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 ةمدقملا

 برحلاو قارعلاو تيوكلا نيب جيلخلا ةمزأ ثحب يهتني نل امبر

 برحلا تقبس يتلا ثادحألا داعبأ نأل ماوعأ ةعضب لالخ اهنع تجتن يتل

 قمعأ لكشب ةيبرعلا ةمألاو قارعلاو تيوكلا باصأ امد نم اهتقحل امر

 فدهلا اوناك برعلا نكلو .ييرعلا نطولا ىلع اهرثأ رصتقي نأ نم

 نوكيل ثدح ام قيثوتل ىربك ةرورض دجن كلذلو .اهنم لوألا رشابملا

 نم ةقحاللا لايجأللو ؛طابحإلاو ةميزهلا لايجأ نحن انلايجأل ًارّين ًاسرد
 ةقيثو لمشأ باتكلا اذه يف رشنن قلطنملا اذه نمو .خيراتلاو ةقيقحلا لجأ

 سيتئرلا هيلإ اعد يذلا يئانثتسإلا يبرعلا ةمقلا رمتؤم ثادحأ نع ترهظ

 عساتلا يموي لالخ ةرهاقلا يف دِقع يذلاو كرابم ينسح دمحم يرصملا

 قارعلا وزنغ دعب يأ ؛٠114 ماع نم سطسغأ/بآ رهش نم رشاعلاو

 يضارأ يف ةيكريمألا شويجلا لازنإ ءدب دعب يأ ءدحاو عوبسأب تيوكلل

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 رمتؤملا اذهل يح ويديف ليجست دوجوب انملع تاونس ثالث ذنم

 يتلا تاقالعلا لك نيرخسم طيرشلا اذه ىلع لوصحلا كاذنآ انلواحف

 نكلو ؛جيلخلا برح نع لصفملا انباتك يف نومضملا مييقتل انل ترفوت

 هنع هبتك ام ليلحتو ةسارد ىلع دامتعإلل انررطضا كلذلو .ىودج نود

 ةقدلا نم ٌدح برقأ ىلا لصن يكل بناجأو برع نم نورخآلا باتكلا

 ويام/ناريزح رهش يف ردص يذلا انياتك يف هاندروأو :ةيعوضوملاو



 يه اهو " ؟ جيلخلا برح تهتنا له " :ناونع تحت توريب يف يضاملا

 هتنت مل برحلا نأب ملاعلل تبثت ١145 ماعلا اذه نم ريوتكأ رهش ثادحأ

 ةيقارعلا دوشحلا لغتست ىرخأ ةيبرغ لودو ةدحتملا تايالولا نأبو دعب

 تارئاطلا تالماحو جراوبلا لسرتل ةيتيوكلا دودحلال نم برقلاب ةيبغلا

 نم ةديدج تارايلم فزنتستل جيلخلا ىلا دونجلا نم فولألا تاثمو

 .جيلخلا لود تارالود

 اندمتعا يتلاو ءىضم اميف ةدعاو اهانربتعا يتلا عجارملا نمو

 يف ةئراطلا ةيبرعلا ةمقلا رضحمب يمس ام وه انباتك ةباتك يف اهيلع
 رداصلا اهددع يف ةينيطسلفلا ' عباسلا مويلا " ةلجم هترشن يذلاو «ةرهاقلا

 ةعوسوم ' هرشن تداعأ يذلاو ١11٠ ماع نم سطسغأ /بآ ٠١ خيراتب

 اذه نكل . ١ قيثوتلاو مالعإلل رطم داؤف ةسسؤم فارشإب " جيلخلا برح

 لصح ام لسلستل هدرس ىدل براضت هيفو ءصقانو ؛قيقد ريغ رضحملا

 يف اوثدحت نيذلا ةيبرعلا لودلا ءاسؤرو كولم نم ءابطخلا تاملك يفو هيف

 روكذملا رضحملا يف صقنلاو أطخلاو فعضلا زاريإ عطتسن ملو .رمتؤملا

 .روكذملا انباتك رودص دعب الإ انلصي مل ويديفلا طيرش نأل قباس تقو يف

 هسفن باتكلا نم انئاونع ذخأ يذلا متكتملا لسرملا ركشن ةبسانملا هذهبو

 نيذلا ءارقلا نم ديدعلا ركشنو ؛ةقفرم ةلاسر نودب انيلإ طيرشلا لسرأف
 اهنومضم يعارن فوس ةديفم تامولعمو مهئارآو مهتاظحالم انل اولسرأ

 .باتكلل ةديدج ةعبط يف

 ١ - تاحفصلا ىلع رضحملا ةعوسوملا ترشن 1١6/8 - ١54



 ام ليلحتو داريإب يفتكت نأ نم ربكأ يئانثتسإلا رمتؤملا اذه ةيمهأ
 انباتك لجأ نم مهتاباتكب انعتسا نيذلا نيرخآلا باستكلا لبق نم هنع ليق

 .اهقيقحت نم انكمت يتلا ةقدلا نم ردق ربكأبو ًايفرح هدرون كلذلو .روكذملا
 ةيوازلا رجح لكش رمتؤملا اذهف .روطس ةدع دعب كلذل حرش ىلع يتأنسو

 رظتنت ثيح ليودتلا زّيح ىلا يبرعلا راطإلا نم جيلخلا ةمزأ جارخإ يف
 ينفلا جارخإلا مالتسا لجأ نمو «ءقبشو ةهارشب اهفقلتتل ةدحتملا تابالولا

 .ةقطنملا يف ىربكلا اهحلاصمل ًاذيفنت يبرعلا جيلخلا لود لك ىلع ناودعلل
 ينسح دمحم سيئرلا ةرادإ يف يبلسلا بولسألا فشتكن رمتؤملا اذه يفو

 ةقيرطلل ًاجذومن نيطبحمو نيفسآ اننيعأ مأب ىرنو ءرمتؤملا تاسلجل كرابم
 تارمتؤم يف يبرعلا نطولل ةيريصملاو ةيويحلا رومألا اهبسح جلاعت يتلا
 ةعماجلا ىلع رم ام أوسأ ناك تاذلاب رمتؤملا اذه نأ ىرن اننإو .ةمقلا

 وضعلا كلذل هلك ّقحلا يطعن كلذلو .مويلا ىتح اهسيسأت ذنم ةيبرعلا

 ىلع ةهوبشملا ةقفاوملا زاجنإ دعب ًالئاق فته نيح رمتؤملا يف كراشملا

 :رارقلا عورشم

 " .برعلا رمد دق رمتؤملا اذه "

 ريكأب برعلا ءاسؤرو كولم تاملك داريا باتكلا اذه يف انلواح

 .ًالماك اندارم غولب نم انتعنم ليقارع ةدعب انمدطصا اننكلو .ةنكمم ةقد

 ةدشب رْثَأ امم ةلوقنم نع ةلوقنم نع ةلوقنم انيلإ تلصو يتلا ويديفلا ةخسنف
 بايسنإ يف " خورشلا " نم ددع دوجو انفشتكاو .ليجستلا ةواقن ىلع

 ال لاح لك ىلع اهنكلو :ةيمهأ تاذ تاوجفلاو خورشلا نوكت دق .اهئادحأ

 .رمتؤملا يف ثدح امل ماعلا ىرجملا ىلع ًايدج رثؤت



 ؛ةيتوصلا ةيحانلا نم اهمهفن مل ءابطخلا تاملك يف ظافلأ كاتهو

 ضعبلا لعفنا نيح وا ؛:ةصاخ ةيلحم ةجهلب ضعبلا ملكت نيح ةصاخو
 عاضف ءحوضولا نع ًاديعب مههافش ىلع ةعفدنم تاملكلا تعراستف رخآلا

 .ًاضيأ رمتؤملا يف نيوجوملا ىلع عاض امبرو نيعمتسمك انيلع ىنعملا
 اهعمس امنيب ؛ةمهبملا عطاقملا ةداعتساب انل حمس انيدل طيرشلا دوجوف

 لك ىلا انرشأ دقلو .ةبرطضملا ءاوجألا ةلاجُع يفو ةدحاو ةرم نورمتؤملا

 مكو .تليق يتلا ةملكلا مهفن مل ثيح ناكم لك ىلاو ءًاخرش هيف اندجو ناكم
 .انديفي ناك ةيبرعلا لودلا يف مالعإلا زكارمب لاصتإلا نأ ول ىنمتن انك
 رودص ليق مهل ةيحاضيتسإلا انتلسارم ىدل ةلشافلاو ةقباسلا انبراجت نكل

 .ةلواحملا رركن ملف ءاننيعأ مامأ ةلثام تناك جيلخلا برح نع انباتك

 درو صن وأ ةملك لك نأ ميركلا ئراقلل ريشن نأ يرورضلا نم

 نحن انمالك نم هنأ ينعي [] :نيرسكنم نيسوق نمضض باتكلا اذه يف

 ءانثأ برعلا ةداقلا اهلدابت وأ اهاقلأ يتلا تاملكلا صوصن نم ءزج سيلو

 .رمتؤملا

 تليق يتلا تاملكلا لك ىلا تاصنإلا انلواح اننأ ىلا ًاضيأ ريشنو

 دقلو .تاجهللا كلت نونقتي ءاقدصأب نيئيعتسم ةيلحملا وأ ةيماعلا تاجهللاب

 دهجلا ىسنن نلو .لامكلا دح غلبي نأ نود نكلو ريبك ٌدح ىلا كلذ دافأ
 انفلتخاو اهب انهبتشا تاملكب قيقدتلل انعم ءاقدصألا نم ددع هلذب يذلا

 انناذآب نيبرتقم ًاراركتو ًارارم ويديفلا ىلع اهديعن انكف ءاهريسفت ىلع مهعم
 انك فيك ىسنأ الو .ىرخأ تارم هنع نيدعتبمو ًانايحأ توصلا ربكم نم



 مكحلا يف انوكراشيل ةلئاعلا نم نيرخآ ًادارفأ يعدتسن تالاحلا ضعب يف

 .كاذب وأ لكشلا اذهب تليق ةملك ةحص ىلع

 ءاسؤرلاو كولملا بطخ يف تدرو ةملك لك ةيمهأ يف كش ال

 يف نومضملل انتشقانم نكلو .ريضحتلا ةقباس مأ تناك ةلجترم برعلا

 اننأل ؛ةيلصألا تاملكلا نومضم نع اقلطم لقت ال باتكلا نم يناثلا ءزجلا

 تاملك هئوض يف مهفت ًارانم ليلحتلا نوكيل_نكمم يركف دهج لك انلذب
 .لضفأ لكشب ةداقلا

 ةملك لك ليلحت يفو ةطاحإلا يف انريصقتب ًافلس فرتعن اننإو اذه

 ريبعتلا عيطتسن ال انمف يف مالك دوجو ىلع دكؤن نحنو .رمتؤملا يف تلين
 فوسو .راطإلا اذه يف اهثحبل لاجم ال بابسأل لماشلا حوضولاب هنع
 .مالكلا يقاب ةباتك ىلا غرفتلل ةبسانم ةصرف لوأ لغتسن

 ةصاصع يماس .د ٠١/١7/ ١1354 خينويم



 رمثؤملل عيذملا ميدقت

 دوفولا فلتخم دفاوت فصو نيديجملا نيعيذملا دحأ ىلوت حاتتفإلا لبق ]

 نكلو .تارمتؤملل يلودلا ةرهاقلا زكرم يف ةيسيئرلا ةعاقلا ىلا ةيبرعلا

 أدبي ثيح نم أدبن كلذلو .ةمدقملا روتبم هيلع انعلطا يذلا طيرشلا

 [:طيرشلا

 ةعاقلا ىلا لوخدلاب تالاكولا لكو ملاعلا تاعاذاو تانويزفلت.....

 ةمق رطخأ ةيادب لبق ام تاظحل « ةمساحلا تاظحللا هذه روص اوطقتلي يك

 اوطقتلي يك نيروصملل قئاقدلا هذهب حمسيو .ةرهاقلا يف دقعت ةيبرع

 ةيحاتتقالا ةسلجلا «ةينلعلا ةسلجلا ءدب كرابم سيئرلا نلعي نا لبق مهروص

 هلامعأ لودج يف دجوي يذلاو يبرعلا ةمقلا رمتؤم «٠ ءىراطلا رمتؤملا اذهل
 يضارأل قارعلا هب ماق يذلا ...لجأ نم كلذو طقف دحاو عوضوم

 لودج يف ءامعزلا مامأو .ثادحأ نم هعبت امو قارعلا هب ماق يذلا تيوكلا

 يضمت تاعاسلاف .ةعرسبو هيلا اولصي نأ بجي دحاو عوضوم لامعأ

 .ريطخ فقوملاو

 يفو ةئراطلا ةنحاطلا ةمزألا هذه برعلا ءامعزلا يوتحي فيكف

 ؟يبنجأ لخدت يأ نع ًاديعبو يبرع راطا

 نيدبُم ]ءروصلا طاقتلا ىلع عبطلاب نوروسصملا زكريو

 .رمتؤملا رضحي يذلا يتيوكلا دفولاب [ مامتهإلا



 راوحو ءزيزعلا دبع نب دهف كلملا ةلالج نيفيرشلا نيمرحلا مداخ

 دبع يلع ينميلا سيئرلا .لصيفلا دوعس ريمألا ومس ءهتيجراخ ريزو عم

 ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا ؛يبيلقلا يلذاشلا ديسلا .حلاص هللا

 دفولا سيئر ٠ روميت نب رهف ديسلا .كرابم سيئرلا نيمي ىلا سلجي

 ههجو ىلعو ندرألا لهاع نيسح كلملا ةلالج ءيقارعلا دفولا ءينامعلا

 .طشنو ريبك رودب ةمزألا عالدنا ذنمو هتلالج ماق دقل .لؤافتو لمأ حمالم

 ةسائرب يروسلا دفولاو ؛ناضمر نيساي هط ديسلا ةسائرب يقارعلا دفولا

 نيب ةيبناجلا ثيداحألاو تارواشملا عطقنت الو .دسألا ظفاح سيئرلا

 نم رخآ جوف نآلا ةعاقلا ىلا لخدي امنيب ءامعزلاو دوفولا ءاضعأ

 نويزفلتلاو تاعاذإلا تاطحمو ةيملاعلا فحصلاو ءابنألا تالاكو يروصم

 كلذلو .ةدحاو ةعفد ةعاقلا ىلا اولخدي نأ بعصلا نمو دج ريبك مهددعف

 لامعأ ءدب لبق روصلا طقتلت يك تاعفد ىلع لخدتل مهجاوفأ تمّظن دقلف
 مكتارضحل تلق امكو .ةئراطلا ةمقلل ةيحاتتفالا ةسلجلا لبق ءرمتؤملا

 ليلد ريخ اذهو «ةعاقلا هذه ىلعو ناكملا اذه يف زكرتت هلك ملاعلا راظنا

 ةعاذإلا تاطحمو اهتفاحص يسف ةلثمتم ملاعلا نويع .لوقا ام ىلع

 راضظنأ .ريبكلا ثدحلا اذه ةفاثكيو يطغت اهلك ءابنألا تالاكوو نويزفلتلاو

 .رمتؤملا اذه دقعي ثيح ةرهاقلا ىلا نآلا تلوحت ملاعلا

 حبصأ ثادحألا روحمو .ةرهاقلا يف نآلا حبصا ثادحألا زكرم

 ىلع ةيلعفلا ثادحألا ءاهسفن ثادحألا عقاوم نم رثكأ امبر . ةرهاقلا يف

 .فقوملا مسحُي فوس انهو ءريصملا ررقتي فوس انهف .تيوكلا ضرأ

 فقوملا اذه مسحُي نأ يف لمأ اهلك ملاعلا بوعش ىتحو « ةيبرعلا بوعشلا



 ةيعرشلا حلاصلو بوعشلا حلاصلو لدعلا حلاصلو قحلا حلاصل ريطخلا

 ةعاقلا ىلا لخدت جاوفأ اهيلتو جاوفأو جاوفأ .ةقطنملا يف مالسلا حلاصلو

 زكرم ىلا نودفاوتي ءامعزلا ضعب لاز ام امنيب جرختو روصلا طقتلتو

 نود ةعاقلا ىلا ةرشابم نولخدي ةرملا هذه يفو .تارمتؤملل يلودلا ةرهاقلا

 زكرم ىلا نآلا لصي ةيبيللا ةروثلا دئاق يفاذقلا رمعم ديقعلا خألا .راظتنا

 اهيف يفتلي يتلا ةعاقلا ىلا ةرشابم لخديو تارمتؤملل يلودلا ةرهاقلا

 وروسصم لاز امو .ريطخلاو مساحلا مهرمتؤم ءدب لبق برعلا ءامعزلا

 يك جوف جرخيو مهروص نوطفقتلي نويزفلتلا تاطحمو ءابنألا تالاكو

 .رخآ جوف لخدي

 ...برعلا ةما نإ يتداسو يتاديس -

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةملكب هثيدح أدبي كرابم سيئرلا توص عمسن انه]
 [ :لوقيو ثادحألل هفصو يعاذإلا قلعملا عطقيف

