاب 

.كردص حارشنا  عم  لصاوتي  مهرودص  حارشنا  نأب  رعشتو  اهسفن ،

ركفف يف رعاشم ، ةيأب  سحت  كنأب ال  ترعش  اذإو  كرمغت ، رعاشم  ةثالث  ددح 
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كلت مدختساو  كسفن ، ام يف  ًالاعفنا  تراثتسا  دق  ةينغأ  وأ  مليف  لثم  ام ، ءيش 

هذه نع  كتباجإ  نِّودو  كتايموي ، رتفد  حتفاو  .طاشنلا  اذه  ءادأ  رعاشملا يف 

: ةثالثلا رعاشملا  هذه  صوصخب  ةلئسألا 

: مسجلا هثأتو يف  ينباتني  يذلا  روعشلا  ديدحت   �
سايقم ١-١٠ ىلع  روعشلا  اذه  قمع  ىدم  سايِق   �

... ـ روعشلا ب اذه  ركذي   �
روعشلا اذه  لبقتو  يبلق  حتف   �

ىلع ًالاثم  كيلإو  لاؤس ، لك  نع  بجأ  ةثالثلا ، رعاشملا  نم  روعش  لك  راوجبو 

: اذه

هب كركذي  ام  ديدحت  لواح  كلذ  دعب  هتدش ، ىدم  لجس  مث  كروعش ، ددح 

سمخ نم  كأ  روعشب  تسسحأ  اذإ  كنإ  ليق  دقف  يضاملا ؛ ثادحأ يف  نم 

.يضاملا يف  ام  ثدح  يف  ةلصأتم  هروذج  نأ  ىلع  ليلد  اذهف  ةقيقد ، ةرشع 

زواجت لهسلا  نم  هنأ  دجتس  هلبقتو  هنع  فشكلاو  روعشلا ، اذه  فاشتكابو 

ةدحاو ةرم  كتايموي  رتفد  طاشنلا يف  اذه  لمع  تررك  اذإو  .اهفلخي  مالآ  ةيأ 

كرعاشم ىلع  فرعتلا  عيطتستس  تقولا  رور  هنأ  فشتكتسف  مويلا ، يف 

كتاذ تنأ  لبقتت  فوس  اهعم  دحوتلا  ةداعإو  اهلبقتبو  ةلوهسو ؛ ةعرسب 

.اهعم دحوتلا  دواعتو  ةيقيقحلا 
نزحلا

طابحإلا

حرفلا

هثأتو ينباتني  يذلا  روعشلا  ديدحت 

مسجلا يف 

يردص قيمع يف  روعش 

يسأر ةنوخس يف 

قمعلا سايقم 
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... ـ روعشلا ب اذه  ركذي 

رجهلاو عايضلاب  يساسحإ 

ًالفط تنك  امدنع 

يتلئاع نم  دحأ  ثدحتي  ال 

مث يرعاشم  لبقتو  يبلق  حتف  يننك  فيك 

؟ روعشلا اذه  نم  ررحتلا 

يمسج نع  اًديعب  طي  روعشلا  اذه  لُّيخت 

روعشلا اذه  ينع  فرصنيف  ةداسو  ُمُْكلأ 
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ثعبي جهوب  دعم  قيمع يف  روعش 

ءفدلاب ايلخاد  اًروعش 

روعشلا اذه  ىلع  تزكر  اذإ 

ةجردلا ٦ ىلإ  لصأسف 

يعم

هلايح قلقأ  ءيش  َّيدل  سيل 

! روعشلا اذه  نم  ررحتلا  دوأ  ال 

كرعاش قلعتي  يف  ةيعوضوملاب  يلحتلا  طاشن ٢ :

روعشلا وهو  كنهذ ؛ ىلع  دري  يذلا  ًاملأ  كألا  روعشلا  ديدحتل  ةظحل  ذخ 

كيدي اتلكب  روعشلا  اذه  تطقتلا  كنأ  لَّيخت  نآلاو ، .قحب  كعجوي  يذلا 

: ةلئسألا هذه  نع  بجأ  مث  ةلواطلا ، ىلع  هتعضوو 

؟ هلكش ام   �
؟ همجح ام   �

؟ هنول ام   �
؟ ةداع شيعي  كمسج  نم  ءزج  يأ  � يف 

؟ كمسج هثأت يف  ام   �
؟ هسملم نوكي  فيك  كدي ، هب يف  تكسمأ  اذإ   �

: ةملؤملا كرعاشم  كتمواقم  لوح  رودت  يهو  مهألا ، يه  ةيلاتلا  ةلئسألا  نإ 

؟ روعشلا اذه  كتمواقم  شيعت  كمسج  نم  ءزج  يأ  � يف 
؟ اهلكش ام   �

؟ اهمجح ام   �
؟ اهنول ام   �

؟ كمسج اهثأت يف  ام   �
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؟ اهسملم نوكي  فيكف  كدي ، اهب يف  تكسمأ  اذإ   �
؟ ضفرلا مأ  ةيناودعلا ، مأ  ةيهاركلا ، ةملؤملا : كرعاشم  كتمواقم  لكش  ام 

كنكأ اذل  هتاذ ؛ روعشلا  ال  ألا ، رعاشم  ىسقأ  كل  ببسي  ام  يه  ةمواقملاف 

ناك ام  ايأ  ىرخأ ، ةرم  كمسج  لخاد  ىلإ  روعشلا  ةداعإب  بيحرتلل  رارق  ذاختا 

وهف تاداقتنا ؟ وأ  ماكحأ  رادصإ  نود  هلبقت  كنك  لهو  كل ؟ هماليإ  ىدم 

هلبقتت نأ  وه  نآلا  كيلع  ام  لك  مث ، نمو  ام ؛ ببسل  كيلإ  يمتنيو  كنم ، ءزج 

.عرسأ ةتوب  نسحتب  رعشتس  كلذ ، لعفت  نإ  امو  .هتمواقم  نود 

بضغلا جالعل  صاخ  طاشن  طاشن ٣ :

الو بائتكالاب ، روعشلا  حجرألا يف  ببسلا  يه  ةنوفدملا  بضغلا  رعاشم  لعل 

يفختلا يف بضغلا  رعاشمل  نكو  .بضاغ  هنأ  قدصي  وأ  انم ، ثكلا  كردي 

اعي نم  لك  لخاد  ديعب  قمع  ىلع  َنفُدت  ام  ةداع  اهنكل  ةديدع ، لاكشأ 

ةنوفدم يف بضغ  رعاشم  دوجو  ىلع  ةلادلا  ضارعألاب  ةاق  كيلإو  .بائتكالا 

: كلخاد

كفلا وأ  ةبقرلا  نمزم يف  � أ 
مكهتلا  �

رخاس لكشب  حازملا   �
ةالابم اللاو  روتفلاو ، ثارتكالا ، مدعو  للملاب ، روعشلا   �

سيباوكلا  �
كلذ لعفت  نأ  ديرت  امدنع ال  ماستبالا   �
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كتوص مكحتلا يف   �
مونلا ءانثأ  كنانسأ يف  ىلع  رصلا   �

ةهفاتلا رومألا  ببسب  بضغلا   �
اهب ٍعاو  نوكت غ  نيب  رحلا  جنشتلا  وأ  مسجلا ، تالضع  صلقت   �

ةدعملا تاحرقت   �
" ةيضار سفنب  هوركملا  ىلع  ربصلا   " هجوتب يلحتلاو  رمتسملا ، جاهتبالا   �

يرصبلا لصاوتلا  بنجت   �
ماهبإلا ىلع  ديلا  ةضبق  ماكحإ   �

بدألا طرف   �
هيف غلابم  لكشب  مونلا  وأ  مونلا ، مدع   �

كلوح ام  لك  نم  طابحإلاب  روعشلا   �
تايبلسلاب ةئيلم  ةايحلا  نأب  روعشلا   �

اعت حجرألا  ىلع  كنإف  كيلع ، قبطنت  ضارعألا  هذه  نم  ةثالث  تدجو  اذإ 

بضغلاف ةراسخلاب ؛ اًروعش  هءارو  يفخي  ام  ةداع  يذلا  فدلا ، بضغلا 

بضغلا ءبع  نم  كسفن  حيرت  لو  نامزالتم ، ناروعش  ه  ةراسخلاو 

.اًروف ةحارلاب  رعشتسو  هل ؛ ةبحاصملا  ةراسخلاب  هطبرت  نأ  مهملا  نم  فدلا ،

: اذهب ينعملا  طاشنلا  كيلإو 

: كتايموي رتفد  ةعبرألا يف  نيوانعلا  هذه  نِّود 
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نم بضاغ  انأ  نأل قيرط نع  َّيف  اذه  رثؤي  بضغلاب روعشلا  اذه  ءارو  ةنماكلا  ةراسخلا 

: كلذل لاثم 
نم بضاغ  انأ 

اهب ينلماع  يتلا  ةقيرطلا 

هكراشأ يننأل   يقيدص ؛

ةلطع مدقلا يف  ةرك  بعل 

.عوبسألا ةياهن 

نأل

نم تبلط  نأب  عضولا  حيحصت  تلواح 

يننأل  اكم ؛ بعلي  نأ  رخآ  صخش 

يهتنيس ناك  هنأ  يملعل  باهذلا  عطتسأ 

.بغرأ امغ  ىلع  مويلا   

قيرط نع  َّيف  اذه  رثؤي 

نم مغرلا  ىلع  ًأطخ  تفرتقا  يننأب  رعشأ  ينلعج 

نآلا َّيلعو  ناسنإ  درجم  انأف  كلذ ، دصقأ  يننأ  

ةيلوئسم لمحت  يننك  الو  ةيولوألا ، يسفن  ءاطعإ 

.هب ةصاخلا  عوبسألا  ةياهن  ةزاجإل  طيطختلا 

اذه ءارو  ةنماكلا  ةراسخلا 

بضغلاب روعشلا 

، نآلا دعب  ينبحي  نل  هنأ  ىشخأ 

، اًنسح .نآلا  دعب  ينمرتحي  وأ 

وهف  رمألا ، ةقيقح  هجاونل 

! عوبسأ لاوط  َّيلإ  ثدحتي 

نم ثكلا  كمامأ  رهظت  كتراسخو ، كبضغ  ببس  ىلع  فرعتت  نأ  درجو 

تلعف يننأل  يسفن  حادتما  يننك  هركذ ، قباسلا  لاثملا  ًالثمف يف  تارايخلا ؛

يهتنيو  يسفن ، باسح  ىلع  يقيدص  دعُسأ  نأ  نم  ًالدب  اًديج يل ، هارأ  ام 

يسفن مول  نع  فقوتلا  يعسوب  كلذل  ههاجت ؛ طخسلاب  روعشلاب  رمألا 

اهب  ينلماع  يتلا  ةقيرطلا  نأب  يقيدص  رابخإ  يننك  ك  اهداقتناو ،

بغرأ يننأب   هرابخإ  يننك  كلذك  ينم ، هدارأ  ام  لعفأ  امدعب   ينبجعت ،

.مدقلا ةرك  بحأ  يننأل ال  هعم ؛ باهذلا  يف 

ةلحرلا

؛ ماري ام  ىلع  كنأب  يلخادلا  كناإ  كيلإ  ديعتس  رعاشملا  نم  يفاعتلل  كتلحر 

رشقلا نم  تاقبط  كانهف  لصبلا ؛ نم  ةر  شقت  ةلحرلا  هذه  هبشت  ثيح 

تاقبطلا هذه  نم  ضعبو  اهتاذ ، ةرمثلا  ىلإ  لوصولا  لبق  اهنم  صلختلا  كيلع 

ىلع ةياهنلا  يف  لصحتس  كنكل  عومدلا ، فرذت  كلعجي  دق  اهشقت  دنع 

جاتحت يذلا  نزاوتلا  كحن  ام  وهو  بئاوشلا ، نم  ةيلاخو  ةفيظن  ةرمثلا 

فشتكتس ثيح  ءافشلا ؛ يردصم  نزحلاو  بضغلا  ربتعي  ببسلا ، اذهلو  .هيلإ 

عضو يف  بغرت  طيسب  ناسنإ  كنإ  لب  ًائيس ، اًصخش  تسل  كنأ  ةياهنلا  يف 
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نزحلا وأ  بضغلا  رعاشم  كدعاستس  ام  وهو  اًمدق ؛ يضملاو  اهباصن ، رومألا يف 

قرطب كفرصتل  راذعألا  قلتخت  نل  كنكل  كسفنب ، قفرتتس  ك  هقيقحت ، ىلع 

نع فقوتلاو  كسفن ، ىلع  وسقت  الأ  لجأ  نم  نوعلا  ًابلاط  عرضتتو  .ةئيسم 

قفنلا ةياهن  يف  رونلا  ةيؤر  أدبتو  كسفن ، ةحماسم  أدبتو  اهيلع ؛ مكحلا 

.ملظملا

ةبعصلا رعاشملا  فاشكتسال  لمأتلا  تانير  ةسرم 

دكأتو ضرألا ، ىلع  كيمدق  ًاطساب  ميقتسم  عضو  حيرم يف  دعقم  ىلع  سلجا 

.دحأ اهيف  كجعزي  نل  ةفرغ  كنأ يف  نم 

سفنلا لخدي  نيب  هطوبهو ، كنطب  دوعصب  رعشاو  كسافنأل ...  هبتنا  نآلاو 

 ... كداشرإ ىلوتت  كسافنأ  لعجاو  ًةظحل ، سلجاو  .هنم  جرخيو  كمسج  يف 

راكفألاب جعيو  درشي  كنهذ  نأ  ظحالت  دق  جرخيو ...  كسفن  لخدي  نيبو 

ةلواحم نم  ًالدبو  ...كمسج  اهب يف  رعشت  ةينسج  سيساحأ  كدوارت  وأ  ... 

رودي امل  كهابتنا  ِلوأ  ذئدنعو  سيساحألاو ...  راكفألا  هذه  ىلع  ةرطيسلا 

نوكت دقو  ...كباتنت  يتلا  ةينسجلا  سيساحألاب  اًيعاو  نكو  كمسج ، لخاد 

مهملا سيلو  ...ادج  ةديدش  نوكت  دق  وأ  ادج ...  ةفيفط  سيساحألا  هذه 

اهل هبتنا  لب  ...اهسفن  نع  ةينسجلا  سيساحألا  هذه  نلعت  فيك  وه 

ركف يف نآلاو  اهل ...  هبنتت  ةيعاولا  كتاذ  عدو  بسحف ، اهب  اًيعاو  نكو  طقف ،

كمسج لخاد  ثحباو  كدوارت ...  يتلا  سيساحألا  لك  زربألا ب  ساسحإلا 

كيعو لِّوح  نآلاو  ...اهنيب  نم  ساسحإ  ىوقأ  هيف  ىلجتي  يذلا  ءزجلا  نع 

ضرغلا سيلو  ...ساسحإ  ىوقأب  رعشي  يذلا  ءزجلا  كلذ  ىلإ  كتدعم  نم 
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 ... هب ًايعاو  نوكت  نأو  هتظحالم ...  نكلو  هيغت ، وه  ساسحإلاب  كيعو  نم 

ءزجلا كُسََفن يف  لخدي  فيك  ظحالف  روعشلا ، كلذ  لزع  كناكمإب  ناك  اذإو 

كلذ حبصي  امدنعو  هنم ...  جرخي  فيكو  روعشلا ، اذهب  سحي  يذلا 

رخآ ءزج  هب يف  رعشت  رخآ  ساسحإل  كهابتنا  هجو  اًزورب ...  لقأ  ساسحإلا 

ًايعاو نك  اذه ، لمأتلا  نير  ءانثأ  كنهذ يف  درشي  نيبو  كمسج ...  نم 

نيبو كراكفأ ...  ةجيتن  كمسج  اهب يف  رعشت  يتلا  ةينسجلا  سيساحألاب 

كهابتنا بلجاف  ٍزاوم ...  ساسحإب  رعشت  دق  كهابتنا ، ةركف  لك  بذجت 

 ... لكشتي اهيلإ   جاتحي  يتلا  ةيرحلا  هحنماو  ساسحإلا  اذه  ىلإ  ةطاسبب 

لك ىشالتي  نيبو  ةظحللا ...  هذه  كمسج يف  هب يف  رعشت  نأب  هل  حمساو 

ةفلتخم رعاشم  اهباتنت  ار  كمسج ، نم  ىرخأ  ءازجأ  ىلإ  هبتنا  ساسحإ ،

اهلبقتت نأ  كنم  ديرتو  .كهابتنا  بذج  ىلإ  ىعست  رعاشملا  هذهف  كلذك ... 

لكل هابتنالل  تاظحل  عضب  ذخ  نآلاو ، كمسج ...  نم  ررحتلا  اهنك  ىتح 

ةياهن ىلإ  لصت  حو  ىرخأ ...  سيساحأ  اهباتنت  دق  يتلا  كمسج  ءازجأ 

ناكملا يف اذه  ىلإ  ةدوعلا  كنك  هنأب  ملع  ىلع  نوكت  اذه ، لمأتلا  نير 

اهل كهابتنا  راظتنا  يف  يه  يتلا  رعاشملا  ىلع  فقو  ديرت ...  تقو  يأ 

.كمسج نم  اهريرحتو 

ةيزيفحتلا تارابعلا 

راص مويلاو  .يلخادب  رودي  ام  لك  يه  تسيل  اهنكل  رعاشم ، ينباتنت 

، مويلا نزحلاب  ترعش  اذإو  .حورتو  ودغت  نأب  يرعاشمل  حسلا  اكمإب 

َّيدل هنأو  .اًددجم  مستبأسو  رميس  نزحلاب  روعشلا  اذه  نأ  ركذتأسف 
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مويغلا يف ر  رمتسو ك  ةتقؤم ، يرعاشم  نأ  رُّكذت  رايتخا  ىلع  ةردقلا 

.ر نيب  اهتدهاشمو  مويغلا ، هذه  نع  لاصفنالا  يننك  هنأو  ءسلا ،

ىلع ةرداق  اهنأو غ  يرعاشم ، نم  ىشخأ  نأ  َّيلع  سيل  هنأ  كردأ  تأدب 

نم يسفن  مرحأ  نأ  ىلإ  اًجاتحم  دعأ  .رخآ و  صخش  يأ  ءاذيإ  وأ  اذيإ ،

ببسب يسفن ؛ ىلع  ةيساق  اًماكحأ  تردصأ  ام  ًاثكو  .يرعاش  ساسحإلا 

يرعاشمف اذه ، نع  فقوتأس  مويلا  يننكل  اهسحأ ، يتلا  يرعاشم 

مث اههجاوأو ، اهنع ، ديزملا  ملعتأ  نيب  اهمرتحأسو  َّيلإ ، ةبسنلاب  ةدرفتم 

.اهحارس قلطأس 

، اًعم اهعيمجت  متي  امدنع  اًطاأ  لكشت  يهو  .مويلا  يرعاشم  مرتحأ 

متي امدنع  يتلا  ةيجحألا ، عطق  نم  قودنص  لثم  ةدرفتملا ، اذ  لكشت 

ةروصلا هذه  مويلا  ردقأ  ترص  اذل  ةليمج ؛ ةروص  لكشت  اًعم ، اهعيمجت 

اهتعنص يتلا  ةليمجلا 

.يرعاشمو انأ 
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ةوطخلا ٤

كلخاد دوجوملا يف  لفطلا  فاشتكا 

ديدجلا احلا  كسراحو 

سراحلاو كلخاد ، يف  دوجوملا  لفطلا  يساسأ : نيأزج  نم  انم  لك  نوكتي 

ةرم لمتكم  كنأب  روعشلا  ىلع  هنيب  عمجلا  كدعاسيسو  كلخاد ، دوجوملا يف 

فلتخم عضت  دق  ةقيقحلا ، وأ يف  ام -  ةجردب  ةركفلا  هذه  ضراعت  دق  .ىرخأ 

.حضوأ لكشب  رمألا  كل  رسفأ  ينعد  اذل  ةركفلا -  هذه  هجو  سيراتملا يف 

كلخاد دوجوملا يف  لفطلا 

ترظن اذإف  حرم ؛ لافطألا  نوكي  ام  ةداعو  لفط ، انم  لك  لخاد  شيعي يف 

، نوكحضي ماع  لكشب  مهدجتسف  كلوح ، نم  لافطألا  كولس  ىلإ 

روعشلا لعلو  .ةجهب  يف  نوخرصيو  نوحيصيو ، نورجيو ، نوفشكتسيو ،

، ءادعس نونوكي  نيح  لافطألا  هنع  ربعي  يذلا  كلذ  وه  حرفلاب  يقيقحلا 

روعشلل ةصرفلا  انيدل  تلاز  امو  .اًراغص  انك  امدنع  كلذك  هلعفن  انك  ام  وهو 

ةيعيبطلا انرعاشم  انتبك "  " دق نوكن  ار  اننكل  لافطألا ، ءالؤهك  نوحرف  اننأب 

و اهنع ، ربعن  يتلا   رعاشملا  نم  تاقبط  تحت  اهانفدو  ةيويحلاو ، حرفلاب 

؛ ىرخألا رعاشملا  ماكر  ةمق  ءانثتساب  اهسفن  نع  هيف  سِّفنت  ناكم  اهيدل  دعي 

لمعلا اننك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .ةدكارو  ةللحتم  ةموك "  " انيدل تراصف 

زنكلا هاجت  انقيرط  قشو  اهسكتو ، ةمكارتملا ، تاقبطلا  هذه  كيكفت  ىلع 

عم لصاوتلا  ةداعإ  قيرط  نع  حرفلاب ، يرطفلا  انروعش  وهو  اهلفسأ ، نوفدملا 
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.يلخادلا انلفط 

رعاشملا كلت  تناك  اذإ  نكل  انرعاشم ، عيمجب  انلخاد  يف  لفطلا "  " كسمتي

كولسلا انطارخناب يف  وأ  هريدخت ،" "ـ انلخاد ب ءزجلا  اذه  دمخن  اننإف  ةملؤم ،

لافطألا ىرت  ملقأتلل  يعيبط  جهن  وهو  انسفنأ ؛ تيتشت  نم  عونك  يرهقلا 

يف بعص  تقوب  لفط  رم  اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلعو  .موي  لك  هنومدختسي 

؟ هلوح نم  اعلا  نع  هلاصفناب  هساسحإب  روعشلا  كنكأ  لزنملا ، وأ  ةسردملا 

، تالكشملا هسفنب يف  عقوي  هدجت  دق  روعشلا ، اذهل  ةجيتنو 

اذهب وهو  نيرخآلا ؛ لافطألا  عم  بعللا  يف  بغار  غ  وأ  ًالزعنم ، ودبي  وأ 

نم اعلا  ىلع  حاتفنالا  عيطتسيو  اًددجم  نامألاب  رعشي  نأ  ىلإ  هسفن  يمحي 

كلذك اننإف  غلاب ، انرابتعابو  .هيدتري  يذلا  عانقلا  عزن  عيطتسيو  هلوح ،

، انسفنأ ىلع  قلغنن  تالكشملا ،"  " هجاون امدنعف  اهسفن ، ملقأتلا  ةيلآ  مدختسن 

اننإ ىتح  ألا ، غلاب  انل  ببست  يتلا  رعاشملاب  ساسحإلا  نع  انسفنأ  تتشن  وأ 

كلت أدبت  ًانامأ ، كأ  اننأب  رعشن  امدنع  نكل  اهعم ، لماعتلا  عيطتسن  ال 

قالطإ راظتنا  تناك يف  لب  ناكم ، يأ  ىلإ  فرصنت  يهف   روهظلا ؛ رعاشملا يف 

.اهنم كررحتو  اهحارس 

، ةيبلسلا انرعاشم  نم  صلختلل  دادعتسالاو  انئبخم  نم  جورخلا  اننكو 

دقو .انرعاشم  اومهفتيو  انلوح ، نم  انيلإ  عمتسي  نأ  وه  هيلإ  جاتحن  ام  لكو 

ةقيقح نومهفي   " نم مه  لافطألا  نإف  جالعلل ، ءابآلا  عضخي  امدنع  هنإ  ليق 

مهتالكشم تسيل  نيرخآلا  تالكشم  نأ  نومهفي  مهنأل  كلذو  ًالوأ ؛ رمألا "

لافطألا امأ  مهكولس ، ليدعت  نم  تاونسب  نوغلابلا  رم  دقف  .خب  مهنأو  مه ،
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سفت ىلع  دعاسي  ام  وهو  غلابلا ، نم  ةيقيقحلا  مهتاوذ  ىلإ  برقأ  مهف 

عم انلصاوت  ةداعإ  قيرط  نع  عرسأ  ةتوب  بائتكالا  ىلع  بلغتلا  ىلع  انتردق 

.يلخادلا انلفط 

يف شمكنت  كلخاد " يف  دوجوملا  لفطلا   " مسا ركذ  درجم  كلعجي  دقو 

يننأل كلذك ؛ ناك  يروعش  نأل  اذه  فرعأ  كل ، أبخم  نع  ثحبتو  كسفن ،

نيزخت تدتعا  ثيح  ينم ؛ ءزجلا  اذه  نع  باقنلا  فشك  نم  ةفئاخ  تنك 

ةنيشملا تاداعلاو  قولخم ، يأل  اًدبأ  اهنع  حصفأ  نل  يتلا  رومألاو  هيف ، يرارسأ 

.دحأ اهب  عمسي  نأ  لمحتأ  نكأ  يتلا  

ىد كرعُِشي  نأ  يلخادلا  كلفط  عم  كلصاوتل  نك  ببسلا  اذهلو 

؛ زجاع كنأبو  يمحم ، كنأب غ  كروعش  ىد  فارتعالا  ىلع  كربجيو  كفعض ،

نكمملا نم  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .ةرطاخمو  ةفزاجم  هيف  نوكت  دق  ام  وهو 

.يلخادلا كلفط  عم  كأ  ةيوس  ةقالع  نع  فشكلل  رعاشملا  هذه  ىلإ  هابتنالا 

وهو ايسفن ، يقيقح  هنكل  ايدام ، الو  ايفرح ، سيل  يقيقح ، لفطلا  اذه  نإ 

تابارطضالا نم  ثكلا  نأ  يسفنلا  صصختملا  نم  ديدعلا  قفتا  دقو  .يوق 

يعاولا ءزجلا غ  كلذب  ام  لكشب  طبترت  ةرمدملا ، كولسلا  طاأو  ةيسفنلا ،

، انلخاد شيعي يف  لفطلا  كلذ  لاز  امو  ام ، اًموي  ًالافطأ  اًعيمج  انك  دقو  .انم 

مدعو .ةقيقحلا  هذهب  عاو  غ  صاخشألا  نم  ثكلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

جتنت يذلا  ببسلا  طبضلاب  وه  انلخاد  دوجوملا يف  لفطلاب  يعاولا  لاصتالا 

.ةيلعافتلاو ةيلاعفنالاو ، ةيكولسلا ، تالكشملا  نم  ثكلا  هنع 

ىلع قحب  غلاب  اوسيل  غلابلاب  مهوعدن  نم  ةيبلغأ  نأ  ةقيقحلاو 
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؛ غولبلاب اذهل  ةقالع  ال  يسفنلا ، ديعصلا  ىلع  نكل  انس ، ربكي  انلكف  قالطإلا ؛

بح ةيلوئسم  يلوتو  لبقتلاو ، رارقإلا ، ىلع  فقوتي  يقيقحلا  غولبلا  نأل  كلذ 

مهنإف ال غلابلا ، نم  ثكلا  ىلإ  ةبسنلابو  .هتياعرو  كلخاد  دوجوملا يف  لفطلا 

، مهلخاد يف  دوجوملا  لفطلا  نوركني  مهنإف  هنم ، ًالدبو  اًدبأ ، اذهل  نولثت 

نأ عمتجملا  انيلع  ىلمأ  دقف  .هنوضفريو  هنورجهيو ، هنوعمقيو ، هنولمهيو ،

دوجوملا لفطلا  نأ  انملعت  لعفن ، لو  ًابناج ، ةيلوفطلا  قرطلا  يحننو  جضنن 

ةحرفلاو ةشهدلاو ، بجعلاو ، يلوفطلا ، ةءاربلا  سح  لث  يذلا  انلخاد ، يف 

انلخاد دوجوملا يف  لفطلا  نكلو  عَمُقيو ، لَزُعيو ، تَبُكي ، نأ  نم  دب  ال  انيدل ،

.اهفظويو ةيباجيإلا  تسلا  هذه  نم  نوكتي 

، تامدصلاو ألا ، رعاشم  لك  انلخاد  يف  دوجوملا  لفطلا  نزخي  كلذكو 

متي كلذ  عمو  ةلوفطلا ، يف  اهل  انضرعت  يتلا  ةمكارتملا  بضغلاو  فوخلاو ،

، لفطلا اذه  نم  صلختلا  ليوط يف  تقو  ذنم  اوحجن  دق  مهنأب  غلابلا  عانقإ 

انك اذإف  .ةقيقحلا  نع  دعبلا  لك  ديعب  اذهو  ةيسفن ؛ ءابعأ  نم  هبحاصي  امو 

شيعي بضاغ  حورجم  لفط  انلخاد  يف  دجويس  ام  ًابلاغف  بائتكالاب ، رعشن 

، ألاو ىذألاب  رعشي  رمعلا  نم  ةسداسلا  لفطك يف  غلاب ؛ صخش  دسج  لخاد 

فيكف اعلا ؛ اذه  شيعلا يف  لواحيو  تارارق  ذختيو  غلاب ، لجر  ةلح  يدتري 

انءانبأ رن  وأ  يلاثم ، ينهم  راسم  وأ  ام ، صخش  عم  جضنلاب  مستت  ةقالع  ينبن 

اًحورجم ًالفط  انلخاد  ىعرن  نيب  ءاحصأو ، ءادعس  غلاب  اًصاخشأ  اونوكيل 

؟ اًفئاخ

هيلع ناك  اذإ  هسفن  روعشلاب  لفط  يأ  رعشي  نل  لهف  رمألا ، تركف يف  اذإ 
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ثحب رسفيو  حم ، فقوم  هنإ  ةمزاللا ؟ ةياعرلا  يقلت  نود  هسفنب  ءانتعالا 

ديدحت وه  هيف  ةدعاسملا  ىلإ  جاتحن  ام  لعلو  .ةدعاسملا  نع  انم  نيثكلا 

ىتح هيلع ؛ فرعتلاو  انلخاد ، دوجوملا يف  لفطلا  وهو  انم ، يعاولا  بناجلا غ 

، هبحنو لفطلا ، اذه  ىلإ  عمتسن  نإ  امو  .َّبُلت  يتلا   هتاجايتحا  ددحن 

ةيقيقحلا ةيرحلا  يهو  هانررح ؛ دق  نوكن  ىتح  هيمحنو ، هاعرنو  هلبقتنو 

؟ اذه اننك  فيك  نذإ ، ًالعف ؛

ديدجلا احلا  انيعار 

 - ديدجلا انيعار  فاشتكا  وه  انلخاد  دوجوملا يف  لفطلا  جالع  ىلإ  ليبسلا  نإ 

انتيبرتو اننيوكت  نع  لوئسم  نايلعفلا  اناوبأ  ناك  دقف  سراحلا ؛ كلذ 

يف ديدج  ٍعار  داجيإو  هنع ، لاصفنالا  ىلإ  جاتحن  نآلا  اننكلو  انتياعرو ،

نم ادج  لهس  اذهو  .انلخاد  احورلا  بناجلاب  لصتملا  يعارلا  وهو  انلخاد ؛

ك ًابيرغ  سيل  اذه  اًنسح ، كلذ ؟ ىلإ  ليبسلا  فيك  نكل  ةيرظنلا ، ةيحانلا 

لعفن ار ال  نكل  هراغص ، بألا  ىعري  انسفنأ ك  ىعرن  لعفلاب  اننأل  ودبي ؛

ًاتوص عيطن  اننإف  بائتكالاب ، رعشن  انك  اذإف  .ءادعس  انلعجت  ةقيرطب  كلذ 

ةرئاد يف  انب  جزيو  اندراطي  وهو  تقولا ؛ رور  انلخاد  يف  لكشت  اًيساق 

حبصيل توصلا  اذه  ليوحت  اننك  ةعرسب ، بائتكالا  ىلع  بلغتللو  .بائتكالا 

.هيلإ انُقت  ام  ًاثك  يذلا  احلا  يعارلا 

ةيسنملا تايركذلا  راضحتسا 

ءزج سملب  هنأ  يضاملا  نرقلا  نم  تانيسمخلا  يف  يرجأ  دئار  ثحب  رهظأ 

أدبي دق  فيعض ، ابرهك  رابس  اًديدحت ) يغدصلا  صفلا   ) خملا نم  عم 
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امدنعو .اهب  ةقلعتملا  رعاشملاو  ةنيعم ، ةيضام  براجت  ليغشت " ةداعإ   " خملا

اهطبر ثحبلا  وعوطتم  عاطتسا  يضاملا ، يف  ةنيعم  ثادحأ  ليغشت " ديُعأ  "

لعلو اهسفن . ثادحألا  ركذت  نوعيطتسي  مهنأ ال  عم  ةددحم  رعاش 

لمعي ناسنإلا  خم  نأ  وه  ثحبلا ، اذهل  عساو  لوبقب  ىظح  يذلا  جاتنتسالا 

مغرلا ىلعو  هركذتن . اننأ ال  عم  اًفقوم  خملا  لجس  دقف  ليجستلا ؛ زاهج  لثم 

هب انررم  يذلا  فقوملا  اذهب  ةطبترملا  رعاشملا  حوضوب  نحن  ركذتن  كلذ ، نم 

.هسفن فقوملا  ركذتن  انك ال  نإو  يضاملا ، يف 

فقوتلا ةيفيك  ملعت  ىلإ  جاتحن  اننإف  ةعرسب ، بائتكالا  ىلع  بلغتن  لو 

دعاوق اهب  لدبتسن  نأ  نم  دب  الو  ةدقلا ، براجتلل  ةباجتسالا  نع 

ةئيهتو انتلوفط ، تاجايتحال  ةديدج  ةباجتسا  ريوطتو  ةديدج ، تاداقتعاو 

تانير ةسرم  قيرط  نع  اذه  لمع  نكو  .هيلإ  ءوجللا  اننك  ديدج  ذالم 

ىلإ انب  لصي  اذهو  .لصفلا  اذه  اًقحال يف  درتس  يتلا  ةطشنألاو  ةهجوملا  لمأتلا 

ةينقت ةيأ  نم  عرسأ  وحن  ىلع  اهيف  ثحبلاو  انيدل  ةيلخادلا  تادقتعملا  رهوج 

سورتلا  طبضتو  هفظنتف ، هتاذ ، كرحملا  ىلإ  لصت  ثيح  ةنكمم ؛ ةيجالع 

.هتقاط لماكب  لمعي 

؛ هسفن ةيحل  بيلاسأ  حجرألا  ىلع  انلخاد  يف  دوجوملا  لفطلا  روط  دقل 

انك قيمع م  يزخب  انروعشل  نيرخآلاب ، انتاقالع  داسفإ  ىلإ  انب  ىدأ  ام  وهو 

نأب ديدشلا  اإل  ةغلابلا ؛ ةلزعلاب  اًروعش  يلخاد  تي يف  دق  ًالثم  انأف  هيلع ؛

، انلخاد يف  احلا  يعارلا  زيزعتبو  .نسحتلا  ىلع  دعاسم  هعسوب  دحأ  ال 

.ىرخأ ةرم  انسفنأ  تاتش  ةململو  جالعلا ، ءدب  عيطتسن 
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ٍناح ٍعار 

ًااد اننك  انبائتكا  تارتف  أوسأ  يفو  انلخاد ، يف  ٍناح  توص  اًعيمج  انيدل 

ديدجلا انيعارل  نكو  .احلا  انيعار  توص  وهو  تفاخلا ؛ توصلا  اذه  ظاقيإ 

لفطلاب ينتعن  ميدقلا ؛  يداقتنالا  توصلا  يدحت  ىلع  انتدعاسم  اذه 

ءانتعالا ديعن  نأ  ملعت  كلذك  اننكو  .لضفأ  وحن  ىلع  انلخاد  يف  دوجوملا 

الإ انل  بلجي  يذلا ال  يرهقلا  كولسلا  طارخنالا يف  انتبغر يف  دقفنو  انسفنأب ،

دق ام  وهو  قاقحتسالاب ؛ اًروعش  انسفنأ  حنم  ملعت  اننك  ك  ررضلاو ، ىذألا 

.بائتكالا مضخ  نوكن يف  امدنع  هيلإ  رقتفن 

مهف أدبن  انلخاد ، يف  دوجوملا  لفطلاب  ةيانعلا  احلا  انيعار  أدبي  امدنعو 

يغت ىلع  اندعاسي  نأ  يعارلا  اذهل  نك  يتلا  انتايكولس ، ضعب  ءارو  عفادلا 

احلا يعارلا  توص  لعإ  ءدب  عيطتسنو  انتحلصم ، لجأ  نم  اهل  انتاباجتسا 

، انسفنأ عم  اهب  ثدحتن  يتلا  ةيفيكلا  ىلإ  عتسالا  قيرط  نع  انلخاد  يف 

.انسفنأ ىلع  اهردصن  يتلا  ماكحألا  عس  أدبنس  اذه ، لعف  أدبن  نأ  درجو 

توصك ودبت  اهنأل  ةيادبلا ؛ يف  حوضوب  اهنوعمسي  ال  دق  انم  ضعب  كانهو 

؛ بك دح  ىلإ  ةمهمهلا  هذه  عس  اندتعا  دقلو  .ةيفلخلا  ةتفاخ يف  ةمهمه 

توصلا عس  انعطتسا  اذإ  نكلو  تكست ، امدنع  الإ  اهظحالن  ال  انرصف 

؛ فوصلا نم  ةركب  طيخ  ةياهن  اندجو  اننأك  رمألا  نوكي  انلخاد ، يداقتنالا يف 

.اهلك ةركلا  لحن  نأ  ىلإ  طيخلا  ةيقب  عبتت  عيطتسنف 

، ةعرسب بائتكالا  ىلع  بلغتلا  بغرت يف  كنأل  باتكلا ؛ اذه  أرقت  كنأ  فرعأ 

بائتكالاب ب بصت  كف   تقولا ؛ ضعب  قرغتست  يفاعتلا  هجوأ  ضعب  نكل 
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يفاعتلا ةيلمع  نكلو  .اهاحضو  ةيشع  ب  هنم  ىفاعتت  نلف  اهاحضو ، ةيشع 

كسفن يطعت  نأ  مهملا  نم  نكل  تاوطخلا -  نم  ةلسلس  يهف  ةطيسب - 

.انلخاد دوجوملا يف  لفطلا  ءافش  ةلحر  ةغص يف  تاوطخ  وطخت  تقولا  

لوصحلا ىلإ  يعسلا  كيلع  ك  كسفنب ، اًقفرتمو  اًيناح  نوكت  نأ  مهملا  نمو 

، اذلا معدلا  تاعومجم  ىدحإ  ىلإ  مضنالا  ًالثم  كنكو  معدلا ، ضعب  ىلع 

بسانملا تقولا  وه  اذه  كلذك  .صتخملا  ةراشتسا  وأ  بيبطلا ، ةرايز  وأ 

صاخشألا بناج  ىلإ  احلا ، كيعار  نمو  ىمسألا ، ةوقلا  نم  ةدعاسملا  بلطل 

تسيل مهدحأ  عم  لصاوتلا  ةلواحم  نأ  فرعأو  .كلوح  نمم  كل  معادلا 

ديكأتلاب كنكل  ىلوألا ، ةوطخلا  ذاختال  ةعاجشلا  نم  اًردق  بلطتت  يهف  ةلهس ؛

.كلذ را  ينجتس 

كيوبأب لدبتست  نأ  ينعي  كلخاد  دوجوملا يف  لفطلل  احلا  يعارلا  كنوكو 

ةياعر اهنأش  نم  يتلاو  اهتيسرأ ، يتلا  ةيتايحلا  دعاوقلا  ةعومجم  يلعفلا 

ًاناكم احلا  توصلا  وذ  ديدجلا  انيعار  ينبيسو  .كلخاد  دوجوملا يف  لفطلا 

هللا نم  بلطن  نأ  اننك  مك  هيف ، ايحي  انلخاد   يف  دوجوملا  لفطلل  اًنمآ 

.احلا توصلا  كلذ  عم  لصاوتلا  ةداعإ  ىلع  انتدعاسم 

؟ كلخاد دوجوملا يف  لفطلا  يمعاد  ربكأ  حبصت  فيك 

، اهسأر ئطأطتو  ةرجش  راوجب  سلجت  ةلفط  دجتو  ةقيدح  ست يف  كنأ  ليخت 

وأ بائتكالا ، اهيلع  ادب  اذإو  فرصتتس ؟ فيك  ةدحولاو ، طونقلا  اهيلع  ودبيو 

، اهتدعاسم دوت  نلأ  اًغلاب ، اًصخش  كرابتعابف  طابحإلا ، وأ  رتوتلا ، وأ  ةحلا ،

اهراوج ىلإ  سولجلا  ىلإ  كعفدي  اهعم  فطاعتلاب  اًروعش  كلخاد  يف  دجتو 
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اذل لضفأ ؟ لاح  حبصت يف  نأ  ىلإ  اهعور ، نم  ئدهتو  اهيلإ ، عمتستو  ثدحتتو 

دعبي ايقيقح  ًالفط  هرابتعاب  كلخاد  يف  دوجوملا  لفطلا  ىلإ  رظنت  نأ  لواح 

.هدعاست نأ  كيلع  لهسلا  نم  حبصيسف  تاوطخب ، كنع 

انلخاد دوجوملا يف  لفطلا  ملعتي  نأ  نم  دب  ال  نزحلاب ، رعشي  لفط  يأكو 

اذه ىدل  نوكت  الأ  لمتحملا  نمف  بئتكم ، انك  اذإف  احلا ؛ يعارلاب  قثي  نأ 

ًالفط انيدل  نأ  كردن  ار   لعفي ؟ نأ  هيلع  بجي  اذلف  انب . ةقث  لفطلا 

ًةرادج كأ  نوكن  نأ  ءدبلا يف  انعسوب  نأ  فرعن  نآلا  اننكل  اًحورجم ، ايلخاد 

يه هذهو  فرظ ، يأ  تحت  هدناسنس  اننأب  ةقثلا  ءانب  انيلع  كلذل  هتقثب ؛

يف نيدوجوملا  احلا  يعارلاو  لفطلا  ب  طبارلا  زيزعتل  ةيلاتلا  ةوطخلا 

دقو .اذه  ىلع  كتدعاسمل  ًةصاخ  ممصملا  يلاتلا  نيرمتلا  كيلإو  .كلخاد 

هجوم اًعبط  نيرمتلا  نكل  بسحف ، درسلا  ةلوهسل  ركذملا "  " مض تمدختسا 

.سنجلل

اًبحرم لق 

، كتايموي رتفد  يف  كلخاد  يف  دوجوملا  لفطلا  ىلإ  باطخ  ةباتكب  أدبا 

قلعتي ام  لك  هل  حضوأو  هيلإ ، كسفن  مدقو  .ةنميهملا  كدي  مادختساب 

هربخأ مث  كتايح ، دوجوم يف  هنأل  كتداعس  ىدم  نع  هل  ربعو  نآلا ، كتايحب 

لاح نوكي يف  هتدعاسم   دوت  مكو  اًمود ، كعم  نوكي  نأ  كتبغر يف  ىد 

، هراظتنا يف  تنك  كنأب  هربخت  نأ  كنك  ك  دعسأو ، ىوقأ  حبصيو  لضفأ ،

.اًعم كلصاوتل  ديعس  كنأو 

غلابلا صخشلا  باطخ  ىلع  درلاب  لفطلا  كلذل  لاجملا  حسفأ  كلذ ، دعبو 
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.رمألا هنع  رفسيس  اذام  رظناو  ةنميهملا ، كدي غ  مادختساب 

كتوق ىد  هربخأ 

؛ ًانامأ كأ  هنأب  كعم  رعشيسف  غلاب ، صخشك  كتوق  طاقنب  لفط  ملع  اذإ 

طاقنب كلخاد  دوجوملا يف  لفطلا  ربخت  ةديج   ةصرف  هذه  دعت  مث  نمو 

عيطتست يتلا  ءايشألا  لكب  ةاق  عضت  نأ  وه  هلعف  كيلع  ام  لكو  .كتوق 

اهبتكاو ًالفط ، تنك  امدنع  اهلمع  عيطتست  نكت  و  غلاب ، صخشك  اهلمع 

ةفيظو يف  لمعأ  لاثملا : ليبس  ىلعو  .اهباعيتسا  لفطلا  عيطتسي  ةقيرطب 

لاومأ َّيدل  وأ  اهتدايق ، عيطتسأو  ةرايس  كلتمأ  وأ  ديج ، رجأ  ىلع  اهنم  لصحأ 

وأ هديرأ ، تقو  يأ  يف  لزنملا  ىلإ  ةدوعلا  عيطتسأ  وأ  نبلا ، اسح  يف 

.كلذ ىلإ  امو  ديرأ ، يذلا  ماعطلا  لكآ  نأ  عيطتسأ 

كدي مادختساب  ةلئسأ  كيلع  حرطي  نأب  كلخاد  دوجوملا يف  لفطلل  حمسا 

.رمألا هنع  رفسيس  اذام  رظناو  ةنميهملا ، غ 

العو لج  قلاخلا  نع  يلخادلا  كلفط  فِّرع 

.كلذك عالطتسا  بح  مهيدلو  حرملا ، نوبحي  لافطألاف  اًحرم ؛ نكي  رمألا  عد 

نوع قلاخلا يف  نوكيس  فيك  هربخأو  .هلالجو  قلاخلا  ةمظع  ىدم  هل  حرشاو 

ءايشألا كحن  نأ  قلاخلا  نم  بلطت  فيك  هِرأو  .اًمود  اًمود ...  كنم  لك 

، ديرت تنك  ام  كحنمو  كتاوعدل ، قلاخلا  باجتسا  فيك  هربخأو  اهديرت ، يتلا 

، كلمش ىلع   كتدعاسمل  نوعلاب  كدميس  هنأ  ةقيقح  يعي  هلعجاو 

.ًااد هتدناسم  ىلع  اًغلاب ) اًصخش  كرابتعاب   ) كتدعاسمو

١١٩



.ةبيجعلا تامولعملا  هذهب  هتشهد  ىدم  نع  ربعي  لفطلا  عد 

كلخاد دوجوملا يف  لفطلا  نم  حفصلا  بلطا 

بلطا كلذل  ٍتاونس ؛ هايإ  كلهإب  ٍعاو  كنأ  ملعي  لفطلا  نأ  نم  دكأتلا  كيلع 

كدي مادختساب  باطخ  ةباتك  يه  كلذ  لعفتل  ةقيرط  لضفأو  حفصلا ؛ هنم 

فقت كنأو   هتلمهأ ، دق  كنأ  كملع  باطخلا  اذه  هل يف  حضوأو  .ةنميهملا 

غت دق  اذه  نكل  ىرخأ ، رومأب  لغشنت  تنك  ام  ًاثك  كنأ  وأ  .اًمود  هراوج  ىلإ 

.حفصلا هنم  بلطت  اذتنأهو  نآلا ،

دق كنأ  دجتسو  ةنميهملا ، كدي غ  مادختساب  كباطخ  ىلع  دري  لفطلا  عد 

.هاقلتتس يذلا  درلاب  ًالعف  رثأتت 

اًددجم بعلت  نأ  ملعت 

نإ امو  طورشم ، ابح غ  مهبحن  نأ  نوديري  مهف  ليلقلا ؛ لقأ  لافطألا  بلطي 

لفطلا عشيو  .بسحف  بعللا  اوديري  ىتح  اذه ، مهدارم  مهل  ققحتي 

، اًددجم بعللا  أدبي  نذإلا   هؤاطعإ  كنك  اذل  حرملاب ؛ انلخاد  دوجوملا يف 

وأ رشابم  لكشب  هنم  بلطلاب  امإ  هيلإ ، ةبسنلاب  حرملا  هينعي  ام  فشتكتسو 

ىلإ بهذن  نل  ال ،  " لثم دودحلا ، ضعب  عضو  كيلع  عتي  ًانايحأو  .هل  ةباتكلاب 

اذه نكل  كلذ ،" نم  ًالدب  ةيقرو  ةرئاط  َُِّطن  انعد  مويلا ، تارايسلا  قابس 

عم عاتمتسالاب  روعشلا  أدبتس  ًائيشف  ًائيشو  .هلعف  كيلع  ام  لك  وه  اًبيرقت 

.ًااد هبناج  ىلإ  كدوجوب  اًقثاوو  اًدكأتم  ربكيسو  كلخاد ، دوجوملا يف  لفطلا 

تنك امدنع  اهلعف  بحت  تنك  يتلا  ءايشألا  لكب  ةاق  عنصت  نأ  كنكو 

ءانب وأ  ةحوجرألا ، بوكر  بحت  تنك  ارف  نآلا ، اهلعفت  فيك  ططختو  ًالفط ،
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ءايشألا نوبحي  لافطألاف  نرفلا ؛ كعكلا يف  زبخ  وأ  ئطاشلا ، ىلع  ةيلمر  ةعلق 

.ةطيسبلا

ةديدج دعاوقب  كلخاد  دوجوملا يف  لفطلا  جالع 

كانهو ةديدجلا ، دعاوقلا  ضعب  عضوب  انلخاد  دوجوملا يف  لفطلا  جالع  اننك 

روذجلا هو : دبألا ، ىلإ  هعم  رمتستسو  لفطلل ، هؤاطعإ  كنك  نائيش 

ىلع هدعاستس  يتلا  يه  ةحنجألاو  دعاوقلا ، يه  روذجلاو  .ةحنجألاو 

نإ امو  نامأ ؛ يف  مهنأب  اورعشي  دعاوقلا   ىلإ  لافطألا  جاتحيو  .قيلحتلا 

، مهتحنجأ ومنتس  كلذ ، اولعفي  نإ  امو  دعاوقلا ، نوكهتنيس  كلذ ، اولعفي 

نع زجعي  انلخاد  يف  دوجوملا  لفطلا  نأ  ينعي  ام  ناطلا ؛ نوعيطتسيو 

لكشب دعاوقلا  اندعاستو  .ةبسانمو  ةنمآ  دعاوق  عبتي  نأ  ىلإ  ةيرحلاب  روعشلا 

معتس دعاوق : الب  اعلا  ناك  ول  اذام  ليختت  نأ  كلو  راهدزالا ؛ ىلع  ماع 

دوجوملا يف لفطلل  دعاوقلا  ضعب  عضو  نأ  دجت  دق  كلذك  .ةمراعلا  ىضوفلا 

.ةياغلل عتمم  رمأ  كلخاد 

اهتعضو يتلا  دعاوقلا  تدب  ىلوألا ، ةرملل  نيرمتلا  اذه  تسرام  امدنعو 

: اذكه يلخاد  دوجوملا يف  لفطلل 

، اًبئتكم مأ  اًنيزح ، مأ  اًبضاغ ، تنكأ  ءاوس  هب ؛ رعشت  ا  رعشت  نأب  سأب  ال  . ١

روعشلا كيلع  سيلو  ةبسنب ١٠٠٪ ، ةلوبقم  رعاشملا  هذه  لكف  اًديعس ؛ مأ 

.قالطإلا ىلع  كرعاشم  هاجت  بنذلاب 

ءيش لك  ىلع  لصحت  ارو ال  ءايشأب ، ىظحت  نأ  بغرت يف  نأب  سأب  ال  . ٢

.هبلطت الأ  ينعي  اذه ال  نكل  هديرت ،
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لمع ىلإ  رطضت  ام  ًانايحأو  اهديرت ، يتلا ال  ءايشألل  ال "  " لوقت نأب  سأب  ال  . ٣

هذهف فلتخم ، رمألا  اذه  نكل  كتفرغ ، بيترتك  اهلعفت ، نأ  بحت  ءايشأ ال 

، ام ًائيش  لعفت  وأ  ام ، اًصخش  دعاست  نأ  تدرأ  اذإ  كنأ  ىلع  صنت  ةدعاقلا 

هيلع قفاوت "  " نأ يرورضلا  نم  سيلف  هلعفت ، نأ  صخشلا  كلذ  كديري 

.هنأشب اًرارق  ردصت  نأ  لبق  ًاليلق  هيف  كفتلا  كنك  لب  اقلت ، لكشب 

عتسالا كنكو  نيرخآلا ، رعاشم  مارتحا  كيلع  هتاذ  تقولا  يف  . ٤

نورخآلا كمرتحي  نأ  ديرت  تنأف  مهيلإ ؛ ءيست  نأ  نود  مهيلإ  ةباجتسالاو 

.كلذك

.ةجضان ةقيرطب  كلذ  لعف  ملعت  كنكو  كرعاشم ، نع  بعتلاب  سأب  ال  . ٥

نود بضغلاب " رعشأ   " لوق كنك  بضغلاب ، ترعش  اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلعو 

.بضغب فرصتلا 

يف بويع  اًعيمج  انيدلو  كلذك ، دحأ  الف  ايلاثم ؛ نوكت  الأب  سأب  ال  . ٦

.بويعلا نم  مغرلا  ىلع  هسفن  ردقلاب  كبحأسو  .انتايصخش 

يف اًمود  كرذح  ذخأتس  كلذ  عم  كنكلو  ًاقداص ، نوكت  نأ  اًمود  لواحتس  . ٧

رعشت كنأب  ام  صخش  رابخإ  عيطتست  نل  ًالثمف ، نيعم ؛ صاخشأل  لوقت 

هدر ناك  هم  هنأ  ىلإ  نامألاب  رعشت  نأ  ىلإ  اًعفن  يدجي  نل  اذهف  بائتكالاب ،

ةقثلاب رعشت  ىتح  هيلع  لمعتس  ام  وهو  مهمالك ؛ كحرجي  نلف  كلذ ، ىلع 

.ةقيقحلا لوق  نم  فاخت  ثيحب ال  سفنلاب ،

يضملا ىلع  انتدعاسمل  ةليسو  يهو  اهلعفي ، انلكف  ءاطخألا ؛ فارتقاب  سأب  ال  . ٨

١٢٢



كفارتقال كصخش  ىلع  دحأ  مكحي  نل  هنأ  نم  دكأتو  .يقيقحلا  انراسم  يف 

.ءاطخألا

كلخاد يف  دوجوملا  لفطلل  اهتعضو  يتلا  دعاوقلا  نم  ةعومجم  نِّود 

.كلخاد دوجوملا يف  احلا  يعارلا  توص  مادختساب 

احلا يعارلاب  انلخاد  دوجوملا يف  لفطلا  طبر 

انلخاد دوجوملا يف  لفطلا  ةلباقم  لجأ  نم  ينهذ  روصت  : ١

دوجوملا لفطلا  عمجلل ب  ةليمجلا  ةينهذلا  تاروصتلا  نم  دحاول  ًالاثم  كيلإ 

راحبإلاو هليجست ، وأ  هركذتو  صنلا ، ةءارق  كنك  .احلا  يعارلاب  كلخاد  يف 

لك عم  ةليوط  تافاسم  كرتت  نأ  ركذتو  ةينهذلا ، ةروصلا  هذه  لخاد 

.طاقنلا نم  ةعومجم 

ةوطخلاف ءاقلتسالاب ، وأ  سولجلاب  ةينهذلا  ةروصلا  هذه  ليخت  كنك 

.ةحيرم ةيعضو  داجيإ  يه  ىلوألا 

نك كمسج ...  لخادو  كلخاد  رودي يف  ا  ًايعاو  نكو  كينيع ، ضمغأ  نآلا 

فنألا ربع  لخديو  هنم ...  جرخيو  كمسج ...  لخدي يف  نيب  كسَفَنب  ًايعاو 

يتلا سافنألل  ةفلتخملا  ةرارحلا  تاجردب  اًيعاو  نكو  مفلا ...  نم  جرخيو  ... 

ىلإ درت  تأدب  راكفألا  نأب  رعشت  امدنعو  .جرخت  يتلا  كلتو  لخدت ... 

 ... ءاقرزلا ءسلا  ةقيقر يف  ءاضيب  ةميغك  ةطاسبب ...  فرصنت  اهعد  كنهذ ،

راكفألا هذهل  ةباجتسالا  ىلإ  جاتحت  كنأ ال  ملعاو 

اذإو لاجملا ...  اهل  حسفأو  بسحف ...  اهب  ًايعاو  نك  نكل  سيساحألاو ... 
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 ... راكفألا هذه  ىدحإ  ىلإ  ًابذجنم  اًديعب  لوجي  كهابتنا  نأب  ترعش 

لخدي نيب  كسََفن ...  ىلإ  كيعو  دعأ  كمسج ...  ىلإ  كهابتنا  دعأ  ةطاسببف 

سفن لك  عم  كتدعم  عفترت  فيك  ظحالو  هنم ....  جرخيو  كمسج  يف 

ىلإ سفنلا  لخدي  فيك  ظحالو  جرخي ...  سفن  لك  عم  طبهتو  لخدي ... 

 ... ةلوهسب طبهتو  كتدعم  عفترت  فيكو  ةسالسب ...  هنم  جرخيو  كدسج 

ةميغك فرصنت ...  نأب  كراكفأل  حمست  نأ  كيلع  اهسفن  ةسالسلا  هذهبو 

رتوت وأ  طغض  يأ  ىلإ  كهابتنا  بذجاو  ءاقرزلا ...  ءسلا  ةقيقر يف  ءاضيب 

كمسج ءازجأ  ب  لقنتت  نيبو  ةظحللا ...  هذه  يف  كمسج  هب  رعشي 

نكي هعدو  رتوتلاو ...  قلقلا  عضوم  ىلإ  كزيكرت  ةطاسبب  بذجا  ةفلتخملا ،

رثانتت يف يتلا  ءوضلا  طاقن  نم  يالم  ىلإ  رسكتي  هنأ  ليختو  وه ...  فيك 

حرساو يف ءيش ...  يأ  مواقت  الو  حتفتم ...  يعوب  اذه  رمتساو يف  نوكلا ... 

ف كيلإ ...  مضنيل  كلخاد  دوجوملا يف  لفطلا  ُعدا  نآلاو  روصتلا ...  اذه 

عبنت اهنأ  رعشتست  يتلا  رعاشملا  امو  هرمع ... ؟ امو  لفطلا ... ؟ اذهب  كروعش 

نع ىركذ  كدوارت  وأ  ًالفط ، تنك  امدنع  كسفن  ركذتت  ارو  هنم ... ؟

تايركذلا هذه  عد  ةيفارغوتوف ...  ةروصب  ةناعتسالا  وأ  لفط ، تنأو  كسفن 

درج رعشت  دق  وأ  كلخاد ...  يف  دوجوملا  لفطلا  ىرت  دقو  كدوارت ... 

