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ريدصت

ةياورلا ةءارق 

سيلج ّنإف خ  .باتك  نامزلا  سيلج ىف  ّنإ خ  لوقي : ىبنتملا  ناك  اذإ 
.ةليمج ةياور  ّلثمتي ىف  ىعم 

..ءطبلا نم  عونب  ةياورلا  ةءارق  أدبأ  ةداعلا  ..ةعتملا ىف  هذه  قوفت  ةعتم  ال 
رحس ّللستي  ىلاتلا  مويلا  ..اهكرتأ ىف  مث  موي  لوأ  ةليلق ىف  تاحفص  أرقأ 

ليللاب راهنلا  لصأ  داكأ  كلذ  دعب  مث  كأ ، أرقأف  ىسفن  ىلإ  ةياورلا 
ثادحأ حبصت  .مجحلا  ةليوط  ةياورلا  تناك  نإ  ةءارقلا  اًما ىف  اًسمغنم 
دّرجم ىجراخلا  اعلا  ىسو  ىقيقحلا ، ىملاع  اهصاخشأو  ةياورلا 

ىننأل هاسنأ  اًدهج ل  لذبأ  .ةياورلا ال  ايند  ىلع  جعزم  لّفطتو  حبش 
.لعفلاب هاسنأ 

ناكو .ةياورلا  رحس  مهرسأي  اعلا  يالم ىف  لثم  كلذ  ىّننأ ىف  فرعأو 
ةفهل حابص ىف  لك  رظتنأ  غص  ذيملت  انأو  ًالثم ـ  ىنلعجي ـ  رسألا  كلذ 

ةفيحص ىواكم ىف  دعس  ليمجلا  بتاكلل  ةهش )  ) ةياور تاقلح 
ر ل نأ  عوبسألا  ثحتسأ  ابش  كلذ ىف  دعب  ىنلعجو  ىرصملا ،) )

ىلاقتنا عم  ظوفحم ، بيجن  ةياور  نم  ديدجلا  ءزجلا  مارهألا )  ) أرقأ ىف
نم تاقلح  ًالثم ـ  أرقأل ـ  ةيروهمجلا )  ) ةفيحص ىلإ  رخآو  ب ح 

، ىّقح ىيحيل  هللا ) ىلع  اهيِّلخ   ) نم وأ  سيردإ ، فسويل  ءاضيبلا )  ) ةياور
بابحألا رطع  وه  اقح  كلذ  ..ىواكم  دعس  ةّرد  اًماين ) نورئاسلا   ) وأ

.ىقابلا
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تاقلح ىلع  رشُنت  ىتلا  تاياورلا  عاتمتساب  أرقأ  نآلا  ىتح  تلزامو 
، باتكلا نم  ديدجلا  ليجلل  بدألا ) رابخأ   ) ةلجم ةيعوبسأ ىف 

ةءارق نوبحي  مهنأ ال  اقدصأ  نم  ثك  نم  عمسأ  ادج ح  برغتسأو 
ىننأل ىتعتم  نم  فعاضي  اذه  ّنإف  ةبسنلاب ىل  ..ةلسلسملا  تاياورلا 

.هتقيرط ٍّلكل  ّنأ  عبطلاب  مهفأ  ىنكلو  لوطأ ، ةرتف  اهلاطبأو  ةياورلا  شياعأ 
ىلإ مضنأ  ةياورلل  ميدق  قشاع  ىننأ  وه  قبس  لوقأ م  نأ  ديرأ  ام  لكو 

نع ةباجإلا  لواحأ  نأ  نآلا  ىقبيو  .نفلا  كلذ  قشعي  بك  روهمج 
؟ اذامل لاؤسلا :

جذو زربأو  ةياورلا ، ةيلستلا ىف  رصنع  لوألا  ىوتسملا  عبطلاب ىف  كانه 
، ىفاقثلاو ىركفلا  مهاوتسم  ناك  ايأ  ءارقلا  لكو  ةيسيلوبلا ، ةياورلا  هل :
لمع ىأ  وأ  ةيسيلوب  ةياور  ةءارقب  تقولا  ةيجزت  رخآ  ىلإ  نم ح  نوبحي 
حجني تاياورلا ال  نم  عون  ىأ  نإ  مث  .اًدبأ  كلذ  الو ض ىف  ..رخآ  ٍّلسم 

هل ّرفوت  هم  لشفلاب  هيلع  ٌّىضقم  أرقي  ا  هفغش  ةراثإو  هئراق  عاتمإ  ىف 
ةءارق لصاوي  ناسنإ  نم  ..ةنسحلا ف  ةينلاو  ةغايصلا  ةدوجو  قمعلا  نم 

، أرقي ا  بذعتي  وأ  لملمتي  دأ ل  لمع  ىأ  وأ  رعش  ناويد  وأ  ةياور 
، اهلثا امو  ةملكلا  هذه  ّلهتسم  اهنع ىف  تثدحت  ىتلا  تاياورلا  نكلو 

بناج ىلإ  اهئراقل  مِّدقت  باتكلا ، اذه  اهل ىف  جذنل  ضرعأ  ىتلا  كلتو 
.مهأو كأ  ًائيش  ةيلستلا 

ةرورضلاب ىف ًاكراشم  هلعجتو  اهملاع  ىلإ  ئراقلا  بذجت  تاياور  ىه 
)؟ لتاقلا نم   ) ةفرع اهعم  رمألا  ىهتني  .اهحرطت ال  ىتلا  اياضقلا  لّمأت 
غرفت نأ  دعب  ًاليوط  كعم  شيعت  ىه  لب  هاسنتو ؛ ًابناج  باتكلا  حرطت  مث 
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مهتبجعأ تاياور  ىلع  ءاقدصأ  نم  اًقيلعت  تعمس  ام  ًاثكو  .اهتءارق  نم 
نم ةءارقلل  اوداع  ىتح  ةخألا  ةحفصلا  نم  اوهتنا  نإ  ام  مّهنإ  هيف  نولوقي 

ةياكحلا لك  اوفرع  دقو  مّهنأ ـ  كلذ : ىنعمو  .ىرخأ  ةّرم  ىلوألا  ةحفصلا 
ّنأ كلذو  رخآ ؛ ءىش  نع  نوثحبي  قيوشتلاو ـ  ةيلستلا  عم  رمألا  ىهتناو 

هاف ..ىرخأ  ةّرم  هبيكرت  ديعتو  فولأملا  عقاولا  ككفت  ةيقيقحلا  ةياورلا 
سفنلا قعأ  صوغت ىف  ىهو  لضفأ ، مهفبو  قمعأ  ةديدج  ةرظنب 

َوأ  ) سفنلا ملع  انل  هفشكي  نأ  نك  ام  زواجتي  وحن  ىلع  ةيناسنإلا 
ىتلا هتايرظن  ىلع  ًاليلد  اهيف  دجيل  سفيوتسد  تاياور  ىلإ  ديورف  أجلي 
ةّداج ةلئسأ  اًضيأ  ةيقيقحلا  ةياورلا  حرطتو  هتاذ ،)!؟ سفنلا  ملع  تسّسأ 

ميدقتل نكي  نإ   ئراقلا ، زفتسي  وحن  ىلع  دوجولاو  ةايحلا  ّةيهام  نع 
.ةلئسألا كلت  رّكفي ىف  نأل  لقألا  ىلع  هزفتسي  وهف  ةصاخلا ، هتبوجأ 

بناوج ئراقلا  اهيف  ىري  ةيرحس  ايارم  راصتخاب  ةيقيقحلا  تاياورلا 
نم هل  ةلوهجم  تناك  وأ  هسفن ، نمو  هعمتجم  نمو  هملاع  نم  ةلوهجم 

كلت نمضتت  لاحلا  ةعيبطب  ةياور  نم  ام   ) ةياورلا اع  لخدي  نأ  لبق 
(. اًدحاو ًابناج  ولو  نت  نأ  ىفكيو  ةعمتجم ، بناوجلا 

تاعمتجملا هرطخو ىف  هتناكم  هل  نف  ةياورلا  ّنإف  كلذ  لجأ  نم 
ةوعد الو  ةيسايس ، تاروشنم  تسيل  لاحلا  ةعيبطب  ىه  ..ةّرضحتملا 

ىهو ال سفنلا ، وأ  قالخألا  جالعل  ةفصو  الو  ىعتجالا ، حالصإلل 
، اهثحب مهسفنأ ىف  ةفسالفلا  ىنضي  ىتلا  ةلئسألا  نع  تاباجإ  مّدقت 

أطبأ هنأل  ىقبأ  اهثأتو  هزواجتتو ، ّهلك  كلذ  نم  ًائيش  لمشت  اهنكلو 
ىسنرفلا اورلل  ّةلاد  ةرابع  انه  رضحتو  .سفنلا  ىلإ  اًذافن  كأو 

دألا هجاتنإو  ةيلمعلا  هتايح  ةيادب  ناك ىف  ىذلا  ورلام » هيردنأ   » بكلا
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هتاياور ىدحإ  بتك  نأ  دعبو  اًسمحتم ، ايسكرام  نيرشعلا  نرقلا  لئاوأ  ىف 
ميعزلا هل  لسرأ  ركذأ ـ  ام  ىلع  لملا » قيرطلا   » ىه ىلوألا ـ 

مزتلت اّهنأ ال  ساسأ  ىلع  ةياورلل  اًدقن  ستورت »  » فورعملا ىسكراملا 
ةرابعب ورلام »  » هيلع َّدرف  عقاولا ، ليلحتو  خيراتلل  ىسكراملا  سفتلا  ّةقدب 
نأ ىنعملاو : ةيئاور .» ةايحلل  ىتيؤر  نإ  : » لاق ذإ  قبس ؛ ام  لك  صّخلت 

اهيف جلاعي  بحرأ ، قافآ  ىلإ  ةدودحملا  ةسايسلا  قفأ  زواجتت  ةيؤرلا  هذه 
.دودح ىأ  هدّيقت  نأ  نود  ةسايسلا ـ  كلذ  ا ىف  هل ـ  ّنعي  ام  لك  اورلا 

موي  » ةياور ىه  خيراتلا  اًرود ىف  تبعلو  خيرات ، اهل  ةياور  اًضيأ  انه  ركذأو 
لصاحلا تسنجلوس »  » ىسورلا بتاكلل  شتفوزينيد » نافيإ  ةايح  ىف 

لقتعم ةايح  اًموي ىف  ةياورلا  هذه  لّجستو  ةياورلا .) دعب   ) لبون ةزئاج  ىلع 
ىليجست درس  ىلع  رصتقت  ىهو  لاتس ، شطب  مايأ  ايبيس  ىسور ىف 
فصي ةءارقلا ـ  ءانثأ  ىّمحلاب ىف  كيدعي  داكي  هنكلو  ادج ـ  دياحم 

(.. هسفن تسنجلوس   ) لقتعملا اذه  هيناعي  ىذلا  اسنإلا  باذعلا غ 
ىأ ىلإ  اهيف  قّرطتي  و  لاتس ، توم  دعب  ةياورلا  بتك  ّهنأ  عمو 

؛ ةيتيڤوسلا ةباقرلا  اهرداصت  نأ  ايعيبط  ناك  دقف  ةسايسلا ، تاشقانم ىف 
نأ رمألا  ىضتقاو  .هنيعب  روتاتكدل  ال  ىسايس ، ماظنو  ةبقحل  ةنادإ  اّهنأل 

ةياورلا أرق  ىذلا  فوشورخ ، اهمايأ ـ  ىمظعلا  ةلودلا ـ  سيئر  لخدتي 
نابوذ ةلحر  فرع  يف  ًالئاه  ايود  ةياورلا  تثدحأو  .اهرشنب  حّرصو 
نافوط ك ىلإ  دعب  يف  لّوحت  ىذلا   ) ىتيڤوسلا ماظنلا  ديلجلا ىف 

(. فرعن

، مهييئاورو مهئابدأ  مارتحا  ىرصيقلا ىف  دهعلا  ذنم  قيرع  خيرات  سورللو 
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نوقوفتي ىف ارو  مهلعأ ، اهنوثبي ىف  ىتلا  لئاسرلا  ىلإ  ءاغصإلاو 
.رخآ وروأ  دلب  ىأ  ىلع  كلذ 

.ام ٍّدح  ىلإ  هباشم  خيرات  بيرق ـ  تقو  ىتح  اًضيأ ـ  نحن  انل  ناك  دقو 
ىلع ثأتو  ءاّرقلا ، ىدل  دّكؤم  ىعتجا  ىدص  ةيقيقحلا  تاياورلل  ناك 

.ماعلا ىأرلا 

اًرود تبعل  ىتلا  تاياورلا  نع  ةعيرس ـ  تاراشإ  ىفو  طقف ـ  ثدحتأسو 
هطل مايألا )  ) ةيوناثلا ةسردملا  انأرق ىف  ..ىليجل  ىركفلا  نيوكتلا  ىف 

ةحارص نم  هتنمضت  ثكلا م  انّملعتو  ةيتاذ ، ةس  ةياور  ىهو  سح ،
داسف نعو  اورلا ، هاناع  ىذلا  رقفلا  نعو  سفنلا ، نع  ثيدحلا  ىف 

ميلعتلا دومجو  هرصب ، هدقفأ  ىذلا  ةفارخلا  ثورومو  ةيعتجالا  ديلاقتلا 
ةولا توافتب  رشبلا  رئاصم  توافتو  هرصع ، هئاوخو ىف  ىرهزألا 

رحسل ةياورلا  نم  عطاقم  ظفحي  انضعب  ناكو  ..ةيعتجالا  ةناكملاو 
.لصتم ىقيسوم  مغنك  تاحفصلا  ربع  باسني  ىذلا  سح  هط  بولسأ 

ىتلا ةسئابلا  عاضوألا  ةروث  ىلع  ةبقاعتم  لايجأ  ىعوو  انيعو  ّحتفتو 
ال عيفرلا ، نفلا  رونب  عقاولل  ءىضملا  اهليلحتل  ةياورلا  اهروصت 

تناك هذه  مايألا )  ) ةياور ّنأ  كلذ  رشابملا ؛ ضيرحتلا  الو  تاراعشلاب 
، انمايأ ىلع  ةيموكحلا  ةيوناثلا  سرادملا  ةّرحلا ىف  ةءارقلا  جهنم  نمض 

اّإو ةنسلا ؛ رخآ  اهيف ىف  نحتُ  ال ل  ناّجملاب ، ةرازولا  انيلع  اهعّزوت 
ةءارقلا ىلع  انعيجشتو  ّةينفلا  انتقئاذ  بيردتل  بسحف  اهأرقن  ل 

بئان ىف تايموي  : » نآلا هركذأ  بتكلا م  هذه  نم ب  ناكو  .كفتلاو 
وبأ و« ديدح ، وبأ  ديرف  دمحمل  لهلهملا » و« ميكحلا ، قيفوتل  فايرألا »
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ةرازو لوئسملا ىف  فده  ّنأ  دقتعأو  ..روميت  دومحمل  طي » لوهلا 
اذه لضفب  اّنم ـ  ثكلا  ّملعت  دقف  بخي ؛ كلذ   نم  انمايأ  ىلع  ميلعتلا 

ةءارقل ةيوناثلا  ةسردملا  ةبتكم  عتمم ىف  تقو  ءاضق  ةءارقلل ـ  هيجوتلا 
.ةيبدألا لعألاو  تاياورلا  نم  ديزملا 

ىيحي «ـ ل مشاه » مأ  ليدنق   » ةياور اًضيأ  ةبتكملا  كلت  تأرق ىف  لهو 
تناك ةيلات ، لايجألو  ىليجل  ةبسنلاب  اّهنأ  فرعأ  ىننكلو  ركذأ ، ال  ىّقح ؟»

انتقالع نع  لاؤسلا  زفحت  اهرودص  ذنم  تلظ  دقف  انتفاقث ؛ اعم  نم 
رمتساو ..ةرصاعملا  انّتيوه  ةقيقحو  عقاولاب  انثارت  ةقالع  نعو  برغلاب ،
ىّقح ىيحي  جهنم  ىلع  ةقفاوملا  ام ب  ًاليوط  ةياورلا  لوح  شاقنلا 

ىهز لماك  ذاتسألا  لثم  ًابك  ًابتاك  ّنإ  ّىتح  هيلع ، ضارتعالاو  ىقيفوتلا 
ةيصخش ىّقح  ىيحي  هنم  ىحوتسا  ىذلا  ىقيقحلا  لطبلا  نع  ثحبي  ّلظ 

! ءارفسلا دحأ  صخش  هيلع ىف  نأ ع  ىلإ  ليعسإ  روتكدلا 

قيفوتل حورلا ) ةدوع   ) ةياورب ّرثأت  ّهنإ  هسفن  رصانلا  دبع  لج  لقي  مث أ 
؟ ىروثلا هركف  نيوكت  رصانع  نم  تناك  اهنإو  ميكحلا ،

روهمجل ماعلا  ىعولا  نيوكت  رود ىف  ةياورلل  ناك  نذإ  دحلا  اذه  ىلإ 
! ةلودلا ءعز  ىتحو  بّاتكلا  رابك  ىلإ  ذيمالتلا  راغص  نم  اًءدب  ءاّرقلا ،

تاونس ىلإ  نآلا  لقتنأسف  هتفرع ، ةياورلا ك  ثأت  نع  ثّدحتأ  تمدامو 
وأ ظوفحم  بيجنل  ةديدج  ةياور  روهظ  ناك  دقف  ةمساحلا ؛ تاينيتسلا 

هب ىفتحيو  روهمجلا ، هّبقرتي  هم  ًاثدح  هغ  وأ  سيردإ  فسوي 
ةياور حبصتو  مهتدمعأ ، يفحصلا ىف  باتكلا  رابك  هيلع  قلعيو  داقنلا ،
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رجي ام  ًاثك  ليوط ، شاقن  عضوم  اًماين ) نورئاسلا   ) وأ رامام )  ) لثم
ىلإ لصتو  اهفده  قّقحت  ةياورلا  نكلو  ةطلسلا ، عم  بعاتم  فلؤملا  ىلع 

.اهروهمج

؟ نآلا اّمأف  هتشع ، ةياورلا ك  نأش  نم  ناك  ام  كلذ 

! فسألا عم  ءىش  لك  ّغت  نآلا 

هسفن ظوفحم  بيجن  هبتكي  اًءدب م  ةعيدب ، صصقو  تاياور  ردصت  نآلا 
نم تاينيرشعلا  بوهوم ىف  بابش  ىتح  هل  ةيلاتلا  يئاورلا  لايجأو 

! تمصلا رئب  طقست ىف  تاياورلا  هذه  لك  نكلو  رمعلا ،

اياضقلا ةروطخ  تغلب  هم  هذه ـ  انمايأ  ةياور ىف  ىأ  ثأت  زواجتي  ال 
اذه نم  اثلا  لصفلا  عجار   ) نيدودعملا اهئاّرق  دودح  اهحرطت ـ  ىتلا 
تلآ ثيدحلا ع  عجاوملا ىف  بيلقت  نم  ًالدبو  كلضف .) نم  باتكلا 

ئراقلا ليحأ  نأب  ىفتكأسف  اورلا ـ  انبدأ  كلذ  ا ىف  انتفاقث ـ  هيلإ 
نع رداصلا  ةيّرحلاو » ةفاقثلا  ..ةعافر  ءانبأ   » اتك ىلإ  عوضوملاب  متهملا 

هتيمسأ ام  وأ  ةفاقثلا ـ  رود  عجارت  باتكلا  اذه  دصري  ذإ  لالهلا ؛ راد 
نم ىدمع  دهج  لضفب  تاينيعبسلا  علطم  ذنم  ةفاقثلا ـ  نع  ءانغتسالا 
ىفو عمتجملا  فقثملاو ىف  ةفاقثلا  رود  شيمهتل  اهتاسسؤمو  ةلودلا 

.ةماعلا ةايحلا 

ىتح داكي  الو  اهروصع ، ىهزأ  اًعادبإ ـ  شيعت ـ  نآلا  ةياورلا  ّنأ  رّركأو 
ةياورلاو .ديدجلا  جاتنإلا  لك  ةعباتمل  ىفاكلا  تقولا  دجي  مهنلا  ئراقلا 
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ةأرجبو غ ىنفلا  عادبإلا  بيلاسأ  ةقوبسم ىف  ًاقافآ غ  محتقت  نآلا 
نكلو عمتجملل ، ةيقيقحلا  عاجوألا  ىلع  ءوضلا  طيلست  اًضيأ ىف  ةقوبسم 

.ّىنعملا عمتجملا  ىقيقح ىف  ىدص  ىأ  كلذل  نوكي  نأ  نود 

لالخ نم  يئاورلا  انبّاتك  ىلع  فّرعت  ىليج  ّنأ  نع  لبق  نم  كتثّدح  دقو 
ءاقترالا وه  فدهلا  ناكو  .ماعلا  عالطالل  سرادملا  انيلع ىف  عّزوي  ناك  ام 

، نيرصاعملا ءابدألا  لعأ  ىلع  عالطالاب  بالطلا  ىدل  دألا  قوذلاب 
نويئاورلاو سح  هط  ناك  دقف  هسفن ؛ تقولا  دألا ىف  عادبإلا  عيجشتو 

رظناف نآلا  اّمأ  اهمّاىأ ، دألا  مهعادبإ  جوأ  مهتيّمس ىف  نيذلا  نورخآلا 
امأ ةّرحلا ، ةءارقلا  ةركف  ًالوأ  تفتخا  ..انسرادم  بدألا ىف  ميلعت  ىلإ 
ةياور نآلا  ىتحو  ةليوط  تاونس  ذنم  اهيف  دجت  نلف  ةيمسرلا  جهانملا 

اورلا عادبإلا  نع  ًاثيدح  ّىتح  دجت  نلو  رصاعم ، بتاكل  ةدحاو 
ءرملا ّنإ  لب  مهنطو ، ةفاقثو  دغلاو  مويلا  ءاّرق  ةلص ب  ميقي  رصاعملا 

ةياور اوءرقي  اندلب   ةفاقثلاو ىف  ميلعتلا  نع  لوئسملا  ّنأب  مزجي  داكي 
اوسّمحتي نأ  مهنم  ّعقوتن  ثيحب  رصاعم ؛ بتاكل  ةدحاو  ةيبرع  وأ  ةيرصم 

تابسانملاف ..لبق  نم  لاحلا  ناك  هرشنب ك  وأ  اورلا  انبدأب  فيرعتلل 
، تاياورلا ىدحإ  ةرداص  ةبلاطملا  ىه  انه  اهيف  نوطشني  ىتلا  ةديحولا 

سيعتلا لاحلا  نيذه  ىفو غ  ةمكاحملل ! يئاورلا  دحأ  ميدقتب  وأ 
ىأ نع  وأ  رعش ، ناويد  نع  وأ   ) ةياور نع  ثّدحتي  مهنم  اًدحأ  عمسأ   

ةفاقثلا نع  ءانغتسالا  ةرهاظ  تلصو  دقف  امذ ، وأ  اًحدم  عون ) ىأ  نم  بدأ 
.اهدارم تقّقحو  اهتياغ  ىلإ 

نع أوسأو  هلثم  لوقت  نأ  كنك  ةفاقثلاو  ميلعتلا  ةزهجأ  نع  هلوقت  امو 
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باتكلل ىف ًاثأ  اًعوضوم  بدألاو  تاياورلا  تناك  نأ  دعبف  ..مالعإلا 
ىوزنا تقولا ـ  كلذ  ةيساسألا ىف  مالعإلا  ةليسو  ىهو  ةفاحصلا ـ 
ةهّجوم تسيل  ةصّصختم ، ةدودعم  تاحفص  بدألاب ىف  متهالا 

طئاسولا لاحلا ىف  وه  هسفن  كلذو  هل ، ةرّفنم  ىه  لب  ىداعلا ، ئراقلل 
جماربلا ىلإ  ةفاقثلا  ىفن  َّمت  ثيح  نويزفلتلا ؛ يسال  ثدحألا ،

.هلوانتم نع  ةديعبلاو  ىداعلا  روهمجلا  ىلع  ةيلاعتملا  ةصّصختملا 

هيِّدؤي ناك  ىذلاو  لبق  نم  مالعإلاب  طونملا  رودلا  وه  اذه  نكي  و 
لعألاب متهالا  ثت  ىتلا  ةلاّعفلا  لصولا  ةزمه  وه  ناك  ذإ  اًعوط ؛

اذه ىقُبت  ىتلاو  مهلعأ ، ءابدألا ىف  اهحرطي  ىتلا  اياضقلابو  ةيبدألا 
ةفاقثلا خيسرتو  نيوكت  كلذب ىف  مهستف  اًدّدجتمو ، ايح  متهالا 

ةرك ةفاقث  ديطوتو  جيورت  مهسيل ىف  نآلا  هرود  مالعإلا  ّغ  دقو  .ةينطولا 
ةيلوئسملاو ةحسلاو  ىعولا  ةفاقثب  تلدبتسا  ةلثم  تافاقثو  مدقلا ،

، بّصعتلاو لهجلاب ، زازتعالا  ميق  اهبو  اهيلع  انّيبرت  ىتلا  لجلا  ّبحو 
خوسر اهل  ةديدج  ةفاقث »  » ميقلا هذه  تحبصأو  حبقلاو ، ةولهفلاو ،

.مارهألا

نأ نود  هلمع  هل  رشني  نم  دجو  نإ   ) نآلا اور  ىأ  هيلإ  حمطي  ام  ىصقأ 
صق لاقم  هلمع ىف  داقنلا  دحأ  لوانتي  نأ  وه  رشنلا ) ن  هسفنب  عفدي 

جماربلا وأ  ةيبدألا  تاحفصلا  ىدحإ  وأ ىف  ةيفاقث  ةلجم  ليوط ىف  وأ 
بهايغ ىلإ  ةياورلاب  كلذ  دعب  رمألا  ىهتني  مث  ةصصختملا ، ةيفاقثلا 

.نايسنلا
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تلازام ةزجعم  ىأب  فرعأ  ال  ءاّرقلا ـ  نم  ةلق  الول  ّهنإ  لوقلا : ةصالخو 
ةدّيجلا لعألا  زرف  ىلع  ةرداق  تلازامو  فورظلا ، هذه  ةيقاب ىف 

فورظلل ةحفاكملا  ةلقلا  هذه  الول  ةيفاقثلا ـ  انتركاذ  ّةيح ىف  اهئاقبإو 
نم هعرصم  اندنع  حرسملا  نف  ىقل  لثم  ةياورلا  نف  رثدنال  ةدراطلا ،

.لبق

* * *

، ةياورلا ذاقنإ  زواجتت  ًالامآ  اهيلع  ّقلعأ  ىتلا  نذإ  ّةيفولا  ّةلقلا  هذه  ىلإو 
سكعلا وه  لب  ةياورلا ، دقنل  ًاباتك  سيل  وهو  باتكلا ، اذه  ىدهأ  ىننإف 

نمم يئاورلاو  تاياورلا  ضعبل  ةحدام  ةءارق  ةنامأب  ناونعلا  لّجسي  ك 
، ةثك ًابتك  رمألا  جاتحال  الإو  عبطلاب  تببحأ  نم  لك  مه  اوسيل  .تببحأ 

تاياور ىهف  لوصفلا ، هذه  عيمجت  لضف ىف  اهدحو  ةفداصملل  ناك  اّإ 
ضعب اهنع ىف  تثّدحت  وأ  تالجملاو ، فحصلا  ضعب  اهنع ىف  تبتك 

اهنوك لوصفلا  هذه  معزت  ذإو ال  .اهنع  هتلق  ا  تظفتحاو  تاودنلا ،
تاياورلا لضفأل  ًءاقتنا  وأ  اًخيرأت ، نوكت  نأ  نع  كيهان   ) اًدقن

نم لصف  لك  حرطت ىف  اهنأ  كلذ  عم  ئراقلا  دجي  دقف  ةرصاعملا ،)
لمعلا ميمص  نم  ةعبان  ةياورلا ، نفب  ّقلعتت  لئاسم  وأ  ةلأسم  اهلوصف 

هيلع نوكي  نأ  ىغبني  ام  معزت  ةقبسم  راكفأو  تايرظن  نم  ال  ءورقملا ،
ام اّهنأ  ىوس  ةياورلل  دعاوق  ىّنظ ـ  ىف  كانه ـ  تسيل  ذإ  اورلا ؛ نفلا 

وأ قباس  لاثمل  ًءاذتحا  مهعادبإ  ءاج  ءاوس  نوبوهوم  نويئاور  هبتكي 
.لاثم ىلع غ  اًديدج  اًراكتبا 
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.ةفئازلا نم  ةيقيقحلا  ةياورلا  فاشتكا  ىلع  رداق  بّردملا  ئراقلاو 

لوألا رابتخالا  مهم ؛ نيرابتخا  زايتجا  ىلإ  جاتحت  ةياور  لك  نأ  غ 
: ىنع ئطخي ؛ دقو  بيصي  دق  مكحلا  اذه  ّنأ  غ  روهمجلا ، مكح  وه :

ًابك اًحاجنو  ايهج  اًجاور  اهرودص  دعب  ىقلت  دق  تاياورلا  ضعب  ّنأ 
لشفت دق  ةميظع  ىرخأ  تاياور  نأ  ىف ح  نفلاب ، اهل  ةقالع  بابسأل ال 
كلذ نأ  رّركأو  .اهقّوذت  نع  زجعي  دقو  نيرصاعملا ، اهئارق  روهمج  ىدل 

مكح نوكي  نايحألا  نم  ثك  ىفو  طقف ، تالاحلا  ضعب  ثدحي ىف 
.ًابئاص روهمجلا 

ةغلب ماربإ ـ  الو  هيف  ضقن  ىذلا ال  اهنلا  مكحلا  وأ  اثلا  رابتخالا  اّمأ 
ةركاذ نم  طقست  نسلا  رورم  عمف  .نمزلا  رابتخا  وهف  نوناقلا ـ  لهأ 
حبصت ىف ح  رابتعالا ، قحتست  ىتلا ال  تاياورلا  بدألاو  روهمجلا 

بستكتو اورلا ، نفلل  ةيقابلا  ةخذلا  نم  اًءزج  ةيقيقحلا  تاياورلا 
سردلا اذه  ربتعأ  انأو  .ءاّرقلا  نم  ةعباتتملا  لايجألا  عم  ةدّدجتم  ةايح 

ال اهل ، بتاكو  ةياورلل  ئراقك  ىتبرجت  نم  هتّملعت  ام  مهأ  وه  طيسبلا 
ىلع موجهلا  تالمح  الو  اهنيعب ، تاياورل  حيدملا  تاناجرهم  ىنعدخت 

.اهغ

صاخلا ىمكحب  ًايفتكم  ..لوألا  رابتخالا  ةلحرم  انلزام ىف  ىسفنل : لوقأ 
تنك نإو  ةياورلل ، قشاع  ئراق  لك  هب  حصنأ  ام  كلذو  أرقأ ، ام  ىلع 

! هلوقأ نأ  نود  هنولعفي  ءاّرقلا  ّنأ  دقتعأ 

14



* * *

اهيف تبتك  ىتلا  فورظلا  نع  ةصق  ةملك  ركذأ  نأ  الإ  نآلا  َقبي  و 
بيجن دنع  ةدقلا  رصم  نع  لوألا  لصفلا  تبتك  باتكلا : اذه  لوصف 
ماع لبون ىف  ةزئاج  ىلع  هلوصحل  ةرشابم  ىلاتلا  رهشلا  ظوفحم ىف 

تنك ثيح  فينچب ـ  ةدحتملا  ممألا  رعلا ىف  بّاتكلا  ىدان  ناكو  .م  ٨٨٩١
ةفلتخم ىف تايسنج  نم  ءالمز  ةبغر  ىلع  ءانب  ًةودن  دقع  دق  لمعأ ـ 

كراشملا دحأ  ُتنكو  ىبنجأ ، روهمجل  بكلا  انبتاك  ميدقتل  ةمظنملا ؛
.ةودنلا ىف 

ناك دقف  اذهل  رصاعملا ؛ رعلا  بدألاب  ةيارد  ىلع  روهمجلا  نكي   
بيجن ةناكمو  ةثيدحلا  ةيرصملا  ةفاقثلا  نع  ةملكب  دّهمأ  نأ  َّىلع 

اهيف تّصغ  ىتلا  ةليللا  هذه  ركذأ  نآلا  ىتح  تلزامو  ..اهيف  ظوفحم 
هلث َظحي  روهمجب   ةدحتملا  ممألل  ديدجلا  ىنبملاب  ةبكلا  ةعاقلا 

نىذللا فغشلاو  هابتنالا  اًضيأ  ركذأ  تلز  امو  رعلا ، باتكلا  ىدان  اًدبأ 
ةيسنرفلا ةمجرتلا  ةياورلل  ّبحملا  ىلودلا  روهمجلا  كلذ  هب  عبات 

ـ  اجنلا وبأ  ديس  .د  لحارلا  ىداكألاو  دقانلا  اهب  عّوطت  ىتلا  ةقيقدلا 
بيجن لعأ  نع  لاؤسلل  ةرضاحملا  ءاهتنا  دعب  مهعفادتو  هللا ـ  همحر 

دعب ةملكلا  هذه  ترشن  امدنعو  .تاغللا  فلتخم  ىلإ  ةمجرتملا  ظوفحم 
دقتعأ ىتلا  ءازجألا  اهنم  تفذح  ماع ١٩٩١م ، لالهلا )  ) ةلجم كلذ ىف 

.اهب ملع  ىلع  رعلاو  ىرصملا  ئراقلا  ّنأ 

ظوفحم تاياور  هتبعل  ىذلا  رودلا  ةملكلا  هذه  ّبأ ىف  نأ  تلواح  دقو 
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ىلاتلا لصفلا  امأ  .اورلا  هملاع  ءانب  ةدقلا ىف  رصم  نع  ىلوألا 
تقو هلعأ  ثدحأ  ىلإ  بكلا  انبتاك  لعأ  مدقأ  نم  ةلقن  وهف  ةرشابم ،

ةيفسلفلاو ةيركفلا  رصانعلا  ئراقلا  هابتنا  ثت  دقو  .لاقملا  اذه  رشن 
دقف اذهلو  اهثدحأ ؛ ىلإ  هلعأ  لوأ  نم  ظوفحم  بيجن  ةيؤر  ةدتمملا ىف 

نع ىثيدح  نمض  ىصصقلا  لمعلا  اذه  جردأ  نأ  ىسفنل  تحمس 
.ةياورلا

لوألا ىف لصفلل  ةيلات  خيراوت  ترشن ىف  دقف  باتكلا  لوصف  ةيقب  امأ 
ىفو رصم ، ىف  بدألا ) رابخأ  و( عادبإ ) و( لالهلا ) و( رّوصملا )  ) تالجم

ناكو .ةيسنرفلا  كيتامولبد ) دنومول   ) ةفيحص نم  ةيبرعلا  ةعبطلا 
تمهاسم مومغش ) ىدوليملا  و( فازفز ) دمحم   ) ىتياور نع  نالصفلا 
رادلا ادقُع ىف  ةبراغملاو  يرصملا  يئاورلل  عباتتم  نيءاقل  ىف 

ّىم «ـ ل سيلوبويله )  ) ةياورب صاخلا  لصفلا  ناك  ك  ةرهاقلاو ، ءاضيبلا 
افوتنم ةنيدم  اًعم ىف  انّمض  رؤم  اهتيقلأ ىف  ةملك  نع  ةرابع  اسملتلا »
انه تفذح  دق  ىّننأ  غ  ةينُعلا ، ىوزن )  ) ةلجم هترشن  دقو  ةيلاطيإلا ،

صاخلا لصفلا  امأ  هنع ، ىنغ  ىرصملا ىف  ئراقلا  نأ  دقتعأ  ام  اًضيأ 
اهب ىف تمهسأ  ةملك  وهف  اوسألا ، ءالعل  نايبوقعي ) ةرع   ) ةياورب

.هرشن قبسي  و  ةياورلا ، رودص  دعب  ةرهاقلا  تدقع ىف  ةودن 

هيلإ ةراشإلا  تقبس  ىذلا  ةعافر  ءانبأ  باتك  تنّمض  دق  تنكو  اذه ،
فسوي انئابدأ : نم  ءاّزعأ  لحارل  عادو  تلك  هيف  ترشن  ًسق ،

نم ..هللا  دبع  رهاطلا  ىيحيو  ميكحلا ، قيفوتو  ىّقح ، ىيحيو  سيردإ ،
تبتك ىرخأ ) تاربع   ) باتكلا اذه  نم  اثلا  مسقلا  تيمسأ  دقف  انه 
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تثّدحتو ةرشابم ، ءاقدصألا  ءالؤه  ليحر  دعب  اهترشنو  تلكلا  هذه 
تاظحل رعاشم  سكعت  ىهف  اذهل  مهب ؛ ةيصخشلا  ىتقالع  نع  اهيف 

نمل لمشأ  تاسارد  اهلعجأل  اهتغايص  ديعأ  نأ  ترّكف  دقو  .قارفلا 
تلكلا ك رشنأ  نأ  ىلع  ةياهنلا  رقتسا ىف  ىىأر  نكلو  اّنع ، اوباغ 

.ىعومد نم  لجخأ  انأف ال  ةّرم ؛ لوأ  ترهظ 

ء 

سر ٤٠٠٢ ةا ـ 
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لوألا مسقلا 

تا ـ ياور
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ةميدقلا رصم 

ظوفحم بيجن  لامعأ  ىف 

اهل لوصف ، ةثالث  نم  ةيحرسم  ماعلا  هارجم  ةدقلا ىف  رصم  خيرات  هبشي 
وأ لوألا ـ  لصفلا  ىفف  ةياهنو ، طسوو  ةيادب  وطسرأ  دنع  اماردلاك 
دوعصلا نم  طخ  كانه  ناك  نّودملا ـ  خيراتلا  اذه  نم  ىلوألا  ةلحرملا 

، ةيوق ةيزكرم  ةموكح  اهبونجو ىف  رصم  لش  دّحوتب  أدب  ..رمتسملا 
رون مهدهع  رصم ىف  ىلع  قرشأ  سومش ، كولم  ىديأ  ىلع  رّوطتو 
مهمارهأ ّتلظو  لبق ، نم  ميدقلا  اعلا  اهفرعي  ةروصب   نونفلاو  ملعلا 
ةلحرملا كلت  نعو  دجملا ، كلذ  ىلع  دهشت  ةخماش  اًحورص  ىساورلا 

ثبع  » هتاياور ىلوأ  ظوفحم  بيجن  بتكي  مرهلا ـ  ءانب  ةلحرم  تاذلاب ـ 
«. رادقألا

، ةّوقلا كلت  لك  مغرب  ةنماك  رصعلا  كلذ  ىماردلا ىف  عارصلا  ةرذب  ّنأ  غ 
ذنم ةنهكلاو  كولملا  ءايحتسا ب  ىلع  أدب  ىذلا  عازنلا  تّلثو ىف 

ترسألا لظ  دتشاو ىف  مارهألا ـ  ةاُنب  ةرسأ  ةعبارلا ـ  ةكلاملا  ةرسألا 
لوألا لصفلا  ىهتناو  ةيزكرملا ، ةموكحلاب  فصعف  ةسداسلاو ، ةسماخلا 

انيم اهعنص  ىتلا  ةدحولا  تّتتفت  ثيح  ءىش ؛ لك  رّمد  ّهنأكو  ادب  راجفناب 
ةنّودم ىف ةيبعش  ةروث  لوأ  اهلعل  ةروث  تبشنو  ءايوقألا ، كولملا  لوأ 
ميق لك  ىلع  تدّرو  ءاوسلا ، ىلع  ةنهكلاو  كولملا  تّمطح  خيراتلا ،

ظوفحم بتكي  ةنهكلاو  كولملا  عارصلا ب  نعو  ..ةبتتسملا  ةلودلا 
«. سيبودار  » ةيناثلا ةينوعرفلا  هتياور 
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اماردلا هذه  نم  طسوألا  لصفلا  أدبي  نأ  لبق  ماع  ىتئام  ىلاوح  ر  مث 
، ةفرعملاو ةراضحلا  رّوطتتو  اهسفن ، ةدّحوملا  رصم  درتست  ةيخيراتلا ،

مداقلا ودبلا  لئابق  نم  جراخلا ، نم  ةّرملا  هذه  أت  عارصلا  ةرذب  نكلو 
ّلظ ثيح  اهضرأ ؛ مظعم  وأ  رصم ، ضرأ  اولتحا  نيذلاو  قرشلا ، نم 

دض ةرساخ  ةثك  كراعم  نويبونجلا  ضاخو  القتسم ، بونجلا  ىصقأ 
ملع يرصملل  نكي  ايجولونكت   لضفب  مهيلع  اوقّوفت  نيذلا  ةازغلا 
ىذلا  ليصألا  رحلا  ناويحلا  كلذ  ناصحلا ، مادختسا  ىه  اهب ،

نأ لبق  لينلا  ىداو  ىلإ  اهقيرط  فسألا ـ  عم  ىلوألا ـ  هتالالس  فرعت 
ةيبرحلا ةليسولا  هذه  بونجلا  رصم  تبعوتسا  املو  ًاىزاغ ، اهلخدي 

ةنماثلا ةرسألا  سّسؤم  سمحأ  عاطتساو  اهتازغ ، ىلع  ترصتنا  ةديدجلا ،
ًااد يرصملا  دنع  هل  ّتلظ  اذهلو  اهلك ، ضرألا  نم  مهدرطي  نأ  ةرشع 

هتياور هعارصو ىف  هتايح  ظوفحم  ّدلخو  ميظعلا ، رّرحملا  ةناكم 
«. ةبيط حافك   » ةثلاثلا ةينوعرفلا 

مساب فورعملا  ةدقلا ، رصم  خيرات  نم  خألاو  ثلاثلا  لصفلا  ىفو 
، اهتورذ ةيرصملا  اماردلا  كلت  غلبت  سمحأ ، اهسسأ  ىتلا  ةثيدحلا  ةلودلا 
اهدودح ىف عسوتت  ذإ  ةّوقلاو ؛ رارقتسالا  ..ءىش ىف  لك  ةورذلا ىف  غلبت 

كنركلا دبعم  وه  اهف  ..نونفلاو  مولعلا  ةورذلاو ىف  بونجلاو ، قرشلا 
نيب ناسنإلا ، هماقأ  رخآ  ىرعم  ءانب  ىأ  ىّدحتي  ةبيهملا  هتماخضب 
هسيياق كنركلا ، دبعمل  لباقملا  غصلا  ىرحبلا  ريدلا  دبعم  سفاني 

ةيقيرغإلا تاروصتلا  هنضح  دلوت ىف  ىذلا  لبجلا  عم  همغانتو  ةقيقدلا 
مهيرادي ةنهكلاو ، ةنعارفلا  هتورذ ب  اًضيأ  عارصلا  غلبيو  ةرعلل ، ةيلاتلا 

ةنعارف مهجلاعيو  ةّوقو ، ةورث  نودادزيف  اياطعلاو  تابهلاب  ةنعارفلا  ضعب 
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لصي ىتح  رخآلا ، ضعبلاب  ةنهكلا  ضعب  نوبرضي  ةسايسلاب ح  نورخآ 
نع ًالماك  ًاقاقشنا  قشنا  ىذلا  رعاشلا  نوعرفلا  نوتانخأ  ..نوتانخأ 

رخآ ديورف ىف  ىري  اعلا ، ديحوتلل ىف  ةنايد  لوأ  مدقو  ةنهكلا ، ةسسؤم 
دهعلا نم  اهفرعن  ةيوسوملا ك  ةديقعلا  ّنأ  ديحوتلاو » ىسوم   » هبتك

نوتانخأل ديعسلا  مكحلا  ةرتف  نكلو  ايوق ، اًرثأت  اهب  ترثأت  دق  ميدقلا 
هتجوز مهيف  ن  هناوعأ  هرجهي  ذإ  فرعن ؛ ةيواسأم ك  ةياهن  ىهتنت 

توو شرعلا ، نع  لزانتلا  ىلع  ةياهنلا  مغُري ىف  مث  ىتيترفن ، ةليمجلا 
تاياور رخآ  عوضوم  ةاسأملا  هذه  نوكتو  هرصق ، اًديحو ىف  لتقي  وأ 
هراتخا ىذلا  بقللا  وهو  ةقيقحلا ،» شئاعلا ىف   » ةينوعرفلا ظوفحم 

.هسفنل نوتانخأ 

كلذ ظوفحم ؛ بيجن  اهلوانت  ةينوعرفلا ك  اماردلا  حمالم  زربأ  ىه  كلت 
ةلودلا شرعلا ىف  ىلع  عباتتي  ةورذلا ، نم  طوبهلا  أي  ةورذلا  دعب  هنأ 

كولم رخآلاو  حلا  رهظيو ب  ءافعض ، كولم  نوتانخأ  دعب  ةثيدحلا 
لودلا ديدهتو  لخادلا ، رخنت ىف  تناك  داسفلا  لماوع  نكلو  ءايوقأ ،
مالظلا نم  راتس  جيردتلاب  طبهيف  جراخلا ، نم  فحزي  ّةيتفلا  ةديدجلا 

ىلع ديدج  نم  ةايحلا  ّبدت  نأ  لبق  رصم ، خيرات  نم  ةبقحلا  كلت  ىلع 
.ةديدج ىؤرو  صوخشب  اهحرسم 

« رادقألا ثبع  »

سّدقملا لفطلا  ةياكح 
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: تراضح نبا  ّهنإ  لبون  ةزئاجل  هّملست  باطخ  ظوفحم ىف  بيجن  لوقي 
وحن ىلع  هلمعو  هصخش  عمج ىف  دق  ّهنأ  عقاولاو  ةيمالسإلاو ، ةينوعرفلا 
نم ًائيش  فشكتسن  نأ  لواحنل  .تبكلا  تراضحلا  تاه  ديرف ب 

.مدقألا ةراضحلا  ىلع  زيكرتلاب  كلذ 

ماع ٩٣٩١م، ىف  رادقألا » ثبع   » هتاياور ىلوأ  ظوفحم  بيجن  بتك 
ـ  دعبأ تقو  ذنم  ضوخت ـ  رصم  تناكو  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  ّةيشع 

اذه ىفو  ىزيلجنإلا ، لالتحالا  نم  ّصلختلا  ةلواح  ةصاخلا  اهبرح 
، ميدقلا مهخيرات  ىلإ  نوعجري  نويرصملا  ناك  ليوطلا ، عارصلا 

دعب ةعزنلا  هذه  تدّكأتو  مهسفنأب ، ةقثلا  ةديجملا  هتاظحل  نم  نودمتسي 
ىرصم لّاثَم  رهشأ  راتخم »  » حارف زيلجنإلا ، دض  ةبكلا  ةروث ٩١٩١م 
ىقتسا ميدقلا ، ىرصملا  تحنلا  نف  ةركابلا  هلعأ  مهلتسي ىف  رصاعم 

اًضيأ تحارو  ليصافتلاب ، ةلتكلاب ال  بعتلاو  طوطخلا  ديرجت  هنم 
ىرصملا نفلا  ثحبت ىف  ةديدجلا  ىرصملا  ىليكشتلا  نفلا  سرادم 

ثدح ىف ا  ام  دح  ىلإ  هيبش  كلذو  ىرصع ، ماهلإل  رداصم  نع  ميدقلا 
.ةينامورلاو ةينانويلا  رداصملا  ماهلتساب  ابوروأ ، ةضهنلا ىف  رصع 