 .رمتؤملا لامعأ أدبي كرابم ينسح دمحم سيئرلا ءيتداسو يتاديس

 ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يف رشظنلل دقعُي يذلا يداعلا ريغ رمتؤملا يف... |[حضاو ريغ مالك ]

 ةمزألا قيوطت ضرغب يبرعلا ملاعلا اهدهشي يتلا ةريطخلا تاروطتلا



 ىلا دنتسي اهل لح داجيا ةلواحمو ةقطنملا ةمالسو نمألا ددهت يتلاو ةيلاحلا

 يف مكنذأتسأو .ةيبرعلا لودلا ةعماج قاثيمو ءىدابم ىلاو ةيلودلا ةيعرشلا

 :رمتؤملا اذه ةيادب يف يتملك ءاقلا

 راطقألا ءارماو ءاسؤرو كولم ءومسلاو ةماخفلاو ةلالجلا باحصأ

 «ةقيقشلا ةيبرعلا

 نأو رصم يناثلا مكدلب يف ةوخإلا اهيأ مكب بحرا نأ يل اوحمسا

 ةيتاقلتلاو ةيعامجلا مكتباجتسال ريدقتلاو نانتمإلا صلاخ نع مكل ربعا
 ةلجاعو ةماه ةيضق ثحبل ةرهاقلاب ءىراطلا رمتؤملا اذه دقعل انتوعدل

 نم ًاريثك ببستو هدادتما ىلع يبرعلا نطولا يف انيوعش ناهذأ لغشت
 هذه يف ةيبرعلا ةمألا ىلا علطتت يتلا ملاعلا بوعش مظعمل قلقلاو قيضلا

 ءاهضرأ ىلع رودي ام ةقيقح ىلع فرعتلل ةلواحم يف ةجرحلا تاظحللا

 ثادحألا دعب هيف تعضُّو يذلا قزأملا نم جورخلل هلعفتس امع لأستو

 .ةريخألا

 ثدح دقو .ةيضاملا مايألا يف انضرأ ىلع عقو دق ًاللج ًابطخ نإ

 ميدقلا اهخيرات يف ةيبرعلا انتما اهدهشت مل ةروصبو ءىجافم وحن ىلع

 ناكف .برغملاو قرشملا يف ةيبرعلا ريهامجلا تاعقوت فلاخيو ؛ثيدحلاو

 نأو ملاعلا عاقب لك يف ةيودملا هؤادصأو هتاساكعنا هل نوكت نأ ًايعيبط

 .ًاعيمج انل ةبسنلاب ةميسجلا هرطاخم هل نوكت



 هذهل يدصتلل ًايعامجو ًايدرف انيلع دقعنت ةيلوؤسملا نإف مث نمو
 هب دصقي مل رمتؤملا اذه نأ يتملك ةيادب يف ررقأ نأ .... و رطاخملا

 هل تاماهتالا هيجوتو قيقشلا يقارعلا رطقلا جارحإل ةحاس نوكي نلو
 .هبعشو قارعلاب زتعن أعيمج نحنف .هلادتعاو هرودل ....ىرخأب وأ ةروصب

 اننإ .لسيوطلا انتمأ خيرات ربع ةيبرعلا ةردقلا دفاور نم دفارك هرودب زتعنو
 :ةردقلا ؛ةراضحلا: بعشلا :هلثمي ام لكب قارعلا ىلع نوصيرح اعيمج
 ةيساسألا رصانعلا هذه نم رصنع يأ يف طيرفتلا لبقي نم انم سيلو رودلا
 .يبرعلا ناينبلا يف

 وه ناك هتدايقو هتازجنمو قارعلا ىلع صرحلا اذه نأ هللا ملعيو
 تراث يتلا ةمزألا ءاوتحا لجأ نم قباستلا ىلا ًاعيمج انعفد يذلا ببسلا

 انبولق يف لتحت يتلاو نيتقيقشلا تيوكلا ةلودو قارعلا نيب تافالخ ببسب
 .رخآلا ةناكم نع فلتخت ال ةناكم اعيمج

 ةمألا موهفم نأل ءرخآلا باسح ىلع فرطل زاحنن ال نحنف اذلو

 لتحت ةيبرعلا راطقألا عيمج نأب ءيش لك لبقو ًالوأ ملسن نأ مزلتسي انيدل
 يف ةئقاكتم تاقلح لكشت اهناو ماعلا يبرعلا راطإلا يف عقوملا سفن
 ةوقلا رصانع نم هكلمت امع رظنلا فرصب ةيبرعلا ةرسألا ةموظنم
 تسيلو ًاعيمج برعلا ةوق يه ةوقلا نأل ؛ةيركسعلا وأ ةيداملا وأ ةيرشبلا
 ال اذهريغبو .ىرخأ ةلود باسح ىلع ةلود ةوق وأ ءرخآ وأ فرط ةوق
 .ةيبرعلا ةمألا ريبعت مدختسن نأ انل يغبني

 ليصافت يف ضوخلا ىلا ةجاحب انسل .ءازعألا ةوخإلا اهيأ
 اذه نم تضقنا يتلا مايألاو يضاملا رهشلا يف تعقو يتلا ثادحألا



 ملعن اذنأ امك .اهجئاتنو اهداعبأ كردنو ًاعيمج اهفرعن عئاقو كلتف .رهشلا

 هلامشب ؛هبرغو هقرشب ملاعلا مامتهاب رثأتست تحبصأ اهنا نيقيلا مدع

 يبرع دلب دودح دنع فقوتت نل ةريطخ تافعاضمل بابلا حتفتو ؛هبونجو

 فصعتو عيمجلا فرجت فوس اهنإ لب ءرخآو ماظن نيب قرفت وأ نيعم

 اهوققح يتلا تازجنملا لوحّتو لبقتسملاو رضاحلا يف مهرارقتساو مهنمأب
 .ىدس بهذيو حايرلا هورذت ءابه ىلا

 ةيرورض اهارأ ةنيعم طاقن ىلا ريشأ نأ ةلاجعلا هذه يف...

 :قزأملا اذه نم جورخلل ةيويحو

 حلاصملا نوصي لاعف يبرع لمع نيب حضاو انمامأ رايخلا نإ : ًالوأ

 ءىدابملا ساسأ ىلع ًاعم تيوكلاو قارعلا انل ظفحيو ةيبرعلا ةمألل ايلعلا

 امإو ٠ لطابلاو قحلا نيبو مرحملاو حابملا نيب ًالصيف اهانيضترا يتلا
 نوكي نأ نكمي الو ؛هيلع انل ةرطيس الو هيف انل لوق ال يجراخ لخدت

 دشرتسي فوس هنإ لب .مهقوقحو برعلا نايك ىلع ظافحلا وه هيلا كرحملا
 سيلف ىرخأ ةرابعيو .هدناستو هب علطضت يتلا ىوقلا فادهأب ةرورضلاب

 هنأل هيلع وهام ىلع عضولا ىقبي نأ ةلوبقملا وأ ةحورطملا لئادبلا نم

 هايانث نيب لمحيو أوسأ ىلا ءيس نم موي لك مقافتي رجفتم لتخم عضو

 .اهيمج انل ةمج نطاخم

 نومأملا رايخلا لثمت قزأملا اذه نم جورخلل ةيبرعلا ةلظملا نإ : ًايناث

 لودلا ةعماج قايم انعقو موي هلوبقب ًاعيمج انمزتلا يذلا نومضملاو

 35١ي:<



 يبرعلا فرعلا يف هانسرك يذلا ليدبلاو ءكرتشملا عافدلا ةدهاعمو ةيبرعلا

 ةئيلم ةروهشم ةرتف تناكو .نرق فصن ةبارق ةلصتملا ةسرامملاو

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا اهنم ةكباشتم لماوع اهتزرفأ يتلا تاعزانملاب

 ريثك يف ايؤرلا يف فالتخإلاو اهلالقتسا ىلع ةيبرعلا راطقألا لوصحو
 ةيداصتقإلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا اياضقلا نم

 ًاعيمج انيلع ًايلاغ ًازيزع ًافده ةيبرعلا ةدحولا فده ناك اذا هنا : ثلاث

 يذلا جيردتلاب هقيقحت لئاسوو هتايلآو ميلسلا هراطإ هل عضن نأ دب ال هنإف

 ىدل يضارتلا رصنع رفوتب مازتلإلاو ءرابتعإلا نيعب عقاولا رمألا ذخأي
 ناك امك حالسلا ةوقب ةدحولا ققحتت نأ زئاجلا نم دعي ملف .فارطألا ةفاك

 بعش ىلع ضرفت نأ زئاجلا نم سيل هنا امك «ةرباغلا نامزألا يف ثدحي
 وأ طغض تحت وأ ةنيعم ةيداصتقا وأ ةيفارغج وأ ةيخيرات تارابتعال هنيعب

 .هاركإ

 ضوفرم أدبم وه ةيبرعلا ةرسألا لخاد ةوقلا ىلا ءوجللا أديم نإ : ًاعبار
 موهفم ًامامت يغلي وهف .هلك يبرعلا ماظنلل اهلثمي يتلا ةروطخلا ىلا رظنلاب
 عفديو ءريصملاو ةحلصملا ٍةدحو ةركف لتقم يف برضيو يبرعلا نماضتلا

 ًارطخ لكشي دق هنأ ساسأ ىلع يبرعلا هيخأ يف ريكفتلا ىلا ًامغرم يبرعلا
 موقي يذلا ساسألا فسنب ةليفك سجاوه كلتو .هحلاصمو هنمأ ىلعو هيلع

 هنع لقت ال ىرخأ ةيضق أدبملا اذهب لصتيو .ةدحاولا ةمألا نايك هيلع

 لودلل ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا مدعب مازتلإلا ةرورض يهو ؛ةيمهأ
 ىربكلا ىوقلا اهيلا أجلت يتلا بيلاسألا نم ناك لخدتلا اذه نأل ةيبرعلا
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 .اهنوؤش ىلع نميهتو اهتدايسب فصعتل ةريغصلا لودلا عم اهلماعت دنع

 ةيملاعلا برحلا باقعأ يف عضو يذلا ةدحتملا ممألا قاثيم ينع دقف اذهلو

 سميئرلا خألا نأ ماقملا اذه يف انرضحيو .مازتلإلا اذه ةيمهأ زاريإب ةيناثلا

 راطقألا نيب ةوقلا مادختسال ميرحتلا اذهب ةصاخ ةيانع ينع دق نيسح مادص

 رياربف نم نماثلا يف يموق نالعإ رادصإ ىلع صرحي هارنف .ةيبرعلا
 ءوجللا ميرحت ":دحاولا فرحلاب يلي ام ىلع ةيناثلا هتدام يف صن ٠

 ىرخأ ةيبرع ةلود ةيأ دض ةيبرع ةلود ةيأ لبق نم ةحلسملا تاوقلا ىلا

 يفو ةيملسلا لئاسولاب ةيبرعلا لودلا نيب أشنت نأ نكمي تاعزانم ةيأ ضفو

 رركت دقو .ايلعلا ةيبرعلا ةحلصملاو كرتشملا يموقلا لمعلا ءىدابم لظ

 هنأ تبثت ةروصب ةديدع تابسانم يف سيئرلا خألا ناسل ىلع مازتلإلا اذه

 .اهجهنمو ةيبرعلا ةدايقلا ركف يف ةيوازلا رجح لكشي

 ةمألل ًاميسج ًاديدهت لكشي ةوقلاب ضرألا ىلع ءاليتسالا أدبم نا : ًاسماخ

 اهقوسن يتلا ججحلل ًافاعضإو ؛ةيساسألا اهاياضقب ًارارضإو ؛تاذلاب ةيبرعلا
 ةجاحب انسلو .اهحلاصمو اهقوقح ةيامحل ىعست يهو ةيلودلا لفاحملا يف
 .ليصافتلا لكبو اعيمج انل ةفورعم يهف ؛رارضألا هذه ديدحت ىلا

 :ةيمهألا ةياغ يف عوضوم وه يبرعلا يموقلا نمألا موهفم نإ : ًاسداس

 ءاقبلل هنع ىنغ ال يذلا يساسألا طرشلا وه ءدوجولا ساسأ وه نمألا نأل

 زاجنإلا ىلع ًارداق ناسنإلا لعجي يذلا رصنعلاو ؛مدقتلاو روطتلاو
 نمأثلل ةكرتشم ةيؤر ىلا لصوتلل ةديدع تالواحم تلنذُب دقو .عادبإلاو
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 اذه ىلا انقرطت دقو .اهب مزتلنو اهانبتنو اهيلع قفتن يبرعلا يموقلا

 يضاملا ماعلا يف طابرلا ةمق رمتؤم يف انتالوادم نم ريثك يف عوضوملا

 ىتح هتفاضإ نكمي يذلا ريثكلا كانه لاز الو .ريخألا دادغب ةمق رمتؤمو

 نمو ءاهانعقو يتلا قيثاوملا نم ةاحوتسم ةلماكتملا ةيؤرلا كلت رولبتت

 .انهجاوت يتلا راطخألل انفيرعتو انطبرت يتلا ةيريصملا ةقالعلاب انناميا

 نوكي هنإف يبرعلا نمألل دحوملا موهفملا اذه ةغايص ىلا لصوتن امدنعو

 هتردق دودح يف ّلك ؛تاعبتلاو ةيلوؤسملا ماستقا ىلع قفتن نأ ذئدنع ًايعيبط
 نمثلل عينم ماظن ةماقإ نع ةمجانلا بساكملا مستقن فوس اننا املاط هتقاطو

 .انتاسدقمو انرايد نع دوذيو اندلاصم يمحي يبرعلا يموقلا

 يف ةيبرعلا راطقألا عيمج نمأب ًاصاخ ًامامتها يلون نأ بجي اننا : ًاعباس

 نأ هب عوطقملا نمف .رارقتسالاو نامألاب اهئانبأ روعش زيزعتو جيلخلا
 مهتيؤر تلّدبو ةنينأمطلاو نمألاب مهساسحإب تفصع دق ةريخألا ثادحألا

 ةيجيلخلا راطقألا نيب تاقالعلا ةعيبطلو ءاهرداصمو مهب ةقدحملا راطخألل

 .ةرواجملا نادلبلاو

 نومزتلم اننأ ىلا جيلخلا لود لك يف انؤاقشأ نئمطي نأ بحأو

 مهنمأ زيزعتل عورشملا مهيعس يف ةمارصو مزحب مهعم فوقولاب

 عانتقا ىلع اونوكي نأ ىسع مهحلاصمو مهقوقح نع دوذلاو مهرارقتساو

 سيل هنأو ًاعيمج انل لضفألاو ردقألا يه ةيبرعلا ةيامحلا ةلظم نأب مات
 .اهل سفانم وأ اهنع ليدب عقاولاو ةقيقحلا يف كانه
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 ملاع يف انلوح رودي امع لزعمب كرحتنو ركفن نأ عيطتسن ال اننا : نما

 ةيرذج تاريغت دهشي يذلا رصعلا ميهافم عم قفتت ال ةغلب ثدحتن وأ مويلا

 قطانملا نم يأ يف ةيسايسلا ةكرحلا نأل ىرخأ ىلا ةعاس نم ةقيمع

 انيلع نإف كلذلو .لمشألا ةيملاعلا ةكرحلا نع لصفنت نأ نكمي ال ةيميلقإلا

 يتلا ميقلاو يلودلا عمتجملا ةيؤرب مرحملاو حابملا ريدقت دنع يدتهن نأ
 قوقح مارتحاو ناودعلا ضفرو ةوقلا مادختسا ذبن اهتمدقم يفو اهعفري

 .ةيعرشلاب مازتلإلاو ناسنالا

 بسظتن نأ ىنمتي قيدص نيب ؛هراصبأب انيلا هجتي هرسأب ملاعلا نا : ًاعسات
 « اهرطخ يرشتسيو لحفتست نأ لبق ةنتفلا ىلع يضقنو اننازحأ ىلع

