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، اوناك انه  ليوط : نمز  دعب  نولوقيس 
انهو اودلو ، انه  .اوزجنأ  انه  اولمع ، انه 

سانلا مهَّبحأو  اّوبحأ ، انه  .اّوبرت 
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میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

اھنم ّدب  ةمّدقم ال 

.. دمحلاو  مسب هللا، 

. يبعش ىلعو   ، ينطو ىلعو   ، يلع ةریثكلا  همعن  ىلع  دمحلا  

. يبعش ةمدخ  وھو  الأ  ؛  هُّبحأ لمعل  ينرَّخس  يذلا  دمحلا  

. نطولا ِّبح  ىلع  دمحلا  

. حاجنلا يل  نّوبحي  مھو   ، ریخلا يبعش  ءانبأل  ُّبحأ 

هنّوبحي ام  يئانبألو  يل  نّوبحي  مھارأو   ، نامألاو اضرلاو  َةداعسلا  مھل  ُّبحأ 
. مھئانبأو مھلھأل 

. تّاطحملا هذھ  ُبتكأ  مھلو   ، يبعش َءانبأ  ُّبحأ 

.. يتایح نم  تّاطحم 

ُةركاذلا هب  ينفعسُت  امو   ، تابجاولاب تاقوألا  ُماحدزا  هب  ينفعسُي  ام  ُبتكأ 
. تايركذو ٍتاونس  نم 

، انتلود خيرات  نم  ٍءزج  ةباتكل  ًةيادب  نوكت  اّھلعل   ، ةلمتكم ریغ  ًةریس  ُبتكأ 
. ةمداقلا لایجألل  هِدّلخُن 

. اوزجنأ انھ   ، اولمع انھ   ، اوناك انھ  ليوط : نمز  دعب  نولوقیس 

. اّوبرت انھو   ، اودلو انھ 
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. سانلا مھَّبحأو   ، اّوبحأ انھ 

. همامتإب اولفتحا  انھو   ، عورشملا كلذ  اوقلطأ  انھ 

. تادودعم تاونس  يف  اولصو  كانھو   ، اوأدب انھ  نم 

ُملعي هئایلع  يف  اف  ؛  ًاریخ انیف  اولوقي  نأ  الإ  ةديدجلا  لایجألا  نم  ُديرن  الو 
. انتَّمأو انبعشل  ریخلا  عنص  يف  انتَّین 

. انعطتسا امب  اندھتجاو   ، انلمع اّننأ  ُملعي  هللاو 

اوُلَمْعا ِلُقَو  : ” هللا َمالك  انمامأ  نیعضاو   ، ًاماع نیسمخ  لبق  انلَمع  انأدب 
“. َنوُنِمْؤوُمْلاَو ُهُلوُسَرَو  ْمَُكلَمَع  ُهَّللا  ىََریَسَف 

يف انتَّمأو  انبعشل  انُمالحأ  تلاز  امو   ، ةليوط انمامأ  ُقيرطلا  تلاز  امو 
. اھتيادب

. ریثك َحومطلاو   ، لیلق َتقولا  نأل   ، ةلاجُع يف  تّاطحملا  هذھ  ُبتكأ 

، میقلا سفنبو   ، حورلا سفنب  نطولل  ُءاطعلا  َّرمتسي  نأ  ُديرأ  يننأل  اھُبتكأ 
. انُدالب اھیلع  تماق  يتلا  ئدابملا  سفنبو 

. هینبنو  ، ناسنإلا يف  ناسنإلا  نع  ًامئاد  ُِشّتفن 

. مھعفننو  ، سانلا ّلك   ، سانلل ًامئاد  َریخلا  ُعرزنو 

. تابقع انئطبُت  الو   ، تامزأ انفقوُت  ال 

. ّدرتمل دِ ُعمتسن  الو   ، ِكّكشمل ُتفتلن  الو 

. تّاطحملا هذھ  لالخ  نم  نورتس  امك   ، اندالب ءانب  يف  انُتقيرط  هذھ 

نم ًاریثكو   ، ةمكح نم  ًالیلق  اھتعدوأ   ، ةطیسب ٌتاملك  تاطحملا  هذھ  يف 
ةعفرو ناسنإلا  ءانب  يف  ُمھست  وأ   ، ّملعت وأ   ، مھلت وأ   ، دیفت اھَّلعل   ، ةَّبحم

. ناطوألا

موتكم لآ  دیعس  نب  دشار  نب  دمحم  مكوخأ 
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01
انأدب كانه  نم 

انلصو انهو 

ةعاسلا ىتح  يراطفإ  لوانتأ  مل  ربمسيد 2017 . نم  سداسلا  وھ  مویلا 
ىلع ُتّدوعت   . ديدج عورشم  قالطإب  ًالوغشم  ُتنك  ؛  ًاحابص ةرشع  ةيداحلا 
هنأل  ، فلتخم عورشملا  ّةرملا  هذھ  نكل   ، عيراشملا نم  ریثكلا  قالطإ 
زجاوح َمیطحت  ُقشعأ   . ةلودو ٍبعشك  انمامأ  ًاديدج  ًازجاح  ُرسكیس 

ام نأب  نمؤأو   ، ةعَّقوتم ریغ  ٍممق  ىلإ  لوصولا  ُّبحأ   ، يبعش مامأ  ةديدج 
حومطلا  ، حومطلا لب  طقف  ةيداملا  ةرفولا  سیل  روطتلا  وحن  َبوعشلا  دوقي 

كلذل  ، رخآ ءيش  يأ  نم  رثكأ  ُحومطلاو  ُماھلإلا  انكِّرحي   ، رشب نحن   . میظعلا
. ةمھلمو ةبسانم  ةقيرطب  عورشملا  قالطإ  ىلع  ًاصيرح  ُتنك 

تایقافتالا ةفاك  مامتإ  نم  ُتدكأت   . ءودھب ماوعأ  ذنم  عورشملا  ىلع  ُلمعن 
تارابتخالا ءارجإ  يف  ءدبلل  ّأیھم  قيرفلا  نأو   ، صوصخلا اذھ  يف  ةیلودلا 

ُديرأ يتلا  ةلاسرلا  ُلمحي  عورشملا  نأب  ًاضيأ  ُتدكأت   . ةصرف برقأ  يف 
َفقت نأ  نكمي  ّةوق  الو   ، تارامإلا ةلود  مامأ  لیحتسم  ال  يھو :  ، اھلاصيإ

. اھبعش ةدارإ  مامأ 
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ماع 2018 موتكم |  لآ  موتكم  نب  دیعس  خیشلا  يدج  لزنم  يف 

نویلم نم 15  رثكأل  يعامتجالا  لصاوتلا  لئاسو  ربع  َعورشملا  ُتنلعأ 
ةلود نم  ءاضف  دّاور  لاسرإ  معن  ؛  ءاضفلل نییتارامإ  ةعبرأ  لاسرإ  ديرن  عباتم :
ٍّيبرع ٍعورشم  َربكأ  كلذب  لمكتسنل   ، يجراخلا ءاضفلا  ىلإ  تارامإلا 
ءاضف ةموظنم  عيراشملا  ةیقب  عم  ِلّكشي  ثیحب   ، هعون نم  ٍّيمالسإو 
ىلع ةنيدم  لوأو   ، نویتارامإ ءاضف  دّاورو   ، خيرملل ةلحر  ةلماكتم : ةیتارامإ 
يبرع عمجم  لوأو   ، رمحألا بكوكلا  ىلع  ةیخانملا  فورظلا  يكاحت  ضرألا 
میظنتل ةيداحتا  ةلاكوو   ، ءاضفلل زكرمو   ، لماكلاب ةیعانصلا  رامقألا  عینصتل 

. ةداعسلاو رخفلا  ىلع  ُثعبي  ٌعورشم   . عاطقل

ربع  ، بابشلا نم  ةصاخو   ، لاعفألا دودر  ضعب  ُتعبات   ، ةرشابم قالطإلا  دعب 
. ًازازتعاو ًارخف  اھجوأ  يف  رعاشملا  تناك   . يعامتجالا لصاوتلا  لئاسو 
ُأرقأ ُتنكو   . ينطولا مویلاب  انتالافتحا  عم  عیمجلل  ًةحرفم  ًةأجافم  تناك 
ةديدج ةمقو   ، اھانغلب ةديدج  ةطحم  لوقأو :  ، ةیسامحلا بابشلا  تاقیلعت 

. ّفقوتن نلو   ، اھانیقترا

نم ةديدج  ةلحرم  ىلإ  هیف  انلصو   ، تارامإلا ينطو  ىلع  ًالیمج  ًاحابص  ناك 
ينعفد يذلا  ام  يردأ  . ال  ربكأو مظعأ  لحارم  ىلإ  لوصولل  علطتنو   ، ةیمنتلا

. ًاضيأ ةلیمجلاو  ةعضاوتملا  تايادبلا  يف  ریكّفتلل  اھموي 

اھلَّلختت يتلا  ةینیطلا  ناردجلا   ، ةغدنشلا يف  دیعس  خیشلا  يّدج  تیب 
فوقسلا تاذ  فرغلا  ّرمت  نأب  ءاوھلا  تامسنل  حامسلل  ةیناجرملا  ةراجحلا 

، يمأو يبأ  ةفرغ   ، تیبلا مامأ  اھیف  ُبعلأ  ُتنك  يتلا  ةحاسلا   ، ةضفخنملا
هتیحلب دیعس  خیشلا  يّدج  ُتّركذت   ، معن  .. يّدج  ، يتاوخأو يتوخإ  فرغو 

. ًارون ئلألتملا  هھجوو  ءاضیبلا 

ةرفولا سيل  روطتلا  وحن  بوعشلا  دوقي  ام  نإ 
نحن .ميظعلا  حومطلا  حومطلا ، لب  ةيداملا 

يأ نم  رثكأ  ُحومطلاو  ُماهلإلا  انكِّرحي  رشب ،
رخآ ءيش 
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ماع 2015 خيرملا |  فاشكتسال  تارامإلا  ةلحر  قالطإ  لفح 
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ةغدنشلا ةقطنم  يف  موتكم  لآ  موتكم  نب  دیعس  خیشلا  تیب 

نم لمع  يّدج  نأ  يسفن  يف  لاج   . ریبكلا هناميإو  هتبیطو  يّدج  ُتّركذت 
يف ةراجتلا  قافآ  عّسو   . اھتعانص يف  انعم  كراشو   ، ًاضيأ ةظحللا  هذھ  لجأ 
يف ناكسلا  ددع  فعاضتو   ، ءابرھكلا لخدأو   ، عیمجلل باوبألا  حتفو   ، يبد

. تارم ثالث  هدھع 
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مّھبحي ناك   . هبعش عم  هتقالعو  هتریس  تناك  هتازاجنإ  مظعأ  نأ  ریغ 
، ةدیعب رئب  ىلإ  بھذي   ، رجفلا ةالص  لبق  موقي  ناك  هنأ  هنع  نووري   . هنّوبحيو
. رجفلا ةالصل  نولصملا  أضوتیل   ، دجسملل هب  يتأيو   ، ءاملاب ًاریبك  ًاولد  ألمي 

! ةمحرو ةبیط  يأو  ّةوق  يأ  يّدج ! اي  تنك  ناسنإ  يأ 

. اھموي هُتركذت  كلذل  امبر   . ةمحرلاو ةبحملاب  لب   ، فوخلاب يّدج  مكحي  مل 
. مايألا امھوحمت  الو   ، ناسنإلا امھاسني  ةبحملاو ال  ةمحرلا 

رجفلا ةالص  دعب  َحورلا  ملسأ   . ًابيرقت ةعساتلا  يف  ُتنك   . هتافو موي  ُركذأ 
بسحأ مل  لاجر  َءاكبو   ، ءاسنلا َباحتنا  ُركذأ   . هبناجب يدلاو  ناك   . لیلقب

هاوثم ىلإ  هتّعدو  ًةریفغ  ًاعومج  ُركذأو   ، مالعألا َسیكنت  ُركذأ   . نوكبي مھنأ 
هئامب  ، رجفلا ةالص  لبق   ، هنع ينھذ  يف  تعبطنا  يتلا  ةروصلا  ُركذأ   . ریخألا

ابأ اي  سانلا  َةمدخ  انتمَّلع   . هبعش ءانبأ  رظتني  دجسملا  دنع   ، هروھطو
. كاوثم سودرفلا  لعجو  كمحر هللا،   . دشار
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02
كو ــ لملا كل  ــ ىلإ م ةرا  ــ يز

ماع 1971 ةیسرافلا |  ةيروطاربمإلا  سیسأت  ىلع  ماع  رورم 2500  لفح 

ىلوأ هعم  ُتأدب   ، يبد يف  مكحلا  دیلاقم  دشار  خیشلا  يدلاو  ّيلوت  دعب 
هاش يولھب  اضر  دمحم  ىلإ  ةرايز  يف  هتقفار  ثیح   ، ةیجراخلا يتارايز 

كولملا كلم  وأ   ، روطاربمإلا ًاقحال  هسفن  ىّمس  امك  وأ   ، ناريإ
. سوواطلا شرع  وھ  هشرعو   ،( هاشنھاش )
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وأ ةمظعلا  هذھ  ًاریثك  بعوتسأ  مل   . يرمع نم  ةرشع  ةيداحلا  يف  ُتنك 
، ّةیعرلا نع  مھسفنأ  اوِزّیمیل  مھسفنأ  ىلع  كولملا  اھضرفي  يتلا  ةلاھلا 
، ةاقتنم مھؤامدو   ، ةافطصم ةقبط  مھنأب  مھولا  مھبوعش  يف  اوسرغیلو 

. مھتدعبأ ىتح  مھبوعش  نع  اودعتباف 

كلم هماقأ  يذلا  َلفحلا  ماع 1971  يف  ُترضح  امدنع  الإ  كلذ  بعوتسأ  مل 
ةيروطاربمإلا سیسأت  ىلع  ماع  رورمب 2500  لافتحالل  هسفن  كولملا 

 – تقولا كلذ  يف  ًادج  ٌمخض  ٌغلبم  وھو  ًابيرقت –  رالود  نویلم   100 . ةیسرافلا
. ةیناريإلا ةيرثألا  سیلوبسرب  ةنيدم  يف  ٍّيروطسأ  ٍلفح  ىلع  اھقافنإ  مت 

ًةمیخ ّتطغ 59   . ضرألا عاقب  لك  نم  كولملاو  ءاسؤرلا  لفحلا  ىلإ  يعُد 
لیثم ٍةقيدح ال  يف  ٍةمخض  ةیكلم  ٍمیخ  ثالث  اھطّسوتت   ، ًانادف نم 160  رثكأ 
رودص انل  نویسنرفلا  ةاھطلا  َّدعأ   . لفحلل ًاصّیصخ  اھؤاشنإ  ّمت   ، اھل
يف انبرشو   ،" جومیل  " فزخ نم  ةعونصم  ٍناوأ  يف  اھانلوانت   ، سيواوط

ةیخيراتلا ءايزألا  اودترا  دونجلا  فالآ  اراكاب ."  " لاتسيرك نم  ةيرّولب  سوؤك 
. ةیكلملا ةھَّبألاو  ةماخفلا  رھاظم  اوخِّسریل  ةیسرافلا 

. فویضلا ىلع  فُّرعتلاو  ضورعلاب  ُتعتمتساو   ، لفحلاب ُتعتمتسا 

عم ًةّمھم  ًةفقو  ةریغصلا  ّينس  يف  ُّيروطسألا  ُلفحلا  كلذ  يل  ّلكش 
ةقيرط نیب  ةنراقملا  وھ  ٍسرد  ُربكأ   . تییح ام  هاسنأ  نل  ًاسردو   ، يسفن
مجح فالتخا  ىلع   ، تارامإلاو يبد  يف  انتقيرطو  مكحلا  يف  هاشلا 
ةریقفلا ةیناريإلا  ىرقلا  تارشع  قيرطلا  يف  ُتدھاش  دقل   . نيدلبلا

خذبلا اذھ  ُتدھاشو   ، ءابرھكلا ىتح  اھیف  دجوت  ال  يتلا   ، ةعضاوتملاو
. هتاذ ناكملا  يف  ناعمتجت  ناتضقانتم  ناتروص  ؛  يروطسألا

هروصقو هتایحب  ديدشلا  هداعتباو   ، كولملا كلم  بولسأ  نع  ًةحمل  ُتدھاش 
حابصلا يف  هموي  أدبي  يدلاو  ُدھاشأ  ُتنكو   . هبعش مومع  نع  ةمخضلا 
لاّمعلا عم  هسفنب  عيراشملا  ةعباتمو  سانلا  عم  ةیحابصلا  هتلوجب  ركابلا 
هلوانتو حوتفملا  هسلجم  يف  سانلا  ةّماع  هلابقتساو   ، نیسدنھملاو
ةطقن دنع  ًاعضاوتم  ًابتكم  هسفنل  صَّصخ  دقو   ، هفویض عم  يمویلا  هءادغ 
ةدھاشم نم  نكمتي  يك  أفرملا  فیصر  ىلع  لطي  يبد  روخ  كرامج 

يف راوزلا  نأ  ةجردل  هكولس  يف  ًاّدج  ًاعضاوتم  ناكو   . جراخلا يف  طاشنلا 
اوناك عيراشملا  يسدنھم  نإ  ىتح   ، فظوم درجم  هنأ  نونظي  اوناك  بتكملا 

هتعباتمو  ، مھیلع هّددرت  ةرثك  نم  لاّمعلا ) بقارم  " ) نمروفلا  " هنوّمسي
. نیتایحلا يف  خراص  ضقانت  كانھ   . مھلاوحأو مھلمعل  ةیمویلا 
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كلم وه  هدحو ؛ ةمظعلاو هللا  هدحو ، كُلملا هللا 
ٌكلم مودي  الو  ناف ، ّلكلاو  يقابلا  وهو  كولملا 

هدحو ربكلا هللا  نأل  رِّبكتمل ،

تابسانم يف  هرازو   ، ةدیج هاشلا  عم  يدلاو  ةقالع  تناك   ، لاحلا ةعیبطب 
نع بِغت  مل  يتلا  ةقرافملا  نكل  ؛  ریبك عفنب  كلذ  انیلع  داع  دقو   . ةديدع

ُسلجي دشار  خیشلا  ًادبأ  ّلیختأل  نكأ  مل  يننأ  يھ  لفحلا  دعب  يركف 
، كلذ نع  نوكي  ام  دعبأ  هنأل   ، هسأر ىلع  ًاجات  عضيو  سوواط  شرع  ىلع 
نم برقلا  يف  ّرسلا   ، معن  . سانلل برقأو   ، ةطاسبلاو ةرطفلل  برقأ  وھو 

. سرد ربكأ  وھ  اذھ   ، سانلا

، ةنس نيرشع  رخآ  يفف  ؛  ةمكحلا نم  لیلقب  هلوح  هاشلا  رظن  ول  ُتینمت 
دقف ؛  ّةرقتسم اھلاخن  ّانك  ؛  هلوح نم  ةّدع  تایكلم  تطِقسُأو  ٌشورع  توھ 
لصیف كلملا  لتق  متو  ماعلا 1952،  يف  قوراف  كلملا  يرصملا  شیجلا  حازأ 

ماعلا 1958، يف  هترسأ  دارفأ  نم  ٍةعومجم  عم  ةعیظف  ةقيرطب  قارعلا  يف 
ِعلُخ ماعلا 1969  يفو  ماع 1962 . نمیلا  يف  ردبلا  دمحم  مامإلا  علخ  متو 
رمعم هداق  يركسع  بالقنا  يف   ، ةیبیللا ةكلمملا  كلم   ، سيردإ كلملا 

،" كولملا كلم   " اھل هبتني  مل  بوعشلا  اھب  ّترم  ٌةعيرس  ٌتاریغت   . يفاذقلا
هبعش معد  ىلع  سیلو  هل  يكيرمألاو  يناطيربلا  معدلا  ىلع  ًادمتعم 
بولسأ ةعباتمو  هروصقب  ًالوغشم   ، مھنع ًادیعب  ناك  هنأل   ، هل سانلا  دیيأتو 

. هتایح

نع كولملا " كلم   " طقس  ، طقف نینس  ينامثب  مخضلا  لافتحالا  اذھ  دعب 
اھبكر ةروث  ىلإ  تھتنا  هدلب  يف  تارھاظتو  ٍتابارطضاب  سوواطلا  شرع 
ًالیقث ًافیض  ّلحیل   ، هدالب هاشلا  رداغ   . ةیمالسإ ًةروث  اھوّمسو  يلالملا 
مظعم اھیف  امب  ىرخألا –  لودلا  نم  ديدعلا  تضفر  امیف  لودلا  ضعب  ىلع 

. رصم يف  فاطملا  هب  يھتني  نأ  لبق   ، هلابقتسا ابوروأ –  لود 

؛ ةديدج باوثأب  ًاكولم  اھیف  راوثلا  حبصأ  تاروث  اھتحاتجا  يتلا  لودلا  ىتح 
ًاروصق اھیف  مھسفنأل  اودَّیشو   ، تایكلم تسیلو  تايروھمج  اھوّمس 

نم رئاود  مھسفنأ  لوح  اوعمجو   ، مھبوعش نع  اھیف  اودعتبا   ، ًةمیظع
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: مھل ُتلق  ماع 2004؛  يف  مھُتثّدح   . مھتازاجنإل ّظعملاو  نیمِ نیحاّدملا 
ریمعتلاو ءانبلاو  داصتقالا  يف  مكتاروث  اولمكأف   ، مكبوعشل ٍتاروثب  متئج 

ُتيأر دقف   ، نورَّیغُت فوسف  الإو  اورَّیغت  مكوجرأ  ؛  مھل ةميركلا  ةایحلا  ریفوتو 
ىتح  ، اوعمتسي مل  فسألل   . كلذ يف  ةایحلا  ةَّنُس  ملعأو   ، لبق نم  كلذ 
نم ديزملا  ىلإ  الإ  ّدؤت  ِ مل  ىضوفو  ٍتابارطضاو  ٍتاروث  يف  مھلود  تقرغ 
يف دشارو  دياز  نيأو  ؟  لودلا هذھ  نيأو  مویلا  تارامإلا  ةلود  نيأ   . بارخلا

؟ خيراتلا يف  هریغو  كولملا " كلم   " نيأو بولقلا 

همسا ؛  لودلا هذھ  نیبو  مكحلا  يف  انتقيرط  نیب  يرھوج  قرف  كانھ 
. مھداعسإ لجأ  نم  لمعلاو   ، مھتمدخو  ، مھل عضاوتلاو   ، سانلا نم  برقلا 

. رایھنالاو راھدزالا  نیب  قرفلا  وھ  اذھو 

ّلكلاو يقابلا  وھو  كولملا  كلم  وھ  ؛  هدحو ةمظعلاو    ، هدحو كلُملا  
: رعاشلا لاق  امكو   . هدحو ربكلا   نأل   ، ِرّبكتمل ٌكلم  مودي  الو   ، ناف

ٍنمي نم  ناجیتلا  ووذ  ُكولملا  نيأ 
؟ ُنا ــــــ جیتو ٌل  ــــــ يلاكأ م  ــ هنم نيأو 

ٍمرإ يف  ُداَّدش  هداش  ام  نيأو 
؟ ُناساس سرفلا  يف  هساس  ام  نيأو 

ٍبھذ نم  نوراق  هزاح  ام  نيأو 
؟ ناطحقو ٌداد  ـــ شو ٌدا  ــــــ نيأو ع

نامیلسو  ، نینرقلا وذو   ، رصنتخبو  ، دورمنلا ؛  ةعبرأ ضرألا  كولم  ّنإ  لاقي 
. ناجلاو سنإلا  ىلع  ًاكلم  مھمظعأ  وھو  مالسلا  هیلع 

: هب حاصف   . سارحلا هعنمف   ، هِمّلكیل ٍكلم  بكوم  ضرتعا  ًالجر  نأ  ىكحُيو 
انأ امف  ؛  اھملكیل فقوف   ، ٌةلمن هتفقوتسا  نامیلس  َّيبن هللا  نإ  كلملا ! اھيأ 

كلملا زفقف   . نامیلس نم  زعأب  دنع هللا  تنأ  امو   ، ةلمن نم  رقحأب  دنع هللا 
. هملكو هیلإ  بھذو  هناصح  ىلع  نم 
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03
ع ــ مو م ــــ نلا

برا ـــ قعلا

دحأل ينذخأي  يدلاو  أدب  امدنع  يرمع  نم  ةنماثلا  وأ  ةعباسلا  يف  ُتنك 
هنم مَّلعتأل   ، يھمع نب  دیمح  همساو   ، ءارحصلا يف  ریصانملا  خویش 
يف ًادیعب  ناك  لب   ، ودبلا ةیقب  لثم  ءاملا  برق  نكسي  نكي  مل  دیمحو   . دیصلا
ركذأ ُتلز  ام   . میخ براضمو  دیصلل  ٍبلكو  هرقصو  هلبإو  هتجوز  عم  ؛  ءارحصلا
اھخبطو منغلا  حبذو  قونلا  بلحو  بطحلا  لمح  يف  اھّتوقو  هتجوز 

ُركذأ ُتلز  ام   . بالكلاو روقصلاب  دیصلا  يف  اھتاراھم  ىلإ  ةفاضإلاب   ، اھدحول
زبخ نع  ةرابع  يھو  ؛  دیص كانھ  نوكي  امدنع ال  اھُّدعت  تناك  يتلا  اھتبجو 

" داشرلا ًانوحطمو بـ"  ، دامرلاو محفلا  تحت  ًاخوبطم   ،" صرق  " وأ ظیلغ  ودب 
بیلح اھعم  برشن  ّانك  ثیح   ، لسعلاو نھدلا  هیلإ  ًافاضمو   ، هفیظنت دعب 

. ءارحصلا درب  يف  ًةرخاف  ًةبجو  تناك   . قونلا

، بالكلاو روقصلاب  دیصلا  هنم  ُتّملعت   . مايألاب دیمح  عم  ينكرتي  يبأ  ناك 
ُدیصي فیكو   ، ءافتخالل ةریثكلا  اھعدخو  اھتاداعو  تاناویحلا  ةكرحو 
ةلواحم نم  ىودج  ال   ، ًالثمف  . اھیف فیعضلا  داصُي  فیكو   ، اھنم ُسرتفملا 

يف وأ  راھنلا  لوأ  يف  امنإو   ، ًاعيرس نوكي  هنأل   ، ىعري امدنع  بنرألا  دیص 
اھسفنل فیصلا  يف  بنارألا  رفحتو   . اھتویب ىلإ  بنارألا  يوأت  امدنع  هرخآ 
اھسفن نفدت  اھنإف   ، دیصلا مسوم  وھو   ، ءاتشلا يف  امأ  ؛  ةقیمع ًاروحج 
اھتكرح بُّقعت  يھ  اھدیصل  ةقيرط  لضفأو   . لمرلا طسو  تاریجشلا  نیب 
نكامأ وحن  ةديدش  ٍةّفخب  زفقلاب  كلذ  ىلع  ّبلغتت  اھنكل   ، اھتویب ىتح 

نأك ؛  اھیلع اھءادعأ  ُّلدتس  اھنأ  فرعت  اھنأل   ، ًاراثآ كرتت  ال  يك   ، اھمون
ریبخلا الإ  راثآلا  كلت  ىري  الو   ، لمرلا ىلع  فیفخلا  نطقلا  نم  ٌعطق  اھمادقأ 

. اھیف لامرلا  ةكرحو  ءارحصلابو  اھتاداعبو  اھب 
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ریصانملا خویش  دحأ  يھمع  نب  دیمح  عم 

كنكمي  . هعئابطو دیصلا  بلكو   ، هتاداعو رقصلا  نع  َریثكلا  دیمح  نم  ُتّملعت 
ملقأتلا ىلع  هسفن  تقولا  يف  هبِّردتو   ، ةيربلا نالزغلا  دیصل  ًابلك  بِّردت  نأ 

ًالازغ بِّردت  نأ  كنكمي   ، كلذك  . كتیب يف  هیبرت  يذلا  لازغلا  عم  فُّیكتلاو 
. كب صاخلا  دیصلا  بلك  عم  فیكتلاو  مانغألا  عم  يعرلا  عم  ملقأتلا  ىلع 

ًامئاد هعفريو  هدي  ىلع  رقصلا  ُّيودبلا  عضي  اذامل  نوفرعي  ال   ، ًالثم  ، نوریثك
نم لقأ  ٍّوُلع  ىلع  ناك  اذإ  رطخلاب  ُّسحي  رقصلا  نأل  ؛  هرظن ىوتسم  دنع 

، هنع هعافترا  الع  نَّمم  رذحي  ًامئادو   ، رسنلا وھ  رقصلا  ّودع   . هبناجب يذلا 
. همجاھي دقو 

ثيدحلاو ءاشعلل  رانلا  لوح  عمتجن  ّانك   ، هسوردو دیصلاب  ءيلم  موي  دعب 
، اھفغشو اھلامجب  يتركاذ  يف  ًةروفحم  تلاز  ام  تايركذ   . لمُي ال  يذلا 

ةدرابلا ءارحصلا  يف  شارفلا  َءفد  ُلداعي  ال  ؛  اھمالآ معن   . اھمالآب ىتحو 
براقع تاغدل  ىلع  تارم  ةدع  ظقیتسأ  ُتنك  يننكل   . ءيش يأ  لیللاب 
ًاملأتم موقأ   . يشارف يف  ًاضيأ  ءفدلا  نع  ثحبت  تناك  اھنأ  ودبي   ، ةریغص
تاغدللا نكامأ  ىلع  دامرلا  عضيو   ، رانلا ىلإ  دیمح  ينذخأي   . ةدشب

، تاغدللا ملأ  فِّفخت  دامرلا  ةرارح  تناك   . هصاصتما لھسيو  ُّمسلا  رسحنیل 
نم موقأ  ُتنك  يننأ  ّلیختت  نأ  كلو   . مالآلا ينتدواع  دامرلا  درب  اذإ  ىتح 

ُبرغتسأ ُتنكو   . ةديدشلا اھتاغدل  نم  ًاملأتم   ، تارم عبرأ  وأ  ثالث  يمون 
! براقعلا هغدلت  يذلا  دیحولا  يننأ 

هيف ًانايحأ  .ّ.ر  ــ وه ش ك  ــ ملؤي ام  لك  يلـس 
كل ةيامحلا  هيفو  ريخلا ،

نم ققحتلاب  حصُّنلل  عمتسأ  مل  يننأل  لوألا  ؛  نیببسل كلذو   ، دیحولا معن 
عمجي ناك  دیمح  نأل  يناثلاو   ، هّمضي امو  ءارحصلا  يف  مونلا  لبق  شارفلا 

! ًادمعتم يشارف  يف  اھعضيو  براقعلا  راغص  نم  ىلإ 12  نیب 10  ام 
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براقع تاغدل  دض  يتعانم  ينبي  نأ  ديري  دیمح  ناك   . ًارخأتم كلذ  ُتكردأ 
. اھتاغدلو ةریغصلا  براقعلا  نم  تاعرجلا  هذھ  قيرط  نع  ةتیمملا  ءارحصلا 

. براقعلا مس  دض  ةعانم  يدل  لازت  ، ال  مویللو

. كل ةيامحلا  هیفو   ، ریخلا هیف  ًانایحأ  ؛  ّرش وھ  كملؤي  ام  ُّلك  سیل   ، معن

نیب تلخد  ىتح   ، ءارحصلا يف  ةریبك  ًابرقع  دراطأ  ُتنك   ، ةلیلق تاونس  لبق 
انأو تفتلأل  ًاصيرح  نكأ  مل   . اھسفن ىلع  تّفتلاو  ةریغصلا  تاریجشلا  ضعب 

ُتعضوو  ، يقاس ُتبصع   . اھتَّوق ّلكب  ينتغدلف   ، ءارولل يتاوطخب  عجرأ 
ةمكحو يتعانم  لضفب  اھنم  ُتوجنو   ، اھیلع نخاسلا  ءاملاو  دامرلا  ضعب 

. يب ةمحرو هللا  دیمح 

، كبلق نودسفي  ..نيمامنلاو  ةاشولا  ُّبحأ  ال 
نومِّطحيو سانلا ، ىلع  كردص  نورغويو 

ىلع طقف  نوزِّكريو  تاسسؤملا ، تايونعملا يف 
تانسحلا الو  سانلا  ريخ  نوركذي  الو  تايبلسلا ،

ءارحصلا براقع   ، ةبسانملاب  . رشبلا براقع  نم  نوھأ  ءارحصلا  ُبراقع 
راسحنا عم  شارفلا  رداغت  لب   ، غدلت الو  طقف  ءفدلا  نع  لیللا  يف  ثحبت 

. رطخلاب تَّسحأ  اذإ  الإ  براقعلا  غدلت  . ال  لیللا درب 

ِترُثَك : " برعلا لوقت   . يذؤتو غدلت  نأ  ُّبحت  رشبلا  نم  براقع  كانھ  نكلو 
يذؤت تاياشولاو  مئامنلا   ، معن  . تاياشولاو مئاّمنلا  يأ   ،" مھنیب ُبراقعلا 

؛ نیمامنلاو ةاشولا  ُّبحأ  . ال  قيرفلا حور  بِّرختو   ، تاقالعلا رِّمدتو   ، سوفنلا
يف تايونعملا  ّطحيو  نومِ  ، سانلا ىلع  كردص  نورغويو   ، كبلق نودسفي 

، تایبلسلا ىلع  طقف  نوِزّكريو   ، تازاجنإلا مجح  نم  نوِلّلقيو   ، تاسسؤملا
مھعفدي ال  ؛  نیھجو باحصأ  مھ   ، تانسحلا الو  سانلا  ریخ  نوركذي  الو 

. دسحلا الإ  ةمیمنلل 
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". ةحیحص تناك  نإو  ةحیبق  ةياعسلا  : " برعلا لوقت 

: لاق  . اذكو اذك  كنع  ينغلب  نیصلخملا : هئاسلج  َدحأ  كولملا  دحأ  بطاخ 
: هیلع َّدرف   . بذكي ربخلاب ال  ينءاج  يذلا  كلملا : لاق   . تلق الو  ُتلعف  ام  هللاو 

. تقدص لاق   . كلملا اھيأ  ًاقداص  ُمامَّنلا  نوكي  ال 

: رعاشلا لوقي 

هیف ام  هیف  اولاق  ِسانلا  يف  لاق  نم 
هي ــــ فكيو ٍيْزِخ  نم  كاذ  ُهُب  ــــــ ْسحو

ُهُبراقع ْنَمؤُت  مل  ِسانلا  يف  َّمن  نم 
ِهي ــــ عافأ ْنَمؤُت  ملو  ِقيدصلا  نع 

ٌدحأ هب  يرَْدي  الو  يرجي  لْیَّسلاك 
ِهي ــــــــ تأي َن  ــــ يأ نم  الو  ن  ــــ يأ نم 

! اھعم ةایحلا  نم  لھسأ  براقعلا  عم  مونلا  ًانایحأ  لوقأو :

! دیمح اي  كمحر هللا 
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04
ًاري ـ ُتنك ص ـا  مدنع يد  ــ لاو ي  ــ نّملع

موتكم لآ  دیعس  نب  دشار  خیشلا 

ىلع دیعاجتلا  مسترت  ؛  لوطلا عراف  ناك   . لوألا يّملعم   ، دیعس نب  دشار 
ًةيِّدجو ًةبیھ  تفضأف  هینیعب  ةطیحملا  طوطخلا  امأ   ، مُّسبتلا ةرثكل  هحمالم 

نم مغرلا  ىلعو   . سفنلا نم  ًابيرقو  ًائفادو  ًائداھ  هتوص  ناك   . هھجو ىلع 
. مالكلا أدبي  امدنع  عیمجلا  ىلع  ُّمیخي  ُتمصلا  ناك   ، كلذ
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ىلع هعم  ينفدري  ناك  امدنع  هعم  اھاسنأ  ال  يتلا  ىلوألا  تاظحللا  نم 
يف هلیخ  ىلع  هعم  ينفدري  ؛  ًابيرقت يرمع  نم  ةثلاثلا  يف  ُتنك   . هلیخ

. ةیحابصلا هتالوج 

لیخلاو يبأ  ؛  يتلوفط نع  ىلوألا  يتايركذ  يھ   ، يبدو لیخلاو  يبأ 
. ةياھنلا ىتح  يعم  ىقبتس  يتلا  يتركاذ  يھ   ، يبدو

، يبأ كلذكو  ؛  تقولا سفن  يف  ةوقلاو  ةقرلاو  ةفنألاو  ةَّزعلا  عمجت  لیخلا 
. يبد كلذكو 

هعم ينذخأو   ، مولعلاو ةغللاو  ةباتكلاو  ةءارقلا  مَّلعتأل  ةسردملل  ينلسرأ 
. ةایحلا مَّلعتأل  هتالحرو  هتالوجو  هسلاجم  يف 

فیكو  ، ءارحصلا نع  ریثكلا  يبأ  ينمَّلع   ، يرمع نم  ةنماثلاو  ةعبارلا  نیب  ام 
رھظملا ةوسق  نم  اھیلع  رھظي  ام  مغر   ، اھیف ةلماك  ًةایح  شیعت  نأ  نكمي 

. سانلا نم  ریثكلا  ُفیخي  دق  عاستاو  دراوملا  ةلقو 

امك لامرلا  ةءارق  وأ  رثألا  بُّقعت  ةیفیك  يدلاو  ينّملع   ، ةنماثلاو ةعبارلا  نیب 
زییمت هنكمي  يودب  ّلك  لوقيو :  ، لبإلا راثآ  ينيرُي  ناك   . ًاباتك حّفصتت  كنأ  ول 

! تائملاب اھددع  ناك  ولو   ، اھمادقأ راثآ  نم  هلبإ 

، ناوركلا رویطو   ، ىرابحلاو  ، نالزغلا راثآ  ىلع  ًاریغص  ُتنك  امدنع  ينّفرع 
ناك  ، ءارحصلا نكسي  ناویح  ّلكو   ، بلاعثلاو  ، بائذلاو  ، يعافألاو  ، براقعلاو

، لماكلاب اھیف  شیعي  يتلا  ةئیبلا  مھف  نود  ًاناویح  مھفت  نأ  نكمي  ال  لوقي :
وأ ًاكالم  اھیف  شیعي  يتلا  ةئیبلا  هلعجت  دق   ، ناسنإلا كلذكو   . اھیف هعقومو 

. اھیف أشن  يتلا  ةئیبلا  فرعت  نأ  َّدب  . ال  ًاناطیش

، ٍماعط نم  رقصلا  هلوانتي  امب  أدب   ، روقصلا ضيورت  يمیلعت  دارأ  امدنع 
؛ روسنلاو بائذلاك   ، هدّدھت يتلا  تاناویحلابو  ؛  عیبارجلاو مامحلاك 
نأ يغبني   ، نیعم ناویح  ىلع  ّفرعتت  يك   . ًاضيأ هب  كتفت  يتلا  ضارمألابو 

. هركي امو   ، ّبحي امو   ، هكولسو  ، هدیص ّةیفیك  ؛  هلیصافت لكب  طیحت 

لیللا لالخو   . ءاسملا يف  رانلا  لعشن  انك   . ءارحصلا يف  يلایللا  يضقن  انك 
نحنو ةایحلا  هیف  ُّبدت  ملاع  كانھ  ؛  انلوح رودي  ام  ةدھاشمل  ينبحصي  ناك 

. ماین

هنم تّللست  يذلا  عقوملا  ىرت  نأ  كنكمي  ذإ   ، لمجألا يھ  حابصلا  ةرتف 
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لیللا لالخ  بالكلا  ظقیتست  دقو   . ةئیطبلا اھتاوطخب  كشاِرف  ىلإ  براقعلا 
نود نم  هدایطصال  قلطنتو   ، هتحئار ّمتشت  وأ  ٍلازغ  َلیلس  عمست  نأ  روف 

ةفاسملاو  ، بالكلا اھیلإ  تلصو  يتلا  عقاوملا  بُّقعت  ِنأش  نمو  كظاقيإ !
اذإ ام  دِّدحي  نأ   ، اھتسيرفب كاسمإلل  اھتزفق  يتلا  تابثولاو   ، اھتعطق يتلا 

مأ ال. يلاتلا  مویلا  يف  داطصتس  َتنك 

ىرت وأ  انارت  امدنع  تاناویحلا  لعف  ّدر  ًاریغص  ُتنك  امدنع  يدلاو  ينمَّلع 
سمشلا ةعشأ  هاجتاب  ىرابحلا  ریطت   ، لاثملا لیبس  ىلع  ؛  ًاضعب اھضعب 

ُلازغلا ّلغتسي  امنیب   ، أبخم نع  ثحبیف  بنرألا  امأ   ، دایصلا يمعُتل 
هیمدق ًاعفار  زفقلاب  ناویحلا  مایق  امأ   . همِجاھم ةيؤرل  َةحوتفملا  َةحاسملا 

. ريذحت ةباثمب  هنأك   ، ةیسارتفا ةكرحب  ئبنیف  وْدعلا  دعب  نیتیمامألا 
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موتكم لآ  دیعس  نب  دشار  خیشلا  لوألا  يملعمو  يدلاو  عم 

يدلاو ناك   . ءارحصلا يف  ماعطلا  ىلع  لوصحلل  ةطخو  كیتكت  نم  َّدب  ال 
يف ربكأ  ٍزیكرتب  كسورد  مَّلعتتس   ، عئاج تنأو  ةلیللا  يضمت  امدنع  لوقي :

. يلاتلا مویلا  حابص 

نم ةنماثلا  لبق  اھفیظنتو  ةیقدنبلا  غارفإو  ةيامرلا  يدلاو  نم  ُتمَّلعت 
دق هنأل   ، ىربك ٌةميرج  قفارم  نود  نم  حالسلا  َكرت  ّنأ  هنم  ُتمَّلعت   . يرمع

. هتایحب يدويو  رخآ  صخش  ْيَدي  نیب  عقي 

اھمحل خبط  ّةیفیكو   ، اھداطصن يتلا  ةسيرفلا  دْلِج  خْلس  ّةیفیك  ُتمَّلعت 
هفیفجتو ةعیفر  حئارش  ىلإ  محللا  عیطقت  ّةیفیك  كلذ  نم  مھألاو   ، ًاضيأ

. ةليوط تارتفل  هب  ظافتحالل  سمشلا  تحت 

هجاتحن ام  مظعم  داطصنو   ، طقف ةریغص  تاودأ  انعمو  دیصلا  ىلإ  بھذن  ّانك 
ينربتخي ناكو   ، ةظحالملا ىلع  يتردقب  ًاریثك  يدلاو  ّمتھا   . ماعط نم 

يعقوم نَّیبتأل  مونلا  نم  ظاقیتسالا  ُتدتعا  يننأ  ةجرد  ىلإ  ةّدع  ٍتّارم 
بلطي ناك  ةرایسلا  يف  اندوجو  ءانثأو   . كلذ نع  ينلأس  لاح  يف  هبیجأو 
ٍتامولعم ًامِّدقم  هلوقأ  ام  حّحصيو  ّيلإ  عمتسي  مث   ، سيراضتلا فصو  ينم 

، ًالیل ةرعولا  قيرطلا  ةرایسلا  زایتجا  وأ  هئاقدصأ  عم  هثيدح  ءانثأو   . ّةقد رثكأ 
مأ ًالامش  ؛  ریسن هاجتا  ّيأ  يف  ينلأسیل  مزحب  َّيلإ  رظنيو  ُتفتلي  ناك 

. ًابرغ مأ  ًاقرش   ، ًابونج

ىلإ ةفاضإلاب   ، اھتامالعو ضرألا  سيراضت  ىلع  يفيرعتب  يدلاو  ّمتھا 
يلایللا يفو   . ءارحصلا ةلصوب  يھ  موجنلا   . موجنلا ؛  ءامسلا تامالع 

يف عایضلا  لوقي : ناك   . سمشلا قورش  ةھجو  حايرلاب  نیعتسن  ةمئاغلا 
. قيرطلا دّدحیل  دئاقلا  ىلع  ًامئاد  قيرفلا  دمتعيو   ، ًادج لھس  رمأ  ءارحصلا 

نع ىلوألا  يتايركذ  يه  يبدو ، ليخلاو  يبأ 
ةقرلاو ةفنألاو  ةَّزعلا  عمجت  ليخلا  .يتلوفط 
كلذكو يبأ ، كلذكو  تقولا ؛ سفن  ةوقلاو يف 
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يبد

ًةیعیبط ًةیلمع  ودغتل   ، موي لك  يلخاد  يف  ُّلصأتت  ةزيرغلا  هذھ  تناك 
نع ىتح  وأ   ، لاِمجلا مادقأ  راثآ  نع  َثحبلا  َّيلع  نأ  ُتمَّلعت  دقو  ؛  ةیئاقلتو
لالخ تاناویحلا  ىطُخ  نأ  شھدملا  نم   . عایضلا لاح  يف   ، اھتاّفلخم
ىطُخ عابتا   ، ًانایحأ  . رشبلا نحن  اناطُخ  نم  ًاتابث  رثكأ  ءارحصلا  يف  اھریس 
شیعي نمل  حلصي  رُّبكتلاو ال  رورغلا   . كعم نم  ةایحو  كتایح  ذقني  دق  ناویح 

. ءارحصلا يف 

وأ  ، دیصلا تالحر  لالخ  مھؤاقدصأو  رابكلا  يتوخإو  انأ  ُتعض  نأ  ثدح  دقو 
نود ةليوط  ٍتارتف  اھیف  انیشم  يتلا  ةديدعلا  تارملا  ّركذتأ   . انترایس تّلطعت 

، نادمح خیشلاو  موتكم  خیشلا   ، ينم ربكألا  َياوخأ  ناكو   ، بارش وأ  ماعط 
ام نافرعي  امھنأل   ، ةیلمرلا نابثكلا  نیب  ریسلا  دنع  ءایمع  ًةقث  يب  ناقثي 

. يدلاو نم  هُتّملعت 

؛ اھباودو اھماوھ  عم  ءارحصلا  يف  شیعأ  فیك  يدلاو  ينمَّلع   ، ةنماثلا لبق 
يدلاو ينمَّلع   ، ةنماثلا دعب   . اھتابُّلقتو اھِّرحو  اھدرب  عم  ؛  اھنالزغو اھبائذ  عم 

. رشبلا عم   ، ةنيدملا يف  شیعأ  فیك 

. ءارحصلا لمجأ  امو   ، رشبلا ىسقأ  ام 
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ةفيطل 1

.. ةردانلا  ، ةقیفرلا  ، ةقیقرلا  ، ةمعانلا ةأرملا  يھ  ةغللا  يف  ةفیطل 
.. ردصلا حرشت  يتلا  ةلوقملا  يھ  حالطصالا  يف  ةفیطل 

ُّقرأو معنأو  لمجأو   ، يردص يف  يذلا  يبلقو  يّمأ  يھ  ةایحلا  يف  ةفیطل 
. يتایح يف  ةناسنإ  قفرأو 

. نایھن لآ  دياز  نب  نادمح  تنب  ةفیطل  اھمسا :
ىلإ 1922. نم 1912  يبظوبأ  مكاح  ةنبا  اھبسن :

ىدم ىلع   ، يبد مكاح   ، موتكم لآ  دیعس  نب  دشار  برد  ةقیفر  اھتفیظو :
ناك امك  دُعي  ملو   ، دیعس نب  دشار  ریغت   ، اھتافو دعب   . دوقع ةعبرأ  نم  رثكأ 

. هتافو ىتح 

موتكم لآ  دشار  نب  نادمح  خیشلاو  موتكم  خیشلا  ْيَوخأ  عم 
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يمأ نكل   ، همأ هجو  يف  ةنیكسلاو  مالسلا  نع  ثّدحتي  نأ  نكمي  نبا  ُّلك 
. ةنیكسو ًامالس  اھُّلك  تناك   . تاھمألا لكك  تسیل 

، ميرم ةخیشلا  ىلوألا  اھتنبا  تبجنأ   ، ماعب دشار  خیشلا  نم  اھجاوز  دعب 
ْيمسو  ، مكحلا ثيرو   ، دشار نب  موتكم  خیشلا  تبجنأ  ماوعأ  ةثالث  دعبو 
خیشلا مدقمل  ناك   . نيرشعلا نرقلا  علطم  يبد  مكح  يذلا  ربكألا  انّدج 
يناثلا اھنباب  ةلئاعلا  تقزُر   ، تاونس عضبب  هدعب   . ةریبك ةوافح  موتكم 

. قباسلا يبظوبأ  مكاح  دياز  نب  نادمح  اھدلاو  ْيمس   ، دشار نب  نادمح 
يفوت  . ناورم هتمسأ  ًاضيأ  رخآ  نباب  تقزُر   . ةلیمج تاونس  يتدلاو  تشاع 
ةقیقرلا يتدلاو  ُبلق  لّمحتي  مل   . ریغص وھو  يواسأم  لكشب  ناورم 

لاقُي  . تاونس ةدع  هتافول  ًادج  ًةنيزح  تیقب   . ناورم َدْقف  ةفیطللا  ةقیفرلا 
يدلاو حرف   . دمحم هیمست  ًاديدج  ًانبا  بجنت  اھنأب  تملح  اھنإ  اھدعب 

، ايؤرلا تّققحت   . ةفیطل هبرد  ةقیفر  َبلق  ّربجي  هنأل   ، هریسفتو ملحلاب 
. موتكم لآ  دشار  نب  دمحم  هتَّمس  ًادلو  تبجنأو 

ًابح َرأ  مل   . اھیلإ برقألا  ُتنك  يننكل   ، اھئانبأ عیمجل  ةمیظع  اھّتبحم  تناك 
اھفنك يف  ىلوألا  يتاونس  ُتشع   . اھبرقك ًابرق  الو   ، اھبلقك ًابلق  الو   ، اّھبحك
ىلع همامأ  ثالثو  نیتنس  رمعب  ينسلجي  يدلاو  ناك   . يدلاو فنكو 

. بھذ امنيأ  هعم  ينذخأيو   ، هناصح

دجأل لزنملا  يف  نم  عیمج  لبق  وحصأ  ُتنك   . ًاركبم ظاقیتسالا  ُّبحأ  ُتنك 
اھمدخي نم  دوجو  مغر  روطفلا  انل  ُّدعت   ، يلبق ًةظقیتسم  ةفیطل  ةخیشلا 
تاحابصلا يف  يعم  اھثيدح  ُركذأو   ، يمأ زبخ  ةحئار  ُركذأ  لازأ  . ال  تیبلا يف 

. باشعألاب ةیبطلا  تاجالعلا  نع  اھعم  ثيدحلاب  ُعتمتسأ  ُتنك   . ةركابلا
عم ةدیعب  تافاسم  نوزاتجي  سانلا  ناكو   . ةّیبطلا اھتاراھمب  ًةفورعم  تناك 

. باشعألا تاطلخ  نم  مھارمو  ًةيودأ  مھل  َفصتل  مھئابرقأ  وأ  مھلافطأ 

ةنيكسلاو مالسلا  نع  ثّدحتي  نأ  نكمي  نبا  ُّلك 
.تاهمألا لكك  تسيل  يمأ  نكل  همأ ، هجو  يف 

ةنيكسو ًامالس  اهُّلك  تناك 
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ناكو  ، لاجرلا نم  ریثك  نم  لضفأ  رانلا  قالطإ  ىلع  ًةرداق  يتدلاو  تناك 
اھل ناك   . جرس ىلع  تدلُو  اھنأك   ، لمجلا وأ  ناصحلاب  ّمكحتلا  اھناكمإب 

. دشار خیشلل  نھمومھ  لك  لقن  يف  ّددرتت  نكت  ملو   ، ءاسنلا عم  اھسلجم 
. اھَّبحأ اھفرع  نم  ُّلك   . هسفن تقولا  يف  ًةبوبحمو  ًةيوق  اھتیصخش  تناك 

ُتنك قيرطلا  يف   . ةسردملل يباھذ  لبق  موي  لك  يروطف  ُّدعت  تناك 
، ًاریغص ُتنك   . رخآلا فصنلا  اھُّبحأ  تنك  ةرھملو  فصنلا  يل  ؛  نیفصن همسقأ 

يئادغ نأ  يمأ  تظحال   . لیخلل ٌدیفم  ضیبلا  عم  نیحطلا  زبُخ  نأ  ُتننظو 
نأ تَملع   . عوجلا ةدش  نم  ينیفكي  نكي  مل  ةسردملا  نم  يتدوع  دعب 
نأ ُتدقتعا   . نیفعض دغلا  نم  يل  هتدازف   ، نینثا ىلع  مَسقُي  ناك  يروطف 
، ينبقارت تناك  اھنأ  ُتربك  نأ  دعب  ُتكردأ  ىتح   ، ةدیعس ًةفدص  رمألا  اذھ 

. ينیفكي روطفلا ال  نأ  فرعتو 

تانیتسلا علطم  يف 

الو  ، مانن نأ  دعب  الإ  حاترت  الو   ، لكأن انارت  ىتح  عبشت  ال  ؛  مألا يھ  اذكھ 
. نازحألا انع  تلاز  اذإ  الإ  حرفت 

رود ــــــ يلاي ت ــــ للا ام  ــــــ هم
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رود ــ صلا يف  ارت  ك  ـــ ّبح

رود ــــــ بلا رد  ــــــــ اي ب ِت  ــــــ نإ
روع ـــــ شو ّب  ــــــ لك ح كل 

...عبتي
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: سیقلب هتایح  ةكيرش  ءاثر  يف  ينابق  رازن  لوقي 

.. ُسیقلب
ِْلباب خيرات  يف  ِتاكلملا  َلمجأ  تناك 

.. ُسیقلب
ْقارعلا ِضرأ  يف  ِتالّْخنلا  َلوطأ  تناك 

.. يشَمت اذإ  تناك 
.. ُسيواوط اھُقفارت 

ِْلئايأ اھُعبتتو 

اھُركذأ  . ریغص انأو  اھارأ  ُتنك   . ةفیطل ةخیشلا  يمأب  تایبألا  هذھ  ينتّركذ 
، اھرغص ذنم  اھب  تنتعا  يتلا  نالزغلا  نم  ةعومجم  اھفلخو  يشمت 

لمجأ يمأ  تناك   . ةلیمجو ًةریمأ  يمأ  تناك   . تبھذ امنيأ  اھعباتتو  اھقفارت 
، لازغ اھقفاري  يشمت  اذإ  تناك   . تالخنلا لوطأ  يمأ  تناك   . تاكلملا

. نمحرلا ةيانع  اھعبتتو 

دنع ةلحر  يف  ُتنك   . ةعباسلا يلاوح  يف  ُتنك  يمأل  اھُتيدھأ  ّةيدھ  لوأ 
يف  . ءارحصلا يف  ءاقبلا  تاراھمو  دیصلا  َنونف  ينِمّلعي  ؛  يھمع نب  دیمح 
لیلق لبق  هتدلو  دق  هّمأ  تناك  ًاعیضر  ًاریغص  ًالازغ  ُتيأر   ، تارملا ىدحإ 

. اھدیلو عضتل  عیطقلا  نع  لازغلا  ىثنأ  لصفنت   ، ةداعلا يف   . هنع تلصفناو 
ُتنك  . ًامیتي هكرتتف   ، عیطقلا ىلإ  ةدوعلا  ُّدوت  نیح  علھلاب  ًانایحأ  باصُت  اھنكل 
مل  . هیلإ هّمأ  ةدوع  انرظتناو   ، هُتنضتحاو هیلإ  ُتبھذ   . هبقرن دیمح  ةجوز  عم 
، لازغلا ًانضتحم  ُتیقب   . مألا دُعت  مل   . بیغملا برتقا  ىتح  انرظتنا   . مألا دُعت 

يمأ  . نالزغلا ُّبحت  يمأ   . يمأ اھنإ   ، هّمأ ِدْقَف  نع  هضِّوعیس  نم  ُتفرعو 
. هیطعتسو  ، ةایحلا ينتطعأ 

ام يف لمجأ  تناك  ..ةايح  تناك  اهتماستبا  ..يمأ 
ةايحلا
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يتلا ايادھلا  دیمح  ىطعأ  نأ  دعبو   ، لاجرلا نم  ةعومجم  عم  يدلاو  ءاج 
، هتصقب لاجرلا  ُتربخأ   . ينضح يف  لازغلاو  ينذخأ   ، هتلئاعل يمأ  اھتّدعأ 

. ةيدھ هنأ  مھُتربخأو 

اھُتیطعأ  ، ناضحألاو مالسلا  دعبو   . يمأ نع  عاطقنا  لوط  دعب  تیبلا  ُتلصو 
ةعَّقوتم ریغ  ًةيدھ  يطعت  امدنع   . ربكأ يحرف  ناك   . ًاریثك هب  تحرف   . لازغلا

تناك ؛  ةایح تناك  اھتماستبا   . ربكأ كتحرف  نوكت  اھب  حرفیف  ّبحت  نمل 
. ةایحلا يف  ام  لمجأ 

؟ يمأ لثم  نم  ؟  يمأ اي  كھبشي  نم 
.. يمأ عم  اھاسنأ  ةریثك ال  فقاوم  كانھ 

ىلإ يل  ةلحر  لوأ  نع  ينُثِّدحت   ، اھنضح يف  ٌسلاج  انأو  ركذأ  ُتلز  ام 
يف  ، كانھ ىلإ  رفسلل  ينرظتنت  ةرماغمو  ةبيرغ  دالب  نع  ينثِّدحت  ؛  ندنل
اھیلإ رظنأ  ُتنك   . رظنلا ىدم  ىلع  ُّدتمي  ًاطیحم  يب  عطقیس  ریبك  رئاط  نطب 
كلت يف  ّوجلا  نأل   ، قھاش ىنبم  يف  ماننس  اننأب  ينربخت  يھو  ةشھدب 
مانن امدنع   ، يبد يف  لعفن  امك  سیلو   ، لخادلا يف  مونلا  بساني  دالبلا 

. فیصلا لصف  يف  حطسلا  ىلع 

تاظحل  . اھاسنت نأ  نكمي  ةمولعم ال  ُّلوأ   . اھاسنت نأ  نكمي  ةشھد ال  ُّلوأ 
ال لیمجلا  يمأ  ثيدح  تاظحل   . ىسنُت ال  ةديدج  ءایشأ  ىلع  فُّرعتلا 

. ًاضيأ اھاسنأ 

ُبھذأس يننأب  اھیف  يمأ  ينتربخأ  يتلا  ةلیللا  يف  منأ  مل  يننأ  ىسنأ  ال 
. ًابيرقت ماعب  مكحلا  يدلاو  يلوت  دعب  ماعلا 1959،  يف  كلذ  ناك   . ندنل ىلإ 

ُتنك  . رفسلا لجأ  نم  ًةقینأ  ًةرتسو   ، نیتديدج نیترودنك  يمأ  يل  ترتشا 
نیترودنكلا َّصقن  نأ  يمأ  ىلع  ُتحرتقا   . ريدانك عبرأ  يدل  حبصأ   . ًادیعس

يھو يل  امھتَّصق   . لبإلاو لیخلا  بوكر  دنع  امھمدختسأل  نیتميدقلا 
. ينحرفي ءيش  ِّلكب  ُحرفت  تناك   . ةرورسم

؟ يمأ اي  كھبشي  نم  ؟  يمأ اي  كلثم  نم 
...عبتي
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ّيأ لثم  معزأو   . ينُّبحت تناكو   ، اھُّبحأ ُتنك   ، نادمح تنب  ةفیطل   ، يمأ
هنأب ُّسحي  لفط  َّلك  نأ  مألا  ةمظع  نمو   . اھیلإ َّبحألا  ُتنك  يننأ  لفط 
عم ًاصيرح  ُتنك   . اھداعسإ ىلع  ًاصيرح  ُتنك   ، ُتربك امدنع   . اھیلإ برقألا 
عنصت اھُتماستباو   ، يندعسي اھُحرف  ناك   . ّبحت ام  اھئادھإ  ىلع  ةرفَس  لك 

. ةایحلا هذھ  يف  ينسنؤي  ام  رثكأ  اھُثيدحو   ، يموي

، انملؤي اھُبعت  مألا   . ةایحلا َمعط  قُذي  مل  اَھنانحو  مألا  َّبُح  قُذي  مل  نم 
اذإ فیكف  ؛  ءاوھلا ةمسن  نم  اھیلع  فاخن   . انقھري اھُضرمو   ، انرسكي اھُنزحو 

ٌساسحإو  ، میظع ٌغارفو   ، بیھر ٌملأ  ؟  انتكرتو تلحر  اذإ  فیك  ؟  اھاندقف
. اھدقفت امدنع  هب  رعشت  ام  اذھ  ؛  ریبك تنأو  متیلاب 

رظن ُتدقف   . يبلق ةبیبح  ُتدقف   . يمأ ُتدقف  ماع 1983،  نم  ويام  يف 
هَتبیبحو هَتقیفرو  هَتقيدصو  هَّبحو  هَدنسو   ، هتایح َةكيرش  يبأ  دقفو   ، ينیع

َّدعُي نأ  ضفرت  تناك  يتلا  يمأ  يبأ  دقف   . اھعم ًاماع  نیعبرأ  نم  رثكأ  دعب 
عم رطفیل  دوعي  مث   ، رجفلا دعب  عيراشملا  دّقفتي  ناك   . اھریغ ٌدحأ  هَروطف 

؟ اھدعب هثِّدحیس  نم  ؟  هَروطف ُّدعیس  نم   . اھثِّدحيو يمأ 

هذھ تءاجف  ؛  هب ملأ  ضرم  دعب  ّوتلل  هتیفاعو  هتّحص  داعتسا  دق  يبأ  ناك 
مل يذلا  لبجلا   ، روقولا خسارلا  ُّيوقلا  وھو   ، ديدج نم  هب  فصعتل  ةمدصلا 

. تناك امك  هتایح  دُعت  ملف  ةفیطل  ُدقف  هب  فصع   . انمامأ عزعزتي  نكي 

ًافوخ ةدحاو  ًةقیقد  هكرتن  نكن  مل   . اھلیحر دنع  يدلاو  ىلع  ًادج  ًافئاخ  ُتنك 
اّوبحأ نيذلا  يبد  بعش  اھاّقلتو   ، يبد اھتّقلت  يتلا  ةمدصلا  كلت  ءانثأ  هیلع 

، مھضيرم جلاعت  تناك   . نادمح تنب  ةفیطل  ةخیشلا   ، يبد مأ  قدصب 
مھكراشتو  ، مھئاسنل عمستو   ، مھریقف يساوتو   ، مھریغص يوادتو 

الإ ىبأت  ماعطلا  دادعإ  ىلع  فرشت  امدنع  اھارأ  ُتنك   . مھاحرتأو مھحارفأ 
. انَماعط َفویضلاو  َبراقألاو  َناریجلا  كراشت  نأ 

؟ ةفیطل لثم  نم  ؟  يمأ لثم  نم 

يمون يف  ُّطغأ  يندجتل   ، ترخأت اذإ  ًالیل  ينع  ُثحبت  يھو  اھركذأ  ُتلز  ام 
، يل سرف  لوأب  اھمامتھاو  اھجالع  ُركذأ  ُتلز  ام   . لبطسإلا يف  يلیخ  دنع 
اھیف ثّدحتنو   ، ًاعم اھیف  كرتشن  انك  يتلا  انتياوھ  ركذأ  ُتلز  ام  َجلح ." مأ  "
ركابلا حابصلا  يف  يظاقیتسا  ُركذأ  ُتلز  ام   . باشعألاب جالعلا  ؛  تاعاسلاب

ُّدعُت يھو  اھعم  سلجأو  بھذأل   ، لزنملا يف  نم  عیمج  لبقو   ، يتوخإ لبق 
انأو يل  اھیطعت  تناك  ًةریغص  َرتافد  ركذأ  ُتلز  ام   . ينثدحتو اھثِّدحأو   ، روطفلا
ُركذأ ُتلز  ام   . تاناویحلاو ءارحصلاو  لیخلا  نع  ریثكلا  اھیف  نِّودأل   ، ریغص
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. اھَزبخ ُقشعأ  ُتلز  ام   . اھَروخب ُّمشأ  ُتلز  ام   . اھَرطع

؟ ةفیطل لثم  نم  ؟  يمأ لثم  نم 

؛ اھُتّلبق  . جالعلل ارتلجنإ  ىلإ  اھرفس  لبق  اھعم  يل  ءاقل  رخآ  ُركذأ  ُتلز  ام 
تدبأ ؟  كلثم نم  تلاقو : َّيلإ  ترظن   . اھَدي ُتنضتحا  ؛  اھُتممض ؛  اھُتمثل

، اھرفس دعب   . تلحر مث   ، يدي ةعاسب  اَھباجعإ  تدبأ  مث   ، يتقانأب اَھباجعإ 
اھیطعأ نأ  ُتّررق  مث   ، ًاریثك ُتّركف   . اھتدوع دعب  اھل  يّتيدھ  يف  ُتّركف 

يتلا يتعاس  اھیطعأس   . اھعم ينم  ًائیش  ديرت  اھنأ  ُتسسحأ   . يتعاس
. اھعلخأ مل  يدي  يف  يتعاسو   ، دعت مل  يمأ   . ْدُعت مل  اھنكل   . اھتبجعأ

؛ يبد مأ  ىلع  فالآلا  اھیف  ىكبو   ، فالآلا اھرضح   . ةبیھم اھتزانج  تناك 
ناك  . اھربق يف  اھعم  ُتلزن   . نایھن لآ  دياز  نب  نادمح  تنب  ةفیطل  ةخیشلا 

يعومدو ریخألا  اھاوثم  يف  اھُتیَّجس   . ربقلا قوف  نم  ينناعباتي  يخأو  يبأ 
. اھبناجب يتعاس  تطقس  يجورخ  دنع   . ربقلا نم  ُتجرخ  مث   ، ّفقوتت ال 

ُترظنو  ، اھیلإ ُترظن   . مالكلا عطتسأ  مل   . ةظحللا لوھ  نم  يناسل  دقعنا 
يف ُسمھي  ام  توصو   ، يبلق رصتعي  عیظف  ملأو  ؛  اھراوجب يتعاس  ىلإ 

. اھعم ينم  ءيش  يلخاد :

اُهضرمو انرسكي ، اُهنزحو  انملؤي ، اُهبعت  مألا 
تلحر اذإ  فيك  اهاندقف ؟ اذإ  فيكف  .انقهري 

؟ انتكرتو
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يفو انتايح  ام يف  ٌءيش  ئفطني  نولحري ، امدنع 
تاقرطلا حمالم  ريغتت  نولحري ، امدنع  .انتويب 

ُهمعط ّريغتي  ماعطلا  ىتح  هوجولاو ؛ تاتويبلاو 
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؟ ةفیطل لثم  نم  ؟  يمأ لثم  نم 

تنب ةفیطل  ةخیشلا  لیحر  دعب  انُتایح  تریغت   . يمأ لیحر  دعب  انُتیب  ریغت 
امدنع  . انتویب يفو  انتایح  يف  ام  ٌءيش  ئفطني   ، نولحري امدنع   . نادمح
ّریغتي ماعطلا  ىتح  ؛  هوجولاو تاتویبلاو  تاقرطلا  ُحمالم  ّریغتت   ، نولحري
انّيوقُتل مھاركذ  ىقبتو   ، مھعم ّانم  ٌءيش  لحري   ، نولحري امدنع   . هُمعط

. مھدعب نم  ةایحلا  ةھجاوم  ىلع 

هسفن ىلع  ًاطبار   ، ًاِرّبصتم ًارباص   ، اھتافو دعب  ًاخماش   ، ًالیبن  ، ًايوق يبأ  ناك 
، كاذنآ يبد  ةيدلب  ريدم   ، ةزمح لامك  دیسلا  مايأ  ةدع  دعب  ىعدتسا   . هبلقو

ًاساركو ًاملق  يدلاو  بلط   . هب ىلتخاو  ٍلجع  ىلع  لامك  ءاج   . انلزنم ىلإ 
لاق  . ءايربكلاو نزحلاو  قمعلا  نیب  عمجت  هتارظن  تناك   . مولس همداخ  نم 
ًّارُم ًءاكب  ًایكاب  رجفنا  مث   . ةموحرملا َةیصو  كیلع  يلمأس  بُتكا ! ةزمحل :
يبأ ناك   . لامك ناسل  ةأجافملا  تدقع   . ةقراح ةراح  عومدب  شھجأ   . ًامیلأ
يذلا سدنھملا   ، روانملا رواحملا  دئاقلا   ، دینعلا ّيوقلا  سرافلا  سانلا  مامأ 
نكي مل   . ملاعلا َباجعإ  لانو   ، عيراشم داقو   ، ًةضھن ماقأو   ، ىنب ؛  يبد عنص 
َّلك دحأ  ّروصتي  مل   . خماشلا ُلبجلا  اذھ  راھني  نأ  ؛  ةظحللا هذھ  ّعقوتي  دحأ 
بلط مث   . أدھ ىتح   ، اب هوّركذو  ءام  َبوك  هوطعأ   . هلخادب يذلا  ملألا  اذھ 
ربكأ ٍةقرحب   ، ءاكبلاب ًةیناث  رجفنا  ىتح   ، أدب نإ  امو   . ةیصولا اوبتكي  نأ  مھنم 

. ةموحرملا ةیصو   ، ةموحرملا ةیصو   ، ةموحرملا ةیصو  ّدري : دِ وھو 

؟ ةفیطل لثم  نم  ؟  يمأ لثم  نم 

https://books.yossr.com



08
نم ـًا  ماع  185

ي“ ـــ بد  ” نع ـث  حبلا

تانیتسلا يف  يبد  روخ 
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. ًاماع نم 185  رثكأ  ترمتسا  ةلحر  ُةرمث  يھ  يبد   . ةفدص تسیل  يبد 
اھَدوجو تدّدھ  رطاخم  ىلع  بُّلغتلاو  حافكلا  نم  ٌةليوط  ٌةصق  يھ  يبد 

نذإب هللا. ىقبتسو   ، ایندلا ُةناد  مویلا  يبد   . اھتَّيرارمتساو

نرقلا نم  لوألا  ثلثلا  يف  يطب  نب  موتكم  خیشلا  عم  يبد  ةلحر  تأدب 
َرجح عضوو  ةلئاعلل  يلاحلا  ثرإلا  خّسر  يذلا  مكاحلا  وھو   ، رشع عساتلا 

. اھناكس ّلكل  ًانمآ  ًاناكم  يبد  لعج  لوألا  هفدھ  ناكو   . يبد ةرامإل  ساسألا 
ةرامإلا يف  ًةقلطم  ًةلادع  ىسرأ  يذلا  يطب  نب  دیعس  هقیقش  هفلخ  مث 

، دیعبلاو بيرقلا  عم  اھتلادع  يبد  ةيرارمتسا  يف  ٌّيسیئر  ٌلماع   . ةئشانلا
الو ِملَظن  . ال  ةلادعلا وھ  يبد  يف  ةمكاحلا  ةرسألا  ثرإ  نم  ٌّيساسأ  ٌءزجو 

. بوتكملا ریغ  يبد  روتسد  يف  لوألا  سردلا  يھ  ةماتلا  ُةلادعلا   . َملظُن

نیب بورحلا  اھیف  ترشتنا   ، يطب نب  دیعس  دھع  يف  دادش  ٌنونس  تءاجو 
يلخادلا نمألا  دیعس  خیشلا  خّسر   . معلا ءانبأو  مدلا  ءانبأ  نیب   ، لئابقلا
ىرخألا تارامإلا  ةیقبو  يبظوبأ  عم  تافلاحت  ماربإ  عاطتساو   ، ةوقب
انتقالع تمكح  نيذلا  نییناطيربلا  عم  َلماعتلا  ًاضيأ  عاطتساو   ، ةرواجملا
تناكو  . ةدھاعملا دونب  تحت  ةيدرفلا  ةدایسلاب  انّقح  انظفح   . ةدھاعم مھعم 

عم ةنزاوتملا  تاقالعلا   . عافدلاو ةیجراخلا  نوؤشلا  ىلع  ُفرشت  ندنل 
ریغ يبد  روتسد  يف  يناثلا  سردلا  يھ  ةرمتسملا  تافلاحتلاو  عیمجلا 

. انيداعي نأ  ٍدحأل  رذع  الو  ًادحأ  يداعن  . ال  بوتكملا

عساتلا نرقلا  نم  يناثلا  فصنلا  يف  موتكم  نب  رشح  خیشلا  ءاج  مث 
يبد اھلالخ  تدھش  ًاماع  نيرشعو  ةعبس  همكح  رمتسا  ثیح   ، رشع
ةیمھأ ًایلوم   ، همزحو هتمكحب  فرُعو   ، نیكمتلاو رارقتسالا  نم  ًاديزم 

عمو نییناطيربلا  عم  يبد  اھتمربأ  يتلا  تادھاعملاب  مازتلالل  ىوصق 
يذلا موتكم  نب  دشار  خیشلا  هفلخ  ماعلا 1886،  يف   . ةرواجملا تارامإلا 
ًاینمأ  ، يبد رارقتسا  زيزعت  ىلإ  اھلالخ  دمع   ، تاونس ينامث  يبد  مكح 
مكحلا دیلاقم  ملتسا  يذلا  رشح  نب  موتكم  ءاج  هدعب  نمو   . ًايداصتقاو

، ةيرقبع ةيداصتقا  ةرظن  بحاص  موتكم  ناكو   . رشع عساتلا  نرقلا  رخاوأ 
ةراجتلا دعاوق  ًایسرم   ، ًاتفال ًايداصتقا  ًاراھدزا  هدھع  يف  يبد  تقّقح  ثیح 

. اھیف رامثتسالاو 

دنع جیلخلا  ءاجرأ  ربع  بئارضلا  ضرف  يف  ةدايز  رثإ  ىلع  ماعلا 1902،  يف 
ىلع ةیكرمجلا  موسرلا  عیمج  رشح  نب  موتكم  خیشلا  ىغلأ   ، ةجنل ءانیم 

. راجتلا عیمجب  بّحرو   ، عیمجلل يبد  ءانیم  حتفو   ، تادراولا

https://books.yossr.com



ءانیم ىلإ  ةيدنھلا  عئاضبلا  تّقفدت   ، هذھ ةيريرحتلا  هتسایسل  ةجیتنو 
ىلإ ريدصتلا  ةداعإل  جیلخلا  زكرم  ةزیجو  ةرتف  لالخ  يبد  تتابو   ، ةنيدملا
جیلخلا راجت  نم  ریبك  ٌددع  لقتنا  ام  ناعرسو   . ةرواجملا قاوسألاو  ئناوملا 
ثلاثلا سردلا  وھ  اذھو   . مھل ًایمیلقإ  ًّارقم  اھوذّختاو   ، يبد ىلإ  نییسیئرلا 

مامأ ةراجتلا  ريرحتو   ، عیمجلا ىلع  حاتفنالا  ؛  بوتكملا ریغ  يبد  روتسد  يف 
. انداصتقال ًائیش  فیضي  نأ  ديري  نم  لكب  بیحرتلاو   ، عیمجلا

نب يطب  خیشلا  مكح  ماعلا 1906،  يف  رشح  نب  موتكم  خیشلا  ةافو  دعب 
تلقتنا يذلا   ، موتكم نب  دیعس  هفلخي  نأ  لبق   ، تاونس تس  يبد  لیھس 
ةنيدملا ةاون  اھلالخ  تسرأ  ًامامت  ةديدج  ةلحرم  ىلإ  هدھع  يف  يبد 

. ةثيدحلا

ةسمخ وحن  ترمتسا  يتلا  همكح  ةرتف  موتكم  نب  دیعس  خیشلا  يّدج  أدب 
، ةریبك ًةدايز  هدھع  يف  يبد  ناكس  ددع  دھشف  ماعلا 1912 . يف  دوقع 
، اھریغو روخبلاو  باشعألاو  ةشمقألا  لاجم  يف  ةيرحبلا  ةراجتلا  ترھدزاو 

ريرحتو حوتفملا  داصتقالا  تاسایس  ّينبت  يف  دیعس  خیشلا  رمتساو 
ةیكرمجلا موسرلا  كلذ  يف  امب   ، موسرلا لاكشأ  عیمج  نم  ةراجتلا 

ةراجتلل عاطق  ربكأ  ّلكشي  ناك  يذلا  ؤلؤللا  ريدصت  ىلع  ًاقبسم  ةضورفملا 
نيرشعلا نرقلا  تانیثالث  يف  ةثراكلا  ّتلح  نأ  ىلإ   ، تقولا كلذ  ىتح 

فقوتت مل  يبد  نكل   ، ةيداصتقالا ةایحلا  ةكرح  تفقوت   . ؤلؤللا ةراجت  رایھناب 
ةیملاعلا برحلا  عم  ةيداصتقالا  انتمزأ  تقَّمعت   . اھلبقتسم نع  ثحبلا  نع 

دیعس خیشلا  ّعقو   . لئادب نع  ثحبلل  انيدل  رارصإلا  اھعم  قَّمعتو   ، ةیناثلا
تازایتمالا ةكرش  عم  طفنلا  نع  بیقنتلل  ًةیقافتا  ماعلا 1937  نم  ويام  يف 

طفن ريوطت  ةكرش  ىلإ  زایتمالا  ليوحت  مت  ثیح   ، ةیناطيربلا ةیطفنلا 
تقرغتساو  . قارعلا طفن  ةكرش  نم  عرف  يھو   ، حلاصتملا لحاسلا 

قوقح ةكرشلا  حنم  ىلع  ّتصنو   ، تاضوافملا نم  ًارھش  ةیقافتالا 20 
ةیبور فلأ  ةمیقب 30  ةيونس  زایتما  موسر  ءاقل  ًاماع  ةدمل 75  بیقنتلا 
ةصاخ  ، اھقطانم يف  طفنلا  فاشتكا  ىلع  ةریبك  ًالامآ  يبد  تّقلع   . ةيدنھ
نيرھش لالخ  يبد  ةموكحل  ةیبور  فلأ  عفدب 200  ةكرشلا  تدعو  امدنع 