درجم وأ  روعش ...  وأ  رون  ةئيه  لفطلا يف  كيلإ  أي  ارو  هدوجو ... 

يذلا ءزجلا  اذهب  اًيعاو  نك  كمسج ...  نم  ءزج  هب يف  رعشت  ار  وأ  ...يعو 

لفطلا عم  لصاوتلاب  كسفنل  حسلا  كنك  نآلاو  لفطلا ...  دوجوب  رعشي 

 ... كرظن ةهجو  نم  ًةبسانم  كأ  ودبت  ةقيرط  ةيأب  كلخاد ...  دوجوملا يف 

لصاوت وه  لب  لصاوتلل ...  ةئطاخ  وأ  ةحيحص  ةقيرط  كانه  تسيلو 
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كنع لصفنم  ءزج  لفطلا  نأب  رعشت  ارو  كيلإ ...  ةبسنلاب  درفتمو  يوفع 

دوجوملا يف لفطلا  كدشسو  لفطلا ...  كلذ  تنأ  كنأب  رعشت  ار  وأ  ... 

هعبتا هلبقتت ...  نأ  ىلإ  جاتحت  امو  هب ، كسمتت  نأ  ىلإ  جاتحت  ام  ىلإ  كلخاد 

ذخ نآلاو  طقف ...  هل  كتاباجتسا  بقار  طقف ...  هرهوجب  ًايعاو  نك  طقف ... 

هلأسا كلخاد ...  دوجوملا يف  لفطلا  ىلع  ةلئسألا  ضعب  حرطل  تقولا  ضعب 

 ... كلاؤس نع  بيجي  لاجملا   هل  كرتاو  .ةظحللا  هذه  كنم يف  ديري  ع 

 ... ةداعسلاو نامألاب  هرعشُيس  هلأساو ع  اًما ...  ةيوفع  نكت  هتباجإ  عدو 

ىلإ اًما  اًهبتنم  نكو  هتاجايتحاو ...  هرعاشم  فاشكتسال  تقولا  ضعب  ذخو 

لوقي نأ  ديري  هلأساو ع  ةظحللا ...  هذه  هيلإ يف  لفطلا  جاتحي  يأ م 

جاتحي لفطلا ع  لأسا  مث  ةيئاقلتب ...  بَسني  ةلئسألا  ضيف  عدو  كل ... 

ةحاسم صيصخت  ىلع  ةدعاسملا  كنك  فيكو  رهدزيو ...  ومني  هيلإ  

كلخاد يف  دوجوملا  لفطلا  نع  بُجي  احلا  كيعار  عدو  هل ...  ةنمآ 

يف دوجوملا  لفطلا  نع  كتاباجإ  عدو  كيلإ ...  ةبسنلاب  ىلثملا  ةقيرطلاب 

 ... كلخاد يف  احورلا  بناجلا  وأ  بُِحملا ، بناجلا  نم  عبنت  كلخاد 

حيدملا هيلع  غبسأو  طبضلاب ...  هيلإ  جاتحي  ام  لفطلا  كلذ  حن  نأ  كنكو 

يتلا ةفاسملاب  رعشاو  فصولا ...  قوفت  ةجردب  هبحت  فيكب  هربخأو  ... 

زواجتي يذلا  قاطنلا  ىلإ  هبتناو  كبح ...  رعاشم  هكراشت  نيب  هنيبو ، كنيب 

طبتريو كلخاد ، يذلا يف  غلابلا  صخشلا  زواجتيو  كلخاد ، يذلا يف  لفطلا 

مضي يذلا  كلوح ، نم  قاطنلا  اذه  نأ  ملعاو  كب ...  طيحي  مظعأ  ءيشب 

بحلاو رونلاب  عشي  كلخاد ، يف  نيدوجوملا  يعارلاو  لفطلا  هئاوطأ  ب 

رطت ماكحألا  عدف  ةظحللا ، هذه  ىلع  مكحلا  كلقع  أدب  اذإو  فطاعتلاو ... 
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قاطنلا ىلإ  دُعو  ءاقرزلا ...  ءسلا  ءاضيبلا يف  مويغلا  لثم  اًديعب  ةطاسبب 

طقف ةظحللا  هذه  كلخاد يف  نيدوجوملا يف  يعارلاو  لفطلاب  طيحي  يذلا 

يعارلاو لفطلا  نم  لك  ءاوطأ  ب  فلي  كب ، طيحي  يذلا  رونلا  كرتا  ... 

يتلا ةصرفلا  نوكت  نأب  ةظحللا  هذهل  حمساو  كلخاد ...  يف  نيدوجوملا 

اهلغتساو اهيف ...  هيلإ  جاتحي  ا  كلخاد  يف  دوجوملا  لفطلا  اهيف  كربخي 

بحب لفطلا  كلذ  ىلع  درلاب  كلخاد  دوجوملا يف  يعارلل  حسلا  كلذك يف 

قناعت نأ  كنك  كلذ ، لعفت  نأ  ديرت  امدنعو  مهفتو ...  قفرو  فطعو 

دوعتس كنأو  اًمود ...  هدناستس  كنأب  هربختو  كلخاد ، دوجوملا يف  لفطلا 

.كلذ لعفت  نأ  ىلإ  لفطلا  جاتحا  ىتم  هيلإ  ثدحتتو  ناكملا ، كلذ  ىلإ 

جاتحن ام  فشك  ىلع  انلخاد  دوجوملا يف  لفطلا  عم  لصاوتلا  ةداعإ  اندعاستو 

انروعش غي  هنأ  ك  اًديج ، همهفن  اننأبو  ةداعسلاو ، اضرلاب  رعشن  هيلإ  

يليختلا نيرمتلا  اذه  ةسرو  .قاقحتسالاب  روعشلا  انحنو  ةلزعلاب ،

كنأب رعشت  نأو  كرهوج ، نع  لاصفنالاب  روعشلا  نم  ًالدب  كنك  ماظتناب ،

.ىرخأ ةرم  كسفن  عم  حلاصتلا  ىهتنم 

كلخاد دوجوملا يف  لفطلا  ىلإ  ةرشابم  ثدحتلا  : ٢

قيرط نع  كلخاد  دوجوملا يف  لفطلا  عم  لعافتلا  ىلع  نيرمتلا  اذه  كدعاسي 

عم لصاوتت  كل   ةيلاثم  ةقيرط  يهو  ةنميهملا ، غ  ديلاب  ةباتكلا  طاشن 

رارمتساب هب  لاصتالا  ةداعإ  ىلعو  يموي ، لكشب  كلخاد  دوجوملا يف  لفطلا 

فرعتلا ىلع  كدعاسيس  ك  اًضيأ ، ايئاقلت  ًالعف  حبصيو  كلذ ، داتعت  نأ  ىلإ 

.لضفأ وحن  ىلع  يلخادلا  كملاعبو  كسفنب  ءانتعالا  ةيفيك  ىلع 
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ىلع كلخاد  دوجوملا يف  لفطلاب  طبترم  كنأب  رعشتس  كلذ ، لعفت  امدنعو 

ببسب ههاجت ؛ نانحلاب  رعشتو  لفطلا ، اذه  ةءارب  رعشتست  كلعجي  وحن 

غ ديلاب  ةباتكلا  قيرط  نع  كيلإ  اهب  ثعبي  يتلا  ةيلوفطلا  تاباتكلا 

هذه انتءارق  اندعاستسو  لافطألا ، ةباتك  هبشت  ةقيرطب  بتكت  يتلا  ةنميهملا ،

يف ثعبت  ةظحل  نوكت  دقو  .لفطلا  اذهب  ءانتعالاو  قفرلا  ىلع  تلكلا 

انهف كلذ ؛ اهيف  لعفت  يتلا  ىلوألا  ةرملا  ةراثإلاو يف  عضاوتلاب  اًروعش  كلخاد 

.نآلا هيلع  ُِعو  اًعئاض  لفط  ناك  ةحفصلا ، هذه  روطس  ىلع 

غ كديب  كملق  كسمأو  كتايموي ، رتفد  نم  تيلاخ  تحفص  حتفا 

، هادحإ يف  ام  ًائيش  بتكي  كلخاد  دوجوملا يف  لفطلا  عد  نآلاو  .ةنميهملا 

مث هنع ! بتكيل  ثكلاو  ثكلا  هيدل  نأ  فشتكتس  كنأ  ةشهدلل  ثملا  نمو 

غلابلا يف صخشلا  روظنم  نم  هيلع  كدر  نِّودو  ىرخألا  كديب  ملقلاب  كسمأ 

عدو ىرخأ ، ةرم  ةنميهملا  غ  كديب  ملقلاب  كسمأ  مث  ةلباقملا ، ةحفصلا 

لاكشأ نم  رخآ  لكش  ةباتكلاف  هسفن ؛ لاونملا  ىلع  رمتست  ةثداحملا 

ةئيه ىلع  نوكتو  هب ، ءانتعالاو  كلخاد  يف  دوجوملا  لفطلا  ىلإ  ثدحتلا " "

: طاشنلا اذه  ىلع  ةلثمألا  ضعب  كيلإو  .هنم  لك  اهمهفي  بناج  نم  ةثداحم 

ثدحتت كنأك  كلخاد  دوجوملا يف  لفطلا  ىلإ  حابصلا  ثدحتلا يف  كنك   �
هدوار اًنيعم  ًلح  هعم  شقانتو  ةسردملا ، ىلإ  باهذلا  لبق  يقيقح  لفط  عم 

ىلعو .مويلا  كلذ  هيلإ  هبتنت  نأ  لفطلا  كديري  اًنيعم  ًائيش  وأ  ةقباسلا ، ةليللا 

بحلاو نانئمطالا ، روعشب  هيدل  ثعبي  وحن  ىلع  لفطلا  بيجي  نأ  يعارلا 

.طورشملا غ 
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كلذ ىرج  ام  ةشقانم  لفطلا  ديري  امدنع  مونلا  لبقو  مويلا  ةياهن  يفو   �
هنأب هرابخإب  هسفنب  لفطلا  ةقث  ززعي  نأ  يعارلا  ىلع  فَّرصت ، فيكو  مويلا ،

.مويلا كلذ  اًنسح  ًءالب  ىلبأ  هنأو  هبحي ،

هاجت ابحم  اًدلاو  هرابتعاب  يعارلا  اهب  فرصتي  يتلا  ةقيرطلا  ىلإ  رظنا   �
رعشي يعارلا   نم  لفطلا  اهديري  يتلا  ةفلتخملا  تاجايتحالاو  لفطلا ،

.ةداعسلاب

وأ اهل ، ضرعت  ةمدص  لثم  لفطلا ؛ جاعزنا  ام  ءيش  ثي  تقو  يأ  يف   �
لفطلا نئمطي  نأ  انه  يعارلا  ىلع  رخآ ، صخش  عم  عازن  وأ  ةيلئاع ، ةلكشم 

.ماري ام  ىلع  نوكيس  ءيش  لك  نأو  نامأب ، هنأ  ىلإ 

ةقيرطلاب هتداعس ، هيعار  ةكراشم  بغري يف  دقف  اًديعس ، لفطلا  ناك  اذإ   �
قلست مهنك  فيك  مهيدلاو  مامأ  اورهُظي  نأ  لافطألا  اهب  ديري  يتلا  اهسفن 

! اًعيرس يرجلا  مهنك  فيك  وأ  بك ، عافترا 

ةياعرلا ةيعون  وأ  ةحيصنلا ، ةفرعم  كيلع  بعصلا  نم  نوكي  دق  بحم  ٍعارك 

، تقولا عم  فرعتس  كنكل  كلخاد ، يف  دوجوملا  لفطلا  اهيلإ  جاتحي  يتلا 

ىلإ ةيناحلا  انتاذ  انتدشرأ  اذإو  .انم  دحاو  لكب  اصاخو  اًدرفتم  رمألا  نوكيسو 

نأ مهملا  نمو  .لفطلا  هيلإ  جاتحي  يذلا  احلا  فرصتلا  ىلإ  لصنسف  كلذ ،

دعاسيس ام  وهو  اًدبأ ؛ دحأ  اهأرقي  نمآ  ال  ناكم  كتايموي يف  رتفد  ظفحت 

نأ بناج  ىلإ  ناكمإلا ، ردق  نامألاب  ساسحإلا  ىلع  كلخاد  دوجوملا يف  لفطلا 

كلخاد يف دوجوملا يف  لفطلا  بغري  دقو  .ةباتكلا  يساسأ يف  رمأ  ةيصوصخلا 

ةيقرو فشانم  كلوانتم  نوكت يف  نأ  دكأت  اذل  هبضغ ؛ نع  بعتلا  وأ  ءاكبلا ،
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.هبضغ نع  اهلالخ  نم  سِّفني  نأ  هنك  ةداسوو 

! ثيدحلا ةيمُد 

هذه نوكتو  كلخاد ، يف  دوجوملا  لفطلا  ىلإ  ثدحتلل  ىرخأ  ةقيرط  كانه 

كلخاد دوجوملا يف  لفطلل  أت  نأ  كيلع  ام  لكو  .ةيمد  مادختساب  ةقيرطلا 

كلذك .هدوجوب  روعشلا  ىلع  كتدعاسم  هنأش  نم  رخآ  ءيش  وأ  ةدق ، ةيمدب 

اذإ ءدبلا  ىلع  ًالفط  تنك  امدنع  كل  ةدق  ةيفارغوتوف  ةروص  كدعاست  دق 

ًايعاو نكو  ةيانعب ، ةروصلا  صحفا  .ةركفلا  باعيتسا  نع  ًالعف  اًزجاع  تنك 

دعتسم لازي غ  هنكل ال  لفطلا ، دوجو  ىلع  رشؤم  يهف  كمسج ؛ تاباجتساب 

.لعفيسو تقولا ، ضعب  هحنما  كلذل  نآلا ؛ ىتح  طاشنلا  ةكراشملل يف 

عيطتستس كلخاد  يف  دوجوملا  لفطلا  ىلإ  اهتبلج  يتلا  ةيمدلا  مادختساب 

ةنميهملا غ  كديب  اهكسمأف  كمامأ ، اهب  تكسمأ  اذإف  .هعم  راوح  حتف 

.غلابلا صخشلا  ناسلب  ثدحتلل  ةنميهملا  كديبو  كلفط ، ناسلب  ثدحتلل 

ةيمدلا كس  نيب  كلخاد  دوجوملا يف  لفطلا  ىلع  بحت  لاؤس  يأ  حرطا 

مهفي يذلا  صخشلا  وه  يعارلا  اذه  نأ  ركذتو  اهيلإ ، رظنتو  ةنميهملا  كديب 

ًافوطع اًغلاب  اًصخش  هرابتعاب  هدناسي  هنأو  نم أ ، لفطلا  هب  رعشي  ام  قحب 

ًالاؤس هيلع  حرطت  نأ  كنكو  .هلفط  هب  رعشي  يف  ببسلاب  اًعنتقم  اًيناحو 

وأ كمسج ، نم  برقلاب  ةيمدلاب  كسمأ  مث  نآلا ؟ رعشت  فيك  لثم : ًاطيسب ،

ةيأ ىلإ  هبتناو  ةداع ، لفطلا  هيف  نكسي  يذلا  ناكملا  وهو  ديدحتلاب ؛ كتدعم 

.مسجلا نم  ةقطنملا  هذه  دوارت  رعاشم 

لفطلا رعاشمل  نانعلا  قلطأو  ةنميهملا ، غ  كديب  ةيمدلاب  كسمأ  مث 
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كديب ةيمدلا  كسمأ  كلذ  دعب  .اهايإ  ككراشي  هعدو  كلخاد ، يف  دوجوملا 

دعأ مث  هل ، احلا  يعارلا  كرابتعاب  لفطلا  نع  بجأو  اًَددجم ، ةنميهملا 

.ىرخأ ةرم  لفطلا  ثدحتي  ةنميهملا ،  كدي غ  ىلإ  ةيمدلا 

: يهو لفطلا ، ىلع  اهحرطي  نأ  يعارلل  نك  يتلا  ةلئسألا  ىلع  ةلثمأ 

؟ ةظحللا هذه  رعشت يف  فيكب  ربخت  نأ  دوتأ   �
؟ اذه كروعش  ببسلا يف  ةفرعم  ىلع  كدعاسأ  نأ  دوتأ   �

؟ لضفأ لاح  نوكت يف  نأ  ىلع  كدعاسأ  لعفأ   نأ  ينم  ديرت  اذام   �
؟ نوعلا كيلإ  مدقأ  نأ  ىنستي يل  ىتح  فاخت  َّمم   �

؟ ًانامأ كأ  كنأب  رعشت  فرعت   نأ  دوت  اذام   �
.رعاشملا ءارو  ةنماكلا  تاداقتعالا  فاشكتسال  طاشنلا  اذه  مادختسا  كنك 

؛ تالكشم نم  ثدحي  يف  ببسلا  مهنأب  لافطألا  رعشي  ام  ًاثك  فرعن ، كف 

.اذكه سيل  رمألا  نأ  هل  حرشت  لثمألا   تقولا  وه  اذه  كلذل ،

جاتحي ام  لكف  كل ؛ هبضغ  نع  بعتلل  هتصرف  هذهف  اًبضاغ ، لفطلا  ناك  اذإو 

.هلعف كيلع  ام  لك  وه  اذهو  هرعاشم ، لبقتت  نأو  هيلإ ، عمتست  نأ  وه  هيلإ 

ذنم ترج  رومأ  ىلع  ةينبم  تاداقتعالا  كلت  نأ  كلذك  هل  حرشت  نأ  كنكو 

.مويلاب اهل  ةقالع  الو  ديعب ، تقو 

تفشتكا ةنميهملا ، ديلاو غ  ةنميهملا  ديلاب  ةباتكلا  طاشن  تيرجأ  امدنع 

يببسب لزنملا  كرت  يدلاو  نأ  دقتعأ  تنك  ًااد  يننأ  وهو  اًبيرغ ، ًائيش 

مويب لافتحالا  لالخ  ةرم  تاذف  يرمع ، نم  ةرشع  ةيداحلا  تنك يف  امدنع 
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ةبلج تثدحأف  ةجارد ، ديرأ  تنك  يننكل  ةيده ، جلزت  حول  تيقلت  يداليم 

ًاادو لزنملا ، كرت أ  يلاتلا  مويلا  يفو  .ديرأ  ام  ىلع  لصحأ  يننأل   ةبك ؛

ىلع لصحأ  يننأل   ةبلج ؛ نم  تثدحأ  ام  ببسب  اذه  نأ  تدقتعا  ام 

، ىركذلا هذه  ينتدوار  طاشنلا ، اذه  تيرجأ  امدنعو  .تدرأ  يتلا  ةجاردلا 

نع ًالوئسم  نوكي  نأ  لفطل  نك  فيك  ذإ  اقح ؛ يداقتعا  ينمدصو 

ًالعف تقدص  نأ  ىلإ  ىرخأ  دعب  ةرم  طاشنلا  اذه  تيرجأف  هيدلاو ؟ لاصفنا 

كفتلا يف نع  فقوتلا  عطتسأ  و  ادج ، ًابضاغ  تنكو  يئطخ ، نكي  هنأ  

نم مغرلا  ىلعف  اذه ؛ يداقتعا  نع  دحأ  ينفرصي  ًالفط   تنك  امدنع  هنأ 

نكأ يننأب   طق  ربخت  اهنإف   ينقرؤي ، يمأ ع  ىلإ  تثدحت  دق  يننأ 

ثدح يف ام  ركذت  اكمإب  راصو  تربك ، دق  نآلاو ، .لزنملا  كرت أ  ببسلا يف 

تقولا اهيدل  نكي  و  ةياغلل ، ةبئتكم  تناك  يمأ  نأ  ةفرعمو  يضاملا ،

رمأ تذخأ  يننإ  ىتح  اهنهذ ، ىلإ  اذه  دري  و  يميهافم ، حيحصتل 

يننأل لعفأ ؛ تنك  ام  لك  يف  رثأ  دق  اذه  نكل  .يقتاع  ىلع  هلاصفنا 

ِرجأ ول   مث  نمو  ءوسلا ، ةياغ يف  رمأ  ءيش  يأل  ةبلج  ثادحإ  نأ  تننظ 

ماس .اًما  ايح  ام غ  وهو  اًدبأ ، اذه  تفرع  امل  طاشنلا ، اذه 

نيدلاولا عم  لماعتلا  ةيفيك  نع  ةحيصن 

هعم لماعتلا  ةبوعص يف  تدجو  اذإ 

نع حصنلا  ىلإ  جاتحيو  نيدلاولا ، عم  لماعتلا  ةبوعص يف  انم  ضعبلا  دجي  دق 

ىلعو .جاومألا  مطالتم  بائتكالا  رحب  زاتجي  نيب  هب ، هتقالع  حاجنإ  ةيفيك 

نم تنك  اذإف  هيدلاو ، عم  ةلكشم  ةيأ  انضعب  هجاوي  ال  دق  رخآلا ، بناجلا 
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.كيلإ هجوم  باتكلا غ  نم  ءزجلا  اذه  نإف  ءالؤه ،

هفلخ يذلا  ثأتلا  نأشب  حضاو  نوكن  نأ  مهملا  نم  اذه ، أدبن  نأ  لبقو 

يقلن انك  اذإ  ةصاخ  يقيقح ، ثأت  وهو  مويلا ، انتداعسو  انتحص  يف  انادلاو 

ذنم بائتكالا  انم  ثكلا  اع  دقو  .بائتكالاب  انروعش  انيدلاو يف  ىلع  موللاب 

امل انيوبأ  مولن  نأ  دون  دقو  .دودسم  قيرط  ىلإ  اولصو  اذهل  ةجيتنو  ةلوفطلا ؛

، دسألا نيرع  لوخدلاب يف  هبشأ  اذه  نكل  انادعاسي ، نأ  دون  ك  انب ، هالعف 

نم ىلإ  هجوم  باتكلا  نم  ءزجلا  اذهف  اذل  ءافشتسالل ؛ حلصي  ناكم ال  وهو 

.مهتلوفط ىلإ  دوعت  مهبائتكا  روذج  نأ  نوفرعي 

انتلعج ار  انتاهمأو  انؤابآ  اهمدختسا  يتلا  ةيبرتلا  بيلاسأ  نأ  حيحص 

ار وأ  انسفنأب ، ةقثلاو  مزحلاب  مستن  فيك  انملعت  و  اياحض ، اننأب  رعشن 

وأ يظفل  ءادتعا  ىلإ  مهيديأ  ىلع  انضرعت  وأ  اًما ، اننأش  نم  نوللقي  اوناك 

هذه نكل يف  انسوفن ، ًابودن يف  بيلاسألا  كلت  تكرت  دق  ار  كلذكو  .يدسج 

مهنك ال  رضاحلا ، تقولا  يف  غلابك  نآلا  اهيلإ  انلصو  يتلا  ةلحرملا 

.كلذ يف  انل  ًانوع  مهرابتعا  اننك  الو  بائتكالا ، نم  يفاعتلا  ىلع  انتدعاسم 

بيلاسأ كرش  يف  يسفنلا ، ديعصلا  ىلع  ةرشابم ، عقنسف  كلذ  انلعف  اذإو 

.لوألا ماقملا  ةلاحلا يف  هذه  ىلإ  انلوصو  ببسلا يف  تناك  يتلا  اهسفن  ةئشنتلا 

اننأل ةلوفطلا ؛ ةلحرم  ىلإ  ةدوعلا  ىوس  انعسي  ال  بئتكم ، نوكن  امدنعف 

ببستيس ةلاحلا  هذه  نيدلاولل يف  ءوجللا  نإف  اذل  انعافد ؛ تايلآ  لك  اندقف 

.انتلاح روهدت  يف 

لزعت نأ  ديفملا  نم  نوكي  دق  عرسأ ، ةتوب  بائتكالا  نم  ىفاعتت  لو 
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نأ كل  ىنستي  ىتح  تقولا ؛ نم  ةرتف  كيدلاو  نع  ايفطاعو  ايدسج  كسفن 

نأشب قلقلا  ىلإ  رارطضالا  نود  يفاعتلا  يف  اًما  ةديدج  ةيادب  أدبت 

تاساردلا نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .كتداعسو  كتحص  هثأت يف  وأ  هتاجايتحا 

يفاعتلا معدلا يف  ميدقت  ةرسألا  دارفأ  نم  هغلو  هل  نك  هنأ  تتبثأ  دق 

.ىدملا ليوط  بائتكالاب  ةلأسملا  قلعتت  امدنع  فلتخي  رمألا  نإف  نامدإلا ، نم 

، انرعاشمو انتاجايتحا  عمقن  فيك  انلع  ار  نيذللا  انيدلاو ، ىلإ  ةدوعلابف 

.بائتكالا وحن  قيرطلا  ىلع  انعضو  يذلا  كولسلا  ط  عابتا  رمتسنس يف 

: ًاليلق هنع  داعتبالا  ىلع  كدعاست  دق  يتلا  راكفألا  ضعب  كيلإو 

.كيدلاو عم  لقأ  ًاتقو  ِضقا   �
، اهيلع تأشن  يتلا  لاحلا  نع  لوئسم  اناك  كيدلاو  نأب  كسفن  رِّكذ   �

. اًدعاصف مويلا  نم  كتايح  نع  لوئسم  تنأ  كنكل 

كفلكيس ام  ءيش  لعف  نع  كتردق  مدع  نع  كيدلاول  رذتعت  نأ  ملعت   �
هتدعاسمل هعم  كتقو  يضقت  نأ  كنم  ادارأ  اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلعو  ًايلاغ ؛

كسفن يف  تبكت  كلعجيس  اذه  نكل  ةيصخشلا ، هتايح  رومأ  ضعب  يف 

.اذه لوبق  مدع  نع  هل  رذتعت  نأ  كيلعف  طخسلا ، رعاشم  نم  ثكلا 

كيف حاص  اذإف  .تاذلاب  زازتعا  ىلإ  بنذلاب  قحتسملا  كروعش غ  لِّوح   �
ىلإ بنذلاب  اقلتلا  كروعش  لِّوحف  اًدبأ ،" كارن  ال  اننكل  : " لئاق كادلاو ،

يفاعتلاو ةصاخلا  ايح  ءانب  ىلإ  جاتحأ  يننأل  هل : لق  وأ  ةديدج ، ةركف 

. بائتكالا اذه  نم 
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ىلع ال  كعم ، بسانتي  يذلا  وحنلا  ىلع  كيدلاو  عم  تقولا  ضعب  ِضقا   �
.هعم بسانتي  يذلا  وحنلا 

اذإ لاثملا ، ليبس  ىلعو  .رمألا  مزل  اذإ  ةدقلا  هبيلاسأل  يدصتلا  ملعت   �
حمست يل ول  : " اهل لقف  كنيب ، راوح  لك  اهتحلصمل يف  ةفدلا  مألا  ترادأ 

!". يمأ اي  هلوقأ  تنك  ام  ىلإ  دوعن  نأب 

؛ بائتكالاب رعشت  امدنع  هيلإ  لورهت  الو  هنع ، ىأن  كتاجايتحا  ِّبل   �
! بيصع مويب  ر  امدنع  هلعفت  نأ  ادج  لهس  رمأ  اذهو 

نوكت نأ  كل  لضفألا  لب  اًما ، كتايح  نم  كيدلاو  ثاثتجا  ىلإ  اًجاتحم  تسل 

ةطشنأ كدعاستس  كلذل  كتايح ؛ يف  هتقفاوم  ىلإ  كجايتحا  ىد  اًيعاو 

لازت ال  كنأ  كاردإ  ىلع  نيرخآلا  عم  كتاشاقنو  كتايموي  رتفد  يف  ةباتكلا 

تاوطخلا كنيعتس  ببسلا ، اذهلو  .هنم  رضخألا  ءوضلا  يقلت  نع  ثحبت 

دعاوقلا عابتا  كدايتعا  ىدم  ةفرعم  ىلع  باتكلا  اذه  يف  ةدراولا  رشعلا 

كتدعاسمل ةديدج  دعاوق  مادختسا  اهنم  ًالدب  كنك  فيكو  ةدقلا ، ةيرسألا 

.بائتكالا نم  ىفاعتت  نأو  لضفأ ، لاح  نوكت يف  نأ  ىلع 

هذه يف  نأ  ودبي  دق  كلذل  نيدلاولا ؛ لخدت  نود  اذه  لك  لمع  نكو 

اذإ يلاتلا : لاثملا  لمأتن  انعد  نكل  ءيشلا ، ضعب  ةغلابملا  نم  اًعون  ةيجهنملا 

ةنيعم ءايشأ  ابكترا  هنأو  نوبئتكم ، نحن  مك  هانربخأو  انيدلاو  ىلإ  انبهذ 

ىلع هاقلتنس  يذلا  درلا  ف  مويلا ، بائتكالا  يف  انعوقو  يف  تمهسأ  اهنظن 

، مهلاعفأ ةيلوئسم  نولمحتي  ال  نيذلا  ءابآلا  عون  نم  انادلاو  ناك  اذإ  كلذ ؟

: ةيلاتلا دودرلا  نم  اًدحاو  ىقلتن  دقف 
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.هنع ثدحتت  ام  ركذتأ  � ال 
.ةيصخشلا كتحلصمل  اذه  تلعف  دقل   �

.ينم بضغت  ًءاجر ال   �
.تقولا كلذ  هب يف  رمأ  تنك  ةركف ع  دأ  كيدل  سيل   �

.دوحجلا اذهب  نوكت  نأ  ىلع  ؤرجت  فيك   �
.كلاحل ءاثرلاب  روعشلا  نع  فقوتو  كسفن ، نم  بذه   �

ةيلوئسم لمحتي  يذلا  عونلا  نم  انادلاو  ناكو  يفكي ، ا  ظوظحم  انك  اذإو 

: ةيلاتلا دودرلا  نم  اًدحاو  ىقلتن  دقف  ةلماك ، ةيلوئسم  هلاعفأ 

.انس رغصأ  انك  امدنع  حلاص  نيوبأ  نكن    �
.ينحماست نأ  كنم  بلطأو  هنع ، ثدحتت  ام  اًما  فرعأ   �

يفكي ا  اًديج  نكي  اذه   نكل  َّيدل ، ام  لضفأ  تلعف  يننأ  نظأ  تنك   �
.كيلإ ةبسنلاب 

قباسلا تاباجإلا  نم  ةباجإ  ةيأ  كنع  بِهُْذت  نلف  كيدلاو ، عون  ناك  ام  ايأو 

لضفأ نم  اناكو  اًما ، لهؤم  كادلاو  ناك  اذإ  ىتحو  مويلا ، بائتكالا  اهركذ 

تامدصلا نم  يفاعتلا  ىلع  نيرخآلا  نودعاسي  نيذلا  يسفنلا  جلاعملا 

ىلع كتدعاسم  هنك  نلف  ةيلمعلا ، هتايح  موي يف  لك  ةديدشلا  ةيسفنلا 

يتلا ةئيبلا  نع  اًديعب  متي  نأ  نم  دب  انيفاعت ال  نأل  كلذ  بائتكالا ؛ نم  يفاعتلا 

نع فقوتلا  طقف  انيلع  نذإ ، عرسأ . لكشب  يفاعتلا  اندرأ  اذإ  اهيف ، انأشن 
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عتمتن يرورض   يسفن  لاصفنا  وهو  انجالعل ؛ هتدعاسم  ءادجتسا 

.ةيلالقتسالاب

اذإو تقؤم ، لكشب  ول  ىتح  انيدلاو  نع  داعتبالا  انيلع  لهسلا  نم  سيلو 

ةقيرطب ال ةيلك  هنع  لصفنن  حجرألا ال  ىلع  اننإف  نمزملا ، بائتكالا  اعن  انك 

هنم يف رضخألا  ءوضلا  لين  ىلإ  ىعسن  لازن  انك ال  اذإ  ًالثمف ، .طق  اهمهفن 

لظن اننإف  انل ، هخيبوت  ىشخن  لازن  ال  انك  اذإ  وأ  انتايح ، نوئش  ةرادإ 

انروعش نع  اًجتان  ةطاسبب  نوكي  دق  انبائتكا  نأل  كلذو  هل ؛ عباتو  طبترم 

ثأت تحت  عقاو  ام  لكشب  لازن  ال  اننأو  دعب ، اًما  جضان  انسل  اننأب 

.ةدقلا ةيرسألا  دعاوقلا 

اذه اهب  حصني  يتلا  تاوطخلا  انعبتا  اذإ  اًدوجوم ، لمألا  لازي  ال  كلذ ، عمو 

أدبن نإ  امو  .ةجضانلا  ةغلابلا  انتاوذ  ىلع  روثعلا  ةيفيك  انملعت  يهف  باتكلا ؛

نوكيس ةيقيقحلا ، ةيلالقتسالاو  تاذلا  ىلع  دتعالل  ةشهدملا  ةوقلاب  روعشلا 

جوزلا هتقيقح : ىلع  هتيؤرو  انيدلاو  ىلإ  ةدوعلا  انيلع  لهسلا  نم 

نأ اننك  نكل  ءيشب ، هل  نيدن  ال  نيذللاو  هيبلص ، نم  انئج  نيذللا 

ةيوبألا ةلظملا  نع  لاصفنالا  نوكي  نأ  نكمملا  نمو  .حوتفم  بلقب  هبحن 

هنكل نورفاسملا ، هيف  كي  ال  يذلا  قيرطلا  وه  اذه  نأ  ودبي  دقو  ًاملؤم ،

نم يفاعتلا  ىلع  اندعاسيو  ةديدجلا ، تايادبلا  ىلإ  انلقنيس  يذلا  قيرطلا 

.دبألا ىلإو  عيرس  لكشب  بائتكالا 

كلخاد دوجوملا يف  لفطلل  ةيزيفحت  تارابع 

، اهيلع تنأ  يتلا  ةئيهلاب  يلاثم  تنأف  طق ؛ كلثم  ًالفط  لباقأ   
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.دبألا ىلإ  كبحأسو 

لك كل  يبلأسو  يعم ، هيف  شيعت  اصاخ   اًناكم  كل  تددعأ  دقل 

.كتاجايتحا

؛ كلذ هبلطتي  ام  لك  لمعل  دعتسم  انأو  دبألا ، ىلإ  كب  ءانتعالا  دوأ 

.ديعس كنأ  نم  دكأتأل 

.لعفت ام  ايأ  لبقتأو  هيلإ ، جاتحت  ام  ايأ  لبقتأو  .هب  رعشت  ام  ايأ  لبقتأ 
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ةوطخلا ٥

ماسلا ثأتلا  يذ  يزخلا  جالع 

ةيقيقحلا ةيرحلا  فاشتكاو 

ءارج اهسحن  يتلا  رعاشملا  ةعومجم  نمض  ماسلا  ثأتلا  وذ  يزخلا  أي 

، بائتكا لك  ردصم  وه  يزخلا  نأ  ءاربخلا  ضعب  نظيو  بائتكالا ، انعوقو يف 

ألاب ساسحإلاو  هتاذ ، نم  روفنلا  غلابب  صخشلا  روعش  ساسألا  يف  وهو 

نم لصنتلا  ىلإ  انرطضت  ةجردل  ءوسلاب  رعشن  ك  ديدشلا ، لجخلا  نع  جتانلا 

نم ديدشلا  يزخلاب  رعشن  دقو  .انلخاد  يزخلا  رعاشم  لمحي  يذلا  ءزجلا 

ام وهو  نيرخآلا ؛ نع  روعشلا  كلذ  ءافخإ  ىلإ  رارطضالا  ةجرد  ىلإ  انسفنأ 

هيلع ءاقبإلا  ىلإ  رطضن  ثيح  يزخلاب ، انساسحإ  نم  يزخلاب  رعشن  انلعجي 

بورهلا هلك يف  تقولا  يضقن  ةيمسلا ، ديدش  ثأت  هل  كلذ  انروعش  نألو  ارس ،

.هنم

روعشلا انباتني  بنذلاب : روعشلاو  يزخلاب  روعشلا  ب  قيرفتلاب  أدبنل 

امدنع انباتنيف  يزخلاب  روعشلا  امأ  ام ، أطخ  انبكترا  اننأ  نظن  امدنع  بنذلاب 

لمع اننك  ام ال  وهو  انلعف ؛ رظنلا ع  فرصب  نوئيس ، سانأ  اننأ  نظن 

.هلايح ءيش 

اننك ةبستكم  ةداع  يزخلاب  روعشلا  نأ  يه  اذه  يف  ىرشبلا  لعلو 

قيرط نع  انتاذب -  انروعش  ةداعتسا  اندعاستس  ثيح  اهتسرم ؛ نع  لودعلا 

ىلع هجالعو -  يزخلاب  ماسلا  روعشلا  هباتني  يذلا  انلخاد  ءزجلا  كلذ  صيلقت 
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تداتعا يتلا  تاذلا  هذه  انلبقتبو  .ىرخأ  ةرم  نسحتلاو  يفاعتلاب  روعشلا 

، بائتكالا رهوج  ىلإ  لصن  اهعم ، دحوتلا  ةداعإو  نيرخآلا ، نم  ءابتخالا 

ام وهو  يزخلاب ؛ روعشلل  ةماسلا  ةداعلا  هذه  ىلع  بلغتلا  ةيفيك  ملعتنو 

ربع انقيرط  قش  قيرط  نع  عرسأ  ةتوب  بائتكالا  نم  يفاعتلا  ىلع  اندعاسي 

.ةلكشملا روذج  ىلإ  ًالوصو  تاقبطلا 

يحصلا يزخلا 

؛ ايحص اًروعش  ناك  ساسألا  يف  هنأل  يزخلاب ؛ روعشلا  فيرعت  بعصلا  نم 

ذخأي نأب  روعشلا  كلذل  نوحمسي  بائتكالا  نوناعي  ال  نيذلا  صاخشألاف 

يذلا روعشلا  وه  درجملا  هانعم  يزخلاب يف  روعشلا  ربتعيو  .مهتايح  هارجم يف 

هنأ ك  ءاطخأ ، نم  فرتقن  ام  كاردإ  ىلع  اندعاسي  ثيح  رومألا ؛ نزاوت  ظفحي 

يزخلاب روعشلا  ربتعيو  .انءاطخأ  ححصنو  ةيلوئسملا  ىلوتن  انل   زفحم  لماع 

قرافلا ب مهف  ىلع  لفطلا  دعاسي  وهف  ديدحتلا ؛ هجو  ىلع  لافطألل  اًديفم 

.أطخلاو باوصلا 

ًابك أطخلا  ناك  لكف  رورملا ؛ ةراشإ  لمع  يزخلاب  يحصلا  روعشلا  لمعيو 

روعشلا اذه  ىلع  ءاحصألا  لافطألا  دمتعي  كلذلو  ىوقأ ، رمحألا  ءوضلا  ناك 

يزخلاب روعشلا  انربخيو  .هنع  اوجرخي  نأ  مهل  يغبني  يذلا ال  ىدملا  ديدحتل 

انل حمسيو  هنع ، لودعلا  مأ  هكلسن  يذلا  راسملا  يضملا يف  عيطتسن  انك  اذإ  ا 

يذلا أطخلا  هاجت  اًدبأ  ءوسلاب  روعشلا  مدعو  راذتعالاو ، انئاطخأ ، حالصإب 

ةيقالخألا ةلصوبلاك  غلابلا  ىلإ  ةبسنلاب  يزخلاب  روعشلا  ربتعيو  .هانبكترا 

حلصي هنأب ال  انربخي  ك  مئالملا ، كولسلاو غ  مئالملا  كولسلا  زي ب  يتلا 
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اندعاسي كلذك  .تارابتخالا  شغلا يف  الو  هيف ، انلمع  لحم  نم  ءيش  سالتخا 

.ءاطخألاب فارتعالاو  ةنامألاب  يلحتلاو  ةماقتسالا  ىلع 

ماسلا ثأتلا  وذ  يزخلا 

دح يف  عونلا  اذهف  اًما ؛ اًفلتخم  اًرمأ  ماسلا  ثأتلا  وذ  يزخلا  ربتعي  نكلو 

كنأبو يفكي ، ا  اًحلاص  تسل  كنأب  روعش  وهو  بائتكالا ؛ رهوج  وه  هتاذ 

روعشلا نم  عونلا  اذه  هبشيو  عاخنلا . ىتح  دساف  كنأب  و لوبقم ، غ 

لعفن ام  لك  نأب  انربخيو  انحور ، رخني يف  يذلا  ةايحلل ، رمدملا  مسلا  يزخلاب 

وهو .بك  أطخ  انتقيقح  يف  نحن  اننأو  أطخ ، وه  لوقن  ام  لكو  أطخ ، وه 

.عيمجلا عأ  نع  اًديعب  هب  رعشي  نم  ئبتخي  نأ  لِّضفيو  ةياغلل ، فد  روعش 

، ةدئافلا ودع  اننأب  انربخي  يزخلاب  روعشلا  لظي  ًاغص ، ًأطخ  انبكترا  اذإو 

اننأو انل ، ةميق  الو  ءيش ، انل يف  قح  هنأب ال  انربخي  ك  نولشافو ، نوبيعمو ،

.اًما نوهوركم 

؟ يزخلاب روعشلا  ودبي  فيك 

قمع لغلغتي يف  وهو  روعش ، ال  داقتعا ، يزخلا  نإ  اًما ، حضاو  نوكن  ل 

حالطصا مدختُسي  اذهل  اهلك ؛ لب  بسحف ، اهضعب  يف  ال  راكفألاو ؛ رعاشملا 

يف ام  اًصخش  دوارت  يتلا  رعاشملاو  راكفألا  نع  بعتلل  يزخلا ،" ىلع  مئاق  "

هروعش نع  يزخلاب  روعشلا  هباتني  يذلا  صخشلا  لءاستي  الو  .ةلاحلا  هذه 

يعي الو  لئادب ، ةيأ  لبقتي  يفاكلا   ردقلاب  هسفن  رِّدقي  هلعجي ال  هنأل  اذه ؛

.ءيشلا اذه  دوجو  يعي  وأ  ةدعاسملا ، ضعب  ىقلتي  امدنع  الإ  يزخلاب  هروعش 

اذه ببس  فرعي  الو  بئتكم ، هنأ  ىوس  كردي  دق ال  اذه ، ثدحي  نأ  ىلإو 
١٤٠



، اهلمحت هنك  ةجردب ال  ؤم  يزخلاب  روعشلا  فشك  نألو  .طبضلاب  بائتكالا 

هل ببسي  دق  ام  وهو  يزخلاب ؛ روعشلا  ثي  ءيش  ثدحي  مث  هيفخي ، هنإف 

، هيلع حلملا  رذ  صخش  يأل  نك  مئتلي ، حوتفم   حرجك  ةلئاه ؛ ةاناعم 

نم يوفع  قيلعتل  نك  ثيح  نيرخآلا ؛ ةمحر  تحت  هنأب  ًالعف  رعشيف 

، اًديعب برهلا  دوي  هنأ  ةجردل  يزخلا ، غلابب  هرعشي  نأ  ام  صخش  بناج 

.دبألا ىلإ  ءابتخالاو 

؟ يزخلا عبني  نيأ  نم 

ةيداقتنالا لئاسرلا  نوكت  ام  ًاادف  رخآ ؛ ىلإ  ليج  نم  ساسألا  يزخلا يف  ثَّرَُوي 

روعشلا نم  ةعبان  لافطألا  هجو  ءابآلا يف  اهب  يقلي  يتلا 

: اهنمو يزخلاب ،

.كتايح اًحيحص يف  ًائيش  لعفت  � ال 
؟ ةربنلا هذهب  َّيلإ  ثدحتت  كسفن   نظت  نم   �

.اًدبأ دلاول  اذهك  ًائيش  لوقأل  نكأ  كنس   لثم  تنك يف  امدنع   �
؟ كنم هبلطأ  ام  لك  لمع  عيطتست  اذامل ال  كبطخ ، ام   �

اذإف .روطسلا  ب  نماكلا  يزخلاب  لب  لفطلل ؛ لاُقي  ا  ًاثك  رمألا  قلعتي  ال 

هنم ايفاعتي  و   ) ماسلا ثأتلا  يذ  يزخلاب  روعشلا  هؤل  نادلاولا  ناك 

القني الأ  هتلواحم  ىدم  ناك  همو  .لفطلل  يزخلا  اذه  ناثرويسف  دعب ،)

.رخآ ىلإ  ليج  نم  هلاقتنا  فاقيإ  ليحتسي  لفطلا ، ىلإ  يزخلا  اذه 

؟ انلخاد يزخلاب  روعشلا  ىلجتي  فيك 
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اًموي ترس  دق  يننأل  اذه  فرعأ  ماسلا ؛ ثأتلا  يذ  يزخلل  يدصتلا  مهملا  نم 

يننأب ةدشب  نمؤأ  ماسلا  ثأتلا  وذ  يزخلا  ينلعج  دقو  .هسفن  قيرطلا  يف 

، يروعش ةقيقح  حاضتفا  نم  ةبوعرم  تنكو  .اًما  اًحلاط  اًصخش  اقح  تنك 

، كلذ نم  ًالدبو  .هب  رعشأ  ام  رخآ  صخش  مهفتي  نأ  لمتحملا  نم  ناك  ول  ىتح 

نأ ام  ةقيرطب  تننظ  يننأل  قالطإلا ؛ ىلع  يقطنم  رمأ غ  وهو  يسفن ؛ تلزع 

اذه َّيدل  سيلف  انأ  امأ  مهسفنأ ، نع  اضرلاب  اورعشي  نأ  يف  اقح  نيرخآلل 

؛ هتنك يذلا  صخشلا  يننأل  لالذإلاب ؛ ًاملؤمو  اًحربم  اًروعش  اعأ  تنكو  قحلا !

قلعتي يف  ال  رذق ، صخش  يننأب  رعشي  ماسلا  ثأتلا  وذ  يزخلا  ناك  ثيح 

اذهل ةجيتنو  .ينصخي  ام  لك  يف  نكل  بسحف ، نيرخآلا  عم  تاقالعلاب 

مهألا رسلا  لعلو  ايرس ، قلعتي   ام  لك  لعج  ىلإ  رطضأ  تنك  داقتعالا ،

يزخلا ينلعج  دقف  ينبحي ؛ دحأ  نكي  هنأ   وه  نيرخآلا  نع  هتيفخأ  يذلا 

لواحأ تنك  يننأل  نيرخآلاب ؛ ثبشتلاو  جايتحالا  ةديدش  ماسلا  ثأتلا  وذ 

ةبك يف ةبوعص  دجأ  تنك  اذهل ، ةجيتنو  .ةبوبحم  يننأب  روعشلا  دهج  لكب 

.َّيلإ برقملا  عم  لماعتلا 

: ماسلا ثأتلا  يذ  يزخلا  ىلع  ىرخأ  تارشؤم  كيلإو 

نك مراع ال  بضغب  روعشلا  ىلإ  سأيلاو  زجعلاب  روعشلا  نم  حجرأتلا   �
.هيلع ةرطيسلا 

ةرطيسلا عفاود  لمعت  ثيح  ةرطيسلا ؛ طسب  ىلإ  ةيوقلا  ةجاحلا   �
.تاذلا مارتحا  مدعب  روعشلا  نع  ضيوعتلل 

عويذ يزخلا  هركي  ثيح  ارس ؛ تاذلا  مارتحا  مدعب  روعشلا  ىلع  ءاقبإلا   �
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.هرمأ

يزخلاب روعشلا  ىلع  ثعبي  رمأ  يهف  جايتحالا ؛ رعاشم  مهفت  مدع   �
.ديدشلا

، نيرخآلا ىلع  يزخلاب  روعشلا  طاقسإ  يأ  يرس ؛ لكشب  نيرخآلا  داقتنا   �
.ةحارلاب تقؤملا  روعشلا  ىلع  ثعبي  ام  وهو 

لثم ةحارلاب ، تقؤملا  روعشلا  بلجت  يتلا  تايكولسلا  ىلع  دتعالا   �
لوانت وأ  طرفم ، لكشب  ةيميمحلا  ةيجوزلا  تاقالعلا  يف  طارخنالا 

ىلإ ةيحابإلا ، مالفألا  نامدإ  وأ  قوستلا ، وأ  لمعلا  طارفإلا يف  وأ  تايلوحكلا ،

.هرخآ

.تاذلا هرك  رعاشم  نع  بعتلل  ةقيرطك  اذلا  ءاذيإلا   �
.اهيناعت يتلا  ةيلخادلا  تابارطضالا  ىلع  دحأ  عالطإ  مدع   �

.يرصبلا لصاوتلا  ىلع  ظافحلا  ىلع  ةردقلا  مدع   �
.راذتعالا ةك   �

ىلع رطيسم  هنأب  روعشلا  ةلواحمل  ةليسوك  مهتنواعمو  نيرخآلا  ذاقنإ   �
.رومألا مامز 

مهتميق تابثإ " "ـ ل ةليسوك  ةبكلا  تاحاجنلاو  تازاجنإلا  قيقحت   �
.ةيتاذلا

.قاقحتسالاب روعشلا  مدعل  فيوستلا ؛  �
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.يزخلا ريربتل  ةليسوك  لادجلا ؛ ةك   �
.كشلل ًالاجم  عدي  يزخلا ال  نأل  يأرلا ؛ بلصت   �

". ينهركي عيمجلا  و" ينبحي " عيمجلا   " نأب روعشلا  حجرأتلا ب   �
هنم برهلا  لعجت  ةجردب  خسرتم  يزخلاب  روعشلا  نأل  سأيلاب ؛ روعشلا   �

.ًاليحتسم

.يزخلاب ساسحإلا  نع  ًاليلق  داعتبالا  ةلواحمل  ةليسوك  رورغلا ؛ طرف   �
اعت نأ  نذإ ، لمتحملا ، نمف  تارشؤملا ؛ هذه  نم  ةثالث  كيدل  تناك  اذإ 

يذ يزخلا  نم  يفاعتلا  مامأ  ربكألا  قئاعلا  نأ  ملعتلو  ماسلا ، ثأتلا  اذ  يزخلا 

هذه نأ  ةقيقح  لبقت  ادج  يزخملا  نمف  هب ، فارتعالا  مدع  وه  ماسلا  ثأتلا 

سفنت عيطتستس  لعفت ، امدنع  نكل  كلخاد ، يف  شيعت  ةريرشلا  حورلا 

بائتكالا ىلع  بلغتلل  هب  لمعلا  عيطتست  ءيش  نآلا  كيدل  راص  هنأل  ءادعصلا ؛

.عرسأ ةتوب 

يزخلل ةداضملا  ةيعافدلا  تايلآلا 

داجيإ كيلع  نإف  ماسلا ، ثأتلا  يذ  يزخلاب  مراعلا  روعشلا  اعت  تنك  اذإ 

.هدض كسفن  نع  عافدلل  لئاسو 

تنك يننأ  داقتعا  يه  يزخلاب  روعشلا  دض  يعافد  تايلآ  ىدحإ  تناك 

دحأ تالكشم  لثم  نكت  الكشم   نأو  عيمجلا ، نع  ةفلتخمو " ةزيمتم  "

رثأ يف اذهل  ناك  ظحلا  ءوسلو  .هب  رمأ  تنك  ام  دحأ  مهفي  نل  هنأو  ياوس ،

يأ رشبلا ؛ لكك  ةايحلا  تابلقتب  رمأ  ةناسنإ  اًعبط  انأف  ةديحوو ؛ ةلزعنم  يلعج 
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امدنع يننكل  رشبلا ، ينب  نم  يأ  نع  اًزي  كأ  وأ  ًالعف ، ةفلتخم  تسل  يننأ 

يذلا فيزملا ؛ اعلا  اذه  ىلإ  أجلأ  يننإف  ماسلا ، ثأتلا  يذ  يزخلا  نم  ئبتخأ 

، يسفن هلالخ  نم  ىرأ  انأ  روظنم  وهو  نيرخآلا ، نع  لازعنالاب  رعُشي 

ثيدحلا اكمإب  راص  نآلاو  .ةغص  نس  روظنملا يف  اذه  تبستكا  دق  يننكل 

؛ نيرخآلا نع  يسفن  لزعو  هنم  برهلا  نم  ًالدب  ماسلا  ثأتلا  يذ  يزخلا  نع 

اكمإب نكي  و  .عرسأ  ةتوب  بائتكالا  ىلع  بلغتلا  ىلع  دعاس  ام  وهو 

، دوار ىتم  ةحارصب  هنع  ثيدحلا  ىلع  صرحأ  تنك  اذل  يزخلا ؛ اذه  لهاجت 

هيف يف لخدأ  تقو  يأ  هيلع يف  كحضأ  ترصف  نآلا  امأ 

.يزخلا ةماود 

يزخلا نم  يفاعتلا  ىلإ  ليبسلا  ام 

؟ ةعرسب ماسلا  ثأتلا  يذ 

ءدبل اهرارتجاو  ةلوفطلا  تايركذ  ىلإ  ةدوعلا  ىلإ  ارطضم  تسل  كنأ  دكأت 

كتئشنت ةيفيك  ىلع  فوقولا  نكل  ماسلا ، ثأتلا  يذ  يزخلا  نم  يفاعتلا 

ثأتلا اذ  يزخلا  نوناعي  نيذلا  نوكي  ام  ًاثكو  .نأشلا  اذه  ةديفم يف  نوكتس 

يتلا ةدعاقلا  يهو  رعشت ؛" ال  قثت ، ال  ثدحتت ، ال   " ةدعاقب لقثم  ماسلا 

ربتعت ةيرسلا  كلتو  .ارس  نيدلاولا  يزخ  ىلع  ءاقبإلل  هرغص  لفطلا يف  اهملعت 

هذه ىلع  بلغتلا  ةلواحم  ودبت  دقو  يزخلا ؛ نم  يفاعتلل  دودللا  ودعلا 

نكل ةركبم ، نس  ذنم  انلخاد  تخسرتو  اهانملعت ، اننأل  ًيظع ؛ ًأطخ  ةيرسلا 

 - حاضتفالا يأ  يزخلا -  هنم  ئبتخي  يذلا  هتاذ  ءيشلا  نأ  يه  انه  ةقرافملا 

.هنم يفاعتلاو  هجالعل  ةديحولا  ةقيرطلا  وه 
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ةلواحم تقولا يف  نم  ثكلا  تيضق  يزخلاب ، روعشلا  اعأ  تنك  امدنعف 

لواحأو رتوتلاو ، جايتهالا  ةديدش  تنكو  هسحأ ، تنك  ا  روعشلا  مدع 

، هب سحأ  يذلا  يلخادلا  ألا  نع  يسفن  تيتشتو  الكشم ، نم  بورهلا 

ِدُجي تايجهنملا   هذه  نم  ايأ  نأل  ىوقلا ؛ ةرئاخ  يننأب  رعشأ  تنك  يننكل 

تفقوت  نأ  ىلإو  اعلا ، اذه  شيعلا يف  قحتسأ  يننأب ال  نمؤأ  تنكو  .اًعفن 

 - هسفن يزخلا  وهو  أ -  نم  هب  رعشأ  ام  ءارو  يسيئرلا  ببسلا  جلاعأ 

.برهلا تررمتسا يف 

يذ يزخلا  جالعل  ماتلا  يعولاو  لبقتلا  باتكلا  نم  مسقلا  اذه  مدختسن يف 

.هرمأ حضفو  ماسلا ، ثأتلا 

؟ يعم حز  له  هحضف ؟

.هيلع بلغتلل  ًةعرس  قرطلا  كأ  ًالعف  وه  يزخلا  حضفف  حيحص ؛ اذه 

حيضوتل اجيإلا  سفنلا  ملع  لاجم  يف  ثاحبألا  نم  ثكلا  تيرُجأ  دقو 

يبلسلا هرثأ  ديدبت  انتايحل  ةرمدملا  هتوقو  يزخلا  توص  زييمتل  نك  فيك 

، ةبولسملا انتوق  انيلإ  ديعي  هئافخإ  نم  ًالدب  حطسلا  ىلإ  يزخلا  بلجف  ةعرسب .