 اوطروتو مهسفنأ ىلع اوبلقنا نيذلا ةدحاولا ةرسألا ءانبأ يف ىفشتي دساحو

 .موزهمو رصتنم وأ ؛« بولغمو بلاغ نع رفسُي نأ نكمي ال لاتتقا يف

 .بوعشلاو ممألا رئاس ىدل انتبيهو انئمأو انحلاصم يف رساخ انلكف

 يتلا ةيسيئرلا طاقنلا لوح قافتا ىلا لصوتلل دبعم قيرطلا نا : ًارشاع

 مئازعلا تحصو اياونلا تصلخ اذإف .قزأملا اذه نم جورخلا ىلا يدؤت

 مايأ لالخ ةمزألا هذهل ًادح عضن نأ انل حيتي ام غيصلا نم انيدل نإف

 نم ثلاثلا يف ةيبرعلا ةعماجلا سلجم هردصأ يذلا رارقلا يف انلو .ةدودعم

 اذه لك يف مهملاو .اهيلإ فيضنو اهيلع ينبن نأ عيطتسن ةيادب رهشلا اذه
 باحسناب الا قزأملا نم جورخ الو ةمزألل لح ال هنأ ًاحضاو نوكي نأ

 هبعشل ةيلخادلا تيوكلا نوؤش كرتو تيوكلا ضرأ نم ةيقارعلا تاوقلا



 ناك امك ةموكحلل يعرشلا عضولا مارتحاو .بيقر وأ اهيلع بقعم نود
 ؛عمجأ ملاعلا نم هب فرتعم وه امكو ءيقارعلا وزغلا عوقو لبق امئاق

 .كلذ فالخ ىلع تردص يتلا تاءارجإلاو تارارقلا ةفاك ءاغلإو

 قدأ نم ةلحرم يف رطخلا سيقاون تقد دقل ؛ءازعألا ةوخإلا اهيأ

 نحنو انهجاوت يتلا تايدحتلاو تاديدهتلا تمظاعتو يبرعلا لاضنلا لحارم

 زجعت لهف .مدقتلاو رارقتسالاو مالسلا هدوسي ديدج رجف ىلا انراصبأب ونرن

 نع لفاحلا يحورلا ديصرلاو لئاهلا يراضحلا ثارتلا ةبحاص انتمأ

 فرصنت لهو ؟ اهقيرط فداصت يتلا تاديدهتلاو تايدحتلا ةقيقح باعيتسا

 انخيرات يف اهل ... ال ةلعتفم تاوادعو ةعنطصم تافالخ ىلا انبوعش

 قّمعُتو اهدوجو خّنسرُت يتلا ىربكلا ةيموقلا فادهألا نع دعتبتو انثارتو
 ؟ اهحلاصم نوصتو اهنايك

 وه نيرشعلاو يداحلا نرقلا يبرع نوكي نل .اذه نوكي نل الك

 يه ةيبرعلا ةمألا نوكت نلو للشلاو لهجلا تاملظ يف هئاتلاو زجاعلا

 .رصعلا اذه يف ضيرملا لجرلا

 مهناطوأ ءادف اوطقس نيذلا ءادهشلا حاورأ ىدس عيضت لهو

 انقيرط لضن لهو ؟ ةبيطلا ةيبرعلا ضرألا نم ربش لك يف مهتمأو
 ؟ انفادهأ ةيؤر ءىطخنوأ

 .يبرعلا بعشلا لكل ةزعلا نم ديزم ءةوقلا نم ديزم : انفادهأ

 عيمج للظي يذلا لماشلا يبرعلا نماضتلا نم ديزم : انتليسو

 مزاج انناميا .اودجو فورظ يا تحتو اوناك امنيأ ةريبكلا ةرسألا دارفأ
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 سفنبو ًاعيمج انيلع ررض وه ررض نم ًايبرع ًابعش بيصي ام لك نأب

 .ردقلا

 نم ةعيفرلا ميقلا اهظفحتو ءىدابملا اهنوصتو هللا ىلع انتريسم

 ديحوت ىلا انعفدت ةيقن انرئارسو ءةرهطم ةرهاط انبولق .ططشلاو للزلا

 هذه يف لمعلا ىلا ضمنلف .ريخلاو قحلا قيرط ىلع انتملك عمجو انفوفص

 انحنميو ةيؤرلا هللا انمهلي نأب انبوعش ءاعدب نيدوزم ةبيصعلا تاظحللا

 انقفوي هللاو ؛هنطومو هعقوم ناك امنيأ يبرع لك هيلإ علطتي ام قيقحتل ةوقلا
 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو انلمع ىعريو اناطخ يدهيو

 [:ًالئاق رمتؤملا ةرادإ كرابم سيئرلا عبات باطخلا زاجنإ دعب ]

 ةينلعلا ةسلجلا هذه عفر ىلع ينوقفاوت نأ وجرأ ؛ةوخإلا اهيأ

 يلاوح يف «دعب ةقلغم ةسلج يف عامتجإلل دوعن نأو ؛ةالصلا دعوم لولحل

 .ةسلجلا عفرت « ًاركش ؟ نوقفاوت له .ًابيرقت عيرلاو ةيناثلا

 [:ًالئاق همالك يعاذإلا قلعملا عبات انه ]

 ينسح دمحم سيئرلا ىهنأ ...مساحلا حضاولا باطخلا اذهبو

 ةمقلل ءىراطلا عامتجإلاو ةئراطلا ةرودلا هذه لامعأل [ ديهمتلا ] كرابم

 .ةيبرعلا
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 ماهبإلا ةرتف ءانثأو .دوفولا فلتخم ىلع اريماكلا رودتو .موهفم ريغ مالك ]

 [:لوقيو كرابم سيئرلا ىلع لبمي مهدحأ ىرن
 ماددصص سيئرلا نم مالس هيف مومو ممف

 هوودمو

 [:لوقيف ةسلجلا ةدايقل كرابم سيئرلا دوعي مث]

 .ةسلجلا فانثتسا نلعأ ءميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيمألا ديسلا وعدأ رمتؤملا سيئرل ةلاسر نيمرحلا مداخ انل مدق

 .ةلاسرلا هذه ةوالتل ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا

 [:لاقف ةلاسرلا ةءارق يبيلقلا ماعلا نيمألا ىلوت ]

 رمتؤملل يدوعسلا لهاعلا ةلاسر

 ةمقلا رمتؤم سيئر كرابم ينسح دمحم سيئرلا خألا ةماخف

 هللا هظفح ءىراطلا يبرعلا

 تقولل ًاريفوت تيأترا دقل ءدعبو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
 ةردابملا بلطتي ام ردقب تاباطخ ءاقلل لمتحي ال يذلا عضولا ةقدل ةاعارمو

 .رومألا حيحصتل ةمساحلا فقاوملا ذاختا ىلا
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 ىملا ةقفرملا ةملكلا عيزوتب فطلتلا مكتماخف نم لمآ نأ تيأترا

 يتلا ةملكلا يهو ءرمتؤملا اذه يف ةكراشملا دوفولا ءاسؤر ىلع مكتيانع

 حايتجا باقعأ يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ءانبأ مكناوخإ ىلا اهتهجو

 نم ةشراكلا كلت نع مجن امو ةقيقشلا تبوكلا ةلودل ةيقارعلا تاوقلا

 ددحت يتلاو ءاهلبقتسمو ةيبرعلا ةمألا ىلع ةميخو تاءارجإو راطخألا

 اي نآلا نوبلاطم نحنو .ةثراكلا هذه نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا فقوم

 نم ةيقارعلا تاوقلا بحس ىلا يدؤملا مساحلا فقوملا ذاختاب خألا ةماخف

 رقوملا انرمتؤم نم هوجرن ام وهو ؛هيلإ ةيعرشلا ةدوعو قيقشلا تبوكلا
 ءاذه

 .ةوجرملا لامآلا ققحي ام لك ىلا مكاطخ هللا ددس

 يريدقتو يتايحت قئاف لوبقب خألا ةماخف لبقت

 ءدوعس لآ زيزعلا دبع نب دهف « نيفيرشلا نيمرحلا مداخ ءمكوخأ
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم

 [:ًالئاق همالك كرابم سيئرلا اهدعب عبات ؛ةريصق ةدمل موهفم ريغ مالك ]

 فوشتابروغ ليئاخيم يتايفوسلا سيئرلا نم ةلاسر ًاضيأ انتلصو
 ةوالتل ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا ديسلا وعدأو ءرمتؤملا سيئر ىلا

 .مكتارضح ىلع ةلاسرلا

 [:اهولتيو ةلاسرلاب كسمي ماعلا نيمألا ]
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 رمتؤملل يتايفوسلا سيئرلا ةلاسر

 رصم ةيروهمج سيئر ءكرابم ينسح دمحم سيئرلا ةدايس ىلا
 .ةيبرعلا

 «سيئرلا ةدايس

 ةداق نيرخآلا يئالمز ىلإو مكيلإ هجوتأ نأ ًايرورض تربتعا
 هجوتا نأ ةرهاقلاب ءىراط عامتجا يف نيعمتجملا ةقيدصلا ةيبرعلا لودلا
 حبصيو « ةروطخ دادزي جيلخلا ةقطنم يف ثادحألا روطت نأل ةلاسرلا هذهب

 ىلع لدت ةديدع ةلثمأ كانه .رومألا بعصأ نم ةيلبقتسملا ثادحألاب ؤبنتلا

 لودلا نيب تاقالعلا يف ةمزألا نأ

 ةمق نم تعقو يتلا ةرخصلا لشم كرحتت ًاعيرس ىوسُتو رصاحُت مل اذإ
 ." لبجلا

 ةقطنملا نم يقرشلا ءزجلا يف نآلا ثدحي ام وه اذه انيأر يف

 .ةيبرعلا

 ةيادبلا ذنم يتايفوسلا داحتالا نأ سيئرلا ةدايس اي مكركذأ نأ دوأ

 .تيوكلا ةلودل ةيقارعلا تاوقلا حايتجإ نم ًارقتسمو ًاحضاو ًافقوم فقو
 تاونقلا لالخ نمو الملا ىلع ةرم نم رثكأ هانلعأ فقوملا اذه ناو

 عقت يتلا ةرخصلا لاثمف .عقوم نم رثكأ يف ةيتايفوسلا ةلاسرلا ةمجرت ىلع تاظفحت انل - ؟

 ةريغص أدبتف عفترم لبج حفس نم عقت يتلا ةيديلجلا ةلتكلا ىلا عقاولا يف ريشت لبجلا سأر نم

 .روحصلاو ناصعألاو جلثلا نم ديرملا اهعم ةفراج ةيواهلا وحن تراس املك ةماخض دادزت مث



 انك اننإ ءسكعلاب .قارعلا دض هجوم ءيش يأ هيف سيلو ؛ةيسامولبدلا

 نكمم ررض لقأب هيف عقو يذلا عضولا نم جورخلل قارعلا ةدعاسمل ىعسن

 كلذ قيقحتل ةصرفلا حيتي انيأر يف ناك نمألا سلجمل 51١ رارقلا ذيفنتو
 ةمزألا قاطن .ةصرفلا هذه نم دفتسُي مل فسألل .قارعلا ةمارك لالذإ نود

 بيشلطلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةدايق عفد اذهو .عاستإلا يف رمتسي ناك

 تادحو ةيدوعسلا يضارألا ىلع رشنب ةدحتملا تايالولا ةموكح نم

 .ةيوجلاو ةيربلا ةيكريمألا تاوقلا

 قلقي امك رثكأف رثكأ انقلقي جيلخلا ةقطنم يف ءىشانلا فقوملا نإ

 ثادحألا ىرجم ريغتي ىتح اندهج ىراصق لذبن اننإ .برعلا انءاقدصأ
 .ملاعلا لود نم ديدعلل ةيمهألا ةغلابلا ةقطنملا هذه يف قيرحلا دمخيو

 نوؤشل عجري كرتشملا مهلا اذه يف ادج ًامهم ًارود نأ انيأر يف
 .لحلا فورظ يف لمعلل بسنألا قيرطلا وه اذه اميرو .ةيبرعلا لودلا

 تاذ ةيميلقا ةمظنم اهنوكب ةيبرعلا لودلا ةعماج نأ انروصت يف

 لاعف لكشب ماهسإلا ىلع ةرداق ةيبرعلا تافالخلا ةجلاعم يف ةربخو ذوفن

 لودلا ةداقل ءىراط ءاقل دقعب بحرن نحن كلذل .ةثشانلا ةمزألا ةيوست يف

 طقف سيل هيلع فقوتي يذلا فرظلا يف برعلا ءامعزلا نأ دقتعنو .ةيبرعلا

 نيب تاقالعلا طقف سيلو جيلخلا ةقطنم يف رارقتسالاو رومألا ماظن

 برعلا زجنيس نييملاعلا نمألاو مالسلا رئاس ةغلابم نودبو لب ؛برعلا

 .هزاجنإ نكمي ام ىصقأ
 ةدايس اي انأ .ةيبرعلا ةمقلا هذهل ًاحاجن ىنمتا يبلق ميمص نم

 ءالمزلا عمو مكعم مئاد لاصتا ىلع ىقيأ نأ دادعتسا ىلع سيئرلا
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 ةقطنم يف رانلا دامخإ لبس ًايوس ثحبن ىتح ةيبرعلا لودلا ةداق ؛نيرخآلا
 .اهيلإ رارفتسإلاو نمألا ةدوعو جيلخلا

 ةافعم

 .مارتحإلا

 [:ًالئاق ثيدحلا كرابم سيئرلا ىلوت يتايفوسلا سيئرلا ةوالت ءاهتناب ]

 تيوكلا دهع يلو ومسل نآلا ةملكلل يطعن

 .سيئرلا ةماخف ًاركش-

 تيوكلا ةملك

 دمحي ال يذلا نيملاعلا بر هلل دمحلاو ميحرلا نمحرلا هللأ مسب

 مالسلا .نيلسرملاو ءايبنألا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛هاوس هوركم ىلع

 .هتاكربو هللا ةمحرو ًاعيمج مكيلع

 .كرابم ينسح دمحم سيئرلا زيزعلا خألا رمتؤملا سيئر ةماخف
 ةماخفلاو ةلالجلا باحصأ ءازعألا ةوخإلا :ةيبرعلا رصم ةيروهمج سيئر

 .ومسلاو
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 ةرضح ركش ًاعيمج مكل لقنا نأ ينرسيو ؛ةيحت بيطأ مكييحأ
 تاعامتجإلا هذه يف مكعم ىقبي نأ هدوب ناك يذلاو ريمألا ومسلا بحاص

 .ةصاخ بابسأل ةرهاقلا ةرداغمل رطضا هنأ الول

 ريدقت ًاعيمج مكل لقنأ نأ ةبسانملا هذهيو ةوخإلا اهيأ يندعسي امك
 فدهب ةئراطلا ةمقلا هذه يف ةكراشملا ىلع مكصرحل يتيوكلا بعشلا

 ةفاك ةلازإو تيوكلا يدلبل يقارعلا لالتحإلا ءاهنإل ةليفكلا تاوطخلا ذاختا

 .اهتايحالص ةسرامم نم ةيعرشلا ةطلسلل انيكمت راثآ نم هيلع بترت ام
 كرابم ينسح دمحم سيئرلا خألا ةماخفل ريدقتلاو ركشلا ميظع لجسأ امك

 تقولا يف ةدماج ةيبرعلا ةمألا فقت نأ هتبورعو هتماهش ضرت مل يذلا

 لود ةيمحو يمح تيوكلا ىلع مشاغلا يقارعلا ناودعلا ضهنتسا يذلا

 يدتعملا ةبقاعمو ناودعلا ةنادإل تايوتسملا ةفاك ىلع كرحتت ةبطاق ملاعلا

 .تيوكلا يضارأ نم ةيزاغلا هتاوق بحس ىلع هرابجإو

 ,ةوخإلا اهيأ
 يف راثأ دق اندلب ىلع يقارعلا ناودعلا نأ نم نيقي ىلع يننإ

 ةاناعمو قلق ردصم لاز امو ناكو راكنتسالاو ملألا رعاشم قمعأ مكسوفن

 يتلا ةميركلا ةوعدلل ةيروفلا مكتباجتسا نم كلذ ىلع ّلدأ سيلو .مكل

 رمتؤملا اذه ةفاضتسال كرابم ينسح دمحم سيئرلا خألا ةماخف اههجو

 يدايقلا رودلاو ةتباثلا ءىدابملا دليو ةبورعلا ضرأ «ةنانكلا ضرأ ىلع

 .اهتماركو اهتزعو ةيبرعلا ةمألا ريخل قداصلا لمعللو دئارلا

 ؛ةوخإلا اهيأ
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 ىلع يقارعلا ناودعلا لبق ىرج ام حرشيب كيلع ليطأ نأ دوأ ال