لك نع  تایبور  ثالث  نع  ًالضف   ، طفنلا نم  ةيراجت  تایمك  فاشتكا  نم 
، طفنلا ىلع  روثعلا  يف  تقفخأ  ةكرشلا  نأ  دیب   . طفنلا نم  رَّدصم  لیمرب 

. لئادبلا نع  ثحبلا  يف  ترمتسا  يبد  نكلو 
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ةرسألا اهثراوتت  ٌّةيصو  وه  رداصملا  عيونت 
دعب هيلإ  انلصو  ام  نأ  نامضلا  وه  ةمكاحلا ،

دامتعالاب هنع  ّىلختن  نأ  نكمي  حافكلا ال  ةلحر 
ةايحلل طقف  دحاو  ردصم  ىلع 

زیكرتلا انلصاو   . اھلبقتسم نع  ثحبلا  ةلحرو  اھحافك  ةلحر  يبد  تلصاو 
ةداعإو  ، ماع لكشب  ةراجتلا  رخآ : ءيش  يأ  نم  رثكأ  هلعف  دیجن  ام  ىلع 
فلتخم نم  عئاضب  اودروتسي  نأ  راّجتلا  داتعا   . صوصخلا هجو  ىلع  ريدصتلا 

نم اھريدصت  ةداعإو   ، ةسفانم راعسأبو  ةریبك  تایمكب  يبد  ىلإ  قاوسألا 
اھريدصت داعُي  ةعلس  مھأ  بھذلا  ناكو   . ةقطنملا قاوسأ  ىلإ  ةبيرض  نود 
تفقوت ةراجتلا  هذھ  نكل   . ةیناثلا ةیملاعلا  برحلا  دعب  ةصاخ   ، يبد نم 
بابسأل بھذلا  َداریتسا  ةقطنملا  لود  نم  ُديدعلا  تعنم  امدنع  ةأجف 

لوقت  ، اھل ساسأ  ال  ٍتاعئاش  اھعم  بھذلا  ريدصت  ةداعإ  تبلج   . ةيداصتقا
دیب  . ةيدنھلا ةراقلا  هبش  ىلإ  بھذلا  بيرھت  عّجشُت  تناك  يبد  ةموكح  نإ 
قفوو  ، مات ينوناق  لكشب  يبد  ىلإ  هداریتسا  متي  ناك  بھذلا  نأ 
راجتلا ىلإ  بھذلا  عیبت  يتلا  تاكرشلاو  كونبلا  نیب  ةمربملا  تایقافتالا 
بھذلل ثدحي  ام  اّمأ   . كلذك ينوناق  لكشب  هريدصت  داعُي  ناكو   ، نییلحملا

دض ایناطيرب  تّكرحت   . اھتیلوؤسم نم  سیل  وھف  ةرامإلا  دودح  هترداغم  دعب 
ىواكش لوح  ةریثك  تاقیقحت  ءارجإ  يف  تأدبو   ، بھذلا عوضوم  يف  يبد 

نم تدكأت  اھنأل  هتراجت  فقول  ةّجح  ّيأ  دجت  مل  اھنكل   ، بھذلا بيرھت 
يبدب ريدصتلا  ةداعإ  ةراجت  شاعنإ  يف  ًايویح  ًارود  بھذلا  بعل   . اھّتینوناق
داعُي يتلا  ةدیحولا  ةعاضبلا  نكي  مل  هنكل   ، تانیتسلاو تانیسمخلا  يف 
لود ىلإ  ىرخألا  عئاضبلاو  علسلا  نم  عاونألا  تائم  تنحُش  دقف   ، اھريدصت

. ایقيرفأ قرشو  ةيدنھلا  ةراقلا  هبشو  قارعلاو  ناريإو  جیلخلا 
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يبد طسو 

؛ دحاو ردصم  ىلع  دامتعالا  مدعو  يداصتقالا  عونتلا  يھ  انل  يدج  ُّةیصو 
عیسوتو  ، ئناوملا ءانب  لالخ  نم  دشار  خیشلا  يبأ  هیلع  راس  ام  وھو 

. ىربكلا تاكرشلا  قالطإو   ، راطملاو ةرحلا  قطانملا  ريوطتو   ، روخلا

َعيراشم رارمتساب  يبد  قلطت  اذامل  راھبناب  سانلا  ينلأسي  ام  ًاریثك 
، ةینقتلل تاعرسمو   ، تنرتنإلل ةنيدمو   ، مالعإلل قطانم  ؟  ةفلتخمو ًةديدج 

عاطق يف  تاكرشو   ، ةديدج تاراطمو   ، ملاعلا ءاحنأ  ةفاك  يف  ئناومو 
ةیمالسإلا ةفریصلاو  ةمدقتملا  تاینقتلاو  تاراقعلاو  موینملألاو  ناریطلا 

؟ اذھ لك  اذامل  ؟  اھریغو ةيدیلقتلاو 
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ةدعاقلا وھ  رداصملا  عيونت  ؛  بوتكملا ریغ  يبد  روتسد  يف  يھ  ةباجإلا 
ام نأ  نامضلا  وھ   ، ةمكاحلا ةرسألا  اھثراوتت  ٌّةیصو  وھ   ، يبد حاجنل  ةعبارلا 

ّىلختن نأ  نكمي  ًاماع ال  نم 185  رثكأ  ّترمتسا  حافك  ةلحر  دعب  هیلإ  انلصو 
. ةایحلل طقف  دحاو  ردصمو   ، لخدلل دحاو  ردصم  ىلع  دامتعالاب  هنع 
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09
لثم ةفصاع 

ة“ ـــ مايقلا مو  ــ ”ي

ماع 1961 اراد | "  " ةنیفسلا

دحأل ًالاؤس  اذھ  ناك  ؟  ةرم لوأل  ءيشب  اھیف  موقت  ةرم  رخآ  تناك  ىتم 
يف جلثلا  أدبي  لاؤسلا  دعبو  تارامإلا ." ناریط   " ةكرشب ةصاخلا  تانالعإلا 
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لوأل جلثلاب  عاتمتسالل  نارفاسم  جرخي  مث   ، قدانفلا دحأ  ةذفان  ربع  لوزنلا 
ُتنك  . جلثلا اھیف  ُتيأر  ةرم  لوأ  ُتركذتف   ، نالعإلا ُتيأر   . امھتایح يف  ةرم 
لصف يف  ةدرابلا  يبد  ءارحص  يف  هتاعُّمجت  ضعب  ىرأ  تنكو   ، ةعباسلا يف 

. تقولا كلذ  يف  ءاتشلا 

نمز اودھش  نمم  نسلا  رابك  َثیدح  يرمع  نم  ةرشاعلا  يف  انأو  ُركذأ 
ٍصصقب نیدایصلا  ةدوع  نعو   ، هلاوحأو رحبلا  ریغت  نع  دیعس  خیشلا  يّدج 
رحبلا قامعأ  نم  ةبیرغ  كامسأ  ءيجم  نعو   ، اندنع ثدحت  ال  رحبلا  نم 

، اھتشیعم بسانت  ال  قطانم  يف  بلاحطلا  راشتنا  نعو   ، ئطاشلل
. ةموھفم ریغو  ةقوبسم  ریغ  ةروصب  يبد  ءامس  يف  سرونلا  رویط  قیلحتو 

ضعب رُّیغتو   ، ءارحصلا بنرأو   ، ىرابحلا رئاط  نع  ّنسلا  ُرابك  ثّدحت 
، هیلع انّدوعت  ام  ریغب  اھجایھ  و  حایرلا  بخص  نع  اوثّدحتو   ، امھتاداع
، يبد ىلع  ٍةديدش  ٍةیتاع  ٍةفصاع  بوبھب  ٍتاراشإو  ٍتامالع  نع  اوثّدحتو 

رحبلا َءودھ  بقارأ  ُتنك  يننكل  ةمایقلا ." موي   " لثم نوكتس  اھنأب  اولاق 
. مھمالكل ًاریثك  ُتفتلأ  الف   ، هءافصو هَتقرزو 

ماع 1961، ليربإ  ةلیل 8  يف  تیبلاب  يتفرغ  يف  يمون  يف  ُّطغأ  ُتنك 
يبلق ُتابرض  اھرثأ  ىلع  تّدتشا  ةئجافم  ةریبك  ٍةّجضب  ُتسسحأ  امدنع 
ةوقب حتفتو  قلغت  ذفاونلاو   ، ةفصاع طسو  يف  يريرس  دجأل  ریبك  عراستب 
ُتعمس  . ریبكلا تیبلا  ءاحنأ  عیمج  يف  حایرلا  ةّدش  نم  ریطت  نأ  ديرت  اھنأك 
هاجتاب ُتضكرو  ُتزفق  امكيديأ ! دمحم ..  نادمح ..  ةوقب : ُحیصي  يدلاو  توص 
َّدسن نأ  ُديرن  كتشرف ! ْرِضحأ  دمحم  نادمح : توص  ُتعمس  مث   ، توصلا

َّلك عضنل   ، حاولأ ةيأ  نع  ًاثحب  يتاوخأو  يمأ  تعفادت   . ًاعیمج انضكر   . بابلا
يف يل  ادب  ام  لك  ریمدتو  اھریسكت  نم  حایرلا  عنمل  باوبألا  ىلع  اھلقث 
أدب  . يھتنت نل  ٍةليوط  ٍةلیل  ةيادب  تناك   . يلوح نم  ملاعلا  ةياھن  تقولا  كلذ 

. هب نيدجنتسم   ، دشار خیشلل  نیعزف  رصقلل  ًاجاوفأ  لوصولاب  اھدعب  سانلا 
حيرلا ةدش  نم  طقف  لوخدلاب  مھل  حمسي  يذلا  ردقلاب  بابلا  مھل  حتفن  انك 

نم ىقبت  ام  ّزتھا  بابلا  قفص  املكو   . اھمامأ ءيش  َّلك  يمرت  تناك  يتلا 
ّنسلا ُرابك  انربخأ  امك  ةفصاع  ؛  ةفیخم ًاحير  تناك   . انسوفن يف  ةنیكس 
مھعم نولمحي   ، تاعامجو ىدارف  لوصولاب  سانلا  أدب  ةمایقلا ." موي   " اھنأك

. ةریثك ًاعومدو  ًةمیلأ  ًاصصق 

ردقت الو  فوخلا  نم  ُشعترت  ًةأرما  نئمطت  يھو  يتدلاو  رظنم  ُركذأ  ُتلز  ام 
نیباصملا ضعب  ةاوادمل  تیبلا  َفشارش  يمأو  يتاوخأ  تّقزم   . مالكلا ىلع 

يك ال ضفخنم  توصب  رارضألا  نع  رسفتسي  يدلاو  أدب   . انیلإ اوأجتلا  نيذلا 
؛ هھجو ىلع  ضاعتمالا  ىرأ  ُتنك  ةباجإ  لك  عمو   ، تیبلا يف  نَم  فاخي 
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باعلأ لثم  ءاوھلا  يف  تراط  لیخنلا  راجشأ   ، ديدش ٌرامد  اھقحل  تویبلا 
لخاد ةدیعب  عراوش  يف  حيرلا  اھتفذق  دیصلا  براوقو  قراوز   ، نایبصلا

. لیصافتلا لك  َعامس  يدلاو  رظتني  مل   . ىحرجو ىلتق  كانھ  ناك   ، ةنيدملا
ناكف  . مھتامھم مھیلإ  دنسأو   ، تاعومجم ىلإ  لاجرلا  مَّسق  قئاقد  لالخ 

ّدب الو   ، ةلیسو يأب  ةیبطلا  مزاوللاو  ةيودألا  لقنت  نأ  ىلوألا  ةقرفلا  ىلع 
نم ریثكلا  كانھ  ناك   . ًابيرق اھجاتحنس  اننأل  اھنيزخت  ىلع  لمعلا  نم 

. ىفشتسملا يف  ىحرجلا 

نم ٌددع  عفدنا  دقف   . هناكم يف  دّمجتي  يدلاو  تلعج  يتلا  ءابنألا  تلصو  مث 
طاقتلا نوعیطتسي  داكلاب  مھو   ، بابلا نيزاتجم  نییناطيربلا  دونجلا 

اراد يف  قيرح  ةمث  يدیس ! اي  اراد  ةنیفس  اراد !  ، كومس مھسافنأ :
MV  " اراد تناك   . نارودلا نع  ّفقوت  دق  ملاعلا  نأكو  ادب   ، اھدنع كومس !

تناك  ، ًاماع ىدم 13  ىلعو   . ةیناطيرب ةحالم  ةكرشل  ةعبات  ةنیفس  " Dara
بوبھ دنعو   . جیلخلا ئناومو  يابموم  نم  عئاضبلاو  باكرلا  لقنت  ةنیفسلا 
ىلع ناكو   . مخض ٌقيرح  هعبت  اھلفسأ  يف  ّيوق  راجفنا  ثدح  ةفصاعلا 

نيریثكلا نإ  دونجلا  لاق   . بكار نم 800  رثكأ  قرغلا  ثداح  عوقو  تقو  اھنتم 
ديزملا كانھف   ، دعب فقوتي  مل  توملا  نأ  عجفملا  نكل   ، ثدح ام  ءّارج  اولتُق 
مھقرغ وأ  مھعفادت  ببسب  ةقیقد  لك  مھفتح  نوقلي  اوناك  نيذلا  باكرلا  نم 
اھتلومح نأل  رحبلا  طسو  بلقنت  ةاجنلا  براوق  تناك   . ةجئاھلا هایملا  يف 

ًةنمي اھب  حیطتو  براوقلا  كلتب  ثبعت  حایرلا  تلاز  امو   . اھتقاط نم  رثكأ 
. ةرسيو

يدلاو لسرأ   . انتیب يف  يبد  ناكس  نم  ًاریبك  ًاددعو  يّمع  ءانبأ  انعمج 
. مھذاقنإ نكمي  نم  ذاقنإل  ةاجنلا  براوق  عم  ءانثتسا  الب  ةرسألا  دارفأ  عیمج 
. يھتنت نل  اھنأ  يل  ادب  يتلا  ةلیللا  كلت  يف  صخش  ةبارق 500  انذقنأ 

مونلا معط  اھیف  يدلاو  فرعي  مل  مايأ  ةعضبل  كبرملا  عضولا  اذھ  رمتسا 
ِمّیخت تلظو   ، فقوتت مل  ةئیسلا  اھتایعادت  نأ  الإ   ، تأدھ حایرلا  ّنأ  عمو   . ًادبأ

، ةلوھم تناك  اياحضلا  ةلیصح   . عیباسأل يبد  قوف  ءطولا  ةلیقث  ةباحسك 
تویب ىلإ  ةغرافلا  ينابملا  ليوحت  متو   . رئاسخلا نم  تیب  يأ  َملْسي  ملو 
نلّمرت يتاوللا  ءاسنلا  َدھشم  ملألا  نم  ٍریثكب  ركذأ  ُتلز  ام   . ئجالمو ةليدب 
نوعلل ًابلط   ، ةحوتفملا انباوبأ  ربع  نعفادتي  نھو  ةفصاعلا  ببسب 

. نھلجأل امھيدل  ام  ّلك  امّدقي  نأ  الإ  يتدلاوو  يدلاول  نكي  ملو   ، ةدعاسملاو

نيدعتسم نوكن  نأ  اھدعب  ُتملعتو   ، ًادبأ ةعیبطلاب  نیھتسأ  الأ  ُتّملعت 
لھأ يف  ام  لبنأ  ترھظأ  اھنأ  الإ   ، ةفصاعلا ةوسق  مغر   . ئراط يأل  ًامئاد 
ةرثك نم  مغرلا  ىلعو   . ةدشلا تقو  ةدحاو  ٍةفقوو  ٍدضاعتو  ٍنواعت  نم   ، يبد
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ءيش رثكأو   . ةئجافم ًةمزأ  دئاقلا  ُريدي  فیك  ُتّملعت  يننأ  الإ   ، رئاسخلا
انلاسرإل يّمع  ءانبأو  هءانبأ  نحن  انب  أدب  يبأ  نأ   ، لاز امو   ، ينفقوتسا

ًاقح  . سانلا مومع  نم  ًادحأ  لسري  نأ  لبق  جئاھلا  رحبلا  يف  ىقرغلا  ذاقنإل 
. لاجرلا نداعم  ُرھظت  تامزألا  نإ 
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10
لجر بيطأ 

يتايح هتفرع يف 

موتكم لآ  دیعس  نب  دشار  خیشلا  يدلاوو  موتكم  نب  دیعس  خیشلا  يدج 

بیطأ ةافو  نع  يتايركذ   ، يتلوفط تقو  ًادبأ  اھاسنأ  يتلا ال  تايركذلا  نم 
همحر هللا.  ، موتكم نب  دیعس  خیشلا  يّدج  ؛  يتایح يف  هتفرع  لجر 

ًاماع ىضق 46  يذلا   ، دیعس خیشلا  نود  يبد  لُّیخت  عیطتسي  دحأ  نكي  مل 
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ىتح هتنت  مل  يتلا  يبد  ثيدحت  ةلحر  أدب  يذلا  وھو   ، ةرامإلا مكح  يف 
ماعلا 1958. نم  ربمتبس  نم  رشاعلا  يف  يّدج  يفوت   . مویلا

رجفلا ةالص  دعب  اھئراب  ىلإ  هحور  تضاف  دقو   ، مویلا كلذ  ركذأ  ُتلز  ام 
الإ اھلالخ  لكأي  ال  ناكو   ، يدج بناجب  ةریخألا  مايألا  يبأ  ىضق   . لیلقب
ةعمد اھتبلاغ  دقو   ، يمأ بوثب  ًاِثّبشتم  ُتنك   . هیلع ديدشلا  هنزحل   ، ًالیلق

. ناكملا ىلع  ىغطي  ناك  نبحتني  ّنھو  ءاسنلا  توص   . اھنم َّرفت  نأ  الإ  تبأ 
ردق ىلع  ًاضارتعا  ودبي  دق  كلذ  نأل   ، ًانلع ءاكبلا  ءاسنلل  ًاحومسم  نكي  مل 

. هتئیشمو هللا 

مھبلغ دقو  ةرثكب  اودشتحا   . وجلا ةرارح  مغر  هتیب  لوح  لاجرلا  عَّمجت 
همحر يدج  لیسغتل  هئابرقأ  ضعبو  يبأ  لخد  امنیب   ، بیھر ٌموجوو  ٌتمص 

هللا.

هّوبحأ دقف  ؛  ًاديدش يبد  لھأ  ىلع  دیعس  خیشلا  ةافو  ربخ  عقو  ناك 
هدي يف  ام   ، بیطلاو مركلا  قئاف   ، ًاعرو ًاحلاص  ًالجر  ناك   . هَّدوو هفطل  اّوبحأو 

، ًادبأ ملظلاب  ىضري  نكي  مل   . ةوبألا حورو  فطعلا  هتالماعت  ىلع  بلغي   . هریغل
. هیلإ سانلا  برقأ  باسح  ىلع  كلذ  ناك  نإو  ىتح  ّقحلا  عم  ناكو 

ربصو ةمكحب  دئادشلا  عم  ًالماعتم   ، هردص ةعسب  دیعس  خیشلا  فرُع 
يّدج حجن   ، همكح ةرتف  اھب  ّترم  يتلا  تابوعصلا  نم  مغرلا  ىلع   . ةنازرو
امل ةمھم  ٍةيراجت  ٍةطحمو   ، ةيویح ةرامإك   ، يبد ةناكم  ىلع  ظافحلا  يف 

. اھلوح

يبد ةرامإ  تناك  ماعلا 1912،  يف  مكحلا  دیعس  خیشلا  مالتسا  تايادب  عم 
. ةطشنلا ةيراجتلا  اھتكرحب  اھتعمس  تنب  دق 

اھتزَّزع  ، ًاریبك ًاراھدزا  دیعس  خیشلا  دھع  يف  ؤلؤللا  ةراجت  تدھش 
لعج ام  نأ  دیب   . اھمّدقت يبد  تناك  يتلا  ةیكرمجلاو  ةيراجتلا  ُتالیھستلا 

يعامتجالا اھخانم  اھموي  ؤلؤللا  راجت  نم  ديدعلل  لضفملا  ناكملا  يبد 
يفاقثلا عونتلا  نأب  لوقلا  يف  غلابأ  ال  ّيلعلو   . حاتفنالاب مستي  ناك  يذلا 

. دیعس خیشلا  ىلوألا  هروذب  عرز  امنإ   ، مویلا هب  ىظحن  يذلا  يناسنإلاو 
مامأ ةحوتفم  صرفلاو   ، عیمجلا عم  حماستلاو   ، عیمجلا ىلع  حاتفنالا  ناك 

. عیمجلا

ّةرم لك  يف  تناكو   ، تامزألا نم  ریثكلاب  دیعس  خیشلا  دھع  يف  يبد  ّترم 
. ًةایحو ًةوق  رثكأ  ضھن   ، ًادامر لاحتسا  املك   ، يروطسألا قینیفلا  رئاطك 
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نرقلا تانیثالث  يف  ملاعلا  برض  يذلا  ریبكلا  يداصتقالا  داسكلا  عمف 
دجو  ، ؤلؤللا ةراجت  زكارم  مھأ  دحأ  اھفصوب  يبد  ةناكم  رایھناو  نيرشعلا 
نإ لب   ، بسحف اذھ  سیل   . قوبسم ریغ  ٍّدحت  مامأ  هسفن  دیعس  خیشلا 
ماعلا نم  رياربف  مايأ  دحأ  يفف  ؛  يسآملا نم  ديزملا  اھرظتني  ناك  يبد 
كیھان  ، لحمو تیب  وحن 300  مھتلا  ةريد  ةقطنم  يف  لئاھ  ٌقيرح  علدنا   ،1939
تدجو ىتح   ، نازحألا ةحفص  يوطت  يبد  دكت  ملو   . ةيرشبلا رئاسخلا  نع 

رياربف 1940 يفف   ، ًاماليإ دشأ  ةثراك  عم  دعوم  ىلع  طقف  ماع  دعب  اھسفن 
. يراجت لحمو  لزنم  نم 400  رثكأ  رّمد   ، يبد رب  يف  قيرح  َّبش 

ًایقیقح ًارابتخا  تناك   ، جئاتن نم  اھیلع  ّبترت  امو   ، اھریغو ثراوكلا  هذھ 
، رھقُت ال  ةميزع  يذ  دئاقك   ، دیعس خیشلل  يقیقحلا  ندعملا  تفشك 

. امھل ریظن  ًاكسامتو ال  ًاتابث  ًارھظم 

ّةدشب يف يب  كسمت  يدلاو  دي  تناك  اذامل  فرعأ  ال 
ةظحل يه  مأ  هباصأ  يذلا  نزحلا  وهأ  مويلا ، كلذ 

ًاليوط يتركاذ  ىقبت يف  نأ  اهدارأ 

ام ناعرسو   . ؤلؤللا ةراجتل  لئادبلا  لب   ، ليدبلا دیعس  خیشلا  دجوو 
يف ةرامإلا  قّقحتل   ، اھطاشن يبد  يف  ةيراجتلا  ةكرحلا  تداعتسا 

، تامدخلا نیسحتو   ، لخدلا رداصم  عيونت  ربع  ًايداصتقا  ًارارقتسا  تانیعبرألا 
ٌرود  ، نبالا  ، دشار خیشلل  ناك   ، كلذ لك  يفو   . يربلا لقنلاو  ءانیملا  ريوطتو 

باشلا دھعلا  ّيلوف  ؛  يبد يف  ةيداصتقالا  ةایحلل  شاعتنالا  ةداعإ  يف  ریبك 
، يبد ءانب  لحارم  ىتش  يف  هقفارو   ، دیعس خیشلل  نميألا  دعاسلا  ناك 

لكلو اھبعشل  لضفأ  ةایح  ریفوتل  ديدج  نم  قالطنالاو  اھسفن  راكتبا  ةداعإو 
. اھیف هقزر  ًابلاط  اھل  ءاج  نم 

يردجلا ءابوب  لحاسلا  تارامإ  نم  ددعو  يبد  تیلُتبا  ماعلا 1944،  يف 
ریفوتل هدراوم  لك  دیعس  خیشلا  رَّخس   . حاورألا نم  ًاریبك  ًاددع  دصح  يذلا 
داكلاب ریغص  فصوتسم  ىوس  اھتقو  كانھ  نكي  مل   . ناكسلا فالآل  حاقللا 
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ىلإ  ، درطضم دايدزا  يف  مھدادعأ  تناك  نيذلا  ناكسلا  تاجایتحاب  يفي 
. ةلماكتم ةیجالع  ٍتامدخ  مّدقت  ال  يتلا  تادایعلا  نم  دودحم  ددع  بناج 

لّمحتو  ، ىفشتسم ىلإ  هليوحتو  فصوتسملا  عیسوت  دیعس  خیشلا  ّررق 
مت يذلا  ىفشتسملا  ءاشنإ  ةفلك  نم  ربكألا  ءزجلا  صاخلا  هلام  نم 
يذلا ىفشتسملا  قفارم  عیسوتو  ريوطت  لصاوو  ماعلا 1951 . يف  هحاتتفا 
ماسقأ ةفاضإ  لالخ  نم   ، ءاخسب هیلع  ًاقفنم   ،" موتكم لآ   " مسا لمح 
تادعملا ثدحأب  هديوزتو   ، هیف لمعلل  ةیبط  تاءافك  مادقتساو   ، هل ةديدج 
ةقطنملا يف  ةیبطلا  قفارملا  مھأ  دحأ  ىحضأ  ىتح   ، ةیبطلا ةزھجألاو 

. يضاملا نرقلا  تانیسمخ  يف 

ماع يبد  يف  فراعملل  راد  ءاشنإ  دیعس  خیشلا  نلعأ   ، میلعتلا يفو 
نأ لبق   ، هیلع قافنإلاو  میلعتلا  ىلع  فارشإلا  تقولا  كلذ  ذنم  ّتلوت   ،1938

. تانیسمخلا يف  ًةیعون  ًةزفق  ةیمیلعتلا  تامدخلا  دھشت 

يف ةجھبلا  عرزت  تناك  يتلا  ءایشألا  رثكأ  نم  ّنأ  رابخألاو  تاياورلا  لقانتت 
ىلإ نوھّجوتي  مھو  ركابلا  حابصلا  يف  ةبلطلا  ةيؤر  يھ  دیعس  خیشلا  بلق 

نولمحي مھبقاري  وھو   ، ًایموي هترایسب  مھعبتي  نأ  دَّمعتي  ناكف   . مھسرادم
، مھتیحتل ةذفانلا  نم  هدي  ُّدمي  ناك  ام  ًاریثكو   . ةیسردملا مھبئاقح 

. ديدجلا يساردلا  مھموي  مھايإو  ًِالبقتسم 

وھو ةّدشب  يدي  يدلاو  كسمأ   ، تیبلا نم  يّدج  نامثج  اولمح  امدنع 
يب كسمت  هدي  تناك  اذامل  فرعأ  ال   . عومجلا طسو  شعنلا  فلخ  ریسي 
يدلاو اھدارأ  ةظحل  يھ  مأ  هباصأ  يذلا  نزحلا  وھأ   ، مویلا كلذ  يف  ةّدشب 

ام نكل   . مویلا ىتح  فرعأ  ال  ؟  اھاسنأ الو  ًاليوط  يتركاذ  يف  ىقبت  نأ 
ىقبتو  . ءاقبلا لاط  امھم  هیف  يشمنس  انلك  قيرطلا  اذھ  نأ  وھ  هفرعأ 

دنع هتلزنم  عفرتو  سانلا  نیب  هاركذ  دلخت  يتلا  ةبیطلا  هلامعأ  ناسنإلل 
. هیلع لبقأ  يذلا  هقلاخ 

لمح فرش  ىلع  اولصحیل  نوعفادتي  لاجرلاو  بابشلا  نم  ریثكلا  ناك 
يتلا يتدلاو  ىرأل  فلخلا  ىلإ  ُترظن   ، يدج هیف  يّجُس  يذلا  شعنلا 
اھلوح نم  ءاسنلا  تناك  نیح  يف   ، قبطم تمصب  بابلا  دنع  فقت  تناك 
ُتنكو  ، يدیب ٌكسمم  وھو  يدلاو  بناجب  ُتیشم   . ةعیجفلاب ًاروعش  نبحتني 
تاغارفلا نكلو   ، لاجرلا سوؤر  قوف  ام  يرظن  زواجتیل  ًادج  ًاریغص  ُتلز  ام 
تالحملا باوبأ  ىلع  نفقي  يتاوللا  ءاسنلا  ةيؤر  نم  ينتّنكم  مھفوفص  نیب 
نلصاوي ءاسنلا  نم  ىرخأ  ةعومجم  كانھ  تناكو   ، عقاربلا ءارو  نم  نیكبي 

نأ نود  نم  ةبھاللا  سمشلا  طایس  تحت  بكوملا  بناج  ىلإ  ریسلا 
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ةزوم ةخیشلا  ىربكلا  هتنبا  تیب  دنع  ةزانجلا  تفقوت   . ءاكبلا نع  نفقوتي 
ةرظنلا هیلع  يقلتل  هضرم  يف  هرواجتو  ّهبحت  تناك  يتلا   ، دیعس تنب 

. ةریخألا

أدب  . رصقلا نع  تارتمولیك  ةثالث  دعبت  يتلا  ةربقملا  ىلإ  ةعرسب  انلصو 
هُتفرع لجر  بیطأ   ، يدج شعن  لازنإب  ةديدش  ةيانعبو  يمامعأو  يدلاو 
دعب انّیلص   . يعومد ًاسباح  ربقلا  بناج  ىلإ  ُتفقو  نیح  يف   ، يتایح يف 

. انعم اھشاع  يتلا  ةایحلا  ىلع  نيركاش هللا  كلذ 

ُتنك  . يتلوفط مايأ  مظعم  هعم  ُتیضمأ  دقف   ، يتایح َروحم  يّدج  ناك 
ميدقتل بوصو  بدح  لك  نم  انتیب  ىلإ  دفاوتت  عومجلا  ىرأ  انأو  لءاستأ 

. يّدجل قاتشأ  تأدبو   ، كلذ لك  هینعي  ام   ، يزاعتلا

نل  ، مكاحلا ةافو  دعب  هنأب  اھنیح  يلاب  يف  رطخ   . يبد يدلاو  مكحیس  نآلا 
تاءارجإلاف  ، هترسأو هسفنب  ركفیل  يفاكلا  تقولا  هتفیلخ  ىدل  نوكي 

أدب امدنع  ثدح  املثم  ًامامت   ، روفلا ىلع  أدبت  تایلوؤسملاو  ةیمسرلا 
ميدقتو يدلاو  فنأ  لیبقتب  ةليوط  فوفص  يف  اومظتنا  نيذلا  لاجرلا 

. هل يزاعتلا 
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ماع 1963 موتكم |  لآ  دشار  نب  نادمح  خیشلا  يخأو  يدلاو  عم 

، ًامكاح ناكو   ، ًاِمّلعم ناكو   ، ةسردم ناك   . يھتنت دیعس ال  نب  دشار  سورد 
. عیمجلل ًابأ  ناكو 

يظاقیتسا لاز  امو   ، سردلا اذھ  ُتملعت  هنمو   ، رجفلا ةالص  عم  هموي  أدبي 
. رجفلا ةالص  عم  أدبي  مویلا  ىتح 

دُّقفتل ةینادیملا  هتلوج  أدبي  مث   ، ةالصلا ّيدؤیل  رجفلا  لبق  ظقیتسي  ناك 
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صرحت يمأ  تناك  يمأ –  هُّدعت  يذلا  روطفلا  لوانتل  دوعي  نأ  لبق  عيراشملا 
سلجي ناك  راطفإلا  لبق   . مدخلا دوجو  مغر  اھسفنب  هروطف  دادعإ  ىلع 
ةلباقمل روخلا  يف  هبتكم  ىلإ  لقتني  مث  نیلوؤسملا  لابقتسال  رصقلا  مامأ 

نع مھلأسي  امدنع  ًاریثك  عتمتسأ  تنكو   ، عيراشملا ىلع  نیفرشملا 
هنأب هنوشقاني  نیح  نوؤجافتیف  ؟  تلصو نيأو  ؟  عيراشملا ذیفنت  يف  روطتلا 
نكي مل   . رجفلا دعب  اھراز  هنأل  هنوفرعي –  امم  رثكأ  مھعيراشم  نع  فرعي 
ماود  " مویلا ىّمسُي  ام  وأ   ) مویلا يف  طقف  ةدحاو  ّةرمل  سانلا  لباقي  يبأ 

. برغملاو رصعلا  نیب  ىرخأ  ةرم  مھب  يقتلي  لب   ، "( يمسر

ةدئافلا ؛  رجفلا دعب  عيراشملا  ىلع  هتالوج  نم  اھینجي  يبأ  ناك  دئاوف  ثالث 
ّقدأب رشابملا  مكاحلا  مامتھا  نوفرعي  اوناك  امدنع  نیفرشملا  نأ  ىلوألا 

يأ كانھ  نوكي  نأ  لاوحألا  نم  لاح  يأب  نكمي  هنإف ال   ، عورشملا لیصافت 
يف لمعلل  ةریبك  ةقاط  مھيدل  حبصت  تناك  ةیناثلاو  ؛  لامھإ وأ  ریصقت 
ریبك رخفب  نورعشيو   ، ًایموي هنوقتلي  اوناك  مھنأل  دشار  خیشلا  عيراشم 
ةدئافلا امأ   . يلیصفت لكشب  مھعورشم  يف  مكاحلا  مھعم  ثدحتي  امدنع 

يأ ّأرجتي  نكي  ملف  ؛  عيراشملل ًادج  ةریبك  ةیلام  ةءافك  قیقحت  يھف  ةثلاثلا 
يف يلام  داسف  تاسرامم  باكترا  ىلع  يموكح  فظوم  وأ  لواقم 
فرصُت نكت  ملو   ، اھناوأ لبق  ةیلام  ةعفد  يأ  فرصُت  نكت  مل   . يبد عيراشم 

ناك هنأل   ، يبد مكاح  اھديري  يتلا  ةدوجلاب  لمعلا  زاجنإ  دعب  الإ  ةعفد  يأ 
نیيرادإلل ًاسردو  نیفظوملل  ًةلاسر  هتالوج  تناك   . لیصافتلا لك  فرعي 

اھنأب ؛  يبد ةعمس  ىلع  سانلا  صرحأ  دشار  خیشلا  ناك   . نیيدایقلاو
لوقي ناكو   ، مظتنم لكشب  عيراشملا  باحصأو  نیلواقملل  اھتاعفد  دِّدست 
نكي مل   ، لباقملا يفو   . راجتلا عم  انتعمس  وھ  يقیقحلا  انلام  سأر  ّنإ 

. اھب لومعملا  دعاوقلا  زواجت  وأ  نیناوقلاب  بعالتلل  تاسرامم  يأ  ًادبأ  لبقي 

ةجاجز نم  هعضري  ناكو   . ًاریغص هّابر   ،" يوالقصلا  " همسا ناصح  هل  ناك 
، دشار خیشلا  َّبحأو   ، ناصحلا ربك   . هسفنب هبَّردو  هضَّور  دقو   ، هدیب بیلحلا 

موقيو  ، ءاسملا يف  يوالقصلا "  " هناصح يطتمي  ناك   . دشار خیشلا  هَّبحأو 
هلوحو لبطسإلا  يف  ةيرحب  لوجي  ناصحلا  ناك   . عيراشملا ىلع  هتلوجب 

" يوالقصلا  " ناك  ، هيدي عفري  يدلاو  ناك  امدنعو   . رصقلا باب  ىلإ  ًالوصو 
نأ يدلاو  هّملع  امك   . ةیحتلا ّدریل  ءاوھلا  يف  هرفاحو  ةیمامألا  هقاس  عفري 

مامزلاب يدلاو  هْدُقي  مل   . كلذ هنم  بلطي  امدنع  ةدحاو  ةبكر  ىلع  ينحني 
ًّایخرم مامزلا  نوكي  امنیب  هنع  لّجرتيو  عورشملا  عقوم  ىلإ  بھذي  ناك   . ًادبأ
هفلخ فقي  مث   ، عیطم مداخك  يدلاو  عبتي  يوالقصلا "  " ناكو  ، هتبقر لوح 
فلخ ةداع  هسأر  ًِالّلظم   ، عورشملا ىلع  نیفرشملا  ىلإ  ثّدحتي  امدنع 
هبشت ةیصخشب  ّعتمتي  هتدجوو   ، ناصحلا اذھ  ُّبحأ  تنك   . يدلاو ِدسج 
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. ةھاكفلا ّسحب  هّعتمت  نع  ًالضف   ، ةریثك بناوج  يف  يتیصخش 

هجاجز لالخ  نم  بقاري   ، يبد روخ  دنع  بتكم  ًاضيأ  دشار  خیشلل  ناك 
فرعي ناك   . اھلیمحتو اھليزنتو  عئاضبلا  ةكرحو  نفسلا  ةكرح  لَّلظملا 

، اھب نولماعتي  يتلا  عئاضبلا  مجح  ىتح  فرعيو  اھباحصأ  فرعيو  نفسلا 
موسرلا عفد  نم  بُّرھتلا  نولواحي  ددجلا  راجتلا  ضعب  ناك  امدنع  ىتح 
مھركذي خیشلا  ناك   ، هل ىوكشلاو  دشار  خیشلا  ةرايزب  ةیكرمجلا 

، ةموكحلا ُّقح  اذھ  مھل : لوقيو  ةرھدزملا  مھتراجتو  ةیسارلا  مھنفسب 
، روخلا ربع  مھتراجت  لیصافتب  دشار  خیشلا  ةفرعم  نم  راجتلا  أجافتیف 

. مكاحلا اذھل  مھريدقتو  مھمارتحا  دادزیف 

هل ةبسنلاب  عورشم  مھأ  ناكو   ، يبد روخ  ىلع  زیكرتلاب  همكح  يدلاو  أدب 
دشار خیشلا  َرمأ   . ةریبكلا نفسلا  مامأ  هحتفو  هقیمعتو  روخلا  عیسوت  وھ 
يتلاو  ، ةیلمرلاو ةيرخصلا  بساورلا  لخاد  رفحلا  ربع  روخلا  قیمعتب 

هذھ عیب  مت   . رحبلا هایم  اھترمغ  يتلا  ضرألا  ةداعتسال  ًاقحال  تمدخُتسا 
، ًاقمع رثكأ  روخلا  حبصأ   ، كلذل ةجیتنكو   . عورشملا فیلاكت  ديدستل  ضرألا 
ذنمو  . ةراجتلا زيزعت  يف  مھاسو   ، نفسلا نم  ًاديازتم  ًاددع  بطقتساو 
يدلاو مكح  ةرتف  تزاتما  دقف  ؛  عيراشملا ءاشنإب  يفغش  أدب   ، نیحلا كلذ 
ةكرشو  ، يبد فتاھ  ةكرشو   ، يبد روخ  تنّمضت  يتلا  عيراشملا  ةرثكب 

لآ ىفشتسم  ىلع  اھارجأ  يتلا  تانیسحتلاو   ، يبد راطمو   ، ءابرھكلا
ٌصخش وھ  ؛  مكاحلا نع  يتركف  يھ  هذھو   . عيراشملا نم  اھریغو   ، موتكم

. نيرخآلا مدخيو   ، ينبيو  ، ركتبيو  ، كرحتي

ًاطاشن رثكألا  صخشلا  وھ  دئاقلا  نأب  يرافظأ  ةموعن  ذنم  دشار  نم  ُتملعت 
مھرد َّلك  نأب  دشار  نم  ُتملعت   . ةءافك لكب  عيراشملا  ذیفنت  ىلع  ردقألاو 
مكحلا ةفاقث   . حیحصلا هناكم  يف  الإ  هفرص  متي  الو  ىربك  ةمیق  هل  يبد  يف 
ةمكحب لاملا  فرص  ىلع  موقت  ةفاقث  يھ  دیعس  نب  دشار  اھخّسر  يتلا 

. هلكش ناك  ًايأ  يموكحلا  ريذبتلا  نع  داعتبالاو 

يف دشار  خیشلا  اھاسرأ  يتلا  میقلا  يھ  يبد  قوفت  رارسأ  مھأ  دحأ 
. مكحلا ةموظنم 

. دابعلاو دالبلا  ُحالص  هیف  حلاصلا  ُمكحلا   ، ًالعف
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سورد ةثالث 

دشار مكح  ةيادب  عم 

موتكم لآ  دیعس  نب  دشار  خیشلا  يدلاو  عم 

موي لك   . ةدقَّتم حورو  ةیلاع  ةسامحو  ةریبك  ةقاطب  همكح  دشار  خیشلا  أدب 
، عورشمو  ، ةركف موي  لك  يف   . يل ةبسنلاب  ًةسردم  ناك  دشار  مكح  يف 

. ةمكحو
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ةیلوؤسم هیلوت  دعب  دشار  اھذختا  يتلا  ىلوألا  تارارقلا  نم  هنأ  ركذأ 
صاخشألا نم  مھریغو  راجتلاو  ةيدلبلل  سلاجم  سیسأت  مكحلا 

امدنعو  . نیفَّقثمو راّجتو  نیسدنھمو  ةانب  نم   ، انعمتجم يف  نیبوھوملا 
: لاقو ةيدجب  َّيلإ  رظن   ، ةديدجلا هوجولا  هذھ  ّلك  هتوعد  ببس  نع  هتلأس 

ينبن نأ  نوديري  فیك  انوربخي  نأ  مھنم  ديرن   . مُّلعتلا نع  ّفقوتي  ناسنإلا ال 
. كلذك كبيردت  أدب  دقف   ، ًادئاق نوكت  فیك  كوّملعي  نأ  مھديرنو   ، يبد

، ًاطیسبو ًاقیمع  مالكلا  ناك   . دشار دي  ىلع  هتیقلت  سرد  لوأ  كلذ  ناك 
. يتایلوؤسم تداز  املكو   ، تربك املك  هتمظعو  هتیمھأو  هقمع  كردأ  تنكو 
، هيأرو هلقع  لامكتسال  هریغ  لقعل  ةجاحب  وھ  ؛  ًالماك دلوي  ناسنإلا ال  معن 

ةجاحب دئاقلا   . ةلزنم نم  غلب  امھم  ّفقوتي  ال  رمتسم  مُّلعتل  ةجاحب  وھو 
رَّبكتي الف  ؛  هعيراشمو هططخل  مھدیيأت  بسكل   ، ًاضيأ هلوح  نم  ةروشمل 

. لھاج الإ  ةروشملاو  ةحیصنلا  ىلع 

ریشتسي ناك  ملسو –  هیلع  هللا  ىلص  لوسرلا –  نأب  ُتّملعتو  ُتربك 
. ءامسلا نم  ُيحولا  هیتأي  يذلا  وھو   ، أطخلا نم  موصعملا  وھو  ؛  هباحصأ

ةحیصن لھاجت  وھ  مكاحلا  هلعفي  نأ  نكمي  ام  بعصأ  نأب  ُتّملعتو  ُتربك 
يأرل عامتسالاب  اومتھي  مل  ةیبرع  تاموكحو  ًاماكح  ُتيأرو  ُتربك   . ةقداص

. مھلود ىنبُت  نأ  اھب  نوديري  يتلا  ةیفیكلا  نأشب  مھتاّعلطتو  مھبوعش 
ربكألا يخيراتلا  مھؤطخ  ناك  ةمیظع  لودل  ًارابك  ًةداق  ُتدھاشو  ُتربك 
نمب مھسفنأ  اوطاحأ   ، معن  . نوقفانملا مھوراشتسم  وھ  مھب  حاطأ  يذلا 
ىتح ّرركتي  هتاذ  أطخلا  ىرأ  ُتلز  امو  ؛  هعامس نّوبحي  ام  طقف  مھعِمسُي 
رایتخالا وھ  مكاحلا  وأ  دئاقلا  هلعفي  نأ  نكمي  ام  أوسأ  ّنإ   . اذھ انموي 

يف ةحیحص  دشار  خیشلا  ةحیصن  تلاز  امو  ُتربك   . نيراشتسملل ئیسلا 
. فقوم لك  عمو   ، موي لك 

، هسلاجم نم  رخآ  سلجم  يفو   ، دشار خیشلا  مايأ  نم  رخآ  موي  يف 
دشار خیشلا  ناك   . مویلا ىتح  هِقّبطأ  تلز  ام  ًامیظع  ًائیش  ًاضيأ  ُتّملعت 
تاردق كيدلو  طیشن  كنأ  دقتعأ  هل : لوقيو  سلجملا  يف  لاجرلا  دحأ  ثّدحي 

؟ ةياھنلا ىتح  هتعباتمو  ينالفلا  عورشملا  َقالطإ  عیطتست  لھ   ، ةيدایق
لیلق وھ   .. دئاق هنإ  نالفل  َتلق  اذامل  هل : سمھأو  ًاقحال  يّمربت  يدبأ  تنك 
نم نأب  ّيلع  دريو  ًاقیمع  ًاسفن  ذخأیف  ؛  ةملكلا هذھ  قحتسي  الو  ةءافكلا 
ثحبن نحنو   ، ءايوقأ ةداقب  هسفن  طیحي  نأ  حجانلا  مكاحلا  تافص  مھأ 
عنصن نأ  انتیلوؤسم   . ةداقلا نحن  عنصن  مھدجن  امدنع ال  نكلو   ، ًامئاد مھنع 

. نییقیقح ًةداق  اوحبصي  ىتح  مھعّجشنو   ، ةیلوؤسملا مھیطعن   ، ةداق
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نم میظع  رس  اھنكلو   ، ةطاسب لكب  اھلاق   . بھذ نم  تاملك  ًاقح  تناك  دقل 
وھ اذھ   . ةیمنتلا ةعانص  يھ  ةداقلا  ةعانص   . اھقُّوفتو لودلا  حاجن  رارسأ 

يتایح نم  ًاماع  نیسمخ  ىدم  ىلع  أدبملا  اذھ  ُتقَّبط   . يناثلا سردلا 
، مھتعانصو ةداقلا  دادعإل  جمارب  ُتّصصخو   ، مویلا ىتح  ةيدایقلا  يتریسمو 

ُتطحأ نيذلا  نیحومطلا  بابشلا  يف  يصخش  لكشب  ُترمثتساو 
نییملاع ًةداق  مھارأ  مویلاو   . اھتّدلقت يتلا  بصانملا  ةفاك  يف  مھب  يسفن 
ةعانصو  ، كلقع ىلإ  ًالوقع  فیضت  ةروشملا   . مھب رختفأو   ، مھتالاجم يف 
نونوكي مھعنصن  نيذلا  ةداقلا   . كدي ىلإ  ًةمیظعو  ًةریثك  يدايأ  فیضت  ةداقلا 
فاضُت ةقّالخ  تاقاطو   ، اھب ينبن  يتلا  انيديأو   ، اھلالخ نم  ىرن  يتلا  اننویع 

. اھب ملحن  يتلا  انتيؤر  قیقحتل  انتقاط  ىلإ 

خیشلل هتلأس  لاؤس  وھ  لصفلا  اذھ  يف  هيورأ  نأ  ّدوأ  يذلا  ثلاثلا  سردلا 
مھ نم  هتلأس :  . ًاضيأ ةدایقلا  نع  وھو   ، ًاضيأ ًاریغص  تنك  امدنع  دشار 
اوسیل مویلا  نویقیقحلا  ةداقلا  باجأ : ؟  ملاعلا اذھ  يف  نویقیقحلا  ةداقلا 
نوتماصلا ةقلامعلا  مھ  نویقیقحلا  ةداقلا   . ملاعلا ریغت  دقل   . يضاملاك

نم ریثكلا  نوردصي  نيذلا  ةساسلا  اوسیلو   ، لاومألا نوكلتمي  نيذلا 
. ءاضوضلا

ناك ةميظع  لودل  ًارابك  ًةداق  ُتدهاشو  ُتربك 
وه مهب  حاطأ  يذلا  ربكألا  يخيراتلا  مهؤطخ 

نوقفانملا مهوراشتسم 
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موتكم لآ  دیعس  نب  دشار  خیشلا  يدلاو  عم 

نع داعتبالا  ًامئاد  لضفي  دشار  خيشلا  ناك 
اهكراعمو اهتاكباشتو  ةسايسلا  ءاضوض 

برعلا نحن  انل  عنصت  اهنإ مل  لوقيو  ةيرفصلا ،
ًائيش
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ًةقیقح اھارأ  موي  لك  يننأل  ؛  مویلا ىتح  ينلھذت  تلاز  ام  ةباجإلا  هذھ 
نم ریثكلا   . ةسایسلا كرحي  ام  وھ  ًامئاد  داصتقالا  ّنإ   . يمامأ ًةلثام 

! لاملا نع  ثحبا  ةیسایس : ةرھاظ  يأ  لیلحت  لبق  نولوقي  مویلا  نیللحملا 
امھ داصتقالاو  لاملا   ، ىربكلا تایطارقميدلاو  ةیبرغلا  لودلا  يف  ىتح 
ملاعلا ىّدحتت   ، ًالثم نیصلاك   ، ةریبك ًةلود  ىرأ   . ةسایسلا ناكرحي  ناذللا 

ةیسایسویجلا ةوقلاو  تاءالولاو  لودلا  بسكتو   ، اھداصتقا ةوقب  ّهلك 
تايالولا  ، مویلا ىمظعلا  ةلودلا   . اھداصتقا ةوقو  اھلاومأ  ةرفو  ببسب 
ةيركسعلا اھتوق  ببسب  سیل  ًایملاع  ىلوألا  يھ   ، ةیكيرمألا ةدحتملا 

. ةيداصتقالا اھتوق  ببسب  لب   ، طقف

نم ریثكلا  ریثكلاو   ، اھتفسلفو يبد  ركف  نم  َریثكلا  ُةباجإلا  هذھ  رصتخت 
ةسایسلا ءاضوض  نع  داعتبالا  ًامئاد  لضفي  ناك   . دشار خیشلا  فقاوم 

. ًائیش برعلا  نحن  انل  عنصت  مل  اھنإ  لوقيو   ، ةيرفصلا اھكراعمو  اھتاكباشتو 

موتكم لآ  دیعس  نب  دشار  خیشلا  يدلاو  عم 

ناكو  ، داصتقالاو عيراشملا  ىلع  ًّابصنم  هتقوو  هتقاطو  هزیكرت  ُّلك  ناك 
. ةسایسلا تاعقنتسم  ىلإ  اندالب  رجي  نأ  نكمي  ءيش  يأ  ّبنجتي 
ربع ًاضيأ  ةبرجتو  ناميإو  ةعانق  نع  ةحیصنلا  هذھو  ةفسلفلا  هذھ  ُتدمتعا 

ةبرجتلا ُّدعت  اندالب  نوري  برعلا  نم  ریثكلا   ، مویلاو  . ةليوطلا يتریسم 
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يف يبرعلا  بابشلا  فالآ  ّتوصيو   ، ةقطنملا يف  حجنألا  ةيومنتلا 
وذحت نأ  مھلودل  نّونمتي  يذلا  جذومنلا  اھفصوب  اندالبل  ةيونس  تاعالطتسا 
قیقحتل اھیف  شیعلاو  لاقتنالا  نّونمتيو   ، ةقطنملل لمألا  اھیف  نوريو   ، هوذح
ببسب ةیملاع  ةيداصتقا  ًةنوقيأ  مویلا  اندالب  تحبصأو   . مھمالحأو مھتاوذ 

. انرافظأ ةموعن  ذنم  انیف  دشار  خیشلا  اھاسرأ  يتلا  هذھ  مكحلا  ةفسلف 

عم ٍمكح  َةفسلفو   ، يل ٍةایح  َجھنم  تحبصأ   ، ِمّلعمو میكح  نم  حئاصن  ثالث 
. يبعش
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ـي فهك
ري ــــــــ صلا

نوؤجلي  ، مھب صاخ  فھك "  " مھيدل نوكي  نأ  ىلإ  لاجرلا  نم  ریثكلا  ُلیمي 
نع داعتبالا  وأ   ، مھتاياوھ ةسرامم  ىلإ  هلالخ  نم  نوعسي  ثیحب   ، هیلإ

. ليوط موي  ءانع  دعب  ءاخرتسالا  وأ   ، تیبلا جیجض 

. ًاریغص ُتنك  امدنع  صاخلا  يفھك  يدل  نوكي  نأ  يف  ةبغرلا  هذھ  تمن 

. لیبعز رصق  نم  يبرغلا  ءزجلا  يف   ، ةیلمر اھضرأ   ، ةریغص ةفرغ  انيدل  تناك 
لغاشم ترثك  نأ  دعبو   . دیصلا روقصب  ةفرغلا  كلت  يف  ظفتحي  يدلاو  ناكو 

. يتقيرط ىلع  نكلو   ، اھب ُتممتھا   . ةفرغلاب مامتھالا  ينم  بلط   ، يدلاو

ةیلمرلا ضرألا  ىلع  ًاسلاج  ُتنك   . مايألا دحأ  رھظ  دعب  يناریل  ءاج  هنأ  ركذأ 
اھدھاشي نأ  ٌةبغر  ّيلكو  ةديدجلا  يّتنج  ٍرخفب  لّمأتأ   ، ةریغصلا ةفرغلا  يف 

ةداجلا هحمالمو  هھجو  ُتيأرف  ُّتفتلا   . ليوط ٌّلظ  َبابلا  زاتجا  نیح   ، يدلاو
. يتدلاو يداني  وھو  ةقیمع  ٌةكحض  اھتحاتجا  ام  ناعرس  يتلا 

عاونأ فلتخمب  ةظتكم  ةفرغ  ىلإ  روقصلل  ةفرغ  نم  ةفرغلا  تلوحت 
قيدانص ُتعضوو   ، براقعلا نم  ریثكلاب  ُتكسمأ  دق  ُتنك  ذإ   ، تاناویحلا
ةریغصلا ةحاسملا  امأ   . ًاضعب اھضعب  قوف  عون  لك  نم  يعافألاب  ًةءولمم 

لالخ اھُتعمج  يتلا  كامسألا  لكایھو  فادصألاب  اھُتألم  دقف   ، ةیقبتملا
. ةفرغلا ىلإ  قفرب  اھُتلمحو  ئطاشلا  ىلإ  يتالحر 

مل يننأ  ةجرد  ىلإ  امھتاكحض  تلعو   ، لخدملا دنع  يتدلاوو  يدلاو  فقو 
، اھسفن كلامت  نم  يمأ  تّنكمت  امدنعو   . هنالوقي اناك  يذلا  ام  مھف  عطتسأ 
نكي مل   ، نذإ لوقت : يھو  اھتباصأ  يتلا  كحضلا  ةبون  دعب  اھعومد  تحسم 

اي يل  ْدِعأ  ّلقألا  ىلع  خبطملا ! نم  رارجلا  ةقرسب  صصختم  ّصل  كانھ 
نم ریثكب  ربكأ  هتمیق  اھیف  يذلا  دوُعلاف  ؛  لیمجتلا رضحتسم  ةجاجز  يبیبح 

! كانھ اھب  ظفتحت  يتلا  رویطلا  كلت  شير 
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ّيأ دْقَف  دنع  هیف  ثحبلا  متي  ناكم  لوأ  ةفرغلا  تحبصأ   ، فقوملا كلذ  دعب 
دعب ينتباتنا  يتلا  بضغلا  ةبون  ببسبو   . تیبلا نم  ةیجاجز  ةوبع  وأ  ّةرج 
ءارثإ يتدلاوو  يدلاو  ررق   ، ةنیمثلا يتاودأ  ضعب  نع  ّيلختلل  ُتررُطضا  نأ 
نع يتافاشتكا  اھیف  ُّنودأ  ةریغص  رتافد  يمأ  ينتطعأو   ، مولعلاب يلوضف 

. اھعمجأ تنك  يتلا  لكایھلاو  فادصألاو  تاناویحلاو  رویطلا 

اھنِّودأ ُتنك  يتلا  تاظحالملا  نم  ریثكلاب  ةریغصلا  رتافدلا  كلت  تألتما 
، ةیمیلعتلا يتعتم  رتافدلا  كلت  تناك   . اھیف اھعضأ  ُتنك  يتلا  تاموسرلاو 

فرعتلا يف  يتاياوھ  هیف  سرامأ  يذلا  ریغصلا  يفھك "  " ةفرغلا كلت  تناكو 
. هیف ةریغصلا  تانئاكلا  فلتخم  عمج  لالخ  نم  ةعیبطلا  ىلع 

ًاخسار لظي  ةبرجتلاب  میلعتلا  ّنأ  وھ  ریغصلا  فھكلا  اذھ  نم  هُتّملعت  ام 
. كتایح ىدم  كعم 
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ىلوألا ليخلا 
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؟ ىلوألا لیخلاو  لوألا  ّبحلا  نیب  قرفلا  وھ  ام  فرعت  لھ 

ةبسنلاب ةدحاو  ةلمعل  ناھجو  لوألا  ّبحلاو  ىلوألا  لیخلا   . قرف دجوي  ال 
. يل

هناصحب لوجي  يدلاو  ناك  تیب  يف  ُتیبرت   . رغصلا ذنم  لیخلا  ُّبحأ 
يخأ ناك  تیب  يف  ُتیبرت   . مامز ریغ  نم  هدوقيو   ، يبد ءاجرأ  يف  يوالقصلا 
لواح اذإف  ؛  هفلخ ضكرلاب  هیطتمي  نأ  عیطتسي  ناصح  هل  موتكم  ربكألا 
ریغب ىضري  موتكم  ناصح  نكي  مل   . ًاضرأ هطقسأو  ضفتنا  هبوكر  هریغ 

همحر هللا.  ، موتكم

امو ؟  جرس نود  لیخلا  َبوكر  عیطتست  تناك  يمأو  لیخلا  ُّبحأ  ال  فیك 
نم هل  لاقي   ، ًاناصح كلتمي  ناك  يذلا  نادمح  يخأ  ركذأ  ریغص  انأو  ُتلز 

". ناوركلا  " هتعرس

نم ریثكلا  لقانتت  تناك  ةئیب  يف  ُتأشن   . لیخلا ُّبحت  ةئیب  يف  ُتأشن 
يف رانلا  لوح  لیللاب  انعامتجا  دنع  راغص  نحنو  ءابآلا  انل  اھیكحي   ، تاروثأملا
سرفلا قلخي  نأ  دارأ  اّمل  ىلاعت  هللا  نأب  اھادحإ  يف  ءاج   . ةدرابلا يلایللا 
ًةلذمو  ، يئایلوأل ًازع  هلعجأ   ، ًاقلخ كنم  ٌقلاخ  ينإ  بونجلا : حيرل  لاق 
حيرلا نم  ضبقف   ، ءاشت ام  لعفا  تلاقف :  ، يتعاط لھأل  ًىمحو   ، يئادعأل
دوقعم ریخلا   ، ًایبرع كتلعجو   ، ًاسرف كتیمس  لاقف :  ، ًاسرف قلخف  ًةضبق 

.. نیحانج الب  ریطت  كتلعجو   .. تنك ثیح  كعم  ىنغلاو   .. كتیصانب

ءاسنلا تناك   . اھارأ نیح  لیخلا  ةمظعب  ُّسحأف   ، رثألا اذھ  ثراوتن  انك   ، معن
لوخد ىلع  ّأرجتت  ةريرشلا ال  حاورألا  وأ  ّنجلا  نأب  نلقانتي  تویبلا  يف  اندنع 
فیكف  ، اھیف تأشن  يتلا  يتئیب  هذھ   . ةلیصأ ٌةیبرع  ٌلیخ  اھیف  دجوت  ةمیخ 

! لیخلا ُّبحأ  ال 

لصاو ًائيش  ُّبحت  امدنع  هنأ  يليخ  نم  ُتّملعت 
، كَّلك ِهطعأ  ًازاجنإ  ديرت  امدنع  .ةياهنلا  ىتح  هيف 

وأ زاجنإ ، َفصن  ُديرت  َتنك  اذإ  الإ  كضعب ، ِهطُعت  ال 
! راصتنا فصن 
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اھنع لاقو   ،" احبض تايداعلاو   " لاقف ميركلا  نآرقلا  يف  ّةزعلا  ُّبر  اھب  فلح 
"؛ ةمایقلا موي  ىلإ  ریخلا  اھیصاون  يف  دوقعم  لیخلا   " نأب موصعملا  هلوسر 

. ميرك الإ  اھمركي  الو 

! اذھ لك  دعب  اھُّبحأ  فیك ال 

فرعي ال  نكل   . ملاعلا يف  لویخلا  كّالُم  ربكأ  نم  مویلا  يننإ  نولوقي 
يشارف يف  ًالیل  ينع  ثحبت  يمأ  تناك  امدنع  يتلوفط  يف  هنأ  نوریثكلا 

ُّبحأ  . لبطسإلا يف  يسرف  دنع  ًامئان  نوكأ  يننأ  فرعت   ، يندجت الو 
ُتنك اذإو   ، ينع تلأس  ُتبغ  اذإو   ، اھمھفأو ينمھفت   ، اھبرق ُّبحأو  يسرف 

. اھتّملكو ينتّملك  اھعم 

اھيراط ْبحآو  اِھبحآ  ينیيارشب  يرجي  ْكَمِّرلا  ْبح 
اھيِّوَسِم ْهملعبإ  ْهناحبس  ْهباتك  ْنمْحَّرلا ف  اھب  ْمَسْقأ 

اھِیّلَغِم اذھو  اھب  َْفلَح  ْهروُّسلل  ْمسإلا  ْتايداعلا 
اھیلاتب ْهَروكذم  ْنیھلاو  ْرَّكَف  ْنمل  ْهيآ  ْهیشاغلا  يفو 

اِھّیمَسِم ُوھو  اھركذ  يل  ُوھ  يلاغب  َىرت  َّالإ  ْفلحنيامو 
اِھّیبحِملإ ْزْنَك  اھنوطبو  ْدلات  ْفَرشو  ْزِع  اھروھظإ 

اھيوشت ْروقِصل  ْلَھَجلا  ْلھأو  اھِملظي  ْلیخلا  ْفرَعي  ام  يلو 
اھيرَْوت ْراَّنلا  ْرارش  ْحدجت  اھرفاوح  ِيّللا  ْتايروملاو 

اھِیّلَخأ ْرَدقأ  الو  اِھّبحأ  اھتَّدَوِم  يف  يرمع  ْتیضق 
اھيِّدَجأ انآو  اھتَْعطق  ْهباغ  ْنمو  ارحَص  ْنم  ْمَكاي 

اھیضارأو ْعَجرأ  ِْفِلتِخن  ُولو  اھرواحأ  يراكفأب  ْمَكايو 
اھیعار ْعْبِط  ْمَھِْفت  ْلیخلاو  يبولسأ  ْفرَعتإو  يِنفرَعْتإ 

اھیكاحأو ْمَھفأ  ْمالك  البإ  ْهنطِفلاو  ْفرِعلاو  اكذلا  اھیف 
اھیفكت َْسب  يبایث  ْةَحير  ِّينَع  ْتَرِّوَد  اھنَع  ْتبِغ  ْنإو 
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اھيواسي ٍّيش  الو  ْهَّرِح  يریكَفت  ْلْثِمو  يرعش  ْلثِم  يھ 
ْرمعلا ْنم  َىقب  يللاو  يرمع  ْنم  ْرَم  يل  اھتیطع 

اھیطَْعب

. دُّدرت نود  هنم  ىّقبت  ام  اھیطعأسو   ، يرمع نم  َّرم  ام  اھتیطعأ  معن 

، اهمهفأو ينمهفت  اهبرق ، ُّبحأو  يسرف  ُّبحأ 
ينتّملك اهعم  ُتنك  اذإو  ينع ، تلأس  ُتبغ  اذإو 

اهتّملكو

يبأ عم  ًادئاع  ُتنك   . ةلیمجلا مايألا  دحأ  ءاسم  يف  تأدب  لیخلا  عم  يتقالع 
ّظنأ مِ نأ  ديرأ  يبأ : يل  لاق   ، ةالصلا دعب   . برغملا ةالصل  انفقوت   . ءارحصلا نم 
كديرأو  ، لئابقلا عیمجل  ًاحوتفم  نوكیس  قابسلا   . يبد يف  لیخلل  ًاقابس 
يتلا ةلمجلا  نكلو   ، ًابيرقت يرمع  نم  ةرشاعلا  يف  ُتنك   . هیف كراشت  نأ 
يبأ تاملك   . نیثالثلا وأ  نيرشعلا  يف  يننأب  رعشأ  ينتلعج  يبأ  اھلاق 

قابسلا نأل   ، ةمیظع ةیلوؤسمب  ينترعشأو   ، ةریبك ًةقاط  ّيف  تثعب 
اھیف سفانتيو   ، عیمجلا اھدھشیس  ىربك  ةیلافتحا  ةباثمب  نوكیس 
اھادحإ رتخا  يل : لاق   . لویخلا نم  ًةعومجم  كلتمي  يبأ  ناك   . عیمجلا

. قابسلل ًادادعتسا  اھبِّردو 

ثلاثلا يبیترت  نأل   ، سرفلا رایتخا  يف  ثلاثلا  يرود  ناك   ، لاحلا ةعیبطب 
. ثلاثلا ناصحلا  انأ  راتخأ  مث   ، نادمح مث   ، موتكم يخأ  راتخي  ؛  يتوخإ نیب 
كلذ ىلع  انیَّبرت   . لاوحألا عیمج  يف  ًامدقم  همارتحا  ىقبي  ًامئاد  ربكألا  خألا 
وھ نم  مرتحي  ال  ناسنإ  يأ  رِّدقأ  ال   ، مویلا ىتح  ًایصخش  انأو   . رغصلا ذنم 

. هترسأ يف  هنم  ربكأ 

دحأ اھّبرجي  مل   ، ةباصم تناك  اھنكلو   ، يبأ دنع  ةلیمج  ٍةرھم  ىلإ  ُتھبتنا 
يف ةكراشملا  عیطتست  اھنأ  ُتنّقیتف   ، ةيانعب اھُتبقار   . قابس سرفك  ّطق 

(". َجلَح مأ   ) ادوُس  " اھمسا ناك   . تاقابسلا
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يف بھذلا  نم  ًاطرق  نوعضي  هاوس  ىلع  ًاناصح  نولّضفي  امدنع  برعلا  ناك 
امك ًامامت  لیخلا  قنع  لوح  ةّضفلاو  بھذلا  نم  دئالق  عضي  نم  كانھو   . هنذأ

. ةلیمجلا ةأرملا  لعفت 

اھنذأ فرط  ّقزمتف  قباس  ٍتقو  يف  ام  ٍءيشب  قلع  دق  ادوُس "  " طرق ناك 
ءاج انھ  نمو   ، اھل ًةمزالم  ةمالعلا  هذھ  تحبصأو   ، ىلعألا نم  ىنمیلا 

(". َقلَح مأ   )= َْجلَح مأ  ادوُس  : " اھمسا

ةيادبلاو ؛  (" َجلَح مأ   ) ادوُس  " بيردتل ىلوألا  تادادعتسالا  روفلا  ىلع  ُتأدب 
. اھجالعب تناك 

نمو  ، باشعألاب جالعلاب  سانلا  فرعأ  نم  ةفیطل  ةخیشلا  يمأ  تناك 
يلك انأو   ، ةرھملا صُّحفت  لجع  ىلع  اھنم  ُتبلط   . ًاضيأ لویخلاب  مھفرعأ 
لعافت ةيادبلا  ذنم  ُتظحال   . ةيانع لكب  يمأ  اھتصحف   . اھتباصإ نم  قلق 
ديدحت لواحتو   ، اھلصافمو اھمئاوق  نياعت  تأدب  امدنع  يمأ  عم  ةرھملا 
فرعأ ُتأدب   . اھجالعل ةدوجوم  يمأ  نأب  فرعت  ةرھملا  تناك   . اھتباصإ ببس 

. ةیفوو ةقیقرو  ةساسح  يھ  مك  ًاضيأ  فرعأو   ، لیخلا ءاكذ 

ةطلخ عضوو  اھرفاوح  میلقت  ينم  تبلطو   ، ةباصإلا ناكم  يمأ  يل  تدّدح 
فیفختل باشعأ  بارش  ًاضيأ  اھءاطعإو   ، ةباصإلا عضوم  ىلع  باشعأ 

، ةدملا نع  اھُتلأس   . جِّردتم لكشب  يشملا  ىلع  اھبيردتب  ءدبلا  مث   ، ملألا
. ًایموي اھقاس  ىلع  عضوت  يتلا  ةدامضلا  رییغت  عم   ، رھشأ ةثالث  تلاقف 

جاتحأو  ، رھشأ ةعبرأ  دعب  قابسلا   . يتایح يف  عورشم  مھأ  كلذ  ناك 
، يترھم جالع  ركذأ  ُتلز  ام   . رھشأ ةثالث  لالخ  اھبيردتو  يترھم  جالعل 

. ًایموي اھتمئاق  ىلع  هعضوو  يسفنب  هدادعإ  ىلع  ُتبظاو  يننأل 

. داوملا نم  اھریغو  ردسلاو  مكركلاو  لمرحلا  نم  نوكتي  يمأ  جالع  ناك 
ةعضبل ًایموي  َجلَح " مأ   " قاس ىلع  ةدامض  عضتو   ، ًاجيزم هنم  عنصت  تناك 

. حابص َّلك  لسغُتو  رھشأ 

اھئاطعإ دعب  ّمروتلا  ّفخ   . تالبطسإلا يف  لوطأ  ًاتقو  يضقأ  ُترص 
رثكأ ًةفیظن  ُقاسلا  تدبو   ، مايأ ةدمل 10  مفلا  قيرط  نع  مكركلا  قوحسم 
ىلع ُتبظاوف   ، رھظملا عشب  لاز  ام  طابرلا  نكل   ، ةیبناجلا ةدامضلا  لضفب 
ملو ؛  اِھّلحم يف  ًةنكاس  اھعدأ  مل  يننأ  امك   . هقوف قوحسملا  عضو 

. ًاضيأ اھدھجأ 
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عمو  ، ًایجيردت كلذب  ُتأدب  دق  تنكو   . ًایموي يشمت  اھلعجأ  نأ  ىلع  ُتصرح 
ادبو  . ًایموي تاعاس  سمخ  وأ  عبرأ  اھّریسُأ  ُتحبصأ  ثلاثلا  رھشلا  ةياھن 
ًاعشب ىقبیس  رتولا  لكش  نأب  ُترعش  يننأ  عمو   . تنّسحت اھتّحص  نأ  يل 
. فیعضلا لیمجلا  رتولا  نم  لضفأ  ّيوقلا  عشبلا  رتولا  نأ  الإ   ، دبألا ىلإ 

اندتعا اذھل   ، اھب سأب  ةفاسم ال  رحبلاو  لیبعز "  " يف انتماقإ  ناكم  نیب  ناك 
. ئطاشلا ىلع  هلمكأب  مویلا  ةیضمتو  حابصلا  يف  تیبلا  ةرداغم  ًانایحأ 
، ءاملا قوف  اھسأر  عفرت  يھو  اھفْرُعب  كسمأو  َجلح " مأ   " مِّمحأ تنك 

 – يھو ءاقدصألاو  انأ  انءادغ –  لوانتن  انكو   . ضیبألا ئطاشلا  ىلع  اھنِّرمأو 
نوكأ يتلا  شئاشحلاو  ءارحصلا  بشع  يف  اھفنأ  ّسطغت  ثیح   ، كانھ ًاعم 
اھّیكفب ماعطلا  نحطت  تناك   . يعم اھُترضحأو  ًاحابص  اھُتطقتلا  دق 

اھمف يف  ةمقللا  غضمت  يھو  رخآو  نیح  نیب  اھسأر  عفرتو   ، نيَوادوسلا
مّدقُت ًامئاد  تناكو   . اھنم اھئاھتنا  دنع  ديدج  نم  هضفخت  مث   ، ئلتمملا
ىلع ّنرمتت  ةقینأ  ةیلاب  ةصقار  اھنأك   ، لكأت يھو  اھمامأ  ةباصملا  قاسلا 

. ةكرحلا

عتمتست تناك   . رورسب ينعبتتف  اھل  رّفصأ  تنك   ، ةدوعلا تقو  نیحي  امدنع 
اھیضقت يتلا  تاراھنلاب  اھعاتمتسا  رادقمب  تالبطسإلا  ىلإ  ةدوعلا  دنع 
اھُبلغي  ، اھینیع يف  ٍةدودو  ٍةعامتلا  عم  ءودھب  فقت  تناك   . ًابيرقت جراخلا  يف 
طقتلتل فلخلل  اھنذأ  ّكرحت  مث   ، اھئاطغ نع  حلملاو  لمرلا  ليزأ  انأو  ساعنلا 
اھقاس حيرت  تناك   . لصاوتم لكشب  اھثّدحأ  انأو  يتربن  ىلع  أرطي  رییغت  ّيأ 
رعشت يذلا  ملألاب  ينّركذت  اھنأكو   ، اھمامأ ةباصملا  قاسلا  مّدقتو  ةیفلخلا 
تنك يتلا  شامقلا  تادامضو  ةدامضلا  عضو  نم  يھتنأ  امدنعو   . هب
ّيأ ؛  هلعفأ ءيش  ىلع  روثعلا  لواحأو  كانھ  سلجأ   ، يتدلاو نم  اھرضحأ 
ىقبأ نأ  ديرأ  ُتنك   . لیللا لولح  دنع  ةصاخ   ، لبطسإلا رداغأ  يك ال  ٍةّجح 

. اھراوجب

ةماقإ عیطتست  فیك  ُتملعت   . ریثكلا ةلیمجلا  ةرھملا  هذھ  نم  ُتملعت 
فیك ُتّملعت   . ءافوو ةقادص  ةقالع   ، لیمجلا ناویحلا  اذھ  عم  ةیقیقح  ةقالع 
امدنع ریخلا  نأ  ُتّملعت   . ًاضيأ اھعم  مھافتلاو  لیخلا  عم  ثُّدحتلا  نكمي 

. ءافولا يلیخ  ينتملع   . ربكأ ًاریخ  رمثي  لیخلا  يف  هعضت 

ةثالث  . بھذ نم  قبط  ىلع  يتأي  ال  زاجنإلا  نأ  ىلوألا  يلیخ  ينتملع 
ِرّیغأو  ، اھتباصإ فظنأو   ، يترھم جلاعأ  لصاوتم  لكشب  اھتیضق  رھشأ 

، اھعم ثّدحتأو   ، ًایموي تاعاس  عبرأ  ىلإ  ثالث  نم  اھتیشمتب  موقأو   ، اھتطبرأ
. ئطاشلا ىلع  تاقوألا  لمجأ  اھعم  يضقأو 
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امدنع  . ةياھنلا ىتح  هیف  لصاو  ًائیش  ُّبحت  امدنع  هنأ  يلیخ  نم  ُتّملعت 
وأ  ، زاجنإ َفصن  ُديرت  َتنك  اذإ  الإ   ، كضعب هِطعُت  ال   ، كَّلك هِطعأ  ًازاجنإ  ديرت 

! راصتنا فصن 
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15
لوألا قابسلا 

ام اھاسنأ  نأ  لیحتسي  ةبسانم  ؛  لوألا قابسلا  نوكي   ، ىلوألا لیخلا  امك 
تاظحللا اھنإ   . اھُتركذت املك  اھب  رعشأ  ُتلز  ام  بُّقرتو  ةراثإ  تاظحلو   ، تییح

ّبحلا  ، لوألا قابسلا   ، ىلوألا لیخلا   ، بھذت ، ال  انعم ىقبت  ؛  ًامئاد ىلوألا 
. دبألل ًةروفحم  ىقبت  ٌتاظحل  يھ   . لوألا

خیشلا زّھج   . ءاجرألا ةفاك  يف  يدلاو  هنلعأ  يذلا  يدحتلا  رابخأ  ترشتنا 
خیشلا ناكو   ،" نثذيو  " ةلالس نم  ةمداقلا  ةرھملا   ،" ةَدْوُعلا  " موتكم

مأ  " يسرف عم  ًادیعس  ُتنكف  انأ  امأ   ،" ةینادمح  " سرفلا عم  لمعي  نادمح 
". َجلَح

ترعش امدنعو   . ةفاك تارامإلا  قطانم  نم  اورضح  نيذلا  سانلا  جاوفأ  تلاوت 
ءانبأل يھطلاب  تیب  ُّلك  ماق   ، ةماع ةوعد  اھنأب  هرسأب  يبد  بعشو  يتلئاع 
تحبُذو تاناویحلا  تعمُجف   ، ًءاسنو ًالاجر   ، ثدحلا روضحل  نیمداقلا  لئابقلا 
ّبیطتیل عیباسأ  ذنم  روطعلا  نددعأ  دق  ءاسنلا  تناكو   . ةبسانملل ًادادعتسا 
رعشلا نوضرقي  نيذلا   ، لاجرلا ناكو   . ماعطلا لوانت  دعب  فویضلا  اھب 

يف اھبيذشتب  نوموقيو   ، اھئاقلإ ىلع  نونَّرمتيو   ، مھدئاصق نورّضحي 
ناك نم  لاجرلا  نم  كانھو   . خویشلا رّاوزلا  عماسم  ىلع  أرقُتل  سلجملا " "
نأ رخآ  ناصحل  نكمُي  ال  ًامیظع  ًاناصح  هكالتما  نع  رابخألا  رشنب  موقي 

. همزھي
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موتكم لآ  دشار  نب  نادمح  خیشلا  يخأ  عم  لویخلا  تاقابس  دحأ  يف 

ماقو  ، اریمج ئطاش  ىلع  نيرتمولیك  لوطب  قيرط  ةيوستب  يدلاو  رمأ 
كانھ اوّمیخو   ، ئطاشلا ىلع  مھمیخ  بصنب  ةرواجملا  تارامإلا  وسفانتم 

ام انلذبو   ، ةياھنلاو ةيادبلا  يَّطَخ  دنع  مالعألا  تعضُو  ثیح   ، مھلویخ عم 
نيذلا مھ  سانلا  نأ  دیب   . ةلیلقلا انتاناكمإب  دھشملا  نیيزتل  انعسو  يف 