.يداقتنا غو  ةيباجيإ  كأ  توص  ىلإ  هلوحيو  هثأت  نم  دحي  ام  وهو 

.جالعلا أدبيس  تاذلا ، ءاذيإ  نم  دحلا  متي  امدنعو 

هذه يفف  ةيلمعلا ، هذه  ةيادب  ةغص يف  تاوطخ  ذاختا  مهملا  نم  نكلو 

، كسفنل ماسلا  ثأتلا  يذ  يزخلاب  كروعش  نع  فشكلا  ديرت  ار  ةظحللا 

كروعش نم  ةغص  ءازجأ  ىلع  بلغتت  تأدب  نأ  درج  كنأ  ررقت  ارو 

، اذهل اًزهاج  نوكت  امدنعو  .هل  كأ  بناوج  نع  نيرخآلل  فشكت  نأ  يزخلاب 
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ةعومجم وأ  يراشتسا  ىلإ  ءوجللاب  نوعلا ، نم  ديزملا  يقلت  ىلإ  كيعس  نوكيس 

.ماسلا ثأتلا  يذ  يزخلاب  روعشلا  رهوج  جالعل  ةميقلا  ميظع  هل  ًائيش  معد ،

دمحأ يحمرلا  ةبتكم 

، مالظلا يف  انسبح  فيكو  يزخلاب ، انروعش  صحفنس  يلاتلا  طاشنلا  يفو 

طيلستبو ةيتاذلا ، انتروص  يغت  اننك  فيكو  رومألا ، ةقيقح  انع  ىفخأو 

.ايئاقلت ىشالتيس  هيلع  ءوضلا 

يزخلا ةرئاد 

نأ ديدش ، بائتكاب  رعشت  تنك  اذإ  ةظحللا ، هذه  ثدحي يف  نأ  لمتحملا  نم 

: يزخلا ةرئاد  قلعت يف 

ملح ةيؤر  رمألا  هبشي  ثيح  هكرش ؛ يف  عقن  ءيش  يه  يزخلا  ةرئاد  نإ 

عوقولا يف وأ  بابضلا ، طسو  بارس  درجم  هنم  جورخلا  باب  نوكيف  ةظقي ؛

كبذجي ثيح  هنم ؛ جورخلل  ةدهاجلا  كتالواحم  نم  ىودج  الف  عقنتسم ؛

كلعجت ال  ةيبلسلا "  " رعاشملاف ىرخأ ، ةرم  عقنتسملا  ىلإ  كديعيف  لحولا 

لظي يذلا  يزخلاب ، كروعش  يذغت  كلذك  لب  بسحف ، بائتكالاب  رعشت 

.ئيس صخش  تنأ  مكب  كربخي 

ماسلا يف ثأتلا  يذ  يزخلاب  روعشلا  ىلع  ثعبت  قرطب  فرصتن  ام  ًاثكو 

ىلإ قوتي  انلكف  نيرخآلا ؛ نم  برقتلا  عقاولا  يف  هيف  ديرن  يذلا  تقولا 
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فرصتي تاجايتحالا ، هذه  لهاجتن  امدنعو  .ءتنالاو  طابترالاب  روعشلا 

ةِّيمُس اذ  يزخلاب  روعشلا  حبصيف  ةيبلس ؛ قرطب  انلخاد  يف  دوجوملا  لفطلا 

رعشن مث  نمو  نيرخآلا ؛" نم  برقتلا  قحتست  ال  : " انسفنأل لوقن  اننأك  دشأ ؛

لزع ىلإ  رطضن  ةدحولاب ، روعشلا  أ  ديزي  نأ  درجو  .ةلتاقلا  ةدحولاب 

نل قباسلا  انتدعاسم يف  حجن يف  ام  نإف  تقولا ، رور  نكل  اهتيحو ، انسفنأ 

... ـ رعشن ب نأ  ىلإ  صقنلاب  انساسحإ  طقف  ديزنسو  نآلا ، دعب  اًعفن  يدجي 

.ءاوخلا

ةدحولا ب  عمجي  يذلا  جيزملا  يزخلل يف  ناضقانتملا  ناروعشلا  ىقالتيو 

ةبيط تاقالع  نيوكت  ىلإ  قوتن  ثيح  نيرخآلا ؛ نم  برقتلا  نم  فوخلاو 

.داقتنالل ةضرع  انسفنأ  لعجن  نأ  نم  يزخلا  غلابب  رعشن  اننكل  ةطبارتم ،

، مهيلع حاتفنالاب  رطاخن  نأ  نيرخآلاب  ةميمحلا  ةقالعلا  انم  بلطتتو 

كلذل قيمع ؛ ىوتسم  ىلع  هيف  ركفنو  هب ، رعشن  امو  انسفنأ ، نع  ثدحتلاو 

نود نيرخآلاو  انسفنأ  لبقتن  نأ  انيلع  نيرخآلاب ، ةقيثو  ةقالع  ىلع  نوكن   

اذه نوكي  يزخلاب ، روعشلا  انرمغي  امدنع  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .داقتنا 

رعشن امدنعف  نيرخآلا ؛ نم  ئبتخن  ك  انسفنأ  نم  ئبتخن  اننأل  ًاليحتسم ؛

ميقن نأ  رظتنن  فيكف  .زازئمشاو  راقتحا  لكب  انسفنأ  ضفرن  اننإف  يزخلاب ،

اذل انسفنأ ؟ لبقتو  بح  نع  زجعن  نيب  صخش  يأ  عم  ةقيثوو  ةيحص  ةقالع 

وحن ديدج  قيرط  قشو  ةدقلا ، بيلاسألا  هذهل  يدصتلل  تقولا  ناح 

.ةداعسلا

ثأتلا يذ  يزخلاب  انروعشب  قلعتي  يف  ديدج  روظنم  ىلع  لوصحلا 

١٤٨



ماسلا

رتفد ًالودج يف  مسرا  ةدمعأ ، ةعبرأ  نم  نوكم  لودج  طاشنلا  اذه  كمامأ يف 

: يلي ةعبرألا ك  نيوانعلا  هذه  ًانودم  كتايموي 
؟ ثدح اذام  ؟ يزخلاب رعشأ  ينلعج  فيك  ؟ لفطل لوقأل  تنك  اذام  جضان روظنم 

دومعلا يفو  يزخلاب ، رعشت  كلعجو  ثدح  دق  ًائيش  ددحت  لوألا  دومعلا  يف 

ثلاثلا دومعلا  يفو  يزخلاب ، رعشت  ءيشلا  اذه  كلعج  فيك  نودت  اثلا 

اذامو غص ، لفطل  ثدحي  هسفن  ءيشلا  ليختتو  ءارولا  ىلإ  ةوطخ  ذخأت 

ثدحلا نع  ةباتكلاب  يزخلا  لوعفم  لطبت  عبارلا  دومعلا  يفو  .هل  لوقتل  تنك 

. اًجضن كأ  روظنم  نم 

: ةطيسبلا ةلثمألا  ضعب  كيلإو 
؟ ثدح اذام 

ىلإ تبهذ 

ةلفح روضح 

سبال غ

.ةبسانم

هجو تخرص يف 

ام يف صخش 

.عراشلا

ثكلا تقفنأ 

لاومألا نم 

يعسوب سيلو 

.تاوفلا عفد 

نم جاوزلا  تلبق 

.هبحأ صخش ال 

رعشأ ينلعج  فيك 

؟ يزخلاب

راظنأ طحم  يننأب  ترعش 

فالتخا ببسب  عيمجلا 

هيدتري ناك  يسبالم ع 

.نورخآلا

ءوسلا غلابب  ترعش 

تنك يننأ  عم  اهدعب 

.بضغلاب رعشأ 

.زجعلاو سأيلاب  رعشأ 

ميدع يننأب  كلذك  رعشأو 

.ةقفشلل ثمو  ةدئافلا 

، رذق صخش  يننأب  رعشأ 

.حيبقو ءيذبو ،

؟ لفطل لوقأل  تنك  اذام 

ودبت ثيح  يدترت ؛ سبالم  يأ  مهي  ال 

.يدترت ام  لك  اًعئار يف 

سأب يف الو  ًابضاغ  تنك  دقل  اًنسح ،

اذهو ال ًانايحأ ، بضغي  انلكف  كلذ ؛

.ًائيس اًصخش  كلعجي 

قفنت دق  لب  ةدئافلا ؛ ميدع  تسل  كنإ 

وهو ألاب ؛ كروعش  يفخت  لاومألا  

.رشبلا ينب  ىدل  يعيبط  لعف 

هبحت صخش ال  نم  جاوزلا  كلعجي  ال 

كرحتت نأ  تدرأ  ارف  ًائيس ؛ اًصخش 

يه هذه  تسيل  نكل  كرعاشم ،

.ةميلسلا ةقيرطلا 

جضان روظنم 

.نورخآلا هيدتري  امل  ًاثك  نوجضانلا  هبتني  ال 

نم ةعبان  نوكت  دق  يتلا  يتلعف  نم  دحأ  َّذأتي  و  ةشقانم ، تناك  دقل 

تقو ناح  .هبضغ  نع  بعتلا  ررقف  يلخاد ، دوجوملا يف  لفطلا  بضغ 

كرعُشت ةقيرطب ال  كبضغ  نع  بعتلا  ةيفيك  فاشتكاو  بيقنتلا 

.يزخلاب

.يملأ ريدختل  ينم  ةلواحم  يه  اهكلمأ  يتلا ال  لاومألا  قفنأ  امدنع 

نل يذلا  حرملا  ضعبب  ىظحأو  ةهزن  جرخأس يف  اذه ، نم  ًالدب  نذإ ،

ةبغرلاب يف ترعش  ام  ىتم  ًالثم  ةقيدحلا  ىلإ  بهذأس  .ًائيش  ينفلكي 

.لاومألا قافنإ 

ناح اذل ، اهفازنتسا ؛ ىلإ  ال  رعاشملا ، ءفدب  ساسحإلا  ىلإ  جاتحأ 

بلطأو ساسحإلا  اذهب  هعم  رعشأ  نأ  عيطتسأ  صخش  رايتخال  تقولا 

.يل اًدنس  نوكي  نأ  هنم 

يه هترئاد  نم  جورخلاو  ماسلا  ثأتلا  يذ  يزخلا  جالعل  ةديحولا  ةقيرطلا  نإ 

.روعشلا كلذ  ناضتحاو  انئبخم  نم  جورخلا  انيلع  نأ  ينعي  ام  هيف ! لغوتلا 
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اننإف هيلع ، ءوضلا  طيلستبو  ملظم ، ناكم  يف  يزخلاب  روعشلا  شيعيو 

ذنم نكل  ألا ! يأ  هبنجت -  لواحن  ام  وهو  ًاملؤم -  اذه  ودبي  دقو  .هفشكن 

! بائتكالا ةجيتنلا ؟ امو   ! انرمع لاوط  ألا ؟ اذه  بنجت  لواحن  نحنو  ىتم 

، انلعف لكو  ألا ، اذه  بنجت  نع  ةجتان  ةيلاعفنالا  تالعلا  لك  نإ  ليق  دقف 

.ألا دتشا  كلذ 

ةأرما تربخأ  دقف  ةبوعص ؛ كألا  وه  َّيلإ  ةبسنلاب  ىلوألا  ةوطخلا  ذاختا  ناك 

.تايرخألا ةوسنلا  نم  اًفئاخ  تنك  يننأب  اهل  تممضنا  معد  ةعومجم  يف 

كألا فقوملا  وه  رخآ  صخشل  ءيشلا  اذهب  يفارتعا  ناك  تقولا ، كلذ  يفو 

(. كلذ تلعف  يننأ  قيدصت  نع  زجعأ  كلذ  ركذتأ  حو   ) ايح اًجارحإ يف 

ركفت و  نهتقيقح ،" تاعيدو يف  ءاسنلا  لك  نإ  : " ةلئاق ةديسلا  ينتباجأف 

ةثم تنك  مكب  ربختس  تناك  اهنأ  تننظو  .كلذ  نم  كأ  رمألا  يف 

اهكراشأ تأدب  اذل  ًاليلق ؛ يسفنب  يتقث  تدادزاف  لعفت ؛ اهنكل   ةقفشلل ،

هلهستسأ اذه  لعفأ  ةرم  لك  يف  تنكو  دوارت ، يتلا  راكفألا  نم  ديزملا 

نأ َّيلع  ادج  لهسلا  نم  حبصأ  نآلاو  ةلأسملا ، تبذعتسا  كلذ  دعبو  .كأ 

ىد تفرتعا  ةخألا  ةعبسلا  مايألا  يفو  .ام  رمأ  نم  يزخلاب  يروعشب  رقأ 

" نوتس نوراش   " ةلثمملل ةروص  ورأ  امدنع  ةحيبقو  ةنيدب  يننأب  يروعش 

، رجتملا نم  ةتالوكيشلا  نم  اًبلاق  يتقرسب  اهتحراصو  يرمع ،) لثم  يهو يف  )

، يلزنم اقدصأ يف  عم  ءاشع  ةوعد  تيغلأ  امدنع  ةعداخم  يننأب  يروعشبو 

رايس تعب  امدنع  ءوسلاب  ترعش  فيكو  دحأ ؛ ينجعزي  نأ  درأ  يننأل  

، ةحلاص ةقيدصل  ءايشألا  هذه  لكب  تفرتعا  دقل  معن ، .ةفلاتلا  حباكملا  تاذ 
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هذهب ءاضفإلا  ىلع  ايفرح )  ) توملا هيف  لضفأ  تنك  يذلا  تقولا  ىلوو 

.ينجعزت دعت  و  ثيداحألا ، هذه  لسرتسأ يف  نآلا  ترصف  ةضيغبلا ؛ رارسألا 

يذلا بنذلا  تلبقت  دقف  يسفن ؛ دلجأ  يننكل ال  ءاطخأ ، تبكترا  يننأ  ملعأ 

هاربيد لوبقم ؟ اذهأ  ىرخأ ، ةرم  هلعف  دواعأ  الأ  تررقو  هتبكترا ،

تاداشرإلا ضعب 

.ةيرطف تسيلو  ةبستكم ، يزخلا  بيلاسأ  نأ  مهفت  . ١

.ادج ًاليوط  ًاتقو  ًائبتخم  ناك  يذلا  كلخاد  غصلا  ءزجلا  بحت  نأ  ملعت  . ٢

.مهب قثت  نمم  نيرخآلا  عم  ةنامأب ، يزخلاب ، كروعش  بابسأ  كراشت  . ٣

.يزخلاب كروعش  ببسب  نيرخآلا  بنجتت  فيك  ددح  . ٤

.سفنلاب زازتعالاب  روعشلا  ِّمن  . ٥

.ماسلا ثأتلا  يذ  يزخلاب  روعشلا  ثت  يتلا  فقاوملا  رذحا  . ٦

يزخلاب يف كرعشت  يتلا  بناوجلاب  كسفن  ةحراصم  اًما يف  اًنيمأ  نك  . ٧

.كتيصخش

.يزخلاب كنورعشي  نيذلا  صاخشألا  عم  اًمزاح  نوكت  فيك  ملعت  . ٨

.كسفن عم  ةيداقتنالا  تادرفملا  مادختسا  نع  فقوت  . ٩

.كدشرت ىمسألا   ةوقلا  نم  ةدعاسملا  بلطا  . ١٠

ةطشنأ

لبقتلاو لمأتلا  قيرط  نع  يزخلاب  روعشلا  ديدبت 
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بلقلا ىلع  ديلا  عضو  طاشن 

نم ىحوتسملا  طاشنلا  اذه  كيلإ  هذه ، يزخلا  ةرئاد  نم  كسفن  صيلختل 

نكو يرذجلا ؛" لبقتلا   " ةركفو ماتلا ، يعولا  ىلع  مئاقلا  ولسلا  جالعلا 

امدنع لقألا  ىلع  وأ  موي ، لك  يزخلاب  روعشلا  ديدبتل  جهنملا  نيذه  ةسرم 

قيرط نع  طقف  يزخلاب  روعشلا  نك  هنأ  حضتا  دقو  .روعشلا  اذه  كدواري 

دقفتف اهل  يدصتلا  نك  ثيح  نهذلا ؛ يف  ةخسرتم  ةنيعم  ىركذ  زيفحت 

راكفألا نم  ةلسلس  هرابتعاب  يزخلا  ىرن  اهدعب  أدبنسو  انيلع ، اهترطيس 

نع اننيعأ  بجح  نع  راكفألا  هذه  فقوتتف  ةداع ، ىلإ  تلوحت  يتلا  ةيئاقلتلا 

.ةعئارلا انتروص  ةيؤر 

؟ يزخلا ةرئاد  نم  جورخلا  ىلع  انتدعاسم  طاشنلا  اذهل  نك  اذامل 

؛ يدواللا يبصعلا  زاهجلا  ليعفت  ىلع  قمعب  سفنتلا  لمعي  لوألا ، ءزجلا  يف 

.ءاخرتسا ةلاح  يف  مسجلا  عضيو  بلقلا ، تاضبن  لدعم  نم  للقي  ام  وهو 

زفحي ام  وهو  بحلاو ؛ نامألاب  روعشلا  ىلع  بلقلا  ىلع  ديلا  عضو  اندعاسيو 

ثحبت ةثيدحلا  تاساردلا  تأدب  دقو  .خملا  يف  سوتيسكوألا  نومره  زارفإ 

، نومرهلا اذه  نأ  تحضوأو  ةفلتخملا ، تايكولسلا  نم  ديدعلا  هرود يف  نع 

، فطاعتلاو ةقثلا  ززعي  بحلا ،" نومره   " مسا هيلع  قلطي  ام  ًانايحأ  يذلا 

بناج ىلإ  طبارتلاو ." ةنيكسلا  نامألاب و" روعشلا  نع  لوئسملا  نومرهلا  وهو 

نومره يهو  لوزيتروكلا ؛ ةدا  مسجلا  د  ًاقايرت  سوتيسكوألا  نوك 

رداصملا لضفأ  نم  اًدحاو  سوتيسكوألا  نوك  ىلإ  ةفاضإ  طغضلل ، ةباجتسالا 

امدنعو ماسلا ، ثأتلا  يذ  يزخلا  نم  يفاعتلا  ىلع  انتدعاسمل  اهكل  يتلا 
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.نوللدمو نوبوبحم  اننأب  رعشن  هزفحن ،

ثأتلا يذ  يزخلا  ةهجاوم  لبقف  زكرملاب ؛ طاشنلا  نم  اثلا  ءزجلا  فرُعيو 

ىلع انهابتنا  زيكرت  ىلع  لقعلا  بيردتل  مسجلل  ماتلا  يعولا  مدختسن  ماسلا ،

.اههاجت لعف  ةدر  ةيأ  ءادبإ  نود  ةظحللا  هذه  يف  اهب  ر  يتلا  ةبرجتلا 

نود ةيدسج  سيساحأ  ةئيه  ةنزخم يف  يزخلاب  قلعتت  يتلا  انتايركذ  نوكتو 

سيساحألا هذه  ىلع  انهابتنا  زكرن  امدنع  اذل  ىتح ؛ اهدوجو  يعن  نأ 

ىرخأ ةرم  ةبرجتلا  هذهب  رورملا  ىلع  لقعلا  بيردت  ةداعإ  اننك  ةيدسجلا ،

ماتلا يعولا  ةينقت  امأ  .اههاجت  لعف  ةدر  ءادبإ  وأ  اهيف ، ةكراشملا  نود 

ةيباجيإ ةبرجت  اهنأب  اهفنصن  الأو  ةبرجت ، ةيأل  بيجتسن  الأ  ىلع  اندعاستسف 

رطخلا يف مييقتب  خملا  نم  صتخملا  ءزجلا  لوعفم  لاطبإ  متي  ثيح  ةيبلس ؛ وأ 

لمع ليطعتو  ةبرجتلا  كفتلا يف  نع  فقوتلا  اننك  مث ، نمو  ةبرجتلا ؛ هذه 

.يزخلا ةرئاد 

تقولا مظعمف  ةدقلا ؛ ةركاذلا  طاأ  يدحت  ىلإ  ثلاثلا  ءزجلا  قرطتي 

انك نيح  ةدق  تايركذ  راضحتسا  ديعن  يزخلا ، ةرئاد  لخاد  سبتحن  امدنع 

نم ةركبم  نس  يف  لكشتت  يتلا  ةباجتسالا  طاأ  دحأ  يزخلاف  ادج ؛ اًراغص 

ام ىلع  انلعف  ةدر  تناك  اذامل  وأ  انل ، ثدح  ام  اًدبأ  ركذتن  اننكل ال  ةلوفطلا ،

ام وهو  يزخلا ؛ ةرئاد  انب يف  جزي  يذلا  ثملا  انيدل  لازي  نكل ال  اذكه ، ثدح 

كلذك سيل  رمألا  نكل  مويلا ، ثدحي  ءيشب  ةلصتم  اهنأك  ودبت  ةبرجتلا  لعجي 

قلعتي يف  طاشنلا  نم  ءزجلا  اذه  اندعاسي  كلذل  اًعبط ؛

.ةدقلا تايركذلاب 
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ءارولا ىلإ  ةوطخ  ذخأن  امدنعف  ةظحالملا ، ةوق  فظون  عبارلا  ءزجلا  يفو 

ةيؤر عيطتسن  تاداقتنا ، ةيأ  رادصإ  نود  ةظحللا  هذه  ةبرجت  ظحالنو 

بناج نمو  .يزخلا  نم  ةلتك  نع  ةرابع  انسل  اننأو  لضفأ ، وحن  ىلع  انسفنأ 

جورخلا ىلع  ةظحالملا  اندعاست  انلخاد ، نيدوجوملا يف  احلا  يعارلاو  لفطلا 

.احلا يعارلا  باحر  ىلإ  بئتكملا  لفطلل  ملظملا  بائتكالا  اع  نم 

دقو اهب ، اندلُو  يتلا  ةيرطفلا  ةفطاعلا  ةيلعافب  ديعتسن  سماخلا  ءزجلا  يفو 

قرغتسي ٢١ ةدق  ىرخأب  ةديدج  ةداع  لادبتسا  نأ  ىلإ  تاساردلا  تراشأ 

يلحتلاو يزخلاب  روعشلا  ضفرل  انداسجأ  طبض  ةداعإ  انناكمإب  نأكو  اًموي ،

ام ردقب  يزخلا  نم  صلختلاب  رمألا  طبتري  الو  .تاذلا  ىلع  ونحلاو  ةقفشلاب 

؛ ربكألا انيعو  يف  يزخلاب  روعشلا  ديدبتو  ربكألا ، اعلاب  انيعو  ةدايزب  طبتري 

.ةعساش ةحب  حلملا يف  بوذي  ك 

لمأتلاب ىزخلا  جالع  طاشن 

ىلع تارم  سمخ  هتسرم  دعاستسو  قئاقد ، سمخ  طاشنلا  اذه  قرغتسيس 

تاداع لبقتل  لقعلا  طبض  ةداعإو  ةدقلا ، تاداعلا  نم  صلختلا  ىلع  لقألا 

.هيلإ عمتساو  طاشنلا  اذه  لجس  وأ  أرقا  .ةيحص  ةديدج 

ةيلخادلا كرداصم  ءانب  . ١

اًقيهش ذخ  .كبلق  ميمص  نم  قمعو  ءودهب  سفنتو  كبلق ، قوف  كدي  عض 

امدنعو .عيطتست  يتلا  لبقتلاو  ةقثلاو ، ةسالسلاو ، نامألاو ، بحلا ، لكب 

 - دودح الب  كبحي  ام  صخش  عم  اهيف  تنك  ىركذ  رضحتسا  كسافنأ ، مظتنت 
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كبيبط وأ  كتلئاع ، نوكي  نأ  نك  يذلاو  ماتلا ، نامألاب  هعم  رعشت  صخش 

قثت اًصخش  وأ  ىمسألا ، ةوقلا  وأ  فيلألا ، كناويح  وأ  نيد ، لجر  وأ  جلاعملا ،

.كبناج ىلإ  نوكي  هب  

ةنينطلا سيساحأ  يف  ركفت  نيب  كلخاد  يف  قفدتت  نامألا  رعاشم  عد 

نإ ام  رظناو  .فيلألا  ناويحلا  وأ  صخشلا ، اذه  عم  اهب  رعشت  يتلا  بحلاو 

عدو .كدوارت  يتلا  رعاشملاو  سيساحألا  هذهب  ظافتحالا  كناكمإب  ناك 

هو بحلاو  ءفدلا  ساسحإب  معنتو  ىركذلا ، هذه  يف  حبست  كسفن 

، نآلا كدوارت  يتلا  نامألاو  ةقثلا  رعاشم  ةميق  رِّدقو  .كمسج  نايرسي يف 

ىلع كدي  عض  مث  لقألا ، ىلع  ةيناث  ةدم ٣٠  لاحلا  هذه  ىلع  رمتساو 

.كنطب

زيكرتلا . ٢

جرخيل دوعي  مث  كنطب ، ىلإ  ًالوصو  كفنأ  ربع  لخدي  نيب  كسَفنب  ًايعاو  نك 

امدنعف سَفنلا ؛ جرخي  امدنع  ةرارحلا  ةجرد  فالتخاب  ًايعاو  نكو  .كفنأ  ربع 

نوكي هجرخت ، امدنعو  ًاليلق ، اًدراب  سفنلا  نوكي  فنألا ، ربع  اًقيهش  ذخأت 

ام لكل  لماشلاو  ماعلا  كاردإلا  ةلاحب  ظافتحالا  ىلع  نر  .ًاليلق  ًائفد  كأ 

طقف لبقت  .اهيغت  لواحت  الو  اهل ، بجتست  الو  .ةظحللا  كلت  ثدحي يف 

هذه نآلا يف  هيلع  يه  ام  لبقت  تافينصت ؛ وأ  ماكحأ  نود  ةظحللا  هذه 

.ثلاثلا ءزجلا  ىلإ  لقتنا  اًزكرمتم ، ترص  كنأب  رعشت  امدنعو  .ةظحللا 

لبقتلا . ٣
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.يزخلاب روعشلا  كدوار  امدنع  لبق  نم  اهتنَّود  يتلا  تاباتكلا  يف  ركف 

ىد رعشاو  ةيلاحلا ، ةظحللا  يف  هذه  يزخلاب  روعشلا  ىركذ  رضحتساو 

كبحبو غ اهلبقتو ، كتاذ ، ىلع  ونحلاب  رعشا  هسفن ، تقولا  يفو  .اهضغب 

يف دوجوملا  لفطلا  ءاويإ  ىلع  رعاشملا  هذه  دعاستسو  .اههاجت  طورشملا 

انيأزجب عاو  نوكن  ءزجلا  اذه  يفو  .نامأ  يف  نوكيف  هتيحو ؛ كلخاد 

، يزخلاب روعشلا  هؤل  يذلا  لفطلا  هو  رخآلا ؛ نع  هدحأ  لصفنملا 

احلا يعارلا  داجيإ  عطتست  اذإو   .انلخاد  نادوجوملا يف  احلا ، يعارلاو 

صخش كش -  دأ  نود  هب  قوثولا  كنك  ام  صخش  ركفف يف  كلخاد ، يف 

هبحب رعشاو  .كتحلصمل  لضفألا  ىوس  ديري  الو  دودح ، الب  كبحي  هنأ  فرعت 

نم بحلا  َّقلت  وأ  كحور ، ايانث  لك  ألميل  رونلا  نم  ضيفك  كلخاد  رشتني يف 

.رهنلا لثم  كلخاد  ضفي  هعدو  ىمسألا ، ةوقلا 

ةظحالملا . ٤

نأ نود  اهظحالو  ًالومش ، كأ  روظنم  نم  ةبرجتلا  هذه  ىلإ  رظنا  نآلاو 

هرابتعاب هيلإ  رظناو  كدوار ، يذلا  يزخلاب  روعشلا  كنع  عزناو  .اهيلع  مكحت 

ىلإ ةوطخ  ذخأت  نيبو  .موي  لك  اهب  ر  براجت  ةدع  نم ب  ةبرجت  درجم 

، قباسلا يف  كيلإ  ةبسنلاب  عضولا  هيلع  ناك  ام  وه  اذه  نأ  ىرتس  ءارولا ،

درجم وه  يزخلا  نأ  ىرت  نأ  عيطتستس  كنأل  نآلا ؛ ةفلتخم  ةلأسملا  نكل 

.لماك ثدح  نم  دحاو  ءزج 

ةداعتسالا . ٥

ىلع كيدي  عض  اذل  كلخاد ، يف  يزخلا  رارقتسا  ناك  اًيعاو  ترص  نآلاو 
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ودبي فيك  ةمخض -  ةحب  كسفن  ليختو  .اًقمع  كأ  لكشب  سفنتو  كبلق 

امدنعو .ةآرملا  اًنكاس ك  حبصي  ىتح  أدهي  هعدف  اًجئاه ، ناك  اذإ  اهحطس ؟

ةقيمعلا هايملا  دوجولا يف  ماتلا يف  مالسلاب  رعشتس  ةمطالتملا ، جاومألا  أدهت 

يزخلا نأ  فشتكتسو  .يعولا  اذهب  روعشلا  ةظحل يف  ِضقا  .حطسلا  لفسأ 

دق يه  اهو  حطسلا ، ىلع  ةجوم  ىوس  رمألا  نكي  ملف  كيلع ؛ نميهي  دعي   

يف ةخسرتم  ةدق  ىركذ  درجم  وهف  صخشك ؛ كددحي  ال  اذهو  .تنكس 

.نآلا دعب  كيلع  ةرطيس  ةيأ  اهل  دعت  و  ةلضعملاب ، تسيل  يهو  .كلقع 

هسرا امدنع  يفاعتلا  أدبتسو  قئاقد ، سمخ  طاشنلا  اذه  قرغتسيسو 

يزخلاب روعشلاو  ةدقلا  تايركذلا  ةمظتنملا  ةسرملا  ددبتس  ثيح  ماظتناب ؛

، هنم ضوهنلا  لبق  شارفلا  هتسرم يف  كنكو  .اهب  طبترملا  ماسلا  ثأتلا  يذ 

وأ لمعلا  ىلإ  لصت  امدنع  ةرايسلا  وأ يف  لمعلا ، ناكم  هايملا يف  ةرود  وأ يف 

سمخ ةدم  كسفنب  ءالتخالا  هيف  عيطتست  ناكم  يأ  يف  وأ  هترداغم ، لبق 

فرصنت نأ  ىلإ  يزخلاب ، روعشلا  اهب  كيلإ  ثعبي  يتلا  لئاسرلا  ثدحو  .قئاقد 

.عيباسأ ةثالث  نم  كأ  قرغتسي  نل  ام  وهو  كنع ؛ اًديعب 

ةيزيفحتلا تارابعلا 

ىوس سيل  هنأ  تكردأ  نآلا  يننكل  يلخاد ، يزخلاب يف  يروعشب  ٍعاو  انأ 

.مويلا ايح  رود يف  يأ  اهل  سيل  ةدق  ةلاسر 

يزخلاب رعشأ  ام  َّيدل  سيلف  ةصاخلا  ؛ يزخلا  رعاشم  ينع  تعزن  دقل 

.هنم
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نيب اًديعب ، نافرصني  يزخلاب  يروعشب  طبترملا  بضغلاو  فوخلا  عدأس 

اهل ةقالع  الف  ةدئافلا ؛ ةدع  تراص  يتلا  ةدقلا  تاداقتعالا  نم  ررحتأ 

.ةقالع اهل  نوكت  نلو  مويلا ، ايحب 

.اهبحو اهعم ، فطاعتلاو  اذ ، ىلع  ونحلا  ىلع  مويلا  زكرأس 
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ةوطخلا ٦

ةلماكلا ةيلوئسملاب  يلحتلا 

طق فرعت  يتلا   ةوقلا  فاشتكا  وحن  قيرطلا 

اهب عتمتت  كنأ 

نعو نيرخآلا ، نع  نولوئسم  اننأ  داقتعا  ىلإ  لي  بائتكالا  اعن  امدنع 

ةيلوئسملا يلوت  ةغلابملا يف  نوكت  ثيح  انتحلصم ؛ نم  تسيل  ةجردب  فقاوملا ،

ءيش لك  نأب  ةقثلا  ةلقو  فوخلاب  مستتو  ةرطيسلا ؛ طسب  ةبغرلا يف  نم  ةعبان 

.ماري ام  ىلع  نوكيس 

اذإ ةصاخ  ام ، صخش  ةداعس  نع  نولوئسم  مهنأب  قحب  سانلا  ضعب  نمؤي 

، ماري ام  ىلع  مهيلإ  ةبسنلاب  ءيش  لك  نوكي  دق  اذل  مهيلع ؛ اًزيزع  اًصخش  ناك 

نأ مهتيلوئسم  نم  نأب  نورعشيف  ديعس ؛ غ  صخشلا  كلذ  نوكي  نأ  ىلإ 

ةغلابملا دلوتتو  .مهبائتكا  ببسلا يف  وه  اذه  ارو  عاضوألا ؛ حيحصت  اوديعي 

ثدحت نأ  ديرن  ثيح  ءيش ؛ لك  مكحتلا يف  ىلإ  ةجاحلا  نم  ةيلوئسملا  يلوت  يف 

نوكتس رومألا  نأب  قثن  الو  نوفئاخ ، ساسألا -  يف  اننأل -  انتقيرط ؛ ىلع  ءايشألا 

كهنم انب  يهتنت  لاحلا  نأل  ماري  ام  ىلع  ست  رومألا ال  نكل  ماري ، ام  ىلع 

.ايسفنو اينسج 

هتايح نع  ةلماك  ةيلوئسم  لوئسم  ًالعف  انم  الك  نإ  هسفن ، تقولا  يفو 

ةكبش الو  نض  كانه  سيلف  اندحو ، تومنسو  اندحو  انِدلُو  دقف  ةيصخشلا ؛

عجري رمأ  بائتكالا  نم  يفاعتلا  نإف  انتدعاسمل ، هيلإ  أجلن  نم  ناك  ايأو  .نامأ 
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ا مايقلا  مهنك  نكل ال  مهتاحارتقا ، انؤاطعإو  انداشرإ  نيرخآلل  نكو  .انيلإ 

انسفنأ نع  نولوئسم  غلابلا  نحنف  انم ؛ ًالدب  بائتكالا  نم  يفاعتلل  مزلي 

.اذه كردن  بئتكم ال  انك  اذإ  اننكل  ةبسنب ١٠٠٪ ،

وكف .كلذك  لازي  ال  ام ، ةجردبو  َّيلإ ، ةبسنلاب  اًيساق  اًسرد  اذه  ناك 

دحأ نع  ثحبأ  الو  رخآ ، صخش  يأ  نع  ةلوئسم  غو  يسفن ، نع  ةلوئسم 

انأ كلذ ، عمو  .ايموي  اهيلع  لمعلا  َّيلع  رومأ  يه  ام  ، حالصإ  ىلع  يتنواعمل 

يغت َّيلع  بعصلا  نم  ناك  دقف  جضنأ ؛ ينلعج  هنأل  سردلا  اذهل  ادج  ةنتمم 

مأ دي  ىلع  يتئشنتل  يلخاد  تلكشتو يف  ايح ، لاوط  ينتبحاص  يتلا  طاألا 

ناك ام  وهو  اهتايح ؛ داسفإ  نع  ةلوئسم  يننأب  ربخت  تناك  لوحك  ةنمدم 

نع ًالعف  ةلوئسم  نكأ  لهف   يفقوم ؛ ةقيقح  ىلإ  لصأ  هيلع   زيكرتلا  َّيلع 
اذه قيدصتل  تقولا  ضعب  رمألا  ينقرغتسا  ةقيقحلا  يف  نيرخآلا ؟ رعاشم 

الب ةايح  شيعأ  نآلا  اذنأهو  رخآب ؛) وأ  ام  لكشب   ) هتقدص يننكل  اقح ،

يسفن معدأ  امدنع  بنذلاب  رعشأ  الأ  الكشم  ىربك  تراصو  بائتكا ،

اذه لاز  امو  .ايولوأ  ةاق  ىلع  ةيصخشلا  اجايتحا  عضأو  بسحف ،

صلختلا ىلع  لمعأ  يننكل  يسفنل ، ةيولوألا  يطعأ  ةرم  لك  دواري يف  روعشلا 

.هنم

شيع انتلواحم  انسفنأ ؟ نع  ةلماكلا  ةيلوئسملا  يلوت  نع  انقيعي  يذلا  ام 

يف اننكل  كلذب ، دعاسن "  " اننأ نظن  ثيح  هيف ؛ عقن  خف  هنإ  نيرخآلا ! ةايح 

ةايح يف  طارخنالا  لالخ  نم  بائتكالا  ةرئاد  يف  انسفنأب  عقون  ةقيقحلا 

، نيرخآلا تاجايتحا  عقوتن  نحنف  مهذاقنإو ." مهحالصإ   " لواحم نيرخآلا ،
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مهدعسن نأ  لواحنو  .اولعفي  نأ  مهنم  ديرن  ام  نولعفي  امدنع ال  بضغن  مث 

ام ببسب  بضغلا  نع  بارعإلا  ةلوهس يف  دجنو  انسفنأ ، دعسن  نأ  نم  ًالدب 

بنذلاب رعشنو  نحن ، انل  ثدح  ام  ببسب  انبضغ  نم  كأ  نيرخآلل  ثدح 

امدنع ال نوهفاتو ، ةميق ، الب  اننأب  رعشنو  انتدعاسم ، ام  صخش  لواحي  امدنع 

مهنأ دقتعنو  هسحن ، يذلا  ألا  ىلع  نيرخآلا  مولنو  هدعاسن ، نم  دجن 

.انبائتكا ببسلا يف 

ةيغاطلا ةيحضلا / ةحوجرأ 

ةيلوئسم ىلوتن  امدنع ال  انل  ثدحي  ام  حيضوت  هنأش  نم  ًاطيسب  اًهيبشت  كيلإ 

اذه ىعديو  نيرخآلا ، ةايح  انسفنأ يف  ماحقإ  لضفن  كلذ  نم  ًالدبو  انسفنأ ،

ةيحان نمو  ةيغاطلا ، كانه  ةيحان  نمف  ةيغاطلا ؛" ةيحضلا / ةحوجرأ   " هيبشتلا

كفت ط  نم  رارمتساب  حجرأتن  ثيح  ةيحضلا ؛ كانه  ىرخأ 

.رخآ ىلإ 

ةيحضلا كفت 

نع نوزجاع  اننأل  عمتجملا ؛ اياحض  انسفنأ  ىرن  بئتكم ، نوكن  امدنع 

بولسألا ببسب  انتلوفط ؛ اياحض  وأ  اهيلإ ، حمطن  يتلا  ةناكملا  ىلإ  لوصولا 

؛ انلمع اياحض  وأ  انورجه ، مهنأل  انئاقدصأ ؛ اياحض  وأ  هب ، انادلاو  انابر  يذلا 

ىلإ امو  مهب ، انتاقالع  نيرخآلا يف  كولس  اياحض  وأ  ةفحجم ، ةلماعمل  انضرعتل 

وه انعضو  نأ  ماع  لكشب  نظنو  نيرخآلاب ، انسفنأ  نراقن  ام  ًاادو  .كلذ 

مهنأو مهحلاص ، ست يف  رومألا  نم  ثكلا  نأ  ودبي  مهيلإ  ةبسنلابف  أوسألا ؛

يأ لايح  اًدبأ  نوقلقي  الو  مهمادقأ ، ىلع  فوقولا  نوعيطتسيو  ظحلا ، ءادعس 
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نوفرصتي الو  مهردق ، نم  نوصقتني  الو  اصاخ ، اًمتها  سانلا  مهيلويو  ءيش ،

، اياحضلا نحن  انيلإ  ةبسنلاب  رخآلا  بناجلا  ىلعو  .ةئيسم  ةقيرطب  مههاجت 

ناكملا يفو  ئطاخلا ، تقولا  نودوجوم يف  اننأو  ظحلا ، ءاسعت  انسفنأ  ىف 

ةجيتنو .اهنم  رفم  ال  طوغضل  ضرعتنو  ايزيجعت  اًقلق  هجاون  اننأو  ئطاخلا ،

لب ءاسعت ، انلعجي  ام  ةيدمرسلا ؛ ةيحضلا " كفت   " ةرئاد لخاد  سَبتُحن  كلذ ،

! بئتكم انلعجي  ةقيقحلا  يف 

ةيغاطلا كفت 

مهنوك نم  نومأسي  امدنع  ةاغط  ىلإ  اولوحتي  نأ  انم  نيثكلل  نك 

: ليبق نم  ءايشأ  لئاق  رمألا  مهب  يهتني  دقو  .نيرخآلا  دي  ىلع  اياحضلا " "

تنأ ال وأ  اذكه ، َّيلإ  ثدحتلا  لبق  ركفت  نأ  كيلع  وأ  كلذ  ، لعفت  ام  ًااد 

ال تنأو  كدعاسأ  ام  ًااد  وأ  كتدعاسم ، ىلإ  جاتحأ  امدنع  اًدبأ  دعاست 

انحاجن نم  شهدننو  ةاغط ، ىلإ  نيروهقم  نم  لوحتن  اذكهو  .اًدبأ  ركشت 

اذه بعل  يف  ربكأ  لكشب  ىدتنف  ديرن ؛ ام  انل  نولعفي  نيرخآلا  لعج  يف 

! رودلا

اننكل ةقيرطلا ، هذهب  انسفنأ  ىرن  دقو ال  ةايحلا ، نورمنتملا يف  مه  ةاغطلاو 

رود بعلف  .بائتكالاب  رعشن  امدنع  ةصاخ  كلذك ، نوكن  نأ  ىلإ  اًعيمج  لي 

يذؤن ثيح  انملأ ؛ نم  برهلل  ةقيرطو  ةيعافدلا ، تايلآلا  ىدحإ  وه  ةيغاطلا 

لثم مهيلع ، موجهلا  وه  هلعفن  نأ  عيطتسن  ام  لك  نأل  ًاثك ؛ انلوح  نم 

مه نونميهيسف  نيرخآلا ، ىلع  نميهن  اذإ   اننأ  دقتعنو  .حيرجلا  ناويحلا 

وهو اًددجم ؛ ةيحضلا  رود  عقنف يف  ةحوجرألا ؛ راسم  سكعيس  ام  وهو  انيلع ؛

١٦٢



نميهي نأ  اذه  ةحوجرألا  كفت  طمنل  نكو  .انسوفن  يف  بعرلا  ثي  رمأ 

.ثدحي ام  وه  اذه  نأ  لهجن  نيب  اهلك ، انتايح  ىلع 

ةيغاطلا ةيحضلا / خف 

نيرخآلا نأب  قحب  نمؤن  ةيغاطلا ، ةيحضلا / كفت  ط  كرش  عقن يف  امدنع 

دُعي وهو  ةلوفطلا ؛ ةلحرم  ةداع يف  خسرتي  يذلا  داقتعالا  وهو  انع ؛ نولوئسم 

مغرلا ىلعو  .ىلوألا  ةرملل  هرمأب  ملعن  امدنع  انم  نوثكلا  هب  أجاُفي  ًافاشتكا 

بغار غ  اًكراشم  نوكي  ام  ًاثك  ةيحضلا  نأ  ةقيقح  ريربت  اننك  اننأ  نم 

لثملابو .اًضيأ  سيبح  هنأب  رعشي  هنأل  كلذك ؛ ةيحض  ةيغاطلاف  ديعس ، غو 

نأ نم  دب  هنأ ال  اننظ  ىرسأ  حبصن  دق  ةيحضلا ،"  " كفت ط  جهتنن  امدنع 

انم يف يعو  غب  أدبن  مث ، نمو  انذاقنإ ؛"  " وأ انهاجت ، فسألاب  نورخآلا  رعشي 

عقون اننإف  ةيغاطلا ،"  " كفت ط  جهتنن  امدنع  امأ  .زجاع  يلوفط  رود  بعل 

نحن يذلا  يرزملا  عضولا  جراخ  انقيرط  قش  انيلع  نأ  داقتعا  كرش  انسفنأ يف 

انديب نأو  ةناهإلا ، وأ  ةءاسإلل ، وأ  داقتنالل ، وأ  ىذألل ، انضرعت  اننأل  هيلع ؛

خفلا كلذ  انسفنأ يف  عاقيإ  دصقن  اننكلو   عضولا ! كلذ  نم  انسفنأ  صيلخت 

.اًمود هاندهع  ام  كلذ  اإو  ساسألا ، نم 

ناكملا يف  ناك  ام  صخشب  ةقالع  ةلأسملل  تسيل  اًعم : رمألا  حضوتسنلو 

لب ةقرسلا ؛ فدهب  ءادتعا  ةرج  هدض  تَبُكتراو  ئطاخلا ، تقولاو  ئطاخلا ،

ةلاح لخاد  اهباحصأ  سبحت  يتلا  ةيحضلا "  " كفت طاأ  راركتب  قلعتي  هنإ 

ىلإ انب  يدؤي  دق  ركفلا  نم  عون  اذهو  ةيحض ؛ مهنأب  روعشلا  ميدت  ةينهذ 

نولصحي نيذلا  كئلوأ  رود  ةايحلا ؛ نيرود يف  ىوس  كانه  سيل  هنأ  داقتعا 
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.نوديري ام  ىلع  نولصحي  نم ال  رودو  نوديري ، ام  ىلع 

، معدلاو بحلاب  هدي  انيلإ  صخش  د  امدنع  يقيقحلا  خفلا  ةرارم  قوذنو 

؛ غتت نأ  انلخاد يف  ارس يف  ةنماكلا  ةيحضلا  بغرت  ثيح ال  هلبقن ؛ اننكل ال 

مهنكل انتدعاسم  نورخآلا  لواحيو  .هفرعن  ام  وهف  حيرم : ةيحضلا  رود  نأل 

ك مهمالك ، لبقت  نع  زجعن  انئاكذو ، انتوقو ، انلج ، ىد  اننوربخي  امدنع 

ءايشألا هذه  نولوقي  مهنأ  دقتعنو  .ةقيقحلا  نولوقي  مهنأ  قيدصت  نع  زجعن 

رعشن انلعجل  وأ  ام ، ةمدخ  وأ  ةدعاسم  مهيلإ  مدقن  نأ  لجأ  نم  مهنم  ءاير 

، نوبذكي مهنأ  نظنو  .مهقيرط  نع  داعتبالل  وأ  لضفأ ، لاح  اننأب يف 

يتلا ةقيرطلاب  بيجتسن  ال  اننأل  انم  نوبضغيف  ةيفخ ؛ عفاود  مهل  نأ  وأ 

.ربكأ ةجردب  مهاياحض  اننأب  انرعشي  ام  وهو  اهب ؛ مهل  بيجتسن  نأ  اننوديري 

اندودح ديدحت  انيلع  بعصيو  نيرخآلا ، ةايح  يف  نوقلاع  اننأل  اذهو 

؟ نمع لوئسملا  نمف  ةيصخشلا ؛

و صخشب ، يطابتراب  الإ  ةديعس  نوكأ  نل  يننأ  ًاليوط  ًاتقو  نظأ  تنك 

دوجو نوكي يل  نل  يننأكو  ةقيرطلا ، هذهب  الإ  نامأ  يسفن يف  ىرأ  نأ  عطتسأ 

نكي و  رخآ ، صخش  ةايحل  ةعبات "  " يننأك تنكف  .صخشب  يطابتراب  الإ 

نم فرعأ  نكأ  و  اذ ،" "ـ رعشأ ب و  .ةيفطاع  ةقالع  نود  ىنعم  ايحل 

رعشأ ةيفطاع   ةبرجت  يف  لوخدلا  ىلإ  جاتحأ  تنكف  سكيلأ ."  " يه

يتقيرط ىلع  ةقالعلا  هذه  ريدأ  نأ  ىلإ  جاتحأ  تنك  يننأ  ةلكشملاو  يلتكاب ،

تنكف .راهني  ناك  يذلا  يسفنب  يزازتعا  ىلع  ظافحلل  ةلواحم  يف  ةصاخلا ؛

قتاع ىلع  نأب  اقحو  ايلعف  نمؤأ  تنكو  ةبئتكمو ، ةبعالتمو ، ةمكحتم ،
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ًاطوش تعطق  تلعف ، حو  .ةديعس  يلعج  ةيلوئسم  عقت  رخآلا  صخشلا 

مك كاردإو  ثادحألا ، عاجرتسا  تعطتساو  بائتكالا ، نم  يفاعتلا  يف  ًاليوط 

رخآ صخش  عيطتسي  نأ  ةوقب  لمآ  تنك  فيكو  هيناعأ ، تنك  يذلا  ألا 

.ةلاحلا هذه  نم  يجارخإ 

عقوت لواحنو  ذخأن ، كأ م  يطعن  ام  ًااد  اننأل  اياحض ؛ انم  ثكلا  راص 

يفو .هسفن  رمألا  انعم  نولعفي  امدنع ال  بضغن  مث  نورخآلا ، هيلإ  جاتحي  ام 

مث نمو  .ليمجلا  ام  صخش  انل  دري  امدنع  قحب  بنذلاب  رعشن  هتاذ  تقولا 

لك بصن  اننأ  بناج  ىلإ  ةديصملا ، هذه  نم  جورخلا  انيلع  بعصلا  نم  نوكي 

نكن اذإف   هيلع ، نوكن  نأ  اننوديري  امو  نورخآلا ، هديري  ام  ىلع  انزيكرت 

.سأيلاو ضفرلاب  رعشن  مهبناج ، نم  بوغرم 

ةحوجرألا نم  لوزنلا 

، معن ينقدصتس ؟ له  مهو ، الإ  يه  ام  ةديصملا  هذه  نإ  كل  تلق  ول  اذام 

ىرن بئتكم ، نوكن  امدنعف  .لئادبلا  يه  اهدقتفن  يتلا  ءايشألاو  كلذك ، اهنإ 

ىرن نأ  ينعيف  ةحوجرألا ، نم  لوزنلا  امأ  دوسألا ، وأ  ضيبألا  نوللاب  ةايحلا 

نكمملا نمو  .ةفلتخملا  تاجردلا  نم  ةعونتم  ةعومجم  اهطسوتت  ىرخأ ، ًاناولأ 

كأ حبصن  نأ  نكو  ةيغاطلا ، وأ  ةيحضلا  نوكن  الو  ةحوجرألا ، نم  لزنت  نأ 

تابرضلا نم  ةلسلس  انيلإ  تهجو  دق  ةايحلا  نأ  ىنعم  سيلف  اذه ؛ نم 

رومألا نأ  اهل ، ضرعتن  دق  اننأ  اننظ  كأ م  ةبيهر  مالآب  انررم  اننأو  ةعجوملا ،

تقولا انسفنأ  حن  نأ  ىلإ  جاتحن  اننكل  دبألا ، ىلإ  لاونملا  اذه  ىلع  رمتستس 

ةوقلا نم  ةدعاسملا  بلطو  احلا ، يعارلا  ىلإ  ءوجللا  ىلإ  جاتحنو  بحلاو ،
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ىلع اهباوبأ  ةايحلا  انل  حتفتس  تايغتلا ، ذيفنت  أدبن  نإ  امو  .ىمسألا 

رظنلا فرصب  ةعتممو  ةميق  ةايحب  عتمتلا  ةيناكمإ  انم  لك  مامأف  اهيعارصم ؛

.انتايفلخ نع 

نيرخآلا ةيلوئسم  يلوت  ةغلابملا يف  قرفلا ب 

انسفنأ ةيلوئسم  لمحتو 

ىلوتن فيك  ددحن  نأ  نم  دب  ال  ةيغاطلا ، ةيحضلا / ةحوجرأ  نع  لزنن  ل 

وه حصألا  بعتلا  نكل  راثيإلاب ، مستن  اننأ  دقتعن  ثيح  نيرخآلا ؛ ةيلوئسم 

نأش نم  للقن  ةقيقحلا  يف  لب  انتاذب ، ينتعن  ال  نحنف  تاذلا ، وركان  اننأ 

ليضفتب انسفنأ  نع  انتيلوئسم  نع  ىلختن  اننإف  لعفن ، امدنعو  انسفنأ ،

.انتاجايتحا ىلع  نيرخآلا  تاجايتحا 

ةيلوئسم لمحتو  نيرخآلا  ةيلوئسم  يلوت  ةغلابملا يف  ةنراقم ب  يلي  يفو 

: انسفنأ
نيرخآلا ةيلوئسم  يلوت  ةغلابملا يف 

تارايخ هاجت  ةيلوئسملاب  روعشلا 

نيرخآلا رعاشمو 

هيف ركفي  ا  انتفرعم  ضارتفا 

نورخآلا

ءوست امدنع  انسفنأ  ىلع  موللا  يقلن 

رومألا

انسفنأ ىلإ  رومألا  حاجن  بسن  مدع 

اهبلطي نيب   ةحيصنلا  ءاطعإ 

نورخآلا

نيرخآلا ةحلصم  فرعن  اننأ  داقتعا 

انل ةديفم  ءايشأ غ  لمع 

قافخإل ضرعتن  امدنع  نيرخآلا  مول 

انتايح يف 

انسفنأ ةيلوئسم  لمحت 

نأ دحأل  نك  الف  هيف ...  ركفت  امدنع  عئار  هنكل  اًجذاس  اذه  ودبيو  كسأر ؛ اًراكفأ يف  عرزي  نأ  هنك  دحأ  هنأ ال  لبقت 

اهيف كفتلا  دون  يتلا ال  ءايشألا  ركفن يف  انلعجي 

انتايح هيلإ  لوؤت  ام  ىلع  نيرخآلا  مول  اننك  هنأ ال  ةفرعمو  انتايح  راسم  انرايتخا  لبقت 

كلذ لايح  اضرلاب  روعشلاو  ةيقيقحلا  انتايصخش  اننوك 

اضرلاب رعشن  انلعجل  نيرخآ  نع  ثحبن  اننأو ال  انسفنأل  نيدشرم  لضفأ  اننأ  مهف 

نع ةبسنب ١٠٠٪  نولوئسم  نحنو  هب ، رعشن  دحأ  انلعجي "  " ايباجيإ ، مأ  ناك  ايبلس  هب ، رعشن  ام  ناك  ايأ  نأ  ةفرعم 

اذه انروعش 

نآلا انع  لوئسم  دحأ  ال  يضاملا ، ثدح يف  ام  ايأ  نأب  ناإلا 

انلاعفأ عيمج  بقاوع  لبقت 

( انلافطأ ةيلوئسم  ءانثتساب   ) نيرخآلا هاجت  ةيلوئسم  ةيأ  لبقت  مدع 

انزازتعاو ةيندبلا ، انتحصو  يسفنلا ، انرارقتساو  يصخشلا ، انروطت  نع  ةبسنب ١٠٠٪  نولوئسم  اننأ  ةقيقح  ريدقت 

انسفنأب
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ام نورخآلا  لعفي  امدنع ال  بضغلا 

ديرن

لاجملا حاسفإل  انتايحب  متهالا  مدع 

نيرخآلا ةايحل 

نيرخآلل مازتلالا  ةغلابملا يف 

هضفرن يف نيب  ءيش  ىلع  ةقفاوملا 

انسفنأ ةرارق 

: لثم تارابعب  يلدن  وأ  ةلئسأ  حرطن 

"؟ ينبحت تلز  امأ  "

" كنود ةميق يل  "ال 

 ..." كيلإ تمدق  ام  لك  دعب  "

 ..." ام ًااد  كنإ  "

" طق كنإ  ...  "

"؟ كلذك سيلأ  اًدبأ ، ينكرتت  نل  "

انتاراهمو انبهاو  قلعتي  يف  ةنامألاب  يلحتلا 

داح يف رتوتب  ةيلوئسملا  يلوت  ةغلابملا يف  نم  كولسلا  اذه  مستي  ام  ًاثك 

انسفنأ سركنو  نيرخآلا ، عم  انتالماعت  ةقيرط  بقارن  انسفنأ  دجنو  تاقالعلا ،

نوكت نأ  بجي "  " ع ةخسار  تاروصت  انيدل  نوكي  ام  ًاثكو  .مهتاجايتحال 

، ءايشألا حالصإ  ةلواحم  ةياغلل يف  ةديفم  نوكت  نأ  نك  فيكو  رومألا ، هيلع 

ىلإ كولسلا  اذه  انب  يدؤي  دقو  .انرتوت  ىلع  ءاضقلل  تيمتسم  ثحب  اهلكو يف 

/ ةيحضلا ةحوجرأ  بوكر  ىلإ  اًددجم  دوعنف  ةيحضلا ؛ ةديصم "  " يف عوقولا 

ىرن نأ  بعصلا  نمو  .بائتكالاب  انروعش  ىلع  نيرخآلا "  " مولن مث  ةيغاطلا ؛

اننأل ةديصملا ؛ هذه  قلاع يف  نوكن  امدنع  بائتكالا  انعوقو يف  انماهسإ يف 

.انسفنأ ىلع  نيرخآلا  رثؤنو  نوبيط ، اننأب  ًالعف  نمؤن 

يه ةيادبلا  ةطقن  نأ  ملعنلو  نزاوتلا ، ةداعتسال  تاوطخلا  ضعب  لوانتنل 

.اًديج انسفنأب  ءانتعالا 
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ةيانع انسفنأب خ  ءانتعالا 

قوف انتاجايتحا  عضو  وه  ةيانع ؛" انسفنأب خ  ءانتعالا   " هينعي ام ال  حضونل 

، ةديدج سبالم  ءارش  انأ  تدرأ  اذإ  ًالثمف ، .مهباسح  ىلع  عيمجلا  تاجايتحا 

، تيبلا مزاول  ءارشل  لاومأ  ةيأ  ِقبأ  و  اهئارش ، ىلع  تيبلا  فورصم  تقفنأو 

َّيدلاو لزنم  ةرايز  وأ  عنقم ، رمأ غ  اذهف  يسفنب ،" ينتعأ  طقف  انأ  : " تلقو

اجايتحاب ينتعأ   " يننأل مجتسالا  لجأ  نم  عوبسأ  ةدم  ةوعد  نود 

وأ عمطلاب ، ةقالع  انسفنأب  ءانتعالل  سيلو  .لوبقم  غ  رمأ  وهف  ةيصخشلا ؛"

.دحأ يأ  ىلع  هديرن  ام  ضرف  وأ  بعالتلا ،

: يلاتلاك يهو  كفتلل ؛ ةديدج  ةيجهنم  وه  ةيانع  انسفنأب خ  ءانتعالا  نإ 

، يحورلا يراس  متهالاو  اجايتحا ، ةيبلت  نعو  يسفن ، نع  لوئسم  انأ 

، ايح ةيلاملا يف  رومألا  ربدتو  يحصلا ، ماعطلا  لوانتو  يمسجب ، ءانتعالاو 

نإ ةبسانملا  ةدعاسملا  يقلتب  كلذو   ) ةيسفنلا اجايتحا  مأتب  يمتهاو 

، مهنم ذخآ  نمو  مهيطعأ  نمع  لوئسم  انأو  .ايحب  عاتمتسالاو  رمألا ،) مزل 

نإ ايح  راسم  يغت  وأ  اهقيقحت ، ىلع  لمعلاو  ايح ، فادهأ  ديدحتو 

، يقتاع ىلع  ايح  هيلإ  لوؤت  ام  ةيلوئسم  عقت  كلذك ، .لعفأ  نأ  تررق 

نم رايتخا  نع  لوئسم  انأو  .افرصتو  يرعاشمو ، يراكفأ ، ةجيتن  اذهو 

يتلا تالزانتلا  نع  لوئسم  انأو  .هبح  ىقلتأ  نم  بح  رايتخا  نعو  بحأ ،

بقاوع لبقتأسو  اهتذختا ، يتلا  تارايخلا  ردقأو  اجايتحا ، ةيبلتل  اهمدقأ 

يمارتحا نم  ديزتس  تارارق  ذختأس  .حاجنلاب ك  للكت  يتلا   تارايخلا 

.كلذ نع  ةيلوئسملا  لبقتأسف  كلذ ، ىلإ  تارارقلا  هذه  ِدؤت  اذإو   يسفنل ،
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نأ يتيلوئسم  نمو  ًاقوقح ، نأل يل  يتلماعم ؛ ةءاسإب  نيرخآلل  حمسأ  نلو 