 يسرع دلي هب موقي نأ ادبأ روصتن نكن مل يذلا ناودعلا ىلع ؛تيوكلا يدلب
 -هتنحم يف هبئناج ىلا فقوو هرزأ دش يذلا يبرعلا دلبلا هراج ىلع قيقش
 وأ طفنلا راعسأ لوح تافالخ نم قارعلا هتعدا ام نأ ًاقلطم ليختن ملو

 ىرخأ رومأ لوح رظنلا تاهجو يف تافالخ وأ دودحلا ىلع تاعازن

 لجأ نم ًامئاد تلمع يتلا تيوكلا لالتحال ًارربم قارعلا هذختي نأ نكمي

 انتمأ اياضق نع عافدلل سيفنلاو ىلاغلاب تحضو ءاهرارقتساو ةقطنملا نمأ

 .ءاقدصألاو ءاقشألا ةدعاسم يف ًادبأ ناوتت ملو ةيمالسإلاو ةيبرعلا

 «ةوخإلا اهيأ

 لكشي نأ نكمي لعف وأ لوق يأ اهنع ردصي مل تيوكلا نإ

 اهيضارأ لماك لالتحاو اهيلع يقارعلا موجهلل ًارربم وأ قارعلل ًزازفتسا
 اهب ماق يتلا ةديمحلا يعاسملاب ةمزألا ةيادب ذنم تبحر دق تيوكلا نإ لب

 يتلا ةطاسولا يعاسمل تباجتسا امك اهعم تبواجتو برعلا ةداقلا ةوخإلا

 نيفيرشلا نيمرحلا مداخ نيميركلا نيوخألل ةكرتشملا ةردابملا يف ترولبت

 دلو .كرابم ينسح دمحم سيئرلا ةماخفو زيزعلا دبع نب دهف كلملا

 رهش ةياهن يف دفع يذلا ةدج عامتجا يف ةيباجيا حورب تيوكلا تكراش

 تيوكلا تندلعأو .ةقيقشلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةياعرب يضاملا ويلوي

 مغر ةلكشملا لحل قارعلا عم تاثحابملاو تالاصتإلا ةعباتمل اهدادعتسا

 .ةيئاهن تابلطو طورش ضرف هتلواحمو يقارعلا بناجلا بلصت

 نم ةليلق تاعاس دعب عمجأ ملاعلا ءىجوف امك تيوكلا تئجوف دقلو
 ًارب تيوكلل لماشلا يقارعلا وزغلاب ةدج نم ضرافملا يتيوكلا دفولا ةدوع
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 تارشع اهتحاتجاو تابابدلا تائم اندالب ىلع تفحز ثيح ًاوجو ارحبو
 ةلتاقملا تارئاطلا تائم ةملاسملا اهئاوجأ يف تثاعو دونجلا نم فولألا

 .رامدلاو بعرلا رشنت

 يقارعلا سيئرلا اهاطعأ يتلا تاديكأتلاو دوعولا مغر كلذ لك

 نم تيوكلا دض ةوقلا لامعتسا مدعب ةيبنجألاو ةيبرعلا لودلا ةداق نم ديدعلل

 يف كرابم ينسح دمحم سيئرلا خألا ةماخف راشأ دقو .ةلكشملا لح لجأ

 ىوس نكت مل يتلا تاديكأتلاو دوعولا كلت ىلا لوألا سمأ يخيراتلا هباطخ

 لالتحاو تيوكلا وزغل هتاططخم هفلخ يقارعلا ماظنلا يفخي راتس

 .اهيضارأ

 ناودعلا نم يساسألا فدهلا نأ عمجأ ملاعللو انل ًايلج حضتا دقلو

 ىلع فالخ ةيوست الو دودحلا ىلع عازن لح نكي مل اندالب ىلع يقارعلا

 اهيضارأ لماك لالتحاو تيوكلا وزغل ةتيبم ةروص ناك امنإو طفنلا راعسأ

 هنلعأ ام وهو «قارعلا ىلا اهمضل ًاديهمت اهيف يعرشلا ماظنلا طاقسإو

 ىدل نأ ىلع ةعطاق ةلالد لدي ام وهو لوألا سمأ موي لعفلاب قارعلا

 ةيبرع لود ىلا تيوكلا دودح ديكأتلاب زواجتت فوس ةيعسوت ةعزن قارعلا

 تاوقلا هتعبتا يذلا يناسنإاللا بولسألا يف ًاضيأ كلذك تبث دقلو .ىرخأ

 ىلا اهثوجلو ءمهب شطبلاو نييتيوكلا نينطاوملا باهرإ يف ةيزاغلا ةيقارعلا

 بلج امك .سانلا ضارعأو نكاسملا ةمرح ىلع ءادتعإلاو بهنلاو بلسلا

 بسحف وزغلا فدهب سيل ةقزترملا نم تانف اندالب ىلا يقارعلا ماظنلا

 عراوشلا يف اهدارفأ رشتناو اندالب يف ناطيتسإلاو لالتحإلا لجأ نم امنإو



 الو ءاسنلل ةمرح نوعري ال ًاليكنتو ًالالذإو ًابرض سانلا عسوت تاقرطلاو
 .راغصلاو لافطألل ًافعض الو لاجرلا نم نينسملل ةمارك

 ؛ةوخإلا اهيأ

 خراص كاهتناو هل رربم ال رفاس ناودع اندالبا يقارعلا وزغلا نإ

 يزخ ةمصو كلذ قوف وهو .ةيلودلاو ةيبرعلا قيثاوملاو ءىدابملا ةفاكل

 يننوكراشت ةوخإلا اهيأ مكنأ كش الو .ةيبرعلا ةمألا خيرات يف راعو

 هي ماق دق مشاغلا ناودعلا اذه نأل يبلق رصتعت يتلا ىسألاو ملألا رعاشم

 نم انلمحتو هتنحم يف هانديأو ؛هقيض يف هاندعاس بيرق راجو يبرع خأ

 ,ةيويحلا انقفارمو انتآشنمل بيرختلا لامعأو راطخألا نم ريثكلا كلذ ءارج

 بجاو كلذ انربتعاو «هدييأتو همعد يف ددرتن ملو هتدعاسم نع عجارتن ملو

 نمسح ىلع انأفاك رطخلا هنع لاز املو .راوجلا قحو ةبورعلاو ةوخألا

 يه هذه لهف .انيضارأ لالتحاو اندالب وزغل هشويج لاسرإب انعينص

 ؟راوجلا قح وه اذه لهو ؟ ةبورعلا يه هذه لهو ءاذه لهو ؟ةوخألا

 كردلا ىلا يرشبلا كولسلاب طحنا اندلب ىلع يقارعلا ناودعلا نإ
 ةيداعملا مالعإلا لئاسو هجورت امل تيبثت وهو .باغلا ةعيرش نم لفسألا

 .قيدصلاو خألاب ردغي نكلو ًادهع ىعري ال يذلا حيبقلا يبرعلا ةروص نع

 فيعضلا ىلع دسأتسيو هسجاوهو رشلا عزاون هكرحت قيثاوملا مرتحي الو

 .ريغصلاو

 ةروطخلا ةغلاب ةقباس لكشي تيوكلا اندلب ىلع يقارعلا ناودعلا نإ
 ناودعلا اذه عضو دقلو .هرسأب ملاعلا ىلع لب بسحف ةقطنملا ىلع سيل

 يدتعمللو رارمتسالاب هل حمس نإ متاق ريصم ةبتع ىلع ةيبرعلا ةمألا
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 نادلبلا وزغب أدبأ حمسي الأ هرسأب ملاعلا ىلع بجيو .باقعلا نم تالفإلاب
 مالحأو ةيعسوتلا تاعزنلا عابشإل بوعشلا عاضخإو لودلا لالتحاو
 وحن ًاقداص ًاهجوت هيف ملاعلا دهشي دهع يف تايروطاربمإلا ءانبو ةمظعلا
 فنعلا بيلاسأ ذبنو بوعشلاو ممألا نيب يملسلا شياعتلاو قافولاو مالسلا
 .اهلاكشأ ةفاكب رامدلاو لتقلاو

 ةلتاقم بوجو نع مكترابو مكبر مامأ نولوؤسم ةوخإلا اهيأ مكنإ

 مامأو مكتمأ مامأ نولوؤسمل مكنإو .هللا رمأ ىلا ءيفت ىتح ةيغابلا ةئفلا

 ىلع ًاروف لمعلا بوجو ىلع عمجأ ملاعلا مامأو مكرئامض مامأو مكفرش

 ةلازإو هيلإ يعرشلا هماظن ةدوعو تيوكلا يدلبل يقارعلا لالتحإلا ءاهنإ

 نيصحت ةيلوؤسم نولمحتت مكنإو .مشاغلا ناودعلا ىلع بترت ام ةفاك

 مويلأ اوذختت مل نإ يذلا ريطتسملا رشلا اذه نم مكبوعش ةيامحو مكناطوأ

 هنإف هيغو هناودع يف يدامتلا نم هعنمو هدح دنع هفقول ةلداعلا تاءارجإلا

 .ىرخأب وأ ةليسوب ةلاحم ال مكيتآ

 «ءازعألا ةوخإلا اهيأ

 ًافص فقنلف .ريخأتلا وأ ددرتلا لمتحي ال حضاو انمامأ قيرطلا نإ

 تاءارجإلا مويلا ذختنلو .تيوكلا ىلع مشاغلا ناودعلا اذه نيدن ًادحاو

 عمتجملاو ةيبرعلا ةمألا ةدارإل عايصنإلا ىلع قارعلا ربجت يتلا ةمساحلا

 تيوكلا يضارأ عيمج نم طورشملا ريغ يروفلا باحسنإلاب كلذو يلودلا
 لخدت يأ نود ةلماكلا اهتايحالص ةرشابم نم ةيعرشلا ةطلسلا نكمتت ىتح
 .اننوؤش يف يجراخ
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 كلذ قيقحتب ةليفكلا ةلاعفلا تاءارجإلا اذه انرمتؤم ذختي مل امو

 ىلا ءوجللا انيلع متحت هللا مامأ انتايلوؤسمو انبعشو اننطو هاجت انبجاو نإف

 .ةلماك انقوقح عاجرتساو اندلب ريرحت نم اننكمت تاءارجإ يأ

 «لضافألا ةوخإلا اهيأ

 كرابم ينسح دمحم سيئرلا خألا ةماخف هحضوأ امك فقوملا نإ

 نوكتسم انتمأ ةراسخ نإو .ًاريخأت وأ ًافيوست لمتحي الو رجفتمو ريطخ

 .انتمأو انناطوأ ةيامح ةيلوؤسم ىوتسم ىلع نوكن نأ عطتسن مل نإ ةميسج

 فوسو ريخأت وأ نواهت نود كلذ بقعتن نأ وجرأو ؛كلذك نوكن نأ وجرأ

 قحلا قحي يذلا هللا نوعب انقوقحو اننطو عجرتسنو هرصنب هللا انديؤي

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو .اقوهز ناك لطابلا نإ ءلطابلا قهزيو

 هقكربو

 ةسلجلا ةرادا كرابم سيئرلا عبات يتيوكلا دهعلا يلو ةملك ءاهتنا دعب ]

 [:هلوقب

 ةملكلاو .هتملك ىلع تيوكلا ةلود دهع يلو دعس خيشلا ومس ركشن

 .ناضمر نيساي هط ءارزولا سيئر بئان ديسلل نآلا

 " قارعلا ةملك

 ةءارق اهاقلأ ةبوتكم ةملكلا تناك - "
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةوخإلا اهيأ ءومسلاو ةدايسلاو ةلالجلا باحصأ ؛سيئرلا ةدايس
 رصمو قارعلا عمجت يتلا ةوخألا ةيحت مكييحا يذلا تقولا يف

 هاجت فطاوع نم هومتيدبأ ام لك ىلع مكركشأو رصمو قارعلا ةدايقو

 .هتدايقو قارعلا

 :ةيئدبملا طاقنلا ضعب تبثأ نأ سيئرلا ةدايس اي دوأ

 انلوادت دق انكو .انعم قبسم رواشت نود نم رمتؤملا اذه دقع ىلأ يعد دقل

 .يضاملا دحألا موي ةدج يف رغصم رمتؤم دقع يف ةيضاملا مايألا لالخ

 دقع يذلا رمتؤملا اذه نإ .اهفرعن ال بابسأل دقعُي مل عامتجإلا اذه نكلو

 ةيكريمألا تاوقلا لوخد دعب دقُع امنإ ءيبرع لح داجيا ناونع تحت

 ةيدج ةيليئارسإو ةيكريمأ تاديدهت لظ يفو ةقطنملا ىرخألا ةيبنجألاو
 .قارعلا ىلع ناودعلل

 ىلا لصوتن نأ نكمي ال اننأ أدبملا ثيح نم لوقن نأ نأ دب الو

 .يليئارسإلاو يبرغلاو يكريمألا ديدهتلا لظ تحت ًايبرع ًالح ىمسُي لح
 آدعتسم سيل قارعلاو .يبرع ريغ ًالح نوكيس رصُي امك لحلا اذه لثمف
 ًاساسا انيأر ناك امهمو تناك امهم عيراشم وأ راكفأ وأ لولح يأ ثحبل
 .ةيبرغلاو ةيليئارسإلاو ةيكريمألا تاديدهتلا لظ يف ًاضفر وأ ًالوبق اهيف
 يف قارعلا ثحبي نل اهريغو ةيكريمألا تاوقلل يداملا دوجولا لاوز لبقف
 .راكفأ وأ عيراشم وأ لولح يأ
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 ةكلمملل قارعلا بناج نم تاديدهت وأ معازملا ضعب تددرت دقل

 هذه ًاقلطم ًايفن يفتن اننإ .جيلخلا يف ىرخأ لودو ةيدوعسلا ةيبرعلا
 اذنإو ءةرشابملا ريغو ةرشابملا لئاسولا لكب ًاقباس اهانيفن دقو .معازملا
 ال يتلا فواخملا ةلازإل نوبنعملا اهبلطي تانامض ةيأ ميدقتل نودعتسم

 .يبرعلا راطإلا يف وأ يئانثلا راطإلا يف ءاوس ساسأ ىلا دنتست

 يبرع رطق يأ ةناعتسا أدبملا ثيح نم جلاعي ال قارعلا نأ امك

 انعمو «ةوقب لضاننس اننكلو .ةيميلقإلا هتمالسو هنمأ نامضل ةيبرع تاوفب

 ناودعلل يبرع ءاطغ ءاطعإ ةلواحم دض ةمألا ءانبأ نم نيريخلا لك

 .قارعلا ىلع يبرغلاو يليئارسإلاو يكريمألا

 عمو انعم رواشتلا نودب ْمنُق دق مويلا مْنَق يذلا عورشملا اذه نإ
 نأب لبقن ال نحنو .ضورفم فقوم هنأكو دعأ دقو .ةوخإلا نم ريبك ددع

 .ثحبلاب ًالعف رشابن نأ لبق فقوم انيلع ضرفُي
 مل ةلأسملا متضرع امدنع ؛سيئرلا يديس « مكنأ فسؤملا نم

 اياضق نم نيرخآلا برعلا ةوخإللو مكل هانحرش نأ قبس ام ىلا اوقرطتت

 روصو .لقألا ىلع اهنم ضعبلا هاجت مهفتلاو فطاعتلا متيدبأ ةيرهوج
 ًاعيمج نيرضاح متنك دقل .لداع ريغو ًاملاظ ًاريوصت يقارعلا فقوملا

 امدنع دادغب يف ةيبرعلا ةمقلا يف نيسح مادص سيئرلا ديسلا ثدحت امدنع

 دحاولا فرحلاب لاقو ؛ةيبرعلا لودلا ضعب اهعبتت يتلا تاسايسلا نم رذح
 لمع وه هنولعفي ام نإ :نيينعملا روضحبو ؛مكمامأ ةحضاو ةيبرع ةغلبو

 .برحلا لامعأ نم



 يتلا ةرماؤملا داعبأو ليصافت ةقحاللا انتالاصتا يف انحرش دقو

 اكريمأ عم ؤطاوتلاو قيفوتلاب قارعلا دض نوقباسلا تيوكلا ماكح اهريد

 تاوصأبو ةيدام ةلدأ ميدقتل نودعتسم اننإو .ةيبرعلا ةمّثال ةيداعملا ىوقلاو
 نكمتي نأ لبقو ةيقارعلا تاوقلا لوخد دعب ةبوتكم قئاثوو نيلوؤسملا ضعب