بيجنل رايتخا  لوأ  نوكي  نأ  ىسفنلا  خانملا  اذه  ًابيرغ ىف  نكي  و 
ةلحرم نم  لقأ  ال  ىأ : ميدقلا ، خيراتلا  كلذ  تارتف  ىهزأ  وه  ظوفحم 

.ربكألا مرهلا  ءانب 

نسب قيلي  ايماردوليم  ًالمع  اهناونع  دّرجم  نم  ىتح  رادقألا » ثبع   » ودبتو
ةيخيرات ةروطسأ  ىلإ  ةضيرعلا  اهطوطخ  دنتست ىف  ىهو  بابشلا ،
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ىدي لثم ب  دقلف  راكتسيو ،»  » ةيدربب ةفورعم  ةهش  ةيدرب  اهتظفح 
، تاردقلا قراخ  رحاس  تاونس  رشعب  بكلا  همره  ءانب  لكإ  لبق  وفوخ 

مكحلا ّنأب  هسفن  تقولا  هل ىف  أبنت  هنكلو  دجملاو ، رمعلا  لوطب  هََّرشب 
هلإلا نهاكل  دلو  دق  اًسدقم  ًالفط  ّنأ  كلذ  ةيكلملا ؛ هتلالس  نم  جرخيس 

.ح دعب  شرعلا  ثس  ىذلا  وه  بونجلا  ندم  ىدحإ  عر ىف 

ىلع نايضميف  ىساقلا ، هدهع  ىلوو  وفوخ  كلملا  ةءوبنلا  هذه  بضغتو 
ىذلا نهاكلا  تيب  نادصقيو  بونجلا ، ىلإ  ةلمح  سأر  ىلع  روفلا 

لسيف هّمأو ، اًعيضر  ًالفط  نادجي  كانهو  مداقلا ، دصق  هملعل  رحتني 
عمسي نأ  نود  لفطلاو  مألا  ةدحاو  ةبرضب  لتقيو  فيسلا  دهعلا  ىلو 

ةمصاع ىلإ  نئمطم  دهعلا  ّىلوو  وفوخ  عجريو  اًعافد ، لبقي  وأ  ًاسفت 
وه سيل  لوتقملا  لفطلا  ّنأ  لاحلا  ةعيبطب  فرعنف  نحن  امأ  ..كلملا 
ىدحإ عم  هّمأو  عيضرلا  كلذ  نهاكلا  َبَّرَه  دقف  دجملل ، روذنملا  لفطلا 

نم ةلفاق  ةبرعلا  مجاهت  قيرطلا  نكلو ىف  ةيلصألا ، هتيرق  ىلإ  تايراجلا 
ةيفولا ةمداخلا  درشتتو  .لفطلاب  برهلا  نم  ةمداخلا  نّكمتتو  ودبلا ،

ءانب شتفم  وراشب  اهيلع  فطعي  كانهو  ةمصاعلا ، ىلإ  لصت  ىتح  اهلفطب 
اهلفط ىّنبتيو  اهجّوزتي  مث  ةيرصعلا ـ  انتغلب  هيمدختسم  ريدم  وأ  مرهلا ـ 

ةءوبنلا قيقحت  نم  ةوطخ  ةوطخ  فدد  برتقي  ةصقلا  راسم  ىفو  فدد ،
ةردقم ىلوألا ، ةصقلا  هذه  نم  ىتح  ودبتو ، .اهنع  ًائيش  فرعي  ىتلا ال 

ةكستملا ةيئاورلا  ثادحألا  ةغايص  ىلع  ةلئاهلا  ظوفحم  بيجن 
ةصقلا نكلو  لاحلا ، ةعيبطب  ثادحألا  هذه  درس  عيطتسن  نلو  ةقِّوشملاو ،

ىذلا دهعلا  ىلو  اهّربد  ةرماؤم  نم  وفوخ  كلملا  فدد  ذقني  نأب  ىهتنت 
كلملا نلعي  نأب  مث  خيشلا ، كلملا  مكح  ةرتف  لوط  نم  هربص  دفن 
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، وراشب نب  فددل  هدعب  نم  شرعلا  ىطعي  ّهنأ  توملا  شارف  ىلع  حيرجلا 
مألا رهظت  ةخألا  هسافنأ  ظفلي  نأ  لبق  نكلو  هتنبا ، نم  هجوزي  ك 

ءدبلا لواح ىف  ىذلا  لفطلا  وه  هدهع  ىلو  نأ  وفوخ  فرعيو  ةيقيقحلا ،
.ًاثبع ناك  ردقلا  دض  هعارص  لك  ّنأو  هلتقي  نأ 

هذه ةركاذلا ب  هئطخت  ىذلا ال  هباشتلا  روفلا  ىلع  ئراقلا  ظحاليس 
، ماع فالآ  ةسمخ  لبق  ىدربلا  قاروأ  اهتلجس  ىتلا  ةينوعرفلا  ةصقلا 

ىذلا لفطلا  ةءوبن  بدألا ؛ خيرات  ةهشو ىف  ةيلات  ىرخأ  ةءوبن  ةصقو 
مداخلا نكلو  اًديلو ، هلتق  بألا  لواحيف  هيبأ ، نم  ًالدب  مكحيس  ّهنإ  ليق 

ىلع غ لتقي  نأب  ىهتني  مث  ًابيرغو ، اًديعب  أشنيف  هبّرهي  لتقلاب  ّفلكملا 
هنم برهي  نأ  لواحي  وهو   ) شرعلا ىلوتيو  هّمأ  جّوزتيو  هابأ  هنم  ملع 

هينيع أقفي  ةقيقحلا  فشتكي  حو  ةءوبنلا ،) هعمس  ىلع  ترّركت  امدنع 
تحبصأ ىذلا  كلملا  بيدوأ  وه  كلذو  ...ةنيدملا  نم  هسفن  ىفنيو 

سيلكوفوس ذنم  ردقلا  دض  عارصلل  اًَزمر  دألا  خيراتلا  ىدم  ىلع  هتصق 
هلوأ دنع  عارصلا  اذه  ةصق  .ىسنرفلا  ديج  هيردنأ  ىتحو  انويلا 

هتياغ ىف ققحي  در  ىه  اثلا  دنعو  نارفغلاو ، فكتلاب  ىهتنت  ةزه 
ملستسي الأ  رّرق  نأ  دّرج  ردقلا  ىلع  رصتنا  دق  بيدوأ  ّنأ  ىنع : هتاذ ،

وهو اهنثارب  هطوقس ىف  مغر  ةءوبنلا  نم  وجني  نأ  لواح  نأ  دّرجو  هل ،
.ةاجنلا لواحي 

ىرصملا ظوفحم  بيجن  موهفم  وه  ف  ردقلل ، ناموهفم  ناذه 
؟» رادقألا ثبع  ىف«
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هتظفح ىذلا  ثارتلا  عمجت ب  ظوفحم  بيجن  اهمدقي  ىتلا  ةباجإلا  ّنإ 
: ةدقلا ةيرصملا  ةمكحلا  كلت  صنلاب  ةياورلا  رّركي ىف  ذإ  ةروطسألا ؛

ىتلا ةيمالسإلا  ةفسلفلاب  حضاولا  هرثأت  بو  ردق ،» نم  رذح  ىجني  «ال 
اًسيئر اًروحم  رايتخالاو  ربجلا  موهفم  لغشي  ىتلاو  ةعماجلا ، اهسرد ىف 

رهصنتو ةّرحلا ؟ هتدارإب  َّخُم  ّهنأ  مأ  هلاعفأ ، َّسُم ىف  ناسنإلا  له  اهيف :
ردقلاف ةصاخلا ، هتيؤر  مّدقيل  ظوفحم ، بيجن  ركف  ةقتوب  تارثؤملا ىف 

ةيهلإ ةلادع  كانهو  ةعقاو ، ةقيقح  ناسنإلا  ّةيرحو  ةعقاو  ةقيقح  هدنع 
عمس دقلف  ةّرحلا ، هتدارإب  هلعفي  ام  ىلع  ءانب  هردق  ناسنإلا  ىلع  ضرفت 

قحتساو هترج ، باكتراب  اهنم  برهي  نأ  لواحو  فاّرعلا  ةءوبن  وفوخ 
.ردقلا ءاضق  هيف  ذفني  نأ  ةرجلا  هذهل  هباكتراب 

ىلع تنلعأ  : » ظوفحم ناسلب  هتوم  شارف  ىلع  لوقي  نوعرف  وه  اهو 
ىسفنب هسأر  ىلع  ترس  ًاغص  اًشيج  تدّرجف  ءاوعش ، ًابرح  رادقألا 

اذإو ...ىتملك  تيلعأو  دارإ  تذّفن  ىننأ  تننظو  عيضر ، لفط  لاتقل 
هلتق ىلع  عر  لفط  ىزجأ  ّأ  فيك  نورت  متنأهو  ايربك ، عفصي  برلاب 

«. اورظناف شرعلا ، ىلع  اًفلخ ىل  هرايتخاب  ىدهع  ىلو 

انويلا بيدوأ  عّجفت  نع  ًاثك  فلتخي  وفوخ  نم  خألا  ميلستلا  كلذ 
ىذلا همدنب  نوعرف  ّرقي  ىرخأ  ةرملف  هينيع ، أقفف  ةقيقحلا  كردأ  نأ  دعب 

كردي ىرخأ  ةّرملو  هب ، ّلح  ىذلا  باقعلل  اًرّربم  هاريو  ةرجلا ، دعب  هباتنا 
اهنكلو ىف ةيشحولا ، ءادر  سبلت  دق  ةهلآلا  لاعفأ  ّنإ  : » لبق نم  هرّرك  ام 
ناك دقل  هذه !؟ انتلاح  ةمكحلا ىف  ىه  ام  ىرت  ةيماس .» ةمكح  اهرهوج 

قحأ ىفولاو ، ميحرلا  ئراقلا  رّكفملا  ىدنجلا  وهو  ظوفحم ، دنع  فدد 
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.شّحوتملاو انألا  دهعلا  ىلو  نم  شرعلاب 

بتك تللا  ةلحرملابو  نسلاب  قيلت  ةرشابمو  ةعطاق  ةيقالخأ ، ةباجإ  كلت 
دعبأو ةرشابم  ىرخأ غ  ةباجإ  اًضيأ  كانه  نكلو  هتياور ، ظوفحم  هيف 

دنع ءانبلا  كلذ  هيلع  لدي  ىذلا  ف  مرهلا ، ءانب  وه  ةياورلا  روحمف  ةلالد ؛
كلت ىلع  درلل  اورلا  هقطنو  ةياورلا ، ًالوأ ىف  ىّدصتي  وهو  ظوفحم ؟

وفوخ ّنإ  : » لاق امدنع  تودوه  اهردصم  ناك  ىتلا  ةيخيراتلا  ةعئاشلا 
اًرصاعم تودوه  نكي  مرهلا .»  ءانبل  مهدبعتساو  يرصملا  رّخس 
هثراوتف ءانبلا ، كلذ  نم  ًانرق  نيرشع  دعب  هيأر  لجس  هّنكلو  مرهلا ، ءانبل 

.(1) ةيخيرات ةقيقح  ناك  ول  بّاتُكلا ك 

، ديبعلاب رارحألاب ال  قيلي  لمع  ميظعلا  حرصلا  كلذ  ّنأ  ظوفحم  دنعو 
كلت اولوانت  نيذلا  نيداجلا  خرؤملا  ثاحبأ  لك  ظوفحم  ىأر  دناسيو 

مضني ناك  نوعرفلا  ّنأل  رخآ ؛ دبعم  ىأك  اًدبعم  مرهلا  ناك  دقف  ةرتفلا ؛
اًمره وفوخ ـ  دلاو  ورفنس ـ  ىنب  دقو  ةرشابم ، هتافو  دعب  ةدلاخلا  ةهلآلل 
دنع فرُعي  ّلظو  ةيبعش  كولملا  كأ  نم  ناك  هّنكلو  رخآلا ، وه  ًخض 
ناك دقل  بوبحملا ..» نوعرفلاو  ميحرلا  كلملا   » مساب ةيلاتلا  لايجألا 

.ميظعلا ءانبلا  كلذ  ءارو  زفاحلا  وه  ةرخسلا  ناإلا ال 

ثارتلا ثعب  نم  هليجو  ظوفحم  فده  عم  اًما  سفتلا  كلذ  قفتيو 
ءانبل نكلو  ةضهنلل ، كّرحمكو  تاذلاب  زازتعالا  ىلع  زفاحك  ىرصملا 
نم ةلحرملا  كلت  ردقلا ىف  نع  ظوفحم  عم  قفتت  ىرخأ  ةلالد  مرهلا 

ةءوبنلا نم  برهلل  هتالواح  ال  ردقلا ، مامأ  تبثي  وفوخ  ّنإ  ..هلعأ 
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دييشت ىلع  هرارصإب  لب  هدجمو ، هتلالس  ىلع  ءاضقلاب  ترذنأ  ىتلا 
اًحومط ادب  ىذلا  عورشملا  اذه  مامأ  هددرت  اًضيأ  لّجست  ةياورلاف  ..مرهلا 

ىلع هّبلغتو  سأيلا ، عم  هعارصو  ىرشبلا ، دهجلا  مامأ  ًاليحتسم 
لوقي ةياهنلا ك  ميقي ىف  ىتح  هلكإ  نع  هفرصت  ىتلا  سواسولا 

ةيرقبعلا لاثم  وهو  ..ربصلا  ديلو  وهف  ..ةدلاخلا  رصم  راعش  : » ظوفحم
وفوخ عم  هيف  سمشلا  حبست  ضرألا  ىلع  اًديس  اننطو  نم  تلعج  ىتلا 

«. ةسّدقملا ةنيفسلا  ىف 

لوقي نأ  ديري  ظوفحم  ّنإف  ترّربملا ، ةينطولا  نعو  ةيئانغلا  نع  اًديعبو 
ةرج بكتراو  ردقلا  ىدحت  لشف ىف  ىذلا  وفوخ  ّنإ  نيّددحم : ئيش 
زاجنإب ردقلا  مامأ  تبثو  مرهلا  ىنب  ىذلا  نوعرفلا  سفن  وه  هشرع ، ذاقنإل 
ـ  ناسنإلا ّنأ  كلذب ـ  ةلصلا  قيثو  وهو  رخآلا ـ  ءىشلاو  .هتايح  رّربي 

سيل وهف  خلا ، عناص  وهو  ةرجلا  بكترم  وه  هذه ـ  انتلاح  وفوخ ىف 
.بنذملا ءىربلا  هّنكلو  ًابنذم  سيلو  ًائيرب 

ىرصملا راطإلا  اهب ىف  ظوفحم  متها  ادب  ىتلا  ردقلا  ةركف  لظتسو 
ّدح ىلع  ةيعقاواللاو  ةيعقاولا  ةيلاتلا  هلعأ  هلغشت ىف  ةركف  ميدقلا 

وأ نورصتنيف  اهدض  هلاطبأ  براحي  ةديدج  اًداعبأ  بستكتسو  ، ءاوس
، هدحو ىقيزيفاتيملا  رد  ـ قلا وه  لعألا  هذه  نوكي ىف  نلو  نوطقسي ،

لخاد نم  اًعبان  ايسفن  اًردق  ىتح  وأ  ايسايس  وأ  ايعتجا  اًردق  حبصيس  لب 
ةيادب  » ىهو ءاّرقلا  بولق  ىلإ  هتاياور  بحأ  نم  ةياور  ىفف  لاطبألا ،

زفقي نأ  لواحي  خسار  ىعتجا  عقاو  لطبلا ضـد  عارص  ىرن  ةياهنو ،»
رّركتيو هتيمتحو ، ردقلا  ةبالص  عقاولا  اذهل  ّنأ  هعم  فشتكن  اننكلو  هقوف ،
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دجنو مرتحملا .» ةرضح   » اهرهشأ لعل  ىرخأ  تاياور  عارصلا ىف  اذه 
ىفو بارسلا ،»  » ةياور اًضيأ ىف  ايردق  اًعباط  ةيسفنلا  تاددحملل 

ةيثالثلا ىهو  ظوفحم  بيجن  لعأ  رهشأ  ةرسآلا ىف  ساي »  » ةيصخش
تايصخشلا ىف نم  ثك  صم  ىسايسلا »  » ردقلا ـم  سريو .ةيرهاقلا 

.ىرخأ تاياور  ىفو  قدملا ،» قاقز   » ىفو ةيثال ، ـ ثلا هذه 

هّنكلو رادقألا ،» ثبع   » ظوفحم ىف بيجن  دنع  ادب  رخآ  ّرثؤم  ّةو 
نيرصنعلا جزملا ب  ناك  اذإف  ةيلاتلا ، هلعأ  ربكأ ىف  اًرود  بعليس 

ةءوبن يزاوتم : ّطخ  سي ىف  ةياورلا  هذه  ىعقاولاو ىف  ىروطسألا 
لخادتلا اذه  ّنإف  ةيعقاولا ، ثادحألا  راسمو  ةىروطسألا ، رحاسلا 

ذختي نايحألا  ضعب  عقاولا ىف  ىسو  دعب ، يف  اًكسا  كأ  حبصيس 
«. شيفارحلا  » ةليمجلا هتياور  ةروطسألا ك ىف  لكش 

ةيلاثملل ةدوشنأ 

ىلإ عجرن  اهنم ، كأب  لاجملا  حمسي  ىتلا ال  ةرباعلا  تاراشإلا  هذه  دعبو 
ةينوعرف تاياور  ثالث  فلؤملا  بتكي  نأ  دعب  وعرفلا : ظوفحم  اع 

ةبارق ميدقلا  خيراتلا  نع  فرصني  بتك ، ام  لوأ  ىه  هتايح  لهتسم  ىف 
شئاعلا  » ةياورب عجري  مث  ةياور ، عبرأ  نم  كأ  اهيف  بتكي  ةنس  عبرأ 

نوتانخأ ةياورلا ه : كلت  ىلطب  ّنأ  ىلإ  لبق  نم  انرشأ  دقو  ةقيقحلا ،» ىف 
ىتلا ىتيترفن  هتجوزو  فورعملا ، نيدّحوملا  لوأو  رعاشلا  كلملا 

ىفصنلا اهلاث  حبصأ  ىتلاو  ةينيدلا ، هتروث  نم  ةلحرم  هتكراش ىف 
ىف نوتانخأ ـ  ناكو  .مرهلا  نع  ةرهش  لقي  ةدقلا ال  رصمل  اًزمر  ليمجلا 

28



ةقيقحلا ل قشع  دحاولا ، هلإلا  ةركف  نم  قلطنا  دق  ىعقاولا ـ  خيراتلا 
مدختسي نأ  ضفرو  ةّوقلا  ذبن  دقف  هرصع ، ميقلا ىف  لك  ةروث ىف  ثدحي 

روص ىرن  ةّرم  لوأل  انحبصأف  نفلا  ةروث ىف  عدتباو  هدلب ، جراخ  شيجلا 
دمعت لب  ةيلكشلا ، ةمظعلا  هطوحت  اسنإ ال  دعب  هليثاو ىف  نوعرفلا 

هيقاسو خفتنملا  هنطبو  لجلا ، نع  ةديعبلا  هحمالم  هروص  رهظت  نأ 
نوتانخأ ناسل  ىلع  هتياور  ظوفحم ىف  لوقي  كلذ  نعو  تليحنلا ،

، ةنامأب اهلقنا  اهب ، ثبعت  الف  ءايشألا  هلإلا  قلخ  : » هروصي ىذلا  نانفلل 
ّىلجتيل دسجلاو  هجولا  صقن ىف  نم  ام   لك  سكعا  ىوقتب ، اهزربأ 

«. ةقيقحلا كلج ىف 

ثبع  » نع ًابك  ًافالتخا  ةياورلا  هذه  اورلا ىف  ءانبلاو  ةغللا  فلتخت 
ىنع ىف دق  فلؤملا  ناك  اذإو  ةسالسو ، ةطاسب  كأ  انه  ىهف  رادقألا ،»

عم دافأ  دقف  اهتايصخش ، باسح  ىلع  ةصقلا  ةكبحب  ىلوألا  ةياورلا 
هيف لصفنت  ًالمع ال  مدقي  ةليوطلا ل  ةيئاورلا  هتربخ  نم  نوتانخأ 

ىذلا ال تقولا  ىفو  قفدتملا ، ثدحلا  نع  ةايحلاب  ةضبانلا  ةيصخشلا 
نأ لواحي  نوتانخأل ، ىخيراتلا  لجسلا  نع  ًاثك  ظوفحم  هيف  دعتبي 

قشنا اذامل  هتايحب : تطاحأ  ىتلا  زاغلألا  نع  تاباجإ  هتياور  سملتي ىف 
نأ اسملا  ىلاثملا  وهو  عاطتسا  فيك  ةيديلقتلا ؟ ةيرصملا  ةنايدلا  نع 

همأب هتقالع  تناك  فيك  نس !؟ رشع  نم  كأ  ءايوقألا  ةنهكلا  مواقي 
ةليمجلا هتجوزبو  ةينيدلا ، هتروث  نع  هفرصت  نأ  تلواح  ىتلا  «  » ةكلملا

ىتيترفن ىف هترجه  اذاملو  ديدجلا ؟ نيدلل  اًسح  هنم  كأ  تناك  ىتلا 
، ةرداغ ةجوز  دّرجم  تناك  له  هنورصاحي ؟ هؤادعأ  أدب  امدنع  هتايح  رخآ 

اذاملو هذاقنإ ؟ ةلواحمل  ةبك  ةيحضتب  تماق  سكعلا ـ  ىلع  اّهنأ ـ  مأ 
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ةقشنملا ةليمجلا  هتمصاع  اوّمطحو  ةياهنلا ، ةنهكلا ىف  نم  هؤادعأ  رصتنا 
؟ اهتاذ هتايحو  ةيماسلا  هتنايدو 

ةياورلا ّنإف  اهضومغ ، لكب  نوتانخأ »  » ةصق ظوفحم ىف  صوغي  نيب 
مغرو هسفن ، تقولا  اهل ىف  ءاثرو  ةيلاثملل ، ديج  ةدوشنأ  نوكت  داكت 

لك ناسل  ىلع  اهرخآ  ىلإ  اهلوأ  نم  نوتانخأ  صخش  اًرفح ىف  رفحت  اّهنأ 
لؤاستلا كلذ  اهرهوج  ىهف ىف  ءايحألا ، هتيشاح  دارفأ  نم  هوفرع  نم 

بحلاو قدصلاو  لبنلا  وه  ناك  : » ةطيسبلا ةيبرملا  هحرطت  ىذلا 
شوحولاك هيلع  اوّضقنا  اذامل  لبنب ؟ ًالبن  سانلا  هلدابي  َِملف   ةمحرلاو ،

.»؟ ميثأ ودع  ّهنأك  هكلم  نوقزو  هنوقّز 

، ةلمتحملا هتاباجإ  لك  تحرط  نإو  لاؤسلا ، اذه  نع  ةياورلا  بيجت  ال 
سفن ىلاثملا  نوعرفلا  اذهل  ّنكي  ظوفحم  ّنأ  ظحاليس  ئراقلا  نكلو 

ىذلا ىراوحلا  هباتك  هيطعي ىف  وهو  ةّوقلا ، ةنعارفل  هّنكي  ىذلا  باجعإلا 
ةيماسلا ةناكملا  سفن  شرعلا » مامأ  : » ىأ رصم ، ماّكح  لك  هيف  مكاحي 
ةدقلا ةيرصملا  ةيروطاربمإلا  سسؤمو  براحملا  هّدجل  اهيطعي  ىتلا 

ظوفحم ب بيجن  ركف  ضقانت ىف  كانه  له  فيك ؟ ثلاثلا ، سمتحت 
ـ  ةهشلا هتيثالث  ضقانت ىف  كانه  لهو  ةيلاثملا ؟ ديجو  ةّوقلا  ديج 

هلتقو ةروثل ٩١  مضنا  ىذلا  لاّعفلا  لطبلا  داوجلا  دبع  ىمهف  ب  ًالثم ـ 
هيف ىأر  ىذلا  احلا ، ىلاثملا  داوجلا  دبع  لك  هقيقشو  زيلجنإلا ،
لعأل ةلماك  ةءارق  نم  دب  ال  هسفن !؟ فلؤملل  ةيصخش  ةس  نوثكلا 

، ىدناغو هشتين  هلمعو ب  هركف  جواز ىف  فيك  فرعتل  ظوفحم  بيجن 
نيذه ضقانتلا ب  ىغلأ  دق  ّهنأكو  ..نوتانخأو  وفوخ  ةقيقحلا ب  وأ ىف 
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.اسنإلا هجولل  بناجلا 

ميدقلا ىرصملا  ركفلا  نم  اًضيأ  ةيئانثلا  كلت  ظوفحم  ثرو  له  ىرت 
قيقش نيوخأ  هيف  رشلاو  خلا  اهلإ  ناك  ىذلاو  تايئانثلاب ، لفاحلا 

؟) تسو سيروزوأ  )

تمّدق دق  نوكت  ةدقلا  رصم  ّنإف  باوجلا ، وه  كلذ  نكي ىف  نإ 
.تالالدلاب ىنغلاو  ّبكرملا  ظوفحم  اع  مهفل  رخآ  اًحاتفم 

حوضو ىلع  مرهلا ، ءانبل  يرصملا  دابعتسا  ةروطسأ  ّنأ  فسأ  نمو   (1)
نم ثك  ىدل  ةجئار  تلاز  ام  اهدناسي ، ىخيرات  ليلد  ىأ  مادعناو  اهداسف 

ليعسإ وه  ىملاع ، اورل  ةثيدح  ةياور  روحم  ىهو  يبرغلا ، بّاتكلا 
كلذ نم  اهيف  لعج  مرهلا ،»  » اهناونع لصألا ، ابلأ  وهو  ىرادق ،

، روصعلا لك  ةيرشبلا ىف  ةايحلا  رادهإو  نايغطلاو  دابعتسالل  اًزمر  حرصلا 
ىف باشلا )  ) ظوفحم قّمعتو  بناجلا  ةيداحأ  ةيؤرلا  كلت  نراقف ب 

.مرهلا ءانب  تالالد 
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ةَّرُد  ٩٥ : ظوفحم لامعأ  ثدحأل  ةءارق 

نأ ًاليوط  ترظتنا  دقف  رداقلا ، دبع  قوراف  عدبملا  دقانلا  هبتك  ام  ءانثتساب 
اًمالقأ ترّوصت  صاصتخالا ، لهأ  نم  ذفلا  لمعلا  اذه  نع  ًائيش  أرقأ 

ةديدش ةباتكلا  كلت  ةمكحلاو ىف  لجلا  رارسأ  انل  نولجي  اًداّقنو 
امأف ةياهن ! الب  راظتنالا  ادبف  رطعلا ، ةصال  اّهنأكو خـ زيكرتلاو  فيثكتلا 

قوراف ـة  سارد ىلعو  لم  ـ علا رشن  ىلع  ماعلا  نم  برقي  ام  ىضم  دقو 
هتماق لكب  هسفن  ظوفحم  بيجن  ىوس  سيل  هبتاك  ّنأ  اّمأو  رداقلا ، دبع 
نالعإلا دّرجمل  كلذو  بيرغلا ، لهاجتلا  اذه  ةظحلل  ىسنأسف  هخيراتو ،

ةروراقلا رطعلا ىف  كرتن  نحنو  ر  تقولاف  ىرخأ ! ةّرم  لمعلا  نع 
اهرّدخ ىتلا  انلوقعو  انساوح  ىلإ  هاذش  ذفني  نأ  نم  انسفنأ  مراح 

.فولأملاو ىداعلا 

ظوفحم بيجن  صيصاقأ  َّمض  ىذلا  باتكلا  كلذ  وه  عبطلاب  لمعلاو 
تحت ةروكشم  اهتردصأ  ىتلاو  ايندلا ،» فصن   » ةلجم ةروشنملا ىف 

ثيدحلا اذه  ناك  اذإو  لبون .» بحاص  بتك  ام  رخآ  ..ةصق   ٥٩  » ناونع
لكب ةدقلا  ةرهاقلا  ةحئار  لعفلاب  مسنتتس  كنألف  رطعلاب  أدب  دق 

اهتحفص ىلإ  ىلوألا  اهتحفص  نم  صيصاقألا  هذه  عباتت  تنأو  اهتادرفم 
عم عانعنلاو  تويبلا ، روخبلاو ىف  ةراطعلا ، تالحم  ةحئار  ةخألا :

ءامو رودلا ، تاحاب  لفلاو ىف  مسايلاو ، قيرطلا ، ةعراق  ىلع  تاعئابلا 
قئادح روفاكلاو ىف  ةّنح  رمتلا  جيرأو  ىهاقملا ، رهزلاو ىف  درولا 

كلم  » كيلع هني  ةدقلا  ةنيدملا  اذش  لك  ..ةراحلا  فارطأ  دنع  ءايرثألا 
اعم ةردتقم  تاسملب  كمامأ  ىيحي  وه  رماغلا ، اهبحب  جّوتملا  ةرهاقلا »

32



: هتأطو تحت  ًاثك  نئتو  نمزلا  قوف  ةرات  ىلاعتت  ىتلا  ةقزألاو ، ىراوحلا 
نصحلاو وبقلاو ، بّاتكلاو ، ليبسلاو  ةيوازلاو  ةغصلا ، تويبلا  كلت 

نكلو ناكرألا ، ةرّوسملا ىف  ءايرثألا  رودو  باودلا ، ىقسمو  ميدقلا ،
! اهناّكسو فالسألا  رباقم  رمملا  ربعو  اًضيأ  رصبلا  ىمرم  ىلع 

عم شيعت  تنأو  هّمشتو ، هسملت  داكت  كرصب ، مامأ  اعلا  كلذ  لّكشتي 
.مهتايح تاماّود  هلاطبأ 

اهروصو ةيحوملا ، اهتغلب  ةديرفلا  ةحوللا  كلت  دهملا ، ةصق  ًالثم  ذخ 
ءدب ىلإ  حرفلا  بابسأب  ةرماع  ةلوفط  نم  لاقتنالا  دّسجت  ىتلا  ّةينغلا 

ةلفغلا نونح ، دي  حرملاب ب  معني  انبتاك »  » انلطب ىرت  ذإ  ىعولاو ؛ ابصلا 
ءدبلا ىف  اهب ، ىعولا  لبق  ّةيرحلا  ناتسب  غّرمتي ىف  نمزلا ، نع  ةديعسلا 
لسعلاو دهشلاو  ةيبلهملا  رماعلا ، تيبلا  ماعطلا ىف  ساوحلا ىف  تاذلم 
تسلا تيغاربو  ركسملا  حاّفتلاو  مودلا  عراشلا  ىفو  ةنيحطلاب ، دوسألا 

.ةوالقبلاو ةفانكلاو 

قفألا ىفو  ةعبرألا ، لوصفلا  ءس  فاشتكا  ةّرسم  تيبلا  حطس  قوفو 
، قوشمملا اهّدقب  سورعلاك  سحلا  ةنذئم  اهنيب  ىوتست  بابقو  نذآم 

داوعأ ميدقت  عم  ربكت  اهتبقارمو  ةديلولا  نجاودلا  ةايحلا ىف  ةزجعمو 
كعك شقن  ةكراشملاو ىف  تيكاتكلل ، بحلا  ىمرو  بنارألل  ميسربلا 

.بكلا ديعلا  فورخ  مستو  غصلا ، ديعلا 

بح تاّرسم  لفطلا  ىعي  ّملسلا  ىفو ب  اًضيأ ، حطسلا  قوف  نكلو 
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.هدسج فاشتكا  أدبيو ىف  ، ةلوفطلا

بهت راهزألاو  ةرضخلاف  ىولحلاو ، ماعطلا  نم  لمشأ  ساوحلا  ةّذلو  »
حارفألا دّدرتت ىف  لوطي ح  اهثيدحف  نذألا  ةّرسم  امأ  رئاط ، ةحرف  بلقلا 

، حلاصو ىملح ، ىحلا  دبع  اغأو  ئرقملا  ةوالت  فارغونوفلا  نمو 
فيكو ىتم  ىرصملا  بولكلا  نيسو  .شيورد  ديسو  انبلاو ، ةنمو ،

«. دروفكيب ىرام  لجو  نلباش  ىلراش  ةّفخ  عم  داؤفلا  تكلم 

ىتلا ةفارقلا  تارايز  عم  غصلا ، سأرلا  قرطت  ةبكلا  ةلئسألا  أدبت  مث 
، ناحيرلاو رهزلاو  رئاطفلا ، مسوم  وه  اهف  ةجهبلاب ، رمألا  لوأ  طبترت 

نيدلاولا لاب  ام  نكلو  راغصلا ، بعلو  رابكلا  نم  لهألا  عّمجتو 
اذاملو نوبيجتسيو !؟ نوعمسي  ءايحأك  روبقلا  نيدقارلا ىف  نابطاخي 

!؟ حرفلل وعدي  ءىش  لكو  نويعلا  عمدت 

، اهميقي ةالصلاو  اهولتي  ةيآلاب  اهدرطي  فواخم  ّضغلا  بلقلا  فرعي 
عم ىرخأ  ةفرعم  أدبتو  اهميعنو ، ةّنجلا  رظتنتو  هشويجو ، سيلبإ  رقهقتيف 

اصعلاب ىف ًابعال  تاوتفلا  ّدلقي  ةديدج ح  ةفرعمو  بّاتكلا ، انديس ىف 
.ةيحلا طوقسو  دعس  ةايحب  اًفتاه  نيرهاظتملا  ّدلقي  مث ح  ءاوهلا ،

كّرحتي هلمكأب ، رصع  ةحول  مسرت  ىتلا  روصلاب  محدزملا  اعلا  كلذ  لك 
بتاكلا ّنأ  قفادلا  نحلا  ةربن  نم  رعشت  نأ  دب  ال  ةشّايج ، ةفطاع  ربع 

ةصوصقأ ال اًضيأ ىف  كلذ  لكو  هتلوفط ، نعو  هسفن  نع  انه  ثّدحتي 
، ةعومجملا صصق  لوطأ  ىه  نوكت  دق  ةملك ، ىفلأ  ىلع  اهتلك  ديزت 
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، ةليلق تائم  نم  ّفلأتت  اهمظعمو  ةملك ، ةئام  نع  لقت  صصقلا  ضعبف 
وجلا قلخ  ىلع  اهتردقو  ةصاخلا  اهتياكحب  ةصق  لك  دّرفت  عم  نكلو 

مظتنت ىف ذإ  اًعم ؛ اهؤرقت  ةفعاضم ح  ةعتم  ىلع  لصحت  ّكنإف  ثأتلاو ،
.اهنيب طبرت  ىتلا  جئاشولا  كسفنب  فشتكت  لماكتم  دقع 

ةصق ثكب ، اهتقباس  نم  رصقأ  ةصق  ةلوفطلا ىف  اع  عم  َقبنلف  نكلو 
عم انه  نحن  ةعومجملا ، صصق  لمجأ  نم  ىرظن  ىه ىف  ةميلا ،» »

دنع حلب  ةرجش  تحت  بعلي  لفط  ّملكتملا : مضب  ةبوتكم  ةصق 
ىتلا ةميلا  نحلل  هبلق  زتهيف  ةمّغنم ، ةطوطمم  ةمغمغ  عمسي  ليصألا ،

.هعم شيعتو  اهنصغ  نم  طبهتل  اهيجاني  ابح ج ، اّهبحيو  اهودش  فرعي 
، ناديملا فصن  عطقتف  ةتغب  طت  ام  ببسل  اهّنكل  ّهلك ، نامألا  اهل  رفويس 

تيلعت ىسن  دقو  اهءارو  ىرجي  ةغصلا ، ةيوازلا  روس  ىلع  ّطحت  مث 
رارمتساب طت  ةميلا  ّنأ  غ  تيبلا ، نع  داعتبالا  مدعب  ةدّدشملا  هّّمأ 

بيجتست نأ  الّسوتم  ضرألا  اهءارو ىف  طي  وهو  وجلا  دعبأف ىف  دعبأ 
رئاجسلا عيبت  ةلاقب  زيرفإ  ىلع  هدعب  فقت  مث  ةسردم ، روس  ىلع  ّطحت  هل ،

وهو ةسماخلا  ةّرملل  طت  حو  ىفشتسم ، كابش  ىلع  هدعبو  رومخلاو ،
هسفن ىف دجيو  ةميلا ، ىفتختو  ضرألا ، طقسيو ىف  همدق  ّلزت  اهءارو 

هقيرط هو ىف  صوخلا  ًالماح  هّمأ  ةبحصب  هعطق  املاط  ىذلا  ءالخلا 
! لالج لكب  طبهي  ءاسملا  وه  اهو  رباقملا ، ةرايزل 

نلف ةلماك  ةايحلا  ةلحر  ةميلا  ءارو  ىبصلا  ةلحر  تيأر ىف  تنأ  نإ 
وأ ليحتسملا  ىلإ  لوصولل  قوتلا  كلذ  اهيف  تيأر  نإ  ًائطخم ، نوكت 
ةميلا تيأر ىف  نإ  وأ  ةظحل ، لك  انيديأ  نم ب  تلفت  ىتلا  ةايحلا  قشع 
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تنأف ةفطاعلا ، بوبشم  ىبص  هقشعي  ىذلا  ليمجلا  غصلا  رئاطلا  كلذ 
كلت قافآ  ءارو  ةميلا  عم  ّقلحت  ةصقلاف  باوص ، ىلع  لاوحألا  لك  ىف 

ةلحر ىسنت  نلف  كيلإ ، ىحوي  ام  ناك  ّايأ  نكلو  .اهنم  كأو  اعملا 
.كلايخ هتروص  رداغت  نلو  دّرغملا ، معانلا  هرئاط  ءارو  لفطلا 

* * *

ىلإ ًائيرب  سيل  اعلا  ةعومجملا ، هذه  ةردان ىف  ةلوفطلا  صصق  نأ  ىلع 
اع وه  لب  ةجردلا  هذهب  لوهجملاو  لجلا  ىلإ  ًاقاوت  سيل  دحلا ، اذه 

.رشلاب خلا  هيف  جزتو  حلاصمو ، تادارإ  هيف  عراصتت  ٍساقو ، نشخ 

هيف رواجتت  لقتسم  عمتجم  ةعومجملا  هذه  ظوفحم ىف  بيجن  ةراحو 
مامإ اهدّسجي  ةيحور  ةطلسو  ةراحلا ، خيش  اهّلث  ةينمز  ةطلس  ناتطلس :
ةلاح ّهنأل ىف  دومجلا ؛ نع  نوكي  ام  دعبأ  عمتجم  كلذ  عم  وهو  ةيوازلا ،

.رقتسم الو  تباث  ءىش  الف  ةلويس ، ةلاح  ّهنإ ىف  لقن : نإ   مئاد ، ّغت 

ىلإ ميدقلا  ةوتفلا  عجري  ةدوعلا ،»  » ةعومجملا هذه  صصق  ىلوأ  ىف 
نع ديدج  نم  ثحبي  نجسلا ، ىف  دبؤملا »  » ةبوقع ىضق  نأ  دعب  هتراح 

، هلل دمحلاو  ىه ، ىه  ةراحلاف  « !؟ َِملو ال .ةرباغلا  هداجمأ  نعو  هعابتأ 
تماقو مده  دحاو  تيب  ةقصالتملا ، ةغصلا  اهنيكاكدو  ةقيتعلا  اهتويب 

..مّدهت هفقس  نكلو  ٍقاب  ميدقلا  بّاتكلا  .دومعلا  لثم  ةفيحن  ةرع  هماقم 
باش هريدي  نكلو  هناكم  ٍقاب ىف  ميدقلا  زعلا  مايأ  دهش  ىذلا  ىهقملا 

مدق ىف ةرك  ةارابم  ةدهاشمل  ًافوفص  هيسارك  تّدم  دقو  صيمقو ، نولطنبب 
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.نويزفلتلا

ـ  ميدقلا ةوتفلا  ىلع  فّرعت  ىذلا  ةراحلا  لهأ  نم  ديحولا  ةيوازلا ـ  مامإ 
«. مويلا ةنوتف  ال  كراكفأ ، غ  نامزلا ، ّغ  نامزلا  ملعم  اي  : » الئاق هّهبني 

؟ انالوم اي  لمعلا  ام  نذإو   ـ

، جتحا نإو  بضغ ، نإو  ةراحلا ، ميدقلا ىف  ةوتفلل  تيقب  ةديحو  ةنهم 
.ًاخأ لبقيو  ًاليوط  ركفيسف 

؟ انالوم اي  ىه  ام   ـ

!«. ةذخاؤم ةيذحألا ال  حسم  »

* * *

لب مامألا ، ىلإ  ةروص  ةراحلل ىف  الو  دارفألل  ةبسنلاب  نمزلا  سي  ال 
ىتلا ةنمزألا   » ّنإ مث  عجارتلاو ، مّدقتلا  نم  عاقيإلا  ةفلتخمو  ةبذبذتم  ةكرح 

ىدحإ لوقت  ك  تاقولخملا » ةيقب  لثم  توو  ضر  سانلاب  ر 
لمحي ار  اًمّدقت  ةرباعلا  ةرظنلا  ودبي ىف  دق  امو  صصقلا ، تايصخش 

ةياور لوأ  ناونع  ناك  ىذلا  رادقألا ، ثبعو  ساكتنالا  هنطاب  ىف 
ةيعقاوو ةيعتجا  داعبأ  ىلع  ةعومجملا  هذه  ىوطني ىف  ظوفحمل ،

.سوسحملاو عقاولا  زواجتت  ةيزمرو  ةيسفن  ىرخأو 
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ناج ، » ماخلا اهتلاح  ةراحلا ىف  ىرن  ًالثم  ىملا » ةفزلا   » ةصق ىفف 
طبهت .ركذلا  اتفلاس  ناتيوبألا  ناتطلسلا  اهمكحت  ةدحاو ،» ةرسأ  مّهنأك 

.تاجاوخلا دحأو  خياشملا  ضعب  مضت  ةيموكح  ةثعب  موي  تاذ  ةراحلا 
دعب ثدحت  اًرومأ  ّنأ  غ  ًائيش ، مهنوغلبي  الو  ةراحلا ، لهأب  نولصتي  ال 

هايم ضوح  ميمرتو  بّاتكلا ، فقس  حالصإو  ليبسلا ، ميمرت  متي  ةرايزلا :
ًادق ًاتيب  ّنأ  عاشيو  أيس ، ًاثك  ًاخ  ّنأب  سانلا  لءافتيو  باودلا ،

.فصوتسم ىلإ  لّوحتيس 

اهّمعف اهءوده ، ةراحلا  تدقف  دوعوملا ، خلا  راظتنا  نكلو ىف 
لهأ ءاجو  تايافنلاب ، ناكرألا  تألتماو  تانحاشملا ، تكو  جيجضلا 

تبّرستو بابشلاو ، لعلل  ةظوبو  ةزرغ  وبقلا  تحت  اودعأف  جازملا 
ةراحلا خيش  لاقو  سانلا ، جعزناف  ةحئارلا ، تحافو  ةراعدلا  زومر 

«.. نمؤم ىلع  فوخ  الو  ليللاو  راهنلاك  نامزالتم  رشلاو  خلا  : » ًايساوم
ءىلم ليثم  هل  قبسي  ءاتش   ءاجف  ةراحلا ، ىلع  ةعيبطلا  تراثو 

لمحي ّهنإو  ىملا ، ّةفزلا  ءاتش  ّهنإ  سانلا : لاقو  راطمألاو ، فصاوعلاب 
كشك مّدهتو  ليبسلا  راهناف  ةفصاعلا ، تّرمتساو  موئشملا ، اهعباط 

.بّاتكلا طقسو  ةيفنحلا 

لصو اهتابنج ، ىرج ىف  ام  دّقفتي  ةفصاعلا  ءوده  دعب  ةراحلا  خيش  جرخ 
قوف دجوو  ءاملا ، ًاقراغ ىف  هدجوف  رباقملا ، ىلإ  ىضفملا  رمملا  ىلإ 

وحن هايملا  اهب  ردحنت  ةيمظعلا  لكايهلاو  ثثجلا  ضعب  ءاملا  حطس 
ّةفزلاو ردقلاو  ظحلا  نع  ًاثيدح  مكافك  : » هتراح لهأ  خرصف ىف  ةراحلا ،

«! مكتويب تاومألا  تحاتجا  الإو  لمعلا  ىلإ  ّايهو  ىملا 
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ءارقلل راذنإ  ةحيص  ىه  لب  بسحف ، ةصق  ةاخ  تسيل  ىدنع  هذهو 
تزغ ىتلا  سفانخلا »  » ةصق لثم  كلذ  اهلثم ىف  ةماعب ، عمتجمللو 

ةدابإلا لئاسو  اهتمواقم  حلفت ىف  ملف  ةراحلا ، تويب  اهلفاحجو  اهبارسأ 
! مهرود نع  ةراحلا  ناكس  تلجأ  ىتح  روخبلا  الو  ةيعدألا  الو 

* * *

فيضت نأ  كنكو  تصقلا ، تاه  اًما ىف  ةلثام  رضاحلا  مومه 
ةليل تاذ  جرخت  ذإ  ميدقلا ؛» نصحلا  ةكرعم   » لثم ىرخأ  اًصصق  هيلإ 
ةراحلا ىف لتحتو  دونجلا ، دحأ  اهدوقي  نصحلا ، كلذ  نم  حابشألا 
لغشي حابشألا  روباط  نوري  مهو  سانلا  لهذ  ىتح  ، » ىركسع ضارعتسا 

الإ ًاناكم  سانلا  دجي  .ناديملا   جرخم  ىتحو  وبقلا  نم  ةراحلا  حطس 
«! ةليقثلا مادقألا  عقو  الإ  ليللا  عمسي ىف  دعي  و  ناردجلا ، قصل 

رضاحل نفلا  ةغلب  ضّرعتت  ليوأت ، الو  حرش  ىلإ  جاتحت  ةيزمر ال  كلت 
ىلع .هقنختو  رضاحلا  دراطتل  ىضاملا  حابشأ  هيف  ظقيتست  هفرعنو ، هشيعن 

ةجرد ىلإ  ًافاّفش  ىعقاولا  روضحلا  اهيف  نوكي  ىرخأ  اًصصق  كانه  ّنأ 
ةصق ك ىف  عقاولا ، اذه  زواجتت  رومأ  ىلإ  ئموي  بتاكلا  ّنأ  فشكت 
موصخ لاقتعاب  ّفلكم  نمأ  لجر  سراحلا  ّنأ  اهيف  ودبي  ىتلا  وهبلا » »

هرود رظتني  خألا  اذه  عبقو  ىوارلا ، ءاقدصأ  لك  ىلع  ضبق  يسايس ،
دقف اهراسمو  ةصوصقألا  راوح  اًديج  تلّمأت  ام  اذإ  كّنكل  .لاقتعالا  ىف 

ام ردقب  تالقتعملا  وأ  ةسايسلا  نع  ثّدحتي  بكلا ال  بتاكلا  ّنأ  ىرت 
.هصمو ناسنإلا  ردق  ىنف ىف  لّمأت  ىلإ  هجتي 
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لاطبألاب ىف قيحي  زغللاك ، هدجت  ةروص ، نم  كأ  ىفختملا ىف  توملا 
ةبرضب هاياحض  طقسيف  ناكم  نم ال  قلطني  ىذلا  مهسلا »  » لثم صصق 

ّلقي اًراطق  توملا  ةلحر  نوكت  ثيح  دي » ةبيقحب  رفاسم   » وأ ىف ةمكحم ،
مهّنكل هل  نوحولي  ءابرقألاو  لهألا  لك  هلوح  نم  ىري  وهو  اًديحو  لحارلا 