ال يقوقح ، اهنأ  عمو  اهب ، ةقلعتملا  تارارقلاو  يقوقح  ردقأ  انأف  اهنع ؛ عفادأ 

، نيرخآلا قوقح  مرتحأ  يننأل  كلذ  .نيرخآلا  ىلع  اهضرفأ  نأ  َّيلع  عتي 

ارارق ضرفأ  نلو  .ينع  ةفلتخم  مهتارارقو  مهرعاشم  نأ  ةقيقح  مرتحأو 

اًكردم نوكأس  ًاخأو ، .َّيلع  مهتارارق  اوضرفي  الأ  مهنم  رظتنأو  نيرخآلا  ىلع 

تاقالع مهب  ينطبرت  نمم  صاخشألا  ءالؤه  يف  ارارق  ثأت  ىدم  اًما 

.ةفلتخم

ةيبلتو انسفنأ ، ةيلوئسم  يلوت  وه  لب  ةينانأ ، سيل  ةيانع  انسفنأب خ  ءانتعالاو 

انتاجاح عبشن  ىتح  رخآ  صخش  يأ  تاجاح  عابشإ  انعسي  الف  انتاجايتحا ؛

انلاعفأ جئاتن  ةيلوئسم  يلوتو  انتاجايتحا  ةيبلت  ةيفيك  ملعت  لعلو  .ةيصخشلا 

ملعتن نأ  اننكو  .ةديدج  تارايخ  ذاختاو  ةيرحلا ، وحن  قيرطلا  نوكي 

رداصملا انيدلو  هيلإ ، جاتحن  ام  ملعن  نحنف  ةبك ؛ ةعرسب  انتاجايتحاب  ءانتعالا 

.اهعابشإ بيلاسأ  ءارو  يعسلل  ةيلخادلا 

لمحت لوبقل  ليدبلا  وه  اذهو  انتاذب ؛ ءانتعالا  أدبن  امدنع  يفاعتلا  أدبيو 

رعشن هيلإ ،  جاتحن  ام  ةفرعم  وه  تاذلاب  ءانتعالاو  .نيرخآلا  نع  ةيلوئسملا 

جاتحأ  اذام  ىلإ  انسفنأ : لاؤس  قيرط  نع  ةطاسبب  اذه  نوكيو  اضرلاب ،

وأ انقيرط ، ىلإ  اندشرتل  ىمسألا  ةوقلا  ىلإ  ءوجللا  اننك  كلذك  يسفنب ؟ ينتعأ 

ثيح احلا ؛ انيعارب  قوثولا  عم  انب ، صاخلا  تايمويلا  رتفد  ةلئسألا يف  نيودت 

لوقت كو  تاباجإلا ، ىلإ  عتسالاو  انسفنأ ، لخاد  بيقنتلا  ىلإ  جاتحن 

: ةمكحلا
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ةباجإلا ىلإ  عمتسنو  ءاعدلا ، قيرط  نع  لأسن  اننإ 

لمأتلا قيرط  نع 

انلكف تاجايتحا ؛ انل  نأل  انسفنأ  بقاعن  امدنع  انركف  دودح  يدحت  انيلعو 

، انورجه دق  نيرخآلا  نأ  نظن  امدنعو  .تاجايتحا  رشبللو  رشب ،

امدنعو .مهلبق  نم  انسفنأ  انرجه  دق  اننأ  كاردإو  ةركفلا ، هذه  لمأت  اننك 

.نأشلا اذه  اجيإ يف  رارق  ذاختا  عيطتسنس  كلذ ، لعفن 

: لوقت ةليمج  ةديدج  ةمكح  كيلإو 

بسانملا تقولا  ءيش يف  لك  كيتأيس 

هيلإ جاتحأ  ام  ىلع  لصحأ  تنك  ام  ًااد  ربخ  عقاو  نمف  حيحص ؛ اذه  معن ،

دقو .هيلإ  جاتحأ  تنك  ام  ناك  هنكل  تدرأ ، ام  نكي  ار   .بسانملا  تقولا  يف 

.راهدزالاو ومنلاو ، غتلا ، ىلع  اذه  دعاس 

ةفطاعلاو قفرلاب  يلحتلا 

جاتحي دحأ  الو  ةيانع ، كسفنب خ  ءانتعالا  ميمص  ةفطاعلاو يف  قفرلا  نمكي 

لفطلا ىلإ  عتسالا  ربتعيو  .بائتكالا  اوناع  نم  يأ  نحن ؛ انم  كأ  هيلإ 

لضفأ ةفطاعلا يف  وه  دجلا  لمحم  ىلع  هتاجايتحا  ذخأو  كلخاد  دوجوملا يف 

ًاناكم وه  هيلإ  جاتحم  تنأ  ام  لك  نوكي  دق  بائتكالا ، عراصت  امدنعو  .اهروص 

، كلوح ءاطغلا  فلو  شارفلا ، يف  ءاقلتسالا  نإف  كلذل  هيف ؛ ءابتخالل  اًنمآ 

لواحن رشبلا  نحنو  .هروص  ىهبأ  يف  قفرلا  وه  نخاس  بورشم  ءاستحاو 

روعشلا نإف  اذل  قيرطلا ؛ لضن  ام  لكشب  اننكلو  انيدل ، ام  لضفأ  ميدقت 

ةعئار ةقيرط  عومشلا  ءوض  ىلع  ئداه  مح  ذخأو  احلا ، كيعار  ءفدب 
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ءانتعالا روص  نم  ةروص  وه  كسفن  نع  حيورتلاو  هيفرتلاو  .كعور  نم  ةئدهتلل 

ةاعارم عم  كسفنب  ءانتعالاك  ةغصلا  رومألاب  ءدبلا  كنكو  .سفنلاب  ةيانعلاو 

.يداقتنا بأك  اهعم  لماعتلا  سيلو  كتاجايتحا ،

حيحصلا قيرطلا  يه  ةقثلا 

ارو مهتايح ؛ نم  ام  ةلحرم  ةيحضلا يف  روعش  صاخشألا  نم  ثكلا  باتني 

ببست ارو  ةلوفطلا ، ةرتف  روعشلا يف  اذه  خسرتي  ام  ًاثكو  .كعم  كلذ  ثدح 

، كلذ عمو  .انيلع  قانخلا  قييضتو  ررضلا ، نم  ثكلا  ةيحضلا يف  لثم  كفتلا 

يغتب انسفنأ  هاجت  مازتلا  انيدل  نوكي  ىتح  ةقيقحلا ، هذه  كردن  نإ  ام 

.ًالماك ًايغت  عضولا 

روعشلا اذه  نأ  مهفبو  اياحض ، اننأب  روعشلا  يف  رارمتسالا  انيلع  سيلو 

ىلع انتدعاسم  اهنأش  نم  يتلا  ءدبلا  ةطقن  هذه  نوكت  اندوارت ، ةركف  درجم 

.عفانلا كفتلا غ  اذه  نم  صلختلا 

! ةركف درجم  اهنإ 

ةدراولا ةطشنألا  سرا  نأ  ىلإ  اهدحو ، ةقثلا  ىلع  دتعالا  ىلإ  جاتحتس  ار 

ةيلوئسم لماك  لمحتت  امدنع  قرافلاب  روعشلا  أدبتو  ةوطخلا ، هذه  ةياهن  يف 

لك ءاعدلاب  عرضتأ  تنك  َّيلإ ، ةبسنلابو  .ةيصخشلا  كتوقب  عتمتتو  كتايح ،

قلاخلا وعدأ  تنكف  مالسب ؛ ةلحرملا  هذه  ربعأ  ةعاس ،  لك  ًانايحأو  موي ،

دعب ةرمو  .اذ  دلج  دعب  اهيف  شيعأ  تنك  يتلا  ةملظلا  ةحازإ  ىلع  دعاسمل 

وأ ةقئال ، غ  ةقيرطب  تثدحت  وأ  ام ، أطخ  تبكترا  يننأ  نظأ  تنك  ةرم 

وأ ةئيس ، ةقيرطب  تفرصتو  يفادهأ ، قيقحت  يف  تلشف  وأ  عيمجلا ، تلذخ 
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نأ ٩٩٪ م حضتاو يل  .كلذ  ىلإ  امو  ينم ، يزخلاب  نورعشي  نيرخآلا  تلعج 

ماهوأ درجم  يأ  هتسأ ، معن  هتسأ ، انأ  تنك  لايخ  ىوس  نكي  هب   تررم 

كفت نونج  هنإ  .ةيقيقح  اهنظأ  تنك  كلذ  نم  مغرلا  ىلعو  يسأر ، رودت يف 

ةوقلا َيدل  نأ  كردأ  و  رمدي ، داك  يذلا  رمألا  وهو  ةيغاطلا ؛ ةيحضلا /

هذه نع  بتكأ  اذنأهو  تلعف ، دق  يننكل  ناوألا ، تاوف  دعب  الإ  هيغتل 

لسوتلاو عرضتلا  اهيضقأ يف  تنك  يتلا  تاعاسلا  كلت  ينتدعاس  دقو  .ةوقلا 

ةطشنألا تناك  ك  بيجتستس يل ، ىمسألا  ةوقلا  نأب  قوثولا  عم  نوعلا  لينل 

.يكفت ةقيرط  يغتل  تلذب  يذلا  دهجلا  نم  اًءزج  ةيلاتلا 

ةطشنأ

: يلي ام  فاشتكا  ىلع  كتدعاسم  اهنأش  نم  ةطشنأ  ةثالث  كيلإو 

؟ نيرخآلا ةيلوئسم  ىلوتت  ىتم  . ١

.ضفرلاو ةقفاوملا  ملعت  . ٢

.كلاعفأ دودر  ةدح  فيفخت  . ٣

؟ نيرخآلا ةيلوئسم  ىلوتت  ىتم  طاشن ١ :

كتايحو كلمعب ، قلعتي  يف  كتايلوئسم  نم  هربتعت  ام  لك  ليصفتلاب  نِّود 

عضو كيدلاوو ، كئاقدصأو ، كتوخإ ، عم  كتالماعتو  كلافطأ ، ةيبرتو  ةيجوزلا ،

تايلوئسم نم  هربتعت  ام  نِّود  كتايلوئسم ، راوجبو  .هب  ةلصفمو  ةحضاو  ةاق 

ددحف اهادحإ ، مهكراشت  تنك  اذإو  .اهسفن  بناوجلاب  قلعتي  يف  نيرخآلا 

ةيوئملا ةبسنلا  ددح  مث  ءيشلا ، اذه  نع  كتيلوئسمل  ةيبيرقتلا  ةيوئملا  ةبسنلا 
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.هنع نيرخآلا  ةيلوئسمل 

ددحف كلمع ، تايلوئسم  ىدحإ  نيرخآلا  تكراش  اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلعو 

مك نم  شهدنت  دقو  .لمعلا  ةيادب  يف  كيلإ  دِنُسأ  يذلا  ردقلا  يأ  كتبسن ؛

، كلذ لعفت  امدنعو  .اهنع  مهفتست  نأ  نود  اهتيلوت  يتلا  ةيفاضإلا  تايلوئسملا 

هذه يلوتب  بساكم  نم  هيلع  لصحت  نأ  تين  ام  طبضلاب  مهفت  نأ  لواح 

، اهيلوتل ادعتسم  تنك  مك  كريدم  ظحالي  نأ  تين  ارف  ةيفاضإلا ؛ ةيلوئسملا 

تايلوئسملاب انوريدم  فرتعي  ام  اًردانف  رومألل  حلصملا  رود  ىلوتن  امدنع  هنكل 

! اهنوظحالي وأ  اهانيلوت ، يتلا 

، تايلوئسملا نم  ثكلا  اهيف  ىلوتت  يتلا  بناوجلا  تددح  نأ  دعب  نآلاو ،

.ةيمويلا ةايحلا  يف  تايلوئسملا  هذهل  اًقفو  كفرصت  ةيفيكب  كأ  ًايعاو  نك 

ىلإ عجارتو  فقوت ، ةيلوئسملا ، يلوت  يف  اًغلابم  ترص  كنأب  رعشت  امدنعو 

ًافورعم تلعف  كنأل  جاعزنالاب  رعشت  له  ةيجازملا ؛ كتلاح  ظحالو  ءارولا ،

لهو كفورعم ؟ ىلع  كركشي  هنأل   تيذأت  له  هظحلي ؟ نيب   ام  صخشل 

؟ هسفن تقولا  ةيصخشلا يف  كتاجايتحال  كلهاجت  باسح  ىلع  اذه  ناك 

يف ركفت  ثيح  كيلإ ؛ ةبسنلاب  اًفيخم  تايغتلا  لمعب  ءدبلا  نوكي  دق 

ءاقدصألا يقبيس  له  يننوبحي ؟ نورخآلا  لظيس  له  اهل : ًالئاق  كسفن ،

نم لوألا  ماقملا  يف  مهعضو  نع  تفقوت  اذإ  يعم  مهلصاوت  ىلع  ىمادقلا 

يلختلاف ةيفاك ؟ ةجردب  ًابدؤم  تسل  يننأل  ياوبأ  ينبقاعيس  له  امتها ؟ 

ةرئاد نم  جورخلا  وحن  كقيرط  هنكل  ةعاجشلا ، نم  اًردق  بلطتي  ام  ط  نع 

.بائتكالا
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بئتكم نوكن  نيح  اننأ  فرعت  نأ  مهملا  نمو  تاضارتفا ، عضو  نع  فقوت 

اننك هنأ  دقتعن  اننإ  ىتح  نورخآلا ، هيف  ركفي  ءايشألا ع  نم  ثكلا  ضرتفن 

مغرو نيرخآلا ؛ نع  اهضرتفن  يتلا  راكفألل  اًبنجت  انلاعفأ  غنو  راكفألا ! ةءارق 

ةخسرتم ةدق  ةداع  يهو  تاضارتفاو ؛ نونظ  ىوس  ةقيقحلا  تسيل يف  اهنأ 

كنإف كلذل  انسفنأب ؛ انتقث  ةداعتسال  ةيرورض  اهنكل  اهنم ، صلختلا  بعصي 

نيرخآلا نأ  نظت  يتلا  راكفألا  غوصت  الو  رخآ ، اًصخش  حلصت  الأ "  " ررقت

.كنع اهنونظيس 

كراكفأ ةقيقحلا  يه يف  راكفألا  هذه 

كيلع نذإ ، اهل ؛ يقلتملا  تنأ  تنك  ول  هيف  ركفتس  تنك  ام  يه  راكفألا  هذه 

.ةيباجيإلا راكفألا  ضعبب  ةناعتسالا  تاضارتفالا  هذه  نم  ًالدب  نآلا 

و مويلا ، لاوط  كقيدص  لافطأب  ءانتعالا  كنم  بُلط  اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلع 

ميدقت ينعسي  ال  فسآ ، انأ  ال  : " لوقت نأ  كنكميف  كلذ ، يف  بغرت  نكت 

كنأ كقيدص  نظي  دق  هنأ  ضرتفتو  اذه ، ددرتتس يف  كنكل  اذه ،" ةدعاسملا يف 

تسيل ظف ، كنأ  يهو  كقيدص ، اهيف  ركفي  دق  يتلا  ةركفلا  هذه  نكل  ظف ،

اظف ودبتس  كنإ  كسفنل  لوقي  نم  تنأ  كنأ  يأ  تنأ ؛ كتركف  اهنكلو  هتركفب ،

كيف ركفي  نأ  ديرت  ال  كنأل  قفاوت ؛"  " دق كلذل  .كقيدص  دعاست  اذإ  

ىرج دق  هلك  راوحلا  اذه  نأ  نم  مغرلا  ىلع  كلذو  ةيبلس ، ةروصب  كقيدص 

نيرعاش رمألا  انب  يهتنيو  انسوءرب ، ثبعن  اذكهو  .كقيدص  نم  ملع  نود 

.هلعفن نأ  ديرن  ًائيش ال  لعفنس  اننأل  طخسلاب ؛

كنأو لوحكلا ، ةنمدم  كتراج  ةدعاسم  لواحت  كنأ  ليخت  رخآ : ًالاثم  كيلإو 
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كنكل كلذ ، اهلأست يف  و  اًما ، نامدإلا  نع  علقت  نأ  وهو  اهل ، حلصألا  فرعت 

، نامدإلا نم  ىفاعتت  اهلعجل  ةقيرط  نع  متهاب  ثحبتف  قحم ، كنأ  فرعت 

ىلع  ) اهل زجحت  وأ  لوهجملا ، لوحكلا  ينمدم  ةمظنم  بيبط  عم  لصاوتتو 

اهارت نيب  كتداعس  ةمق  نوكتو يف  ليهأتلا ، ةداعإ  زكارم  دحأ  يف  كتقفن )

اهدعب كتراج  تسكتنا  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .اهنامدإ  نع  عالقإلا  حجنت يف 

تنأ امأ  ةيناث ، ةرم  لوحكلا  نمدتو  تأدب  ثيح  نم  دوعتل  ةليلق  عيباسأب 

، اهلجأ نم  تقفنأو  تلعف  ام  لك  دعبف  .اًبضغ  طيشتستف  رخآلا  بناجلا  ىلع 

نامدإلا دواعتو  طئاحلا ، ضرع  تمدق  ام  لكب  برضتل  ةحاقو  لكب  يه  أت 

! اًددجم

فيكف انتعينص ، نانثالاو  يبلس ، رخآلاو  اجيإ  هدحأ  نالاثم  هنإ 

؟ هغن

ضفرلاو ةقفاوملا  ملعت  طاشن ٢ :

اهساسأ انتاقالع  نوكت  نأ  حاتفم  وه  ةحضاو  ةيصخش  دودح  عضو  نإ 

نكو .تاذلا  مارتحاب  انروعش  دادزا  اًدودح ، انعضو  لكو  لدابتملا ، مارتحالا 

مستت نأ  بجي  هسفن  تقولا  يف  اهنكلو  ةمراص ، دودحلا  هذه  نوكت  نأ 

اًدودح عضن  نأ  ىلإ  جاتحن  اننكل  انم ، نيرخآلا  رفنن  نأ  ديرن  نحنف ال  للاب ؛

.انلوح نم  عم  لوبقملا  كولسلل 

دأ َّيدل  نكت  نيرخآلا ،  عم  اقالع  يف  دودحلا  عضو  تأدب  امدنعو 

.اهتفرعمو اهيلع  فوقولل  ةلواحم  ركفأ يف  ترصو  يدودح ، ةيهام  نع  ةركف 

دعاس دقو  يدودح ؟ فرعأ  نأ  فيكف يل  يسفن ، فرعأ  نكأ  ساسألا   يفف 
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رمألا ةقيقح  نيب يف  اهيف ، قفاوأ "  " يتلا تاقوألا  حاضيتسا  ىلع  طاشنلا  اذه 

روعشلا نود  ضفرأ "  " فيك ملعتأ  نأ  يننك  فيكو  كلذ ، يف  بغرأ  ال 

.يزخلاب

؟ كلذ بغرن يف  نيب ال  قفاون  فيك 

.يلاتلا عوبسألل  لوألا  ماقملا  كسفن يف  عضول  رارق  ذاختاب  أدبا  . ١

يتلا ايلوئسم "  " ةاق ءاج يف  امل  اًذيفنت  هلعفت  نأ  ىلإ  جاتحت  ام  لك  نِّود  . ٢

طاشنلا ١. اهتعضو يف 

تقولا ءوض  يف  اهلعفت  نأ  يف  بغرت  يتلا  ءايشألا  لكب  ةاق  عض  مث  . ٣

دق ارو  كسفن ؛ نع  حيورتلا  ىلع  كدعاستسو  كمامأ ، ةحاتملا  دراوملاو ) )

ىتح كلافطأ  ةياعرل  لافطأ  ةسيلجب  ةناعتسالا  قيرط  نع  اذه  نوكي 

يف اجويلل  لوصف  ةثالث  روضح  وأ  كئاقدصأ ، عم  جورخلا  كل  ىنستي 

وأ ةقيدحلا ، مدقلا يف  ةرك  بعل  وأ  كل ، ةلضفملا  ةمعطألا  يهط  وأ  عوبسألا ،

وأ ةقيدحلاب ، ءانتعالا  وأ  يصخشلا ، كرهظ  ءانتعالا  يف  هلك  كتقو  ءاضق 

.رخآ ءيش  يأ  وأ  كيوذ ، عم  تقولا  ءاضق 

رهاظ ناكم  اهقصلأو يف  ةقرو  ىلع  اهنِّودو  كيدل  تايولوأ  ثالث  مهأ  رتخا  . ٤

.كل

ةاق ىلع  سيل  ءيش  لمع  ىلع  اهيف  قفاوت  يتلا  تارملا  ددع  نِّود  . ٥

.يلاتلا عوبسألل  كتايولوأ 

ةاق ىلع  نكي  ءيش   يلع  اهيف  تقفاو "  " يتلا تارملا  ددع  نم  شهدنتس 
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نم نكل  كتايح ، لاوط  اهتدتعا  ةداع  غت  نأ  بعصلا  نمف  كتايولوأ ؛

كأ نوكت  امدنع  كنأ  طقف  ركذتو  .ًاليوط  ًاتقو  ًابئتكم  لظت  نأ  ادج  بعصألا 

.كلوح نم  لكل  لضفأ  اذه  نوكيس  ةداعس ،

ضفرلا ةقيرط  كيلإو 

مازتلاك يلاتلا ؛ عوبسألا  رادم  ىلع  اهلمع  ديرت  يتلا ال  ءايشألا  لك  نِّود  . ١

.اهلوانت دوت  ال  ةبجو  وأ  هءاغلإ ، دوت  دعوم  وأ  هب ، ءافولا  دوت  ال  كيلع 

.ءايشألا هذه  نم  ايأ  كضفرل  بقاوع  ةيأ  كانه  نوكت  نل  هنأ  ليختو 

، ةقرو ىلع  اهنم  مهألا  ةثالثلا  نِّودو  تايولوألا  بسح  ءايشألا  هذه  بتر  . ٢

.كل رهاظ  ناكم  اهقصلأو يف 

رعشت نأ  ىلإ  اذه  يف  رمتساو  اهضفر ، دوت  يتلا  ةغصلا  ءايشألاب  أدبا  . ٣

.ربكألا ءايشألا  ىلإ  لاقتنالا  هاجت  ةحارب 

؛ بنذلاب روعشلا  ىلع  بلغتلا  يه  طاشنلا  اذه  كهجاوتس يف  ةبقع  ربكأ  نإ 

ىلوألا ةوطخلا  هرابتعاب  هيف  ركف  بنذلاب ، روعشلا  يف  قرغت  نأ  نم  ًالدبف 

هنأ ينعي  ال  اذه  نكل  بنذلاب ، رعشتس  كنأ  ملعاو  .ةديدجلا  كتايح  هاجت 

ديزملا يلوت  كنأ  نيرخآلل  رسفت  نأ  ًالثم  كنكميف  هل ، ةباجتسالا  كيلع  بجي 

صخش يأ  ردقيسو  كتايولوأ ، يغت  ةيعبتلاب  كيلعو  كسفنل ، متهالا  نم 

روعش يأ  ىلع  بلغتلا  كنكو  .هيف  كدناسيو  يغتلا  اذه  مارتحالاب  ريدج 

يهو يرذجلا ؛ لبقتلاو  ماتلا  يعولا  لمأت  ةسرم  قيرط  نع  بنذلاب  ٍّقبتم 
.ةوطخلا هذه  ةياهن  اهلوانتنس يف  يتلا  تاودألا 
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اجلا ةيحضلا / كفت  ط  عابتا  نع  فقوتلا 

ماتلا يعولا  ةسرم  قيرط  نع 

عم ًاقدص  كأ  نوكن  نأب  اجلا  ةيحضلا / رود  بعل  نع  فقوتلا  ءدب  اننك 

ةحيرم غ  تاقالع  مهب  انطبرت  نميف  انركف  اذإو  انكولس ، بقاف  انسفنأ ؛

.ةقالعلا هذه  هبعلن يف  يذلا  رودلا  نع  انسفنأ  لاؤس  اننكميف  انيلإ ، ةبسنلاب 

حبصن نأ  وه  هيلإ  جاتحن  ام  لك  لب  رودلا ، اذه  حالصإ  ىلإ  جاتحم  انسلو 

نحنو .هروص  لضفأ  يف  ماتلا  يعولا  يه  انكولسب  انتياردف  هب ؛ ةيارد  كأ 

ىتم ظحالنو  ههاجت ، ةيئاقلت  لعف  ةدر  ذاختا  نم  ًالدب  ثدحي  ام  بقارن 

وه انكولسب  يعولاف  ىرخأ ، ةرم  هسفن  خفلا  يف  عوقولا  كشو  ىلع  نوكن 

.رصبت نود  راودألا  هذه  بعل  نع  فقوتلل  ىوقألا  ةقيرطلا 

ىلع مكحلا  ىلإ  جاتحن  اننإف ال  ةبعصلا ، انتاقالع  يعولاب يف  ىلحتن  امدنعو 

نع لوئسم  نوكن  نأ  وه  هلعفن  نأ  ىلإ  جاتحن  امو  رخآ ، صخش  يأ  كولس 

انينتعا اذإو  .راودألا  هذه  يسيبح  انلعجت  يتلا  انتايكولسو  انرعاشمو  انراكفأ 

نيرخآلا نم  انعقوت  اذإ  امأ  انتالكشم ، عيمج  لَُحتسف  انرعاشو ، انسفنأب 

نلو .اهحالصإ  ةلواحم  نع  فقوتنسف  مهتالكشمو ، مهرعاش  ءانتعالا 

ىلإ جاتحن  ال  اننأ  كاردإو  ةحوجرألا ، نم  لوزنلل  ًاليوط  ًاتقو  رمألا  بلطتي 

مهسفنأ نع  لوئسم  انناهذأ  نوحبصيس يف  مث  نمو  نيرخآلا ؛ ةايح  ميظنت 

.فخأ راص  انيلع  لمِحلا  نأ  ينعي  ام  وهو  لعفلاب ؛) كلذك  اوناك  مهنأ  عم  )

ضرتفن وأ  انيف ، نيرخآلا  يأر  لايح  قلقلا  ىلإ  لي  بائتكالا ، اعن  امدنعو 

انينعي انيف ال  نيرخآلا  يأر  نأ  ةقيقحلاو  .يبلس  وحن  ىلع  انيف  نوركفي  مهنأ 
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غن نأ  وه  انينعي  ام  لب  مهيف ؛ انيأر  مهينعي  ال  ك  اًما  قالطإلا ، ىلع 

.انينعي ام  اذه  معن ، اههاجت -  اضرلاب  رعشنف  انسفنأ ،

نكل ام ، أطخ  انباكترال  انسفنأ  دلجن  اننأ  وهو  هلعفن ، رخآ  ءيش  كانهو 

له هلعف ، وأ  هلاق  ءيش  ًأطخ يف  هبحت  لفط  فرتقا  اذإ  رمألا : ركفن يف  انعد 

؛ هئطخ نم  ملعتيس  اذهبو  سأب ، هل ال  لوقتو  هرعش  بعادتس  لب  ال ! هرهنتس ؟

.كسفن عم  لعفت  نأ  كيلع  ام  هسفن  وهو 

؟ كلاعفأ دودر  ةدح  نم  ففخت  فيك  طاشن ٣ :

 - اهيف غلابم  وأ  ةيعيبط -  لعف  ةدر  ذاختا  ةيفيك  ركفت يف  كلعجل  طاشن  هنإ 

رظن ةهجو  نم  ةعبان  نوكت  انلاعفأ ، دودر  يف  غلابن  امدنعو  .نيرخآلا  هاجت 

الإ كلذك  نوكن  ال  اننكل  نيرخآلا ، ةمحر  تحت  اننأب  رعشن  ثيح  ةيحضلا ؛

ًايعاو اًرارق  ذختن  نأ  اننك  اذه ، نم  ًالدبو  .كلذب  نذإلا  مهيطعن  امدنع 

ام ًاادو  نيزجاع ، انسل  اننأل  نيرخآلا ؛ ةمحر  تحت  اننأب  روعشلا  نع  فقوتلل 

.رايخلا كل 

؛ كتقو ذخو  ةلئسألا ، هذه  نع  كتاباجإ  هيف  نِّودو  كتايموي ، رتفد  حتفا 

اذه لمع  تدعأ  اذإو  .عيباسأ  وأ  مايأ  رادم  ىلع  اهنع  بيجت  نأ  كنكميف 

غتت مث ، نمو  ةفلتخم ؛ ءارآ  كيدل  نوكت  دقف  قحال ، تقو  يف  طاشنلا 

ضعب مزاح  نوكن  نأ  انيلع  نكل  ةبعص ، ةلئسألا  هذه  ودبت  ارو  .كتاباجإ 

.تقولا لاوط  لو  قفرب  تاذلا  ةلماعم  حصي  الف  رخآ ؛ ىلإ  نم ح  ءيشلا 

يف انعِقُوي  فيكو  انكولسب ، قلعتي  يف  ةيعوضوملاب  ىلحتن  نأ  ىلإ  جاتحنو 

نإف كلذل  ررضلا ؛ انب  قحلي  هنأل  عم  كولس  يغت  انيلع  كلذك ، .تالكشملا 
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، هبعلتس يذلا  رودلا  يف  ركفت  كلعجتل  ًةصاخ  كل  ةعوضوم  ةلئسألا  هذه 

.ةمزاج تسيلو  ةيفاشكتسا  ةلئسأ  يهو 

اهنأ ملعاو  .اهداقتنا  ال  هتاذ ، مهف  ىلإ  جاتحي  نم  حوربو  قفرب  اهنع  بجأ 

هاجت كلاعفأ  دودر  ىلع  ةرطيس  كأ  كنأب  روعشلا  ىلع  كدعاستس 

.ةبعصلا فقاوملا 

؟ قلعتي  يف  هنع  ةيلوئسملا  ىلوتأ  نأ  ديرأ  يذلا  ام   �
؟ هايإ وطعي  نأ  وأ  هولعفي يل ، نأ  نيرخآلا  نم  ديرأ  اذام   �

؟ ذقني نأ  هنم  ديرأ  صخش  ىلإ  علطتأ  امدنع  يمسج  بيجتسي  فيك   �
؟ ةيحض يننأب  رعشأ  ينلعجتو  اهمدختسأ  يتلا  تارابعلا  ام   �

؟ ام صخش  لعف  ةدر  ةمحر  تحت  نوكأ  امدنع  يروعش  نوكي  فيك   �
؟ رخآ صخش  ينم  هبلطي  ام  ضفر  ملعت  يننك  فيك   �

؟ ضفرلاب حسلاب يل  قلعتي  يف  اداقتعا  ام   �
؟ ةحوجرألا يلتعأ  امدنع  اهيف  كفتلا  يننك  يتلا  ةلثمألا  ام   �

؟ اجلا رود  مأ  ةيحضلا  رود  ىلإ  كأ  ليمأ  له   �
؟ اًبضاغ نوكأ  نيح  بعلأ  يذلا  رودلا  ام   �

؟ متهالا نم  ديزملا  يسفن  يلوأ  نأ  يننك  فيك   �
؟ عارصلا عم  لماعتأ  فيك   �

ىلع فقاوملا  عم  لماعتلل  اهيلإ  ءوجللا  يننك  يتلا  ءايشألاب  ةاق  كيلإ 
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: لضفأ وحن 

؟ الاعفنا نع  ربكأ  لكشب  ًالوئسم  نوكأ  نأ  يننك  فيك   �
رعشأ نم  عم  ًاقدص  كأ  نوكأ  ةعاجشلا   دجأ  نأ  يننك  فيك   �

؟ نامألاب مهعم 

؟ نيرخآلا ضفرأ  فيك   �
؟ نيرخآلاب قلعتي  يف  ةيعقاو  تاعقوت غ  تعضو  له   �

؟ قئال لكشب غ  هنع  تربعو  نيرخآلا  نم  اًبضاغ  تنك  له   �
؟ بائتكالا ةرئاد  نم  جورخلل  يتقاط  لالغتسا  يننك  فيك   �

كلذ ينلعجي  ثيحب  نيرخآلا  عم  اًحاتفنا  كأ  نوكأل  دعتسم  انأ  له   �
؟ داقتنالل وأ  يصخش  ىلع  موجهلل  ةضرع  كأ 

ىلإ ةيلوئسملا " لبقت   " لِّوح

" ةينأتملا ةباجتسالا  ىلع  ةردق  "

هب رعشتس  يذلا  ألا  نع  لوئسملا  نمف  كهاجت ، فرصتلا  ام  صخش  ءاسأ  اذإ 

فرصتلا صاخشألا  نم  ثكلا  هجاوي  نأ  نك  رمألا : ركفنل يف  هفرصت ؟ ءارج 

ركفي دقف  ةفلتخم ؛ لعف  ةدر  مهنم  دحاو  لكل  نوكيسو  هسفن ، ءيسملا 

ركفي دقو  يصخش ،" لكشب  َّيلإ  اًهجوم  فرصتلا  نكي  اًنسح ،  : " ًالئاق مهدحأ 

رشؤم صخش  لكلف  ءيسملا ."؟ فرصتلا  اذه  قحتسأل  تلعف  اذام  : " ًالئاق رخآ ،

ألا ىوتسم  نع  نولوئسم  نحن  كلذل  هتاذ ؛ فقوملا  هاجت  ألل  فلتخم 

بائتكالا نوناعي  نم  فرعيسو  .هتدح  مكحتلا يف  رز  نعو  هب ، رعشن  يذلا 
١٨١



نيدهاج لواحن  اننكل  هتايوتسم ، توافتت  ألا  يف  مكحتلا  حاتفم  نأ  انم 

ةباجتسالا ىلع  انتردق  ضفخنت  مث ، نمو  ضفخنملا ؛ ىوتسملا  ىلع  هءاقبإ 

.اًضيأ ديج  لكشب  ةفلتخملا  فقاوملل 

نم ًالدب  عم  فقوم  يف  ةعفدنم " لعف  ةدر  ذختن   " امدنع اذه  ثدحيو 

كولسلا طاأ  ىلإ  ماع  هجوب  لاعفألا  دودر  دنتستو  .ةينأتم  لعف  ةدر  ذاختا 

ىلع ةينأتملا  لاعفألا  دودر  نكل  ةلوفطلا ، ةلحرم  انلخاد يف  تخسرت يف  يتلا 

ىلع ةردقلاب  يلحتلاب  دصُقيو  .مويلا  ةديلو  نوكت  نأ  نك  ديدحتلا  هجو 

ةدر ذختت  الو  فقوملا ، ةنلقع  لواحتو  رعشت ؛ نأ  لبق  ركفت  نأ  ةباجتسالا 

مِّسقت مث  نمو  تنأ ؛ كؤطخ  وه  ثدحي  ام  لك  نأ  ضرتفت  وأ  ةعرستم ، لعف 

ًالدبف ام ، صخش  َّيف  حاص  اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلع  .يغبني  ثدح ك  ام  ةيلوئسم 

نِلْقَُعأ نأو  هلعف ، ببس  نع  يسفن  لأسأو  أدهأ  نأ  َّيلع  ةلآضلاب ، رعشأ  نأ  نم 

مث ئراط ، فقوم  ةجيتن  اًساسأ  ناك  اذإ  الإ  يرورض ، هايإ غ  اًربتعم  هكولس ،

؛ فقوملل ةباجتسالا  اهبغرأ يف  يتلا  ةقيرطلاب  قلعتي  يف  يرظن  ةهجو  نِّوكأ 

.ةينأتملا ةباجتسالا  ىلع  ةردقلا  يه  هذهو 

اذهف اهتازفحم ؛ طبثن  اننأل  انلاعفأ  دودر  ةدح  نم  انللق  اذه ، انلعف  لكو 

ىلع هرودب  اندعاسيس  ام  وهو  ةباجتسالا ؛ يعيرس  نوكن  نأ  ةيرح  انحن 

قلعتي يف  انمامأ ، تارايخلا  نم  ديزملا  ةحاتإو  ةرطيسلا ، نم  ديزملاب  يلحتلا 

انروعش ىوتسم  ديازتي  اذه ، ةجيتنو  .نيرخآ  صاخشأ  عم  انفرصت  ةقيرطب 

هلوقي ام  ناك  ام  ايأ  ةوقلاب ، روعشلا  ىلع  انتردق  ززعي  ام  وهو  تاذلا ؛ مارتحاب 

ةديصم انعاقيإ يف  ةعرستملا  انلاعفأ  دودر  دواعت  نل  كلذك  .نورخآلا  انع  وأ  انل 
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ك .بائتكالا  يف  عوقولا  ًاخأو  اهيلع ، قافشإلاو  تاذلا ، هركب  روعشلا 

، ةكهنملا لفطلا  رعاشم  نم  ال  جضان ، لقع  نم  ةعبان  انلاعفأ  دودر  حبصتس 

ةديدج ةوقب  ىلحتن  انرص  اننأل  انتلماعم ؛ ةءاسإب  نيرخآلل  حمسن  نل  اًضيأو 

.ةديدج ةطلسو 

امدنع ةدقلا  طاألا  نم  صلختلا  ىلع  ةسرملا  هذه  اندعاست  دقو 

نوكيو .رمدملا  كولسلا  طاأ  جاهتنا  ىرخأ يف  ةرم  انب  جزلا  نورخآلا  لواحي 

، اهب اوبعلي  رانلا   مهئاطعإ  ةلزن  نيرخآلا  هاجت  ةعفدنم  لعف  ةدر  انذاختا 

ًالدب ةينأتم  لعف  ةدر  انذختا  اذإ  امأ  ةياهنلا ، رانلا يف  هذهب  قرتحن  نم  نحنو 

اذإ لاثملا ، ليبس  ىلع  .انتوق  ىلع  ظفاحن  اننإف  ةعفدنم ، لعف  ةدر  ذاختا  نم 

درأ نلف  بذهم ، غ  وكب  يايإ  ًهتم  ماهتالا  عباصأ  َّيلإ  ام  صخش  هجو 

ةثم رظن  ةهجو  نم  اهل  اي   " ليبق نم  ًائيش  هل  لوقأس  لب  يسفن ؛ نع  عافدلاب 

، موجهلا نم  ةرئاد  يف  لخدأس  اذهب  يننإف  هتلداج ، اذإ  امأ  متهالل ،"!

نل يرظن  ةهجو  حرش  وأ  لادجلا ، وأ  راذتعالا ، نأل  اذهو  عافدلاو ؛ رقهقتلاو ،

فرصتلا يف  رارمتسالل  نذإلا  رخآلا  صخشلا  يطعي  نأ  ىوس  ًائيش  مدقي 

"، هيف ركفأو  يرابتعا ، يف  كيأر  عضأس   " لثم ةرابع  مادختساب  امأ  .لاعفناب 

اًدودح ِّعأ  هسفن ، تقولا  يفو  مارتحاو ، بدأو  ٍّنأتب  فقوملل  بيجتسأ  يننإف 

.انتقالعل

ةردقلاب يلحتلا  ىلإ  ةيلوئسملا  رظن  ةهجو  نم  لاقتنالا  قرط  طسبأ  نمو 

: اذه ىلع  ةلثمألا  ضعب  كيلإو  كتادرفم ، يغت  يه  ةينأتملا  ةباجتسالا  ىلع 
لوقت نأ  نم  ًالدب 

.اًدبأ مهتهجاوم  عيطتسأ  نل 

ُلق

.اذه ىلع  لمعأ  يننكل  دعب ، مههجاوأ   
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.اًدبأ ديرأ  يتلا  ةفيظولا  ىلع  لصحأ  نل 

.عيطتسأ ال 

.لعفأ نأ  َّيلع  بجي  ال 

.اًدبأ اذه  لعفأ  نل 

.اًقلطم اذه  لعفأ  نل 

.ةيلاثملا ةفيظولا  ىلإ  لصأل  بصنم  دعب  ىلع  يننكل  دعب ، اهديرأ  يتلا  ةفيظولا  ىلع  لصحأ   

.لعفأ الأ  ترتخا 

.يلاحلا تقولا  لعفأ يف  نل 

.نهارلا تقولا  اذه يف  لعفأ  نل 

.دبألا ىلإ  رمتسي  نل  اذه  نكل  نآلا ، لعفأ  نل 

انلعجت نلو  ةرجحتمو ، ةديقم ، تارابعلا  نم  ىلوألا  ةعومجملا  ىرت ، ك 

يهف تارابعلا ؛ نم  ةيناثلا  ةعومجملا  سكع  ىلع  كلذو  مامألا ، ىلإ  مدقتن 

لبق ةظحلل  كفتلابو  .ةنورملاو  ومنلاو ، يغتلل ، ةصرفلا  حنو  كرادملا ، حتفت 

نم فقاوملا  عم  لماعتلا  ىلع  ةردق  كأ  نوكنس  ةعرستم ، لعف  ةدر  ءادبإ 

.ةينأتملا ةباجتسالا  ىلع  ةردقلاب  يلحتلاو  ةينالقع ، ةيواز 

جضننو انتاذب ، ًايعو  كأ  حبصن  نأ  ىلع  ةحوجرألا  نم  لوزنلا  اندعاسيو 

يعولا بستكن  نإ  امو  .ةعرس  كأ  ةتوب  بائتكالا  ىلع  بلغتنو  ايروعش ،

ةباجتسالا ىلع  ةردقلاب  يلحتلا  ىلإ  ةيلوئسملا  يلوت  نم  انغتو  انكولسب 

.انتايح نم  ةحوجرألا  يفتخت  ىتح  ةينأتملا ،

روصتلا

انسفنأ طبرن  نأو  ةيغاطلا ، ةيحضلا / ركف  ديدبت  ىلع  روصتلا  اندعاسي 

.ةيبصعلا ةيوغللا  ةجمربلا  ىلع  موقت  ةينقت  نمضتي  اذهو  .يروعشلا  انكاردإب 

ةدم ١٠ طاشنلا  اذه  رمتسيو  فقوتلل ، عضاوم  ينعت  طاقنلا  نأ  ركذتو 

داجيإ بغريو يف  هتاقالع ، ةبوعص يف  دجي  صخش  يأل  صصخم  وهو  قئاقد ،

ىنستي ىتح  زاهج  ىلع  هليجستب  هلمعل  ةقيرط  لضفأ  نوكتو  .هتوق  طاقن 

توص لضفأ  وه  انتوص  نوكي  ام  ةداعو  .ةحارو  نامأب  هيلإ  عتسالا  كل 

.نطابلا انلقع  ىلإ  ةرشابم  ثدحتي  هنأل  هيلإ ؛ عمتسن 
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كنأ يف دكأتو  .ضرألا  ىلع  كيمدق  عضو  حيرم  دعقم  ىلع  ًيقتسم  سلجا 

دوعصب رعشاو  كسافنأ ...  ىلإ  هبتنا  نآلاو  دحأ ...  اهيف  كجعزي  نل  ةفرغ 

، ةظحلل هسفن  ناكملا  سلجاو يف  .فزلاو  قيهشلا  ءانثأ  اهطوبهو يف  كتدعم 

اًقيهش ذخأت  نيبو  كداشرإ ...  َّلوتت  كسافنأ  عدو 

سيساحأ كباتنت  نأ  وأ  راكفألاب ...  ئلت  كلقع  نأ  ظحالت  دق  ًافزو ... 

لخدي نيب  سفَنلاب  رعشاو  كسافنأ ، ىلإ  هابتنالا  دواع  طقف  ةينسج ... 

بذجا نآلاو  هنم ...  جرخيو  هيف ...  لخدي  مث  هنم ...  جرخيو  كمسج ... 

يتلا ةينسجلا  سيساحألاب  اًيعاو  نكو  كمسج ...  لخاد  ىلإ  كهابتنا 

كنيب طبري  ًالبح  كانه  نأكو  كمسج ...  زكرم  ةصاخ  كلخاد ...  يرست يف 

ىلإ ءسلا  نم  طبهيف  كمسج ...  لوطب  دتو  ءسلا ...  بو  ضرألا  ىلع 

قاثو دشيو  كتدعقمو ...  كتدعمو ...  كرهظو ...  كتبقرو ...  كسأر ... 

نيب ...كسافنأ  ىلإ  كهابتنا  دعأو  ًيقتسم ...  سلجت  كلعجيف  لبحلا 

فصتنم كنأ يف  ليخت  نآلاو  مفلا ...  ربع  جرخيو  فنألا  ربع  سَفَنلا  لخدي 

رخآلا بناجلا  نيب يف  ةيحضلا ...  سلجي  لوألا  بناجلا  يفو  ةحوجرألا ... 

هذه فصتنم  فقاو يف  تنأو  ةيغاطلا ...  سلجي 

جرخيو كمسج ...  ىلإ  لخدي  وهو  كَسَفن ...  ىلإ  كيعو  دعأ  ةحوجرألا ... 

لك ىرت  نأ  عيطتست  ةحوجرألا ...  فصتنم  تابثب يف  فقت  نيب  هنم ... 

...ةحوجرألا يبناج  نم  بناج  لك  ىلع  هذيفنت  ءانثأ  نيرودلا يف  نم  رود 

يأب رثأتت  كنكل ال  نيرودلا ...  نيذه  بعلب  رخآ  صخشو  تنأ  موقتو 

ىلإ كهابتنا  يلوت  نيب  يرجي ...  ام  بقارت  ةطاسبب  كنإ  لب  هنم ... 

ىلع يرجي  ام  ىلع  مكحت  الأ  ًالواحم  فزلاو ...  قيهشلا  ءانثأ  يف  كسََفن ... 
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هب اًيعاو  نوكت  نأ  ةطاسبب  كتفيظو  نإ  لب  هدقتنت ...  وأ  ةحوجرألا 

اًنكاس حبصت  ةحوجرألا  فصتنم  تابثب يف  فقت  نيبو  بسحف ... 

لبقتت ةطاسبب  كنإ  لب  لاعفأ ...  دودر  الو  كفت  الو  ةكرح  الف  ًائداهو ... 

اًما يف اًنكاس  فقت  نيب  ةحوجرألا ...  ىلع  راودألا  هذه  بعل 

لبحلا فرط  نأ  ىرتسف  ةحوجرألا ، لفسأ  ةرظن  تيقلأ  اذإو  فصتنملا ... 

دعم مسج  تبثم يف  دعم ...  لبح  ىلإ  لوحتو  ةحوجرألا ، ىلع  فتلي 

تنأ نيب  كناكم ...  يف  لبحلا  كتبثيو  ضرألا ...  يف  اًخسار  هرودب  راص 

اًجاتحم دعت  و  كرارق ...  ديس  تنأف  ةرطيسلا ...  كلو  يوقو ...  بلص 

رعشتو كلخاد ...  يرست يف  ةوقلاب  رعشتو  كتيوه ...  ديدحتل  نيرخآلا  ىلإ 

كرمغت يتلا  ةوقلاب  رعشتو  ...نيرخآلا  تاجايتحا  ةيبلت  ىلإ  كتاجاح  ددبتب 

 ... اًعم ةوقب  ىرسيلا  ةبابسلاو  ماهبإلا  يعبصإب  طغضا  نآلاو  كلذ ...  ءارج 

يرست يف ةيوقلا  ةقاطلا  هذهب  رعشت  نيب 

ديرت  يذلا  تقولا  ىلإ  روعشلا  اذهب  ساسحإلا  يف  رمتستو  كلخاد ... 

رخآلا ىلع  هنم  لك  عبصإلا  طغضبو  كبحيو ...  كززعيو ، كمعدي ،

اذه ىلإ  تقو ...  يأ  ةدوعلا يف  كنكو  روعشلا ...  اذه  كلخاد  خسرم 

.يوقلاو زيمتملا  ناكملا 

نإ امو  .لقألا  ىلع  مايأ  ةعبس  ةليط  مويلا  ةرم يف  اذه  روصتلا  راضحتسا  ررك 

كتردق بك يف  قرف  عنصل  ةينقتلا  هذه  مادختسا  كنك  ىتح  " ذالملا  " ينبت

نايتإلا ىلع  كتردقب  رعشت  نأ  ىنمتت  نأ  نم  ًالدبو  .نيرخآلا  عم  لماعتلا  ىلع 

طغضا ةيلاتلا ، ةرملا  كسفن يف  نع  بعتلا  ىلإ  جاتحت  امدنع  ةينأتم  ةباجتساب 
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ىلإ كب  دوعيس  ام  وهو  طقف ؛ رخآلا  ىلع  هنم  لك  ماهبإلاو  ةبابسلا  يعبصإب 

نير ةسرم  ءانثأ  هسفن يف  هتسسحأ  يذلا  روعشلا  كيلإ  بلجيو  كذالم ،

.روصتلا

ةيزيفحتلا تارابعلا 

ءاطعإ وأ  يلجأ ، نم  ساسحإلا  وأ  يلجأ ، نم  كفتلا  ياوس ، دحأل ، نك  ال 

.ايحل ىنعم 

عابتا ىلإ  جاتحأ  دعأ  و  رخآ ، صخشل  ةباجتسالا  لبق  فقوتلا  ملعتأس 

ءارآ لايح  قلقأ  نلو  ةعرستم ، لاعفأ  دودر  ذاختاو  ةدقلا  قرطلا 

. نيرخآلا 

ةداعتسا ىلع  دعاسي  نأ  اهيف  غلابملا  يلاعفأ  دودر  مكحتلل يف  نك 

ىوتسملا ىلإ  عفترملا  ىوتسملا  نم  زفقلا  نع  ينفقوي  نأو  نزاوتلا 

.ىرخأ ةرم  عفترملا  ىوتسملا  ىلإ  مث  ضفخنملا 

، ةعفدنم لعف  ةدر  ذختأ  نأ  نم  ًالدب  ةينأتم  لعف  ةدر  ذختأ  امدنع 

.ومسو مارتحاب  درلا  ىلع  اًرداق  نوكأس 

ىلع ةدودحملا  رطيس  هاجتو  يتفرعم ، مدع  هاجت  حايترالاب  رعشأس 

تالخدملا لب  تاجرخملا ، ىلع  ةرطيسلا  ينعست  الف  .ماع  هجوب  ةايحلا 

.بسحف

اهعون نم  ةديرف  يتلحرف  يلجأ ؛ نم  ايح  شيعي  نأ  دحأل  نك  ال 

.َّيلإ ةبسنلاب 
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ةوطخلا ٧

ةداملا قوف  لقعلا 

ةعراستملا راكفألا  ةماود  نونج  فاقيإ 

الو ركفن ، اننأ  وهو  بئتكم ، نوكن  امدنع  اًعيمج  هلعفن  دحاو  ءيش  كانه 

اًينضم ال ًاكفت  نوكي  لب  يضاملا ؛ هاندتعا يف  كفت  يأك  كفتلا  اذه  نوكي 

فرُعي ام  وهو  اًضيأ ؛ ةفيخم  ةعرسب  هلعفن  لب  بسحف ، كلذ  سيلو  .فقوتي 

لمعتو .انلقعل  نانعلا  قلطن  امدنع  ثدحيو  ةعراستملا ؛" راكفألا  ةماود  "ـ ب

جئاتنب ةفلتخم  تاهويرانيس  حرط  ىلع  رارمتساب  ةعراستملا  راكفألا  ةماود 

مغرلا م ىلعو  .ثدحي  دق  ام  وأ  ثدحي ، نأ  نكمملا  نم  ناك  امل  ةفلتخم 

ك لعفن ، اننأ  انم  كاردإ  نود  اهيف  طرخنن  ةقاطلل ، لئاه  فازنتسا  نم  اهيف 

.انبائتكا نم  ةيقاولا  عردلا  لثم  يهو  ةظحللاب ، عاتمتسالا  نع  انقوعت  اهنأ 

دقف ةعراستملا ، راكفألا  ةماود  تابون  ىدحإ  ءانثأ  ةرايسلا يف  دوقت  تنك  اذإف 

اذه ىلإ  تلصو  فيك  ركذتت  نأ  نود  اًرتموليك  تسو  ةئام  ةفاسم  يش 

، عقاولا ضرأ  نم  كثتجي  ثيح  ائتكالا ؛ كفتلا  هلعفي  ام  وهو  ناكملا ،

.يلايخ اع  كعرزيو يف 

رارتجالا حلطصم  هيلع  ءابطألا  قلطي 

، رارتجالا مساب  ةيبطلا  طاسوألا  كفتلا يف  نم  عونلا  اذه  عقاولا  يف  فرُعي 

زيكرت عقاولا  وهو يف  اًراركتو ؛ اًرارم  ةيبلسلا  راكفألا  صخشلا  ءاعدتسا  وهو 

.ةلمتحملا هجئاتنو  هبابسأب  قلعتيو  اننازحأ ، ىلع  هابتنالل  يرهق 
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ىوس ىرن  ال  ةعراستملا ، راكفألا  ةماود  ةورذ  جوأ  يف  نوكن  امدنعو 

قيعي ىتح  اذه ، ةيبلسلا  غلاب  كفتلا  ط  يف  طرخنن  نإ  امو  تالكشملا ،

.ملظملا قفنلا  ةياهن  عطاسلا يف  رونلا  ةيؤر  ىلع  انتردق 

نم جورخلل  ليبس  كفتلا يف  ةلواحم  وحن  انليم  نأ  ثاحبألا  ترهظأ  دقو 

طبتري كلذكو  ًابائتكا ، كأ  انلعجي  دقو  ررضلا ، انب  قحلي  رمأ  وه  بائتكالا ،

لوانتو ماعطلا ، هرشو  تاذلا ، ءاذيإك  يبلسلا ؛ كولسلاب  كفتلا  يف  طارفإلا 

اننكل بائتكالا ، نم  جرخم  كفتلا يف  لواحنو  .ماع  لكشب  قلقلاو  لوحكلا ،

ةماود لمع  ىلجتي  دقو  .هنثارب  ب  ربكأ  لكشب  انسفنأ  عقون  عقاولا  يف 

ةردق بلس  هنكو  ةيفلخلا ، يف  ضيبأ " جيجض   " ةئيه يف  ةعراستملا  راكفألا 

؛ ذاوحتسالاو راركتلا  ةكب  مستي  ك  هلوح ، يرجي  ام  كاردإ  ىلع  صخشلا 

.تقولاب روعشلا  نادقف  هنع  جتني  ام  وهو 

راكفألا لقعلا  راضحتسا  ةعراستملا  راكفألا  ةماودب  دصُقي  ماع ، لكشبو 

ةيأ كل  الف  ةديدش ؛ ةعرسب  اهنيب  يف  لاقتنالاو  ةيئاوشعلا ، تايركذلاو 

اهنكل يف نثا ، وأ  عوضوم  لوح  اهلك  راكفألا  رودت  ام  ةداعو  .اهيلع  ةرطيس 

راكفألا ةماود  اعن  انك  اذإو  اوشع ، لكشبو  ةأجف  رهظت  هسفن  تقولا 

قاحلإ أدبتف  ةلوهسب ؛ راكفألا  هذه  لمع  ةتو  ءاطبإ  اننك  ال  ةعراستملا ،

تابارطضا يف ثودح  ىلإ  ةعراستملا  راكفألا  ةماود  يدؤت  دقو  .انتحصب  ررضلا 

يف ةرمتسم  ةلاح  يف  انلعجت  ك  انيدل ، رتوتلا  ىوتسم  نم  ديزي  ام  مونلا ؛

يتلا ةيمهولا  راطخألا  اًراركتو يف  اًرارم  كفتلاب  كلذو  ةمزأ ، اننأب يف  روعشلا 

وهو انتحلصمل ، اذه  نأ  ام  لكشب  نحن  ليختن  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .اهليختن 
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ويرانيس أوسأ  ليختن  ثيح  ةعراستملا ؛ راكفألا  ةماود  نم  ونجلا  بناجلا 

! هل نيدعتسم  نوكنسف  ةقيقحلا ، هتهجاوم يف  ىلإ  انررطضا  اذإ  ىتحو  نكمم ،

: ةعراستملا راكفألا  ةماود  اعت  تنك  ام  اذإ  ةفرعمل  اًزجوم  اًرابتخا  كيلإو 

يتلا ءايشألا  لعفت  نيب  تالكشملا  اقلت يف  لكشب  ركفت  كسفن  دجت  له  . ١

وأ فيظنتلا ، لعأك  ايلقع ؛ اًدهج  بلطتت  الو  لومخلاب ، كلقعل  حمست 

؟ مونلا ةلواحم  وأ  ةدايقلا ،

لك نم  اهنيح  كل  راكفألا  ةمهادم  ةجيتن  ةبعص  لمأتلا  ةسرم  دجت  له  . ٢

؟ بوصو بدح 

اًفقوم دجت  اذإف   ةيماردلا ، فقاوملل  بحم  كنأ  نورخآلا  دقتعي  له  . ٣

اًصخش صخي  يمارد  فقوم  يف  كسفن  محقت  وأ  اًدحاو ، عَّنصتتف  ايمارد ،

؟ رخآ

نأل مونلا ؛ ىلإ  ةدوعلا  عطتست  و  ليللا ، فصتنم  اًموي يف  تظقيتسا  له  . ٤

؟ راكفألاب جعي  كسأر 

رومألا نأ  اًمود  نوعقوتي  نيذلا  يبلسلا  كفتلا  باحصأ  نم  تنأ  له  . ٥

؟ ماري ام  ىلع  نوكتس  اهنأ  ال  ءوستس ،

كنأب رعشت  له  كجاعزنا ، ثت  يتلا  ةيصخشلا  رومألا  ركفت يف  امدنع  . ٦

؟ اًضيأ رعاشملا  هذه  ىلع  كهابتنا  زكرت  مث  بئتكمو ، رتوتمو ، كهنم ،

كنكلو يف مراع ، بضغ  كباتني  له  ام ، صخش  عم  ةلكشم  هجاوت  امدنع  . ٧

؟ اًءوس كتلاح  ديزتف  ةليح ، ديلاب  ام  هنأب  رعشت  هسفن  تقولا 
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، بضغلاب كرعشي  فقوم  نع  كئاقدصأ  عم  ثدحتت  تنك  اذإ  . ٨