امأ ـ  ًادج ًةریثم  بقرتلا  ءاوجأ  تناكو   ، مھسفنأب ةنيزلا  مظعم  دادعإ  اوّلوت 
يف موي  رخآ  ىتح  يعم  شیعتسف  قابسلا  لبق  تلعتشا  يتلا  ةسامحلا 

. يتایح

ياقیقش ينلسرأ  دقف  ؛  قابسلا دعوم  نم  عوبسأ  لبق  كانھ  ُتلصو 
ُتعطق ةلیللا  كلت  يف   . انتثالثل ّمیخملا  زیھجتل  هتيادب  لبق  نادمحو  موتكم 
يسرف دوقأ  انأو  ّيَمدق  ىلع  نيرتمولیك  اھلوط  غلبي  يتلا  ةّقیضلا  قيرطلا 
تبثنل انتصرف  نوكتس  ًادغف   . انرظتني يذلا  قابسلا  نع  اھُثّدحأو   ، ٍلبحب
اھتيوست تّمت  ضرألا  نأ  ُتظحالو   . يئاقدصأ عیمجو  يدلاو  مامأ  انسفنأ 
ةیلمرلا نابثكلا  لثم  اھفارطأ  دنع  ٌقیمع  ٌّقش  كانھ  ناك  نكل   ، دیج لكشب 

. قيرطلا طسو  يف  ءرملا  ىقبي  نأ  ةلاحلا  هذھ  يف  لضفألاو   . ةریغصلا

، ّيَنیع نم  مونلا  ُتضفن   . بُّقرتلاو مالحألا  نم  ةقرؤم  ةلیل  دعب  حابصلا  علط 
يھ مالحألا  تناك  اذإ  امیف  لءاستأ  انأو  ةرم  نم  رثكأ  امھتقلغأو  امھُتحتفو 
دقف ودبي ! ام  ىلع  بابضلا  هنكل   . هّسحأ يذلا  ةيؤرلا  شبغ  يف  ببسلا 
خیشلا ناكو   . اریمج ئطاش  يطغت  هنم  ةكیمس  ةقبط  تناك 
لاوحأ ةشقانمو  رمتلا  لوانتو  ةوھقلا  برشل  اوسلج  دق  نوقباستملاو 

. سقطلا

. تّیلصو تّأضوتو   ، ٍلجع ىلع  اھتيدتراو  اھُتّرصق  يتلا  ةَرودنَكلا "  " ُتبحس
عامسل يباھذ  لبق  اھمعطأو  اھتدامض  لسغأل  يسرف  ىلإ  تعراس  مث 
يناطعأو  ، يدلاو يمدق  دنع  سلجأل  ُتضكرو   ، ءيش لك  ُتزجنأ   . رابخألا

اوأترا دقف   ، أدبي نأ  كشو  ىلع  قابسلا  وھ  اھو   . ةوھقو ًازبخ  هئاقدصأ  دحأ 
ةيؤرلا كنكمُي  ذإ  ؛  هقالطإ نود  لوحي  نلو  هیلع  ًارطخ  لكشي  نل  بابضلا  نأ 
ضابقناب ُترعشو  رتوتلا  ينباصأ  اھنیح   . كمامأ ًارتم  نیسمخ  ةفاسم  ىتح 

! يتدعم
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يه ..لوألا  ّبحلا  لوألا ، قابسلا  ىلوألا ، ليخلا 
دبألل ًةروفحم  ىقبت  ٌتاظحل 

ةوطخب موقت  تناكو   ، قابسلا لبق  ًالیلق  اھیّشمألو  يسرف  رضحأل  ُتبھذ 
تناكو  ، ًامومع نازتاب  يبناجب  تشم  اھنكل   ، رخآلاو نیحلا  نیب  ةصقار 
ُتّلبسو ءاملاب  اھفرُع  ُتحسم   . دوسألا اھئاطغ  تحت  ّجومتت  اھتالضع 

نم ٍةحسمب  نوللا  َدوسأ  سمشلا  ةعشأ  تحت  َرھظف   ، ليوطلا هرعَش 
يسرف نكل   ، ًاضيأ مھتنصحأ  نوّشمُي  نورخآ  كانھ  ناك   . هتياھن دنع  رمحألا 
بيردت موتكم  خیشلا  ىلوت   . ينقیعت تناك  امك  مھقیعت  اھنأكو  تدب 

يف ًامئاد  كراشي  ناك   . اھتدایق يرماعلا  ةمولس  نم  بلط  هنكل   ،" ةدوُعلا "
رایتخا ّررقف   ، ًایلاع ناك  مویلا  ةفزاجملا  ىوتسم  نكل   ، تاقابسلا هذھ 
ًانقیتم تنك  يننكل   ، ةنصحألا نم  ریثكلا  كانھ  ناك   . هنزو ببسب  ةمولس 

. ّدشألا سفانملا  يھ  ةدوُعلا "  " نأ

ُمَكح َفقوو   . ةيادبلا ةطقن  ًاعیمج  انلصوو   ، انتنصحأ بوكر  ًاریخأ  انم  اوبلط 
ُّتبثف  ، حيرلا لعفب  قفخت  ةرودنكلاو  هسأر  قوف  هسدسم  ًاعفار  ةيادبلا 
يتلا تالضعلا  ديدحت  ًالواحم  دانزلا  ىلع  اھعضي  يتلا  هعبصإ  ىلع  يرظن 
لواحت اھنأ  ُترّدقو   ، فطلب َجلَح " مأ   " ُتبطاخ  . ةصاصرلا قلطتس 
اھینذأ ىدحإ  ّكرحت  ُتظحال  امدنع  اھعم  لعافتلاو  يتاملكل  ةباجتسالا 
ُتطبرو ةریبكلا  اھتبقر  فلخ  مامألا  ىلإ  ُتینحنا  مث   ، ًاباھذو ًةئیج  نیترئاحلا 
ُتررمو  ، مامألا ىلإ  عفدنت  امدنع  اھمفب  مطتري  يك ال  ماجللا  يف  ًةطوشنأ 
يذلا حابصلا  َتمص  ُةعقرقلا  تدّدب   ، ةأجفو  . رعشلا فیثك  اھفرُعب  يعباصأ 

! قابسلا أدب  دقل   . ئطاشلا ةاذاحمب  ُتاوصألا  تلعو   ، بابضلا هّفلغ 

ُّتَّبثف  . ينتشھدأ ةلئاھ  ةوقب  َجلَح " مأ   " ْتقلطنا امدنع  يسافنأ  تسبحنا 
تناكو  . جرس نود  نم  قباسأ  تنك  يننأل  سلمألا  اھِرھظ  ىلع  يسفن 
ألتماو  ، ةلوھم ٍرزجو  ٍّدم  ةجوم  لثم  مامألا  ىلإ  عفدنت  يلوح  نم  ةنصحألا 

رتم زایتجا 200  ىوس  رمألا  بلطتي  مل   . تافاتھلاو ناسرفلا  تاحیصب  وجلا 
ةمولس َّيلع  مَّدَقت  ثیح   ، ّنیعم طمن  ىلع  قابسلا  رقتسیل  ًابيرقت 

ناك  . ًادیعب يفتخي  نأ  لبق  بابضلا  يف  حبشلاك  ادبو   ،" ةدوُعلا  " ًایطتمم
ًءاطغ بابضلا  يف  ُدجي  وھ  اھو   ، ةيادبلا ذنم  مّدقتم  زكرم  زارحإ  ىلإ  قوتي 

. هب قاحللا  ىلع  يناصح  َّثحأ  نأو   ، نيرخآلا عم  رظتنأ  ّالأ  ُتّررق   . هیمحي
تایناكمإ فرعیل  ةیفاكلا  ةربخلا  كلتمي  ناك  ةمولس  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 
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. يرظان نع  بیغي  يك ال  يدھج  ُتلذب  يننأ  ّالإ   ، موتكم خیشلا  سرف 

انأو رخفلاب  يبلق  ألتماو  ةحرفلا  ينترمغف   ، يمدقب َجلَح " مأ   " ُتلجعتسا
نأ نم  عورأ  كانھ  لھف  ةدوُعلا ."  " ّيطخت ىلع  اھرارصإو  اھتباجتسا  ىرأ 
ال يك  هرایتخا  ضحمبو  هدھج  ىراصق  لذبي  هارتو  ناصح  نم  بلطت 

؟ كلذخي

يف بابضلا  يندعاسو   . تاوطخ سمخب  َّيلع  مّدقت  دق  ةمولس  ناك 
اھسفن ةقيرطلاب   ، هزكرم ديدھت  نود  نم  نكلو   ، اننیب ةفاسملا  صیلقت 

رعش هنأ  دب  ال   . ةفاسملا هذھ  ىلع  ةظفاحملا  ىلع  اھیف  هدعاس  يتلا 
جاومأ مطالتل  ةبحاصملا  تافاتھلاو  رفاوحلا  توص  نأل   ، هسرف نم  ٍءيشب 
ءارولا ىلإ  ًةرظن  َفطخف   . انلوح نم  رخآ  ٍتوص  ّيأ  علتبي  نأ  نكمُي  رحبلا 
ةرصاخ نم  ًابيرق  اھسأر  ادغ  يتلا   ،" َجلَح مأ   " مامزب ًاكسمم  يب  أجافُیل 
اھفنأ يَتحتف  نم  ةقحالتملا  ةثھاللا  اھَسافنأ  طقتلت  يھو  ةدوُعلا " "
ىّدبت امك  هیلع  ةقعاصلا  ُعْقو  ِدھشملا  اذھل  ناك   . مدلا نولك  نيَوارمحلا 

َروف ينتحاتجا  ًةلجلجم  ًةكحض  َعمقأل  ةّدشب  يناسل  ىلع  ُتضضعف   ، يل
. ةروصلا هذھ  ىلع  هتيأر  نأ 

حار  ، هزواجت لواحأ  ينآر  امدنعو  ؛  قيرطلا نم  نميألا  بناجلا  لِّضفُي  ناك 
يف ةيارلا  ُتدھاشف   ، ةقیمعلا لامرلا  وحن  يّايإ  ًاعفاد  يھاجتاب  لیمي 
يمامأ نكي  ملو   ، فافتلالل تقولا  نم  ٌعستم  اھیف  دعي  مل  يتلا  ةظحللا 

" َجلَح مأ   " ُتْثَثح  ، كلذ نم  مغرلا  ىلع   . ةبوعصب مامألا  ىلإ  ریسلا  ىوس 
ْتَّضوعف  ، ًادبأ كلذب  ّيلع  لخبت  ملو   ، ةوق نم  اھيدل  ام  لك  ينیطعتل 

يف طُّبختب  ودعت  يھو  ّيلع  ةمولس  اھب  مّدقت  يتلا  نیتزفقلا  ةفاسم 
ينُتدجو امدنع  يدسج  جراخ  زفق  يبلق  نأ  ُترعشو   ، ةقیمعلا لامرلا 

ليامت لالخ  ةدحاو  ةوطخب  انتَقبس  ةدوُعلا "  " نكل  ، فتكب ًافتك  هيذاحأ 
. ثلاثلا زكرملا  يف  نادمح  خیشلا  ينعبتو   . ةنصحألا سوؤر 

ُترعش  . جئاتنلا لودج  ىلع  انرطیس  دقل  يدلاو ! تالبطسإل  زوف  نم  هل  اي 
ءاقدصأ رادو   ، يتئنھتل ناریبكلا  ياقیقش  ءاج  نیح  يكولم  ساسحإب 

ىلع ُتصرحف   ، اھراوج ىلإ  يشمأ  انأو  اھیلع  اونثأو  َجلَح " مأ   " لوح يدلاو 
وھو يدلاو  مستباو   . يدي بیصي  ردخلاب  ُترعش  ىتح  يرودب  اھتئنھت 

ةظحللا هذھ  مودت  نأ  ُتّینمتف   . تنسحأ  ، دمحم اي  تنسحأ  ينبطاخي :
! دبألا ىلإ 

خیشلاو موتكم  خیشلاو  انأ  ُتسلج   ، تالافتحالا لالخ  ةیسمألا  كلت  يفو 
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. مھلویخ عم  لاجرلا  نم  ددع  امھنم  ٍّلك  َةقفر  ناكو   ، رانلا لوح  نادمح 

. ةریخألا ةظحللا  ىتح  اھترادج  تتبثأ  َجلَح " مأ   " نأ هیلع  قفتملا  نم  ناكو 
، ةياھنلا ةيار  ىلإ  لوصولا  لبق  ثدح  يذلا  فقوملا  نع  لاجرلا  ثّدحتو 

اوناكو ةدوُعلا ."  " ُّتیطخت تنكل  ةقیمعلا  لامرلا  يف  َقلْعأ  مل  ول  يننإ  اولاقو 
يف هُتزجنأ  امب  نيروخف  عیمجلا  ناكو   ، دحأ ينْمُلي  ملو   ، كلذ يف  نیّقحم 

، ةیفاكلا ةفرعملل  يراقتفال  قیضلا  ضعبب  ُترعش  نوكأ  دق   . لوألا يقابس 
ةفاضإ نادمح  خیشلا  ررق  امدنع  ّوھزلاب  يروعش  نم  ّللقُي  مل  اذھ  نأ  ّالإ 
هّرقوأ يذلا  ربكألا  قیقشلا  نأ  ّلیختي  ناك  نَم   . هتعومجم ىلإ  يسرف 

؟ يسفنب اھُتددعأ  ٍسرف  ءانتقاب  هتبغر  يدبُیس 

' َجَلح مأ   ' ْتقلطنا امدنع  يسافنأ  تسبحنا 
ىلع يسفن  ُّتَّبثف  .ينتشهدأ  ةلئاه  ةوقب 

نود نم  قباسأ  تنك  يننأل  سلمألا  اِهرهظ 
جرس

ْتطسبف  ، يسرف وحن  ُتھجتاو  يتوخإ  مان  نأ  دعب  ُتضھن   ، ةلیللا كلت  يف 
اھنم يبارتقا  دنع  ْتلھصو  اھسأر  ْتعفرو  لمرلا  يف  امُھْترمغو  اھیقاس 
تدّدمت يتلا  ءاضیبلا  ةمجنلا  ُتلّمأتو  اھمامأ  ُتفقو   . ءودھب ينّییَحُت  اھنأك 
رعشلا ةّفل  يعباصأب  ُتسملو   ، دوسألا اھھجو  ىلع  ةعیفرلا  اھطوطخب 
اھنذأ ّلبقأل  ُتینحنا  مث   ، قمعب ُتسفنتو   ، اھنیبج فصتنم  ىلع 

. نادمح عم  نوكتس  اھنأ  اھربخأل  اھنطب  نم  برقلاب  ُتسلجو   ، ةقوقشملا
ينّفرشيو  ، ءيش لك  نم  مھأ  رابكلا  ةعاط  ؛  ءارحصلا يف  هانّملعت  ام  اذھف 

. راسكنالاب روعشلا  نم  يبلق  عنمي  مل  كلذ  نأ  الإ   ، اھديري هنأ 
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(" َجلَح مأ   ) ادوُس  " سرفلا عم  دشار  نب  موتكم  خیشلا  يخأ 

ةوخألا ةقالع  نكلو   ، ةمیظعو ةيوق  نوكت  دق  كلیخ  عم  كطبرت  يتلا  ةقالعلا 
اھبلط يذلا  نادمح  خیشلا  يخأل  ًادیعس  يسرف  ُتیطعأ   . مظعأو ىوقأ 

نم سرف  يأ  راتخأل  ةلماكلا  ةيرحلا  وھ  يناطعأو   . هتعومجم ىلإ  اھَّمضیل 
. هلبطسإ

، قابسلا تضاخ  نأ  اھل  قبس  يتلا  هتنصحأ  دحأ  مايأ  ىدم  ىلع  ُتبقار 
مأ  " اھنم تناع  يتلا  كلتب  ةھیبش  لكاشم  نم  يناعت  سرفلا  هذھ  تناكو 
نأ هنم  ُتبلطو   ، قئار جازم  يف  نادمح  خیشلا  ادب  نأ  ىلإ  ُترظتناف   ،" َجلَح
َناح دق  اھو  ةینامور ."  " اھمسا ناك   ، ّيلإ اھداقو  مستباف   ، اھیلع لصحأ 

! ًادَّدجم لمعلا  تقو 
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16
ي  ـــ را ف ـــــ طم

ي ــــــــ بد

تانیتسلا يف  يبد  راطم 

ًةطحم يدلاو  عم  ماع 1959  فیص  يف  ندنل  ىلإ  ىلوألا  يتلحر  تلكش 
يتدلاو يل  اھتفصو   . اھیلإ لوصولا  لبق  ندنل  ُتببحأ   . يتلوفط يف  ًةقراف 

ألمت يتلا  راجشألاو   ، رصبلا ّدم  ىلع  ةدتمملا  ةرضخلا  نع  ينتربخأ  امدنع 
هبساني كانھ  َّوجلا  نأل   ، قھاش ىنبم  يف  ماننس  اننأب  ينتربخأ   . عراوشلا
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. حطسلا ىلع  مانن  امدنع  يبد  يف  لعفن  امك  سیلو  لخادلا  يف  مونلا 
، ندنل مھب  ّجعت  نيذلا  رشبلا  نم  ةریبكلا  دادعألا  نع  يتدلاو  ينتربخأ 

تاقابس نع  ينتربخأو   . زیلجنإلا طابضلا  سبالم  هبشت  يتلا  مھسبالمو 
، ةبقترملا ةلحرلل  ينسِّمحت  يتدلاو  تناك   . دالبلا كلت  يف  لویخلل  ةریثك 

. ندنل ةرفس  لجأ  نم  ةلیمج  ًةرتسو  نیتديدج  نیترودنك  يل  تعاتباو 

ةلحرلا لبق  ةلیلقلا  مايألا  يدلاو  ىضق   . ىرخأ ةرظن  هل  تناكف  يدلاو  امأ 
عیطتسي فیكو   ، عیضاوملا نم  ریثكلا  حرطیس  فیك  ركفي  ناك  ؛  تمص يف 
نییناطيربلا عم  انتاقالع  تناك   . بساكملا نم  ددع  ربكأب  ندنل  نم  ةدوعلا 

مویلا رظتنن  انك  انسفنأ  ةرارق  يف  نكلو   ، ًايرھاظ ةلماجملاب  زیمتتو  ةدراب 
نم ىلوتن  ٌتایقافتاو  ٌتادھاعم  مھعم  انتمكح   . اندالب نع  هیف  نولحري  يذلا 

. عافدلاو ةیجراخلا  نوؤشلا  مھ  نولوتيو   ، ةیلخادلا اننوؤش  اھلالخ 

لباقنس ؟  لباقنس نم  ؛  ةریثكلا يتلئسأ  الإ  يدلاو  تمص  عطقي  نكي  مل 
. اندنع خیشلا  لثم  وھ  ؟  ءارزولا سیئر  وھ  نمو   . دمحم اي  ءارزولا  سیئر 
اذام  . مھألا وھ  ءارزولا  سیئر  نكلو  ًاضيأ  ةخیش  يھ  ؟  ةكلملا رود  ام  نكلو 
هلوقي امل  هبتنتو  تاشاقنلا  ةفاك  يف  دمحم  اي  ِزّكرت  نأ  كديرأ  ؟  شقاننس

. يبد يف  ًاراطم  ديرن   . ةمھملا عیضاوملا  نم  ریثكلا  شقاننس   . مجرتملا
. يبد يف  ًاراطم  ديرن   ، يبأ اي  معن   . ىرخأ اياضق  شقاننسو 

ًانكمم نكي  ملو   ، روخلا هایم  يف  لزنت  يبد  ىلإ  ةمداقلا  تارئاطلا  تناك 
راطم مدختسن  انك   . روخلا لالخ  نم  ةریبكلا  ةيراجتلا  تارئاطلا  لابقتسا 
ناك  . يلاحلا راطملا  ناكم  تارئاطلل  طبھم  ءانب  ديري  يدلاو  ناكو   . ةقراشلا
يف راطملا  ةيافك  ةجحب  راطم  ءاشنإ  قح  يبد  ءاطعإ  نوضفري  نویناطيربلا 
تناكو ةینمأ  مھترظن  تناك  ؛  ةيركسعلا مھتدعاق  دجوت  ثیح  ةقراشلا 

. فلملا اذھ  مسحل  ةيروحم  ندنل  ةلحر  تناكو   . ةيومنت انترظن 

َباوبألا ُحتفي  ملاعلاو  رظن ، ةهجو  ليحتسملا 
ديري اذام  فرعي  نمل 
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مايأ ةدع  قرغتسي  ناك  ذإ  ؛  قاشملاب ًافوفحم  ًارمأ  جراخلل  رفسلا  ناك 
. تاراطم ةدع  يف  يرابجإلا  فُّقوتلاو  طبرلا  تالحر  نم  ديدعلاو 

لبقو  ، حتفُي وھو  ةرئاطلا  باب  ّبقرتأ  يدلاو  فلخ  ُتفقو   . ندنل ىلإ  انلصو 
اھتقيرطب ارتلجنإ  يب  تبّحر   ، ةليوطلا يدلاو  ةماق  ءارو  نم  اھارأ  نأ 

. فاجلا درابلا  ءاوھلا  نم  ةحفنب  ؛  ةصاخلا

نوشمي  ، سانلا نم  ةلئاھ  دادعأب  ّظتكي   ، لمن ةرمعتسم  هنأك  راطملا  ناك 
وأ ندنل  لوخدل  ةليوط  فوفص  يف  نوفقي  اوناكو   . مھتالحرب قاحلل  ةعرسب 
، ندنل ةوق  نع  ّربعي  ًارظنم   ، ًابیھمو ًالھذم  راطملا  رظنم  ناك   . اھنم جورخلا 
هذھ مرتحتل  راطملا  ىرت  نأ  يفكي  ناك   . ةيداصتقالا اھتكرح  ةماخض  نعو 

. ةلودلا

ماع 1959 يبد |  راطم  يف  تارئاطلل  طبھم  لوأ 

نیحلا كلذ  ذنم  ينھذ  يف  ةطشنلا  راطملا  ةكرح  تطبترا  اذامل  يردأ  ال 
ةوقلا ِلّثميو   ، ةھجاولا ِلّثمي  راطملا   . اھلثمي يتلا  ةنيدملا  وأ  ةلودلا  ةوقب 

انھ مویلا  نحن   . ةنيدملا هذھ  ةرايزل  نیيالملا  ةبغر  ِلّثميو   ، ةراجتلا ِلّثميو 
؟ ندنل راطمك  مايألا  نم  موي  يف  نوكیس  لھ  ؛  يبد يف  انراطم  ءانب  لواحنل 
ًائیش فرعأ  تنك  ينكلو   ، يبدلو يل  مايألا  ئبخت  اذام  فرعأ  نكأ  مل 

. نيرخآلا نم  َّلقأ  انسل  ًادحاو :
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. انراظتناب تناك  يتلا  تارایسلا  بكرن  نأ  لبق  صاخشألا  نم  ًاددع  انْحفاص 
ریسأل ينعفدیل  ّفقوتي  انقفار  يذلا  موتكم  خیشلا  ناك  ةرتفلا  كلت  لاوطو 

. لوھذلا ةّدشل  يناكم  يف  ًافقاو  لظأس  ُتنك  كلذ  لعفي  مل  نإو   ، همامأ
اّھلك  . ةّقحم يمأ  تناك   . ةذفانلاب ٌقصتلم  يفنأو  ُتسلج  قيرطلا  يف 
لالتلا تناك   . ناكملا اذھ  لامج  ّلیختأ  ينلعجیل  ًایفاك  ناك  َفصو  ال  ءارضخ !
فیفخت يبأ  نم  تبلط   . رظنلا عسو  ىلع  ّدتمت  رضخألا  نوللاب  ّةوسكملا 

هنأب يننأمطو  مستبا  رظانملاب ! عاتمتسالا  يل  ّىنستي  يك  ةعرسلا 
. قدنفلا ىلإ  انقيرط  يف  انعرسأ  اذكھو   . تقولا نم  عسَّتم  ّيدل  نوكیس 

هیلع ودبي  ناك   . هريرس ىلع  يدلاو  سلج   ، انتفرغ ىلإ  انلصو  امدنع 
ٍلیل دعب  نكلو   ، ًاحابص ُتظقیتسا   . قیمعلا ریكفتلاو  ينھذلا  لاغشنالا 
ُتحتف  . يمون قلقت  قيرحلاو  راذنإلا  تارافص  تاوصأ  تناك   . أدھي مل  ٍبخاص 
ْلستغا لاعت !  .. دمحم  " . هینیعب يھجو  يف  مستبي  يدلاو  ىرأل  َّينیع 

". ءارزولا سیئر  لباقن  نأ  بجي  كسبالم ! ِدتراو  ّلصو 

يف ءارزولا  ةسائر  ّرقم   ،" تيرتس غننواد   10  " عراش ىلإ  انلصو  امدنع 
وأ  ، نالیمكام دلوراھ  كاذنآ  ءارزولا  سیئر  لباقم  سولجلا  ينم  بلُط   ، ندنل

دئاقلا اذھ  تاكرح  ّعبتتأ  ُتنك   . هیّمسأ تنك  امك  نالیمكام " خیشلا  "
اھعضيو هقاس  عفري  هتيأر  امدنع  زازفتسالاب  ُترعش   . مامتھاب اھسردأو 

عضت نأ  ؛  ةیبرعلا ةريزجلا  يف  ةریبك  ةناھإ  ةباثمب  كلت  تناك   . ىرخألا قوف 
نع ئبني  كولسلا  اذھ  ناك  دقف   ، فیضلا هجو  يف  ىرخألا  قوف  ًاقاس 
اذھ حیحصتل  لجرلا  عم  لماعتلل  ًادعتسم  ُتنك   . فیضلا هاجت  ءالعتسا  ةرظن 
سیلو هنیمي  ىلع  سلج  دقو  يدلاو  ظحالأ  نأ  لبق  میسجلا  أطخلا 
يتدیھنت توص  ناك   . ةحارب ُترعشو  ءادعصلا  ُتسّفنت  اھدنع   . هلباقم
ةماستبا يھجو  يف  مستباو  يراكفأ  أرق  يدلاو  نأ  ةجردل   ، ًاعومسم

. ةعجشم نكلو  ًةمراص 

يل لاق  امك   ، ًادیج عمتسأو   ، ةماقتساب سلجأ  نأ  ّيلع  نأب  اھنیح  ُتركذت 
. يدلاو

لوح امھشاقن  مجرتي  ناك  يذلا  بّذھملا  مجرتملا  ىلإ  مامتھاب  ُّتصْنأ 
يبد ةردق  لوح  شاقنلا  لالخ  ًامزاح  يدلاو  ناك   . تارئاطلا طبھم  عوضوم 
ناریط طوطخب  ةطوبرم  نوكتل  ةديازتملا  اھتاجایتحاو   ، راطملا لیغشت  ىلع 
ىلع انلصح   ، ليوط شاقن  ماتخ  يفو   . ملاعلا لود  ةیقب  عم  ةرشابم 

. ديدج طبھم  ءانبل  ةقفاوملا 
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يضاملا نرقلا  تانیسمخ  يف  يبد  راطم 

تاونس دعبو   . يبد يف  ديدج  راطم  ءاشنإل  ًةسامح  سانلا  رثكأ  نم  ُتنك 
راطم يف  ريوطتلا  ةدایقب  يدلاو  ينّفلك   ، تانیعبسلا يف  راطملا  ءاشنإ  نم 

، ةحوتفملا ءاوجألا  ةسایس  ُتنلعأو   ، ينابملا نم  ریثكلا  ُتفضأ   . يبد
يف ةیحایس  ةیجیتارتسا  لوأ  ريوطت  ربع  ةحایسلا  ريوطت  عم  كلذ  ُتطبرو 
يبد راطم  ريوطتل  ةریبك  ًادوھج  انلذبو  تارامإلا " ناریط   " انأشنأ  . يبد

. ةیملاع طبر  ةطقن  هلعجو 

ىوتسم ىلع  نییلودلا  نيرفاسملا  نم  ددع  ربكأ  انتاراطم  لبقتست   ، مویلا
محدزتو  ، ًايونس حئاس  نویلم  نم 20  رثكأ  انندم  لبقتستو   ، ملاعلا تاراطم 

. ملاعلا ندم  ةفاك  عم  انطبرت  ناریط  ةكرش  نم 113  رثكأب  انؤاوجأ 

. ديري اذام  فرعي  نمل  َباوبألا  ُحتفي  ملاعلاو   ، رظن ةھجو  لیحتسملا 
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صوغلا فـي

سان ــ لا ةا  ــ يح

ًةفلتخم ًةربخو   ، يتاراھم ىلإ  ةديدج  ًةراھم  فیضأ  نأ  يدلاو  ينم  بلط 
عم لماعتلا  ةراھم  ؛  هیلإ رظنلا  دتعأ  مل  ةایحلا  نم  رخآ  ًابناجو   ، يتاربخ ىلإ 

. صوغلا تالحر  يف  ةكراشملاو  رحبلا 
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ّنأ هركذأ  ام   . ءاقدصألا عم  ةلحضلا  رحبلا  هایم  يف  ةحابسلا  ُتدتعا  دق  تنك 
سفنلا يف  ُّثبتو   ، سافنألا ألمت  ةيوق  يھف  هتحئار  امأ   . ًاتوصو ًةحئار  رحبلل 

توص امأو   . عاطقنا دعب  رطملا  لوزن  دنع  بشعلا  ةحئار  هبشت   ، طاشنلا
زِّفحيو  ، ةحارلا سفنلا  يف  ثعبي   ، ئداھ وأ  رداھ  جوم  ؛  هلمجأ امف  رحبلا 
سراونلا توصب  هجاومأ  تاوصأ  تطلتخا  نإ  ةصاخو   ، عادبإلا ىلع  بلقلا 

. ریفولا هدیصب  ًةحرف  ينغت  امنأك  دیصلا  كابش  بحس  دنع  موحت  يتلا 

امدنع ةلیمج  تايركذو  حئاورو  تاوصأ  ؛  رحبلا نع  يسیساحأ  تناك  كلت 
هفرعأ نكأ  مل  ام   . لیمجلا هئطاش  ىلع  انلویخ  عمو  ءاقدصألا  عم  ُبعلن  انك 

، حارتأو حارفأ  وھ  لب   ، ةلوفط تايركذو  ةحئارو  ًاتوص  طقف  سیل  رحبلا  نأ 
عم رمتسملا  مھلماعت  ةجیتن  يبد  لھأ  اھشاع  ةریثك  صصقو  مالآو  لامآو 
ضعب مُّلعتو  رحبلا  دایتراب  يبأ  ينرمأ  ىتح  اھّلیختأ  نكأ  مل  صصق  ؛  رحبلا

. هصصقو هرارسأ 

وبأو رباج ." وبأ   " ىعدُي ِتاقثلا  نم  صخش  دنع  ًانایحأ  ينلسري  يدلاو  ناك 
هتبرجتب بصنملا  اذھ  ىلإ  لصو   ، يرحبلا لوطسألا  ءاسؤر  نم  رباج 

". لادرسلا  " مساب بَّقلُي  ناك   . ةثراوتملا هتفرعمو  ةمكارتملا 

همساومو رحبلاب  مھربخأو  مھریبك  وھ  رحبلا  لھأ  ةغل  يف  لادرسلا " و"
ءودھ رظتني  ثیح   ، صوغلا مسوم  ةيادب  نلعي  نم  وھ  ؛  هتیقاومو هحايرو 
تايادب عم  هتياھن  نلعي  امك   ، مسوملا ةيادب  نلعیل  فیصلا  رھشأ  يف  رحبلا 

. ءاتشلا

ىلع ّفرعتيو   ، جاومألا ةكرح  ىلع  ًءانب  مسوملا  ةيادب  لادرسلا "  " ُدّدحيو
عاقل ةطيرخ  مسر  ىلع  ةردق  لادرسللو   . موجنلا عقاوم  عُّبتتب  تاھاجتالا 
مادقألا راثآ  نم  ءارحصلا  ضرأ  ةءارق  انناكمإب  امكف  ؛  هیف دجوي  امو  رحبلا 
رُّوصتل اھسفن  ئدابملا  مادختسا  ًاضيأ  اننكمي   ، تعقو يتلا  ثادحألا  لُّیختو 

نم ًةلیقث  ًةلتك  نوطبري  ةراحبلا  ناك   . هتعیبط ىلع  فُّرعتلاو  رحبلا  عاق 
، هایملا قمع  ديدحتل  رحبلا  يف  اھنوقليو  لبحب   ،" نزولا  " وأ  ، صاصرلا

امھدادتما ىلع  نیعارذلا  درف  راركت  يأ   ،" عابطلا  " ةفاسملا بـ نوسیقيو 
ام لالخ  نم  عاقلا  تاّنوكم  ةفرعم  ىلع  ًارداق  رباج  وبأ  ناكو   . ةرم لك  يف 
لالخ نم  جوملا  ةوق  سایق  ىلع  ًارداق  ناك  امك   ، صاصرلا ةلتكب  اھنم  َقلعي 

. لبحلا ةكرح  ىلع  هریثأت 

هایملا نوكت  ثیح  يسیئر  لكشب  فیصلا  يف  نوصوغي  يبد  لھأ  ناك 
نم ديزملل  ًابلط   ، ةرم نم  رثكأ  صوغلا  راركت  صّاوغلا  عیطتسیف   ، ةئفاد
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ةتوافتم قامعأ  ىلع  نوكي  يذلاو  نیمثلا –  ؤلؤللا  مضي  يذلا  راحملا – 
. ةفلتخم قطانم  يفو 

ةرارحلا نإف   ، قمعلا يف  هایملا  ءفد  مغر   ، يبد فیص  فرعي  ال  نمل  نكل 
فافجلاب ةراحبلا  نم  َریثكلا  ُبیصي  امم   ، ةبھال نوكت  ءاملا  حطس  ىلع 

تالحر يف  ءرملا  ئجافي  دق  ام  رثكأو   . اھنولمحي يتلا  هایملا  ّةلق  ببسب 
قطانم يف  نوكت  يتلا  ةیفاصلا  هيراجمو  ةبذعلا  هایملا  رابآ  كلت  صوغلا 
تالحر ءانثأ  هایملا  اھنم  نوقتسي  نوصّاوغلا  ناكف   ، رحبلا يف  ةدَّدحم 

. ةبرجتلاو ةربخلا  ُلھأ  اھَعقاوم  فرعي  ناكو   . صوغلا

مل نمل  صصخم  وھو   ،" ءاتشلا صوغ   " وأ درابلا " صوغلا   " ًاضيأ كانھ 
يف ىرخأ  ةرم  لواحیف   ، ةبھاللا ةليوطلا  فیصلا  رھشأ  يف  ظحلا  هفلاحي 

. ءاتشلا

ىلع هامدق  نوكت  نأ  دب  ناسنإلا ال  دئاقلا 
، مهلاوحأ دباكي  رشبلا ، عم  شيعي  ضرألا ،

ليصافت ّقدأ  فرعيو  مهتايح ، شياعيو 
مهتايح رييغت  عيطتسي  ىتح  مهتاناعم ،

لضفألل

نوصاوغلا رصتخي  ثیح   ، هایملا ةدورب  ةجیتن  بعصألا  وھ  درابلا  صوغلاو 
، ًانایحأ هجاومأ  جیھت  ذإ   ، ةرقتسم ریغ  ةلاح  يف  رحبلا  نوكيو   ، صوغلا تقو 

ثحبت يتلا  ةریغصلا  بكارملا  كلتل  عزجلاو  فوخلا  لمحتف   ، هحاير ّدتشتو 
ةئیسلا ءابنألا  نم  حايرلا  كلت  تلمح  مكو   . هعاق يف  راحملا  ضعب  نع 

. يبد لھأل 

هتاریخو هلاوحأو  رحبلا  نع  هنم  ملعتأل  رباج  وبأ  ىلإ  ينلسري  يدلاو  ناك 
يف ةایحلا  ةبوعص  وھ  هعم  يتالحر  نم  ُتملعت  ام  رثكأ  نكلو   ، همساومو
مل  . هتاریخ نم  قزرلا  بلط  دنع  انلھأ  اھھجاوي  ناك  يتلا  تايدحتلاو   ، رحبلا
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الو  . ًاضيأ رحبلا  يف  امنإو   ، طقف ءارحصلا  يف  ةایحلا  ةبوعص  يبد  لھأ  فرعي 
درفك صوغلا  تالحر  يف  جورخلاو  مھعم  شیعلاب  الإ  كلذ  ةفرعم  عیطتست 

. مھنم

قوف نم  رومألل  رظني   ، ریط نیع  هل  نوكت  نأ  دب  ال  دئاقلا  ّنإ  نولوقي 
دئاقلا نأب  لوقأ  انأو   . اھنأشب تارارق  ذاختاو  اھديرجتو  اھصیخلت  عیطتسیل 
دباكي  ، رشبلا عم  شیعي   ، ضرألا ىلع  هامدق  نوكت  نأ  دب  ال  ناسنإلا 
عیطتسي ىتح   ، مھتاناعم لیصافت  ّقدأ  فرعيو   ، مھتایح شياعيو   ، مھلاوحأ

. لضفألل مھتایح  رییغت 

ًاعباتم  ، صوغلل نوّدعتسي  مھو  نیصاوغلاب  يراھبنا  يفخأ  نكأ  مل 
، ریضحتلا ةیلمع  يف  دعاسأ  ُتنك  تالحرلا  كلت  لالخو   . مھتادادعتسا

ةفّفجملا موحللاو  رومتلا  نم  ةلیلق  تایمك  يھو   ، نؤملاب براوقلا  لیمحتك 
ناكو  . ؤلؤللا اھیف  رشتني  يتلا  قطانملا  ددحي  لادرسلا "  " ناك  . هایملاو
ًالبحو  ، هِّدسل هفنأ  ىلع  كمس  ةمظع  ًاعضاو  ءاملا  تحت  زفقي  صاوغلا 
ىلإ هبحسي  يذلا  لجرلا  وأ  بياسلا "  " هكسميو  ، هقنع ىلع  َطبرُي 
سبني دحأ  ال   ، لفسألا يف  صوغيو  ءاوھلاب  هیتئر  صاوغلا  ألمي   . ىلعألا
جومل ًةباجتسا  براقلا  ليامت  توص  الإ  عمسُي  الو   ، براقلا ىلعأ  ةملكب 
ىلإ هبحسب  بياسلا "  " موقي ىتح  َلبحلا  صاوغلا  ّدشي  نإ  امو   . رحبلا
ةقاطلا هزوعتو   ، سافنألا عطقنم  اھنیح  صاوغلا  نوكي  ذإ   ، ةعرسب ىلعألا 

. ءاملا حطس  ىلإ  ةحابسلل 

https://books.yossr.com



تالحر يف  ةيواسأملا  تایفولاو  ثداوحلا  نم  ریثكلا  عوقو  ًابرغتسم  نكي  مل 
نّولصي اوناك   ، براقلا حطس  ىلع  تیقب  اذإ  نّفعتتس  ةثجلا  نألو   . صوغلا

ةافو ببس  نوكي   ، ىرخأ نایحأ  يفو   . رحبلا يف  هنوقلي  مث  تیملا  ىلع 
عفرُي دق  ًانایحأو   ، لبحلا ةكرحب  هروعش  مدع  وأ  بياسلا "  " لامھإ صاوغلا 
حیحصلا لكشلاب  سفنتلا  نم  نكمتي  ال  هنكلو  براقلا  ىلإ  صاوغلا 
باقثناك  ، ةفیفط تاباصإب  نودوعي  نيذلا  مھ  طقف  نوظوظحملاو   . قنتخیف

ةلبط ىلع  اھعضوو  ديدحلا  نم  ةعطق  نیخست  متي  ثیح   ، نذألا ةلبط 
هعفدت ةجرد  ىلإ  باصملل  ًاديدش  ًاملأ  ببسي  امم   ، ءافشلا عيرستل  نذألا 

. ةعيرم ةقيرطب  خارصلل 

ةمیظع بناوج  كانھ  نأ  الإ   ، ةيواسأملا ثداوحلاو  صصقلا  نم  مغرلا  ىلع 
ةلیصحب ریبك  حرفو   ، نواعت حورو   ، مئاد لمع  كانھ  ؛  تالحرلا هذھ  يف 
تارماغملا نم  ریثكلا  اھیف  ةعتمم  تاياكحو  ةلیمج  تایسمأو   ، صوغلا

. بئاجعلاو
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راظتنالا يف  نوكي  ثیح   ، ًاریبك ًایعامتجا  ًاثدح  ناكف   ، تالحرلا كلت  ةدوع  امأ 
تاحیص ؛  حرف لكب  مھیلاھأ  نولبقتسي  نيذلا  ءاسنلاو  لافطألا  نم  شیج 
. ئطاشلا ىلع  جوملا  راسكناو  فيداجملا  تاوصأ  عم  طلتخت  ةیلافتحا 

ًاصصقو  ، ةشایج رعاشم  لب   ، طقف ةحئارو  ًاتوص  سیل  رحبلا  نأب  ُتفرع 
. يبعش ءانبأ  نم  ریثكلا  سوفن  يف  حرت  وأ  حرف  سیساحأو   ، ةیناسنإ

لامرلا تّابح  ّررمأو   ، رحبلا لّمأتأ  ةنیكسلاو  ءودھلا  نم  ٍتاظحل  يف  ُتسلج 
ةمدخ ىلع  يننیعي  نأ  ؛  يئاعدب ىلإ هللا  ُتھّجوت  مث   ، يعباصأ نیب  ءاضیبلا 

. ام ًاموي  سانلا  ءالؤھ 
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يدج هيبش 

ماع 1961 موتكم |  لآ  دشار  نب  موتكم  خیشلا  يخأ  عم 

يف يسفن  دھجأ  مل   . مونلا يف  ُّطغأ  انأو  ٍفطلب  يفتك  ّزھت  ٍدیب  ُترعش 
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ملاع يف  يل  ثدحي  اذھ  نأ  رمألا  ئداب  يف  ُتننظو   ، ينظقيأ نم  ةفرعم 
هنأل ءارولا  ىلإ  عجر  موتكم ." انأ  اذھ   ، ظقیتسا دمحم   ، دمحم  " . مالحألا

ًادادعتسا ةعرسب  شارفلا  نم  ضوھنلا  نوكیس  لوألا  يلعف  ّدر  نأ  ملعي 
، دمحم اي  ًالھم  لوقي : وھو  ٌةفیفخ  ٌةماستبا  هّایحم  ىلع  تمسترا   . لاتقلل
ىلع ءفدلا  نم  ًةحسم  ىفضأ  ًاحابصم  لمحي  ناك  موتكم ! انأ   ، ًالھم
دعب يسرف  ُِدلَتس  ءودھب : فاضأو   . ةفرغلا يف  ءاوھلا  ةدورب  طسو  هھجو 

ٌةماستبا يھجو  تلع   . ةدالولا دنع  كظقوأ  نأ  ينم  َتبلط  دقو   ، لیلق
ةعراستملا هتاوطخ  ُتعبت  مث   ، ءاملاب يھجو  لسغل  ًاروف  ُتھجوتو  ةریبك 

. تالبطسإلا ىلإ 

، نیَئلتمم هاّدخو   ، يمأ ينیع  ناھبشت   ، نیتنونحو نیتعساو  هانیع  تناك 
ىلع ٌةریبك  ةیناثلاو  ؛  رسيألا هّدخ  ىلع  ةدحاو  ؛  ناتماش هّنيزت  هُھجوو 

: لوقت يمأ  تناك  ؛  ًافلتخم ناك   . ًاعضاوتو ًةبیطو  ًانیلو   ، ًافطل انرثكأ  ناك   . هنقذ
همحر هللا. دیعس  خیشلا  مكّدجب  مكھبشأ  هنإ 

دعوم بارتقاب  هساسحإ  ناكو   ، لیخلل ًّابح  سانلا  رثكأ  نم  موتكم  ناك 
ُترظن  . هسرف ةدالو  دنع  ينظقوي  نأ  هنم  ُتبلط  كلذل   . ًادبأ بیخي  ةدالولا ال 
تناك ٍةفھلب  لبطسإلا  باب  حتفأ  نأ  لبقو   ، يلطبو ىلعألا  يلَثم  هنأكو  هیلإ 

: ًارِّذحم يل  لوقي  وھو  يحامج  حبك  ًةلِواحم  فلخلا  نم  يفتكب  كسمت  هدي 
يننأ فرع  فیك  ؛  هیلإ ُتفتلأ  انأو  ُتلءاست   . اھجعزت ال   ، دمحم اي  ءودھب 
لخدت َتنأ ال  ًالئاق : مستبا  مث  قمعب  دّھنت  ؟  ةعرسب لبطسإلا  باب  حتفأس 

، قفرب يفتك  ىلإ  هلوط  لصي  يذلا  يرعَش  حسم  ءودھب ! ناكم  ّيأ  ىلإ 
ثدحتي ناك  تقولا  لاوطو   . سرفلا ةفرغ  ةيواز  دنع  سلجنل  ءودھب  ينداقو 

. عَمسُي داكلاب  ٍضیفخ  ٍتوصب 

نیتریغصلا رھملا  يَتمئاق  كسمأل  ُتمّدقت  اذل   ، سرفلا ةدعاسم  ُتدرأ 
، هتامیلعتل ًاعبت  رھملا  َبحس  ُتأدب   . مستبي وھو  ًابناج  موتكم  فقو  امنیب 

طغضلا ىلع  ُتصرح   . ًاضيأ رھملا  عفدت  سرفلا  هیف  تناك  يذلا  تقولا  يف 
جرخ ىتح  ةقيرطلا  هذھب  ُتررمتساو   ، ةوقب بحسلا  مدعو  فیفخ  لكشب 
فجتري وھو  رھملا  جرخ  ةریخأ  ٍةعفَد  دعبو   ، هطسوو هافتكو  رھملا  سأر 

دنع هُتعضوو  ةینف  ةفحت  هنأكو  ةيانعب  رھملا  ُتعفر   . ينضح يف  ىمتراو 
. فطلب هفیفجتل  ًةفشنم  يخأ  يناطعأ  مث   ، هّمأ سأر 

رعاشمو  ، ةزجعملا هذھ  ينیع  ّمأب  ُتدھاش  يننأل  ةحرفلا  ينترمغ 
. ةبرجتلا هذھ  نم  ًاءزج  نوكأل  ينظقيأ  يذلا  يخأل  نانتمالا 
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ةرم موتكم  مستباف   ، يھجو ىلع  مسترت  بجعتلا  تامالعو  ُتسلج 
: لوقي وھو  ىرخأ 

نآلا نم  سرف  لك  ةدالو  دنع  كب  نیعتسأس   ، يخأ اي  عئار  دعاسم  تنأ 
. ًادعاصف

، اھدیلو ُقعْلت  يھو  سرفلا  بقارنل  ًارجف  انسلجو   ، هلاق امب  ُتحرف 
. يئادأ نع  هعابطناب  ًادیعس  موتكم  يخأ  ردص  ىلع  رخف  لكب  ُتدّدمتو 

، جديربماك يف  تاغللا  دھاعم  دحأ  نم  عیبرلا  ةزاجإ  لالخ  داع  دق  يخأ  ناك 
هتسارد ةيادب  يف  هنأ  ينربخأ  ماع 1960 . هیف  يمسرلا  همیلعت  أدب  ثیح 

ناك دقف   ، هتقادص نورخآلا  بلطي  ىتح  رظتنيو  ءودھلا  مزتلي  نأ  لّضفي  ناك 
ىلعو  . سفنلا ةَّزعو  ةیلاعلا  قالخألاب  ّىلحتيو  ًاظفاحمو  ًائداھ  موتكم 
ةنیكسلا هنأو   ، ءودھلاو مالسلا  نم  ٍةلاھب  ٌطاحم  هنأكو  ودبي  ناك   ، يفالخ

نادمح يخأ  ناك  امنیب   ، رارق يل  ّرقي  ةلعُّشلاك ال  ُتنكف  انأ  امأ   . اھتاذ ّدحب 
ةیميداكألا ةیحانلاب  ًامتھم  ناك  هنكلو   ، ةقابللاو قالخألا  يف  موتكم  لثم 

. قاروألاو بتاكملاو  ماقرألل  ًّابحمو 

يلایللا  . ةدِّدعتم هعم  يتارفس   ، ةلیمجو ةریثك  موتكم  خیشلا  عم  يتايركذ 
ةمكح موتكم  خیشلل  ناك   . اھل رصح  شقانتنو ال  ثداحتن  هعم  اھتیضق  يتلا 
ءاقلإب هفَّلكف  دشار  خیشلا  هیف  اھآر   ، سفن ةبیطو  لاب  ةعسو  ةَّيورو 

، اھنیح يبدل  ًامكاح  دشار  خیشلا  بیصنت  لفح  يف  يسیئرلا  باطخلا 
هترشع اّوبحأو   ، هّوبحأو هوضتراف   ، دھعلل ًایلو  حبصأ  موتكم  نأ  سانلا  فرع 

. سانلا نم  هبرقو  هنیلو 

تمھاسو  ، تارامإلا ةلود  داحتا  مایق  يف  ًایسیئر  ًارود  موتكم  خیشلا  بعل 
داحتالا مایق  مامأ  ةقلاعلا  تالاكشإلا  نم  ریثكلا  ِّلح  يف  هتمكحو  هتكنح 

. هیف ءارزولل  سلجم  لوأ  ةسائر  ىلوت  يذلا 
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موتكم لآ  دشار  نب  موتكم  خیشلا  يخأ  عم 

ناك هنكلو  هيلإ ، ةبسنلاب  ًاملح  ريوطتلا  ناك 
ةبسنلاب توم  وأ  ةايح  ةلأسمو  ةزيرغ  هنأ  فرعي 

يل
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موتكم لآ  دشار  نب  نادمح  خیشلاو  موتكم  خیشلا  ْيَوخأو  دياز  خیشلا  عم  تاعامتجالا  دحأ  يف 

ِّلكب ةنیفسلا  موتكم  خیشلا  رادأ   ، تانینامثلا ةيادب  يف  يدلاو  ضرم  دعب 
. هتایلوؤسم يف  هل  ًانوعو  ًادضع  هبو  هعم  ّانكو   ، ةَّيورو رادتقاو  ةمكح 

امدنع هللا  همحر  موتكم  خیشلا  يخأ  عم  اھاسنأ  ال  يتلا  تاظحللا  نم 
ةرملا يف  بلطلا  ُتضفر   . يبد ةرامإ  يف  دھعلل  ًایلو  حبصأ  نأ  ينم  بلط 

هل ُتّحضو   ، ًاليوط انثّدحت   . هبلط ّررك  ةرتف  دعبو   . بدأو ةقابل  ِّلكب  ىلوألا 
جعزتس ةرادإلا  يف  يتقيرط  نأب  هل  ُتلق   . دھعلا ةيالو  يضفر  ببس 
يئارآب هتحراص   . ةیلاحلا ةیصخشلا  تاقالعلا  نم  ریثكلا  رِّمدت  دقو   ، نيریثكلا
ماظنلا ىلع  اّورمتسا  نيریثك  نأب  ًاضيأ  هتحراصو   ، ةرادإلا لوح  اھّانبتأ  يتلا 
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مھنأل  ، هريوطت نوديري  الو  ةليوط  تاونس  لبق  يدلاو  هعضو  يذلا  يرادإلا 
يفو  . يبد هجاتحت  ام  وھ  ريوطتلا  نأب  يل  لوقي  موتكم  ناك   . هیلع اوّدوعت 
انقفتاو  ، ةیلوؤسملا هذھ  يلوتل  يل  بسانم  ریغ  تقولا  نأب  هتعنقأ  ةياھنلا 

. ثيدحلا اذھ  لیجأت  ىلع 

كلذ َسنأ  مل   . هسفن عوضوملا  ىلإ  موتكم  يخأ  داع   ، تاونس عبرأ  دعب 
ىلإ نارظنت  هانیع  تلظ   . دھعلل ًایلو  نوكأ  نأ  ينم  بلط   . ًادبأ مویلا 
لوقي هنأكو   ، ناح دق  تقولا  نأب  يل  لوقي  هنأك   ، قمع لكب  يھجو  تامسق 

، عومدلاب هانیع  تقرقرت   . ةقفاوملاب هُتبجأ   . ةرملا هذھ  كیف  ّينظ  ِبّیخت  ال 
. ةوق لكب  ينقناعو 

يلاتلا مویلا  حابص  َتظقیتسا  امدنع  َترعش  فیك  نوریثكلا : ينلأسي 
، ةلیللا كلت  منأ  مل  يننأ  يھ  ةقیقحلا  ؟  دھعلل ًّایلو  كنییعت  موسرم  َتأرقو 

يترداغم ةظحل  لمعلا  ُتأدب  دقف   ، قاروألا ةءارقل  تقولا  يدل  نكي  ملو 
ًاملح ريوطتلا  ناك   . هیلع دمتعا  ام  اذھو  كلذ  موتكم  فرع   . سلجملا

ةبسنلاب توم  وأ  ةایح  ةلأسمو  ةزيرغ  هنأ  فرعي  ناك  هنكلو   ، هیلإ ةبسنلاب 
. يل
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19
جديربماك

ىلإ نوئیجي  نيذلا  نییناطيربلا  عم  لماعتلا  يف  ًةبوعص  يدلاو  هجاوي  مل 
ةماستباب مھلباقي  ناك  ذإ  ؛  راجتلا وأ  نیيركسعلا  نم  اوناك  ءاوس  هسلجم 
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نم نییكيرمألا  عم  هتاذ  رمألا  ناك   . هینیع نم  اھریباعت  ضیفت  ةفیطل 
. ًةفرط يوري  وأ  ّةصقب  مھربخي  ناك  نيذلاو   ، نيرمثتسم وأ  نییسامولبد 

دوجوب ّمتت  سلجملا  يف  ةّلوطملا  تاسلجلا  كلت  لك  تناك  دقف   ، كلذ عمو 
. هثيدح لالخ  كانھو  انھ  ةيزیلجنإ  تاملك  عضب  يدلاو  رثني  امنیب   ، مجرتم

ءاوجأب نیبَجعمو  نيروسأم  نورداغي  اوناك  هفویض  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 
هنویلغ لعشُي   ، بضغلا تارامأ  هھجو  ىلعو  جرخي  ناك  هنأ  ّالإ  ؛  ةسلجلا
ىلع بجي  لوقيو : يتدلاو  ىلإ  قمعب  رظني  مث  ًاقیمع  ًاسَفن  ذخأيو  ریغصلا 
تامالع ودبت  ىتح  كلذ  لوقي  نإ  امو   . تقو برقأ  يف  اوبھذي  نأ  دالوألا 

: ءودھب اھبطاخي  وھو  اھیفتك  ىلع  ٍةنونح  ٍدیب  ّتبریف   ، اھینیع يف  نزحلا 
يتردق مدع  ببسب  زجع  نم  هب  رعشأ  امل  مھّضرعأ  نأ  يننكمي  ، ال  ةفیطل

نأ بجي   .. انتدعاسمل مھجاتحن  نَم  ةغل   ، ةقالطب ةغللا  هذھ  ّملكت  ىلع 
. ًابيرق اوبھذي 

، يدلاول ةبسنلاب  ةیمھألا  ةياغ  يف  ًاعوضوم  ةيزیلجنإلا  ةغللا  ملعت  ناك 
أدبو  ، ةیبنجألا تاكرشلا  ىربك  عم  لماعتت  تانیتسلا  يف  يبد  تأدب  ثیح 
يدلاو ناك  يتلا  عيراشملا  نم  ؛  لھذم عراست  يف  يومنتلا  كارحلا 

نع بیقنتلا  ةلصاوم  ىلإ   ، اھیلع ضوافتن  يتلا  ىربكلا  دوقعلاو   ، اھقلطي
وھو ماع 1966،  حتف "  " لقح يف  هفاشتكا  متي  نأ  لبق   ، يبد يف  طفنلا 
ةغللا مُّلعتل  ایناطيرب  ىلإ  هّجوتلا  هیف  يدلاو  ينم  بلط  يذلا  هسفن  ماعلا 

. ةيزیلجنإلا

هّملعتأو هارأس  ام  لكل   ، ىنعم نم  ةملكلا  هلمحت  ام  لكب   ، ّطعتم ًاشِ ُتنك 
يعسو يف  ام  َّلك  ُتلذب   ، رفاسأس يننأ  ينوربخأ  نأ  درجمب   . جراخلا يف 

ةغللا ةساردل  يموي  نم  ًاتقو  ُتّصصخف   ، دادعتسالا ةبھأ  ىلع  نوكأل 
مل  . لضفأ حبصأ  نأ  ىلع  ُتصرح  امك   ، يدرفمب اھتسراممو  ةيزیلجنإلا 
يننأب ًامئاد  يسفن  ریكذت  ادع  ام   ، هلعف يننكمي  امم  ریثكلا  كانھ  نكي 

نم ًةدحاو  ًةقیقد  ِعّیضأ  نل  يننأو   ، ينطو يف  ًةمخض  ًةیلوؤسم  ىلوتأس 
. هیلإ وبصأ  ام  قّقحأل  ارتلجنإ  ىلإ  يلوصو  روف  يتقو 

" زرمس  " ةدیسلا لزنم  ىلإ  ُتلصو  ماعلا 1966،  نم  سطسغأ  يف 
ةأرملا هذھ  ُتلمأت  جديربماك ."  ، دياسكورب  15  " يف عقاولا   (Mrs.Summers)
ىرخألا يھ  ينتلّمأتو   ، ةبیطلاو فطللا  تامالع  اھیلع  ودبت  يتلا 
يتفرغ ىرأل  اھب  َقاحللا  ينم  ْتبلط  مث   ، مامتھالا نم  هسفن  ىوتسملاب 

نأ الإ   ، ًائیش اھنم  مھفأ  مل  يتلا  تاملكلا  نم  ٍلیسب  ّيلع  تلاھنا  امنیب 
. ةیبیحرتو ةیحیضوتو  ةیفصو  تاملك  اھنأ  يل  ترھظأ  اھتوص  ةربن 

https://books.yossr.com



نینحلا نم  ةشّایج  رعاشم  ينتباتنا  يتفرغ  باب  ُتقلغأ  نأ  درجمبو 
يف ةریھظلا  ةرتف  لالخ  يتقو  مظعم  ُتیضمأ   . ةبحألاو لھألاو  نطولل 
يھو ةفرغلا  باب  تقرطو  زرمس "  " ةدیسلا تءاج  نأ  ىلإ   ، ءاعدلاو ةالصلا 
يفنأ ىلإ  تّللست  ىتح  ةفرغلا  باب  ُتحتف  نإ  امو   . موتكم اي  ءاشعلا  لوقت :
ىلع قابطأ  ةثالث  تعضو  دق  تناك   . مامتھالل ةریثم  نكلو  ةبيرغ  حئاور 
ةياھن يفو   ، ًاعیمج انلكأ   . ءارضخ ءّالزابو   ، ةسورھم اطاطبو   ، محل ؛  ةدئاملا

راثأ امم   ، راذنإ قباس  نود  نمو  مات  مغانت  يف  عیمجلا  فقو   ، ةبجولا
يغبني اّمع  لءاستأو  يقبط  يف  رظنأ  انأو  يناكم  يف  ينوكرت   . يتشھد

. ةلسغملا وحن  نوھّجتي  مھتيأر  ىتح   ، هلعف ّيلع 

ُتدقتعاو  ، فورخلا ذخف  محل  نم  ةّنوكم  ىلوألا  انتبجو  نأل  ًادیعس  ُتنك 
لعفأ نأ  ُتلواح   . فویضلا ميركتل  حئابذلا  نوحبذي  ؛  برعلا نحن  انلثم  مھنأ 
يتفیضم نأ  الإ   ، هیمرأل ُتبھذو  محللا  نم  ىّقبت  ام  ُتذخأف   ، ًادیفم ًائیش 

كانھ نأ  ّدب  ال  يسفن : يف  ُتّركف   . عفترم ٍتوصب  ثّدحتت  تأدبو  ْتضرتعا 
. يفرط نم  نعرأ  فُّرصت  نم  هل  اي   . ماعطلا اذھ  نولكأیس  نيرخآ  ًاصاخشأ 

. ناریجلل هلسرت  نأ  ديرت  تناك  اھلعل 

عیمجلا فرعي  عمتجم  يف  ُتشع  دقل   . ةجالثلا يف  عضُو  محللا  نأ  ُتظحال 
يك ماعطلا  نم  ٌضئاف  ىّقبتي  نأ  يرورضلا  نم  نكي  ملو   ، ًاضعب مھضعب  هیف 
تناك  ، ةیھش ةبجوب  عتمتسنو  ًاعم  سلجن  انك  امدنع   . نيرخآلل هلاسرإ  متي 
دیلاقت نم  هذھف  ؛  براقألا وأ  ناریجلل  هلسرتو  هّفلغتو  قبطلا  لمحت  يمأ 

. ةلیصألا برعلا 
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ماع 1966 جديربماك |   ،" زرمس  " ةدیسلا لزنم 

خبطملا ةلواط  ىلع  تاشاقنلاو  ثيداحألا  تناك 
اذهف ةفاقثلا ؛ هذه  اُهتببحأ يف  يتلا  رومألا  نم 

نوكي يتلا  انتفاقث  ًادوجوم يف  سيل  طمنلا 
اظفحت رثكأ  اهيف  راوحلاو  شاقنلا 
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نكامألا ُتيأر   . ديدجلا يملاع  علطتسأل  مھعم  ُتبھذ   ، يلاتلا مویلا  يف 
يتلا تالحملاو  عراوشلا  طیطخت  بعوتسأ  نأ  ُتلواحو   ، يب ةطیحملا 

" لیب  " ةسردم يف  يسورد  أدبأس  ُتنك  زرمس ."  " ةدیسلا اھیلإ  ينتذخأ 
يف ةجَرْدملا  بتكلا  ءارشب  انمق  اذل   ، نیموي دعب  جديربماك  يف  تاغلل 
ّدح ىلإ  هبشت  تناك  يتلا  ءادغلا  ةبجو  لوانتل  لزنملا  ىلإ  اندع   . جاھنملا
طسو ىلإ  فورخلا  محل  عطق  تداع   . قباسلا مویلا  يف  ءاشعلا  ةبجو  ریبك 
اھنأ نم  ًادكأتم  ُتنك   . اھنیخست متو  ةجالثلا  نم  تجرخُأ  نأ  دعب  ةدئاملا 
رزج عم  ةرملا  هذھ  نكلو   ، اھولكأ ؟ ! هلوق يننكمي  يذلا  ام   . تدسف

. ًاضيأ َلكألا  انأ  مھتكراشو   ، ةبروشو قولسم 

. ةيزیلجنإلا يتادرفم  ديزأ  موي  لك  يف  ُتنكو   ، ًاعيرس يتسارد  يف  ُتأدب 
ةفاقثلاب يتفرعم  تداز  ناكملا  ىلع  ُتدوعتو  ةغللا  يف  ُتقّمعت  املكو 

. ةلیمجلا اھبناوج  ضعبب  يراھبنا  دازو  ةیبرغلا 

انك امنیب   ، مھفرعن نيذلا  صاخشألل  ًةبجاو  انھ  ةیمسرلا  ةیحتلا  نكت  مل 
وأ تخألا  وأ  خألا  ءاوس  ؛  ناك ٍّيأ  ىلع  ةیحتلا  يقلنل  فقن  ءارحصلا  يف 
ال ذإ   ، عضاوتملاو طیسبلا  لماعتلا  بولسأب  ُتبجعُأ   . نیفظوملا دحأ  ىتح 

امدنع نوشھدني  اوناك  لب  ال   ، ةفرغلا ىلإ  ام  دحأ  لوخد  دنع  سانلا  فقي 
. ةفرغلا ىلإ  صخش  لوخد  ىدل  مھدحأ  فقي 

اھُتببحأ يتلا  رومألا  نم  خبطملا  ةلواط  ىلع  تاشاقنلاو  ثيداحألا  تناك 
شاقنلا نوكي  يتلا  انتفاقث  يف  ًادوجوم  سیل  طمنلا  اذھف  ؛  ةفاقثلا هذھ  يف 

ال هنإف   ، يأرلا يف  فالتخا  ّيأ  انھ  ثدح  اذإو   . ًاظفحت رثكأ  اھیف  راوحلاو 
ُتدجو دقل   . رخآلا تادقتعم  ناسنإ  ُّلك  مرتحي  ثیحب   ، ةیضق ّدولل  دسفي 

! ةّلوطملا تاشاقنلاو  تاراوحلا  كلت  يف  ًةلئاھ  ًةعتم 

عم ثيدحلا  نولدابتي  ارتلجنإ ال  يف  سانلا  نأ  ًاضيأ  بيرغلا  نم  هنأ  ُترعش 
يف ُتلواح   . مھیلع ةیحتلا  ءاقلإب  نورخآلا  مھ  نوموقي  ال  نيذلا  مھناریج 

نوشیعي نيذلا  صاخشألا  نم  ریثكلا  ىلع  ةیحتلا  ءاقلإ  ةدع  تابسانم 
ُتنك دقف   ، ةبارغب ّفرصتأ  تنك  ول  امك  ّيلإ  نورظني  اوناك  مھنكل   ، انم برقلاب 

Good morning! Do you have?) ؟ رابخأ ّيأ  كيدل  لھ  ریخلا ! حابص  حیصأ :
ىلع اھیقلن  انك  يتلا  ءارحصلا  ّةیحت  لداعت  ةرابعلا  هذھ  تناك  . (any news

؟ رابخأ نم  لھ   ، مكیلع مالسلا  لوقن : نحنو  ءابرغلا 

يف ةصاخ  ةناكم  ارتلجنإب  جديربماك  يف  اھُتیضق  يتلا  تاقوألل  تناك 
يذلا رطملا  ُتقشع  امك   ، ةشعنملا تاحابصلاب  عتمتسأ  ُتنك  دقف  ؛  يبلق
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ُتسرد  . ّيدبأ ءاكب  يف  ءامسلا  نأكو   ، مايأ ىدم  ىلع  لطھي  ناك  ام  ًابلاغ 
ربع ينّملكي  ناك  امدنع  يبأ  توص  ةربن  ىسنأ  الو   ، يدھج ُتلذبو  ّدجب 
يذلا مُّدقتلا  نع  هتياھنو  ثيدح  لك  ةيادب  يف  ينلأسي  ناك   . فتاھلا
نكأ مل  يننأ  مھفأ  ينلعج  يذلا  رمألا  ؛  ةيزیلجنإلا ةغللا  ناقتإ  يف  هتزرحأ 
ةمدخ فدھب  امنإو   ، طقف ةیصخشلا  يتراھم  ريوطت  فدھب  ّملعتأل  انھ 
. يتدوع دنع  تایلوؤسملا  نم  ریثكلا  هیف  ينرظتنت  تناك  يذلا  ينطو 

..دحاو رجحب  نيروفصع  برضب  يدلاو  حجن  دقل 
هسفن تقولا  يفو  ةيزيلجنإلا  ةغللا  ُتّملعت  دقف 

لاملا َةميق  ُتمهف 
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ماع 1966 جديربماك |   ،" زرمس  " ةدیسلا لزنم 

ةيداعلا رومألاب  ُتمق   . ةساردلل ًاصصخم  ناك  يتقو  نم  ربكألا  ءزجلا 
لیغشت لجأ  نم  عفدلا  ّيلع  ناك   . ةبلطلا ةیقب  اھب  موقي  يتلا  ةینیتورلاو 

يل رّضحت  زرمس "  " ةلئاع تناك   . فتاھلا مادختساو  يتفرغ  يف  ةئفدتلا 
صاخلا يفورصم  نم  ءادغلا  ةبجو  نمث  عفدأ  ُتنك  ينكلو   ، ءاشعلا ةبجو 

. ًایعوبسأ نّاینیلرتسا  ناھینج  ؛  يدلاو يل  هنّمؤي  يذلا 

جاجدلا لكآ  ُتنك  ام  ًةداع   . عوبسألا مايأ  عیمجل  ينیفكي  فورصملا  نكي  مل 
ّىنستیل ىرخأ  نایحأ  يف  ءادغلا  تابجو  ُّتوفأو   ، عوبسألا يف  ًةدحاو  ًّةرم 
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راطقلا ةركذت  نمث  عفد  مھألا –  وھ  اذھو  وأ –   ، يئاقدصأل ةوھق  ءارش  يل 
. اھقشعأ ُتنك  يتلا  لویخلا  تاقابس  ةدھاشمل  هلقتسأ  ُتنك  يذلا 

رجشلا قاروأ  عمجأ  تنك   . ةسردملا يف  يدھج  ىراصق  لذبأ  ُتنك 
ّنكمتأل يئزج  ماودك  اھب  موقأ  يتلا  لامعألا  نم  كلذ  ىوسو   ، ةطقاستملا
رجحب نيروفصع  برضب  يدلاو  حجن  دقل   . لویخلا تاقابس  ةدھاشم  نم 

. لاملا َةمیق  ُتمھف  هسفن  تقولا  يفو  ةيزیلجنإلا  ةغللا  ُتّملعت  دقف  ؛  دحاو

ةملاكم ؛  دبألا ىلإ  يتایح  ىرجم  تّریغ  ًةملاكم  ُتیّقلت   ، مايألا دحأ  يف 
ةياغ يف  عامتجا  يدلاو : لاق   . ًاروف نطولا  ىلإ  دوعأ  نأ  اھیف  ينم  بلُط 

. نآلا دصقي  ناك   ، ةلمجلا هذھبو   . ةیمھألا

. يلاتلا مویلا  يف  ةرئاط  لوأ  نتم  ىلع  يبد  ىلإ  ُتدع  اذكھو 
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ةيلامشلا ةميخلا 

ناطلس نب  دياز  خیشلا  عم  دیعس  نب  دشار  خیشلا  يدلاو 
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اھل ةمیظعلا  مالحألا  الإ   ، ةياھن هل  نوكي  نأ  ةایحلا  ّةنسو   ، ةيادب ءيش  لكل 
رِّمعتو  ، اھل َتصلخأ  اذإ  كنم  ىقبأ  نوكت  اھنأل   ، اھتياھن ىرت  كنكلو ال  ةيادب 

. كلك اھتیطعأ  اذإ  كنم  لوطأ  ًارمع 

، كتركاذ يف  اھلیصافت  ىقبت   . ىسنُت تاظحل ال  ًامئاد  يھ  ةيادبلا  ُتاظحل 
ًاءزج اھتسامحو  اھتوشنو  اھتّذل  ىقبتو   ، كحورب ًةقلاع  اھسیساحأ  ىقبتو 

. دبألا ىلإ  كنيوكت  نم 

؛ لوألا هبح  ةدالو  ةظحل  ركذي  ؛  لوألا هدولوم  ةدالو  ةظحل  ركذي  صخش  لك 
ةدالو ةظحل  ركذأ  انأو   . ىلوألا هتفیظوو   ، ىلوألا هتسردم  يف  موي  لوأ  ركذي 

. ةدحتملا ةیبرعلا  تارامإلا  ةلود 

. ماھ عامتجال  ایناطيرب  نم  لجع  ىلع  ماعلا 1968  يف  يدلاو  يناعدتسا 
ينّفلك  . ءارحصلا يف  لماك  موي  ءاضقل  دادعتسالاو  دادعإلاب  ينّفلك 

نع ًادیعب   ، نیّصبرتملاو نیّصصلتملا  نیعأ  نع  ًادیعب  عامتجال  دادعإلاب 
عامتجا نّوبحي  ، ال  داحتالا ةركف  نّوبحي  اوناك ال  نيذلا  ةئیسلا  اياونلا  باحصأ 

اھل موقت  نأ  ةحلاصتملا  تارامإلاو  ةرثانتملا  لئابقلا  هذھل  نّوبحي  ، ال  ةملكلا
. ةلود اھعمجت  نأ  وأ  ةمئاق 

خیشلا وھ   ، طقف نیماع  ذنم  يبظوبأ  مكحي  رخآ  میكح  عم  عامتجالا  ناك 
ىلع يدئاقو  يدشرمو  يّملعمو  يناثلا  يبأ   ، نایھن لآ  ناطلس  نب  دياز 
مكح يف  لوألا  هموي  ذنم  لمحي  ناك  يذلاو   ، ةلماك دوقع  ةعبرأ  ىدم 
فدھ ناك   . ةدحاولا ةلودلا  ملحو  داحتالا  ّمھ  ماعلا 1966  يف  يبظوبأ 

. تارامإلا ةیقب  هعبتت  نیترامإلا  نیب  ٍداحتال  يسیسأت  راطإ  عضو  عامتجالا 
يبظوبأ نیب  داحتا  ؛  عقاولا رمألا  مامأ  عیمجلا  عضو  عامتجالا  فدھ  ناك 

. تارامإلا ةلود  سیسأتل  مامضنالل  ةیقبلا  ةوعدو  يبدو 

ٌتافلاحتو  ، ةيدجم ریغ  ٌتاءاقلو   ، تاونس ذنم  ریثك  ٌمالك  كانھ  ناك 
كلت لشفُي  نم  ًامئاد  كانھ  ناك  نكلو   . يداحتا نایك  سیسأتل   ، ةرمتسم

. رومألا مسحیل  عامتجالا  كلذ  ءاج  ىتح   ، ملحلا كلذ  رّخؤيو  يعاسملا 
يبظوبأ نیب  ةنئاكلا   ، ةريدسلا بوقرع  ةقطنم  يف  نیخیشلا  عامتجا  ناك 

هنمو  ، ةقیقح ىلإ  داحتالا  ملح  تّلوح  يتلا  ةیخيراتلا  ةظحللا  وھ   ، يبدو
. تارامإلا ةلود  سیسأتل  ةدوعاللا  ةطقن  تأدب 

ًةفرعم رثكألا  ُتنك   . ناكملا رایتخال  يسفنب  نیخیشلا  ُتقبس  دق  ُتنك 
. ءاقللا ناكم  يرایتخا  نسُحب  ًاقثاو  يدلاو  ناكو   ، يتوخإ نیب  ءارحصلاب 

میسنل ًاھجاوم  اھعقوم  ُتلعج  ثیح  نیخیشلل  ةدحاو  ؛  نیتمیخ ُتبصن 
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يفو  ، ماعطلا يھطل  رانلا  ُتلعشأ   . اھیف سلجنل  انل  ةیناثو   ، لیلعلا ءارحصلا 
نوكیس هنأب  ُتفرع  يذلا  مویلا  اذھ  لثمل  ةراثإلاو  ةسامحلا  نم  ٌران  يبلق 
سیسأت نع  ةليوط  نینس  نم  هعمسن  يذلا  مالكلا  نأ  ُتفرع   . هدعب ام  هل 

، ءيش َّلك  ُتزھج   . ءاقللا اذھ  دعب  ًایقیقح  ًاعقاو  حبصیس  ةدحاو  ةلود 
ةمیخلا الخدو   ، امھنم لك  عم  ةثالث  وأ  نیلجر  عم  ناخیشلا  لصوو 

. تاشقانملا ءدبل  نْيدرفنم  ةیلامشلا 

يف  . تارامإلا ةلود  تأدب  رياربف 1968  يف 18  ةیلامشلا  ةمیخلا  نم  معن 
ةمیخلا يف   . يئانث داحتا  سیسأت  ىلع  ناخیشلا  قفتا  ةیلامشلا  ةمیخلا 

ماظن  ، دحاو يّحص  ماظن   ، دحاو َملع  ةیلاتلا : دونبلا  ىلع  اقفتا  ةیلامشلا 
ثدح ًاضيأ  ةیلامشلا  ةمیخلا  يف   . ةكرتشم ةماقإ  ةمظنأ   ، دحاو يمیلعت 
اعزانت ثیح   ، ةليوط دوقعل  ثدحي  نلو  برعلا  دالب  يف  ثدحي  ال  ءيش 

، ديدجلا داحتالل  ًاسیئر  دشار  نوكي  نأ  دياز  بلط   . ةمیخلا كلت  يف  ةسائرلا 
ةمیخلا يف  سیئرلا ! تنأ  لوقيو  هدیب  هتحبس  ّكرحيو  مستبي  دشارو 

نأ دياز  قفاو  ىتح   ، بذجو ٌّدشو   ، عوضوملا اذھ  لوح  ٌشاقن  راد  ةیلامشلا 
. ًاكرابمو ًاقفاومو  ًاقفتم  هل  هدي  دشار  ّدمو   ، ًاسیئر نوكي 

؛ لوألا هدولوم  ةدالو  ةظحل  ركذي  صخش  لك 
هتفيظو ركذيو  لوألا ؛ هبح  ةدالو  ةظحل  ركذي 

تارامإلا ةلود  ةدالو  ةظحل  ركذأ  انأو  .ىلوألا 
ةدحتملا ةيبرعلا 

يبلقو ًاماع  نیسمخ  دعب  مویلا  ةیلامشلا  ةمیخلا  يف  ثدح  ام  ركذأ 
تردھأو  ، اھبوعش نم  فالآلا  ةایح  تعاضأ  ةیبرع  لود  ىلع  رصتعي 
لاتقلا ببسب  اھتیمنت  ةریسم  نم  تاونس  ترسخو   ، اھتاورث نم  تارایلملا 

. سیئرلا نوكي  نمو  مكحي  نم  لوح 

امدنع لودلا  حجنت   . انحجن كلذل  امبرو   ، تارامإلا يف  نوفلتخم  نحن  معن 
مھعماطمو ةیصخشلا  مھمالحأ  نم  ربكأ  مھبوعش  مالحأ  نوكت  ةداق  يتأي 
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لباقم تاذلا  نعو  انألا "  " نع ةداقلا  ىلختي  امدنع  لودلا  حجنت   . ةیتاذلا
ةطلُسلا نوكت  امدنع  لودلا  حجنت   . تازاجنإلا قلخو  تاحومطلا  قیقحت 

؛ تاياغلا مھأ  يھ  ةطلُسلا  نوكت  الو   ، بعشلا تاياغ  قیقحتل  ًةلیسو 
! بعشلا قرتحیلو 

، تاذلا راكنإ  ىلع  ةردقلا  مھيدل  تناك  ةداق  يديأ  ىلع  تارامإلا  ةلود  تماق 
مھأ دحأ  ىقبیسو   ، ةداقلا ءالؤھ  يديأ  ىلع  تازجعملا  ةلودلا  تقّقحو 