.نومهفي الو  نوعمسي  ال 

« موجنلا سمه   » لثم ةصوصقأ  ريدقلا ىف  بتاكلا  عيطتسي  فيك  رظناو 
تالالدلاب نوحشم  ّزكرم  راوحو  ةعطاق  ةصق  لمج  قيرط  نع  حجني  نأ 

ىشغيف عقاولا ، ءارو  ا  نشخلا  عقاولا  هيف  طلتخي  ىسفن ، وج  قلخ  ىف 
ضومغلاب ءىلم  وج  ةخألا  اهتلمج  ىلإ  ىلوألا  اهتلمج  نم  ةصقلا 

، شرلا ةبرع  ءارو  وهلي  ىذلا  لفطلا  بذجت  ةّدجلا  .ّرتوتلاو  ةحلاو 
: هلأست اقح .» هيذؤي  ّع  هيدعبأ  ةجرف  تس  اي  : » ةراحلا خيش  اهل  لوقيف 

تس اي  ردقلا  وه  نذإ  خيشلا : دّري  انتراح ؟ نع  اًديعب  شيعن  فيكو  نيأ 
.ميحر نمحر  ّكبرو  زوجعلا : فتهتف  .ةجرف 

ربخو اهذخ  ديفحلا : ةيقاط  ةّدجلا  هيطعتف  ةيوازلا ، نم  خيشلا  جرخيو 
الإ ىرأ  ال  لاق : مث  ىبصلا ، سأر  ىلع  هديب  حسمو  ةيقاطلا  ّمش  .هلبقتسم 

بيطت ةملك  اهتعمسأ  ول  كضي  ناك  اذام  ةراحلا : خيش  هل  لاقو  .ًيغ 
.بذكن اننكلو ال  رصتخن ، دق  نحن  درف : رطاخلا ؟

نتاف ٍّنغم  ةراحلا  ىهقم  طبه ىف  اينغ ح  اًرجات  ىبصلا  دلاو  ناكو 
ىلع ضقنيس  رقصلا  هرّذحو : دلاولا  حيشلا  فقوتساف  بابشلا ،

خيش هلأس  .دوهعملا  همركب  هاطعأو  ًاناسحإ  بلط  هبسحف  .ةجاجدلا 
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زواجتن نحن ال  ّدرف : ردقلا ؟ هئبخي  ا  خيش  اي  هفشاكت  اذاملو   ةراحلا :
ةأرملاو لجرلا  نأب  هسفن  ةراحلا  خيش  نطو  .ةمعنلا  اندقف  الإو  طخلا 

عم لأس  هنكلو  ليتقلا ، هيبأل  ماقتنالل  لفطلا  بشي  نأ  لبق  ناتو  دق 
: كلذ

انفراعم ىنعي ىف  هنإ  لاقف : ةّدجلا ؟ هنع  تثّدح  ىذلا  ميغلا  ىنعم  امو   ـ
.ملعأ هللاو  فلاو ، ةحلا 

* * *

ردق لوانتت  ىتلا  ةعيدبلا  صيصاقألا  هذه  اع  ةلوج ىف  هذه  تسيل 
ةيساسألا رواحملا  ىلإ  ةراشإ  درجم  ىه  لب  .ةيواز  نم  كأ  نم  ناسنإلا 
.ديرفلا ّفثكملا  اهبولسأو  اهتهكن  ىلإ  ةحملو  صصقلا ، مظتنت  ىتلا 

فاشتكا ىلإ  نوعسي  نيرخآ  ءارق  ّلعل  نالعإ ، دّرجم  تركذ ـ  ك  ىهو ـ 
نوكملا اعلا  كلذ  ظوفحم  انيدهي  ةيتاذلا  ةسلا  ءادصأ  دعبف  .اهزونك 

رهوجلا هنأك  رولبم  اهتاذب ىف ن  اهيف  ةدرفم  لك  فقت  تايئزج  نم 
جرُخي ًالماكتم ح  الك  اًعم  عنصت  تادرفملا  كلت  نكلو  ىّفصملا ،

اًضيأ اهعم  قلطيو  ناسنإلا ، عاجوأ  لك  بيجعلا  هقودنص  نم  ظوفحم 
.لمألا رئاط 

؟ بكلا لمعلا  اذه  نع  ًاثك  أرقن  نذإ   اذامل 

ناك امدنع  تاينيتسلا »! ىلإ  ىرخأ  ةرم  دوعأس  معن   » تاينيتسلا ىف 
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اورلا لمعلا  ناك  رامام ،» » وأ لينلا » قوف  ةرثرث   » بتكي ظوفحم 
هركف ىف شقاني  همتهاو ، عمتجملا  راوح  بلص  روفلا ىف  ىلع  لخدي 

ناكو .ةسايسلا  تارايت  لك  لب  دقنلا ، تاهاجتا  لك  كلت  وأ  ةياورلا  هذه 
حرسملا بّاتكل  ةديدج  ةيحرسم  لك  روهظ  عم  ثدحي  هسفن  ءىشلا 

اهلوح ضاخت  تناك  اهمايأ  باشلا  انليج  تاباتك  ىتح  لب  قومرملا ،
.اهل ضفرلا  وأ  لوبقلا  ام ب  فحصلا  تاحفص  ىلع  ةبخاصلا  كراعملا 

ظوفحم لعأ  ثدحأ  تمصلاب  لباقي  اذاملو  نآلا ؟ ثدح  ىذلا  ف 
وأ انه  لاقم  وأ  لاقم  نع  عبطلاب  ثّدحتأ  انأ ال  هدجم ؟ جوأ  وهو ىف 

ةيبدأ تاسارد  نع  الو  هيلع ، عالطالا  ىنتاف  دق  نوكي  ار  كانه 
.ىقيقحلا ىفاقثلا » راوحلا   » نع ثّدحتأ  ىننكلو  اهيلإ ،» ةجاحلا  ّس  »

بتاكلا لئاسر  تحبصأ  ىتح  انتايح  باصأ  ّع  انه  لأسن  نأ  انل  سيلأ 
؟ قيرطلا عيضت ىف  هعمتجم  ىلإ 

انعمتجمو انتفاقث  ستسف  جلاعن ، نإو   ثحبن ، نإو   لأسن ، نإ  
.اقح دودسم  قيرط  ىف 
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ةيئاورلاو ةياورلا  .. « ةيرصم »

ةرسآلا اهتياور  دعسأ  ةيزوف  ةروتكدلا  هيف  تبتك  ىذلا  وجلا  اًديج  فرعأ 
فيص ٣٧٩١م، ىفف  .ابوروأ  تاينيعبسلا ىف  لئاوأ  وج  ةيرصملا :» »

لدابت ةلوج  يمالعإلا ىف  نم  دفو  نمض  تنك  ربوتكأ ، برح  ليبق 
ّنأ ضرتفملا  ناك  اسنرفو ، ايناملأو  ارتلجنإو  ايلاطيإ  تلمش  ىفاقث ،

ةفاحصلا نع  ىنف  راوح  مالعإلا  لاجر  نم  مهىقتلن  نم  عم  انراوح 
ةلئسأو ةسكنلا  وج  نكلو  .مهنادلب  ىفو  اندلب  نويزفلتلاو ىف  ةعاذإلاو 

عقاو ةردن ىف  لب  ّةلق ، كانه  تناك  ءاقل ، لك  ىلع  نّيخي  اناك  ةزهلا 
كانه تناك  نايحألا  بلغأ  نكلو ىف  .مهفت  نأ  لواحتو  فطاعتت  رمألا ،

تنّقل ىتلا  ليئارسإب  باجعإلاو  ىّفشتلاو  ةتشلا  سكعت  ىتلا  ةلئسألا 
كرتن انسفنأ  اندجو  اذكهو  اًسرد ىف ٧٦ . برعلاو  يرصملا  ءالؤه 

ناكم لك  ىّدصتنو ىف  هلجأ ، نم  انرفاس  ىذلا  ىساسألا  ضرغلا 
طسبأ نعو  ةدتمملاو  ةليوطلا  ةكرعملا  كلت  نع  قئاقحلا  حرش  ةلواحمل 

حيلستلا قّوفت  ليئارسإل  لفكي  ىذلا  وه  هسفن  برغلا  ّنأ  ىأ : قئاقحلا ـ 
ـ  رصتنت كلذ  دعب  اّهنأل  راهبنالاب  رهاظتي  مث  اهناج ، لك  ىلع  رارمتساب 

ال تأدب ، ىهتنت ك  انتاعتجا  تناك  مهفي ؟ نأ  همهي  ناك  نم  نكلو 
ةّوقو انتحاصف  تغلب  هم  اندض  ىمعألا  زايحنالا  كلذ  اهيف  زتهي 
عانق نع  املأ  ىعاذإ  ّىلخت  ايناملأب ، اينولوك  ةنيدم  ىفو  .انتجح 

: ةقافص لاقو ىف  دوفولا ، ىمسرلا ب  لماعتلا  هضرفي  ىذلا  بيذهتلا 
!«. برعلا هلوقي  ًائيش م  قّدصأ  الو  ليئارسإ ، هلوقت  ام  لك  قّدصأ  انأ  »

نأ لبق  زايحنالا  اذهب  اهتاذ  هتنهم  فرش  ردهي  ّهنإ  انلقو  هل ، انيّدصت  املو 
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.بسحف  هافشلاب  اّإو  راذتعالا ، ىلإ  رطضا  برعلا ، ىلإ  ءىسي 
برعلاو يرصملا  ءالؤه  ىلع  برغلا  لماحت  نم  ةّرذ  دقتعأ  يف  َفخت 

بلط ليئارسإ ىف  خارصو  ربوتكأ ، برح  دعب  الإ  موزهملاو  فلختملا 
.رّخأتت ىتلاو   اوج  ةلومحملا  ةدجنلا 

ةفسلفلا ةذاتسأ  دعسأ ـ  ةيزوف  ةروتكدلا  تدجو  وجلا ، كلذ  لثم  ىف 
ةمّدقم حرشت ىف  .بدألا  ىلإ  لّوحتت  اهسفن  لمعلل ـ  فينچ  ةميقملا ىف 

اهنشت ىتلا  ةلمحلا  تدب  : » لّوحتلا كلذ  اهتياورل  ةيبرعلا  ةعبطلا 
ةسكنلا ىف مالآ  تفعاضتف  ةعاشبلا ، ةغلاب  برعلا  دض  ةيبرغلا  ةفاحصلا 

«. ةماع برعلاو  يرصملاو  رصمل  سانلا  ءاردزاب  انرعشو  انسوفن ،

ةملاظ ةلمح  ىلع  درت  ل  ةيسنرفلاب ؛ ةيرصملا »  » ىلوألا اهتياور  تبتك 
، اهسفنو اهنطو  ديدج  نم  تفشتكا  بتكت ، نيب  نكلو  ةرمتسمو 

لافطأ  » تخألا اهيتياور  تلعج  ىتلا  ةعئارلا  اهتبهوم  تفشتكاو 
ىتنس ىلاوتلا ىف  ىلع  نازوفت  بكلا » رصقألا  لزنم  و« ططقو »

.ارسيوس ىف  ماعلا ، ةياور ىف  لضفأ  ةزئاجب  هرودص 

تيبلاو عراشلا  .. « اتيت ةديبز و «

ةضورلا ىح  اهتلوفط ىف  تشاع  ةيرهاق  ةيطبق  ةأرما  ةس  ةيرصملا » و«
ةسم نع  كلذ  دعب  اهتس  لصفنت  الو  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  ةرتف  ىف 

.نطولاب تّرم  ىتلا  ثادحألا 

ىتلا ةفلؤملل  ىلوألا  ةياورلا  ىهو  ةياورلا ـ  هذه  ّنأ  كلاب  رطخيس ىف 
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هتيسن كلذ ك  َسنا  .ىليجست  وأ  اعد  لمع  ىه  دّدحم ـ  عفادب  اهتبتك 
قلزني عيدبو ال  صلاخ  اور  نف  انهف  .حجرألا  ىلع  لمعت  ىهو  ةبتاكلا 

.هتعيبطب دّقعم  وه  ام  طيسبت  ىلإ  الو  ةرشابملا ، ةياعدلا  ىلإ 

جّدهت ىأ  نود  اّإو  معن ، .نطولا  بح  ةسومغم ىف  اعلل ، ةيؤر  انه 
اذه نمو  ةروصلا ، نم  ةاقلا  بناوجلا  ىفخي  قيوزت  وأ  لذتبم ، ىفطاع 

هتميقو هتوق  لمعلا  اذه  بستكي  ةرّجفتملا ، ةفطاعلا  كلتو  قدصلا 
.ةبكلا

عم عباتتس  ةباتكلا ، بولسأ  ىلوألا  هتاحفص  نم  لمعلا  كرسأيس ىف 
، ّةيحلا ليصافتلا  نم  لئاه  ردقب  ّةينغلا  ةّفثكملا ، ةصقلا  لمجلا  كلت 

كل اهدّسجت  لبق ، نم  اهتيأر  وأ  اًديج ، اهفرعت  ّكنأ  رعشت  ةايح  حمالم 
ىحلا كلذ  نم  ءزج  كب  اذإف  ًائيش ، تلفت  ىتلا ال  ةيرهاقلا  ةلفطلا  ع 
هعراوشو هنيكاكد  فرعت  لئاجلا ، غو  لئاجلا  هتعابو  هراّوزو  هناكسب 

.هتاوصأو هتحئار  لب  هيف ، ةطرشلا  ركسعو  هتفصرأو 

ىرصملا ىطبقلا  تيبلا  ىأ : انمظعم ، اهفرعي  دق ال  ىتلا  ءايشألا  ىتحو 
ةميمحلا ةفلألا  كلت  سفنب  كل  اهمّدقت  ةيرسألا ، هتايحو  لخادلا  نم 

ةرسألا هذه  فرعت  ىذلا  قيدصلا  تنأو  راجلا ، تنأ  حبصتف  ةيوفعلاو ،
.اهنازحأو اهحارفأ  كبلقب  اهعم  شيعتو  اًديج ،

، صقرم روتكدلا  اهوبأ  َىفوت  امدنع  ماع  رمعلا  نم  غلبت  ىليل  تناك 
وه  ) قباس ءارزو  سيئر  ةنبا  ةلمرألا  مألا  ىيحي ، وه  اهربكي  قيقش  اهلو 
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تايئزج ةيئزجلا ك ىف  هذه  ىفو  ةفلؤملا ، ّدج  اشاب ، ةبهو  فسوي 
وه اورلا  عادبإلا  نكلو  ةيئاورلا ، ةسلا  ةيتاذلا  ةسلا  قباطت  ىرخأ ،
مألا ثام  ّنأ  غ  ةمجسنم ،) ةدحو  ّليختملاب ىف  ىعقاولا  جز  ىذلا 

ىتيس ندراج  ةدقلا : ةيطارقتسرألا  ءايحأ  شيعت ىف  نأب  اهل  حمسي  ال 
نم برقلاب  ةضورلا ، ةريزج  ىف  طسوتم ، ىح  ًاتيب ىف  ىنبتف  كلامزلا ؛ وأ 

.كيلملا ناديم 

ةثالثلا قباوطلا  رّجؤتو  ةقيدحب ، طاحملا  لوألا  رودلا  نكست ىف 
لوأ اعلا ىف  تأرو  ىليل ، ّتبش  ىحلا  كلذ  ىفو  .ىرخألا 

، اهترسأل لماكلاب  اهسفن  ةليمجلا  ةباشلا  ةلمرألا  سّركت  .تاينيعبرألا 
اثلا جاوزلا  ةركف  ضفرت  ال  اهكولسو ، اهسبلم  ماشتحالا ىف  فرست ىف 

ديرتو اهدوارت ! ةركفلا  هذه  ّنأ  نظي  نأ  دحأل  ديرت  لب ال  بسحف ؛
كلذ ةيقارلا ىف  ةقبطلا  ةايح  اهترسأل  نمضت  نأ  ةعضاوتملا  اهتاناكمإب 
حتفتل ةيموكحلا  سرادملا  لخدي  نبالاو  ةيسنرفلا ، ّملعتت  ةنبالا  حلا :

عمتجملا يغتلا ىف  حايرب  رعشت  ىهو  مألا  تّن  .فئاظولا  باوبأ  همامأ 
تيسن ةصاخ  ةسردم  اهتلخدأف  اًعم ، ةيبرعلاو  ةيسنرفلا  اهتنبا  ّملعتت  نأ 

، ثكلا ةيبرعلا  نم  ّملعتت  تيبلا و  اهتّملعت ىف  ىتلا  ةيسنرفلا  اهيف 
دي ىلع  ةيبرعلا  ّملعتت  نأ  ىلع  ةيسنرف  سرادم  اهتلخدأ  ةيآلا : تسكعف 

.تيبلا ىصوصخ ىف  سّردم 

ةلاغشلا ةديبز  ةرّكبملا : نسلا  كلت  مهأ ىف  ةسردم  اهل  تناك  ىليل  نكل 
.اهب تّقلعتو  ةغصلا ، ةلفطلا  اهتقشع  ىتلاو  صقرم  لآ  تيب  ةميقملا ىف 

لثم اهسفن  تسّركف  ةغص ، ةاتفب  اهجوز  نرتقا  ةروجهم ، ةجوز  ةديبز 
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قيلي سيرعل  اهفزتل  لاملا  رخّدت  بنيز ، اهتنبا  رت  صقرم ل  مادم 
ةقلغملا ىليل  ةايح  ةثملا ىف  ءايشألا  ثدحت  تناك  ةديبز  عمو  .اهب 

ةديبز تناك  عراشلا  ىفف  ةايحلا ، ةيؤرو  عراشلا  ىلإ  جورخلا  ةظفاحملاو :
ةوسن عم  ثّدحتتو  شيواشلل  حّولتو  ةعابلا  ىيحت  اهتيب ؛ اهنأب ىف  سحت 

رطع قيرطلا : حئاور  قمعب  ىليل  سّفنتت  اهلثم ، داوسلاب  تاحّشتم 
وجناملا جيرأو  فيصلا ، ةيوشملا ىف  ةرذلا  ةحئار  عيبرلا ، مسايلا ىف 

نم هكس  بنارألا  نم  جوز  ىلع  ةديبز  اهنأت  حرفت ح  .فيرخلا  ىف 
اهسفنب ىرتشت  اهلعجت  حو  هتحنجأ ، نم  هلمحت  جاجد  وأ  هينذأ 

اهنولكأيس ىف ىتلاو  ةدشقلا  نم  ةقبطب  ّىطغملا  ىدابزلا  تايناطلس ) )
ىفخت ىهو  ىطخلا  عرست  ىهقملا  مامأ  ناّر  امدنع  .ىلاتلا  مويلا 

دنع نكلو  ةغصلا ، ىليل  اهءارو  ّرجتو  ءادوسلا ، ةءالملاب  اًما  اهمسج 
، نمأم ىف  انهف ، .اًضيأ  ًالاجر  كانه  ّنأ  عم  ىطخلا  ئطبت  ةطرشلا  ةطقن 
اذه له  ةيضاقلا : رود  ةديبز  سراو  ىحلا ، رودي ىف  ام  ىلع  نافرعتت 
؟ طايسلاب برضلا  نايذوحلا  ناذه  لدابت  له  لعفلاب ؟ لاشن  ىبصلا 

كرتشت ىف دض ، وأ  عم  ةديبز  سّمحتت  مولظملا ؟ هيأو  اظلا ؟ هيأ 
طالتخالل ةديحولا  اهتصرف  كلت  تناك  ةلادعلا ، قيبطتل  تاشقانم 

سابع ىربوك  اًعم  ناربعت  .ايندلا  ىلع  فّرعتت  ىليل ل  ةصرفو  سانلاب ،
سلجت وراكلا )  ) تابرع ىلع  نالهمتت ، اًضيأ  انه  ةزيجلا ، ىلإ  قيرطلا  ىف 

نكحضيو نغي  ةعمال ، ءاقرزو  ءارمحو  ءارفص  ةيهاز ، بايث  تايتف ىف 
: ةبرعلا تايوتحم  ةديبز  درجت  سرع ؟ مأ  ديع ، وه  له  .نقفصيو 

.ميرك سورعلا  دلاو  : ًكح ردصتو  شرفلاو ، دضانملاو  دعاقملا 

عئاب اًضيأ : ةراثإلاب  ةئيلم  ةايح  ةزيجلا  شينروك  دنع  رخآلا  ئطاشلا  ىلع 
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ارو ادرقلا ، ىولحلا ، ةعاب  تيساحنلا ، هيتساطب  سوسقرعلا 
، ريرضلا ذاّحشلا  اًضيأ  كانهف  ًاليمج ، ءىش  لك  سيل  نكلو  زوجارألا ،) )

، ميدق قودنص  باشخأ  نم  عونصم  تالجعب  دعقم  ىلع  حيسكلاو 
مث بابذلا ، ةك  نم  هانيع  تّدوسا  ًالفط  نضتحت  ىتلا  ةكهنملا  ةأرملا 

، نولمعي مهنأل ال  ءارقف  ءالؤه  ةزهاجلا : مهماكحأب  بولقلا  ةاسق 
! دلبلا فصن  نوكل  نوذاحشلاو 

قدصأ نم  ةروصب  ىقتلت  ىهتنت ، ليصافتب ال  ّةظتكم  تاحيص  ربع 
تيبلا لخاد  نكلو  ّبحو ، لجب  ةبوتكم  ىرهاقلا  عراشلل  روصلا 

مألا اهلّجستو : ىلىل  اهطقتلت ع  فلتخم ، عون  نم  ةايحب  اًضيأ  ضبني 
ىذلا أ ريرضلا  لاخلا  خبطملا ، باب  دنع  لئاجلا  ةعابلا  مواست  ىهو 

لاوط ةملاظ  تاماهتاو  كوكشب  مألا  دراطي  ىذلاو  ةرسألا  عم  ميقيل 
ىلإ عتسالاو  ةرمجملا  لوح  ءاتشلا  تايسمأ  سولجلا ىف  تقولا ،
ةافو دعب  مهعم  شيعتل  تءاج  ىتلا  ةّدجلا  هليتارتو ، لاخلا  تاياكح 
تناكو مهتاّدج ، ىلع  كارتألا  قلطي  ك  اتيت » : » اهنوداني اوناك  لاخلا ،

زربي الف  اهسأر  ىلع  دوسأ  ًالاش  عضتو  ًاليوط ، دوسأ  ًابوث  ىدترت  ةّدجلا 
موي لك  حابص  ىفو  مالظلا ، قرتخت  ةئيضم  ةطقنك  ضيبألا  اههجو  غ 

ةوهقلا ىف مهل  دعتف  ىليل ـ  لاوخأ  اهدالوأ ـ  أي  ةرشاعلا ، ةعاسلا  ىف 
اذه ةفلؤملا  رفحت  ك  ىليل ، نادجو  اًروفحم ىف  ّلظ  ىلافتحا  سقط 

.ئراقلا نادجو  فيلألا ىف  سقطلا 

اهتقادص ىليل  لّجستو  طابقألاو ، مهنم  نوملسملا  ناجلا ، اًضيأ  كانهو 
باعلألا اهعم  لدابتت  تناك  ىتلا  اثلا  قباطلا  اهتراج ىف  رثوكب ؛
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نابعلت اًضيأ  اتناك  تذفان ، ربع  دعصتو  طبهت  ّةلس  قيرط  نع  بتكلاو 
ىليل َّح  اًنّيعم  ًائيش  نكلو  ةغصلا ، تيبلا  ةقيدح  ىف  ىلوألا ) ةركلا و(

ميهاربإ انديس  ةصق  ىلإ  اهمأ  نم  هنم  لك  تعمتسا  دقف  اًعم ، رثوكو 
مأ دنع  نبالا  مسا  ناك  اذامل  نكلو  شبكلاب ، هنبا  ءادفو  مالسلا ) هيلع  )
ًاثك هيلاب  ناتلفطلا  لغشت  نل  قحسإ ؟ ىليل  مأ  دنعو  ليعسإ ، رثوك 

! لاوحألا عيمج  ةديعس ىف  ةصقلا  ةياهن  لظتسو  لاؤسلا ، اذهب 

سكعلاو سيراب  ــ  ةرهاقلا 

.تابهارلل ةسردم  مألا ىف  ترّرق  ملعتتس ك  كلذ ، دعب  ىليل  ربكتس 
ءىش لك  ّملعتت  ىهف  لصفلا ؛ ناونع  لوقي  ك  ةيرعتسا » ةيبرت   » ىه

رصم خيرات  نع  ءىش  لك  لهجت  اّهنأ  اهبدأو غ  اسنرف  خيرات  نع 
ىلع ظفاحي  لقألا  ىلع  دحاو  ءىش  كانه  ْنكلو  اهبادآو ، اهتيفارغجو 
ىفعت ىهف  كلذل  ةيسكذوثرأ ؛ ةيرصم  ةيطبق  ىهف  ةسردملا ؛ اهتيوه ىف 

ةديقعلا سورد  نمو  ةسردملا ، يلوثاكلا ىف  دحألا  ساُّدق  نم 
اهبحصت لالقتسالا ح  ىلع  صرحلا  كلذ  اهمأ  دّكؤتو.ةيكيلوثاكلا 

ىلع ظافحلل  اهدادجأ  ىّحض  فيك  ملعت  حو  ةيرصملا ، سئانكلا  ىلإ 
نم اومّدق  مكو  ميدقلا ، خيراتلا  ةيطنزيب ىف  ةسينك  نع  مهلالقتسا 

، ىليل نهذ  ىرخأ ىف  ةلئسأ  حرطي  بهاذملا  عارص  نكلو  ءادهشلا ،
.مهفلل ةلواحم  ةدقلا ىف  رصم  خيرات  قرغتو ىف 

.ىليل ةّدج  لمحي  ديدج ، نم  توملا  أي  نازحأ : نوكت  تيبلا  ىفو 
ةديبز أتو  روطعلا ، بيطأب  هّرطعتو  ىّجسملا ، دسجلا  مألا  لسغت 
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نقّز نههوجو ، نمطلي  نلولوي ، .داوسلاب  تحّشتم  تأرما  ةبحصب 
دبعم ىلع  تاباّدنلا  ىليل  تعدتسا  ةفطاخ  ةظحل  ىفو  ..نهسبالم 

.سيسمر

نم ةليمجلا  بنيز  جيوزتب  اهملح  تققح  اهنازحأ ، اًضيأ  ةديبزل  تناك 
.اهضاهجإ عباتتو  ًاتّيم ، دلو  لوألا  بنيز  لفط  نكلو  بسانم ، سيرع 
ءايلوألا لك  ةحرضأ  ترازو  رحسلا  عاونأ  لك  بّرجت  ةديبز  تحار 

.رّركتي لظ  ضاهجإلا  نكل  سيدقلاو ،

.ةياورلا هذه  ضهجتس ىف  ةثك  مالحأ 

* * *

برحلا تناك  .اهتهرك  ىتلا  ةيوناثلا  ةسردملا  دعب  ًاثك  ىليل  ةايح  ّغتت 
بابشلل اًحاتم  ًلح  ابوروأ  ىلإ  رفسلا  حبصأو  تهتنا ، دق  ةيناثلا  ةيملاعلا 

ىذلا ىيحي  ربكألا  اهقيقشو  اهلاوخأو  اهّمأ  ىلع  تّحلأف  اهتقبط ، نم 
.اسنرف ىلإ  رفسلاب  اهل  اوحمسيل  شيجلا  ًاطباض ىف  جرخت 

تقتلا تعقو : دق  ةمهم  ثادحأ  تناك  اهتالواحم ، حجنت  نأ  لبق  نكلو 
هالكو ءاسنلا ، رخف  ةماّسرلا  هتقيقشو  اهتايح  لجر  حبصأ  ىذلا  سح 
بذجنت .رصم ال  ةايحلا ىف  هجو  يغتب  نلحي  هو  يسكراملا ، نم 

ناك ىذلا  سح  ىلإ  بذ  ـجـ نت اهنكلو  ةسايسلا  راكفأ  ىلإ  ًاثك  ىليل 
ىلع شيعي ـ  هسفن ، تقولا  ىف  ةيعارزلا ، ضرألل  ًابك  اًكلامو  ايعويش 
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اّمأ .هعقاوو  هئدابم  اًضقانتم ب  ةيصخشلا  ماصفنا  نم  ةلاح  اهبعت ـ  ّدح 
رّوصت تاحول  مسرت  ءارقفلا ، ةروثو  ةأرملا  ريرحتب  ملحتف  ءاسنلا  رخف 

نوكت نلو  نوطالفأ  ىجنإ  ّركذتتس   ) ةأرملا باذعو  حالفلا  سؤب 
ةفسلفلا ةساردل  رفسلاب  اهترسأ  عانقإ  ىليل ىف  حجنت  امدنعو  انه .) ًائطخم 

نيذللا ءاسنلا  رخفو  سح  سيراب  ىقتلت ىف  نوبروسلا ، ةعماج  ىف 
.ةطرشلا ةقحالم  نم  برهللو  ةساردلل  كانه  ىلإ  اهاقبس 

ةمصاع هو ىف  بحلا  اهلدابي  ّهنأب  سح  اهحراصي  ول  ىليل  ىّنمتت 
ىسني وه ال  اًضيأ ؛ تّمزتم  ىقالخأ  ىعويشلا  اذه  نكلو  بحلاو ، رونلا 
ظفاحي نأ  بجي  ةبرغلا  ّهنأو ىف  ىليل ، مأو  هّمأ  طبرت ب  ةقيمع  ةقادص  نأ 
، اهتسارد ةدهتجملا  ةذيملتلا  عباتت  نيب  سيراب  ىفو  خأ ! لثم  اهيلع 
اهوخأ كراشيو  طسلف ، برح  موقت  اهنع ، ًغر  اهتايح  ةسايسلا  محتقت 
مهلثم فتهيو  اًرورمم ، نيرخآلا  لثم  عجريو  برحلا ، طباضلا ىف  ىيحي 

كلملا اهلالخ  طقسي  تاونس  رو  .هشيج  ناخ  ىذلا  كلملا  طوقسب 
ةداعس ىليل  ىرتو  طسلف ، مظعم  دوهيلا  مهتلي  نأ  دعب  نكلو  لعفلاب ،
نوحيري مهتأر  ساي ، ريد  ةحبذم  ىلع  مهتمصو  برعلا  ةزهب  يبرغلا 

! برعلا نوحبذي  دوهيلا  كرتب  دوهيلل  يبوروألا  حبذ  نم  مهرئض 
ثك لثم  رّرقت.اهنطول  رفاسلا  ءادعلا  ىرت  ىهو  بضغلاب  ىليل  تضفتناو 

دق تناك  .ةانقلا  رصانلا  دبع  مّمأ  نأ  دعب  عجرت  نأ  يرصملا  نم 
ىلإ اهاقبس  دق  ءاسنلا  رخفو  سح  ناكو  هاروتكدلا ، ةجرد  ىلع  تلصح 

.رصم

، ديعصلا اهيبأ ىف  ةدلب  ىلإ  بهذت  اهدلبل ، اًعفان  ًائيش  لعفت  نأ  ىليل  ديرت 
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نأ ءاسنلا  رخف  لثم  رّكفت  ضرألا ،» داريإ   » اهنع غ فرعت  نكت  ىتلا  
، ةيرقلاب اًحوتفم  اًحرسم  ئشنت  نأ  نفلاب : ءارقفلا  باذع  نم  فّفخت 
: ةعماجلا ةفسلفلا ىف  سّردت  نأب  عنقتو  ملحلا ، اذه  لجؤت  اهنكلو 

اهبلق نكلو  بّاطُخلا ، اهيلع  رطاقتي  .بك  ّبترمو  قومرم  بصنم 
وه ًاليوط : رّخأت  ىذلا  هفارتعاب  سح  حوبي  رصم  ىفو  .سحب  لوغشم 

اهترسأ ضفرو  نيدلا ، فالتخا  تابقعلا : نع  اذام  نكلو  اهبحي ، اًضيأ 
اهتايحب ةلوغشم  ىه  تامتهالا : فالتخاو  جاوزلا ، اذهل  هترسأو 

سح ةخألا : ةبقعلا  كلت  مث  .ىسايسلا  هلمعب  لوغشم  وهو  ةيداكألا 
ماع ٩٥٩١م! يعويشلا ىف  ةيقب  عم  ءاسنلا  رخفو  وه  نجسلا  لخدي 

، سناعلا ةنحم  ًالاوط  تاونس  سمخ  شيعت  نأ  كلذ  دعب  اهيلع  نوكيس 
ةقثلا لهأ  مكحو  رهقلا ، هيلع  قبطي  ىذلا  نطولاو  ةديحولا ، ةبيبحلاو 
ةذاتسأ نكلو  ةبكلا ، مالحألا  اودسفي  ل  ةربخلا ؛ لهأ  اوحازأ  نيذلا 

حبصأ دق  اهلطب  .رومألل  ةيقطنملا  اهتيؤر  دقفت  الأ  لواحت  ةفسلفلا 
برغلا وه  سيلأ  لّوحتلا ؟ اذه  ىلإ  هعفد  ىذلا  نم  نكلو  معن ، .ةيغاط 
نأ ىلإ  هعفدف  هتبراحم ، نع  ةظحل  عطقنا  امو  هتيحنتب ، مكح  ىذلا 

؟ هدوجو نِّمؤي  ام  لك  سمتلي 

اهب ّدبتسي  ىرخأ  تاقوأ  ىفو  كلذب ، اهسفن  عانقإ  حجنت ىف  تاظحل  ىف 
ىتلا قدايبلا  نم  ةدحاو  نيرخآلا : يالب  لثم  اهسفن  ىرت  ، سأيلا

.اعلا لمشت  جنرطش  ةعقر  ىلع  رابكلا  اهّمطحي 

ام ةثالثلا  نم  ىأ  نوكي  ءاسنلا ال  رخفو  سح  نع  ًاخأ  جرفي  امدنعو 
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رخف رجهت  .ًابعتم  نطولا  نوكيو  بعتم ، لاطبألا  نوكي  لبق ؛ نم  هناك 
مضنيو ةيعويشلا  سح  رجهيو  نفلل ، اهسفن  سّركتو  ةسايسلا  ءاسنلا 

مغر ناجوزتي  رخأتملا ، هراصتنا  ىليل  عم  ققحيو  ارتشالا ، داحتالل 
نيب ةضورلا ، لزنم  نم  لوألا  قباطلا  اًعم ىف  نيقيو  لهألا ، ةضراعم 

.عبارلا قباطلا  ىلإ  مألا  لقتنت 

ةيريزوأ ةرود 

بحصت ىهف  ةديعسلا ، ةيسنامورلا  كلتب  ةيرصم  ةياور  ثادحأ  ىهتنت  ال 
.ربوتكأ برح  ىتحو  ةسكنلا  تاونسو  ةزه ٧٦ ، ربع  كلذ  دعب  اهلاطبأ 

.هثعبك اًسبتلم ـ  ًاثعبو ـ  سيريزوأ  تومك  ًاتوم  ىرن 

للختي ةيريزوألا  ةرودلا  جهنم  نأ  ةلماك  ةياورلا  أرقت  ىرت ح  دقو 
رصعأ تومو  لايجأ ، ةياور  ىهف  اهتدحو ؛ عنصيو  اهلمكأب ، ةياورلا 

دق ام  ىتحو  .ّهلك  كلذل  رّركتمو  ديدج  داليمو  صوخشو ، ةايح  طاأو 
( ديفحلا هذاقنإل  دجلا  تومك   ) ةياورلا ةفداصم ىف  وأ  اًرباع  ًاثدح  ودبي 

ةيرصم ايديجارت  ةياورلاف  اذهلو  ىدبألا ؛ ديدجتلل  ىنعملا  كلذ  لقني 
اهيف قثبنت  ىدبأ ، ثعب  ايديجارت  لب  توم ، ايديجارت  تسيل  ةصلاخ ،

ةيمتحب ّرشبتو  سيريزوأ ، مالآك  لتحالا  قوفت  مالآ  ضاخم  نم  ةايحلا 
: فارتعاب انه  ىلدأسو  .ةظحل  هّرتوت  رتفي  عاقيإ ال  ربع  حرفلاو  صالخلا 

.ةيبنجأ ىف تاغلب  بوتكملا  رعلا  بدألل  ًابك  ًاباجعإ  ّنكأ  انأف ال 
ةغللا روهمج  ىلإ  ةهجوم  نوكت  لعألا  كلت  ّنإف  نايحألا  مظعم 

ىتلا ىلوألا  ةّرملا  ىه  هذه  نكلو  رعلا ، روهمجلا  ىلإ  ةيبنجألا ال 
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بتكت نأ  نم  ًالدب  ةيسنرفلاب  تبتكف  اهقيرط  ّتلض  ةياور  ّنأ  اهيف  رعشأ 
.ةيبرعلاب

ذاتسألا مجرتملل  ةفلؤملل ـ  اههيجوت  دعب  ةبجاو ـ  ةيحتلا  نإف  انه  نمو 
هعم فالتخالاو  .ةيبرعلا  ةبتكملل  اهلقن  ءبع  لمح  ىذلا  نثع  دمحأ 

لمجلا عاقيإب  ّقلعتي  يف  يس  ال  ةمجرتلا ـ  رومألا ىف  ضعب  لوح 
جزملاو ةمجرتلا ، نايحألا ىف  ضعب  ىخارتملاو ىف  لصألا ، قفدتملا ىف 

.هل انريدقت  نم  ضغي  ال  راوحلا ـ  ىحصفلاو ىف  ةيماعلا  قفوملا ب  غ 

تاياور ريرحت  سيئر  ليبن ـ  ىفطصم  ذاتسألل  اًضيأ  بجوأ  ركشلاو 
رداصملا لك  نم  ةيبرعلا  ةياورلا  ءارثإل  ىعاولا  هدهجل  لالهلا ـ 

نيرشع نم  كأ  ترّخأت  دق  ةياورلا  هذه  ةمجرت  نأ  ىفكيو  .لايجألاو 
ليبن ىفطصم  ذاتسألا  سمحتي  ول   كلذ  نم  كأ  ترّخأت  ارو  اًماع ،

.اهل

* * *

ىلع ةعيدبلا  ةياورلا  هذه  لصحت  اذامل   هسفن : ضرفي  لاؤس  انهو 
ةّرم ةيسنرفلاب  عبطت  اذامل   لب  يرخألا ؟ ةفلؤملا  ىتياور  نأش  ةزئاج 
؟ اهنيح ءاّرقلا ىف  سح  تراثأ  ىتلا  ىلوألا  اهتعبط  دافن  دعب  ىرخأ 

هذهف ةياورلل ؛ ىنفلا  ىوتسملاب  هل  ةقالع  الو  ةطاسبلا  ةياغ  باوجلا ىف 
ىلع اودتعاو  حباذم  اوبكتراو  طسلف ، اوبصتغا  دوهيلا  ّنإ  لوقت : ةياور 

، ربوتكأ برح  اًرصن ىف  تققح  رصم  ّنإو  رابكلا ، عم  رمآتلاب  تّرم  رصم 
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مهدلب مومه  مهعمجت  ءاخإ  نوشيعي ىف  ملسملاو  يحيسملا  ّنإو 
.دحاولا

لوط ىلع  ضقانت  اهقدص  غلب  هم  تايئزجلا  كلت  نم  ةيئزج  لكو 
.ةظحل لكو  موي  لك  اينويهص ، رمعتسملا  برغلا ، مالعإ  هثبي  ام  طخلا 

! اسنرف ىلوأ ىف  ةعبط  تعبط  دق  ةياورلا  هذه  نوكت  نأ  اقح  بيرغلا 

صاقرق وبأو  ةيرصملا 

لصملا ىلع  ءادتعالا  ةاسأم  ىلإ  قّرطتأ  ًاثك ح  كلذ  نع  دعتبأ  نلو 
هم يرصم ـ  نأ  قّدصي  نأ  ضفري  لقعلا  صاقرق .» وبأ   » ةسينك ىف 
ةعبرأ انشع  دقلف  ةعشبلا ، ةرجلا  هذه  اوربدي  نأ  نك  مهلالض ـ  غلب 

ءادعألا تابرض  ىّقلتن  ةسّدقم ، ةدحو  ضرألا ىف  هذه  ىلع  ًانرق  رشع 
ّلظو ىحيسمو ، ملسم  قرف ب  ال  اًعم ، اهّدصنو  اًعم  ةازغلاو  ةاغطلاو 

هينعي ىذلا  نمف  نحملا ، ةهجاوم  ىساسألا ىف  انتّوق  ردصم  كلذ 
انتقطنم لخدأ ىف  ىذلا  نم  انتتفيو ؟ انقّرفي  نأ  ديري  ىذلا  نم  انفعض ؟

ٍدايأ ىأو  ىميهاربإلا ؟ مرحلا  ىتحو  ساي  ريد  ذنم  حباذملا  بولسأ 
يحيسملاو ىف ملسملا  ةنتفلا ب  ةراثإ  لبق  نم  تبرج  مدلاب  ةثّولم 

؟ ةينويهصلا ىديألا  هترّمدف غ  نانبل 

نأ وه  اقح  مهألا  نكلو  ةرجلا ، هذه  اوذّفن  نم  ىلإ  ًتح  انيديأ  لصتس 
جراخ نم  اهب  اوحوأو  ةرجلل  اوّربد  نيذلا  ربكألا  مرجملا  ىلإ  لصن 

.ملسم الو  يرصم  اونوكي  نل  مّهنأ  مزجأو  دودحلا ،
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شيعت ةيرصم  دّرجم  انأ  : » اهتياور ةمّدقم  دعسأ ىف  ةيزوف  ةروتكدلا  لوقت 
ألا ىف ىرس  رصم  تّملأت  اذإ  .رصم  بارت  اهروذجو ىف  جراخلا  ىف 

، ًالجر وأ  ةأرما  ناك  ءاوس  ىرصم ، ىأ  حجن  اذإ  حاجنلاب  رعشأو  ىروذج ،
«. انيلع رطيسيل  اننيب  لصفلا  ىلع  ؤرجي  دحأ  الف  ًلسم ، وأ  ايطبق 

.ؤرجي نم  بلق  مهس ىف  ةزيزعلا ـ  ةيرصملا  اهتيأ  ةليمجلا ـ  كتياورو 
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(2) شيع ةلواحم 

، جاتنإلا ريزغ  ّفلؤمل  دحاو  باتك  نع  ناسنإلا  بتكي  نأ  ةبوعص  كردأ 
روصقلا اذه  ىوطني  دقف  كلذ  عمو  هلعأ ، ّةيقب  أرقي  نأ  ءرملل  َحتي   

اًزيكرت رسيي  دق  تالاحإلاو  تانراقملا  بّنجت  نإ  ذإ  اجيإ ؛ بناج  ىلع 
دقف .هتاذب  ٍفتكمو  هتاذب  لقتسم  اع  وه  ىذلا  دألا  لمعلا  ىلع  ربكأ 

اهقّمعي ىتلا  اياضقلا  فلؤملل  ىرخألا  تافلؤملاب  لمعلا  ةنراقم  ءىضت 
صقنت نأ  وأ  لمع  ىلإ  فيضت  نأ  نك  اهنكلو ال  رخآ ، ىلإ  لمع  نم 
أرقي نأ  وأ  ناسنإلا  بتكي  نأ  رومألا  بعصأ  نم  ّنأ  اًضيأ  كردأو  .هنم 

بتاكلا غ اهب  ءوني  ةمهم  كلت  .دحاو  تقو  اًقيمعو ىف  ًاطيسب  ًالمع 
.قعألا هنع  بيغتف  ةطاسبلا ؛ هيوهتست  دق  ىذلا  ئراقلل  خفو  بّرجملا ،

ةياور فازفز  دمحمل  أرقأ  ىننأ   حضوأ  اهنم ل  دب  ةمّدقم ال  هذه 
ىذلا عابطنالا  نع  ءدبلا  ذنم  ّربعأ  لو  شيع ،» ةلواحم   » ىرخأ غ

.ليمجلا لمعلا  اذه  ةءارق  ىسفن  هتكرت ىف 

* * *

.اًما راهنا  رادج  برقأ  دنع  .ءانيملا  رداغو  هسفن  ىلع  ديمح )  ) لماحت »
شهجأ مث  ًابناج ، فحصلا  ةمزحب  ىقلأو  ضرألا  ىلع  هيقاس  دّدم 

«. ءاكبلاب

: لوقن نأ  حصألا  نم  ناك  ار  وأ  لوألا ، لصفلا  ىهتني  تارابعلا  هذهب 
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ةلواحم  » ةياور ىبصلا ىف  دئارجلا  عِّزوم  ديمح  نحم  نم  ىلوألا  ةنحملا 
اًردق ءانيملا  ةصقلا ىف  هتلوج  ءانثأ  ىّقلت ىف  دق  ناك  كلذ  لبق  شيع .»