 قيسملا مهقافتا دكؤت تيوكلا جراخ اهلقنو اهعفر نم نوقباسلا نولوؤسملا

 .قارعلا ىلع رمآتلا ىلع

 اهيف كراش ةيكريمأ ةرماؤم ىلع ةيئدبمو مزحب در قارعلا نإ

 قئاقحلا هذه لافغإ لاوحألا نم لاح يأب نكمي الو ءنوقباسلا تيوكلا ماكح

 اهريربتو ةرماؤملا ىلع ةيطغتلا ينعي اهلافغإ نإ .فقوملا ثحب دنع
 لخدتلا داعيتسا ىلع رارقلاو قافتإلا متام اذإ اهفادهأ قيقحتب اهل حامسلاو

 دعتسم قارعلا نإف كاذ وأ بناجلا اذه نم سوفنلا نانئمطاو يجراخلا

 ةكرتشم سسأو ءىدابمو ةدعاق ىلعو يوخأ راطإ يف ةلأسم يأ ثحبل

 ةروصب ةدحاو ةلاح ىلع سيلو تالاحلا لك ىلعو عيمجلا ىلع قبطت

 .ةلداع ريغو ةيئاقتنا

 ذنمو ؛نوفرعي ثيدحلا قارعلا نوكت ذنم ةدايقو بعشك قارعلا نإ
 نونمؤم تلت يتلا دوهعلا لك ربعو لوألا لصيف كلملا هل روقغملا دهع

 خيراتلا ةلدأ نم مهدنعو قارعلا نم ءزج تيوكلا نأب ًاعطاق ًاناميا

 اذه نأب نوعنتقم متنأو .مهيأر معدي ام ةيناسنإلا ةلدألا نمو ايفارغجلاو

 يكل ًاذاودعو ًاملظ يناطيربلا رامعتسإلا لبق نم قارعلا نم عطتقا ءزجلا

 ناودعلا دض ةيعافدلا هتاردق مجحت يكلو قارعلا ىلع رمآتلا يف مدختسُي

 قمل



 ةقطنملا لك ةيامح ىلع ةرداقلا ةديحولا ةوقلا هنأ تبثأ يذلا وهو .يبنجألا

 .يبنجألا ناودعلا نم

 نم تارايلملا نم تائمو ءامدلا نم ًاراهنأ قارعلا مدق دقو

 ءادأل رصاعملاو ميدقلا خيراتلا يف اهل ليثم ال ةيلاغ تايحضت تارالودلا

 مهضرعو مهضرأ نع قارعلا عفاد نيذلا نأ ريغ .يموقلاو ينطولا هبجاو

 هريمدت ىلا اوعسو ؛مومسم رجنخب رهظلا يف هونعطو هل اوركنت مهتورثو

 ةيكريمأ ةرماؤم ىلا هيف ضرعتي لاز امو ناك يذلا تقولا يف هعيكرتو

 نم دادغب يف متعمتجا دقو اهداعبأو اهقئاقح نوفرعت مكلك .ةلماش ةينويهص

 .اهتهجاوم لجأ

 .دادغب ةمق دعب رمتسا نوقباسلا تيوكلا خويش هططخ يذلا رمآتلا نكلو

 .ةرماؤملا ترمتساو

 قزرو هنمأو هنايك ىلع رمآتلا نع تكسي نأ نكمي ال قارعلا نإ

 رمآتلا ردصم نوكي نأب حمسي نأ لاكشألا نم لكش يأب نكمي الو «هئانبأ

 ةرماؤملا ىلع ءاضقلا ررق كلذل . ًاناودعو ًاملظ هنم عطتقا يذلا ءزجلا وه

 رمآتلا نم هنايك يمحي يكل لصألا ىلا عرفلا ةداعإو اهروذج نم

 .ناودعلاو

 نأ لاوحألا نم لاح يأب نكمي ال تيوكلا عم ةلاحلا هذه نإو

 لوقلا اذه يف هنإ .رركتت نأ نكمي ةلاح وأ ءضعبلا لوقي امك ةقباس ربتعت

 ةيبرع ةلود ةيأ نيبو اننيب سيل كانهف .قارعلا ىلع رخآ ناودعو رخآ ملظ

 كولس نمو خيراتلا قئاقح نم تيوكلا نيبو اننيب وه ام عمجي ام ىرخأ
 يتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملل ةبسنلاب ةصاخو نوقباسلا تيوكلا ماكح هكلس
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 دوهعو قييثاومو ةنيتم ةيوخأ تاقالع اهعم انيدلو .ةلكشم اهنيبو اننيب سيل

 .اهمرتحن

 ,«سيئرلا يديس

 ميركلا خألا فرصت انه عيمجلا عم ًامئاد قارعلا فرصت دقل

 فقوملا اذه نكلو .قداص يبرع بلقو حوتفم لقعب فطاعتملا مهفتملا

 عم لماعت يأ نإو .فعضلاو لذلا هل ديرأو ءرمآتلاو ردغلاب لبوق
 .انبناج نم لوبقم ريغو ملاظ لماعت وه قئاقحلا هذه نع لزعمب عوضوملا

 دعتسسم ًامئاد هومتدهع امكو ناك امك قارعلا نأ دكؤأ اماتخو

 هنكلو .حوتفم بلقو حوتفم لقعب يبرع نأش يأ يفو ةلكشم يأ يف ثحبلل

 فيوختلاو ديدهتلا لظ يفو ةيكريمألا بارحلا لظ يف كلذ لعفي نأ ضفري

 .فرط يأ نم

 هقوقحبو هفادهأو هتاين قدصو هفقوم ةمالسب نمؤملا قارعلا نإ

 رداق ديكأتلاب وهو .هب قحلُي ملظ يأ نم هسفن ةيامح يف رداق ةعورشملا
 وه هانمتن ال ام نكلو .رادتقاو ةعاجش لكب يبنجألا ناودعلا ةهجاوم ىلع

 قلطني نأ وأ قارعلا ىلع يكريمألا ناودعلل يبرع ءاطغ كانه نوكي نأ

 راع نوكيسف اذه لصح ولف .ةيبرع ضرأ نم قارعلا ىلع ناودعلا اذه
 ...ةمألا ىلع ًاريبك ًارطخو

 دعيو .ناضمر نيساي هط ديسلا باطخ عطقنا طيرشلا نم دحلا اذه دنع ]

 صقنلاف نذإ .روميت نب رهف ديسلا ينامعلا دفولا سيئر ثيدحلا عبات ةرتف

 ةملك اهيلإ ًافاضم ناضمر نيساي هط ديسلا ةملك ةمتاخ نع ةرابع وه
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 . ديدجلا ملكتملا مدقيو هتملك ىلع قباسلا ملكتملا ركشي ثيح كرابم سيئرلا

 ةقيقح يردن الو لصح هنأ ليق راجش ىلع رتستلل صقنلا عطق ناك امبرو

 [ .هداعبأ

 4 نامع ةملك

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 باحصأ ءرمتؤملا سيئر ؛ءكرابم ينسح دمحم سيئرلا ةماخف

 ,ةداسلا اهيأ ءومسلاو ةماخفلاو ةلالجلا

 ةباينو ءنامع ةنطلس يدلب نع ةلاصألاب ربعأ نأ ةيادبلا يف دوأ

 ريدقتلاو ركشلا نعو © ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لود نع
 ذنم هب انيظح ام ىلع ًابعشو ةموكحو سيئر ةيبرعلا رصم ةيروهمجل
 لابقتسإلا نسحو ةفايضلا مرك نم ةءاطعملا ةنانكلا ضرأ ىلا انلوصو
 ةميظع ًالامآ ةيبرعلا انتمأ هيلع قلعت يذلارمتؤملا اذهل ديجلا دادعإلاو

 اهخيرات يف قلقلل ةاعدم اهرثكأو اياضقلا مهأ نم ةيضقل يدصتلل
 ةيبرعلا لودلا ةعماج يف وضعلا ؛تيوكلا ةلود لالتحا يهو .رصاعملا
 لبق نم ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم يف كيرشلاو «ةدحتملا ممألاو

 .قارعلا ةموكح

 ةبوتكم ةملكلا تناك - ؛
 نع ملكتي ملو ' ةيبرعلا جيلخلا لود ' نع ثدحت ينامعلا ملكتملا نأ ظحالُي - *
 .ناريا ءانثتسا كلذب دارأ دقلو " .يبرعلا جيلخلا "
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 ؛سيئرلا ةماخف

 ةلود نم ديدشلا فسلل تيوكلا ةلودل مشاغلا لالتحإلا اذه ءاج دقل

 دعو لظ يف ةصاخ .ءاقشألل ًادنس نوكت نأ اهيلع قّلعُي لمألا ناك ةقيقش

 نعع ىلخت دق قارعلا نأل نييقارعلا نيلوؤسملا لبق نم تانيمطتو رركتم

 مادختسا مدعب اهتاديكأتو ؛ةيبرعلا لودلل ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا ةسايس
 .ةيبرعلا تاعازنلا لاح يف ةرقلا

 «سيئرلا ةماخف

 لودلا ةفاك نمأل ديدهت نم هلثمي امو تيوكلل يقارعلا وزغلا نإ

 يف ةريطخ ةقباس قحب ربتعي وهف ؛ةيبرعلا جيلخلا لود اهنبب نمو «ةيبرعلا

 لمعلا ضيوقت هنأش نم لمع اهتاباحمو اهيلع توكسلاو .ةيبرعلا تاقالعلا

 امهيلع ماق يذلاو .فصلا ةدحوو نماضتلا نم ىقبت ام مدهو يبرعلا

 .كرتشملا يبرعلا لمعلا

 «سيئرلا ةماخف

 ىلع بترت يذلا جيلخلا ةقطنم يف رارقتسالاو نمألا ةعزعز نإ
 ماسقنا اهلقأ ةريطخ تالامتحال ةعساو باوبألا حتف تيوكلل يقارعلا وزغلا

 .ماعلا يبرعلا ماظنلل يلخادلا عارصلا ءاكذإو ءفصلا ةدحو يف

 ملاعلا راظنأ ليوحت وه يتيوكلا يقارعلا لالتحإلا جئاتن زربأ نإ
 يف نيرجاهملا دوهيلا نيطوت يف ةلثمتملا ةيساسألا ةيموقلا اناياضق نع

 ؛ةلتحملا ةيبرعلا ةينيطسلفلا يضارألا

 يذلا ةلداعلا ةينيطسلفلا ةيضقلل رصانملا يلودلا مخزلا فعضي هنا امك

 .ينيطسلفلا بعشلل ةكرابملا ةضافتنإلا هتقلخ



 «سيئرلا ةماخف

 لالتحا وهو ءهريغ نود دحاو عوضوم همامأ اذه انرمتؤم نإ

 ةيلوؤسملا نإو .ةيبرعلا انتعماج يف وضع امهالك ىرخأ ةلودل ةلود

 ةداعإو لالتحإلا اذهل يدصتلا وه رمتؤملا اذه قتاع ىلع ةاقلملا ةيخيراتلا

 دمحألا رباج خيشلا ريمألا ومس يف ةلثمم ةقيقشلا تيوكلا ةلودل ةيعرشلا

 .هروتسدل ًاقفو تيوكلا بعش اهاضترا يتلا هتموكحو حابصلا

 «:ةداسلا اهيأ ءومسلاو ةماخفلاو ةلالجلا باحصأ ؛سيئرلا ةماخف

 شويجلا باحسنا ىلع لمعلل ةحناس ةصرف رمتؤملا مامأ نإ

 ةدحو ىلع ًاصرح ءاهباصن ىلإ رومألا ةدوعو ءطرش نودب ًاروف ةيقارعلا
 رومأ ىلإ فارصنإلا نود يبرعلا فقوملا يف روهدتلل ًاعنم يبرعلا فصلا
 .ءانثتسا نود ًاعيمج انددهت يتلا راطخألا نع راظنألا لوحت ةيشماه

 ؛سيئرلا ةماخف

 برغملاو ايروسو رصمو ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم نإ

 ةفاضإ مت دق هنأ امك ءرمتؤملا نع ردصي رارق عورشم تمّدق لاموصلاو
 يتلا لودلا مساب وجرن اذل .عورشملا نم ةسداسلاو ةسماخلا نيترقفلا ىلع

 هيلع ةقفاوملل رمتؤملا ىلع هضرع رارقلا اذه عورشم تمثق
 ةماخف ًاركشو ؛هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 .سيتئرلا

 ىلا



 سيئر بئان ديعس لآ روميت نب رهف ديسلا ومسلا بحاصل ًاركش -
 سيئر ديسلل نآلا ةملكلاو .نامع ةنطلسب عافدلاو نمألا نوؤشل ءارزولا

 .دماح يلع دمحم ديسلا لاموصلا دفو

 " لاموصلا ةملك

 «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةمألا ةداق ومسلاو ةماخفلاو ةلالجلا باحصأ ءسيئرلا ديسلا

 يلاعملا بحاص «دوفولا ءاسؤر ةداعسلاو يلاعملاو ةلودلا باحصأ «ةيبرعلا

 ؛ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 بحاص مكيخأ تاينمتو تايحت مكتارضح ىلإ لمحأ نأ ينفرشي
 «ةيطارقميدلا لاموصلا ةيروهمج سيئر «يرب دايس دمحم سيئرلا ةماخفلا

 روضحلا نم هنكمت مدع نع هراذتعا عم مكتارضح ىلا اهلمحب ينفلك يذلا

 ةيبرعلا ةمقلل ماهلا رمتؤملا اذه لامعأ يف هسفني كارتشالاو ةرهاقلا ىلا

 .ةيبرعلا انتمأ خيرات نم بيصعلا فرظلا اذه يف دقعنت يتلا ةيداعلا ريغ

 :اهتعارق ينم بلط يتلا ةيلاتلا ةيقربلا رمتؤملا ىلا هتماخف لسرأو

 «ةيبرعلا ةمألا ةداق ومسلاو ةماخفلاو ةلالجلا باحصأ

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 بوتكم صنل ةءارق - "

 1ع



 لامعأ يف يسفنب كارتشإلل ةرهاقلا ىلا رضحأ الأ يلع زعي
 دمحم سيئرلا ةماخف انوخأ هيلإ اعد يذلا يداعلا ريغ يبرعلا ةمقلا رمتؤم

 يذلا فرظلا اذه يف ةقيقشلا ةيبرعلا رصم ةيروهمج سيئر كرابم ينسح

 رطخل اهلك ةيبرعلا راطقألل ينطولا نمألاو يبرعلا يموقلا نمألا ضرعتي
 عضولا ةجلاعمب كلذو أعم هل دصتن مل اذإ ةمئاق برعلل موقت ال مئاد يقيقح

 مدعو تقولا قيض الول مكعم نوكأ نأ دوأ تنكو نامياو مزحو قدصب

 .بسانملا تقولا يف رمتؤملا داقعنإ ناكم ىلا لوصولل تايناكمإلا رفوت
 اههجاوت ةنحم أقح يهل اهلجأ نم رمتؤملا دقُع يتلا ةمزألا نإ

 ةنحملا هذه نإ .يموقلا اهخيرات نم ةكلاحلا ةلحرملا هذه يف ةيبرعلا ةمألا

 فرصتلا يف رثشؤتو حيحصلا يأرلا شوشتو ريكفتلا لشت اهعقو ةدش نم

 نأ ًاعيمج انيلعو ءكرتشملا يبرعلا لمألا ريوطت ىلا هجوملا يمالعإلا

 جلاعن نأو «ثادحألا قوف نوكن نأو ؛مزحو ةعاجشب انتايلوؤسم لمحتن

 يعفار ةنحملا هذه نم جرخن نأو ؛هقح قح يذ لكل لفكت ةمكحب رومألا

 نمضي ًالداع ًايبرع الح تيوكلاو قارعلا نيب عازنلا لحل كلذو ؛سوؤرلا
 جرخن نأو «يلودلا ماظنلاو يبرعلا ماظنلل ًاقفو فارطألل ةيساسألا قوقحلا

 رمتؤم نم رظتنت يتلا ةيبرعلا ةمألا لامآ بيجت ةرهاب جئاتنب ةمقلا هذه نم
 ةمألا ددهي يذلا ةيبنجألا ةرطيسلاو تتشتلا رطخ نم نذاقنإلا هتداق

 نوهنتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك .اهعيمج ةيبرعلا
 .هللاب نونمؤتو ءركنملا نع

 .هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ,ميظعلا هللا قدص
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 [:كرابم سيئرلا ]