نیلوؤسملا عیمج  يف  رمتست  نأ  ّدب  ال  يتلا  ةمیقلا  هذھ  انحاجن  رارسأ 
. دالبلا ةحلصمل  تاذلا  راكنإ  ةمیق  ؛  ةزجعملا رمتست  ىتح  ةلودلا  هذھ  يف 

تارامإلا  . دشارو دياز  میق   ، داحتالا میق  خیسرتل  ةریبك  ًادوھج  لذبن  نأ  ّدب  ال 
نم مظعأ  ٌملح  اھیف  دجوي  الو   ، داحتالا نم  ربكأ  صخش  اھیف  دجوي  ال 

. داحتالا اذھ  ةحلصمل  الإ  دحأل  تاحومط  اھیف  دجوت  الو   ، داحتالا خیسرت 

مالحأ نوكت  ةداق  يتأي  امدنع  لودلا  حجنت 
ةيصخشلا مهمالحأ  نم  ربكأ  مهبوعش 

ةيتاذلا مهعماطمو 

https://books.yossr.com



ناطلس نب  دياز  خیشلا  عم  دیعس  نب  دشار  خیشلا  يدلاو 

نیب داحتالا  نع  نالعإلا  مت   ، دشارو دياز  نیب  يخيراتلا  ءاقللا  اذھ  ةياھن  عم 
ناك  . داحتالا قافتا  ءازإ  ةفلتخم  لعف  دودر  ترھظ  مايأ  لالخو   ، نیترامإلا

ةئنھتلل يدلاوب  اولصتا  نيذلا  لئاوأ  نم   ، ندرألا كلم   ، نیسحلا كلملا 
ةكلمملاو تيوكلا  نم  ٌّلك  تبّحرو   . باجعإلاو ءفدلا  اھؤلمي  رعاشمب 

 – ةشھدنم نكت  مل  نإ  ةئفاد –  ةئنھت  كلذ  عبت   ، قافتالاب ةيدوعسلا  ةیبرعلا 
نم اھانیّقلت  يتلا  يناھتلا  وھ  اندعسأ  ام  رثكأ   ، نكلو  . ایناطيرب فرط  نم 
نع اوبرعأ  نيذلا  اھتداقو   ،( نيرحبلاو رطق  اھیف  امب   ) ىرخألا عبسلا  تارامإلا 

https://books.yossr.com



. قیفوتلاب مھتاینمأ 

. ةدوعاللا ةطقن  ىلإ  تارامإلا  داحتا  لاصيإ  ؛  زاجنإلا اذھب  ًادیعس  يدلاو  ناك 
نم انتدوع  قيرط  يف  يل  لاق   ، هیلع ودبت  بعتلاو  داھجإلا  تامالع  تأدبو 

ةيامحلل ةجاحب  دیلولا  داحتالا  دمحم ! ليوط : توكس  دعب  ةريدسلا  بوقرع 
ءاشنإ ىلع  دياز  خیشلا  عم  انقفتا   . جراخلاو لخادلا  ءادعأ  نم  ریثكلا  نم 

نأ كديرأ  دمحم !  . يلخادلا نمألاو  عافدلا  نع  ةلوؤسم  ةيداحتا  ةدحو 
. داحتالا ةيامح  نع  ًالوؤسم  نوكت 
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ةيخيرات ةيلوؤسم 

موتكم لآ  دیعس  نب  دشار  خیشلا  يدلاو  عم 
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ةایح نیب  لصاف   ، ىرخأو ةلحرم  نیب  لصاف   ، لصاوف ناسنإ  لك  ةایح  يف 
يف يسیئرلا  لصافلا  ناك   . ديدج ملح  ةيادبو  ملح  نیب  لصاف   ، ىرخأو
نب دشار  ةملك   . ةملك يھ  ةلوجرلا  ةلحرمو  ّةوتفلا  ةلحرم  نیب  يتایح 

. داحتالا ةيامح  نع  ًالوؤسم  نوكت  نأ  َكديرأ   .. دمحم دیعس :

راغص مھو  ًاشویج  اوداق   ، ماظع ةداق  نع  انخيرات  يف  أرقأو  عمسأ  ُتنك 
ىلإ رظنأ  ُتنك  يننكل   . امھریغو ملسم  نب  ةبیتقو  ديز  نب  ةماسأك   ، نسلا
مت ىتح   ، لیمجلا انخيرات  يف  ةیلوطب  ریطاسأو   ، يخيرات لایخك  كلذ 
الب ةلودل  شیج  سیسأت  ؛  طقف ًاماع  نبا 19  انأو  يل  ةمھملا  هذھ  دانسإ 
تاوق دیحوت  ىلع  لمعلاو   ، دعب دلوت  مل  ةلودل  عافد  ةطخ  زیھجتو   ، شیج
غارفلا ألمي  نأ  عیطتسي  شیج  ؛  دعب اھنیب  امیف  اھتقث  َنبُت  مل  تارامإ  عبس 
ریفوت عیطتسيو   ، طقف تاونس  ثالث  لالخ  نویناطيربلا  هكرتیس  يذلا 

عامطألاب ةئیلم   ، ةبرطضم ةقطنم  يف  ةریغصلا  ةلودلا  هذھل  ةيامح 
. يھتنت يتلا ال  بورحلاو  سئاسدلاو 

تاثداحم يف  ةیساسح  تاعوضوملا  رثكأ  نم  عافدلا  ةوق  عوضوم  ناك 
اذھ ةیساسحب  لماك  ٌيعو  يدل  ناك   . ًایجراخو ًایلخاد   ، داحتالا سیسأت 
. يدي نیب  نوسسؤملا  اھعضو  يتلا  ةیلوؤسملا  ةیمھأب  ٌكاردإو  عوضوملا 

ُتسسحأ لب   ، ةیلوؤسملا هذھ  نم  ًافئاخ  نكأ  مل  يننأ  ينشھدي  ناك  ام 
دقتعأ مل  ديدج  ىوتسم  ىلإ  يتایناكمإو  يریكفتو  يتاردقب  تقترا  اھنأب 

. ةعرسلا هذھب  هیلإ  لصأس  ينأ 

ًادئاق ينییعتب  ًاموسرم  دشار  خیشلا  ردصأو   ، روفلا ىلع  لمعلا  أدب 
ىلإ يلاقتنا  رارقلا  لمشو  رياربف 1968 . يف  يبدب  ماعلا  نمألاو  ةطرشلل 
نكي مل  ثیح   ، ّصختم صِ يركسع  بيردتب  قاحتلالل  ةدحتملا  ةكلمملا 
ًادوجوم ناك  ام  عم  ةيركسعلا  مھتاسرامم  براقتل  اھنم  لضفأ  كانھ 

. ًایملاع قرعألا  ةيركسعلا  ةربخلا  باحصأ  مھنأب  ًانمؤم  ُتنكو   ، انيدل ًافولأمو 
عبر ىلع  رطیست  نأ  ةلودلا  هذھ  تعاطتسا  فیك  ركفأ  ُتنك  ام  ًامئاد 
اھنع بیغت  ال  يتلا  ةيروطاربمإلا  نوكت  نأو   ، ةیضرألا ةركلا  ةحاسم 
ىعسأ ُتنك   . مھطابضل هنوّرفوي  يذلا  بيردتلا  ةیعون  امو   ، سمشلا

. هیلع لوصحلا  عیطتسأ  يركسع  بيردت  لضفأل 

دلیفزنوكیب يف  ةيركسعلا  تاغللا  ةسردم  ىلع  ةيادبلا  يف  يرایتخا  عقو 
ةرتف لالخ  تابیترتلا  ةفاك  ءارجإ  متو   ، ةيزیلجنإلا ریشماھغنیكاب  ةعطاقمب 
عضخأل دلیفزنوكیب  يف  ةسردملا  ىلإ  مث  نمو  ارتلجنإ  ىلإ  ُترفاس   . ةریصق

https://books.yossr.com



ثیح  ، يل ةمداص  تاراھملا  مییقتو  يندبلا  مییقتلا  ةجیتن  تناك   ، مییقتلل
يتقایلو يتاراھم  نأب  يل  حضوأو  هبتكم  ىلإ  يركسعلا  دئاقلا  يناعدتسا 

رظنلا ةداعإ  ّيلع  حرتقاو   ، ينّبردیس يذلا  فرشملا  نم  ىلعأ  نوكتس 
. لیجستلا يف 

نأ ّررقت  كانھو   ، ندنل يف  عافدلا  ةرازو  يف  ةرتف  دعب  ًاعامتجا  ُتبلط 
ُتلصتاو ةحارلاب  ُترعش   . توشردلأ يف  طابضلل " زنوم  ةیلك   " يف لجسأ 

ام يل  ةبسنلاب  رمألا  يف  ام  لضفأ  ناك   . ّةراسلا رابخألاب  هرّشبأل  يدلاوب 
، اھریغ نم  ریثكب  ىسقأ  اھیف  ةیبيردتلا  جماربلا  نأ  زنوم  ةیلك  نع  هتعمس 

دوعأ ّالأ  ىلع  مزعلا  ُتدقع  يننأل   ، يدھج ىراصق  لذبل  ًادعتسم  ُتنكو 
ّيأ ةھجاوم  ىلع  ًايركسعو  ًاینھذو  ًایندب  ًارداق  نوكأ  نأ  دعب  ّالإ  يبد  ىلإ 

! هّلیخت مھنكمي  ام  ىسقأو  مھيدل  ام  أوسأ  ينوطعیلف   . ءيش

ةیميداكأ نم  ًاءزج  ةيركسعلا 161،  ةیكلملا  ةدحولا   ، زنوم تناك 
ةیلك حبصتل  ًاقحال  اھمسا  رییغت  مت  دقو   ، طابضلا بيردتل  تسریھدناس 

. طابضلل زنوم 

نأ دعب  ّالإ  يبد  ىلإ  دوعأ  ّالأ  ىلع  مزعلا  ُتدقع 
ىلع ًايركسعو  ًاينهذو  ًايندب  ًارداق  نوكأ 

ءيش ّيأ  ةهجاوم 
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ماع 1977 ةيركسعلا |  تارودلا  ىدحإ  جيرخت  لالخ 

: ًامئاد يبلقو  يلقع  يدلاو يف  توص  عمسأ  ُتنك 
! داحتالا ةيامح  نع  ًالوؤسم  نوكتس 
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ناسرفلل ةیسیئرلا  ةیبيردتلا  ةدعاقلا  زنوم "  " ّتلظو  . ةبخنلا ةعومجم  انك 
مت اھنم  يجورخ  نم  تاونس  عضب  دعب  نكلو   ، ایناطيرب يف  ةیعفدملا  تاوقو 

". تسریھدناس  " عم اھجمد 

حالس طابض  نم  ةعومجم  يعم  ناكو   ،" امیھوك  " ّةيرس ىلإ  ُتممضنا 
دقو  . ةاشملاو سرحلاو  نییكلملا  نیسدنھملاو  ةلّایخلاو  يكلملا  ناسرفلا 
ّررق كلذل   ،" موتكم لآ  دشار  نب  دمحم   " يمسا قطن  يف  ةبوعص  اوھجاو 

،" دشار طباضلا   " مساب يتادانم  لاجرلا  نم  هریغو  ينع  لوؤسملا  لیكولا 
ناك مئاد –  لكشب  ثدحي  رمأ  وھو  ًاديدش –  ًابضغ  بضغي  ناك  امدنع  نكلو 

. موتكم ٍلاع : ٍتوصب  خرصي 

يحلاص يف  اذھ  ناك  دقو   ، ينع ةركف  ىندأ  مھيدل  نكي  مل  يلوصو  دنع 
يدئاق فرع  امدنع  بعصأ  تحبصأ  ام  ناعرس  يتایح  نأل   ، دقتعأ ام  ىلع 

نأ دقتعأ   . ثدح ام  اذھ  نكل   ، هفصو نكمي  ال  رمأ  وھو   ، يّتيوھ رشابملا 
ٍءيشل وأ  ًةاباحم  ٍفلتخم  لكشب  ينلَماع  هنإ  لاقُي  نأ  هاشخي  ناك  ام  رثكأ 

فیك ُتّملعتو  بعتلاو  ةّقشملا  ُتقشع  دقف   ، هلك كلذ  عم   . لیبقلا اذھ  نم 
َقُّقشت ُةبيرضلا  تناك  نإو  ةياغلا  هذھل  ُتئج  دقل   . يندبلا ملألا  لَّمحتأ 

، مونلا نم  ينامرحو   ، دربلا ببسب  ةيدلجلا  حورقلاب  يتباصإو   ، يمَدق
يف امأ   . قئاقد عضب  زواجتي  نكي  مل  يذلاو  ماعطلل  صَّصخملا  تقولا  قیضو 
ةءارقو رانلا  قالطإو  ةحلسألا  عم  لماعتلاو  ةیبطلا  تاصوحفلاب  ّقلعتي  ام 

كلت لك  نقتأ  ينلعج  ًاشھدم  ًاساسأ  ءارحصلا  ينتحنم  دقف   ، طئارخلا
. رومألا
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موتكم لآ  دیعس  نب  دشار  خیشلا  يدلاو  عم 

نع ًالوؤسم  نوكتس  ًامئاد : يبلقو  يلقع  يف  يدلاو  توص  عمسأ  ُتنك 
ول ىتح   ، ةیعیبط ریغ  ًةقاط  ينحنمت  ةرابعلا  كلت  تناك  داحتالا ! ةيامح 
لك نقتأل  ةیساقلا  بيردتلا  ةرتف  ةلیط  ًاظقیتسم  ىقبأ  نأ  رمألا  بَّلطت 
لیبس يف  نوھي  يل  ةبسنلاب  ءيش  لك   . ّددرت نود  نم  لعفأس   ، ءيش

. ينطو
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اميهوك

مأ ةيرطف  يھ  لھ   ، ًاديدحت اھردصم  فرعأ  يتیصخش ال  يف  ةعیبط  يدل 
ىوقأ ينلعجي  نيرخآلا  عم  سفانتلا   ، ةیلاع ةیسفانت  ةقاط  يدل   . ةبستكم

. ًارارصإ رثكأو  عرسأو  لضفأو 

مل ول  ىتح   ، هیلإ الإ  ىعسأ  الف   ، لوألا زكرملا  يف  نوكأ  نأ  مئاد  فدھ  يدل 
يرغص ذنم  اھتقشع  يتلا  اھتاقابسو  اھتعرسو  لیخلا  لھ  فرعأ  . ال  هكردأ
ينتلعج يتلا  يھ  ةيرطفلا  ةفصلا  هذھ  نأ  مأ   ، ةفصلا هذھ  ينتبسكأ 

؟ ةایحلا تاقابس  نم  َریثكلا  ُبسكأو  لیخلا  تاقابس  ُبسكأ 

وأ  ، لوألا زكرملا  يف  اھلعجل  ةلود  نيوكت  نم  ًاءزج  نوكن  نأ   ، رادقألا اّھلعل 
. اھتأشن لبق  ىتح  لوألا  زكرملا  َّبح  اننيوكت  يف  ةلودلا  هذھ  سرغت  نأ 

؛ فدھ يدل  ناك   ، طابضلل زنوم  ةیلك  يف  امیھوك  ةيرسب  يقاحتلا  ذنم 
يحاجنب يدالب  فِّرشأ  نأ  ُديرأ  ُتنك   . يتعفد ىلع  لوألا  زكرملا  ديرأ  ُتنك 

. يّقوفتو

نم ءاوجأ  تداس   ، رومتراد ةقطنم  يف  ةيركسعلا  تابيردتلا  ةيادب  عم 
ةوسقو تابيردتلا  ةبوعص  ببسب   ، امیھوك ةيرس  تانكث  عزفلاو  ةبھرلا 

. اھھجاون انك  يتلا  ةیعیبطلا  فورظلا 
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ماع 1968 ةدحتملا |  ةكلمملا   ، توشردلأ يف  طابضلل  زنوم  ةیلك  يف 

ءارحصلا ءاوجأ  ىلع  ّدوعتم  انأف   ، عوضوملا اذھ  يف  ّةیلضفأ  يدل  تناك 
ناكو  . اھیف ریسلاو  اھتاھاجتا  ةفرعمو  اھراطخأ  عم  لماعتلاو  اھیف  تیبملاو 
دجوت ال  ذإ   ، مھفتح نوقلي  ءارحصلا  يف  نوھیتي  نيذلا  لاجرلا  نم  ریثكلا 

نم فاخأ  نكأ  مل  كلذ  عمو   ، قيرطلا ىلع  اھب  نّولدتسي  ةزراب  ملاعم 
ينیع عم  ةصاخو   ، كلذ نم  لھسأ  عوضوملاف  ارتلجنإ  يف  امأ   . ءارحصلا
يتلا مھیضارأب  فیكف   ، ةقیقدلا ءارحصلا  َسيراضت  تربخ  يتلا  ةيودبلا 

! ةزرابلا تامالعلاو  ملاعملا  ةرثكب  عتمتت 

. نايدولاو تاباغلا  يف  اندحول  اھیضقن  عیباسأ  نع  ةرابع  وھو   ، بيردتلا انأدب 
لئاسوو طئارخلا  ةبوعصو   ، تاباصإلا ةرثكو   ، تابيردتلا ةوسق  مغرو 
ةیفارتحا لكب  يبيردت  لمكأ  نأ  ىلع  ًاصيرح  ُتنك   ، ةيركسعلا تالاصتالا 

. يفدھ ىلإ  لوصولل 

، ةيركسعلا ططخلا  عاونأ  ةفاك  ىلع  زنوم  ةیلك  يف  يبيردت  لمتشا 
برحلا بیلاسأو  تالاصتالا  تاودأ  ةفرعمو   ، ةحلسألا فلتخم  مادختساو 
ميدقت ىلع  كلذ  لك  يف  ًاصيرح  ُتنكو   . ریثكلا اھریغو  اھططخو  ةثيدحلا 
ةینھذلاو ةیندبلا  تابيردتلا  عاونأ  ةفاك  يف  ةتامتسالاو  يدنع  ام  لضفأ 

ثدح ىتح   ، ةلماكلا تامالعلا  ىلع  لوصحلا  نم  ًابيرق  ُتنكو   . ةيركسعلاو
. نابسحلا يف  نكي  مل  ام 

تعضخ  ، زنوكیب نوكيرب  ةقطنم  يف  ریخألا  نيرمتلا  نم  ةریصق  ةرتف  لبق 
. ةمدقملا يف  ُتفقوو  يّتيرس  ةدایق  ةمھم  ُتّیلوت   . شیتفتلل زنوم  ةیلك 
ىلع ًأطخ  ُفقأ  يننأب  هرمأ  مسح  دق  لیكولا  ناكو   ، ةیلكلا دیمع  لصو 
كلذ لعفأ  مل  يننأب  ًاعنتقم  ُتنكف  انأ  امأ   ، نیتوطخ ةفاسمب  يّتيرس  راسي 
امنیبو  . هذھك بيردتلا  نم  ةمّدقتم  ٍةلحرم  يف  أطخلا  اذھ  لثم  بكترأ  نلو 
طوطخلا تامالع  ىلع  ُتّزكرو  لفسألل  يرظن  ُتھّجو   ، رظتنن انك 

! دشار طباضلا  ٍّوَدُم : توصب  حیصي  لیكولاب  ذإو   ، فقأ ثیح  ةموسرملا 
! راسیلا ىلإ  ناتوطخ 

ىلإ دنتسي  ًّادر  ناك  لب   ، لعفلا ّدر  ّدرجمل  ٍلعف  ّدر  وھ  هب  ُتمق  ام  نكي  مل 
مامأ ةناھإلا  وأ  ملظلل  ّضرعتأ  نأ  ّلبقتأ  الو   ، ئطخأ مل  انأف  ؛  لدعلا أدبم 

. يلاجر
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ماع 1968 ةدحتملا |  ةكلمملا   ، توشردلأ يف  طابضلل  زنوم  ةیلك  يف 

ّةيرسلا تكرحت  نیمیلا ! ىلإ  ناتوطخ  امیییییھوك ! ًادج : ٍلاع  ٍتوصب  ُتحص 
ْتدب  . میقتسمو ٍدحاو  ٍّفص  يف  انحبصأو  نیمیلا  ىلإ  نَیتوطخ  اھلماكب 
قُّوفتلا يف  يملح  نأ  كردأ  ُتأدبو   ، لیكولا ىلع  ًةحضاو  بضغلا  تامالع 
تنكو  ، هیلع مدنأ  مل  يذلا  يلمع  لعفب  ىشالت  نوكي  دق  يتعفد  ىلع 
ةبوقعلا لوح  تاناھرب  نوّركفي  اوناك  يفلخ  نیفقاولا  طابضلا  نأ  ًادكأتم 

. يب عقتس  يتلا 

يف ةیلكلا  دیمع  ناك  هللا.  دمحب  ءادغلا  ةرتف  يف  تبلقنا  نيزاوملا  نكلو 
ّعتمتأ يتلا  ةحضاولا  ةيدایقلا  تاراھملابو  هب  ُتمق  امب  داشأو   ، ءارطإلا ةياغ 
َقار ديدحتلاب  ءزجلا  اذھ  نأ  ودبيو   . اھیف ریبك  ٌرود  زنوم " لـ" ناك  يتلاو  اھب 
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قح يف  وأ  يّقح  يف  يبيدأت  ءارجإ  ّيأ  ذاختا  مدع  ىلإ  هعفدو  لیكولل 
. يتامالع

ماع 1968 ةيركسعلا |  زنوم  ةیلك  يف  امیھوك  ةيرس 

امنأكو رخفلاب ، نّاعشت  هانيعو  يدلاو  ّيلإ  رظن 
دق نمزلا  نأب  ُترعش  .هحور  لخاد  نم  نائيضت 

ّيلإ رظني  وهو  فقوت 

میخم ىلإ  انلاسرإ  مت   ، جرختلا نم  نیعوبسأ  لبقو  ىرخأ  ةثداح  يفو 
ام َّلك  ُتلذب   . ّدشأ تابيردتلاو  ىسقأ  تارابتخالا  تناك   . زليو يف  ةكرعملا 

ُتفظوو  ، كلذ ضيوعت  يف  ًالمأ  كلت  رشع  ينثالا  مايألا  لالخ  يعسو  يف 
. يتامالع ضفخنت  الأ  ًالمآ   ، زلیھ شليو  ةقطنم  يف  يتاربخو  يتاراھم  َّلك 
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ةلباقمل بھذ  امدنعو   ، جرختلا َبكوم  يدلاو  رضح  ربوتكأ 1968،  يف 18 
اھلك يتامالع  نأب  لینولوكلا  هربخأ   ، ةیلكلا لوؤسم   ، سكورب لینولوكلا 

. تابيردتلا عاونأ  ةفاك  يف  ةعفترم  تناك 

. هحور لخاد  نم  نائیضت  امنأكو   ، رخفلاب ناّعشت  هانیعو  يدلاو  ّيلإ  رظن 
هیلإ ُتمّدق  يننأب  ُترعشو   ، ّيلإ رظني  وھو  فقوت  دق  نمزلا  نأب  ُترعش 

. داحتالا لبق  ةبعصلا  تاونسلا  كلت  لالخ  ةيدھ  مظعأ 

لاق  ، هل مجرتأ  يك  لافتحالا  ءانثأ  هبناجب  نوكأس  يننأب  هنذأ  يف  ُتسمھ 
يف يبناجب  تنأ  نوكتسو   ، مویلا كبناجب  انأ  نوكأس   ، دمحم اي  ال  يل :

يمامأو  ، ایناطيرب باحسنا  لبق  شیج  زیھجتل  تاونس  ثالث  انمامأ   ، يبد
. ةیلوؤسملا هذھ  همیلستل  هب  قثأو   ، همرتحأ يركسع  دئاق 
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هللا نم  ٌنوع 

ةرمعلا كسانم  ءادأ  لالخ 

ةیفاك ةرابعلا  هذھ  تناك  داحتالا ." ةيامح  نع  ًالوؤسم  نوكتس  دمحم  "
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. يسأر يف  محازتت  راكفألا  فالآو   ، أدھي ال  يریكفتو   ، ًالیلق يمون  لعجتل 
باحسنالا مھّتین  نییناطيربلا  نالعإ  دعب  ةصاخ   ، ةساسح ًةیلوؤسم  تناك 

ةيامح ىلع  انتردق  مدع  ىلع  نونھاري  اوناكو   . طقف تاونس  ثالث  لالخ 
نیضكار انیلإ  نودوعیسو  مھلالقتسا  مھوطعأ  نولوقي : اوناك   . انسفنأ

. كلذ سكع  ىلع  نانھاري  دياز  خیشلاو  يبأ  ناكو   . مھتيامحل

ةوقل ةاون  ءاشنإب  ءدبلا  ينم  بلطو  يدلاو  يعم  سلج  ربمفون 1968،  يف 
يدلاو ينربخأ  نأ  دعب   . اھتأشن دنع  ةدیلولا  ةلودلا  يمحت  ةيداحتا  عافد 
هتدھاعو هسأر  لیبقتب  اھرثأ  ىلع  ُتمق   ، تمص ةظحل  كانھ  تناك   ، هرارقب

ةيدأتل ةكم  ىلإ  باھذلاب  يدئاق  ُتنذأتسا  مث   ، يحورب نطولا  ةيامح  ىلع 
. فيرشلا مرحلا  باحر  يف  مايأ  ةدع  ءاضقو  ةرمعلا 

. داشرإلل ةجاحب  ُتنك   . قیفوتلل ةجاحب  ُتنك   . نوعلا بلطل  ةجاحب  ُتنك 
. يرومأ لك  يف  يل  هتيادھو  هقیفوتو  نوعل هللا  ةجاحب  ُتلز  امو  ُتنك 

تلصح يتلا  تازجعملا  نم  ریثكلا  ُتيأر   ، نیسمخلا يلمع  تاونس  لالخ 
ةياعرلاو ةيامحلا  ُتيأر   ، ًاماع نیسمخ  لالخ   . يدلب يف  هللا  نم  قیفوتب 

فالآ اھرمع  ًادالبو  تابارطضاو  ًابورح  انلوح  ُتيأر   . دابعلا ِّبر  نم  دلبلا  اذھل 
ومنيو رھدزي  هتياعرو  هقیفوتو  هللا  نوعب  يدلب  ُتيأرو   ، راھنت تاونسلا 

. ةيومنت ةزجعم  قّقحيو 

هتوقب داقتعالاو   ، ةمظعلا نونجو   ، رورغلا وھ  ناسنإلا  بیصي  دق  ام  أوسأ 
قیفوتلاو لذبن  نحن   . ةدودحملا ةینافلا  هتاردق  ىلع  دامتعالاو   ، ةیصخشلا

انتاین صلخن  نحن   . هناحبس هنم  ةياعرلاو  ةيادھلاو  كرحتن  نحن  هللا.  نم 
هللا، نم  ةيادھلا   . اناياون ردق  ىلع  انقفوي  سانلا  برو   ، سانلا ةمدخ  يف 

نم هللا. ةيامحلاو  نم هللا،  ةياعرلاو 

نونجو رورغلا ، وه  ناسنإلا  بيصي  دق  ام  أوسأ 
، ةيصخشلا هتوقب  داقتعالاو  ةمظعلا ،
نحن .ةدودحملا  ةينافلا  هتاردق  ىلع  دامتعالاو 

هللا نم  قيفوتلاو  لذبن 
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. ًاليوط ُتوعدو هللا   . ًاریثك ُتّیلصو   . ًاریثك ُتلمأت   . ةكم يف  يدحو  ُتسلج 

، نوكسلاو ءافصلا  نم  ریثكلا  ينرمغو   ، ةكم يف  يراكفأ  ةعبوز  تأدھ 
ىربكلا ةلئسألا  نم  ديدعلا  نع  ةباجإلل  لَّوطمو  قَّمعم  لكشب  ركفأ  ُتأدبو 

يھ ام  ؟  عيرس لكشب  ةعدار  عافد  ةوق  ءاشنإ  هّبلطتي  يذلا  ام   . يمامأ
فشتكأ نأ  يننكمي  فیك  ؟  ةدیلولا ةلودلا  مامأ  ةیسیئرلا  تاديدھتلا  رداصم 

اھتبرض دّدست  نأ  لبق  رارقتسالا  ةعزعز  ىلإ  ىعست  يتلا  ىوقلا 
ةیلاملا دراوملا  يف  ریثأتلا  نود  ةيركسع  ةوق  ءانب  نكمي  فیك  ؟  ةیضاقلا

؟ أدبأ نيأ  نم  ؟  ةیمنتلا لجأ  نم  ةدیلولا  ةلودلا  اھجاتحت  يتلا  ةدودحملا 
ةجاحب ُتنك  ؟  تاونس ثالث  لالخ  نوكأس  نيأو  ؟  نیعتسأ نمبو  ؟  أدبأ فیكو 

. ةلَمتحملا تاھويرانیسلا  عیمج  رابتعالا  يف  ذخآ  نأ  ىلإ 

، تاباجإلا نم  ریثكلا  يل  ّتلجت  ةمركملا  ةكم  يف  موجنلا  تحت  كانھو 
ىرأ تأدبو   . حضتت ةلبقملا  ةرتفلا  لالخ  يتطخل  ةیسیئرلا  ملاعملا  تأدبو 
ٌةيؤر تّلكشت  ةكم  موجن  تحت  كانھ   . ماعب ًاماعو  مویب  ًاموي   ، لبقتسملا
تأدب ةكم  موجن  تحت  كانھ   . يتایح نم  ةمداقلا  ةثالثلا  ماوعألل  ةحضاو 

". يتيؤر "

يناشلا يلاع  يھلإ  كمساب  تدجس 
ينینغت كنم  ةرظن  درفلا  دحاولا  اي 

ينافلا يمسج  كلالج  ةزعل  دجس 
ينيديإ تفجرو  كولملا  زع  تعلخو 

ينادان قحلا  توصو  يقایتشا  لاط 
ينیجاني سمھ  يف  توصلا  عبتأ  انأو 

ينادجوب ةكم  ىلإ  يعاس  تیج  كل 
ينیقالت ةمحرلاب  كلملا  كلام  اي 

ينابر رون  ةكم  حیباصم  تناك 
ينیلصملاب ةطیحم  كيالملا  نأك 

يناھلو لیللا  يف  ىكبو  تیعسو  تفقو 
ينیلي ربكأ  لاق هللا  اذإ  بلق 
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ينایحأو ينایح  رونلا  نم  ضیف 
ينيدھت سب  تنأ  رونلا  قلاخ  اي 

ينامرح لوط  دھشي  لیللاو  تفقو 
ينیلخت يھلإ ال  يلاحل  رظنا 

يناجاف ليزنتلاو  يحولا  طبھم  يف 
ينیجشي لازام  فصوني  ام  روعش 

يناندع ریخ  دمحم  يمامأ  هنأك 
ينیعیطملاو هدونج  هباحصلا  هلوحو 
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لاجرو ..ءامس  ..ءارحص  ..راحب 

ودرانویل يرقبعلا  ماسرلاو  فوسلیفلاو  ملاعلل  ةریھش  ةلوقم  كانھ 
". ةیفارتحالا تاجرد  ىقرأ  يھ  ةطاسبلا  : " اھیف لوقي  يشنفاد 

اذإ الإ  ةدقعم  ةطخ  طِّسبت  نأ  نكمي  . ال  أدبملا اذھب  نینمؤملا  ربكأ  نم  انأو 
ریغص لفطل  ةدّقعم  ةيرظن  حرشت  نأ  نكمي  . ال  ًالوأ لماك  لكشب  اھتبعوتسا 
يف ةمكح  كيدل  نوكت  نأ  نكمي  . ال  يقیقح لكشب  اھلیصافت  َتمھف  اذإ  الإ 
نأ َتعطتسا  مث   ، ربِعلاو فقاوملاو  قئاقحلا  فالآ  َتبعوتسا  اذإ  الإ  ةایحلا 

ةدافتسالاو اھباعیتسا  سانلا  فالآ  عیطتسي  ةطیسب  تاملكب  اھرصتخت 
. ةدلاخ ًةمكح  نوكتل  اھنم 

حرشت ًةلَّوطم  ًةلاسر  بتكت  نأ  لھسلا  نم   . ةبعص ةَّمھم  يھ  ةطاسبلا 
. دحاو رعش  تیب  يف  اھرصتخت  نأ  بعصلا  نمو   . ًالثم ًةلكشم  اھیف 

نمو  . لبقتسملل ةمیظع  ططخب  قاروألا  َفالآ  َوشحت  نأ  لھسلا  نم 
اھباعیتسا بعشلا  عیطتسي  ةطیسب  تاملك  يف  اھعضت  نأ  بعصلا 

. اھلجأ نم  ةیحضتلاو  لب   ، اھفلخ فوقولاو  اھب  ناميإلاو 
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ةمانملا ركسعمب  دونج  ةرود  جيرخت  لافتحا  لالخ 

ءانبل ًادیھمت  ةیلخاد  ةطرش  ةوق  ءانب  يف  يتطخ  ُتعضو   ، قیمع ریكفت  دعب 
جاتحت ةيرحب  دودح  يدل   . لاجرو  ، ءامس  ، ءارحص  ، راحب يلاتلاك : عافدلا  ةوق 
ةعومجم ىلإ  ةفاضإلاب  ةعيرس  براوق  قيرط  نع  ةيامحل  لجاع  لكشب 

ةيربلا دودحلاو  ءارحصلا  يدل  ؛  تارادارلاو لاصتالا  ةزھجأ  نم  ةعونتم 
دنجلا تالقان  نم  ةعونتم  تاعومجم  ىلع  ًاعيرس  لوصحلاب  اھتيامحو 
بعصألا يھو   ، ءاوجألاو ءامسلا  انيدلو  ؛  اھریغو لاصتالا  ةزھجأو  تابابدلاو 

. برح وأ  عارص  يأ  يف  ةمساحلا  ةبراضلا  ةوقلا  يھو   ، ةیمھأ رثكألاو 
ةوقلا ءانبل  لاقتنالا  مث   ، ةیبرحلا تالتاقملا  ىلع  بيردتلاب  نوكتس  ةيادبلاو 
هذھ نم  روحم  لك  يفو   . ةیتاوم ةیلاملا  فورظلا  نوكت  امدنع  ةيوجلا 
هتیقلت ام  ىلع  ءانب   ، اھعم لماعتلا  متي  يتلا  لیصافتلا  فالآ  كانھ  رواحملا 

. ةیجراخو ةیلخاد  تاربخ  نم  هیلع  لوصحلا  نكمي  امو  تابيردت  نم 

ماع 1971 يبد |  ةیمیلعت -  فوفص  يف  نيّدنجملا  نم  ددع  قاحتلا 
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اذإ الإ  ةايحلا  ةمكح يف  كيدل  نوكت  نأ  نكمي  ال 
ِربعلاو فقاوملاو  قئاقحلا  فالآ  َتبعوتسا 

مھألا روحملا  ًامئاد  مھو   ،" لاجرلا  " تناك ةطخلا  يف  بعصألا  روحملا 
. صاخلا عاطقلا  وأ  ةموكحلا  وأ  شیجلا  يف   ، لمع يأ  يف  ًامسح  رثكألاو 

مھتاردق ِنبت  مل  اذإ   ، ةيرشبلا كدراوم  رایتخا  يف  ًاقیقد  نكت  مل  اذإ 
اذإ  ، اھديرت يتلا  لمعلا  میقب  مھّدوزت  مل  اذإ   ، يقیقح لكشب  مھتاراھمو 
لك لعفت  مل  اذإ   ، مھیف ةمئادلا  ةسامحلا  حور  ّثبو  مھزیفحت  يف  َتقفخأ 

. لوألا مویلا  ذنم  لشفلاب  موكحم  كلمعف  كلذ 

رصانع نم  تارشعلا  زواجتي  ال  لیلق  ددع  تانیتسلا  رخاوأ  يف  انيدل  ناك 
ةوقب أدبأ  نأ  ديرأ  ُتنك   . يبد عافد  ةوق  يف  ًاضيأ  مھلثمو   ، يبد يف  ةطرشلا 
ًافلأ ُديرأ  ُتنك   . فلأ َّيأ  ديرأ  نكأ  مل  ينكلو   . لقألا ىلع  صخش  فلأ  نم 
ًافلأ ديرأ  ُتنك   . مھدعب يتأیس  نمم  فالآلا  تارشعل  ًةاون  نونوكي 
نم ًافلأ  ديرأ  ُتنك   . ًاقحال ةحلسملا  انتاوق  عرفأ  ةفاك  ءانب  نوعیطتسي 
دالبلا لخاد  ةبخنلا  ءالؤھ  ةعمسو  تیص  ًاریثك  ينمھي  ناك   . ةبخنلا

 . فالآ ةرشعب  ًافلأ  مھديرأ  ُتنك   . اھجراخو

يف رغاوش  نع  ُتنلعأو  ماعلا 1971،  يف  يبد  عافد  ةوق  سیسأت  مت 
نوكیس لوبقلا  نأ  ُتنلعأو   ، ةاشم ايارس  ثالث  نم  تفلأت  يتلا   ، ةوقلا

. ةءافك رثكألل 

امك  ، مامضنالا ىلع  سانلا  عیجشتل  تیبل  تیب  نم  ًةریبك  ًةلمح  انقلطأو 
نم انعطتسا  ام  انمدختساو   ، ةمداقلا ةوقلا  هذھب  ةداشإلل  دئاصقلا  انمظن 

تارشعلاب بابشلا  دفاوت   . لمعلا أدبو   . ةینطولا حور  ثبو  زیفحتلل  لئاسو 
دیج میلعتب  نيدَّنجملا  ُتدعوو   . أفكألاو بسنألا  رایتخا  متو   ، تائملا مث 
ناكو  ، ةیمألا نم  نوناعي  سانلا  نم  ریثكلا  ناك  ذإ   ، بيردتلا عم  ًاضيأ 

ُتنعتساف  ، هتیمھأب مھناميإل  يساسأ  لكشب  میلعتلا  نوديري  بابشلا 
. لاجرلا ءانبل  يتطخ  يف  بناجلا  اذھ  ةیطغتل  يبد  سرادم  نم  نیملعمب 
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ًامسح رثكألاو  مهألا  روحملا  ًامئاد  مه  ..لاجرلا 
لمع يأ  يف 

عیمجلل اھتطسب  ؛  رواحم ةثالث  يف  مھعم  ةیبيردتلا  يتطخ  تّزكرت 
لكب انأدبو   . میلعتو  ، ةیلاتق ةيركسع  تاراھمو   ، يندب بيردت  يلاتلاك :

. لاجرلا ءانب  ةلحر  ةسامح 

ُّبردتأ ُتنك  امك  ًامامت   ، ًامراص ًایبيردت  ًاجمانرب  مھل  ُتعضوو   ، مھموي ُتمسق 
تارتف ىلإ  مویلا  میسقت  متي  ثیح   ، ایناطيربب طابضلل  زنوم  ةیلك  يف 

ءانب هیف  ُتّروطو  جمانربلا  ُتّفیك  يننأ  الإ   ، رواحملا ةفاك  ةیطغتل  ةنزاوتم 
مھعم ُتنك  يننأل   ، ةیلاع لاجرلا  تايونعم  تناك   . يبد يف  انفورظ  ىلع 
ضكرأ ُتنك   . لوسك دئاق  مالك  لاجرلا  عمسي  نل   . بيردتلا لحارم  ةفاك  يف 
تابيردتلا لك  يف  مھعم  ًارضاح  ُتنك   . مھعم لكآو  مھعم  ّقرعتأو   ، مھعم
میلعتلاو بسانملا  َّيزلا  مھئاطعإ  ىلع  يسفنب  ُتفرشأو   ، ةیساقلا

ةربخ نم  ًاضيأ  يدل  ام  َّلك  مھُتیطعأ   . ةبسانملا ةیلاتقلا  ططخلاو  بسانملا 
. يماظنلا يركسعلا  يبيردت  لبق  يدلاو  نم  اھُتّملعت  يتلا  ءارحصلا 
ُتنك  . ةرتفلا كلت  يف  ةكاتف  ةوق  لضفأ  ينوطعأف   ، يتقاط َّلك  مھُتیطعأ 
ةبیطلا يتعمس  تناكو   . ةقداص ةبحمو  ءالوب  هل  نونيدي  يذلا  مھدئاق 

. يلاعفأ قبست 

لاق جیلخلا  يف  يناطيربلا  يسایسلا  میقملا  نأ  يلمع  ةيادب  يف  ركذأ 
يأو  ، بصنملا اذھ  ةرادإ  يف  رمتسأس   . ًائیش فرعت  ال  تنأ   ، دمحم يل :
نأ بجي  ءيش  لكو   ، عنصلا ةیناطيرب  نوكت  نأ  بجي  اھءارش  ديرت  ةحلسأ 

. يفارشإ تحت  متي 

يف انأ  ُتنك   ، بتكملا ىلإ  دیمعلا  لصو  امدنع  يلاتلا  مویلا  حابص  يف 
عفرب ةدَّدشم  تامیلعت  عم  ىنبملا  جراخ  نیلجر  ُتّنیع  دق  ُتنكو   ، يبتكم
ناك  ، ءادغلا تقو  لولح  عمو   . يبتكم ىلإ  ًةرشابم  لامعألاو  ريراقتلا  عیمج 
كرتو هبتكم  ىلخأ   ، ةرتف دعبو   . ةلاسرلا هتلصوو  رمألا  علطتسا  دق  دیمعلا 

. ينطول ةیلاتق  ةوق  لیكشت  ةریسم  ُتأدب  اذكھو   . يدحو ماھملا  يل 

ةحاس يف  لاجرلا  بيردت  أدبأ  ُتنك   . ةعاسلا رادم  ىلع  لمعلا  ُتلصاو 
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موقأ ةریھظلا  دعب  ام  ةرتف  لالخو   ، ًاحابص ةنماثلا  ةعاسلا  مامت  يف  ضرعلا 
روضح لبق  يدلاو  عم  هیف  لمعأ  ُتنك  يذلا  تقولا  سفن  يف   ، مھمیلعتب

، فتاھلا سرج  ُتعمس  اذإ  ُتنك   . لوطأ تناكف   ، يلایللا امأ   . هعم سلجملا 
يدترأ ىتح   ، تاعاس عضب  مونلل  يسبالم  ّریغأ  ُتنك  نإ  امو  ؛  ًافقاو ُتبجأ 

يف ةنیكسلاب  معنأ  نكأ  مل   . ةیلاتلا ةمھملل  ًاعرسم  جرخأو  ةفیظن  سبالم 
. لویخلاب ریكفتلاو  ةالصلا  نيرمأ : يف  الإ  يتایح  نم  ةرتفلا  كلت 

تفعاضت طقف  نیماع  نوضغ  يفف  ؛  هرامثب ىتأ  دق  قاشلا  لمعلا  نأ  ریغ 
؛ ةبراض ةبردم  ةوق  انيدل  تحبصأو   ، ریبك لكشب  عافدلا  ةوقو  ةطرشلا  دادعأ 

. فالآ ةرشعب  اھیف  لجر  فلألا 
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يبرعلا نويلغلا 

موتكم لآ  دیعس  نب  دشار  خیشلا  يدلاو 

سیئر نلعأ  دقو   ، ةقطنملا نم  باحسنالل  نودعتسي  نویناطيربلا  ناك 
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ایناطيرب َةبغر  رياني 1968  يف 16  نوسليو  دلوراھ  يناطيربلا  ءارزولا 
. يناطيربلا لخادلا  يف  ةيداصتقالا  عاضوألا  يدرت  ببسب  باحسنالاب 
نأ الإ   ، تاونس ثالث  لالخ  متیس  باحسنا  ىلإ  ریشت  تاحيرصتلا  تناكو 

ةحضاو ةبغر  نع  ِرّبعت  تناك  انلصت  تناك  يتلا  ةیسایسلا  تاراشإلا 
ودبي يتلا  ةقطنملا  هذھ  يف  اھل  مدق  ئطومبو  عارذب  ظافتحالاب  ایناطيربل 

نییناطيربلاو نییكيرمألا  نأ  امك   ، ةیطفنلا ملاعلا  تاورث  مھأ  مضتس  اھنأ 
نیبو امھیتلود  نیب  ذوفنلل  يسایس  بعلمك  ًاضيأ  ةقطنملل  نورظني  اوناك 

. يتیفوسلا داحتالا 

ًالثم هل  نوجِّوري  اوناك  ام  لالخ  نم  انیلإ  لصت  ةیبلسلا  تاراشإلا  كلت  تناك 
تناك انتقطنم  يف  بوعشلا  نأب  وأ   ، انسفنأ ةيامح  ىلع  انتردق  مدع  نم 

نم اھریغو   ، داحتالا نيوكت  تاوطخ  اھب  ریست  يتلا  ةریتولا  نم  ةرّجضتم 
عماطملاو تابغرلا  نم  ریثكلا  يسایسلا  اھنم  مھفي  يتلا  تاراشإلا 

. باحسنالا دعب  ىتح  ةقطنملا  يف  ةیناطيربلا 

عم ًاعامتجا  بلطف   ، اھریغو تاراشإلا  هذھ  نم  ًاحاترم  يدلاو  نكي  مل 
ءدب درجمب  ماع 1969 . فیص  يف  نوسليو  دلوراھ  يناطيربلا  ءارزولا  سیئر 

رياشكروي ةنكل  ُتعمس  نیح  يسفن  نیبو  ينیب  ُتمستبا  هعم  انعامتجا 
ةنكللا كلت  َلباقُت  نأ  ًاكحضم  رمألا  ُتدجوو   ، اھب ثّدحتي  ناك  يتلا 
امھو امھیلإ  عمتسأ  ُتسلج   . يودب يجیلخ  عاقيإب  ةجوزمملا  ةيزیلجنإلاب 

نأ يف  انتبغر  نع  ًادیج  انّربعو   ، ةمھملا رومألا  نم  ریثكلا  نع  ناثّدحتي 
. انتارارق َةداس  نوكن 

ناك امنیب  غبتلا  نم  لیلقلاب  هألمو  هنویلغ  نوسليو  ءارزولا  سیئر  لوانت 
هنأ دب  الف   ، ًاضيأ هنویلغ  لعشي  وھو  يدلاو  هجو  يف  ةداعسلا  ُتيأر   . ّركفي
مل وأ  نّخدي  مل  هفیضم  ماد  ام  نیخدتلا  مئالملا  ریغ  نم  ّنأ  كلذ  لبق  حّجر 

. كلذ ىلإ  هُعْدي 

ةیعون نكلو   ، يزیلجنإلا هریظن  نع  ًةرّغصم  ًةخسن  يبرعلا  نویلغلا  ّدعُي 
نوكت هنم  ًةدحاو  ًةخفن  نأ  ةجردل  ًاّدج  ةيوق  برعلا  اھمدختسي  يتلا  غبتلا 

. ةقطنملا رومأ  يف  ناثدحتيو  نانّخدي  اناك  امنیب  نانثالا  مجسنا   . ةیفاك
، رئاجسلا ةضفنم  ىلع  قفرب  ّهقدو  نویلغلا  نم  ىلوألا  هتخفن  يدلاو  ىھنأ 
. دشار خیش  لاقو : مستبا  مث   ، يدلاو نویلغ  لّمأتي  ءارزولا  سیئر  ناك  امنیب 

. معن يدلاو : هیلع  ّدرف 

ریثكب ربكأ  ينویلغ   ، رظنا لوقي : وھو  هنویلغ  ىلإ  رظنو  هسأرب  نوسليو  أموأ 
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. كنویلغ نم 

هنویلغ نأب  هعم  قفتم  يننإ  نوسليول  لُق  لاقو : ّيلإ  رظن  مث  يدلاو  مستبا 
يوق هیف  مَدختسملا  غبتلا  نأ  الإ  ریغص  ينویلغ  نأ  نم  مغرلاب  نكلو   ، ربكأ
نأ اھدعب  ُتفرع   . ًاقیمع ًاسَفن  ذخأو  نوسليو  مستبا   . ةياغلل لیقثو 
يتلا مھلئاسرو   ، نییسایسلا ةغل  اھنكلو   ، ًادبأ نویلغلا  نكي  مل  دوصقملا 
میظعلا ایناطيرب  مجح  نع  ّربعت  نوسليو  ةلاسر  تناك   . اھلاصيإ نوديري 
يدلاو ةلاسر  تناكو   . ءاشت ام  لعف  يف  ةریبكلا  اھتاردقو  انل  ةبسنلاب 

دق ال ةوقو  رارصإ  انيدلو   ، ءايوقأ نحنف   ، انمجح رغصب  نھتست  ؛ ال  ًادج ةحضاو 
. انسفنأ ةيامح  ىلع  انتوقب  نورداق  نحنو   ، مكل ةرھاظ  نوكت 

اننأ دقتعن  نحنو  يبد  ىلإ  انعجرو   ، يباجيإ لكشب  تاثداحملا  تھتنا 
تقولا يف  باحسنالا  دوعو  ىلع  دیكأتلاو   ، مھافت روسج  ءانب  انعطتسا 

نم لقأب  عامتجالا  اذھ  دعب  نابسحلا  يف  نكي  مل  ام  ثدح  ىتح   ، دَّدحملا
. ماع

ّضرعتو ماع 1970 . عیبر  يف  ةدحتملا  ةكلمملا  يف  ةماع  تاباختنا  ترج 
يذلا ثیھ  دراودإ  دي  ىلع  ءاركن  ةميزھل  رياشكروي  ةنكل  بحاص  يقيدص 
قلق ردصم  زوفلا  كلذ  ناك   . مومعلا سلجم  يف  ًادعقم  نیثالث  ةیبلغأب  زاف 
نیح تاباختنالا  لبق  ثیھ  اھب  ىلدأ  تاحيرصت  ةیفلخ  ىلع  ةيادبلا  يف  انل 

ةيامحلو  ، اھتامازتلاب ءافولل  جیلخلا  ةقطنم  يف  ىقبت  دق  ایناطيرب  نإ  لاق 
. يملاعلا طفنلا  يطایتحا 
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ماع 1969 نوسليو |  دلوراھ  يناطيربلا  ءارزولا  سیئر  عم 

نم لكش  يأب  قالطإلا  ىلع  لبقنل  نكن  مل  ذإ   ، كاذنآ رتوتلا  ةدح  تديازت 
سیئر ىلإ  ةلاسرلا  هذھ  لقن  ىلع  انصرح  دقو   . يناطيربلا ءاقبلا  لاكشأ 
ىتح ءادعصلا  سفنتأ  ملو   . ةحاتملا تاونقلا  لك  ربع  ثیھ  دراودإ  ءارزولا 
ثیح  ، ةیسایس رداصم  نم  ينتلصو  يتلا  تانیمطتلا  مغر  سرام 1971، 

. تَدَعو امك  بحسنتس  ایناطيرب  نأ  ثیھ  نلعأو  ًّایمسر  رمألا  مت 

انيدل ناك   . ةوقلا ةغل  ؛  ةفلتخم ةغل  عقاوللو   ، ةیسامولبد ةغل  نییسایسلل 
. يدلاو ةلاسر  تناك  كلتو   ، نمثلا فلك  امھم  ةوقلا  كلت  ءانب  ىلع  رارصإ 

انتلود اھب  عیطتست  يتلا  ةوقلا  ينبأ  نأ  يمامأ  ىربكلا  ةیلوؤسملا  تناكو 
. دنب ًاّدن  ملاعلا  لود  ةیقب  عم  اھلالخ  نم  ثدحتلا  ةدیلولا 
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26
نيراشتسملاو ..نمزلا  عم  قابس 

دیعس نب  دشار  خیشلا  يدلاوو  ناطلس  نب  دياز  خیشلا  عم  عامتجا 

قابس ؛  نمزلا عم  قابس  يف  انك  ماعلا 1971  ىتحو  ماعلا 1968  ذنم 
تناك قافتا   ، مویلا ىتح  ًايراس  لاز  ام  قافتا   ، يبرع قافتا  مھأ  نیمأتل 
تماق يتلا  ةدیحولا  ةیبرعلا  ةلودلا   ، ةدحتملا ةیبرعلا  تارامإلا  ةلود  هتجیتن 
ىلع تماق  يتلا  ةدیحولا  ةلودلا   ، مھمیسقت سیلو  برعلا  داحتا  ةجیتن 
يتلا ةدیحولا  ةلودلا   ، ةوقلاب اھمض  سیلو  قافتالاب  ةیبرع  قطانم  مامضنا 
لبقتسم ءانبل  دحاو  قيرفك  اولمعيو  اوقفتي  نأ  نكمي  برعلا  نأ  تتبثأ 
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تلاز ام  يتلا  ةیلبقلا  ةیبصعلا  حور  تّدحت  يتلا  ةلودلا   ، مھبوعشل كرتشم 
تاراعشب مویلا  تسَّبلت  نإو   ، ةیبرعلا اندالب  مظعم  يف  مویلا  ىتح  ةمئاق 

. اھریغو ةیقرعو  ةینيدو  ةیفئاط 

: رعاشلا اھنع  لوقي  يتلا  حورلا  كلت  انیف  تلاز  ام 
ْتَو ـــ ْنإ غ َة  ــ َّيِز ن َغـ ـــ الإ م ا  ـــ َنأ ا  ــ َمو

ِد ــــ ُشَْرأ ُة  ــ َيَّز ــ ْد غ ــ ُشر ْنإو َتـ ُت  ــ ْيَو غـ

: رخآ رعاش  لاق  امكو 
ًاو ـ ْفَص َءاَملا  َانْدَرَو  ِْنإ  ُبَرَْشنَو 

َنـا ــــــــ ْيِطَو ًارِد  ــــ َانُر َك ــــ ْيَغ ُبَر  ـــــ َْشيَو

ةلود ةماقإ   ، رصاعملا يبرعلا  انخيرات  يف  ءانثتسا  وھ  تارامإلا  ةلود  داحتا 
متي مل  زاجنإ  وھ  ءامد  ةقارإ  نود  نمو  اھبوعش  نیب  قافتا  ىلع  ءانب 

. فسألل ًایبرع  همیمعتو  هب  ءافتحالا 

ةسامحلا نیب  حجرأتت  تاونس  ثالثب  انداحتا  تقبس  يتلا  رعاشملا  تناك 
مھنظن ّانك  نم  ضعب  نم  لمألا  تابیخ  نیبو   ، ديدجلا ملحلل  ةديدشلا 
هدعوم يف  قافتالا  زاجنإ  مدع  نم  ًانایحأ  فوخ  كانھ  ناك  امك   . ءاقدصأ

دياز خیشلا  ناك   ، فورظلا كلت  يف   . رركتت ال  دق  ةیخيرات  ةصرف  تيوفتو 
ساسألا اناك   . امھیلع دنتسن  ًاعیمج  ّانك  ناذللا  نانكرلا  امھ  دشار  خیشلاو 

. تايدحتلاو تابیخلا  دادتشا  تقو  ًاخسار  داحتالاب  انناميإ  لعجي  يذلا 

يدلاول ًامزالم  هیف  ُتنك   ، ًافثكم ًایسایس  ًاطاشن  ماوعألا  كلت  تدھش 
تاضوافملاو تاطاسولاو  ماھملا  نم  ریثكلاب  ينُِفّلكي  ناكو   ، دشار خیشلا 

هنع ةباین  ّملكتن  ّانك   . هنع ةباین  موتكم  خیشلا  يخأ  عم  اھب  موقأ  تنك  يتلا 
يف هاسنأ  نل  ًاسردو   ، انل مارتحاو  ّةوق  ردصم  كلذ  ناكو   ، ًاضيأ هتطلس  نعو 
يذلا لمعلا  زاجنإ  عیطتسي  ىتح  هب  قثت  نمل  تایحالصلا  ضيوفت  ةیمھأ 

. هب هفیلكت  مت 

تارامإلا بناج  ىلإ  مضي  يعاسُت  داحتا  دقع  ىلع  ٌرارصإ  يدلاو  ىدل  ناك 
ماعلا 1971. لبق  كلذ  زاجنإل  ًامئاد  طغضي  ناكو   ، ًاضيأ نيرحبلاو  رطق  عبسلا 

فرُع ام  ىلإ  اولصوتو   ، اریمج يف  رياربف 1968  يف 25  ماكحلا  عمتجا 
. داحتالل ىلعألا  سلجملا  اولكشو   ، يعاست داحتا  ةماقإل  يبد  ةیقافتاب 

لوألا عامتجالا  يبظوبأ  تفاضتساو   . ةیلیصفتلا تاضوافملا  يف  اوأدبو 
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ءاشنإ هنع  ضّخمت  هسفن  ماعلا  نم  ویلوي  يف  داحتالل  ىلعألا  سلجملل 
نم ناكو   . هئاضعأ نییعتو  هتاصاصتخا  ديدحتو  تقؤملا  يداحتالا  سلجملا 
كلذ يف  يبد  موتكم  خیشلا  دھعلا  يلوو  يخأ  لثمي  نأ  ضرتفملا 

تاطلسلا عيزوت  لثم  ةقلاعلا  لئاسملا  نم  ریثكلا  كانھ  تناكو   ، سلجملا
. اھریغو تانزاوملاو 

سلجملاو تارامإلا  داحتال  ىلعألا  سلجملا  دقع   ، نیماع ىدم  ىلع 
نم ریثكلا  اھلالخ  انلصاو   ، تاعامتجا تارود  ةدع  تقؤملا  يداحتالا 
كلت يف  اھل  انضرعت  يتلا  طوغضلا  نم  ریثكلا  مغر  ةبعصلا  تاضوافملا 

ةیمالعإ ريراقتو   ، اھماكح نع  انبوعش  اضر  مدعب  تاعاشإ  نیب  ام  ؛  ةرتفلا
لجأ نم  ةیقیقح  ًادوھج  لذبن  ال  اننأب  انايإ  ًةمھتم  تاموكحك  انتمجاھ 
اننكلو  . ةبذبذتملا داحتالا  ةلاح  نع  ةیضار  ریغ  بوعشلا  نأبو   ، داحتالا
ضعب يف  ةنسلألا  طایس  تحت  انتابثو  انئودھ  ىلع  انظفاح   . انقيرط انلصاو 
ناك  . ىرخأ نایحأ  يف  يركسع  لخدتب  تاديدھتلا  تحتو   ، نایحألا

، طفنلاب ةموعدم  اھتایناكمإو   ، ثعبنت نأ  كشو  ىلع  ًةلود  نوري  نوریثكلا 
مھحلاصمل اھیلع  ةرطیسلا  وأ  ءالیتسالا  نم  دب  ال  ًةّمأ  نورخآ  ىأر  امنیب 

. تابثبو ةوطخب  ةوطخ   ، طقف رارمتسالا  ةیناكمإ  ىرن  انكف   ، نحن امأ   . ةصاخلا

يف هعم  ُتنكو   ، هطاشن ىلع  ًاظفاحم  جیلخلا  خویش  عیمج  يدلاو  ىقتلا 
رمألا  ، تارامإلل ریخلا  نّونمتي  عیمجلا  ناك   ، ةياھنلا يفو   . هتاعامتجا ةفاك 
اننأب بعشلا  نئمطنلو   ، هیلع انمزع  ام  لصاونل  انل  ًازفاح  ّلكش  يذلا 

نذإب هللا. ةيوقو  ةديدج  ةلود  سیسأتل  حیحصلا  قيرطلا  يف  نوضام 
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موتكم لآ  دیعس  نب  دشار  خیشلا  يدلاو  روضحب  تاعامتجالا  دحأ  لالخ 

نونوكيس نيراشتسملا  نأب  يدلاو  تحراص 
اوناك .داحتالا  ةركف  ريمدت  نع  نيلوؤسم 
اوناك .تاعئاشلاو  تامولعملاب  نورجاتي 

.اهلح سيلو  تاماسقنالا  قيمعت  نولواحي 
كلذ لك  ُتقمأ  ُتنك 

ًةدحاو ًةظحل  َناوتن  ملف   ، عباتتلا قيرف  لمعي  امك  يتوخأو  يدلاوو  انأ  انلمع 
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كلذ يف  ةلئاھ  جئاتن  قیقحتل  ةّحلم  ةجاحلا  تناكو   ، مزاللا دھجلا  لذب  نع 
. ریصقلا ينمزلا  راطإلا 

يتلا داحتالل  ىلعألا  سلجملا  نم  ةثلاثلا  ةرودلا  انرضح  ويام 1969،  يف 
، بثك نع  يدلاو  عم  لمعأ  ُتنك   . داحتالا لیكشت  فدھب  رطق  يف  تدقعنا 

فالخلا تاعوضوم  تناك   . هنع ًةباین  طوغضلا  ضعب  سرامأ  ُتنك  ام  ًاریثكو 
ينطولا سلجملاو   ، هلكیھو يناملربلا  نایكلا  يف  لثمتت  ةیسیئرلا 

نم دب  ناك ال   . تارامإلل يواستملا  لیثمتلا  وأ  لیثمتلا  ةلأسمو   ، يداحتالا
انم نوریثكلا  ّىلحت  ةياھنلا  يفو   . اياضقلا كلتل  ةبسانم  لولح  ىلإ  لصوتلا 

لیثمتلا ىلع  يبد  يف  انقفتاو   . داحتالا لیكشت  يف  حجنن  يك  راثيإلاب 
. داحتالا لیكشت  يف  ةقرافلا  تاظحللا  ىدحإ  هذھ  ّلثمتل  ؛  يبسنلا

تاقافتالا كلت  عضو  يف  تارامإلا  فلتخم  نوّلثمي  نيذلا  نوراشتسملا  أدب 
لكشب اھقیثوتو  يئاھنلا  يلیصفتلا  اھراطإ  يف  ماكحلا  نیب  تمت  يتلا 

ملح نأب  كرعشي  يذلا  مھثيدحو   ، يھتنت يتلا ال  مھتالوج  تأدبو   ، حیحص
مامأ اھنوعضي  يتلا  ةینوناقلا  تابقعلا  تأدبو   ، نظن امك  ًابيرق  سیل  داحتالا 
مھنأ فرعأ  ُتنك   . ءایتساب كلذ  لك  بقارأ  ُتنك   . موي دعب  ًاموي  ديازتت  داحتالا 

نأل  ، دلوي نأ  داحتالا  اذھل  نوديري  الو   ، يھتنت نأ  تاضوافملا  هذھل  نوديري  ال 
تاضوافملاو تالوجلا  هذھ  نم  مھبّسكتو   ، هتدالوب يھتنتس  مھتفیظو 

ءاھدلاو ةمكحلا  ىلإ  دانتسالاو   ، ربصلا الإ  ًانایحأ  كلمت  كنأ ال  الإ   . فقوتیس
. اھنوعضي يتلا  تابقعلا  زواجتل  ًانایحأ 

ماع 1971 موتكم |  لآ  دشار  نب  نادمح  خیشلاو  موتكم  خیشلا  ْيَوخأ  عم  عامتجا  لالخ 

ةركف ریمدت  نع  نیلوؤسم  نونوكیس  نيراشتسملا  نأب  يدلاو  تحراص 
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قیمعت نولواحي  اوناك   . تاعئاشلاو تامولعملاب  نورجاتي  اوناك   . داحتالا
. كلذ لك  ُتقمأ  ُتنك   . اھلح سیلو  تاماسقنالا 

اھیف دعي  مل  يتلا  ةطقنلا  ىلإ  انلصو  اننأب  ًادكأتمو  ًاقثاو  ُتنك  يننكلو 
. ًانیقيو ًاریصم  لب   ، ًارایخ داحتالا 

، يناطيربلا دوجولا  عم  قابس   ، نمزلا عم  يقیقح  قابس  يف  انك 
، انسفنأ ةيامح  ىلع  انتردق  دیكأتو  مھباحسنا  دیكأتل  ةریثك  تاثداحمو 

طاقنلا ةفاك  ىلع  قافتالل  ةیكوكم  تالحر  ربع  تارامإلا  ةیقب  عم  قابس 
راطإلا ءاھنإل  نيراشتسملا  عم  ریخأ  قابسو   ، ةلودلا سیسأت  يف  ةقلاعلا 
قیقحتو ةلود  ءانبل  ةمساح  تاونس  تناك   . تایقافتالا كلت  ةفاكل  ينوناقلا 

. تارامإلا ءانبأل  لبقتسم  ةعانصو  ملح 
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27
نال ــ عإ

دا ـــــــــ الا

ةدحتملا ةیبرعلا  تارامإلا  ةلودل  نیسسؤملا  ءابآلا 

ةغل اھيراجت  تاظحل ال   ، تازاجنإلا نم  دادمب  خيراتلا  اھبتكیس  تاظحل  كانھ 
. تارامإلا داحتا  نالعإ  ةظحل  تاظحللا  كلت  نم   . تاملكلا
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يف ةیقیقح  ةيودحو  ةیخيرات  ةظحل  عازتنال  ةميزعو  ٍّدج  لكب  لمعلا  رمتسا 
فطاوعلاو تاقافخإلاو  مالحألاب  ءيلملا  ليوطلا  يبرعلا  لمعلا  ةریسم 

. ةشایجلا

رَّرقتو  ، داحتالا لیكشت  ىلإ  ةیمارلا  ةليوطلا  تاعامتجالا  ةلسلس  انفنأتسا 
ربوتكأ 1969 يف  يبظوبأ  يف  داحتالل  ىلعألا  سلجملا  عامتجا  دقع 

طاقن ةّدع  عامتجالا  لامعأ  لودج  نّمضت   . داحتالا نم  ءاضعأ  ةعست  روضحب 
، ةيداحتالا ةمصاعلا  رایتخاو   ، سیئرلا بئانو  سیئرلا  باختنا  اھنم  ناك 

يعدتست عیضاوملا  كلت  لك  تناك   . يداحتالا ينطولا  سلجملا  لیكشتو 
. اھرامث يتؤت  يك  ّيلمع  فارشتساو  ةّلوطم  ةيراوح  تاسلج 

مویلا انعمتجا  دقل  عامتجالا : لھتسم  يف  دياز  خیشلا  ومسلا  بحاص  لاق 
هلمحي ام  لك  ةھجاوم  عیطتسن   . ةیخيرات ةصرف  انمامأو  يبظوبأ  يف 
انقفخأ اذإ  هّدبكتنس  يذلا  نمثلا  ىسنن  انوعدو ال   ، ضومغ نم  لبقتسملا 

. انمامأ ةحناسلا  ةصرفلا  مانتغا  يف 

ومسلا بحاص  باختنا  مت  ثیح   ، ةرمثم تاعامتجال  ةملكلا  كلت  تدّھم 
بختنا امك   . سیئرلل ًابئان  دشار  خیشلا  ومسلا  بحاصو  ًاسیئر  دياز  خیشلا 

، ءارزولا سلجمل  ًاسیئر  يناث  لآ  دمح  نب  ةفیلخ  خیشلا  رطق  دھع  يلو 
. دالبلل ةتقؤم  ًةمصاع  يبظوبأ  نالعإ  متو 

امدنع ةوشنلا  نم  ةلاحلا  كلت  اودسفأ  نأ  الإ  نییناطيربلا  نم  ناك  ام 
نيرحبلا يف  يسایسلا  میقملا  هّملس  ًانایب  سلجملا  ىلإ  اولسرأ 
اورداغو عامتجالا  يف  نیكراشملا  ضعب  بضغلا  باتنا   . دروفورك تراویتس 
يھو ةسلجلا  بقارأ  ُتنك  امنیبو   . ىدس دوھجلا  لك  تبھذو   ، ةفرغلا
كلذ  ، يرجح ىلع  نیتقبطملا  يدي  ىلإ  ُترظن  يننأ  ركذأ   ، يمامأ ىعادتت 
نم يل  ّدب  ناكو ال   ، ایناطيرب باحسنا  لبق  طقف  ًارھش  يمامأ 24  نأ  ينعي 

، ًاقالطإ كلذب  ىضرأل  نكأ  مل   . اھدرفمب يبد  نوكت  نأ  ةیلامتحا  يف  ریكفتلا 
ربكأ دھج  لذب  َّيلع  ناكف   ، اھنمأ ىلع  ظافحلا  َّيلع  ّمتحي  ناك  يبجاو  نكل 

. يبد عافد  ةوقو  ةطرشلا  ةوق  ءانب  يف  ىضم  تقو  يأ  نم 

https://books.yossr.com



تارامإلا ةلود  ماكح  ومسلا  باحصأل  عامتجا  يف 

ليربأ نم  يناثلا  يف  رطق  تنلعأ  امدنع  رثكأف  رثكأ  ىشالتي  ملحلا  أدب 
ربمتبس 1971، يف 3  نلعت  نأ  لبق   ، ءارزولل سلجم  لیكشت  متو   ، ًاروتسد  1970

اومدقأ  ، داحتالا يف  ًالمأ  اوري  مل  امدنع   . ًایمسر ایناطيرب  نع  اھلالقتسا 
تررق امدنع  نيرحبلا  كلذ  يف  مھتعبتو   ، ةئيرجلا ةوطخلا  كلت  ىلع 
نيرحبلا تنلعأ  سطسغأ 1971،  يفو 14   . اھدحو ًامدق  يضملا 
ةعماجو ةدحتملا  ممألا  ىدل  ةلودك  اھب  فارتعالا  بلطب  ةمدقتم  اھلالقتسا 
داحتالا لَّلكُي  مل  نإ   . نیّئنھملا لوأ  نییتارامإلا  نحن  انكو   . ةیبرعلا لودلا 
رایخلا ناك  هنأل  لبقتسملا  اذھ  هجاونس  انك  ًاعیمج  اننأ  كش  الف   ، حاجنلاب

. ةصوقنم انتدایس  ىقبت  يك ال  دیحولا 

وأ للك  نود  يتوخأو  انأ  ُتلمع  ماع 1971،  نم  ويامو  ليربأ  يرھش  لالخ 
عیمجلا انعنقأو   ، عبسلا تارامإلا  عمجي  يذلا   ، داحتالا لیكشتل  للم 

يف 10 ثدح  امك  تاساكتنالا  ضعب  انتھجاو  عبطلابو   . قافتا ىلإ  ّلصوتلاب 
يذلاو يبد  يف  ةحلاصتملا  تارامإلا  سلجم  عامتجا  لالخ  ویلوي 1971 
تابیترت ىلع  تارامإلا  ضعب  ّترصأ  ثیح   ، موتكم خیشلا  عم  هترضح 

ىدم ىلع  ةّلوطملا  تاثداحملا  ترمتسا   . ةعساو ةیلالقتسا  اھیطعت 
ىلإ لصوتلا  متو   ، ةجارفنالا تثدح  ویلوي  دحألا 18  موي  يفو   ، مايأ ةینامث 

: يلاتلا نایبلا  انردصأ  ثیح   ، قافتا
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، نحن انررق  دقف   ، يبرعلا انبعش  ةبغرل  ًةباجتسا  "
نامجعو ةقراشلاو  يبدو  يبظوبأ  تارامإ  ماكح 

مساب ةيداحتا  ةلود  ةماقإ   ، ةریجفلاو نيویقلا  مأو 
كرابملا مویلا  اذھ  يفو   ، ةدحتملا ةیبرعلا  تارامإلا 
ةدحتملا ةیبرعلا  تارامإلا  روتسد  ىلع  عیقوتلا  مت 

ىلإ ةراسلا  ىرشبلا  هذھ  ُّفزن  ذإو   ، تقؤملا
اذھ نوكي  نأ  ىلاعت  هللا  وجرن   ، يبرعلا بعشلا 

ةرسألا دارفأ  ةیقب  مضي  لماش  داحتال  ةاون  داحتالا 
اھفورظ اھّنكمت  مل  يتلا  ةقیقشلا  تارامإلا  نم 

". روتسدلا اذھ  ىلع  عیقوتلا  نم  ةیلاحلا 

دعب لیللا  يف  ثّدحتنو  سلجن  انك  امدنعو   ، انحلاص يف  فورظلا  نكت  مل 
ًاحضاو ءيش  لك  ادب   ، يدلاو عم  ةیضارعتسا  تاسلج  دقعنو  مویلا  لمع 

باحسنالا لبق  رومأ  ةدع  قیقحت  ىلإ  ةّحلم  ةجاحب  انك   . راھنلا حوضو 
عیطتست ةيوق  عافد  ةوق  ءانبو   ، رقتسم ٍداصتقا  ءانب  اھنمو   ، يناطيربلا

توصل ةجاحلاو   ، نامألاو نمألا  قیقحتو   ، ةبرطضملا ةقطنملا  عم  لماعتلا 
. ةدحتملا ةیبرعلا  تارامإلا  ةلود  يھ :  ، ةلماك ةمأ  سیسأت  ىلوتي  دحاو 

نم دادمب  خيراتلا  اهبتكيس  تاظحل  كانه 
نم .تاملكلا  ةغل  اهيراجت  تاظحل ال  تازاجنإلا ،

تارامإلا داحتا  نالعإ  ةظحل  تاظحللا  كلت 
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ناطلس نب  دياز  خیشلا  سسؤملا  دلاولا  عم 

ةدحاو ةلظم  تحت  انعمتجاو  فوفصلا  اندشح  دقف   ، كلذ لك  نم  مغرلاب 
ىرجأ ماع 1971،  ربمسيد  نم  لوألا  يفو   . انتياغ قیقحتب  ةبلغلا  انل  تناكو 

، ةحلاصتملا تارامإلا  يف  ةریخألا  هتلوج  يناطيربلا  يسایسلا  میقملا 
ةدھاعم ذنم  ایناطيرب  عم  ةمربملا  ةطورشملا  تایقافتالا  لك  ىھنأ  اھدعبو 

. تارامإلا ةيامحب  ایناطيرب  دُّھعت  اھنیب  نمو  ماع 1820،  مالسلا 

يبدو يبظوبأ  ماكح  عمتجا  ماع 1971،  ربمسيد  نم  يناثلا  يفو 
. يبدب دشار  خیشلا  رصق  يف  نيویقلا  مأو  ةریجفلاو  نامجعو  ةقراشلاو 

خیشلاو ًاسیئر  دياز  خیشلا  عامجإلاب  ماكحلا  بختنا   ، ةقلغم ةسلج  يفو 
. ءارزولل ًاسیئر  يبد  دھع  يلو  موتكم  خیشلا  يخأو  سیئرلل  ًابئان  دشار 
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: يلاتلا ىلع  صن  يخيرات  نایب  رادصإ  متو 

نم يناثلا  قفاوملا   ، سیمخلا  ، مویلا اذھ  يف  "
عمتجا يبد  ةرامإ  يف  انھو  ماع 1971،  ربمسيد 

مأو نامجعو  ةقراشلاو  يبدو  يبظوبأ  ماكح 
روتسدلا ىلع  نیعقوم  مھتفصب  ةریجفلاو  نيویقلا 

وج يف  ؛  ةدحتملا ةیبرعلا  تارامإلا  ةلودل  تقؤملا 
ةلدابتملا ةقثلاو  ةقداصلا  ةيوخألا  فطاوعلاب  معفم 
تاحومط قیقحت  لجأ  نم  ؛  ةتباثلا ةيوقلا  ةميزعلاو 

فوس ًانالعإ  اوردصأو   ، تارامإلا هذھ  يف  بوعشلا 
اذھ ذنم  ركذلا  فنآ  روتسدلا  طورش  هبجومب  يرست 

". خيراتلا

. داحتالل ىلعألا  سلجملا  ىمسم  تحت  مھعامتجا  ماكحلا  عبات  مث 
ناطلس نب  دياز  خیشلا  ومسلا  بحاص  بخُتنا   ، ريدقلا يلعلا  نم  قیفوتبو 
ةدمل ةدحتملا  ةیبرعلا  تارامإلا  ةلودل  ًاسیئر  يبظوبأ  مكاح   ، نایھن لآ 
دیعس نب  دشار  خیشلا  ومسلا  بحاص  بخُتناو   ، ةيدالیم تاونس  سمخ 
نیمیلا امھالك  ىدأو   . اھسفن ةرتفلل  سیئرلل  ًابئان  يبد  مكاح   ، موتكم لآ 

لآ دشار  نب  موتكم  خیشلا  امأ   . روتسدلا ماكحأ  بجومب  ةيروتسدلا 
سلجملا دقعیسو   . ءارزولل ًاسیئر  هنییعت  مت  دقف   ، يبد دھع  يلو   ، موتكم

ربمسيد 1971. نم  عباسلا  ءاثالثلا  موي  يبظوبأ  يف  يناثلا  هعامتجا 

بعشل ةراس  ًءابنأ  ىلعألا  سلجملا  لمحي  "
ةیبرعلا لودلا  عیمجلو  ةدحتملا  ةیبرعلا  تارامإلا 

مویلا دھشن   . ملاعلا لوح  ةقيدصلا  لودلاو  ةقیقشلا 
اھتفصب ةدحتملا  ةیبرعلا  تارامإلا  ةلود  سیسأت 

ةیبرع ةمأ  نم  ًاءزجو  ةدایس  تاذ  ةلقتسم  ةلود 
ىلع ظافحلا  ىلإ  ةلودلا  هذھ  فدھت   . ىربك
يف اھرارقتساو  اھنمأو  اھتدایسو  اھلالقتسا 
دارفأ نم  درف  يأ  هل  ضرعتي  موجھ  يأ  دض  عافدلا 
تايرح ةيامح  ىلإ  ىعست  امك   . يتارامإلا بعشلا 

نیب نواعتلا  رصاوأ  ءاسرإو  مھقوقحو  اھبعش 
ًالضف  . ماعلا ریخلاو  حلاصلا  يف  بصي  امب  تارامإلا 
لمعلا ىلإ  ًاضيأ  فدھت   ، هالعأ ةروكذملا  تاياغلا  نع 

امب تالاجملا  عیمج  يف  اھمدقتو  ةلودلا  راھدزا  وحن 
ميدقتو اھینطاوم  عیمجل  لضفأ  ةایح  ریفوت  نع  رمثي 
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معدو ةیبرعلا  حلاصملاو  اياضقلل  معدلاو  ةدعاسملا 
. ةیلودلا فارعألاو  ةدحتملا  ممألا  قاثیم 

ءازإ هفسأ  نع  برعيو  ةوقلا  مادختسا  داحتالا  نيدي 
ةمألا نم  ءزج  لالتحاب  ًارخؤم  ناريإ  هتلعف  ام 
مازتلالا يرورضلا  نم  هنأب  ىري  وھف   ، هیلعو  . ةیبرعلا