رعشت مث  كرظن ، ةهجو  نم  هوري  نأ  لضفت  لهف  رتوتلا ، وأ  قيضلا ، وأ 

؟ كرظن ةهجو  اومهفتي  اذإ   قيضلاب 

ةماود اعت  تنأ  ارف  ةلئسألا ، هذه  نم  كأ  وأ  ةعبرأ  نع  معنب  تبجأ  اذإ 

.ةعراستملا راكفألا 

يبلسلا يضارتفالا  عضولا 

نأ وهو  داحلا ؛ بائتكالا  كلذ  لبق  اع  صخش  يأب  قحلي  رخآ  ررض  كانه 

روعشلاو ةعراستملا  راكفألا  ةماود  ب  خملا  ًاطبار يف  كانه  لعجي  بائتكالا 

نكو لمرلا ، ىلع  اًموسرم  اطخ  هبشي  رمألاف  نزحلاب ، مستت  ةيجازم  ةلاحب 

انعضو لث  يذلا   - طخلا اذه  ءارو  انبذجي  نأ  نزحلاب  يعيبط  روعش  يأل 

يه هذه  نأ  تاساردلا  تحضوأ  ام  وهو  انم ؛ ةمواقم  دأ  نود  يضارتفالا - 

، لاحلا

انناإ دقفن  نزحلاب ، رعشن  امدنع  اننأ  ببسلا يف  مهف  ىلع  اندعاسي  ام  يهو 

.ةلوهسلا ىهتن  انسفنأب 

امدنعف اًنسح ، ًءالب  يلبن  اننأ  مك  نع  رظنلا  فرصب  انضعب ، ىلإ  ةبسنلابو 

وحن اًعيرس  قلزنن  لب  بسحف ، ءارولا  ىلإ  ةدحاو  ةوطخ  عجارتن  ال  عتن ،

ةطقن وحن  نابعثلاو  ملسلا  ةبعل  ةحول  يف  نابعثلا  قلزني  ك  اًما  عاقلا ؛

ةرئاد نم  جورخلا  انتعاطتسا  يف  سيل  هنأ  ودبي  نايحألا  ضعب  يفو  .ةيادبلا 

.زجعلاو سأيلاب  روعشلا  مقافت  ىلإ  يدؤي  دق  ام  وهو  انلعف ؛ هم  بائتكالا 

؟ ثدحي اذام  نذإ 
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دقو حايترالا ؛) مدعب  روعش  وهو   ) ايسفن اًضرم  ةعراستملا  راكفألا  ةماود  ربتعت 

هذهو .هراشتنا  فاقيإ  نك  الو  هيناعي  عيمجلا  نأل  كلذ  ءابو ؛ اًبيرقت  حبصأ 

: ةعراستملا راكفألا  ةماود  اهب  لمعت  يتلا  ةقيرطلا  يه 

ةعراستملا راكفألا  ةماود  ةقلح س 

هنم ذختتو  ام ، عوضوم  لوح  رودت  لقعلا ، لخاد  راكفألا  عراستت  نيب 

الب اننأ  وأ  اًدبأ ، انل  ثدحي  نل  اًديج  ًائيش  نإ  وأ  عفان ، اننإ غ  اهل : اًروحم 

، فوخلا لثم  رعاشم  انلخاد  راكفألا  هذه  ثت  كلذ  دعبو  .ةدئاف  البو  ةميق 

ىلع نكلو  رعاشملا ، هذه  ىلجتت  مث  بعرلاو ، بضغلاو ، طابحإلاو ، قلقلاو ،

، لقعلا عم  لعافتلا  مسجلا يف  ةقيرط  ساسألا  رعاشملا يف  ربتعتو  .ئيس  وحن 

ةباجتساب انداسجأ  أتسف  قزأم ، اننإ يف  انسفنأل  انلق  اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلعف 

اننإ انسفنأل  انلق  اذإو  .قلقلاو  فوخلاب  روعشلا  انيف  ثبتس  يتلا  رفلاو " ركلا  "

ةقاطلاب رعشنسو  انسفنأ ، بقاعن  اننأك  رمألا  ودبيسف  اًما ، ةدئافلا  ودع 

، دمع نع  اذه  لعفن  نأ  دصقن  نحن ال  اًعبطو  .انتدعمو  انردص  ةيبلسلا يف 

تحبصأ يعو ، غب  ةيلمعلا  هذه  ترج  لكو  انم ، يعو  غب  هلعفن  اننكل 

يف بجع  الف  موي ، دعب  اًموي  اذه  ثدح  اذإو  مسجلا ، لخاد  كأ  ةيلج 

! كاهنإلاب انروعش 

لعفن اذإ   كلذل  بائتكالاب ؛ انروعش  هدحو يف  راكفألا  عراست  ببستي  دقو 
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هيلإ جاتحن  ام  لك  اذه  نوكي  دقف  لقعلا ، ىلع  ةرطيسلا  ملعت  ىوس  رخآ  ًائيش 

نع ةباجإلا  نوكت  ام  ًانايحأف  ةعرسب ؛ بائتكالا  ىلع  بلغتلا  ىلع  انتدعاسمل 

.نهادحإ ةلكشملا  هذهو  ةطيسب ، عقاولا  يف  يه  اًديقعت  تالكشملا  كأ 

هبشيو اًضيأ ، راكفألا  عراست  اعي  بائتكالا  اعي  نم  لك  نإ  ماع ، هجوبو 

لقعلا عفدي  امدنعو  ونيمودلا ، راجحأ  نم  فالآ  صارت  كفتلا  نم  عونلا  اذه 

، رخآ ولت  اًدحاو  طوقسلا  راجحألا يف  رمتستو  هلك ، فصلا  راهني  لوألا ، رجحلا 

نأ ىلإ  اًنيعم ، اًروعش  انلقع  يف  ةركف  لك  قلخت  لثملابو ، .اًدبأ  فقوتت  الو 

انسبحت يتلا  ةيعاولا  لاعفألا غ  دودر  نم  ةعومجم  حبصتو  انلخاد  ىمانتت 

! دحلا اذه  ىلإ  نوبئتكم  اننأ  نم  بجعتن  مث  ةينونجلا ، ةقلحلا  هذه  لخاد 

عقاولا صحف 

انتحصل يرورض  رمأ  لصاوتملا  كفتلا  نأ  ضرتفن  بائتكالاب ، رعشن  امدنع 

! ةلأسملا ركفنل يف  .كلذك  سيل  عقاولا  هنكل يف  انتداعسو ،

؛ اًراركتو اًرارم  هسفن  ءيشلا  يف  كفتلا  ديعن  اننإف  رتجن ، وأ  ركفن  امدنع 

، مامألا ىلإ  مدقتلا  نع  انقيعي  يذلا  للشلاب  ةباصإلا  كفتلا  اذه  هبشي  ثيح 

: ةثالث ءايشأ  ركفن يف  اننإ  ركفن ؟ ميف  نكل 

أدبنو ةدق ، ىركذ  رضحتسن  اننإف  يضاملا ، يف  ركفن  امدنع  .يضاملا  . ١

ول نأ  ىنمتن  ًائيش  انتراسخل  مدننو  اههاجت ، مضلا  بينأتو  مدنلاب  روعشلا 

، ثدحي ول   نأ  ىنمتن  ءيشل  مضلا  بينأتب  رعشنو  انيدل ، لازي  ناك ال 

اذه نك ، ال  اًدبأ ، انرضاح  ىلإ  دوعي  نل  يضاملا  نأل  نونج ؛ اذه  نكل 

.ليحتسم
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ام وهو  ققحتيس ، هنأ  نظن  امل  انلايخ  يحو  نم  ةروص  مسرن  .لبقتسملا  . ٢

تقولا يف  هكل  انعسي  ال  ءيشب  انسفنأ  طبرن  ثيح  اًديج ؛ نوكي  دق 

انسفنأ طبرن  ثيح  ًائيس ؛ نوكي  دق  وأ  طابحإلا ، انل  ببسي  ام  وهو  يلاحلا ،

.ققحتت وأ ال  ققحتت  دق  مث ، نمو  لايخلا ؛ ىلع  موقت  فوخلا  نم  ةلتكب 

.هشيعن اًرضاح  حبصيس  لبقتسملا ، أي  نيح  هنأل  نونج ؛ اذه  ىرخأ  ةرمو 

هذهف بائتكالا ، اعن  انك  اذإ  .ةظحللا  هذه  انسفنأ يف  هاجت  انروعش  . ٣

ليبق نم  نوكتو  قالطإلا ، ىلع  ةديفم  غو  ةركنتسم  حجرألا  ىلع  راكفألا 

ثعبيو ديفم ." ءيش  يأ  لمع  كعسي  الو  ةميق ، البو  ةدئافلا ، ميدع  تنأ  "

نم ديزملا  ثي  ام  وهو  تاذلا ؛ هركو  فوخلاب  روعشلا  ىلع  كفتلا  اذه 

.كفتلا

نم ديزملا  طارخنالاب يف  كفتلا  نم  ةثالثلا  طاألا  هذه  ديدبت  نك  نكل ال 

نع فقوتلا  وه  هيغت  اننك  ام  نأ  غ  اًدبأ ، ددبتت  نل  اذهب  يهف  كفتلا ؛

.ةيلك كفتلا 

قرغتسيس رمألا  نأ  تننظ  كفتلا ، نع  فقوتلا  يتلواحم  ةيادب  يفو 

رمألا ناك  معن ، يبناج ، نم  ديدشلا  طابضنالاو  ةسرملا  بلطتيسو  تاونس ،

ةئلتمم ولدك  ةعراستملا  راكفألاب  اظتكم  يلقع  ناك  دقف  ًالعف ؛ ةيادبلا  اذكه يف 

.اًجرخم اهل  دجت  الو  ضعب ، لوح  اهضعب  فتلملا  ةيحلا ، ةيرحبلا  باعثلاب 

كأ نوكأ  نأ  ىلع  يسفن  تربجأو  ربكأ ، دجب  ةلواحملا  َّيلع  نأ  نظأ  تنكف 

تنك يننأ  تكردأ  نآلاو  كأ ! ركفأ  ترصف  حلفي ؛ رمألا   نكل  ًاطابضنا ،

ىلع ةلواحملا  ىلإ  ةجاتحم  نكأ  و  هيف ، غلابم  لكشب  ةدهاج  لواحأ 
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تكردأو داعس ، مامأ  قئاعلا  يه  ةلواحملا "  " تناك ةقيقحلا ، يفف  قالطإلا ؛

اًروعش كأ  نوكأ  نأ  يتلواحم  نأو  هلعف ، لواحأل  ءيش  كانه  نكي  هنأ  

روعشلا ةيفيك  يف  يكفت  نأل  كلذ  سكاعم ؛ ثأت  اهل  ناك  يسفنلا  مالسلاب 

روعشلا يأ  هقيقحت ؛ تدرأ  ضيقنلا م  ىلع  ناك  يلاتلا  عوبسألا  مالسلاب يف 

دهجلاو يف تقولا  رادهإ  نع  تفقوت  نإ  امو  .ةيلاحلا  ةظحللا  يف  مالسلاب - 

يننأ ةقيقح  تلبقتو  الكشم ، نم  جورخلا  ىلإ  ليبسلا  كفتلا يف  ةلواحم 

ىلإ ًةدهاج  ىعسأ  تنك  يذلا  مالسلا  تدجو  ىتح  اًمود ، تالكشملا  هجاوأس 

تيضق دقو  .بائتكالا  ىلع  بلغتلل  ىلوألا  ةوطخلا  ناك  ام  وهو  هب ؛ روعشلا 

عتمتسأ فيك  تيسنو  اهل ،" طيطختلاو  ايح  مهف   " ةلواحم يف  ًاليوط  ًاتقو 

: اهنأ ةياهنلا  تكردأ يف  نأ  ىلإ  اهب ،

.ةركف درجم  طقف  تناك 

؟ كفتلا فقوأ  فيك 

اننكلو يف يداع ، غ  اًبلط  كفتلا  نع  فقوتلا  انسفنأ  نم  انبلط  ودبي  دق 

نوكي فيك  بائتكالا ، تاليو  اع  صخش  يأ  اًديج  فرعيو  .ةيداع  ةلحر غ 

ودبن بائتكالا  ةاناعم  مضخ  نوكن يف  امدنعف  عمتجملا ، شماه  ىلع  شيعلا 

انك اذإ  كلذل  ديعب ! نم  اهدهاشنف  انمامأ ، ةايحلا  كرحتت  نيب  نونكاس ، اننأك 

غ تاوطخ  ذاختا  ىلإ  جاتحن  اننإف   ، ةعرسب بائتكالا  ىلع  بلغتلا  ديرن 

، اًبناج كوكشلا  يحنتو  فارعألاو ، تاداعلا  ىسنت  نأ  وه  كيلع  ام  لكو  .ةيداع 

ةيقب غتسف  دجلا ، لمحم  ىلع  اهتذخأ  اذإ  يتلا  ةوطخلا ؛ هذه  برجتو 

داجيإ ىلإ  تاونسلا  فالآل  ريونتلا  نع  نوثحابلا  ءاربخلا  ىعس  دقو  .كتايح 

١٩٥



هذهل يقطنملا  ساسألاب  ًاثك  انسفنأ  لغشن  الأ  بجيو  .راكفألا  فقول  ليبسلا 

اهنأو اًعفن ، يدجتس  اهنأ  وه  فرعن  نأ  ىلإ  جاتحن  ام  لك  لب  ةوطخلا ؛

.ةعرسب بائتكالا  ىلع  بلغتلا  ىلع  اندعاستس 

ضعبب روعشلا  تدرأ  ىتم  هيلإ ) عمتساو  هلجس  وأ   ) نيرمتلا اذه  أرقا 

: راكفألاب جعي  يذلا  كلقع  مالسلا يف 

اذه اهيف  ودبي  يتلا  ةظحللا  يفو  .كفتلا  نع  فقوتلا  كفتلا يف  فقون 

كفتلا نع  ةطاسبب  فقوتت  نأ  ىلإ  اعلا ، ةبوعص يف  ءيش  كأ  هدجت  ًالهس 

َّمك كردن  نأ  وه  لعفن  نأ  بجي  ام  لوأ  نإ  اًنسح ، لعفن ؟ فيكو  هيف ،

وهف ةماودلا ، رودي ك  انلقع  ىسف  انراكفأو ، انلوقع  انليخت  اذإو  .انكفت 

ىلع ةركف  لك  ىرن  نأ  عيطتسن  اننإ ال  ىتح  ةديدش ، ةعرسب  روديو  كرحتي 

.كلقع لخاد  رودت  يهو  راكفألا  ىرتل  ةليلق  تاظحل  ذخ  اذل  ةدح ؛

توص ردصت  يهو  راكفألا  ةماود  ةدهاشم  تقولا يف  ضعب  يضقت  نيبو 

عراست طارخنالا يف  نع  عجارتلا  أدبت  كلقع ، لخاد  زيزألا 

ةماودلا نم  جرخت  كنأ  ليختو  .اهنيبو  كنيب  ةفاسم  كرتاو  راكفألا ... 

.كروعش نع  كلقع  لصفت  كلذ  لعفت  نيبو  جراخلا ...  نم  اهدهاشتو 

يف كانه "  " لمعي وهو  لقعلا  ةدهاشم  درج  ةيبلسلا  لئاسرلا  فقوتتو 

.ةماودلا

لب اًددجم ، كفتلا  أدبتس  اذهب  كنأل  اذه ؛ ءارو  قطنملا  مهفت  نأ  لواحت  ال 

ىلع كدعاسيس  ام  وهو  ةيانعو ؛ ةيورب  تلكلا  هذه  ىلإ  ةطاسبب  عمتسا 

فاقيإ لواحت  الأ  مهملا  نمو  .كلقع  بو  كنيب  ام  ةفاسم  كانه  لعجت  نأ 
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كفتلا مدع  ملعت  ربتعي  الو  .كفتلا  نم  عبان  رارق  ساسألا  هنأل يف  كفتلا ؛

اذإو .هئيضت  اًحابصم  ًاثك  هبشي  رمألا  لب  دجب ، هيلع  لمعلا  ىلإ  جاتحت  ًائيش 

ام كانه  سيلف  بسحف ؛ لعفت  الف  هيف ، ركفت  تنك 

.كفتلا يعدتسي 

لمع نم  عبان  اذه  نكل  ءاره ، اهنأ  ركفت يف  دق  ةرقفلا ، هذه  أرقت  نيبو 

ةوطخ ذخ  كلخاد ، ءزجلا  اذه  ىلإ  عمتست  ةرم  لك  يفو  .كنم  ركفملا  ءزجلا 

.كانه رودت ...  يهو  ةماودلا  دهاشو  ءارولا ، ىلإ 

كنك ال  هنأل  اًعم ؛ كفتلا  مدع  ةسرمو  كفتلا  عمتجي  نأ  نك  الو 

تلكلا هذه  ىلإ ) عمتست  وأ   ) أرقت نيبو  .دحاو  نآ  يف  نيرمألا  لمع 

لبق ةفاسم  كرتاو  ىرخأو ، ةلمج  لك  ب  ةظحلل  فقوت  حوضوو ، ةيورب 

يعولا اذهو  ةفاسملا ، هذه  ىلإ  هبتنا  لعفت ، نيبو  .ةيلاتلا  ةلمجلا  ةءارق 

الو بسحف ...  اهدهاشف  ةركف ...  كتدوار  اذإو  كلخاد ...  نوكسلا  وه 

.اهءارو قَسنت 

اًردق عنصي  اذهف  كفتلا ؛ نم  تررحت  دق  كنإف  ركفت ، كسفن  دجت  امدنع 

عطتست كنإف   ركفت ، كسفن  دجت  اذإو   .كراكفأ  بو  كنيب  ةفاسملا  نم 

اذهف تلكلا ، هذه  ببسب  طابحإلاب  ترعش  اذإو  .ركفت  تنك  كنأ  ىرت  نأ 

تنأف  هيلإ ؛ عمتست  نكل ال  كلذ ، تلشف يف  كنأب  كربخأ  دق  كلقع  نأل 

اذهف بائتكالا  تيناع  اذإو  .بسحف  تلشف  كنأ  تننظ  كنإ  لب  لشفت ،

تنأف هترطيسل ، عضاخ  غ  كنكل  كلقع ، هيف  ركفي  ام  لك  قدصت  كنأل 

.نالصفنم نانايك 
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لمتحملا نم  ىرخأو ؟ ةلمج  لك  ب  ةكورتملا  ةفاسملاب  ساسحإلا  كنكأ 

كنيب ةفاسملاب  سحت  هسفن  تقولا  كنكل يف  تلشف ، دق  كنأ  ركفت يف  نأ 

ةلزن ةفاسملا  هذه  نأ  دجتسف  ةياغلل ، اًنكاس  تحبصأ  اذإو  .كلقع  بو 

نل كلقع  نأل  اذه ؛ يف  ركفت  ال  نكل  يلخادلا ، كميمص  يف  فد  غارف 

وأ يعو ، وأ  ةسداسلا ، ةساحلاك  ةفلتخم  ةساح  يهو  .هباعيتسا  عيطتسي 

عضوم ىلإ  كديعيس  ام  وهو  يه ...  نكت ك  ةظحللا  هذه  عد  اذل  ةوحص ؛

.كلخاد نوكسلا يف 

انأ َمِلو  يبطخ ، ام   " وه انسفنأ  ىلع  اهحرطن  يتلا  ةلئسألا  دحأ  نإ 

نحن ال  لاؤسلا ، اذه  لأسي  يذلا  وه  انلقع  نكل  ؟ ، دحلا اذه  ىلإ  بئتكم 

لخاد ةعراستملا  راكفألا  ةماود  توص  ىلإ  عمتسن  امدنعو  .لعفي  نم 

انيف هثبت  يذلا  حايترالا  مدعب  روعشلا  يف  طارخنالا  دواعن  اننإف  انلوقع ،

حرط نع  فقوتن  كفتلا ، نع  فقوتن  امدنع  كلذل  ةلصاوتملا ؛ انراكفأ 

، ةباجإ كانه  تسيل  هنأل  ةلئسألا ؛ هذه  حرط  ىلإ  ةجاح  الو  .كلذك  ةلئسألا 

.لاؤس كانه  سيلو 

عضوم هاجتاب  اهنع ، دعتباو  اهنارود ، ءانثأ  يف  راكفألا  دهاش  ةطاسبب 

اذكه كنكل  مات ، ءاره  اذه  نأ  دقتعت  دقو  .كلخاد  ةنينطلاو يف  نوكسلا 

مدع ةسرم  يف  تررمتسا  اذإ  كنكل  كراكفأ ، يف  طارخنالا  ىلإ  دوعتس 

ةتو ئطبتو  ةعراستملا  راكفألا  ةماود  ةقلح  س  سكعتسف  كفتلا ،

نكاسلا عضو  اًيعاو  نكو  كراكفأ ، نم  ًالدب  كسافنأ  ىلإ  هبتنا  اذل  اهلمع ؛

.راكفأ ةيأ  نم  ولخي  يذلا 
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بناجلا كولس  اذهف  ركفت ، الأ  نع  زجاع  كنأل  كتاذ  دلجت  تنك  اذإو 

ىلع كعضوو  كتالاعفنا  ةراثإب  كلذو  ةيناث ...  ةرم  هيلإ  كبذجل  كنم  ركفملا 

، كلذ لعفت  .ركفت و  الأ  وه  لحلا  نذإ  .ىرخأ  ةرم  كفتلا  ةقلح  راسم 

ديعتو أرقت  نيبو  .ةلمجو  ةلمج  لك  ب  كفتلا  مدع  نم  ةفاسم  كرتا 

مدع نم  ةيناثلا  نم  ءزجلا  اذه  دم  ىلع  اًرداق  نوكتس  تلكلا ، هذه  ةءارق 

، ناوث ثالث  لمكت  نأ  درجو  .ٍثالثو  تيناث  ىلإ  مث  ةلماك ، ةيناث  ىلإ  كفتلا 

يه هذهو  .ةرشابم  كراكفأ  حطس  لفسأ  كرظتني  يذلا  ميعنلا  ىلإ  لصتس 

ىقبت ام  تنأ  كنإف  .تنأ  يهو  ةيقيقحلا ...  كتياغو  ةيقيقحلا ، كتداعس 

ال نيب  راكفألا ...  نع  لصفنملا  يعولا  تنأو  راكفألا ...  تفقوت  امدنع 

دوجوم وه  ام  لبقتت  نأ  وه  هلعفت  ام  لك  ءيش ...  يأ  قيقحت  لواحت 

.وه نوكي ك  نأب  هل  حمستو  بسحف ... 

ركفت رخآ  ءيش  كانه  سيلو  كفتلا ، فاقيإ  نع  هلوق  اننك  ام  لك  اذهو 

.هيف

ةيزيفحتلا تارابعلا 

يبح فزنتست  تناك  يتلا  ةعراستملا  راكفألا  ةماود  لمع  فقوأس  مويلا 

، يرعاشم نم  ينيمحت  تناك  امدنع  ًاثك  ةادألا  هذه  ينتدافأ  دقو  اذل ،

.ةادألا هذه  ىلإ  اًجاتحم  دعأ  يننكل  

يه هذه  نأل  ةيلاحلا ؛ ةظحللا  ينم يف  ءزج  لك  لبقتل  دعتسم  انأ 

ةظحللا اهب  بحأو  رونلا ، ىلإ  اهب  جرخأو  اهب ، ىفاعتأس  يتلا  ةليسولا 

.اهشيعأ يتلا  ةيلاحلا 
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ةوطخلا ٨

يدسجلا جالعلا 

مسجلا بائتكالا يف  رثؤي  فيك 

؟ هجالع كنك  فيكو 

عمو مسجلاب ؛ هقحلي  يذلا  ررضلا  ىدم  بائتكالا  تاليو  اع  نَم  لك  مهفي 

؛ ةيندبلا انتحص  وه  بائتكالا  ةورذ  مضخ  هلايح يف  قلقن  ام  رخآ  نوكي  كلذ ،

درجم ناك  مايألا  ضعب  يف  هنأ  ركذتأ  انأف  كأ ، كلغشي  ام  كانه  نأل  اذه 

ةلواحم نع  كيهان  ةزجعم ! دعي  ةايحلا  ديق  ىلع  يسفن  دجأل  يظاقيتسا 

! ثدحي نل  اذهف  تاوارضخلاو ، هكاوفلا  ءارشل  قوستلا  لعأب  مايقلا  ركذت 

ىلع بلغتلا  ىلع  كدعاسيس  كمسجب  ءانتعالا  نأ  تفشتكا  ول  اذام  نكل 

؟ كسفنب كمتها  ىدم  اذه يف  رثؤيس  له  عرسأ ؟ ةتوب  بائتكالا 

انداسجأ اهب  لمهن  يتلا  ةقيرطلاب  رثأتت  ةحصلا ال  نأ  ةشهدلل  ثملا  نم 

ةعئاشلا يف تايكولسلا  ضعب  طارخنالا يف  قيرط  نع  بئتكم ، نوكن  امدنع 

ةغلابملا وأ  ةيئاذغلا ، تاداعلا  بارطضا  وأ  لوحكلا ، برش  لثم : ةلاحلا ، هذه 

وأ ةعيرسلا ، ةمعطألا  نامدإ  وأ  تاردخملا ، يطاعت  وأ  تانيرمتلا ، ةسرم  يف 

بابسأل اًضيأ  ايدسج  انيف  رثؤي  هنإ  لب  بسحف ؛ ةطشنأ  ةيأ  ةسرم  مدع 

: يهو ىرخأ ،

ةنزخم ةيدسج  تايركذ  . ١

مسجلاو لقعلا  ةقالعلا ب  . ٢
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نمزملا رتوتلا  . ٣

ىلع انتدعاسم  اهنأش  نم  قرط  نع  ثحبنو  بيترتلاب ، بابسألا  هذه  لوانتنل 

سوهلا وأ  يفارخ ، دوهجم  لذب  ىلإ  ةجاحلا  نود  مسجلا  ىلإ  نزاوتلا  ةداعإ 

.ةيتابنلا ةيئاذغلا  ةمظنألا  عابتاب 

ةيحانلا نم  كسفنب  ءانتعالا  ىلع  كتدعاسمل  تينقتب  اًضيأ  كفرعأس 

: ةيدسجلا

سفنتلا تانير  . ١

مسجلا هابتنالا يف  ءاسرإ  . ٢

قرط ثالثب  دسجلا  بائتكالا يف  رثؤي 

ةنزخملا ةيدسجلا  تايركذلا  : ١

نم فرعي  ام  وهو  كلذك ، ةينسج  اًضارعأ  بائتكالا  ىضرم  نم  ثكلا  اعي 

نيزخت نع  جتني  يذلا  لكشلا ، يدسج  بارطضالا  مساب : ةيبطلا  ةيحانلا 

ارو كلذ ، كردت  نأ  نود  بارطضالا  اذه  تيناع  دق  ارو  .ألل  مسجلا 

ملعت كنأل  ةحلاب ؛ ترعش  مث  صوحفلا ، ضعب  ءارجإل  بيبطلا  ىلإ  تبهذ 

عاجرإ نك  الف  ةيبلس ؛ ليلاحتلا  جئاتن  تءاج  كلذ  عمو  خب ، تسل  كنأ 

هب رعشت  يذلا  ألا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ددحم ، سج  ببس  ىلإ  ضارعألا 

وأ نمزم ، ضرم  وأ  عجو ، ةروص  ألا يف  اذه  ىلجتي  نأ  نكو  .ًالعف  يقيقح 

.مسجلا تالضع  دش يف 

يف دوجوملا  لفطلا  فاشتكا  ناونعب  ةعبارلا  ةوطخلا  يف  انعبات  كو 
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ةروص اهساكعناب يف  اهسفن  نع  نلعت  يتلا  تايركذلا  مسجلا  نزخي  كلخاد ،

تايركذو تاباجتسالا  هذه  ب  طبرن  اذإ   ىتح  ةيئاقلت  تاباجتسا 

ربع روفلا  ىلع  لقتنتل  ام  اًرطع  اًموي  تممش  له  لاثملا ، ليبس  ىلعو  ةنيعم .

كب ةأجف  كتركذ  ةنيعم  ةينغأ  ىلإ  اًموي  تعمتسا  له  وأ  يضاملا ؟ ىلإ  نمزلا 

ءزج اذه يف  ثدحي  معن ، نآلا ؟ نم  تاونس  لبق  ةغص  نس  تنك يف  امدنع 

ىلع لعفلاب  ىرج  دق  ثدحلا  اذه  نأب  روعش  ًانايحأ  انباتني  دقف  ةيناثلا ، نم 

اذه سفت  مت  دقو  .ىركذلا  راضحتسا  ىلع  ايروعش  انتردق  مدع  نم  مغرلا 

لقعلا ناك  ول  ىتح  ةركاذلا  نزُخي يف  مث  يسح ، لخدمك  ىرج  ثدح  هنأب 

اذه قلطني  امدنعو  .ىركذلا  كلتب  ةقلعتملا  ليصافتلا  لك  حسم  دق  يعاولا 

رظنلا ع فرصب  روفلا ، ىلع  ةيلاحلا  ةظحللا  ىلإ  لقعلا  انديعي  يسحلا ، ثملا 

.ةيبلس مأ  ةيباجيإ  ىركذلا  تناك  اذإ 

لخدملا زيفحت  هنأش  نم  ءيش  ثدحي  امدنع  ةنزخملا  ةيبلسلا  ىركذلا  راثتو 

هعارذ صخش  عفر  اذإ  لفجن  دقف  ايسنم ؛ راص  يذلا  فولأملا  يلصألا  يسحلا 

، ليوطلا ىدملا  ىلعو  .هتوص  صخش  عفر  اذإ  انتدعم  برطضت  وأ  هسأر ، كحيل 

ةدق ةيبلس  تايركذب  انم  يعو  نود  انركذت  ةنيعم  فورظ  شيعن يف  انك  اذإ 

.ةنمزم ةينسج  اًمالآ  اعن  ار 

رسخ رمعلا ، نم  ةنماثلا  يف  تناك  امدنعف  لاثمك ، يلاس "  " ةصق لمأتنل 

؛ اهتسردم كرتو  ديدج  نكس  ىلإ  لاقتنالا  ىلإ  ترطضاو  هتفيظو ، اهوبأ 

تاراجشلا تدأ  ةليلق  رهشأب  اهدعبو  .ةسردملا  ءاقدصأب  اهتلص  كلذب  عطقنتل 

ىلع اهيبأ  ةردق  مدع  نأ  يلاس "  " تملعو هلاصفنا ، ىلإ  اهيدلاو  ةرمتسملا ب 
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ببسب نكل  ثادحألا ، نم  ةلسلسلا  هذه  ثودح  تمهسأ يف  لخدلا  فوت 

نم مغرلا  ىلعو  .هتمرب  رمألا  تيسن  ليوط ، تقو  ذنم  رمألا  اذه  ثودح 

هذه تراصف  اًقحال ، ةشيعملا  رومأ  بدت  ةدهاج  يلاس "  " تلواح كلذ ،

نود تاطوغض ، نم  اهب  طبتري  امو  ةنزخملا  تايركذلا  ثت  ةديدجلا  ةبرجتلا 

مسجلا يف رمتسي  اًعيمج ، انلو  يلاس ،"  " ىلإ ةبسنلابف  ثدحي ، ا  يه  يردت  نأ 

يح ءيش  كانه  لاز  ام  هنأل  ليوط ؛ تقو  ذنم  ثدح  ام  ءيش  هاجت  لعافتلا 

.ةيبصعلا ايالخلا  انلخاد يف 

ىلع ةدقلا  تايركذلا  رهظت  بائتكالا ، اعنو  رومألا  ءوست  امدنعو 

رضحتسن نآلا ، رومألا  هيلع  تراص  يذلا  ءوسلا  ىدم  رتجن  حو  .حطسلا 

ال هنأب  انلخاد  يف  سأيلا  ساسحإ  انربخيو  انلخاد ، يف  ظقيتستل  تايركذلا 

لمع ةيلآ  يه  هذه  نأل  لضفأ ؛ لاح  يف  اننأب  روعشلا  ةلواحم  نم  ىودج 

فرعن نكن  اذإ   ىتح  انل ، فولأم  ناكم  يف  اننأب  رعشن  اهنيحو  .بائتكالا 

هذه نم  يزخلاب  رعشنو  اًما ، ةوقلا  وبولسم  اننأب  رعشنو  كلذ ، ببسلا يف 

.انفيخي ام  وهو  تتأ ؛ نيأ  نم  فرعن  الو  اهمهفن ، ال  اننأل  ةدقلا ؛ رعاشملا 

، هيف هديرن  تقو ال  ةأجف يف  رهظي  بيرغ  نئاك  هنأك  هسحن  يذلا  ألا  ودبيو 

.انسفنأ لزعب  لاحلا  انب  يهتنتو  اننونج ، نجيس  هنأ  نظن  دقو 

، ةبقرلا سبيتو  مالآلاو ، عاجوألا ، ردصم  تايركذلا  هذه  نوكت  ام  ًاثكو 

تابونو يليللا ، قرعلاو  غلابلا ، قاهرإلاو  قرألاو ، ةدعملا ، مالآو  تامروتلاو ،

حبصي نأ  ىلإ  يدؤت  دق  كلذكو  .نمزملا  بائتكالاو  قلقلا ، تابونو  علهلا ،

بائتكالا تيناع  اذإو  .ةيرهق  تايكولس  هيلع  رهظت  وأ  اًسوسوم ، صخشلا 
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.ةهباشم تاثأت  تيناع  دق  نوكت  ارف  نمزملا ،

طاشن ةقيمعلاو : ةملؤملا  تايركذلا  هذه  نم  صلختلل  بولسأ  لوانتنل 

.ةيسفنلا ةيرحلا  ةينقت  ىعدت  ةادأو  ةنزخملا ، ىركذلا 

ةنزخملا ىركذلا  طاشن 

يتلا ةيراجلا  ثادحألاب  ةنزخملا  تايركذلا  طبر  ىلإ  فدهي  طاشنلا  اذه  نإ 

ام وهو  ةدقلا ؛ تايركذلا  فرصل  ممصم  وهو  كجاعزنا ، تراثأ  دق 

ىلع بلغتلا  ىلع  كنواعيو  ًالمح  فخأ  كنأب  روعشلا  ىلع  كدعاسيس 

.عرسأ ةتوب  بائتكالا 

: ًابيرقت هسفن  وحنلا  ىلع  ةيلاتلا  نيوانعلا  اهيف  نِّودو  كتايموي  رتفد  حتفا 
يراجلا ثدحلا  يلخاد هراثأ  يذلا  روعشلا  ساسحإلا / يضاملا هب يف  ةطبترملا  ةدقلا  ىركذلا  تقولا كلذ  هب يف  ترعش  ام  ثدح ام  ةقيقح 

: اهراثآو ةنزخملا  تايركذلل  لاثم  كيلإو 
يراجلا ثدحلا 

ههجو ىلع  عفُصي  ًالفط  تيأر 

.رجتملا يف 

نأب لمعلا  ليمز يل يف  ربخأ 

ىلإ ىقري  يلمع ال  نم  اًءزج 

ضرعلاب قيلي  ىوتسم 

.يدقتلا

روعشلا ساسحإلا /

يلخاد هراثأ  يذلا 

يننأو بضغلاو ، رتوتلا ،

.ةدئافلا ميدع 

ضابقناب يف ترعش 

ةبغربو يف دعم ،

يسأر تأطأطو  ؤيقتلا ،

.ًالجخ

ةدقلا ىركذلا 

هب يف ةطبترملا 

يضاملا

عم َّيدلاو يل  عفص 

مايقلا نع  يزجع 

.اذه لايح  ءيش  يأب 

اًزجاع تنك  امدنع 

نم يأ  مهف  نع 

.ةيسردملا ابجاو 

هب يف ترعش  ام 

تقولا كلذ 

يننأ نظأ  تنك 

، عفنلا ميدع 

روعشب رعشأو 

.ةيحضلا

يننأب رعشأ  تنك 

.يبغ

ثدح ام  ةقيقح 

.يل هتيبرت  ةقيرط  ئطخم يف  اناك  َّيدلاو  نأ  ىرأ 

، ببسلا اذهل  قزأم  تعقوو يف  لمعلل ، زفاح  َّيدل  نكي   

اذل  يسارد ؛ لصف  لك  سرادملا  تلقنت ب  يننكل 

.يئطخ اذه  نكي  و  ةساردلا ، ةبظاوملا يف  يننك 

جيردتلاب ينبتسو  .كيف  رثأ  هل  ناك  فقو  تررم  لك  طاشنلا  اذه  لمكأ 

فقوملا يف عقاو  صحف  ىلع  اًرداق  نوكتس  مث ، نمو  ةنزخملا ؛ كتركاذل  ةروص 

فرعت ال  نيب  ثدح ، دق  ام  ءيش  نم  ًاطبحم  كسفن  اهيف  دجت  ةرم  لك 

يدؤت نلو  ةراهملا ، هذه  تنقتأ  اذه ، تلعف  لكو  .كطابحإ  يف  ببسلا 
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.مويلا ثدحت  ءايشأ  هاجت  لاعفأ  دودر  ذاختا  ىلإ  كب  ةدقلا  تايركذلا 

صلختلل ىرخأ  تايجهنم  برجت  نأ  ديرت  ارف  رداصملا ، كيدل  تناك  اذإو 

كانه نإ  لوقت  ةلماك  ةيركف  ةسردم  كانه  نأ  ملعتلو  ةدقلا ، تايركذلا  نم 

نوناعي نم  ةدعاسم  بك  لكشب  اهنك  يدسجلا  جالعلا  نم  ىرخأ  اًعاونأ 

هذه نمو ب  .مالآو  عاجوأ  نم  اهبحاصي  امو  ةنزخملا ، تايركذلاو  بائتكالا ،

ةدقلا مالآلا  نم  ىضرملا  صيلخت  اهنأش  نم  يتلا  ةددعتملا  ةيجالعلا  قرطلا 

يفحقلا جالعلاو  يربإلا ، طغضلاو  ربإلاب ، زخولاو  كيلدتلا ، يهو : ايودي ،

(. يرلا  ) ةقاطلا جالعو  تاسكعنملا ، ملعو  ردنسكلأ ، ةينقتو  يزجعلا ،

تأدب دق  اهنأ  ودبيو  ةرشابم ، اهمادختسا  نك  ةيجالع  ةقيرط  كانهو 

ةينقتب فرُعت  ةيلاعفنالا ، تابارطضالا  نوناعي  نم  ةدعاسمل  ةبك  ةيبعش  دجت 

هذه ربتعتو  (. EFT راصتخالاب ةيزيلجنإلاب  اهيلإ  راُشيو   ) ةيسفنلا ةيرحلا 

تاونق زيفحت  ىلع  موقي  يذلا  طغضلاب  يسفنلا  جالعلا  عاونأ  نم  اًعون  ةينقتلا 

تققح دقو  .ربإلاب  زخولل  ةيديلقتلا  ةقيرطلا  ةمدختسملا يف  اهسفن  ةقاطلا 

، ةنس فالآ  ةسمخ  نم  كأ  رادم  ىلع  ًالئاه  اًحاجن  ربإلاب  زخولا  ةينقت 

، ةينيصلا تايفشتسملا  ىضرملا يف  جالعل  عساو  قاطن  ىلع  مدختُست  لازت  الو 

ليدبلا بطلا  بيلاسأ  دحأك  برغلا  انه يف  ًابك  اًحاجن  يقالت  تأدب  اهنأ  ك 

.رهظلا تالكشم  اهنيب  نم  ةيدسجلا  تالعلا  فلتخمل 

ثبل عباصألا  فارطأب  طغضلا  قيرط  نع  ةيسفنلا  ةيرحلا  ةينقت  قبُطت 

كفت ءانثأ  يف  ردصلاو  سأرلا  يف  ةنيعم  لوط  طوطخ  يف  ةيكرحلا  ةقاطلا 

يف ةيباجيإلا  ةيزيفحتلا  تارابعلا  مادختسا  عم  ةنيعم ، ةلكشم  يف  ضيرملا 
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تارابعلاو لوطلا  طوطخ  ىلع  طغضلا  ب  جزملا  لمعيو  .هسفن  تقولا 

ماظن نم  ةيسفنلا  قئاوعلاو  ةنزخملا  تايركذلا  وحم  ىلع  ةيباجيإلا  ةيزيفحتلا 

/ خملا نزاوت  ةداعتسا  اهنك  ةينقتلا  هذه  نإ  لاُقيو  .كمسجب  صاخلا  ةقاطلا 

عطاق لكشب  تبثت  ثاحبأ  كانه  تسيلو  .ةقدب  تيرجأ  اذإ  ةيلك  مسجلا 

ىضرم جالع  يف  ةيقادصم  ةينقتلا  هذه  تبستكا  ديكأتلاب  نكل  اذه ، ةحص 

عقوم ىلع  ةدوجوملا  تاهويديفلا  نم  ثكلا  كانهو  .ةيلاعفنالا  طوغضلا 

نأ وه  ةطاسبب  كيلع  ام  لكف  ةينقتلا ، هذه  ةسرم  ةيفيك  حضوت  بويتوي 

ةينقت قيبطت  ةيفيك  ةفرعمل  تاهويديفلا  هذه  نم  نثا  وأ  اًدحاو  دهاشت 

ةيسفنلا ةيرحلا 

.يغبني ك 

روعشلاو مسجلاو  لقعلا  ةقالع  : ٢

وه روعشلاف  فارطألا ؛ ةيثالث  ةقالع  يه  روعشلاو  مسجلاو ، لقعلا ، ةقالع  نإ 

اذه حيضوتل  ةطيسب  ةقيرط  كيلإو  .مسجلاو  لقعلا  ب  لصاوتلا  جاتن 

: لصاوتلا

ققحت دق  كتايح  هديرت يف  يذلا  ديحولا  ءيشلا  نأ  نآلا  ليخت  كلضف  نم 

، كل رذتعيل  كعم  رجاشت  يذلا  كقيدص  وأ أ  بيصنايلا ، تحبر  ًالثمف ، اًروف ؛

ةلكشم نم  اًما  تيفش  كنأب  بيبطلا  كربخأ  وأ  اًعم ، هزنتلا  كنم  بلطيو 

رعشت له  كمسج ؟ ىلع  أرط  يذلا  غتلاب  روعشلا  كنكأ  ةطخ ؛ ةيحص 

ليخت اًضيأ : حيحص  سكعلاف  كلذ ، عمو  ًالاح ؟ دعسأ  وأ  ًانزو ؟ فخأ  كنأب 

، كلزنم رسخت  نأ  وأ  فيلألا ، كناويحل  ءيش  ثدحي  نأك  راس ؛ رخآ غ  ًاثدح 
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وأ كتدعم ، صلقت  ةئيه  ىلجتت يف  دقف  ةراس ؛ كمسج غ  ةباجتسا  نوكتسف 

!(. اذكه كفتلا  نع  فقوت  نآلاو ، اًنسح ،  ) كبلق ناقفخ 

وحن ىلع  كفتلا  ىلإ  ًاليم  كيدل  نإف  نمزملا ، بائتكالا  اعت  تنك  اذإ 

نأ ىوس  اهنم  لئاط  يتلا ال  رعاشملا  نم  ثكلا  كلخاد  دلوي  ام  وهو  يبلس ،

.ًابائتكا كأ  كلعجت 

ةركف وه  ماودلا  ىلع  هعم  لماعتن  يذلا  ديحولا  ءيشلا  نإ 

ةركفلاف ةركف ، وه  ءدبلا  ىلع  اهلك  ةرئادلا  هذه  زفحي  يذلا  ديحولا  ءيشلا  نإ 

جاتن وه  بائتكالاف  ماودلا ؛ ىلع  هعم  لماعتن  يذلا  ديحولا  ءيشلا  يه 

ام نإف  اههجاون ، يتلا  تالكشملا  تناك  ام  ايأو  ةيبلسلا ، راكفألا  نم  تكارت 

براجتلا لك  نأ  ينعي  ام  ةيلخادلا ؛ انراكفأل  ةيجراخ  راثآ  ىوس  سيل  هب  ر 

ىلع .انراكفأ  اهتغاص  دق  ةظحللا  هذه  ىتح  انتايح  رادم  ىلع  اهب  انررم  يتلا 

اهيف دلجن  ىرخأ  قوف  ةركف  مكارت  نع  تاذلا  داقتنا  جتني  لاثملا ، ليبس 

ةروصلا ىلع  نوكن  نأ  وأ  انفادهأ ، انقيقحت  مدع  لثم  ءايشأ  ببسب  انسفنأ ؛

انسل اننأب  ماع  هجوب  انسفنأ  ربخن  وأ  نيرخآلا ، ناسحتسا  ىقلت  نأ  نظن  يتلا 

نأ ىلإ  انفِّنعت  يتلا  ةيبينأتلا  راكفألاب  انسفنأ  كهُنن  دقو  .يفكي  ا  عفان 

دقو .ءايوسألا  نم  انغك  فرصتلا  نع  زجعنف  ةيسفن ؛ ةقاعإ  عقاولا ، يف  اعن ،

لعف نم  نحن  لب  اولعفي ، مهنكل   انب ، اذه  اولعف  نم  مه  نيرخآلا  نأ  نظن 

ىلإ بذجن  ام  ًاثك  تاذلا ؛ تاداقتناب  انسوؤر  أل  امدنعو  .انم  يعو  الب  اذه 

ديكأتو اًضيأ ، مهل  انداقتناب  راكفألا  كلت  قيدصت  مهنأش  نم  اًصاخشأ  انتاويح 

انلوقع هذه  انراكفأ  لسغت  دقو  .انسفنأ  نع  لعفلاب  اهفرعن  يتلا  انتاداقتعا 
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، هتلك رِّوحن  لب  هتلماجم ، قدصن  الف  ام ، صخش  انلماج  اذإ  هنأ  ةجرد  ىلإ 

نحنو رعاشم ، دلوت  راكفألاف  انصوخشل ؛ ةيداقتنا  تارابع  اهرابتعاب  اهعمسنو 

.رعاشم انيدل  تناك  امل  راكفأ ، انيدل  نكت  ول   هنأ  ينعي  ام  رعاشملا ؛ قدصن 

ةيلمعلا نأ  وه  كلذ ، نم  مهألا  نكل  ةركفلل ، ةيئاقلت  ةباجتسا  وه  روعشلاو 

.لبقتلل ةنمزم  ةمواقم  اهتمرب 

، هلمع دون  ءيش ال  لمع  ىلإ  نورطضم  اننأل  طخسلاو ؛ طابحإلاب  رعشن  دقو 

صخش هاجت  طخسلا  رعاشم  ةفزنتسملا يف  ةقاطلا  لك  نأ  ةلكشملا يف  نمكتو 

يذؤت كأ م  نحن  انيذؤت  اهنأ  دح  ىلإ  ةياغلل  ةثَّولم  نوكت  اهنع ، ربعن  و  ام ،

ديزملا راثتُستف  انقيض ؛ ىدم  وه  هيف  ركفن  ام  لك  حبصي  مث  رخآ ، صخش  يأ 

مدع نع  هذه  لعفلا  ةدر  ربعتو  .ايلخاد  اًعارص  لكشتل  انيدل  تالاعفنالا  نم 

دنعو .ةيبلس  رعاشم  انيدل  يمني  ام  وهو  يه ؛ ءايشألا ك  لبقتل  دادعتسالا 

تناك ام  اذإ  وأ  أطخ ، مأ  باوص  ىلع  انك  ام  اذإ  قحب  انمهي  ال  ةطقنلا ، هذه 

ام لكف  ال ؛ مأ  ةحيحص  راكفألا  هذه  تناك  ام  اذإ  وأ  ال ، مأ  ةرربم  انرعاشم 

عارصلا دلوتي  مث  نمو  ةيلاحلا ؛ ةظحللا  هذه  مواقن  اننأ  وه  ةقيقحلا  لعفن يف 

.انلوح نم  ممسيو  انممسي  يذلا  ثِّوُلملا ، هبشي  عارصلا  اذهو  .رمتسملا 

نم عرسأ  هيمنيو  بائتكالا  يذغي  ام  كانه  سيل  هنأ  ملعتلو 

! تاثولملا هذه 

ةيلاحلا ةظحللا  شِع 

ددبنسف اهيف ، ةيناثلا  نم  ءزج  لكو  اهليصافت  لكب  ةيلاحلا  ةظحللا  انشع  اذإ 

رودي يف نأ  لقعلا  لواحي  ام  ًاادف  اًروف ؛ انتالاعفناو  انروعش  لقعلا يف  ثأت 
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" كفتلا  " فاقيإ اننك  نكل  لبقتسملا ، وأ  يضاملا  ثادحأ  يف  كفتلا  كلف 

قفرب انسفنأ  لأسن  نأ  ًالثم  عيطتسنف  .اًديدحت  ةظحللا  هذه  ىلإ  انيعو  بلجو 

انهابتنا بذج  اننك  ثيح  ةظحللا ؟ هذه  انلخاد  يرجي يف  اذام  اهل  لئاق 

.روعش وأ  رتوت ، وأ  ساسحإ ، نع  ًاثحب  اهصحفو  انماسجأ ، لخاد  ىلإ 

بوص هانهجو  يذلا  هابتنالا  ةسفانم  لواحيو  لقعلا  نونج  نجيسو 

ديدش لقعلا  نع  اًديعب  انبذجي  انماسجأ  ىلع  بصنملا  انهابتنا  نكل  انماسجأ ،

ناويحلا لثم  فرصتيف  لقعلا ، نم  ةوقلا  لعفلا  اذه  بلسيو  .جايتهالا 

اننك نكل  ةيلاحلا ، ةظحللاب  انيعو  تيتشتل  كفتلا  لواحيف  سيبحلا ؛

دوعن اهدعبو ال  رودت ، ةماود  هنأك  دعب  نم  هيلإ  رظنلاو  انلقع  نع  داعتبالا 

يعو لالخ  نم  لب  انلقع ، لالخ  نم  يجراخلا  اعلا  ةيؤر  ىلإ  نيرطضم 

ةيلاحلا ةظحللا  انشِع  اذإو  .ةيلخادلا  انتوق  زكرم  نمكي  انهو  انماسجأ ؛

جيردتلاب ةدملا  هذه  ديزتسف  ةيناثلا ، نم  اًءزج  ول  ىتح  لعفلا ، اذه  انسرامو 

؛ ةلماك ةقيقد  ىلإ  لصن  تقولا  رورو  ٍناوث ، ثالث  مث  ةلماك ، ةيناث  حبصتو 

! ىوصقلا ةداعسلا  ىلإ  لصن  اذهبو 

مسجلل لمأت  نير 

.كمسج عم  كلصاوت  ةداعإل  ةطيسب  ةقيرط  يلاتلا  لمأتلا  نير  ربتعي 

نل رخآ  ناكم  يأ  وأ  كريرس  ىلع  اًيقلتسم  نمآو ، حيرم  ناكم  يف  سلجا 

نإ امو  ...ءفدلاب  رعشت  ام   ءيشب  وأ  ءاطغلاب  رثدتو  دحأ ...  هيف  كجعزي 

ولعب رعشاو  كَسَفنل ...  هبتنا  نآلاو  كينيع ...  ضمغأ  حايترالاب ، رعشت 

انه ِقلتساو  ...هنم  جرخيو  كمسج  سفنلا  لخدي  نيب  كتدعم ، طوبهو 
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اًقيهش سفنتت  نيبو  كدشري ...  كَسَفن  عدو  ةظحل ،

وأ هدوارت ...  يتلا  راكفألا  لعفب  تتشتي  كلقع  نأ  ظحالت  ار  ًافزو ... 

كباتنت

لخدي هب  رعشاو  كَسَفن  ىلإ  كلقع  بذجا  ةطاسبب  ةينسج ...  سيساحأ 

اذهف هنم ...  جرخيو  هيلإ ...  لخدي  مث  هنم ...  جرخيو  كمسج ...  ىلإ 

وهو غ كتبرجتو ، كمسجب ...  اًما  ًايعاو  نوكت  نأ  ىلإ  فدهي  نيرمتلا 

يعولا ىلإ  فدهي  لب  ءاخرتسالا ...  ةلواحم  وأ  ءيش ...  يأ  يغتب  ينعم 

ىلإ كهابتنا  دعأ  كهابتناب ...  هنم  ءزج  لك  سملتت  نيب  كمسج  سيساحأب 

نيب طوبهلا ، ساسحإو  ولعلا  ساسحإب  رعشاو  اهطوبهو ...  كتدعم  ولع 

كيمدق ىلإ  كهابتنا  بذجا  نآلاو  هنم ...  جرخيو  كمسج  سفنلا  لخدي 

ب طبارتلاب  رعشاو  رونلا ...  نم  ةرك  هنم  لك  لوح  فلو  كيلحاكو 

كيمدق عباصأ  ىلع  كهابتنا  زكر  نآلاو  مدقلا ...  نطاب  ةمدقمو  لحاكلا 

عباصأ نم  عبصإ  لك  اهب  سملتو  ةصق ...  اصع  كهابتنا  ليختو  ... 

كهابتنا بذجا  نآلاو  كهابتناب ...  اهسسحتت  نيب  ةدح ، ىلع  لك  كيمدق ،

 ... بعكلا ةيحان  لفسألا  ىلإ  كهابتنا  كرح  مث  مدقلا ...  نطاب  ةمدقم  ىلإ 

 ... هيلك كلحاكو  كمدق  ةفخب يف  رعشاو  كيلحاك ...  ىلإ  كهابتنا  ِلوأ  مث 

كيمدقب طيحي  يذلا  ساسحإلا  ىلع  تقولا  ضعبل  ىقبي  كهابتنا  لعجاو 

قاسلا ةبصق  ىلإ  كهابتنا  بذجا  ادعتسم ، نوكت  امدنعو  كيلحاكو ... 

لوح رُديو  كقاس ...  نم  يلفسلا  ءزجلا  ِرسي يف  كيعو  عدو  قاسلا ، ةلبرو 

لفسأ نم  يولعلا  ءزجلا  هاجتاب  لعي  مث  لحاكلا ...  نم  يولعلا  ءزجلا 

 ... اهلك كقاسب  ساسحإلا  ىلع  تقولا  ضعبل  قبي  كيعو  عدو  قاسلا ... 
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ىلإ ةجاح  كانه  تسيل  هنأل  هلبقتو  هب ...  رعشت  يذلا  ساسحإلا  ظحالو 

نوكت امدنع  كمسج  لخاد  كيعوب  دوعصلا  رمتساو يف  ءيش ...  يأ  يغت 

 ... ضوحلا ةقطنمو  كيتبكر ...  هاجتاب  ىلعأ  ىلإ  هب  كرحتو  اًزهاج ... 

ردصلاو رهظلا  ىلعأ  مث  كتدعمو ، كرهظ  نم  يلفسلا  ءزجلاو  فادرألاو ... 

مث كيعارذ ...  نم  يولعلا  نيأزجلاب  نآلاو  كيفتكو ...  كتبقر  مث  ... 

مث كيفك ، مث  كيعارذ ...  نم  يلفسلا  نيأزجلا 

؛ كسأر ةمقو  كينيع  كيتنجو ...  مث  كفنأ ...  مث  كمف ...  مث  كسأر ... 

طقف بذجاو  همواقت ...  دق  ءيش  لكبو  سيساحألا ، لكب  ًايعاو  نوكتف 

روعش يأ  ديدبت  كنكو  رخآ ...  ءزج  يأ  نم  كأ  ءازجألا  هذه  ىلإ  كهابتنا 

ىلإ قفدتي  لماكلا  كيعو  لعجب  سفنتلا ...  قيرط  نع  رتوتلاو  دشلاب 

يرسي كهابتنا  لعجا  قيهشلا  عمو  كسأر ...  ةمق  نم  اًءدب  هلك  كمسج 

كيمدق نم  كهابتنا  قلطأ  فزلا  عم  مث  كيمدق ، ىلإ  ًالوصو  كمسج  ربع 

نوكت نأ  ىلإ  انه  حرتساو  كسأر ...  ةمق  وحن  اًدوعص  كدسج  يف  يرسيل 

.كينيع حتفل  ادعتسم 

نمزملا رتوتلا  عم  لماعتلا  : ٣

امدنع داحلا  رتوتلا  انم  لك  اعي  الف  رتوتلاو ؛ بائتكالا  ةقيثو ب  ةقالع  كانه 

انب قحلت  ةجردب  اًعيمج  هيناعن  اننإ  ةماع ، ةدعاقك  نكلو  بئتكم ، نوكن 

اذإف رتوتلا : نم  ىلعأ  تايوتسم  لمحت  ىلع  انتردق  ديزت  اذه ، ةجيتنو  اًررض ؛

تقولا يف  ةيداعلا "  " رتوتلا تايوتسم  اعي  ناكو  بيبطلا ، ىلإ  ضيرم  بهذ 

رتوتلا بارطضاب  اًماع  لبق ٥٠  هتلاح  صخشيس  ناك  بيبطلا  نإف  رضاحلا ،
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تايوتسم نوكت  دقف  رتوتلا ،" ديدش   " عونلا نم  نكن  اذإ   ىتحو  داحلا !