 ىسلع لاموصلا ةيروهمج دفو سيئر دماح يلع دمحم ديسلل اركش

 ةيروهمجلا سيئر ءيواره سايلا سيتئرلا ديسلل نآلا ةملكلاو .هتملك

 .ةينانبللا

 ١ نانبل ةملك

 ةدايسلاو ةماخفلاو ةلالجلا باحصأ يناوخإ ءسيئرلا ديسلا

 ءومسلاو

 هتوعدل كرابم ينسح دمحم سيئرلا خألا ةدايسل قيمعلا يركش

 .ةماهلا ةئراطلا ةمقلا هذهل هتفاضتساو

 اهدهشي مل ةميسج راطخأب ددهي عضولاو رمتؤملا دقعني ءيناوخإ
 ًافطعنم لكشي ههجاون يذلا يدحتلا نإ .ثيدحلا هخيرات يف يبرعلا انملاع

 هيف ًالبقتسم هطبضو هيلع بلغتلا لئاسو انسفنأل انرفو ام اذإ مسري ًامساح
 ملاع انلخد نوكن هل يدصتلاو هتهجاوم يف انلشف اذإ امأ .ريبك لمأ قراوب

 يف يه يدحتلا اذه مامأ ىلثملا ةليسولا نإ .دوسألا لبقتسملاو لوهجملا

 ةيضقلل لداعلاو تباثلا لحلا رفوت ةيلآل ًاقلطنم يبرعلا نماضتلا دامتعا

 يأ نم رثكأ انيلع ضرفت يتلاو ءىراطلا انرمتؤم يف اهجلاعن يتلا ةحلملا

 بوتكم صنل ةءارق - "



 رارقلاو يأرلا يدحوم ؛نيعمتجم ةيبرعلا انتايلوؤسم لمحتن نأ ىضم تقو
 ةييرعلا تانايكلا لك ديدهتب همقافت لاح يف رذني يذلا عدصلا بأرئف

 .ةيبنجألا تالخدتلا جئاتنل انبوعش ضيرعتو

 نماضتلا بايغ نم لازت الو تناع يتلا ةلودلا «نانبل نإ «يناوخإ

 تباوث نع ربعي نأ انه دوي ةليوطلا هيرح نم ةبيصع تارتف يف يبرعلا

 نيصحت ةرورض يهو الأ ءاهمعد برعلا هناوخإ ًامود بلاطو اهب كسمت

 يف ةئراطلا تالكشملا لحل ةدمتعملا ةديحولا ةادألا نوكيل يبرعلا نماضتلا

 لودلا ةدايسل ةلود لك ةدايس مارتحا راطإ يف ةقيقش ةيبرع ةلود يأ

 ًنقأ نيح الا دوشنملا لحلا نم انبارتقإ ةيدج سملن مل نحنو .ىرخألا
 يتلا ايلعلا ةيثالثلا ةيبرعلا ةنجللا ليكشت ءاضيبلا رادلا يف ةمقلا رمتؤم

 دسجملا لحلل حلاصلا راطإلا انل ترفوف ؛لعافو مساح رودب ةروكشم تماق

 يف اهرود ةقيقشلا ايروسل دك ةقيثولا هذه «ينطولا قافولا ةقيثو يف

 يف ةينانبللا ةيعرشلل اهمعد ميدقت مث نمو ءاهزاجنإ نم نيينانبللا نيكمت

 طسب نم هنيكمتو هتدايسو نانبل لالقتسا ىلع اهنم ًاصرح اهقيبطت ليبس

 يف يبرعلا رودلا ا ةيتاذلا هاوق ةطساوب هتطلس

 نيتقيقش نيتلود نيب راوجلا نسح ىلعو انتمزأ لح

 ةلودل قارعلا وزغ ةلكش انمر حرق كال نم فقن مويلا اننإ
 حيحصلا اهباصن ىلا رومألا ةداعإ ىلا يعاسلا قيقشلا فقوم تيوكلا

 بترتت دق يتلا لوبذلا ةهجاومل ًاليبس يبرعلا نماضتلا دامتعا ىلا يعادلاو

 لوحت ةوخإلا نيب برحلا هذهف .فسؤملا روطتلا اذه ءارج نم ًاعيمج انيلع
 رطخ اهلقأ سيلو ؛ةيبرعلا ةمألا ددهت يتلا ةمئادلا تالكشملا نع انراظنأ



 ةرجهو ءاهعامطأو ليئارسا تنعت ببسب ةقطنملا يف مالسلا ةريسم رثعت

 ضعب لخاد تاقاقشنإلا ماهوأ شاعتناو «ليئارسا ىلا تييفوسلا دوهيلا

 انلعجي امم «نانبل يف اهنم يناعن يتلا لثمك ةيماسقنإ تالاح مايقو لودلا

 ةيضقلا هذهب نولغشنم نحن اميف انيلع ديدج عقاو ضرفل ةلهس ةسيرف

 نيب ةيضقلا ديعيل ًاساسأ دقعنا يذلا ةليللا هذه انرمتؤمل نكمي الو .تاذلاب

 حضاو رارقب جرخي نأ الا ةيبرعلا ةلظملا ىلا يتيوكلاو يقارعلا نيقيقشلا

 مسريو «تيوكلل يقارعلا وزغلا لبق هيلع تناكام ىلا رومألا ةداعإب يضقي

 .تحب يبرع راطإ يف ةيضقلا هذه ةعباتمل ةيلمع ةيلآ

 تالكشملا لح بوجو ىلع زكترت ةيبرعلا لودلا ةعماج نإ

 فرتعن .اهيف ءاضعأ نحن يتلا ةعماجلا هذه راطإ يف ةقلاعلا وأ ةتراطلا

 مارتحا عم انم لكل مئالملا يسايسلا ماظنلا دامتعا ةيرحب ضعبلا انضعبل

 زواجت ةبتع ىلع ًايلاح انتب لهف .اهبوعش ةدارإو ىرخألا لودلا ةمظنأ
 يدحتلا نإ ؟ انتيرحو انتدايس ىلع ريصملا قلق مامأو ةعماجلا قاثيم

 لحلا نيمأتو ليصألا اهرودب ةيبرعلا ةعماجلا مايق يف وه انمامأ يقيقحلا

 ؛كرابم ينسح دمحم سيئرلا خألا ذكأ امك ىوصق ةعرسب دوشنملا يبرعلا

 لودلل ىنغ كلذ يف نوكيف برعلا نحن انل برقألا ليبسلا وه كلذ نأل

 بلط نع رطخلل اهدوجوو اهنمأو اهتدايس يف ضرعتت يتلا ةيبرعلا

 اهل ظفحيل يلودلا نمألا سلجم ربع ةيلودلا ةرسألا نم ةدعاسملاو ةدناسملا

 ةقالع اهب اهطبرت يتلا لودلا ىلا ءوجللا وأ ءدوجولاو نمألاو ةدايسلا هذه

 .قدصو ةيلاعفب اهتدجنل ةقادص

 ١ه



 ىلا لصوتن نأ يف لمأ انلكو .ريبكلا يدحتلا مامأ نحن «يئاقشأ

 تاقالعلا ءىدايم ًاددجم يسرن هذه انتبرجت يف انلعل يلمعلاو عيرسلا لحلا

 ةبرجتلا هذه نم جرخنف برعلا ءاقشألا نيب دوست نأ بجي يتلا ةيوخألا

 .ةيثبعلا بورحلا نم ًالدب مالسلل ةدارإ ىوقأو ًانماضت رثكأ
 رمتؤملا اذهل مكتفايضل سيئرلا خألا ةدايس اي مكل يركش رركأ

 .مكيلع مالسلاو
 [:كرابم سيئرلا ]

 ةينانبللا ةيروهمجلا سيئر يواره سايلا سيئرلا خألل ًاركش -
 سيئر ءريشبلا نسح دمحأ رمع قيرفلا خألل نآلا ةملكلاو ؛هتملك ىلع
 نادوسلل يف ينطولا ذاقنإلا ةروث ةدايق سلجم

 الو هلوطب ال نهكتلا عيطتسن ال طيرشلا يف عاطقنا دجوي انه

 نادوسلا ةملك

 ةيداصتقإلاو ةيسايسلاو ةيجيتارتسالا هداعبأ هل ًاريبك ًايدحت هجاوي...
 ذنم ةعاسب ةعاسو موي دعب اموي ةروطخ دادزي دقعم فقوم يف ةلثمتملا

 نمألل ةرشابملا تاددهملا تحضأ دقو *.ةيلاحلا ةمزألا ءوشن ةظحل

 اهدهشت يتلا ةفسؤملا تاروطتلا عم ةديازتمو ةحضاو يبرعلا يموقلا

 بوتكم صنل ةءارق -

 ب



 فقوملا روهدتل ّدح عضول ًاعيرس ًاكرحت بلطتي امم كلذو ةيبرعلا ةحاسلا

 لئاسو تقباستو ترابت لب دحأ ىلع ًايفاخ تاب امو .ةقطنملا يف رجفتملا

 فشكملا يلعفلا دجاوتلاو يركسعلا يبنجألا لخدتلا رداوب هلقن يف مالعإلا

 يتلا اهتازارفإو اهراثآ اهل ةرهاظ هذهو .ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيبنجأ تاوقل

 هيف ًايركسع ًاقمعو ًايسايس ًادعب بستكتل لودلا ضعب ةيامح دودح ىطختت
 رارقتسالاو نمألا يعاود نإف كلذلو .ةقطنملا لود لالقتساو ةدايقي ساسم
 ءاوتتحا برعلا ةداقلا ىلع ضرفت يبرعلا نطولا يف ناسنإلا ةماركو

 لغلغتت نأ نم ةيبنجألا ىوقلل ًاعنم صلاخ يبرع راطإ يف ةنهارلا ةمزألا
 اذهو .ةرهاطلا ةيبرعلا ضرألا نم ءزج يأ ىلع رطيست وأ ةقطنملا يف

 لحت نأو ءاروف ةقطنملا نم ةيبنجألا ةيركسعلا تاوقلا بحسنت نأ يضتقي

 رارقتسإلاو نمألا ةيلوؤسم ىلوتتل اهليكشت ىلع قفتُي ةيبرع تاوق اهلحم
 ؛قيقشلا تيوكلا بعشل ًاددجم دكؤأ هلك اذه ىلع ًاسيسأتو .ةقطنملا يف

 نانتمطإلاو رارقتسإلاو نمألا قيقحت ىلع نادوسلا يف انطرش ًاددجم دكؤأ
 .ءامدلا ةقارإو ةاناعملا نم ديزملا هبينجتو قيقشلا تيوكلا بعشل

 ثادحألا ءازإ غلاب فسأو ديدش قلق انرصتعي نحنو اذه لوقن

 طبضو ةمكحلا نم ريثكلا انم اهزواجتو اهتجلاعم بلطتت يتلاو ترج يتلا

 ةسمزألا ديقعت نم ديزملا ىلا يدؤي نأ هنأش نم ام لك نع ىأنن نأو سفنلا

 ةلثاملا ةمزألا نم قمعت دق تارارق ذاختإ اذه انؤاقل بنجتي نأو «ةنهارلا

 نيقيو ةقث ىلعل اننإو .هيلإ ىعسن اميف عامجإ ىلا لصوتلا نود لوحتو

 عم مجسنمو لماشو مساح لحل لصوتلا ىلع اذه انعمج ةردقم يف تباث
 .ةيبرعلا ةعماجلا قاثيم حورو صن

 م



 هللا نذإب ةلئازلا ةمزألا بابسأ جلاعي لداعو يعقاوو يلمع لح

 حلاصم يعاري اميو ءاهبناوج ةفاكب تيوكلا ةلودو ةيقارعلا ةيروهمجلا نيب
 يف فداهلا يوخألا راوحلاو ضوافتلا قيرط نع كلذو ,فارطألا لك

 نيب قيفوتلا تاوطخ يف يبنجأ لخدت يأ نع ًاديعبو ةيبرعلا ةعماجلا راطإ
 .ةيبرعلا نادلبلا

 رمتؤملا ىلع حرتقن اننإف « ًاعيرس ًاكرحت يضتقي رمألا ناك املو
 ءاهتدايق ءاقلل قيقشلا قارعلا ىلا هئاضعأ نيب نم ةراتخم ةنجل دفوي نأ

 نم جورخلا لجأ نم هقيقحتل يمرن يذلا يبرعلا عامجإلا ىلا ًالوصو
 اذه ىلع ًاسيسأتو .مايألا هذه اهرسأب ةيبرعلا ةمألا هشيعت يذلا لكشملا

 ىلع دعاسي ال انمامأ حورطملا رارقلا عورشم نأ ىلا ريشن نأ انفسؤي
 ةيضقلا جالع رارمتسا ىلع دعاسي لب ؛يبرعلا راطإلا يف ةمزألا ةجلاعم

 ةفقطنملا يف يبنجألا لخدتلا ىلع ةيعرشلا يفضيو يبرعلا راطإلا جراخ

 :ةيبرعلا

 نم هريغو نادوسلل قبس تارارق ىلا ًاضيأ رارقلا عورشم ريشيو

 ًاساسأ لكشي ال رارقلا عورشم نإف كلذلو .اهيلع ظفحت نأ ةيبرعلا لودلا

 .يبرع قافول ًاميلس

 ىسلا ًائومضمو ًاصن ريشي رارقلا عورشم نأ ظحالن اننأ امك
 هراطإ نم رمألاب جرخت يتلاو نمألا سلجم نع ةرداصلا تارارقلا يطخت

 ةيعرشلا ءافضإو يبنجألا لخدتلل بابلا حتفو ةمزألا ليودت ىلا يبرعلا
 .هيلإ يمرن امع انب دعتبيو ًاديقعت رمألا ديزي امم يبنجألا لخدتلا ىلع
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 « نينثاو ٠ دحاو مقر تارقفلا ىلع ظفحتي نادوسلا نإف تارابتعإلا هذهل.

 .رارقلا عورشم يف ةسمخو ٠ ةثالث.

 ةمحرو مكيلع مالسلاو هللا مكرصنيلو ؛مكيلع مالسلاو «هللا انقفو
 .هلل

 [:كرابم سيئرلا

 4 ؟ ةملكلا ديري نم كانه له

 [ :كرابم سيئرلا هل لوقيف مالكلاب ًابغار هديب يدوعسلا لهاعلا ريشيإ

 .لضفت دهف كلملا ةلالج

 يدوعسلا لهاعلل ةلجترملا ةملكل

 نوكي نأ هيف لمؤملا رمتؤملا اذه ىلإ يعادلا سيئرلا ةدايسل ًاركش
 ؛ يلمعو يباجي

 يأ .ملكتيس نم فرعي ال كرابم سيئرلا نأ ىلع حضاولا لاؤسلا اذه لدي - '

 اذه وه نيأف .امامت نيدوقفم اناك يريصملا رمتؤملا اذهل قيسنتلاو ميظنتلا ن

 ؟ روميت نب رهف ديسلا ينامعلا بودنملا هنع ثدحت يذلا بيترتل
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 نع عفادأو ملكتأ نأ يبجاو نم نأ تدجو نكلو «ملكتأ الأ يوان تنكو

 .ناك ناكم يأ يف .دحاو ىوتسم ىلع مهو نحن يذلا يئاقشأ نعو ينطو
 .فدهلا وه اذه ناك اذإ .تدجو باغلا ةعيرش «سيئرلا ةدايس اي

 .ًايبدأو ًايركفو ًايلقع توقمم هنأ دقتعأ فده وهف ءفيعضلا لكأي يوقلا هنأ

 ... أطخ رومألا نأ ناك اذإو

 [.ليجستلا يف عاطقنا ]

 اذإ .طبضلاب هتجلاعم بعصت ام رمأ كانه يف ام هنأ ةعاس نكمي لبق ثدح

 .ميلسلا ريكفتلا ركفن نأ ديرأو لقعلا مكحت

 ثدحتأ ملو .ةوقلاب ًامامت اهملاعم تليزأو دلب تلثحاو ءعقو أطخلا

 حلصن نأ نكمم هنأ دقتعأ اميف الا ةرصتخملا ةسلجلل ناك ام نع قبس اميف

 .حلصأ وه ام ىلا رمألا نكميو ةمغلا لوزتو أطخلا

 سيئر هركذ امل ةبسنلاب اما لكشي يمالك نم دصقأ ١١ يغبش هنا تركذو

 رمألا حضوأ نا .رمألا ريسفت ىلا جاتحي ال لاح لك ىلعف «قارعلا دفو
 وأ لكشب رمألا اذه بنجت نكمم ناكو .رواجم دلبل لالتحا نم ثدح اميف

 هيف طبخت امم ينادوسلا سيئرلا يليمز ىلع درأ ينكلو .كلذ ديرأ ول رخآب
 ةكلمملا ةماركب ةساّسملا اهلاق يتلا تاملكلا يناعم كردي نأ نود نم