ديزملا عقوتيو  لحلاو ، سارحلا  نم  تاناهإلاو  مئاتشلا  نم  ًالئاه 
.ءاسملا فحصلا ىف  عيب  دّهعتم  همودخم  نم  تالكرلاو  تاعفصلا  نم 

دعصي نفسلا   ىدحإب  ًالح  اشر  نأ  دعبو  ىأل ، دعب  عاطتسا  دق  ناك 
نم جرخ  .ةيسنرفلا  فحصلا  ضعب  يرسيوسلا  اهبّاكرل  عيبيل  ةرخاب  ىلإ 

ىذلا سراحلا  رداص  .رئاجسلا  نم  بلع  عبرأو  دحاو  رالودب  هتلوج 
اهترداص ديدهتلا  ةأطو  تحت  اهنم  ةبلع  ةرخابلا  دوعصب  هل  حمس 

ىّقلتيس ّهنأ  ملعي  وهف  هل ؛ َىقب  ا  وجني  نأ  ديمح »  » لواحي .اًعيمج 
تيبلا هوبأ ىف  هبساحيسو  ًائيش ، عيبي  نأ  نود  داع  نإ  هسيئر  نم  باقعلا 

نكل هدلو ، هبسكي  ام  لك  رداصي  لطاعلا  بألا  اذهف  .نيديلا  رفص  داع  نإ 
ةباوب دنعف  .ةياهنلا  ىتح  ةغصلا  هتمينغب  تلفي  نأ  عيطتسي  ديمح ال 

مث هّشتفيو  هّملكي  فنعب ، هبذجي  اًعيمج ، ساّرحلا  سرشأ  كانه  ءانيملا 
.ءانيملا جراخ  هب  عفديو  ةغصلا  هتمينغ  لك  رداصي 

باقع نم  هفواخم  لك  ققحتتس  ءاكبلاب ، شهجيو  ديمح  سلجي  اهدنع 
.هيبأو هسيئر 

ةسداسلا وأ  ةرشع  ةسماخلا  نوكي ىف  دق  ءاضيبلا ، رادلا  ىبص ىف  ديمح 
ةساردلا مهتقو ىف  نوضقي  ظوظحملا  نم  هنارقأ  .هرمع  نم  ةرشع 

ىف ةعيبطلا ، فاشتكال  ةيسردملا  تالحرلا  ىف  ملعلا ، ليصحتو 
نطاوم كلذ  دعب  اوحبصي  ل  ندبلاو ؛ لقعلا  ىّمنت  ىتلا  تاياوهلا 
اذه مهيلإ  هادسأ  نأ  قبس  ام  عمتجملل  مهئاطعب  نودري  حلاص 
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، اعلا اذه  سيباوك  حصألاب  وأ  ديمح ، اع  تادرفم  امأ  .عمتجملا 
، ءانيملا سارح  هل : ةيداعم  اهلك  تادرفم  انيأر ، نأ  قبس  ام  ىهف 

سيباوك دعب  يف  فرعنسو  .بيئكلا  بألا  فحصلا ، دّهعتم  نولّحلا ،
ةعاب نم  هءالمز  نيرومخملا ، بناجألا  دونجلا  ةسرشلا ، مألا  ىرخأ :
مالظلا طسو  قربي  الو  ، بولقلا ظالغ  هنئابز  هلثم ، قوحسملا  دئارجلا 
نم ثك  هاشغي  اًسبتلم  اًرون  نوكيو  اًرّخأتم  علطي  دحاو ، رون  ّهلك غ 

.بابضلا

رونلا اذه  نع  ّىتح  نيديعب  انلز  ام  ةياورلا  نم  ةلحرملا  كلت  اننكلو ىف 
.هرمأ كوكشملا ىف 

كلذ هنكس ىف  ىف  ةفلتخملا : اهلحارم  هتلحر ىف  ديمح  عم  شيعن  نحن 
رمتسملا ب راجشلا  دهشن  قفلا ، تاكاربلا )  ) ىح اوشعلا ، ىحلا 

هذه فحصلل ىف  اًعئاب  لغتشا  اذامل  فرعن  ةسكاشملا ، هّمأو  لطاعلا  هيبأ 
كافتك لغب ، اي  لك  : » لكأي ّهنأ  دّرجمل  هناعي  هاوبأ  ناك  .ةرّكبملا  نسلا 

: مألا لمكتو  بألا ، لوقي  اذكه  لكأ ،» كيف  عفني  ال  لمجلا ، ّىفتك  لثم 
ىواضلا هبيرق  هيلع  ضرع  امدنع  صالخلا  دجو  هيف ُس .» لكأت  لك  »

هّنكلو ةليلق ، تهيرد  بسكي  حبصأ  .فحصلل  اًعئاب  هعم  لم  ـ عي نأ 
هنم هزتبي  ام  دعب  ىقبت  ىتلا  تهيردلا  كلت  .ًابيرقت  ةرسألا  بر  تاب 

هّقح نم  حبصأ  .تيبلا  هتناك ىف  تعفترا  نولحلاو  ساّرحلاو  هسيئر 
نأ هبسكم : لك  هيبأل  ىطعي  نأ  دعب  لبق ، نم  هفرعي  ًافرت   سرا  نأ 

تناك ىتلا  ةهكافلا  نم  ًاليلق  ارو  ىاشلاب ، زبخلاو  نوتيزلا  لكأي 
.لبق نم  هيبأ  ىلع  ةروصقم 
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، هموي ءاقش  لباقم  ةليلقلا  اياطعلا  كلت  هيضرت  هعقاوب ، عناق  ىبص  ديمح 
، رمخلا برشي  ال  دئارجلا : ىعئاب  نم  هئالمز  طسو  فلتخم  ىبص  وهو 

عيطيو هابأ  عيطي  تاسموملا ، برقي  ال  نخدي ، ال  ريزنخلا ، محل  لكأي  ال 
ىلإ بهذا  .معن  : » لوقي ّهنأب  تاظحللا  ىدحإ  مألا ىف  هفصت  .همأ 

.لكأت ال  معن ! .تكسا  نآلا ! معن ، .كسفن  قنشا  نآلا ! معن ، .ميحجلا 
!«. معن

مث ءانيملا ، هل ىف  ثدح  ام  انيأر  .عراشلا  هّملعي  جذاسلا  ىبصلا  ّنأ  غ 
ىهاقملا ىراكسلا ىف  بناجألا  دونجلا  نم  ةلثم  تاناهمل  ضّرعتي  وه 

نيرهش نجسلاب  ىضاقلا  هيلع  مكح  ىذلا  هليمز  ةصق  عمسيو  تارابلاو ،
ّنأو نوناقلا ، همسا  ًائيش  كانه  ّنأ  فرعي  .اهبرشي  رمخ   ىطاعت  ةمهتب 
هبتشا نإ  حيرلل  هيقاس  قلطي  نأ  وه  سوردلا  مهأ  ّنأو  هّدض ، نوناقلا  اذه 
نأ رابلا  كل  ىتلا  ةيدوهيلا  هنم  بلطت  موي  تاذ  .هءارو  ايدنج  ّنأ  ىف 

.اهتيب ىلإ  لحملا  نم  هلقث  ةأطو  تحت  ءان  ليقث  سيك  لمحي 
ىطرش عمطي  قيرطلا  ىفو  ةدقلا ، بايثلا  نم  ةمزح  هيطعت  نأب  هئفاكت 

ةمزحلا نع  ّىلختي  اهّملعت : ىتلا  ةمكحلاب  ديمح  ذولي  بايثلا ، ةمزح  ىف 
.برهيو

تيبلا لظي ىف  نيداضتم : نيراسم  ىبصلا ىف  ديمح  ةايح  ىض  اذكهو 
ةعداخملاو فنعلا  عراشلا  هّملعيو  هيدلاول ، عيطملا  بّذهملا  نبالا  كلذ 

نيراسملا ال نيذه  ّنأ  ةرتفل  انل  ودبيو  .شيعلا  ةلواحمل  لياحتلاو 
عفديو ةصاخ ، ةكاّرب  هل  ىنبت  نأ  ىلع  هّمأ  قفاوي  ديمح  وه  اهف  نالخادتي ،

مث عورشملا ، ءانبلا غ  كلذ  نع  مدقملا  ىضاغتيل  ًابيرقت  هتارخدم  لك 
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قثت ةاتف  اهتفرع ، هجيوزت  ديرت  ىهف  ءوبخملا ؛ اهفده  نع  هّمأ  فشكت 
.مألل اهتعاط  ىفو  اهقالخأ  ىف 

، هل بطخت  نأ  اهنم  بلطيو  هّمأ ، عورشم  ىلع  ملستسملا  ديمح  قفاوي 
.ةءاذبو ةوسق  نم  اهيف  ام  لكب  عراشلا  ةايح  شيعي  هسفن  تقولا  وهو ىف 

.برضلاب برضلاو  هلث  بابسلا  اهلث ، هئالمز  تاناهإ  ىلع  دري 
لّع ىلع  يكيرمألا  دونجلا  ءادتعا  ىري  رهقلاو ح  زجعلاب  رعشيو 

.دئارجلا هيف  عيبي  ىذلا  ىهقملا 

رّجفتت نأ  ىلإ  هملا  هعضو  ىلع  طخسلا  رعاشم  هلخاد  لعافتت ىف 
، رومخم هالك  ايبرغم ، ًالجرو  ايكيرمأ  ايدنج  ىري  ىتح  ةليل  تاذ 

اًعم هبرضي  .اهلتق  ىلع  ناكشويو  قيرطلا  ىغب ىف  ىلع  نارجاشتي 
نم اهذقنيو  توبكملا ، بضغلا  ةقاط  نم  هنوزخم  لك  اًرّجفم  نونجب 

.هنثارب

ىه.اهذقنأ ىتلا  ةأرملا  كلت  عم  ةيقيقح  ةيناسنإ  ةقالع  لوأ  ديمح  ميقي 
عزوم هسيئر  هزتبي  رابلا ك  ةبحاص  اهزتبت  اعملا ، نم  ىنع  هتهيبش 

اهبرضيو اهدسج ، هقوف  نوزتبيو  هبسكت ، ام  ساّرحلا  زتبيو  دئارجلا ،
.ىراكسلاو دونجلا 

تلاز ام  ىهف  دعب ، اهحور  رهقت  ةناهملا   كلت  لك  ّنأ  ديحولا  قرفلا 
رعاشمو ايناسنإ  ًائفد  ةروهقملا  اهسفن  نم  نكر  ئبخت ىف  فيك  فرعت 

سدت ام  ًاثك  للل ، ةيمهأ  ىأ  ىطعت  ةاتف ال  ىه  : » ديمح رّكفي  .ةقداص 
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كيلع .جّوزتتس  تنأ  اهيلإ : ةجاح  نكي ىف  ىتلا   دوقنلا  ضعب  هبيج  ىف 
«. سرعتل ًالام  عمجت  نأ 

، اهرعاشم ةراكب  ىلع  ةسعتلا  اهتايح  ِضقت  ةيط ،  ايغب  ونغ )  ) تسيل
لثم عراشلا ـ  ةايح  نم  ملعتي  وهف   ايط ، دئارج  عئاب  ديمح  سيلو 

.هيدلاو راقتحاو  ةقرسلا  هنارقأ ـ  نم  ثك 

ّهنأ حيحص  .اًعم  هعمجت  ىتلا  ةصاخلا  هتءارب  هنم  لك  ىدل  لاز  ام 
دعي ّهنأ   حيحصو  سنجلا ، فشتكي  برشلا ك  ونغ )  ) عم ّملعتي 

هجاوي نآلا  حبصأ  لجع ، لثم  هسأر  ىنحيو  تمصي  ، » تيبلا اًعناخ ىف 
«. ةقثب بذكي  نأ  عيطتسي  هنيعأ ، هينيع ىف  عفري  هّمأو ، هابأ 

ةقالع ىض ىف  وه  .قيرطلا  فصتنم  فقي ىف  ديمح »  » ّنإف كلذ  عمو 
اهتئيب نم  هل  اهتراتخا  ىتلا  ةاتفلا  ةنوطيفل  هسرع  ربدت  همأ  كرتيو  ونغ ، عم 

نأ ديمح  ىلع  نوكيو  .ةراكبلاو  فرشلا  ديلاقت  ىلع  ةظفاحملا  ةقفلا 
ىذلا حرفلا  طسوف  اهنلا ، هسرد  ّملعتي  نأ  لبق  سرعلا  ةليل  ىلإ  رظتني 

ًّهجتم هخوك  نم  ديمح  جرخي  هوجولا » رمحت   » نأ عيمجلا  هيف  رظتني 
.»!؟ ءارذع تسيلأ  ..اهلقت  ال  : » هرهظمل هّمأ  عاترتو 

! ءارذع تسيل   ـ

فرشلا ىلع  اًجاجتحا  تماق  ىتلا  ةيلهاجلا  ةكرعملاو  خوكلا  ديمح  كرتي 
(، ونغ  ) ةفرغ حاتفم  هبيج  سّسحتو ىف  ىلتقلاو ، ىحرجلا  كرت  مولثملا ،

ىلإ غ رداغ  لجر  ةمون  اًقيمع ، اًمون  ماني  فوسو  برشي  فوس  كانه 
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.ابصلاو ةلوفطلا  ميق  لك  ةعجر 

* * *

ديدجلا هيعو  ىلإ  ىديلقتلا  هيعو  نم  ديمح  لاقتنا  ةلحر  ىه  زاجيإب  كلت 
ّبأ ىف نأ  ُتلواح  ك  انيأر ، .هدوقيس  قيرط  ىأ  ىلإ  ىردن  ىذلا ال 

نم لقتناو  ىعولا  اذه  رّوطت  فيك  مكحملا ، لمعلا  اذهل  ةءارقلا  كلت 
ةجرد ىصقأ  لب  ّديزت ، الو  اهيف  لاعتفا  ةروصب ال  ىرخأ  ىلإ  ةلحرم 

لمعلا بسكي  داصتقا  وهو  .راوحلا  ىفو  درسلا  داصتقالا ىف  نم  ةنكمم 
.غيلبلا فيثكتلا  ةيرعاش  نم  ةيلاع  ةجرد 

اذه دسجي ىف  نأ  فازفز  دمحم  عاطتسا  فيك  لعفلاب  شهدملا  نمو 
تابرض هتارابع  ّنأك  ةفلتخملا ، ءاوجألاو  تايصخشلا  صقلا  لمعلا 

لمتكم اع  ليصافت  طيقنتلاو  طوطخلاب  لقني  ىثأت  نانفل  ةاشرف 
لصفلا ىلإ  لاثمك  انه  شأسو  .اًعم  ئراقلاو  بتاكلا  هعنص  كراشي ىف 

راوح ةغصلا : ليصافتلا  لالخ  نم  ءانيملا  اع  انل  مّدقي  ىذلا  لوألا 
، ةفيحصلا أرقي  فيصرلا  ىلع  سلاجلا  لّحلا  نفسلا ، ساّرح  نع 

ةينوتركلاو ةيبشخلا  قيدانصلا  اهنم  ودبت  باوبألا  ةحوتفم  نزاخملا 
.خلإ ...رمخلاب  ةنيفس  ئبعيل  دتمملا  بوبنألا  ةيكيتسالبلاو ،

ديمح ودبي  لوألا  لصفلا  ةراه ىف  ةثوثبملا  ليصافتلا  كلت  طسوو 
.داعبألا بلص  عساشلا  ءانيملا  اع  اًعئاضو ىف  ًالئيض 
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ثاعتبال ءارقفلا  ةلواحم  ودبت  سرعلا  هيف  رودي  ىذلا  خألا  لصفلا  ىفو 
..تاراجلا ىدحإ  اهعزوت  ىتلا  ىاشلا  باوكأ  ..قحب  ءاثرلل  ةثم  ةحرفلا 

ةعرسب ىفتختو  ةعرسب  جرخت  ىتلاو  بويجلا  ءوبخملا ىف  ذيبنلا  تانينق 
ةّعطقتملا ىف ديراغزلا  ةيئاوشعلا ، تاصقرلا  ..ةوشنلا  سالتخا  ةلواحمل 

، بئذ ءاوعك  اًحوحبم  ءانغ  ىّنغي  لجر  توص  ..ماظن  الو  بيترت  غ 
«. جرشحتم  » ةجنمك توص  هءانغ  قفاري 

ةياهن فشتكنس ىف  ا  ىقيقح  ريذن  ةحرفلا  قالتخال  رهاظملا  كلت  لك 
سّركي نأ  لواحي  ىذلا  اعلا  كلذ  بذكلاو ىف  فيزلا  نم  سرعلا 

.ناسنإلا ضاقنأ  ىلع  هديلاقت 

ونغو ك ديمح  عمجت ب  ىتلا  دهاشملا  ّنإف  كلذ  نم  سكعلا  ىلعو 
ءفدلاو رشبلا  نم  عون  اهطوحي  ةءارقلا ، لالخ  نم  بأ  نأ  تلواح 

: صقلا راوحلا  كلذ  ىلإ  شأ  نأ  ىفكيو  .قداصلا  اسنإلا 

! كسرع صقرأ ىف  نأ  ديرأ  تنك   ــ

.كلذ ىلعفت  نأ  تعطتسال   (3) ةخيش تنك  ول   ـ

.ىغبأ نم  سرع  ىتح ىف  صقرأ  نل  ةظوظحم ، تسل   ـ

ةغلاب ةيئاور  ةيصخشك  اهرود  رصق  ىلع  ةياورلا  هذه  ىف  ونغ )  ) رهظت
ّدلوي كلذ  لك  ..حورلاو  دسجلا  رهقو  ةناهملاو  رقفلاف  ثأتلاو ، ةايحلا 

ةعاب ءىذبلا ب  راجشلا  دهاشم  ىرن ىف  ةسارشلاو ك  ةيناودعلا 
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فطاعتلا قلخي  نأ  ةزجع  اّأكو  اًضيأ  عيطتسي  دق  هنكلو  فحصلا ،
.نيروهقملا نماضتلاو ب 

ةينغألا هذه  لمألا ىف  نم  اًصيصب  ءىضت  ىتلا  اورلا  ةراشب  كلتو 
.نجشلا ةبذع  ةيئاورلا 

فازفز دمحم  بكلا  رغملا  بتاكلا  ليحر  لبق  ةملكلا  هذه  تبتك   (2)
.تاونس ةّدعب 

.رصم لوقن يف  ك  ةملاع » » (3)
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نايبوقعي ةرامع 

.ايسيئر اًرود  اهيف  ناكملا  ةدحو  بعلت  ةزيمتم  لعأ  ىملاعلا  بدألا  ىف 
« وملا تيب   » ةياور لاثملا  ليبس  ىلع  اهنم  نآلا  ىنهذ  ىلإ  دري 

نوچ يرمألا  بتاكلا  ةياورو  ايبيس ، هلقتعم ىف  نع  سفيوتسدل 
نيدرسلا عراش   » ناونعب ةيبرعلا  ىلإ  تمجرت  ىتلا   Cannery Row كبنياتش
لعألا هذه  ىفو  .ظوفحم  بيجنل  قدملا » قاقز   » ةياورو ّبلعملا ،»

ناكملا لدابتملا ب  ثأتلا  ةقالع  ىلع  ةداع  زيكرتلا  نوكي  اهلثا  امو 
مهتاقالع ىلع  دحاو  ناكم  مهدوجو ىف  رثؤي  فيك  ىأ : صاخشألاو ،

لقتعملا ىف ناكملا : دودحب  ةقالعلا  هذه  رثأتت  فيكو  ضعبلا ؟ مهضعبب 
ام لبنأ  كلذكو  ناسنإلا  ام ىف  حبقأ  فشكي  ىذلا  سفيوتسد  ةياور 

قراوفلا هيف  رهصي  رقفلا  داكي  ىذلا  كبنياتش  دنع  قفلا  عراشلاو  هيف ،
ةيبعشلا ةئيبلاو  اياغبلا ، مهيف  ن  يشماهلاو  يفرحلاو  ّملعتملا  ب 
كّكفتلا مواقت  ىتلاو  اهتاضقانتو ، اهديلاقت  ىلع  ةقلغم  نوكت  داكت  ىتلا 

؟ ظوفحم دنع  برحلا  ةمدص  مامأ  لشفب  وأ  حاجنب ،

مضي ىذلا  دحاولا  ناكملا  اًضيأ  ىه  نكت  نإو  نايبوقعي » ةرع  »
ةحيسفلا اهققش  ىف  اوسألا ، ءالع  ةياور  ةيسيئرلا ىف  تايصخشلا 
تاياور نع  اًما  فلتخي  هجهن  ّنأ  الإ  اوشعلا ، اهحطس  قوفو 

ةليمجلا هتياور  اوسألا ىف  ءالع  متها  ثيح  قباسلا ؛ ىنعملاب  ناكملا 
همتها ّزكري  و  هترع ، ناكس  ىلع  ةيجراخلا  ةئيبلا  ثأتب  ةعرابلاو 

حاضيإ هديفي ىف  ىذلا  ردقلاب  الإ  ناكملل ، ىلخادلا  اعلا  ىلع 
ببسلا اذهلو  ناكملل ؛ ىجراخلا  ماحتقالا  اذه  نع  ةجتانلا  تاغتلا 
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لمشي ةياورلا  ثادحأل  ىلعفلا  حرسملا  ّنأ  ءايشأ  ةلمج  نمض  ظحالن 
ىتلا وأ  ةهشلا  انترع  نع  دعتبت  وأ  برتقت  ةثك  ءايحأو  عقاوم 

ٍهاقم نكامألا : هذه  هلمشت  ام  بو  .فلؤملا  لضفب  ةهش  تحبصأ 
، ةطرشلل ماسقأو  ةرهاقلا ، ةعماجو  ةطرشلا ، ّةيلكو  ةيطارقتسرأو ، ةيبعش 

ئباخم وأ  نكاسم  ضقانت  ردقب  ةضقانتم  ءايحأو  دجاسمو ، تايفشتسمو ،
ةيحاض ةديدجلا ىف  ةيطارقتسرألا  نكاسمو  ناولح ، لبج  نيدّرمتملا ىف 
درسلا اًمتها ىف  اهناّكسو  نكامألا  هذه  لك  فلؤملا  ىلويو  .ةيطويرملا 

.ناونعلا ةرعب  همتها  نع  لقي  ال 

تاقالعلا لك  ّنأ  نم  طقف  رّربملا  اذه  أي  الو  عبطلاب ، اور  رّربم  كانه 
ناّكسب ّقلعتت  ةيئانلاو  ةبيرقلا  نكامألا  هذه  رودت ىف  ىتلا  ثادحألاو 

ميمصت نم  دعبأ  فدهب  ىروصت  لصتت ىف  اهنكلو  مهيف ، رثؤت  وأ  ةرعلا 
ىتلا ةسكاعلا  ةآرملا  وأ  ةرؤبلا  ةرعلا  نم  بتاكلا  لعج  ذإ  انه ؛ لمعلا 

عمتجملا رو ىف  ام  لك  اهقمع ، ىفو  لب  اهحطس ، ىلع  ّىلجتي 
تيمتسملا حافكلا  كلذكو  تاضقانتو ، ٍسآمو  لكاشم  نم  ىرهاقلا 

أتو .عمقلاو  داسفلاو  رشلاب  ةثّولمو  ةقناخ  ةئيب  طسو  ايح  ءاقنلا  لظيل 
ىلع دعاسي  ىذلا ال  ميحجلا  كلذ  طسو  ةشعنم  ةمسنك  كلت  ءاقنلا  ةتبن 

.اورلا نفلا  نماكلا ىف  رحسلا  الإ  هلتحا 

، مسالاب ةريدج  ةياور  لك  نأش  اهسفن ، نايبوقعي » ةرع   » لذبتو
اونيبي نأ  مهعسي  نوصصختم  داّقن  كانهو  .ةنيابتمو  ةفلتخم  تاسفتل 

هذه ةيلجلا ىف  بناوجلاو  تايصخشلا ، تاقالعو  ثادحألا ، تالالد 
هاري ام  راطإ  ىسفن ىف  دّدحأسف  انأ  امأ  .ّهلك  كلذب  ىنغلا  ةغلاب  ةياورلا 
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نأ قيفوتلا  نم  ةيلاع  ةجردب  عاطتسا  فيك  ىأ : هل ، ليمز  لمع  بتاك ىف 
؟ اورلا ءانبلا  لكاشمل  ىّدصتي 

ةعنقم تايصخش  اورلا  مّدقي  نأ  ىه  لاحلا  ةعيبطب  ىلوألا  ةوطخلاو 
ىأ ةعنقملا ىف  ةيصخشلاو  .ىنفلا  هئانب  راطإ  ةعنقم ىف  ثادحأ  لالخ 
اهلاعفأ ردصت ىف  ىتلا  تاقبطلاو ، بناوجلا  ةددعتم  ةيصخشلا  ىه  ةياور 

، ةايحلا ناسنإ ىف  لك  نأش  ةضقانتم ، ًانايحأ  نوكت  دق  ةددعتم ، عفاود  نع 
وأ رشلا  نم  عزاوب  الإ  فّرصتت  ىتلا ال  بناجلا ، ةيداحأ  تايصخشلا  امأ 

ةياورلا اهل ىف  ناكم  الف  قلطملا ، خلا  وأ  ءايمعلا  ةزيرغلا  وأ  عشجلا 
.ةايحلا ةدوجوم ىف  تناك  ولو  ىتح 

وأ اهل  هتيهارك  تغلب  هم  هتايصخش  نيدي  اًضيأ ال  حجانلا  اورلاو 
زاج نإ  اهصّمقتي  نأو  اهمهفي ، نأ  بجي  لب  اهنم ، ىصخشلا  هروفن 
ةاواسملا مدق  ىلع  ًالداع  ًادقت  اًعيمج  هتايصخش  مّدقي  ثيحب  بعتلا ؛
كلذ دعب  كرتي  وهو  رشابملا ، حيدملا  وأ  ءاجهلا  نم  ردق  دأ  نود 

وأ اهئربت  نأ  وأ  اهنيدت  نأ  ثادحألا  لالخ  نم  تايصخشلا  هذه  كولسل 
.ماهفتسالا ةمالع  ةقلعم ىف  اهيقبت  نأ 

ىقوسدلا زف  ةياورلا : هذه  ةيسيئرلا ىف  تايصخشلا  نم  ًالاثم  ذخأنلو 
لالخ نم  ًالوأ  هيلع  فّرعتن  اهمتخيو ، ةياورلا  تاحفص  حتتفي  ىذلا 
ةرع هبتكم ىف  ىلإ  رلهب  رمم  هنكس ىف  نم  هقيرط  وهو ىف  هكولس 

، رمخللو ةايحللو  سانلل  بحم  لطاع ، ىنغ ، زوجع  وه  .نايبوقعي 
عاقيإلا لواحي  نأ  نم  ةمّدقتملا  هنس  هعن  .صاخ   لكشب  ءاسنللو 
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كلذ دعب  ىه  هعقوتس   ) هتيب نم  بيرق  راب )  ) لمعت ىف ةفيض 
ىلع ىوطنت  ةحماستم ، ةيصخش  مامأ  تنأ  نذإ  ءدبلا  نم  هقرستسو .)

كئارآو كفقاوم  بسحب  اهرفغت  دق ال  وأ  اهرفغت  دق  ةثك  فعض  بناوج 
ّةيح ةيصخش  اّهنأب  رعشتس  لاوحألا  عيمج  كنكلو ىف  ةايحلا ، ىف 

.ةيقيقحو

، ةياورلا ثادحأ  رّوطت  عم  هكولسو  هعفاودب  كتفرعمو  هب  كتفلأ  دادزتسو 
.ايصخش وه  هروطتو 

باّوب نبا  ىلذاشلا  هط  ىه : ىرخأ  ةيسيئر  ةيصخش  ةرعلا  حطس  ىلع 
ىتلا ةيساقلا  هتشيعم  فورظ  مغرب  عاطتسا  حومطو ، باش ذ  ةرعلا ؛
نأ هتسارد  ءانثأ  باّوبك ىف  هلمع  هدلاو ىف  دعاسي  نأ  ىلع  همغرت  تناك 

قاحتلالاب هملح  قيقحتل  هلهؤي  ةماعلا  ةيوناثلا  ًايلاع ىف  اًعومجم  قّقحي 
قيقحتل ٍعاو  وأ غ  ٍعاو  ىعس  وه  هل  ةبسنلاب  ملحلا  اذه  .ةطرشلا  ّةيلكب 

مهتاجاح ءاضقل  هنولسري  ءايرثألا ح  ققشلا  ناّكس  اهنيهي  ىتلا  ةماركلا 
فعض ىلع  وهو  .لاملا  نم  ةغص  غلابم  لباقم  مهتارايس  فيظنت  وأ 

ةقثلا هذه  نم  طيسبلا  ىرطفلا  ىنيدلا  هناإ  ديزي  هسفن  نم  قثاو  هفورظ 
ملحي ىتلا  ةنيثب )  ) حطسلا قوف  هتراجل  ءىربلا  ّهبح  ّلثو  هفده ، غولبب 

.هل ايفاضإ  اًزفاح  ةطرشلا  ةيلك  هجّرخت ىف  دعب  اهب  نارتقالاب 

ىغليو ضّوعي  لماكتمو ، مجسنم  اعب  ضغلا  هبابش  وهو ىف  ملحي 
ئراقلل نك  .هفرعو  نآلا  ّىتح  هيف  شاع  ىذلا  اعلا  ملظلاو ىف  حبقلا 

نإ اًضيأ  هنكو  اًدسجتم ، ايح  همامأ  هاري  نأو  اًما ، هرعاشم  مهفي  نأ 
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هذهل ىقيقحلا  اعلا  ثادحأ  هئبخت  ّع  لءاستي  نأ  ًابّردم  ًائراق  ناك 
بتاكلا اهدكؤي  ىتلا  اهتيصخش  حمالم  نم  نأ  يس  ال  ةّشهلا ، ةءاربلا 

.ةظقيلا مالحأ 

مالحأ فرت  كل  ال  هنم ؛ سكعلا  ىلع  هتراجو ، ىلذاشلا  هط  ةبيبح  ةنيثب ،
ىلإ اهّمأ  بناج  نم  اًعفد  اهعفدو  ةرّكبم ، نس  ىهو ىف  اهيبأ  توم  ةظقيلا ؛

ةايحلا ةكرعم  ىلإ  اهنافرجي  راغصلا ، اهئاقشأ  ةلاعإ  ةيلوئسم  لمحت 
نإ اّهنأ  فشتكت  ثيح  ماهوأللو ؛ مالحألل  ناكم  ثيح ال  ةيقيقحلا ؛

ةظفاحملا عم  ةيسنجلا  لمعلا  بر  بلاطم  ةيبلت  اهيلعف  شيعت  نأ  تدارأ 
ةنيثب اهضوخت  ىتلا  ةملؤملا  براجتلاو  .اهتراكب  ىلع  هسفن  تقولا  ىف 

ثكب اهناإ  اهدقفتو  ىلذاشلا ، هطل  قداصلا  اّهبح  نع  جيردتلاب  اهدعبت 
ةوسقلا نم  عون  اهرعاشم  ّفلغيف  اهيلع ، تبرت  ىتلا  تّلسملا  نم 

انه ئراقلا  ضرتفي  دقو  .اهفورظ  لثم  اًما ىف  تموهفملا  ةيتجاربلاو 
انتدّوع ىذلا  لماكلا  عايضلا  وه  ةيصخشلا ، هذه  لثمل  ًافولأم  ًاصم 

فيصحلا بتاكلا  نكلو  ةيماردوليملا ، لعألاو  تاياورلا  فالآ  هيلع 
.هانفلأ ام  ىلع  ةينبملا  انتاعقوت  فلاخي  ًاصم  ظحلا ـ  نسحل  اهل ـ  رخّدي 

ميدقت هتياور ىف  ةيادب  ذنم  بتاكلا  حجني  نذإ  ةعاربلا  نم  بك  ردقب 
ةياورلا اع  ىلع  ةديدج  اهلك  نوكت  دق ال  ةعنقمو ، ّةيح  تايصخش 

اذه ىلع  اًما  اًديدج  اهنم  ضعبلا  نكي  نإو   ) ةرصاعملا ةيرصملا 
، ةيسيئر اهلك  تايصخشلا ، نم  لئاه  دشح  عقاولا  كانهف ىف  اعلا .)

متها ثي  نأ  ةياورلا  ةيادب  ذنم  رادتقاب  بتاكلا  عاطتسا  ةمهم ، اهلكو 
اهتاعارص عبتتل  ةياورلا ، نم  َىقب  يف  همتها  دشي  نأ  مث  اهب ، ئراقلا 
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عضو وهو  ًالاعفو  ًابّرجم  اًجهن  كلذل  مدختسا  دقو  اهرئاصمو ،
نايحألا ضعب  نوكت ىف  داكت  ةقحالتم ، ثادحأ  قايس  تايصخشلا ىف 

ةيصخشلل ىلاتلا  رّوطتلا  ةفرعمل  هّعلطت  ئراقلا  دقفي  ثيحب ال  ةثهال ؛
ؤكلتلاب هسفنل  حمسي  فلؤملا   ّنإف  ىرخأ : ةرابعب  .اًعم  ثدحللو 

، روعشلا رايتب  ىّمسي  ام  دنع  وأ  تايصخشلل ، ىليلحتلا  درسلا  دنع  ًاليوط 
ةمهملاب موقت  نأ  ثادحألل  ًاكرات  لجع ، ىلعف  كاذ  وأ  اذه  لعف  نإو 

.دعب يف  ةطقنلا  هذه  ىلإ  دوعأ  دقو  اّهلك ،

ىلإ ةلاجعلا  هذه  اورلا ىف  ءانبلا  نع  ثيدحلا  لاجم  نآلا ىف  لقتنأ 
ىلع اورلا  ءانبلا  اًضومغ ىف  لئاسملا  دشأ  نم  نوكت  دق  ىرخأ  ةلأسم 
، ةسوسحم ةيئاقلت غ  ةروصب  ئراقلا  اهكردي  ىتلاو  ةقئافلا ، اهتيمهأ 
تسل انأف  ةضماغ ، ةلأسم  اّهنإ  لوقأ : امدنعو  .عاقيإلا  ةلأسم  اهب : ىنعأو 
ةيهام فيرعت  ىلع  ناقفتي  بّاتكلا  وأ  داّقنلا  نم  نانثا  داكي  ذإ ال  غلابأ ؛

؛ ىقيسوملا ناديم  هانعم ىف  حوضو  ىلع  ةباتكلا  لاجم  رصنعلا ىف  اذه 
هربتعيو اهتعرس ، توافتو  ةياورلا  نمزلا ىف  ةكرح  ضعبلا  هربتعي  ذإ 
درسو راوح  نم  ةياورلا  ةفلتخملا ىف  رصانعلا  نزاوتلا ب  نورخآ 

عباتت ةقيرط  وأ  قسن  ّهنأ  ثلاث  قيرف  ىريو  كلذ ، غو  ةاجانمو 
.اهتءارق ءانثأ  ةياورلا ىف  تاعابطنالا ىف 

ءانثأ اننأ ىف  وهو  دوصقملا ، نم  برتقت  تافيرعتلا  هذه  لك  ّنأب  ّملسنلف 
وأ هتابثإ  عيطتسن  نأ  نود  هنع  ّربعنو  عاقيإلا  اذهب  رعشن  ةياور  ىأ  ةءارق 
اهتيادب نم  ةياورلا  كرتأ  نأ  عطتسأ   : » ليبق نم  تارابعب  كلذو  هديدحت 

نم تارابع  وأ  اثلا ،» اهئزج  ّةلمم ىف  اّهنأب  ترعش   » وأ اهتياهن ،» ىلإ 
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عاقيإلل ىف ةّماع  دعاوق  وأ  ةدعاق  دجوت  ّهنأب ال  اًضيأ  ّملسنلو  .ليبقلا  اذه 
هتقيرطب ىعاقيإلا  هماظن  ىنبي  نأ  هيلع  ّنأ  ىعي  بتاك  لك  نكلو  ةياور ، ىأ 

ك اهنأش ـ  نم  ةباتكلا  ةينقت ىف  ءالع  ذاتسألا  راتخا  دقو  .ةصاخلا 
ةينقت ىهو  نايحألا ، ضعب  ًاثهالو ىف  اًعيرس ، اًعاقيإ  قلخت  نأ  تركذ ـ 

ىلع دحاولا  ثدحلا  وأ  دحاولا  فقوملا  ئزجت  ىتلا  ةصقلا ، ةدهاشملا 
ىلع ةظفاحملا  اهتيلاعفو ىف  اهحاجن  ةينقتلا  هذه  تتبثأو  .لحارم  ةّدع 

جيزم وه  تالاحلا  عيمج  عاقيإلا ىف  نكلو  انركذ ، قيوشتلا ك  رارمتسا 
ط دارطا  قيرط  نع  ئراقلا  ىدل  تاعقوتلا  ءاضرإ  ىأ : عابشإلا ـ  نم 

كردأ دقو  .ةباترلا  رسكو  هيبنتلا  اهنأش  نم  ىتلا  ةأجافملا  نمو  درسلا ـ 
، نايحألا نم  ثك  حجنف ىف  عيونتلا ، كلذ  ةيمتح  ةينفلا  هتساحب  انفلؤم 

.ىرخأ نايحأ  حاجنلا ىف  نم  ةجردلا  هذهب  نكي  و 

ةبسنلاب ثادحألا  رّوطت  ىلإ  ةطقنلا  هذه  حاضيإ  ضرغب  دعنلو 
.ةياورلا لاطبأ  نم  لئاهلا  دشحلا  نم ب  اهانرتخا  ىتلا  تايصخشلل 

ةيلك لوبقلل ىف  ةئيهلا » رابتخا   » بسر ىف دق  ىلذاشلا  هط  نأ  ملعن  نحنف 
وهو هنم  برهي  نأ  لواح  امو  هاشخي ، ّلظ  ام  ةنجللا  ترهشأ  ذإ  ةطرشلا ؛
، ملظ نم  هل  ضّرعت  امل  ةسائرلا  ىلإ  هاوكش  عفر  حو  .باّوب  نبا  ّهنأ 

لخديو .اهتحص  مدع  تبثأ  هاوكش  قيقحتلا ىف  نأب  ىنيتورلا  درلا  هءاج 
ةيلك ىلإ  هل ، ةنيثب  رجه  هزّزع  ةرارملا ، نم  لئاه  ديصرب  ىلذاشلا  هط 

مهيلإ مضنيو  يمالسإلا ، بالطلا  نم  ةعومجم  ىقتلي  كانهو  داصتقالا ،
جيلخلا برح  قارعلا ىف  برض  ىلع  اًجاجتحا  ةعماجلا  تارهاظم  ىف 

بيذعتلل ضّرعتي  ثيح  نجسلا ؛ ىلإ  هطاشن  هدوقيو  قارعلا ، دض  ىلوألا 
، ماقتنالا ىه  ةدحاو  ةركف  هيلع  ترطيس  دقو  جرخيف  باصتغالاو ،
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ىدحإ هعم ىف  كرتشي  ىرس  ميظنت  ىلإ  مضنالا  ىلإ  كلذ  هدوقيو 
.ايصخش وه  هعرصم  ىلإو  هيبّذعم ، دحأ  لتق  ىلإ  ىضفت  ىتلا  تايلمعلا 

ةيادب اًعنقمو ىف  ايويح  ىلذاشلا  هط  ةيصخش  ميدقت  ناك  ام  ردقبو 
ىفو ةياورلا  بلص  يقطنم ىف  هصمو  هروطت  ودبي  ام  ردقب  ةياورلا ،

ىلإ جاتحي  موتحملا  ىلذاشلا  هط  رّوطتب  عانقإلا  ناك  له  نكلو  .اهتياهن 
مأ ركاش ، خيشلل  تاحفص  قرغتست  ةيضيرحت  ةينيد  بطخ  صن  نيودت 

ةيصخشلا طيروت  وهو  هراتخا  ىذلا  جهنلا  فلؤملا  لصاوي  نأ  ىفكي  ناك 
تناك ايصخش  ةبسنلاب ىل  ةرهاظملا ؟) ةلاحلا ىف  هذه  ىف   ) ثدحلا ىف 

اًعطق ىف ةياورلا ، ةياهن  لالب ىف  خيشلا  هدعب  نمو  ركاش ، خيشلا  بطخ 
لاسرتسا رتب  دقل  .ئفادلا  ةياورلا  اع  ىلع  ايديلج  ًءاوه  بّرس  راسملا 
لاسرتسا عطق  نأ  رركأو  .حيحصلا  هاجتالا غ  ةياورلا ىف  عاقيإلا ىف 

لمعلارصانع لك  نألو  ةبطخ ! قيرط  نع  سيل  نكلو  ىرورض ، عاقيإلا 
ىلإ عاقيإلاو  درسلاو  ثدحلاو  ةيصخشلا  ءانب  ىأ : لماكتت ، اورلا 

ضعب كشوأ ىف  ظعاوملاو  بطخلا  هتعاشأ  ىذلا  روتفلا  نإف  هرخآ ،
ىلإ ةياورلا  ّةىح ىف  ةيقيقح  ةيصخش  نم  ىلذاشلا  هط  لّوحي  نأ  نايحألا 

نسحل هّنكلو ـ  كشوأ  لوقأو : .ةيضرف  تابثإل  ةيرظن  وأ  ةينهذ  ةيصخش 
عانقإلاو ىف ةايحلا  تاموقم  نأل  ةجيتنلا ؛ هذه  ىلإ  ِهتني  ظحلا ـ  

ةينفلا تانهلا  ضعب  اهعزعزت  نأ  نم  ىوقأ  ىلذاشلا  هط  ةيصخش 
.ةضراعلا

ةقرشم نكت  ةياورلا   ثادحألا ىف  نإف  ىلذاشلا ، هطل  ةبسنلاب  ناك  كو 
نم ىقوسدلا  ىوه ز  نأ  دعبف  .ديسلا  ةنيثبلو  ، ىقوسدلا زل  ةبسنلاب 
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، عمتجملا ءاسن  ةوفص  عم  تاقالع  ميقي  قومرم  ناوج » نود  «ـ هيضام ك
هتقرس ، ىتلا  ايتفاكلا  ةفيضم  لثم  تاطقاسلا  ىلإ  لاحلا  هب  ردحناو 
تلود هتقيقش  هيف  تعمط  دقل  لب  كلذ ؛ دنع  ةخوخيشلا  تاناهم  فقوتت 

الإ ةياورلا  ةيشماه يف  ةيصخش  نكت  نإو  تلودو  .ايح  هثرت  نأ  تدارأو 
نم دئاس  ط  نع  ّربعت  اهنأ  ىأ : رخآ ، ىنع  ةيجذو  ةيصخش  اّهنأ 

وهو عئاش  ىعتجا  ضرم  نع  ربعي  هنأ  بتاكلا  ىري  ار  كولسلا ،
نوكل نم  ىدل  هعابشإ  ىلإ  ليبس  ىذلا ال  مهنلا  وأ  ذاوحتسالا  نونج 

ةايح طابحإ  نم  بابسألا  فلتخت  دق  ّكلمتلا ، نم  ديزملا  لجأ  نم 
ٍضام ضيوعت  ةبغرلا ىف  ىلإ  تلود ـ  دنع  لاحلا  وه  ك  ةيصخش ـ 

هتاذ ك ةياغ ىف  حبصي  ثيحب  وأ  مازع ، دمحم  جاحلا  دنع  قف ك 
درط ز حجنت ىف  تلود  نأ  مهملا  .هترمزو  ىلوفلا  لك  دنع  ىرن 

شيعي ىف نأ  ىلإ  هئجلتو  اهدلاو ، ةقش  اهنأ  ةجحب  هتقش  نم  ىقوسدلا 
نم رخآ  زازتبال  بتكملا  ضرعتي ىف  وهو  .نايبوقعي  ةرع  هبتكم ىف 

قوف ةفرغ  عازتنا  نانثالا ىف  حجن  .هقيقش  كالمو  نورخسبأ )  ) همداخ
لخدت انهو  .ىقوسدلا  ةقش ز  ىلع  ءاليتسالل  ناططخي  آدبو  حطسلا 

تلمع ول  اهلخد  فعاضتس  اهنأب  كالم  اهعنقي  ىتلا  ةنيثب  هعورشم  ىف 
نم اهرظتني  ام  كردت  ةنيثب  تناك  .ةصرفلا  لبقتف  ىقوسدلا ؛ زل  ةتركس 

هيناعت تناك  ام  نكلو  ىقوسدلا ، لثم ز  فورعم  ءاسن  ريز  عم  لمعلا 
.لضفأ نكي  هدنع   لمعت  ىذلا  سبالملا  لحم  بحاص  عم 

نم ىرظن  ةياورلا ىف  ءازجأ  لمجأو  لضفأ  رّوطتي  ةظحللا  هذه  نم  اًءدبو 
اّهلكو ك درسلاو ، عاقيإلاو  تايصخشلا  رّوطتو  ءانبلاو  نيوكتلا  ةيحان 

فعضلاو ىف ضعبلا ، اهضعب  زّزعت  لصفنت ، ةلخادتم ال  رصانع  تركذ 
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.هلمكأب ءانبلا  ىلع  رثؤي  اهنم  بناج  ىأ 

ىلصألا اهفده  ناك  ىقوسدلا ك  ةنيثب ز  لغتست  نأ  نم  ًالدب  هنإ  ذإ 
ةنيثب ىقوسدلا ىف  ىري ز  نأ  نم  ًالدبو  نورخسبأو ، كالم  همسر  ىذلا 
ذإ رابلا ، تاطقاس  نع  ديهز  بتر  هينغت  ةنومأمو  ةديدج  ةقيشع  دّرجم 

ديعتسي ز هنم : الك  ّغي  هنيب  ميمحلا  اسنإلا  براقتلاب 
لماعتيو ةلاطبلاو ، لالحنالا  تاونس  هّتطغ  ىذلا  ليبنلا  هبناج  ىقوسدلا 

نامزلا حبق  نم  اهيمحي  ول  ىّنمتي  ةفيعضو ، ةليمج  ةناسنإك  ةنيثب  عم 
ةرارملا رعاشم  ىلع  جيردتلاب  ةنيثب  ّبلغتتو  هب ، طيحملا  حساكلا 

، هسفن اعلا  لب  اعلا ، لاجر  اهب  هجاوت  ىتلا  ماقتنالا  ةبغرلاو ىف 
نإو  ّىلختتف ـ  اهل ، قداصلا  ّهبحو  زوجعلا ، لجرلا  كلذ  ّةقر  اهرسأتو 
ةرع هتقش ىف  عازتنال  نورخسبأو  كالم  عم  اهترماؤم  نع  ةلوهسب ـ  نكي 

ةرماؤم نثارب  ىقوسدلا ىف  زو  ىه  كلذ  دعب  عقت  ل  نايبوقعي ،
، سبلتم يراع  هطبضل  تلود  عم  كارتشالاب  نيوخألا  نيذه 

.ةطرشلل هدايتقاو 

، ةنيثبو ةقالعل ز  ماتخلا  لصف  نوكت  نأ  نم  ًالدب  ةرماؤملا ، هذه  ّنأ  غ 
هدست ىذلا  لمألا  باب  حتفتو  ةياورلاو ، ةقالعلل  ةليمج  ةياهنل  بابلا  حتفت 

عرصمو ىلذاشلا ، هط  عرصم  لثم : ىرخألا  تاقالعلا  فنعو  ةوسقب 
، ىرسقلا داعس  ضاهجإو  هبر ، دبع  هقيشع  دي  ىلع  ذاشلا  ديشر  متاح 

ماّزع دمحم  رجاتلا  اهجوز  دي  ىلع  ةليمجلا ، ةيئاورلا  ةيصخشلا  هذه 
ةسايسلاو نيدلاب  رجاتملاو  تاردخملاو  تارايسلاو  سبالملا  رجات 

ةرياس ذاوحتسالا  نم  ديزملاو  ذاوحتسالا  لجأ  نم  رخآ  ءىش  لكبو 
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.داسفلا نم  ديزملاو  داسفلا 

ةقالع ز نم  عنصتل  تركذ  اورلا ك  لمعلا  رصانع  لك  رفاضتت 
ةيناسنإ داضتلا ب  ّبت  .ىرظن ك  ةهجو  نم  ةياورلا  ام ىف  لمجأ  ةنيثبو 

ـ  لاجملا حمسي  ىتلا   ىر  ـ خألا تاقالع  ـ لا ةي  ـ شحوو ةقالعلا  هذه 
ىعيبطلاو ىجيردتلا  رّوطتلا  كانه  اهيلإ ، ةراشإلا  درج  الإ  فسألا ـ  عم 

، ةيفطاعلا ةرثلا  وأ  درسلا  مكحب  ثادحألا ال  مكحب  هنيب ؛ ةقالعلل 
لّهمتت ثيح  درسلا ؛ عاقيإل  حجانلا  مادختسالا  كلذ  اًضيأ  كانهو 

ال ل شارفلا ، هدحو ىف  ةنيثبو  ىل ز  ةرم  دعب  ةرم  دهاشملا 
ـ  هسفنل انه  ءالع  حمسيو  ابراقتيو ، لكتي  اإو ل  مارغلا  اهحراطي 

، زو ةنيثب  نم  لكل  ىلخادلا  اعلا  ىلع  ةقاط  حتفي  نأب  ظحلا ـ  نسحل 
انتقحالم نم  ًالدب  ىلخادلا  اعلا  كلذ  ليلحتل  ةرادصلا  ىطعي  نأبو 

ءوضلا زيكرتب  قبس  ّع  انه  عاقيإلا  نيابت  حمسيو  ةثهاللا ، ثادحألاب 
.ئراقلا بو  هنيب  ةقالع  ءاشنإبو  تيسيئرلا  تيصخشلا  ىلع 

نم اهغ  ةغللا ىف  نع  عطاقملا  هذه  راوحلاو ىف  درسلا  ةغل  فلتختو 
ةغللا كلت  نم  ةيفافشلا  ىلإ  برقأو  ةميمح  حبصت  ذإ  ةياورلا ؛ ءازجأ 