ديازت عمف  ةثيدحلا ؛ ةايحلا  ةعيبط  نع  ةجتان  اهل  ضرعتن  يتلا  ةيلاعلا  رتوتلا 

يتلا ال ةمومحملا  ةايحلا  ةطشنأب  رثأتن  الأ  بعصلا  نم  نوكي  ةايحلا ، ةتو 

، نورتوتم اننأب  رعشن  نكن  اذإ   ىتح  انرتوت ، تايوتسم  ليلقتبو  .فقوتت 

.عرسأ ةتوب  بائتكالا  ىلع  بلغتنسف 

، قفخي بلقلا  لعجت  مسجلل  ةيدارإ  لعف ال  ةدر  وه  طبضلاب ؟ رتوتلا  ام 

ةباجتسا يهو  ردصلا ؛ يف  ةدوربلاب  اًروعش  وأ  ةدعملا ، يف  ًابارطضا  ببستو 

ف ايقيقح ؛ ديدهتلا  نوكي  نأ  يرورضلا  نم  سيلو  .روصتم  ديدهتل  ةيئاقلت 

اذه ناك  اذإ  ىتح  انماسجأ  هل  بيجتستسف  اًديدهت ، كانه  نأ  دقتعن  انمد 

وأ ركلا   " ةباجتساب رتوتلا  هاجت  ةيزيرغلا  ةباجتسالا  فرُعتو  .ايلايخ  ديدهتلا 

.انتايح ددهت  يتلا  راطخألا  هاجت  انلوقع  يف  ةخسرتم  لعف  ةدر  يهو  رفلا ؛"

؛ ةيقيقحلا ةرشابملا  تاديدهتلا  ةهجاوم  ةايحلا  ديق  ىلع  انؤاقب  ينعي  امدنعو 

امدنع هنأل  كلذ  انتايح ؛ هذه  ةباجتسالا  ذقنت  انيلع ، ضقنيس  دسأ  ةهجاومك 

انتيح ةيلوئسم  انلخاد  يرطفلا  ءاكذلا  ىلوتي  رطخلا  انماسجأ  رعشتست 

دودحلا زواجتت  يتلا  تاغتلا  نم  ةعومجم  زيفحت  قيرط  نع  اقلت  لكشب 

نم ديزملا  رفوت  يتلا  ةيدسجلا  انفئاظول  ةيولوألا  ىطُعتف  انراكفأل ؛ ةيقطنملا 

زرُفي يذلا  لانيردألا  نومره  نوكيو  .هنم  برهلل  وأ  رطخلا ، ةهجاومل  ةقاطلا 

" رفلا وأ  ركلا   " ةباجتسا لِّعَفيو  لوعفملا ، عيرسو  ايوق  ةظحللا  هذه  يف 

ىلإ ةيساسألا  ءاضعألا  نم  مدلا  قفدت  راسم  لوحتف  مسجلا ؛ يف  ةخسارلا 

نومرهلا اذهو  .عرسأ  ةتوب  بلقلا  قديو  مضهلا ، ةيلمع  فقوتتو  فارطألا 
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اهنأش نم  يتلا  مالوكيتاكلا ، ىعدت  تانومرهلا  نم  ةعومجم  ىلإ  يمتني 

دمحأ يحمرلا  ةبتكم  .ىوصق   رافنتسا  ةلاح  مسجلا يف  لعج 

قلق ردصم  لكشي  كيلع  ضقنت  دق  يتلا  دوسألا  نم  فوخلا  دعي  و 

رفلا وأ  ركلا  ةباجتسا  لازت  نكل ال  ةيربلا ! شيعت يف  تنك  اذإ  الإ  كيلإ  ةبسنلاب 

ةددهم ودبتو  ةفلتخم ، بابسأل  راُثت  تراص  نآلا  اهنأ  نم  مغرلا  ىلع  ثدحت ،

كيدل ثت  نأ  ةيمويلا  ةايحلا  فقاوم  نم  ثكلل  نكو  .لقأ  لكشب  ةايحلل 

ريدم ةسائر  تحت  لمعلا  وأ  رخآ ، ىلإ  لزنم  نم  لاقتنالا  لثم : ةباجتسالا  هذه 

وأ تابلطلا ، يثك  لافطألا  ةيبرت  وأ  لاصفنالا ، وأ  قالطلا ، وأ  سارملا ، بعص 

.بابسألا نم  اهغو  ةيباهرإلا ، ثادحألا  نم  فوخلا  وأ  يرورملا ، ماحدزالا 

ةباجتسا تراص  طغضلاو ، رتوتلا  تاببسم  نم  عاونألا  هذهل  انضرعت  لكو 

، جايهلا نم  ةجردب  فرصتن  انسفنأ  دجن  نأ  ىلإ  اًزفحت ؛ كأ  انيدل  رفلا  وأ  ركلا 

ةلمتحم يف تاديدهت  دوجو  روصتنو  ةكرعم ، لوخدل  اًمود  نيدعتسم  نوكنو 

عقاولا ىلع  ةيجولويسف  ضارعأ  روهظ  ءارو  ببسلا  وه  اذهو  ناكم ؛ لك 

تاضبن لدعم  عافترا  وأ  مدلا ، طغض  عافترا  لثم  ةطرفملا ، طوغضلا  تحت 

وأ ةيساسحلا  يطرفم  نودبي  دقو  لحضلا ، عيرسلا  سفنتلا  وأ  بلقلا ،

ةجردب ةيضايرلا  تانيرمتلا  نوسرا  مويلا  انم  نوثكلا  دعي  .ةيناودعلا و 

، انلخاد يف  رتوتلا  مكارتيف  ةباجتسالا ؛ هذه  راثآ  نم " صلختلا  "ـ ل ةيفاك 

لمع فقوي  ال  اذه  نكل  ةعفدنملا ، انلاعفأ  دودر  ىلع  رطيسن  نأ  ملعتنو 

.رتوتلا نع  ةجتانلا  ةباجتسالا 

؟ كرتوت ىدم  ام 
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لالخ نم  رتوتلل  ةضرع  تنك  ام  اذإ  َرن  انعد  ىرخأ ، ةيئزج  ىلإ  لقتنن  نأ  لبق 

مِّيقو كتايموي  رتفد  بلجا  .ال  مأ  رتوتلا  ةرادإ  ةيعمج  اهتدعأ  يتلا  ةاقلا 

لكل اًدبأ ) كيلع  قبطني  ىلإ ٥ (ال  اًمود ) كيلع  قبطني  رايعم ١ ( ىلع  كسفن 

: ةيلاتلا تارابعلا  نم  ةرابع 

.مويلا ةنزاوتمو يف  ةنخاس  ةدحاو  ةبجو  لقألا  ىلع  لكآ  . ١

.عوبسألا لقألا يف  ىلع  ٍلايل  عبرأ  تاعاس  ا  ىلإ  عبس  نم  مانأ  . ٢

نأ هنم  بلطأ  نأ  يننك  يراوجب  نكسي  دحاو  صخش  لقألا  ىلع  َّيدل  . ٣

.ًافورعم عنصي يل 

.لقألا ىلع  عوبسألا  ترم يف  داهجإلا  دح  ىلإ  ةيضايرلا  تانيرمتلا  سرامأ  . ٤

.نخدأ ال  . ٥

.عوبسألا مسجلاب يف  ةراض  تابورشم  ةسمخ  نم  لقأ  لوانتأ  . ٦

.يلوطل بسانم  زو  نإ  . ٧

دحاو يزاغ  بورشم  وأ  ياشلا ، وأ  ةوهقلا  نم  ناجنف  نم  كأ  لوانتأ  ال  . ٨

.مويلا يف 

دتعالا يننك  نيذلا  فراعملاو  ةلئاعلاو ، ءاقدصألا ، نم  ةكبش  َّيدل  . ٩

.مهيلع

ىلع هنمتئأو  اقالع ، ةكبش  لقألا يف  ىلع  دحاو  صخشب  يتقث  عضأ  . ١٠

.ةيصخشلا رومألاب  قلعتي  يف  يرارسأ 
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.ماع لكشب  ةديج  ةحصب  عتأ  انأ  . ١١

وأ ًابضاغ ، نوكأ  امدنع  ةحارصب  يرعاشم  نع  ثدحتلا  ىلع  رداق  انأ  . ١٢

.اًقلق وأ  اًرتوتم ،

.لقألا ىلع  عوبسألا  ةرم يف  اًعتمم  ًائيش  لمعأ  . ١٣

.ينباتنت يتلا  رتوتلا  ضارعأ  ديدحت  يننك  . ١٤

.ءودهلا ضعبب  ىظحأل  يدرف  مويلا  نم  تقولا  ضعب  يضقأ  . ١٥

نم ٥ لقأ  جتانلا  ناك  اذإف  ةطقن ؛ اهنم ١٥  مصخاو  كطاقن  عمجا  نآلاو 

ناك اذإو  ةوطخلا ! هذه  ىلإ  اًجاتحم  تسلو  ئداه ، صخش  تنأف  طاقن ،

كنكل ال ةديج ، ةجردب  كتايح  ىلع  رطيست  كنإف  ةطقن ، ام ب ٥ و٢٠  جتانلا 

لماعتلا ىلإ  كمسج  يف  تامدصلا " تاصتمم   " جاتحتسو رتوتلل ، ةضرع  لازت 

و٥٠ ب ٢٠  ام  جتانلا  ناك  اذإو  .ةيناودع  غ  ةيحص  ةقيرطب  رتوتلا  عم 

نأ ينعي  ام  رتوتلل ...  ةضرع  تنأو  رطخلا  ةقطنم  نم  برتقت  كنإف  ةطقن ،

زواجت اذإو  .فقاوملا  بعصأ  فرصتلا يف  نسحت  تنأ ال  ارو  ةرتوتم  كتاقالع 

؛ رطخ كتحصو يف  ادج  اًيلاع  نوكي  كرتوت  ىوتسم  نإف  ةطقن ، ـ٥٠  لا جتانلا 

عم كتايح  يف  رتوتلا  تاببسم  نم  ديدعلا  كيدل  نوكي  نأ  لمتحملا  نمو 

.اهعم لماعتلا  قرط  نم  ليلقلا 

؟ بائتكالاو رتوتلا  ةقالعلا ب  ام 

يف اًنسح ...  انلعج ...  ىلع  اًعم  نالمعي  هنكل  ايلك ، نافلتخم  هنإ  اًنسح ،

.انتايح ىلع  ةرطيسلا  دقفن  اننأب  انروعشب  أدبي  ام  وهو  ةديج ، غ  لاح 
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وأ ءايشألاب ، وأ  نيرخآلاب ، كسمتلا  لواحت  امدنع  روعشلا  كلذ  فرعتأ 

امدنع قدصت  ةجردب ال  عئاش  رمأ  هنإ  كيدي ؟ نم ب  تلفت  اهنكل  فقاوملاب 

رومألا لعجل  ةقيرط  داجيإ  نع  نيزجاع  انلعجي  ام  وهو  بائتكالاب ؛ رعشن 

رتوتلاب انروعش  ىوتسم  عفتري  سأيلاب ، انروعش  ىوتسم  ديازتي  نيبو  .لضفأ 

دنع داهجإلاب  رعشنو  انمون  ديعاوم  برطضتس  لعفن ، نأ  درجو  اًَضيأ ،

يبلسلا كفتلا  ىلإ  انب  يدؤيو  ًابائتكا ، كأ  انلعجيس  ام  وهو  ظاقيتسالا ؛

، ةعيرسلا ةمعطألا  لوانت  لثم  ةراض ، تاداع  طرخنن يف  مث ، نمو  .انتاذ  دلجو 

دقفب اًروعش  كأو  ًابائتكا  كأ  حبصنف  خدتلا ؛ وأ  لوحكلا ، برش  وأ 

.ىرخأ ةرم  ةَّركلا  ديعي  ام  وهو  ةرطيسلا ؛

ظقيتست امدنع  لاحلا  يه  فيك  فرعت  كنأ  نم  ةدكأتم  اًضيأ  يننكل 

ام وه  اذهو  مونلا ؛ نم  اًيفاك  ًاطسق  تذخأ  نأ  دعب  شاعتنالاو  ةحارلاب  اًرعاش 

جلاعن نأ  لبق  رتوتلا  تايوتسم  جلاعن  نأ  مهملا  نم  اذهلو  هيلإ ، لصن  نأ  ديرن 

.رخآ ءيش  يأ 

بائتكالاو رتوتلا  ةرود 

ليلقت ىلع  كتدعاسم  اهنأش  نم  يتلا  تاينقتلا  ىدحإ  ىلع  ةرظن  ِقلن  انوعد 

يهو H A L T ؛ ب ـ ةيزيلجنإلاب  اهيلإ  راُشيو  كيدل ، رتوتلا  تايوتسم 
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،Lonly ديحوو ، Angry بضاغو ، Hungry عئاج تلكلل : راصتخا 

هذه لكب  رعشت  تنك  اذإ  كنأ  ةقيقح  نم  رفم  عبطلابو ال  بعتمو Tired ؛

.كلذك رتوتلاب  رعشتس  كنإف  ةدحاو ، ةعفد  رعاشملا 

.ءاذغلا صقن  يهو  اًحوضو ، كألا  ةينسجلا  ةلاحلا  اًعبط ، فصت ،  : عئاج

رصانعلاب ةينغ  ةمظتنم  تابجو  لوانتن  نأ  مهم  وه  مك  اًعيمج  فرعنو 

نم عفرت  نأ  ًالعف  اهنك  ةيحصلا  ةمعطألا غ  نأ  ملعت  له  نكل  ةيئاذغلا ،

اًعيرس اًجالع   " ربتعي هنأل  يفاكلا ، ليلقتب  أدبا  كلذل  رتوتلاب ؟ كروعش  ىوتسم 

.ماتلا كرايهنا  ببستي يف  نأ  هنك  ًاتقؤم ،"

، ةتوبكملا رعاشملاو  جيهتلاو ، طابحإلاب ، روعشلا  اًضيأ  هب  دصقن   : بضاغ

ىلع ةردقلا  مدعو  بضغلاب  روعشلا  يدؤيو  .كلذ  ىلإ  امو  قنحلاو ، طخسلاو ،

اذل بائتكالاو ؛ رتوتلا  نم  لئاه  ردقب  روعشلا  ىلإ  هلايح  ءيش  يأب  مايقلا 

رعاشم رابتعا  يهو  ةعرسب ، بضغلاب  روعشلا  ىلع  بلغتلل  ةيجهنم  كانه 

، ققحتي ءيشل   بضاغ  كنأ  ينعي  ام  َّبُلت ؛ ةجاح   نع  ًابعت  بضغلا 

.ام ءيش  لمع  قيرط  نع  ةلوهسلا  ىهتن  هلح  نك  ام  وهو 

يذلا ف  لمعلا ...  يف  رتوتلا  وأ  طابحإلاب  اًرعاش  كسفن  تدجو  اذإو 

اذه ببسلا يف  مه  كلافطأ  نوكي  ار  لضفأ ؟ لاح  نوكت يف  هيلإ   جاتحت 

ملعتي كتايح ؟  ىلع  ةرطيسلل  اًماكحإ  كأ  نوكت  جاتحت   َمالإف  روعشلا ... 

اذه نوكي  دق  اذل  ةءانب ؛ ةقيرطب  بضغلا  نع  بعتلا  ةيفيك  طق  انمظعم 

هذه لالغأ  نم  ررحتلاب  رعشت  دق  كنكل  مهيلإ ...  ةبسنلاب  ًابك  ًايدحت 

.دجلا لمحم  ىلع  كتاجايتحا  تذختا  اذإ  رعاشملا 
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ثيح بائتكالاو ؛ رتوتلا  نوناعي  نم  ب  عئاش  روعش  ةدحولا  نإ  ديحو :

ةلئاقلا ةدقلا  ةمكحلا  نكل  نيرخآلا ، عم  لصاوتلا  مهيلع  بعصلا  نم  نوكي 

ةحيحص يف نكت  اهلح   نم  لهسيو  اهلمح  نم  ففخي  ةلكشملاب  حوبلا  نإ 

كراكفأ نيرخآلا  كراشت  امدنع  كنأل  نآلا ؛ اهتحص  نم  كأ  ىضم  تقو  يأ 

.ًالمح فخأ  صتو  كلهاك  نع  اهب  يقلت  كرعاشمو ،

ليغشت وأ  رخآ ، ولت  اًدحاو  ةيزاغ ، تابورشم  برش  نم  ًالدب  كلذلو ،

قيدص ىلإ  ثدحتتو  كفتاه  طقتلت  ال  َِمل  كدحو ، ةرهسلا  ءدبل  نويزفيلتلا 

يتنثالا جمانرب  تاعومجمل  اًعتجا  رضحت  وأ  ةعومجم ، ىلإ  مضنت  وأ  ميدق ،

، نيرخآلا عم  لصاوتت  نأ  ىلع  كتدعاسمل  دان  يف  كارتشالا  وأ  ةوطخ ، ةرشع 

.ةدحولاب كروعش  نم  ليلقتلا  كلذكو  حرملا ، ضعبب  ىظحتو 

نكلو ةدع ، ًالاكشأ  رتوتلاو  بائتكالا  نع  جتانلا  بعتلا  ذخأي  بَعتم :

وه كلخاد  يف  ةقاطلا  تايوتسم  زيزعت  كل  نمضي  يذلا  ديحولا  ءيشلا 

كسفنب جزلا  يضتقي  الو  ةيجازملا ، ةلاحلل  لاعف  ززعم  وهف  ةضايرلا ؛ ةسرم 

وأ ةجاردلا ، بوكر  ةسرم  كنك  لب  ةيضايرلا ، باعلألا  ةلاص  لخاد  ىلإ 

ةسرم ززعيو  .ةحابسلا  وأ  مادقألا ، ىلع  ًاس  هزنتلا  وأ  لزنملا ، ةقيدح  ةعارز 

يذلا ةداعسلا ،" نومره   " وأ فرودنإلا ، نومره  زارفإ  تايوتسم  ةضايرلا 

.كرحتنو ضهنن  امدنع  ةحارلاب  روعشلا  انحن 

اًروف كردأو  ةينقتلا  كلت  اقلت يف  لكشب  ركفأ  رتوتلاب ، رعشأ  امدنع  اًبلاغو 

ةداعسلاب روعشلا  ىلإ  لصت   نل  اهلخاد  يسفن  تعضو  يتلا  تالاحلا  نأ 

هذه تراصف  متهالا ؛ نم  ديزملا  يسفن  ءاليإ  ىلإ  جاتحأ  يننأو  ديرأ ، يتلا 

٢١٨



.رتوتلاب يروعش  نم  صلختلل  ةيروف  ةليسو  ةلزن  ةينقتلا 

رتوتلاب روعشلا  نم  صلختلل  لمأت  نير 

، رتوتلاب روعشلا  نم  صلختلل  ًةصاخ  ممصملا  اذه  لمأتلا  نير  كيلإو 

كفتاه ىلع  هلجس  اذل  تنأ ؛ كتوصب  هيلإ  تعمتسا  اذإ  هجئاتن  لضفأ  يطعيو 

طاقنلا نأ  ركذتو  يحوللا ، زاهجلا  وأ  رتويبمكلا ، زاهج  وأ  لومحملا ،

.تافقوت ينعت 

كلذل اًقيمع ؛ اًسفن  ذخأت  نأ  كديرأو  كينيع ...  ضغإب  نآلا  دعتسا 

قشنتسا كلذ ...  لمع  دعأ  جراخلا ...  ىلإ  كسفن  قلطأو  ءودهب  قشنتسا 

ثيح كمسج  ءازجأ  دحأ  ركف يف  نآلاو  جراخلا ...  ىلإ  كسفن  قلطأو  ءودهب 

، يردصلا كصفق  وأ  كيفتك ، ءزجلا  اذه  نوكي  دق  ةوقب ؛ كسَفنب  هيف  رعشت 

اذه ىلإ  كهابتنا  بذجا  نآلاو  رخآ ...  ءزج  يأ  وأ  زجاحلا ، باجحلا  وأ 

ام لعفي  هلعجاو  ءزجلا ...  اذه  لالخ  نم  كسَفن  ةبقارم  أدباو  ءزجلا ... 

كدوارت امدنعو  هل ...  ولحي  ام  لعفي  نأب  كلذك  كسَفنل  حمساو  هل ...  ولحي 

ىلإ كيعو  ديعت  نأ  كيلع  هنأ  بسحف  ركذتو  اهلايح ، قلقت  ال  راكفألا ... 

رعشت يذلا  عضوملا  ددحو  ديري ...  ام  لعفي  كسَفن  عدو  ِخرتساو  كسَفن ... 

وأ كيلجر ، وأ  كرهظ ، نوكي  دق  كمسج ...  رتوتلاب يف  هيف 

عم طبضلاب  تلعف  لثم  نآلاو  عضوملا ...  اذه  ناك  ام  ايأ  كعولض ... 

كهابتنا زكر  لب  ًائيش ...  لعفت  الو  رتوتلا ...  عضوم  ىلإ  هبتنا  كسَفن ... 

قلقت الف  راكفألا ، كتدوار  اذإو  ديري ...  ام  لعفي  نأب  هل  حمساو  طقف ، هيلع 

كلخاد رتوتلا  عضوم  ىلإ  كهابتنا  دعأ  .كلذب  سأب  الف 
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اذإو ِخرتسي ، ءزجلا  اذه  عدو  لعفت ...  نأ  كيلع  ام  لك  اذهف  طقف ... 

ىلإ كهابتنا  دعأ  قلقت ...  الف  ىرخأ ، ةرم  اًديعب  لوجي  كهابتنا  تدجو 

فيك فرصتي  كلخاد  رتوتلا  عضوم  عدو  طقف ...  ِخرتساو  رتوتلا  عضوم 

كرتوتل تحمس  لكو  كرتوت ...  ىشالتي  فيك  ظحالو  ةَّركلا ...  دعأو  ءاش ... 

عدو هسفن ...  رمألا  ررك  مث  كأ ...  ىشالت  ءاخرتسالا ، قيرط  نع  ىشالتي  نأب 

يشالتلاب كرتوتل  تحمسو  تيخرتسا  لكو  هسفن ...  ءاقلت  نم  َشالتي  كرتوت 

صلختلا ىلإ  جاتحت  ام  ردق  كلذ  رمتساو يف  هسفن ...  ءاقلت  نم  ىشالتي  ... 

نأل مستباو ؛ كينيع  حتفا  نآلاو ، كلذ ...  رمتسا يف  رتوتلاب ...  كروعش  نم 

لمأتلا يف ةسرم  ىلإ  ةدوعلا  كناكمإب  نأ  ملعاو  لقأ ، راص  كرتوت  ىوتسم 

.ةيروفلا ةحارلا  ىلإ  جاتحتو  رتوتم  كنأب  هيف  رعشت  تقو  يأ 

يحالصإلا يدسجلا  جالعلا 

سفنتلا تانير  : ١

لقعلا طبر  ىلع  دعاست  ةدق  ةسرم  سفنتلا  تانير  ةسرم  ربتعت 

نكل سفنتلا ، تانيرمتل  بيجعلا  ثأتلا  برغلا  لود  لهجتو  مسجلاو ،

ت اذإ  ةنيعم  سفنت  تاينقت  صخي  ًلع  اوروط  دق  دنهلا  اجويلا يف  يسرم 

جئاتن اهل  نوكتسف  نمزلا  نم  ةليوط  ةرتف  رادم  ىلع  ماظتناب  اهتسرم 

هنأ دقتُعيو  سفنتلا ،) مكحتلا يف   ) امايانارب مساب  ملعلا  اذه  فرعيو  .ةددحم 

ةلاحلا رثؤت يف  يتلا  مسجلا ، ةقاطلا يف  قفدت  ىلإ  يدؤت  يتلا  ةيويحلا  ةوقلا 

ةيسفنلا تامدصلا  نم  صلختلا  ىلع  دعاست  دقو  رتوتلا ، تايوتسمو  ةيجازملا 

رثؤتل ةيجالع  ةادأك  اًرخؤم  سفنتلا  نيرا  تمدختسا  دقو  .ةقيمعلا 
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ةيسفنلا بناوجلا  يف  نكل  بسحف ، ةينسجلا  بناوجلا  يف  ال  باجيإلاب 

.كلذك ةيناحورلاو 

فتك نم  بائتكالا : ةرتف  ءانثأ  اهيلع يف  نوكن  يتلا  ةسئابلا  لاحلا  ركف يف 

كلذك .سأرلا  ةأطأط  عم  لفسألا ، ىلإ  ترظان  نيعو  ٍخترم ، دسجو  تينحم ،

وهو ًالحضو ؛ ًاصق  انسفن  لعجت  ثيح  ةئرلا ؛ فئاظو  رايهنا يف  كانه  نوكي 

نكل جسكألاب ، مسجلا  ةيذغت  نم  جسكألاب  ةلمحملا  مدلا  ايالخ  عن  ام 

؛ ددمتلا نم  كيتئر  نك  اًددجم  سفنتلا  نأ  ملعت  نأ  وه  انه  راسلا  رمألا 

كنأب رعشتف  مسجلا ؛ ءازجأ  لك  ةيذغتب  جسكألا  نم  ديزملل  حمسي  ام  وهو 

هذه أرقت  نيب  اًقيمع  اًسفن  كروف  نم  تذخأ  له   ) روفلا ىلع  لضفأ  لاح  يف 

!(. تلعف انأ  روطسلا ؟

، ثهلن بضاغ  نوكن  امدنعف  انسَفنب ؛ ةطبترم  انرعاشم  نأ  يف  كش  ال 

.اًقمع كأ  لكشب  سفنتنو  ًءاخرتسا ، كأ  اننأب  رعشن  ءادعس  نوكن  امدنعو 

ىلع مهتردق  مدع  نع  علهلا  تابون  وأ  قلقلا  نوناعي  نم  ثدحتي  كلذك 

انسَفن ناك  اذإو  .ءاوهلا  نم  ةبك  تاعرج  قاشنتسا  ىلإ  مهرارطضاو  سفنتلا ،

.انسَفن قيرط  نع  انروعش  يغت  اننك  اننأ  ينعي  اذهف  انروعش ، غتب  غتي 

سفنتلا ملعت  اننك  ةيئاقلت ، ةفيظو  وه  مظتنملا  سفنتلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

لخاد ىلإ  جسكألا  نم  ديزملا  قاشنتسا  ىلع  دعاسي  يذلا  اًقمع ؛ كأ  لكشب 

.ًانازتا كأ  اننأب  رعشنف  أدهأو ؛ ًالمح  فخأ  اننأب  رعشنف  هلك ؛ مسجلا 

، كب ةصاخلا  سفنتلا  ةيلمع  نزاوتلا يف  قيقحت  ىلع  يلاتلا  طاشنلا  دعاسيو 

؛ ةعيرس جئاتنب  أيو  تقو ، يأو  ناكم ، يأ  هؤادأ يف  نكو  لهس ، طاشن  وهو 
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ءانثأ هؤادأ يف  كنكو  .ايفرح  تقيقد  ًافالتخا يف  ظحلت  نأ  عيطتست  ثيح 

ةدمل رخآ  ناكم  يأ  يف  وأ  شارفلا ، ىلإ  هجوتلا  لبق  وأ  لمعلا ، وأ  رفسلا ،

.بسحف قئاقد  سمخ 

مث كيفتك ، ِنحاو  .كيتبكر  قوف  كيدي  عضو  ةحيرم ، ةيعضو  يف  سلجا 

دعلا عم  جرخي  هليخت  جراخلا ، ىلإ  سفنلا  قلطت  نيبو  .كينيع  ضمغأ 

ءاوهلا غيرفت  ىلع  كيتئر  ةدعاسمل  كتدعم  تالضع  دشو  .ةسمخ  مقر  ىتح 

طسبب ءطبب  سفنت  مث  تيناث ، بسحا  سفنلا  ةياهن  يفو  هلخاد ، نم 

ىلإ سمخ  نم  رمألا  رركو  .ةسمخ  مقر  ىتح  دعلا ، عم  كتدعم  تالضع 

.تارم رشع 

مسجلا هابتنالا يف  ءاسرإ  : ٢

يروف روعش  ديلوتل  مسجلا  ىلإ  هابتنالا  بذج  ةينقتلا  هذه  نمضتت 

". ةنينطلاو ةنيكسلاب  "

انزيكرت نأل  انماسجأ ؛ نع  انسفنأ  لصفن  ام  ًاثك  بئتكم ، نوكن  امدنع 

ةلاسغلا لثم  انلوقع  لخاد  نارودلا  رمتست يف  يتلا  راكفألا  ىلع  ابصنم  نوكي 

، لجرو ةدعمو ، ًابلقو ، اًردص ، انيدل  نأ  ىسنن  نأ  نك  اذهبو  .ةيكيتاموتوألا 

ةعراستملا راكفألا  عم  دحوتلا  وه  لعفن  ام  لكو  مدقو ! نيديو ، عارذو ،

راكفألا ك عم  دحوتلا  اذه  دلويو  .اًرباع  اًهابتنا  انماسجأ  يلونف  انلقع ؛ لخاد 

انكرتيو انلخاد ، يف  رفلا " وأ  ركلا   " ةباجتسا زفحي  هنأل  رتوتلا ؛ نم  ًالئاه 

اننكميف انماسجأ ، انيعو يف  ءاسرإب  نكل  بعتمو ، يبصعو ، ةقاطلا ، يفَزنتسُم 

.ًالماك ًايغت  عضولا  يغت 
٢٢٢



لقعلا نم  انهابتنا  ذخأ  ىلع  ةطاسبب  مسجلا  هابتنالا يف  ءاسرإ  ةركف  موقتو 

ىلإ انبحصت  ةيلخاد  ةلحر  أدبت  كلذ ، لعفن  نأ  درجو  مسجلا ؛ ىلإ  ههيجوتو 

ةدعاسم ةركفلا  هذهل  نك  ك  انلخاد ، يف  دوجوملا  يسفنلا  مالسلا  عبنم 

يغت اهنك  ةيئانثتسا  ةبرجت  يهو  ًاثأتو ؛ ةيويح  كأ  نوكت  نأ  ىلع  انتايح 

يأ كبلق ؛ ىلع  لب  كخم ، ىلع  اًزكرم  دعي  كيعو   نأل  هلك ؛ كتايح  راسم 

.كحور

عم لصاوتلا  ةداعإ  ىلع  كدعاسي  يذلا  اذه  ماتلا  يعولا  طاشن  كيلإو 

كألا ةقيرطلا  وه  كتوصف  اهليغشت ؛ دعأو  تلكلا  هذه  لجس  .كمسج 

.تافقوت ينعت  طاقنلا  نأ  ركذتو  .كتاذ  عم  لصاوتلل  ةيلعاف 

تاظحل ذخو  ةليلق ...  ٍناوثل  كيدل  سفنتلا  ةيلمع  ىلع  زكرو  كينيع  ضمغأ 

ءانثأ طبهتو يف  ولعت  نيب  اهب  اًيعاو  نكو  كتدعم ...  عم  لصاوتت  ةليلق  

نم هب  رعشاو  كمسج ، لخاد  كهابتنا  بذجاو  هجورخو ...  سفنلا  لوخد 

تأدب اذإو  ...بسحف  مسجلاب  رعشا  لب  ركفت ، الو  جراخلا ...  ىلإ  لخادلا 

ىلإ مث  كهجو ...  ىلإ  هب  طبهاو  طقف ...  كلقع  نع  كهابتنا  فرصاف  ركفت ،

نيب نآلاو  رهوجلا ...  يهو  كتدعم ؛ ىلإ  ًالوصو  كردص  ىلإ  مث  كتبقر ... 

 ... كلخاد يرسي يف  يوق  روعش  أدبيس  رهوجلا ...  اذه  ىلع  كهابتنا  زكرت 

ىلع كمسج  فصتنم  يف  ساسحإلا  اذه  ليختو  كهابتنا ...  زكرتي  ثيح 

لك مجحلا ...  يف  ربكت  يهو  اهدهاشو  رونلا ...  نم  ءاضيب  ةرك  ةئيه 

زكرم نم  رشتنيو  اهنم ، ثعبني  رونلا  اذه  ليختو  كهابتنا ...  اهتيلوأ 

ىلإ مث  كتدعم ، نم  يلفسلا  ءزجلا  هاجتاب  لفسألا  ىلإ  ردحنيو  كرهوج ... 
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نم يلفسلا  ءزجلا  ىلإ  مث  كيذخف ... 

دعصي رونلا  ىرتو  كيمدق ...  عباصأ  ىلإ  ًالوصو  كيمدق ...  ىلإ  مث  كيلجر ... 

كسأر ةرخؤم  ىلإ  مث  كتبقر ...  ىلإ  مث  يردصلا ...  كصفق  هاجتاب  ىلعألا  ىلإ 

كهجو ىلإ  طبهي  مث  كسأر  ةمق  ىلإ  لصي  نأ  ىلإ  دوعصلا  رمتسيو يف  ... 

ىلإ ًالوصو  كيعارذ  ىلإ  طبهي  مث  كيفتك ...  ربع  ِرسي  هب  رعشاو  كينذأو ... 

 ... كعباصأو كيفك  ىلإو  كيعارذ ، نم  يلفسلا  ءزجلا  ىلإ  مث  كيقفرم ... 

كزيكرت ِقبأو  كتدعم ...  لخاد  عطاسلا  رونلا ...  ىلإ  كهابتناب  دُع  نآلاو 

رشتنتو كمسج  فصتنم  نم  ثعبنت  ةقاطلا  ةيؤر  أدبتسو  هيلع ...  ابصنم 

يرستل طبهت  مث  كسأرو ...  كردص  ىلإ  عفترت  مث  كيلجر ...  ىلإ  لصت  ىتح 

زخوب رعشت  دقو  كيعارذ ...  يف 

 ... ةينوكلا ةقاطلا  ردص  ةلصتم  يهو  ةقاطلا ، تابذبذ  اهنإ  فيفخ ... 

ركف نآلاو  ةيفاضإ ...  ةليلق  تاظحل  ةقاطلا  هذه  ىلع  ابصنم  كزيكرت  ِقبأو 

كلقع يفو  اًعم ...  ماهبإلاو  ةبابسلا  يعبصإ  طغضاو  ةنميهملا ...  كدي  يف 

 ... كمسج زكرم  يف  ةدلوتملا  ةقاطلاب  كاعبصإ  اهدلوي  يتلا  ةقاطلا  طبرا 

، كدي كرحتت  لكو  كيعبصإ ...  ب  طبري  رونلا  نم  ضيبأ  اطخ  ليختو 

رونلا يف ردصم  ليخت  مث  ىوقأ ...  حبصي  طخلا  ليختو  رونلا ...  طخ  اهعبتي 

نآلاو ةيوق ...  تاضبن  ةروص  كعباصأ يف  ةقاطلا يف  ثبي  وهو  كمسج  زكرم 

.ءودهب كينيع  حتفاو  ِخرتسا ،

تركذت ىتمو  يعاولا ؛ كملاع  ىلإ  كتوق  ردصم  نم  طبار  كيدل  نآلا  حبصأ 

كماهبإ قيرط  نع  اذه  ةوقلا  ردص  كسفن  طبر  دعأ  ةقيقحلا ، هذه 
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فقوتت امدنعو  .كلقع  نع  كدعبيو  كرهوج  ىلإ  كديعيس  ام  وهو  كتبابسو ؛

ىلإ كهابتنا  دعأ  قحال ، تقو  يف  هلعفتس  ام  رمأ  يف  كفتلل  ةليلق  قئاقدل 

، نويزفيلتلا ليغشتو  سولجلا  لبق  ركذتو  .طقف  كانه  هتبثو  كمسج  لخاد 

ةلفاحلا ىلإ  دوعصلا  دعب  وأ  بابلا ، قلغت  نأ  لبقو  ةرايسلا  لخدت  امدنع  وأ 

حبصيسو .كمسج  لخاد  ىلإ  اًددجم  كهابتنا  بذجتو  ةظحلل  فقوتت  نأ  ... 

.مالسلاو ةحارلاب  ترعش  هتسرام ، لكف  ققحتلا ؛ ةيتاذ  ةءوبن  طاشنلا  اذه 

، كمسج لخاد  ىلإ  كهابتنا  بذج  ب  ةخسارو  ةرشابم  ةقالع  كانهو 

ةروصب طاشنلا  اذه  ةسرم  أدبت  نأ  درج  كلذل  ةداعسلا ؛ تانومره  زارفإو 

؛ كمسج ىلع  كهابتنا  نم  زيكرتب ١٠٪  ةيلاتلا  ةوطخلا  نوكت  ام  ًااد  ةيرود ،

نم بـ١٠٪  ظفتحت  نأ  ملعت  رخآ ، صخش  عم  ةثداحم  كئارجإ  ءانثأ  يفف 

، كسفنب كتقث  ينبتو  كلخاد ، ةقيمع  اًسسأ  ينبتس  اذهبو ، كمسجل ؛ كهابتنا 

يمنتو

.ةايحلا هلالخ  نم  ىرت  لضفأ  روظن  عتمتتو  ةداعسلاب ، اًروعش 

ةيزيفحتلا تارابعلا 

ينتعأ نأب  حمستو يل  ارح ، ينلعجت  يتلا  ةايحلا  ةقيرطب س  قثأ 

.يمسجب

.يل قلاخلا  ةبهو  يقيدص  وهف  بحلا ؛ ىهتن  يمسجب  ينتعأ 

، ماجسنالاو مالسلاب ، عتأ  يلعج  اهنأش  نم  ةديدج  اًطاأ  ركتبأ 

.ةيويحلاو
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ةوطخلا ٩

ةلاَّعف ةمعطأ 

ةعاس بائتكالا يف ٧٢  جالعل 

نم كحصن  ارف  .معن  ماعطلا ؟ يف  بائتكالا  جالع  نمكي  نأ  ًالعف  نكأ 

، كتقوب عاتمتسالاو  سانلاب ، طالتخالاو  حرملا ، ضعب  ىلع  لوصحلاب  كلوح 

رمألا ديزي  دق  اذه  نكل  ةيزاغلا ، تابورشملاو  ةمعطألا  لوانت  يف  فارسإلاو 

عاونألا ضعب  نمكي يف  دق  ةحارلاب  روعشلا  نأ  وه  هب  كوربخي  ف   اًءوس ؛

لاومألا نم  ثكلا  قافنإ  ىلإ  ارطضم  تسل  كنأ  ينعي  ام  ماعطلا ؛ نم  ةصاخلا 

امل بائتكالا ؛" ةبراحم   " ةلاعف يف ةمعطألا  هذه  ربتعتو  .بائتكالا  نم  يفاعتلل 

روعشلا ةرارش  قلطتو  ةنيعم ، تانومره  زارفإ  زفحت  ةددحم  صئاصخ  نم  اهل 

.كلخاد ةداعسلاب يف 

ةبلع لوانت  اهنازحأ يف  قِرُغت  ةيسنامورلا  مالفألا  ةلطبلا يف  ىرن  ام  ًاثكو 

، ةتالوكيشلا نع  ديعب  نمز  ذنم  ةلوادتملا  تاكنلا  ىلإ  ةفاضإ  ميرك ، سيألا  نم 

ةيجازملا نهتلاحو  ءاسنلا ، ىدل  ةيرهشلا  ةرودلا  لبق  ام  ضارعأ  نسحت  فيكو 

كيلإو كلذل ، ايبلس  ًابناج  كانه  َّنكل  .ماع  لكشب 

: ثدحي ام 
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، ىولحلا نم  اًسيك  مهتلن  نأ  لهسلا  نم  بائتكالاب ، رعشن  امدنعو 

تايوتسم عفرت  ةمعطألا  هذه  نأل  ةتالوكيشلاب ؛ تيوكسبلا  نم  اًقبط  وأ 

صق تقو  دعب  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  انتايونعم ." عفرت  و" مدلا ، ركسلا يف 

، بضغلاب نيرعاش  انايإ  ًةكرات  ةأجف ؛ انمد  يف  ركسلا  تايوتسم  طبهتس 

تايمك زرفي  سايركنبلا  نأل  ركسلا ؛ نم  ديزملا  لوانت  ىلإ  قوتنو  كاهنإلاو ،

.ةطخ ةجردب  مدلا  يف  ركسلا  تايوتسم  عافترا  عنمل  لوسنإلا  نم  ةبك 

تيفاضإ تعطق  لوانت  وه  ةلاحلا  هذه  نم  صلختلل  ديحولا  ليبسلا  نوكيو 

! ًاليلق ءاقلتسالا  وأ  تيوكسبلا ، نم 

داوملا  " ةيهام مهفب  بائتكالا  ةداعسلاو / ماعطلا  ةقالعلل ب  انباعيتسا  أدبي 

خملا زفحي  ةمعطألا  لوانتف  .خملا  يف  اهثأت  ةيفيكو  ةيلاعفنالا ،" ةيئايميكلا 

داوملا هذه  فرعتو  اضرلاو ، ءفدلاب  رعشن  انلعجت  ةيئايميك  داوم  زارفإ  ىلع 

ةيلخ نم  لئاسر  ليصوت  ىلع  لمعت  يتلا  ةيبصعلا ، تالقانلا  مساب  ةيئايميكلا 

نوكتتو .رعاشملاو  فئاظولاو ، راكفألا ، رثؤي يف  ام  ىرخأ ؛ ىلإ  خملا  ةيبصع يف 

ةديدش يهو  اهلوانتن  يتلا  ةمعطألا  نم  خملا  يف  ةيئايميكلا  داوملا  هذه 

نم ةيئاذغلا  اهرصانع  لك  دمتست  عقاولا ، يف  يهف  ةمعطألل ؛ ةيساسحلا 

خملا يدؤيسف  ةديفملا ، ةمعطألا  لكأن  اذإ   كلذل  اهلوانتن ؛ يتلا  ةمعطألا 

.لقأ ةءافكب  هفئاظو 
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يف مهسي  اذغلا  كماظن  ناك  ام  اذإ  ةفرعم  ىلع  لصفلا  اذه  كدعاسيسو 

كدعاست يتلا  ةمعطألا  ةفرعم  ىلع  كنواعي  مث  نمو  كبائتكا ؛ ةدح  ةدايز 

اذإ اهلوانت  نع  فقوتلا  كيلع  بجي  يتلا  ةمعطألاو  بائتكالا ، نم  يفاعتلا  ىلع 

. عرسأ ةتوب  بائتكالا  نم  يفاعتلا  بغرت يف  تنك 

؟ اًبئتكم اذغلا  كماظن  كلعجي  له 

مأ ال، كروعش  رثؤت يف  اهلوانتت  يتلا  ةمعطألا  تناك  اذإ  اًدكأتم م  نكت  اذإ  

كماظن ماهسإ  ىدم  يف  ركفت  كلعجيس  يذلا  طيسبلا  نايبتسالا  اذه  كيلإ 

تاناخلا يف  كطاقن  عمجت  نأ  وه  كيلع  ام  لكو  .هب  رعشت  يف  اذغلا 

.هاندأ ةحضوم  يه  جئاتنلا ك  ضرعتستو  راسيلا  ىلع  ةغرافلا 
لاؤس

؟ تيوكسبلا نم  تعطق  وأ  كعكلا  نم  ةعطقك  تايركسلا ، ةيلاع  ةدحاو  ةفيفخ  ةبجو  نم  كأ  لوانتت  له 

؟ ىلحُم بورشم  نم  كأ  لوانتت  له 

؟ مويلا ةجزاطلا يف  تاوارضخلا  وأ  هكاوفلا  نم  تبجو  نم  لقأ  لوانتت  له 

؟ كتبجو لوانتت  نأ  دعب  قاهرإلاب  رعشت  له 

؟ ءاملا نم  بوك  نم  لقأ  برشت  له 

؟ ةيسيئرلا كتابجو  ةزهاجلا يف  ةمعطألا  ىلع  دمتعت  له 

؟ نويزفيلتلا ةدهاشم  ءانثأ  ماعطلا يف  لوانتت  له 

؟ ماعطلا لوانت  دعب  عادصلا  اعت  له 

؟ اًعئاج نوكت  امدنع  ةفيفخلا  تابجولا  لوانتت  له 

؟ ةجزاطلا ةهكافلا  نم  ةدحاو  ةر  لوانت  نود  كموي  يضقت  ةرم  مك 

؟ ةيلقملا ةمعطألا  لوانتت  ةرم  مك 

؟ تابجولا لوانت  دعب  خافتنالا  اعت  له 

؟ هتلوانت يذلا  ماعطلا  ببسب  بائتكالاب  ترعش  نأ  كل  قبس  له 

؟ ةيئاذغلا كتاداع  سحتب  قلعتي  يف  كسفن  ىلع  اهعطقت  يتلا  دوعولا  ضقنت  ام  ةداع  له 

؟ روطفلا ةبجو  لوانت  نع  تيلخت  نأ  كل  قبس  له 

؟ ثالثلا تابجولا  لوانت  نم  ًالدب  طقف  ةفيفخلا  تابجولا  لوانت  كموي يف  تيضق  ةرم  مك 

: موي لك 

طاقن  ٣

تارم يف  ٢-٣

: عوبسألا

ناتطقن

: اًردان

ةطقن  ١
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؟ ماعطلا لوانت  دعب  بائتكالاب  رعشت  له 

؟ ةيسيئرلا تابجولا  لوانت  اهيف  تيطخت  ةرم  مك 

؟ تارسكملا وأ  تاشمرقملا  نم  سيك  لثم  ةحلمملا ، ةمعطألا  لكأت  له 

؟ ةعيرسلا ةمعطألا  لوانتت  ةرم  مك 

عومجملا

طاقنلا باسح 

لمتحملا نم غ  هنأ  ينعي  ام  ةيحص ؛ ماع  هجوب  ةيئاذغلا  كتاداع  ربتعت   ١-٢٠

نم ثكلا  اذغلا  كماظن  نمضتي  الو  .اًبئتكم  اذغلا  كماظن  كلعجي  نأ 

.ةجلاعملا ةمعطألا 

كنأ ارو  .بائتكالاب  كروعش  اذغلا يف  كماظن  مهسي  نأ  لمتحملا  نم   ٢١-٤٠

رعشت امدنعو  كرتوت ، ةدح  نم  ديزت  ةمظتنم  غ  ةيئاذغ  تاداع  عبتت 

دق ال يتلا  ةقاطلاب  دادمإلا  ةعيرس  ةمعطألا  ىلع  دمتعت  كسفن  دجت  رتوتلاب 

.اًعوج كأ  كلعجتو  كتحص  ىلع  ظافحلا  ماع يف  هجوب  مهست 

تايمك لكأت  كنأ  لمتحملا  نم  هنأ  ينعي  ام  نزاوتم ؛ اذغلا غ  كماظن   ٤١-٦٠

يتلا ةعبشملا ، نوهدلا  وأ  تايركسلا ، وأ  حالمألا ، ةيلاع  ةمعطألا  نم  ةبك 

دجت دقف  بئتكم ، كنأب  ترعش  اذإو  .بائتكالاب  كروعش  اهعيمج يف  مهست 

ةمعطألا كلت  نكل  ةحارلاب ، روعشلل  ةجلاعملا ؛ ةمعطألا  لوانت  ىلإ  أجلت  كسفن 

نم حوضولاو  زيكرتلا  دقفت  كلعجتو  دلبتلا ،" "ـ ب كرعشي  ًاثأت  كحن 

، ةغرفملا ةرئادلا  هذه  سيبح  كسفن  دجت  نأ  درجو  .ةيسفنلا  ةيحانلا 

بعصلا نم  حبصي  دقو  ةوق ، كأ  ةجلاعملا  ةمعطألا  لوانت  ىلإ  كقوت  حبصيس 

يغت نأب  ةبك  ةيلتحا  اًضيأ  كانهو  .ةداعلا  هذه  نم  صلختلا  كيلع 

.ةيجازملا كتلاح  غيس  كتمعطأ 
٢٢٩



؟ بائتكالا ىلع  بلغتلا  ىلع  دعاسي  ةلاعفلا  ةمعطألا  نم  ٌّيأ 

سحت لجأ  نم  انماسجأ  شاعنإل  اهمدقأ  يتلا  تايصوتلا  نم  ةدحاو  نإ 

تصوأ دقف  ايموي ،" تارم  سمخ   " ةدعاق عابتا  يه  ةيجازملا  انتالاح 

تايمك سمخ  لوانتب  ةيملاعلا  ةحصلا  ةمظنم  اهترجأ  يتلا  ةيملعلا  تاساردلا 

نم انتيح  ىلع  دعاست  اهنأل  كلذ  مويلا ؛ تاوارضخلاو يف  ةهكافلا  نم  ةليئض 

رثؤيس يف نآلا  هلكأن  .نمزلا ف  نم  ةليوط  تارتف  ىلع  روطتت  يتلا  ضارمألا 

ضارمألا ضعب  اهيلإ  جاتحت  يتلا  ةدملا  يهو  اًماع ؛ نيرشع  نوضغ  انتحص يف 

يذلا رادقملا  نوكي  نأب  حصُنيو  .ناطرسلاو  بلقلا ، ضارمأك  روطتت ؛  

.اندي ةضبق  مجح  هلوانتن يف 

؛ نمزملا رتوتلا  لعفب  يعانملا  انزاهج  فعضي  ثيح  نيدح ؛ وذ  حالس  هنإ 

دق يعانملا  انزاهجل  رمتسملا  عمقلا  نكل  بائتكالا ، ضارعأ  دحأ  وه  يذلا 

روعشلل ةضرع  صاخشألا  كأ  مه  ىضرملاو  .ضارمألاب  ةباصإلا  ىلإ  يدؤي 

.بائتكالا ىلإ  يدؤي  دق  ام  وهو  نهولاو ؛ لومخلاب 

دقف ءاحصأ ؛ اًصاخشأ  نونوكي  ءادعسلا  صاخشألا  نإف  ضيقنلا ، ىلعو 

ةباصإلا رطخ  نم  للقي  ةداعسلاب  روعشلا  نأ  تاساردلا  ىدحإ  ترهظأ 

ةيلكب ةيناطيربلا  بلقلا  ةسسؤم  سفنلا يف  ملع  ذاتسأ  لوقي  ثيح  ضارمألاب ؛

رعشن ام  ةرشابم ب  ةقالع  كانه  ": " وتبيتس وردنأ   " بيبطلا ةيعماجلا ، ندنل 

.هب ةباصإلا  رطخو  ضرملاب  قلعتت  يتلا  ةيويحلا  تايلمعلاو  هب 

، ةيباجيإلا ةيسفنلا  ةلاحلا  باحصأ  حلاص  يف  ةيجولويبلا  صئاصخلا  أتسو 

". لبقتسملا مهتحصب يف  قلعتي  يف  ةدئافلا  ميظعب  مهيلع  دوعتس  ارو 

٢٣٠



نوكن نأ  ىلع  انسفنأ  كلذب  دعاسن  انتحص ، ىلع  ظافحلا  ىلع  انصرحبو 

نم لقألا  ىلع  صصح  سمخ  لوانت  نأ  تبث  دقف  ةقيقحلا ، يفو  .ًالاح  دعسأ 

نأ هنك  ثيح  ةيقيقح ؛ ةيحص  دئاوف  هل  مويلا  يف  تاوارضخلا  وأ  ةهكافلا 

ضارمأ لثم  ةعئاشلا  ةلتاقلا  ضارمألاب  ةباصإلا  ةيلتحا  نم  ةبسن ٢٠٪  للقي 

.ناطرسلا عاونأ  ضعبو  بلقلا 

ةدعاسملل ةيساسأ  ةيئاذغ  رصانع  ةتس 

بائتكالا ىلع  بلغتلا  ىلع 

بلغتلا ىلع  دعاست  يتلا  ةيسيئرلا  ةتسلا  ةيئاذغلا  رصانعلاب  ةاق  صحفنل 

.اهدجن ةمعطألا  نم  ٍّيأ  يفو  بائتكالا ، ىلع 

نافوتبيرتلا

دسجلا صاصتما  نم  نافوتبيرتلا  ينيمألا  ضمحلاب  ةينغلا  ةمعطألا  لهست 

ىلع لوصحلا  ىلإ  مسجلا  جاتحي  ثيح  نوتوسلا ؛ عئارلا  يبصعلا  لقانلل 

ىلع بلغتلاو  ةيجازملا  ةلاحلا  سحتل  نوتوسلا  نم  ةبك  تايمك 

: يه نافوتبيرتلا  ضمحب  ةينغلا  ةمعطألا  نمو ب  .بائتكالا 

ففجملا ايوصلا  لوفو  وفوتلا ، جو  ايوصلا ، بيلح  ايوصلا : تاجتنم   �
ةيرحبلا تالوكأملا   �

يمورلا كيدلا   �
ةلماكلا بوبحلا   �

ايلوصافلا  �
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زرألا  �
صمحلا  �
سدعلا  �

ادوسلا لوفلاو  قدنبلا   �
ضيبلا  �

سمشلا راود  روذبو  مسمسلا ، روذب   �
اجيموألا ٣

يتلا ةيئايميكلا  تابكرملا  نم  رخآ  عون  يه  ةينهدلا  اجيموأ ٣  ضحأ  نإ 

رود هل  مهملا  اذغلا  رصنعلا  اذهف  بائتكالا ؛ جالع  ىلع  دعاست  اهنأ  تبث 

اًعون ةيئايميكلا  اجيموأ ٣  تابكرم  ربتعتو  .ةديجلا  ةحصلاب  عتمتلا  يويح يف 

عاونأ ةعبرأ  نم  ةدحاو  يهو  ةددعتملا ؛ ةعبشملا  غ  نوهدلا  عاونأ  نم 

وحن ىلع  فارتعا  كانهو  .ماعطلا  نم  مسجلا  اهدمتسي  نوهدلا  نم  ةيسيئر 

ةمهم اجيموألا ٣ ، اهنيب  نم  ةددعتملا ، ةعبشملا  نوهدلا غ  لك  نأب  ديازتم 

نم اهدمتسي  هنأ  ينعي  ام  مسجلا ؛ اهزرفي  نأ  نك  نكل ال  ناسنإلا ، ةحصل 

روعشلا ىلإ  ةيئاذغلا  اجيموأ ٣  رصانع  صقن  يدؤي  دقو  .اذغلا  كماظن 

.ةيسفنلا ةحصلاب  ةقلعتملا  تالكشملا  نم  هغو  بائتكالاب 

: ةعئارلا اجيموأ ٣  نوهد  رداص  ةاق  كيلإو 

كسألا  �
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الوناكلا تيز   �
نوتيزلا تيز   �

ناتكلا روذب  تيز   �
زوجلا  �

لازغلا محل   �
كيلوفلا ضمح 

نأ ثاحبألا  ترهظأو  بائتكالل ، اًعئار  ًابراحم  كلذك  كيلوفلا  ضمح  ربتعي 

ةضرع كأ  كيلوفلا  ضمح  نم  ةضفخنملا  تايوتسملا  باحصأ  صاخشألا 

اطيربلا ةيبطلا  ثوحبلا  سلجم  ءلعلا يف  ىصوأ  دقو  .بائتكالاب  ةباصإلل 

عنمل ايموي  كيلوفلا  ضمحب  ةينغلا  ةمعطألا  نم  ةبك  تايمك  لوانتب 

، ءاملا ةباوذلا يف  تانيماتيفلا  نم  كيلوفلا  ضمح  ربتعيو  .بائتكالاب  ةباصإلا 

قيرط نع  ضئافلا  نم  صلختيو  ةليوط ، ةرتف  اهب  ظافتحالا  مسجلل  نك  الو 

كيلوفلا يف ضمح  تايوتسم  اًروصق يف  اعي  دق  انم  ايأ  نأ  ينعي  ام  لوبلا ؛

لوانت دعاسيسو  .مسجلا  ماتيفلا يف  اذهب  ظافتحالا  بعصلا  نمف  تقو ؛ يأ 

.كمد ةيلاع يف  كيلوفلا  ضمح  تايوتسم  ىلع  ظافحلا  ىلع  ةيلاتلا  ةمعطألا 

رمحألا ردنمشلا   �
خنابسلا  �
يلكوربلا  �
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وداكوفألا  �
نويلهلا  �

ةففجملا ايلوصافلا   �
لسكورب بنرك   �

مويسينغاملا

وهو بائتكالا ، ضارعأ  روهظو  مويسينغاملا  صقن  ب  ةقيثو  ةلص  كانه 

ةيندعملا حالمألا  نم  هنأ  بناج  ىلإ  مويسلاكلل ، مسجلا  صاصتمال  يرورض 

ىلع مسجلا  ةدعاسمل  ةيرظكلا  ددغلا  اهيلإ  جاتحت  يتلا  ةبولطملا  ةيساسألا 

جالع ىلع  كدعاسي  نأ  مويسينغاملا  تايوتسم  عفرل  نكو  .رتوتلا  عم  ملقأتلا 

لوانت كنك  اذهلو ، .بائتكالاو  قاهرإلاو ، مونلا ، تالكشمو  يلضعلا ، دشلا 

ىلإ مويسينغاملا  رصنع  ةفاضإو  ةيلاتلا ، ةمعطألا  نم  ضعب 

: اذغلا كماظن 

خنابسلا  �
وداكوفألا  �
عشلا  �

طقيلا روذب   �
سمشلا راود  روذب   �

يليزاربلا زوجلا   �

٢٣٤



زوللاو ءادوسلا  ةطنحلا   �
ماتيف ب ٦

ةيلباق نم  دحلا  ىلع  ةدعاسملل  اًعئار  اًنيماتيف  اًديدحت  ب ٦  ماتيف  ربتعي 

هنوك بناج  ىلإ  ةيجازملا ، ةلاحلا  نم  نسحي  هنأ  ك  ةيجازملا ، ةلاحلا  غت 

تاداع سحت  ىلع  كلذك  دعاسيو  لاعفنالا ، ةعرس  جالع  يف  ًالاَّعف  اًرصنع 

ماتيفب ةينغلا  ةمعطألا  لمتشتو  .بائتكالا  ضارعأ  ةدح  فيفخت  يفو  مونلا ،

: ىلع ب ٦ 

ةولحلا اطاطبلا   �
ةلماكلا بوبحلا   �

وفوتلا � ج 
تارسكملا  �
روذبلا  �
لوقبلا  �
وداكوفألا  �
شمشملا  �
نويلهلا  �

ماتيف د

امدنع هزرفي  مسجلا  نأل  كلذ  سمشلا ؛ ةعشأ  ماتيفب  د  ماتيف  فرعي 
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يذلا ديحولا  ماتيفلا  وهو  سمشلل ، ةيجسفنبلا  قوف  ةعشألل  دلجلا  ضرعتي 

ربتعي .تانومرهلا ك  نم  ايلمع  ربتعي  كلذلو  ةيعيبط ؛ ةروصب  مسجلا  هنوكي 

يفطاعلا بارطضالا  ىضرم  ةدعاسمل  ايساسأ  ايئاذغ  اًرصنع  د  ماتيف 

نمم بارطضالا  اذه  ىضرم  نأ  تاساردلا  ىدحإ  تتبثأ  ثيح  يمسوملا ؛

ًاظوحلم اًنسحت  مهتالاح  تدهش  دق  ماتيف د  نم  ةدئاز  تايمك  ىلع  اولصح 

ةينغلا ةمعطألاو  .دحاو  رهش  لالخ  بائتكالا  ضارعأب  قلعتي  يف 

: يه ماتيفب د 

يربمجلا  �
بيلحلا  �

دقلا كمس   �
ضيبلا  �

ك اهيلع ، لوصحلا  لهسيو  نمثلا ، ةصيخر  اهنأب  ماتيف د  تالمكم  زيمتتو 

ةدئافلا ميظع  هل  اهايإ  كؤارشف  بائتكالا ، ىلع  بلغتلا  ىلع  دعاست  اهنأ 

.كلاومأل اًرادهإ  نوكت  نلو  كيلإ ، ةبسنلاب 

اهبنجت بجي  ةمعطألا  نم  ةيساسأ  عاونأ  ةسمخ 

( اهليلقت لقألا  ىلع  وأ  )

ىلإ رظنن  امدنعف  كلذك ؛ هلوانتن  ا ال  لب  بسحف ، هلوانتن  ا  رمألا  قلعتي  ال 

ينغلا اذغلا  ماظنلا  نأ  كش يف  هنأ ال  دجن  بائتكالا ، ببست  يتلا  ةمعطألا 

.ئيس وحن  ىلع  ةيجازملا  انتلاح  يف  رثؤيس  تايركسلاو  حالمألاو ، نوهدلاب ،
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انتلاح يف  رثؤت  ةنيعم  ةمعطأ  كانه  نأ  ثاحبألا  نم  ثكلا  ترهظأ  دقو 