ممألا نیب  تاعازنلا  ضفو  ةینوناقلا  قوقحلاب 
. ًّایملاع ةلوبقملاو  اھب  فرتعملا  لئاسولاب 

هجتي  ، ةكرابملا ةیخيراتلا  ةبسانملا  هذھ  يف 
میظعلا  ءانثلاو  ركشلاب  داحتالل  ىلعألا  سلجملا 
هذھ ىلإ  لوصولاب  هقیفوتو  هتدعاسمل  ّلجو  ّزع 
رحأب سلجملا  هّجوتي  امك   . ةدیعسلا ةجیتنلا 
نمألا قیقحتب  داحتالا  بعشل  تاكيربتلاو  يناھتلا 
نأبو سلجملاب  مھناميإل  ًةجیتن  ءاج  يذلاو  نامألاو 
اذھ يف  داحتالا  وأ  ةدحولا  لاكشأ  نم  لكش  يأ 

قيرطلا ىلع  ةوطخ  ةباثمب  وھ  ملاعلا  نم  ءزجلا 
دكؤي  . ةلماك ةیبرع  ةدحو  قیقحت  وحن  حیحصلا 
ةیبرع ةلود  يأب  بیحرتلاب  همازتلا  ىلع  داحتالا 
ةیبرعلا تارامإلا  ىلإ  مامضنالاب  بغرت  ىرخأ 
تعقو يتلا  ةقیقشلا  تارامإلا  ًاصوصخو  ةدحتملا 
يبد يف  ةدحتملا  ةیبرعلا  تارامإلا  داحتا  ةیقافتا 

رياربف 1968". موي 28 

قيرط نأب  نمؤن  اننأل   ، مامضنالاب بغرت  ةیبرع  ةلود  يأب  بحرن  انلز  ام  معن 
ىلع دحوتن  مل  نإ  ىتحو   ، بوعشلل ةوقو  راھدزاو  ریخ  قيرط  وھ  داحتالا 

؟ بولقلا دحوتت  ملف ال  ضرألا 

ىلإ  ، ءارزولا سیئر   ، موتكم خیشلا  عم  ُتبھذ  ربمسيد 1971  يف 16 
يتلا ةديدجلا  هتموكح  لظ  يف  سلجملل  عامتجا  لوأ  روضحل  يبظوبأ 

نم غلبأ  تنك   ، ملاعلا يف  عافدلل  ريزو  رغصأ  تنك   . عافدلل ًاريزو  اھیف  تنیُع 
داحتالا اذھل  ةعدار  ةوق  ءانب  يف  ىربك  ةمھم  يمامأ  تناكو   ، ًاماع رمعلا 22 

. دیلولا
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28
؟ را ـ معت ــــــ سالا د  ــ عب اذا  ــ م

موتكم لآ  دیعس  نب  دشار  خیشلا  يدلاو  عم 

؟ ًاماع ماد 150  رامعتسا  لیحر  دعب  موي  لوأ  يف  ثدحي  اذام 

مویلا ثدحي  امم  ریثكلا  مھفل  ًالخدم  لكشت  لؤاستلا  اذھ  نع  ةباجإلا  لعل 
يف ةیبرعلا  لودلا  بلغأ  نع  رامعتسالا  لحر  ثیح   ، يبرعلا اننطو  يف 
تبلاط ةینطو  تالاضنو  تاكارح  دعب  نيرشعلا  نرقلا  نم  يناثلا  فصنلا 
تارتفل اھنم  تمرُح  يتلا  اھدالب  تاورث  نم  بوعشلا  دیفتستل   ، هلیحرب
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. يومنتلا اھریصم  ريرقت  يف  قحلا  اھل  حبصیلو   ، ةليوط

رامعتسالا دعب  لودلاف   . رامعتسالا لیحر  دعب  ةيدرو  ًامئاد  ةروصلا  نكت  مل 
ةیساسألا تامدخلل  ةدیجلا  ةرادإلابو   ، داصتقالل ةدیجلا  ةرادإلاب  رھدزت 

تاعازنلل ةمیكحلا  ةرادإلاب  ًاضيأو   ، اھناریج عم  ةدیجلا  تاقالعلابو   ، بعشلل
ةدیجلا ةرادإلا   . ةتوقوم لبانقك  اننادلب  نیب  رمعتسملا  اھكرت  يتلا  ةيدودحلا 
بوعشب تردحنا  ةئیسلا  ةرادإلاو   ، ةمقلا ىلإ  بوعشلا  ضعب  تلصوأ 

. عاقلا ىلإ  ىرخأ 

انبورحو  ، ةيومنتلا انتاعجارت  ىلع  رمعتسملا  نایحألا  نم  ریثكلا  يف  مولن 
. يملعلاو يفاقثلا  انروھدت  ىلع  ىتحو   ، ةكلاھتملا انتاداصتقاو   ، ةیثبعلا

لیحر دعب  تاموكحلا  ةرادإل  انيّدصت  نيذلا  نحن  انیلع  عقي  موللا  نأ  قحلاو 
. رامعتسالا

وجلا حالس  ةدعاق  نم  نییناطيربلا  دونجلا  رخآ  لحر  امدنع  ًادوجوم  تنك 
يف لیقثلا  هدجاوت  نم  ًاماع  دعب 150  رامعتسالا  لحر   . ةقراشلاب يكلملا 
نع ًالوؤسم  ُتنك   . ةيومنتلا اھناكس  تاجایتحاب  هبأي  مل  يتلا  انتقطنم 
تلاعت  ، ةرئاط رخآ  لیحر  عم   . ةیعافدلا هماھمو  ةيركسعلا  هتكرت  مالتسا 

؛ مویلا كلذ  يف  ةلماكلا  ةيرحلاب  ُتسسحأ   . ًارخفو ًاحرف  يدونج  تاحیص 
ةیسایسلا  ، ةیجراخلاو ةیلخادلا  اندالب  نوؤش  ةرادإ  يف  ةلماكلا  ةيرحلا 

هقفار  ، ةلماكلا ةيرحلاب  ساسحإ   . ةيومنتلاو ةيداصتقالا   ، ةیعافدلاو
. ةلماكلا ةیلوؤسملاب  ساسحإ  ؛  يسفن ىلع  هلقثب  ُترعش  رخآ  ساسحإ 

يف ةیساسألا  يتمھم  نم  ءزجك  ةفلتخملا  تارامإلا  نیب  ًاریثك  لّقنتأ  تنك 
نم ریبك  ددعل  ةبسنلاب  ةئیس  عاضوألا  تناك   . ةيداحتا عافد  ةوق  ءانب 

. لقألا دراوملا  تاذ  تارامإلا  يف  نوشیعي  نمم  كئلوأ  ًاصوصخو   ، انینطاوم
ىلإ ىدأ  امم   ، رابآلا نم  ةفیظنلا  ریغ  هایملا  برشل  نورطضي  سانلا  ناك 

سرادملا نم  ٍفاك  ددع  انيدل  نكي  مل   . لافطألا نیب  تایفولا  تالدعم  عافترا 
انك  . انتارامإ نیب  طبرت  ةدیج  قرط  ةكبش  كلتمن  نكن  مل   . تایفشتسملاو

. فرتلاو تایلامكلا  نم  عونك  ءابرھكلاو  ةفیظنلا  هایملا  ىلإ  رظنن 

، رییغتلل ةقاوت  حور   ، نینطاوملا نیب  ةديدج  ٌحور  ترس  داحتالا  انلعأ  امدنع 
، بعتلا دعب  ةحارلل  عَّلطتي  انبعش  ناك   . ديدج لمأب  لبقتسملل  ةِعّلطتم  حور 

داحتالا يف  ىري  انبعش  ناك   . لھجلا دعب  ملعللو   ، ضرملا دعب  ةحصللو 
. ءاقشلا نم  ةليوط  نینس  نم  ًاصالخ 

، تارامإلا ءاحنأ  يف  ةفلتخملا  ةيركسعلا  زكارملا  نیب  ةیمویلا  يتالوج  ءانثأ 
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انيدل تناك   . اھعم سولجلاو  تالئاعلا  نم  ديدعلا  ءاقل  ىلع  ًاصيرح  ُتنك 
ىرأو تویبلا  لخدأ  ُتنك   . تالئاعلا كلت  ىلع  اھّعزوأ  ُتنكو   ، ةدیج ٌنؤم 
يتارايز ّلعلو   . لضفألل سانلا  ةایح  رییغتل  ًاليوط  ًاقيرط  انمامأ  نأ  ينیعب 
عافدلا ةینازیم  بلط  يف  ًادج  ًاصيرح  ينتلعج  تالئاعلا  كلتل  ةرركتملا 
سرادم ءانبل  ةسام  ًةجاح  ىرأ  تنك   . اھیلإ جاتحأ  تنك  يتلا  حیلستلاو 

دياز خیشلا  ناكو   . ناسنإلا ءانبل  ةسام  ةجاح   ، نكاسمو قرطو  تادایعو 
امھتفرعمل ةدايزلاب  ًانایحأ  عافدلا  ةینازیم  ىلع  نالّدعي  دشار  خیشلاو 

اناك يتلا  ةيومنتلا  عيراشملل  ةيداحتالا  ةینازیملا  ریفوتل  دصتقأ  ُتنك  يننأب 
، ىرأ ام  نايري  دشارو  دياز  ناك   . امھیسفنب اھناعباتيو  اھیلع  نافرشي 
ةوق ءانب  ةكرعم  يل  اكرت  كلذل   ، ينم رثكأ  نینطاوملا  تاجایتحا  نافرعيو 

. مھألا اھنأل   ، ةیمنتلا ةكرعمل  اغرفتو  عافدلا 

نم مھأ  اھنأ  ىلع  ةيركسعلا  اھتوق  ىلإ  رظنت  نأ  ةلود  ّيأل  نكمي  ال 
، عافدلل ًاريزو  يتفصب  ًابيرغ  اذھ  يلوق  ودبي  دق   . هتحارو اھبعش  ةیھافر 
نع َعافدلا  شیجلا  ُةیلوؤسم  حبصتس   ، نزاوتلا قیقحت  ّمتي  مل  نإ  نكلو 

. ءادرجلا يضارألاو  ءاسعتلا  نینطاوملا  نم  ةعومجم 

اھتوق يف  لب   ، يركسعلا اھذوفن  يف  سیل  ةلود  ّيأ  ةمظع  ءارو  ّرسلا  نإ 
اھتوقب ملاعلا  ىدحتت  ةیلامشلا  ايروك  لثم  ةلود  ىلإ  مویلا  رظنأ   . ةيومنتلا

لثم ةلود  ىلإ  رظنأو   . ًانایحأ عوجلا  ّدح  ریقف   ، ریقف اھبعش  نكلو   ، ةيركسعلا
امھلعجي امھداصتقا  نكل   ، ًاریبك ًاشیج  ناكلمت  ، ال  نابایلا وأ  ةیبونجلا  ايروك 

تاقالع ةماقإ  ىلإ  لودلا  عیمج  ىعست  يتلا  ىربكلا  لودلا  فاصم  يف 
. اھعم ةزیمتم 

انقافنإ نیب  نزاونل  داحتالا  ةيادب  يف  نیسسؤملا  ةداقلا  ةمكحب  هللا  انابح 
يف ةیلخادلا  انكراعم  نیب  نزاونو   ، ةيومنتلا انتاینازیم  نیبو  يركسعلا 
نزاونو  ، تامزألا بُّنجتو  تاقالعلا  نیسحتل  ةیجراخلا  انكراعمو   ، ءانبلا

. ناسنإلا ءانب  نیبو  نارمعلا  عفر  نیب  يلاثم  لكشب 

. ةیلاتلا كتكرعم  هیف  دِّدحت  يذلا  مویلا  وھ  رمعتسملا  لیحرل  يلاتلا  مویلا 
اراتخیل دشارو  ديازب  هللا  انمحرو   ، أطخلا ةكرعملا  تراتخا  لودلا  ضعب 

. ةحیحصلا ةكرعملا 
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دحاو شيج 
ةدحاو ةلودل 
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دحوم شیج  ءانب  يتایح  يف  اھُتّیلوت  يتلا  ةیساسح  ماھملا  رثكأ  نم 
نماضلا وھو   ، نییجراخلا ءادعألل  عدارلا  وھ  ًامئاد  شیجلا   . ةديدجلا ةلودلل 

وھو  ، ىربكلا تامزألا  تقو  ىضوفلا  نم  يماحلا  وھو   ، يلخادلا كسامتلل 
نماضلا وھو   ، تابستكملا ةفاكل  يماحلا  وھو   ، تاعازنلا تقو  لصافلا 
ةيامحو ةنامضو  ساسأ  شیجلا   . تارامثتسالا هنع  ثحبت  يذلا  رارقتسالل 

ءانب يسیئرلا  يدحتلا  ناك   ، تارامإلا ةلود  ةلاح  يفو   . ممألا نیب  مارتحاو 
ٍزاوم لكشب  لمعلاو   ، لخادلا رارقتسال  نماضو  جراخلا  ءادعأل  عدار  شیج 
ةرودلا لالخ  ةدحاو  ةيداحتا  ةلظم  تحت  ةیتارامإلا  تاوقلا  ةفاك  دیحوت  ىلع 
ماعلا لبق  يأ   ، ماوعأ ةسمخ  وھو   ، ةيداحتالا ةموكحلا  رمع  نم  ىلوألا 

.1976

لعفب ةمظتنم  ةقيرطب  يضمت  ماوعأ  ةثالث  لبق  اھتعضو  يتلا  يتطخ  تناك 
، ةلودلا يف  يرست  تناك  يتلا  ةديدجلا  حورلا  لضفبو   ، لاجرلا ةسامح 

اھیلع الّدع  نأ  دعب  ةطخلا  اكراب  نيذللا  دشار  خیشلاو  دياز  خیشلا  معدبو 
. يعم ًارارم  اھاعجارو 

ُتنك لاتقلل  ءادنلا  نّوبلي  يلاجر  ناك  امدنع 
نوكأ نأ  ىلع  ًاصيرح  ُتنك  .مهبناج  ىلإ  لتاقأ 

ةّحلسملا تاعازنلا  لاجرلا يف  دوقي  نم  لوأ 
رداغي نم  رخآو 

ةیلمع ةرادإ  ىلع  لمعلا  ُتأدب  ربمسيد 1971،  يف 2  داحتالا  سیسأت  روف 
متت نأ  ىلع  ديدشلا  يصرح  عم   ، ةیناطيربلا تاوقلا  نم  ماھملا  ّملست 
يف يكلملا  وجلا  حالس  ةدعاق  فرعأ  ُتنك   ، رْسيو ةسالسب  ةیلمعلا  هذھ 
لحاس ةوق   " مھنم تملست   ، ربمسيد يفو 22   . ةفرعملا َّقح  ةقراشلا 
وجلا حالس  نم  ةنوكملا  دحوملا " عافدلا  ةوق   " ىلإ تلوحت  يتلا  نامع "

دق ةوقلا  هذھ  تناكو   . درف وحن 2500  تمض  يتلا  ةاشملا  ةبیتكو  يكلملا 
ةقطنملا يف  رارقتسالاو  نمألا  طسبل  ماعلا 1951  يف  ایناطيرب  اھتلكش 

اومدخ نمم  نییناطيرب  مادختساب  ةمیخلا  سأر  ىلإ  يبظوبأ  نم  ةدتمملا 
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قلیفلا نم  مھمظعم  ةراعتسا  تّمت  دارفألا  نم  دودحم  ددعو  دنھلا  يف 
دي ىلع  تابيردت  اوّقلت  نمم  انینطاوم  ىلإ  ةفاضإلاب   ، ندرألا يف  يبرعلا 
، دانسإ ةيرسو   ، ةاشم ايارس  سمخ  ةوقلا  هذھ  تّمضو   . نییناطيربلا
، ةیبطلا ةيرسلاو   ، لغاشملا ةيرسو   ، بيردتلا ةيرسو   ، يكلساللا ةيرسو 

ةوقلا كلت  تلكش  دقو   . راغصلا میلعت  ةسردمو   ، ةيركسعلا ىقیسوملاو 
تارامإلا عافد  تاوق  ّمضتل  تعسوت  يتلا  ةحلسملا  انتاوقل  ًةبلص  ًةاون  ًاقحال 

ةوقو يبظوبأ  عافد  ةوقك  تارامإلا  ماكح  لبق  نم  تئشنأ  يتلا  ةیلحملا 
ةقراشلاب ينطولا  سرحلاو  ةمیخلا  سأرب  ةكرحتملا  ةوقلاو  يبد  عافد 

. نيویقلا مأل  ينطولا  سرحلاو 

انتاوق دیحوت  وھ  عافدلل  ًاريزو  يتفصب  هقیقحتل  ُتیعس  يذلا  لوألا  فدھلا 
ةیلكیھ ىلع  ةليوط  ةرتفل  ُتلمع  ماعلا 1976 . لولح  لبق  ةحلسملا 
راطإلاب ُتمزتلا  لعفلابو   ، ةیسمخلا ةيركسعلا  ةیجیتارتسالاو  ةدایقلا 
عافدلا ىلع  ةرداق  ةوق  ّيدل  تناك   . يسفنل هتعضو  دق  ُتنك  يذلا  ينمزلا 

. ماع ذنم  اھعقاوم  يف  ةدوجوم  يھو   ، موجھل انّضرَعت  لاح  يف  نطولا  نع 
. اھبجومب لمعلا  ءدبو  ةیجیتارتسالا  هذھ  ذیفنتل  قالطنالا  طقف  ّيلع  يقبو 

دشار خیشلاو  دياز  خیشلا  ةصاخب   ، تارامإلا ةداق  نم  لماك  نواعتب  ُتیظح 
شیج لیكشت  نع  رمثتو   ، ةفاك تارامإلا  نع  ّربعت  ةیجیتارتساب  جورخلل 
عالطالاو ةكراشملاب  ةداقلا  ءالؤھل  ةصرفلا  ُتحتأ  يننألو   . انبعشل يوق 

ُتیظح دقف  ؛  اھسفن ةیلمعلا  يف  امنإو  ةجیتنلا  يف  طقف  سیل  يأرلا  ءالدإو 
. ًاضيأ مھعیجشتبو   ، لماكلا مھمعدب 

ُتصرح امك   ، اھجاتحن يتلا  ایجولونكتلاو  تالآلا  ديدحت  نم  ُتّنكمت 
انك يتلا  تالآلاو  تادعملا  نم  ةعطق  لك  صحفو  ةبرجت  ىلع  يسفنب 
امو  ، انئارحص يف  حجنیس  يذلا  ام  ديدحتو  ةيؤر  ىلع  ًارداق  ُتنك   . اھبلجن
مواقیس يذلا  امو   ، ةفلتخملا سيراضتلل  ًابسانمو  ًالاّعف  نوكیس  يذلا 

ُّلك كردأ   . هسفن تقولا  يف  انلاجر  ةایح  ذقنيو  ةقراحلا  سمشلا  ةعشأ 
نیقي ىلع  اوناك  كلذلو   ، يتّمھم زاجنإل  يدھج  ىراصق  ُتلذب  يننأ  ماكحلا 
ىلع ردھ  ّيأ  نمضتت  ال  اھُتعضو  يتلا  ةینازیملا  نأب  انأ –  ُتنك  امك  – 

. قالطإلا

لالخ َبتُّرلا  يف  اوّجردت  نيذلا  لاجرلا  نم  ةاون  ّيدل  ناك   ، تقولا كلذ  يف 
دق تنكو   ، اھُتعضو يتلا  جماربلل  ًاقفو  میلعتلاو  بيردتلا  نم  تاونس  ثالث 

ُتلسرأو  ، ةقطنملا شویج  عم  ٍلاع  ىوتسم  ىلع  تاثداحم  ُتيرجأ 
يف ةكراشملل  ًالجر  نيرشع  نم  اھنم  ةدحاولا  نوكتت  ةریغص  تاعومجم 
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ةمظنأ يطّابض  مھفي  نأ  ّدب  ال  ناك   . ةقطنملا يف  تایلمعلا  بيردت  تارود 
ةبرجتب انمق  كلذلو   ، اھعم نواعتلا  ةیفیك  ىلع  اوفرعتيو   ، شویجلا كلت 
انناریج نم  ةعساو  ةلیكشتب  ةصاخلا  ةدایقلا  لكایھو  ةمظنألاو  ةحلسألا 
ایناطيرب ىلإ  ؛  جراخلا ىلإ  ًاطابض  انلسرأ  امك   . نادوسلاو رصمو  ندرألا  نم 

ًامدقت تققح  يتلا  ةيوبخنلا  يتعومجم  لضفبو   ، اذكھو  . اسنرفو ایلاطيإو 
مھل يتایحالص  ضعب  ضيوفت  نم  نكمتأس  يننأ  ُتكردأ   ، لعفلاب ًاظوحلم 
ىلع لمعلا  يل  ّىنستیس  هنأ  كلذ  ىنعمو   ، ةزیجو ةینمز  ةرتف  لالخ 

. لوطأ ًاتقو  بلطتت  تناك  يتلاو  عافدلا  ةرازو  ءاشنإ 

ىنبمل تاساسأ  عضو  َدَّرجم  يل  ةبسنلاب  عافدلا  ةرازو  ءاشنإ  نكي  مل 
يف دمتعت  ةرازولا  ةسسأم  نأ  فرعأ  ُتنك   . بتاكملا هیف  ّعزوتت  ديدج 
لالخ اھئشننو  اھمیقنس  ّانك  يتلا  تاكبشلاو  تاقالعلا  ىلع  لوألا  ماقملا 

عم تاعامتجالا  نم  لئاھ  ددع  دقعب  ُتأدب   ، كلذل  . نكمم تقو  رصقأ 
نم نوثوعبم  كانھ  ناك  امك   . ةقطنملا نادلب  يف  عافدلا  ءارزو  يئارظن 
الإ لمعلا  طغض  نم  مغرلا  ىلعو   . يموي لكشب  ًابايإو  ًاباھذ  نولقنتي  يفرط 
عم ضرعلا  ةحاس  يف  يحابص  بيردت  ّيأ  ّتوفأ  ّالأ  ىلع  ُتصرح  يننأ 
ىلع عالطالاو   ، ةقدب تاروطتلا  ةعباتم  ىلع  ًاصيرح  ُتنك  يننأل   ، يلاجر

. لوأب ًالوأ  تاّدجتسملا 
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ةيركسعلا تارودلا  ىدحإ  جيرخت  لالخ 

مايألا كلت  يف   . ةیعیبطلا انتایح  نم  ًاءزج  ةعاس  ةرشع  عستل  لمعلا  ناك 
اننأ ةیفافش  لكب  يلاجر  ىأرو   ، ًاضيأ تاّدعملل  ءارش  ةیلمع  لوأب  ُتمق 
ىلع ةداعسلا  ىفضأ  ام   ، كاذنآ ةرفوتملا  ةيركسعلا  تاّدعملا  لضفأ  انرتخا 
ثیح نم  ةياغلل  ًةبسانم   (Scorpion) نویبروكس "  " تابابد تناك   . عیمجلا
ْتلصو دقو   . ةيوارحصلا انسيراضت  اھبلطتت  يتلا  ةكرحلا  ةّفخو  نزولا 

(Aermacchi) يشتامريإ "  " تارئاطو  ، ساسكت نم   (Bell) لیب "  " تایحورم
. يسفنب اھِصحفب  ُتمق  اھلكو   ، ایلاطيإ نم  ةیبيردتلا 

https://books.yossr.com



تايّدحتلا نم  ریثكلا  ىلع  توطنا  دقف   ، ةمیظع مايألا  كلت  تناك  ام  ردقب 
. مھبناج ىلإ  لتاقأ  ُتنك  لاتقلل  ءادنلا  نّوبلي  يلاجر  ناك  امدنع   . رطاخملاو

ةّحلسملا تاعازنلا  يف  لاجرلا  دوقي  نم  لوأ  نوكأ  نأ  ىلع  ًاصيرح  ُتنك 
. رداغي نم  رخآو 

لتقمو  ، بالقنا ةلواحمو   ، لئابقلا ضعب  نیب  ةحلسم  تاعازن  عم  انلماعت 
تاديدھتو  ، ةیمیلقإ تارتوتو   ، تارئاط فاطتخا  تالواحمو   ، ةقراشلا مكاح 

انداحتا نأو   ، حیحصلا قيرطلا  يف  يضمن  اننأ  فرعن  انك  نكل   . ةرمتسم
ةوق الإ  تاونسلا  اھديزت  ال  ةحلسملا  انتاوق  نأو   ، موي دعب  ًاموي  خسرتي 
تاوقلا ءانبأ  نم  نیصلخملا  دوھجو  دشارو  دياز  ةمكحبو   . ًاروطتو ًامدقتو 
تاونسلا بعصأ  زواجت  دمحب هللا،   ، انعطتسا ةیلاعلا  مھتايونعمو  ةحلسملا 

ةلود نود  نم  اھیف  يبرعلا  ملاعلا  لُّیخت  نكمي  ال  يتلا  ةطقنلا  ىلإ  لصنل 
. ةدحتملا ةیبرعلا  تارامإلا 
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يباهرإ عم  راوح 

ماع 1973 اكورام |  وماسوأ  عم  ضوافتلا  لالخ 

. اكورام وماسوأ  همسا  ویلوي 1973،  يف  ناك  يباھرإ  عم  هتيرجأ  راوح  لوأ 
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مسا اھسفن  ىلع  تقلطأ  ةّحلسم  ةمظنم  يف  ًافورعم  ًامیعز  ناك 
ىلإ اھفادھأ  نیب  نم  ىعست  تناك  يتلا   ،" ينابایلا رمحألا  شیجلا  "
هذھ تماقأ   . ةیملاع ةروثب  ءدبلاو  ةینابایلا  ةموكحلاو  ةیكلملاب  ةحاطإلا 
ةیضقل ًامعد   ، نیطسلف ريرحتل  ةیبعشلا  ةھبجلا  عم  تاقالع  ةمظنملا 
ةلداعلا ينیطسلفلا  بعشلا  ةیضق  معد  لجأ  نمو   . ينیطسلفلا بعشلا 

ًابكار اھیلعو 118  ةرئاط  فاطتخاب  ةھبجلا  نم  رصانع  عم  اكورام  ماق 
. اھیف نم  عیمج  لتقو  ةرئاطلا  ریجفتب  نيدِّدھم 

لحل ءايربأ  لتق  نوديري  ؟  اھقطنم اذھ  ةعومجم  عم  مھافتلا  عیطتست  فیك 
نم نیمولظملا  ةدعاسم  يف  ةلوطب  لیجست  نوديري  نيرخآ ! ءايربأ  ةیضق 
عم تاعمتجملا  فطاعت  نّولغتسي  مھلتقو ! ىرخأ  ةعومجم  ملظ  لالخ 
ةقان الو  اھل  بنذ  ىرخأ ال  تاعمتجم  باھرإل  عابتألا  نوِدّنجیف  ةلداع  ةیضق 

. نولوقي امك   ، لمج الو  اھل 

ودعلا دارأ  اذإ   . نویباھرإ اھانبتي  نأ  يھ  ةلداع  ةیضق  يأل  هيوشت  أوسأ 
تاعمتجملا باھرإل  مھقيرط  لَّھسو   ، نییباھرإ اھل  رّخس  ةیضق  يأ  هيوشت 

. ةنمآلا

ةدیقعلا هذھ  نمو  قطنملا  اذھ  نم  ةليوط  دوقع  ربع  انتقطنم  تناع 
! قطنملا اذھ  قفو  سانلا  نم  فالآلا  تائم  لب  فالآلا  تدقف  لود   . ةملاظلا

يباھرإ ركف  ببسب  روطتلاو  ومنلا  نم  نینسلا  تارشع  تدقف  تاعمتجم 
. رربم يأ  نود  ءايربأ  حبذب  يھتنيو  ةلداع  ةیضقب  أدبي 

ةرئاط فاطتخاب  يغالبإ  متیل   ، يفتاھ ّنر  امدنع  ةيركسع  ةدعاق  يف  تنك 
راطم يف  طوبھلاب  نذإلا  اھبلطو  غنيوب 747،  زارط   ، ةینابایلا ةيوجلا  طوطخلا 
ةرشابم ُتھجوتو   ، عضولا لیصافتب  دشار  خیشلاو  دياز  خیشلا  ُتغلبأ   . يبد

. ةرئاطلا لوصو  لبق  ةمزاللا  تابیترتلا  ءارجإل  راطملا  ىلإ 

ةمداقلا تارئاطلا  ةفاك  هیجوتو  تارئاطلا  طبھم  ءالخإب  يرماوأ  ُتیطعأ 
ةرئاطلا انرظتناو   ، يقيرف عم  يعقوم  يف  ُتنك   . ةبيرق ىرخأ  تاراطمل 
تألتما ام  ناعرسو   ، ةبقارملا جرب  عم  لصاوتتو  يوجلا  انلاجم  لخدتل 

ىلع ةَفطتخملا  ةرئاطلا  طوبھب  ًانذإ  ُتیطعأف  نيرایطلا  تاوصأب  ةفرغلا 
. اھعون نم  ىلوألا  يھ  ةثداح  يف   ، ةدحتملا ةیبرعلا  تارامإلا  ةلود  يضارأ 

نیفطتخملل ةفاضإلاب  ةرئاطلا  ىلع  نم  يلامجإ  ناكو   ، ةرئاطلا تطبھ 
دق اوناك  نيذلا  ينابایلاو  نیینیطسلف  ةعبرأ  مھنیب   ، ًاصخش مقاطلاو 145 
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مادرتسمأ نم  ویكوط  ىلإ  ةھجتملاو  مقر 404  ةلحر   ، ةرئاطلا اوفطتخا 
دحأب لبانقلا  ىدحإ  ترجفنا  ثیح   ، ةئیس ةلاح  يف  ةرئاطلا  تناك   . ادنلوھب
ةبوجعأب ةرئاطلا  تجن   . روفلا ىلع  اھفتح  ىقلتل  ةأرما  يھو   ، نیفِطَتخملا

. تارامإلا ةلود   ، مالسلا ضرأ  ىلع  مالسب  تطبھو   ، راجفنالا كلذ  نم 

ربع اكورام  وماسوأ  فاطتخالا  قيرف  دئاق  توص  ءاج   ، اھطوبھ دعب 
ُتعفر  . ةلودلا يف  لوؤسم  صخش  عم  طقف  ثدحتلا  ًابلاطم   ، نوفوركیملا

نب دمحم  هل : تلق  ؟  تنأ نمو  لاق :  . كعم انأ  ثدحت ! هل : تلقو  ةعامسلا 
. موتكم لآ  دشار 

. مكتیضق اھنإ   . ةینیطسلفلا ةیضقلا  معدت  نأ  دب  ، ال  يبرع تنأ  نذإ  لاق :

. تارامإلا ةلود  يف  ءامتحالاو  ةرئاطلا  ةرداغم  نوديري  اوناك 

نأ نود  اذه  لك  نم  باكرلا  بعت  دقل  هل : تلق 
ّيلع در  باكرلا ! حارس  قلطأ  بنذ ، يأ  مهل  نوكي 

؟ ينمهفت له  ةرئاطلا ، رجفأس  رتوتم : توصب 

ينعد هل : تلق   . ويدارلا تاجوم  ربع  هجُّنشتو  هرتوت  زییمت  عیطتسأ  ُتنك 
مأ ًاماعط  نوجاتحت  لھ   . باكرلل بارشلاو  ماعطلا  نع  كلأسأ  ةيادبلا  يف 

؟ مكیفكي ام  مكيدل 

، ةحلسأ انيدلو   ، تارجفتم انيدل   ، عوضوملا ریغت  ال  رتوت : لكب  ّيلع  َّدر 
. باكرلا عیمج  لتقنسو 

. هبلاطم لوح  ءودھ  لكب  هعم  ثيدحلاو   ، هتئدھتب ُتأدب 

يننكمي نكلو ال   ، ًاضيأ نحن  انتیضق  ينیطسلفلا  بعشلا  ةیضق  ّنإ  هل  ُتلق 
. رخآ رمأ  يأ  يف  مكتدعاسم  يننكمي   . ًانمآ ًّارمم  مكحنم 
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مھقافر دحأ  قالطإ  هبلطم  ناكو   . رخآ بلطم  انيدل  معن  يل : لاق 
. لیئارسإ يف  نيزجتحملا 

ساسألا نم  ثدحتن  اننأ  دقتعت  لھ  هل : ُتلق  ًایعقاو ! نوكي  نأ  هنم  ُتبلط 
. مھعم تاقالع  يأ  انيدل  سیل  ؟  لیئارسإ عم 

.قمحأو لهاج  قيدص  نم  ريخ  لقاع  ودع 
نم ريثكلاب  تّرضأ  ىقمحلا  ءاقدصألا  ةرثك  لعلو 

ةلداعلا اناياضق 

عیطتسأ ّيلعل  نیینیطسلفلا  نیفطاخلا  دحأ  عم  ثيدحلا  هنم  ُتبلط 
هنكل هعم  راوحلا  ُتلواح   ، نیینیطسلفلا ةداقلا  دحأ  ىلإ  ينّلوح   . هعانقإ

. ينابایلا هبحاص  نم  ًاخارصو  ًارتوت  رثكأ  ناك 

ةربنلاب هعم  ثيدحلا  ُتعباتو   ، اكورام ينابایلا  فطاخلا  عم  ثيدحلل  ُتعجر 
بعشلل لصحي  ام  ىلع  ضارتعالا  نیب  ام  ضقانتلا  هل  ُتحضوأو  اھسفن 
نيرخآ صاخشأ  قحب  ةھیبش  عئاظف  باكترا  نیبو   ، ٍسآم نم  ينیطسلفلا 
ُتنكمت يننأ  عمو   ، ةرتفل اھتاذ  ةریتولا  ىلع  انیقب   . هذھ رظنلا  ةھجو  تابثإل 
ّططخي هنأ  جربلا  يف  نم  عیمجو  ُتفرع  يننأ  ّالإ   ، هتقث باستكا  نم 
يضفر يف  ًاحضاو  ُتنكو   ، ًاضعب انضعب  انمھف  دقل   . ةیلاتلا هتوطخل 

. هتابلطل ةباجتسالا 

، مايأ ةثالثل  هلاح  ىلع  عضولا  ّرمتساو   ، ةليوط تاعاسل  راوحلا  ّرمتسا 
يننأ افرع  امھنأل  يعم  مئاد  لصاوت  ىلع  دشار  خیشلاو  دياز  خیشلا  ناكو 
ىلإ َماعطلا  انلصوأو   . عضولا عم  لماعتلا  يف  يدحو  نوكأ  نأل  ةجاحب 
ًاصخش نأ  ىلع  ًالیلد  دجن  ملو  ةرئاطلا  ّمعي  ءودھلا  نأ  انيأرو   ، نیترم ةرئاطلا 

. ًاضيأ نیئداھ  نوفطاخلا  ادب  امك   ، ّىذأت دق 

: ويدارلا ىلع  اكورام  توص  ينءاج   ، رجفلا غوزب  عمو  يلاتلا  مویلا  حابص  يف 
هتوص يف  ناك  ؛  حيرم مون  ىلع  تلصح  نوكت  نأ  ىنمتأ   .. ریخلا حابص 
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. َمنأ مل  يننأ  فرع  هنأ  ودبي   . ةيرخسلا نم  ءيش 

قلطأ  ، بنذ يأ  مھل  نوكي  نأ  نود  اذھ  لك  نم  باكرلا  بعت  دقل  هل : تلق 
ةیضقلل انمعد  نع  ریبعتلل  ةبسانملا  ةقيرطلا  هذھ  تسیل  باكرلا ! حارس 
؟ ينمھفت لھ   ، ةرئاطلا رجفأس  رتوتم : توصب  ّيلع  در   . ةینیطسلفلا

مھفأ انأو   . ةینیطسلفلا ةیضقلا  لجأ  نم  لاضنلا  يف  انوخأ  تنأ  هل : ُتلق 
، كلذ رّدقنو   ، اھلجأ نم  براحت  يتلا  ةیضقلا  ةلادع  مّھفتأو   ، كعفاود ًامامت 
هاجت ةیناسنإلاب  ًاعیمج  ىلحتنو   ، ًاروبص نوكتو   ، ًامیكح نوكت  نأ  ّدب  نكلو ال 

: لوقيو خارصلل  دوعي  مث   ، ًانایحأ أدھي  ناك  مھحارس ! قلطأ   . ءايربألا ءالؤھ 
. نآلا ةرئاطلا  هذھ  ریجفت  عیطتسأ   . تارجفتملا نم  ریثكلا  يدل 

ىلع انقفاو  اننأب  بعتلاب  رعشي  أدب  يذلا  اكورام  تربخأ  ثلاثلا  مویلا  يف 
لوزن ىلع  قفاون  نل  اننكل   ، ءاش ثیح  اھب  قلطنیل  دوقولاب  ةرئاطلا  ديوزت 
ىلإ اھب  قلطنا  ةرئاطلا  ديوزت  دعب   ، ًالعفو  . ةلودلا يف  ءامتحالل  نیفطاخلا 

نوفطاخلا ماق  مث  ةرئاطلا  مقاط  عم  باكرلا  عیمج  قالطإ  مت  كانھو   ، ایبیل
مجح نأشب  ًابذاك  اكورام  نكي  مل   . يزاغنب راطم  يف  ةرئاطلا  ریجفتب 

انتاضوافم نأ  هللا  دمحأو   . ةرئاطلا نتم  ىلع  هعم  تناك  يتلا  تارجفتملا 
. باكرلاب اھریجفت  مدعب   ، لقعتلا نم  ًائیش  هیلع  تضرف 

نم ریخ  لقاع  ودع  ؛  ةایحلا يف  يل  ًامھم  ًاسرد  ةثداحلا  كلت  تلكش 
نم ریثكلاب  ّترضأ  ىقمحلا  ءاقدصألا  ةرثك  لعلو   . قمحأو لھاج  قيدص 

. ةلداعلا اناياضق 
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بال فـي ـ قنا
دا ـــ الا ة  ـــ يادب

. يسایسلا اھرارقتسا  برضا   ، لخادلا نم  ةلود  ریمدت  َتدرأ  اذإ 

، تاءالولا ليدبتو   ، تاءامتنالا رییغتو   ، فوخلا ّثبو   ، قاروألا طلخ  َتدرأ  اذإ 
. يسایسلا رارقتسالاب  كیلع 

قرف ىلإ  عمتجملا  میسقتو   ، تارماؤملاو سئاسدلا  رشن  َتدرأ  اذإ 
. يسایسلا رارقتسالاب  كیلع   ، تاعامجو

روتسدلا سيدقتو   ، ةلودلا ةبیھ  مارتحاو   ، نوناقلا ةوقو   ، مكحلا رارقتسا 
ةكرح نارودل  تامدقم  اھلك   . ةلودلا رارقتسال  تايدجبأو  تایساسأ  اھلك 

. ةایحلاو عمتجملا 

داحتالا نالعإ  دعب  يسایسلا  تارامإلا  ةلود  رارقتسا  برضل  ةلواحم  لوأ 
نم طقف  نيرھش  نم  لقأ  دعب   ، ةقراشلا ةرامإ  يف  مت  بالقنا  ربع  تثدح 

. ةلواحملا هذھل  يدصتلل  لوألا  لوؤسملا  ُتنكو   . داحتالا ةلود  نالعإ 

ِهْنأ دمحم  يل : لاق   . بالقنالا نع  هعم  ُتثدحت  امدنع  ًادج  ًامساح  دياز  ناك 
! ةعرسب عوضوملا 

ماعلا ذنم  ةقراشلا  ةرامإ  يمساقلا  رقص  نب  دمحم  نب  دلاخ  خیشلا  مكح 
دقو  . ةقراشلا ةرامإ  نع  ًالثمم  داحتالا  سیسأت  تاعامتجا  يف  كراشو   ،1965
ًاءزج ةقراشلا  تحبصأو  ربمسيد 1971،  موي 2  تقؤملا  روتسدلا  ىلع  ّعقو 

حامسلا نكمي  الو   . كلذ ىلع  ءانب  ةدحتملا  ةیبرعلا  تارامإلا  ةلود  نم 
يأب يعرشلا  اھمكاح  ىلع  بالقنالاو   ، اھماظن رییغتو   ، اھرارقتسا برضب 

. ناك نمث 

اذھو  ، هدوقي ناك  يذلا  نم  فرعأ  مل  يننكل   ، ًابالقنا كانھ  نأب  فرعأ  ُتنك 
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لكشب فقوملا  ريدقت  نكمي  ال  تامولعم  نود  نم   . رمألا يف  ام  بعصأ 
. حیحص

ّيلع َّدر  ؛  ةرشابم مھب  يسفنب  ُتلصتاو   ، رصقلا نع  ءابرھكلا  عطقب  ُترمأ 
ناطلس نب  رقص  خیشلا  سرح  انأ  لاق : ؟  تنأ نم  هل : تلقف   ، سرحلا دحأ 
ةروطخب دياز  خیشلا  ُتغلبأو   ، بالقنالا دئاق  وھ  نم  ُتفرعف   ، ةقراشلا مكاح 

. فقوملا

مكاح  ) يمساقلا رقص  نب  ناطلس  نب  رقص  خیشلا  وھ  بالقنالا  دئاق  ناك 
هدیيأتو ةیموقلا  هتاھجوتب  ًافورعم  ناك  يذلاو   ،( قباسلا ةقراشلا  ةرامإ 
هتكرحل نوكي  نأ  يسیئرلا  انفوخ  ناك  كلذل   . برعلا نییموقلا  ةسایسل 

نأ انفوخ  ناك   . مكحلا ىلع  يلخاد  فالخ  نم  ریثكب  قمعأ  ٌدعب  ةیبالقنالا 
. دلبلا جراخ  نم  نومعادو  عابتأو  راصنأ  هل  نوكي 

ىرخأ تایعادت  نم  ًافوخ   ، كرحتلا ةعرسب  دياز  خیشلا  ينرمأ  كلذل 
. فارطألا نم  فرط  يأ  نم  رقص  خیشلا  اھیلع  لصحي  نأ  نكمي  تادادمإو 

دناست يتلا  تاوقلا  مجح  فرعأ  نكأ  مل  يننأل  يبظوبأ  نم  تاوق  ُتبلط 
تاوقلا لوصو  ناكو   . ًاضيأ يدنع  نم  تاوق  كيرحتب  ُترمأو   ، رقص خیشلا 
ينھذ يف  رودي  ناك  ام  لك   . هلمحت ىلع  ًارداق  يندجأ  مل  ًاتقو  ذخأي 

نأ بالقنالا  اذھل  ديري  داحتالا ال  سیئر  نأبو   ، رطخ يف  داحتالا  نأب  اھتعاس 
ُتقلطناو  ، يناوعأ نم  نینثا  ُتبحطصا   . لاوحألا نم  لاح  يأب  حجني 

. دلاخ خیشلا  رصق  ىلإ  يسفنب 

تلصو يتاوق  نكت  مل   . فتاھلا ربع  رقص  خیشلا  عم  ُتثدحتو   ، َرصقلا ُتلصو 
ّنأكو  ، هعم ثدحتأ  ُتنك   . لخادلا يف  يتلا  هتاوق  مجح  فرعأ  نكأ  ملو   ، دعب
ًادبأ مھمامأ  لاجم  الو   ، ةظحل يأ  يف  رصقلا  محتقیس  ًاریبك  ًاشیج  يئارو 
نأب هفرعأ  ام  لك   . ًایكیتكت أطخ  مأ  ًايركسع  ءاھد  كلذ  ناكأ  يردأ  . ال  برھلل

. ًافیعض هفقوم  لعجتو  مصخلا  زھت  فقاوملا  هذھ  يف  ةعاجشلا 

ةوق ردصم  نم  ًاضيأ  هضوافأ  ُتنك   . ضوافتلا يف  أدبو  رقص  خیشلا  باجتسا 
ةرئاط كل  ُتزھج  ریخب  دلاخ  خیشلا  ناك  نإ  هل : ُتلق   . ةلماك ةیحالصبو 
هوركم دلاخ  خیشلا  باصأ  ناك  نإو  ؛  اھبحت ةلود  يأل  كعم  نمو  تنأ  كلقنت 

َّدر مث   ، رھد اھنأك  ًةھرب  تكس   . ءاشي ام  كیف  مكحي  دياز  خیشلل  كتّملس 
: هل تلقو   ، يقورع يف  ءامدلا  كيرحتب  ةلیفك  هتملك  تناك   . لتُق دلاخ  يلع :

. جورخلل طقف  قئاقد  سمخ  نذإ  كمامأ 
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نيذلا هعم  نم  سكع   ، مھيدايأ اعفري  نأ  نود  ناطلس  هنبا  هعمو  وھ  جرخ 
. مھتحلسأ نم  مھديرجت  دعب  ًابناج  هعم  نم  انزجحف  مھيدايأ  نیعفار  اوجرخ 
امو هتیشم  نم  ًاقلق  ُتنك   . ينفرعي نأ  نود  هوحن  يشمأ   ، ًامَّثلم ُتنك 
نأ فرعو   ، ًاملستسم ناك   . ٍلعف در  يأ  ِدبُي  مل  هنأ  الإ   ، هصیمق تحت  ئبخي 
دعب ًاوضع  هب  لبقت  نل  ةدیلولا  ةلودلا  نأبو   ، میلستلا الإ  همامأ  لاجم  ال 

. ةلودلل يسایسلا  رارقتسالا  ةعزعز  هتلواحم  دعبو   ، همع نباب  هلعف  يذلا 

امھُتعضوو هنباو  هتذخأ   . رصقلا ءاجرأ  يف  ًةرثانتم  ثثجلا  نم  ًاددع  ُتيأر 
امأو  . ةلودلا سیئر  امھیف  مكحي  ىتح  زجحلل  امھتلسرأو  ةرایس  يف 

مھقطانمل مھُتلسرأ   . مھب رَّرغملا  نم  اوناكو   ، مھرثكأ فرعأ  ُتنكف   ، ةیقبلا
ىلع ًاصيرح  ُتنك   . ديرأ يذلا  تقولا  يف  مھئاعدتسال  اھفرعأ  ُتنك  يتلا 
تاروطت غلاب  قلقب  عباتي  دياز  خیشلا  ناكو   ، ةعرس ىصقأب  رمألا  اذھ  ءاھنإ 

ال هنأب   ، يب هتالاصتا  لالخ   ، ةرم نم  رثكأ  ّيلع  دكأ  يذلا  بالقنالا  اذھ 
. لاوحألا نم  لاح  يأب  حجني  نأ  بجي 

دمحم نب  ناطلس  روتكدلا  خیشلا  هوخأ  دلاخ  خیشلا  دعب  مكحلا  ملتسا 
. رارقتساو راھدزاو  ریخ  لكب  ةمسابلا  ةرامإلا  دوقي  لاز  ام  يذلا  يمساقلا 

، داحتالا ةيادب  عم  ًةیساقو  ًةديدش  ًةبرجت  تناكو   ، بالقنالا ةحفص  انيوط 
نأبو  ، نيریثكلل ًاعمطمو  ًاضغو  ًادیلو  لاز  ام  داحتالا  نأب  اھدعب  ُتسسحأ 
داحتالا رارقتسا  نأبو   ، ةریسيو ةلھس  ًةمھم  نوكت  نل  داحتالا  اذھ  ةيامح 

عمو مئاد  ٌّبُقرت  يب  ناك   . جراخلا نم  هئادعأ  لبق  لخادلا  نم  هؤانبأ  هُّزھي  دق 
ينأب ركذأ  . ال  أوسألل ًادادعتسا  هیلع  َّدرأل  ًافقاو  ُزفقأ  ُتنك  يفتاھل  نینر  لك 

. تاونسلا كلت  يف  يفتاھ  ىلع  ًاسلاج  ُتددر 

هدیب يناطعأ   . هترایس يف  وھو  بالقنالا  ءاھنإ  دعب  دياز  خیشلا  ُتیقتلا 
. دمحم اي  تنأ   .. تنأ يل : لوقي  هنأكو   ، ةوھق ناجنف  مث  تارمت 

اھاقلتأ ركش  ةداھش  لمجأو  ةأفاكم  َمظعأ  تارمتلاو  ةوھقلا  ناجنف  ناك 
. يتایح يف 
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32
رباع باهرإ 

دودحلل

ماع 1977 ازناھتفول |  ةیناملألا  ةيوجلا  طوطخلل  ةعباتلا  توھسدنال "  " ةرئاط

اھیف اھل  سیل  تاعارصو  تامزأل  اّھرج  متي  نأ  ةلود  يأل  ثدحي  دق  ام  أوسأ 
نم ٌباھرإ  كیتأي  نأ  يلثم  نمأ  لجرل  ثدحي  دق  ام  أوسأ   . لمج الو  ٌةقان 

. ءايربألا حاورأ  قاھزإ  بَّنجتتو  هعم  لماعتتل   ، دودحلل رباع   ، كدلب جراخ 
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ُترعش ام  ًاریثك  يننإ  ىتح   ، ماودلا ىلع  يفیلح  رتوتلا  ادب  ماع 1977  يف 
ًةجیتن يموعلب  ىلإ  ةدعملا  ضمح  لوصو  ببسب  ةرارملا  معطبو  ةقَرحلاب 

. يقورع يف  نیلانيردألا  ةبسن  عافترال 

ةعاسلا يف  عافدلا  ةرازو  يف  اھُتسأرت  يتلا  تاعامتجالا  دحأ  يف 
،" ازناھتفول  " ةكرشل ةعبات  غنيوب 737 "  " ةرئاط ُتعبات   ، ًاحابص ةعباسلا 

ةلحرلا تناك   . اھمقاط دارفأ  مھیف  نمب  ًاصخش  اھنتم 91  ىلعو  تفطُخ 
راطم ىلإ  اینابسإ  يف  اكرويام  يد  املاب  راطم  نم  ةھجتملا  مقر 181 

ةیبعشلا ةھبجلا  ءاضعأ  نم  ةعومجم  اھتفطتخا  امدنع  ایناملأب  تروفكنارف 
يف نینوجسم  مھل  قافر  حارس  قالطإب  ةبلاطملل  نیطسلف  ريرحتل 

. ةیبرغلا ایناملأ 

ةرئاطلا نع  ةدراولا  ءابنألا  ةعباتم  ىلع  ُتصرحو  يھابتنا  ُتّزكر  ام  ٍببسل 
كشو ىلع  ًاللج  ًارمأ  نأب  ئطخي  ال  ٌساسحإ  ّيدل  ّدلوتو   ، لوأب ًالوأ 
تاروطت ىلع  عالطالل  ةرم  نم  رثكأ  يلمع  ُتعطق  حابصلا  يفف   . ثودحلا

ُتفرع مث   ، فتاھلا سرج  ّنر  املك  قلقلا  ينباصأو   ، اھتاّدجتسمو ثادحألا 
الب ُتكردأ  اھدنعو   . نيرحبلا ىلإ  اھنمو  اكنرال  ىلإ  اوھجتا  نیفطاخلا  نأ 
لاح يف  نیینيرحبلا  انتوخإ  ةدعاسمل  دادعتسالا  انیلع  نأ  كش  ىندأ 

. معدلل اوجاتحا 

ةرئاطلاب ةقلعتملا  ءابنألا  ةعباتمل  ينعفد  ام  وھ  ببسلا  اذھ  نأ  ُتدقتعا 
؛ ّيلع رطیس  يذلا  ساسحإلا  ثعبم  ًاقحال  يل  حضتا  نكلو   ، ةفوطخملا

. يبد ىلإ  هجتتس  يھ  اھ   ، نيرحبلا يف  دوقولاب  ةرئاطلا  ّدوزت  دعبف 

رودي ناك  ام  اذھ   ، ..." 91 ، ًاحور  91 ، ةسمخلا ةرئاطلا  مقاطو  ًارفاسم   86"
. اھنیح يسأر  يف 

اوِملْعأ نیتریبك : نیتوطخب  بابلا  ُتلصو  نأ  روف  يلاجرل  رماوألا  ُتیطعأ 
، ةرئاطلا مقاطو  ًارفاسم   91  " ةرابع تلظو  دشار ! خیشلا  اوِملْعأ  سیئرلا !
نیتس ُتیضمأ   . راطملا ىلإ  قربلا  ةعرسب  ُتھجتا  مث   ، يسأر يف  رودت  ..." 91
يذلا تقولا  وھو   ، فقوملا عم  فرصتلل  مھتئیھتو  يلاجر  دادعإ  يف  ةقیقد 
ماقرألا هذھ  تلظ  ؛  ..." 91 ،60  " . يبد ىلإ  نيرحبلا  نم  ةلحرلا  هقرغتست 

. ةبقارملا جرب  ىلإ  ُتلصو  ىتح  هرداغت  الو  ينھذ  يف  ددرتت 

ومس عم  ثدحتلل  فتاھلا  ةعامس  ُتكسمأ   ، ةبقارملا جرب  يلوخد  لاح 
ٍتقو ىلإ  جاتحأ   . تقولا نم  ديزملا  ىلإ  ُتجتحا  دقف   . يدلاوو دياز  خیشلا 
نع ًادیعب  ةّحلسملا  تارایسلاو  نیصّانقلا  عيزوتل   ، ةقیقد نم 60  رثكأ   ، ٍفاك
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لیصافت ىلع  هعالطا  دعب   . ةیبطلا قرفلا  لیكشتو   ، نیفطاخلا ىأرم 
تالماجملا انّیطختو   ، ٍناوث لالخ  يلاصتا  ىلع  دياز  خیشلا  ومس  ّدر   ، عضولا

دئاقلا نم  ُتبلطف  ؟  جاتحت اذام  ينربخأ   ، دمحم يل : لاق  مث  ةیحتلاو 
نم ًاقالطنا   ، ةرئاطلا عم  لصاوتلاب  نذإلا  يئاطعإ  ةحلسملا  تاوقلل  ىلعألا 

. اھیضارأ ىلع  ةفوطخم  ةرئاط  ّيأ  طوبھب  حمست  ال  تارامإلا  نأ  ةركف 
ةظحللا ىتح  ًاكسامتم  ىقبأس  يننأ  نّقیتم  وھو  هتقفاوم  ىلع  ُتلصح 

. فقوملا عم  لماعتلل  يلاجر  ُتددعأ  نأ  دعب  ةریخألا 

ةبقارملا جرب  نم  ةرئاطلا  ُتبطاخ   ، ءيش لك  زیھجت  نم  انیھتنا  امدنع 
. طوبھلا كنكمي   ، ضرألا ىلع  طوبھلاب  كل  ّحرصن   ، ازناھتفول ةلحر  ًالئاق :
ءانثأ هلكش  ّلیخت  تلواحو   ، ّيلع ّدر  يذلا  رایطلا  توص  ىلإ  ُتعمتسا 
انھو  ، ضرألاب ّتكتحا  يتلا  اھتالجع  لزنُت  يھو  غنيوبلا 737"،  لـ" انتبقارم 

. بیصع فقوم  يف  اننأ  انفرع 

ألمو نوفوركیملا  ىلع  نیفطاخلا  دحأ  ىلوتسا   ، ةرئاطلا تطبھ  امدنع 
هعامس عیطتسأل  ًادج  ًائداھ  ُتنك   ، كلذ لالخو   . هتوص ىدصب  جربلا 
ّفرعي وھو  هیلإ  ُتعمتسا   . ذاقنإلل برقأ  باكرلا  حاورأ  تدبو   ، هیلع مكحلاو 

. ةرئاطلل ءاملاو  ماعطلا  لاصيإ  ىلع  ُتقفاو  مث   ، هتابلط مّدقيو  هسفنب 

لیلحتلا قيرف  ىلإ  ْجتحأ  ملو   ، فطاخلا عم  ثيدحلا  رارمتسا  ىلع  ُتصرح 
ریغو ًابرطضم  ناك  دقف   . يمامأ يذلا  لجرلا  ةیلقع  مییقتل  يسفنلا 

ٍصخشل ةیلقعلا  ةلاحلاب  ةنوھرم  باكرلا  ةایح  نأ  ًاروف  يل  حضتاو   . نزاوتم
لوح ةموھفم  ریغو  ةریبك  ةعرسب  ثدحتي  ناك   . ةظحل ّيأ  يف  راھني  دق 

. ملاعلا نومكحي  يذلا  نییلايربمإلا  هئادعأ 

ةعامج يف  ءاضعأ  مھل  قافر  حارس  قالطإ  نیفطاخلا  بلاطم  نم  ناكو 
ةعامج يھو   ،" فوھنيام – رداب  " ةعومجم مساب  ةفورعملا   ، رمحألا شیجلا 
نوجسلا يف  تابوقع  نوضقي   ، ةیبرغلا ایناملأ  يف  ةحلسم  ةيراسي 

. ةیناملألا

راد  . ةعاس نیعبرأو  ينامث  ةدمل  ًادبأ  قطنملا  عبتي  ال  ٍلجر  عم  ُتثدحت 
هنم ُتبلط   ، اھنیب طبار  ةریثك ال  ىرخأ  تاعوضوم  نعو  هتلئاع  نع  ثيدحلا 
ُتنك يننكلو   ، هتابلط لك  عم  بواجتأ  مل   . ضفر هنكل   ، ًارارم مالستسالا 
ةرتفل لاصتالا  ُتعطق   . باكرلا نم  ّيأ  لتقب  ددھي  امدنع  روفلا  ىلع  هئّدھأ 
ماعطلا انلصوأو   ، ةیناملألا ةموكحلا  يف  نیلوؤسملا  عم  ثدحتلل  ةزیجو 

ًارداق نكأ  ملف   ، ةرئاطلا نم  بارتقالا  ّيلع  ناك   . ةرئاطلل تامزلتسملاو 
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، مھتالئاعب ُتركف   . مھنع ًادیعب  سلاج  انأو  مقاطلا  وأ  باكرلا  ةدعاسم  ىلع 
نأ ُتفرع   . ةرئاطلا هذھ  يف  ًافوطخم  ناك  يتلئاع  نم  ًادرف  نأ  ول  ُتلیختو 
تناك ىلثملا  ةقيرطلا  نإف  اذل   ، حور قاھزإ  ىلإ  يدؤتس  ةئطاخ  ةوطخ  ّيأ 

، نوديري ام  ىلع  اولصحي  نل  مھنأب  نیفطاخلا  عانقإو   ، ضوافتلاو راظتنالا 
. مالستسالا مھیلع  نأو 

تارامإلا نأ  نوفرعي  امدنع  دوقولا  نم  ديزملا  نوبلطیس  مھنأ  ًادكأتم  تنك 
ينامثلا تاعاسلا  دعبو   ، نيرفاسملا ةایح  لباقم  نییباھرإلا  يمحت  نل 

هفرعأ ُتحبصأ  يننأ  معزأ  لجرلا  اذھ  عم  اھیف  ُترواحت  يتلا  نیعبرألاو 
ةرتف ذنم  ًاعم  نوشیعي  نوریثك  صاخشأ  هفرعي  نأ  نكمي  امم  رثكأ   ، ًادیج

نیفطاخلا عنمل  دوقولاب  ةرئاطلا  ديوزت  ىلع  انقفاو   . ًاضعب مھضعب  نع  ةليوط 
نأ ىلإ   ، قئاقد رشع  لك  رخآلا  ولت  ًادحاو  باكرلا  لتقب  مھدیعو  ذیفنت  نم 

. ةرئاطلا ترداغ 

ىلع رانلا  قالطإب  نیفطاخلا  دحأ  ماق   ، ندع ىلإ  ةرئاطلا  تلصو  امدنع 
مسا ناك   . مھتابلط ّىبلُت  يك  جردملا  ىلع  هتثج  اومرو  ةرئاطلا  نتباك 
ُتضمغأ املك  هتوص  عمسأ  انأو  ةدع  مايأ  ترمو   . ناموش نغروي  رایطلا 

امدنع  . يبد نم  هترئاطب  علقأ  امدنع  هیلإ  ثدحت  صخش  رخآ  انأف   ، ّينیع
ُتعمسو  ، نتباك اي  هللا  كامح  تلق :  ، تعفتراو انجردم  نم  ةرئاطلا  تعلقأ 

. ينعمس هنأ  ىلإ  هنم  ةراشإ  يف  نوفوركیملا  توص 

نم ديزملا  ىلع  اولصحو  نیفطاخلا  بلاطم  ةیبلت  تمت   ، رایطلا لتقم  دعب 
دعاسي نأ  ُتوعد هللا   . لاموصلا يف  وشيدقم  ىلإ  اوھجتاو  ندع  يف  دوقولا 
ُترعشو  ، ةبیصعلا تاعاسلا  هذھ  لالخ  ةرئاطلا  هذھ  يف  نيرفاسملا 
تمھاد باھرإلا  ةحفاكمل  ةیناملأ  زودناموك  ةدحو  نأ  ُتملع  امدنع  ةحارب 
نیفطاخلا نم  ةثالث  ىلع  ءاضقلا  دعب  باكرلا  تّررحو   ، حاجنب ةرئاطلا 

لكب اورثأتسا  نيذلا  باكرلا  نم  ّيأ  لتقُي  مل  ةأرما .) يھو   ) مھعبار لاقتعاو 
، ىذألل ةرئاطلا  مقاط  ضرعتي  ملو   ، ةزیجو ةرتفل  يملاع  اوحبصأو  يمامتھا 

. ىدس هحور  تقھزُأ  يذلا  نتباكلا  الإ 

ٌحور هیلإ  تفیضأو   ، يھتني نل  هنأك   ، ةياغلل ًاليوط  اذھ  ربوتكأ  رھش  ناك 
نيذلا باھرإلا  اياحض  ةمئاق  ىلإ   ، تارامإلا ضرأ  ىلع  تقھزُأ  ىرخأ  ةئيرب 

. يناملألا رایطلا  مھرخآ  ناك 

يروسلا ةیجراخلا  ريزو  عم  اھُترضح  يبظوبأ  يف  تاعامتجا  كانھ  تناك 
. ةقطنملا يف  عضولا  لوح  تاثحابملاب  ًائیلم  ًاموي  ناك   . مادخ میلحلادبع 
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لیق امیف  ُتركفو   ، يبد ىلإ  ًاھجتم  ًادئاع  ةرایسلا  ُتبكر  امدنع  ًاقلق  ُتنك 
ىلع فراش  يذلا  ربوتكأ  رھش  يف  ةرارحلا  تاجرد  ضافخناب  رعشأ  انأو 
ئراط لاصتا  يناتأ  امدنع  قيرطلا  بناج  ىلع  يترایس  ُتفقوأ   . ءاھتنالا
أبنلا ُتیقلتو  ةعامسلا  ُتعفر   ، يترایس يف  يكلساللا  ويدارلا  ربع 

. مداصلا

راطمب فرشلا  ةعاق  ىلإ  هقيرط  يف  مادخ  میلحلادبع  ةیجراخلا  ريزو  ناك 
ةرداغلا تاصاصرلا   . روجأم لتاق  نم  ران  قالطإل  ّضرعت  امدنع  يبظوبأ 
تارامإلاب ةیجراخلا  نوؤشل  ةلودلا  ريزو   ، شابُغ نب  فیس  تباصأو  هتأطخأ 
هطاشن لماكب  ناك  هنأ  ریكفتلا  ّيلع  بعصلا  نم  ناك   . هقفاري ناك  يذلا 
ریثكلا هيدل  لاز  امو   ، هئاطع ةمق  يف  وھو  تام  دقل   . قئاقد لبق  هتيویحو 

؛ ةوسقلا هذھب  نوكي  نأ  ناسنإ  يأل  فیك  يسفن : يف  ُتلءاستو   . همدقیل
؟! ةطاسبلا هذھب  ٍحور  قاھزإ  ىلع  مدْقي  نأ 

نم لعجأ  نأ  يسفن  ُتدھاع  دقف   ، رربملا ریغ  فنعلاو  لتقلا  ُتقمأ  ينألو 
لخاد فنعلل  رظنأ  ُترصو   . هیف شیعي  نم  لكل  ًانئمطم  ًانمآ  دلبلا  اذھ 

. ًایصخش ينّسمي  هنأك  اندودح 
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33
ةمهملا زاجنإو  ..تاوقلا  ديحوت 

ةحلسملا تاوقلا  تاعفد  ىدحإ  ميركت  لالخ  ناطلس  نب  دياز  خیشلا  عم 

، يتریسم يف  ًارخف  مايألا  رثكأ  نمو   ، يتایح يف  تاطحملا  مظعأ  نم 
دیحوت ؛  ينطو ةمدخ  يف  يتلحر  ءانثأ  اھتیلوت  يتلا  ًايّدحت  ماھملا  رثكأ  نمو 

. تارامإلا ةلود  يف  ةحلسملا  تاوقلا 
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تناك  . ةیساسأ اھنكل   ، ينطولا ىوتسملا  ىلع  ةساسح  ةمھم  تناك 
. قیقحتلل ًةلباق  اھولعج  طابضلاو  دونجلا  نم  نطولا  ءانبأ  نكل   ، ةبعص ًةمھم 
، داحتالا تارمث  رخآ  دعب  ًاموي  نوري  اوناكو   ، داحتالا حور  مھیف  يرست  تناك 

مھنطو ىلع  نوفاخيو  ةقطنملاب  فصعت  ٍبورحو  ٍتامزأ  نودھاشي  اوناكو 
. ةدحوم ةبراض  ةوق  نود  نم 

دحأ لاق  امكو  نكل   . اھب ةصاخ  عافد  تاوق  كلتمت  ةیلحملا  تارامإلا  تناك 
ًادوجوم ناميإلا  اذھ  ناكو   . ةدحوم نكت  مل  ام  ةفیعض  ةوق  لك  ةفسالفلا :

يف قمعب  ًاخسارو   ، ماكحلا عیمج  نادجو  يفو   ، يتارامإ لك  قمع  يف 
. هلجأ نم  توملا  ىلع  نطولا  اودھاع  نيذلا  دونجلاو  طابضلا  ةفاك  سوفن 

هؤامو  ، نطولا هبارت   ، ةرجشلاك داحتالا  ًامئاد : يئالمزل  لوقأ  ُتنك 
هتّاوق يھ  ةرجشلا  هذھ  عذجو   ، ناسنإلا هترمثو   ، اھمدقن يتلا  تایحضتلا 

نأ ّدب  ال   . ًاقرفتم وأ  ًاككفم  وأ  ًافیعض  عذجلا  نوكي  نأ  نكمي  الو   . هشیجو
نم اھتيامحو  ةرجشلا  لمح  عیطتسي   ، ًابلص  ، ًايوق  ، ًادحاو ًاعذج  نوكي 

، ًاعم لمعن  نأ  انمُّدقت   ، ًاعم نوكن  نأ  انحاجن  مھل : لوقأ  ُتنك   . فصاوعلا
ءيش لك   . انقيدص لبقتسملا  نوكیسو   ، ًاعم نوكن  نأ  يھ  ةيادبلا 

، لیلقلا لعفن  نأ  نكمي  اندحو   . ًاعم نوكن  نأ  انعطتسا  اذإ  ًالھس  نوكیس 
. ریثكلا لعفن  نأ  نكمي  ًاعم 

ةرودلا لالخ   . ةحلسملا تاوقلا  دیحوتل  طقف  ماوعأ  ةسمخ  انيدل  ناك 
ةلكیھلا يف  ةطخ  ُتعضو   ، ةيداحتالا ةموكحلا  رمع  نم  ىلوألا 

، ماكحلاو دشارو  دياز  اھدمتعا   . كلذ قیقحت  لجأ  نم  ةیجیتارتسالاو 
. صالخإ لكب  ةيركسعلا  انتادحو  ةفاك  اھیلع  تلمعو 

موسرملا هاجتالا  يف  يضمتو   ، ةقثاوو ةداج  اھنكل   ، ةجِّردتم انتاوطخ  تناك 
ىّمسم رییغتب  عافدلل –  ًاريزو  يتفصب  ًارارق –  ُتردصأ  ماعلا 1974  يف   . اھل

ملعو راعش  رییغت  عم   ،" ةيداحتالا ةحلسملا  تاوقلا   " ىلإ داحتالا  عافد  ةوق 
ةوقلا تابترمو  میظنتلاو  ماھملاو  تابجاولا  ىلع  تیقبأ   . ةديدجلا ةوقلا 
ةوقلا ةدایقل  زكرمتلا  عقاوم  سفن  ىلع  ُتیقبأ  امك   ، اھسفن ةيرشبلا 
يتلا ةیئاھنلا  ةروصلا  نع  ّربعت  ًةوطخ  تناك   . بيردتلا زكرمو  ايارسلاو 

، ةاشم ايارس  عبس  نم  تاوقلا  تنوكت   . نیماع نم  لقأ  لالخ  اھديرن 
ةيرسو  ، تالظملا ةيرسو   ، دانسإلا ايارسو   ، برقعلا تاعردم  ةيرسو 

عم  ، رشابملا يفارشإ  تحت  تاوقلا  هذھ  تناكو   ، دالوألا ةيرسو   ، لابشألا
. يھ امك  ةیلحملا  تارامإلا  عافد  تاوق  ءاقب 
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انيدل ةیلاتقلا  تالیكشتلا  ةفاك  ريوطت  يف  ًاریبك  ًاطوش  ُتعطق  دق  ُتنك 
ةدیقعب مازتلالا  عم  انتاوق  يف  يرادإلاو  يرانلا  دانسإلا  ةمظنأل  ةفاضإلاب 

تناك  . دالبلا ةدایس  ةيامحو  سفنلا  نع  عافدلا  ئدابم  نم  قلطنت  ةیلاتق 
نم ًّاوج  ضرفت   ، لیئارسإ عم  ةیبرعلا  تاھجاوملا  ةصاخبو   ، انلوح تاریغتملا 
ةیبرع ةوق  لیكشت  وحن  ًامئاد  عفدتو   ، ةقطنملا يف  مئادلا  رارقتسالا  مدع 

. نیصبرتملا ءادعألل  ًاعدارو   ، ءاقشألل ًادنسو   ، نطولل ًاجایس  نوكت  ةديدج 

هدعب ُتسسحأ  يذلا  يخيراتلا  ثدحلا  ناك  ماعلا 1976،  نم  ويام  يفو 6 
، تزجنُأ ةّمھملا  نأ  ُتسسحأ   . يدلاولو دياز  خیشلل  يدعوب  ُتیفو  يننأب 

. تلكشت دق  انتلودل  ةیقیقحلا  ةوقلا  نأو   ، تنأمطا سوفنلا  نأو 

يخيراتلا ثدحلا  ناك  ماعلا 1976 ، نم  ويام  يف 6 
خيشلل يدعوب  ُتيفو  يننأب  هدعب  ُتسسحأ  يذلا 

نأو تزُجنأ ، ّةمهملا  نأ  ُتسسحأ  .يدلاولو  دياز 
انتلودل ةيقيقحلا  ةوقلا  نأو  تنأمطا ، سوفنلا 

تلكشت دق 
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ناطلس نب  دياز  خیشلا  عم 

تاوقلا دیحوتب  داحتالل  ىلعألا  سلجملا  نم  ٌرارق  مویلا  كلذ  يف  ردص 
هل روفغملا  ةسائربو   ، يبظوبأب ةخيرم  وبأ  ةقطنم  يف  كلذو  ةحلسملا 

سلجملا نایب  ردص  ثیح   ، نایھن لآ  ناطلس  نب  دياز  خیشلا  هللا  نذإب 
: يلاتلا ىلع  صني  يذلاو   ، عافدلل ىلعألا 

نایكلا معدل  رمتسملا  انیعس  نم  ًاقالطنا  هنإ  "
هنمأو هرارقتسا  زيزعتو   ، هناكرأ دیحوتو   ، يداحتالا
ضرفت يتلا  ةیخيراتلا  ةیلوؤسملاب  ًاناميإو   ، همدقتو

لك ةباذإو   ، راثيإلاو درجتلا  حورب  لمعلا  انیلع 
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قیقحتو  ، يتاذلا انلعافت  قوعت  يتلا  زجاوحلا 
ًةباجتساو  ، ةلودلا تاسسؤمل  لماكلا  جامدنالا 

ىلعألا سلجملا  ءاضعأ  ومسلا  باحصأ  ةبغرل 
تاعلطتو لامآ  قیقحت  وحن  قالطنالا  نم  داحتالل 

دحاو ملع  تحت  ةحلسملا  تاوقلا  جمد  مت   ، بعشلا
يمحي يذلا  يوقلا  جایسلا  نوكتل   ، ةدحاو ةدایقو 

". برعلل ةوقك  يوقلا  اھرود  يدؤتو  نطولا 

دئاقلا  ، هارث هللا  بیط   ، دياز خیشلا  ةلودلا  سیئر  حبصأ   ، مویلا كلذ  يف 
لآ دياز  نب  ةفیلخ  خیشلا  ومسلا  بحاصو   ، ةحلسملا تاوقلل  ىلعألا 
ىرخأ ةرم  يتیمست  تمتو   ، ةحلسملا تاوقلل  ىلعألا  دئاقلا  بئان  نایھن 
نوكتت ةحلسملا  تاوقلل  ةماعلا  ناكرألل  ةسائر  لیكشت  متو   . عافدلل ًاريزو 

. نيدعاسم ةثالثو  ناكرألا  سیئر  نم 

همحر هللا،  ، دياز خیشلا  عافدلل  ىلعألا  سلجملا  سیئر  نم  رارق  ردص  امك 
تحت ةيوجلاو  ةيرحبلاو  ةيربلا  ةحلسملا  تاوقلا  دیحوت  ىلع  صن  يذلا 
لمشو ةحلسملا ." تاوقلل  ةماعلا  ةدایقلا   " ىمست ةدحاو  ةيزكرم  ةدایق 
ةیلامشلا ةيركسعلا  ةقطنملا  يھ : ةيركسع  قطانم  ثالث  ءاشنإ  رارقلا 

ةوق  " ةیبرغلا ةيركسعلا  ةقطنملاو   ،" ًاقباس ةمیخلا  سأرب  ةكرحتملا  ةوقلا  "
يبد عافد  ةوق   " ىطسولا ةيركسعلا  ةقطنملاو   ،" ًاقباس يبظوبأ  عافد 

". ًاقباس

داحتالا شیج  تاوق  ةفاك  مضيو  كومریلا  ءاول  ءاشنإ  رارقلا  نمضت  امك 
كلذكو ؛  نيویقلا مأ  ةرامإ  سرحو  ةقراشلا  ةرامإ  يف  ينطولا  سرحلاو 
دھاعم ىلإ  ةفاضإلاب  ةيوجلا  تاوقلا  ةدایقو  ةيرحبلا  تاوقلا  ةدایق  ءاشنإ 

، ةاشملا ةسردمو   ، ةيركسعلا يناثلا  دياز  ةیلك  لثم  ةیسیئرلا  بيردتلا 
. ةیعفدملا ةسردمو   ، عوردلا ةسردمو   ، نییلظملا ةسردمو 

ةداقلا مالعأو   ، يركسعلا يزلاو  راعشلاو  يركسعلا  ملعلا  دیحوت  متو 
. مھبصانم فلتخم  ىلع 

لبق ماعلا 1968،  ذنم  اھیلع  لمعلا  ُتأدب  يتلا  ةمھملا  ُتزجنأو   ، دیحوتلا مت 
يذلا ةريدسلا  بوقرع  عامتجا  نم  نيدئاع  انك  امدنع   ، ماوعأ ةثالثب  داحتالا 
نلعنس دشار : خیشلا  يل  لاق  امدنع   ، دشار خیشلاو  دياز  خیشلا  ّمض 
ماعلا يف  الإ  يسفن  أدھت  مل   . داحتالا ةيامح  كتیلوؤسم  نوكتسو   ، داحتالا
میكح دئاقو   ، دحاو راعشو   ، دحاو ملع  تحت  اھعیمج  تاوقلا  تدحوت  امدنع   1976

https://books.yossr.com



. نایھن لآ  ناطلس  نب  دياز  خیشلا  وھ  دحاو 

ًةوق ُتینبو   ، يقتاع ىلع  تعضو  يتلا  ةنامألا  تيدأ  يننأ  اھموي  تسسحأ 
ةيوق ةلودل  ةخسار  تاساسأ  عضو  يف  ُتمھاسو   ، يدلب يمحتس  ًةبراض 
قیقحت نع  ودع  يأ  اھلقرعي  نلو   ، ءيش يأ  اھفقوي  نل   ، ةدایس تاذ  ةباھُم 

. ةرادج نع  اھقحتست  ةيومنت  ةزجعم  ءانب  يف  اھتاحومطو  اھمالحأ 
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نيب  1979

مالسلاو برحلا 

موتكم لآ  دیعس  نب  دشار  خیشلا  يدلاو  عم 

ةكرعم نیب  تارایتخا   ، دارفألا لاح  اھلاح   ، ةبعص تارایتخاب  لودلا  رمت 
وأ ءانبلا  يف  اھدراوم  رامثتسا  نیب  تارایتخا   ، ةسایسلا كراعم  وأ  ةیمنتلا 
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. برحلا وأ  مالسلا  نیب  تارایتخا   ، كراعملا يف  اھدراوم  قرح 

يتلا تارایتخالا  هیف  ُتيأر  ًاماع  ناك  ماعلا 1979 . ركذتسأ  انأو  كلذ  ُلمأتأ 
ةقطنملا لود  يف  ثدحت  تناك  يتلا  تارایتخالاو   ، ينطو يف  ثدحت  تناك 

ًاماع نیعبرأ  نم  رثكأ  دعب   . تارایتخالا كلت  جئاتن  مویلا  ىرأو   . ينطو بناجب 
. ربكأ حوضوب  تارایتخالا  كلت  جئاتن  ةيؤر  عیطتست 