دقف كلذ  عمو  .درسلا  ءازجأ  ىقاب  عيشت ىف  ىتلا  موي  لك  ةغل  ةيراعلا ،
اوسألا ءالع  اهيف  ىّنغي  ةغل  خألا  فافزلا  دهشم  عمسأ ىف  نأ  تين 

هتاردق لدت  وهو ك  كلذب ، ريدج  دهشملا  فايب .) ثيدإ   ) نم ًالدب  هسفن 
.اهلعفي نأ  عيطتسي  عيدبلا ، ىماردلا  راوحلا  يس ىف  ال  ةبكلا ،

ةياهنلا هذهب  هلوقي  نأ  اوسألا  ءالع  دارأ  ىذلا  ام  عيرسو : خأ  لاؤس 
ميدقلا ىدفولا  كلذ  نارتقالا ب  لدي  ءىش  ىأ  ىلع  ةليمجلاو ؟ ةبيرغلا 
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لكل هتيهارك  الو  ةيلاربيللاب ، هناإ  كلذ  عم  بغي  ىذلا   كلاهتملا ،
لاؤسلا ىوطني  دق  رصعلا ؟ ةنبا  ةنيثب  بو  ذنم ٢٥٩١ ، أدب  ىذلا  رصعلا 

ىننأ وه  هلوقأ  نأ  تدرأ  ام  لكف  انأ  امأ  .هباوج  لكلو  باوجلا ، ىلع 
.اهبتاك ئنهأ  ىننأو  ادج  ةياورلا  هذه  تببحأ 

* * *
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لازغلا كسم 

؟ هيف ثدح  ا  بتاكلا  ىعو  نم  ديزي  نأ  نطولا  نع  دعبلل  نك  له 
ةباغلا ةروص  ىري  لهف  لاقي ، ىدارف ك  راجشألا  هينيع  نع  تباغ  ام  اذإ 

ةباقرلا طوغض  نم  اًرّرحتم  ةديعبلا  علا  هذهب  اهآر  ام  اذإو  اهلك ؟ ىف 
هئراق ىف نم  ًابرق  كأ  ةيرحلا  هذه  هلعجت  لهف  ةيعتجالاو ، ةيمسرلا 

؟ هنيب دعبلا  ةفاسم  ديزي  كلذ  ّنأ  مأ  نطولا ،

خيشلا نانح  ةياور  ئراقلا  ىلع  اهحرطت  ىتلا  ةلئسألا  ضعب  هذه 
«، ةرهز ةياكح   » ةهشلا اهتياور  دعب  أت  ىهو  لازغلا ،» كسم   » ةديدجلا

عساو ًاباجعإ  تراثأ  ىتلا  ةينانبللا  ةيلهألا  برحلا  راطإ  رودت ىف  ىتلاو 
هذه اهرودب  ثت  ل  ةيسنرفلاو ؛ ةيزيلجنإلا  ىلإ  تمجُرتو  قاطنلا ،

كنهذ ىلإ  دوعت  دق  .كأ  عباوز  اهبناوج  ىلإ  ارو  ةثكلا ، ةلئسألا 
ّنأ ًالثم ـ  ركذت ـ  وأ  ىقوش ،» تايسلدنأ   » ةلئسألا هذه  لأست  تنأو 

جيولا نع  هتايحرسم  لضفأ  نم  اًضعب  بتك  ميظعلا  نسبإ » كيه  »
ّركذتت دق  تنأف  .ةردان  ةلثمألا  نكلو  ايناملأ ، ىرايتخالا ىف  هافنم  وهو ىف 

ديعب وهو  هنطو  مومه  ىلإ  ةرظنلا  قمع  نم  بتاكلا  هبستكي  ام  ّنأ  اًضيأ 
لكل ىطعت  ىتلا  ةغصلا  ةايحلا  ليصافت  باسح  ىلع  ةداع  نوكي  هنع ،

.ةزيمملا هحورو  صاخلا  هقاذم  ميظع  بدأ 

؛ اًما نظلا  اذه  بّذكتل  أت  ةديدجلا  خيشلا  نانح  ةياور  نكلو 

بتاك الإ ع  اهطقتلت  ىتلا ال  ةغصلا  ليصافتلاب  ةاشوم  طقف  تسيل 
لمعلا دع  ليصافتلا  كلت  ّنإ  لب  ةريدق ،)! ةبتاك  انه : حصألا   ) ريدق
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مسرتو ، ةيسيئرلا ثادحألا  راسم  عنصت  ىتلا  اهاوس ، ال  ىهف ، هلك ؛
تاينقتلا امأ  .ةفلؤملا  ركف  نع  فشتو  ماعلا ، وجلا  رولبتو  تايصخشلا ،

راوحو درس  نم  ةداع  نوفلؤملا  اهيلإ  أجلي  ىتلا  ىرخألا  ةيصصقلا 
علا كلت  بناجب  ةيوناث  ةناكم  الإ  خيشلا  نانح  دنع  لغشت  الف  ليلحتو ،
ًاثم ًاملاع  اهنم  عنصتو  ّةيحلا ، ةغصلا  ليصافتلا  طقتلت  ىتلا  ةيرهجملا 
ةياكح  » ُلبق ىف نم  ّتلجت  دق  ةبهوملا  هذه  تناكو  .لاعفنالاب  ًانوحشمو 

ـ  ةسّيسملا ةيداعلا غ  ةاتفلا غ  هذه  ةرهز ـ  ةياور  ّنأ  كش  الف  ةرهز .»
ىتلا ىه  ةينانبللا  ةيلهألا  برحلا  ميحج  طسو  ةيمويلا  اهتايح  ليصافتل 

.قوبسملا غو  عجافلا  ثأتلا  كلذ  ةياورلل  تطعأ 

، اًحومط كأ  عورشم  ىلإ  خيشلا  نانح  وطخت  لازغلا ، كسم  نكلو ىف 
: ءاسن عبرأ  نويع  لالخ  نم  ىجيلخ  دلبل  ةيماروناب  ةروص  نم  لقأ  ال 

اًموي بقارت  ىهو  مساب ،)  ) اهجوز عم  برحلا  نم  ةبراهلا  ةينانبللا  ىهس ) )
اهل ىتلا  ةذللاو  ناندلا  نم  لباقم  ىلإ  ةيلعفلا  اهتايح  راطقتسا  موي  دعب 
دعبأ ىلإ  ةللدملا  ءىش ، لكل  ةكلاملا  دلبلا ، ةنبا  رون ) .ندعملا و( ةدورب 

نم ءايشألا  ءانتقاب  اهلخاد  ىفو  اهلوح  غارفلا  أل  اّهنأ  دقتعت  ىتلا  دح ،
فارسإ لك  عم  نكلو  خذابلا ، اهرصق  صاخشألا ىف  ءانتقاو  عون ، لك 

ىتلا ةيكيرمألا  نازوس )  ) مث .اهركف  ىفو  اهرعاشم  حشلا ىف  دادزي  ديدج ،
ةكلم ىلإ  اهدلب  ةيداع ىف  نم  لقأ  ةأرما  نم  ةأجف  لّوحتت  اهسفن  تدجو 

ذاوحتسالا ةقلطنم ىف  ةبغر  اهسفن  ىه  حبصتف  ناكم ، لك  ةبوغرم ىف 
ةأرماك اهعضو  ضفرت  ىتلا  ةدرمتملا ، دلبلا  ةنبا  ر )  ) ًاخأو .ّكلمتلاو 
اذه ّغت  نأ  لعفلاب  لواحت  ىهو  ةيقيقح  ةيّرح  نع  ثحبتو  ةكولمم ،

.ىراضحو اسنإ  ءىش  ىلإ  رفصألا  سوباكلا 
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اهتينقت مدختست  ىهو  خيشلا  نانح  قلأتت  ةعبرألا  ةياورلا  ءازجأ  ىفو 
ىلع فّرعتت  توب  نم  ةمداقلا  ىهس  ىه  اهف  .ديرت  ّع  بعتلل  ةصاخلا 
ًالجر تيأر  و« ر ، عم  ةيداعلا  اهبايثب  قوسلا  ىلإ  جرخت  .ديدجلا  اهخانم 

رمتل تلق  .اصع  كسو  ّةيبطلا  تاراظنلا  عضي  ءاضيب  ةيحل  اذ  اًزوجع 
دحتب ترّكف ىف أ  حّورن .» اللاي  : » ةيزيلجنإلاب ضفخنم  توصب 

ضرتعا لجرلا  نكل  .ءافخإلا  ةيقاط  ىسأر  ىلع  تعضو  دق  ةيزيلجنإلاب 
قفدت اندنع )....( » روفس  ام ىف  ..رتستت  اهليلوق  : » ر بطاخو  انقيرط ،

 )....( ر لوحو  ىلوح  اوفتلاو  قوسلا ، ءاحنأ  لك  نم  دالوألاو  لاجرلا 
تعطتسا امو  ىقيرط ، هاصعب  دسي  فقو  ىذلا  لجرلا  تهجاو  املو 

«. ىسفن كلمأ  تفرع أ ال  اهنع ، ةرعش  ىسفن  تحزحز  الو  ىّنع  اهّدر 

كنكلو .اهرسأب  ةياورلا  ربع  ّةيحلاو  ةيعيبطلا  ليصافتلا  هذه  قفدتتو 
مّكحتلاب لخدتي  ةفلؤملا  لقع )  ) نأ رعشت  عبارلا ، ءزجلا  ىلإ  لصت  امدنع 

نم كانهف  قبس  ام  لك  عم  ةددحم : ةلاسر  كل  لقنيل  ليصافتلا ؛ ةيوفع  ىف 
تضرع دق  ىهف  .كلذ  نوحجنيسو ىف  ةروصلا  هذه  يغت  نولواحي 

بغارلاو ىف هدلبل  بحملا  رون  جوز  حلاص )  ) ةيصخش لبق  نم  كيلع 
ةروص ّغت  نأ  لقألا  ىلع  لواحت  ر )  ) ىه اهو  .لضفألا  ىلإ  هيغت 

قايس اهكبس ىف  وه  مهملا  نكلو  ةنسح ، ةركفلاو  .اهعضوو  ةأرملا 
ىلإ عبارلا  لصفلاب  عفترت  ىتلا  ىه  كلذ  عم  راكفألا  تسيلو  .ىعيبط 

..ر ّمأ  سورعلا ) جات   ) ىه ةعئار  ةديدج  ةيصخش  ميدقت  لب  ةورذلا ،
لبق ىلصألا  اهعمتجم  تكرتف  ةيبص ، ناطلسلا  اهجّوزت  ىتلا  ةيكرتلا  كلت 

، همهف نم  نكمتت  نأ  نود  ديدجلا  اهعمتجم  تربكو ىف  ..اًما  هفرعت  نأ 
.قيلطلا نونجلاو  ّرتوتملا  وحصلا  ةحجرأتم ب  فارعألا  ىلع  تفقوف 
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كلت ةمغن  ىلع  اهتياور  تمتتخا  خيشلا ح  نانح  تنسحأ  مكو 
.ةرسآلاو ةديرفلا  ةيصخشلا 

راتخت نأ  خيشلا  نانح  ىلع  ناك  دقو  اهبولسأ ، ضرفت  ةياور  لك  ّنأ  عمو 
الإ انه ، كلذب  ّملسأ  ىننأ ال  الإ  ءاسنلا ، نم  عبرألا  ةيسيئرلا  اهتايصخش 

ام لك  ىف  موتحملا » ردقلا   » ىلإ ةدوع  كلذ  ادب ىل ىف  .فسألا  نم  عونب 
نم عون  هتاذ  ديقلا ىف  اذهو  .ةأرملا  اع  ىلع  زيكرتلا  وهو  انتابيدأ  هبتكت 

لكب لاجرلا »!  » ءابدألا اهنع  بتكي  ىتلا   ) ةأرملا دض  زييمتلاب  ميلستلا 
ءزجلاف اًما ، ديقلا  اذه  نع  ىنغ  خيشلا ىف  نانح  نأ  دقتعأو  !(.. ةيّرح
نم وه  مشاه )  ) ناسل ىلع  ّىورملاو  ةرهز ، ةياكح  ةياور  نم  اثلا 

خيشلا نانح  ةبهوم  نأ  ىلع  ليلد  وهو  ةياورلا ، كلت  ءازجأ  قمعأو  لمجأ 
.اسنلا بدألاب  طينحتلا ) ليبق  نم   ) ىّمسي ام  ثكب  زواجتت  ةبكلا 

ىننكلو اهيلع ، درلل  ةلواحم  ّهلك  لاقملاو  ةيادبلا ، ةلئسأ  ىلإ  دوعأ  مث 
اهروهمج ىلإ  خيشلا  نانح  ةياور  لصت  له  خألا : لاؤسلا  دنع  فقأ 

كل لاؤسلا ال  اذه  نعو  لوصولا ؟ ةملكل  ىنعم  نم  كأب  ىعيبطلا ،
دألا لمعلا  اذه  دجي  نأ  ىنأ  مكف  ةينمأ ؛ كل  هّنكلو  ًاباوج  ئراقلا 

.ةبكلا هتميق  ىلإ  تافتلا  نم  هقحتسي  ام  ليمجلا 
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عجاضملا ليمخ 

، ةروطسألاب ةايحلا  مومغش  ىدوليملا  ّرسفي  له  ةليمجلا  ةياورلا  هذه  ىف 
ةروطسألا عنصت  ىتلا  ىه  ةايحلا  له  ىرخأ : ةرابعب  وأ  سكعلا ؟ مأ 

؟ اهزواجتت مث  اهضارغأل 

حرشي لب  ةايحلا ، رسفت  ةروطسألا  ّنأ  قّدصن  نأل  ةيادبلا  انعفدي ىف  وه 
ةءارقلا ّنأ  .مهفلا غ  كشلا ىف  انرواسي  ناك  نإ  كلذ  فرعنل  زومرلا  انل 

ـ  ىس ك  ةاسأملاف ـ  .ىنفلا  ركملا  نم  عون  اذه  ّنأ  انل  تبثت  ةينأتملا 
راوح نم  الو  طاسألا ، عارصك  ىلوطب  عارص  نم  ةياورلا  ّدلوتت ىف  ال 

ةيماع نمو  ةيمويلا  ةايحلا  ةباتر  نم  لب  سيلكوفوس ، راوحك  ليلج 
بيتر ريرص  نم  لب  ةهلآلا ، دعرك  ميزه  نم  لّكشتت  ةاسأملا ال  ..راوحلا 
ءىطب زيزأ  عاطقنا ىف  الب  حتفيو  قفصي  جاترلا ، مكحم  بابل غ  رركتم 

انكرتيو لاطبألا  كرتي  لب  قلغملاب ، وه  الو  حوتفملاب  وه  الف  لصتم ،
.ايحن الو  هيف  تو  ميدس ال  مهعم ىف 

اذهل ىسيئر  روحم  ىرظن  وه ىف  فولأملاو  ليلجلا  داحلا ب  داضتلا 
تروطسأ مدقي  ةيادبلا ح  ذنم  خفلا  فلؤملا  انل  بصني  .عيدبلا  لمعلا 

تالاحإ أرقت  نأبو  ديفوأ ، تالّوحت  هناكم ىف  ادجت  نأب  اًما  تريدج 
ـ  تروطسألا تاه  ىفلؤم  ّنأ  غ  ةسيدوأ ، وأ  ةذايلإ  ىأ  هل ىف 

ةعيذمو ةيئادتبالا ، ةداهش  ىلع  داكلاب  لصاح  فظوم  ه : بجعللاي ـ !
تاونس ىلوأ  تّرسعت ىف  وأ  تّعت  ةيوهج ،) وأ   ) ةيلحم ةعاذإ  ىف 

مألا ىه  ىلوألا  هتهلإ  نيوكتلل ، اًرفس  تعدبأ  اهنكل  بطلل ، اهتسارد 
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، ءسلا تقلخ  ىتلا  ةياغ »  » ةياغلا ضرألا ـ  ةهلإلا  ىمظعلا Magna Mater  ـ
ناكف هيلك ، ترشاعو  ةنورق ،»  » هنم تبجنأف  هب  تنرتقاو  رون ،»  » ركذلا

داك وأ  رون ـ )  ) هاخأو هابأ  ةنورق )  ) لتقف ءامد ، تلاس  مث  رشب ، ضرألا  ىف 
رشلا ىف لصأ  وه  اذهو  ءامدلا ، تلاس  .ىمظعلا  مألاب  رثأتسي  ل   ـ

، ثانإلا رون )  ) قلخ مث  اذه ، زجوملا  نيوكتلا  رفس  لوقي  ك  ةيرشبلا » »
لزالزلاو كاربلا  ترهظف  ةىاغ ، ةيّرذ  نم  روكذلا  ىلع  هتانب  طلسو 

نم تشي  رون  ّلظو  فطاوعلا ، تراثو  فصاوعلا ، تكو  فافجلاو ،
مويلا وبأ  نعلي  : » ةياغ تلاقو  تيبلا ،» ىنبحي ىف  دحأ  ال  : » ءسلا ءايلع 

«! ركذلا هيف  تقلخ  ىذلا 

نم فيلأتلا  قبسأ ىف  نكت  نإو  امرلا » ىلع   » اهبتك ةلمكت  رفسلا  اذهلو 
مهناكم لئاوألا  رابكلا  ةهلآلا  ليج  ىلخأ  ةيمهو :»  » ةروطسأ ىهو  ةياغ ،

ةرذب تناكو  رشبلا ، ءامدب  ةهلآلا  ءامد  اهيف  طلتخت  ىتلا  ةيرذللو  قيلعلل 
ةهلآلا بك  سويز  ةنبا  ءاحلا »  » ةيصخش شيعت ىف  ةدقلا  ءاضغبلا 

، قيلعلا ءامد  هقورع  ىرجت ىف  ىذلا  سويليفلا  رحلا  دئاقلا  ةجوزو 
: ترّكفو هنأش ، ءاحلا  تلمهأ  هلذرأ ، رمعلا  نم  سويليفلا  غلب  امدنعو 

كرتي نأ  بجي  ضرملا  نم  ةلاحلا  هذه  ىفو  نسلا ، هذه  لثم  لجر ىف  »
ةدقلا هتقوشعم  سويليفلا  ىعدتسي  هتوم ، لّجعتت  ذإو  هدالوأل ،» هناكم 

لجلا ّةبر  تيدورفأ ، ىه  نوكت  دق  ىتلا  تيدورفلا ، ةنبا  ةيمهو » »
الو لتقلا  هيف  مدختست  ءاحلا ال  عم  اًعارص  ضوخت  ىتلا  قافولاو ،

هّايإ ةلئاس  ةحسلا  كلتب  سويليفلا  ىصوتو  ربصلاو ، بحلا  لب  رشلا ،
نأ ىلإ  ةّرم  لك  رّركي  لظف  طخلا ،»؟ تلزامأ ىف  : » حلاو حلا  ب 
ىلع لوقيو  طخلا .» تلزام ىف  معن ، : » حورلا ملسأو  دئاكملا  ترصتنا 
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ىلإ ةسلخ  ّللستت  طاسألا  بلاغ  ةيمهو ىف  : » هتروطسأ امرلا ىف 
نكلو ماجسنالاو ..» قفاوتلا  ديعتو  بحلا  حنمتل  ةأرملاو  لجرلا  رطاخ 

«! بارخلا الإ  كلذ  نع  جتني  الف  : » ىلي ام  كلضف  نم  ظحال 

وأ ةيموي ـ  ليصافت  نم  عقاو  لب  طاسألا ، نكت  كلذ   عم  ءدبلا  ىفو 
نم فخت  ال   » هناونع ىعاذإ  جمانرب  .اًما  ةيداع  ةياكح  ةيليل ـ  قدألاب 

ىدحإ لوقت  ديورف ك  هعضي  نأب  ريدج  ناونع  « ) كؤاذغ ىهف  كلكاشم 
لك ثألا ىف  محزت  ىتلا  جماربلا  كلت  نم  دحاو  وه  تايصخشلا ،)

ىمّدقم عم  تاعاس  رادم  ىلع  فتاوهلاو  سانلا  لغشت  ىتلاو  اعلا ،
عم كرتشملا  ؤطاوتلا  ىلع  ىأ : مهراودأ : بعل  ىلع  اًديج  بردتم  جمارب 

ةديسلا همّدقت  لح ، نع  نوثحبي  مّهنأب  نورهاظتي  نيذلا  عمتسملا 
لوقن ىف ةيلحملا ك  وأ   ) ةيوهجلا ةعاذإلا  كلت  تاعيذم  رهشأ  ةليمج ؛

يعماجلا ليغشت  : » وه ةقلحلا  عوضوم  .موسرملا  اهراسم  ىف  رصم )
تلاهناو اعلا )! لب ىف  هدحو ، نطولا  ال ىف  «، ) اعلا لطاعلا ىف 

هذهل لولحلا  حرتقت  برغملا ، ءاحنأ  نم  ةليمج  ةديسلا  ىلع  تاملاكملا 
كارعلاو شاقنلا  مدتحاو  ةليحتسم ، وأ  ةلهس  ًالولح  ةيملاعلا ، ةلكشملا 

ةملاك لاسرتسالا  كلذ  عطقني  ةأجف  نكلو  ةاوهلاو ، ءاربخلا  ب 
، ةلكشم هيدل  طخلا ، لخدي ىف  ىلع » ىس   » وه اهف  قايسلا ؛ نع  ةجراخ 

؟ وه نم  .دوهعملا  اهفطلب  ةليمج  ةديسلا  هلبقتست  ادج ، ةصاخ  ةلكشم 
دالوأ هيدلو  معن ، جوزتم ؟ وه  له  .اًماع   ٤٧ هرمع ؟ مك  .دعاقتم  فظوم 
بخو ةيضاقو ، شيجلا ، طباضو ىف  نويع ، ةبيبطو  ىعماج ، ذاتسأ  ةتس :

ةلكشم اعي  مهنم  دحأ  .نولمعي ال  مهلك  .كنب  ةفظومو ىف  تاباسح ،
؟ ةلكشملا ام  نذإ  .يعماجلا  ةلاطب 
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! تيبلا ىنبحي ىف  دحأ  هنأ ال  ىلع :» ىس   » لوقي ك  ةلكشملا ـ 

عمتسملا تقو  ذخأيو  طخلا ، ىفو  طخلا ، ىلع  ىلع » ىس   » لظيس
ةديسلا نكلو  جمانربلا ، طخ  نع  ةجراخ  ةلكش  مهلغشي  نيرخآلا ،
.لّفطتملا ىلع  ةرركتملا  عمتسملا  تاجاجتحا  مغر  هل  ىل  ةليمج 

له لاؤسلا : تلمجلا : تاه  ىلع  راوحلا  رصتقيس  اىئاهنال  ودبي  نمزلو 
.طخلا تلز ىف  ام  معن ، درلاو : طخلا ؟ ىلع  تلز  ام 

ىلع ؤطاوت  هلحم  لحيل  عمتسملاو ، ةعيذملا  بذكلا ب  ؤطاوت  لتخا 
! ةقيقحلا نم  ةظحل 

ىلع ةحيضفلا  كلت  ببسب  اهتفيظو  ةليمج  ةديسلا  ةعيذملا  دقفتسو 
، جمانربلاو طخلا  عطقب  ةقيقحلا  ةظحل  اهؤاسؤر  ىهنيس  .ءاوهلا 

.لمعلا نع  اهفاقيإبو 

نبا ىعماجلا  ذاتسألا  وه  ةياورلا  نم  لوألا  ءزجلا  ىسيئرلا ىف  ىوارلا 
انل حيو  هدلاو ، توص  ىلع  فرعتي  ىذلا  وه  امرلا ، ىلع  ديسلا 

ىلع راتخم ، لالع  ىقيقحلا  همساو  هدلاو ، اهفلأ  ىتلا  ةيمهو » ةروطسأ  »
ىلع وأ   ) راتخم لالع  ّفلأ  .سوديزلآ  همسا  ىمهو  ىقيرغإ  خرؤم  ناسل 

، تلق ثادحألا ك  ءدب  نم  اًماع  نيرشع  لبق  ةروطسألا  هذه  امرلا )
تمست نَم  تّفلأ  ةنسب  كلذ  دعبو  ةيفتاهلا ، ةملاكملا  ةليل  لبق  ىأ :

ناسل ىلع  اهتورو  اهئانبأو ، ةياغ  ةروطسأ  .ط  .ف  وأ  ىبيطلا  ةمطافب 
.سوديزلآ هسفن ، ىمهولا  خرؤملا 
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وأ طيطيب ، ةديرف  ىرحألاب  وأ  ىبيطلا ، ةمطافو  راتخم  لالع  ىقتلا  له 
؟ تقو ىأ  اهسفن ىف  ةليمج  ةديسلا  رمألا  عقاو  ىف 

.ءاوهلا ىلع  ةنوحشملا  تاظحللا  كلت  لبق  ايقتلي  ّهنأ   حجري  نبالا 

اذه سيل  لقألا  ىلع  زاغلألا ، بحي  بكلا ال  انبتاك  ّنإف  لاح  ّةيأ  ىلع 
.مهأو ربكأ  اًزاغلأ  انل  رخّّدي  هنأل  زاغلألا ؛ نم  عونلا 

رهاظتي اذكه  وأ   ) ئراق ىأ  ىلع  ضمغي  دق  ام  سفت  ىلوتي  وهف  انه  نم 
، نامزلاو ءسلا  تقلخ  ىتلا  يه  ةياغ  ّنأ  حضاو  صنلاب : لوقيف  اًضيأ ،)

ىتلا ةليمج  ةديسلا  ام  ىنع  ىه  مائولاو  ةبحملا  قدغت  ىتلا  ةيمهو  ّنأو 
ىذلا رون  ّنأ  ك  لمألاو ، ةنينطلاب  مهّدو  عمتسملا ، بولق  حرشت 

اعي حبصأف  هرصب ، دقف  نأ  ىلإ  براح  ىذلا  سويليفلا  ّرو  دلو 
امرلا ىلع  وه  ةيمهوب  ّقلعتو  ةدحولا ،) انه : لوقن  وأ ك  « ) ةينادحولا »

.راتخم لالع  وه  حصألا  ىلع  وأ 

تأرق دقو  ةينادحولا ! ّب : لجرلا ، اذهو  ةأرملا  هذه  عمجي ب  ىذلاف 
ذنم كلذب  ّسحأف  اهؤانبأو » ةياغ   » وه أرقو  كلذ ، تكردأف  ةيمهو ،» »

، طيطيب ةديرف  ىلإ  وأ  ةليمج  ىلإ  ىرخأ  ةّرم  عجرن  دق  ..ىلوألا  ةظحللا 
هلاؤس عمو  راتخم  لالع  عم  ةياورلا  نم  بك  ءزجلو  نحنف  نآلا  امأ 

اذه ىلإ  ىأ : امرلا ،»؟ ىلع  ىلإ  راتخم  لالع  لصو  فيك  : » بكلا
طخلا لخديل  ةليللا  كلت  ةعسلا  عفر  اذامل  سويليفلاو ، رون  نم  دحلا 

ربع ةأرملا  كلت  ةينادحو  لخدي ىف  نأ  ىلع  رصأ  اذامل  ديدج ؟ نم 
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نع ةباجإلل  ةلواحم  وه  َىقب  ام  مظعم  وأ  لوصف  نم  َىقب  ام  فتاهلا ؟
ةليللا كلت  لبق  راتخم  لالع  ةايح  نم  مايأ  ىلإ  عوجرلاب  لاؤسلا ، اذه 

.ةلصافلا

، نع اًديعبو  عم ، تيبلا  اهشيعي ىف  ىتلا  كلت  اّقح  ةبيجع  ةايح  ىهو 
محلا ةنازخ  ناكم  ةغص  ةحاسم  هسفنل  عطتقا  .ّةتسلا  هئانبأو  هجوز 

شدو ريرس  اهيف  ةفرغ  هسفنل  عنصو  رتملا ،) فصنو  ْنيرتم  ْنيرتم ىف  )
و اهبحي ، ىتلا  اغألا  طئارشلو  ةبتكمل  فوفرو  بتكمو  ضاحرمو 

نم كأ  اهمحزت  بيبانألا  تناكف  محلا ، بيبانأ  ةفرغلا  نم  لزي 
! ثاثألا

حبصأو ىف اعلاو ، هترسأ  راتخم  لالع  لزتعا  نجسلا ، ةفرغلا  كلت  ىفو 
! هتينادحوو كلت ، ةنازنزلا  هتفرغ  سبحمل : اًنيهر  هتيب 

فرعن اننكل  راهنلا ، تاعاس  هتقو  ءاضقل  هتقيرط  نع  ثكلا  فرعن  ال 
ةعبرألا هءاقدصأ  ىقتليل  ىهقملا  ىلإ  جرخي  وه  ءاسملا : ماظن  اًديج 

وح ةنسحلاف  ءاشعلا ، ةضيرفب  مويلا  تاولص  ىهني  هلثم ، نيدعاقتملا 
، ًاليلق برشي  اهسفن ، ىهقملا  ةعج  عم  ىدانلا  ىلإ  بهذي  ةئيسلا ،

لخدي اًرخأتم ، عجري  ةب ، ىتجاجزو  ذيبنلا  نم  ةليلق  سوئك  ضعب 
وه مويلا  اذه  ّنأب  بيرقلا ، جرفلاب  اهّرشبي  اهمتشيو ، هسفن  موليل  هسبحم 

دجت نأ  ميحجلا  : » هسفنل لوقي  .ميحجلا  مايأ  رخآ  ةينادحولا ، مايأ  رخآ 
طقف هاضرت  ام ال  بحت ، ام ال  رّركت  ةديدع  تاونسلو  موي  لك  كسفن 

مولي ةيناثلا ، ىلاوح  ةليل ، لك  ةعساتلا ، ىلاوح  حابص ، لك  سيل غ »!
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نامدإ ىلع  رمخلا ، لوانتو  رهسلا  رارمتسالا ىف  ىلع  اهمتشي  هسفن ،
! ةينادحولا هذه  لّمحت  ىلع  خدتلا ،

ىلإ جرخ  ذنم  ةينادحولا ؟ ةلزعلا ، رجضلا ، ضرملا ، كلذ  أدب  ىتم 
كلذ لبق  هرمع ؟ نم  سمخلا  غلب  ذنم  .نسب  كلذ  لبق  شاعملا ؟

.ثكب

هّوش ىذلا  بطعلا  كلذ  نع رس  دتمم  دحاو  لاؤس  راتخم  لالع  مايأ 
.هلخاد ّسلكتو ىف  مكارت  ىذلا  أطخلا  ردصم  نعو  هحور ،

كلذ كانه  لوألا  ىوتسملا  ىلع  تيبلا ؟ ىنّبحي ىف  دحأ  اذامل ال 
دجو ّهنأل  نكلو  شاعملا ؛ ىلإ  جرخ  ّهنأل  ال  ىودجاللاب ، ساسحإلا 
نكلو ةيجيردت  ىطخب  ةلأسملا  ت  .موزللا  ىلع  اًدئاز  هتيب  هسفن ىف 

مهلكاشم لحب  مهماعطب ، مهتيبرتب ، راغصلاب : ةلوغشم  ةجوزلا  ةدكؤم ،
، ىلمعلا مهلبقتس  مهتساردب ، نولغشنيف  دالوألا  ربكي  .تيبلا  ىف 

مهتايحبو ةيصخشلا ، مهتاقالعبو  تيبلا  جراخ  مهتايحب  مهفئاظوب ،
ةضورفم تيبلا  ةينادحولا ىف  ّنأ  رعشي  جيردتلاب  .تيبلا  ةكرتشملا ىف 

، هللا هجول  ةقدص  مهنم  بلطي  هلهأ ، ىلإ  هدي  د  لّوستم  لثم  ّهنإ  .هيلع 
، ةبحملا نم  ًائيش  مالكلا ، نم  ًائيش  تقولا ، نم  ًائيش  ةيانعلا ، نم  ًائيش 

.عفُرت الو ع  دُ  دي  الو  ..طقف  طقف ال غ ، ةقفشلا  نم  ًائيش 

ـ  خيرفتلا ةسسؤم  لوحي  نأ  ديري  ناك  هتيب ، حرفلا ىف  دشني  لالع  ناك 
ةرشاعملا تلّوحت  فيك  فرعي  .ةعتملل و  ةسسؤم  ىلإ  لاق ـ  ك 
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نطبتسي .ايئاهن  اهنع  فكلا  رّرقي  نأ  لبق  تيقم  ىلآ  سقط  ىلإ  ةيجوزلا 
نأ تلشف ىف  وأ  ...ىتجوز  بحأ  نأ  عيطتسأ  انأ ال  ةّرملا : ولت  ةّرملا  هتاذ 

؟ أرما بحأ  نأ  عطتسأ  تلعف   ام  لك  مغر  اذامل  وأ  ...ىتجوز  بحأ 
ةلّح تارابع  اّهلك  اهبحأ ؟ نأ  تلشف  اهتادوهجم  لك  مغر  اذامل  وأ 

.ةّدوم الو  هتايح  بح ىف  ّهنأ ال  اهتصالخ  نكلو  هجوأ ،

تايرخأ ءاسن  وأ  ىرخأ  ةأرما  ىلإ  أجلي  نأ  ةلهسلا : لولحلا  لالع  ضفري 
.طق هتأرما  نخي  ّهنأب   هتهازنب ، رخفي  .هغ  لعف  ك 

اهرشاعي ىتلا  ةنينقلاف  سنجلا ، ةسرمل  ًاليدب  رمخلا  هنامدإ  ناك  ار 
ّرسفت ءاضعأ ك  الب  ىثنأ  اهبايسناو  اهترادتسا  اًضيأ ىف  ىه  كسلا 

.هلشف كردي  نم  لو  وه أ  نوكي  لشافو  جف  ضيوعت  .تايصخشلا  ىدحإ 

اذه نكلو  هلظ ، شاعو  تام ، ناسنإ  ّهنأ  ءىش  لك  مغر  رعشي  وه  اهف 
لوحت دقو  هعجضم  هسفن ىف  ىري  وه  اه  .هلصأ  نع  َاًثحب  بّذعتي  لظلا 

ىلع شارفلا  رطفلاك ىف  ومنت  بادهأ  ىأ : ةلخ ، ىلإ  شارفلا  ليمخ 
ىهأ توملا !؟ هأطخأو  هنامز  هتاف  له  اًقنخ ، حورلا  قنختو  دسجلا ،

؟ ةياغلا نادقف  بحلا ، نادقف  ةخوخيشلا ،

ملح ةيمهو ، ىلإ  امرلا ، ىلع  ىلإ  راتخم  لالع  تداق  ةلئسألا  كلت  لك 
، ةليمج ةديسلا  ىلإ  طيطيب ، ةديرف  ىلإ  ليحتسملا ، ماجسنالاو  ةداعسلا 

! تيبلا ىنبحي ىف  دحأ  ىلإ ال 

ثألا ىلع  حوبلا  اذه  فارتعالا ، اذه  ءارو  نم  هيف  عمطي  ناك  ىذلا  ام 
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كاردإ مأ  ةخأ ، ةثاغتسا  ىهأ  رمألا ؟ ةقيقح  دحأ ىف  الل  ىأ  ةيمهول ،
عجر كبيجي غ  الف  كانه .» نم  اي  : » خرصت ذإ  ىعسملا ؟ لشفب  اهن 

.كانه دحأ  هنأل ال  ىدصلا ؛

.ةريرم ةيرخس  اًضيأ ىف  كخارص  كيلإ  دتري  دق  نكلو 

ثادحألا ّزكرت  اهتياهن ، برق  ىأ : ةياورلا ، نم  ءزجلا  كلذ  ّىتحف 
ىري .هتجوز  نم  راتخم  لالع  ىوكش  ىلع  تاناطبتسالاو  تاليلحتلاو 

شيعتل هتبوصخ ؛ هتجوز  تصتما  ىذلا  لحنلا  ركذ  ةروص  هسفن ىف 
.ركذلا توو  ةكلملا 

أت انه  اًضيأ ! اهاوكش  لحنلا  ةكلمل  لعلف  انيردي ؟ وأ  هيردي  ام  نكلو 
هتلمتحا ام  ىسقأ  ام  .ةرئادلا  قلغتل  ةعيدبلا ، ةخألا ، ةياورلا  تاحفص 

ربصتو هدالوأ  رتو  هتاوزن  لمتحت  ىهو  اهتايح  تهرك  مكل  هنمو !! هعم 
كيلع ةزاه  كسأر ؟ ىللا ىف  لمعت غ  كتيلخ   » مهتمدخو هتمدخ  ىلع 
مكوب ..ىتنب  اي  كدنع  ىدلو ، مكلاب  اوّدر  نامزلا ، عادصو  دالوألا  عادص 

لكشم ودنع ىش  لالع  ناركس ، لالع  نايع ، لالع  ..قلقم  ..ضيرم 
، ناخدلا وصاخ  بارشلا ، هنم  عوطقم  سولفل ، وصاخ  لالع  ةمدخلاف ،

، هللا ىبن  لالع  دياق ، لالع  جراخ ، لالع  سعان ، لالع  ساعنلا ، وصاخ 
«. ايندلا لالع ىف  ىسلاغ  نياك  ام 

نع ةليمج  ةديسلا  ثدحي  وهو  ويدارلا  هتوص ىف  ىلع  هتجوز  تفّرعت 
اّهنأ هاردأ  نم  لبق : نم  هب  حبت  ا   تحاب  .ةمصاقلا  تناكف  هتلكشم ،
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اًضيأ اّهنإ  ةيمهو !؟» « » رظاني  » مهو ىلإ  اهقاوشأ  اهيدل  تسيل  اًضيأ  ىه 
لمجأ ايند  ىلإ  اهيلع  ةضورفملا  ةرورضلا  اع  نم  جرخت  ول  ىّنمتت 

.تقولا لاوط  اهب  ملحت  ّتلظ  وأ  اهب ، ملحت 

بابلا قفصتو  تيبلا  نم  جرخت  ديحولاو ، خألا  اهراجفنا  دعب  ىه  اه 
ةصاخ ةيرح  ءارو  اّإو  ةيمدلا ،» تيب   » هتيحرسم نسبإ ىف  ارون )  ) لثم

نأ ىلإ  نمحرلا  دبع  ىديس  اهّدج  ةيواز  هللا ىف  ءاش  ام  فكتعتس  ادج :
! اهحارس قلطي 

نود راحتنالا  ءارو  ىعسلا  حيرصلا ، عايضلا  وهف  هل ، َىقب  لالع ف  امأ 
.ةعساولا هللا  ايند  ىشالتيو ىف  ىفتخي  ّهنإ  مث  هيلع ، ؤرجي  نأ 

: اهتاوخأل لوقتو  ةبئاغلا ، مألا  لحم  ىربكلا  تنبلا  لحت  تيبلا ، ىفو 
.اهّولح

، ىنعم ىأبو  هجو ، ىأ  ىلع  مير ، اي  ِراذح  رّكفي : ربكألا  نبالا  نكلو 
، ةياورلا روطس  رخآ  لاؤسلا  كلذ  نوكي  اقح ؟ ةلكشملا  هذه  انينعت 

.ىرخأ ةديدع  تاياور  ىلع  اهحتفيو 

هينعتس اّهنأ  اًضيأ  نك  الأ  هينعت ؟ ةلكشملا ال  كلت  نأ  قحلا  نم  له 
؟ موي تاذ 

، ّشتلا مئاد  راتخم ، لالع  ديسلا  ةلكشم  رمألا  ةقيقح  ىه ىف  ام  نذإ 
هتينادحول اًجرخم  وأ  ًالتحا  حرطي  نإ  ام  ّهنإ  هتاذل ؟ ناطبتسالا  مئادو 
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ببس مه  هدالوأو  هجوز  ّنأب  اًعنتقم  اقح  ناك  له  .هفيز  فشتكي  ىتح 
مهتي أ  عضوم ؟ نم  كأ  هسفن ىف  مهتيو  مهئربي  أ  هتلكشم ؟

لبق نم  هيف  رخنت  تأدب  ىتلا  قلقلا  ةموثرجو  هفعضو  هتخوخيش 
؟ دعاقتلاو ةخوخيشلا 

؟ رمألا ةقيقح  ةيمهو ىف  نع  ثحبلا  كلذ  امو  ةموثرجلا ؟ كلت  ىه  ام 
؛ ءاوخلا نم  اع  ليحتسملا ىف  ءالتمالا  كلذ  نع  ثحبلا  وه  سيلأ 

ذإ ايندلا ؛ هذه  اهل ىف  دوجو  ةقراخ ال  تاّرسم  نع  ىثبعلا  تسواف  ثحب 
، هتيمهو نع  ثحبي  لجر  لك  اهققحت ؟ ةظحل  اهتاذ ىف  ةّرسم  لك  دئت 

فشتكي أي ح  ىقيقحلا  لكشملاو  اهمهو ، نع  ثحبت  ةأرما  لكو 
.دبألا ىلإ  ًهو  لظي  مهولا  ّنأ  طق ـ  افشتكا  نإ  هالك ـ 

ماظن ةروطسأللف  لبق ، نم  تلق  ةروطسألا ك  زواجتي  عقاولا  ّنإف  اذهبو 
بحسي لمع  مامأ  انه  نحنف  .اًعيمج  عقاولا  اهيلإ  رقتفي  ىنعمو  قسنو 

توملا ّنأ  تنّقيت  / هفرصو نامزلا  تلّمأت  ام  اذإ   » عّورملا ىبنتملا  فشك 
.مدعلا نم  برض  اًضيأ  ةايحلاو  لوقيل : هبحسي  لتقلا » نم  برض 

اًعفد كعفدي  ذإ  لمألا ؛ رئاط  هتاذ  اذه  هفشكب  قلطي  كلذ  لعفي  وهو ح 
؟ كلذك سيل  رمألا  ّنأ  مأ  لءاستت ، نأ  ىلإ 

، طبارتملاو ىنغلا  ةياورلا  هذه  جيسن  نم  اًدحاو  ًاطيخ  تلوانت  دق  تنك  اذإ 
دعبلا ّنأو  ضعبلا ، اهضعب  ىت  اّهلك  طويخلا  ّنأ  نع  لفغأ  ىننإف ال 
بيرملا اهدوعص  مث  طيطيب ، ةديرف  جاوز  لشف  لثمتملا ىف  ىعتجالا 
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اًضيأ ّلثمتملاو  ىّودملا ، اهطوقس  مث  ةليمج ، ةديسلا  تحبصأ  نأ  ىلإ 
ةصق انتايح ىف  ءاوخلاو ىف  حبقلا  ةقيقحل  ربكألا  نبالا  فاشتكا  ىف 

قلذحتملا مزتلملا  ىسايسلا  كلذ  ثيدح  ىتح ىف  لثمتملا  لب  نهرلا ،
ّنإ لوقأ : .طابحإ  نم  هب  رعشن  يف  اهرودو  ةمزألا »  » نع ثّدحتي  ىذلا 
ىتلا تايصخشلا  نأش  كلذ  هنأش ىف  ةلقتسم ، ةسارد  ىعدتسي  دعبلا  اذه 

رولبت ةّصق  مهنم  لكلو  ىدانلاو ، ىهقملا  راتخم ىف  لالع  اهعم  شيعي 
.ةياورلا اهحرطت  ىتلا  ةماعلا  ةيضقلا  نم  ًابناج 

كردأ اورك  اّإو  ثحابلا ، الو  دقانلا  عب  ةياورلا  هذه  أرقأ  ىننكلو  
لكاشملا حرط  زواجتي  بك ، لمع  مامأ  ّهنأ  ىلوألا  تاحفصلا  ذنم 

لاؤس لأسيل  ىأ : هغ ، اهبيهتي  دق  ىتلا  ةلئسألا  لأسيل  ةفولأملا 
لّمأتلا ىلإ  ردتقملا  هّنف  كجردتسيو  فيرعتلا ، مالو  فلأب  هتاذ  دوجولا » »

.ةباجإلا ةلواحمو  ةكراشملاو 

ماكحأ رادصإب  الو  بدألا ، مؤاشتلاو ىف  لؤافتلا  ةيضقب  اينعم  تسل  انأو 
زاجنإلا ّنأ  ىيأر  نم  نكلو  اًجذاس ، هارأ  ىذلا  قلطنملا  اذه  نم  ةيميق 

هصقني عقاو  حرفلاو ىف  لؤافتلل  ردصم  هتاذ  هلجب  وه  ىقيقحلا  ىنفلا 
.هنم ثكلا 

.بكلا بتاكلا  اهيأ  كل  اًركشف 
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داكلاب نينثا  عست  ةيبشخ  ةكد 

ةبسنلاب ىل ىقيقح ، زغل  هذه  ةصقلاو  ةليمجلا  نايرعلا  ةتاحش  ةياور 
، صقلا نف  ةفولأملا ىف  تاعضاوملل  اهرهظ  ريدت  ىهف  لقألا ، ىلع 
ةزيكرلا ىه  ةدحولا  تناك  اذإف  ةبيرغ ، تاقرافم  ىلع  ىوطنت  ءايشأ  عدتبتو 

ةصقلا هذه  ّنإف  ىنف ، لمع  ىأل  عقاولا  وأ ىف  اور ، لمع  ىأل  ىلوألا 
زيكرتلا ناك  اذإو  حلاو ، ثدحلا  عبت  لالخ  نم  اهتدحو  ققحت 

، ميمعتلاو ديرجتلا  ناينعي  غصلا  مجحلا  هيل  ناذللا  فيثكتلاو 
اذإو ّةيحلا ، ليصافتلا  حداف ىف  ءارث  ىلع  نايوطني  ةياورلا  هذه  هف ىف 

عنصتل لعافتتو ، رّوطتتو  ومنت  ةيئاورلا  لعألا  تايصخشلا ىف  تناك 
ةصقو ةدرفنم  تايصخش  نم  دشح  مامأ  انه  نحنف  اورلا  ثدحلا 

نإو ىتح  ةايحلاب  ضبنت  ىهف  كلذ  عمو  اورلا ، لمعلا  قايس  رمعلا ىف 
! داكلاب ..ةحفص  فصن  ةياورلا  اهرمع ىف  زواجتي   

ةطقن عضيو  تاقرافملا ، هذه  تابثإ  ىلع  رصتقي  نأ  ناسنإلا  عيطتسيو 
ىتلا ةينقتلا  وأ  نايرعلا ، ةتاحش  بولسأ  وه  اذه  ّنإ  اهدعب : لوقيل 

فرعأ ىننأل  هتراتخا ؛ ىتلا  ةينقتلا  ىه  اّهنإ  وأ  ىلوألا ، هتياورل  اهراتخا 
بتاكلا ةدارإ  نوكت  ةلقتسمو ال  ةّصاخ  ةايح  ةباتكلا  ّنأ  ةبرجتلا  مكحب 

ىأ ةءارقف  .ىفكي  لوقلا ال  اذه  لثم  نكلو  .ديحولا  لعافلا  ىه  اهيف 
تعنص ىتلا  تانّوكملل  سفت  ىه  ةيّنف ، ةحول  ىأ  ةدهاشم  لب  ةياور ،

.هيلع ىه  ام  اهنم 

حلطصملا لوقلا ىف  داس  ىتلا  ةدحولا  ةلأسمل  ضّرعتلاب  نذإ  أدبنلف 

94



، ىحلا نئاكلا  ةدحوك  ىأ : ةيوضع ، ةدحو  اّهنأب  ةليوط  ةرتفل  ىدقنلا 
ىنعم وأ  لماش ، نيوكت  ىلإ  هب  لوصولل  اًرود  لمعلا  ةيئزج ىف  لك  ىدؤت 