، ةجلاعملا ةمعطألا  ىلع  موقت  يتلا  ةيئاذغلا  ةمظنألا  نأو  بلسلاب ، ةيجازملا 

، لومخلاب مسجلا  روعش  يف  مهست  ثيدحلا ، رصعلا  تس  نم  يه  يتلا 

.بائتكالاو رتوتلاب ، انروعشو 

ركسلا

نأ ببسلا يف  عجريو  ركسلا ؛ هنأ  دجنسف  ةلكشملا ، نمكم  نع  ثحبن  انك  اذإ 

ىوتسم عفري  هنأ  ىلإ  بائتكالا  يف  يبلسلا  ثأتلا  اذه  لثم  ركسلل  نوكي 

مث نمو  خملا ؛ نوتوسلا يف  ىوتسم  عفري  هنأ  بناج  ىلإ  مدلا ، لوسنإلا يف 

اهنع جتني  ةفئاز ، ةيسفن  ةيئايميك  ةوشنب  مسجلا  روعش  يف  ركسلا  ببستي 

ةبكلا تاعرجلا  لوانت  ببستي  ام  ةداعو  .ةيجازملا  ةلاحلا  فئاز يف  نسحت 

خملا زارفإ  ةيلمع  ءاطبإ  يف  ةليوط ، ةرتف  رادم  ىلع  رارمتساب ، ركسلا  نم 

ةيمك نم  مسجلا  للقي  امدنعو  .اًما  ةيلمعلا  هذه  فقوتت  وأ  نوتوسلا ،

فسأللو كلذك ، تقو  يأ  ةحاتملا يف  ةيمكلا  لقت  اهزرفي ، يتلا  نوتوسلا 

.بائتكالا ىلإ  خملا  نوتوسلا يف  صقن  يدؤي 

ىلع ظفاحي  هيلعف ل  ركسلا ، نم  ةبك  تايمك  لوانتي  صخشلا  ناك  اذإو 

بنجتل ركسلا  نم  ديزملاو  ديزملا  لوانتي  نأ  خملا ، يف  نوتوسلا  ىوتسم 

هل ببستي  ام  وهو  ةيعيبطلا ؛ ةيجازملا  هتلاحب  ظافتحالاو  بائتكالاب ، روعشلا 

ام ركسلا ؛" ضافخنا  ركسلا / عافترا   " ب حجرأتلا  ةرئاد  لخاد  قلعي  نأ  يف 

هنأب رعشي  ركسلا   نم  ديزملا  ىلإ  كلذ  دعب  مسجلا  جايتحا  ىلإ  يدؤي 

ثيح لوحكلا ؛ نامدإو  ةرئادلا  هذه  ب  ةدع  تاهباشت  كانهو  يعيبط ." "
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ثأتلا بلجل  لوحكلا  نم  ديزملاو  ديزملا  لوانت  ىلإ  لوحكلا  نمدم  جاتحي 

، سكعلا ىلع  نكلو  .ةيادبلا  يف  هايإ  هحن  لوحكلا  ناك  يذلا  هسفن  زكرملا 

؛ هلمحت ىلع  مسجلا  ةردق  ديزت  لوحكلا ، نم  تاعرج  نمدملا  لوانت  لك 

.ربكأ ةعرج  لوانت  ىلإ  هتجاح  ديزتف 

ةقاط مسجلا  دلوي يف  ةرمتسم  ةروصب  مدلا  ركسلا يف  تايوتسم  عافتراو 

اذه نم  برهلا  بعصلا  نم  فسأللو  .اًمود  اهب  رعش  ارو  اهداتعا ، ةفئاز 

لافطألا ل  قوحسم  ىتحف  ركسلا ؛ ىلع  يوتحت  يتلا  ةمعطألا  نم  عونلا 

ىلعو .ةياغلل  ةركبم  نس  نم  ركسلا  قاذم  داتعن  انلعجي  ام  هيلع ؛ يوتحي 

ظحلتس مايأ  ةثالث  لالخو  ركسلا ، ءاهتشا  ىلع  بلغتلا  نك  كلذ ، نم  مغرلا 

.ىرخأ ةمعطأ  ىلع  كدتعاب  كئاهتشا  ةجردو  ةيجازملا  كتلاح  ًابك يف  ًاقراف 

حلملا

يدؤتو ىلكلا ، فئاظو  للخ يف  ثادحإ  حلملا يف  نم  ةبكلا  تاعرجلا  ببستت 

ىلكلا ىلإ  جاتحن  اننإف  اذل  قاهرإلاو ؛ بائتكالاب  روعشلا  ىلإ  ىلكلا  تالكشم 

لمكأ ىلع  اهفئاظو  يدؤت  نأ  عطتست  اذإف   ةيويحلاب ؛ روعشلا  لجأ  نم 

نم يلفسلا  ءزجلا  أب يف  روعشلاو  نهولاب ، نيرعاش  رمألا  انب  ىهتني  هجو ،

رارمتساب ضاحرملا  ىلإ  باهذلا  ىلإ  رطضنو  تبكرلا ، يف  فعضو  رهظلا ،

؛ اًديدحت تبكرلا  يف  لصافملا ، يف  حالمألا  بسرتت  ام  ةداعو  .انتناثم  فعضل 

الو .مزيتامورلاو  لصافملا  باهتلاب  ةباصإلا  ىلإ  دعب  يف  يدؤي  دق  ام  وهو 

دوجوملا يف حلملا  مأ  يداعلا ، ماعطلا  حلم  ناكأ  ءاوس  حالمألا ، ردصم  قرف يف 

، يغبني ك  انيدل  ىلكلا  لمعت  اذإو   .ةدحاو  ةجيتنلاف  ةجلاعملا ، ةمعطألا 
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ىلإ ليوطلا  ىدملا  ىلع  يدؤيس  ام  وهو  ةديج ؛ ةلاحب  اننأب  رعشن  الف 

.بائتكالاب روعشلا 

نيب مويلا ، يف  حالمألا  نم  اًمارج  وحن ٩-١٢  طسوتملا  يف  لوانتن  نحنو 

هنم يف تامارج  نم ٦  كأ  لوانت  مدعب  ةيمسرلا  ةيحصلا  تاداشرإلا  انيصوت 

نم اهلوانتن  يتلا  حلملا  ةيمك  عابرأ  ةثالث  أتو  ةحوسمم .) ياش  ةقعلم   ) مويلا

، ءاسحلا نم  ةفلتخملا  عاونألاو  راطفإلا ، بوبحك  ةجلاعملا ، ةمعطألا 

ضعب لوانتي  انعيمج  ًابيرقتو  تيوكسبلاو ؛ ةزهاجلا ، تابجولاو  تاصلصلاو ،

لزنملا يف  ةدعم  تابجو  نولوانتي  نيذلا  صاخشألا  ىتح  ةمعطألا ، هذه 

تايمك ىلع  يوتحت  ار  يتلا  تيوكسبلاو  زبخلاك  ةمعطأ  ةداع  نورتشي 

مارج ةفاضإ ١.٥  انيلع  بجي  نابسحلا ، رمألا يف  اذه  عضوبو  .حلملا  نم  ةبك 

.هسفن قرولا  كبشم  نزوب  ردقي  ام  وهو  انماعط ؛ ىلإ  مويلا  يف  حلملا  نم 

اهلوانتن يتلا  حالمألا  ةعرج  انللق  اذإ  ةيناطيربلا ، ةيذغتلا  ةسسؤمل  اًقبطو 

لدع ةيغامدلا  تاتكسلاب  ةباصإلا  ةبسن  لقتسف  مويلا ، يف  تامارج  ىلإ ٦ 

متيس هنأ  ينعي  ام  لدع ١٥٪ ؛ ةيبلقلا  تامزألاب  ةباصإلا  ةبسن  لقتو  ، ٪٢٠

اًماظن انعبتا  اذإ  اننأ  بناج  ىلإ  ماع ، لك  صخش  وأ ٣٠٠٠٠  وحن ٢٠٠٠٠  ذاقنإ 

بسحف تاوارضخلاو  هكاوفلاو ، ةيعيبطلا ، موحللا  ىلع  طقف  موقي  ايئاذغ 

هيلع لصحن  يذلا  مويدوصلا  رادقم  لقيسف  حلملا ، نم  ةيمك  ةيأ  ةفاضإ  نود 

وه شهدملا  نإف  اًعبط ، ماعطلا  ىلإ  حلملا  فيضن  اننأ  عمو   ٪. لدع ٨٠-٨٥

ةيمك لمجم  نم  ىوس ١٥-٢٠٪  لداعت  ال  اهفيضن  يتلا  ةيمكلا  هذه  نأ 

انروعش ىلإ  يدؤت  ام  يه  ةيقبتملا  ةلئاهلا  ةيمكلا  هذهو  اهلوانتن ، يتلا  حالمألا 
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.بائتكالاو لومخلاو ، رتوتلاب ،

ةراضلا نوهدلا 

نم ةيلاع  ةبسن  ىلع  يوتحت  يتلا  ةمعطألا  ةيبرغلا  لودلا  نم  ديدعلا  قشعت 

، ريزغ تيز  يف  ةيلقملا  كسألاو  ةيلقملا ، سطاطبلا  قئاقر  لثم : نوهدلا ،

قشعن اننأ  ك  ريزغ ، تيز  يف  ةيلقملا  سطاطبلا  روشقو  يلقملا ، جاجدلاو 

حوفت امدنع  ةصاخ  تانجعملاو ، كعكلاو ، تيوكسبلاو ، ىلحملا ، كعكلا 

ىلإ ًابيط  اهقاذم  لعجي  يذلا  ام  نكلو  زبخملا ، تانجعملا يف  مسق  نم  اهتحئار 

ةعبشم نوهد  ىلع  يوتحت  اهلك  اهنأ  يه  كلذ  يف  ببسلا  ةجردلا ؟ هذه 

، ذيذللاو مِسدلا ، قاذملا  كلذ  اهحن  يذلا  رصنعلا  يهو  ةلوحتم ؛ نوهدو 

هراضمو هعفانم  لوانتن  ثيح  ةيجازملا ؛ ةلاحلل  نسحملاو  يهشلاو ، ينغلاو ،

.انتحصب ةراض  اهنأ  فرعن  اننكل  قاذملا ، ةبيط  ةمعطأ  يهف  دحاو ، نآ  اًعم يف 

نأو كروعش ، يف  ايلعف  ثأتلا  ةمعطألا  هذه  ناكمإب  نأ  اًضيأ  تفرع  لهف 

؟ ةديجلا ةيجازملا  ةلاحلاو  ةيويحلاو ، ةقاطلا ، كبلس  اهناكمإب 

نارج يد  ساملاب  سال  ةعماج  ءلع  اهارجأ  ةثيدح  ةسارد  تحضوأ  دقو 

ةبسنب ةضرع  كأ  ةعيرسلا  ةمعطألا  لهتسم  نأ  ةطانرغ  ةعماجو  ايرانك 

ال نيذلا  وأ  ةليئض ، تايمك  اهنم  نوكلهتسي  نمم  بائتكالاب  ةباصإلل   ٪٥١

ةيوق ب ةقالع  كانه  كلذ ، ىلع  ةوالع  .قالطإلا  ىلع  ةمعطألا  هذه  نولوانتي 

ةباصإلا رطخ  داز  ةعيرسلا ، ةمعطألا  كالهتسا  داز  لكف  " ؛ نيرمألا

ةبك ساجيليف " زيشناس  انيدوملأ   " ناسل ىلع  ءاج  ك  كلذو  بائتكالاب ،"

.ةساردلا هذه  ثحابلا يف 
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ةمعطألا نم  ةبك  تايمك  اولوانت  نيذلا  كئلوأ  نأ  كلذك  جئاتنلا  ترهظأو 

، ًاطاشن لقأو  جوزتم ، اًصاخشأ غ  اونوكي  نأب  ةيلتحا  كأ  اوناك  ةعيرسلا 

هذه دارفأ  ب  عئاشلا  نم  ناك  ك  ةئيس ، ةيئاذغ  تاداع  اوعبتي  نأو 

.عوبسألا ةعاس يف  نم ٤٥  كأ  لمعلاو  خدتلا ، ةعومجملا 

هداتعتسو مسدلا ، عوزنم  بيلحلا  ِرتشا  راكفألا : ضعب  كيلإ  نذإ ؟ لحلا  ام 

وأ راخبلا ، ىلع  وهطملا  وأ  زوبخملا  ماعطلا  برجو  كيدل ، قوذتلا  معارب 

، اًضيأ دبزلا  مادختسا  نم  دح  .يلقملا  ماعطلل  ليدبك  يوشملا  وأ  قولسملا ،

موحللا لدبتسا  كلذك  .وهطلل  نوتيزلا  تيز  نم  ةشر  هنم  ًالدب  مدختساو 

مدختسا تايولحلا ، قابطأ  لمعلو  .عوبسألا  يف  ترم  ايلوصافلاب  ءارمحلا 

.جلثملا هكاوفلا  بارش  وأ  جلثملا ، يدابزلا  وأ  نوهدلا ، نم  ةيلاخلا  تاجلثملا 

نابلألا تاجتنم 

نأ رابتعا  ىلع  انيبرت  دقل  ةيجازملا ؟ انتلاح  يف  نابلألا  تاجتنم  رثؤت  فيك 

مونلا لبق  ئفادلا  بيلحلا  نم  ًابوك  نأو  انتحصل ، ةديفم  هتاقتشمو  بيلحلا 

نم ةحيرش  عم  جلا  نم  ةعطق  لوانت  اندتعا  كلذكو  .انتيذغت  هنأش  نم 

، عئار ةيلحت  قبطك  ةقوفخملا  ةدشقلاب  كعكلا  لوانتو  ةفيفخ ، ةبجوك  زبخلا 

؟ تاداعلا هذهل  ةيبلسلا  راثآلا  نع  اذام  نكل 

ىوتسم عفر  اهنك  يتلا  ةعبشملا  نوهدلاب  ةينغ  نابلألا  تاجتنم  نإ 

طيبثتو خملا ، ةيومدلا يف  ةرودلا  فعض  ببستلاو يف  مدلا ، لورتسيلوكلا يف 

يف ًالاعف  اًرود  بعلت  يتلا  نوتوسلاك ، ةيبصعلا ، تالقانلا  نيوكت  ةيلمع 

.ةيجازملا انتلاح  ىلع  بلسلاب  أيس  اهئادأ  روصق يف  يأ  نأ  ينعي  ام  هب ؛ رعشن 
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تاقتشم عيمج  يف  دوجوملا  زوتكاللا  نم  ةيساسح  انم  ثكلا  اعيو 

، اهمضه انماسجأل  نك  الو  اهلمحتن ، ال  يتلا  ةمعطألا  انلوانت  اذإو  .نابلألا 

اهنإ يف ىتح  مسجلل ؛ لئاه  ررض  ىلإ  ايئزج  ةموضهملا  ماعطلا  تائيزج  لوحتت 

اهنأ ك  ءاضعألا ، وأ  لصافملا ، وأ  دلجلا ، باهتلا  يف  ببستت  نايحألا  ضعب 

ىلع اندعاست  يتلا  ةمهملا  ةيويحلا  تايلمعلا  كلت  س  لطعت  ام  ًانايحأ 

فاشتكاو تاجلثملا ، نع  داعتبالا  كيلع  كلذل  .لضفأ  لاح  انلعجتو يف  ملقأتلا 

.ةجالثلا دَِّربُم  نابلألا يف  تاقتشم  نم  ةيلاخلا  ةمعطألا  بئاجع 

ضيبألا قيقدلا 

قيقدلا نم  دعُم  وهو  بائتكالاب ؛ روعشلل  ايقيقح  ًاثم  ضيبألا  زبخلا  ربتعي 

تارديهوبركلا نمض  ربتعي  يذلا  روشقملا ، حمقلا  نم  جرختسملا  ضيبألا 

يتلا ةمعطألل  فينصت  وهو  ةياغلل ، عفترملا  يميسيالجلا  رشؤملا  تاذ  ةرركملا 

زوكولجلا يف ىوتسم  ماعلا يف  اهثأت  ىلع  ًءانب  تارديهوبركلا  ىلع  يوتحت 

امأ ضفخنم ، يميسيالج  رشؤم  تاذ  صاصتمالا  ةئيطب  ةمعطألا  ربتعتو  .مدلا 

ةلأسم يهو  عفترم ؛ يميسيالج  رشؤم  تاذ  يهف  صاصتمالا  ةعيرس  ةمعطألا 

صاصتمالا ةعيرس  نم  ًالدب  صاصتمالا  ةئيطب  ةمعطألا  رايتخا  نأل  ةمهم 

؛ بائتكالا اعت  امدنع  مدلا  يف  زوكولجلا  ىوتسم  يف  نزاوت  ثادحإ  هنك 

.اًرارقتسا كأ  ةيجازملا  كتلاح  لعجيس  ام  وهو 

ةيلصألا هرصانع  نإ  ىتح  ةبك ، ةجرد  ىلإ  رركم  ضيبألا  قيقدلا  نإ 

، تانيماتيفلاو ةيحصلا ، تويزلاو  فايلألا ، لثم : هنم ، ةعوزنم  ةيعيبطلا 

كلذكو اهنم ، ةعوزنم  ةرركملا  تارديهوبركلا  هذهو  .ةيندعملا  حالمألاو 
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تازوبخملا عيب  تالحم  نوناقلا  ربجي  يتلا  ةيساسألا  ةيئاذغلا  اهرصانع  مظعم 

.يعانطصا لكشب  نكلو  مهتازوبخم ، ىلإ  اهتفاضإ  ىلع 

ترعش مث  ضيبألا ، زبخلا  نم  ةدعم  ءادغلا  ىلع  ةطش  اًموي  تلوانت  له 

؟ ةياغلل بعتم  كنأل  رهظلا  دعب  ةلوليق  ذخأ  ىلإ  جاتحم  كنأب  اهدعب 

دقف هتلوانت ؛ يذلا  ضيبألا  زبخلاب  ةقيثو  ةقالع  اهب  رعشت  يتلا  ةلاحلا  هذهل 

بوبح ةرشق  عزن  مت  كلذكو  هفايلأ ، مظعم  نم  ضيبألا  زبخلا  اذه  َدِّرُج 

لخاد ضيبألا  زبخلا  ةحيرش  رير  لعجي  ام  حمقلا ؛ نجو  ةديفملا ، حمقلا 

ضيبألا يف زبخلا  يف  فايلألا  صقن  ببستي  دقو  .ادج  ةبعص  ةلأسم  ءاعمألا 

، ًالوسكو ًابعتمو ، بضغلا ، عيرس  باصملا  لعجيف  ةعيظف ، ةلاح  وهو  كاسمإلا ،

ورئاخو نولماخ  اننأب  رعشن  اننأ  بجع يف  كلذل ال  ماع ؛ هجوب  ةئيس  ةلاح  يفو 

مونيليسلا هنم  عوزنم  ضيبألا  قيقدلا  نإف  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .ىوقلا 

لصحن ال  مث ، نمو  بك ؛ دح  ىلإ  ةبرتلا  انم  اهدمتسي  يتلا  ةيعيبطلا  تويزلاو 

ىلإ ةلماكلا ، بوبحلا  يف  ةدوجوملا  ةيجازملا  ةلاحلل  ةيساسألا  تاززعملا  ىلع 

مكحتلل يساسأ  رصنع  وهو   ) موركلا نم  ةليلق  بسن  ىلع  يوتحي  هنأ  بناج 

ب؛ تانيماتيف  ةعومجمو  ديدحلاو ، كنزلاو ، مدلا ،) يف  ركسلا  ىوتسم  يف 

.بائتكالا ضارعأل  ةففخملاو  ةعانملل  ةززعملا 

لضفأ لعلو  ضفخنملا ، يميسيالجلا  رشؤملا  تاذ  زبخلا  عاونأ  نع  ثحبا 

بوبحلا لثم : ةنشخلا ، بوبحلا  ىلع  يوتحت  يتلا  كلت  يه  عاونألا  هذه 

بوبحو رمسألا ، لماكلا  قيقدلاو  لماكلا ، حمقلا  قيقدو  ىحرلاب ، ةنوحطملا 

.رادواجلا
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تايمويلا رتفد  ةمعطألاب يف  ةاق  لمع  طاشن :

يذلا نسحتلا  ظحالتو  ىرخأب ، ماعطلا  نم  ةليلق  ًافانصأ  لدبتست  ال   

أدبت نأ  وه  هلعفت  نأ  كيلع  ام  لكف  مايأ ؟ ةثالث  نوضغ  يف  هب  رعشتس 

ةلاحلا ةفرعم  كل  ىنستت  ىتح  اهلوانتت ؛ يتلا  تابورشملاو  تالوكأملا  نيودتب 

.هتلوانت يذلا  ماعطلا  عون  ءوض  اهب يف  رعشت  يتلا 
مويلا ناكملا بارشلا / ماعطلا تقولا لبق ةيجازملا  ةلاحلا  دعب ةيجازملا  ةلاحلا 

، ِقَلق وأ  ديعس ، وأ  كهنم ، وأ  بئتكم ، ةيجازملا : ةلاحلا  عونل  تاحارتقا 

، جهتبم وأ  رِجَض ، وأ  ديحو ، وأ  يلوفط ، وأ  نيزح ، وأ  بضاغ ، وأ  نئمطم ، وأ 

.لمألاب معفم  وأ  رويغ ، وأ 

يمويل  ضارعتسا   �
يه  ةنيعم  ةمعطأ  اهتشا  ةراثإ  ىلإ  يدؤت  يتلا  لماوعلا   �

اهيلع  لمعلا  ىلإ  جاتحأ  يتلا  رومألا   �
ٍعاو وحن  ىلع  ماعطلا  لوانت  لمأت : نير 

ةقيرط غ نم  ماعطلا  انلوانت  ةقيرط  ليوحت  ىلإ  اذه  لمأتلا  نير  فدهي 

اذهو نوكن ؛ نم  ددحي  هلوانتن  يذلا  ماعطلاف  ةيعاو ؛ ةقيرط  ىلإ  ةيعاو 

لوانت دئاوف  نمو  .هل  نانتمالاب  روعشلاو  انماعط  ىلع  زيكرتلا  ىلع  اندعاسي 

نمو هيلإ ؛ هبتنت  امدنع  لضفأ  نوكي  ماعطلا  قاذم  نأ  ةيعاو  ةقيرطب  ماعطلا 

كنأب رعشتو  متهاب ، لكأت  كنأل  لقأ  ةيمك  لوانتت  ك  كأ ، هب  عتمتست  مث 

ةقلعتملا رعاشملا  ةجلاعم  أدبتو  ةنيكسلاو ، ءودهلا  نم  ةحاو  يف 
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.ماعطلا لوانتب 

لعفاو ماعطلا ، لوانتب  صاخلا  لمأتلا  نير  ةسرمل  بسانملا  ناكملا  ئيه 

لبق هلوانتتل  كمامأ  هعضت  ام  لك  لمأت  .ماعطلا  لوانت  بسحف : اًدحاو  ًائيش 

يف ركفتلل  ةظحل  ذخو  .هتحئارو  هلكشو ، هماوقو ، هنول ، ظحال  لعفت : نأ 

ةلحرم مث  هتعارز ، متت  وهو  هليختو  .كتدئام  ىلإ  لصو  فيكو  هردصم ،

ىلع دمتعي  ماعطلا  اذه  ناك  اذإو  .كيلإ  هلوصو  مث  هعمج ، ةلحرم  مث  هو ،

تنأ لوانتت  نأ  لجأ  نم  حبذ  دق  ناويحلا  اذه  نأ  ةقيقح  رِّكفف يف  محللا ،

.ةمعنلا هذه  لمأتو  هموحل ،

مأ حلام ، وه  له  .هقاذ  رعشاو  هماوقب ، رعشاو  كماعط ، نم  ةمضق  ذخ 

؟ شمرقم مأ  ل ، مأ  جزل ، وه  مأ  غضملا ، بعص  وهأ  يضمح ؟ مأ  يركس ،

كيذغيأ ةيويكلا ؟ داوملا  مأ  ةبرتلا  قاذ  رعشتأ  يبيبُح ؟ مأ  لئاس  وهأ 

ةيأ ردصت  الو  اهايإ ، كمسج  حن  يتلا  ةيئاذغلا  ةميقلا  لمأت  هعلتبت ؟ نيب 

وه هلبقت ك  لب  ماعطلا ، اذهل  تاداقتنا  وأ  ماكحأ 

.بسحف طبضلاب 

ةيزيفحتلا تارابعلا 

دقف لعفأ ؛ نأ  ضرتفملا  نم  ناك  يمسج ك  ةلماعم  مدعل  يسفن  حماسأ 

.تقولا كلذ  فرعأ يف  ام  لضفأ  يه  كلت  يتلماعم  تناك 

.ديعس تنك غ  اذإ  ىتح  هيلإ  جاتحي  ام  هيطعأو  يمسج  ىلإ  عمتسأ 

نأ ىلع  دعاسيس  ام  وهو  يمسج ؛ ىلإ  يهابتنا  نم  اًضعب  يلوأس  ام  اًاد 
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ةخسارلا يف اهروذج  دت  ةعئار  ةرجش  لثم  اًرارقتساو ، ًاتابث  كأ  نوكأ 

.ضرألا
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ةوطخلا ١٠

ةداعسلا ىلإ  لوصولا 

بائتكا الب  اًديعس  شيعلل  قرط  ا 

طابترالا وأ  بيصنايلا ، حبر  يف  ةداعسلا  تسيل  دئاسلا ، يأرلا  سكع  ىلع 

سفنلا ملع  هاجتال  اًقفوف  ًاثك ، كلذ  نم  اًقمع  كأ  رمألاف  يلاثم ؛ جوزب 

رس لعلو  .اهتيمنت  اننك  ةينهذ  ةلاح  يه  ةداعسلا  ديدجلا ، اجيإلا 

نمكت ىرخأ ، تلكب  وأ  ةيلاحلا ،" ةظحللا   " يف نمكت  اهنأ  وه  ةداعسلا 

ةرماغلا ةداعسلا  هذهب  عتمتلا  اننك  هنأو  هجراخ ، ال  انم ، لك  لخاد  ةداعسلا 

ةيلاخ ةيلاحلا " ةظحللا   " نأ وهف  كلذ  ببسلا يف  نع  امأ  ديرن ، تقو  يأ  يف 

.فوخلاو قلقلا  نم 

ام نكل  نآلا ،" ءيشلا  اذه  ديرأ   " روظنم لوح  رودي  اع  يف  شيعن  اننإ 

لك يحنن  ىتح  بيصنايلا  حبرن  نأ  ديرن  نحنف  ةداعسلا ؛ وه  اقح  هديرن 

اننأب رعشن  يلاثم   ةايح  كيرش  نم  جاوزلا  ديرنو  ًابناج ، ةيداملا  انفواخم 

اننك ةزفق ال  يهو  لبقتسملا ، ىلع  انلوقع  زكرت  رومألا  هذه  نكل  نوبوبحم ،

.ىرخأ ةرم  ةيلاحلا  ةظحللا  ىلإ  دوعنس  دغلا ، ىلإ  لصن  امدنع  اننأل  اًدبأ ؛ اهزفق 

هنأو كانه ، ىلإ  انلوصو  دنع  هب  رعشنس  ام  روصت  ةلواحم  انلاب يف  لغشن  كلذل 

.نآلا ةداعسلا  هذهب  روعشلا  تقولا  اذه  ةليط  انتعاطتساب  ناك 

داحلا بائتكالا  انم  اوناع  نمل  ةبسنلاب  ةيرظنلا  هذه  ةديحولا يف  ةلكشملاو 

انسفنأ دلجك  انتداعس ، قيرط  يف  ليقارعلا  نم  ثكلا  انعضو  دق  اننأ  يه 
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يأ نورخآلا ؛ هكردي  ام ال  وهو  بائتكالا ؛ ىلع  ةرطيسلل  ةلواحم  رارمتساب يف 

.كلذك سيل  هنكل  انعسوب ، كلذ  ناك  ول  ةداعسلاب  رعشنس  انك  اننأ 

تتبث اهنأك  ودبي  رمألا  نإ  لب  ليقارعلا ، هذه  تيبثت  اًعبط  دصقن  نكن  و 

، اهنم صلختلا  ةيفيك  سفتب  طق  هسفن  دحأ  فلكي  و  اهسفنب ! اهسفن 

فرعن انك  ول  اننأل  كلذ ؛ لمع  ةيفيكب  انربخي  رخآ  صخش  ىلإ  جاتحن  نحنو 

أوسألا وه  روعشلا  كلذ  نأل  اًبئتكم ؛ ىقبي  نأ  بحي  دحأ  الف  انلعفل ، ةيفيكلا ،

.اعلا يف 

ام ةيؤر  انيدل  نإف  نآلا ، ةرشاعلا  ةوطخلا  ىلإ  انلصو  اننأ  نم  مغرلا  ىلعو 

حاتفمف بابضلا ؛ لخاد  انسبحب  بائتكالل  حسلا  رمتسن يف  فيك  صوصخب 

ضعب يفو  .اندلوم  ذنم  انراظتنا  يف  ةداعسلاو  ليقارعلا ، ةحازإ  وه  ةداعسلا 

ثملا يف لعلو  ىرخأ ، ةرم  اهتداعتسا  دونو  ةديعسلا ، تاظحللا  ركذتن  مايألا 

ةوطخلا هذه  كل  تعضو  كلذل  ةدقعملا ؛ ةلأسملاب  تسيل  اهتداعتسا  نأ  كلذ 

.بائتكالا نم  صلختلاو  ةداعسلا ، ينجل  اهلعف  كنك  رومأ  ةينا  زاجيإب 

انعوقو بابسأ  ًاخأ  كردن  نأ  ىلإ  انتيؤر  غتت  بائتكالا ، نم  ىفاعتن  نيبو 

.ديدج راسم  كلس  عيطتسن  اهدعبو  لوألا ، ماقملا  بائتكالا يف  يف 

بائتكالا ىلع  بلغتلا  ةلواحم  مدع  : ١

لعفت يتلا  يه  ههاجت  انلعف  ةدر  لب  هلخاد ، انسبحي  ام  وه  بائتكالا  سيل 

ال سئابو ، ًالعف  بئتكم  اًصاخشأ  حبصنو  هعم  نودحوتم  اننأك  نوكنف  كلذ ؛

ةرئاد جراخ  انقيرط  قش  وأ  رمألا ، حالصإ  لواحن  مث  كلذ ، نم  كأ  ءيش 

اذإ نكل  اناوق ، عمجتسن  نأ  لمأ  ىلع  هدض  رارمتساب  براحنو  بائتكالا ،
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يدجت نل  تالواحملا  هذه  نأب  ملع  ىلع  كنإف  نمزملا ، بائتكالا  اعت  تنك 

.اًعفن

يهو بائتكالا ؛ ضارعأ  اعن  ةطاسبب  اننإ  لب  بئتكم ،" اًسانأ   " انسل

ةيعيبط ةرهاظ  بائتكالاف  جورخلا ، حاتف  انكسمأل  اهانلبقت  ول  يتلا  ةقيقحلا 

نوبئتكم اننأ  ةقيقح  لبقت  انيلع  لب  هتبراحم ، ىلإ  نيرطضم  انسلو  ةيرشب ،

كأ نحنف  رخآ ؛ ءيش  الو  بسحف  نوبئتكم  صاخشأ  اننأب  انتيوه  ديدحت  نود 

هترود ذخأب  بائتكالل  حسلابو  .بحلاو  عادبإلاو ، ةحرفلا ، نحن  كلذ : نم 

نلف ةداعسلا  نم  ةلاح  لخاد  انسفنأ  ماحقإ  ةلواحم  امأ  .ىشالتيس  ةيعيبطلا ،

يف ةداعسلا  نأل  كلذ ؛ ةلواحم  ىلإ  نيرطضم  انسل  اننأ  ك  اًعفن ، يدجت 

.لعفلاب انراظتنا 

انلقع وه  بائتكالاب  روعشلا  انلخاد  ززعي  يذلا  ديحولا  ءيشلا 

رارتجالا وأ  انلقع  وه  بائتكالاب  روعشلا  انلخاد  ززعي  يذلا  ديحولا  ءيشلا  نإ 

فواخمو يضاملا  تارسح  بلجي  يبلسلا  كفتلاف  انلقع ؛ هب  موقي  يذلا 

نع ةجتانلا  رعاشملا  جالعل  دهاجنو  رومألا ، عيمج  مهف  لواحنف  لبقتسملا ،

ىتح تقولا  نم  ثكلا  يض  ال  تبكلا ، اذه  ةجيتنو  انلخاد ؛ اهتبكب يف  كلذ 

.رساك شحو  ىلإ  بائتكالا  لوحتي 

بجي كلذ ! لعفل  ةيحالص  كيدل  معن ، لقعلا ، نع  لاصفنالا  لحلا يف  نذإ ،

كدعاستس ام  وهو  يه ؛ ك  رومألا  كرتا  قالطإلا ، ىلع  ركفت  الأ  كيلع 

ديكأتلابو ةنيكسلا -  نطوم  ىلإ  لوصولا  ىلعو  هيلع ، ماتلا  يعولا  ةسرم 

كنكل ةمزألاب ، ًايعاو  كلعجب  ٌّينعم  انه  اه  ماتلا  يعولا  نأ  ملعتلو  .ةداعسلا 
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ةيلخادلا كرداصم  كدعاستس  كلذك  .ًائيش  اهلايح  لعفت  نل  هسفن  تقولا  يف 

ىلإ راكفألا " قراغ يف   " نزاوتم صخش غ  نم  كتلاح : ىلإ  نزاوتلا  ةداعإ  ىلع 

تنأ يذلا  صخشلا  نوكت  نأ  نم  لبقتلا  كنِّكَمُيس  .اًرارقتسا ك  كأ  صخش 

ىلع كنواعيس  جهنملا  نم  الك  نإف  كلذل  ال ؛ مأ  ًابئتكم  تنكأ  ءاوس  هيلع ،

.كسفن ةرارق  دجوي يف  نأ  ضرتفي  ام  لك  مامأ  كلخاد  لاجملا يف  حاسفإ 

يضاملا ىلع  بابلا  قالغإ  : ٢

اًردق كل  اننأو  كلبقتسم ، ددحيس  كيضام  نأ  دقتعت  نأ  ةيرشب  ةمس  اهنإ 

زجعلاب رعشن  انلعجي  دق  يذلا  داقتعالا  وهو  يضاملا ؛ ىلع  ةرطيسلا  نم  ًاليئض 

هذه حرط  نم  لوأ  وه  يسفنلا ، بطلا  سسؤم  ديورف ، ناك  دقو  .ماتلا 

ثحابلا نم  ثكلا  نكل  حلا ، كلذ  ذنم  انكفت  ىلع  تنميه  يتلا  ةيضرفلا ،

رضاح شيع  ىلع  يضلل  لماشلا  صحفلا  ةدعاسم  ةيناكمإ  نآلا يف  نوثحبي 

تقولا ناح  دق  هنأ  ىلإ  ةراشإ  يضاملاب  ثبشتلا  نوكي  دق  عقاولا ، يفو  .دعسأ 

.هنع يلختلل 

غلاب اهل  ةلوفطلا  ةرتف  اهل  انضرعت  يتلا  تامدصلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

، ةلثم تامدصل  اوضرعت  نمم  صاخشألا  نم  ثكلا  كانهف  انيف ، ثأتلا 

مهتايح مدتب  تامدصلا  هذهل  حسلا  مدع  اهنأش  نم  ةقيرط  اودجو  مهنكل 

ةلحرم ثادحأ  نأ  اجيإلا  سفنلا  ملع  حضوأ  كلذ ؟ اولعف  فيكف  غلابك ،

يتلا تاداقتنالا  قيدصت  انرتخا  اذإ  طقف  غولبلا  ةلحرم  يف  رثؤت  ةلوفطلا 

( ةلوفطلا ةلحرم  يف  اهانملعت  يتلا   ) ةئطاخلا ميهافملاو  اهل  انضرعت 

.اهب ةطبترملا  ةيبلسلا  رعاشملا  ةيذغت  رارمتسالاو يف 
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ثادحأ يف  كفتلا  يف  بهسأ  نيح  يننأ  يصخشلا  يروظنم  نم  فرعأ 

يضاملاب يف ةقلعتملا  ةيبلسلا  يرعاشم  أدبت  ةراسلا ، راجت غ  رتجأو  يضاملا ،

اهيلع ةرطيسلا  ةلواحم  اهنيح يف  ةلكشملا  نوكتو  ىرخأ ، ةرم  يلخاد  يمانتلا 

يهابتنا ًةزكرم  يضمأو  قالطإلا ، ىلع  ةبرجتلاب  رمأ  الأ  لضفأ  كلذل  ىرخأ ؛ ةرم 

، ومني هيلع  انهابتنا  زكرن  ام  ناك  اذإو  .ةيضارلا  ةنئمطملا ، ةديدجلا ، اذ  ىلع 

.رضاحلا اهب يف  عتأ  يتلا  معنلاو  يعولا  ىلع  يهابتنا  زيكرتل  ةديعس  انأف 

اًعيمج انيدلو  .ةينادجو  ةيبلسب  ثبشتن  اننإف  يضاملاب ، ثبشتن  انمُد  ام 

ةلماعملا كفتلا يف  ةموادم  قيرط  نع  ةيح  اهانيقبأ  اذإف  انيلع ، ترم  ثادحأ 

اهانذختا يتلا  ةينادجولا -  لعفلا  ةدر  لظتسف  اهل ، انضرعت  يتلا  ةئيسلا 

نإ ام  قرفي ب  مسجلاو ال  انماسجأ ؛ لخاد  اًضيأ  ةيح  ثادحألا - هذه  هاجت 

تاديدهتلا لكل  بيجتسي  ةطاسبب  وهف  رضاحلا ؛ مأ  يضاملا  ديدهتلا يف  ناك 

.لقعلا تاليخت يف  درجم  تاديدهتلا  هذه  تناك  اذإ  ىتح  اهسفن ، ةقيرطلاب 

رضاحلا تقولا  ىشالتت يف  نأ  يضاملا  مالآ  لكل  نك 

وأ ألا ، كردن  نأ  يضاملا  ثادحأ  ىلع  بابلا  هقلغن  هلعفن   نأ  انيلع  ام  لك 

ةظحللا شيعو  نآلا ، انماسجأ  يف  هب  رعشن  يذلا  بائتكالا  وأ  بضغلا ،

ىشالتت نأ  يضاملا  مالآ  لكل  نكو  .انهابتنا  اهددبي  نأ  ىلإ  مات  يعوب  ةيلاحلا 

لخاد بسحف  دجوت "  " لاجملا  اهل  حسفن  نأ  درجمبف  ةيلاحلا ؛ ةظحللا  يف 

مالآلا هذه  ربتعتو  .اهب  انملسو  انررقأ  اننأل  انع ؛ مالآلا  هذه  دعتبتس  انماسجأ ،

نإ ام  يذلا  هيوبأ : هابتنا  ًابذج ال  ءاكبلا  نم  ةبون  طرخني يف  يذلا  لفطلاك 

هذه نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ءاكبلا  نع  فقوتي  ىتح  اهردص ، ىلإ  همأ  همضت 
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قحب ةلاعف  ةقيرط  اهنإف  طئاحلا ، ضرع  ةدقلا  تايرظنلاب  برضت  ةقيرطلا 

.ةعرسب يضاملا  مالآ  نم  صلختلا  يف 

تاعقوتلا حج  حبك  : ٣

امدنع هسحن  روعش  يه  ةداعسلاف  ةعتملاو ؛ ةداعسلا  ب  ِّب  قرف  كانه 

انيدلو اهيلع ، انِدلُو  ةلاح  يهو  ضارو ، نئمطمو ، جهتبمو ، نزتم ، نوكن 

ةظحللا ىلع  هيف  ابصنم  انهابتنا  ناك  تقو  يأ  يف  اهيلإ  لوصولا  ةيناكمإ 

ءارشك يجراخ ؛ ءيش  ىلع  لصحن  امدنع  هب  رعشن  ام  يهف  ةعتملا  امأ  .ةيلاحلا 

نك كلذل  بتارلا ؛ ةدايز يف  يقلت  وأ  رشن ، ةيقافتا  عيقوت  وأ  ةديدج ، ةرايس 

.ةيقطنم كأ  ةيمستلا  هذه  نوكتسو  ةراثإلا " "ـ ب ةعتملا  ةيمست  ةداعإ 

رعشن اننأل  ةداعسلا ؛" "ـ ب اذه  انمهُوي  دق  ديرن ، ام  ىلع  لصحن  امدنعو 

هذه ىشالتت  نإ  ام  نكل  فرودنإلا ، نومره  زارفإ  ةجيتن  ةيعيبط  ةوشنب 

رعشن ةيلاتلا ؛  ةوشنلا " "ـ روعشلا ب ىلإ  جايتحالا  ىلإ  دوعن  ىتح  ةوشنلا ،

دقف ديرن ، ام  ىلع  لصحن  اذإ   اننأ  كلذ ، نم  أوسألاو  .ىرخأ  ةرم  ةعتملا  كلتب 

هنإ ال لئاقلا  ئطاخلا  داقتعالا  ززعي  اذهو  بائتكالا ؛ ةرئاد  ىرخأ يف  ةرم  عقن 

". ةداعسلاب انرِعُشي   " يجراخ  رصنع  كانه  نوكي  نأ  نم  دب 

عتملا قودنص  نع  ًاثحب  ىرخأ  ىلإ  ةعتم  ةظحل  نم  انم  نوثكلا  لقنتيو 

ةعيرسلا تارايسلا  ددع  ناك  همف  ثدحي ؛ ال  اذه  نكل  بائتكالا ، ديدبتل 

ةايحلا وأ  اهينتقت ، يتلا  ءايزألا  يممصم  رهشأل  سبالملا  ىقرأ  وأ  اهكلت ، يتلا 

ةداعسلا نأ  يه  ةقيقحلا  نإف  اهيلإ ، لوصولا  ىلإ  ىعسن  يتلا  ةيلاثملا  ةينهملا 

. انلخاد نمكت 
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امدنعف ةيلاحلا ، ةظحللا  انتاذ يف  عم  انلصاوت  نم  ةيقيقحلا  انتداعس  عبنت 

روعشلا ىلإ  يدؤي  ام  وهو  انتاعقوت ؛ ىوتسم  عفرن  ةيداملا  عتملا "  " ىلع زكرن 

ةظحللا نع  انسفنأ  لصفن  نحنو  .فوخلا  وأ  بضغلا ، وأ  قلقلا ، وأ  رتوتلاب ،

اذه عبطلابو ، .لبقتسملا  ديرن يف  ام  ىلع  لوصحلا  ةيفيك  ىلع  زكرنو  ةيلاحلا 

ىلإ دوعن  كانه ، ىلإ  لصن  امدنع  اننأل  كلذك ؛ لايخ  وه  لبقتسملا 

. ةظحللا هذه 

انيعار ىلعو  انلخاد ، ىمسألا  بناوجلا  ىلع  انزيكرت  بص  ديعن  امدنعو 

نئمطم حبصن  ةظحللا ، هذه  انلخاد  يف  نيدوجوملا  لفطلاو  احلا 

ىلع انمواد  اذإو  .ةداعسلاب  رعشن  اننأ  ىلإ  ةديكألا  ةراشإلا  يهو  حاترمو ؛

انك اذإو  .ةداعسلاب  انروعش  ةيرارمتسا  نم  ديزنسف  رومألا ، هذه  ةسرم 

؛ اهتوالحب عاتمتسالا  لشفن يف  اننإف  قابس ، اننأك يف  ةلاجع  ةايحلا يف  يض يف 

هيمسن يف نأ  اننك  يذلا  يلآلا ، رايطلا  ماظن  قفو  نوجمربم  اننأك  فرصتنف 

لمع ةتو  ئطبن  اننإف  يعوب ، انفرصت  اذإ  نكل  يعولا ،" بايغ   " ةلاحلا هذه 

حبصن مث  نمو  كانهو ، انه  نم  ةيبلسلا  راكفألا  بلج  نع  فقوتيف  انلقع ؛

ةقاطب رعشن  وأ  ةلحنل ، انثتسالا  دهجلا  دهاشن  وأ  ةرهز ، بع  مشنل  اًرارحأ 

.رخآ صخش  نم  ةلئاه  بح 

تحبكو ةداعسلاب ، رهاظتلا  ةلواحم  نع  تفقوت  امدنع  َّيلإ ، ةبسنلابو 

.لابلا ةحاترم  يننأو  يقتاع ، نع  فخ  دق  لمحلا  نأب  ترعش  اعقوت ، حج 

نأ َّيلع  بجي  هنأ  نظأ  ام  نوكأ  نأ  ال  هنوكأ ، ام  نوكأ  نأ  ةيرح  يتيرح ، اهنإ 

، يسفنل اعقوت  فقس  ليلقتبف  .هتايط  يف  ةداعسلا "  " لمحي ام  وهو  هنوكأ ؛

٢٥٣



لاوط هنع  ثحبأ  تنك  ام  وه  اذه  نأ  حضتاو يل  ةنينطلاو ، مالسلاب  ترعش 

! تقولا

فيكتلا ىلع  ةردقلاو  ةنورملا  ةيمنت  : ٤

ةمس تالكشملا  ةهجاوم  دعب  كاوق " عجتسا   " ىلع ةردقلا  وأ  ةنورملا  ربتعت 

ودبت يتلا  فقاوملا  ضعب  كقيرط  ةايحلا يف  يقلتس  كش ، دأ  البف  ةيساسأ ،

ةقيرطب فورظلا  هذه  لثم  عم  لماعتلا  ىلع  كتردق  نوكت  ام  ًاثكو  ةسع ،

.كحاجنو كتداعس  ىدمل  اًسايقم  ةركتبمو  ةيباجيإ 

نم لقأ  تايوتسم  مهيدل  نرملا  صاخشألا  نأ  ةيملعلا  تاساردلا  ترهظأو 

نم ةبعصلا - فقاوملا  ةجيتن  ومنلاو -  روطتلل ، ةيلتحا  كأ  مهنأو  بائتكالا ،

ىلع ةردقلا  يه  ةنورملا  ربتعتو  .ةنورملا  نم  لقألا  تايوتسملا  باحصأ 

، ًانرم تنك  لكو  ةايحلا ، تالكشم  ةهجاوم  دعب  ىرخأ  ةرم  كاوق  عجتسا 

ةبعصلا فقاوملا  عم  لماعتلا  ىلع  ةردقلا  كدعاستو  .كسفنب  كتقث  تداز 

، ةداعسلا ىوتسم  عفرو  نامألاب  روعشلا  ةيمنت  ىلع  ةركتبمو  ةيباجيإ  ةقيرطب 

ةباصإلل ةيلتحا  لقأ  انك  ةنورملاب ، انيلحت  لك  اننأ  تاساردلا  تتبثأ  كلذكو 

، ةنورملا نم  ثكلاب  ىلحتن  ال  اننأ  دقتعن  انك  اذإو  ىدملا ، ليوط  بائتكالاب 

، ةنورملا لاكشأ  دحأ  بائتكالا  نأ  ضعبلا  معزي  دقو  .اهباستكا  اننكميف 

.ةظحللا هذه  اهلمحت يف  اننك  يتلا ال  رعاشملا  نم  انسفنأ  ةيحل  ةقيرط  و

ىلع بلغتلل  انتحلصم  يرسي يف  هلعجو  راسملا  اذه  يغت  اننك  فيكف  نذإ ،

.بائتكالا

فلتخي الو  .انسفنأ  عم  ةقالع  ءانب  يأ  سفنلا ؛ ةقثلاب يف  يغتلا  اذه  أدبي 
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، كتايح كيرش  عم  ةحجان  ةقالع  ديطوت  نع  اهديطوتو  انسفنأ  عم  ةقالع  ءانب 

، ديج لصاوتو  تقو ، ىلإ  جاتحي  تاقالعلا  ديطوت  نأ  ملعتلو  .ءاقدصألا  دحأ  وأ 

ام انسفنأ ؛ عم  لصاوتلا  ىلع  ةردقلا  دقفن  بائتكالاب ، رعشن  امدنعو  .دهجو 

فيك نذإ ، .انع  اولخت  انلوح  نم  نأو  نوديحو ، اننأ  روصت  ىلإ  يدؤي  دق 

؟ كلذ لعفن 

انيلع بجيو  رخآ ، صخش  ىلإ  ثدحتن  اننأك  انسفنأ  ىلإ  ثدحتلا  ىلإ  جاتحن 

لفطلاو احلا  انيعارو  ىمسألا  ةوقلاب  روعشلا  هيف  جمدن  راوح  قلخ  ةلواحم 

ةثالثلا فارطألا  عم  لصاوتلاو  طبرلا  ملعت  كدشسو  .انلخاد  نيدوجوملا يف 

، انركذ كو  .كبلق  ةداعس  وحنو  بائتكالا  ةرئاد  نم  جورخلا  وحن  قيرطلا  ىلإ 

هنكل كلخاد ، يف  قيقرلاو  عيدولا  ءزجلا  وه  كلخاد  يف  احلا  يعارلا  نإف 

.بسحف كتحلصم  لجأ  نم  ىمسألا  ةوقلاب  عتسيو  هسفن ، تقولا  مزاح يف 

ءزجلا وهو  كرعاشم ، عيمج  هلخاد  يف  شيعت  يذلا  كبلق  وهف  لفطلا  امأ 

.نيرخآلا فرطلا  لبق  نم  هب  ءانتعالا  ىلإ  جاتحي  يذلا  كلخاد  دوجوملا يف 

، نونح ةقيرطب  ةلئسأ  كسفن  ىلع  حرطاو  كسفن ، ىلإ  ثدحتلا  أدبا 

ةدعاسملا بلطاف  بيجت ، فيك  ملعت  نكت  اذإو   .كنع  بيجت  اهدجتسو 

يف دوجوملا  لفطلا  لأست  دق  لاثملا ، ليبس  ىلعو  .طقف  ىمسألا  ةوقلا  نم 

نأ كنك  مث  بضغلاب ، رعشي  هنإ  ًالئاق  كبيجيو  مويلا ، هلاح  نع  كلخاد 

ببسب نوكي  ام  ًااد  بضغلا  نع  بعتلا  نأل  كربخيسو ؛ ببسلا ، نع  هلأست 

.ةجاحلا هذه  ةيبلت  ةيفيك  ىلإ  كدشري  هللا ل  ىلإ  عرضتتف  َّبُلت ، ةجاح  

، هيلإ ثدحتلا  كنكميف  بائتكالاب ، رعشي  كلخاد  دوجوملا يف  لفطلا  ناك  اذإو 
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اذكه رمتسي  نل  روعشلا  اذه  نأو  بائتكالاب ، روعشلاب  سأب  هنأب ال  هرابخإو 

ضعبب معني  كلخادب   يذلا  لفطلل  نوعلا  هللا  نم  بلطتو  دبألا ، ىلإ 

.ةحارلا

رعشتس كنأبو  ةرهاب ، ةيجهنملا  هذه  ةسرم  جئاتن  نوكت  نأب  كدعأو 

قثت نأ  ىلإ  جاتحت  ارف  اذه ، يدعو  قدصت  تنك ال  اذإو  .روفلا  ىلع  قرفلاب 

لعفت نأ  درجو  .كسفنب  اهجئاتن  ىرت  نأ  ىلإ  ةيجهنملا  هذهب  ءايمع  ةقث 

نأ كيلع  اذل  كسفنب ؛ كتقث  دادزتسو  كلخاد ، ةنورملا يف  سح  ومنيس  كلذ ،

نع تقولا  لاوط  اهسرامأ  انأف  ايصخش ، َّيلإ  ةبسنلابو  .تركذت  لك  اهسرا 

ًالصأتم ًاًئيش  راوحلا  اذه  ءارجإ  راص  نأ  ىلإ  اذ  عم  يلخاد  راوح  لمع  قيرط 

يلخاد اهروذب  تعضُو  ةغص  ةرجشك  يسفنب ؛ يتقث  تدادزاو  يلخاد ، يف 

! ليمج اذه  مك  .موي  لك  ومنت  تراصو 

كتاذ ىلع  ماكحألا  رادصإ  نع  فقوت  : ٥

ماكحألا رادصإ  نع  انفقوت  نم  لبقتلا  أيو  انتاوذل ، انلبقت  نم  ةداعسلا  أت 

يف سمهي  يذلا  مربتملا  دقانلا " توصلا   " اهقلطي يتلا  ماكحألا  كلت  اهيلع ؛

ةداع يهو  .انئواسم  لكب  انربخيو  بجشلاو  راكنتسالاو  تاداقتنالاب  انناذآ 

نم اًدبأ  ىودج  الف  اهنع ؛ عالقإلا  نك  هسفن  تقولا  يف  نكل  ةبستكم 

رهظي ام  ةداعو  .انتايح  ناكم يف  الو  هل  ةميق  الو  توصلا ، اذه  ىلإ  عتسالا 

.فعضلا تاجرد  ىصقأب  رعشن  امدنع 

يزيجعتلا بائتكالا  نوناعي  نم  نكل  توصلا ، اذه  اًعيمج  عمسنو 

اذإ اننأو  ديفم ، هنأ  دقتعن  دقو  .مهناذآ  يف  خارص  ةئيه  ىلع  هنوعمسي 
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توصلا نم  عبان  هتاذ  دح  داقتعالا يف  اذه  نكل  ىلاسك ، حبصن  دق  هانتكسأ 

، ءادعس حبصنس  سكعلا  ىلع  لب  ىلاسك ، حبصن  نلف  انلعف ، اذإف  .دقانلا 

توصلا نإف  كلذل  ةداعسلاب ! رعشن  امدنع  ةيجاتنإ  كأ  اًصاخشأ  حبصنو 

.بسحف انلقرعي  هنإ  لب  مامألا ، ىلإ  مدقتلا  ىلع  اندعاسي  الو  ديفم  دقانلا غ 

دقو رخآ ، صخش  نم  هانرعتسا  توص  وه  لب  يقيقحلا ، انتوص  سيل  وهو 

بسانملا تقولا  اذ  وه  اهو  هيلإ ، جاتحم  انسل  نحنف  هتداعإ ؛ تقو  ناح 

فقوتلل

.همادختسا نع 

انيعار توص  هب  لدبتسن  نأ  وه  انلخاد  نم  توصلا  اذه  ثاثتجال  ليبسلاو 

راكفألا نم  ةماود  شيعن يف  انسفنأ  دجن  امدنعف  انلخاد ، دوجوملا يف  احلا 

راكفألا فاقيإو  احلا ، يعارلل  لاجملا  حاسفإو  عجارتلا ، اننك  ةيداقتنالا ،

لوح دقانلا  توصلا  رودي  ام  ةداعو  قايرتلا ! لوانتب  روفلا  ىلع  ةيداقتنالا 

نوكت نل  ةلكاش : ىلع  نوكت  ام  ةداع  يتلا  عبرألا ، وأ  ثالثلا  ةيداقتنالا  راكفألا 

أي انهو ، .كرمأب  دحأ  متهي  وأ ال  ءيش ، يأ  لعفت  نأ  كنك  وأ ال  اًدبأ ، اًديعس 

ركفت تنك  اذإو  .مهفتلاو  فطعلاو ، قطنملا ، توصب  ثدحتيل  احلا  يعارلا 

نوكت نأ  كناكمإب  رارغ  ىلع  ةيداقتنالا -  راكفألا  ةهباجمل  ةداضم  تارابع  يف 

كانه وأ  ةديدجلا ، ءايشألا  نم  ثكلاو  ثكلا  زاجنإ  كنك  وأ  نآلا ، اًديعس 

ىلع لمعلا  كنك  كبحي -  نم  كأ  انأ  نكلو  كرمأب ، نومتهي  نمم  نوثكلا 

يذلا لمعلا "  " وه اذه  معن ، .ةدقلا  لئاسرلاب  ىرخأ  ةديدج  لئاسر  لادبتسا 

ىدُؤي نل  لمعلا  اذه  نأل  تركذت ؛ لكو  تقو ، لك  يفو  موي ، لك  هتيدأت  كيلع 
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.هسفن ءاقلت  نم 

ةقيقحلا نكل يف  ةبعص ، ةلأسم  اهنإ  انراكفأ ؟ ةبقارم  نم  نكمتن  اذإ   اذام 

اهب لدتسن  يتلا  ةقيرطلا  يه  هذه  نذإ ، رعاشم ؛ ةروص  يف  انراكفأ  ىلجتت 

انك اذإو  ةيبلس ، راكفأ  ركفن يف  اننإف  بائتكالاب ، رعشن  انك  اذإف  .انراكفأ  ىلع 

كلذل انسفنأ ؛ ىلإ  ةببحم  راكفأ  ركفن يف  اننأل  اذهف  ةداعسلاو ، حايترالاب  رعشن 

هذه انددح  نوكن  كلذبو  انراكفأ ، رثأ  يفقت  اننك  بائتكالاب ، رعشن  امدنع 

انتايح دهاشنو  رظتنن  مث  انع ، اهفرصو  اهتهجاوم  اننك  انه  نمو  راكفألا !