ًاماع هرابتعاب  هیلإ  نوریثكلا  رظنيو   . ًالفاح ًاماع  ماعلا 1979  ناك   ، يبد يف 
ربكأ نم  ةثالث  قالطنا  دھش  يذلا  ماعلا  هنوك   ، يبد خيرات  يف  ًايروحم 
رھصم يناثلاو   ، يلع لبج  ءانیم  عيراشملا  كلت  لوأ  ؛  ةرامإلا عيراشم 
ةردقب لابود "  " موینملألل يبد  ةكرش  هتّكلمتو  هتأشنأ  يذلا  موینملألا 
يذلا ثلاثلا  مخضلا  عورشملا  امأ   . نط فلأ  ىلإ 135  تلصو  ةیلوأ  ةيونس 
مساب مویلا  فرعُي  يذلا  يبد  يف  يلودلا  ةراجتلا  زكرم  ناكف  ماعلا  كلذ  أدب 
قرشلا يف  ىنبم  لوطأ  ناك  يذلاو   ،" يملاعلا يراجتلا  يبد  زكرم  "

انأدب  ، ماعلا كلذ  يف   . كاذنآ ملاعلا  يف  ينابملا  ربكأ  نم  ًادحاوو   ، طسوألا
اننطو ءانبل  انتكرعم  نأبو   ، ىربك تازفق  قیقحتل  انقيرط  يف  اننأب  رعشن 
يذلا ماعلا  وھ  ماعلا 1979  ناك   . انفرعي أدب  ملاعلا  نأو   ، اھرامث يتؤت  تأدب 

يأ دجوت  الو   ، اھقیقحت نكمي  اھل  دودح  يتلا ال  انمالحأ  نأب  هیف  كردن  انأدب 
ءامس ال  انتاعلطتو   ، اھتمق يف  انتاحومط  تناك   . انمامأ فقت  نأ  نكمي  ةوق 

. اھل

، اھیف مكحلا  ماظن  رییغتو  ناريإ  يف  ًةروث  اندھش   ، ًاضيأ ماعلا  اذھ  يف 
ماعلا يف  اندھشو   . قارعلا يف  ةسائرلا  ةّدس  نیسح  مادص  ءالتعاو 
ةقطنملا يف  نیتوقك   ، ناريإو قارعلا  نیب  ةلمتحم  ٍةھجاوم  َرذُن  هسفن 

. انلبقتسم ىلع  ریبك  ٌرثأ  امھل  نوكیس 

كشو ىلع  انل  نيراج  ربكأو  مھأ  ؛  دعاصتي ةقطنملا  يف  ّرتوتلا  ناك 
يفالت ىلع  نیتلودلا  ةدعاسم  ةیسامولبدلا  تاونقلا  عطتست  مل   . ةھجاوم

نأ الإ  عطتسأ  مل  عافدلل  ًاريزو  يعقوم  نمو  ًایصخش  يننكلو   ، برحلا
. اھعوقول ّدعتسأ 

عافدلا ةرازو  ىلإ  ةفاضإلابف   ، ًاضيأ تقولا  كلذ  يف  يتایلوؤسم  تدادزا 
يعالْطإو ةطاسولا  يف  هدوھج  يف  يل  دياز  خیشلا  كارشإل  ًّانتمم  تنك 

يف هلیثمت  وأ  رفسلا  ءانثأ  هتقفارم  لالخ  نم  هتسایسو  هتیجھنم  ىلع 
ماع 1979 رخاوأ  يف  نكلو   . برحلا يفالت  ةلواحمل  ةیسامولبدلا  تاءاقللا 

ربكأب ناعتمتت  نیتللا  نیتلودلا  نیب  تاقالعلا  نأ  ُتظحال  ماع 1980،  ةيادبو 
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دق  ، ةقطنملا يف  شویجلا  ىوقأ  نم  نیشیج  ناكلمتو  ناكسلا  نم  ددع 
، يتایح يف  ةنزحملا  رومألا  رثكأ  نم  اذھ  ناكو   . اھنع ةعجر  ًةطقن ال  تغلب 

. هنم جرخن  دق  ىتم  ملعن  ًاقفن ال  لخدن  اننأ  ُتكردأ  يننأل 

ًاندم تفصق  اھنأب  ناريإ  قارعلا  مھتا  ماعلا 1980،  نم  ربمتبس  يف 4 
برحلا تأدب   ، ربمتبس يفو 22   . يلدنمو نیقناخ  اھنیب  نم  ةيدودح 

ىلع ءاقبلا  انرتخا   . ةرمدم تاونس  ينامث  ترمتساو   ، ةیناريإلا ةیقارعلا 
تاونس وأ  ةعئاض  تاونس  انل  ةبسنلاب  كلت  برحلا  تاونس  نكت  مل   . دایحلا

. ىربك ةيومنت  تازفق  قیقحتل  اندلب  يف  لمع  ةشرو  ربكأ  انقلطأ  لب   ، راظتنا

ریكفتلل جیلخلا  لود  تعفد  اھنأ  برحلا  كلتل  ةیباجيإلا  جئاتنلا  دحأ  لعلو 
. اھبوعشل يداصتقا  ومن  قیقحتو   ، اھسفن ةيامحل  يعامج  لكشب 

ةیمیلقإ ةيودحو  ةموظنمك  يجیلخلا " نواعتلا  سلجم   " سیسأت ناك 
، ةیلاردفلل ديدش  ّديؤمكو   . ةلواطلا ىلع  ًاحورطم   ، ةيداصتقاو ةیسایس 

سلجم يف  يئالمز  ةدعاسم  ىلع  ُتمزعو   ، ةركفلا هذھل  ًادج  ُتسمحت 
ةقطنم نع  عافدلا  ىلع  ةمئاقلا  انتدنجأ  لیعفت  فدھب  يجیلخلا  نواعتلا 

. كرتشملا نواعتلا  لالخ  نم  جیلخلا 

لودل نواعتلا  سلجم   " سیسأت نع  ًایمسر  نلعُأ  ويام 1981،  يفو 25 
خیشلا ومس  ءارو  رخف  لكب  سلجأ  ُتنك   ، ويام رھش  يفو  ةیبرعلا ." جیلخلا 

، هب ملحأ  ُتنك  ام  اذھ   . يبظوبأ يف  سیسأتلا " ةمق   " حتتفا امدنع  دياز 
ُتینمت  . لكك ةقطنملا  ىلع  ًایباجيإ  رثؤتس  يتلا  ةنسحلا  اياونلا  يھ  هذھو 

نم ةغیصلا  هذھ  لثمب  نوركفي  ةیبرعلا  دالبلا  عیمج  يف  ةداقلا  نأ  ول 
نكمي رمأ  وھو  ؛  بوعشلا ةمدخو  مالسلا  قیقحتل  مھنیب  امیف  نواعتلا 
يفو  ، تارامإلا داحتا  يف  ؛  يتایح يف  نیترم  هتققح  دقف   ، دیكأتلاب هقیقحت 

. يجیلخلا نواعتلا  سلجم  ءاشنإ 
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ماع 1979  | لابود "  " موینملألل يبد  ةكرش  حاتتفا  ثیبازیلإ  ةكلملا  روضح 

ةيامح ىلع  انربجُأ  اننكلو   ، برحلا يف  نيدياحم  ىقبن  نأ  عیطتسن  انك 
يف يبرعلا  جیلخلا  هایم  تناك  ثیح   ، جیلخلا يف  ةیطفنلا  تآشنملا 

فادھتسا لالخ  نم  تالقانلا " برح  بـ" فرعُي  امل  ًاحرسم  تانینامثلا 
فدھب  ، امھنم لكل  ةيراجتلاو  ةيرحبلا  تالقانلاو  طفنلا  تالقان  ناريإو  قارعلا 

فادھتسالا ّدتماو   . نیشیجلل ةيداصتقالاو  ةيركسعلا  تادادمإلا  عطق 
. برحلا يف  ًافرط  تسیل  يتلا   ، ةقطنملا لودل  ةيراجتلا  نفسلا  لمشیل 

ةيراجتلا طفنلا  نفس  ةمجاھم  ءازإ  يديألا  يفوتكم  فوقولا  عطتسن  مل 
يفو  . وجلاو رحبلا  يف  ةحلسملا  انتاوق  رشن  ىلإ  انعفد  امم   ، انب ةصاخلا 

ةحلسملا تاوقلا  عم  ةكرتشم  نيرامت  لوأ  انمظن  ماعلا 1983  نم  ربوتكأ 
تحت ةيرطقلاو  ةیتيوكلا  ىلإ  ةفاضإلاب  ةینيرحبلاو  ةيدوعسلاو  ةینامُعلا 

". ةريزجلا عرد   " تاوق مسا 
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نم ددعل  ةعباتلا  طفنلا  تالقان  نم  ددع  ّضرعت   ، تانینامثلا فصتنم  لالخ 
ددع لتقم  ىلإ  ىدأ  امم   ، فصقلل يبرعلا  جیلخلا  هایم  يف  ةقطنملا  لود 
يف ةيرحبلا  ةایحلا  ىلع  ریثأتلاو   ، اھیف نیلماعلاو  نیفظوملا  نم  ریبك 
انبحس  ، بقاوعلل ًّابسحت   ، اذل  . هایملا ىلإ  طفنلا  برست  ببسب  انلحاوس 
اھلذب يتلا  ةثیثحلا  دوھجلا  ىسنأ  نل   . ةیمیلقإلا انھایم  ىلإ  اننفس  ضعب 
ىلإ يضفت  تاضوافمل  سسأ  عضو  لجأ  نم  برحلا  لالخ  دياز  خیشلا 
رودي هلك  يملاع  حبصأ  تقولا  كلذ  يفو   . ققحتي نأ  انینمت  يذلا  مالسلا 
ةيامح لوح  يلمع  روحمتو   ، ةینمألا فواخملاو  ةيركسعلا  رومألا  لوح 
نیب عارصلا  نم  ًاءزج  ةقطنملا  يف  برحلا  تحبصأ  نأ  دعب  كلذو  ينطو 
برح يف  ًافرط  ةدحتملا  تايالولا  تحبصأ  امدعب  ةصاخ   ، ىربكلا ىوقلا 

. تالقانلا

سإ سإ  وي   " ةیكيرمألا ةیبرحلا  ةنیفسلا  تقلطأ  ویلوي 1988،  يف 
ةيوجلا طوطخلل  ةعبات   ، ةیندم ةرئاط  ىلع  أطخلاب  نیخوراص  سنسنف "
مھددع غلابلا  اھباكر  عیمج  لتُقف   ، يبد ىلإ  ةھجتم  تناك  امنیب   ، ةیناريإلا

. ًاصخش  290

سلجم رارق  اھلوبق  ًایمسر  ناريإ  تنلعأ   ، ةثداحلا هذھ  نم  نیعوبسأ  دعب 
. ةیناريإلا ةیقارعلا  برحلل  يروفلا  فقولاب  يضاقلا  مقر 598  يلودلا  نمألا 

نم رثكأو   ، لیتق نویلم  نم  رثكأ  دعب  برحلا  تفقوت   . برحلا تفقوت  اذكھو 
ملو  ، دحأ اھیف  حبري  مل  يتلا  برحلا  تفقوت   . رئاسخلا نم  رالود  نویلرت 

. تأدب اذامل  مویلا  ىتح  ملعن 

دعب موینملألل  يملاع  جتنم  ربكأ  سماخ  يھ  مویلا  لابود "  " ةبسانملاب
مضي حبصأ  يلع  لبجو   ،" لاميإ  " موینملألل تارامإلا  ةكرش  عم  اھجمد 
نم رثكأ  مویلا  ريدنل  هتبرجت  انرركو   ، ةكرش نم 7000  رثكأ  اھیف  ةرح  ةقطنم 
زكرم ربكأ  مویلا  حبصأف  يملاعلا  يراجتلا  يبد  زكرم  امأ   . ملاعلا لوح  ًءانیم   78
لجر نیيالم  ةثالث  نم  رثكأ  عمجيو   ، ةقطنملا يف  ضراعملا  ةفاضتسال 
دياز خیشلا  عراش  حبصأو   . ةیلاعف نمض 500  ًايونس  صتخمو  ریبخو  لامعأ 
يف باحس  تاحطان  ددع  ربكأ  مضي  يذلا  عراشلا  وھ  جربلاب  أدب  يذلا 

. طسوألا قرشلا 

 – بوعشلا رمع  يف  ةریبك  تسیل  يھو  ًاماع –  نیعبرأ  نم  رثكأ  دعب  معن 
نيدایم يف  ةرطاخملا  نیب   ، مالسلاو برحلا  نیب  كتارایتخا  جئاتن  كل  حضتي 

. ةسایسلا نيدایم  يف  ةرطاخملاو   ، ةیمنتلا
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35
ي ـــ بد ةهجولا 

“Destination Dubai”

يبد ةنيدمل  ةيوج  ةروص 

نم ثراوتنو   ، راكفألا لقانتتو   ، لوقعلا طبارتتو   ، لایجألا ربع  ىؤرلا  لصاوتت 
. ةایحلا هاجت  ًةنَّیعم  ًةيؤر  لمحنل  انتئیب  انلكشتو   ، تافص انئابآ 

لایجأ ربع   ، يبد يتنيدم  روطت  ركذتسأ  انأو  راكفألا  هذھ  يسفن  يف  تلاج 
ملاعلا ىلع  حاتفنالاب  موتكم  نب  دیعس  خیشلا  يدج  نمآ   . ةداقو دوقعو 

نودروتسي  ، مھل ًةطحم  يبد  نم  اوذختیل  راجتلا  ةوعدبو  داصتقالا  ريرحتبو 
داسكلا دعب  ةدكارلا  هایملا  كيرحت  يف  يدج  حجنو   . اھنم نوردصيو  اھیلإ 
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. نيرشعلا نرقلا  تانیثالث  يف  ؤلؤ  ـ للا ةراجت  رایھناب  يبد  باصأ  يذلا  ریبكلا 
قافآل يبدب  قلطناو  هیبأ  ركف  نم  ًاطیخ  ذخأ   ، دشار خیشلا  يدلاو  ءاج  مث 

ةیسیئرلا اھتزیمو  ةيداصتقالا  يبد  ةایح  نأ  يدج  نم  يبأ  فرع   . ةديدج
نیب ام  اھطبرو  ملاعلا  ىلع  اھحاتفنا  يف  وھ  رمتسملا  اھتایح  نايرشو 

، روخلا ةعسوت  يف  رمثتساو  ضرتقاف  ؛  ةراجتلا يف  ةصاخو   ، بوعشلا
ءاشنإب عیمجلا  لھذأ  مث   ، اندالب يف  اھنیح  ربكألا  ناكو  دشار  ءانیم  أشنأو 

نم ًاءزج  لب   ، يبد عقاو  نم  ًاءزج  سیل  هنأكو  اھموي  ادبف   ، يلع لبج  ءانیم 
هنكل  ، ةيادبلا يف  نویناطيربلا  هعنم   . يبد راطم  ءانبل  يبأ  حفاك   . اھلبقتسم
طیخلا كلذ  هسفن  قامعأ  يف  ناك   . هملح قیقحت  عاطتسا  ىتح  رصأ 

ندم عم  اھطابتراو  اھحاتفنا  يف  يبد  ءاخر  نأب  ؛  يدج نم  هذخأ  يذلا 
. ةرومعملا ءاحنأ  لك  نم  سانلا  اھلابقتساو   ، راجتلل اھتفاضتساو   ، ىرخأ

؛ ساسحإلا كلذ  ُتسسحأ  امدنع  ًابيرقت  يرمع  نم  ةرشاعلا  يف  ُتنك 
ّدرجم ناك   . راوزلاو راجتلل  ةریبك  ةنيدم  نوكنل  ةیناكمإ  انيدل  يبد  يف  اننأ 
طسو يتایح  يف  ةرم  لوأل  فقأ  انأو  ًالوھذم  ُتنك  امنیب  ينءاج   ، ساسحإ
ریباوطلا ثیح   ، ةایحلاو ةكرحلا  جیجض  ثیح   ، ندنل يف  ورثیھ  راطم 
تارئاطلا ثیح   ، اھنم نوجرخيو  نولخدي  يذلا  راجتلاو  راوزلا  نم  ةليوطلا 

وأ  ، ندنل ىلإ  لوخدلل  سانلا  نم  ٌلیس  اھنم  باسنیل  تارشعلاب  فقت  يتلا 
ًائیش مھعم  نیلماح  ةفلتخملا  ملاعلا  تاراقل  نوقلطني  يذلا  فالآلا  لمحتل 
يدلاو ناك  ثیح  ماعلا 1959،  يف  كلذ  ناك   . اھتراجتو ندنل  ةفاقث  نم 
كاذنآ ءارزولا  سیئر  عانقإ  لواحیل  ةیناطيربلا  ةمصاعلا  ىلإ  ةرايز  يف  اھنیح 

نأب ملحأ  اھموي  ُتنكو   ، اھراطم ينبت  نأ  يبدل  حامسلاب  نالیمكام  دلوراھ 
. راطم انيدل  نوكي 

عمسيس هنأ  فرعأ  ُتنك  هبتكم  ُتلخد  امدنع 
، يقاروأ ُتدرف  .هعقوتي  ناك  يذلا  ريغ  ًائيش 
، ءارولل هيسرك  عجرأ  .تمستباو  هيلإ  ُترظن 

مامتهاب يغصي  أدبو  هنويلغ ، جرخأو 
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لمعلا وحن  يتایح  تھجتاو   ، اھراطم يبد  تنبو   ، تاونسلا ّترم 
ةلودلا ءانب  ةلحر  قالطناو  داحتالا  ةيادب  عم  يركسعلاو  يسایسلا 
لبقتسم نأ  ؛  مايألا عم  تدادزا  ةعانق  يلخاد  يف  تیقب  نكل   . ةيداحتالا

. ةثراوتم ةعانق  يھو   ، ةھجو نوكت  نأ  يبد 

ءارو امل  ةیناطيربلا  ةيوجلا  طوطخلا  ةكرش  نم  يبأ  بلط  نیح  ىسنأ  ال 
عم يبد  طبرت  ةلحر  رییست   ، يبد راطم  نیشدت  دنع   ،(BOAC) راحبلا
ةجحب كلذ  ةكرشلا  تضفر  كاذنآ .) فرعت  تناك  امك  يابموب  وأ   ) يابموم

ناك  . مھتسارد بسح   ، طخلا اذھ  يف  دعاقملا  ىلع  بلط  دوجو  مدع 
. رغاش دعقم  يأب  لفكتأ  انأو  يابمومو  يبد  نیب  اوطبرا  يدلاو : باوج 

طوطخلا تلاوت  مث   ، ًاحجان طخلا  ناكو   ، ةلحرلا تلّغشو  ةكرشلا  تقفاوف 
نیتنثاب انلصت  ناریط  طخ  رشع  ةسمخ  ىلإ  تلصو  ىتح   ، تالحرلاو

. ابوروأو طسوألا  قرشلا  يف  ًةھجو  نیعبرأو 

يف حضوأ  ةقيرطب  لكشتت  تاعانقلا  كلت  تأدب   ، تانیعبسلا ةياھن  يف 
نأ َّدب  ال  اننأب  هتربخأ  امدنع  يدلاو  عم  يئاسم  ثيدح  يف  ُتنك   . ينھذ
، فلتخم لكشب  راطملا  يف  رمثتسنو   ، ربكأ لكشب  يندملا  انناریط  روطن 
يف يتيّدج  ىأر   . ينیع يف  يدلاو  رظن   . ديدج لكشب  يبد  قيوست  أدبنو 

. نیموي لالخ  ةطخب  َلاعت  يل : لاق   ، عوضوملا

يذلا ریغ  ًائیش  عمسیس  هنأ  فرعأ  ُتنك   ، نیموي دعب  هبتكم  ُتلخد  امدنع 
. ًابقرتو ًاراظتنا  مستباف   ، تمستباو هیلإ  ُترظن   ، يقاروأ ُتدرف   . هعقوتي ناك 

. مامتھاب يغصي  أدبو   ، هنویلغ جرخأو   ، ءارولل هیسرك  عجرأ 
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يبد اریمج  ةلخن  عورشم 

Destination) يبد " ةھجولا   " هتیمسأ يذلا  يعورشم  هیلع  ُتضرع 
. ةھجوك ةنيدملل  لب  بسحف  راطملل  ًاريوطت  عورشملا  نكي  مل  . (Dubai
يبد يف  ةحوتفملا  ءاوجألا  ةسایس  قالطإ  نعو   ، راطملا ريوطت  نع  هتثدح 
نعو  ، يبد راطم  ىلإو  نم  ةلحر  رییست  نم  ناریط  ةكرش  يأ  نیكمتل 
ةماقإو  ، ةرامإلا يف  ةديدج  قدانف  ءانبو   ، يبد قيوستل  تالمح  قالطإ 

نأ نكمي  يذلا  لخدلا  نع  هتثّدح   . سانلا بذجل  لیخلا  تاقابسك  تایلاعف 
، ًازكرم ناك  هنكل   ، ًاليوط ًاثيدح  نكي  مل   . كلذ لك  نم  ةرامإلا  ىلع  دوعي 
ودبت يتلا  يراكفأو  يعافدناو  يتاحومط   ، تاحومطلا نم  ریثكلا  لمحيو 

. هباوج ترظتناو  يثيدح  ُتیھنأ   . ًانایحأ ةنونجم 

هاضر دصقي  ناكو  " ) سومانلا  " ةدحاو ةملكو  ةریبك  ةماستبا  هتباجإ  تناك 
ةفاك نع  ًالوؤسم  ينییعت  مت   ، مویلا كلذ  نمو  هضرع .) مت  ام  عیمج  نع 

. يبد يف  راطملا  ريوطتو  يحایسلا  قيوستلاو  ةراجتلا  نوؤش 
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انيرام يبد  ةقطنم  يف  جاربألا 

نم ةرشاعلا  انأو يف  ًالوهذم  يفوقو  ُتركذت 
راطم ًاماع يف  نيسمخ  نم  رثكأ  لبق  يرمع 

هللا ناحبس  يسفن : ُتلقو يف  ورثيه ،

راطملا ناك  تانینامثلا  ةيادب  عم  ركذأ   . مویلا ىتح  فقوتن  ملو  ةلحرلا  انأدب 
. نيرفاسملا تامزلتسمو  غبتلاو  ماعطلا  عیبت  ةریغص  ةيراجت  تالحم  مضي 
قوس ةقطنم  لوأ  ّروط  يذلا  ادنلريإ  يف  يلودلا  نوناش  راطم  نع  انعمس 

. انراطم يف  ةرح  ةقطنم  ريوطتل  مھنم  ًاقيرف  انیعدتسا   . ملاعلا يف  ةرح 
نب نيدلا  يیحم  انبابش  دحأ  تقولا  كلذ  يف  اھمّدق  يتلا  ةطخلا  ركذأ 
يف نورذح  مھنأب  تسسحأ  ماعلا 1983 . يف  ةرحلا  قوسلل  يدنھ 

. رھشأ ةتس  دعب  قوسلا  تحتتفاو   . ةحاسملا فعاض  هل : تلق   . مھتطخ
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نم اھتاعیبم 5 % لثمتو   . ًایملاع ربكألا  نیب  ةرحلا  يبد  قوس  مویلا 
رفاسم نویلم  وحن 90  مدختو  ةیملاعلا  ةرحلا  قاوسألا  تاعیبم  يلامجإ 

. ًايونس

ةیناطيربلا فحصلا  تجرخ  ماعلا 2014،  يف  ًاديدحتو   ، ماوعأ ةدع  لبق 
ربكأك ورثیھ  راطم  ىطختي  يبد  راطم  ىلوألا : اھتاحفص  يف  ضيرع  ناونعب 

. نییلودلا نيرفاسملا  ددع  يف  ملاعلا  يف  راطم 

رثكأ لبق  يرمع  نم  ةرشاعلا  يف  انأو  ًالوھذم  يفوقو  ُتركذت   . ربخلا تأرق 
.. هللا ناحبس  يسفن : يف  ُتلقو   ، ورثیھ راطم  يف  ًاماع  نیسمخ  نم 

ناحبس هللا.
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نوا ــــــ عتلا

يجیلخلا نواعتلا  سلجم  لود  تاعامتجا  ىدحإ 

، هؤاشنإ مت  امدنع  يجیلخلا  نواعتلا  سلجمب  نیلئافتملا  رثكأ  نم  ُتنك 
. نولوقي امك  ةيدرفلا  ذبن  يف  لب  ةيدرفلا  يف  تسیل  ةوقلا  نأ  فرعأ  يننأل 
. ةقطنملا يف  ىرخأ  ةلود  يأ  نم  مظعأو  ىنغأو  ىوقأ  انلعجیس  نواعتلا 

انتاورث  ، ةلئاھلا انتایناكمإ  ؛  ةعمتجم جیلخلا  لود  تایناكمإ  فرعأ  ُتنك 
، ةیلاعلا انتاحومط   ، ةكرتشملا انفواخم   ، ةبراقتملا انتاعمتجم   ، ةمخضلا
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. رذع يأ  انيدل  دجوي  . ال  ةرقتسملا انتاموكح 

امنیبو  ، تانینامثلا ةيادب  يف  نواعتلا  سلجم  تاعامتجا  دحأ  شماھ  ىلع 
؛ ًاحرتقم تحرط  اھریغو  تايدحتلاو  تامزألا  يف  نوشقانتي  ءارزولا  ناك 
، ًانس ةسلجلا  يف  نَم  رغصأ  ُتنك   . يرمع نم  تانیثالثلا  فصتنم  يف  ُتنك 
ال اذامل  مھل : ُتلق   . يھتني ال  يذلا  ةسایسلا  ثيدح  نم  ًاللم  مھرثكأو 

بذجل ةیحایس  ةھجوك   ، يبد ةصاخ  ةروصبو   ، ةقطنملا رِّوطن  نأ  لواحن 
؟ ملاعلا ءاحنأ  ةفاك  نم  سانلا 

هقرتخت نأ  لبق  ٍناوث  عضبل  ُتمصلا  داس   . يوحن هجَّتت  راظنألا  نأ  ُترعش 
. ًانس ربكألا  ةیجراخلا  ءارزو  دحأ  ُةكحض 

يتأیس نم  ؟  ءارحصلا ىلإ  يتأیس  نم  ؟  يبد يف  حّایسلا  دجیس  اذام  : لاق
. نوقابلا كحض  ؟  يبد يف  يتلا  ةبوطرلاو  ةرارحلل 

ثرإلا وھ  ام   ، دمحم خیش  اي  مث  ةربخلا : ةربن  هثيدح  ىلع  فاضأ  مث 
؟ اھنوروزیس يتلا  ملاعملا  يھ  ام  ؟ ! حایسلا هیلع  ّفرعتیس  يذلا  يفاقثلا 

. مھسوؤر قوف  سمشلاو   ، مھمامأ رحبلاو   ، مھئارو نم  لامرلا 

. حرتقملا لیصافت  عامس  نع  ىتح  هنھذ  قلغأ  امدعب  هلداجأ  نأ  أشأ  مل 
يف رودت  يتلا  يتطخو  يعورشمب  ًةعانقو  ًايدحت  الإ  هقیلعت  يندزي  ملو 

. ينھذ

راكفأب ُقثن  ال  ؛  لضفأ ةقيرطب  انتاورث  ُّلغتسن  ال  اننأل  نزحلاب  ُّسحأ  ُتنك 
يف نواعتلا  ناك  ول  ُتْددو   . هفرعن يذلا  ریغ  ًافلتخم  ًائیش  ُّبرجن  الو   ، انبابش

ىوصقلا اھتیمھأ  ىلع   ، ةيركسعلا رومألاو  ةسایسلا  ریغ  ةديدج  تالاجم 
. تقولا كلذ  يف  انل 

نواعتلا سلجم  ربع  ةیجیلخلا  ءاوس  ةینواعتلا  انتاموظنم  ّلعل   ، ًانایحأ ركفأ 
ةقيرطو اھتیلكیھ  يف  رظن  ةداعإل  ةجاحب  ةیبرعلا  ةعماجلا  ربع  ةیبرعلا  وأ 
ةجردلاب ةیجراخلا  ءارزو   ، ةسایس لاجر  اھريدي  تاموظنملا  هذھ   . اھلمع

يف رودت  لظتس  يلاتلابو   ، ةیسایسلا تامزألاب  نوینعملا  ءارزولا   ، ىلوألا
. تافالتخاو تافالخ  نم  اھیف  ام  ىلع  ةسایسلا  قاطن 

لاجر تاموظنملا  هذھ  رادأ  ول  لاحلا  نوكیس  اذام  لءاستأ : تنك  امئاد 
نولوؤسملا اھرادأ  ول  اذام  ؟  ةدایقلاو ةرادإلا  لاجر  اھرادأ  ول  اذام  ؟  ةیمنتلا

هذھ ريوطت  وھ  اھلمع  روحم  ناك  ثیحب   ، بوعشلل مدقت  يتلا  تامدخلا  نع 
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تناك ول  اذام  ؟  ةیبرعلا انبوعشل  ةديدج  ةیتحت  ةینب  ريوطتو   ، تامدخلا
اننطو يف  نینطاوملل  ةایحلا  بولسأ  ثيدحت  يف  رامثتسالا  اھتايولوأ 

، ةيداصتقالا تاكارشلاو  تاكرشلا  ءانبو   ، رامثتسالا تاونق  ريوطتو   ، يبرعلا
انلاح نوكیس  فیك  ؟  تاعانصلاو ريوطتلاو  ثاحبألاو  مولعلا  يف  رامثتسالاو 
انك ول  اذام   ، ًاماع نیعبس  نم  رثكأ  ًالثم  مویلا  ةیبرعلا  ةعماجلا  رمُع  ؟  مویلا

؟ لاحلا نوكیس  فیك  ؟  ًاماع نیعبس  لبق  كلذ  لك  انأدب 

لاملاو لامعألا  لاجرو  ةدایقلاو  ةرادإلا  لاجر  ىلوتیل  تقولا  ناح  امبر 
ال اذامل  امبر !  . ةیجراخلا ءارزو  نم  ًالدب  تامظنملا  هذھ  ةدایق  ةعانصلاو 

؟ برجن

انتاورث ُّلغتسن  اننأل ال  نزحلاب  ُّسحأ  ُتنك 
ُبّرجن الو  انبابش ، راكفأب  ُقثن  ال  لضفأ ؛ ةقيرطب 

هفرعن يذلا  ريغ  ًافلتخم  ًائيش 

رھش يف  يترایس  دوقأ  تنك  ةرتفب  ةیجراخلا  ريزو  يقيدص  قیلعت  دعب 
يف ئطاشلا  ىلع  يشمت  ةیبنجأ  ةلئاع  ُتيأر   . يبد يف  راحلا  سطسغأ 

: اولاق ؟  يبد يف  نولمعت  لھ  مھتلأس  مث   ، ءاملا مھیلع  ُتضرع   . ةریھظلا
! سمشلا نع  ثحبن  ایناملأ  نم  انئج   . ةحایسلل انھ  نحن 

اھمسا ةیحایس  ةورث  كلتمن  اننأب  يناميإ  خَّسرتو   ، ةعانقلا كلت  يدل  تّززعت 
مھأو  ، ةقلطملا ةمالسلاو  نامألا  اھتازیم  مھأو   ، ءارحصلاو سمشلا 

. ةیقارلا تامدخلاو  ةلیمجلا  قدانفلا  اھیف  بذجلا  لماوع 

ُتنكو  . راوزلا نم  ریثكلا  انبذتجاو   ، ةیحایسلا تالمحلا  نم  ریثكلا  انقلطأ 
، راطملا وھ  انيدل  ةحایسلا  عاطق  خیسرتل  يسیئرلا  حاتفملا  نأ  فرعأ 
كلذ يف   . يبد راطم  مدختستل  ناریطلا  تاكرش  نم  ديزملا  باذتجاو 

تحجنو  ، ةكرش راطملا 40  مدختست  يتلا  ةيوجلا  طوطخلا  ددع  غلب  تقولا 
نم ديزملا  باذتجا  يف  اھانعبتا  يتلا  ةحوتفملا  ءاوجألا  ةسایس 
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. تاكرشلا

ةدايقلاو ةرادإلا  لاجر  ىلوتيل  تقولا  ناح  امبر 
هذه ةدايق  ةعانصلاو  لاملاو  لامعألا  لاجرو 

ةيجراخلا ءارزو  نم  ًالدب  تامظنملا 

عاطقلا اذھ  ناك   . لحارملا نم  ریثكلاب  ّرم  يبد  يف  ةحایسلا  عاطق  ريوطت 
ریثكلا انذخأو   ، انریغ براجت  نم  اندفتساو   ، انّملعت اّننكل   . انیلع ًّایلك  ًاديدج 

. هتیمنتل رطاخملا  نم 

تآشنملا ءانب  لالخ  نم   ، حایسلا بذج  لجأ  نم  ةمخض  تارامثتسا  انعضو 
ةیتحتلا ىنبلاو  قفارملاو   ، ةمخضلا قوستلا  زكارمو   ، ةیھیفرتلاو ةیحایسلا 

دجوت ؟ ال  اذھ لك  ينبت  نمل  نولءاستي : ءاقدصألا  نم  ریثكلا  ناك   . ةروطتملا
؟ حایسلا نم  ةریبك  دادعأ  كيدل 

. نوتأیسو  ، ينبنس مھیلع : يدر  ناك 

نم َّدب  ال  "؛  ضرعلا لبق  بلطلا   " لوقي يملعلا  قطنملا  يل : نولوقي  اوناك 
نوكت دق  ةيرظن  هذھ  لوقأ : ُتنك   . هیف رمثتستو  ضورعملا  ديزتل  بلط  دوجو 

. اندالب روطن  فیك  فرعن  اننكل   ، ةحیحص
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يجیلخلا نواعتلا  سلجم  لود  تاعامتجا  ىدحإ 

ةحایسلا تادئاع  ثلث  ىلع  ذوحتسي  يبد  يف  ةحایسلا  عاطق  مویلا 
ةحایسلا ةمظنم  ريرقت  بسح  طسوألا  قرشلا  ةقطنم  يف  ةیلودلا 

تادئاع نم  يبد  ةصح  تغلب  ثیح   ، ةدحتملا ممألل  ةعباتلا  ةیلودلا 
ماع يف  مھرد  رایلم  نم 77  رثكأ  ىلإ  لصتل  نم %31،  رثكأ  ةحایسلا 

يف 2017. حئاس  نویلم  وحن 16  يبد  يف  نییلودلا  حایسلا  ددع  غلبو  . 2017
ماع يف  ًايونس  حئاس  نویلم  ىلإ 20  انتطخ  بسح  مھددع  لصیسو 

.2020

ذنم ةحایسلا  عاطق  يف  انئاقشأ  عم  ّانواعت  اننأ  ول  اذام  ؛  ًانایحأ لءاستأ 
انك مأ  ؟  مویلا هیلع  نحن  امم  ربكأ  لكشب  حجننس  انك  لھ  ؟  تانینامثلا

؟! مویلا ىتح  عيراشملا  ىودج  ةسارد  ةلحرم  يف  ىقبنس 

! ةیجراخلا ءارزو  يلاعم  ىلإ  هعفرأ  لؤاست  درجم 
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ناريط ةكرش 

يبد يف 

ماع 1988 تارامإلا |  ناریطل  ةرئاط  ضرعي  صابريإ  ةكرش  ريدم  ریليو  تراویتس  عم 

ةربخ يأ  يدل  نكت  مل  تاكرش  ُتسّسأ   . يتایح يف  ةریثك  براجتب  ُتررم 
تارارق ُتذختاو   ، لبق نم  اھقرطأ  مل  تالاجم  راوغأ  ُتربسو   ، اھیف ةقبسم 
ئدابم قفو  كلذ  لك  ُتلعف  يننكل   . يملع بسح   ، يلبق دحأ  اھذختي  مل 
موقت ئدابم  ؛  يبد مكح  يف  ئدابم   ، يدادجأ نع  اھتثرو  ةخسارو  ةتباث 
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ةسفانملاو  ، نوناقلا مكحو   ، عیمجلل ةلادعلاو   ، ملاعلا ىلع  حاتفنالا  ىلع 
؛ اورمثتسيو اوعدبيو  اولمعیل  عیمجلل  لاجملا  حتفو   ، عیمجلا عم  ةیحصلا 
وھ رخآلا  ناك  ول  ىتح  رخآ  رمثتسم  يأ  سفاني  نأ  رمثتسم  يأ  قح  نم 

. لایجأ ربع  اھحاجن  تتبثأ  ةتباث  ئدابم   . ةموكحلا وأ  مكاحلا 

يبد راطم  يف  ةحوتفملا  ءاوجألا  ةسایس  تانیعبسلا  ةياھن  يف  انقلطأ 
يف ةكرش  يأ  ؛  نیحضاو انك   . ناریطلا تاكرش  نم  ديزملا  بطقتسنل 

. يبد راطم  يف  طوبھلا  قوقح  نم  ددع  يأ  زجح  اھنكمي  ملاعلا 

حتفو  ، انّتیسفانت زيزعت  ةحوتفملا " ءاوجألا   " ةسایس نم  انفدھ  ناك 
تاكرشلا ضعب  اضر  لحم  نكي  مل  كلذ  نكل   . انداصتقال ةديدج  تاعاطق 

. اھنطو يف  ةيامحب  عتمتت  تناك  يتلا 

لود ضعب  نم  ةموعدملا  ةيوجلا  ةكرشلا  يھو   ،" جیلخلا ناریط  ةكرش  "
ىلإ ةیمیلقإلا  تالحرلا  نم  ًاریبك  ًاددع  لِّغشتو  يجیلخلا  نواعتلا  سلجم 
ناریطلا تاكرش  يذغت  تالحر  رفوت  تتاب  اھنأ  نم  ًّایجيردت  اھقلق  دادزا  يبد 

. ةليوطلا تافاسملل  ةسفانملا  ةیلودلا 

قوقح لوح  ناتسكابو  جیلخلا  ناریط  ةكرش  نیب  عازن  أشن  ماع 1983،  يف 
يّدوزم نم  ددع  ىلع  طغضلاب  مایقلا  ىلإ  ىلوألاب  عفد  امم  طوبھلا 
ةیلودلا ةيوجلا  طوطخلا  معد  نع  ّفقوتلل  جیلخلا  يف  تالحرلا 

. ةیناتسكابلا

ّينم تبلط  ىتح  يبد  راطم  عم  جیلخلا  ناریط  ةكرش  لكاشم  تداز 
اھتصح ةيامحل  ةحوتفملا  ءاوجألا  ةسایس  يھنأ  نأ  حيرص  لكشب  ةكرشلا 

، اھبلطب مازتلالل  عیباسأ  ةعضب  نم  ًةینمز  ًةلھم  انل  تدّدح   . قوسلا نم 
ينعي امم   ، انراطم نم  بحسنتس  اھنإف  مزتلن  مل  اذإ  ؛  يريذحت بولسأب 

يف اھنأ  ةكرشلا  تدقتعا   . راطملا طاشن  نم  يلاوح 70 % رسخنس  اننأ 
. اھتابلطب مازتلالا  ىلع  انرابجإ  نم  اھّنكمي  يوق  يضوافت  عقوم 

انتسایس نأ  ُتحضوأ   ، ّرتوتلا نم  ُلخت  مل  تاعامتجا  ةسلس  دقع  دعب 
رمأ ةسفانملا  نأب  ًارارم  ُتدكأو   ، شاقن عضوم  نوكت  نل  ةحوتفملا  ءاوجألل 
ذافنلا نم  َّدحن  نل  اذل   . انلمع بولسأل  ةيرھوج  ةلأسم  يھو   ، يساسأ

. يوجلا انلاجم  ىلإ 

اھتالحر نم  ًالعف  ّدحلاب  جیلخلا " ناریط   " ّتدرو  ، دودسم قيرط  ىلإ  انلصو 
. يبد ىلإ  ةيوجلا 
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. لكاشملا لحل  ةيراضح  وأ  ةیكذ  ةقيرط  تسیل  اھنأل   ، تاعازنلا هركأ  انأ 
ّفرصتأ يننإف   ، ةيراضح ةقيرطب  لماعتلا  رخآلا  فرطلا  لبقي  مل  اذإ  نكل 

. ًامئاد مزحب 

ناغانالف سيروم  يبد  يف  اتاند "  " ةيوجلا تامدخلا  ةكرش  ريدم  ُتیعدتسا 
ءاشنإ  ، يندوار املاط  ٍملح  يف  هریشتسأل  يبتكم  ىلإ  ماعلا 1984  يف 

لب ةیموكح  نوكت  ال  ناریط  ةكرش  ؛  يبد يف  انب  ةصاخ  ناریط  ةكرش 
قفو لمعت  ةكرش   ، ةیبرعلا لودلا  عیمج  يف  لاحلا  عقاول  ًافالخ   ، ةصاخ

ةمادتسالاو ةماتلا  ةیلالقتسالا  اھيدل  نوكتو  صاخلا  عاطقلا  ةمظنأ 
يف ةینھملا  هتریسم  أدب  دقو   ، ناریطلا يف  ًاریبخ  سيروم  ناك   . ةیلاملا
حالس يف  مدخ  نأ  دعب  راحبلا " ءارو  امل  ةیناطيربلا  ةيوجلا  طوطخلا  ةكرش  "
ةيوجلا طوطخلل  ًاضيأ  ایلعلا  ةرادإلا  يف  ًاوضع  ناكو   . يكلملا يوجلا 

". زيوريإ شیتيرب   " ةیناطيربلا

ةلجاع ةسارد  دادعإ  نكمي   ، ومسلا بحاص  اي  دیكأتلاب  سيروم : يل  لاق 
ةسارد دادعإ  ُتبلط  مث   ، كلذ يف  لاجعتسالا  هنم  ُتبلط   . كلذ لوح 
ةرشع نم  ًاقيرف  سيروم  عمج   . ةكرشلا ىودج  نم  رثكأ  دكأتلل  ةلقتسم 

. ةحضاو ةطخب  ّيلإ  داعو   ، ءاردم

. عورشملا اذھ  حلاصل  ةلقتسملا  ةساردلا  تتأو 

كلذ يف  امب   ، ةديدجلا ةيوجلا  انطوطخ  ةیمستل  ةدع  تاحارتقا  قيرفلا  مدق 
.(Dubai Air) يبد " ناریط  "

ةلود ملع  عضوب  مھترمأو   ،" تارامإلا ناریط   " اھیّمسن  ، الب مھتبجأف 
. ةرئاطلا ليذ  ىلع  ةدحتملا  ةیبرعلا  تارامإلا 

؟ ةيوجلا طوطخلا  هذھ  قالطإل  نوجاتحت  مك  قيرفلا : تلأس  مث 

. رالود نیيالم  ةرشع  اولاق :

. ًّایفاضإ ًاسلف  عفدأ  نل  يننكل   ، ًانسح ّيدر : ناكو 

قالطإل رھشأ  ةتس  انمامأ  ناك   ، رارقلا اذھ  هیف  ُتذختا  يذلا  مویلا  نم 
، ةیناتسكابلا ةيوجلا  طوطخلا  نم  نیترئاط  انرجأتسا   . ةيوجلا طوطخلا 

ریياعمو  ، ةديدجلا ةكرشلا  راعش  عم  قفاوتي  امب  لماكلاب  امھزیھجت  اندعأو 
. ةیلخادلا اھتمدخ 
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: يل اولاقو  ةديدجلا  ةكرشلا  قالطإل  ّدعتسن  انك  امنیب  لمعلا  قيرف  ينءاج 
؟ ةسفانملا دض  ةيامح  ىلع  لوصحلا  اننكمي  لھ 

امك مكیلع  قبطنت  ةحوتفملا  ءاوجألا  ةسایس  ال،  ةحضاو : يتباجإ  تناك 
. عیمجلا ىلع  قبطت 

تاونس عضبب  ينرغصي  يذلا   ، موتكم لآ  دیعس  نب  دمحأ  خیشلا  نم  ُتبلط 
سیئر نوكي  نأ   ، ةیكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  نم  ًاثيدح  جرخت  دق  ناكو 

. ةديدجلا ةيوجلا  ةكرشلا 

، عوبسألا ةياھن  لطُع  يف  ةيدجب  قيرفلا  عم  دیعس  نب  دمحأ  خیشلا  لمع 
تقولا يف  ةیقادصم  تاذ  ناریط  ةكرش  سیسأت  لجأ  نم  ًالیل  ًانایحأو 

نع ًامئاد  لءاستأ  انأو  تاعامتجالا  نم  ددع  يف  ُتكراش   . قالطإلل ددحملا 
تاراسم ةعبرأ  ةديدجلا  ناریطلا  ةكرشل  ناكو   . مھراكفأ ربتخأو  مھططخ 

ناكو  . تيوكلاو يھلدو  ًایلاح ) يابموم   ) يابموبو يشتارك  يھ  ؛  ةیلوأ
يل ةبسنلاب  ًاحضاو  ادبو   . تقولا نم  ةدافتسالل  ةعرسب  كرحتن  نأ  انیلع 

. اھرحب ىلع  دمتعت  امك  اھئاوجأ  ىلع  دمتعتس  يبد  نأ 

انرفاس نیح  موتكم  خیشلا  يقیقش  ةقفرب  ُتنك  ربوتكأ 1985،  يف 25 
انتسامح تناكو   . يشتارك ىلإ  تارامإلا  ناریطل  ةلحر  لوأ  نتم  ىلع 
ةكرشلا تالحر  لیغشتل  طوغضلا  ببسب  ًاقھرم  ناك  عیمجلا  نأ  عم   ، ةریبك

. ةبعصو ةليوط  ةلحر  ةيادب  درجم  هذھ  نأ  فرعأ  ُتنك   . ددحملا دعوملا  يف 
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ماع 1992 تارامإلا |  ناریط  تارئاط  ىدحإ  يف  ناغانالف  سيرومو  دیعس  نب  دمحأ  خیشلا  عم 

لقان لضفأك  ةیملاعلا  زئاوجلا  نم  ریثكلا  اھيدل  تارامإلا " ناریط   " مویلا
تغلبو  . ًاماع ىدم 30  ىلع  ةلصاوتملا  حابرألا  نم  خيرات  اھيدلو   ، يوج

نم رثكأ  كلتمتو   ، رالود رایلم  وحن 28  ماعلا 2018  يف  ةعومجملا  تادئاع 
فلأ نم 100  رثكأ  اھیف  لمعيو   ، ًايونس رفاسم  نویلم  وحن 60  لقنتو   ، ةرئاط  260

. فظوم

نوكتف  ، ةسفانملا نم  اھفوخب  اھسفن  ىلع  تاكرشلا  ضعب  ينجت  ًانایحأ 
. ةسفانملا نم  اھجرخي  سفانم  قلخ  ةجیتنلا 
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نيملح قالطنا  .. 1985

يلع لبج  ءانیم 

ةكرش ربكأ   ،" لبأ  " ةكرش سسؤم   ، زبوج فیتسل  ةریھش  ةلوقم  كانھ 
طبر عیطتست  ال  : " زبوج لوقي   . ةیقوسلا ةمیقلا  ثیح  نم  ملاعلا  يف 

". ءارولل رظنلاب  طقف  اھطبر  كنكمي  ؛  مامألل رظنلاب  اھضعبب  ثادحألا 

لثممك ماع 1958  يبد  ىلإ  ءاج  يذلا   ، نلأ لیفین  يناطيربلا  ظقیتسا 
نم ةسماخلا  ةعاسلا  يف   ،" ةیسدنھلا تاراشتسالل  وركلاھ   " ةكرشل
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توص هءاج   . فتاھلا نینر  ىلع  تانیعبسلا  فصتنم  يف  مايألا  دحأ  ةحیبص 
لبج ةقطنم  دنع  هاري  نأ  ديري  يبد  مكاح  نأب  هربخي  رخآلا  فرطلا  ىلع 

. ًاروف يلع 

ةریغصلا ةلتلا  ثیح  ىلإ  عرسأف   ، ئجافملا بلطلا  نم  نلأ  لیفین  جعزنا 
ةیحان هدیب  دشار  خیشلا  راشأ   . هراظتنا يف  دیعس  نب  دشار  خیشلا  دجیل 

. كانھ ديدجلا  ءانیملا  ءاشنإ  ديرأ  ًالئاق : بيرقلا  لحاسلا 

ةيريدقتلا ةفلكتلا  ةفرعم  بلط  مث   ، هتركف نلأل  حرش   ، ةصاخلا هتقيرطب 
بحاص اي  لمعلا  أدبن  ىتم  هل : لاق  مث   ، ًایبيرقت ًامقر  نلأ  هاطعأف   ، عورشملل

! ًاروف دشار : خیشلا  هباجأف  ؟  ومسلا

، فقوتت مل  هیف  ةمخضلا  تاعسوتلاو  دشار  ءانیم  اھلبق  انحتتفا  دق  انك 
. ًافیصر طسوألا بـ 35  قرشلا  يف  ثدحألاو  ربكألا  ءانیملا  نوكیل 

ءانیم ءاشنإ  يبد  مكاح  ديري   ، يبد طسو  نم  ًارتمولیك  دعب 35  ىلع  مویلاو 
ةمخض ةفلكتلا  تناك   . يلع لبج  ءانیم  ناسنإلا : عنص  نم  ًایملاع  ربكألا  وھ 
هنكل  . ديدجلا هعورشم  نع  هئانثإل  هعم  ثيدحلل  راجتلا  ضعب  ينعفد   . ًادج

. ًاقحال هءانب  اوعیطتست  نل  ًاعورشم  مكل  ينبأ  يعم : ًاحضاو  ناك 

، ریكفتلا يف  ًاديدج  ًادعب  كیطعت  هتاعورشمو  هلامعأ  يف  دشار  ةقفارم 
ىلع َّفتلت  نأ  نكمي  كنأب  ًاساسحإ  كیطعت  ؛  ةيؤرلا يف  ةيدایتعا  ریغ  ةعس 

. هقیقحت نع  كریغ  زجعي  ام  ققحتل  ًانایحأ  قطنملا  نیناوق 

يف ناریطلاو  ةحایسلاو  ئناوملاو  ةراجتلا  تایلوؤسم  ُتیلوت   ، تاونس دعب 
نیناوق ىلع  ًانایحأ  فافتلالا  ةلصاومل  يبعلم  يف  ةركلا  تحبصأ   . يبد

. ةديدج مالحأ  قالطإل  امبر   ، قطنملا

ناریط  " قالطإ لوألا  ؛  نیلصفنم نیملح  هیف  ُتأدب   . ًافلتخم ماعلا 1985  ناك 
يف ةرم  لوأل  ءانیمب  ةقحلم  ةرح  ةقطنم  قالطإ  يناثلاو   ،" تارامإلا
ةيراجت ةقطنم  يھو   ،" يلع لبج  ءانیم  يف  ةرحلا  ةقطنملا   " ؛ ةقطنملا

ىلع لوصحلا  عم  ةبسنب %100،  اھیف  اوكلمتي  نأ  بناجألل  نكمي  ةیعانصو 
ربع اھريدصت  ةداعإ  متیس  يتلاو   ، ةدروتسملا مھعئاضبل  ةیكرمج  تاءافعإ 

. دشار خیشلا  هدیش  يذلا  مخضلا  ءانیملا 

كرامجلا موسر  نم  يبد  لخد  نأ  تقولا  كلذ  يف  يراجتلا  قطنملا  ناك 
دشار خیشلاو  دیعس  خیشلا  هخسر  ام  وھو   ، ةینازیملل يسیئر  ردصم  وھ 
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حمسنو  ، كرامجلا نم  ًةیفعم  ًةقطنم  ئشنن  مویلا  نحنو   . يلبق نم 
. ةیكرمج موسر  نود  يبد  ربع  نوديري  ام  داریتساب  راجتلل 

تناكو  . بناوجلا لك  نم  عوضوملا  ةساردل  لودلا  نم  ددعل  يقيرف  ُتلسرأ 
كانھ 300 تناك   ، لوألا مویلا  يفو   . ةرحلا ةقطنملا  انقلطأ   . ةیباجيإ جئاتنلا 

قيرفب ًاروخف  تنك   . ةرحلا ةقطنملل  مامضنالا  يف  اھتبغر  لجست  ةكرش 
ةسامح هبشت  هتسامح  تناك   . میلس نب  ناطلس  هدوقي  يذلا  لمعلا 

. يبد عيراشم  حجنأ  دحأ  عورشملا  ناكو  يبد 

ًانايحأ قطنملا  نيناوق  ىلع  َّفتلت  نأ  نكمي 
هقيقحت نع  كريغ  زجعي  ام  ققحتل 

يلع لبج  يئانیم  ةرادإ  جمدب  ُترمأ  ماعلا 1991،  يف  لصفنم  ثدح  يف 
ىوقأ ةرادإ  نيوكتل  يبد " ئناوم  ةطلس  بـ" فرُع  ام  تحت  دشار  ءانیمو 
دقاعتلا انعطتسا   . ربكأ ةربخ  تاونسلا  ربع  انيدل  تّلكشت   . لضفأ ةربخو 

" ةیلودلا يبد  ئناوم   " ةكرش تعّسوتو   . ةلودلا دودح  جراخ  ئناوم  ءاشنإل 
نيوكتل يبد " ئناوم  ةطلس   " عم اھانجمدف   ، ةیجراخلا انئناوم  ريدت  يتلا 

". ةیملاعلا يبد  ئناوم   " ةكرش

يبد راطم  ربك  اھعمو   ،" تارامإلا ناریط   " ةكرش تربك   ، مالحألا تربك 
" ةیملاعلا يبد  ئناوم   " تربك  . ًايونس رفاسم  نویلم  وحن 90  عم  لماعتیل 
. نیمقرلا نیب  ةقالعلا  ام  يردأ  . ال  ًايونس ةيواح  نویلم  ةلوانم 90  عیطتستل 

فیتس لوقي  امك  ءارولا  ىلإ  رظنلاب  نیمقرلا  هباشت  ریسفت  نكمي  امبر 
ًاماع لبق 45  يفوقو  امبر  ؟  ةقالع هل  ماعلا  سفن  يف  امھقالطإ  امبر   . زبوج
يف يبأو  انأ   . ةقالع هل  ءانیملل  ططخیل  يلع  لبج  لباقم  ةلت  ىلع  يبأ  عم 

. ءایشألا هذھب  ًاریثك  نمؤأ  الو   . يردأ يھ 90، ال  ؛  نیترم ًاماع   45

نیب طبري   ،" لارتنس دلرو  يبد   " همسا  ، ربكأ ًاملح  ُتقلطأ  يف 2010، 
ةرابع وھو   ، ةيرحبلا انطوطخو  ةيوجلا  انطوطخ  نیب  طبري  ؛  نیميدق نیملح 
نویلم اھنم  ءاھتنالا  دنع  فیضتستس  ةلماكتم  ةیتسجول  ةنيدم  نع 
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ًایلود ربكألا  نوكیس  يذلا  يلودلا  موتكم  لآ  راطم  نضتحتو   . ةمسن
ةقطنم عم  ةديدجلا  ةنيدملا  طبترت   . ًايونس رفاسم  نویلم  مدخیسو 160 

نم رثكأ  اھتراجت  مجح  غلبتو   ، ةكرش نم 7000  رثكأ  مضت  يتلا  يلع  لبج 
ءانیملا نیب  طبرلل  ًامخض  ًایتسجول  ًارمم  انأشنأ   . ًايونس رالود  رایلم   87

لالخ وجلا  يف  نوكت  نأ  نكمي  ةيرحب  ةنحش  يأ  نإ  ثیحب   ، راطملاو
. طقف تاعاس 
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ةیملاعلا يبد  ئناوم 

اهطوطخ جمد  ربع  ملاعلا ، طبرت  نأ  يبد  ردق 
راطم نوكن  نأ  انردق  امبر  .ةيرحبلا  عم  ةيوجلا 

يسيئرلا هءانيمو  ملاعلا 

يلع لبجو   ، ملاعلا لوح  ةنيدم  يلاوح 200  عم  انطبرت  ةيرحبلا  انطوطخ 
ًایفاضإ ًءانیم  ىلإ 78  ةفاضإلاب   ، ملاعلا لوح  ةنيدم  عم 140  هدحول  انطبري 

جمد ربع   ، ملاعلا طبرت  نأ  يبد  ردق  امبر   . ملاعلا ندم  ةیقب  عم  انطبرت  اھريدن 
هءانیمو ملاعلا  راطم  نوكن  نأ  انردق  امبر   . ةيرحبلا عم  ةيوجلا  اھطوطخ 

. يسیئرلا

اھضعب اھطبر  لھسي  ًاماع  نیسمخ  ربع  اھلك  ثادحألا  هذھ  ركذتأ  امدنع 
: لوقأ انأو   ، زبوج لوقي  امك  ثادحألا  طبر  عیطتسن  ءارولل  رظنلاب  معن   . ضعبب

. ثادحألا هذھ  ةعانص  عیطتست  مامألل  رظنلاب 
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توريب

ةیلھألا برحلا  فاقيإل  ةلواحم  يف  توریب  لخدت  ةیبرعلا  عدرلا  تاوق 

... توریب اي  ایندلا  تس  اي 
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؟ توقایلاب ةلوغشملا  ِكرواسأ  َعاب  ْنَم 
، َّيرحسلا ِكمتاخ  َرداص  ْنَم 

؟ ةیبھذلا ِكرئافض  َّصقو 
؟ نيوارضخلا كْینیع  يف  َمئانلا  َحرفلا  حبذ  ْنَم 

، نیكسلاب ِكھجو  َّبطَش  ْنَم 
نیتعئارلا ِكیتفش  ىلع  ِرانلا  َءام  ىقلأو 

؟ ةيدرولا ِنآطشلا  ىلع  َدقحلا  َّشرو   ، ِرحبلا َءام  َمَّمَس  ْنَم 

، توریب ةیلاغلل  انبولق  هيوحت  اّمم  ریثكلا  ُسكعت  ينابق  رازنل  ٌتاملك 
انأو يتایح  تايادب  نم  تناك  توریب  عم  ىلوألا  يتايركذ   . نانبل ةلیمجللو 

اھعراوش نم   ، ةینیطلا اھتویب  نم   ، يبد ءارحص  نم  مداقلا  انأو  ؛  ریغص
ىلإ يتوخإ  عم  ُترفاس   . لیخنلا فعس  نم  ّةینبملا  اھقاوسأ  نم   ، ةیبارتلا

، ًاریغص ينتلھذأ   . ندنل ىلإ  لوصولل  اھب  رورملا  نم  َّدب  ال  ناك   . توریب
. ًاریبك اھیلع  ُتنزحو   ، ًاعفاي اھُتقشعو 

ةيادب يف  ةثيدحلا  اھقاوسأو   ، ةلیمجلا اھتاراحو   ، ةفیظنلا اھعراوش  تناك 
توریبك يبد  نوكت  نأ  ينھذ  يف  ّددرت  ملحو  ؛  يل ماھلإ  ردصم  تانیتسلا 

. ام ًاموي 

. كرسأت مھرشعم  نسحو   ، مھثيدح ةفاطلو   ، اھبعش ةيویح 

. كلھذت اھقاوسأ  رحسو   ، اھئطاوش لامجو   ، اھعراوش ءفد 

. اھیلإ ةدوعلا  الإ  كلمي  اھلھأ ال  رشاعي  نمو   ، اھاسني توریب ال  روزي  نم 

، ةیبھذمو ةیفئاط  تاساقم  ىلع  همیسقتو  هتیتفت  مت  نانبل   ، فسألل نكل 
: ًاضيأ رازن  لاق  امك  وأ   ، نانبل ریغ  نانبل  حبصأو   ، توریب يھ  توریب  دُعت  ملف 

؟ ةكلملا لثم  ءاقرزلا  ةعَّبقلاب  ُلاتخت  يتلا  ُتوریب  نيأ 
.. انقاروأ ىلع  تناك  يتلا  توریب  نيأ 

.. ةكمسلا لثم  ُصقرت 
.. اھوحبذ
.. اھوحبذ

.. ةنیمسایلا لثم  رجفلا  ءوض  لبقتست  يھو 
؟ ةنيدم لتق  نم  حبارلا  وھ  نم 

يتدیس اي   ، َتوریب اوّعیض 
.. اھوّعیض ذإ  مھسفنأ  اوّعیض 

.. اھوطقتلي ملو   .. ءاملا يف  يرحسلا  متاخلاك  تطقس 
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.. اھولتق نأ  ىلإ  ّيعیبر  روفصع  لثم  اھودراط 

يف عافدلل  ريزوك  نكل   . ةلیمج تاقالعو  ةبحمو   ، توریبل ةریثك  تارايز  يل 
. يتایح يف  ناتریبك  ناتطحم  اھعم  يل  تارامإلا  ةلود 

برحلا ءدب  نلعتل  ةصاصر  لوأ  تقلطنا  امدنع  ليربأ 1975،  دعب 13  ىلوألا 
، لیتق فلأ  وحن 150  تدصحو   ، ًاماع نم 15  رثكأ  ترمتسا  يتلا  ةیلھألا 
نم 25 رثكأ  تقاف  ةيداصتقا  رئاسخ  تّدبكتو   ، حيرج فلأ  نم 300  رثكأو 

. رالود رایلم 

رشتنا دق  رانلا  قالطإ  ناك  ىتح  برحلا  ءدب  ىلع  رھشأ  ىوس  ّرمي  مل 
ضرعتت ةیندملا  فادھألا  تأدبو   ، توریب ءاجرأ  يف  عساو  قاطن  ىلع 
ةیفئاط لقاعم  ىلإ  ةنيدملا  تمسقنا  اذكھو   . رركتم لكشب  فصقلل 

. ةياھنلا ةيادب  تناك  هذھو   . ةیبھذمو

، ةليمجلا اهتاراحو  ةفيظنلا ، اهعراوش  تناك 
ّددرت ملحو  ماهلإ يل ؛ ردصم  ةثيدحلا  اهقاوسأو 

ام ًاموي  توريبك  يبد  نوكت  نأ  ينهذ  يف 

ىلع فارطألا  عمجل  دياز  خیشلا  اھلذب  يتلا  ةثیثحلا  دوھجلا  لك  حجنت  مل 
رعشن انأدب  اننكل   ، تاضوافملا يف  يدلاو  عم  هدعاسأ  تنك   . ةدحاو ةلواط 
ةلولیحلل لماش  ٌّيبرع  ٌلخدت  أدب  مث   ، رمتسملا اھلشف  ببسب  سأیلاب 

. رامدلا ىلإ  لیمجلا  دلبلا  اذھ  ضرعت  نود 

نم ًايرھوج  ًافطعنم  ةینانبللا  ةیلھألا  برحلا  تدھش  وینوي 1976،  يف 
ةینانبللا ةینطولا  ةكرحلا  لقاعم  تببست  دقو   . يروسلا لخدتلا  لالخ 

. ةيروسلا تاوقلا  فوفص  يف  ةمج  رئاسخب 

رمتؤملا مث   ، ضايرلا يف  دقُع  يذلا  ةیبرعلا  ةمقلا  رمتؤم  ٍءودھب  ُتبقار 
لاتتقالا ءاھنإو  رانلا  قالطإ  فقول  ربوتكأ 1976،  يف  ةرھاقلا  يف  هالت  يذلا 
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ةرداصلا تادھعتلاو  تارارقلا  نم  مغرلا  ىلعو   . ةینانبللا يضارألا  ةفاك  يف 
بابسألا نأو   ، ةتقؤم لولح  نع  ةرابع  حرُط  ام  نأ  ُتفرع   ، نیتمقلا نع 

. حطسلا تحت  ةرعتسم  تلاز  ام  ةلكشملل  ةيرذجلا 

،" ةیبرعلا عدرلا  تاوق   " لیكشت مت   ، ةرھاقلاو ضايرلا  يرمتؤمل  ةجیتنك 
ءامدلا نقحو  رانلا  فقو  ىلع  لمعلل   ، اھیف تارامإلا  ةلود  تكراش  يتلا 

. دالبلا يف  مالسلا  قیقحتو 

دادعإل ءيش  لك  ُتلعف  دقف   ، ّيلع ءطولا  ةلیقث  ًامايأ  كلت  تناك  دقل 
مھلامآو مھتالئاعب  ّقلعتي  ام  لكو  مھھوجو  حمالم  ُتظفحو   ، يلاجر

. يلھاك لقثأ  ٌءبع  اذھو   ، رطخلا ىلإ  مھلسرأ  يننأ  ُترعش   . مھمالحأو
: مھل لوقأ   . مھاوقو مھتاقاطو  مھممھ  ذحشأ  هسفن  تقولا  يف  ُتنكو 
بعش ذاقنإ  لجأ  نم   ، برحلا لجأ  نم  سیلو  مالسلا  لجأ  نم  بھذنس 

. تاعامج وأ  فئاوط  حلاصم  ةمدخ  لجأ  نم  سیلو  قیقشو  قيدص 

ةقيرطلا هذھبو   ، ةكرتشم ةوقب  لجر  فلأ  انقلطأ 30  ماع 1976  ةياھن  عمو 
. ًامئاد ةفلتخملا  اھاياوز  نم  ةروصلا  ىرأ  نأ  تعطتسا 

يف ةیصخشلا  يتربخ  نمو   ، برحلا ةعاظف  ىدم  نع  ریبعتلا  عیطتسأ  ال 
. ءيش يأل  ّلحلا  تسیل  اھنأ  فرعأ  لاتقلا 

اوقبو  ، تاّھوشتو تاباصإل  فالآلا  تائم  ّضرعتو   ، فالآلا تارشع  لُتق  دقل 
ةراسخ اھنإ   . لایجألا اھلقانتتس  يتلا  ةیھاركلاو  فوخلاو  نزحلاب  اننوّركذي 
برحل ًةیحض  هندم  لمجأ  ىدحإ  نوكت  نأ  يبرعلا  اننطول  ةعیظفو  ةریبك 

. ًاماع نم 15  رثكأل  رمتست  ةیلھأ 

ماعلا يف  تناكو   ، فسألل عظفأ  تناك  توریب  ةبوبحملا  عم  ةیناثلا  يتطحم 
.1982

هیضارأ تحبصأ  يذلا  نانبل  يلیئارسإلا  شیجلا  حاتجا  ماعلا 1982  يف 
ىلعو  . لیئارسإو ايروسو  ةینیطسلفلا  ريرحتلا  ةمظنم  نیب  ام  لاتق  ةحاس 
عافدلا ريزو  ةدایقب  وینوي  يف  أدب  يذلا  يلیئارسإلا  حایتجالا  نأ  نم  مغرلا 

نكت مل  هتعاظف  نأ  ّالإ   ، ًاعقوتم ناك  نوراش  لیيرأ  كاذنآ  يلیئارسإلا 
. ًاليوط ّرمتسا  هنأ  ةصاخب   ، ًادبأ ةعقوتم 

رارق ىلإ  لصوتلا  مت   ، لاتقلاو ةقرفتملا  ةمواقملا  نم  نيرھش  نم  رثكأ  دعب 
توریب نم  ةینیطسلفلا  ريرحتلا  ةمظنم  تبحسناو   . رانلا قالطإ  فقو 
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ةدایقلا تلصحو   ، تایسنجلا ةددعتم  ةوق  فارشإ  تحت   ، سنوت ىلإ  ةھّجتم 
لصاوت  . تامیخملا يف  نییندملا  نمأ  نأشب  تانامض  ىلع  ةینیطسلفلا 

ىدم ىلع  ءانیملا  ربع  ةینیطسلفلا  ريرحتلا  ةمظنم  رصانع  ءالخإ 
، نيرداغملا رخآ  تافرع  رساي  لحارلا  ينیطسلفلا  میعزلا  ناكو   ، نیعوبسأ

ربمتبس يف 9  ًاديدحتو   ، مايأ دعبو   . ءانیملا ىلإ  ةیسنرف  تاوق  هتقفار  ثیح 
مویلا يف  نوراش  نلعأو   . توریب تایسنجلا  ةددعتملا  ةوقلا  ترداغ   ،1982
تامیخم لخاد  نيدوجوم  اولاز  ام  يباھرإ "  2000  " كانھ نأ  يلاتلا 
ةرداغم نم  موي  دعب   ، ربمتبس يف 15   . توریب يف  نیینیطسلفلا  نیئجاللا 
ًامكحم ةیبرغلا  توریب  يلیئارسإلا  شیجلا  ّلتحا   ، نیینیطسلفلا نیلتاقملا 
نوینانبل نویندم  امھنطقي  نيذللا  الیتاشو  اربص  يَمیخم  ىلع  قانخلا 

. نوینیطسلفو

ماع 1978 ينانبللا |  بعشلل  ةثاغإ  داوم  لقنل  ةیتارامإ  ةيركسع  لقن  ةرئاط  يف 

نیب ةعاس  نیعبرأ  ترمتسا  ةعیظف  ةاسأم  الیتاشو  اربص  ةحبذم  تناك 
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نم ءاطغب  بئاتكلا  تایشیلیم  تماق  ذإ  ربمتبس 1982؛  و18  يَموي 16 
ریبك ٌددع  اھتیحض  حار  بيذعتو  باصتغاو  لتق  تایلمعب  يلیئارسإلا  شیجلا 

. نسلا رابكو  ءاسنلاو  لافطألا  نم  مھتیبلاغ  ّلزعلا  نییندملا  نم 

اذامل ًادبأ  مھفأ  ملو   ، حاورألا قاھزإو  لتقلا  ةركف  يتایح  يف  ّلبقتأ  مل 
، ةقطنملا يف  ءاقرفلا  عیمج  عم  لصاوت  ىلع  ُتیقب   . انملاع يف  اذھ  ثدحي 

ةصاخب  ، اياحضلا دھاشم  ترھظ  امدنعو   ، ثدحتس ًةرزجم  نأ  فرعأ  تنكو 
ّدؤت ِ مل  اندوھج  نأ  ُتفشتكا   ، رابخألا تارشن  يف   ، ءاسنلاو لافطألا  نم 

. ةجیتن ىلإ 

خیشلا ىلعألا  دئاقلا  رماوأ  ذیفنتل  يسفنب  ةیتارامإلا  ةردابملا  ةدایق  ُتیلوت 
، ةیناسنإلا تادعاسملا  نم  نانطأب  يس 130 "  " تارئاط ديوزت  مت  ذإ  ؛  دياز

. جیلخلا يف  تمظُن  يتلا  تایلمعلا  ربكأ  نم  ةدحاو  نمض  كلذو 

يف ًاریبك  ًاحرج  ًةّفلخم   ، يتركاذ يف  ًةلثام  دھاشملا  كلت  تلاز  امو 
. يسفن

امدنع ؛  ناكملا اذھ  عم  ةبیط  ىركذ  كل  نوكت  امدنع  ًامئاد  ربكأ  حرجلا  نوكي 
نراقي امدنع  ؛  برحلا دعبو  لبق  توریب  ةلیمجلا  ةنيدملا  نیب  كلقع  نراقي 
دھاشم نم  هاري  ام  نیبو   ، لبق نم  توریب  لھأ  ةيویحو  ةفاطل  نیب  كبلق 

. ةلیمجلا ةنيدملا  هذھ  يف  ثدحت  ةعیظف  لتق 

ىركذ كل  نوكت  امدنع  ًامئاد  ربكأ  حرجلا  نوكي 
نيب كبلق  نراقي  امدنع  ناكملا ؛ اذه  عم  ةبيط 
نم هاري  ام  نيبو  توريب  لهأ  ةيويحو  ةفاطل 

ةنيدملا هذه  ثدحت يف  ةعيظف  لتق  دهاشم 
ةليمجلا

امو  ، اھب بعللا  نوریثكلا  لواحي  ًةقرو  اذھ  انموي  ىلإ  نانبل  لاز  ام  فسألل 
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امو  ، ةقطنملا يف  رودت  يتلا  تاعارصلا  ةبيرض  نوعفدي  نانبل  بابش  لاز 
تاعارصلاو تاباسحلا  نم  ریثكلا  ةیفصتل  ًةحاس  ةینانبللا  ةحاسلا  تلاز 

. يھتنت يتلا ال 

. برعلا لكل  ًاتیب  قحب  نوكیس   ، ناك امك  ًادحاو  ًاتیب  نانبل  عجري  امدنع 

! توریب اي   .. هآ
ْبھذلا ِبلقلا  ةبحاص  اي 

.. انیحماس
َْبطحو ًادوقو  ِكانلعَج  نإ 

ْبرعلا ِمحل  نم  ُشھنت  يتلا  ِتافالخلل 

. نانبل ناعأو هللا   ، رازن محر هللا 
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40
قيقشلا وزغ 

ماع 1991 تيوكلا |  ةلود  ريرحت  يف  اھتكراشم  لالخ  ةیتارامإلا  تاوقلا 

يقارعلا حایتجالا  ةيركسعلا  يتایح  يف  اھتھجاو  يتلا  تامدصلا  رثكأ  نم 
ةلود يبد  يفو  تارامإلا  يف  انل  ةبسنلاب  نكت  مل  تيوكلاو   . تيوكلا ةلودل 
ةایح نم  ًاءزج  تناك   . انتایح نم  ًاءزج  ةقیقحلا  يف  تناك  تيوكلا   . ىرخأ

مھجالع نم   ، اھسرادم يف  مھتسارد  نم   ، مھتلوفط نم  ؛  انینطاوم بلغأ 
. ةيداصتقالا مھتایح  نم  ىتح   ، اھتادایع يف 
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، ةرھش ةیبعشلا  قاوسألا  رثكأ  دحأ   ،" دشرم قوس   " نأ نوریثكلا  فرعي  ال 
دشرم وھ  لضاف  يتيوك  لامعأ  لجر  مسا  ىلع  يّمُس  يبد  يف 

نم نیسردم  قيرط  نع  يبد  لخد  يماظنلا  میلعتلا  نأو  ؛  يمیصعلا
ةعسوتل تانیسمخلا  فصتنم  يف  ربكألا  يدلاو  عورشم  نأو  ؛  تيوكلا
نويزفلت ةطحم  لوأ  نأو  ؛  تيوكلا نم  يلام  ضرقب  ًایئزج  هليومت  مت  روخلا 

نأو ماعلا 1969؛  يف  يبد  نم  ُّثبُي  ناك  يذلا  تيوكلا  نويزفلت  تناك  يبدب 
تایفشتسملا ربكأ  نم  ماعلا 1966  يف  سسأت  يذلا  تيوكلا  ىفشتسم 

، ةریثك لاضفألاو   ، ةليوط ةمئاقلا   . مویلا ىتح   ، انینطاوم تمدخ  يتلا 
وأ  ، نوریثكلا اھمھفي  نأ  نم  ربكأو  ةقیمع  تيوكلا  لھأ  نیبو  اننیب  ّةوخألاو 

. نوصبرتملا اھیلعديازي 

يننأ ركذأ   . ةمدص ماعلا 1990  نم  سطسغأ  يف 2  تيوكلا  وزغ  لكش 
ربكألا يخأل  أبنلا  ُتلقن   . ربخلا يل  لقن  يذلا  طباضلا  نم  تارم  ثالث  ُتدكأت 
ةینمألا تاوقلا  عیمجل  ئراوطلا  ةلاح  نالعإب  ُترمأ  مث   ، موتكم خیشلا 
تقولا يف  ًانيزحو  ًابضاغ  هتدجوف   ، دياز خیشلا  عم  تثدحت   . ةيركسعلاو
؟ ةیلاتلا هتوطخ  يھ  امو  ؟  كلذ لعفي  نأ  مادصل  نكمي  فیك   . هسفن

ةدایس تاذ  ةراج  ةقیقش  ةلود  وزغ  ىلع  مادص  أرجتي  نأ  ًادبأ  عقوتن  نكن  مل 
، عیمجلل ةمدص  تيوكلا  حایتجاب  ماّدص  رارق  ناك   . هبناج ىلإ  ًایخيرات  تفقو 

. اھرسأب ةقطنملا  تریغ  لوحت  ةطقن  ناك  امك 

تاكرشلا نم  ديدعلا  تأدب   . ةیملاعلا فحصلا  نيوانع  انتقطنم  ترّدصت 
لثم يف  لاحلا  وھ  امكو   . ةقطنملا نم  باحسنالل  ًاططخ  عضت  ةیملاعلا 
أدبف  ، ربخلا رشتنا  امدنع  رعذلا  نم  ةجوم  تعلدنا   ، ثادحألا هذھ 
نم جورخلل  انفراصم  نم  مھلاومأ  بحسب  نوبلاطي  نّویلودلا  نورمثتسملا 
نم نولوؤسم  يب  لصتا   . نكمم تقو  عرسأ  يف  طسوألا  قرشلا  ةقطنم 
ربعت تناك  يتلا  ةيدقنلا  ةلویسلا  صوصخب  يتاھیجوت  نوبلطي  راطملا 

. كلذ فاقيإ  مھیلع  ناك  اذإ  ام  يننولأسيو   ، دالبلا جراخ  راطملا 

لاملا هجارخإل  راطملا  يف  صخش  ّيأ  فیقوت  ّمتي  نأ  ديرأ  ال  يتباجإ : تناك 
. كلذب كرامجلا  يلوؤسم  اوِغّلبو   ، اودارأ اذإ  اولحریلف   ، ةلودلا نم 

. راھنتس انفراصم  ّنكل  اوباجأ :
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ماع 1991 تيوكلا |  ةلود  ريرحت  يف  اھتكراشم  لالخ  ةیتارامإلا  تاوقلا 

..انينطاوم بلغأ  ةايح  نم  ًاءزج  تيوكلا  تناك 
، اهسرادم مهتسارد يف  نم  مهتلوفط ، نم 

مهتايح نم  ىتح  اهتادايع ، مهجالع يف  نم 
ةيداصتقالا

. هلاومأ جارخإ  نم  ًادحأ  اوعنمت  . ال  مكل تامیلعتلا  يھ  هذھ  تلقف :

مھلاومأ عم  نودوعي  مھسفنأ  صاخشألا  انيأر   ، كلذ ىلع  ةلیلق  عیباسأ  دعب 
ّنأ نودقتعي  مھانلعجو  مھفواخم  انفعاضل   ، مھفاقيإ انلواح  ول   . يبد ىلإ 
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نأ تابثإ  ىلع  نيرداق  انك   . مھتاقحتسمب ءافيإلا  ىلع  ةرداق  ریغ  انفراصم 
. يبد يف  ریغتت  مل  رومألا 

مھل انحتف   . ةقیقشلا تيوكلا  ءانبأ  نم  فالآلا  تارشع  اندالب  يف  انلبقتسا 
. تویبلا مھل  اوحتف  انینطاوم  نم  ریثكلاو   ، ةینكسلا تايانبلاو  قدانفلا 