مغر ةياورلا  هذه  نإ  تلق : دقو  بتاكلا ، اهيلإ  ىمري  ةحضاو  ةياغ  وأ  ماع ،
ناقستي اًماجسناو ال  ةدحو  ققحت  اهثادحأ ـ  ّتتفت  ىرحألاب  وأ  قّرفت ـ 

روطتلا ةقيرطب  ثدحلا  اهيف  درطي  ىتلا  تاياورلا  فولأملا ىف  جهنلا  عم 
؟ انه تاتشلا  عمجت  ىتلا  ةدحولا  نذإ  ىه  .ةياهن ف  وأ  ةياغ  ىلإ 

لمعلا تايئزج  بيكرت  ةداعإ  وه  عبطلاب ، نهذلا ، ىلع  أرطي  ام  لوأ 
لواح نإو  ةءارقلا ، ءانثأ  اقلت ىف  لكشب  متي  ام  ةداع  لّمأت ، ةيلمعب 

ةلاحلا هذه  .ىنفلا ىف  اهقطنم  رولبي  وأ  ّمظنيو  اهّللحي  نأ  دعب  يف  دقانلا 
شيعي ىف ىذلا  ىوارلا  اذه  راسم  طبري ب  ام  لمأتن  نأ  انيلع  نوكيسف 

برشو عّكستلاو  ةءارقلا  نمدي  ىذلا  ةدقلا ، ةرهاقلا  ىراوح  ىدحإ 
نوشيعي لب  نوعكستي ، الو  نورقي  ًاناج ال  رشاعيو  شيشحلاو ، ىاشلا 

غو ةئيرب  تاقالع  ميقيو  رقفلل ، ةددعتم  ٍناع  اقح  ةقفو  ةيساق  ةايح 
تيبلا ءانبأ  عم  ةياغلل  ةدودحم  تاقالعو  ناجلا ، ءالؤه  تانب  عم  ةئيرب 
وأ ةقلحلا  هذه  طبري  ّع  كلذ  دعب  ثحبن  نأ  انيلع  مث  ةراحلا ، ءانبأو 

ةنيهر تيم  يف ب  رودت  ىرخأ  ةقلحب  ةيئاورلا  ثادحألا  نم  ةرئادلا 
لش قوسدو ىف  ةيرثألا ) سيفمم  ةدقلا ـ  راثآلاو  نيكلا  ةنيدم  )
ىتلا ةيودبلا  هبش  هترسأ  هابصو ىف  هتلوفط  ىوارلا  شاع  ثيح  اتلدلا ؛

نع ذوفنلا ال  قيرط  نع  ةلئاعلا  بك  وأ  ةليبقلا  خيش  رود  اهيف  هدلاو  ّلث 
تيم ةعارزلاب ىف  قوسد ال  ةراجتلاب ىف  لمعي  وهف  ..روضحلا  قيرط 

ةاق تاديدعلا  هتاقيقشو  ايارعلا  ةرسأب  ةيوبألا  هتقالع  ّتلظ  نإو  ةنيهر 
، اهنم وجني  رأث  ةصق  هذه ىف  ةيماعزلا  هتفصب  طّروتي  ّهنإ  لب  دعبلا ، ىلع 

95



تو نأ  لبق  رأثلا ، ةصق  ىهنيو  هذه ، رشلا  ةرودل  ادح  هذوفنب  عضي  مث 
لكتسا ثام  ىوارلا )  ) هنبال كرتي  وهو  ..ةرايس  ثداح  ةيثبع ىف  ةتيم 

، ثاملا اذه  نم  ّصلختي  نبالا  نكلو  هتلاكو ، ىراجتلا ىف  لمعلا 
ةرهاقلا ىراوح  ةيميهوبلا ىف  هتايحل  غّرفتيل  طسوألا ؛ هقيقشل  هكرتيو 

.ىلوألا ثادحألا  ةرئاد  نم  انفرع  ك  اهعراوشو ،

ًءانب ةياورلا  ثادحأ  نم  تقلحلا  تاه  طبرلا ب  نم  تغرف  تنأ  نإف 
، خلإ ..ىداصتقا  وأ  ىعتجا  وأ  ىسايس  وأ  ىسفن  سفت  ىأ  ىلع 
، قبس ّع  ةلقتسملا  ثادحألا  نم  ىرخأ  تاقلح  وأ  ةقلح  دجتسف 
، هتقهارم ةرتف  ىوارلا ىف  اهشاع  ةيردنكس  ةقلح  اهربتعت  نأ  كنك 

مث ناطرسلاب ، ةاتفلا  توم  ةاسأ  تهتناو  ءىرب ، ىلوفط  بحب  تنرتقا 
ًالضف ةياورلا ، نم  خألا  ءزجلا  لّكشت  ىتلاو  هقالطو  ىوارلا  جاوز  ةقلح 

ةيسايسلا ثادحألا  نعو  ءاقدصألا ، نع  اًضيأ  ةلقتسم  ةيعرف  تاقلح  نع 
حاتفنالا ثراوك  ىتح  ءانيس  ريرحتل  ىوارلا  لفطلا  عورشمو  ةسكنلا ، ذنم 

.لازلزلاو

ام ةياورلا ، ىرجم  ةيزاوتمو ىف  ةلقتسم  نذإ  ثادحألا  نم  رئاودلا  لظت 
ىننأ غ  اهتلالد ، بو  اهنيب  طبرت  ىتلا  ةيوضعلا  ةطبارلا  ىلإ  ِدتهن   
طباورلا وأ  ةطبارلا  هذه  لثم  نع  ثحبلا  ّنإ  لوقلاب : روفلا  ىلع  رماغأس 
وه سيل  ةياورلا  ةدحو  عنصي  ام  ّنإو  ىقيقح ، غو  لعتفم  رمأ  وه 
قلخ معزب  اهتاذب  ةاقلا  اهثادحأو  اهتايئزج  قيفوتلا ب  وأ  فيلأتلا 

.تايمسملا نم  ىّمسم  ىأ  تحت  ثادحألا  نم  رئاودلا  هذه  لماكت ب 
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ةدحو عنصي  ّع  فولأملا  جهنلا  كلذ  ءارو  يف  ثحبن  نأ  انيلع  ىقبيو 
.ةفولأملا ةياورلا غ  هذه 

* * *

، لاؤسلا اذه  نع  ةباجإلا  ةلواحمل  تاضارتفالا  نم  ةعومجم  حرطنس 
ةدحو ال رصنع  كانه  ّنأ  وه  لاحلا  ةعيبطب  نهذلا  ىلإ  ردابتي  ام  لوأو 
هحمال ىوارلا ، ةيصخش  وه  اًعيمج  ثادحألا  روحم  ّنأ  ىأ : هيف ، كش 

ةس تناك  ولو  ىتح  ةيتاذلا ، ةسلا  نكلو  ةيصوصخلاو ، دّرفتلا  ةديدش 
ددصب انه  نحنو  ةس ال غ ، عنصت  لب  ةياور  عنصت  ال  ةلّيختم ، ةيتاذ 

لوخدو اهخأتو ، ثادحألا  ميدقت  هم  اًرود  اهيف  بعلي  ةياور ،
دارطالاب اهل  ةقالع  ةبوسحم ال  تيقاوم  اهؤافتخاو ىف  تايصخشلا 

: ىأ ضارتفالا ، اذه  ضفر  لبق  لهمتتلف  كلذ  عمو  ةسلل ، ىنمزلا 
ةدحولا عنصت  ىتلا  ىه  لطبلا ـ  وأ  ىوارلا ـ  ةيصخش  ّنأ  ضارتفا 

ةيصخش ىوارلا ـ  لطبلا ـ  اذه  ّنأ  عقاولاف  ةياورلا ، هذهل  ّةينفلاو  ةيرعشلا 
نمض هفنصت  نأ  عيطتست  كنكل ال  ديكأتلاب ، فقثم  وه  .اًما  ةديرف 

وه ..لايجألا  ربع  ةياورلا  مهب  محدزت  نيذلا  فقثملا  لاطبألا  حئارش 
بلاغلا ايندلا ىف  اهحئارش  ىف   ) ةطسوتملا ةقبطلا  ءانبأ  نم  مهلثم  سيل 
بحلا وأ  ةلاطبلا  وأ  رقفلا  طوغض  اعي  وهو ال  تاياورلا ،) كلت  ىف 

فقوم بحاص  مهلثم  سيل  ّهنأ  ك  تاذلاب ، ببسلا  نيذهل  لوذخملا ،
كلذو  ) هببسب اعي  وأ  هلجأ  نم  حفاكي  ىچولويديإ  دقتعم  وأ  ىسايس 

هل ةيسايس  تامتها  دوجو  لتحا  ىلإ  ةياورلا  ةتهاب ىف  تاراشإ  مغرب 
فده قيقحت  ىلإ  ىعسي  ىلاتلاب ال  ةياورلا  هذه  انلطبو ىف  ىضاملا ،) ىف 
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هل نوكي  نأ  نود  ثادحأ  نم  عقي  ام  ليجست  ىلع  رصتقي  وهو  ةلاسر ، وأ 
ديدحتلا هجو  ىلع  ةأرملاب  صتخي  يفو  ردن ، يف  الإ  لعاف  رود  اهيف 

.ثيدحلا ىلإ  دوعأس  ك 

ًالضف اًضيأ  وه  لب  كلذ ؛ ىلع  ةيئاور ـ  ةيصخشك  لطبلا ـ  دّرفت  رصتقي  ال 
تالمأتلا هذهو  اهلمأتو ، هتاذ  ناطبتسال  نمدم  وهف  اًنمدم ، ًائراق  هنوك  نع 

تالمأت ديكأت  لكب  اهنكلو  لانملا ، ةيصع  اًراكفأ  الو  ةقيمع  ةفسلف  تسيل 
ةركف ًالثم  لّمأتي  وهف ح  تاذلاب ، ىوارلا  اذه  راكفأ  اّهنأ  ىنع : ةيتاذ ،

قدصلا ةليضف  نع  ةيقالخأ  ةظعوم  مّدقي  ال  ةياورلا ، ةيادب  بذكلا ىف 
.بذكلا ةداجإ  لشفلاب ىف  هسفن  مهتي  لب  هقدص ، هديكأت  مغر 

نيدّدحم ىف عضوم  رّركتت ىف  ةركفلا  هذه  دجت  نأ  عيطتست  تنأو 
ّةبحم لوقأ : نأ  رسجأ  ال   ) بذكلا لشفلا ىف  اهتياهنو : ةياورلا  فصتنم 

طقف ةاتفلا ..» كلت  ةبذاك  نكت    » هتبيبحب هتقالع  رتب  ىذلا  وه  قدصلا )
فرعت تناك  دقو  ..كنيب  رمألا  رخآ  ّهنأ  تفرع  بذكت ، تأدب  امدنع 

..لعفلاب لمتحت  دعت  اّهنإ   ةلاسرلا : تناك  اذل  كيف ؛ ةلأسملا  كلت  اًنيقي 
ص  ) اًضيأ ًائيش  لمتحت  دعت  و  ةظحللا ، تاذ  ىلإ  اًروف  تلصوف 

، هتاتف نع  لصفني  امدنع  ةياورلا  ةياهن  اًحوضو ىف  رمألا  ديزي  وهو  (، ١٢١
ةئيلملا ةخألا  ةنسلا  تاديقعت  لخاد  اًما  ًالطعتم  تللظ  : » لوقيف

: ىأ رومألل ،» اسحلا  طسولاب  ّثبشتلا  تالواحمو  .ّرتوتلاو  عازنلاب 
امدنع هتاذ  ىلع  روثعلا  وه ىف  حجنف  تلشف ، ىتلا  بذكلا  ةلواح 

لوقي وأ ك  حرفلاو ، ةقيقحلا  درتساف  هتاتفب ، كلت  ةبذاكلا  هتقالع  ىهنأ 
ةءارقلاو ءاشتنالا  ىلع  ردق  ديعتسأ  : » ةياورلا نم  خألا  رطسلا  ىف 
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ةيسيئر ةركف  دادتمال  لاثم  درجم  اذه  اعلاو ،» ىسفنو  ءاقدصألا  ةبحمو 
هذهك  ) ةنلعملا راكفألا  اهعنصت  ةدحو  نع  نذإ  ثحبن  لهف  ةياورلا ، ىف 

اهجرختسن وأ  اهجتنتسن  نأ  نك  ىتلا  ةرمضملا  راكفألا  وأ  ةركفلا ،)
؟ ثادحألا نم  نحن 

اًفسعت لقت  ال  لمتحت ، ام ال  ةياورلا  ليمحتل  ةلواحم  ىىأر  اًضيأ ىف  كلت 
.ةيزاوتملاو ةقرفتملا  ثادحألا  ةيرسق ب  ةدحو  ةقالع  ةماقإ  ةلواحم  نع 

: ىهو ضارتفالا  اذه  نم  اهيقبتسن  نأ  بجي  ةمهم  رصانع  كانه  ّنأ  غ 
، هيف رّكفي  ا  غيلبلا  حوبلا  ىلع  هتردقو  لطبلا ، ىوارلا  ةيصخش  درفت 

.هلوح رودي  امل  ىعاولا  طاقتلالاو 

ةدحولاو ةسلا ، ةدحوو  ثدحلا ، ةدحو  انضفر  نإ  ىقبي  اذام  نكلو 
ةياورو ةياور ، لمعلا  اذه  نم  لعجي  ام  ىلع  لعفلاب  انيديأ  عضنل  ةيركفلا ،

؟ اًضيأ ةليمج 

ةرقابع نم  دحاو  نلعأ  ىتلاو  ةبطاق  تاضارتفالا  مدقأ  ىلإ  عجرن  له 
له ىأ : ةيصصقلا ؟ لعألا  رابتعالاب ىف  ةريدجلا  ةديحولا  اّهنأ  صقلا 

ةدحو اّهنأب  ةصقلا  ةدحولا ىف  دّدح  امدنع  وب  نالآ  راجدإ  ىأرب  ذخأن 
اهرثؤن ىتلا  ةمجرتلا  تناك  ايأ  ( Impression  ) روعشلا وأ  ثأتلا  وأ  عابطنالا 

؟ ةملكلا هذهل 

لعألا طأت  نع  اندعبي  ىذلا  ىأرلا  اذه  ىلإ  ئراقك  ليمأ  ايصخش  انأ 
انأ اهيلع ، جورخلا  ىلع  داّقنلا  انّبنؤي  ةيديدح  ةيلكش  دويق  لخاد  ةيئاورلا 
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ئراقلا ىلع  ثأتلا  حجنت ىف  نأ  طرشب  ةلوبقم  ةيئاور  ةغايص  لك  ربتعأ 
.ةراثإلا لئاسوب  نفلا ال  لئاسوب 

* * *

هذه ةدكؤملا ىف  عابطنالا  ةدحو  اًضيأ  ثدُحي  ىذلا  ام  لأسأ : انهو 
ىتلاو لبق  نم  اهتركذ  ىتلا  رصانعلا  نم  ضعب  ىدنع  ىه  ةياورلا ؟

ةيفافش كلذب  ىنعأ  ةياورلا ، هذه  بولسألا ىف  دّرفت  حوضو  لكب  اهدكؤي 
نم ردق  ىصقأب  اعملا  لالظو  اعملا  لقن  ىلع  اهتردق  ىأ : ةغللا ،

ةغالبو درسلا ، تايوتسم  دّدعت  اًضيأ  ىنعأو  تلكلا ، داصتقالا ىف 
بتاكلا عيطتسي  نأ  .ةياورلا  هذه  ىحصفلا ىف  ةغالب  لثا  ىتلا  ةيماعلا 

اهّمدقي ىتلا  ةيصخشلل  ةعنقم  ةروص  كمامأ  ىيحي  نأ  ةليلق  تارابع  ربع 
تلكب ةيصخشلا  دسجتت  ثيح  حبحب ىف ص ٣٧  مأ  ةغل  ًالثم  عجار  )

بطاخملا ةغيص  مادختسا  بولسألا ـ  نع  ّملكتأ  انأو  ىنعأو ـ  ةليلق ،)
.نايحألا ضعب  ئراقللو ىف  رمألا ، بلغأ  هسفنل ىف  لطبلا  ثيدح  ىف 

نم هغ  ىغلي  ال  ضارتفا ـ  دّرجم  وهو  نذإ ـ  هنإف  ضارتفالا  اذه  ّحص  اذإ 
ةياورلا هذه  ةدحو  عنصي  ام  ّنإف  ةياورلا ؛ هذهل  تابراقملا  وأ  تاضارتفالا 

الو ثادحألا  فسلفي  ٍوار ال  نم  فارتعالاو  حوبلا  دارطا  ثأت  وه 
ةفرخز نود  هتاذ  ةآرم  ىلع  تعبطنا  كيلع ك  اهضرعي  لب  تايصخشلا ،
ال ّةيح ، ةيئاور  ةيصخشك  ادج  عنقم  ىوارلا  اذه  نأ  او  .ليوأت  الو 

نم انل ، هب  حوبي  ام  ىلإ  ىغصن  نحنف  ةقبط ، ىلإ  وأ  ةئف  ىلإ  شي  طمنك 
اذهبو اهماتخ ، ىتحو  ةياورلا  ءدب  نم  للم  نود  درف  ئراق  ىلإ  درف  بتاك 
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.ةقباس جذا  ىذتحت  ىتلا ال  ةصاخلا  اهتدحو  ةياورلا  هذه  قلخت 

هذه ّنإف  .ةايحلا  نم  ةحيرش  ةياورلا  ّنإ  نولوقي : داّقنلا  ضعب  ناك  اذإو 
ةياهن ةياور  زايتماب  اهنم  لعجت  ةقّرفتمو ، ةدِّدعتم  حئارش  انل  مّدقت  ةياورلا 

ةرفوو دارطالا ، مادعناو  تتفتلاو ، ىظشتلا  ّنإ  ذإ  رصع ؛ ةياهنو  نرق 
انه نمو  تابثلل ، هنادقفو  رصع  ةحل  ةنامألا  ةغلاب  حمالم  ىه  دارطتسالا 

، تايرجحلاو تويبلا ، ىأ : ةياورلا ، هذه  دجلاو ىف  رجحلا  لظي 
كّكفت لباقم  ىف  ةياورلا ، هلجست  ىذلا  ديحولا  قيلا  ةدقلا ، راثآلاو 
كلذب انديعي  نأ  عاطتسا  دق  بتاكلا  ناك  اذإو  .اهّتتفت  لب  تايصخشلا 
لعفلاب كلذ  نم  نَّك  دق  وهو  هتياور ، تاحفص  ربع  بصخلا  قلقلا 

ىلإ رشابم  لكشب غ  انوعدي  وهف  هتاودأ ، ىلع  هترطيسو  هتبهوم  لضفب 
.لاحلا هذه  ىلإ  انب  ىهتنا  يف  لّمأتن  نأ 

!! رّكفي نأ  ئراقلا  ىلعو  لاؤسلا ، حرطي  نأ  اورلا  بسحو 
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لايجألا لصاوت  .. « سيلوبويله »

ثيدحلا ىرصملا  بدألا  ىف 

ةيسايسلا فورظلاب  رخآ ـ  بدأ  ىأ  لثم  ىرصملا ـ  بدألا  روطت  طبترا 
بهذن الىكلو  ثيدحلا ، رصعلا  رصم ىف  اهب  ترم  ىتلا  ةيعتجالاو 

تاينيعبرألا تاونس  ىلإ  شن  نأ  ىفكيف  خيراتلا ، اًديعب ىف 
ةمواقملاب اهيف  براحت  رصم  تناك  ىتلا  تاونسلا  ىهو  تاينيسمخلاو ،
لملا ماظنلا  داسفو  ىزيلجنإلا ، لالتحالا  ةحلسملا  غو  ةحلسملا 

ىعيبطلا نم  ناكو  هلالحنا ، لكل  اًزمر  قوراف  كلملا  ناك  ىذلا  ىعاطقإلا 
ةيكارتشالا ةيعقاولا  بدأ  وأ  ىعقاولا ، بدألا  ةرتفلا  هذه  رهدزي ىف  نأ 

« ةديدجلا ةرهاقلا   » لثم تاياور  ترهظف  ةصاخلا ، ةيرصملا  هتسب 
ىذلا ظوفحم  بيجن  وه  باش  بتاكل  قدملا » قاقز  و« ةياهنو » ةيادب  و«

دبعل ضرألا »  » ةياورو لبون ، ةزئاج  ىلع  ًابيرقت  نرق  فصن  دعب  لصحيس 
نم همالفأ  لضفأ  هاش ىف  فسوي  اهدَّسج  ىتلا  ىواقرشلا  نمحرلا 

ةياورو ىلايل » صخرأ   » ةصقلا صصقلا  ةعومجمو  ىرظن ، ةهجو 
اهغو لعألا  هذه  ىفو  .سيردإ  فسوي  بكلا  عدبملل  بح » ةياكح  »

تارثؤملاب متهالا  ىأ : جهنملا ، تس  ىرخأب  وأ  ةجردب  لثمتت  تناك 
، اهكولس ىفو  تايصخشلا  نيوكت  ةيداصتقالاو ىف  ةيعتجالا 

اهقاطن صاخشألا ىف  كّرحتي  ىتلا  ةيعتجالا  ةئيبلل  قيقدلا  فصولاو 
اهعنص نويباجيإلا ىف  لاطبألا  مهسي  ام  ردقب  مهعنص  مهست ىف  ىتلاو 

ةلاسرلاو ةلالدلا ، ةحضاوو  ةددحملا  ةيفصولا  ةغللاو  اهنيوكت ، ةداعإو 
هضوخي ىذلا  عارصلا  ّنأ  ىأ : ئراقلا ، ىلع  ىفخت  ىتلا ال  ةيشبتلا 
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دادبتسالا دضو  ةيرعتسالاو ، ةيبنجألا  ىوقلا  دض  لاطبألا  ءالؤه 
رّرحتو رشلا ، كلذ  لك  ةزهب  هتوسق  مغر  ىهتنيس  عاطقإلاو  ىلخادلا 

.(4) ناسنإلاو نطولا 

، ىرصملا بدألا  راسم  ةديدج ىف  ةلقن  ىعقاولا  بدألا  اذه  ناكو 
نيوكت بدألا ىف  مهسأ  دقو  اهيف ، رهظ  ىتلا  ةلحرملل  ةيعيبط  ةباجتساو 

اهفرع ىتلا  ةيروثلا  تاّغتلل  ديهمتلا  ىفو  اهيعوو  ةمألا  نادجو 
رّربت ةبك  تاراصتنا  كانه  تناكو  ةروث ٢٥٩١ ، عم  ىرصملا  عمتجملا 

لالتحالا نم  رصم  تررحت  دقف  ىعقاولا ، بدألا  دئاسلا ىف  لؤافتلا 
فيرلا ةيعتجالا ىف  ةلادعلا  نم  ةفلتخم  تاجرد  تققحتو  ىزيلجنإلا ،

ةشيعملا فورظ  سحتب  ةنيدملا  ىفو  حالفلا ، ىلع  ٍضارأ  عيزوتب 
اًحاتمو ايناجم  ةّرم  لّوأل  ميلعتلا  حبصأو  ىطسولا ، ةقبطللو  لّعلل 

ةيروثلا تاغتلا  ةرتف  ّنأ  غ  ءاينغألا ، ىلع  اًروصقم  دعي  و  سنجلل ،
هل مكاح  ماظن  ىلإ  ةروثلا  تلّوحتو  تاينيتسلا ، لولحب  تهتنا  ةبكلا 

هلو ةيعتجالاو ، ةيداصتقالا  ةايحلا  عيمجلا ىف  اهب  رعشي  ىتلا  هتايباجيإ 
، ةيدرفلا تايرحلاو  ةيطارقدلا  داقتفا  اًساسأ ىف  ةّلثمتملا  هتايبلس 

قّزمتلاو ىف ةحلا  نم  عونل  مهتلمج  نونطاوملاو ىف  بّاتكلا  ضّرعتو 
، مكحلا نم  بناجل  بكلا  دييأتلا  ام ب  ةديدجلا ، فورظلا  هذه 

.بدألا ىلع  كلذ  سكعناو  هنم ، رخآ  بناجل  لماكلا  ضفرلاو 

ناسنإلا راصتنابو  مّدقتلا  ةيمتحب  ّرشبي  ىذلا  ىعقاولا  بدألا  دعي   
قافتا نود  رهظت  تأدبو  ةديدجلا ، فورظلا  هذه  ايعقاو ىف  الو  ايقطنم 

بدأ تاكرحب  دعب  يف  تفصُو  ةديدج  ةيبدأ  ةكرح  وأ  لعأ  قبسم 
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هتسسأ ىذلا  ّمظنملا  ءانبلا  كّكفت  لعألا  هذه  زربو ىف  تاينيتسلا ،
، دّدحم لكشب  ةياهنو  طسوو  ةيادب  صصقلل  دعي  ملف  ةيعقاولا ، ةسردملا 

اهقاطن اًعارص ىف  لطبلا  ضوخي  ىتلا  ةحضاولا  ةئيبلا  ىه  ةئيبلا  دعت  و 
، ةدحاولا ةصقلا  ةنكمألاو ىف  ةنمزألا  تلخادتف  اجيإلا ، هلعفب  اهغيو 

ىعقاولا لطبلا  لباقم  ىفو  .ةّصقلا  نم  دحاولا  دهشملا  ًانايحأو ىف 
لطبلا «ـ فصوي ب ام  رهظ  ةرفاظلا ، ةروثلا  تايار  لمحي  ىذلا  اجيإلا 

تايئزجلاو ءايشألل  قيقدلا  فصولا  ناكو  موزهملا ،» لطبلا   » وأ دضلا »
طبارتلاو ىف كستلا  دقف  ىسفن  اع  نع  ةقدب  ّربعي  ةطبارتملا  غ 

.ديدحتلاو خوسرلا  ديدش  ىجراخ  اع  لباقم 

ليجلا تاباتك  ةيئاقلت ىف  ةروصب  تلق ـ  ك  تسلا ـ  هذه  ترهظو 
بّاتكلا ءالؤه  هبشلا ب  هجو  نكلو  رابكلا ، ةيعقاولا  بّاتك  الت  ىذلا 

نع اًجراخ  مهنم  دحاو  لك  عادبإ  لظيو  دحلا ، اذه  دنع  ىهتني  ددجلا 
.ةزهاجلا تاتفاللاو  رطألا  قاطن 

لاحلا ةعيبطب  ةيبدألا  ةكرحلا  هذه  لعأ  ةكرتشم ىف  ةمس  زربأ  نأ  غ 
ةوعد غ اهتاباتك  تناك  ذإ  درو ؛ جاجتحا  ةحيص  اهلك  تناك  اهنأ 

، ةلودلا اًعدص ىف  كانه  نإ  : حوضو لكب  لوقت  اهنأل  يغتلل ؛ ةرشابم 
ةلقن ىلإ  ةوعد  ةباتكلا  هذه  تناك  ىرخأ  ةرابعبو  .حورلا  اًعدصو ىف 
درفلا ةيرح  ىلإ  نطولا  ررحتو  لالقتسالا  نم  ةيرحلا  مهف  ةديدج ىف 

.ىرخألا تايرحلا  لك  نم  ةيقيقحلا  ةياغلا  اهرابتعاب 

تمجُرت نَم  ةكرحلا ـ  هذه  حصأ : ىنع  وأ  ليجلا ـ  اذه  باتُك  نمو 
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لعأ ميدقت  تاينيتسلا ىف  بّاتك  رمتسيو  .ةثك  تاغل  ىلإ  مهلعأ 
تثدح ىف ىتلا  ةلئاهلا  ةيسايسلا  تاغتلا  ةرورضلاب  اهيلع  سكعنت 

رهظ ىف دق  اًديدج  ًاليج  نكلو  ةيضاملا ، ثالثلا  ماوعألا  لالخ  رصم 
ثيح ىضاملا ؛ نرقلا  نم  خألا  دقعلا  ىلإ  داقنلا  هبسن  ىرصملا  بدألا 

ىم ةعدبملا  ةبتاكلا  بسنت  ليجلا  اذه  ىلإو  تاينيعستلا  ليجب  فرُع 
.اسملتلا

داكأ ةرهاظ ال  ىلإ  شأ  نأ  اهليج ، نعو  اهنع  ثيدحلا  لبق  ديرأو 
تابتاكلا ىف دوجو  ىرصملا  بدألا  فرع  دقف  اهيلعربصلا : عيطتسأ 

ةيشماه ًااد  تلظ  لاجرلا  بّاتكلا  ىلإ  نهتبسن  نكلو  هلايجأ ، عيمج 
ًايزاوم اًددع  نلكشي  ديدجلا  ليجلا  تابتاكلا ىف  نأ  غ  ةدودحمو ،

اهبتك ليجلا  اذه  نع  ةلوطم  ةسارد  لوأ  ىفف  نابشلا ، باتكلا  ددعل  ًابيرقت 
نم طبضلاب  مهفصن  ًابتاك ، نيرشع  ىلاوح  سردي  ظفاح  ىربص  .د  دقانلا 

مهكأو ليجلا  بّاتك  عملأ  نم  كلذ  ىلإ  ةفاضإلاب  نهو  .تابتاكلا 
غلاب اًحملم  ىرظن  لث ىف  تابتاكلل  ةيعادبإلا  ةرفطلا  هذهو  ةرهش ،

عاضوألا لك  ىلع  درمتلا  وهو  ديدجلا  ليجلا  تاباتك  ةيمهألا ىف 
ةيصاخلاو اًضيأ .) لجرلاو   ) ةأرملا شّمهي  ىذلا  عمتجملا  ةدئاسلا ىف 

ضفرلا ليج  مهنأ  ىه  مهلعأل  ئراقلا  اهب  جرخي  ىتلا  ةيساسألا 
.هيلع ةقباسلا  تاعضاوملا  لكل  قلطملا 

ىتلا ةوسقلا  ةغلاب  فورظلا  نأ  هتسارد  ظفاح ىف  ىربص  .د  حضويو 
غو ملعتملا  فوفص  ةلاطبلا ب  راشتنا  نم  ليجلا  اذه  اهشيعي 

ىتلا ةيئاوشعلا  ىداصتقالا  حاتفنالا  ةسايسو  ءاوسلا ، ىلع  ملعتملا 
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راجفنالاو ةقفلاو ، ىطسولا  تاقبطلا  ةشيعم  ىوتسم  روهدت  ىلإ  تدأ 
اهناكسب تويبلا  ظاظتكاو  ناكسإلا ، ةمزأ  مقافت  نم  هبحاص  امو  اكسلا 
تقلخو ةدقلا  ةنيدملا  بيكرت  تهوش  ىتلا  ةيئاوشعلا  نكاسملا  ةماقإو 

ةشيعملا طورش  دأ  ىلإ  رقتفت  ىتلا  ةثلاثلا » ةنيدملا  « ـ هسأ ب ام 
ةقيرطب ةملوعلا  قيبطتو  تامدخلا ، عاونأ  لك  ىلإ  اهراقتفال  ةيناسنإلا 

ىوقلا زكارمل  ديدج  نم  ةيعبتلاو  ىنطولا  لالقتسالا  نادقف  ىنعت 
كلذ روهظ  ىلإ  دقانلا  رظن  تدأ ىف  ةعمتجم  لماوعلا  هذه  ..ةيبنجألا 

بو هنيب  ةلماك  ةعيطق  ثودح  ىلإو  ءىش ، لكل  ضفارلا  بدألا 
ىلع صق  قيلعت  ىلإ  دوعأسو  .هيلع  قباسلا  بدألا  وأ ب  ىضاملا ،

.ليلق دعب  ىأرلا  اذه 

ةعومجم ( » رركتم تحن  : ) ىه لعأ ، ةثالث  اسملتلا ) ىم  (ـ تأرق ل
اهتعومجم نأ  فرتعأو  سيلوبويله ،) و( داز ) ايند   ) اتياورو ةيصصق ،»

ةصقلا ك ةصقلا  نف  وه  اذه  سيلف  ىنتمدص ، دق  ىلوألا  ةيصصقلا 
ليج بّاتك  هنم  ررحت  ام  ةعومجملا  هذه  زواجتت ىف  ىهف  هفرعأ ،

ةنكمألاو ةنمزألا  لخادت  لصي  ذإ  لبق ؛ نم  تركذ  ام  وحن  ىلع  تاينيتسلا 
لصي ..نشخلا  ىعقاولا  راوحلاو  ىرعشلا  ىعولا  رايتو  عقاولاو  ملحلاو 
ةعيرس تاطقل  نايحألا  ضعب  هبشت ىف  ةقوبسم  داعبأ غ  ىلإ  هلك  كلذ 

ةبتاكلا لهمتت   Close Up ةربكم تاطقلو  دهاشم  ىرخأ  نايحأ  ىفو  عباتتلا ،
ىتلا نيسلا  ةغل  انمدختسا  ام  اذإ  دهشملا  تاليصفت  رغصأ  دنع  اهيف 

.هاروتكدلل اهتلاسر  اهنع  دعت  ىتلاو  اسملتلا  ىم  اهبحت 

ىىأر ىف نع  ىنتلأس  كلذ ح  ىم » «ـ تلق ل ىننأ  فسأ ـ  لكب  ركذأو ـ 
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ةباتك اومجاه  نم  اهيف  عقو  ىتلا  ةطلغلا  سفن  تعقو ىف  .اهتعومجم 
متحتو هيلع ، تدوعت  ام  طقف  أرقأ  نأ  ديرأ  تنك  .ةباتكلا  انأدب  انليج ح 

.ةديدجلا ةباتكلا  هذه  تايلج  قوذت  نم  نكأل  تقولا  ضعب  ر  نأ 
لوانتي ىذلا  داز » ايند   » عيدبلا اثلا  اهباتكب  كلذ  ىلع  ىم »  » ىنتدعاسو
لوانتت لوقأو : .ةتيم  دلوت  ىتلا  اهتلفطل  مأ  دقف  ىه  ةديرفو  ةملؤم  ةبرجت 
هذهف .ىنمزلا  عباتتلا  نم  عون  ىأ  ةصقلا  سيلف ىف  حت ، لوقأ : الو 

ىلع ةضرتفم  عيباسأ  ةثالث  رور  اهمأ  لفتحتو  اهتوم  دعب  شيعت  ةلفطلا 
لكشتتو مألا ، هيلإ  ثدحتت  اًنينج  ةصقلا  ةياهن  رهظت ىف  ىهو  اهدلوم 

ةيئاكبلا نم  ةربن  دأ  نود  كلذو  لفطلا  اهقيقشو  مألا  ةيثالث ب  ةقالع 
اًقطنم ىف كانه  نكلو  .كأ  اًعجوم  حبصي  وهف  اذهلو  بولسألا ، ىف 

رواجتلا ال لالخ  نم  ظفاح ـ  ىربص.د  لوقي  ك  ققحتي ـ  درسلا 
/ ةيوارلا تناك  ىذلا  ليمجلا  تيبلا  دقف  ىعدتسي  ةنبالا  دقف  ..عباتتلا 
دقف عم  عيبلا  عاجرتسا  ثدحي  الو  كلذ ، مغر  عيب  ىذلاو  هبحت ، ةبتاكلا 

، ضقانتلا نم  عونلا  اذهو  .مألا  ةركاذ  اهتداعتسا ىف  عم  لب  ةنبالا ،
ىم دّوعتس  ىتلا  تاينقتلا  نم  ىضاملا  تايركذ  عم  ةظقيلا  مالحأ  رواجتو 

ةيلمع اًكيرش ىف  ئراقلا  حبصي  ثيحب  اهلبقت  ىلع  اهءاّرق  اسملتلا 
.لمعلا ىنعم  نيوكت  اًكيرشو ىف  اورلا ، نمزلا  نيوكت  ةداعإ 

ىرخألا اسملتلا  ىم  ةياور  عوضوم  اًضيأ  عاجرتسالاو ه  دقفلاو 
تدلو ىذلا  ناكملا  وه  ةياورلا  هذه  لطبلاو ىف  .سيلوبويله  ةليمجلا 

رمثتسم نرقلا  علطم  هسسأ ىف  ىذلا  ىرهاقلا  ىحلا  كلذ  ةياورلا ، هيف 
تاياور ىلإ  عونلا  ثيح  نم  ىمتنت  ىهو  .نابمإ  نورابلا  وه  يچلب 

هذه روحم  ناكملاب  تايصخشلا  ةقالع  لث  نيب  نكلو  ناكملا ،
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.ىم ةياور  ةرادصلا ىف  لتحت  ىتلا  ىه  ناكملا  ليصافت  نإف  تاياورلا ،
تايئزجلا مه  لاطبألا  وأ  لطبلا  اإو  ىحلا  الو  عراشلا  سيل  لطبلا 

، تارعلا لخاد  نكاسملا  بعتلا ، زاج  نإ  ناكملا  تيتفت  ةميمحلا ،
، اهجراخ تافرشلاو  فرغلا ، لخاد  ثاثألاو  نكاسملا ، لخاد  فرغلاو 

اًروكيد انه  ناكملا  سيل  .دعاقملا  شرفو  دعاقملاو ، ملسلا ، تاينحو 
ثدحلا وه  هنكلو  صاخشألا ، عنصت  ةئيب  ىتح  الو  ثادحألل  ةيفلخ  الو 

دسجتي تكوش ال  ةسملا  ةلطبلا  ةدج  دقفو  لوقلا ، زاج  نإ  ىساسألا 
دعقملا دوجوب  ىأ : ناكملا ، غارفب  اإو  اهتوم  ليصافت  نع  ثيدحلاب 

.ةدجلا دوجو  نود  هيلع  سلجت  نأ  ةدجلا  تداتعا  ىذلا 

هتانوك ال ناكملا  ةايح  ىه  ةياورلا  هذه  ةايحلا ىف  نإف  ىرخأ  ةرابعب 
هانفرع ىف ام  ىىأر  اًضيأ ىف  كلذ  زواجتيو  هلخاد ، صاخشألا  ةايح 

ةعزنلا نعو  ناكملاب ، لاطبألا  ىعو  نع  ةديدجلا  ةيسنرفلا  ةياورلا 
ىم لجست  سيلوبويله  ىفف  .ءايشألاو  تايئزجلل  ةدياحملا  ةيليجستلا 

انه يم  نأ  الإ  يم ،)  ) ةلطبلا لالخ ع  نم  ناكملا  ةايح  اسملتلا 
اهرابتعاب  ) تايصخشلاو ناكملا  ةايح  لقنل  اماك  درجم  نوكت  داكت 

، ءايشألل خسارلا  دوجولل  ةلمكم  ءاسفيسف  اهرابتعاب  وأ  ناكملل ،) ةيفلخ 
تايصخشلل ىوفعلاو  ضراعلا  دوجولا  اذه  نأ  اقح  شهدملا  نمو 

ول ثكب م  ىوقأ  ةايحو  اًدوجو  اهبسكي  ثاثألا  عطقو  نكامألا  طسو 
: ةروصلا هذه  اًعم  لمأتنلو  ةفدهتسملا ، ىه  تناك 

ءوض ةلاه  هسأرب  طيحت  تمص ، لمعي ىف  هبتكم  فلخ  سلاجلا  بألا  »
ةيفوكلاو ردصلا  لوح  ماكحإب  قلغم  بورلا  .رئاجسلا  ناخد  اياقبو 
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ةبتكملل ًاشم  ةأجف  هعبصإ  دو  ةبقرلا ، رصاحت  ةشوقنملا  ريرحلا 
سورال .رمحألا  سورال  .كلضف  نم  سوماقلا  اه  يم » : » ةلباقملا

وليك ةسمخ  اهنم  دحاولا  نزي  ةمخض  تادلجم  ةتس  نم  نوكم  رمحألا 
اه ..ال  .لوألا  دلجملا  بذجتو  ةبتكملا ، مامأ  يم  عكرت  .تامارج 

ىوهيو ب لوقصملا  بشخلا  حطس  ىلع  قلزنيف  عبارلا  بذجت  .عبارلا 
ىذلا ال ىسنرفلا  مالكلا  لك  هيتفد  عمجي ب  ليقث  سوماقلا  .اهيعارذ 
ليقث .فقتو  هلمحت  روصلا ، ىلع  ةجرفلا  بحت  يم  نكل  .هاوس  همهفي 

ةبتكملاو بتكملا  ةفاسملا ب  عطقتو  ْتليحن  ْعارذب  هنضتحت  اهنكل 
لوح رودت  نأ  بجي  انه » نم  : » ئمويو اهيلإ  هرصب  عفري  .ةقشم  ىف 

، مالكلا لك  نآلا  هيدي  .اًنسح ب  .هدي  سوماقلا ىف  هملستو  بتكملا 
«. سوماقلا ةبرتأ  اياقب  يم  ىفك  بو 

نم الإ  بألا  ةيصخش  دسجتت  ةياورلا ال  نم  لوقنملا  عطقملا  اذه  ىف 
لتحيو رونلا ، ةلاهو  رئاجسلا  ناخدو  ةيفوكلاو  ىلزنملا  بورلا  لالخ 

نكلو بوتكملا ، دهشملا  مظعم  هلقن  ةيلمعو  سورال  سوماق  فصو 
نيب .ئراقلا  نهذ  اًرفح ىف  هرفحي  ءايشألا  طسو  بألل  ضراعلا  دوجولا 

ىرخألا تايئزجلا  لك  لثم  ةصاخلا  هتايح  اًضيأ  سورال  سوماق  شيعي 
، ةفرشلا طالب  ةفرشلا ، عرزلا ىف  صصأ  لمعلا : اذه  اهب  محدزي  ىتلا 

عاونأ قعالملاو ، قابطألا  ةدقلا ، ديجاجسلا  ةيجاجزلا ، ذفاونلا 
جانف نويزفلتلا ، ةفرغ  مدخلا ، سبالمو  ةداسلا  سبالم  تالوكأملا ،

هذه اع  عنصت  ءايشألاو  ثاثألا  عطقو  تاودألا  فالآ  وأ  تائم  ةوهقلا ، 
ةثمو ةلقتسم ، ةايح  تلق ـ  ك  اهلك ـ  بستكتو  ةديرفلا ، ةياورلا 

مألاو بألاو  يم  ةيقيقحلا : تايصخشلا  لثم  اهلثم  روطتتو  ةمهمو ،
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نأ ةشهدلا ىف  ثي  ام  كانه  سيلف  اذهلو  ناجلاو ، ةدجلاو  تعلاو 
: مياهكرود ليمإ  ةرابعب  اهلمعل  اسملتلا  ىم  مدقت 

نوكتي ةقدلا  اندرأ  نإو  ةطشنلا ، عمتجملا  رصانع  مهدحو  مه  دارفألا  »
«. ءايشألا نم  اًضيأ  عمتجملا 

اًضيأ اهنكلو  رّوطتت ، ةياورلا  هذه  ءايشألا ىف  ّنإ  لبق : نم  تلق  دقو 
الو ةيفطاع  ةغل  تلق ـ  ك  مدختست ـ  ةبتاكلا ال  ّنألو  .دّدبتتو  تو 

زاج نإ  ةفاّفش ، ةيفاص  ةغلب  هليجستب  ىفتكت  لب  ًاليمج  ًايضام  رت 
.اًماليإ كأ  حبصي  دقفلاب  ساسحإلا  ّنإف  بعتلا ،

عيطتسأ ال  ةملكلا ، ىنع  ةليمجو  ةديدج  ةباتك  اسملتلا  ىم  بتكت 
كلذكو ةزجوملا ، ةملكلا  هذه  اهتايلج ىف  لك  ىصقتسأ  نأ  فسألا  عم 

هملاع مهنم  لكلو  اهليج ، نم  بّاتكلاو  تابتاكلا  لضفأل  ةبسنلاب  لاحلا 
، ةياورلا درس  ةئيرجو ىف  ةديدج  قطانم  ماحتقا  ىلع  هتردقو  صاخلا 
ىضام عم  ةعيطق  ديدجلا  بدألا  اذه  ّلث  له  وه : مهملا  لاؤسلا  نكلو 
كلذ ىلإ  حمل  هيلع ك  ةلالطإ  تمّدق  ىذلا  ثيدحلا  ىرصملا  بدألا 

لصاوتلا ب رصانع  ّنإ  ىدنع  ظفاح ؟ ىربص  روتكدلا  بوهوملا  دقانلا 
ليج زاجنإ  نع  هتلق  ام  انّركذت  ول  لاصفنالا ، رهاظم  نم  ىوقأ  لايجألا 
نعو ىصصقلاو ، اورلا  درسلا  نمزلا ىف  كيكفت  لاجم  تاينيتسلا ىف 

جتحيو هب ، طيحملا  عقاولا  ىلع  رطيسي  ىذلا ال  دضلا  لطبلا  ةيصخش 
تايصخشلا ةشاشه  ضقانتلاو ب  هنع ، هلاصفناب  عقاولا  اذه  ىلع 

تاينيعستلا بّاتك  ّنإ  لوقنسف : كلذ  انركذت  ول  ةيجراخلا ، ةئيبلا  ةبالصو 
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دق اًضيأ  عقاولا  ّنإ  .نكمم  ىدم  دعبأ  ىلإ  صئاصخلا  هذهب  اوعفد  دق 
ةجردلا هذه  هنع  بعتلا  ىضتقا  ثيحب  نكمم  ىدم  ىصقأ  ىلإ  روهدت 

نأ وهو  مهأ ، بناج  مئاقو ىف  انه ، مئاق  لصاوتلا  نكل  فرطتلا ، نم 
لجأ نم  ةبضاغو  ةيلاع  جاجتحا  ةخرص  ىه  ديدجلا  ليجلا  اذه  تاباتك 

ناسنإلا ةمارك  لجأ  نمو  ةبئاغ ، ةلادعو  ةدوقفم ، ةثك  تايرح  دادرتسا 
.هتماركو ناسنإلا  قحس  ىلع  لمعي  هيف  ام  لك  نمز  ىف 

ةيويحلو بوهوملا ، ليجلا  اذه  حلاصل  ةداهش  ىنعملا  اذهب  لصاوتلاو 
.ثيدحلا ىرصملا  بدألا 

ةيفص ىتلاخ   » ةياورل بتاكلا  ةمدقم  كأ يف  ليصفتب  كلذ  عجار   (4)
«. ريدلاو
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اثلا مسقلا 

ىرخأ تاربع 
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ةياورلا ىف  ةايحلا   .. مناغ ىحتف 

ىه ةايحلا  ةورذ  .كأ  توملل  كضرعت  ناك  كأ  ةايحلاب  ترعش  لك  »
..انداسجأ ضعب  وه  تو  ىذلا  .توملا  بو  اهنيب  ةلصافلا  دودحلا 

يالملا يالم  ةيقابف ىف  ةايحلا  امأ  انسوفن ، ضعب  ..انلاكشأ  ضعب  وه 
«. هللا ءاش  ام  ىلإو  اًدغ ، نودلويس  نيذلاو  نآلا ، ءايحألا  رشبلا  نم 

(. وت ةياكح  مناغ : ىحتف  )

مناغ ىحتف  توص  لب  ىبنلا ،»  » ناربج ىف توص  وه  اذه  سيل  معن ،
نكلو .ربقلا  ءارو  نم  انيتأي  هتوصو  ربكأ  ةوق  نآلا  بسكت  ةلاسر ، انل  لقني 

وه مأ  توملاو ، ةايحلا  ةفسلف  ركفم ىف  اور  مناغ ؟ ىحتف  وه  نم 
« لبجلا  » بحاص نآلاو ، انه  عمتجملاب  لوغشملا  ىعقاولا  اورلا 
صوغت ىتلا  ةيبعتلا  ةياورلا  بتاكو  فنعلا » نم  ثك  بحلا  نم  ليلق  و«
بنيز  » طاألا ك ىف صوخشلل  ىسفنلا  ليلحتلاو  مالحألا  اع  ىف 