.لضفألا ىلإ  غتت 

اهظحالو اهقصلأ 

تاظحالملا مادختساب  ةيداقتنالا  راكفألا  لوعفم  لطبت  نأ  كيلع  حرتقأ 

دقانلا توصلا  اهثبي  يتلا  لئاسرلا  زربأ  ددحت  نأ  وه  كيلع  ام  لكو  .ةقصاللا 

ناكم اهقصلتو يف  ةقصال ، ةظحالم  ىلع  اهل  ةداضم  لئاسر  نِّودتو  كينذأ ، يف 

اهب ر  ةرم  لك  يفو  ضاحرملا ، ةآرم  ىلع  وأ  ًالثم ، كريرس  راوجب  كل ؛ حضاو 

بلطتي ةدق  ىرخأب  ةديدج  ةركف  لادبتسا  نإ  لاُقيو  .اهأرقت  ةظحل   ذخ 

نم هذه  اًموي  نيرشعلاو  دحاولا  دعب  كسفن  ررحتس  كنأ  ليخت  اذل ، اًموي ؛  ٢١

، كدوارت يتلا  ةديدجلا  ةيبلسلا  لئاسرلا  زربأ  ددح  اهدعبو  ةيداقتنالا ، كتاذ 

.اهسفن ةقباسلا  تاوطخلا  رركو 

ةايحلا انل  هبلجت  امو  ةاناعملاو ، بائتكالا ، لبقت  : ٦

ةاناعملا فاقيإ  يه  ةيعيبطلا  انلعف  ةدر  نوكت  ةاناعملا ، مضخ  نوكن يف  نيب 

انلواح ام  ًاثكف  اًعفن ؛ يدجت  ال  ةقيرطلا  هذه  نكل  اهراكنإ ، قيرط  نع 
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ًالدب اذل  نآلا ؛ انه  انك  امل  ةحجان ، تالواحملا  هذه  تناك  ولو  انتاناعم ، فاقيإ 

ةلواحم جالعلا يف  نمكي رس  الف  اهلبقتو ؛ اهناضتحا  انيلع  انتاناعم ، راكنإ  نم 

، رارتجالا دواعنس  اذهب  اننأل  كلذ ؛ بوجو  ءارو  ببسلا  ةنلقعو  ةاناعملا  فاقيإ 

ىلإ انهابتنا  بذج  يفو  يه ، نوكت ك  نأب  ةاناعملل  حسلا  نمكي يف  هنكلو 

ىمادقلا ءكحلا  عبتا  ام  ًاثكو  .انتاناعم  ددبيس  ام  وهو  ةيلاحلا ؛ ةظحللا 

ةاناعملا لبقت  نأ  اهدافمو  نسلا ، فالآ  براجت  ىلع  ةاقلا  ةيجهنملا  هذه 

.جالعلا ةركفل  كردص  حرشيو  اًعيرس  اهددبي 

تناك ام  ايأ  هنأب  انقوثو  عفادب  اذهف  ةايحلا ، انل  هبلجت  ام  لبقتن  امدنعو 

هذه يمنن  نأو  انسفنأب ، قثن  نأ  ملعتن  اهدنعو ، .اهلبقت  عيطتسن  انلاح ،

لوبقلا مدع  نم  ًالدب  ردقلا  هبلجي  ام  لك  نم  ملعتن  نأ  انملعي  ام  وهو  ةقثلا ؛

؛ كلذك ةايحلا  لبقتن  كلذب  اننإف  ةايحلا ، انل  هبلجت  ام  لبقتن  امدنعو  .هب 

يلحتلا بلطتي  رمأ  وهو  .هب  َضرن  اذإ   ًاثك م  ةلوهس  كأ  اهشيع  حبصيف 

ةلوهس كأ  ةلأسملا  حبصتس  هلبقتن ، نأ  درجو  هرشو ، هخ  ردقلاب  ناإلاب 

ببسلا اذهلو  ةسالسو ؛ ةيبايسناب  يض  ةايحلا  أدبتو  ليقارعلا ، ىشالتتو  ادج ،

". رخآ باب  حتفني  باب ، قلغني  امدنع   " ةلوقم ةمكحلا يف  نم  ثكلا  ىرأ 

نانتمالاب روعشلا  ةوق  : ٧

نم ثكلا  تيرُجأ  نأ  ةجرد  ىلإ  رثؤمو  يوق  روعش  وه  نانتمالاب  روعشلا  نإ 

روعشلا ةيمنت  ىلع  ةدعاسملا  ىلع  هتردق  ىدم  يف  ثحبلل  تاساردلا 

نوعتمتي اجيإ  نانتما  روظنم  مهيدل  نَم  نأ  جئاتنلا  تتبثأ  دقو  .ةداعسلاب 

انيدل امل  نانتمالاب  روعشلاف  يسفنلا ؛ نازتالاو  ةبيطلا ، تاقالعلاو  ةحصلاب ،
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، انتايح غيو  عادبإلا ، سح  انلخاد  رجفيو  ةيويحلاب ، انؤلو  ةقاطلاب  اننحشي 

يديأ ىلع  تامدص  انيقلت  اياحض  اننأب  روعشلا  نع  فقوتلا  ىلع  اندعاسي  ك 

ةيزيلجنإلاب نانتمالا  ةملك  قتُشتو  .ةعجوملا  ثادحألا  وأ  نيرخآلا ،

وأ لضفلا ، وأ  نافرعلا ، ىنع  ةينيتاللاب ؛  Gratia ةملك نم   Gratitude

، تادرفملا هذه  لك  نم  طيلخ  نانتمالاب  روعشلاف  ليمجلاب ؛ فارتعالا 

نانتمالاب روعشلا  اننيعي  كلذك  .انيلإ  يدسأ  يذلا  ليمجلل  اًريدقت  نمضتيو 

ةوقلا وأ  ةعيبطلا ، وأ  اًصاخشأ ، ناك  ار  انم : مظعأ  ءيشب  طابترالا  ىلع 

.ىمسألا

اعن انك  اذإ  نانتمالاب  روعشلا  انيلع  لهسلا  نم  نوكي  نل  عبطلابو 

نيذلا صاخشألا  اننأ  داقتعا  ىلإ  لي  بائتكالا  انلعجي  ثيح  بائتكالا ؛

معن نم  كل  ام  ىرن  نأ  ليحتسي  مث  نمو  ةايحلا ؛ باعص  لمحت  ىلإ  اورطضا 

نأ درجو  تقولا ، نم  ليلقلا  نانتمالاب  روعشلا  بلطتي  كلذل  اهل ؛   

"، نانتمالاب روعشلا  ىلإ  نيرطضم   " اننوكل طخسلاب  روعشلا  ىلع  بلغتن 

درجمف ههاجت ، نانتمالاب  رعشن  مويلا  دحاو يف  ءيش  نيودت  ءدب  عيطتسنس 

اًروعش كحن  ةقرو  يف  تلكلا  ضعب  ةباتكو  ءودهب  كفتلا  ىلع  ةردقلا 

.روعشلا اذه  ىلإ  لوصولا  درجمل  طقف  نانتمالاب  رعشن  ار  اًعئار ، اينادجو 

ىدسأ ام  صخش  ىلإ  باطخ  ةباتك  نانتمالاب  روعشلل  ىرخألا  قرطلا  نمو ب 

هانيضق عتمم  تقو  نع  ةباتكلا  وأ  هركشل ، ةصرفلا  انل  حنست  ًاليمج و  انيلإ 

ةدوجوملا ةطيسبلا  ءايشألاب  فارتعالا  درجم  وأ  ةداعسلاب ، انروعش  هيف  ركذتنو 

وأ سمشلا ، قورش  لثم  اهنع : لفغن  نأ  ادج  لهسلا  نمو  ةايحلا ، انلوح يف 
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، كليللا ةجش  ةحئار  وأ  ةوهقلا ، نم  ًابوك  انل  دعي  صخش  وأ  رويطلا ، ديرغت 

.تاكن نم  يقلن  ام  ىلع  كحضي  صخش  وأ 

اًقيثو ًاطابترا  اجيإلا  سفنلا  ملع  ثاحبأ  يف  نانتمالاب  روعشلا  طبتريو 

ةيمنتو ةداعسلاب ، روعشلا  ىلع  رشبلا  دعاسي  وهف  ةرماغلا ؛ ةداعسلاب  ايوقو 

سحتو ةديفم ، ةديج  براجتب  عتمتلاو  ةيباجيإلا ، رعاشملا  نم  ديزملا 

فيكف ةديطو ؛ تاقالع  ءانبو  تامزألا ، عم  لماعتلل  ةنورملا  ةدايزو  ةحصلا ،

! نانتمالاب روعشلا  بحن  الأ  انل 

مويلا لاوط  ماتلا  يعولا  ةسرم  : ٨

ءيش َّيدل  نوكي  امدنع ال  ماتلا  يعولا  سرامأس  : " لوقت نأ  كيلع  لهسلا  نم 

رظني ثيح  لمعلا ؛ لعفت يف  ام  ىلإ  رظنلاب  ةصاخ  حيحص  اذهو  هلعفأ ،" رخآ 

اودوعي ىتح  هب  رورملا  ىلإ  نورطضي  ًائيش  هرابتعاب  لمعلا  ىلإ  انم  نوثكلا 

ام ىصقأب  نولمعي  مهنأ  وأ  ةداعسلاب ، اومعني  نأ  مهنك  اهدعبو  لزنملا ، ىلإ 

عاتمتسالا مهل  ىنستيل  هودؤي  نأ  مهيلع  ام  لك  نم  اوهتني  ىتح  مهعسو  يف 

نع نيدعاقتملا  نم  ثكلا  نأ  ىلإ  كهبنأ  نأ  طقف  دوأو  .يسفنلا  مالسلاب 

، ديعب دح  ىلإ  طبحم  اوناك  مهنإ  نولوقي  مهيلإ  تثدحت  نمم  لمعلا 

ًاثك يتلا   ) دوعولا نأ  اوفشتكا  دعاقتلا ، نس  ىلإ  اولصو  امدنع  مهنإ  نولوقيو 

، ةجهبلاو اضرلاب ، روعشلا  ىلإ  ًاخأ  نولصيس  مهنأب  مهسفنأ - ) اهب  اوَّربص  ام 

مدع بناج  ىلإف  ًالاح ؛ أوسأ  اوراص  ًالعف  مهنأو  اًقلطم ، ققحتت  ةداعسلاو -  

نع مههابتنا  فرصي  لمع  مهيدل  نآلا  دعي  ًالاح ،  دعسأ  مهنأب  مهروعش 

! هب نورعشي  اوراص  يذلا  بائتكالا  ىدم  كفتلا يف 
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ةلواحمف تركذت ؟ ام  ىتم  ماتلا  يعولا  سرا  َ ال  ىرخأ : ةيجهنم  كيلإو 

ءانتعالاك تهملا ؛ نم  هغ  وأ  لمعلا  نع  مات  يعوب  ةايحلا  شيع  لصف 

لعألا نم  ءاهتنالا  وأ  براقألا ، نم  نسلا  رابكب  متهالا  وأ  لافطألاب ،

كتسرو .ةحارلا  ضعبب  معنت  ىتح  تو  نأ  كراظتنا  اًما  هبشت  ةيلزنملا ،

.كتايح راسم  يغت  عيطتست  ةقيقد ،" لكو  ةعاس ، لكو  موي ، لك   " ماتلا يعولا 

نأل كلذ ؛ لعفتل  تاونس  رشع  لمأتلاو  فهك  فاكتعالا يف  ىلإ  اًجاتحم  تسلو 

قلقلا تايوتسم  نأ  فشتكتسو  ةعرسب ، هسفن  ثأتلا  كحنميس  ماتلا  يعولا 

فقوتتس ك  دادزتس ، اضرلاب  كروعش  تايوتسم  نأو  لقتس ، كيدل  رتوتلاو 

فوسو .نآلا  ثدحي  ام  ةشحو  نم  كصلخي  لبقتسملا   صحفت  نع 

"، كسفن  " نوكت نأ  درج  اهيلع  لصحتس  يتلا  ةعتملا  ىدم  كشهدي 

.يضاملا ثادحأ  لايح  ًاثك  اهب  ترعش  يتلا  مدنلا  رعاشم  ىشالتتسو 

: يلاتلا وحنلا  ىلع  مويلا  لاوط  ماتلا  يعولا  ةسرم 

كتدوارم نع  راكفألا  فقوتت  نأ  ىلإ  ككفت  ةتو  ئده 

كسَفن ىلع  كهابتنا  زكر 

اهليصافت عيمجب  اهشِعو  ةظحللا  هذه  بقار 

تاوطخلا رركو  ىرخأ ، ةرم  كهابتناو  كزيكرت  دِعتسا  كلقع ، تتشتي  امدنع 

.ةقباسلا

يشملا لمأت 

بصن يشملا  لمأت  نير  يفو  رح ، لعف  ءانثأ  لمأت يف  يأ  وه  يشملا  لمأت  نإ 
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كدعاسي دقو  انيشم ؛ ءانثأ  هب يف  عاو  نوكنو  هتاذ ، يشملا  لعف  ىلع  انزيكرت 

ىلع نيرمتلا  اذه  ليجست  كنكو  .لمأتلا  اذه  لالخ  داشرتسالا  ىلع  لوصحلا 

هيلإ يف عتسالاو  رخآ ، زاهج  وأ  لومحملا ، فتاهلا 

.يشملا ءانثأ 

يواستلاب عزوم  وهو  كنزوب  اًيعاو  نكو  اًروف  فِق  عراشلا ، ىلإ  جرخت  امدنع 

طبضت يتلا  ةيعضولاب  اًيعاو  نكو  .ضرألا  ىلع  تبثمو  كيمدق ، يصمخأ  ىلع 

ثدحت هذه  طبضلا  تايلمع  نأ  ملعاو  .كتفقو  ميقتست يف  ىتح  كمسج 

يشملا ءدب  كنك  نآلاو  .بسحف  اهب  اًيعاو  نك  ، اذل رمتسم ؛ لكشب 

ًايعاو نكو  كتاوطخ ، عم  ةيبايسناب  اكرحتت  كيعارذ  عدو  ةيداهتم ، تاوطخب 

مدقلا نطاب  ةمدقم  ىلع  مامألا  ىلإ  كمدق  سبو  ضرألا ، كيمدق  ةسمال 

ظحالو .ةركلا  ىرخألا  مدقلا  ديعت  ىتح  ءاوهلا  اهكيرحتو يف  اهعفر  مث  ًالوأ ،

ىلع كمدق  عضت  نيب  كلصافم  يف  يرست  سيساحأ  نم  اذه  عبتي  ام 

، ًةهرب يخرتست  لصافملا   كرتتف  ءاوهلا ؛ يف  اهكرحت  مث  صلختتو  ضرألا ،

، كيشم ءانثأ  يف  كيمدق  ةلبر  تالضع  ظحالتو  .اهب  دش  يأ  نم  صلختتو 

، كتدعمو كيفدرب ، ًايعاو  نك  اهدعبو  ِخرتست ، اهعد  نكل  اهعم ، لصاوتتو 

.كسأرو كيفتكو ، كردصو ،

ًاتماص لظت  نأ  لواح  هب ، ماتلا  كيعوو  كمسج  ىلع  كزيكرت  لج  بصبو 

.هيلإ عمتست  نأ  كنك  ام  ىلإ  عمتساو  كينذأ  ىلإ  هبتناو  يشملا ، ءانثأ  يف 

يأ وأ  كلوح ، نم  ةعيبطلا  تاوصأ  طاقتلا  كينذأل  نك  ناك  ام  اذإ  رظناو 

.كينذأبو كمسجب  كيعو  ىلع  ظفاحو  .رشبلا  عنص  نم  سيل  رخآ  توص 
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، مويغلا وأ  رويطلاك ، يعيبط  ءيش  يأ  ىلإ  رظناو 

اًديعب لوجي  أدب  كلقع  نأب  رعشت  ةرم  لك  يفو  .رضخألا  بشعلا  فاوح  وأ 

صمخأ ىلإ  ىرخأ  ةرم  كهابتنا  بذجت  نأ  وه  كيلع  ام  لك  نإف  تتشتيو ،

بقارو كب ، ةطيحملا  تاوصألاو  كبناجب ، ناكرحتي  نيب  كيعارذو  كيمدق ،

.كب طيحت  يتلا  ةعيبطلا  كينيعب 

ةيزيفحتلا تارابعلا 

.مويلا ايح  ةداعسلا يف  قلخ  يننك 

لك مامأ  دومصلا  فيكتلا يف  ىلع  ردقو  يتنورمو  اذ  بح  دناسيس 

.ينهجاوت يتلا  ةبعصلا  فقاوملا 

.يسفنب قوثولا  يننكو  نامألاب  رعشأ 

.ةداعسلاو ةجهبلا  اهؤل  ةايح  شيعأ  نأ  قحتسأو 
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ثلاثلا ءزجلا 

ةيماتخ راكفأ 
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يفاعتلا ةر 

صحفت ىلع  بترتت  يتلا  ةشهدملا  رومألا  نع  ٍفاك  لكشب  ةباتكلا  متت   

مالسلا نع  ٍفاك  لكشب  ثيدحلا  متي  و  اهليدعتو ، ةدقلا  كولسلا  طاأ 

ةعئارلا جئاتنلا  ىلإ  شن  الو  .ألاو  ةرسحلا  رعاشم  فرص  هبلجي  يذلا  يسفنلا 

اننكل ال بائتكالا ، نم  يفاعتلا  حجن يف  جضان  صخش  ةعانقب  انسفنأل  انتدناسمل 

تالوحتلا نوناعي  نولازي  ال  نم  مهفي  ىتح  اهنع ، ثدحتن  نأ  نم  دب 

.ةنكمملا تاغتلاو 

ىلإ باتكلا  اذهب  فدهأو  يغ ، نيثكلاك  بائتكالا  نم  اًما  تيفاعت  دقل 

رثلا هذه  نأب  قِثو  اًضيأ ، تنأ  كرظتنت  يتلا  يفاعتلا  را  رارسأ  ككراشأ  نأ 

، ةياهنلا يفو  .بابضلا  طسو  هئات  كنأب  ايلاح  رعشت  تنك  اذإ  ىتح  كراظتنا  يف 

ىلإ يحابصم  نم  قثبنملا  ءوضلا  كدشري  نأ  لمآ يف 

.حيحصلا قيرطلا 

ةلاصألا

، نوكن نأ  بجي  نميف  كفتلاب  انسفنأ  اهب  لبكن  يتلا  دويقلا  نم  صلختلاب 

لمعن امدنعو  .تازجعملا  ثدحت  ةديدج ، ءارآو  راكفأو ، تاداقتعاب ، ناإلاو 

ىلإ اهيلع ، اننأ  نظن  انك  يتلا  ةيصخشلا  نم  غتن  يفاعتلا ، ىلع  يقيقح  لكشب 

ىلحتن نأ  ينعي  اذهو  .ةلاصألا  هنع  جتنت  ام  وهو  ايلعف ؛ اهيلع  نحن  يتلا  كلت 

: ةعاجشلاب 

هيف ركفن  ام  لوقن   �
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هلوقن ا  نمؤن   �
نيرخآلا عم  ةنامألاب  يلحتلا  راتخن   �

ةيقيقحلا انتاوذ  نم  يزخلاب  رعشن  دعن  � ال 
كلذب سأب  نكل ال  اعنو  دهاجن  اننأ  كردن   �

اهلبقتنو ًابويع  انب  نأ  كردن   �
ةيانع انسفنأب خ  ينتعنو  ةيصخشلا  اندودح  ميقن   �

يذلا لمعلا  كلذ  يقيقحلا ؛"  " لمعلا نم  ةديدج  ةايح  شيعب  دهعتن   �
انيفشي

يتلا رثلا  لمجأ  هنكل  ًالهس ، اًرايخ  سيل  فيز  الب  كتعيبط  ىلع  كنوكو 

مهتاوذ عم  حلاصتلل  نورخآ  حفاكي  دقف  بائتكالا ؛ نم  يفاعتلا  نم  اهينجت 

مهنم دحاولا  لوق  درجم  حبصيف  ًاثك ؛ اهوفخأ  مهنأ  ىوس  ءيشل  ال  ةيقيقحلا ،

يف ةزجعم  اذه  هفارتعال  بنذلا  وأ  يزخلاب  ساسحإلا  نود  ءوسلاب " رعشأ  "

ةقيقح ءافخإ  ىلإ  جاتحن  دعن  اننأل   اًضيأ ؛ انل  اًيفاش  كلذ  ربتعي  .هتاذ ك  دح 

اندعاست ماتلا  يعولا  لمأت  ةسرم  نأ  بناج  ىلإ  .انسفنأ  نع  بعصلا  انفقوم 

رداصملا هذه  ةيمنتبو  انلخاد ، ةنورملا  سح  ةيمنتو  يلخادلا ، انملاع  لبقت  ىلع 

رهوجلا اتزيكرف  اًحاتفنا ؛ كأ  نوكن  نأ  ىلع  انتردق  كلذك  يمنن  ةيلخادلا 

هعبتي ىتح  هب ، ىلحتت  نإ  امو  ةنورملاو ، لبقتلا  صخشلل ه  يقيقحلا 

.رخآ ءيش  لك 

انمالحأ روهظ  ةدوع 
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تأدب ةتوبكملا  كمالحأ  نأ  فشتكتس  يفاعتلا ، قيرط  ىلع  كدوجو  درج 

كنأل ةيقيقحلا ؛ كتاذ  روهظ  ةدوع  ىلع  ةمالع  هذهو  حطسلا ؛ ىلع  روهظلا 

ك هنوكت ، نأ  كيلع  بجي  هنأ  نظت  تنك  يذلا  صخشلا  نم  لوحتلا  تأدب 

كنأ دجت  ارو  ةدع ؛ تاونس  تباغ  نأ  دعب  روهظلا ، كتابغرو  كلامآ  دواعت 

كل حضتي  نكل  هكلست ، نأ  كيلع  اًمازل  ناك  هنأ  تننظ  ايفيظو  اًراسم  تكلس 

نم يفاعتلا  انحن  كلذك  .هذاختا  ايلعف  تدرأ  يذلا  راسملا  نكي  هنأ  

؛ ةايحلا ةديدج يف  فادهأ  ديدحتو  يضاملا ، مالحأ  ىلإ  عوجرلا  ةصرف  بائتكالا 

نم ًالدب  ًابيبط  ترص  كنكل  ايقيسوم ، وأ  اًبتاك  نوكت  نأ  يضاملا  تدرأ يف  ارف 

اًعراب تنك  كنأل  لاجملا ؛ كلذ  حاجنلا يف  ةمق  ىلإ  تلصو  دق  نوكت  ارو  كلذ ،

.تنأ اقح  نكي  اذه   نكل  هيف ،

، ماتلا يعولا  ةسر  نكل  ةفيخم ، كمالحأ  قيقحت  ةركف  نوكت  دقو 

.ةديدجلا ةيرحلا  هذهب  عتمتلا  ملعتو  اًعيرس ، فوخلا  اذه  ديدبت  عيطتست 

نم ءزج  اذهف  دجلا ؛ لمحم  ىلع  كتابغرو  كلامآ  ذخأت  نأ  كل  مهملا  نمو 

دوجوملا يف لفطلا  مرتحن  ثيح  ىرخألا ؛ ءازجألا  ةيقبك  اًما  احورلا  كيفاعت 

نأ اننك  يتلا  تاراسملا  نم  ديزملا  كانه  نأب  فارتعالا  قيرط  نع  انلخاد 

.انلخاد عادبإلا يف  سحل  ًءاضرإ  اهكلسن 

انرسأ نم  نيرخآلا  ريرحت  اننك 

ةيرحلاب عتمتلا  يه  َّيلإ  ةبسنلاب  بائتكالا  نم  يفاعتلا  را  مظعأ  تناك 

.يلاوحأ نوحلصي  نم  مه  نونوكيس  نيرخآلا  نأ  يعقوت  مدع  نع  ةجتانلا 

؛ قاهرإلاو بعتلاب  يروعش  ءارج  ةكهنمو  ةبعتم  ةدع  تاونس  تيضق  دقف 
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نورعشي ةلوئسم ع  يننأ  يفو  نيرخآلا ، كفتلا يف  َّيلع  ذوحتسي  ناك  ثيح 

مهفطعتسأ تنكو  مهتدناسم ، نم  ًالدب  يسفن  دناسمل  بنذلاب  ةرعاش  هب ،

اهغو كلمتلل ، ةعزن  تاذ  وأ  ةمراص  ترص  ك  هسفن ، تقولا  مهدعوتأو يف 

فرصتأ دعأ  يننأل   نآلا  اهسحأ  يتلا  ةحرفلاف  كلذل  ىرخألا ؛ تافصلا  نم 

نيرخآلا ىرأ  نأ  تملعت  كلذك  .ةيرحلاب  رماغ  روعش  يه  ةقيرطلا  هذهب 

هنأو مهسفنأب ، ءانتعالا  ىلع  نورداق  مهنأو  ينع ، ةلصفنم  تانايك  مهرابتعاب 

نم نيرخآلا  ريرحت  ىلع  دعاس  ام  وهو  اونتعي  ؛ نأ  مهل  بسانملا  نم غ 

، ةيقيقح تاقالع  نِّوَكأ  تأدب  ىتح  كلذ  تلعف  نإ  امو  .مهيلإ  رظن  رسأ 

! َّيلإ ةبسنلاب  ةايحلا  تأدب  انه  نمو  ةيضرُمو ، ةيميمحو ، ةليصأو ،

انفيخت رعاشملا  دعت   

ثيح بائتكالا ؛ اعي  نم  لك  ىلع  ءيش  بعصأ  وه  رعاشملاب  كسمتلا  نإ 

نكي امو   هرعاشم ! نم  صلختلا  ةلواحم  يف  ةقاطلا  نم  ثكلا  رِدُهي 

هجاوي نأ  ىوس  تارايخ  ةيأ  همامأ  نوكت  نل  ديعب ، دح  ىلإ  اًبئتكم  صخشلا 

هجاون نإ  ف  بائتكالا ، نم  يفاعتلا  را  نم  ةيقيقح  ةر  هذهو  هرعاشم ؛

اهءارو ام  ىرن  ىتح  ماتلا ، يعولا  انتسرم  قيرط  نع  اهنضتحنو  انرعاشم 

ةياهنلا اهنأو يف  يعيبط ، رمأ  اذه  نأو  ىشالتتو ، اندوارت  اهنأ  ملعتنو  حوضوب ،

اهيلإ  جاتحن  يتلا  ةفطاعلا  وه  انرعاشم  عم  حلاصتلاف  ءيش ، انرضت يف  نل 

حيري اهلبقتو  اهناضتحاو ، انرعاش ، يعولا  انَدُّوعت  َّنإف  بائتكالا ؛ نم  ىفاعتن 

.اهنم صلختلل  ةرمتسملا  تالواحملا  نع  جتانلا  بائتكالا  نم  لقعلا 

ربع كرحتت  مويغ  ةئيه  اهليخت يف  ىلإ  انرعاش  سوهلا  نم  انكاردإ  لوحتيو 
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كانه نأب  رعشنو  انيلإ ، ةبسنلاب  اًديدهت  وأ  ةلكشم  لكشت  كلذبو ال  ءسلا ،

ام وهو  انرعاشم ؛ نم  انفواخم  نع  انيلخت  اذإ  انراظتنا  يف  اًدعاو  ًالبقتسم 

.ماتلا يعولا  هيلع  اندعاسيس 

اًددجم حر  نأ  ملعتن 

، حرملا ضعبب  ىظحي  نأب  انلخاد  يف  دوجوملا  لفطلل  حسلل  تقولا  ناح 

، تقولا مظعم  حرملا  نم  ثكلاب  ىظحأ  ال  ": " نلآ يدوو   " لثمملا لوقي  كف 

قابطنا ىدم  ف  قالطإلا ،" ىلع  حرملاب  ىظحأ  الف  تقو ، نم  ىقبتي  يف  امأ 

ضرتفملا نم  هنأ  ىسنن  نأ  ادج  لهسلا  نمف  انم ؟ نيثكلا  ىلع  ةرابعلا  هذه 

نم اًءزج  اذه  نوكيس  كلذل  غلاب ! صاخشأك  ىتح  معن ، حرملاب ، ىظحن  نأ 

، تقولا لاوط  نوجضان "  " اننأ ىسننس  ثيح  بائتكالا ؛ نم  يفاعتلا  ةيلمع 

؛ بعلي انلخاد   دوجوملا يف  ديعسلا ، حئاصلا ، خراصلا ، لفطلل  نانعلا  قلطنو 

.ًالعف ثدحي  نأ  نك  ام  وهو 

لابلا ةحار 

نأ ىلإ  ةعراستملا  راكفألا  ةماود  لمع  ةتو  نم  ئطبت  ماتلا  يعولا  ةسرم 

ىنعملاو مالسلاو ، ةداعسلا ، مث ؟ لابلا ، ةحار  لحت  ةجيتنلاو ؟ اًما ، فقوتت 

.ةايحلا نم  ةياغلاو 

ةدحاو ةرقف  هلك يف  باتكلل  اًصخلم  كيلإو 

ةظحلو ةقيقد  لكو  ةعاس  لك  يف  ةيمويلا ، ةايحلا  ماتلا يف  يعولا  ةسر 

رعاشم نم  هبحاصي  امو  انبائتكا  ىلإ  لماكلا  انهابتنا  بذجن  اهشيعن ،
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ةروص ىلجتت يف  يتلا  ةيساوسولا " راكفألا   " ةرئاد فقوي س  ام  وهو  ةيبلس ؛

ةعرسب يف بائتكالا  ددبيس  ميدتسملا  انهابتناو  .اندوارت  ةملؤم " رعاشم  "

هيلع زكرن  ام  ايأ  نألو  .يسفنلا  مالسلاب  روعش  هلحم  لحيو  ةظحللا ، هذه 

نم ًالدب  لخادلا ، نم  انمسج  ىلع  ابصنم  انهابتنا  ىلع  انظفاح  اذإف  ديازتي ،

ركفن نأ  ملعتنس  كلذك  .يسفنلا  مالسلاب  روعشلا  انلخاد  ديزيس  انلقع ،

انمسج ىلإ  انهابتنا  ديعن  كفتلا ، نم  انيهتنا  ىتمو  طقف ، ةرورضلا  تقو 

انيعول نانعلا  قالطإل  ةيبلسلا  انرعاشمو  انبائتكا  مدختسن  نأ  اننكو  .طقف 

.يسفنلا مالسلاب  انروعشو 
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ةدعاسملا ىلع  لوصحلا  ةيفيك 

بائتكالا نم  ىفاعتي  نأ  انم  دحأل  نك  الو  ةدعاسملا ، ىلإ  انم  لك  جاتحي 

جوز وأ  ةيوق ، ةقادص  تاقالع  ةكبش  كيدل  نوكت  نأ  نم  دب  الف  هدرف ؛

ىلعو .هيلإ  جاتحت  يذلا  معدلا  كحنم  وأ  كيلإ ، عتسالا  قيرط  نع  كدعاسي 

ةرئاد جراخ  ام  صخش  ىلإ  ثدحتلا  ىلإ  اًضيأ  جاتحت  دق  كلذ ، نم  مغرلا 

؟ ةدعاسملا هذه  ىلع  لصحت  نأ  كنك  نيأ  نمف  كتاقالع ،

صتخملا لبق  نم  ةدعاسملا  هلوأ  ةدعاسملا : نم  نادئاس  ناعون  كانه 

مه يف نم  لبِق  نم  ةدعاسملا  هيناثو  بائتكالا ، ضرم  داعبأ  نومهفي  نيذلا 

، بائتكالا ىلع  بلغتلا  ةعرس يف  كألا  ةقيرطلا  نكلو  كفقومل ، هباشم  فقوم 

نك ام  وهو  كرعاشم ؛ نومهفي  نم  دي  ىلع  ةدعاسملا  يقلتب  نوكت  ييأر ، يف 

نم معدلا  يقلت  نإف  كلذك  هيف ، كدعاسي  نأ  ءفك  يسفن  يراشتسال 

.ًاثك ةلزعلاب  كروعش  للقيس  كتبرجتل ، ةهباشم  براجتب  اورم  نمم  نيرخآلا 

يسفنلا جالعلا  وأ  داشرإلا 

؛ ةاجن قوط  ةلزن  نوكي  نأ  كتدعاسم ، هنأش  نم  دحاو ، صخش  داجيإل  نك 

دقو .يصخشلا  نوعلا  ضعب  يقلت  نود  يمدق  ىلع  فوقولا  دواعأل  تنك  ف 

اًصخش تدجو  نأ  ىلإ  يسفنلا  جلاعملا  يراشتسالا / نم  ديدعلا  ىلإ  تأجل 

هلبقتي نأ  ىلع  ينصخي ، ام  لك  هتكراشم  ىلإ  جاتحأ  تنك  يننأ  اًما  مهفت  ام 

رمألا نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .مامألا  ىلإ  مدقتلا  ىلإ  ةدعتسم  نوكأ  نأ  لبق 

عرسأ ةتوب  بائتكالا  ىلع  بلغتلا  تعطتسا  يننإف  تقولا ، ضعب  قرغتسا 

تنك نإ  م  ةدكأتم  تسل  ةقيقحلا ، يفو  .يدرف  تنك  ول  م  ًاثك 
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.نيرخآلا ةدعاسم  نود  قالطإلا  ىلع  بائتكالا  ىلع  بلغتأس 

فاشتكا ةلأسم  نوكت  دق  نوعلا ، دي  نع  ثحبلا  صخش  يأ  أدبي  امدنعو 

: عيرسلا ليلدلا  اذه  كيلإ  مدقأ  كلذل  ةحم ؛ ةلأسم  ةدعاسملا  هنك  نم 

ماع لكشب  داشرإلا  نأ  وه  يسفنلا  جالعلاو  داشرإلا  ب  زرابلا  قرفلا  نإ 

فدهتسي ام  ًاثكو  كولسلا ، ىلع  كأ  زكرتي  ايبسن ، اًزجوم  اًجالع  ينعي 

عم لماعتلل  حئاصنلاو  تاحارتقالا  مدقيف  اًنيعم ؛ ايلاكشإ  اًفقوم  وأ  اًضَرع 

ةاوادم وه  ماع  لكشب  يسفنلا  جالعلا  نإف  رخآلا ، بناجلا  ىلعو  .فقوملا 

ةينسجلا تالكشملاب  ةفرعمو  ةيؤر  باستكا  ىلع  زكرت  ىدملا ، ةليوط 

ىلإ انروظنمو  ةيركفلا ، انتايلمع  فدهتسيو  .ربكأ  لكشب  ةنمزملا  ةيلاعفنالاو 

.ةنيعم تالكشم  فادهتسا  نم  ًالدب  ةايحلا 

؟ جالعلا تاقفن  لمحت  يننك  له 

تاقفنلا ةلأسم  يه  ام  ردقب  ىقلتأ  تادعاسملا  يأ  يف  ةلكشملا  تسيل 

نمض يسفنلا  جالعلا  وأ  داشرإلا  ميدقت  نم  دحلا  عمف  جالعلا ، يقلتب  ةصاخلا 

تامدخلا ىلع  لوصحلل  ةليوطلا  راظتنالا  مئاوقو  ةيحصلا ، تامدخلا 

جاتحي يتلا  ةدعاسملا  يقلت  ىلإ  ىعسيل  ضيرملا  ىلع  ءبعلا  عقي  ةيناجملا ،

ردجي نكل  فيلاكتلا ، ةظهاب  ةصاخلا  ةيجالعلا  زكارملا  نوكت  دقو  .اهيلإ 

نم اًددع  نوصصخي  يسفنلا  جلاعملا  يراشتسالا / نم  ثكلا  نأ  ركذلاب 

، كلذك .ةدودحملا  لوخدلا  باحصأل  معدلا  ميدقتل  عوبسأ  لك  ديعاوملا " "

نم ٍلاع  ىوتسم  ىلع  ةيبط  لمع  قرف  فظوت  ةيخ  تاسسؤم  كانه 

يف كدوهج  للكت  دقف  هم ، معدلا  يقلت  ماد  امو  .ةيزمر  روجأب  بيردتلا 
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.بكلا حاجنلاب  كتقطنم  يبطلا يف  سرملا  نع  ثحبلاو  لاؤسلا 

؟ انل بسانملا  ردصملا  فرعن  فيك 

ةطاسبب تنك  ةبوعصب ، كرحتأ  تنك  يننأ  ةجرد  ىلإ  ادج  ةبئتكم  تنك  امدنع 

كانهو هلزنم ، ىلإ  هجوتأ  مث  هتيؤر ، ديرأ  يننأب  هربخأل  ام  اًصخش  فتاهأ 

اًبسانم يل؛ هتلباق  صخش  لوأ  نكي  .كلذك و  رمألا  نوكي  ام  ًانايحأف  راهنأ ،

نخدتل سلجت  مث  هبصتو ، ياشلا ، نم  ًابوك  دعت  ةديسلا  هذه  تناك  دقف 

ةداع ىرخألا يف  انأ  تطرخناف  غلابأ ؛ انأو ال  ةعاسلا ، ا يف  وأ  رئاجس  عبس 

! رداغأ امدنع  ينم  حوفت  ناخدلا  ةحئار  تناكف  اهيراجأ ؛ رئاجسلا   خدت 

، مستبت تناك  لب  ءيش ، يأ  اهيأر يف  ينيطعت  وأ  ءيش ، ىلع  قلعت  نكت  و 

تذخأ لقألا  ىلع  يننكل  بسحف ، اهسأرب  ئموت  وأ  لفسألا ، ىلإ  رظنت  وأ 

اهدعب مهيلإ  تأجل  نم  ناك  جيردتلابو  .ةدعاسملا  يقلتل  ىلوألا  ةوطخلا 

.قحب ائتكا  ةعيبط  مهف  اًصخش  تدجو  نأ  ىلإ  دعاسم ؛ لضفأ يف  اًصاخشأ 

.اًعيرسو ًاظوحلم  يلخاد  ثدح يف  يذلا  يغتلا  ناك  هتدجو ، نأ  درجو 

؛ ُك صاخشأ  ىلإ  ءوجللا  برجت  نأ  ىلإ  كل  بسانملا  صخشلا  فرعت  نل 

كرت نم  لجخ  الو  .ام  صخش  عم  كمغانت  ىلع  دمتعت  ةيصخش  ةلأسم  يهف 

؛ كل اًبسانم  نكي  اذإ   قباسلا  هدي يف  ىلع  جالعلا  ىقلتت  تنك  يذلا  جلاعملا 

رعشت نكت  اذإو   .جالعلا  حاجنإ  حاتفم  وه  ةقثلا  ىلع  موقت  ةقالع  ءانبف 

نم دكأتلاو  هدتعا ، قاروأ  صحفت  كنك  اذل  رمألا ؛ حجني  نلف  نامألاب ،

.ةبسانملاو ةمزاللا  تابيردتلا  ىلع  هلوصح 

انل بسانملا  صخشلا  دجنس  اننأب  ةنمؤم  انأو  كسدحب ، قوثولاب  كحصنأو 
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تنك دقف  ةئيس ، ةيادبلا  يف  يتبرجت  تناك  ول  ىتح  .بسانملا  تقولا  يف 

ةءافكلا يلاع  جلاعملا  عم  لماعتلا  نأب  رعشأ  تنك  ذإ  ءيشلا ؛ ضعب  ةبيرغ " "

عطتسأ ارو   .َّيلإ  ةبسنلاب  ةياغلل  ةئيطب  ةتوب  سي  هنأ  وأ  المم ، نوكيس 

نأو اًقلطم ، َّيلع  ماكحألا  ردصي  الأ  هتبغر يف  وأ  للاب ، يعم  هلماعت  لمحت 

اًصاخشأ اهيف  لباقن  ةياهن  الب  ةلحر  يه  فرعي ؟ نمف  اًمود ، دناسي 

اذه ةياهن  ةدمتعم يف  تاسسؤم  ءسأب  ةاق  كل  تددعأ  كلذل  يئانثتسا ؛

دي ىلع  ةدعاسم  يقلت  تدرأ  اذإ  اهعم  لصاوتلا  كيلع  حرتقأو  باتكلا ،

، ةيقاو اًعرد  دعي  ةصتخم  ةئيه  ىدل  ديقم  صتخم  صخش  داجيإف  صتخم ،

عئار صخش  ىلع  اقلت  لكشب  فرعتتس  كنأ  ينعي  اذه ال  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

اًما اًديج  نوكيس  ديجلا  يراشتسالا  وأ  يسفنلا  جلاعملا  نأ  ملعتلو  .ةياغلل 

عوضخلا نكل  اهجالع ، ىلع  فرشأ  يتلا  تالاحلا  جالع  هحاجنو يف  هتربخ  ردقب 

لقألا ىلع  كل  رفوي  ةصتخم  ةئيه  لبق  نم  هب  فرتعم  صخش  دي  ىلع  جالعلل 

غ نمو  .ئطاخ  هاجتا  يف  رومألا  تراس  اذإ  جالعلا  تاقفنب  ةبلاطملا  قح 

كل ةحاتم  اهنأ  ةركف  نكل  قالطإلا ، ىلع  اذهب  ةبلاطملا  ىلإ  جاتحت  نأ  لمتحملا 

.كسفنب ءانتعالا  وحن  ةوطخ  دعت  اهتاذ  دح  يف 

نارقألا معد 

كأ ةتوب  نسحتلا  ىلع  اندعاسي  اجيإلا  نارقألا  معد  نأ  ثاحبألا  ترهظأ 

ةدايز ىلع  اندعاسي  ك  ةيلعاف ، كأ  لكشب  رتوتلا  عم  لماعتلا  ىلعو  ةعرس ،

ةيقيقحلا انتاذ  ةيؤرب  مهل  حسلاو  نيرخآلا  عم  لصاوتلابف  انسفنأب ، انزازتعا 

نمكي نسحتلا  ىلع  انتدعاسم  رسلاو يف  .يفاعتلا  تانبل  عضو  اننك  بثك  نع 
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تابوعصلا نوكت  ام  ًاثك  هنأل  نارقألا ؛ ب  ةميمحلا  ةديطولا  تاقالعلا  يف 

.لوألا ماقملا  بائتكالاب يف  انروعش  ببسلا يف  يه  تاقالعلا  اههجاون يف  يتلا 

ةرشع يتنثالا  تاعومجم  يه  ةفورعملا  نارقألا  معد  تاعومجم  لضفأ  نإ 

لك صاخشألا  يالم  اهتاعتجا  رضحي  ثيح  اعلا ؛ لوح  ةدوجوملا  ةوطخ 

زكارملا يف  وأ  ةملظم ، تاعاق  اهلمع يف  يرجت  ةيرس  تاعومجم  يهو  .موي 

ىلع لوصحلل  نوبئتكملا  بهذي  نيأ  ىلإ  لءاستت  تنك  اذإو  .ةيعمتجملا 

.هاندأ تامولعملا  نم  ديزملا  دجتسو  ةباجإلا ، يه  كلتف  ةدعاسملا ،

دالبلا ءاحنأ  عيمج  ةرشتنملا يف  معدلا  تاعومجم  نم  ديزملاو  ديزملا  كانه 

وأ ةيصخشلا ، تالكشملا  وأ  تابارطضالا ، وأ  ضارمألا ، باحصأل  معدلا  ميدقتل 

ىلع لوصحلل  ردصمك  تاعومجملا  هذه  لِفُغت  الف  .ةبعصلا  ةيعتجالا 

، نيرخآلل انبولق  حتفن  انلعجل  ةعئار  ةليسو  نوكت  ام  ًانايحأ  اهنأل  معدلا ؛

ثادحأ نم  ًالدب  ةيجراخلا  ثادحألا  ةكراشم  نوكت  ام  ًاثكو  انتياكح ، حنو 

دودرمف ةلحرملا ؛ هذه  يفاكلا يف  ردقلاب  ديج  اذهو  ًاثك ؛ لهسأ  يلخادلا  انملاع 

.هيلإ جاتحن  ام  وه  متهاو  بح  نم  ةكراشملا  هذه 

ةوطخ ةرشع  يتنثالا  تاعومجم 

نامدإ نم  يفاعتلل  ةليسوك  ساسألا  ةوطخ يف  ةرشع  يتنثالا  تاعومجم  تأدب 

اهريدت يتلا  لوهجملا ، لوحكلا  ينمدم  ةعومجم  سيسأت  قيرط  نع  لوحكلا 

ىلع موقت  تاعتجا  دقعت  تناك  ثيح  فرتحملا ؛ ءاضعألا غ  نم  ةعومجم 

، نامدإلا نم  يفاعتلا  تاوطخ  ددحت  ئدابملا  نم  ةعومجم 

ثكلا تجهتنا  دقو  .ةيكولسلا  تالكشملا  نم  اهغ  وأ  يرهقلا ، كولسلا  وأ 
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يتنثالا جمارب  نم  ثكلا  ساسأ  حبصيل  هسفن  بولسألا  تاعومجملا  نم 

.ةوطخ ةرشع 

ىلع هتدعاسمل  ىرخأ  تايكولس  بائتكالا يف  اعي  نم  لك  طرخني  ام  ةداع 

ةرقاعم ىلإ  نوثكلا  أجلي  لاثملا ، ليبس  ىلعف  بائتكالا ؛ ضارعأ  يف  مكحتلا 

، كلذك .لمعلا  طوغض  نم  بورهلاو  ءاخرتسالا "  " لجأ نم  هنامدإ  مث  بارشلا 

، قوستلا وأ  رقلا ، باعلأ  نامدإ  ىلإ  نورخآ  أجلي  دق 

مخضتتف ةملؤملا ؛ مهرعاشم  ىلع  بلغتلا  ىلع  مهتدعاسمل  تاردخملا  وأ 

رود أي  انهو  مهدرف ؛ نامدإلا  نع  عالقإلا  مهيلع  بعصيو  ةلكشملا ،

.ةوطخ ةرشع  يتنثالا  تاعومجم 

، لوهجملا لمعلا  ينمدم  ةعومجم  تاعتجالا يف  نم  ثكلا  ترضح  دقو 

كولسلل تبسانم  اتناك  هنأل  لوحكلا ؛ ينمدمل  نيدشارلا  ءانبألا  ةعومجمو 

تنك يننأ  لوألا  قشلا  قش : اذ  ناك  يذلاو  هيف ، تطرخنا  يذلا  يرهقلا 

تنك يننأ  وه  اثلا  قشلاو  يملأ ،) نم  بورهلل   ) ياوق روخت  ىتح  لمعأ 

تاه ىلإ  يمضنابو  يتيوه .) ترسخ  ىتح   ) مهتاجايتحابو نيرخآلاب  متهأ 

ىلع كلذو  َّيفاعت ، ًالئاه يف  اًرود  ىدأ  اًشهدم  معد  ماظن  تدجو  تعومجملا 

يهجو ىلع  مسترتو  يدرف ، ةسلاج  ىلوألا  ةنسلا  تيضق  يننأ  نم  مغرلا 

يننأل يتهبج ؛ ىلع  ةبوتكم  يهجو " نع  برغا   " ةرابع نأك  بضغلا  تابعت 

تعطتساو جيردتلاب ، روعشلا  اذه  ىشالت  نكل  نامألا ، مدعب  رعشأ  تنك 

نوديري اوناك  نيذلا  ةهباشملا ، تالاحلا  باحصأ  نم  يغ  عم  لصاوتلا 

روضحلا ةفلكتو  ةلوهجم  تاعتجالا  هذه  نوكتو  .مهتايح  ديزملا يف  قيقحت 
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، اعلا لوح  اهنم  يالملا  كانهو  بسحف ، غص  عربت  ميدقت  نع  ةرابع  اهيف 

؛ تاعومجملا هذه  تاعتجا  روضح  نم  كرفنت  ةكلاهتملا  تاعاقلا  لعجت  الف 

هذه نإف  معدلا ، ىلإ  جاتحت  تنك  اذإف  .ةديهز  غلاب  رجأتُسي  اهمظعم  نأل 

.كتدعاس ةريدج  تاعومجملا 

عيرس ثحببو  ةوطخ ، ةرشع  يتنثالا  تاعومجم  رهشأب  ةاق  هاندأ  كيلإ 

: كيلإ اهبرقأ  فرعتس  تاعومجملا  هذه  نم  يأ  نع  تنرتنإلا  ربع 

AA - Alcoholics Anonymous �
ACA - Adult Children of Alcoholics �

Al-Anon/Alateen - for friends and family members of �
alcoholics

CA - Cocaine Anonymous �
CLA - Clutterers Anonymous �

CMA - Crystal Meth Anonymous �
Co-Anon - for friends and family of addicts �

CoDA - Co-Dependents Anonymous, for people working �
to end patterns of dysfunctional relationships and develop

functional and healthy relationships

COSA - formerly Codependents of Sex Addicts �
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COSLAA - CoSex and Love Addicts Anonymous �
DA - Debtors Anonymous �

EA - Emotions Anonymous, for recovery from mental and �
emotional illness

FA - Families Anonymous, for relatives and friends of �
addicts

FA - Food Addicts in Recovery Anonymous �
FAA - Food Addicts Anonymous �

GA - Gamblers Anonymous �
Gam-Anon/Gam-A-Teen - for friends and family �

members of problem gamblers

HA - Heroin Anonymous �
MA - Marijuana Anonymous �
NA - Narcotics Anonymous �

NAIL - Neurotics Anonymous, for recovery from mental �
and emotional illness

Nar-Anon - for friends and family members of addicts �
NicA - Nicotine Anonymous �
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OA - Overeaters Anonymous �
OLGA - Online Gamers Anonymous �

PA - Pills Anonymous, for recovery from prescription pill �
addiction.

SA - Sexaholics Anonymous �
SA - Smokers Anonymous �

SAA - Sex Addicts Anonymous �
SCA - Sexual Compulsives Anonymous �

SI A - Survivors of Incest Anonymous �
SLAA - Sex and Love Addicts Anonymous �

UA - Underearners Anonymous �
WA - Workaholics Anonymous �

ةيفتاهلا ةدعاسملا  طوطخ 

ةيفتاه ةدعاسم  طوطخو  ةينورتكلإ  عقاوم  تاسسؤملا  نم  ثكلا  صصخت 

: اهنيب نم  ام ، صخش  ىلإ  ثدحتلا  ىلإ  جاتحت  تنك  اذإ  حصنلاو  معدلا  ميدقتل 

سينلإ لاتنيم  كنثير 

مقر ىلع  لاصتالا  كنك  ةيسفنلا ، ضارمألا  باحصأل  حصنلاو  معدلا  مدقت 

www.rethink.org ىلع : اهعقوم  ةرايز  وأ   ٠٣٠٠٥٠٠٠٩٢٧
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سنايلإ نشيربد 

تاعومجم نم  ةكبش  صصخت  بائتكالا  ىضرم  معدل  ةيخ  ةسسؤم  يه 

.اذلا معدلا 

www.depressionalliance.org ىلع : اهعقوم  ةرايز  كنك 

اك

.اًماع ىلإ ٣٥  رمع ١٥ نم  لاجرلا  فدهتست 

www.thecalmzone.net ىلع : اهعقوم  ةرايز  كنك 

MDF رالوب ياب  اذ 

بارطضالا وأ  ائتكالا  سوهلا  باحصأ  ةدعاسم  ىلإ  فدهت  ةيخ  ةمظنم 

.بطقلا انث 

www.mdf.org.uk ىلع : اهعقوم  ةرايز  كنك 

زناتيرماس

لاصتالا كنك  .طابحإلاو  ألا  رعاشم  نوناعي  نمل  ايرس  ًعد  مدقت  ةعومجم 

مقر ىلع  اهب 

(، ةعاس رادم ٢٤  ىلع  ) ٠٨٤٥٧٩٠٩٠٩٠

www.samaritans.org.uk ىلع : اهعقوم  ةرايز  كنك  وأ 

ناس

كنك .ةيسفنلا  ضارمألا  نع  ًاثاحبأ  يرجتو  معدلا  مدقت  ةيخ  ةسسؤم  يه 
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(، ًءاسم ىلإ ١١  ًءاسم  نم ٦  ايموي  مقر ٠٨٤٥٧٦٧٨٠٠٠ ( ىلع  لاصتالا 

www.sane.org.uk ىلع : اهعقوم  ةرايز  كنك  وأ 

دنيام

ةحصلاب ةقلعتم  تالكشم  نوناعي  نيذلا  صاخشألا  تاجايتحاو  ىؤر  معدت 

اهعقوم ةرايز  كنك  وأ   ٠٣٠٠١٢٣٣٣٩٣ مقر ىلع  لاصتالا  كنك  .ةيسفنلا 

www.mind.org.uk ىلع :

نشيادنوف ثليه  لاتنيم 

ةيسفنلا ةحصلاب  ةقلعتم  تالكشم  اعي  نم  لكل  معدلاو  تامولعملا  مدقت 

.ملعتلا تابوعص  وأ 

www.mentalhealth.org.uk ىلع : اهعقوم  ةرايز  كنك 

ةصتخم تائيه 

يراشتسالا ضعب  نع  تامولعملاو  ةصتخملا  تائيهلا  نم  اًضعب  كيلإ 

.اهيف جرُدملا  يسفنلا  جلاعملاو 

يفرعملا ولسلا  جالعلل  ةيناطيربلا  ةيعمجلا 

مدقتو ايناطيرب ، يف  يفرعملا  ولسلا  جالعلا  لاجم  يف  ةدئار  ةسسؤم  يه 

ريوطت وأ  قيبطت ، وأ  ةسر ، متها  هيدل  نم  لك  ىلإ  ةيناجم  ةيوضع 

ولسلا جالعلا  يسرمل  دتعا  ةداهش  مدقت  ك  يفرعملا ، ولسلا  جالعلا 

.يفرعملا

www.babcp.com ىلع : اهعقوم  ةرايز  كنك 
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يسفنلا جالعلاو  تاراشتسالل  ةيناطيربلا  ةيعمجلا 

جالعلاو تاراشتسالل  ةيناطيربلا  ةصتخملا  تائيهلا  ىربك  نم  ةدحاو  يه 

بيردتلا نم  اًيلاع  ىوتسم  نودمتعملا  اهؤاضعأ  ىقلت  دقو  يسفنلا ،

.ةيعمجلا لبق  نم  هب  ًافرتعم  ةسرملاو 

، ةسرملا روتسدو  ةنهملا  قالخأ  قاثيم  قفو  ةيعمجلا  ءاضعأ  لك  لمعيو 

.ىواكشلا تاءارجإو 

www.bacp.co.uk ىلع : اهعقوم  ةرايز  كنك 

يسفنلا ليلحتلل  اطيربلا  سلجملا 

، يمانيدلا يسفنلا  جالعلاو  يسفنلا  ليلحتلا  يلاجم  يف  ةصتخم  ةئيه  وه 

، ةنهملا قالخأ  قاثيمل  ةئيهلا  هذه  ةاق  ىلع  نوجردملا  ءابطألا  عضخيو 

تاءارجإو ةيرسلا ، ىلع  ةظفاحملا  رارقإو  رمتسملا ، ينهملا  ريوطتلا  ةسايسو 

ىدحإ وه  يسفنلا  ليلحتلل  اطيربلا  سلجملا  نأ  بناج  ىلإ  .ىواكشلا 

عاطقلا يف  يليلحتلا  يسفنلا  جالعلل  وروألا  داحتالا  يف  ءاضعألا  تايعمجلا 

.ماعلا

www.psychoanalytic-council.org ىلع : هعقوم  ةرايز  كنك 

ةيجوزلا تاقالعلا  يجلاعم  ةطبار 

يتلا تاجالعلا  نم  ةعومجم  ةيجوزلا  تاقالعلا  يجلاعم  ةطبار  ءاضعأ  مدقي 

تاقالعلا جالعو  يسنجلا ، يسفنلا  جالعلاو  ةيسنجلا ، تاراشتسالا  لمشت 

ةديجلا ةسرملا  ئدابمو  قالخألا  قاثيم  ىلإ  اهب  نولماعلا  عضخيو  .ةيجوزلا 
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.ىواكشلا تاءارجإو 

www.cosrt.org.uk ىلع : اهعقوم  ةرايز  كنك 

ادنلتكسإ يسفنلا يف  جالعلاو  تاراشتسالا  ةئيه 

اهرقمو يسفنلا  جالعلاو  تاراشتسالا  ميدقتب  ةينعم  ةصتخم  ةئيه  يه 

، يسفنلا جالعلاو  تاراشتسالا  لاكشأ  عيمجب  ضوهنلا  ىلإ  ىعستو  ادنلتكسإ ،

ميدقتو يلثملا ، ةسرملا  زيزعت  قيرط  نع  ةيراشتسالا  تاراهملا  مادختساو 

.ةدتسملا تامدخلا  نم  ةعومجم 

www.cosca.org.uk ىلع : اهعقوم  ةرايز  كنك 

لوحكلاو تاردخملا  نامدإ  يجلاعم  داحتا 

سحت ىلع  لمعت  ةردخملا  داوملا  نامدإ  جالع  لاجم  يف  ةصتخم  ةئيه  وه 

.عاطقلا ءاحنأ  عيمج  ةسرملل يف  ةيسايقلا  ياعملا 

www.fdap.org.uk ىلع : هعقوم  ةرايز  كنك 

ةياعرلاو ةحصلا  سلجم 

لوئسم وهو  ايناطيرب ؛ ءاحنأ  عيمج  عورف يف  اهل  ةيحص  ةيميظنت  ةئيه  وه 

سلجم يف  ليجستلا  ينعيو  .اًصصخت  رشع  ةسمخل  وناقلا  ميظنتلا  نع 

نوفوتسم ةيحصلا  ةياعرلا  لاجم  صتخملا يف  لماعلا  نأ  ةياعرلاو  ةحصلا 

.كولسلاو ءادألاو ، ينهملا ، بيردتلاب  ةصاخلا  ةينطولا  ياعملا 

www.hpc-uk.org ىلع : هعقوم  ةرايز  كنك 
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يسفنلا جالعلاو  داشرإلل  ةيدنلريألا  ةطبارلا 

يف ةينهملا  زايتمالا  ياعم  ريوطت  فدهب  ماع ١٩٨١  ةطبارلا  هذه  تسسأت 

اهئاضعأ عيمج  مِزُلتو  .اهيلع  ظافحلاو  يسفنلا  جالعلاو  داشرإلا  ميدقت  لاجم 

.ىواكشلا تاءارجإو  ةسرملا  روتسدو  ةنهملا  قالخأ  قاثيم  قفو  لمعلاب 

www.irish-counselling.ie ىلع : اهعقوم  ةرايز  كنك 

ةيسفنلا تاراشتسالل  ةينطولا  ةيعمجلا 

جلاعملاو يراشتسالا  نم  ةعومجم  دي  ىلع  ةيعمجلا  هذه  تسسأت 

معد فدهب  تانيعستلا  رخاوأ  يف  ءاحيإلاب  ميونتلا  يصاصتخاو  يسفنلا 

باحصأل ماعلا  حلاصلاب  متهالاو  ةيسفنلا ، تاراشتسالا  لاجم  ريوطتو 

.لمكألا هجولا  ىلع  تاراشتسالا 

www.nationalcounsellingsociety.org ىلع : اهعقوم  ةرايز  كنك 

يسفنلا جالعلل  اطيربلا  سلجملا 

يف ياعملا  ىلعأ  ىلع  ظافحلاو  يسفنلا ، جالعلا  لاجم  معد  فدهب  سسأت 

هئاضعأ ىلع  بجيو  .ةدحتملا  ةكلمملا  ءاحنأ  عيمج  يسفنلا يف  جالعلا  ةسرم 

تاءارجإو نيدمتعملا ، ةسرملا  روتسدو  ةنهملا  قالخأ  قاثي  مازتلالا 

.سلجملاب ةصاخلا  ستلالاو  ىواكشلا 

www.psychotherapy.org.uk ىلع : هعقوم  ةرايز  كنك 

اسنإلا سفنلا  ملع  يسرمل  ةيناطيربلا  ةيعمجلا 

اسنإلا سفنلا  ملع  تايرظن  نوقبطي  نم  لكل  ةدمتعم  ةينطو  ةسسؤم  يه 
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اطيربلا سلجملا  ءاضعألاو يف  ةلقتسملا ، تاسسؤملا  ىدحإ  يهو  مهلمع ، يف 

.اطيربلا نيراشتسملا  لجسو  يسفنلا  جالعلل 

www.ahpp.org ىلع : اهعقوم  ةرايز  كنك 
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يفلخلا فالغلا 
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