ةفصاع  " تایلمع ءدب  عم  ءافلحلا  نفسل  ًىسرم  انئفارم  تحبصأ 
يلودلا فلاحتلا  تاوق  اھتنش  يتلا  ةيركسعلا  ةیلمعلا  يھو   ،" ءارحصلا
تاوقلا نم  تيوكلا  ريرحتل  رياني 1991  يف 16  ةدحتملا  تايالولا  ةدایقب 

تاعدوتسملاو ئفارملا  انزھجو  ةيركسعلا  تاراطملا  انأشنأ   . ةیقارعلا
ءانیم ّيأ  نم  رثكأ  فلاحتلا  نفس  نم  يلع  لبج  ءانیم  لبقتساو   . شویجلل

. ًازیھجت رثكألاو  ربكألا  هنأل  ةقطنملا  يف  رخآ 

تاوقلل نيهم  باحسناب  تيوكلا  وزغ  ىهتنا 
ةيادبلا لب  ةياهنلا ، نكي  كلذ مل  نكل  ةيقارعلا ،

رايهنا اهناونع  ةقطنملا  ةديدج يف  ةبقحل 
ىربكلا اهلود 

نم فلاحتلا  ىوق  معد  يف  ةیلاعفب  تمھاس  دقف  ةيركسعلا  انتاوق  امأ 
ءارحصلا ةفصاع  تایلمع  زكرم  ىلإ  ًّایصخش  ترفاسو   ، تيوكلا ريرحت  لجأ 
نامرون لارنجلا  عم  لماعتلا  دنع  يتّايولوأ  نم  ناكو   . تارم ةدع 

فلأ نم 900  رثكأ  دوقي  ناك  يذلا   ، يلودلا فلاحتلا  تاوق  دئاق   ، فوكزراوش
ىدل رئاسخلا  مجح  نم  ّدحلل  ةقيرط  دجأ  نأ   ، فلاحتلا تّاوق  نم  يدنج 
لب  ، حایتجالا يف  قارعلا  بعش  وأ  تيوكلا  بعش  بغري  ملف   . نییندملا
. ةقامحلا هذھ  نمث  بعشلا  عفدي  الأ  ىلع  ًاصيرح  تنكو   ، نعرأ ًالمع  ناك 

تاوقلا تناكو   ، ةحجان ةيركسع  ةیلمع  دعب  باحسنالا  ىلع  ماّدص  ربجُأ 
نم تيوكلا  تلخد  يتلا  تاوقلا  لئاوأ  نم  نوكت  نأ  فرش  اھل  ةیتارامإلا 

انحاورأ نم  اھل  انلذبل  برحلا  تلاط  ولو   ، لاضفأ تيوكلل   . ريرحتلا لجأ 
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. ريرحتلا ىتح  هجاتحت  ام  انئانبأو 

ماع 1991 تيوكلا |  ةلود  ريرحت  يف  اھتكراشم  لالخ  ةیتارامإلا  تاوقلا 

نالعإ تيوكلا  ريرحت  برح  عم  اھركذأ  يتلا  ةیلوجرلا  فقاوملا  رثكأ  نم 
عافدنا ناك   . نطولا بابش  نم  نیعوطتم  يف  اھتبغر  ةحلسملا  انتاوق 
ةیلاع ةینطو  حورب  ًارشبمو  ًاحرفمو  ًالھذم  دینجتلا  زكارم  ىلع  نینطاوملا 
. ءانبلل ملسلا  تاقوأ  يفو   ، اھزواجتل تامزألا  تاقوأ  يف  لودلا  اھجاتحت 

نكت مل  كلت  نكل   ، ةیقارعلا تاوقلل  نیھم  باحسناب  تيوكلا  وزغ  ىھتنا 
اھلود رایھنا  اھناونع  ةقطنملا  يف  ةديدج  ةبقحل  ةيادبلا  لب   ، ةياھنلا

ةیخيراتلا ةطلغلا  تيوكلا  وزغ  ناك  دقل   . ىمظعلا اھشویج  ككفتو   ، ىربكلا
. دبألل ةقطنملا  هجو  تریغ  يتلا  ىربكلا 
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حبري دحأ  ال 

برحلا يف 

ماع 1982 نیسح |  مادص  عم  ناطلس  نب  دياز  خیشلا 

يتلاو ناريإو  قارعلا  نیب  ام  ةكِھنملا  برحلا  تلحر  امدنع  ركذأ  ُتلز  ام 
يھف ال ناكم  نم  ٌبرح  لحرت  امدنعو   . لیتق نویلم  نم  َرثكأ  اھءارو  تّفلخ 
. قارعلا تيأر  اذكھ  ؛  تاونسل ًایقاب  اھلقث  ّلظي  لب   ، تءاج امك  ةعيرس  لحرت 
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هدجم ةّمق  يف  نیسح  مادص  يقارعلا  سیئرلا  ناك   ، ةرتفلا كلت  يف 
ّحرص ثیح  ؛  هنیبو ينیب  ثدح  يذلا  فقوملا  كلذ  ركذأ  ُتلز  امو   . هئايربكو
برعلا لماعي  الو   ، برغلل لیمي  هنإ  يھاجت : هتاظفحتو  هروعشب  دياز  خیشلل 

. ةدیج ةلماعم 

يف هللا  همحر  هتداع  ىلع   ، مادص ةلباقم  اھدعب  دياز  خیشلا  ينم  بلط 
. انحلاصم ىلع  رثؤت  نأ  نكمي  ةقلاع  رومأ  يأ  كرت  مدع 

نم عونب  اننیب  امیف  ثيدحلا  أدتباو  تاعامتجالا  دحأ  يف  مادص  عم  تیقتلا 
َتنك كنأب  دیفي  ريرقت  يدل  مادص : نم  مھألا  ةلمجلا  تءاج  مث   ، ةلماجملا

. يمامأ ًاريرقت  عضوو   ، ةفلتخم قرطب  ناريإ  معدت 

نم ٍتانحش  ُدصقت  َتنك  اذإ   ، كعم اذ  انأ  اھو  ريرقتلل  جاتحأ  يننإ ال  هتبجأ :
كلت ُدصقت  َتنك  اذإ  امأ   ، كلذ َتبثي  نأ  صخش  يأ  ىّدحتأف  ةحلسألا 
اننفس نأل  ريراقتلا  كلتل  جاتحت  نلو  ؛  معنف ةیئاذغلا  داوملا  نم  تانحشلا 
ًایناسنإ ًائیش  فقوأ  نأ  يننكمي  الو   ، ًاضيأ قارعلا  ىلإو  كانھ  ىلإ  بھذت 

. بوعشلا وحن  هجتي 

ًاداتعم ناك   . ًائيرج ناك  يمالك  نأل   ، هھجو ىلع  ةأجافملا  تامالع  ترھظ 
يننأ دقتعا  هنأل  هل  ًائجافم  ّيدر  ناك  امبرو   ، هعامس دوي  ام  عامس  ىلع 

ةھجاوملا كلت  دعب   . ينع اھمسر  يتلا  ةینھذلا  ةروصلا  كلت  نم  فعضأ 
. نْیقيدص انحبصأ 

نم عونب  ثيدحلا  أدتباو  مادص  عم  تيقتلا 
: مادص نم  مهألا  ةلمجلا  تءاج  مث  ةلماا ،

قرطب ناريإ  معدت  َتنك  كنأب  ديفي  ريرقت  يدل 
ةفلتخم

ملاع يف  نكل   . لصاوتلا روسج  تراھناو   ، تيوكلل قارعلا  وزغ  ءاج 
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. تامزألا تاقوأل  ًامئاد  ةيواعم  ةرعش  ىلع  يقبت  نأ  ّدب  ةسایسلا ال 

رصتنملا ؛  هیتّفكب ًاحيرج  جیلخلا  ناك  رياربف 1991،  يف  تيوكلا  ريرحت  دعب 
. هنم مّدھت  ام  مِّمريو  هعاجوأ  نفدي  ناك  لكلا   . موزھملاو

بحسنملا نیسح  مادص  يقارعلا  سیئرلا  امأ   ، بورحلا نم  قارعلا  بعت 
. هینیع اتلكب  ماني  نكي  ملف  موزھملا 

جذومن ءانب  اودارأ   . طسوألا قرشلا  ىلإ  نویكيرمألا  داع  ماع 2003،  يف 
تریغ يتلا  ربمتبس 2001،  ثادحأ 11  دعب  ةصاخو  مھتيؤر  عم  ىشامتي 

. مھتايولوأ تّریغو  ةقطنملل  مھترظن 

شوب جروج  يكيرمألا  سیئرلا  فادھأ  نمض  ناك  قارعلا  وزغ  نأ  فرعأ  ُتنك 
هدوھج رمثتسي  نأ  هنم  ُتبلط   ، قارعلا حاتجي  الأب  هعانقإ  انلواح   . نبالا

تایفشتسملاو سرادملا  ءانبب  يقارعلا  بعشلا  ةدعاسم  يف  هلاومأو 
. ةوقلا مادختسا  رارق  ىلع  مزع  هنأ  ُتفرع  يننكل   ، قرطلا دیبعتو 

يذلا ام  مھتلأس : مث   ، فُّرصتلل ًةصرف  انوحنمي  نأ  نییكيرمألا  نم  ُتبلط 
ىلع تنكو  برح  ىلع  ةلبقم  ةقطنملا  نأب  تسسحأ  ؟  مادص نم  هنوديرت 

. ىرخأ ةرم  برحلا  بوعشلا  ّبنجتت  نأ  لجأ  نم  ءيش  يأ  لعفل  دادعتسا 
رامدلا ةحلسأ  نع  ثحبلل  شیتفتلا  قرف  لوخد  نوديري  مھنأب  اولاق 

. لماشلا

لكشب قارعلا  ىلعو   ، لكك ةقطنملا  ىلع  برحلا  بقاوع  نأ  كردأ  ُتنك 
؛ انم ةداق  ضوافتلا  ىلوتي  نأب  مھعنقأ  نأ  تلواح   ، ةرمدم نوكتس   ، صخأ
مادص ركفي  فیك  مھفنو   ، انصئاصخو انتاداع  ضعب  يف  هباشتن  برع  اّننإ 

. مادص لاثمأو 

نمو نيرحبلل  يبد  نم  ةرئاطلا  ُتبكر   . يسفنب مادص  ىلإ  باھذلا  ُتمزع 
أجلي ناك  يتلا  ةنكمألا  دحأ  يف  انلباقت   . ةرصبلا هاجتاب  رحبلا  ُتبكر  كانھ 
قفتأ يتلا  ءایشألا  لك  يف  انثدحت   . ًاحضاوو ًاحيرص  ًاثيدح  انأدب  مث   ، اھیلإ

انأو برحلا  حبشب  هُتّركذ   . رثكأ يھو  اھیف  هعم  فلتخأ  يتلا  كلتو   ، اھیف هعم 
نم ناك   . بورحلا يف  هتایح  نم  ًاریبك  ًارطش  ىنفأ  ًالجر  ظعأ  يننأ  فرعأ 
ًائیش لعفي  مل  نإو   ، نّییكيرمألا ّدض  برحلا  حبري  نأ  نكمي  ال  ّهنأ  حضاولا 
نأ ُتلواح   . ءيش ّلك  قارعلا  رسخي  فوسف   ، مداقلا موجھلا  ّبنجتل 

. هعم يثيدح  يف  ةینالقعلاو  قطنملا  مدختسأ 
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، لحرا قارعلا  لجأ  نم  مكحلا  نع  كلیحر  رمألا  ىضتقا  ول  هل : ُتسمھ 
. ًامئاد اھیف  كب  ًالھأ  ةیناثلا  كتنيدم  يبدو 

سیلو قارعلا  ذاقنإ  نع  ثّدحتأ  دمحم  خیش  اي  يننكل  لاق : مث  ّيلإ  رظن 
. كاذ همالك  دعب  يسفن  يف  ربك   . يسفن

َقبت ملو  ناك ، امك  قارعلا  َقبي  وزغلا مل  دعب 
نم نييكيرمألا  رِّذحأ  ُتنك  .تناك  امك  ةقطنملا 

قلغملا قودنصلا  اوحتفت  ال  مهل : لوقأو  وزغلا ،

سمخ وحن   ، ّرتوتلاو ةحارصلاب  تمستا  يتلا   ، ةسلجلا هذھ  تّدتما 
ةرم لك  يفو  ؛  لوكوتوربلا ًارساك   ، تارم عبرأ  مادص  اھءانثأ  رداغ   ، تاعاس
لصاون نأ  لبق   ، اھمعط ركذأ  تلز  ام  يتلا   ، ةیبرعلا ةوھقلا  بلطي   ، دوعي ناك 

دبع مھنیب  نم   ، عامتجالا انعم  رضح  نم  لك  ىدل  ًابعر  ّدلو  دقل   . شاقنلا
جرخي ناك  ةرم  لك  يفو   . يقارعلا سیئرلل  يصخشلا  ریتركسلا   ، دومح
ناكملا يف  سلجي  مادص  نكي  مل   . ةنحملا هذھ  زاتجن  نأ  هللا  وعدأ  ُتنك 
ةیصخشلا هنأ  فرعي  ناكو   ، فصقلا فاخي  ناك   . ةليوط ةرتف  دحاولا 

. رثك نوصّانق  اھرظتني  يتلا  ةفدھتسملا 

اذھو  ، ينّعدوو اھباب  يل  حتف  ىتح  ةرایسلل  ينبحص  مث   ، عامتجالا ىھتنا 
كانھ نمو  ناّمع  ىلإ  ُترفاس   . تعمس امبسح  هنم  ًاداتعم  نكي  مل  رمأ 

. ينطو ىلإ  ةرئاطلاب 

سرام 2003 علطم  خیشلا  مرش  يف  تدقُع  يتلا  ةیبرعلا  ةمقلا  يف 
ىلإ ءوجللا  مادص  ىلع  دياز  خیشلا  ضرع   ، قارعلا وزغ  لبق  ةرشابم 

، ًارخأتم تقولا  ناك   . مداقلا نافوطلا  بُّنجتل  ةریخأ  ةلواحم  يف  يبظوبأ 
. وزغلا ءدبب  اھارارق  تذختا  دق  ةدحتملا  تايالولا  تناكو 

ةرم قارعلا  فزن  مث   ، ةرارجلا شویجلا  كلتب  ایناطيرب  اھبحصت  اكيرمأ  ترضح 
. ىرخأ
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مادختساو رعذلاو  فوخلا  عرز  ّنأ  ّنظ  دقف   ، هتاباسح يف  ماّدص  أطخأ 
ناك هلوح  نم  عیمج  ّنألو   . رومألا ةرادإ  يف  لضفألا  ةقيرطلا  تناك  فیسلا 
دقف  . ةیقیقحلا هشیج  تاردقب  هتحراصم  ىلع  طق  دحأ  ؤرجي  مل   ، هنم فاخي 

ال  . نّییكيرمألا ةبراحمل  ةردقلا  كلمي  هنأ  قدصي  هولعجي  نأ  نولّضفي  اوناك 
كلت نمث  ماّدص  عفد  دقو   ، ةليوط ةّدمل  فوخلا  حالسب  مكحي  نأ  ءرملل  نكمي 

. ًاراركتو ًارارم   ، ًاضيأ ًاظھاب  ًانمث  عفد  هبعش  ّنأ   ، ءوسأ وھ  ام  ّنكلو   . ةعانقلا
ّىتح  . ءافلحلا معزي  ناك  امك   ، لماش رامد  ةحلسأ  كلمي  ّهنأ  قّدصن  مل 
يف يكيرمألا  ةیجراخلا  ريزو  بصنم  لغشي  ناك  يذلا   ، لواب نلوك  لارنجلا 
هقحلأ يذلا  رامدلا  لایح  هفسأ  نع  قحال  تقو  يف  ّربع   ، نیحلا كلذ 

رثأ ىلع  اورثعي  مل  نیشتفملا  نأب  ًّارقم   ، قارعلا حایتجا  ىدل  نویكيرمألا 
ىلع برحلا  ريربت  نأ  لواب  فرتعاو   . ةموعزملا لماشلا  رامدلا  ةحلسأل 
هتریسم يف  راع  ةمصوو   ، هتایح يف  ءادوس  ًةطقن  ّلكش  قارعلا 

. ةیسایسلا

رِّذحأ ُتنك   . تناك امك  ةقطنملا  َقبت  ملو   ، ناك امك  قارعلا  َقبي  مل  وزغلا  دعب 
نم هیفف   ، قلغملا قودنصلا  اوحتفت  ال  مھل : لوقأو   ، وزغلا نم  نییكيرمألا 

. ریثكلا ءيشلا  تآجافملا 

رثكأ نویكيرمألا  رسخو   . هتیمنت نم  دوقعلاو   ، هئانبأ نم  ریثكلا  قارعلا  رسخ 
، ةیمنتلا نم  ًادوقع  ةقطنملا  ترسخ  امك   ، ىلتقلا فالآو  رالود  نویليرت  نم 
ةفاك يف  باھرإلا  ّتثب  تاعامج  قارعلا  نم  تجرخو   ، يعمتجملا ملسلاو 
ًارارم خيراتلا  انربخي  امك  ًامامت   ، برحلا نم  دحأ  حبري  مل   . ملاعلا ءاجرأ 

. برحلا يف  حبري  دحأ  ، ال  ًاراركتو
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ايروس ..راشب 

ماع 1999 ايروس |   ، رمدت يف  فيرشلا  رمعو  دسألا  راشب  عم 

امثیحف  .. قشمد نم  أدبي  ءاملاو 
باسني لودج  كسأر  تدنسأ 

اھدنعو  .. قشمد نم  أدبي  رھدلاو 
باسنألا ظفحتو  تاغللا  ىقبت 

لود مھأ  ىدحإ  يل  ةبسنلاب  ايروس  تناك   ، تربك ىتحو  يتأشن  ذنم 
لامجلاو ةعیبطلا  ايروس   ، ةبورعلا ايروس   ، ةراضحلا ايروس  ؛  ةقطنملا
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. ةفاقثلاو خيراتلاو 

نیعبرأ نأو   ، ماع فالآ  ةینامث  نم  رثكأ  ايروس  يف  ةراضحلا  رمع  نإ  لاقُي 
ربع ايروس  نم  ناك  ةيرشبلا  رُّضحت  ةيادب  نأو   ، اھضرأ ىلع  تماق  ًةراضح 
نم ریثكلا  يبرع  لك  بلق  يف  اھل  ايروس   . ةعارزلاو ةيدجبألا  فاشتكا 
نزحلا رعاشم  وأ   ، اھبعشلو اھتراضحل  ّبحلا  رعاشم  ءاوس  ؛  رعاشملا

. رامدو بارخ  نم  اھب  ّلح  ام  ىلع 

. يبد دسألا  راشب  راز  امنیح  تانیعستلا  ةياھن  ركذتأ  انأو  مالكلا  اذھ  لوقأ 
همايأ يف  ناك  امبرو   ، مكحلا ةّدس  يف  دسألا  ظفاح  هدلاو  ناك  اھتقو 
لوصحلاب تبغر   . تقو ةلأسم  تناك  ةطلسلا  راشب  يلوت  ةلأسمو   ، ةریخألا

ناك  . هب نیطیحملا  لاجرلاو  ةباقرلا  نیعأ  نع  ًادیعب  هعم  رثكأ  تقو  ىلع 
عافدلا ريزو  نبا   ، سالط فانم  هقيدص  هل  قفارملا  دفولا  نمض  هتبحصب 

. سالط ىفطصم  اھموي  يروسلا 

امنیب  ، ةرایسلا يف  راشب  دفو  عم  باھذلا  نیقفارملا  دحأ  نم  ُتبلط 
يفو  ، بكوملا انعبت   . يسفنب اھدوقأ  تنك  يتلا   ، يترایسب هتبحطصا 

نأ بكوملل  رماوألا  ُتیطعأ  ةنيدملا  لخاد  قيرطلا  لحارم  نم  ةلحرم 
. راذنإ قباس  نود  نم  ًاراسي  تفطعنا  تقولا  تاذ  يفو   ، ًانیمي اوفطعني 

الإ يھ  امو   ، مھنم هتبلط  ام  اوذّفن  دقو  بكوملا  تيأر  ةرایسلا  ةآرم  يف 
نمأ لاجر  اھنم  جرخ  اھنیح   . ةعرسب فقوتت  تارایسلا  تيأر  ىتح  تاظحل 

مھتارایسب اوريدتسي  نأ  اوعیطتسي  مل  ذإ   ، انھاجتاب ةعرسب  اوضكرو   ، راشب
نع يترایس  تباغ  ام  ناعرسو   ، قيرطلا مھیلع  قلغأ  يذلا  ماحزلل  ًارظن 

. نولوقي امك  ًةیئامنیس  ًةظحل  تناك   . راظنألا نع  انيراوتو  مھنیعأ 
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ماع 1999 يبد |  يف  دسألا  راشب  عم 

نيعبرأ ءانب  عاطتسا  يذلا  يروسلا  بعشلا 
ةديدج ةراضح  ءانب  ىلع  رداق  هضرأ  ىلع  ةراضح 
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؟" يرجي يذلا  ام   " رواجملا دعقملا  ىلع  سلاج  وھو  راشب  ينلأس 
بناجلا ىریل   ، تّایمسرلا نع  ًادیعب  يبد  هيرأ  نأ  تببحأ  يننأب  هتربخأ 

. ةنيدملل يقیقحلا 

لبقتست ام  ةداع  يتلاو   ، ىربكلا ةيراجتلا  تاعمجملا  دحأ  ىلإ  انھجوت 
. ملاعلا ءاحنأ  ةفاك  نم  نیقوستملا 

. عمجملا لخاد  انتلوج  انأدبو  انلزن 

، ةیمنتلا يف  اھرودو  ایجولونكتلا  لبقتسم  نع  انثدحت   ، دحأ انجعزي  مل 
ناك  . ةیتامولعملل ةيروسلا  ةیملعلا  ةیعمجلل  ًاسیئر  راشب  ناك  ثیح 
هنأ يل  دكأو   ، هدلب ةمدخ  يف  ایجولونكتلا  رامثتسال  ًاديدش  هسامح 

تّخسرتو  ، ةبرجتلا هتبجعأ  دقل   . ايروس يف  تارییغتلا  ضعب  يرجیس 
. هعم يل  ةبیط  ةقالع 

سیئرلا هتفصب  ةرملا  هذھ  نكلو  ىرخأ  ةرم  يبد  راز   ، تاونس عضب  دعب 
ةبغر هيدل  تناك  ؟  اھتنيدم يبد  ةموكح  ريدت  فیك  ينلأس :  . دسألا راشب 

. ايروس يف  ةموكحلاو  ةرادإلا  ريوطت  يف  ةریبك 

ركف نم  برتقي  ًایموكح  ًاركف  اھینبتو   ، اھحاتفناو  ، يبد نع  ًاریثك  هُتثدح 
ءاوس  ، صاخلا عاطقلا  ةیلقعب  اندنع  ةموكحلا  رادُت  ثیح   ، صاخلا عاطقلا 
اھیف ةقيرطب  لاومألا  قافنإ  ةھجل  وأ   ، اھیف زیمتلاو  تامدخلا  ةیحان  نم 
اننأ هُتربخأ   . تادایقلا ءانبو  رداوكلا  ريوطت  لالخ  نم  وأ   ، ةءافكلا نم  ریثكلا 
ةفاك نم  ًاضيأ  دیفتسنو  مَّلعتن  اننكلو   ، يبرعلا ملاعلل  جذومن  ءانب  ّىنمتن 

. ىرخألا ةیملاعلاو  ةیبرعلا  براجتلا 

اھانسسأ ةیلك  يھو   ، ةیموكحلا ةرادإلل  يبد  ةیلك  ىلإ  هتذخأ  يننأ  ركذأ 
عم نواعتلاب  لاجملا  اذھ  يف  ةيرادإلا  ةمظنألا  لضفأ  قفو  انرداوك  بيردتل 
نم تاعومجم  ىرخأو  ةرتف  نیب  ًاضيأ  اھیف  لبقتسنو   ، ىرخأ دھاعم 
يف ةمدقتملا  مظنلا  ىلع  مھبيردتل  ةیبرعلا  تاموكحلا  يف  نیلوؤسملا 

. ةیموكحلا ةرادإلا 

هباجعإ ىدبأ   ، ةرايزلا ةياھن  يفو   . كلذ لكب  هباجعإ  راشب  سیئرلا  ىدبأ 
. ايروس يف  اھراركت  مزتعي  هنأ  يل  ًادكؤم   ، يبد ةبرجتب  ديدشلا 

يف حاتفنالا  ضعب  قیقحت  همكح  ةيادب  يف  دسألا  راشب  سیئرلا  لواح 
هینطاومل حمسو   ، ةیبنجألا كونبلل  لاجملا  حتف  ثیح   ، يروسلا داصتقالا 
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رامثتسالل بناجألا  نيرمثتسملا  اعد  امك   ، ةیبنجأ تالمعب  تاباسح  حتفب 
يراقعلا رامثتسالا  صرف  عالطتسال  ًادفو  ُتلسرأ  يننأب  ركذأو   . ايروس يف 

. ةبیط راكفأب  يل  اوداعو   ، ايروس يف  كانھ 

لسلسم يف  قرغي  هدلب  دھاشي  وھو   ، رخآ ًاملاع  كلذ  دعب  راشب  شاع 
فصعو  ، سبایلاو رضخألا  ىلع  ىتأو   ، ايروس حاتجا  يذلا  رامدلاو  ءامدلا 

. نینسلا فالآ  هرمع  خيراتب 

رثكأ ؛  ايروس يف  برحلا  رئاسخ  نع  ةدحتملا  ممألل  ًاريرقت  ةرتف  لبق  ُتأرق 
جراخ ئجال  نیيالم  ةسمخو   ، نییندملا نم  مھمظعم   ، لیتق فلأ  نم 400 
يف رئاسخ  رالود  رایلم  وحنو 400   ، لخادلا يف  حزان  نیيالم  ةتسو   ، دالبلا

. ةیتحتلا ةینبلا 

. اھتراضحو اھخيرات  دیعتست  نأ  ايروسل  ىنمتأ  تلز  ام 

نیعبرأ ءانب  عاطتسا  يذلا  يروسلا  بعشلا  نأب  نیقيو  لمأ  يدل  لاز  ام 
. ةديدج ةراضح  ءانب  ىلع  رداق  هضرأ  ىلع  ًةراضح 

. يتعانق هذھ 
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43
د ــ شار لي  ــــ حر

؟ يَبأ ِثَْرأ  َْمل  َِمل  ينوَلأس 
ْنْيَد َُّيأ  ٌنْيَد  َِبألا  ُءاثِرو 

! مكَملَظأ ام  ُمّاوُّللا  اھَُّيأ 
؟ ْنيأ فعسي  يذلا  ُلقعلا  يل  َنيأ 

ماع 1990 دیعس |  نب  دشار  خیشلا  يدلاو  ةزانج  ناطلس  نب  دياز  خیشلا  روضح 

ناك نم  عادو  ؛  بحُت نم  عادو  تاظحل  ركذتست  نأ  تاظحللا  بعصأ  نم 
دوجو يف  ًاببس   ، كحاجن يف  ًاببس   ، كتایح يف  ًاببس   ، كدوجو يف  ًاببس 

. ریخلاب هیف  معنت  يذلا  كنطو 
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لفح يف  ناك  ةینلع  ةروصب  دشار  خیشلا  اھیف  رھظ  ةبسانم  رخآ 
اريدنأ كاذنآ  دنھلا  ءارزو  ةسیئر  هتفیض  فرش  ىلع  هماقأ  يذلا  لابقتسالا 

ماع 1981. نم  ويام  رھش  يف  كلذ  ناك   . يدناغ

هفرعي نمل  دشار  خیشلاو   . قاھرإلاو بعتلا  تامالع  كلذ  دعب  هیلع  تدب 
. ال قاھرإلل ملستسي  الو   ، بعتلا هبلغي  ، ال  نھذلا رضاح   ، ةینبلا يوق  ناك 

. لیللا يف  تاعاس  سمخ  وحنو   ، ةریھظلا يف  لقأ  وأ  ةعاس  الإ  ماني 

لجر ناك   . عباتيو شقانيو  ضوافي  ؛  ةمئاد ةكرحو  ًاطاشنو  ًالمع  هتایح  تناك 
يف لبقتسي  ؛  ءانب سدنھمو   ، ةمكح لجر   ، لامعأو لامو  داصتقاو  ةسایس 

. ينغلاو ریقفلا   ، دفاولاو نطاوملا   ، دیعبلاو بيرقلا  هسلجم 

هفرعي داكي  ال  ىتح  عضاوتلا  میظع   ، مالكلا لیلق   ، عامتسالا ریثك  ناك 
ةكرش نم  نوسدنھملا  ءاج  ماعلا 1966،  يف  هنأ  ركذأ   . مكاحلا هنأ  بيرغلا 

فاشتكاب هورشبیل  مكاحلا  ةلباقم  نوديري  كرامجلا  يف  هبتكم  ىلإ  طفنلا 
قاروألا نم  ریثكلا  هولعت  ریغص  يبشخ  ٌبتكم  هل  ناكو   ، ديدج يطفن 

مث  . هتیمھأ هل  نوحرشيو  ریبكلا  فاشتكالا  نع  هنوثّدحي  اوسلج   . تاّفلملاو
هوربخيو هولباقیل  مكاحلا  دشار  خیشلا  يتأي  ىتم  هولأس  تقو  دعب 

، كلذ مھل  دكأ  ىتح   ، ةيادبلا يف  اوقدصي  مل   . دشار انأ  مھل : لاق   . مھسفنأب
. مھعم كحضو   ، اوكحضف

انحرتقا  . هیلع ًاحضاو  بعتلا  ادبو  ويام 1981،  يف  دشار  خیشلا  قاھرإ  داز 
، هطاشن ديدجتل  ةیلبجلا  اتح  ةقطنم  يف  هتحارتسال  لاقتنالا  هیلع 
مل ةطیسب  ةرتف  دعب  نكل   ، ةركفلا نسحتسا   . سانلا نع  ًالیلق  داعتبالاو 
اھتكرح  ، ةمئادلا اھتكرحو  يبد  ءاضوض  نع  ًادیعب  كانھ  ماقملا  هل  قُري 
يفو  . يبد ىلإ  داعف   ، فقوتت ال  يتلا  هعيراشم  ربع  هسفنب  اھعنص  يتلا 
. لیبعزب هرصق  ىلإ  هانلقنف   ، ةأجف ةیحصلا  هتلاح  تروھدت  ةدوعلا  قيرط 

عادو تاظحل  ركذتست  نأ  تاظحللا  بعصأ  نم 
ًاببس كدوجو ، ًاببس يف  ناك  نم  عادو  بُحت ؛ نم 

كنطو دوجو  ًاببس يف  كتايح ، يف 
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تالاصتالا ترثكف   ، نینطاوملا نیب  ةعرسب  دشار  خیشلا  ضرم  ربخ  رشتنا 
، اھسدنھمو ةثيدحلا  يبد  دلاو  ىلع  سانلا  قلق  دازو   ، ّةبحملاو ةقفشملا 

ءاخرلاو ریخلاب  سانلا  اھیف  معني  يتلا  ةلودلا  دياز  عم  سّسأ  يذلا  لجرلاو 
هتحص دشار  خیشلا  داعتسا  ىتح  مايأ  الإ  يھ  امو   . ءاقشلاو بعتلا  دعب 
يف نیبغارلا  ماكحلاو  دياز  خیشلا  هیخأ  نم  تاملاكملا  يّقلتب  أدبو 

. هتحص ىلع  نانئمطالا 

تاصوحفلا ءارجإل  ندنل  ىلإ  باھذلا  اھدعب  دشار  خیشلا  ىلع  انحرتقا 
نم تاعاس  دعبو   . ندنل ىلإ  لصو  وینوي 1981  يفو 20   . جالعلا يقلتو 
ىلع تنأمطا  يتلا  رشتاث " تيرغرام   " اھتقو ءارزولا  ةسیئر  هتراز   ، هلوصو
كلذ لبق  ةرم  نم  رثكأ  انب  تلصتا  ثیبازیلإ  ةكلملا  تناكو   . ةیحصلا هتلاح 

. ًاضيأ هتحص  ىلع  نانئمطالل 

ماع 1990 دیعس |  نب  دشار  خیشلا  نطولا  دیقف  حور  ىلع  ةزانجلا  ةالص  ءانثأ 

ًازِّفحتم ناكو   . ءابطألا ةشھد  راثأ  امم  ةعرسب  ءافشلل  دشار  خیشلا  لثامت 
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. لمعلا نم  ديزمللو  ءاطعلا  نم  ديزملل  ًاعلطتم   ، يبد ىلإ  ةدوعلل 

ماعلا 1983 يف  يتدلاو  لیحر  نأ  الإ   ، يدلاو ةحص  نُّسحت  نم  مغرلا  ىلع 
هفرعي هینیع ال  يف  مئاد  نزح  ؛  اھدعب هقیفر  نزحلا  ناكو   . ةدشب هیلع  رثأ 
نیعبرأ نم  رثكأ  ربع  امھعمجت  تناك  يتلا  ةقالعلا  ةعیبط  فرعي  ناك  نم  الإ 

. ًاماع

نأك  ، كلذ دعب  هتحص  عجارت  يف  زربألا  ببسلا  ةفیطل  ةخیشلا  ةافو  تناك 
ءایشأ هل  تقبأو   ، هنم ًائیش  اھلیحر  عم  تذخأ   . امھضعب نع  اتلصفنا  نیحور 
ىتح هشارف  دنع  ًایموي  نرھسي  تاخیشلا  يتاوخأ  تناك   . اھنم ةریثك 

. هنم نیبرقملا  ضعب  لبقتسي  ناك  كلذ  دعب  مث   ، ًارھظ ةثلاثلا 

نھولا رھاظم  مغرو   . رمعلا نم  نیعبسلاو  ةنماثلا  ّمتأ  ماعلا 1990،  يف 
همالك ىلع  بُلغت  ؛  ركفلا يوق   ، نھذلا رضاح  ناك  هنأ  الإ   ، هیلع تدب  يتلا 
همايأ يف  هدعسي  ام  رثكأ  ناكو   . ةركفلا قمع  هتارظن  ىلعو   ، ةمكحلا

؛ يبد ىلع  اھنم  لطیل   ، لیبعز رصق  تافرش  ىدحإ  يف  سولجلا  ةریخألا 
نم ىحضو   ، هركفب اھسدنھو   ، هقرعب اھانب  يتلا  ةضھانلا  هتنيدم  ىري 

. هیلایلو همايأب  اھلجأ 

حورلا دشار  ملسأ  ربوتكأ 1990،  نم  عباسلا  دحألا  ءاسم  نم  ةرشاعلا  يف 
، بولقلا نم  ریثكلا  هلیحرب  تعّدصت   . مالسو ءودھب  ایندلا  نع  لحرو   ، اھيرابل
مھل ًابأ  ناك  يذلا   ، دشار نأ  نوریثكلا  قدصي  مل   . عومدلا نم  ریثكلا  تلاسو 

. دلاولا لیحر  وھ  لیحر  بعصأو   . لحر دق   ، دوقع ةثالث  نم  رثكأ  ربع 
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ماع 1990 دیعس |  نب  دشار  خیشلا  يدلاو  ءازع  يف  دشار  نب  نادمح  خیشلاو  موتكم  خیشلا  ْيوخأ  عم 

. هارث بیط هللا   ، دشار خیشلا  نطولا  دیقف  ةزانج  تقلطنا  نینثإلا  موي  حابص 
ناك امیف   ، نامثجلا تلمح  يتلا  ةبكرملا  دوقي  نادمح  خیشلا  يخأ  ناك 

ةلَّمحملا تارایسلا  نم  لوطسأ  نیب  ةیناثلا  ةبكرملا  يف  دياز  خیشلا  دلاولا 
. ملألا نم  ریثكلا  اھرصتعي  بولقب 

رھاطلا هنامثج  نادمح  خیشلا  يخأو  انأ  ُتلمح   ، ةربقملا انلصو  نیح 
تارامإلا ءانبأو  يبد  ءانبأ  نم  فالآلا  طسو   ، ریخألا هاوثم  يف  هیجسنل 

باتك نم  ةمیظع  تاحفص  نيركذتسم  هوكبو   ، هتزانج يف  اوكراش  نيذلا 
. هرثآمو هتازاجنإ 

، نییكيرمأو ةقرافأو  نیيویسآو  نییبوروأ  ؛  دشار اوكب  نمم  نيریثكلا  تيأر 
ىلإ اومضناو   ، اھنم ًاءزج  اوحبصأو   ، اھیلإ اومتناف  يبد  ىلإ  اوءاج  نمم 
نود يبد  يف  نم  عیمج  ترھص  يتلا  ةمیظعلا  ةیناسنإلا  دشار  ةبرجت 
اھیف اوشاعف   ، ةدحاو ةلظم  تحت  نيد  وأ  نول  وأ  قرع  وأ  سنج  نیب  زییمت 

لبقتسمو مھلبقتسم  اھیف  اونبو   ، مھلاومأو مھسفنأ  ىلع  نینئمطم 
. مھئانبأ
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ًادادح تمص  ةقیقد  ةدحتملا  ممألل  ةماعلا  ةیعمجلا  تفقو  كرويوین  يف 
هتبرجتب ةداشإلا  نم  ریثكب  هتافو  ربخ  ءابنألا  تالاكو  تلقانتو   ، دشار ىلع 

. يبد يف  ةيومنت  ةزجعم  ءانب  يف 

ةبرجت ّنأ  ُتكردأ   ، ءاطسبلا لاّمعلا  نویع  يف  عومدلا  ُتدھاش  امدنع 
مل ةیحابصلا  هتالوجو  هدجاوت  نأبو   ، عیمجلا بولق  تسمال  دشار  خیشلا 
اھكرت يتلا  هتمصب  نأو   ، ءاطسبلا عم  ىتح  لب   ، عيراشملا ىلع  طقف  نكت 
ىقبتس هسفنب  اھئانب  ىلع  فرشأ  يتلا  يبد  يف  ةيوازو  رجح  لك  يف 

. دبألل هبعشو  هدلب  ةركاذ  يف 
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يبد ديرأ 

ايقيرفأ يف 

ماع 2010 يفاذقلا |  رمعم  عم 

. يبد لثم  مھنادلب  نوكت  نأ  اّونمتو  يبدب  اّورم  نيذلا  ةداقلا  مھ  نوریثك 
لصاوت  . ةیمنتلل يبد  جذومن  ينبت  اودارأ  نيذلا  نولوؤسملا  مھ  نوریثك 

يف يبد  ةبرجت  راركت  اّونمت  نمم  نيریثكلا  عم  ُتعمتجاو   ، نوریثكلا يعم 
َّحص نإ  تاینمألا  وأ   ، تاینمتلا راطإ  يف  مھثيدح  ناك  مھبلغأ  نكل   . مھنادلب

. ریبعتلا

كتاینمأ قیقحتل  لمعت  نأ  نیبو  ًائیش  ّىنمتت  نأ  نیب  ًادج  ریبك  قرف  كانھ 
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ةحاسم  ، عقاولا نیبو  تاّینمتلا  نیب  ةعساش  ةحاسم  كانھ   . كمالحأو
جاتحت ةحاسم   ، ةعباتملاو ةميزعلاو  رارصإلا  نم  ریثكلاب  اھألمت  نأ  جاتحت 

. رمتسم لمعل  جاتحت  ةحاسم   ، لاجرو لامو  ططخل 

عباتأ  . يعيراشم عیمج  فرعأ   . ًاحابص ةسداسلا  يف  يبد  يف  يموي  أدبأ 
اوعباتیلو اھب  اوضھنیل  ةداقو  ًالاجر  عيراشملا  عم  ينبن   . يططخ لك 
تایتفو بابشل  تایحالص  موي  لك  يطعن   . ةیملاعلل اھولصويو  اھتریسم 

عم نواھتن  ال   . هیف ةمھاسملاو   ، مھدلب ةدایق  نم  مھنیكمتل  ىعسن 
يتلا انططخ  ذیفنت  يف  نواھتن  ، ال  نوناقلا ةدایس  يف  نواھتن  ، ال  داسفلا
يأو بعش  يأل  ةحوتفم  انتبرجتو   ، مویلا يبد  ينبن  اذكھ   . اھانقلطأ

. لماكلاب اھخاسنتسال  ةموكح 

انملاع ناك  ول  ًامئاد : يباوجو  ؟  ةسفانملا نم  فاخت  الأ  ًانایحأ : يننولأسي 
يف يبد  نوكت  امدنع   . ریخب نحنف  يبد  لثم  ندم  رشع  مضي  يبرعلا 
ندمل ةجاحب  يبد   . اھتضھنو اھومن  فعاضتیس   ، ةیمان ةضھان  ةقطنم 
اذكھ ؛  ةديدج ةیملاع  تازجعم  قیقحتل  يبد  دیب  اھدي  عضت  ةيوق  ةقیقش 

، اھیف درفلا  لخد  عفتراو   ، ةقطنملا داصتقا  نَّسحت  اذإف   . ةسفانملل رظنن 
تارشعب لضفأ  يبد  نوكتسف   ، اھیف نیبوھوملاو  نیملعتملا  ددع  دازو 

. تارملا

رمعم لحارلا  يبیللا  میعزلا  نم  ًالاصتا  ركذتسأ  انأو  مالكلا  اذھ  ركذأ 
ةديدج يبد  ءانب  ديري  هنإ  يل  لاق   . موي تاذ  يعم  لصاوت  يذلا  يفاذقلا 

. ةیقيرفألا ةراقلل  ًةيداصتقا  ًةمصاع  نوكت   ، ایبیل يف 

رامدلا ةحلسأ  نع  ًاثحب  ماعلا 2003،  يف  قارعلل  ةدحتملا  تايالولا  وزغ  دعب 
رمعم يبیللا  سیئرلا  جرخ   ، اھكلمي نیسح  مادص  نأ  تّعدا  يتلا  لماشلا 
يوون جمانرب  اھيدل  ایبیل  نإ  اھیف  لاق  ةرداب  يف  ملاعلا  مامأ  يفاذقلا 
ريوطت ىلإ  يدؤت  دق  يتلا  جماربلا  تادعمو  داوملا  عیمج  ةلازإب  بلاطتو 
راھدزالل انلبقتسم  نیحتاف   ، لماشلا رامدلا  ةحلسأو  ةيوونلا  ةحلسألا 

. نيرخآلا ءامعزلل  ءاقدصأك  انيديأ  نيدام   ، ينقتلا روطتلاو  يملعلا 

ةديدج يبد  ءانبل  نوعلا  ينم  ًابلاط   ، انأ وھ  مھل  هدي  َّدم  نم  نمض  نم  ناكو 
. ملاعلا ىلع  حاتفنالا  يف  هتبغرل  ًادیكأت  كلذو   ، ایبیل يف 

؛ ایبیل ىلإ   ، كاذنآ يذیفنتلا  يبتكم  سیئر   ، يواقرقلا دمحم  لاسرإب  ُتمق 
سیئرلا ةماقإ  رقم  ىلإ  هباحطصاب  يفاذقلا  لاجر  ماق  نیمویب  هلوصو  دعبو 

دجو ًةریبك  ًةفرغ  هولخدأ   ، راظتنا دعبو   . سلبارطب ةيزيزعلا  باب  يف  يبیللا 
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ّةلق نع  ئبنت  ةقيرطب  تنرتنإلا  حّفصتي  بتكم  ىلع  ًاسلاج  اھیف  يفاذقلا 
. ضارعتسالا نم  عونو  ةربخ 

، يبدب دمحم  خیشلا  هعنص  امب  ًادج  بجعم  انأ  ًالئاق : هثيدح  يفاذقلا  أدتبا 
، ایبیل يف  رامثتسالا  مكنم  بلطأو   ، ایبیلب هسفن  ءيشلا  لعفأ  نأ  ديرأو 

. يبیللا بعشلل  ديدجلا  ملحلا  اذھ  قیقحت  يف  مكتربخ  ًاضيأ  بلطأو 

ةيراضح ةمصاع  ىلإ   ، ةقیتیعم راطم  صخألابو   ، سلبارط ليوحت  بلط 
هنأو  ، ثادحألاب الو  خيراتلاب  ًاملاع  نكي  مل  هنأب  ًاعابطنا  ىطعأ   . ایقيرفأل
ُتنك نإو   ، ةبغر نع  وأ  فوخ  نع  امإ  قئاقحلا  هنع  يفخي  قيرفب  طاحم 
ًابجعم نكي  مل  هنإ  لاق :  ، ىنعم الب  ًاليوط  هثيدح  ناك   . لوألا لامتحالا  حّجرأ 

. هیف هشقانت  نأ  كنكمي  بُّصعتب ال  هيأر  حرطي  ناك   . سیئر يأب  الو  ةلود  يأب 
. میعز ثيدح  هثيدح  نكي  مل 

لاجرو بهاومو  ءاملع  مضي  يبيللا  بعشلا 
مه نيسدنهمو ؛ ءابطأو  نيثحابو  ًةانبو  لامعأ 

قالطإل ةيتاوملا  ةئيبلل  نوجاتحي  طقف 
مهتايناكمإ

ُتھجوت  . يسفنب باھذلا  ُتررق  اھدنعو   ، يواقرقلا دمحم  ريرقت  ينلصو 
يتداعكو  . خيراتلا بلق  يف  ةضبار  ةلیمج  ةنيدم  ؛  سلبارط ىلإ  ةرئاطلاب 

ًادج ریغص  قيرف  عم  وأ  يدرفمب  اھیف  لوجتأ  نأ  لِّضفأ  ندملا  روزأ  امدنع 
يفخت يتلا  تالوكوتوربلاو  تاسارحلا  نع  ًادیعب  لضفأ  لكشب  اھفشتكأل 

. قیحاسم الب  ةنيدملا  ةيؤر  نع  ًادیعب  كلعجتو  عقاولا  كنع 

. نزحلاب كرعشت  ةنيدم  اھنإ   . ةميدقلا ةنيدملا  ىلإ  انبھذ  لوألا  مویلا  يف 
تايافن  ، تاقرطلا ىلع  يراجم  ؟  اذكھ نوكي  نأ  ةورثلا  هذھب  دلبل  فیك 
دراوملا تناك  امدنع  تانیسمخلا  يف  يبد  ىتح  ؛  كانھو انھ  ةیمرم 

. ًادبأ سؤبلا  اذھب  نكت  مل  ءابرھك  الب  سانلاو  ةحیحش  هایملاو  ةدودحم 
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ةرملا يف  امكو   ، ترس ةنيدمب  هتمیخ  يف  يفاذقلا  ةرايزب  ُتمق  اھدعب 
انھّجوت مویلا  كلذ  نم  ءاسملا  يفو   . تقولا ةلیط  ثيدحلا  ىلوت  ةقباسلا 

تناك يتلا  ةأجافملا  نكل   . روضحلاب ةظتكملا  سلبارط  تاحاس  ىدحإ  ىلإ 
ةرایسلاب اوطاحأ  اھدنع   ، كانھ اننأب  ریھامجلا  ربخأ  مھدحأ  نأ  انرظتنت 

اھنازتا دقفت  ةرایسلا  تأدبو   ، ًادج ّةراح  فطاوعب  نیبحرم  يریتسھ  لكشب 
ةرایسلا عافتراب  رعشأ  ُتأدب  ىتح  تاظحل  الإ  يھ  امو   . مھعافدنا لعفب 

ناك ول  ىتح  عافدنالا  اذھ  نم  قلقلاب  انرعش   . ضرألا نع  انلقت  يتلا 
لعفب مھعم  ثيدحلا  عطتسأ  مل   . ةشایجلا ةفطاعلا  لعفب  وأ  بیحرتلل 

. ةفینع ةقيرطب  ریھامجلا  اودعبأو  سرحلا  لخدت  اھدنع   ، ةیلاعلا تاوصألا 
. ةقيرطلا كلتب  مھداعبإ  متي  نأ  ًادبأ  بغرأ  نكأ  مل 

قرش لامش  يف  رضخألا  لبجلا  ةقطنم  ينيري  نأ  يفاذقلا  دارأ   ، كلذ دعب 
مالسإلا فیس  عم  ةرئاط  انبكر   . ةیقيرغإلا راثآلا  ضعب  دجوت  ثیح  سلبارط 

نمألا سیئر  ناك  يذلا  يسونسلا  هللا  دبعو   ، دئاقلا نبا   ، يفاذقلا
نع فورعمو   ، ًاضيأ يفاذقلا  بيرقو  شیجلا  تارابختساو  يلخادلا 

. هجولا مھجتم  ًافینع  ًالجر  ناك  هنأ  يسونسلا 

لاقو انوحن  يسونسلا  تفتلا  وجلا  يف  توتسا  امدنعو   ، ةرئاطلا تعلقأ 
؟ اذاملو هتلأس :  . تاونس ذنم  ةرئاطلا  اھیف  بكري  يتلا  ىلوألا  ةرملا  اھنأب 
. اھلقتسأ يتلا  ةرئاطلا  فدھتسُت  نأ  فاخأو   ، ًافدھتسم تنك  املاطل  باجأ :

ةبرجت لوأ  نوكت  نأ  دارأ  لھ   ، همالك تاعبتب  ركفن  نحنو  انیلع  نوكسلا  ّمیخ 
؟ انعم هل 

: ًالئاق ثدحت   . هدلاو نم  رثكأ  ًاِعّلطتمو  ًاعلَّطم  هنأ  ادبو   ، مالسإلا فیس  ثّدحت 
الو ًایكارتشا  نكي  مل  وھف   ، يدلاو هجھتنا  يذلا  داصتقالا  عونب  ُتركف  املاطل 
دوعت نأ  ةیمھأ  نع  هیلإ  ُتثدحت  دقل  عبات : مث   ، ًایلامسأر ىتح  الو  ًایعویش 

. ربكأ لكشب  ملاعلا  ىلع  حتفنن  نأو  بعشلل  ضرألا 

مل نكل   ، هتدعاسم انّینمت   . انبولق يف  يبیللا  بعشلا  لظو  ةرايزلا  تھتنا 
ديدجلا عورشملا  لوح  تاثداحملا  نم  انبحسنا   . ماري ام  ىلع  رومألا  نكت 
مویغب ةدَّبلم  ءاوجألا  نأو   ، ةغرفم ةقلح  يف  رودن  اننأ  انكردأ  امدعب  ةرتف  دعب 

. ةیئاعدلا هتموظنم  يف  ادناغابورب  نوكنس  اننأو   ، داسفلا

جاتحي ال  رییغتلا   . رییغتلا ىنمتي  ناك   ، رییغتلا ديري  يفاذقلا  نكي  مل 
يذلا داسفلا  مجح  عم  ثدحي  نأ  نكمي  ال  رییغتلا   . تازاجنإ لب   ، تاباطخ
بعشلا  ، ةیقیقح ةئیبل  ةجاحب  رییغتلا   . مھعم يقيرف  تاثداحم  ءانثأ  هانيأر 
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ىلإ دشار  نب  دمحم  يتأي  نأ  نود   ، طقف لضفألل  رییغتلا  عیطتسي  هدحو 
مضي يبیللا  بعشلا   . كدلب ينبیسو  ةبسانملا  ةئیبلا  هل  عنصا  طقف  ؛  ایبیل
طقف مھ  ؛  نیسدنھمو ءابطأو  نیثحابو  ًةانبو  لامعأ  لاجرو  بھاومو  ءاملع 

. يباجيإلا رییغتلا  ثادحإو  مھتایناكمإ  قالطإل  ةیتاوملا  ةئیبلل  نوجاتحي 

ام هُتلأس :  . تاموكحلا رود  نع  تارملا  ىدحإ  يف  ةداقلا  دحأل  ًالاثم  تبرض 
لیھست ينباجأ : ؟  محدزم عطاقت  فصتنم  يف  فقاولا  رورملا  يطرش  رود 

عوقو مدع  نم  دكأتلاو  تاھاجتالا  ةفاك  نم  ةمداقلا  تارایسلا  ةكرح 
. ثداوح

هئاقدصأل الإ  تاھاجتالا  عیمج  يف  سانلا  ةكرح  عنم  اذإ  كيأر  ام  هل : ُتلق 
. هرود يدؤي  الو   ، دسافو لشاف  وھ  يل : لاق  ؟  طقف هئابرقأو 

ةایحلا ةكرح  لیھست  اھرودو   ، رورملا يطرش  يھ  تاموكحلا  هل : تلق 
. مھناطوأو مھلبقتسم  ءانبل  نیعفدنملا  سانلا  مامأ 

. نیلشافلا رورملا  ةطرش  نم  ریثكلاب  انتقطنم  تیلتبا  فسأللو 
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دياز ليحر 

مھتایح يف  ىتوم  نافنص  سانلا 
ءایحأ ضرألا  نطبب  نورخآو 

ناطلس نب  دياز  خیشلا  نطولا  دیقف  ةزانج 

عونلا نم  ناطلس  نب  ديازو   ، اھیف ٌدئازو   ، ةایحلا ىلع  ٌدئاز  ناعون : سانلا 
عفنو  ، ةّمأ َءایحإ  هتریسمل  فاضأو   ، بعش َةایح  هتایح  ىلإ  داز  ؛  يناثلا

. يقیقحلا دولخلا  وھ  اذھ   ، رشبلا نیيالم  هتكنحو  هتمكحب 

https://books.yossr.com



انمَّلع  ، لوقعلاو بولقلا  يف  ًایح  ناسنإلا  ىقبي  نأ  نكمي  فیك  دياز  انمَّلع 
. تامملا يفو  ةایحلا  يف  ًایلاع  ناسنإلا  ىقبي  نأ  نكمي  فیك  دياز 

تاحاسم نع  َثحبلا  هنم  ُتمَّلعت   . ریثكلا هنم  ُتّملعتو   ، ًاریثك دياز  ُتبحص 
نع ثحبلا   ، يضاملا نع  ال  لبقتسملا  نع  ثحبلا   ، فالتخالا ال  قافتالا 
عمجل هیعس  يف  دياز  ناك  اذكھ  ؛  انُعفرتو انّيوقتو  انُعمجتو  انُدِّحوُت  ٍبابسأ 

. تارامإلا يھ  تارامإلا  نكت  مل  امبر  هتمكح  الولو   ، تارامإلا لمش 

اھنیناوق َّنس  نم  لوأ   ، سِّسؤم لوأ   ، تارامإلل مكاح  لوأ  وھ  دياز 
لك يف  لوألا  وھ  دياز   . اھئانبل ساسألا  رجح  عضو  نم  لوأ   ، اھتاعيرشتو
يف لزانمو   ، ةفلتخم ةناكمو   ، ةفلتخم ةَّبحم  هل  ًامئاد  لوألاو   ، ءيش

. لزانم يأ  بولقلا 

هتبحأ  . طقف ًاماع  هرمع 28  ناك  امدنع  ماعلا 1946  ذنم  نیعلا  دياز  مكح 
َرابآلا رفح   . ءارحصلا بلق  نم  هتریسم  أدبو   ، لاجرلا هلوح  عمتجاو   ، لئابقلا
لاملاو ءاملا  ةردن  فقت  ملو   ، هسفنب مھعم  َجالفألا  َّقشو   ، ودبلا عم  هدیب 

لوأو  ، ىفشم لوأو   ، قوس لوأو   ، ةسردم لوأ  مھل  أشنأ   . همامأ ًاقئاع 
لكأي ناك  هنأل  كانھ  سانلا  هَّبحأ   . ًامئاد لوألا  وھ   . ةثيدح قرط  ةكبش 
ةطاسب نم   . مھعم هدیب  لمعيو  مھرواشيو  مھرواحيو   ، ضرألا ىلع  مھعم 

حجنف  ، ةعنطصم ةسرطغ  وأ  رُّبكت  ریغ  نم  هتریسم  يف  دياز  قلطنا  نیعلا 
. هدلبل اھبھو  نرق  فصن  نم  رثكأ  ربع  هتمكحو  همكح  خیسرت  يف 

نع َثحبلا  هنم  ُتمَّلعت  .ًاريثك  دياز  ُتبحص 
نع ثحبلا  فالتخالا ، قافتالا ال  تاحاسم 
ٍبابسأ نع  ثحبلا  يضاملا ، نع  لبقتسملا ال 
تارامإلا يهاُنعفرتو  انّيوقتو  اُنعمجتو  اُندِّحُوت 

دياز خیشلا  رفاس   ، ًاماع وحنب 13  يبظوبأ  مكحي  نأ  لبقو  ماعلا 1953،  يف 
رصمو ارسيوسو  اسنرفو  ایناطيربو  ةدحتملا  تايالولا  تلمش  ةلوج  يف 
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نأ ةعانق  ؛  مزعبو  ، ملحبو  ، ةعانقب هتلحر  نم  عجرف  ؛  اھریغو دنھلاو  قارعلاو 
نوكت ةلود  ينبي  نأب  ملُحو   ، بوعشلا كلت  لثم  شیعي  نأ  قحتسي  هبعش 

. هسافنأ فقوتت  ىتح  هملح  نع  ّفقوتي  الأب  مْزَعو   ، لودلا كلت  لثم 

ماعلا يف  هسافنأ  تفقوت  ىتح   ، للك نود  ّرمتساو   ، هملح همحر هللا  أدبو 
. ةلودلا هذھ  تیقب  ام  اننیب  ُسّفنتت  ًةیقاب  هتازاجنإ  تلاز  امو   ،2004

ناك نإ   . ًاضيأ تامزألاو  تاعامتجالاو  تاءاقللا  نم  ریثكلا  يف  دياز  ُتبحص 
نم هللا  هیتؤي  میظع  زنك  ةمكحلاو   ،" ةمكحلا  " يھف ةملكب  هفصأ  نأ  يل 

". ًاریثك ًاریخ  َيتوأ  دقف  َةمكحلا  َتْؤُي  نَمَو   " ؛ هدابع نم  ءاشي 

كانھ  . طفنلا لاومأ   ، هيدي تحت  يتلا  لاومألاب  فُّرصتلا  يف  ٌةمكح  هل  تناك 
، ةمكحلا كلمي  طقف  اھنم  لیلقلا  نكل   ، ملاعلا يف  ةیطفنلا  لودلا  نم  ریثكلا 
ةلود عْنُصو   ، هبعشل ةمادتسم  ةیمنت  ءانبل  لاومألا  دياز  رَّخس   . دياز ةمكح 
هنامز قبس  لب   . دياز ملح  لامكإ  ىلع  رداق  ناسنإ  ءانبو   ، ءيش ال  نم 
كلت نم  ریبك  ءزجب  ظفتحیل  يدایس  قودنص  سیسأت  يف  ةیلاملا  هتمكحب 

هدافحأب هللا،  همحر   ، ركفي ناك   . دعب تأت  مل  لایجأل  اھرمثتسيو  لاومألا 
يذلا يدایسلا  قودنصلا  حبصأ  ىتح   ، تارامإلا لایجأ  نم  هدافحأ  دافحأو 

. ملاعلا يف  ةيدایسلا  ةورثلا  قيدانص  ربكأ  دحأ  مویلا  هسّسأ 

ماع 1981 يبظ |  وبأ  يف  نوسسؤملا  يجیلخلا  نواعتلا  سلجم  لود  ةداق 
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تارامإلا ماكح  بولق  بسك   . داحتالا ةرادإ  يف  ةمكح  هيدل  تناك  دياز 
ةفاك دمخأو   . نینطاوملا لك   ، نینطاوملا بولق  كلتماو   ، ةيادبلا ذنم  تسلا 
ةیمنتلا عيراشمل  غرفت  مث   ، يئاھنو لماك  لكشب  ناریجلا  عم  تافالخلا 

، بابشلا رسأت  هتطاسب  تناك   . ةوق لكب  اھیف  عفدناو   ، ءانبلاو نارمعلاو 
اھنإ  . ةشھد لوقعلا  رسأت  هعيراشم  تناكو   ، بولقلا رسأي  همرك  ناكو 

". ًاریثك ًاریخ  َيتوأ  دقف  َةمكحلا  َتْؤُي  نَمَو   " ، ديازل اھاطعأ هللا  يتلا  ةمكحلا 

ًةداق ّفلخ  نَم  تام  ام  ًاناطوأ ، ىنب  نَم  تام  ام 
تام امو  ًافورعم ، لعف  نَم  تام  ام  ًالاجرو ،

ًالايجأ عنص  نَم 

. هتمكح ببسب  ًاضيأ  هللا،  همحر   ، دياز خیشلا  ةیبرعلا  بوعشلا  تَّبحأ 
خیشلا هیخأ  عم  يجیلخلا  نواعتلا  سلجم  ءانب  لجأ  نم  ةوقب  دياز  ىعس 

ويام يف  هتاعامتجا  ىلوأ  يبظوبأ  ةمصاعلا  يف  فاضتساو   ، حابصلا رباج 
امھنیب تأشن  تافالخ  يف  يبونجلا  نمیلاو  نامع  ةنطلس  نیب  لخدت  . 1981
ءاھنإل ةیبرع  ةمقل  اعدو   ، اھلح عاطتساو  يضاملا  نرقلا  تانینامث  يف 
ناك  . تافالخلا لحل  ایبیلو  رصم  نیب  طّسوتو   ، اھسفن ةرتفلا  يف  نانبل  برح 

ةیقافتا لوح  فالخلا  دعب  ةیبرعلا  لودلا  ةعماجل  رصم  ةداعإل  اعد  نم  لوأ 
قارعلا نیب  ةحلاصملل  اعد  نم  لوأ  ناك   . لیئارسإ عم  اھتعقو  يتلا  مالسلا 
يكيرمألا وزغلا  قارعلا  بینجت  لواحو   ، تيوكلل مشاغلا  وزغلا  دعب  تيوكلاو 

امك  . يبظوبأ يف  هتفاضتساو  جورخلا  يقارعلا  سیئرلا  ىلع  هضرع  ربع 
لالخ نم  حيرجلا  لاموصلا  يف  نمألا  ظفح  يف  ةدحتملا  ممألا  عم  مھاس 
علطم يف  تایسنجلا  ةددعتملا  ةیلودلا  ةوقلا  يف  ةیتارامإ  ةوق  ةكراشم 
يعس زربت  يتلا  فقاوملاو  تارارقلا  نم  ریثكلا  ریثكلا  اھریغو  ماعلا 1993؛ 
نیب عمجلاو   ، تافالخلا نارین  ءافطإو   ، قافتالا تاحاسم  نع  ثحبلل  دياز 

َةمكحلا َتْؤُي  نَمَو   " ، لجرلا اذھ  ةمكح  زربت  فقاوم  ؛  ةقرفلا ذبنو   ، ةوخإلا
". ًاریثك ًاریخ  َيتوأ  دقف 

ناسنإلا ریخل  ّهبح   ، ناسنإلل ّهبح  وھ  دياز  ّبحت  سانلا  لعج  ام  رثكأ  ّلعل 
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هنأل  ، ةحورجم ةداھش  يناسنإلا  دياز  لمع  يف  انتداھشو   ، ناك امنيأ 
يصخش لكشب  هنم  ُتّملعتو   . لباقم راظتنا  نود  ءاطعلا  ىنعم  انّملع 

. ًایصخش هفرعأ  امم  ّلقأ  دياز  اياطعو  تاعربت  نم  نلعملا  ؛  ّرسلا يف  ءاطعلا 
. صلخم لمعو  ریبك  بلق  بحاص  همحر هللا،   ، ناك

نیب هتَّبحم  عضوو  هَّبحأ  هللا  ّلعل   ، هل سانلا  ةَّبحم  بابسأ  دحأ  كلذ  ّلعل 
يتلا ةنیمثلا  ءایشألا  نم  دياز  ىركذ  نوكت  نأ  برغتسأ  ال  كلذل   . سانلا

. ةمیق تداز  نمزلا  اھیلع  ّرم  املكو   ، ًاقيرب تداز  اھُتركذ  املك 

ءودھب هلیحر  لعل  ماعلا 2004 . نم  ربمفون  نم  يناثلا  يف  ءودھب  دياز  لحر 
عم شیعي   ، موي لك  دياز  عم  شیعي  لاز  ام  تارامإلا  بعش  لعجي  يذلا  وھ 

اھذختيو اھركذتسيو  هتمكح  عم  شیعي   ، هتالیجست عم  شیعي   ، هلاوقأ
. هتریسم يف  هل  ًاجاھنم 

ام  ، ًاناطوأ ىنب  نَم  تام  ام  ؛  ةمیظع ًةمكح  دياز  انل  كرت   ، هلیحر يف  ىتح 
عنص نَم  تام  امو   ، ًافورعم لعف  نَم  تام  ام   ، ًالاجرو ًةداق  ّفلخ  نَم  تام 

. ًالایجأ

. نوقاب  .. نوقاب سانلا  بولق  يفو   ، نوقزري مھبر  دنع  ءایحأ  مھ 

. ریخلا دياز  اي  دلخلا  ةنج  يف 
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46
ناصح 1 مظعأ 

ماع 1999 اسنرف |   ، لیفود يف  تاقابسلا  ىدحإب  هزوف  دعب  موینیلم  يبد  عم 

دعب ءاشع  ةبدأم  ىلع  ّانكو   ، ًالاؤس ةرم  نییبرغلا  ءاقدصألا  دحأ  ينلأس 
، ملاعلا يف  لیخلا  كّالم  ربكأ  نم  َتنأ  ایناطيرب : يف  لیخلا  تاقابس  دحأ 

؟ ةمیظع لیخ  كالتما  كل  ينعي  اذام 

نكمي ال  ةباجإلا  نأل  نكلو   ، هتباجإ فرعأ  ال  ينأل  سیل   ، لاؤسلا ينأجاف 
فرشلاب ةقالع  اھل  يبرعلا  دنع  لیخلاف   . ةعيرس تاملك  يف  اھراصتخا 
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اھرمع لصي  ةميدق  لیخلاب  برعلا  ةقالعو   . ردقلا ةعفرو  ةلزنملاو  ةناكملاو 
خيرات يف  لیخ  لوأ  سانئتسا  مت  نیح   ، ماع فالآ  ةعست  نم  رثكأ  ىلإ 
قيدص ریخ  اھنأ  برعلا  فشتكا   . ةیبرعلا ةريزجلا  هبش  يف  ةيرشبلا 
تبرتقاو اھنم  اوبرتقاف   ، ًاربصو ًءافوو  ًءاكذ  اھیف  اوأر   . ًاسرف اھومسف  سرافلل 

هئالوب فرعُي  يذلا   ،" يبرعلا ناصحلا   " مھنم اھمسا  تذخأو   ، مھنم
، راھن لیل  هدّقفتيو   ، هلایع لثم  هناصح  لماعي  يبرعلاو   . هئاكذو هتعرسو 

ةيامحلاو ءافولا  َرعاشم  ناصحلا  هلدابیف   ، هنم عمسيو   ، هیلإ ثدحتيو 
. برحلا تقو  هنع  يلختلا  مدعو  ةياعرلاو 

ببسب ًاماع  نیعبرأ  ترمتسا  برح  تعلدنا  ميدقلا  يبرعلا  انخيرات  يف 
ببسب  ، نایبذو سبع  ينب  يتلیبق  نیب  ءاربغلاو " سحاد  برح   " ؛ لیخ
رشبلا مدف   ، ًادبأ برحلا  كلتب  رخافأ  ُتسل   . لیخلا قابس  يف  شغلل  ءوجللا 

. يبرعلا سفن  يف  لیخلا  ةناكم  ىلع  ةلالدلل  نكل   ، فرشأو ىلغأ 

تسیل ًاسرف  كلتما  ةلیبق  خیش  نع   ،" ةلیحك  " ةصق يدلاو  يل  ىكح 
. ةوقلاو ةعرسلاو  لامجلا  نیب  تعمج  سرف  ؛  ةلیحك اھمسا   ، لویخلاك

: رعاشلا لاق  امك  يھ  ةعرسلا  يف 

ًا ــ ع ــ ٍر َم ــ ِبْد ــ ٍل ُم ــ ِب ــ ْق ــ ٍّر ُم ــ َف ــ ٍّر ِم ــ َك ــ ِم
ِلَع ْنِم  ُلْي  ـ َّسلا ُهَّطَح  ٍرْخ  ِدْوُم َصـ ـ ْلُج ــ َك

: رخآ لاق  امك  لامجلا  يفو 

ُهُبحْصي مسا هللا  الول  داكي 
ُهُبَرشتو اننویع  هُلكأت 

، لئابقلا ثيدح  ةلیحك "  " تحبصأ  ، اھبسن ةعفرو   ، اھمسا ولع  ببسبو 
ضفري ناك  ةلیبقلا  خیش  نأ  الإ   . اھیلع لوصحلل  عیمجلا  سفانت  عضومو 
لئاسولا ىتشب  رخآ  ةلیبق  خیش  لواح   . اھنع لزانتلا  وأ  اھعیب  رارمتساب 

هعم فلاحتلابو   ، بسحلاو بسنلابو   ، زونكلاو لاملاب  هارغأ   . اھیلع لوصحلا 
لوصحلا ىلع  مزعو   ، ًةلیح رَّبدف   ، مئادلا هفیلح  ضفرلا  ناكو   . هتوق خیسرتل 

. ةقرسلاب ولو  اھیلع 

ةلیبقلا خیش  ىلإ  ةجاحلاو  رقفلا  ًایعّدمو  ًاركنتم  هناسرف  دحأ  لسرأ 
ةاعرلا دحأ  وأ  هلاّمعو  همدخ  نمض  نوكي  نأ  هنم  ًایجار   ،" ةلیحك  " بحاص
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ةياعر يف  هلمع  يف  سرافلا  كلذ  أدبو   . لیبنلا خیشلا  قفاوف   ، هدنع
. ةلیبقلا خیش  اھكلتمي  يتلا  لامجلا 

نم بَّرقتو   ، ةلیحك لوح  تامولعملا  عمج  يفو   ، هلمع يف  يعارلا  كلذ  أدب 
جرخت ةلیحك  نأ  ملع   ، لعفلابو  . ةلیحك نع  رثكأ  فرعیل  ةلیبقلا  بحاص  تنب 

عم ءاسملا  لبق  دوعتل  ةبيرقلا  لوھسلا  دحأ  يف  ىعرتل  رھظلا  دعب  ًایموي 
. اھضورم

اھودغ عباتي  أدبو   ، اھتاكرحت ةبقارم  يف  رشابو   ، ةلیحكل سرافلا  كلذ  دَّصرت 
بسانملا تقولا  ًارظتنم   ، ًامود هدي  يف  هماجل  ناكو   . موي لك  اھحاورو 

. اھتقرسو اھیلع  ضاضقنالل 

، هماجلب اھمجلأو   ، اھیلع سرافلا  ّضقنا   ، ةلیحك ضِّورم  نم  ةلفغ  يفو 
. ةعرس ىصقأ  يف  اھب  قلطناو 

، ةقعاصلاك هنباو  ةلیبقلا  خیش  ىلع  أبنلا  لزنو   ، ةعرسب ربخلا  رشتنا 
اقحل ىتح  هفلخ  اعرسأو   ، ًاناصح امھنم  لك  بكرو  لبطسإلا  وحن  اقلطناف 
خیش نبا  ناك   . اھنونكسي يتلا  ءارحصلا  َبورد  فرعي  الو  بيرغ  هنأل  هب 

. بسن يذ  ریغو  فورعم  ریغ  هنكل   ،" قیلب  " همسا ًاناصح  بكري  ةلیبقلا 
كردي نأ  نود  ةقیمع  ةیلمر  ضرأ  ىلإ  ةلیحكب  عفدناف   ، صللا امھدھاش 
ةيوتسم ضرأ  ىلع  ضكري  قرب  ناكو   ، ةبوعصب نكلو  ةلیحك  تضكر   . كلذ

. اھنم بارتقالا  عاطتساف   ، ةبلص

ىلعأب خرص  مث   ، ةلیبقلا خیش  ىلع  نزحلاو  ديدشلا  قیضلا  تامالع  تدب 
ىلإ ًاراسي  اھذخ   ، ةيوتسملا ضرألا  ىلإ  ًاراسي  اھذخ  صللا : ىلع  هتوص 
حيرلاك تقلطناف   ، ةيوتسملا ضرألا  ىلإ  اھذخأ  لعفلابو   . ةیساقلا ضرألا 

. دحأ اھب  قحلي  ال 

؟ ةيوتسملا ضرألل  هتدشرأ  اذامل  ًالئاس : هیبأ  وحن  ًابضاغ  نبالا  تفتلا 
. قیلب اھدري  الو  ةلیحك  ىبسُت  هباجأف :

اھتعمس ىلع  ًاظافح  اھب  خیشلا  ىحض   . مھلویخل برعلا  ّبح  ناك  اذكھ 
. لئابقلا نیب  اھتناكمو  اھمساو 

مظعأ ناك  ةلیحك ."  " خیشلا كلذ  َّبحأ  امك  هتببحأ  ناصح  يدنع  ناك 
نأ ةداعلا  ترجو   ،" رازي  " ًاریغص همسا  ناك   . يتایح يف  هتكلتما  ناصح 
نأ دعب  مسالا  ریغن  مث   ، هتاردق ىرن  ىتح  ریغص  وھو  ًامسا  رھملا  يطعن 
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. هترادج تبثي 

. ًامیظع ًاناصح  هیف  نأ  تفرع   ، ًاریغص ًارھم  هیلع  ينیع  تعقو  نأ  ذنم  نكل 

. تامالع اھل  ةمیظعلا  لیخلاو 

لفجت اھضعب  لویخلا ! هیلإ  رظنت  ام  ىلإ  رظنا   . ریثكلا كناربخت  طقف  نانیعلا 
لویخ كانھو   ، اھمامأ نم  ّرمي  بيرغ  ءيش  يأ  ةيؤر  درجمل  اھليذ  كرحتو 
لوضفلا نم  ءيشب  ةبيرغلا  ءایشألا  يف  قّدحتو  اھناكم  يف  ىقبت 

. ًاعبات وأ  ًادئاق  ناك  اذإ  ام  ناصحلا  تارظن  كربخت   . يدحتلاو

، رشبلا دنع  حيرصلا  شوشبلا  هجولاك  يھ  لیخلا  دنع  ةعساولا  نویعلا 
، نویعلا مجح  ىلع  رمألا  رصتقي  الو   . صالخإلاو قدصلا  نع  حوضوب  ربعتو 

. يھتنت تاطیحم ال  اھنأكو  اھقمعو  اھناعملو  اھقيرب  ًاضيأ  لب 

وأ بوھوم  ریغ  ناصحلا  نأب  ةرورضلاب  ينعت  ال  ةمیئللاو  ةریغصلا  نویعلاو 
بغار ریغ  وأ  دعتسم  ریغ  هنأ  دیكأت  لكب  ينعت  اھنكلو   ، ةردقلل رقتفي 

. تاردقلاو ةبھوملا  كلت  ریخستب 

ناصحلاب ءانتعالا  ةلوھس  ىدم  ىلع  ّلدتف  ةقطانلا  وأ  ةكحاضلا  نویعلا  امأ 
مھب بعالتلاو  اھموصخ  نویع  يف  رظنلا  ىلع  ةرداق  لویخ  كانھو   . هتیبرتو
تاردق اومھفي  مل  اذإ  اھیبردم  يدحتو  لب   ، مھمییقت دعب  مھتعضعضو 

. ةیئانثتسالا ناصحلا 

ىلع لیلد  ناتدعابتملا  نانذألاف   ، هنع ًاضيأ  ریثكلاب  كربخي  ناصحلا  هجوو 
امو  ، نینذألا عضوم  ىلع  دمتعت  ةمجمجلا  ةینب  نأل   ، ناصحلا اذھ  ةمظع 
كربخت ةمسلا  هذھو   . ةعساو ةینغ  ةھبج  وھ  نینذألا  نیتاھ  نیب  لصفي 

؛ ةیلاعلا ةعرسلا  ةرورضلاب  ينعي  ال  اھكالتما  نكل   . ناصحلا غامد  مجحب 
رداق ناصحلا  نأ  ىلع  ةمالع  امنإو   ، ةعرسلا ىلع  ةمالع  تسیل  يھف 

فقاوملا يف  حیحص  لكشب  لعافتلا  يلاتلابو   ، هنم بلطُي  ام  مھف  ىلع 
. ةعرس بلطتت  يتلا 

هتحت نم  رهظت  عمالو  معان  دلجب  عتمتي  ناك 
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ادب يذلا  بلقلا  ديرو  تاذلابو  ةدروألا ، تائم 
ةايحلل ساكعنا  هنأكو  ًاعساوو ، ًاريبك  ًاحضاو ،

هقورع ضبنت يف  يتلا  ةقاطلاو 

ناتحتفلا نوكت  امدنع   . يضايرلا ناصحلا  ىلع  ةمالع  امھف  فنألا  اتحتف  امأ 
ةریبك ةیمك  ىلع  لصحیس  ناصحلا  نأ  ينعي  كلذف   ، نیتعساوو نیتریبك 
نیتریبك نیتئر  دوجو  ناینعت  فنألل  ناتریبكلا  ناتحتفلاو   ، نیجسكألا نم 

. سفنتلا دنع  نیجسكألا  نيزختل 

ىلع ةمالع  يھو   ، هتعرسو ناصحلا  ةوق  تامالع  نم  ًاضيأ  عساولا  مفلاو 
ةیئاوھلا ةبصقلا  نأو   ، ریبك ةیئاوھلا  ةبصقلا  هیف  دجوت  يذلا  ناكملا  نأ 

. ةریبك اھسفن 

يلدت نكلو   ، ةعساو ةدعاق  لالخ  نم  ةبقرلا  وحن  كفلا  قفدتي  نأ  بجيو 
. حیحصلا ىنحنملا  يفو  ًایلاثم  نوكي  نأ  بجي  مسجلا  يف  اھّقفدتو  ةبقرلا 

كلمت  . اھتیشم يھ  لویخلا  ىلع  مكحلا  يف  دعاست  ةمس  مھأ  ّلعلو 
مییقتب ُبغرت  امدنعو   ، اھتیشم حمالم  مسرت  ةصاخو  ةددحم  ًابسن  لویخلا 
ةبسانتم ةیشملا  نوكت  نأ  بجیف  كمامأ  فقي  ناصحلاو  بسنلا  هذھ 