 ةيبنجأ تاوقل قلطنملاب تسيل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا .ةيدوعسلا ةيبرعلا

 يغبأ اذام : دوصقملا - ٠١
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 نم ملاعلا ءاحنأ عيمج نم انبلط نحن اننأ انلقو .ةيبرع ةلود ىلع قلطنت

 ةيبرعلا ةكلمملا شيج عم ماهسإلا يف اننودعاسي نأ برع ريغو برع

 ةدحاو ةنيعم ةلاح يف هتدعاسم نم ديفتسنو ؛بيردتلا نم ديفتسيل ةيدوعسلا

 ةيبرعلا ةكلمملا ىلع ءادتعإلا لاح يف :لوقأ لازأ الو يباطخ يف اهتركذو

 ١١ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلع موجهلا لاح يف سيل :؛ةيدوعسلا

 يفو هنم قلطنت دلب يف هنأ ينادوسل زيزعلا يقيدص لوقي نأ امأ

 هيلع درأ اذه ءةيبنجأ تاوق تباجو ؛ةيرامعتسا تاوق تباج ....هبش

 .يفنلاب
 تاوق نحن انبلط امدنع انتدارإ ضحمب تتأ ءتتأ يتلا تاوقلاو

 نع عافدلل تامهملا عيمج يف ةيدوعسلا تاوقلل ةدناسم ةماع لودلا نم

 دحأ يكل لقن مل .موجهلل اهضرعت ةلاح يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةيبرعلا ةكلمملا لمحي وأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نع لوقي وأ ضرتعي

 ةباتك انلق ؛نآلل لوقنو انلق نحن . ًادبأ ةقتال تسيل ةلأسم يأ ةيدوعسلا

 تاوقل ةدناسم تاوق يه تاوقلا هذه نأب رقوملا مكسلجم مامأ ةهافش لوقنو

 ىلع موجهلل ةدعم تسيل .اهيلع ءادتعا يأ دنع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةيبرعلا ةكلمملا ةمارك يف طبختلا امأ .بيرق نم الو ديعب نم ال دحأ

 .مالكلا اذه لوقي ناسنإ يأ ىلع جتحأو اهيلع ضرتعأو اهضفرأ ةيدوعسلا

 .سيئرلا ةماخف اي ًاركشو

 ناسل ةلز ودعي ال أطخلاو ؛قارعلا ىلع موجهلا : وه دوصقملا نأ دقتعن - ١

 .يدوعسلا لهاعلا نع تردب

 هاب



 [:كرابم سيئرلا ]

 .هتملك ىلع زيزعلا دبع نب دهف كلملا نيمرحلا مداخ ةلالج ركشن

 .ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا كلم ءنيسح كلملا ةلالجلا بحاصل نآلا ةملكلاو

 ١١ ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا ةملك

 ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 :ءازعألا ةوخإلا اهيأ

 لك يف ينباتنت رعاشملاو راكفألا نكلو ؛ةبسانملا هذهب ةملك دعأ مل

 ام رطخأ اهربتعأ يتلا ةلحرملا هذه تأدب نأ ذنم صاخ لكشبو تاقوألا

 .نآلا ىتح هتشاعو ةيبرعلا ةمألا هشيعت

 .يبرعلا نطولا نم نيعم ءزج يف ةروصحم تسيل ةيضقلا

 امل ةجيتن يه ةوخإلا لك ءارآل مارتحإلا لك عمو ٠ يرظن يف ةيضقلاو

 وحن ناكم لك يف سانلل قلطنم نوكي نأ يف انلمأو .ملاعلا اذه يف هانشع

 اذه يف اناياضق جلاعت نأ يف ةريبك انلامآ تناكو .هافرلاو مدقتلاو رارقتسالا

 اهلتحي يتلا ةعقرلا ىلاو اهتروطخ ىلا ةبسنلاب قحتست امب ملاعلا نم ءزجلا

 سانلل ةبسنلاب ةايحلا بصع يه يتلا ةقاطلا رداصمو ملاعلا اذه يف برعلا

 .نآلا ىتح رهظت مل ةيئاهنلا ةروصلاو ةلداعملا تريغت ناكم لك يف

 امم ةتباث ًاصوصن رضحي مل هنأ يأ .ًالاجترا هتملك نيسح كلملا لجترا - ”١

 .نولوقيس ام ريضحتب عيمجلل حمسي مل رمتؤملل ريضحتلا نأ ىلع ةنئيرق هيف دجن

 مم



 انهباجت ةثيدحو ةميدق ةفورعم راطخأ كانه نأ يداقتعا يف

 نيطسلف لالتحا اهتعيلط يف .ةينويهصلا ةكرحلا اهتعيلط يفو .انهجاوتو

 نآلا اهتعيلط يفو ءىرخأ ةيبرع لودل ةعبات ةيبرع يضارأو لماكلاب

 اذه يف تاسايسلا ططختو تارارقلا عنصت رئاود ىلع ينويهصلا ريثأتلا

 ليس «ليسلا اهتعيلط يفو ؛ملاعلا

 يفو رمتسملاو رمهنملا يداملا معدلا هيزاوي يللاو نيطسلف ىلا نيرجاهملا

 شيعيل رثكأو رثكأ هايملا ىلا يدلب اهيف جاتحي ضرألا نم ةقيض ةعقر

 ًاضيأ انل ةوخإ ههباجي ههباجن امو .يبرعلا ناسنإلا ندرألا ضرأ ىلع
 يهف ةقاطلا رداصمو ةقاطلا امأ .ةيخيرات ةيلوؤسمو ردقو كرتشم فرش

 رظخلا ىلا ةفاضإف نذإ .ديدجلا ملاعلا نيوكت يف ةياغلل ةمهم ًاضيأ
 رداصم ىلع ةرطيسلاو ةنميهلا ةداعإ تالواحمو عامطألا كانه ينويهصلا

 .يبرعلا ماظنلا ىلعو يبرعلا ناسنإلا ىلعو يبرعلا انملاع يف ةقاطلا

 نم نيرخآ عم يبرعلا انملاع يف انل لكاشم كانهو ءىرخأ عامطأ كانهو

 ناسنإلا شيعيل اهلوصو رارمتساو اهرداصمو هايملاب ةقالع اهل انناريج

 .ةيبرعلا ضرألا ىلع يبرعلا
 انتاءاقل يف يناوخإ ىلع تينمت مكو .عقاولا يف ةروصلا يه هذه

 لحت نأل ىعسن نأ ءرثكأ وأ ةريخألا ةنسلا اهب دصقأو «ةريخألا ةرتفلا يفو

 شيعتل ينبن ءءانبلا ديعن نأو ءفالخلا لحم نواعتلاو ؛ءكشلا لحم ةقثلا

 انل هفلخ ام ةيلوؤسملابو «ةيوخألا حورلاب جلاعن نأ لواحنو ءدعب نم ةمألا

 ناكم لك يف انل كرتو يبرعلا نطولا قزم امنيح يبنجألا رامعتسالا

 .ةيضقو ةلكشم
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 يتلا ةيداملا مهتاناكمإ ىلا اورظني نا يناوخإ ىلع تينمت مك

 نايحألا بلغأ يفو ؛حالسلا ءانتقال ةنهارلا فورظلا لظ يف فرصت

 نطولا ةروص ءعسوألا ةروصلا نمض نكلو .قيقش نم وأ خأ نم ًاسجوت

 .ركذُي نزو الو اهل ةميق ال هنع عافدلل اعيمج انتاجايتحإ ؛هتاجايتحاو ريبكلا

 اناياضق لك يف فشاكتنو حراسصتن نأ يناوخإ ىلع تينمت مك
 قئثاو انأو ؛يتاناكمإ لكبو يتاقاط لكب كلذ ىلا تيعسو ءانرومأ لك يفو

 ىلا لوصولل اوعسو ؛هجوتلا سفن مهل ناك ءازعأ ةوخإ كانه هنأب دكأتمو
 .تاياغلا سفنو فادهألا سفن

 اذه نع عفادي ماوعأ ةينامث ىضمأ قارعلا نأ اهنمو ؛قئاقح كانه

 ...ءادهشلا مدقيو ءيبرعلا ماظنلا

 نأ اهنمو .هاسنن نأ انب ردجي ال ليمج .رطخلا نم يبرعلا نطولا يقي
 يتلا ةكرعملا تهتنا ام درجمب هنأ اهنمو ؛ًايوق ةكرعملا نم جرخ قارعلا
 يف ةوخإ عم يعيبط عضو يف انلعجي لوبقم لح ىلا يهتنت نأ لمأن
 شيوشتلاو هيوشتلا تالواحم تأدبو ءاوضألا هيلع طلست تأدب مالسإلا

 ملاعلا لك يف ناسنإلا ىدل ةيسفنلا ةئبعتلا نم ةلاح انشع ىتح ةءاسإلاو
 ةلواحم نم لقأ وأ رثكأ ناك هلك اذه نم فدهلا نأ دقتعأ الو .قارعلا دض

 يف ةدعاو ةديدج ةوقك هيلع ءاضقلل ديهمتلا امبرو هفاعضإلو هميجحت
 .ريبكلا يبرعلا نطولا

 اقتادهعتب يفنو دمتعن ال اننأ لاوحألا نم لاحب ينعي ال اذه

 ريغلا يضارأ لالتحا دض فقنو ةيبرعلا ةعماجلا قاثيم مرتحنو انتامازتلاو



 كانهو .ةلكشمو نآلا اهشيعن هاسأم كانهو .عقي امثيح ناودعلا دضو ةوقلاب

 :يلي اميف صخلتي ؟ ال مأ هزايتجإ يف حجننس له .ناحتما
 لحنف ةيادبلا ذنم ُتلواح امك ةمهملل ىدصتن نأ انه انناكمإب له

 ؟انبمفنأب انايامضق

 لوقنو لشفلا لايذأ رجن انه نم جرخن نأ ىلع مزع كانه له
 ؟انلكاشمو اناياضق ةجلاعمل نيلهؤم انسل نحن ملاعلل

 .ةحارصبو حوضوب هيلع بيجن نأ انب ردجي لاؤسلا اذه

 ءاعيمج جيلخلا يف انءاقشأ
 ةليوطلا نينسلا مهنيبو مهعم تشع ينأب تدعسو ظحلا يل ناك

 يف نحنو .مهبناج ىلا انفقوو انبناج ىلا اوفقو «ةفلتخم فورظ يفو

 اننأب زنعن «ةيبرعلا ةكرحلا نم ءزجو ءريبكلا نطولا اذه نم ءزج ندرألا

 شيجلا راعش زازتعاو رخفب هتماه ىلعو هسأر ىلع انم لك لمحيو دونج

 بيرق نم مهبيصي وأ مهملؤي امو انئاقشأ لكلو انناوخإ لكل نحن .يبرعلا

 ءانل رارقتسا مهرارقتساو ءانل ةوق مهتوق .ميمصلا يف انسمي ديعب نم وأ

 انلواحو .ةايحلا لاجم يف مدقت نم مهل هانمتن امو هونمتي ام ىلا مهلوصوو

 مهزع .هقيقحت ىلا لوصولل مهتمدخ يف مهاسن نأ رارمتساب لواحنسو

 ءانل الو مهل ال هلبقن ال مهلذ هللا ردق الو ءانزع

 :أدبت ةميركلا ةيآلا

 .امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط اذإ

 نأ لواحن نأ نم نآلا ىتح انكُم اننأب دجأ مل ةحارصب انه انأ

 !رمألا جلاعن
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 .ةفورعم ةيآلا ةيقب

 ..اهل تيدصت حالصإلا ةيلمع نكلو

 ل ؛:ةحارصبو ءينكلو ءتعطتسا ام لمعأ نأب ينوفقلك ؛يناوخإ ينفرشو

 فقوملا اذه يدلب ىلع دِخَأو , يلع َدِخَأو .تينمت ام زاجنإ نم نكمأ
 .ديدنتلابو ديدهتلابو بجشلاب ةيادبلا نم أدبن مل اننأ انيلع دِخَأو

 :ملاعلل لوقن نأ ىلا انب يدؤي ديدنتلاو ديدهتلاو بجشلا

 .اناياضق جلاعن نأ نم زجعأ نحن

 ايبرع ةيضق يف ةريخألا امبرو ؛ىلوألا ةرمللو يلاتلاب ردصتلو

 رارق اهنم ذُفنُي نأ رظتنن نحنو نينسلا تارشع .تردص يتلا لثم تارارق
 هذه ردصت ةلهذم ةعرسبو .ةيبرعلا ضرألا ىلع يبرعلا ناسنإلا سمي

 ؟ ريسن نيأ ىلا .تاكرحتلا هذه يرجتو تارارقلا

 فرصتيل لشفلاب هنم يهتنن نأ انه اذه انئاقل نم بولطملا له

 ؟ديري امك ملاعلا

 ؟ اذه ينعي امل لماك كاردإ ىلع نحن له

 «يسيرعلا نطولا اذه يف يبرعلا ناسنإلا عم ماجسنإ ىلع نحن له
 شيعن اننا له مأ ؟ هينامأو هتاحومط يف «هنادجو يفو «هلقع يف ؛هركف يف

 ؟رخآ ملاع يف

 بتعلاب ينولباق نيذلا جيلخلا يفو تيوكلا يف ةوخإلا ينحماسيلف
 ينم مكفقاوم مكل ركذأ لظأسو تلز امو تنك .مكيلإو مكنم انأ .ملألابو

 .هاسنأ الو ندرألا نمو

11 



 ءزجك ةيبرعلا ةوقلا هذه يتأت له ؛ةيبرع ةوق نع ثدحتن امدنع

 يفوأ تيوكلا يف ةيبرعلا ضرألا ىلع ايندلا ءاجنأ نم عمجتت تاوق نم
 انناسنإ نم لأسن امدنع بيج اذامو ؟ ةسدقملا انضرأ ىلع ؟ تيوكلا ريغ

 اهتادايقو تاوقلا هذه ةلص نم هسمليو هاريو هعمسي ام نع يبرعلا
 يف انئاوخإو ؛ندرألا يف نحن ههباجن يذلا رخآلا يجيتارتسالا فيلحلاب

 مِلاعُم نييغتل ةبرضلا هيجوتل دعتسي هازي يذلاو ءاهريغو رصمو ةيروس
 ؟نوكي ام رطخأ نم عضو يف انعضوو ؛ديدج نم ضرألا

 .ناسنإلا اذه ىقبي نكلو .يلاتلاب نوبهاذ انلكو ءبهذن دق

 ؟ متنأو انأ ءًاعيمج انع لوقُي اذام
 هيف يب يدون يذلا تقولا نم نوثالثلاو نماثلا ماعلا يهتني مويلا

 لقثب يسسحت ثيح نم تناك ةنس لك .ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا ىلع ًاكلم

 يف يبرعلا شيجلا ةدايق بيرعت فرش يل ناك .نينسلا تارشعب ةيلوؤسملا
 ميمأتو ريرحت كلذ عبت .١"يبرعلا نطولا يف راسملا حيحصتل ةكرح لوأ

 ":يجراخلا ملاعلل لوقنل نينسلا هذه لك دعب نآلا دوعن لهف .سيوسلا لانق

 رطيسيو نميهيو دوعيل لاجملا هل حسفنف ءاناياضق جلاعن نأ نم زجعأ نحن

" 

 يفو لب ؛يندرألا شيجلا. يف يوقلا ايناطيرب لجر ةلاقإ نيسح كلملا دصقي - ٠١

 ." كينح وبأ ' : ًايبعش ىمسُي ناك يذلا اشاب بولج ةيندرألا ةسايسلا ىلع ريثأتلا
 نيسح كلملا طالب يف يوقلا اهحانج نأب كاذنآ ةيناطيربلا ةموكحلا ترعش دقلو
 نع باشلا كلملا عاجرإ ةيسامولبد ةعرس ىصقأبو ليحتسملا تلواحف رسكنا دق
 .دوعولاو طوغضلا لكل ملستسي ملف هرارق
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 ءًايدام ريقف يدلبو .ةرم نم رثكأ اذه ىدارف ينم متعمسو ءتررك
 هذه يف .ةلتحملا يضارألا يف ةوخإلا نآلا كلذكو :حالسلا ىلا ةجاح يف