انأجاف ىذلا  ىزمرلا  بتاكلا  مأ  لجلاو ،» نسحلا  تس  و« شرعلاو »
؟» راطق رأفو ىف  طق   » ةياورب هتايح  تايرخأ  ىف 

هلعأ ىلإو  اًعيمج ، لعألا  هذه  ىلإ  ةدوعلا  تقولا  حاتأ ىل  ول  تددو 
بتاكلا اذه  رهوج  ىلإ  لوصولاو  اهراوغأ  ربس  ةلواحمل  ىرخألا ؛

ءىلم رصع  ىلع  اًدهاش  نوكي  نأ  عاطتساو ، دارأ ، ىذلا  قلقلا ، ىصعلا ،
.كشلاو بارطضالاب 

نع ةداهش  مدقأ  نأ  ّىلإ  بلط  دق  بلط  نسح  .د  رعاشلا  قيدصلا  نكلو 
ةزيجو  ةلهم  اطعأو  عادبإ ، ةلجمل  هاندقف  ىذلا  بكلا  اورلا  اذه 
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ةركاذ ىلع  دتعالا  مث  هلعأ ، نم  دحاو  لمع  ىلإ  ةدوعلا  ىوس  حتت ىل 
.فسألا عم  اهب ـ  قثوي  دعي   

نم هقح  اورلا  ءاطعإ  ىصقت ىف  بتاكلل  ىتبحم  نذإ  رفغتلف ىل 
ةداهش اهرابتعاب  ةملكلا  هذه  ىلإ  ئراقلا  رظنيلو  ثحبلاو ، سردلا 
.نآ رثؤملاو ىف  لزتعملا  بتاكلا  اذه  هانع ىل  ام  ىلع  ةعضاوتم 

هذه أدبأ  نأ  بحأ  ىنكلو  ًاليوط ، اًراوح  هعم  لدابتأ  و  ًاثك ، هقتلأ   
تفصع ىتلا  تاينيعبسلا  تاونس  اًعم ىف  انعمج  فقو  ةداهشلا 

نع تدعبأ  دق  تنكو  ماع ٦٧٩١م ، كلذ ىف  ناك  اًعيمج ، فقثملاب 
فرشي ناك  ىتلا  ربانملا  لك  رشنلا ىف  نم  تعنُمو  ةعاذإلا ، ىلمع ىف 

ام رخآ  ناكو  ىعابسلا ، فسوي  موحرملا  ريزولا  ةمكحم  ةضبقب  اهيلع 
لاقم رشن  ليزهلا  بترملا  دنسي  قزر  درومكو  بعتلل ، سفنتمك  ىقبت ىل 

: نم لك  كاذنآ  اهريرحت  سأري  ناك  ىتلا  فسويلا  زور  ايعوبسأ ىف  ىدقن 
ىسيئرب لاصتالا  ىضتقي  ىلمع  نكي  .ظفاح   حالصو  مناغ  ىحتف 

ملستو عوبسأ ، لك  تالاقملا  ميلست  ىلع  رمألا  رصتقاو  ريرحتلا ،
ام ناعرس  نكلو  .رهش  لك  لوأ  اهيلإ ىف  ةجاحلا  س  ىتلا  ةأفاكملا 

ءاجرإو رشنلا ، ليجأتو  تالاقملا ، نم  فذحلا  أدب  بعاتملا : تأدب 
، انه تسل  كنأ ، ىنعت  ىتلا  فئارطلا  كلت  لكو  تآفاكملا ، فرص 

هذه لثمل  باحسنالاو  جاجتحالا  فرت  كلمأ  نكأ  .بيحرت و  عضوم 
، مهفأ مساح ل  فرصت  نم  دب  كانه  نكي  ملف  ةطيسبلا ، تابعادملا 

ـ  ةفاحصلا خيرات  ردان ىف  ثدحب  عوبسأ  تاذ  تئجوف  دقف  اذكهو 
قيلعت هنم  ترقف  وأ  ةرقف  لك  دعبو  ىلاقم  رهظ  ذإ  هعون ـ  نم  ديرف  هلعلو 
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( فسويلا زور   ) نكلو بتاكلا ، ىأر  وه  اذه  نأ  هدافم  سوق  ليوط ب 
ادر تبتكف  لصت ، الأ  نم  غلبأ  ةلاسرلا  تناك  .ىأرلا  اذه  ىلع  قفاوت  ال 

ًالاقم بتكي  نأ  بتاك  عم  فلتخي  نأ  ديري  نم  ىلع  نإ  هيف : لوقأ  ًائداه 
درلا تلمح  .ةفلاخملا  هئارآب  هعّصريو  هلاقم  هوشي  نأ  ال  هيلع ، درلا  ىف 

لك ىلع  كقفاوأ  : » لاقو داتعملا ، هئودهب  هأرقف  مناغ ، ىحتف  ذاتسألا  ىلإ 
لحارلا قيدصلا  ةرادإلا  سلجم  سيئر  بتكم  ىلإ  ىعم  دعص  مث  ةملك ،»

ىدبأ .درلا  اذه  رشن  ىلع  هتقفاوم  ذخأل  ىواقرشلا ؛ نمحرلا  دبع  ذاتسألا 
دبال ناك  هنإ  لاق : ظفاح  حالص  ذاتسألا  نكلو  ىفقومل  ًهفت  ىواقرشلا 

فسويلا زور  نإو  ريزولا ، ةدايس  بضغت  الاقم  نأل  لخدتلا ؛ اذه  نم 
نأو فقوملا ، اذه  زواجتأ  نأ  ىغبني  ىننإ  ليقو : اهسفن ! ىمحت  نأ  دبال 
رشني ام   ىننإ  تلق : .ريزولا  بضغت  ةيعوبسأ ال  تالاقم  ةباتك  لصاوأ 
مناغ ىحتف  عفادو  عبطلاب .) بولطملا  وهو   ) تالاقم ىأ  بتكأ  نلف  درلا 

ىلع ىرظن  ةهجو  ضرعأ  نأ  ىفو  بعتلا ، ةيرح  ىقح ىف  نع  اراح  اًعافد 
اًما ةجئار  تناك  ىتلا  تابعتلا  هذه  لثم  نكلو  لقألا ، ىلع  ءارقلا 
ةصاخ قيبطتلا ، ةليحتسم  تناك  ناإلاو  ملعلا  دهع  نسلألا ىف  ىلع 

.ءارزولا بضُغي  نم  ىلع 

ىنكلو فسويلازور ، بو  ىنيب  ام  قارفلا  ىه  ةبيرغلا  ةلباقملا  تناكو 
تللظو مناغ ، ىحتفل  فقوملا  اذه  زازتعا ، لكبو  ًااد ، رركأ  تللظ 

.اًزجاعو ًاطبحمو  ًاملأتم  ىنعدوي  وهو  هينيع  ةرظن  ركذأ 

مناغ ىحتف  ناكو  الإ  ةليلق ، روهش  وأ  عيباسأ  كلذ  ىلع  ِض  هنإ   مث 
ةيذيفنتلا ىف مهزكارم  نع  اودعبأ  دق  اًعيمج  ظفاح  حالصو  ىواقرشلاو 
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ةلودو ءارزولا  ءاضرإ  ىلع  مهنم  صرحأ  مه  نم  ءاجو  فسويلازور ،
! ناإلاو ملعلا 

ةياكح  » ةليمجلا مناغ  ىحتف  ةياور  ةءارق  ىلإ  دوعأ  انأو  هلك  كلذ  تركذت 
انأو هتركذت  .ةيئاورلا  هتازاجنإ  مهأ  نم  ثكلا  ىىأر  دسجت ىف  ىتلا  وت »
ةميق نع  لءاستي  وهو  ةياورلا ، كلت  ىف  ىوارلا ، / اورلا ةح  نع  أرقأ 

.تلكلا

ام ضعب  مهفأ  أب  ىسفن  عنقأ  نأ  ديرأ  له  هيغبأ ؟ ىذلا  ام  : » لوقيف
نإ ةدئافلا ؟ ام  نكلو  لدعلاو ؟ ملظلا  نع  ناسنإلا  همهفي  نأ  بجي 

اهل نوكت  دقو ال  ءىش  لك  تسيل  راكفألا  نإ  .راكفألا  سيل  بولطملا 
«. لمعو فرصت  الب  قالطإلا  ىلع  ةميق 

هسفن نع  ثدحتي  ةرابعلا  هذه  مناغ ىف  ىحتف  نإ  لوقأ : نأ  ديرأ  ال 
ههجو نع  ةعنقألا  ىّرعي  هنكلو ال  لعفي ، ناك  ار  .ًافارتعا  لجسيو 

نيذلا  فقثملاو ، بّاتكلا  نحن  اًعيمج ، انهوجو  نع  لب  هدحو ،
فورظ ىفو  ددحم  نمز  ىف  لمعو ،» فرصت   » ىلإ راكفألا  لوحن 

نع لاؤسلا  نع  ةباجإلل  ةلواحم  نوكت  اهلمكأب  ةياورلا  داكتو  .ةددحم 
.دوعقلا اذه  رسلا ىف 

نويعويشلا هل  ضرعت  ىذلا  بيذعتلا  ةصق  ًافورعم ، ًاثدح  حت  ةياورلاو 
تحت مهنم  دحاو  عرصمو  ماع ٩٥٩١ ، ةنسلا  سأر  ةليل  نولقتعملا ىف 

نم ثكلا  نودجي  ةرتفلا  كلت  خيراتب  نومتهملاو  .عشبلا  بيذعتلا  ةأطو 
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.د باتك  بيذعتلا ىف  اذه  عئاقو  نع  ةياورلا  درت ىف  ىتلا  ليصافتلا 
، ةباينلا تاقيقحت  ىفو  نويرصانو ،» نويعويش   » ديرفلا حاتفلا  دبع  ىحتف 

ىدهش داهشتسا  ىلإ  ىضفأ  ىذلا  بيذعتلا  نع  روشنملا  ءاضقلا  مكحو 
ثادحألا هذه  اهيف  درت  ةثك  ىرخأ  عجارم  كانهو  .لقتعملا  ةيطع ىف 

كلذ نكلو  هتياور ، ةباتك  ديكأت ىف  لكب  مناغ  ىحتف  اهنم  دافأو  ةعجفملا ،
فرعي نمل  ةبسنلاب  ىتح  هتلاصأو  هلمع  ةّدج  نم  ةدحاو  ةّرذ  صقني   

ـ  ثهال عاقيإ  اهفرعت ىف  كلعل  ىتلا  ثادحألا  عباتت  تنأف  .ليصافتلا  لك 
.ماتخلا رطس  ىتحو  ةحفص  لوأ  نم  ةظحل ـ  رتفي  ال 

، كش نود  كلذ  رود ىف  مناغ  ىحتف  هب  زي  تللا  ةفرحلاو  ةبهوملل 
.ثادحألا ال هقايس  تجردت ىف  ىذلا  اورلا » ركفلا   » وه مهألا  اإو 
نك ىتلا  وأ  ةياورلا  اهيلع  صنت  دق  ىتلا  ةدرجملا  راكفألا  كلذب  دصقأ 

ىتلا ةيلقعلاو  ةينادجولا  ةلاحلا  دصقأ  لب  اهثادحأ ، نم  اهجتنتست  نأ 
هم كيعوال  وأ ىف  كيعو  ةخسار ىف  ىقبت  ىتلاو  ةياورلا ، اهيف  كعضت 

.اهراكفأو اهثادحأ  ىسنت  نأ  دعب  ىتحو  اهتءارق ، ىلع  دهعلا  كب  دُعب 
ةميظعلا ةياورلا  لعجي  ىذلا  وه  قيمعلا  لاعفنالا  نم  عونلا  كلذ 

.كنم ًايقاب  اًءزج  ةمهلملا  ةديصقلاو 

نإف وت » ةياكح   » ىفو .ةياغلا  هذه  ىلإ  لوصولل  لماكتت  ليصافتلا  لك 
بيذعتلا ثادحأ  لقن  وه  لئاسولا  نم  مناغ  ىحتف  همدختسا  ام  عربأ 

وأ دياحم  ٍوار  ناسل  ىلع  ال  ىوسلا ، لقعلا  ىلع  اهمهف  ىصعتسي  ىتلا 
ىوري ىذلا  هسفن ، دالجلا  ناسلب  لب  ةيحضلا ، ناسل  ىلع  الو  فطاعتم ،

، لعف ام  ىلع  اًمدان  اًدالج  سيل  وهو  .ةدع  نسب  اهعوقو  دعب  ثادحألا 
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تاظحللا ضعب  ىفو  ءودهب ، هصقي  وه  لب  هادي ، تفرتقا  ام  عشبتسي 
« ةردان ةعتم   » اهل ليثم  ةوشن ال  ةظحل  نع  ثدحتي  وه  اأك  عاتمتساب 
اهيف ةعتم  رمعلا .)...(  تالفح  نم  ةلفح  موثلك ىف  مأ  عس  ةعتم  قوفت 

..مهتبيه ىدحت  ىذلا  لوبخملا  اذه  نم  ىفشتلاو  ماقتنالا  ةبغر ىف  اًضيأ 
هدسج نوكي  فوسو  شوحلا ، ضرأ  هفنأ ىف  مشهي  نأو  طقسي ، نأ  دب  ال 

ىقلتل ًابسانم  ًائيش  رخصلا ، ةلتك  هبشي  ىذلا  مخضلا  هسأرو  عبرملا 
.مادقألا تالكرو  تاوارهلا  تابرض 

اًشحو سيل  ةعتملا  كلت  لك  لتقلا  دهشم  دجي ىف  ىذلا  دالجلا  نكلو 
هسفن ربتعي  لقألا ال  ىلع  وه  وأ  ةياورلا ، همدقت  كلذ ك  عم  ايمدآ 

كردي نأ  نع  دودحملا  هؤاكذ  رصقي  ايبغو  ًائيذبو  ًايساق  نوكي  دق  .كلذك 
هسفنل هب  رربي  ىذلا  هقطنم  كلذ  عم  هيدل  نكلو  بكترا ، ام  ةعاشبو  ةلالد 
هسفن بصني  ىذلا  عمتجملاو  اهمدخي  ىتلا  ةلودلا  ىمحي  وهف  هلعفي ؛ ام 

ىقيقحلا ىف نفلا »  » نأل ةطلغ ؛ جسلا  توم  نأب  فرتعي  وه  .هل  ًايماح 
لب باذعلا ، عاونأ  لك  دحأ  ىأ  موست  نأو  ءاشت  نم  برضت  نأ  وه  هيأر 

كرتت ىف نأ  نودو  تو ، نأ  نود  نكلو  توملا ، ةفاح  ىلإ  ًالعف  هب  لصت 
سايقم وه  اذه  .بيذعتلاو  برضلا  ىلع  دهشت  ةحضاف  اًراثآ  هدسج 
ةلماعملاو جسلا  قوقح  نع  ثيدح  نم  هادع  امو  ةءافكلاو ، ةربخلا 

ىأ دحأ ىف  هب  فرتعي  الو  جذسلا ، الإ  هقدصي  جذاس ال  مالكف  ةيناسنإلا 
تام نىذلاو  مهبذع ، نيذلا  يعويشلا  ءالؤه  نإ  مث  اعلا ، نجس ىف 
امو منهج ، مهصمو  نويحابإو  ةرفك  مه  دصق ، نع غ  مهنم  دحاو 

فوس ىذلا  باذعلا  طيحم  نم  ةرطق  وأ  ةرذ  الإ  وه  ام  باذع  نم  هنوقالي 
!؟ ةجضلا هذه  لك  َميفف  ، ةرخآلا مهب ىف  قيحي 
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( ىدهز  ) دالجلا ناسل  ىلع  ةياورلا  قطنملا ىف  اذه  ئراقك  تنأ  عباتت 
عقوب كساسحإ  فعاضتيف  هبابش ، هلعف ىف  ام  هرمع  فيرخ  رربي ىف  وهو 

ىوارلا ناسل  ىلع  اهسفن  عئاقولا  كلت  تدرو  ول  ثكب م  كأ  بيذعتلا 
ةبغرلاو ىف قيدصتلا  مدعو  بضغلا  كلخاد  جزت ىف  ةيحضلا ، وأ 
نم ةظحل  فرعيس  له  .هيلإ  لوئيس  امو  دالجلا  كلذ  هيلإ  لآ  ام  ةفرعم 

له هترج ؟ ةلالد  ام  ةظحل  قيضلا ىف  هلقع  بعوتسيس  له  مدن ؟
ىزمرلا باقعلا  كلذ  غ  لعف ، ام  ىلع  ًالداع  ًاباقع  ام  ةظحل  ىقليس ىف 

؟ ةحيضفلا تعاذ  نأ  دعب  دعاقتلا  ىلإ  هتلاحإب  هباصأ  ىذلا 

ديزملاب كدوزي  اورلاو  تاحفصلا ، عباتت  تنأو  كسفن  لأستو  لعفنت ،
دهشت تنأهف  .هفده  ىلإ  لمعلاب  لوصولا  كراشت ىف  لو  لأست ؛ ل 

هلتق ىذلا  ةيحضلا  نبا  وت ) و( هرمع ، ةياهن  دالجلا ىف  عقوتم ب  ًءاقل غ 
دجي عئاض ال  باش  وت ) ( ؟ رخآلا ةقيقح  هنم  لك  فرعي  له  .ىدهز 
نع ًافكت  سيل  ىدهز ، هانبتي  ًافده ، هسفنل  فرعي  هنأ  ودبي  الو  ًالمع 
ةرج تناك  اهنأب  ًالصأ  هسفنل  فرتعي  ىتلا ال   ) هدلاو قح  هترج ىف 

ًالمأو ادنك ، ىلإ  رجاهو  هكرت  ىذلا  هنبا  نع  ضيوعتك  اإو  انيأر ،) ك 
دي هل  نود  ًالاجر  ةبرغلا  ىذلا ىف  هنبا  قيرط  هللا ىف  عضي  نأ  اًضيأ ىف 

(! وت  ) عم وه  لعف  لثم  نوعلا 

/ اورلا ةيصخش  طسولا  ىقبتو ىف  ةاسأملا ، ابطق  نذإ ه  وت ) ىدهز و(
فرعيو اًعم ، هفرعي  ىذلا  لقألا  ىلع  وأ  فرطلا ، قيدص  ىوارلا ،

ىذلا دهاشلا  ءدبلا ، هنع ىف  انثدحت  ىذلا  فقثملا  وه  هنم ، لك  ةقيقح 
ىتلا تافارتعالا  هتعّور  .لعفلا  نع  زجعلا  هبذعي  ىذلاو  ءىش  لك  فرعي 
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فرتعأ أ نأ  بجي  : » ةرشابم همض  مامأ  هتعضوو  ىدهز  نم  اهعمس 
ةباجإ نآلا  ىتح  بتكأ  ىنكلو   ةعاجشلا ، ةلئسألا  نم  ًاثك  ترثأ 

لعأ ةهجاوم  نع  زجاع  انأ  له  ىسفن : تلأسو  .ةدحاو  ةعاجش 
ضعب ناهل  بسحف  ًاتوم  رمألا  ناك  ول  لتقلاو ؟ بيذعتلاو  شطبلا 

ناسنإلا ةلوجر  اهيف  نوردهي  ىتلا  تالفحلا  نوميقي  مهنكلو  ءىشلا ،
ىلإ ىنفيخي  ىذلا  وه  اذه  له  .ايح  لاز  ام  وهو  هميطحت  نوننفتيو ىف 

.»؟ للشلا ةجرد 

ةبغر ىلإ  هدوقي  اًما  هتارربم  ىعيو  هيعي  ىذلا  للشلا  كلذ  نكلو  ار ،
، هكولس كرحت  ىتلا  ىه  اهنكلو  اًما  هسفنل  اهب  فرتعي  ةبغر ال  ةنونجم ؛

وهو هيبأ ! دالج  نم  ةيحضلا  نبا  مقتني  نأ  ام ، ةيضرأ  ةلادع  ققحتت  نأ 
ىدهز ءاوللا  وت )  ) لتقي نأ  ةدئاف  ف  : » فنعب هسفن  ةبغرلا ىف  كلت  مواقي 

(.. وت  ) عايض ىلإ  الإ  ىدؤي  نل  جذاس  ادب  ىنعم  اذه  هيبأل ؟ مقتنيل 
لتق نإ  ..اذه  نم  كأ  الو  ارشو  ةقح  ..لتق  ةرج  اًعايض ىف  نوكيس 

ىلإ جاتحي  رمألا  ..ةلادعلا  ققحي  نلو  دلبلا ، حلصي  نل  ىدهز  ءاوللا 
ام نذإ  ..هب  نونمؤي  نمم  سانلا  يالم  مث  فالآ  هب  موقي  مخض  لمع 

.»؟ ىسأر ىلإ  ءادوسلا  رطاوخلا  هذه  بلجي  ىذلا 

هعارص هعم ىف  ئراقلا  طرويو  هسأر  اهضيقنو ىف  ةركفلا  ىوارلا  ريدي 
نأل هعفدت  ىتلا  ىه  هنم  ربكأ  ةوق  نأ  ةياهنلا  ودبي ىف  ىتح  مومحملا ،

لثم ددرتي  مأ  اذه ، ىلإ  ىعسي  لهف  هيبأ ، لتاق  وه  ىدهز  نأب  وت ) (ـ حوبي ل
ىوارلا تلماه : ةقيقحلا  هيأو ىف  لتاقلا ؟ نم  ماقتنالا  تلماه ىف 

هديب ال  هغ ، ةطساوب  اإو   ) ملظلا نم  مقتني  نأ  ديري ، الو  ديري ، ىذلا 
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؟ مجُحي هنإف  انل ، ودبي  يفو  فرعي ، ىذلا  نبالا  مأ  هملقب ،)! الو 

نم ةمومحملا  ةخألا  لوصفلا  كلت  عباتت  تنأو  كسأرب  رودت  ةلئسأ 
ىدهز ىف ءاوللا  تو  نأ  دعب  ىتح  ةباجإ  ىلع  اهل  عت  الو  ةياورلا ،

هتباصأ دق  ةبونلا  كلت  ْنكت  نإو  .بيبطلا  دكؤي  يف  ةيبلق  ةبونب  ةياهنلا ،
(! وت  ) عم اًديحو  هتفرغ ، وهو ىف 

ثدح ىف ىذلا  ام  اًدبأ  نافرعتس  ئراقلا  تنأ  الو  ىوارلا ، اورلا  ال 
! تام فيك  الو  ةخألا ، ىدهز  تاظحل 

ةليمج ةياور  تبسك  دقف  ةباجإلا ، قي  ترسخ  دق  نكت  نإ  كنكلو 
ةايحلا ىنعم  نعو  لدعلا ، ىنعم  نع  اهتلئسأ  ًاليوط  كعم  شيعتس 

راصتخاب ةياورلا  حبصتس  لعفلاب ، اهتاقالعو  ةملكلا  رود  نعو  توملاو ،
.لبق نم  تركذ  كنم ك  اًءزج  اهنم  غرفت  نأ  ذنم 

؟ كلذ نم  كأ  ىلإ  بتاك  ىأ  حمطي  َميفف 

لئاسولا ضعب  بأ  نأ  زجوملا  ضرعلا  اذه  لالخ  نم  تلواح  دقو 
لخدي ل  هئراق ؛ نادجو  ىلإ  ذافنلل  مناغ  ىحتف  اهمدختسا  ىتلا  ةينفلا 

؛ تايصخشلا عم  لعفلاب  هئراق  طّروي )  ) هانيأر ىنغلا : هملاع  بلق  هب ىف 
هذه تالاعفنا  اًكيرش ىف  حبصي  ىتح  هتالابمالو  ئراقلا  دايح  دعبتسيل 
شيعي ىأ : ددرتيو ، ىنمتيو  فاخيو  طخسيو  بضغيو  حرفي  ةيصخشلا :

.ةءارقلا لعف  ءانثأ  ةلماك ىف  ةايح 
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دقُعلاب دقنلا  ةغل  ىمُسي ىف  ام  اورلا  دعبتسي  فدهلا  اذه  ىلإ  لوصوللو 
نإ اًرطؤم  ثدحلا  اذه  ىلع  ىقبي  ىسيئرلا ، ثدحلا  مدخت  ىتلا  ةيوناثلا 

عاقيإلا كلذ  انه  نمو  هدحو ، هزاربإل  ليصافتلا  لك  بصتو  بعتلا  زاج 
.ةياورلا ئراق  هعم  شيعي  ىذلا  ثهاللا 

اذه ةرولب  ىلإ  ىضفي  ام  الإ  اهنع  فرعن  ةيسيئرلا ال  تايصخشلا  ىتحو 
ةيوازلا هذه  نم  ةيبعتلا  ةياورلا  طاألا ىف  ىلإ  برقأ  ىهو  ثدحلا ،

ةيقيقح تايصخش  ةدرفتملا ـ  اهتايح  ليصافت  لضفب  اهنكلو ـ  اهدحو ،
فطاعتت خلإ ، ..فقثملا  ةيحضلاو  دالجلا  درجم  ال  محلو ، مظع  نم 

.ّةيح تايصخشك  اهنم  رفنتو  اهعم ،

عارص مناغ  ىحتف  تاياور  نم  اهغ  ىفو  ةياورلا  هذه  عارصلاو ىف 
ةرجلا ىلع  ىضم  دقف  حيرص ، رشو  قلطم  سيل ب خ  وهف  غوارم ؛

درتسي نأو  هبنذ ، نع  رفكي  نأ  هلئاسوب  دالجلا  هلالخ  لواح  نمز  ةيلصألا 
هنإ مث  خلإ ، وت ...)  ) ىنبتبو مارحلا ، هللا  تيب  ىلإ  جحلاب  هسفنل ، همارتحا 
ةيحضلا ىف نبا  وأ  ةيحضلاو ، ىح ! دالج  دالج ال  ىضام )  ) عقاولا ىف 

صخشلا اذه  نم  ماقتنالل  ىفاكلا  سحلا  هسفن  دجي ىف  ال  ةقيقحلا ،
اورلاو .ةلوفطلا  ذنم  هتايح  ترمد  ىتلا  هترج  َسني  نإو   ىهتنملا ،

.اذكهو هفوخ ، لكب  لعفلا  نع  صكنيو  هلقع ، لكب  لدعلا  ديري 
لصفلا كلذ  ا ىف  ، ةياورلا ءازجأ  لك  ىلع  ةغوارملا  ةينبلا  هذه  سكعنتو 
ام لك  دروي  ًافرص  ايركف  اًراوح  ودبي  ىذلاو  داقنلا ، ضعب  ّح  ىذلا 

ىلع دري  ءزجلا  اذهف  اهساسأ ؛ نم  اهضقني  ام  لكو  ةيعويشلا ، نع  عفادي 
نع بعتلا  ةمزأ  ةظحل  ىف  هتركاذ ، هليصافت ىف  ديعتسيو  ىوارلا ، ناسل 
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لب اًدرجم  اًركف  حبصي  انه ال  نمو  لعفلا ، نع  هدوعق  ريربتو  هتح ،
.ةياورلا ثدح  نم  اًءزج  حبصي 

ةغص ةياورلا  هذه  ءانبل  تركذ ـ  ك  لماكتت ـ  نذإ  تايئزجلا  لك 
، مناغ ىحتف  لعأ  رئاس  ىلإو  اهيلإ  ةدوعلاو  ةميقلا ، ةبكو  مجحلا 

.عدبملا بتاكلا  اذه  ليحرب  بدألا  هرسخ  ام  ىد  رعشن  انلعجت 

ىقبأو ربكأ  ةايحلا  نإ  اهسفن : ةياورلا  هذه  انل ىف  لوقي  مناغ  ىحتف  نكلو 
هتايح ىنغأ  دق  وهو  .اهل  مدقن  ام  ردقب  اهيف  رمتسن  اننإو  ءايحألا ، نم 

.نمزلا عم  ٍقاب  ءاطع  نم  همدق  ا  لعفلاب  انتايحو 
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لمجلا حاتفلا  دبع 

نطولاو سانلا  قشاع 

.بعصلا نمزلا  حاتفلا ىف  دبع  اي  انكرتت  اذ  تنأه 

انكرتت كب  اذإف  رصم ، دوع  ّبلصي  ىذلا  ردانلا  كندعمل  لاثمأ  نع  ثحبن 
.هاچ حالصو  سيردإ ، فسويو  ىقح ، ىيحيب  مهب : قحلتل 

.ّدعلا اذه  نع  اًَروف  ملقلا  ّفكأ  ىنكلو 

.تقو ىأ  حاونلا ىف  تببحأ  كبسحأ  ف 

ًااد كتاكحض  عمسن  انك  .كحضت  تنكو  لمعت ، تنك  تنأ 
اننكلو  كب ، طيحي  نم  لب  كب ، طيحي  ام  لك  ىلع  ةعذاللا  كتاقيلعتو 

، تاراشإ انل  كرتت  تنك  دقف  كلذ  عمو  كنزح ، تاظحل  ىرن  نكن 
نبال تيبلا  نيذه  ىنعم  الإو ف  اهمهفنو ، اهربدتن  نأ  بجي  تامالع 

«: تمصلا حاوطو  نومآ   » ردانلا كلمعل  هب  مدقت  سورع 

سأ ـ ـخ ا ـ  

ه   ً و 

سا ـ ـ مـن  ا
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ه؟ و   

* * *

؟ نطولاو سانلل  هقشع  لمجلا ىف  حاتفلا  دبع  قاف  نم 

نم ةيربلا  كلت  خرصي ىف  نايدولاو ، ىراحصلا  رصم  بوجي ىف  ناك 
مكف هيديرمو ـ  هءارقو  هذيمالت  نحن ـ  امأف  .مدقتلاو  خلاو  لجلا  لجأ 

اّنك اًضيأ  نحن  ّانأ  ديب  هملح ، ققحتي  نأ  ديرنو  انل ، هديرنو  انعم ، هديرن  انك 
.سأفلا خبطن  اّنك  اًضيأ  نحن  ةليحلا ، ىليلق 

نأ ىلع  صيرح  اوناكف  هتلاسرو ، هتوص  اولقني  نأ  مهديب  نم  مه ، امأو 
ىتلا ربانملا  ىفو  عيزوتلا ، ةدودحم  فحصلا  لزاعم  اًديعب ىف  هودّمجي 

.هردق ًافراع  اهيلإ ، حدكي  نم  الإ  اهقرطي  ال 

هقيدص انرذحي  ك  هودمجي ، نأ  نوديري  هليحر  دعب  ىتح  مه ، اهو 
، بهاوملا ىعري  ناك  ىذلا  خلا ، لعاف  ةروص  ىحتف ىف  ميهاربإ  بكلا 

ةديدجلا مالقألل  هناضتحا  ناك  امو  ثكب ، كلذ  نم  اًردق  عفرأ  وهل 
طمغيل كلذ  ناك  امو  نطولل ، لمشألا  هناضتحا  نم  اًءزج  الإ  ةدعاولاو 

.ًافرشو اًقلأت  اهديزي  لب  اورو ، بتاكك  ةردانلاو  ةبكلا  هتبهوم  اًدبأ 

مالقألا نع  تالاقملا  نم  ةلسلس  بتكأ  تنك  هتوم  أبن  ىنعجف  ح 
دق حاتفلا  دبع  ترصاع  ةثك  اًمالقأ  نأ  بسحأ  امو  ةلوئسملاو ، ةرحلا 
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نإ لوقأ : تنك  .لعف  لثم  ةيلوئسملا  تردقو  ةيرحلا  اهلمعب  تدجم 
كرتن نأ  وه  ةلوئسمو  ةرح  ةفاحص  مايقل  ديحولاو  حيحصلا  لخدملا 

زكارم باتكلا  نم  نوبوهوملا  ىلوتيف  هلمع ، لمعي  ىعيبطلا  باختنالا 
يأ نم  مهبرق  مكحب  ال  اهدحو ، مهتءافك  مكحب  ةفاحصلا  ةدايقلا ىف 

ـ  فقثملا ماعلا  ىأرلا  لُقن : انعد  تاسسؤملا ـ  نإ  لوقأ : تنكو  .ةطلس 
نإ بعشلا  نع  ةربعملا  ةيكذلا  ةطلسلا  هنضتحتف  بتاكلا ، حشرت  ىتلا  ىه 

ىقلتي نأو  حصنلا ، سمتلت  نأو  قداصلا ، ىأرلا  عمست  نأ  اقح  تدارأ 
.ىعولابو مهفلاب  حلسم  نطاوم  اونوكيل  مهعفنت ؛ ةلاسر  سانلا 

كلت تناك  تاينينثلاو  تاينيعبسلاو  تاينيتسلا  تاونس  نم ىف  ىلعو 
؟ وه هيلع  نكت  نإ   قبطنت  فاصوألا 

الو ريرحتلل  اًسيئر  حبصي  نأ  ديري  ناك  تاقوألا  نم  تقو  هنأ ىف  نظأ  ال 
كلذ نم  رطخأ  وه  ءىشل  هحشرت  تناك  هبهاوم  ةرادإ ، سلجمل  اًسيئر 

داّورلا نم  هيف  هرصاع  برد  سلا ىف  لصاوي  نأ  ىريدقت : ثكب ىف 
ماكر ليزت  ةيرصع  ةفاقثل  سيسأتلا  وهو  ضوع ، سيولو  ىقح ، ىيحي 
عم لعافتت  ةيقيقح  ةرانتسال  قيرطلا  حتفتو  رصم ، لقع  نع  فلختلا 

.ىحلا عقاولا 

هتعدتسا ح  هحرفو ـ ؟ لوقأ : امو ىل ال  هسح ـ  ركذأ  تلز  امو 
ىذلا ىفاقثلا  اهقحلم  ىلع  فرشيل  تاينيتسلا  رخاوأ  رابخألا ىف  ةفيحص 

.هءاشنإ تررق 
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نأ نيرخآ  نمو  ىنم  بلطو  اهنع ، ىنثدح  ةبك  مالحأ  هؤل  تناك 
تناك ىتلا  ةيمهألا  ةيفاقثلا  ةفاحصلل  ديعن  نأ  اهقيقحت : هعم ىف  كراشن 

لب ةفاقثلا ،» و« ةلاسرلا »  » ىتلجم دجم  مايأ  اهب  ناك  ىذلا  متهالاو  اهل 
لب ةيلجو ، ةيديلقت  ةفاقث  درجم  ديري  نكي  هنأل   كلذ ؛ زواجتي  نأ 

؛ عقاولا غت  نأ  ديعبلا  ىدملا  ىلع  عيطتستو  ةديدج ، ًيق  لمحت  ةفاقث 
.رصعلا ميقو  ةيلابلا  راكفألا  عارصلا ب  زفحت  ح 

؟ عيباسأ مأ  اًروهش ، عئارلا : ملحلا  اذه  رمتسا  مكو 

لصت لب ال  اهعفد ، عيطتسي  ةحلسأب ال  اًروف  ةيفخلا  برحلا  تأدب 
عيزوت مدع  ةطاسبب : ةحلسألا  نم ب  ناكو  .اهليخت  ىلإ  ةيوسلا  لوقعلا 

ةفيحصلا دجأف  ةعابلا ، ىدل  هنع  ثحبأ  تنك  لصألا ! نم  دألا  هقحلم 
! هعيزوتل ًالصأ  جرخي  هنإ   لاقيو ىل : دألا ، اهقحلم  ءانثتساب  ةلماك 

مالحألا نع  ملكتي  وهو  ةغصلا  بيعالألا  كلت  ليختي  ناك  له 
؟ ةبكلا

، هينيع اهتيأر ىف  ىرخأ  نزح  ةرظن  ىنهذ  ىلإ  زفقتو  .اًنيزح  اهمايأ  هتيأر 
ةرهاقلا ارتسكروأل  ةردان  ةفورب  اًعم  رضحن  ةدقلا  اربوألا  راد  انك ىف 

ميظعلا فلؤملا  وهو  دئاقلا ـ  ناكو  تاينيتسلا ، فصتنم  وفميسلا ىف 
انسلج .حاتتفالا  لفح  لبق  هاقيسوم  ىلع  قيرفلا  بردي  نايرود ـ  اشتاخ 

هتاهيجوت ىطعي  بكلا  راقيسوملا  عباتن  ةعاقلا  ةملظ  نيديحو ىف 
فوفص بدت ىف  ةكرحب  اذإ  مث  ىروفلا ، مجرتملا  ناسل  ىلع  انيفزاعل 
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ةظوحلم هجوي  ورتسياملا )  ) ناك نيب  جيجضو  ةمهمهب  اذإو  فزاعلا ،
اشتاخ امأ  ًائيش ، مهفن  موجولا و  نحن  انباصأ  .خفنلل  ةلآ  ىلع  فزاعل 
.فزاعلل هتظوحلم  لمكأ  مث  ةجضلا  تهتنا  نأ  ىلإ  ًاليلق  تمصف  نايرود 

: لاق همجرتم ؛ ناسل  ىلع  ارتسكروألل  مهألا  هتظوحلم  هجو  كلذ  دعب 
نكلو فارصنالا ، نوديرت  مكنأو  ىهتنا ، دق  ةڤوربلا )  ) دعوم نأ  فرعأ 
ردصي وهو  هدونج  هعطاقي  نأ  نك  ال  شيجلا ، دئاق  لثم  ورتسياملا ) )
ىوحن تفتلاف  وه  امأ  .فرصناو  هاصع  ىقلأ  مث  اهلاق  .هتيلعت  مهيلإ 

ءوض هينيع ىف  ىرأ ىف  انأو  فكب  افك  برضي  حار  لب  ةملكب ، قطني  و 
نإ لوقي ىل : هنأك  .عمدلا  ةواشغ  هبشي  امو  نزحلا  لك  تفاخلا  ةعاقلا 

ناك نإ  مهسفنأ ، ىقيسوملاب  نولمعي  نمع  ًابئاغ  طيسبلا  سردلا  اذه  ناك 
نمع دحلا  اذه  ىلإ  بئاغ  ىقيسوملا  بح  هلبق  نمو  ةفرعملا  بح 

قداصلا نفلا  رشتني  نأ  لمأ ىف  ىأف  نفلا ، هلك ىف  مهرمع  نوشيعي 
؟ مهغ دنع  ىقيقحلا  لجلاو 

اهلثمتيو اهلك  اهمضهي  نأ  ديري  ةفاقثلا ، ءاروو  ةفرعملا  ءارو  ثهلي  ناك 
ةيحرسم لك  حاتتفا  ًااد ىف  هاقلأ  هئارق : ىلإ  ةغئاس  ةسي  اهمدقيو 

مليفلا ىف ةيعمج  ىفو  اربوأ ، نيس  نيسلا ىف  ىدان  ىفو  ةديدج ،
وأ اربوألا  راد  ىفو  ةديدجلا ، ماسرلا  ضراعم  ىفو  مولعلا ، فحتم 

رضحأ ال  ةيبرعلا ، وأ  ةيبرغلا  ىقيسوملا  ىلإ  عمتسي  شيورد  ديس  ةعاق 
نم مث  اًَقلعمو ، ًاكراشم  اهروهمج ، نم ب  هارأو  الإ  ةودن  وأ  ةرضاحم 

.ةعضاوتملاو ةميظعلا  هتحفص  ىلع  اهتصالخ  اًضراع  هلك  كلذ  دعب 

هدوارت نكت  ار   .لجلا  نع  هسفن  رخصلا  قشني  حفاكي ل  ناك 
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ملحيو ةايحلا ، ةرذب  نع  ثحبي  ناك  ءارحصلا  ىتح ىف  هنكلو  ماهوألا ،
ًالزغ ..ءادرجلا  ضرألا  تبني ىف  ام  لك  لزغتي ىف  ةرضخلاو ، بصخلاب 

ضهنت نأ  ىنمتي  قداص  بحم  ةخرص  وه  لب  تايئاكب  الو  هيف  ةهنهن  ال 
.اهبصختو ةيواخلا  اهيراحص  نضتحت  ةيفعو ، ةيوق  عستتو ، ربكتو  رصم 

هتغلب ةيبرغلا ، انئارحص  ًالتشم ىف  لخدي  نوتيزلا ح  ةرجش  نع  لوقي 
: دحأ اهيف  هيراجي  ىتلا ال 

فاصعك ةقشقش  اهل  تاجشلا ، فالآ  تاوصأ  لخاد  تنأو  كلباقت  »
سمشلا ىفو  ةعسرسم ، تاوصأ  اهل  لظلا  لخاد  ةحودلا ، بورغلا ىف 

تفهرأ تنأ  نإو  عضرت ، اهنأل  تاوصألا  متكنت  مألا  لوحو  ةقبطلا ، ظلغت 
.للا ةبرخش  تعمس  كنذأ 

عوشخلا اذه  نم  ربكألا  بيصنلاو  عوشخلاو ، ةيؤرلاب  ةريدج  ةرودلا 
رمعلا فصن  نم  كأ  رفويو  اهقيرط ، ةفدصلا  ىلع  عطقي  ىذلا  ناسنإلل 

«. اهسفن ةعيبطلا  ناضحأ  ىهو ىف  ةنوتيزلا  هخلست  ىذلا 

لعجن نأ  ىلع  انثحي  وهو  اًخراص  لوقأ  داكأ  حاتفلا ، دبع  انيلإ  تفتلي  مث 
: بصخلا عنصتو  ةايحلاب  جضت  تمصلا  حاوط 

اهربصو اهعبطو  اهتافص  لكب  ةرجشلا  هذه  نأكل  هللا ! ناحبس  اي  »
انؤاتش رصقيو  انفيص  لوطي  ملاعلا : نود  نم  انل  تقلخ  اهلتحاو 

فيصلا سيل ب  توافتلا  نإ  لب  اهترارح ، توافتت  انؤارحصو  دربيو ،
ةليقثلا ةبرتلا  بحت  ةرجشلا ال  نإ  مث  راهنلاو ، ليللا  نكلو ب  ءاتشلاو ؛
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نم نكامأ  ىلإ  ونرت  اهنيعو  اهطورش  تلُصف  نوتيزلا  ةرجش  ...اًماوق 
«. اهنطوتست نأ  ملحتو  اهيف  لّزغتت  اندالب 

ةيماعلا ىف مدختست  نأ  فكنتست  ىتلا ال  اهسفن ، ةيوقلا  ةغللا  هذهبو 
هنكل بدألا ، ةخذ  نم  اهربتعن  الأ  اندتعا  ظافلأ  نم  رفنت  الو  اهعضوم ،

ةغللا هذهب  نهذلا ، خسرت ىف  ةديرف  ةرابع  قلختل  اهعضي  نيأ  فرعي 
: لوقيف نوتيزلا ؛ دعب  نم  تلا  انيلإ  ببحي  نأ  ديري  اهسفن 

لالطأ ةقطنم  نحن ىف  .عدني  الو  زني  فحلقم ال  دلجو  ةحلاك  داوعأ  »
ةقد تيتوأ  تنأ  نإ  ارو  تحزن ، ىتلا  ةايحلاو  بيبحلا  راثآ  بن 
ءاوهو سمشلا  اهتحول  ىتلا  ةقلعملا  ةتهابلا  ةتفاللا  تأرق  ةظحالملا 

ال ىوتش ، تايب  ةلاح  تلا ىف  ةرجشف  تانيسحتلل ،» قلغم   » حلاملا
..لمعي نمل  طقف  ماعطلا  انه  .ًالمع  ىدؤت  اهنأل ال  برشت ؛ الو  لكأت 

اهنويع كرفتو  اهلقعو  اهتالضع  قطقطتو  بءاثتت  عيبرلا  شابت  ىفو 
معارب قلختت  رحبلا  ىقيسوم  ىلعو  اهنم ، لطت  ىوكو  ذفاون  اهيف  حتفتتو 

ةفيطقلاك تاعشلاب  وسكم  ةليفلا  ناذآك  كيمسلا  قرولاو  .ةيناح  ةقيقر 
ىه ةفيظو ، لب  ًاطابتعا  ِتأت  ةفيطقلا   تاعشو  ةيبارتلا ، ءارضخلا 

رور حمسي  ةناَّجَهو ، تانابديدب  دودحو  رمج  زجاحو  فيثك  ءاطغ 
عفنلا نوكيل  اهحالس ، نم  اهدرجيو  اهباين  رسكي  نأ  دعب  سمشلا  ةعشأ 

.حتن الب  ررض ، دأ  الب 

لك ىلحأ  امو  ةيلعب  اهيدي ، ا ب  ةنينض  ةنينض  حتنتت ، ةرجش ال  ةنيتلا 
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! ىلعب

دصقو ىعوب  عرزي  اذامل ال  تلا ؟ لقعب  هلك  لحاسلا  كُشي  نذإ ال  اذامل 
.»؟ ردقب حورطم  لوحو  ةيردنكسإلا  ىلإ  برعلا  جرب  نم  قيرطلا  الإ ىف 

رمألاو تاوملاو ، ضرألا  رضخت  َ ال  انبذعي : لثم  لاؤسلا  اذه  هبذعي 
ثيدحلا انبدأ  فرعأ ىف  ال  اهيلع ؟ انلبقأو  ةايحلا  انببحأ  نحن  نإ  سي 

تاتفاللا عفري  .اهل   اًَقشع  هَّلوتو  ةرضخلا  بحأ  هلثم  ًابتاك  هلك 
كسمأو ىدبأ ، سرع  قلختي ىف  تبنلا  ىرن  انلعج  هنكلو  تاراعشلاو ،
رمغت هعنص ل  ىفو  سرعلا ، اذه  ةدهاشم  هعم ىف  كراشنل  انيديأب 

: لوقيف ءارحصلا  رخآ ىف  سرع  ىلإ  انوعدي  وه  اهو  ضرألا ، ةحرفلا 

ىتلا ةلخنلا  .ءابهلا  فرعت  ةلخنلا ال  .اًرده  بهذي  ةلخنلا  ءىش ىف  «ال 
، ًابارشو اًماعط  رجلا »  » اهبلق نمو  اًسادم ، ناسنإلل  اهدخ  نم  لعجت 

اهفارطأ نمو  ًائفدو ، اًرانو  اًدوقوو  اًربعمو  اًسبلمو  ىوأم  اهدسج  نمو 
ءوضلاب للغزملا  هموي  فراخزلا  ءىفب  ناسنإل  ىشوت  تادرفم  تاودأ ،

.ًايقاو ًاباجحو  ءانغو  ًالالظو  اًسوقطو  ىمح  اهفعس  نمو  رهابلا ،

«. ىردص ةلخنلا ىف  عرزا  ..ىرماسلا  اذهيأ  الأ 

! ةايحلل قشع  ىأو  اذه ، لج  ىأ 

؛ راحلا ءاعدلا  اذه  نع  لب  ةوعدلا ، هذه  نع  ناذآ  مصت  نأ  نك  فيك 
؟ سرعلا اذه  انيراحص  عنصن ىف  ل 
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رخأت ول  ىتح  ناذآلا ، هيف  ىغصت  موي  أي  ار  هنأ  كلذ  عم  فرعي  هنكلو 
سانلا فرعي  ىذلا   نحلملا  مامإ  خيشلا  نع  هتارابع  أرقأ  .مويلا  اذه 
ملكتي ناك  نإ  فرعأ  الف  أرقأ  .تسلا  زواجت  نأ  دعب  الإ  هتبهوم  ةقيقح 