. اھعم

لكب ًایلاثم  ناكو   ، يتایح يف  هتكلتما  طقف  دحاو   ، دحاو ناصح  كانھ  ناك 
ةقیقد فارطأب  نیتدعابتم  نیتلیمج  نینذأ  كلمي  ناك   . هسیياقمو هصئاصخ 
مظع ىلع  ّةقدتسم  ةعساو  تناكف   ، هتھبج امأ   . ةشيرلا مالقأ  ةياھنك 

. سوكعم مرھ  لكش  ىلع  قیقر 

نینیع نایطغت  مرھ  لكش  ىلع  ًاضيأ  هیبجاح  قوف  تالضعلا  تدبو 
نیتریبك نیتحتفب  ًازیمم  ناكف   ، فنألا امأو   . قرزألا نوللاب  ناضیفت  نیتلیمج 

. ءاوھلا نم  ةیمك  ربكأ  ريرمتل 

ىلفسلا ةقطنملا  تزیمتو   . ناوفنعو خومشب  ومست  ةليوطلا  هتبقر  تناكو 
هیلع فراعتملا  مجحلا  يفعضب  ربكأ  ناك  يذلا  مخضلا  اھمجحب  همسجل 

. رخآ ناصح  يأل 
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ديرو تاذلابو   ، ةدروألا تائم  هتحت  نم  رھظت  عمالو  معان  دلجب  عتمتي  ناك 
يتلا ةقاطلاو  ةایحلل  ساكعنا  هنأكو   ، ًاعساوو ًاریبك   ، ًاحضاو ادب  يذلا  بلقلا 

. ریبكلا هبلق  نع  انربخیل   ، هقورع يف  ضبنت 

ةبلص ةیمظع  ةینبب  موعدم  رھظلاو   ، ةعساو تناكف   ، ردصلا ةقطنم  امأ 
. تالضعلا نم  ةعومجم  اھنضتحت 

يف ناك  لب   ، ًاضفخنم نكي  ملو   ، ًاعفترم نكي  مل  هنأ  هليذ  يف  ام  لمجأو 
لیحتسملا نم  ناكو   . يرقفلا هدومعل  ةیلاثملا  ةلمكتلا  هنأكو  يلاثم  عقوم 

. هتیشم وأ  هتفقو  وأ  هذخف  ضرع  لھاجت 

نأ نود  نم  خومشلاو  ةمظعلاب  ناضیفت  نیتعساو  نینیعب  عتمتي  ناك 
، نیتیساقو نیتيوق  هانیع  تناك   . فوخلا نم  ةحمل  يأ  امھیلإ  للستي 
ام لكب  ًاراوغمو  ًامخض  ناك   . هسفن تقولا  يف  ناتمعانو  ناتفیطل  امھنكلو 

ةركلاك ناك   . ةربخ نود  هبكري  نم  بھري   ، ىنعم نم  ةملكلا  هلمحت 
. مئاد لكشب  ةقاطلاو  ةيویحلاب  ضیفت  ةبھتلملا 

رظنأو كانھ  سلجأو   ، يبدب زوقلا  ةقطنم  يف  يتالبطسإ  يف  هروزأ  ُتنك 
هناسل جرخيو  يعارذ  تحت  هسأر  عضي  ناك   . باجعإب قولخملا  اذھ  ىلإ 
عتمتسي ناكو   ، ًامئاد يعم  هئبخأ  يذلا  رزجلا  نم  ًاضعب  هیطعألو   ، هبحسأل

. هتبقر ىلع  تحسم  اذإ  ًاریثك 

ىلع سلجأ  ُتنك   . رخآلا هجو  يف  انم  ٌّلك  ُقِّدحي   ، هنم برقلاب  سلجأ  ُتنك 
ناك امدنع   . هردص ىوتسم  ىلإ  لصي  هعافترا  ناك  يذلا  فالعألا  قودنص 
مث اھحيريو  ةیفلخلا  هتمئاق  عفري  ناك   . هسفن عافترالاب  نوكن  يوحن  ریسي 

ىصقأ اھنإ   ، كدوجوب حاتريو  يخرتسي  روفصع  هنأكو   ، يمامأ هسأر  حيري 
. ناویحلا دنع  ةقثلا  تاجرد 

میظع ناصح  ينكراشي  امدنع  اھب  رعشأ  ُتنك  يتلا  كلت  ةعتم  نم  اھل  اي 
. لكشلا اذھبو  هذھك  تاظحل  قالمعو 

. تاعاسل بحو  باجعإب  هیلإ  رظنلاو   ، كانھ سولجلاب  يفتكأ  ُتنك 

: هتكلتما يذلا  مظعألا  ناصحلا  وھ   ، معن

".. موینیلم يبد  "
...عبتي
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47
ناصح 2 مظعأ 

موینیلم يبد 

ين ـ يدا يم تـنـ ـ سإب ْنأ  ْلیخلا  َّلـْم  ــ ْن َع ـــ ِم
ينا َّقـ ـَلـ ِّتإ ِبـعـْد  ــ لا ْت ِم  ــ ي ــ اذإ ج ي  ــــ ِّنأو

ينِیّي ـَحـ تو ين  ـ حزا ـمـ تو ـي  بر ْحَر بـقـ فـ ــ ت
ينا ـ َّيَر ـ ِّتإ ْرا  ــ لـَى ن ــ بـْت عـنـهـا ع ــ ْنإَو غ
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يني ـغـلـ َتو ين  ـ فر ـْعـ َتو يدو  ـــ جو ْكرْد  ــــ َت
يناَّف ـحـ ِّتإ اھْر  ـ صا ْس قـ ــ َبو ي  ــ ِبـْش ل ـ تو

ينيد ـ يإ ْمَّمَش  ْروعش تـ ـ بو ي  ــ ـحـْس ب تو
يناسنألا ْسف  ْرعاشم نـ ـ لا اھَّنكا فـي  يـ

ينِیّي ي تـَحـ ـــ ِبـْه ل عـْد غـيـ ــ اھ ب ْنإ جـيـتـ
ينا َّيـ ْبیحرَّت حـ ـ لا ـطـبـْل بـ سإلا ضـْج  ــ يو

يني ـعـ لا ْةَو  ا مـنـ ــ ي ي ــ ْلو ل قـ ــ اھ ت َّنـ ـ كا يـ
يناھ ـ لو ـِّلـي يـحـْب  لاو ْكتب  ـْت غـيـ لَّو طـ

ين ـ يدال ـ بو ْنا  ـــ طوأو ْبا  سـ ــ نأ ْلي  ـلـخـ لو
ينامتكب ْهظوفحم  ْرار  ـ سأ ْلیخ  ـ لا ـي  فو

هحنمت  ، ًةفلتخم هتیشم  تناك   . هرغص ذنم  ةقیقحلا  نم  لضفأ  هنأب  يل  ادب 
ریثم ٍبولسأبو  ٍةليوط  ٍتابثوب  ًازفاق  ضكري  ناك   . هاوس نع  ًازیمتو  ًةدارف 

ةیفافتلا تاكرحب  موقي  ناك   . هومنو هجضن  لمتكي  نأ  لبق  ىتح   ، باجعإلل
نود وھ  هنأ  فرعأل  ينیفكت  هتیشم  تناك   . هیلإ رظني  نم  لك  َباجعإ  ریثت 

هانیمسأ  . نكادلا ينبلا  هنولو  ةخماشلا  هتفقوب   ، ةبیھ هل  تناك   . هارأ نأ 
كلم يذلا  تاقابسلا  ةروطسأ   ، ًاریبك موینیلم " يبد   " مث  ، ًاریغص رازاي " "

. يبلق

يف هربتخأل  نیلوح  هرمع  ناك  امدنع  ایناطيربب  تكراموین  ىلإ  هتلسرأ 
، ربوتكأ ةيادب  عمو   ، كانھ عیبرلا  ىضمأ   . ةبشعملا يضارألا  ىلع  تاقابسلا 

تاقابس يف  كراش   . ةيادبلا ذنم  ًارھبم  ناك   . تاقابسلاب كراشي  أدب 
تاقابس يھو  ًاعیمج  اھب  زافو  دوودووج "  " يفو رتساكنود "  " يف ةیبيرجت 
ثیبازیلإ ةكلملا  قابس  يف  كراش  مث   ، يزیلجنإلا يبريدلل  ةيریضحت 

اسنرف يف  تاقابس  يف  زاف  امك   ، اھب زافو  توكسأ  يف  سكیتس "  " ةیناثلا
. ةفورعملا قابسلا  لویخ  نم  ریثكلا  ىلع  ةلوھسب  اكيرمأو 

قباسي ناك   . هتقيرط ىلع  نكلو   ، زوفلا ّبحي  ًاناصح  موینیلم " يبد   " ناك
ناك  . هیطتمي نمل  ًاریثك  عامتسالا  نود  ةبسانم  وھ  اھاري  يتلا  ةقيرطلاب 

. ةياھنلا ىتح  ًاقوفتم  رمتسيو   ، ةعرس ىصقأب  ةيادبلا  ذنم  قلطني   ، ًافلتخم
رسكي ناك   . يھابتلا ُّبحي  ناك   . ًادبأ طیسب  قرافب  زوفلا  ُّبحي  نكي  مل 
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نم ّطحيو  مھدوجو  يغلي  ناك  لب   ، ةيادبلا ذنم  ةوقب  هیسفانم  ةميزع 
نكي مل   . ىرخأ ةرم  قباسلاك  يرجلا  نع  مھدعقت  ةجردل  ةّدشب  مھتمیق 
نم بلطي  هنأك   ، ًامئاد دارفنالا  قشعي  ناك  امنإ   ، ّدنلل ّدنلا  ةقيرطب  سفاني 

! اھبولق ّطحي  مِ كلذ  ناكو   ، هب قاحللا  ىرخألا  ةنصحألا 

هتالوصو هتالوج  دعبو   . ةمیظع تاقابس  الإ  هب  قیلت  میظعلا ال  ناصحلا  نكل 
قابس مظعأ  يف  هكرشأ  نأ  ُتّررق   ، اكيرمأو ابوروأ  يف  ریماضملا  ىلع 
نوكي نأ  قحتسي  هنأل  ماعل 2000 " لویخلل  يملاعلا  يبد  سأك   " ؛ يملاع
لطب وھ  ؛  لحولا ریماضمو  بشعلا  ریماضم   ، ریماضملا ةفاكل  ًالطب 

. ملاعلا لطب  نوكي  نأ  ُّقحتسيو   ، يئانثتسا

هبقرتي  ، ًامئاد بقترملا  يملاعلا  ثدحلا  وھ  لویخلل  يملاعلا  يبد  سأك 
يبد  " ىلع اھلك  يتاناھر  ُتعضو   . ملاعلا ءاحنأ  ةفاك  نم  لیخلا  قاشع 

تادادعتسالا ةفاك  ُتعباتو   ، يبدل هلقن  ىلع  يسفنب  ُتفرشأو   ،" موینیلم
عم دادزي  رتوتلا  أدبو   . لیخلا تاقابس  يف  يملاع  ثدح  مظعأل  ةیتسجوللا 

. دوعوملا مویلا  قبست  يتلا  ةلیللا  تءاج  ىتح   ، ثدحلا بارتقا 

، ًاريبك موينيلم ' يبد   ' مث ًاريغص ، رازاي '  ' هانيمسأ
يبلق كلم  يذلا  تاقابسلا  ةروطسأ 

تامیلعتلا ضعب  هُتیطعأو   ، انشقانت  . يروتيد يكنارف  انلّایخ  ُتلبقتسا 
ُتأدب  ، سلجملا يكنارف  رداغ  نأ  دعبو   . ناصحلا عم  لماعتلا  يف  ةماھلا 
نكي مل   ، كلذ ىلع  مھتطبغ  ؛  مونلل اودلخ  دق  عیمجلا  ناك   . ىّشمتأ

. ّينیع ضمغأل  يلخاد  يف  مالسلاو  ةنینأمطلا  دجأ  نأ  يتعاطتساب 
ىلإ ًاھجَّتم  يدحو  يترایس  ُتدقو   ، ّيقنلا ءاوھلا  ضعب  قشنتسأل  ُتجرخ 

. زوقلا يف  موینیلم " يبد   " هیف میقي  يذلا  لبطسإلا  ؛  لّضفملا يناكم 

ىقبت ام  لُوانت  وأ   ، مونلل اھعجاضم  ةئیھتب  ًةلغشنم  ىرخألا  لویخلا  تدب 
باب قوف  نم  سأر  رھظ   ، لبطسإلا مامأ  يترایس  فُّقوت  روف   . اھماعط نم 
نمو  ، فقأ انأو  يمودقب  ُبّحري  هنأك  ًامعان  ًالیھص  ُتعمسو   ، لبطسإلا
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. لیلعلا يلیللا  يبد  ءاوھ  يلوح 

دقف ؛  لبطسإلا ةءاضإل  فقوتأ  نأ  نود  نم  ةملظلا  يف  بابلا  هاجتاب  ُتكرحت 
، حیحصلا هاجتالا  يف  يندوقي  ينيداني  وھو  موینیلم " يبد   " لیھص ناك 

نیعرسم نویلیللا  سارحلا  لورھ   . كلت ةیلیللا  يتارايز  ّبحي  هنأ  ادبو 
اتفقوت نیتللاو   ، نیتبرطضملا هیتمئاق  توص  اوعمس  امدنع  لبطسإلا  هاجتاب 
تنك  . هوحن ًاديور  ًاديور  هجتي  وھو  يلایَخل  هتيؤر  لاح  جیجضلا  رادصإ  نع 

. لیللا نم  تقولا  كلذ  يف  ةصاخ   ، ًادوھعم ًارئاز 

يبد  " عجارتف لوخدلاب  ُتممھو   ، ًابناج هُتقلزو  بابلا  جالزمب  ُتكسمأ 
يدي ُتعضو   . لوخدلل لاجملا  يل  حسفیل  ءطبب  فلخلا  ىلإ  موینیلم "

. هبناجب تناك  يتلا  شقلا  ةموك  يف  صوغأل  ُتھجتا  مث   ، هفنأ ىلع  ءودھب 
. طئاحلل قصالم  يرھظو  شقلا  ىلع  ُتسلج 

هرضحأ يذلا  لّضفملا  هماعط  نع  ثحبیل  برتقاو  ءودھ  لكب  هسأر  ضفخأ 
. يبیج يف  هعضأو  ًامئاد  يعم 
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حيرلا قباسي  موینیلم  يبد 

ُتلءاستو  ، جربلاك ًاخماش  مخضلا  ناصحلا  فقي  ثیح   ، ىلعألا ىلإ  ُترظن 
ةأجف فقوت  "؟  موینیلم  " اي فطللا  اذھب  نوكت  نأ  كنكمي  فیك  يسفن : يف 
ملعي ناك  دقل   . يبیج يف  ثبعلا  دواع  مث   ، يتوص عمس  امدنع  ّيلإ  رظنو 
ًارارم نیتورلا  اذھب  ماق  دقف   ، ریبكلا قابسلا  ةلیل  هذھ  نأ  ًامامت  يلثم 
اھیف انمق  يتلا  تارملا  ددع   ، هیمدق ىلع  عضوت  يتلا  تادامضلا  ؛  ًاراركتو

ام تارتف  لالخ  هل  ةرمتسملا  انتبقارم   ، هتقایل نم  دكأتلل  هنم  مدلا  بحسب 
ناك  . اھفرعيو اھل  هبتني  ناك  يتلاو  لبطسإلا  نم  هجورخ  ىدل  رھظلا  دعب 
هبأي نكي  مل  هنكل   . هراظتنا يف  ًاریبك  ًاقابس  كانھ  نأ  ریبك  ءاكذب  فرعي 

. كلذ نم  ربكأ  هنأب  لوقي  هنأكو   ، ًاریثك متھي  وأ   ، ًاریثك

هانذأ تناك   . اھنع ثحبي  يتلا  ةرزجلا  هتیطعأو  يبیج  ىلإ  يدي  ُتددم 
دقل  ، يقيدص اي   " . يتوص تاربنل  عمتسي  وھو  فلخلاو  مامألل  ناكرحتت 
ّيأب وھ  مقي  مل  امنیب  ًالیلق  مالكلا  نع  ُتفقوت   ،" يتایح لك  كمودق  ُترظتنا 
ينعي قابسلا  اذھ   ، دوشنملا مویلا  وھ  ًادغ  ًالئاق : ُتدرطتسا  انھو   ، ةكرح
ابوروأ يف  ىرخأ  تاقابسب  ٌّمتھم  َتنأ  امبر   ، ىضم قابس  ّيأ  نم  رثكأ  يل 

اي ًادغ   ، نآلا  ، انھ يرَجت  نأ  كديرأو   ، ينطو وھ  اذھ  نكل   ، ملاعلا ءاجرأو 
. تارامإلا لجألو  يبد  لجألو  يلجأل   ، يقيدص

هفنأ عضوو  مامألا  ىلإ  ًةوطخ  اطخ  دقف   ، هنم هُتبلط  ام  مّھفت  هنأ  يل  ادب 
ًاسََفن ذخأ  مث   ، ةلماك ةقیقد  اھنأكو  يل  تدب  ٍتاظحلل   ، يھجو نم  ًابيرق 
تھتنا دقف   ، فوقولاب ّمھأ  انأو  همطخ  ىلع  يدي  ُتعضو   . دّھنتو ًاقیمع 
جرخأ نأ  لبقو   ، هُتحتفو بابلا  وحن  ُتھجتا   . يكلملا نئاكلا  اذھل  يترايز 
هقاس حارأو  ةذفانلا  ىلإ  هھجو  رادأ  هرودبو   ، تمستباو هیلإ  يھجو  ُتردأ 

. ةیفلخلا

قفخ .حيرلا  قباسي  هنأك  دادزت  هتعرس  تناك 
برضت همئاوق  توص  عمسأ  انأو  ةعرسب  يبلق 

قابسلا ضرأ  ىلع  ةقعاصلاك 
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موي  . لویخلل يملاعلا  يبد  سأك  يف  سرام 2000  سمش 25  تقرشأ 
ةلوجب ُتمق   ، ةعيرسلا ةیحابصلا  تاعامتجالا  نم  ددع  دعب   . هراظتنا لاط 

. تاقابسلاب ةصاخلا  ةینمألا  طاقنلا  ىلع  فشكلل  ةریھظلا  دعب  ةيدّقفت 
ىلإ ُتبھذو   ، فاعسإلا تارایسو  ةيدومعلا  تارئاطلا  تاراسم  نم  ُتققحت 
نیمأت يبجاو  ناك   . ئراوطلا تاءارجإ  مھعم  ُتعجارو  ةطرشلا  بتكم 
نورضحي نمم  فالآلا  تارشعلو   ، يبد مكاح   ، موتكم خیشلل  ًاضيأ  ةمالسلا 

. قباسلا

ةعاسلا تناك   . يّبقرت دادزي  ناك  ةقیقد  لك  عمو   ، ًائیطب رمي  تقولا  ناك 
نم قالطنالل  موینیلم " يبد   " دعتسي نآلا   . رھظلا دعب  ةسماخلا  نم  برتقت 
ىلإ يترایس  ُتدق  ابشلا ." دن   " قابس رامضم  هاجتاب  زوقلا  يف  هلبطسإ 
باوبألا لافقإ  متیل  رذحب  لقنلا  ةنحاش  ىلإ  لخدي  وھو  هُتبقارو   ، كانھ
هلوصول يبلق  نأمطا  ىتح  ةنحاشلا  ُتعبت   . ًاقثاوو ًائداھ  يل  ادب   . هفلخ

. قابسلا رامضم  يف  هلبطسإ  ىلإ  ًاملاس 

. سرفلاب ًاطونم  هتّمرب  رمألا  حبصأ  نآلا   . ةدیھنت تقلطأ  اھدعب 

ضرأ يف  ةئیضم  ةؤلؤلك  ادب  يذلا  رامضملا  ّظتكاو   ، ةمساحلا ةظحللا  تناح 
نوبقرتي نوریثكلا  ناك   . نیسمحتملاو نیعباتملا  نم  فالآلا  تارشعب  يبد 

. ةرم لوأل  لویخلل  يملاعلا  يبد  سأك  يف  موینیلم " يبد   " ةكراشم
لتاقت ال  راصتخاب : هل  ُتلق   . ةیئاھنلا تامیلعتلا  ذخأل  يكنارف  ينءاج 

يشامتلا لواح   ، هعافدنا مواقت  الو  هعدرت  ال   ، قالطنالا دارأ  اذإ   ، ناصحلا
. هتقاط عم 

نأ عیطتسأ  تنك  يناكم  نمو   ، عیمجلا ىلع  ةبلاغلا  ةمسلا  رتوتلا  ناك 
هانیعو عملي  هدلج  ؛  دسأ هنأك  ةقلحلا  يف  يشمي  موینیلم " يبد   " ىرأ
يذلا لتاقملاك  ناك   . ّدعتسم هنأ  ةظحللا  كلت  يف  ُترعشو   ، نائیضت

. ةكرعملا ءدب  لجعتسي 

يف اھعقاوم  ذخأل  زَّھجتت  لویخلا  دھاشأ  انأو  سبحنت  يسافنأب  ُتسسحأ 
ةیلمع نع  ثّدحتي  وھو  ّقلعملا  ىلإ  ُتعمتسا   . ةصصخملا قالطنالا  نكامأ 
ةدوھعملا ةخرصلا  ُتعمس  مث   ، ناصح رخآ  ىتح  قابسلل  لویخلا  زیھجت 
لیسلاك لویخلا  عافدناو  قابسلا  تاباوب  حتف  ىدل  ریھامجلا  اھجرخت  يتلا 

. رامضملا يف 

اھیلّایخ عیطت  دایجلا  تأدبو   ، هتباوب نم  دیج  لكشب  موینیلم " يبد   " قلطنا
. كلذ نم  ًاجعزنم  ادب  موینیلم "  " نكل  . ةعيرسلا ةقالطنالا  دعب  ةئدھتلاب 
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نأ الإ   ، يراضلا موینیلم "  " موجھ نم  فیفختلا  لواحي  وھو  يكنارف  ُتيأر 
فیفختلل ةسئاي  يكنارف  تالواحم  تدب  دقو   ، كلذل ثرتكي  مل  موینیلم " "

يف سرفلا  رھظ  ىلع  ةطقن  دعبأ  يف  سولجلا  لواحي  ناك   . هتعرس نم 
نكل  . هعافدنا نم  فیفختلل  سرفلا  مف  ىلع  هنزو  لكب  ءاكتالاو  فلخلا 
ئباع ریغ  ةمدقملا  يف  حبصیل  ةقعاصلاك  هقالطنا  لصاو  موینیلم " "

. هتعرس نم  فیفختلا  تالواحمب 

قلطنا يتلا  ةلھذملا  ةعرسلا  نع  يلوح  نم  سانلا  تاقیلعت  عمسأ  ُتأدب 
متشب اوأدب   . هدسج يف  لعتشت  رانلا  نأك  يرجي  ناك  دقف   ،" موینیلم  " اھب
تعفتراو  ، ناصحلل اھب  ّببستیس  يتلا  ةراسخلا  ىلع  همولو  يكنارف 

؟ ًالعاف هسفن  نظي  اذام  نوددري : مھو  مھتاوصأ 

يف تلءاست  يننكل   ، هتبعل رامضملا  نأك  فرصتي  موینیلم "  " ىرأ تنك 
املك ؟ ! قابسلل ينعت  نأ  هذھك  ةیخوراص  ةقالطنال  نكمي  اذام  يسفن :

؟! لعفي ناك  اذام  ؛  ديدج نم  لاؤسلا  اذھ  يندوار   ، قابسلا يف  انمّدقت 
؟! ةعرسلا هذھب  ناصحلا  يطتمي  يكنارف  ناك  اذامل 

لكبو  ، قابسلا ةلصاوم  نم  ناصحلا  ّنكمتي  نل   ، ةینونجلا ةعرسلا  هذھب 
موتكم خیشلا  يخأ  وقفارم  ناكو   . هقبستو ىرخألا  دایجلا  هقحلتس  دیكأت 
انتراسخ يف  ببسلا  نوكیس  يبغلا  لّایخلا  اذھ  مھتوص : ىلعأب  نوحیصي 

ىلع ظافحلا  نم  هتاردق –  تناك  امھم  ناصح –  ّيأ  نكمتي  نل  قابسلل !
! قابسلا ةياھن  ىتح  ةعرسلا  هذھ 

ةفطاخ ةرظن  ّيلإ  رظنو  يوحن  هسأرب  رادأو  تاقیلعتلا  هذھ  موتكم  عمس 
ًانمؤم  ، ًامامت يلثم  ناك  دقف   ، لھذملا ضرعلا  اذھ  ةعباتمل  دوعي  نأ  لبق 

". موینیلم  " تاردقب

يننأ الإ   ، لقعلاو قطنملا  يفاني  ناك  موینیلم "  " ءادأ نأ  نم  مغرلا  ىلع 
ناصح هنأل   ، هلعفي يذلا  ام  ًامامت  يعي  ناك  دقل   . زوفیس هنأ  ًانّقیتم  ُتنك 

. لویخلا ةیقبك  سیل 

لبطسإلا يف  هعم  ُتسلج  امدنع  يننأ  ةجردل  ًادج  يكذ  ناصحلا  اذھ 
ناك  ، يلإ ةبسنلاب  قابسلا  اذھ  ةیمھأ  ىدمب  هتربخأو   ، ةقباسلا ةلیللا 
نیح امأ   . هلوقن ام  مھفي  سرفلا  اذھ  نأ  مزجأ  داكأ   . ًاقفاوم هسأر  ّزھي  هنأك 
هرعش ةلصخ  كرحتتف  هسأر  عفرب  موقي  ناكف   ، لوقأ ام  ىلع  قفاوي  ال 
. هفرعأ انأو  يبلق  ىلإ  برقألا  يقيدصو  يناصح  وھ   . ءاوھلا يف  ةیمامألا 
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ماع 2000 لویخلل |  يملاعلا  يبد  سأكب  هزوف  دعب  موینیلم  يبد  عم 

عمسأ انأو  ةعرسب  يبلق  قفخ   . حيرلا قباسي  هنأك  دادزت  هتعرس  تناك 
" موینیلم  " لصو امدنع   . قابسلا ضرأ  ىلع  ةقعاصلاك  برضت  همئاوق  توص 
لھذ  ، ًادج ریصق  تقو  لالخ  هزاتجا   ، قابسلا نم  میقتسملا  راسملا  ىلإ 

. كلذ دعب  ثدحیس  ام  بقرتب  اوأدبو  روھمجلا 

قئاقد نأ  عیمجلا  دقتعا   ، بعت نود  نم  هتعرس  ىلع  موینیلم "  " ظفاح
هيرج لالخ  توملا  ىتح  وأ  رایھنالا  وأ  ؤطابتلا  وأ  بعتلا  نع  هلصفت  ةلیلق 
ةیقب يرجت  امدنع  ةمساحلا  ةظحللا  نوكت  انھو   ، ةياھنلا طخ  هاجتاب 

نإ كلت  ةملؤمو  ةجرح  ًةظحل  نوكتس   ، يل ةبسنلابو   . هب قاحلل  لویخلا 
أدب  . هضكر ةقيرط  ّریغ  موینیلم "  " نكل  . أطابتو موینیلم "  " اھیف بعت 
هنأك َيرجلا  لصاو   . نیتبصتنم هانذأ  تناكو   ، حيرلا قباسي  ناك  ؛  عراستلاب
مجھي ناصحلا  اذھ  ةيؤرل  ًاھودشم  روھمجلا  بثو  اھدنعو   ، برھي

. ًایلاع هيدي  عفرو  يكنارف  فقوو   ، ةياھنلا طخ  هاجتاب  ةقعاصلاك 

ناك زنرھیب "  " ناصحلا نإ  ىتح   ، ةعرس ىصقأب  يرجلا  موینیلم "  " لصاو
ّمطح  . هسفن رادقملاب  لویخلا  ةیقب  هتلتو   ، تافاسم تسب  هنع  ًاّفلختم 
دقف  ، قيوشتلاو ةراثإلا  نم  جامو  روھمجلا  جاھ   . يسایقلا مقرلا  موینیلم " "
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! لیخلا تاقابس  يف  ًایئانثتساو  ًاديرفو  ًاردان  ًارمأ  ثدح  ام  ناك 

. ةحرفلا نم  ُتزفقو   ، ءاوھلا يف  قابسلا  ةقاطب  ُتیقلأ   ، ةظحللا كلت  يف 
، ناصح مظعأ  انكلتما  دقل   . فصوت ةحرفلا ال  رعاشم  تناكو   ، يوخأ ُتقناع 

ةرثؤمو ةیلاع  مھتسامحو  روھمجلا  تافاتھ  تناك   . ًادبأ ينظ  ّبیخي  مل 
مظعألا ناصحلا  كالتما  ًاعیمج  برعللو  تارامإللو  يبدل  ًازوف  ناك   . ةفلتخمو

. يمامأ ققحتي  ملح  لثم  دھشملا  ناك   . ًایملاع

ُّّتبر  . ةراثإلاو ةسامحلاب  ةمعفم  ریھامجلا  تناك   ، قحاسلا زوفلا  اذھ  دعب 
هزوفب قیلي  امب  هركشأ  نأب  هايإ  ًادعاو   ، رخف لكب  لحفلا  انناصح  ىلع 
يتايولوأ مھأ  ناكو   ، ةظحللا كلت  ىتح  يلمعب  موقأ  ُتلز  ام  انأف   ، ًاقحال

اذھب ةدیعسلا  انریھامجلو   ، ةھج نم  موتكم  خیشلل  ةمالسلاو  نمألا  ریفوت 
، يلخاد يف  تناك  يتلا  ةسامحلا  نم  مغرلا  ىلعو   ، ىرخأ ةھج  نم  زوفلا 
هذھ لثم  يفف   . انلوح نم  ناكم  لك  يف  نالوجت  يانیع  تناك  دقف 
يبد لـ" نیتیفلخلا  نیتمئاقلا  نم  مھدحأ  برتقي  نأ  لھسي   ، فقاوملا
نم دحأ  ىذأتي  نأ  هللا –  حمس  ال  نكمي –  وأ   ، ىذأب هبیصيو  موینیلم "

. قابسلا رامضم  ىلإ  ةدحاو  ةعفد  تعفدنا  يتلا  ةریفغلا  ریھامجلا 

ّدرلا نم  نكمتأ  ملو   ، مویلا كلذ  يف  نینرلا  نع  لاّقنلا  يفتاھ  ّفقوتي  مل 
دارفأ عم  لافتحالاو  يناھتلا  لدابت  دعبو   . تاملاكملا نم  ديدعلا  ىلع 
هاجتاب اھدوقأل  يترایس  ىلإ  ُتدع   ، يتجوزو يتانبو  يتاوخأ  نم  يتلئاع 
ىلع يمدق  ُتعضو  نإ  امو   . يئاقدصأ اھیف  عّمجت  يتلا  ةریغصلا  الیفلا 
لوح هیعارذ  عضيو  يلع  مجھي  لجرب  ذإو   ، الیفلا باب  ُتحتف  امدنع  ضرألا 

ةلئسألا نم  ٍلباوب  ينلباق  يذلا   ، يكنارف انلّایخ  ناك  دقل  ؛  يتبقر
؟ يدیس اي  تنك  نيأ   ، انزف دقل   ، يدیس اي   ، يدیس اي  انزُف  دقل  ةسامحب :

! يدیس اي  انزف  دقل  ؟  تنك نيأ 

تناك .نيرخآلاك  طبهي  نأ  ىبأ  موينيلم ' يبد  '
ربع لاطبألا  ةيقبك  ًامامت  هنيزح ، هتياهن 

مهقشعتو ريهامجلا ، مهبحت  خيراتلا ،
ةيداع ةقيرطب  ليحرلاب  نوضري  الو  دوشحلا ،
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زوقلا ىلإ  ُتعجر   ، تالافتحالا تھتناو  عیمجلا  أدھ  امدنع   ، ةلیللا كلت 
مك ملعت  ال   " . هل تلق   ،" يقيدص اي  كل  ًاركش   " . لبطسإلا هاجتاب  ُتیشمو 

. هیكفب ًاغضامو  ًاقفاوم  هسأر  ّزھ   ،" موینیلم اي  يل  ةبسنلاب  زوفلا  اذھ  ينعي 
يبیج يف  يدي  ُتعضو   ، يمودقب بّحري  هنأك  هسأر  لامأ  هنأ  يل  ادب 
تحت هفنأ  عضو   ، اھلكأ نأ  دعبو   . همف يف  اھتعضوو  ةرزج  اھنم  ُتجرخأو 
. هثدحأ انأو  يتوص  ىلإ  عمتسیل  ةداع  اھب  موقي  يتلا  ةقيرطلاب  يعارذ 

نأ لّایخلا  ىلع  ناك   . لویخلا ةیقب  نع  ًافلتخم  موینیلم " يبد   " ناك دقل 
قابسلا يف  يرجي  هعدي  لب   ، ءيشب موقي  ّالأو   ، فرصتلا ةيرح  هل  كرتي 
لویخلا ةعرس  نم  ریثكب  ربكأ  ةیعیبطلا  هتعرس  تناك  دقل   . هل ولحي  امك 
هتاراجم ىلع  ةرداق  لویخلا  نكت  مل   ، يفاضإ دھج  لذب  نود  نمو  ىرخألا 

،" موینیلم  " ءاطتما ىشخي  هنإ  ًامئاد  لوقي  يكنارف  ناك   . ةعرسلا كلت  يف 
ناك هب  مُّكحتلاو   ، ندكركلاك وھف   . يوق هنأل  لب   ، ریطخ ناصح  هنأل  سیل 

. هفاقيإ كنكمي  نل  يرجلاب  بغر  اذإف   ، ندكركلا اذھ  ىلع  ماجل  عضو  ةباثمب 
هذھ نكت  ملو   ، ةوقلا هذھب  ًاناصح  هتایح  يف  َري  مل  هنإ  لوقي  يكنارف  ناكو 
ملعي ناك   ، هب موقي  يذلا  ام  ًامامت  ملعي  موینیلم "  " ناك دقف   ، لقع الب  ةوق 
نكمتي نلو   ، هتعرس ىصقأبو  كلت  ىلإ  ةطقنلا  هذھ  نم  ضكرلا  هیلع  ّنأ 

نل ةوق   ، اھعون نم  ةديرف  هتوق  تناك  دقل   . هحامج حبكي  وأ  هفقوي  نأ  دحأ 
. ًادبأ رركتت 

جمانرب دادعإب  انأدبو   ، تاقابسلا مسوم  راشتنا  عم  موینیلم "  " تیص عاذ 
نكي مل   . طقف دحاو  الإ  اھلك  اھیف  زاف   ، تاقابسلا نم  ديدعلا  يف  ةكراشملل 

. ةلحوملا ىتح  لب  طقف  ةبشعملا  ریماضملا  تاقابسل  ًالطب  موینیلم " يبد  "
. لح امنيأ  ریماضملا  لطب  ناك 

دعب َّنأ  ةایحلا  ةَّنس   . دبألل ًالطب  لطبلا  رمتسي  الأ  نوكلا  اذھ  ةَّنس  نكل 
طبھي نأ  ىبأ  موینیلم " يبد   " نكل  . ًاطوبھ دوعصلا  دعبو   ، ًالوزن عافترالا 
مھُّبحت ؛  خيراتلا ربع  لاطبألا  ةیقبك  ًامامت   ، ةنيزح هتياھن  تناك   . نيرخآلاك

لب  ، ةيداع ةقيرطب  لیحرلاب  نوضري  الو   ، دوشحلا مھقشعتو   ، ریھامجلا
. مھقاشع بولقو  سوفن  يف  مھدلخت  ةقيرطب 

مویلا يفو   ، ةیحص ةكعوب  موینیلم " يبد   " بیصأ ليربأ 2001،  يف 22 
رثإ ىلعو   ، صغم ةبونل  هّضرعت  ببسب  ةیحارج  ةیلمعل  عضخ  يلاتلا 
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" بشعلا ءاد  هصیخشت بـ" ّمت   ، ليربأ يفو 24   . تافعاضم تثدح  ةیلمعلا 
. داحلا

مكح ةباثمب  وھ  ضرملا  اذھف   ، هعامسب بغرت  ام  رخآ  يھ  ةلمجلا  هذھ 
! مادعإلا

" بشعلا ءاد   " بیصي  . هیلع ءاضقلاب  ةلیفك  تناك  بشعلا  نم  ةنفح 
هدسج عیطتسي  الف   ، لویخلل يمضھلا  زاھجلاب  مكحتت  يتلا  باصعألا 

. ةمواقملا

اننكمي امیف  ثحبلل  تكراموین  ىلإ  يبد  نم  ُترفاس   ، ليربأ ءاعبرألا 25  موي 
دحألا 29 موي  ةثلاث  ةیلمع  هل  تيرجُأو   ، مايأ دعب  تروھدت  هتلاح  نأ  الإ   ، هلعف

لضفأ نم  قيرف  عم  اھُتلذب  يتلا  ةینضملا  دوھجلا  نم  مغرلا  ىلعو   . ليربأ
. هتلكشمل ّلح  نم  ام  هنأ  ًاحضاو  ناك  دقف  ءابطألا 

رارق ىسقأ   ، لیخ كلام  هذختي  نأ  نكمي  رارق  ىسقأ  ذاختال  ُتررطضا 
هذخأت نأ  نكمي  رارق  ىسقأ   ، يلثم لیخلل  ٌقيدصو  ٌّبحم  هذخأي  نأ  نكمي 
هتایح ءاھنإب  ملؤم  رارق   .. ملاعلا يف  ناصح  مظعأ  كلمت  كنأ  فرعت  تنأو 

. ةديدشلا هتاناعمل  ّدح  عضوو 

قفي مل   . ءودھ يف  تومیل  هوكرتي  نأب  يرماوأ  ُتیطعأ   ، ةثلاثلا ةیلمعلا  دعب 
. ةیلمعلا دعب  كلت  هتبوبیغ  نم  موینیلم " يبد  "

ناصح مظعأو  قيدص  لمجأ  عم  هتشع  ملح  لمجأ  نم  قفأ  مل  ُتلز  امو 
. ملاعلا يف 
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ءارزولل ًاسيئر 

يبدل ًامكاح 

ربمسيد ذنمو 2   . يبد يف  مكحلا  ةموظنم  نم  ًاءزج  تنك  ماعلا 1968،  ذنم 
دياز ُتقفار   . عافدلل ًاريزو  تارامإلا  ةلود  ةموكح  نم  ًاضيأ  ًاءزج  ُتنك   ،1971
يف يدھج  لك  ُتعضو   . ًایلحم ریثكلا  دیعس  نب  دشار  ينّملعو   ، ًايداحتا
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ملو  ، يسرك ىلع  سفانأ  مل   . نینسلا ربع  ينطوو  يتداقو  يدلب  ةمدخ 
يتمدخ تاونس  ربع  ُتنك   . تارم عبرأ  دھعلا  ةيالو  ُتضفرو   ، ةسائرل علطتأ 

نود يدلبل  لضفألل  ًاعلطتم   ، بصنم يف  عمط  ریغ  نم  ًاحومط  ةقباسلا 
هِمّتحت امب  يترسأ  ةداعسو  يبعش  ةداعسل  ًایعاس   ، يریغ قح  مضھ 

. يبر مامأ  نیترسألا  يف  ةیلوؤسملا  َّيلع 

خیشلا يخأ  لحر   ، دعوم ریغ  نم  ماعلا 2006  نم  رياني  نم  عبارلا  ءاج  ىتح 
ينبختناو  ، يبدل ًامكاح  ُتحبصأف   ، ةئجافم ةیبلق  ةبون  رثإ  همحر هللا  موتكم 

. ءارزولا سلجمل  ًاسیئرو  تارامإلا  ةلود  سیئرل  ًابئان  حبصأل  تارامإلا  ماكح 
دعب 14 لحر  هنأل   ، يسفن ىلع  ًاديدش  موتكم  خیشلا  لیحر  ملأو  عقو  ناك 

همحر هللا.  ، دياز خیشلا  دلاولا  لیحر  نم  طقف  ًارھش 

رعشت  ، خيراتلاو نطولاو  مامأ هللا  ربكأ  كتیلوؤسم  نأب  ّسحت  نولحري  امدنع 
امدنع  . ةدحاو ةیناثل  اھیف  نواھتت  نأ  نم  مظعأ  كل  اھوكرت  يتلا  ةنامألا  نأب 
كتایح أدبتو   ، فلتخم ىوتسم  ىلعو   ، ةديدج ةقيرطب  ریكفتلا  أدبت  نولحري 

. كلذل ًاعبت  ریغتلاب 

نأ ًاریثك  هتوعد   ، نیتعكر تیلص    . يسفنب تولخ   ، يباختنا دعب  ركذأ 
ُتركذتسا  ، يتايولوأو يراكفأ  بیترتب  ًاروف  ُتأدب   . باوصلا ينمھليو  يننیعي 

ًةمئاق ُتعضو   ، ةموكحلا لكش  رییغتل  ينتدوار  املاط  يتلا  راكفألا  ةفاك 
، ديدجلا يتایحو  يلمع  ماظنل  ًاعيرس  ًاروصت  ُتعضو   ، ديدجلا يلمع  قيرفب 
، يبدل مكاحك  يرودو  ةموكحلل  سیئرك  ينطولا  يرود  نیب  هیف  نزاوأ 

. ةایحلا نادیم  وحن  ةكرب هللا  ىلع  ُتقلطناو 

ربكأ كتيلوؤسم  نأب  سحت  نولحري  امدنع 
ةنامألا نأب  رعشت  خيراتلاو ، نطولاو  هللا  مامأ 

اهيف نواهتت  نأ  نم  مظعأ  كل  اهوكرت  يتلا 
ةدحاو ةيناثل 
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؛ ال ةقباسلا ناجللا  ةفاك  ءاغلإب  ًارارق  ُتذخأ   . ديدجلا ءارزولا  سلجم  ُتلكش 
ةسائرل ًاديدج  ًابتكم  ُتسسأ   . لمعلا قرفب  نمؤأ   ، ًاریثك ناجللاب  نمؤأ 
ةحضاو ٍلمع  َةطخو  ًةیجیتارتسا  ددجلا  ءارزولا  ةفاك  نم  ُتبلطو   ، ءارزولا

نمضتي 3000 تارازولا  ططخ  ةعباتمل  ًاماظن  ُتعضو   . ةمداقلا تاونسلل 
ّنأب ُتسسحأ   . ةمكارتملا ةیموكحلا  نويدلا  ةفاك  ُتددس   . لمع رشؤم 
عیمج نم  ُتبلطف   ، نارودلا يف  أدبتس  ةلجعلا  نأبو   ، مظتني أدب  لمعلا 

نأ يفدھ  نكي  مل   . ىربكلا راكفألا  ةشقانمل  ءارحصلا  يف  ةولخ  دقع  ءارزولا 
. ءامسلا وحن  علقت  ىتح  ةموكحلا  عراستت  نأ  ديرأ  ُتنك   ، طقف ةلجعلا  رودت 

ةموكحلا ةسائر  يمالتسا  دعبو   ، لبقتسملل تاروصتلا  نم  ریثكلا  انعضو 
بحاص ةلودلا  سیئر  اھیف  ُتوعد  ىربك  ًةیلاعف  ُتدقع  ًابيرقت  دحاو  ماعب 
ءایلوأو ماكحلا  عیمجو  هظفح هللا،   ، نایھن لآ  دياز  نب  ةفیلخ  خیشلا  ومسلا 
تارامإلا ةموكح  ةیجیتارتسا  نع  ُتنلعأو   ، نیلوؤسملاو ءارزولاو  دوھعلا 

. ماكحلا ةیقبو  سیئرلا  اضر  ةیجیتارتسالا  تقالو   . ةمداقلا اھتيؤرو 

يموكحلا لمعلا  رواحم  يف  ًایملاع  ىلوألا  تارامإلا  نوكت  نأ  فدھلا  ناك 
. ةلودلا ءاشنإل  يبھذلا  لیبویلا  ماعلا 2021،  ةياھن  عم 

، يموكحلا لمعلل  ةديدج  ةموظنم  نع  ًابيرقت  يرھش  لكشب  نلعأ  ُتنك 
ربع ذیفنتلا  ةعباتم  يف  ًاقیقد  ُتنكو   ، ةديدج فادھأو  ةديدج  تارشؤمو 

، طوغضلا ةدش  نم  نوكتشي  ءارزولا  ضعب  ينءاج   . كلذل غرفتم  لمع  قيرف 
راظتنالا مھنم  ُتبلط   . ةمظنألا ریغتو   ، فادھألا ةرثكو   ، ءابعألا ديازت  نمو 

ءامد هیف  انلخدأ  ءارزولا  سلجمل  ًاديدج  ًالیكشت  ُتنلعأ  ىتح   ، لُّمحتلاو
انءارزو انركشو   ، انتاعلطتو انحومط  ةبكاومل  ةديدج  تاقاطو   ، رثكأ ةباش 

. نیقباسلا

برقألا يلمع  قيرف  نأب  دكأتلل  ًابيرقت  نیماع  لك  ًايرازو  ًارییغت  يرجأ  ُتنك 
. ةرم لك  ديدج  فقس  ىلإ  لوصولا  ىلع  ٌرداقو   ، ٌبكاومو  ، ٌّدعتسم يل 

ةرازو لك  راتخت  نأ  مھنم  ُتبلطو   ، تارملا ىدحإ  يف  يئارزو  ُتعمج 
لوألا زكرملا  هیف  ققحت  نأ  طرش  ةیلودلا  ريراقتلا  يف  نینثا  وأ  ًارشؤم 
نمض نوكي  نأ  بلط  مھضعب   . بلطلا مھأجاف  ماعلا 2021 . لبق  ًایملاع 
ُتضفر  . ةیقطنم ودبت  يتلا  تارربملا  نم  ریثكلا  مدقو   ، لئاوألا ةرشعلا 

قوف هوعضو  يذلا  يجاجزلا  فقسلا  رسك  ديرأ  ُتنك  يننأل  مھتارربم 
ةءافك ىلعأب  ىلوألا  زكارملا  باحصأ  سیلو   ، انریغ نم  َّلقأ  انسل   . مھسوؤر

. يدحتلا اولبق   . انم تاردق  وأ  ءاكذ  وأ 
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نم رثكأ  يف  ًایملاع  ىلوألا   ، دَّدحملا دعوملا  لبقو   ، تارامإلا ةموكح  مویلا 
ىلعألاو  ، يومنت رشؤم  نم 100  رثكأ  يف  ًایمیلقإ  ىلوألاو   ، ًایلود ًارشؤم   50

اھبعش نیب  ًاضيأ  ًةقث  ىلعألاو   ، ةیلودلا ريراقتلا  بسح  ملاعلا  يف  ًةءافك 
. تاموكحلا ةیقبب  ةنراقم 

ىنفي ناسنإلا  : " لوقي ناك  ؛  اھبحأ تنك  ًةلوقم  ّدري  دِ هللا،  همحر   ، دياز ناك 
لجأ نم  اھانمدق  يتلا  لامعألا  ىقبتو   ، نطولا ىقبيو  ىنفي  لاملاو 

". نطولا

لصو نيأ  ىریل  مویلا  ًادوجوم  دياز  ناك  ول  ىنمتأ   ، نایحألا نم  ریثكلا  يف 
، نوقاب دھعلا  ىلع  انلز  ام  اننأ  فرعي  نأ  ىنمتأ   ، رفصلا نم  هانب  يذلا  هدلب 

اھسرغ يتلا  هئدابمو  همیقو   ، هجھن ىلع  يضمن   ، هتریسم لصاون  انلز  ام 
. انعم حرفيو   ، انب حرفي  نأ  ىنمتأ   . انیف

ةمات ةعانقبو   ، دحاولا قيرفلا  حورب  تازجنملا  نم  ریثكلا  هللا  دمحب  انققح 
يف يعم  لمعي  نم  عیمج  ُتّدوعو  يلمع  قيرف  ُتّدوع   . عیطتسن اننأب 

. تارامإلا ءانبأ  سوماق  يف  لیحتسم  ةملكل  دوجو  نأب ال  ةموكحلا 

نمؤت يتلا  لوقعلا  يھ  لیحتسملا  يدحت  مامأ  قئاع  ربكأ  نأب  ةعانق  يدل 
ةفاقث ءانب  يھ  ناسنإلا  ءانب  يف  هققحت  نأ  نكمي  زاجنإ  ربكأو   ، هدوجوب

يھ ةمداقلا  لایجألل  اھحنمت  نأ  نكمي  ةيدھ  ربكأ   . هيدل لیحتسماللا 
. دحأ اھیلإ  مھقبسي  مل  راوغأ  ربسل  مھسوفن  يف  ةعاجشلا  سرغ 

. دحأ اھب  ركفي  مل  ممقل  لوصولاو 

فقسلا رسكل  عيراشملا  دحأ  يف  ًاریبك  ًادھج  ُترمثتسا   . كلذب ةعانق  يدل 
لب  ، فقسلا َعفر  ُتدرأ   . مھسوؤر قوف  ضعبلا  هعضي  دق  يذلا  يجاجزلا 

تارامإلا ءانبأ  نحن  اننأب  ُتنلعأ   . ةديدجلا لایجألا  مامأ  هءاغلإ  ىتحو 
يف يبھذلا  انلیبوي  لولح  عم  خيرملا  بكوكل  يئاضف  رابسم  لوأ  لسرنس 

بكوكلل لوصولا  لبق  رتمولیك  نویلم  انرابسم 225  عطقیس  ماعلا 2021 .
عیطتست طقف  ملاعلا  يف  ممأ  عست  نمض  نوكنسو   ، لصنس اننكل   ، رمحألا

، ةیمنتلا ةریسم  يف  نینسلا  تائمب  انتقبس  ممأ   ، زاجنإلا اذھ  قیقحت 
اھمامأ فقي  ال  يتلا  انتدارإو  انتعرسو  انتعاجشب  مویلا  مھقبسن  نأ  ديرنو 

. دحأ

، ةديدج ٌةقاطو   ، ةديدج ٌحور  انعمتجم  يف  ترسو   ، هَرثأ ُعورشملا  ثدحأ 
يف ُسانلا  حبصأو   ، ءاضفلل نوعلطتي  ُبابشلا  حبصأو   . ةديدج ٌتاحومطو 
ىلع وبحي  لاز  ام  وھو  ءاضفلل  لصو  هریغ  نأب  ّصقملا  رِ نوِرّیعي  مھسلاجم 
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. ضرألا

. انعمتجم يف  لیحتسملا  ةفاقث  رییغتب  يفدھ  قّقحت 

دياز ناك  ول  عورشملا : نالعإ  دعب  ءاقدصألا  دحأ  يل  لاق  امدنع  ًاریثك  ُترثأت 
. انعم حرفو  انب  حرفل   ، انعم

ماع 2017 رفوللا |  فحتم  يف  ءارزولا  سلجمل  عامتجا  ءانثأ 
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ثحبلا

ناسنإلا نع 

ماع 2018 ةیناثلا |  اھترود  يف  لمألا  عانص  ةردابمب  نيزئافلا  ميركت  لفح  لالخ 

اھب جرخأ  يتلاو   ، يسفن ىلإ  ةبَّبحملا  تاياوھلا  نم  دیصلاو  صنقلا  تالحر 
. يتقاط نحشأو   ، يراكفأ ددجأو   ، ينیتور رسكأل  لمعلا  ءاوجأ  نم 

انررم تاونس  ةدع  لبق  ایقيرفأ  لود  ىدحإ  يف  صنقلا  تالحر  ىدحإ  يف 
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ُترز  . ةقطنملا لھأل  ًةسردم  اھیف  ُتدیش  دق  ُتنك   . ةریغص ةنيدمب 
مجحب ةنراقم  ًادج  لیلق  بالطلا  ددع  ّنأ  دجأل  ئجافم  لكشب  ةسردملا 
مضت نأ  نكمي  ةسردم  يف  تارشعلا  زواجتي  ال  ددع  ؛  ریبكلا ةسردملا 
ماظتنا مدعل  يسیئرلا  ببسلا  نأب  ينوربخأ   ، ببسلا نع  تلأس   . فالآلا

! عوجلا وھ  ةسردملا  يف  بالطلا 

سرادملا ينبن  نحن   . اھبعوتسأل ناوث  ةدع  ينم  تذخأ   . ةباجإلا ينتلھذأ 
لَّطعم حالسلا  اذھ  نكل   ، انحالس وھ  میلعتلا   . عوجلا نم  صلختن  ىتح 

. عوجلا ببسب  ًامامت 

وأ  ، مویب ًاموي  مھماعط  نع  ثحبلل  عرازملل  نوبھذي  بالطلا  نأ  ينوربخأ 
. ةقاط مھيدل  تسیلو  ًاديدش  مھعوج  ناك  اذإ  تویبلا  يف  نوقبي 

! نیمورحم نم  ملاعلا  اذھ  يف  مك 

عم تاّدعملا  َلضفأ  مھل  ُترفوو   ، ةسردملا نمض  مخض  خبطم  زیھجتب  ُترمأ 
اھداتري ةسردملا  دجأل   ، مھل ُتدع  ماع  دعبو   . مھتمدخل لماكتم  ٍمقاط 

. ةداعسلاب ُتسسحأ   . ةیئاسمو ةیحابص  تابوانم  قفو  بالطلا  نم  فالآلا 

جوحأ نحن   . ةنینأمطو ةداعسو  ةحار  ءاطعلا   . ةداعسلاب ُتسسحأ   ، معن
سانلا محرت   ، كعفریف عضاوتت   ، كُّبر كیطعیف  يطعت   . جاتحملا نم  ءاطعلل 

. كدعسيو ّكبحیف 

لمعلا ةيصخشلا يف  يدوهج  ىلع  ُدمتعأ  ال 
اهنأل ةيسسؤملا  دوهجلا  ىلع  لب  يناسنإلا 

ًارثأ مظعأو  مودأو  ىقبأ 

لب يناسنإلا  لمعلا  يف  ةیصخشلا  يدوھج  ىلع  ُدمتعأ  ، ال  لاحلا ةعیبطب 
ریثكلا ُتسّسأ   . ًارثأ مظعأو  مودأو  ىقبأ  اھنأل  ةیسسؤملا  دوھجلا  ىلع 
ُتأشنأ ؛  ةصلخم لمع  قرف  اھیلع  موقت  يتلا  ةیناسنإلا  عيراشملا  نم 
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، ةریقفلا لودلا  يف  میلعتلاب  متھتل  تاونس  لبق  ءاطعلل  يبد  ةسسؤم 
ةسسؤم انيدلو  ؛  ةبلاطو بلاط  نویلم  نم 18  رثكأ  اھتامدخ  نم  دافتسا 
تامدخلل ةیملاع  ةنيدم  انيدلو   ، ةرسأ ينویلم  نم  رثكأ  اھنم  دافتسا  ةيریخ 

ىلإ ةيرشبلاو  ةیعیبطلا  ثراوكلل  ةثاغإلا  تایلمع  معدتو  مظنت  ةیناسنإلا 
تائم ِمّلعت  ةینقت  ىرخأو  ؛  ةیفرعم ةسسؤم  انيدل  ؛  ملاعلا لود  عبر  وحن 

ثاحبألاو عيراشملل  مھرد  رایلم  يلاوحب  فقو  انيدل  ؛  ةجمربلا ةغل  فالآلا 
؛ نیيالملا اھنم  دافتسا  نیفوفكملا  ةجلاعمل  ةصصختم  ةسسؤمو  ؛  ةیبطلا

ةغللو نونفلل  زئاوجو  مالعإلاو  ةفاقثلل  تارمتؤمو  ؛  حماستلل دھعم  انيدل 
موتكم لآ  دشار  نب  دمحم  تاردابم  ةلظم  تحت  كلذ  لك   . اھریغو ةیبرعلا 

نم رثكأ  اھنم  دافتسا  ةردابمو  ةسسؤم  نم 30  رثكأ  مضت  يتلا  ةیملاعلا 
. ناسنإ نویلم   130

؛ تاینلا ملعي  هدحو  اف   ، ةعمسلا لجأ  نم  كلذ  لوقأ  الو   ، ةاھابملا ُّبحأ  ال 
مھل لوقأ   . نیلوغشملاو نيروسیملا  نم  يریغ  عیجشتل  كلذ  لوقأ  نكلو 
نع ثحبلا  نع  انفقوت  نأ  بجي  ال  ةددعتملاو  ةریثكلا  تالاغشنالا  نإ 
نع يتایح  يف  عمسأ  مل  يننإ  مھل  لوقأ   . انم لك  لخاد  يف  ناسنإلا 
ّتلق وأ   ، ریخلا لمع  ببسب  هلامعأ  تفقوت  وأ   ، ءاطعلا ببسب  رقتفا  صخش 
لك  . ًائیش مّدقي  نأ  نكمي  انم  دحاو  لك   . ریغلل لذبلا  ببسب  هتازاجنإ 

ناسنإ يأ  نأب  مھل  لوقأ   . ميرك میحر  ناسنإ  هیف   ، ریخ ةرذب  هیف  صخش 
يف ًةعمش  لعشيو   ، ناتسب يف  ًةرھز  ُسرغي  هنإف  رخآ  ناسنإ  ملأ  عفري 

. نمحرلا دنع  ةیلاغ  يھ  ًاحور  ذقنيو   ، مالظلا

ّلق امھم  صخش  يأ  نأب  عیمجلل  تبثأل  ًةقباسم  ُتقلطأ  ماعلا 2016،  يف 
صخش يأ  ؛  ءاطعلا يف  ًامیظع  ًاناسنإ  نوكي  نأ  نكمي  هبصنم  وأ  هلام 

نم لامعألا  لاجر  نم  ًافالآ  ةیناسنإلا  هلامعأب  قبسي  نأ  نكمي  يداع 
الو  ، حورلا نم  ءزج  ةمحرلاو   ، بلقلا نم  عبنت  ةمظعلا  نأل   ، نیيالملا باحصأ 
اھیف ُتوعدو   ،" لمألا عانص   " ةقباسملا ُتیمسأ   . لاملا ةرثكب  ءاطعلل  ةقالع 
ءاقلإل هفرعي  نم  حِّشري  نأ  وأ   ، هب انربخي  نأ  ًایناسنإ  ًالمع  لمع  نم  لك 
نم فالآلا  انتلصو   . يبرعلا ملاعلا  يف  نیيالملا  مامأ  هميركتو  هیلع  ءوضلا 
فرعي ال  نيذلاو   ، انتقطنم يف  ةئیضملا  لمألا  عومش  فالآ   ، تاكراشملا

. دحأ مھنع 

ىرخأو  ، ةیتاذلا هدوھجب  بورحلا  اھتّدھ  دلب  يف  ماتيألل  ًاراد  ينبي  مھدحأ 
ذقنتل ةليوط  تاونسل  ریقف  دلب  ىلإ  رجاھتو  ينغلا  يجیلخلا  اھدلب  كرتت 
لئاسو ربع  بیبط  هعم 3000  عمج  بیبطو   ، سانلا نم  فالآلا  تائم 

، ةریقفلا لودلا  يف  لافطألل  بلق  تایلمعب  مایقلل  يعامتجالا  لصاوتلا 
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نم فورظلا  مواقيو  نسلا  رابك  نم  عراوشلا  يف  نيدرشملا  عمجي  باشو 
، ًادج ةعضاوتملا  ةیصخشلا  هدوھجب  مھل  ةیبط  ةياعرو  ىوأم  ریفوت  لجأ 

اھفقوت مل  نیعبسلا  تغلب  ةدیسو   ، رحبلا ضرع  يف  نیئجاللا  ذقنت  ةباشو 
مھنم ركذأ   . ریثكلا مھریغو   ، ءارقفلا لجأ  نم  لمعلاو  رفسلا  نع  اھنس 

، سرادملا دّاور  ةلقب  نادوسلا  ىرق  ضعب  يف  أجافت  ؛  نادوسلا نم  سراف 
ةعمد فرذي  ملو   ، مالظلا نعلي  ملو   ، ًادحأ سراف  مُلي  مل   . عوجلا ببسب  ًاضيأ 
زھج هتدلاو  ةدعاسمبو   ، هتیب ىلإ  عجر  لب   . ةیعیبطلا هتایح  دواعيو  نزح 
يف يحلا  ءاسن  تأدب  مث   ، اھلثم دغلا  يفو   ، ةسرادملا ةبلطل  تاشيودنس 
يف ًاضيأ  اوأدبو  نیعوطتملا  نم  ریثكلا  هنع  عمس  مث   ، هتدعاسم
رشع لالخ  اھعزو  يتلا  تاشيودنسلا  يلامجإ  غلب  ىتح   ، هتدعاسم
اھأدب ةیعوطت  دوھجب  كلذ  لك   ، ةشيودناس نویلم  نم 40  رثكأ  تاونس 

. سراف هیف  انُّلكو   . ًادج ةطیسب  تایناكمإو   ، ةبیط ّةینو   ، ةبیط سفنب 

نع ثحبن  مھل : تلق   ،" لمألا عانص   " تقلطأ اذامل  ينولأس  امدنع 
طیسبلا َناسنإلا  كِّرحت  جذامنلا  هذھ   . ناسنإ لك  لخاد  يف  ناسنإلا 
َعیمجلا كِّرحتو   ، هریصقتب َّسحیل  ردتقملا  َناسنإلا  كِّرحتو   ، ًایئانثتسا نوكیل 

نأ راظتناو  موللا  ءاقلإ  لدب  مھعمتجم  تايدحت  يف  يباجيإ  لكشب  ریكفتلل 
. انلكاشم ةفاك  تاموكحلا  ّلحت 

انلافطأ ِعّجشن   ، ةءارقلل ًاماع  تارامإلا  ةلود  يف  ّانلعأ   ، ماوعأ ةدع  لبق 
ةيراضح ةیصخش  ينبتو   ، قافآلا عسوتو   ، لوقعلا حتفت  اھنأل  ةءارقلا  ىلع 

. ةفقثمو

انملاع يف  ةءارقلا  ةبسن  ّيندت  ىدم  نع  فحصلا  يف  اھدعب  ُتأرق 
يدحت  " اھمسا ةقباسم  لمعب  حرتقم  ينلصوف   ، تاحرتقم ُتبلط   . يبرعلا

، ماع لك  ًاباتك  بلاط 50  لك  اھیف  أرقي   ، سرادملا بالطل  يبرعلا " ةءارقلا 
لخدي ًايونس  بلاط  فلأ  ةئمب  ًافدھ  قيرفلا  عضو   . مھنم نیقوفتملا  مِّركنو 
قلطنا  . بلاط نویلم  وھ  لوألا  ماعلا  فدھ  مھل  ُتلق   . ةقباسملا انعم 

هماع يفو   . بلاط نیيالم  لوألا 3,5  هماع  يف  كراشیل  ةءارقلا  يدحت 
يف كراش  ثلاثلا  هماع  يفو   ، بلاط نیيالم  ددعلا 7  ّىطخت  يناثلا 
ًاباتك مھنم 50  لك  أرق   ، ماعلا لوح  ةلود  نم 44  بلاط  نیيالم  يدحتلا 10,5 
تارازو عیمج   . يدوھجب سیل  هنكل   ، میظع زاجنإ   . يساردلا مھماع  لالخ 
اوسَّمحت نيذلا  مھ  ةكراشملا  لودلا  نم  اھریغو  ةیبرعلا  لودلا  يف  ةیبرتلا 
ةكراشملل مھنادلب  ءانبأب  اوعفدو   ، اھلجأ نم  اوعوطتو   ، اھب اونمآو   ، ةركفلل
نوعوطتم مھلك   ، فرشم فلأ  مھعبات 87  بلاط  نیيالم  نم 10  رثكأ   . اھیف

. ةركفب اونمآ  مھنأل 
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ماع 2018 ةثلاثلا |  هترود  يف  يبرعلا  ةءارقلا  يدحت  ةردابمب  نيزئافلا  ميركت  لفح  لالخ 

ّيح بلق  ىلإ  طقف  جاتحت   ، ًاریثأت ثدحت  يك  لاملا  نم  ریثكلل  جاتحت  ال 
ةقطنملا هذھ  فنأتست  يك   ، صالخإب لمعيو   ، للخلا عضاوم  سَّملتي 

وأ ریقف  اننیب  يقب  ام  هذخأي  ام  رشُع  ىطعأ  انم  دحاو  َّلك  نأ  ول   . اھتراضح
. لھاج وأ  ضيرم 

نم ةخفن  يھ  انحور  نأو   ، میحرلا نمحرلا  وھ  نأب هللا  يقيرفل  لوقأ  امئاد 
. ءيش لك  هتمحر  تعسو  يذلا  انبرقأ   سانلاب  ةمحر  انرثكأو  هللا، 
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رشعلا اياصولا 

نم ءزج  نع  رتيوت "  " ةصنم ربع  تاديرغت  ةدع  يف  ُتثدحت   ، رھشأ ةدع  لبق 
اننأو  ، ةسایس ةمزأ  تسیلو  ةرادإ  ةمزأ  انتمزأ  نأو   ، يبرعلا ملاعلا  ةمزأ 
للخلا نم  ءزج  حالصإ  نوعیطتسي  نییسایسلا  نم  رثكأ  نیيرادإل  ةجاحب 

. ةقطنملا يف  يومنتلا 

بتكت نأ  َترتخا  ول   ، ومسلا بحاص  رتيوت : عقوم  ربع  ةلاسرلا  اذھ  ينتلصو 
هذھ يھ  ام   .. يبرعلا انملاع  يف  لوؤسمل  ةیموكحلا  ةرادإلا  يف  اياصو   10
يف ًائیش  لوقأ  نأ  عیطتسأ  يننأ  دقتعأو   ، لاؤسلا ُتببحأ  ؟  رشعلا اياصولا 

. لاجملا اذھ 

، يھتنت ال  ةلحر   ، مُّلعت ةلحر  يھ  انتایح  ّنإ  لوقأ   ، ءيش لك  لبقو  ًالوأ 
، كلذل  . روصتن اّمم  ربكأ  وھو   ، لھجن ام  رادقم  انفرع  رثكأ  انمَّلعت  املكو 

. ةایحلا يف  مُّدقتلا  نع  فُّقوت  وھ  مُّلعتلا  نع  فُّقوتلا 

ةیموكحلا ةرادإلا  لاجم  يف  لوؤسم  يأل  رشعلا  اياصولا  رصتخأ  نأ  نكمي 
: يلاتلاك ةعضاوتملا  يتربخ  بسح 

ةمدخ يھ  ةیموكحلا  ةرادإلا  نم  ةياغلا   ! سانلا مدْخا  ىلوألا : ةیصولا 
نم ةياغلا   ، عمتجملا ةمدخ  يھ  ةیموكحلا  ةفیظولا  نم  ةياغلا   ، سانلا
ِدّجمت ال   . كلذ َسنت  ال  ؛  رشبلا ةمدخ  يھ  نیناوقلاو  ةمظنألاو  تاءارجإلا 

يھ ؛  رشبلا نم  مھأ  ةمظنألا  نأ  دقتعت  الو   ، نیناوقلا سِّدقت  الو   ، تاءارجإلا
نم تقو  يأ  يف  رییغتلل  ةلباق  يھ   ، مھتایح لیھستو  مھتحارو  مھتمدخل 
ىلع ظافحلا  مھرود  نأ  نودقتعيو   ، ةلصوبلا نودقفي  نوریثكلا   . مھلجأ
ذافنإو  ، اھعيرشت مت  يتلا  نیناوقلا  صوصن  قیبطتو   ، اھب لومعملا  ةمظنألا 
انتالكشم نم  ریثكلا  ساسأ  داقتعالا  اذھو   ، اھدامتعا مت  يتلا  تاءارجإلا 
لبقتسي نمو   ، ءاردملاو  ، ءارزولاو  ، نیّعرشملاو  ، نیینوناقلا نأ  ول   . ةيرادإلا

، تانزاوملا عضي  نمو   ، اھمّدقي نمو   ، تامدخلا مِّمصي  نمو   ، نیلماعتملا
أدبمب اومزتلاو  ةلصوبلا  ىلع  اوظفاح  ءالؤھ  نأ  ول   ، عيراشملا ذفني  نمو 
تثدحلو  ، مھططخو مھتارارقو  مھتايولوأو  مھترظن  ترَّیغتل   ،" سانلا ةمدخ  "
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. يبرعلا انملاع  يف  ةيرادإ  ٌةروث 

ةیلوؤسملاو بصنملاو  ةفیظولا   ! يسركلا دبعت  ال  ةیناثلا : ةیصولا 
يقیقحلا كدیصر   . كنع بھذتس  وأ   ، ًاعيرس اھنع  بھذتس   ، ةتقؤم اھلك 

كَّبحأو  ، كمسا العو   ، كبصنم عفترا  رثكأ  تزجنأ  املكو   ، كزاجنإو كلمع  وھ 
كلمت نل   ، يسركلا َتببحأ  اذإ   . ةرخآلاو ایندلا  يف  ًاریخ  كازجو هللا   ، سانلا
َتببحأ اذإ   . هیلي يذلا  يسركلل  كُلصوتو  كعفرت  تارارق  ذاختال  ةعاجشلا 

، اھلجأ نم  َتئج  يتلا  ةياغلاو  كئدابمو  كمیق  ىلع  هتمَّدق   ، يسركلا
ًاقفأو ًةریبك  ًةقاط  اھدنع  كلمتسو   ، كَّمھ رخآ  هلَعْجا   . سانلا ةمدخ  يھو 
كنطو ةحلصمل  رظنا   . كنطوو كعمتجمو  كتسسؤم  عقاو  رییغتل  ًاعساو 

. كمدق دنع  كَّیسرك  لْجِرل  سیلو  ةدیعبلا 

. كلشفل ّطخت  طِ تنأف  ّطخت  طِ ال  امدنع   ! كتَّطخ عض  ةثلاثلا : ةیصولا 
نم دعبأل  نورظني  ، ال  مویب ًاموي  مھتفیظو  نوشیعي  نیلوؤسملا  نم  ریثكلا 
وھ يساسألا  دئاقلا  رود   . ةيرادإلا انتايدحت  ربكأ  دحأ  اذھو   ، رھش وأ  عوبسأ 
اذإ  . هیلإ لوصولل  رارمتساب  مھزیفحتو   ، هوحن هقيرف  داشرإو   ، هاجتالا ةفرعم 
كنأل  ، لصت نيأ  ّمھي  الو   ، ىدھ ریغب  ریست  تنأف   ، ةطخ عضو  يف  َتقفخأ 

. ةمیق يذ  ءيش  ىلإ  لصت  نل 

كل لعجاو   ، كتسسؤم يف  ءادألا  بقار   ! كسفن بقار  ةعبارلا : ةیصولا 
نمضت تارشؤم  نم  ّدب  ال   . ًادياحم ًایجراخو   ، ةسسؤملا يف  ًایلخاد  ًابیقر 
شغت ال   . ةطخلا قیقحتل  حیحصلا  هاجتالا  يف  يضمت  كنأب  اھلالخ  نم 

يأ زاجنإ  نكمي  ال   . ةفیعض ةباقرو  ةفیعض  تارشؤم  عضوب  كنطوو  كسفن 
. كلمع قيرفو  كسفن  اھب  مزلت  ةحيرصو  ةیقیقح  تارشؤم  نود  عورشم 

، ًادیحو دِّرغت  ، ال  ًادیحو ّلحت  قِ ! ال  كلمع قيرف  عنصا  ةسماخلا : ةیصولا 
نع لزانت   ، ةديدج قافآل  كفادھأ  نولمحي  ًاقيرف  عنصا   . ًادیحو قِّفصت  ال 
جِرخأ  ، مھمامأ َفقسلا  عفرا   ، مھِْنّكمو مھِْمّلعو  مھْدِشرأ   ، مھل كتایحالص 

، ةجیتنلاب عتمتساو  خرتسا   . مھتازاجنإ زِرْبأو  مھِْئفاك   ، مھلخادب يذلا  َدراملا 
فیعضلا قيرفلاو   ، ةمیظع نكامأ  ىلإ  كلمحیس  میظعلا  قيرفلا  نأل 

. هرسكي ىتح  كرھظ  قوف  هلمحتس 

خیشت ركتبت  يتلا ال  تاموكحلا   ! بحسنا وأ  ركتبا  ةسداسلا : ةیصولا 
اھب قبستو   ، ءامدلا دِّدجت  راكفألا   . قایسلا نمو  قابسلا  نم  جرختو  مرھتو 

. كسفن فاشتكا  اھلالخ  نم  دیعتو   ، فیلاكتلا اھب  ِلّلقتو   ، نیسفانملا
بھاوم نع  ثحبي  ديدجلا  ملاعلاو   ، راكفألا ىلع  مئاق  ديدجلا  داصتقالا 
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، كقيرف دنع  ةمیظع  راكفأ  نع  ثحبلا  نع  فقوتت  ال   . ةديدج ًاراكفأ  لمحت 
. ةمیظع ةركف  نم  ىوقأ  ءيش  دجوي  . ال  سانلا مومع  دنع   ، كیعجارم دنع 

عم  ، رارمتساب كروھمج  عم  لصاوت   ! لءافتو لصاوت  ةعباسلا : ةیصولا 
نع َملاعلا  ِربخأو   ، كتروصو كتعمس  نبا   . كلوح نم  مالعإلا  عم   ، كعمتجم
ةفیظو يمالعإلا  لصاوتلا  نأب  دقتعت  تاموكحلا  ضعب   . كتاردقو كتاحومط 

لالخ نم   . ةیسیئرو ةیساسأ  اھنأب  مھل  لوقأ   . ةجعزم ًانایحأو   ، ةیلیمكت
نيأ سانلا  فرعيو   ، كتموكح يف  ةیفافشلا  خِّسرتو   ، كتروص ينبت  مالعإلا 

، كل روھمجلا  ةدناسم  ىلع  لصحت  مالعإلا  لالخ  نم   . كتسسؤمب يضمت 
يف كوفلأو  كوربخ  مھنأل  تأطخأ  نإ  كنورذعيو   ، بھذت نيأ  نوفرعي  مھنأل 
يف اذھو  كنوبساحیس  مھنأل  مالعإلا  يف  كفادھأ  نع  ِنلعأ   . مھتمدخ
هنع تنلعأ  ام  قیقحت  يف  سیفنلاو  يلاغلا  لذبتس  كنأل   ، كحلاص
سیلو قيدص  مالعإلاف   ، ئبتخت الو  ًامئاد  لصاوت   . سانلا مامأ  هب  تمزتلاو 

. دسافلاو لساكتملل  ّودعو   ، زجنملا صلخملل  قيدص   ، ًاودع

الو نيناوقلا ، سِّدقت  الو  تاءارجإلا ، دِّجمت  ال 
نم ةياغلا  .رشبلا  نم  مهأ  ةمظنألا  نأ  دقتعت 

رشبلا ةمدخ  يه  نيناوقلاو  ةمظنألاو  تاءارجإلا 

يف مھم  أدبم  ةیسفانتلا   ! سفانم ریغ  نم  نكت  ال  ةنماثلا : ةیصولا 
امدنع حجنت  تاكرشلا   . كریغ وأ  كسفن  سفان   . رشبلا نحن  انكولس 
يف تاسسؤملاو  رئاودلا  نم  كریغ  ِسفان   . ةحوتفم ةئیب  يف  سفانتت 
لَعْجا  ، ًایملاع وأ  ًایلحم  ىلوأ  زكارم  ىلع  لوصحلل  ِسفان   ، ةفلتخملا لودلا 
ِسفان  ، هنم لضفأ  نوكتل  كیضام  ِسفان   ، ًاضيأ ًةیسفانت  ًةئیب  لمعلا  ةئیب 

ةیسفانتلا  . اھنم مظعأ  نوكتل  ًالود  ِسفان   ، اھنم ىلعأ  قِّقحتل  كفادھأ 
ئفطنتو  ، ممھلا عجارتت  اھریغ  نم   ، تاموكحلا يف  ةایح  بولسأ 

. مئازعلا رتفتو  ةسامحلا 
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.ةايحلا يه  لب  انتايح ، ام يف  لمجأ  انتفيظو 
ةايح اهلالخ  نم  رِّيغن  ةميظع ، انتفيظو 

لضفألا وحن  نييالملا 

دئاقلا  . ًالبقتسم عنصت  ةداق  عنصا   ! ةداق عنصا  ةعساتلا : ةیصولا 
، ةداق جرخت  يتلا  يھ  ةیقیقحلا  ةسسؤملاو   ، ةداق عنصي  نم  وھ  يقیقحلا 
؛ تادایق عنص  يف  ةسسؤملا  دوھجب  نوھرم  قوفتلا  ةيرارمتسا  نامضو 

ممقل تاسسؤملا  لقنتو   ، ربكأ ٍتاقاط  لمحتو   ، رثكأ ًاقافآ  حتفت  تادایق 
انألا مِّخضت  ىلع  اوبَّلغت  لاجر  الإ  همھفي  ال  ٌّرس  تادایقلا  عنص   . ةديدج

. رجحلا سیلو  رشبلا  ءانب  وھ  هنوعنصي  زاجنإ  مظعأ  نأ  اومھفو   ، تاذلاو

لمعن اننأل  نوظوظحم  نحن   ! ةایحلا ءانبل  قلطنا  ةرشاعلا : ةیصولا 
يف ام  لمجأ  انتفیظو   ، ةيداع ةفیظو  تسیل  انتفیظو   . تاموكحلا يف 

نیيالملا ةایح  اھلالخ  نم  ِرّیغن   ، ةمیظع انتفیظو   . ةایحلا يھ  لب   ، انتایح
لاجم يف  لمعت  تنأف   ، كدھج وأ  كلمع  وأ  كرودب  نِھتست  . ال  لضفألا وحن 

. ناطوألا ءانبو   ، لبقتسملا میمصتو   ، ةایحلا عنص 

. دابعلاو دالبلا  ةمدخل  مكايإو  ينقفو هللا 

.. اھتيادب يف  ةصقلا  تلاز  امو 

موتكم لآ  دشار  نب  دمحم  مكوخأ 
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