: لوقي اًعيمج ح  انع  مأ  هسفن ، نع  مأ  مامإ ، خيشلا  نع 

، دالبلا كتفرع  نأ  اًرهظو  اشو  كيدي  ّلبقو  مامإ ، خيش  اي  هللا  ركشا  »
ىتلا ىه  تاسبالملاو  ةفدصلا  .ليوط  رمع  دعب  كتوم  لبق  كب  تفرتعاو 
قلخ برجي  و  ملعلا ، ةسمل  قذي  ىذلا   ىلكوتملا  عمتجملا  .انقلخت 

ةبهوم ىف لك  عضي  و  ومنلاو ، غوبنلل  بسانملا  سقطلاو  فورظلا 
ىلع اهقح  اهيطعي  وهو  اهنم  هذخأ  نك  ام  لك  ذخأيف  اًما ، اهناكم 

نوثحتسي ءادعأ  كل  حبصأ  نأ  اًرهظو  اشو  كيدي  لِّبق..ميلملا  رياد 
رهزيو لاجرلا  قلخي  ىذلا  وه  سكاعملا  هاجتالاو  دنعلا  اندنع  .كاطخ 

«. مامإ خيش  اي  نونفلا 

ىتح لمعلا  ىلإ  كعفد  ىذلا  حاتفلا  دبع  هسفن  دنعلا  وه  لهف  نذإو 
ادسجتي نأ  ةقيقحلاو  لجلا  ىسعو  ، ققحتت نأ  ةزجعملا  ّلع  ةياهنلا ؛

وه نوكي  دقو  .ار  مويلا ؟ اذه  رخأت  نإو  ىتح  اًموي ، ضرألا  هذه  قوف 
ىلع سن  نأ  ىلإ  هءاقدصأو ـ  هءابحأ  نحن ـ  انعفدي  ىذلا  هسفن  دنعلا 

.هيف سن  نأ  انملع  ىذلا  هسفن  بردلا 

؟ بكلا بحملا  اهيأ  انيلعو  كيلع  ٍلاغ  نطول  قشعلا  مأ  اقح ، دنعلا  وهأ 

، ديدح نم  اهخبطن  ىتلا  انسأف  نأ  بسحن  اّنلعل  ىقيدص ؟ اي  ىردي  نمو 
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لعل .هب  تملح  ىذلا  مويلا  كلذب  لّجعي  نأ  قداصلا  قشعلا  لعلو 
؛ فراولا اهلظ  موي  رشنت ىف  نأ  انرودصو  كردص  اهتعرز ىف  ىتلا  ةلخنلا 

.رصمل اهب  تملح  ىتلا  ةنجلا  كلت  نوكتف 
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تايزلا ةفيطل 

اهملقب ةروص 

ةءاضولا اهتمسب  انع  تباغ  تايزلا ، ةفيطل  ةروتكدلا  انعم  دعت   
ام كلذ  اهذيمالتو ـ  اهءاقدصأ  نحن  دقتفنسو ـ  ةيفاصلا ، اهتكحضو 

ىنكل ىفشتسملا ، ةرم ىف  رخآ  اهيلإ  تبهذ  دق  تنك  .رمعلا  نم  انل  َىقب 
.هربعأ نأ  ىسفن  تزجحو  شاعنإلا ، ةفرغ  باب  اهنع  زجح  .اهرأ   

اهتيأر ك  ًااد ، اهتفرع  ك  ىه ، اهل ك  ةروص  رخآب  ظفتحأ  نأ  تدرأ 
روتكدلا اهتيب ؛ اهروزنل ىف  انبهذ  اهموي  .ًاليلق  كأ  وأ  عوبسأب  اهلبق 
صلاخلا دولا  كلذب  انتلبقتساو  بابلا ، انل  تحتفف  انأو ، ظفاح  ىربص 

وأ فلكت  ىأ  روفلا  ىلع  كنع  طقستو  كيدعت  ىتلا  ةطاسبلا  كلتو 
تباغ ار  ىتلا  ةقيقحلا  كسفن  تنأ  حبصتو  كتيب  اهتيب  حبصيف  عنصت ،

.ًاليوط كنع 

نوميللا نم  نابوك  اهيلع  ةينيص  لمحت  تعجر  مث  تقيقدل  انتنذأتسا 
انئج نحن  هلك ، اذهل  ٍعاد  كانه  نكي  ةروتكد !  اي  .اهسفنب  هتعنص 

، انمامأ سلجت  ىهو  اهيدي  تدرف  .غ  كتحص ال  ىلع  نئمطنو  كال 
مث .عفني  نأ  لمآ  جالعلا ، ىطاعتأ  انأو  ضرملا ، نافرعت  تنأ  تلاقو :

، لمكت ..عفني و  نإو   ةلئاق : اهديب  تحولو  ةظحل  تتكس 
.اهتمسبو اهدي  ةكرح  اًديج  ركذأ  .تمستباو 

انوعدو ءافشلا ، نع  اًصصق  انيكح  .عفني  نل  جالعلا  نأ  ةركف  نحن  انضفر 
ىرجم تلوح  قلعت ، تعمتسا و  .ًابيرق  اهتحص  درتست  نأ  هللا 
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قمعلاو ةرارحلا  لك  اهثيدح  ناك ىف  بدألا ، نع  انتملكو  ثيدحلا 
.ماودلا ىلع  اهيف  هتببحأ  نيذللا 

كانه نهتيأر  ىفشتسملا  اهيلإ ىف  تبهذ  حو  عفني ، جالعلا   نكل 
نملعت اللا  تابتاكلاو  اهتاقيدصو  اهتاذيملت  لك  شاعنإلا  ةفرغ  جراخ 

ةسماخلا ىتح  ةقباسلا  ةليللا  اهراوج ىف  ىلإ  نرهس  دق  نك  .اهنم 
ريرقت نم  لمألا  نسملتي  .اًدغ  تأيسو  ةليللا ، هذه  نعجرو  اًحابص ،

.شاعنإلا نم  جرخي  بيبط  نم  ةرباع  ةملك  نم  وأ  ضبنلا ، نع  ىبط 

نأ درجمل  ار  قيرطلا ، ىلإ  ىفشتسملا  نم  جرخن  نحنو  ىقيدص  لاق 
بّاتكلا ، نم  ءافو  كأ  رصم  تابتاكلا ىف  انب : تلح  ىتلا  ةبآكلا  درطي 

نأ أشأ  .هيلع   درأ  .ضيرم   بيدأب  بّاتكلا  نم  متهالا  اذه  لثم  َرأ 
ونحلاو بحلا  لك  هئالمز  ىلع  عزو  بيدأ  ىأ  فرعت  لهو  هل : لوقأ 

؟ اهذيمالتو اهتاذيملت  ىلع  ةفيطل  ةروتكدلا  هتطسب  ىذلا  نوعلاو 

.همه ديزأ  نأ  أشأ   

* * *

نوجسو ءادهش  .تّايزلا  ةفيطل  ليج  دلت  ًاثك ل  رصم  تبعت 
نامزلا ل نم  نرق  نم  كأ  ترمتسا  ةكرعمو  بورحو ، تالقتعمو 
نئاك ىلإ  لجرلا  ميرح  جس ىف  ءىش )  ) نم لوحتتو  ةأرملا  ملعتت 
هطو مأ  مساقو  ىواطهطلا  نم  دب  ناك ال  ةايحلا ، هب  ىنتغت  ىرشب 
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يك ةأرملا ؛ قوقحو  ميلعت  لجأ  نم  براحملا  نم  ةلماك  ةبيتكو  سح 
فرعتو اًديج ؛ كلذ  فرعت  ىه  تناكو  .تايزلا  ةفيطل  لصألا  نم  رهظت 

.نمثلا عفدت  لو  دعبأ ؛ ًاطوش  ةكرعملا  ىض ىف  انه ل  اهنأ 

باتك اهتاجلخ ىف  قدأب  ةطوسبم  اهتس  دجي  برق ، نع  اهفرعي  نم  
ةحارص  ئراقلا  دجيس  .لالهلا  باتك  هرشن  ىذلا  ةيصخش » قاروأ  »

نع اهلشفو ، اهبح  نع  اهئاطخأو ، اهفعض  نع  ثدحتت  ىهو  اهفلأي 
قمعو بولسألا  ةيفافش  هرسأتس  ةيقيقحلا ، اهتاذ  ىلع  اهفرعتو  اهفاشتكا 

كلت نم  ىهتني  امدنع  نّوكيس ـ  هلبقو  هلك  كلذ  قوف  هنكلو  ليلحتلا ،
ىذلا ىدحتلا  لبقي  ناسنإلا ح  ةمظع  نع  ةديرف  ةروص  تاحفصلا ـ 

.هلوح نم  اعلاو  هسفن  عنصيف  موي  لك  ةايحلا  هضرفت 

ىلإ طايمد )  ) اهسأر طقسم  نم  لقتنت  ةلوجخلا  ةلفطلا  كلت  ىه  اه 
اهسرد ىف ملعتت  اهرمع ، نم  ةعباسلا  ىهو ىف  اهترسأ  عم  ةروصنملا 

مهو ذيمالتلل  ًالفح  اهلوخد  فداص  .لافطألا  ةضور  لوألا ىف  اهموي 
.ىقيسوملا ماغنأ  ىلع  نوروديو  ىديألا  ةكباشتم  ةقلح  نوعنصي 

فقت ذيملت  اهآر  نأ  ىلإ  ةقلحلا ، نع  ةلوزعمو  ةديحو  تفقوف  ىه  امأ 
ًااد تدارأ  ام  ققحتو  ةقلحلا ، لخاد  اهبحسو  هدي  دمف  ةديعبو ، ةيوزنم 

ىلعأب ىنغت  ةيشتنم  تقلطناف  لكلا ، نم  اًءزج  حبصت  نأ  ديرت : تلظ  امو 
.لكلا ةينغأ  لكلا  عم  اهتوص 

هتناك اهنكلو  همسا ، ىتح  باغ  اهتلزع ، رسك  ىذلا  دلولا  اذه  اهنع  باغ 
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.ةقلحلا ىلإ  همضتو  ناسنإ  ةلزع  رسكتل  اهدي  د  ىهو  اًدبأو  ًااد 

ةبرجت تفرع  اًضيأ ، ةروصنملا  ىفو  اهرمع ، نم  ةرشع  ةيداحلا  ىف 
ناكو ىف رشلاب ، ءاقتلالا  ةبرجت  هلك ، رمعلا  اهعم  تشاع  اًما ، ةفلتخم 

دونج ةطرشلا ، دونج  تدهاش  اهتيب  ةفرش  نم  .ًاتومو  اًمد  ةرملا  هذه 
ىلع رانلا  نوقلطي  اهمايأ ـ  ءارزولا  سيئر  اشاب ـ  ىقدص  ليعسإ 

ىفطصم مهلطبل  نضتحملا  ةيرحلاو ، روتسدلاب  بلاطملا  نيرهاظتملا 
نم ةروفان  تقثبناو  ًاليتق  رشع  ةعبرأ  ةلفطلا  ىنيع  تحت  طقس  .ساَّحنلا 

.مدلا

نأ نع  زجعت  زجعلاب ، اهروعشل  ضفتنت  خرصت ، ةفرشلا  ةلفطلا ىف  تفقو 
، ءادوسلا قدانبلا  نم  قلطنملا  صاصرلا  فقوي  ًائيش  اهمأو  ىه  لعفت 

.نوطقسي نيذلا  اياحضلا  عم  اهلك  ةلوفطلا  اهنع  صاصرلا  كلذ  طقُسيو 
لوقت ددحتي ك  هلك ، نطولا  لمشتل  انألاو  تيبلا  دودح  اهتفرعم  ىدعتت 
نم ىنطولا  مازتلالا  باب  لخدت  ىهو  ةظحللاو  وتلا  هلك ىف  اهلبقتسم 

.هباوبأ فنعأو  ىسقأ 

طرخنتو ىف ةرهاقلا  ةعماج  ةاتف ىف  ةلفطلا  حبصتسو  نونس ، رمتس 
كرتشت ةنس ٦٤٩١  ىفو  راسيلا ، فوفص  مظنملا ىف  ىسايسلا  لمعلا 

ةرهاظم ىف  اهتلوفط ـ  ةروصنملا  ةرهاظم  اهنع  تطقسأ  ىتلا  ةاتفلا ـ 
ىربوك قوف  ةعماجلا  ةبلط  نم  نيرهاظتملا  عم  نوكت  ىسقأو ، فنعأ 
ىربوكلا حتفب  رمألا  ردصي  ةنيدملا ح  طسو  ىلإ  مهقيرط  سابع ىف 

رطشني ةأجف  ىقدص ،) ليعسإب  اًهيبش  ىرخأ  ةرم  ءارزولا  سيئر  ناك  )
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وجني تارشع ، دعب  تارشع  لينلا  ىلإ  بابشلا  ىوهيو  نيرطش  ىربوكلا 
ةرخؤ ةطرشلا  تاواره  عفدتو  قرغي ، نم  قرغيو  وجني  نم  مهنم 

.ةيواهلا ىلإ  ةاجنلا  ديرت  ىتلا  ةرهاظملا 

َ ال هحتفت : نأ  ديرت  تناك  ةفيطل  ةروتكدلا  نأ  فرعأ  اًسوق  حتفأس  انه  )
رزاجملاو مئارجلا  كلت  ةروثلا  لبق  ام  ةيلاربيل )  ) ىلع نوكابتملا  ركذي 

رربي نايغط  نم  ام  هنأ  مهفأو  فرعأ  ةروثلا ؟ نايغط )  ) نع نوثدحتي  ح 
نحلا طقف  ىنعي  ةقيقحلا  نم  ءزجلا  اذه  ءافخإ  نكلو  رخآ ، ًانايغط 

(. أدبمك نايغطلا  ةيهارك  مدقألا ال  نايغطلل 

ىلع تبراحو  تاذلا ، عادخ  نم  عونلا  اذه  ةفيطل  ةروتكدلا  فرعت   
اياحضل لوألا  اهنيد  نم  اًءزج  ددست  نأ  تلواح  نايغط ، لك  اهتايح  ىدم 
نكلو سابع ، ىربوك  ةرج  اياحض  نم  اهئالمزل  هتلعف  ا  ةروصنملا 

: ىه اهتوص  عمسن  نأ  انه  لضفألا 

رتست لكلا  ذالملا ىف  تدجو  ىتلا  ةاتفلا  سلجت  لينلا  طش  ىلع  »
ىهتني ىتح  ىًحضو  اًحبصو  ًاليل  سلجت  .انيرع  مهيرع ؛ اهيرع ؛ ىرعلا ؛

دعب ةثج  رضخألا  رصم  ملعب  فلت  ثثجلا ، لاشتنا  ةمهم  نم  نوصاوغلا 
عفترت ثثجلاو  ىديألا ، نم  ثكلا  نيرخآلا ، ىديأو  اهادي  قباستت  ةثج ،

الو تو  ةيح ال  قشعلا  ةرجشو  قشاعلا ، ىديأ  ىلع  ةيلاع  مالعألاك 
«. نحنلاو انأ  ىه  ىتلا  نحنلا 

* * *
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.دبألا ىلإو  ًااد  نحنو  انأ 

اود بذعتنسف  ةردقلا  كلت  دودح  انيسن  نإو  عيطتسن ، ام  ردقب  معن ،
ةوق نابستكت  ناتيعقاو  ناتروص  تايزلا  ةفيطل  ةروتكدلا  ةايح  ىفو  .ٍعاد 

تيب ةقيدح  تناكف ىف  ةرجشلا  امأ  رئبلاو ، شمشملا  ةرجش  زمرلا :
ىسايسلا ىف سيلوبلا  ةدراطم  نم  ًابره  لوألا  اهجوز  عم  هيف  تأبتخا 

ةرجشلا كلت  فلي  .ةرضحلا  نجس  ىلإ  هنم  تجرخو  تاينيعبرألا ،
نم ةموعنلا  ةغلاب  ضايبلا  ةعصان  اهروهز  قثبنت  ح  هل ، دح  لج ال 

سكعني ةغص  ةحب  ةفاح  ىلع  بصتنت  ىهو  ةنشخلا  ةيراعلا  اهناصغأ 
ةغص اًموجن  هرون  ذفنيو  اهتحفص ، قوف  اًجارجرو  اًجّوتم  رمقلا  اهيلع 

، اهلجو اهناوفنع  ةايحلا ىف  ىه  كلت  .ةرجشلا  ناصغأ  نم ب  ةقراب 
ةروصلا امأ  .اهيلإ  جاتحت  ةدارإلا ح  ةوقب  اهثعبتو  اهب  ثبشتت  تلظ 

ةضايف ىف رئب  ىضم  يف  كانه  تناك  هلك ، كلذ  ضيقن  ىهف  ىرخألا 
ساوم تءاج  مث  ناجلاو ، ةرسألا  اهنم  ىقتست  طايمدب ، ةرسألا  تيب 

تفجو تبضن  اهنإ  مث  ةجاح ، رئبلل  دعت  ملف  بانصلاو  ةيموكحلا  هايملا 
، مدعلا وحن  ةحوتفم  ةوه  رئبلا غ  نكت  ةركابلا   اهتلوفط  ذنمو  .اًما 
ـ  اهلوق دح  ىلع  دجت ـ  ملف  اهدرف  اهتلزنو  اهيبأ  عم  ةرم  نم  كأ  اهتلزن 

عايضلل زمرك  اهنهذ  رئبلا ىف  ةروص  تعبطناو  ءىشاللا .» لك   » غ
.توملاو

شمشملا راهزأ  ىرت  تروصلا : تاه  عارص ب  لالخ  نم  اهتايح  تأر 
.نيرخآ اهيلإ  مضتل  اهدي  دو  ةقلحلا  لخدت  نأ  تحجن ىف  لك 

تاذلاب ىف ار  وأ  نجسلا ، ىتح ىف  ةقيقرلا  ءاضيبلا  روهزلا  كلت  تبنتو 
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حبصت لبقتسم  لمألاو ىف  اهاعسم  باوصب  قيلا  اهنم  دمتست  .نجسلا 
تاينيعبرألا ةرضحلا ىف  نجس  .هلك ىف  نطولا  ىه  ةغصلا  ةقلحلا  هيف 

هتلعف ام  ناك  ايأ  هنأب  تنمآ  ىتلا  ةناّجسلا  ةيلع )  ) ةراشبلا ىف كلت  تأر 
نكت .خلل و  نوكي  نأ  دب  وهف ال  نجسلا  ىلإ  اهب  ءاجو  ةاتفلا  كلت 

اهءاج ىف ىذلا  ىفيرلا  ىطرشلا  كلذ  اًضيأ  كانه  ناك  اهدحو ، ةيلع ) )
راهنت ل   ) ةدحولاو عوجلا  اهيلع  ضُرف  دقو  ىدارفنالا  سبحلا  ةنازنز 

، اًماعطو اًفيغر  اهل  بّرهي  نأب  لجرلا  عوطتو  كلذ ) دعب  اهعم  قيقحتلا  ىف 
ناردج نأ  ترعشو  نحن » « ـ اهناإ ب اهل  دكأت  .ةلاسرلا  تمهفف 

.ميقتست نأو  دمصت  نأ  اهب  بيهت  اهسفن  ةنازنزلا 

ترم ءاسنلل ، رطانقلا  نجس  روهزلا ىف  كلت  اذش  قبعي  ىرخأ  ةرمو 
ىهو اهسفن  دجتل  ةرضحلا  نجس  ةاتف  ىلع  ةثك  ثادحأو  ةليوط  نونس 

ةلمح تناك  .فلتخم  ربنع  اهرمع ىف  نم  سمخلاو  ةنماثلا  ىف 
نم  ةينطولا  رصانعلا  لك  ىلع  تضقنا  دق  ماع ١٨٩١  تاداسلا ىف 
نميف مالسلا  دبع  دمحم  اهقيقشو  ىه  ةلمحلا  اهتلمشو  طسوو  راسيو 

.تلمش

ربنعلا ب ةعيقولا ىف  ثدحت  نأ  ىلع  اهمايأ  نجسلا  ةرادإ  تلّوع 
نجسلا ةنحم  نكل  تايمالسإلا ، نم  تابقتنملا  تايتفلاو  تايراسيلا 

ةلمح  » ةكرعم تراد  حو  .مصفنت  ىتلا ال  نحنلا »  » كلت نهترهص ىف 
، ةلمج تالقتعملاو  رومأملا ـ  ةدايقب  تاناجسلا ـ  ب  شيتفتلا »

نم تابقتنملا  عنم  ىفو  نهبايث  ةرداصم  اهينيع ىف  ةناهإلا ىف  تدسجت 
ـ  ةيسكراملا ةأشنلا  تاذ  ةيراسيلا  ىه  اهدسجب ـ  تضاخ  نهباجح ،
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طسو اهنسدك ىف  ىتلا  بايثلا  ةموك  نم  لشتنتل  تاناجسلا  عم  ةكرعم 
ترعش : » لوقت تازافقلاو ، هجولاو  سأرلا  ةيطغأو  تانبلا  تاءابع  ربنعلا 

ءايشألاو نرتتسي  تانبلاو  ةعطق  دعب  ةعطق  عمجتت  باجحلا  عطقو 
دعي اًدحأ   نأو  ءىش  ىنينعت ىف  دعت  شيتفتلا   ةلمح  نأ  لماكتت 

«. َّىلإ ذافنلا  ىلع  ةردقلا  كل 

نم اهفقوم  اهدعب ـ  الو  ةظحللا  كلت  ال ىف  ةفيطل ـ  ةروتكدلا  ّغت   
ىفصت تناك  اهنكلو  ةأرملا ، ررحت  ةيضق  نم  الو  ىنيدلا ، بصعتلا 

ةلفط ىهو  نيرهاظتملا  ىلع  صاصرلا  قلطأ  ىذلا  رومأملا  عم  باسحلا 
تناكو ةباش ، ىهو  ًاقرغ  بالطلا  لتق  ىذلا  ىسايسلاو  ةروصنملا ، ىف 

.نطولا ةقلحلل ـ  اهدي  د 

* * *

هتيبرت تناك  هم  ناسنإلا  نأ  اًضيأ  انملعت  ةفيطل  ةروتكدلا  نأ  غ 
ةرجشلا بناج  ىلإ  كانهف  رخآ ؛ ىلإ  رفاظ  حافك  نم  لقتني  ةيلاضنلا ال 

نأب ناسنإلل  ىدبأ  ءادن  رئبلاو  شحوملا ، اهفافج  لكب  رئبلا  كلت  ةرهزملا 
دقو نمألا ، نع  ثحبيو  ةحارلل  نكري  نأب  ملستسيو ، هحالس  ىقلي 

نئاكلا فلغت  ىتلا  ريرحلا  ةقنرش  لثم  ةليمج  روص  رئبلا ىف  ءادن  ىفختي 
.ىحلا

اهتجيز عم  اهتدارإب  ةقنرشلا  كلت  تلخد  اهنإ  ةفيطل  ةروتكدلا  انل  لوقتو 
نم ةلحرملا  كلت  لوح  روذجلا  رفحت  رمعلا  رخآ  ىتح  لظت  ىهو  ةيناثلا ،
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مايألا كلت  نع  نس  ىدم  ىلع  تلخت  اذامل  مهفلل : ةلواحم  اهتايح ىف 
تراتخاو عومجملا ، ءفد  ىنعملاو ىف  نمألا  اهيف  تدجو  ىتلا  ةرهازلا 

نوكي دقو  هب ؟ تنمآ  ام  لكل  ضيقنلا  دسجت  ةقالع  ىض ىف  نأ 
نع ثحبي  نأ  ناسنإلا  قح  نم  ةياغلل : ًاطيسب  كدنعو  ىدنع  باوجلا 

.حاتري نأ  براحملا  قح  نمو  ةيصخشلا ، هتداعس 

اإو ل هبناوج  لك  نم  هلمأتتو  ضرفلا ، كلذ  لعفلاب  ةروتكدلا  حرطتو 
هدحو نكي  بكلا   بحلا  نأ  نآلا  فرعأ  : » فلتخم كاردإ  ىلإ  صلخت 

ةبغرلا ىف عنق  ءىش ، لك  ررب  بكلا  بحلا  ةيناثلا ، ىتجيز  ىلإ  رحم 
، ًابعرو ًافوخ  بألا  ناضحأ  ىلإو  ميدقلا ، تيبلا  ىلإ  عوجرلا  ىف  مؤاوتلا ،

«. نيرخآلا ةركاذ  نم  هوحم  ىف  ناك ، ام  ىلع  دادترالا  ىف 

ةأرما تناك  له  ةعجوملا : ةلئسألا  نم  ةلسلس  ىلإ  كاردإلا  كلذ  اهدوقيو 
ةسرمو ىدحتلاو  رطخلا  ةوشن  تناك  له  ةروطسأ ؟ ةرضحلا  نجس 

ىفوصلا قشعو  ديهشلا  ةدورغزو  زجاوحلا  لك  قوف  قيلحتلاب  روعشلا 
درت نأ  قرشلا  بوعشل  ةينغألاو  لكلا ، ثعُبيو ىف  تو  ىذلا 

نم ام  ةلحرم  ةأرملا ىف  تمزه  له  ًهو ؟ هلك  اذه  ناك  له  بصاغلا ؟
مطحتو ةدراطملا ، اهتكهنأ  له  نجست ؟ نأ  لبق  نم  ار  وأ  اهنجس ،

له لانملا ؟ بيرق  ناك  ىذلا  لمألا  داعتباو  ءاقدصألا ، ةنايخو  لثملا ،
نجس ةباوب  ىلإ  لعفلاب  ةموزهم  ةأرما  ىهو  ةرضحلا  نجس  ةباوب  اهتملسأ 

؟ ةيناثلا ةجيزلا 

ةلئسألا هذه  لك  نع  بيجت  اهنأ  ودبي  ثحبلا  لحارم  نم  ةلحرم  ىف 
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ءادن وه  لب  اًحيحص ؛ نكي  ظحلا ـ   نسحل  كلذ ـ  نأ  غ  باجيإلاب ،
.ميلستلا ةيار  عفرو  باحسنالا  ءاوغإ  رئبلا :

نأ فرعت  كلذ ، كردت  اهقعأ  تناك ىف  اهنأ  اًضيأ  ظحلا  نسح  نمو 
كلت اهتقالع  نم  اهتررح  ىتلا  ىه  اهنأو  ت ، ةرضحلا   نجس  ةأرما 

تيقبل اهتدجنل  ةرخأتمو ، اهتناك ، ىتلا  ةأرملا  ِتأت  ولو   : » ةلشافلا
نإو  ءىش  لكب  تملس  دقف  رارق ، الب  رئبلا  عاق  طبختت ىف  ةسوبحم 

نع باغ  ارو  تأرملا ، رهوج  لكشت  ىتلا  ةبلصلا  ةاونلا  كلتب  ملست 
بعشلابو اهيلإ ، ىمتنت  ىتلا  ضرألاب  اهطبري  ىذلا  ىرسلا  لبحلا  اهينيع 

.اهتايح رارمتسالا ىف  طخ  لكشي  اًدوجوم  ناك  هنكلو  هيلإ ، ىمتنت  ىذلا 
ءانثأ اهعم ىف  ةدوجوم  تناك  ةرضحلا  نجس  ةأرما  نأ  نآلا  فرعأو 

«. رخآب وأ  لكشب  ةيناثلا  اهتجيز 

تايزلا ةفيطل  نحن  انبسك  ةبذعملاو  ةحفاكملا  ةباشلا  ةأرملا  كلت  لضفبو 
ةلمح  » ىتحو حوتفملا » بابلا   » ذنم ةيبدألا  اهعئاورب  انتايح  تنغأ  ىتلا 

ةصقلاو ةياورلا  ةأرملا ىف  ةروص   » لثم ةيدقنلا  اهلعأبو  شيتفتلا ،»
.اهغو لاثملاو » ةروصلا  ظوفحم  بيجن  و« ةيبرعلا ،»

حاتفنالا نافوط  نأ  ادبو  فورظلا  انلوح  نم  تغت  اهانبسكو ح 
نع عافدلا  ةنجل  تلكشف  اهيلع ، انيبرو  اهانفرع  ىتلا  ميقلا  لك  حستكي 

.مالظلا طسو  ةدقتم  ةلعشلا  ىقبتل  ةيموقلا ؛ ةفاقثلا 

اهتانب تّملع  ىتلا  ةناسنإلا  تايزلا  ةفيطل  انبسك  اننأ  هلك  كلذ  نم  مهأو 
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اوملعي نأو  سفنلا ، نع  فئازلا  اضرلل  اومينتسي  الأ  بّاتكلا  نم  اهءانبأو 
ءاوغإل بجتسي  ام   هدوجو  ددجيو  موي ، لك  هسفن  عنصي  ناسنإلا  نأ 

.عاطقنا نود  سوسوي  ىذلا  مدعلا 

* * *

هط ةزانج  عيشت  ىهو  اهباتنا  ساوسولا  كلذ  نأ  ةفيطل  ةروتكدلا  حت 
نيركفملا رصع  هلمكأب ، اًرصع  لب  ًالجر ، عيشت  اهنأ ال  ترعش  .سح 

ناولأ لك  ةدارإ  ىلع  ةرح  ناسنإلا  ةدارإ  اولمأو  نولوقي  ام  اوشاع  نىذلا 
، ًانوع سمتلت  اهل  ةليمز  ىلع  تلامو  ءايشألا ، ةياهنب  روعشلا  اهبّذع  .رهقلا 

ةباش ىف وأ  باشل  سح  هط  ىنعي  اذام  هاقلت : نل  اهنأ  اًمدقم  فرعت 
ءىش .ءىش ال  ال  تلاقو : فسأ  اهفتك ىف  اهتليمز  تزهو  نيرشعلا ؟

.طقف ةلقلاو  ةلقلل  مايألا ،»  » ار تكردتسا ) مث  ، ) قالطإلا ىلع 

حرسملا نم  هتاذ  ءاسملا  تداع ىف  اهنأ  ىورت  ةفيطل  ةروتكدلا  نكلو 
ةبغرلا ىف نأ  ديدحتلا  هجو  ىلع  فرعت  تناك  .ءىش  لك  مغر  ةيشتنم 

ةبغرلا هذه  نأو  اهتدواع ، دق  سانلا  نم  نكمم  ددع  ربكأ  دوجولا ب 
.كوكشلا لك  نم  اًصالخو  ةحلم  ةجاح  لكشت 

عيشأ انأو  ءاج  هتاذ  ساوسولا  نأ  ةبكلا  ةقيدصلا  اهتيأ  فرتعأو 
ةفاقثلا ىف نع  بك  لوئسم  ىأ  َرأ  ًاثك أ   ىنلغشي  .كتزانج  
ىنكلو ماعلا ،)! اذه   ) ةيريدقتلا ةلودلا  ةزئاج  ىلع  ةلصاحلا  ةبيدألا  ةزانج 
نم اهفرعي  ىذلا   ليجلل  تايزلا  ةفيطل  ىنعتس  اذام  ىسفن : تلأس 
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؟ بابشلا

، ساوسولا ددبأ  حرسملل ل  بهذأ  نأ  ىلإ  ةجاحب  نكأ  ىلع أ  
قاشعلا سوماق  اًدراو ىف  سيل  توملا  نأ   » كل أرقأ  نأ  مزلي  ناك  اإو 

قشعلا ةرجشو  اًعم  قوشعملاو  قشاعلا  ىه  قشعلا  ةرجشف  يفوصلاو ،
«. تو ال 

تيأر ىف .نطولل  ةميظعلا  ةقشاعلا  اهتيأ  انعم  ةيقاب  كنأ  تفرع  اهدنع 
ىذلا ال قشعلا  كلذ  ةرجش  مهيف  تيور  نمم  كءانبأو  كتانب  كتزانج 

ةدحاو لك  كراونأ ىف  تقرفت  دقو  اًعيمج  مهيف  ةثوثبم  كتيأر  .تو 
ام ال ىلإو  مهغ  ىلإ  مهنم  لقتنيس  سبقلا  نأ  تنقيأف  مهنم ، دحاوو 

.ةياهن

* * *

هللا كمحر  تايزلا ، ةفيطل  ةروتكدلا  ىتخأو  ىمأو  ةبكلا  ىتقيدص 
.نطولل ِكادي  ْتمدق  او  كتايح ، نم خ ىف  ِتعنص  ا  ةعساو  ةمحر 
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ىسرم حلاص  دمحأ  ىلإ 

: دمحأ بيبحلا  ىنبا 

نكن ىمسا ،  كل  تلقو  كيدي  ىلع  تددش  نيزحلا  ءازعلا  قدارس  ىف 
، طقف نوفلتلا  لالخ  نم  ةدم  ذنم  انفراعت  اًًدبأ ، لبق  نم  انلباقت  دق 
عم ملكتأ  نأ  لبق  ثيدحلا  لدابتن  نأو  كتوص ، عمسأ  نأ  تدتعاو 

نسلا م ربكأ ىف  ًااد  كتروصتو  دعبلا  ىلع  اًضيأ  دولا  انلدابت  .حلاص 
، دودوو ًااد ذ  كثيدح  لقألا ، ىلع  ةيوناثلا  ًابلاط ىف  ىأ : كتيأر ،
قثأ انأو  ًاثك ، كب  قثي  ناك  كنع ، انثدحت  ام  ًاثكو  حلاص ، ثيدح  لثم 

.كل نآلا  بتكأ  اذهلو  كب ؛

اًضيأ انأو  انع ، لحر  حلاص »  » نأل نيزح ؛ نآلا  كنأ  ىدلو  اي  فرعأ 
، ُرتب دق  انأ  ىسفن  نم  اًءزج  نأ  رعشأ  اًقيدص  دقفأ  امدنع  .دمحأ  اي  نيزح 

، نزحلا نع  كثدحأ  نأ  نآلا  ديرأ  ىنكلو ال  صقن ، دق  ىدوجو  نأ  كردأو 
انأ رخفأ  ًيظع  ايرصم  ناك  مك  فرعت  نأو  حلاص ، نع  كثدحأ  نأ  ديرأ 

رخآ ًائيش  كنم  ديرأو  هنبا ، كنأل  ىنم  كأ  تنأ  رخفتو  هتفرع ، أ 
.دعب يف  هنع  كثدحأس 

* * *

ةياهن كلذ ىف  ثدح  هتببحأ : فيكو  هتفرع  فيك  ًالوأ  كل  لوقأس 
ناك .ةعاذإلا  اثلا ىف  جمانربلا  ىلمع ىف  تأدب  اهمايأ  تاينيسمخلا ،

146



ةرسأ بيبل ـ  دعس  بكلا  هسسؤم  دارأ  ك  ىفاقثلا ـ  جمانربلا  اذه 
مهضعب نوتأي ، بّاتكلا  لك  ناكو  اهباب ، قرطي  نم  لكل  عارذلا  ةحوتفم 

ءالمزب ءاقتلالا  درجمل  نوتأي  وأ  اًراكفأ ، نوحرتقي  وأ  ًالعأ  نومدقي 
لك عست  اثلا  جمانربلا  اهنكسي  ىتلا  ةغصلا  ةقشلا  نكت  .نيرخآ و 
، ٍلاخ دحاو  دعقم  كانه  نكي  ةرم   لوأل  حلاص  لخد  مويو  .اهراوز 

هتماستبا رمغت  بتاكملا ، دحأ  ةفاح  ىلع  ةطاسب  لكب  ىتلابق  سلجف 
رشع نم  لقأ  ىفو  ةايحلا ، نعو  بدألا  نع  ثدحتن  انحر  .ههجو  ةبذعلا 

اي هفرعت  تنأ  اذهو  انتقادص ـ  زتهت  .قيدص و  انحبصأ  دق  انك  قئاقد 
، نوفلتلا لغشن  انك  مك  ركذت  تنأف  .ةياهنلا  ىتح  ةدحاو  ةظحل  دمحأ ـ 

.ىسفن نم  لجخأ  تنك  تاظحللا  ضعب  ىننإ ىف  ىتح 

ىفو اثلا  جمانربلا  ىف  هدعب ـ  ةثك  تاءاقل  ىفو  ءاقللا ـ  كلذ  ىف 
دبع حالص  لحارلا  قيدصلا  رعاشلا  عم  سابال ، ىهقم  ىفو  فسويلازور 

حلاص برق : نع  ناسنإلا  حلاص  تفرع  ءاقدصألا ، نم  هغو  روبصلا 
هعمس لك  هئاقدصأل  ىطعي  ىذلا  فورظلا ، تناك  هم  ًااد  شوشبلا 

رحسب رداقلاو ـ  عنصت ، وأ  فلكت  ىأ  نم  ءىربلا  هّدو ، لك  مهحنو 
كأ امو  مه ، وأ  ةنحم  ىأ  ناسنإلا  نع  ففخي  نأ  ىلع  هيف ـ  صاخ 

، نطولا خيرات  نم  ةبعصلا  تاونسلا  كلت  ةماعلاو ىف  ةيصخشلا  انمومه 
حلاص امأ  .ةبكلا  انمالحأ  لك  جيردتلاب  اندقف  ىتح  مكارتت  تحار  ىتلاو 
ىلعو ليللا ، مالظ  رجفلا ىف  رون  ىري  نأ  ىلع  اًرداق  كل  تلق  ناكف ك 

امأ .دعب  يف  الإ  لمألاب  دينعلا  ثبشتلا  اذه  فرعأ رس  هب ،  انرشبي  نأ 
، رمتسملا لؤافتلا  كلذ  هنم  ىنشهدي  ناكف  تاينيتسلا ، لئاوأ  اهتقو ىف 

لاح نوكأس ىف  ىننأ  اًقثاو  زح ، تاظحل  هيلإ ىف  أجلأ  نأ  تدتعاو 
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.هنم عمتسأو  هيلإ  ثدحتأو  هاقلأ  نأ  دعب  لضفأ 

* * *

لوقأسف بتاكلا ، حلاص  دمحأ  اي  صنلاب  وهو  ناسنإلا ، حلاص  وه  اذه 
بتاك ىأ  نإ  نسلا : ًاثك ىف  تربك  نأ  دعب  الإ  هملعتأ  ًائيش   كل 

نع ةقادصلا ، نع  بحلا ، نع  ةينطولا ، نع  ءاشي : بتكي ع  نأ  عيطتسي 
همو بتاكلا  ةبهوم  تناك  هم  نكلو  خلإ ، ..ءارحصلا  نع  رحبلا ،

ىتلا ةيقيقحلا  هتيصخش  ىفخي  نأ  عيطتسي  هنإف ال  ةينفلا ، هتاردق  تناك 
تسيل ءايشأب  هلعأ  بتاكلا ىف  رهاظتي  دق  .رخآ  ىلإ  لمع  نم  اهفشتكن 

وأ ةينانألا ، ةمق  صخش ىف  وهو  ةيحضتلا  لج  نع  كثدحي  نأك  هدنع ،
كانهف ًاليوط ، ءاّرقلا  عدخي  نأ  عيطتسي  هنكلو ال  دوقح ، وهو  بحلا  نع 

ةعنقألا لك  نم  بتاكلا  ىّرعي  لوصفلا  بو  روطسلا  رهظي ب  ءىش 
.اهءارو ىفتخي  ىتلا 

ةصلخملا ةحمسلا  سفنلا  كلت  وه  ناك  .ةعنقأ  يأ  سبلي  نكي  حلاص  
، رحبلاك اًضيأ  ناكو  هتيفافشو ، هئاقنب  رحبلا  وه  ناك  .بتك  ام  لك  ىف 

حبقلاو ةنايخلاو  ملظلا  ىأ : هبضغ ، رجفت  ىتلا  ءايشألا  دض  اًرئاثو  اًفينع 
.ةالابماللاو

، دعب يف  تارمو  تارم  اهؤرقتسو  دمحأ ، اي  كيبأ  لعأ  تأرق  تنأ 
نأ بجي  ناك  امدنع  ًاليوط  اوتمص  داّقنل  تاباتك  أرقت  دقف  ىردي ؟ نمو 
مهي اذه ال  نكلو  .ايح  هولمهأ  ىذلا  زنكلا  نآلا  نوفشتكي  دق  .اوملكتي 
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اًصخش حلاص  نكي  ملف  ةئيسلا ؛ ءايشألا  دنع  ًاليوط  فقوتت  .ًاثك ال 
طسو هلعأل  داقنلا  لهإ  نع  ملكتي  ناك  مزعلا ، رئاخ  الو  اًرورمم 

، معن لهإلا  كلذ  نم  حرج  كانه  ناك  ةيفاصلا ، ةلجلجملا  هتاكحض 
.طابحإلا وأ  ةزهلاب  ساسحإ  الو  دحأل ، هرك  كانه  نكي  نكلو  

نع اوتمص  نإو  داقنلا  نأ  ادج : هم  ًائيش  هلك  كلذ  لبق  فرعي  ناكو 
لك اوطعأ  دق  بتاك ـ  ىأل  يقيقحلا  ةاضقلا  ءارقلا ـ  نإف  هلعأ 

اهبناج ىلإ  لءاضتي  ىتلا  زئاوجلاو  ةمسوألا  عفرأب  هردص  اونيزو  مهتاوصأ 
.بحب ابح  هولداب  رخآ : ميركت  لك 

* * *

بتاكك هتببحأ  اًضيأ  انأ  .حلاصب  ىتقالع  نع  ىدلو  اي  كثدحأ  ىننكلو 
بك بتاك  ةبهوم  ىطلبلا » ديسلا  قاقز   » هتياور تدجو ىف  ءدبلا ، ذنم 

.هلبق هلهجن  انك  اًدعب  رعلا  انبدأل  فاضأ 

ـ  ردقلا رحبلا ـ  عم  مهعارص  لالخ  نمو  نيدايصلاو ، رحبلا  اع  انل  مدق 
ناسنإلا هيلإ  قلحي  نأ  نك  ام  انل  ّب  رشبلا ـ  ملظلا ـ  عم  مهعارصو 

نأ نك  ام  اًضيأ  انل  بو  قحلا ، لجأ  نم  عارصلا  ىلع  رصي  ح 
ناكو .مهرهقو  نيرخآلا  لالغتسال  اًرمآت  هعارص  نوكي  هيلإ ح  ردحني 

لكل اًزايحنا  نيدايصلل  هزايحناو  هلك ، نطولل  اًزمر  هدنع  رحبلا  اع 
رارمتساب هلعأ  لك  دجت ىف  تنأو  .لالغتسالا  اياحضو  نيروهقملا 

راصتناب هتياغ  عارصلا  هيف  غلبي  أيس  اًموي  نأب  لمألاو  رشبلا  كلذ 
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.لدعلا

، اهرشنأ تنك  ىتلا  ةليلقلا  ىلعأ  نعو  كلذ ، نع  ثيدحلا  لدابتن  انك 
امدنع ةليوط  ةرتفل  اننيب  ءاقللا  عطقنا  مث  اهنع ، ىنثدحيو  اهعباتي  ناكو 

ىنكرتي نأ  أشي  ىفولا   ىقيدص  نكلو  رصم ، رداغأ  نأ  تررطضا 
نمو فينچ ، ىنلصت ىف  روصملا )  ) ةلجم تناك  .ةبرغلا  ىدحو ىف 

تفأر و« ىمهف » ةيماس   » ةفهللا لكب  عباتأ  تنك  عوبسأ  ىلإ  عوبسأ 
ـ  حلاصل تلق  ىننكلو  نآلا ، ركذأ  ..رشنلا ال  قبسأ ىف  هيأ  ناجهلا »

.تاقلحلا ةيقب  عباتأل  عوبسألا  رورم  لجعتأ  تنك  ىننإ  ًابذاك : نكأ  و 
ةيسوساجلا بدأ  ناك  اذإ  ايرظن ع  ًاثيدح  موي  تاذ  ىعم  أدب  امدنعو 

لغشي الأو  هسح ، هيلع  هيل  ام  بتكي  نأ  هل  تلق  مأ ال ، هب  ًافرتعم  ًابدأ 
.فينصتلاب هلاب 

: اًدحاو اًرايعم  ةياورلل  فرعأ  .بدألل  فينصت  ىأ  ىنينعي  ايصخش ال  انأ 
نوكي نأ  بجيف  ةءارقلل  ةلباق  نوكت  لو  ةءارقلل ، ةلباق  نوكت  نأ 
اهؤانبو ةروطتمو ، ةعنقم  اهتايصخشو  ةعباتملاب ، اًريدج  اهعوضوم 

: لبق نم  هنع  كتثدح  ىذلا  رصنعلا  كلذ  ىلإ  ةفاضإلاب  ًكحم ،
.اهحرطي ىتلا  ةيضقلا  وحن  هساسحإ  قداص ىف  بتاكلا  نأب  ساسحإلا 

تفأر  » ك ىف ىطلبلا » ديسلا  قاقز   » هلك ىف كلذ  حلاص  لعف  دقو 
دادزت اياضقلاو  ءدبلا ، ذنم  ناك  مئاق ك  عارصلا  هتاياور ، ةيقبو  ناجهلا »

، ةخألا ةينطولا  هتاياور  اًديدج ىف  ًائيش  فاضأ  هنإ  مث  اًقمعو ، اًروطت 
تلق قداصلا ، هسحب  اهب  رعش  انسوفن ، ةجاح ىف  ىلإ  حلاص  باجتسا 
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نكلو لعألا ، هذه  حلاص  بتك  امدنع  ةبرغلا  تنك ىف  ىننإ  كل :
اوناك .ةبرغلاب  اهمايأ  اًضيأ  نورعشي  اوناك  نطولا  اوكرتي  نمم   نيثك 

كلذ ىلع  درتل  حلاص  تاباتك  تءاجو  نطولا ، ىنعم  نع  نولأسي 
.لاؤسلا

«، ىمهف ةيماس  و« ناجهلا ،» تفأر   » لالخ نم  ةرملا  هذه  انل  لاق 
لوحتن عارص ل  وه  نطولا  لجأ  نم  عارصلا  نإ  اهغو : رافحلا » و«

نأب نيريدج  سانأ  ىلإ  فده  الو  اهل  ةميق  تانئاك ال  نم  انسفنأ  نحن 
ًاناسنإ ناسنإلا  حبصي  نأ  ليبنو  ليمج  وه  مك  انل  لاق  .رشب  اننأب  فصون 

.رشبلا نم  نطو  ىف 

وه نطولابو  ناسنإلاب  قيمعلا  ناإلا  اذه  نأ  دمحأ  اي  اهتقو  تفرعو 
.نحملا ىسقأ  حلاص ىف  دنع  مئادلا  رشبلا  كلذ  ردصم 

جرفتملا هدعب  نمو  ىرصملا ـ  ئراقلا  عضو  اذهلو  هانببحأ ؛ اذهلو 
فص ىفو  هب ، زتعي  ىذلا  هثارت  ةرادص  ناجهلا ىف  تفأر  ىرصملا ـ 

ذإ نآلا  نونوزحم  نحنف  اذهلو  مهب ، زتعن  نيذلا  بّاتكلا  لعأ  لضفأ 
نع ثحبنو  لمأو ، بح  نم  اناطعأ  ام  ردقب  ةمحرلا  هل  هللا  لأسن  .هدقفن 

.انيقب ام  كعمو  انعم  ىقبيس  ىذلا  هثارت  ءازعلا ىف 

نأ ديكأتلاب ـ  انبح  قوفي  ىذلا  هل ـ  كبح  لضفب  ىدلو  اي  كوجرأ  اذهلو 
اًضيأ تنأ  نوكت  نأ  ىسرم ، حلاص  دمحأ  ًااد  رمعلا  لبتقم  نوكت ىف 

انعم ىقبي  ل  هلمعو ؛ هصخش  نع  كتثدح  ىذلا  ليبنلا  ىرصملا  كلذ 
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.ماودلا ىلع  ىسرم  حلاص 
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