 ؛باهرإلاو ؛عيوجتلاو ءلتقلا دادزاو ءاهتاناعم تدادزا تاذلاب ةرتفلا

 تقولا يف ةهجاوملا يف ًارتموليك 48١ ىلع فقن نحن .ءاذيإلاو ءشطبلاو

 لوقأ ال .حالسلابو لاملابو تاربخلابو لاجرلاب ليئارسا هيف تمدقت يذلا

 ةياغ يف رمأو ءبيجع رمأ .ردحنن انأدب اننكلو ءانك ثيح انيقب اننأب

 .ةروطخلا

 تهجاو يننأب نآلا مهل لوقأو «ةرم نم رثكأ ىدارف يناوخإل تلق
 مل ام ندرألا كلذكو ؛ديدهتلا نمو حيرجتلا نم تاذلاب ةلحرملا هذه يف

 ام مهاسأ نأ يف يبجاوب ترعش ينأل الا ءيشل ال .ةقباس لحارم يف هباجأ

 اهقيوطتو ةلكشملا هذهل لح ىلا لوصولا فده ةمدخ يف تعطتسا

 .لبقتسملا هب يتأي ام يردأ الو .يبرعلا راطإلا يفو «ةنكمملا ةعرسلاب

 .يدلب ىلع ةلاع نوكأ نل ":ينم هومتعمسو هتلق ام ةيناث ةرم رركأ نكلو

 بعش هنأي رعشأ يذلا يبرعلا بعشلا فوفص يف يبرع يدنج نوكأس

 راطخألا ةهجاومو ؛هردق ةهجاوم يف ةليوط نينسل ةرم لوأل يبرع
 .تايدحتلاو

 يدؤنل انقفوي نأو ىضرلا لانن يك ًاعيمج انقفوي نأ هللا وعدأ
 نأ دعب مايألا نم موي يف ريخلاب ركذأ نأ ةايحلا هذه يف يانمو .بجاولا
 .ءيش لك يهتني

 ةيبلسلا هراثآ .ةعرسب روطتي ريطخ عضو قيوطتل مويلا انعامتجا

 وهو هقيقحت بجي ام ًاريخأ ةليوط لايجأل ةمألا هذه اهنم يناعت ىقبتس
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 ؛ةيبرعلا حورلاب عيمجلا بطاخي يذلا يبرعلا لحلا ٠ يبرعلا لحلا ضرأ
 اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإ :ةميركلا ةيآلا عم ًاماجسنار

 :ةيخيراتلا ةصرفلا توفت نأ لبق «ةيلاتلا لحارملا ىلا لقتنن نأ لبق ءامهنيب

 نيب اهباصن ىلا رومألا دوعتل ضرألا ىلع ةيضقلا لح ؛ باحسنإلا
 ضورفملا ناك يتلاو ةيقابلا ةريغصلا اياضقلا لك لحو « ةوخإلاو لهألا

 .... عوقو لبقو نآلا لبق لحُت نأ

 عباتي نأ ىلا ؛هتومضمو هلوطب نهكتلا عيطتسن ال ليجستلا يف عاطقنإ ]

 [ :هتملك ًامتتخم يندرألا لهاعلا

 ردب نوكي دق لاعفنا يأ ىلع ينوحماسو ءريدقتلاو ركشلا مكلو

 . ينم

 [:كرابم سيئرلا ]

 ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا كلم ؛نيسح كلملا ةلالج ًاركش

 [:عباتي كرابم سيئرلا ]

 ريشب قيرفلا ...ةدك لبق رودلا نيمل فوش

 ؟ينات ملكتي زياع ةلالجلا باحصأو ءاسؤرلا نم شمدقت ام دح هيف
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 [ :لوقيو هدي دسألا ظفاح يروسلا سيئرلا عفري انه ]
 .تحمس ول --

 [:ًالئاق دسألا سيئرلل ةملكلا كرابم سيئرلا يطعيف ]

 ظفاح سيئرلا ديسلا ؛هسفن ظفاح سيئرلا .ظفاح سيئرلا -

 ١4 ةيبرعلا ةيروس ةيروهمج ةملك

 «سيئرلا ةدايس

 ...دعب ةصاخ ًاليلق نوكيس يمالك

 [ .ًاريصق ناك هنأب مزجلا انل نكمي طيرشلا يف عاطقنا ]

 ااعاس دعب يل ةبسنلابو .اعيمج انل لمعلا نم لصاوتم...

 .تئافلا ليللا يف مونلا نم

 , ءادج ريطخو ءريطخ عضولا ءاوثدحت نم عيمج ركذ امك
 بطنا نم كرتي امم رطخأو .لقألا ىلع ضعب وأ ريثكلا روصتي امم

 .رطخلا نع نوثدحتي نيذلا انناوخإ ضعب ىدل سفنلا

 .ةلجترم ةملكلا تناك ١5
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 جرضخنو رطخلا نع ثدحتن امدنع مكحلاو جاتنتسالا اذه ىلا لصأ

 .رطخلا اذه مجح دسجي قيقد عابطنا ىلا ريشت ال ماكحأب

 تاملكلا ضعب ىلع تعلطا دقلو .اهيلإ انرشأ اذلك ةيلودلا تاريغتلا

 نع اوثدحت انه ةوخإلا نم ددعو .دادغب يف ةمقلا رمتؤم يف تليق يتلا

 .يبرعلا عضولا ىلع اهتاسكعنم ضعبو ةيلودلا تاريغتلا

 ديازتملا ينويهصلا ذوفنلا وه انل ةبسنلاب رمألا يف ام مهأو

 نيب نم انأ امبرو ءانضعبل نكمي ةجردل ؛تاريغتلا هذه ةجيتن يمانتملاو

 ةقطنملا هذه يف يلودلا رارقلاب قلعتي اميف هنأ روصتي نأ ضعبلا ءالؤه

 سرامت نأ .ربكألا بيصنلا وأ ربكألا رودلا بعلت نأ ةينويهصلا عيطتست

 .رارقلا اذه يف ربكألا بيصنلا

 تأرق امك انيدانت دقو .ةقطنملا هذهب رمألا قلعتي امدنع ءرركأ

 هذه انظقوت نأ ىلا انرثكأ ىدانت وأ انيدانت . كولملاو ءاسؤرلا ةداسلا ضعبل

 هذه عم ملقأتن نأ عيطتسن يكل تاقاطلا ءىبعنو مئازعلا دشنو فورظلا

 ةردقب انثدابمو انحلاصمو انسفنأ نع عافدلا نم نكمتن ثيحب تاريغتلا

 نأ نظأ الو .ةرم نم رثكأ هاجتإلا اذه يف تثدحت ًايصخش انأو .ةءافكو

 دودر وأ ةباجتسإلا ضعب عقوتي امنإو «نيرخآلا عميل طقف ثدحتي انم ًادحأ
 .نيرخآلا نم ةيباجيإلا لعفلا

 ءريخ اولءافت مهنأو اننأ دب ال اودانت وأ ءاودان نيذلا نورخآلاو انأ

 انضعب دنع تناك يتلا لامآلا هذه طسو يفو .ريخلا اذه مجح نكي امهم

 انلز امو سمألاب هلجأ نم انعمتجا يذلا ريبكلا ثدحلا اذه رجفنا ةضيرع

 .مويلا نيعمتجم
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 ءاج ةعاقلا هذه يف نيلوؤسملا دحأ نأ روصتأ نأ بعصلا نم

 :خأ قارعلا .ةوخإ انلكف .كاذ وأ يبرعلا فرطلا اذه ىلا زايحنإلا عفادب

 ةوخإلا اهلثمي يتلا نادلبلا عيمج وأ ةوخإلا عيمج نأش امهنأش :خأ تيوكلاو

 ةوخألا هذه ىلع انصرح ردقب :ييأر يفو .رمتؤملا اذه يف نودوجوملا

 «يلاتلاب ةيبرعلا ةمألا ىلع انصرحو «ةوخإلا ءالؤه ىلع انصرح ردقيو
 يف ًاعيمج نواعتن نأو «يئدبم عباط تاذ فقاومب كسمتنو كسمن نأ بجي

 جورخلا نم ادنكمت يتلا ىلثملا ةليسولاو ملسألا قيرطلا هنأل كسمتلا اذه

 .ةقيقشلا تيوكللو قيقشلا قارعللو انل لضفأو ةدئاف رثكأ وه امب

 تيوكلاب زتعن انعيمجو .اذه يف كشأ الو :قارعلاب زتعن انعيمج

 مهلكو .ءاطعلا ىلع هتردقو هتاءاطع ردقو هتاقاط ردق ىلع لك .ًاضيأ

 .ةدحاو ةمأ نم ةلصحملا يف اننأل لاغ انيلع

 يف نكن ملو '.دحاو بعش نم " :ًاقباس لوقن نأ اندتعا ايروس يفو
 يف قباطت كانه ناكف .ةيبرعلا بوعشلا حلطصم ىلع قفاون ىضم تقو

 ءانبأ مهلكو قارعلاو تيوكلاف راطإلا اذه يفو .ةمألاو بعشلا نيب انتايمست

 .دحاو بعش نمو ؛ةيبرع ةمأ نم ءزج ؛«ةيبرعلا ةمألا

 .هليصافتو يضاملا ىلا ةدوعلا ًاريثك ديفملا نم هنأ دقتعأ ال انأ

 نوكت نأ مهملا .ليصافتلا هذه نم ريثكلا عمس انم لكو ءاريثك تعمس دقو
 مل نحن .كلذك نوكت نأ انعطتسا نإ ؛ةدعاوو ةفداهو ةيعوضوم انتاشقانم

 «نيقيقشلا ةحلصم لجأ نم لمعنل انثج .كاذ وأ قيقشلا اذه ىلا زاحننل تأن

 ضعبل سيلو اهئازجأ لكب ةمألل نوزاحنم نحن يلاتلابو .ءاقشألا لكو

 نم ءيش وأ قيلعت ضعب يلوق يفو ءلوقأ نأ ديرأف انه نمو .اهتازجأ
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 يهو .نيملكتملا ةداسلا ضعب ثيداحأ يف تدرو تارقف ضعب ىلع قيلعت

 .لاح لك ىلع ةدودحم

 .يبرعلا راطإلا يف لحلا نوكي يكل صردن انلك لاحلا ةعيبطب
 اذه ىلا انيعادتو انوعد اذامل ؟ عامتجإلا اذه يف انعامتجإ ينعم ام نكلو

 هانسرادت يذلا لحلا وه ًايبرع ًالح ررقن نأ لجأ نم سيلأ ؟ عامتجإلا

 ؟ ًادغ اميرو ؛مويلاو ًاليلو ًاراهن سمألاب نيعمتجمو ىدارف

 ةجيتنب ردصيس يذلا انرارقو .يبرع لح لوح رودت انتاشقانم نإ

 نأ يعوضوملا نم سيل هنأ ىرأف اذهلو .يبرع لح وه تاشقانملا هذه
 اذه انعامتجا يفو انتاشقانم يف اننأكو ريوصتلا ىلع ةوخإلا ضعب زكري

 نأل ؛ةيبرع ريغ ةيلود تاهج وأ ؛ةيلود ةهج نم انيتأي ًايجراخ ًارارق ذفنن
 انم نوريثك ءانه نحن اننأل عقاولا وه سيل يتعانق يفو يريدقت يف اذه

 دقع ةرورضو ةيمهأ لوح فتاهلا ربع رشابم لكشب نيرخآلا عم اوثدحت

 لوحو هنأشب رواشتن نأ بجي ام لوحو راطخألاو رطخلا لوحو ةمقلا

 هذه ًاضيأ عباتن نحن اهو .انه ىلا يتأن نأ لبق انايحأ لولحلا ضعب

 رارقلاو انتاراوحو انتاشقانمف نذإ .ةقيقشلا رصم ىلا انئج نأ دعب تاشقانملا

 انأو .يبنجألا ةعانص سيلو «نحن انتعانص وه هيلإ لصن نأ دب ال يذلا

 ضعب هيجوت يه مهتبغر نوكت نأ وأ اونوكي نأ اوثدحت نيذلا ضعبب أبرأ
 يف امب رمتؤملا اذه يف لكلل ىتح وأ رمتؤملا اذه يف ضعبلل ءاوس مهتلا

 .كلذ ىلا هبنتي نأ نود ًابلاغو ءنود هسفن ملكتملا ىلع دتري ام كلذ
 نأ عيطتسن نلف ءمهولا نم ةلظملا هذه لثم تحت انشع ول ذإ

 .ًائيش لمعن
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 .بناجألا جرخي نأ ىلا فقن نأ بجي نذإ .نودوجوم بناجألا
 نم كلمن ال اننأكو .بناجألا جرخي مل ام ءيشلا ثدحي الأ بجي

 ال .بئاجألا جارخإ وهو ؛هكلمن ال يذلا ديحولا رمألا اذه الا ًائيش رمألا
 كلمن اننأكو رمألا ةياهن يف انمالك يحوي امنإ ةيتاذلا ةيبرعلا اننوؤش كلمن

 .هنأشب قفتن وأ نآلا هذخأن رارقب بناجألا جرخن نأ

 ىلا انئجو .انتدارإ ءلمب ًارارحأ ةعاقلا هذه يف انمالك لوقن نحن
 نيعوفدم ريغ انتج ًاعيمج اننأ حجرأو .انتدارإ ءلمب ًارارحأ ًاضيأ انه

 .يبرع رارقلاف ررقن نحن املاط :رركأل دوعأو .ديفي امب جورخلاو لمعلل
 .يبرع لحلاف لحلا ررقن نحن املاطو

 اهلثمت يتلا لودلا نيبو ايروس نيب نأ نوفرعي انه عيمجلا نظأ
 ةقطنملا يف ًارخؤم تدجو يتلاو ءاهيلإ نوريشت يتلا ةيبنجألا ىوقلا هذه
 . ةليوط نينس ربع ليوط مهافت ءوس ةلودلا هذه نيبو ةيروس نيب .ةيبرعلا
 نم ةبقاعمو ةلودلا هذه لبق نم ةبقاعم ةظحللا هذه ىتح تلاز ام ايروسو
 امك ماه ءيش لك ءارش انيلع روظحمو .ةكرتشملا ةيبروألا قوسلا لبق
 ددصب انسلو ةحاسملا ةعساو تابوقعو ءمهسيياقم بسحبو ٌماهلا نوري
 يف ردصت يتلا باهرإلا ةمهت اهتمدقم يفو .نآلا اهدادعتو اهحرش
 نأ ردقأو .رخآو نيح نيب يرود لكشب ةيبرغلا رئاودلا ضعب تالجس
 كيرش اهل ؛ديحولا دلبلا يه ءايبيل ءانثتساب مهللا ديحولا دلبلا يه ايروس
 هذه ىتحو ةليوط نينس ذنم باهرإلاب مهتت ترمتسا يتلا ايبيل وه ديحو
 ءاقللا اذه يف ءيبرعلا خانملا اذه يف انه دكؤأ نأ ديرأ يننأ مغر .ةظحللا
 دض لظتسو تناك لبقتسملا يفو نآلاو يضاملا يف ايروس نأ يبرعلا



 يف ًارارم انحرط دقو .باهرإلا موهفمب قلعتي رمألا نكلو .باهرإلا
 موهفم ديدحت يف ًاعيمج كراشنو ؛يلودلا عمتجملا ددحي نأ قباسلا
 ىلع قبطنت يتلا سيياقملا يه ام ؟ يباهرإلا لمعلا وه ام .باهرإلا

 اذامل ؟ انرارصإ اذامل ؟ يباهرإ لمع هنأب مكحلاب مسحن نأ نكمي لمع

 ةفطنملا هذه يف نحن عارص يف اننأل ؟ ديدحتلا نم دب ال هنأ ىلع انررصأ

 .لبقتسملا يفو ثارتلا يف ءيسش لكو اسننايكو انضرأ فدهتسي ودع عم
 لثم .ةددعتم حافك بيلاسأو ًالامعأ انم مزلتسي عارصلا اذه ؛لاضنلا اذهو

 ةئيه يف كلذ رثنلف .ًاباهرإ اهيمسي مهضعب بيلاسألا هذه لثمو لامعألا هذه

 نم هنم دب ال يذلاو مزآللا لمعلا نيب قرفن نأ عيطتسن يكل ةعساو ةيلود

 ءيموقلاو ينطولا لالقتسإلا نع ؛تاذلا نع عافدلا لجأ نمو ريرحتلا لجأ

 نحنو .باهرإلا مسا هيلع قلطن نأ نكمي يذلا يمارجإلا لمعلا نيبو

 لمعلا ةسرامم نع فقوتت نأ ناك ايروس نسم بولطملا نأ فرعن

 رمألاو .لمعلا اذه سرامي نم لكل معدلا فقوت نأو ءاهتاذب يررحتلا

 اذه رهوجب «ةينويهصلا نيبو برعك اننيب عارصلاب قلعتي يساسأ لكشب
 .ةينيطسلفلا ةيضقلا :عارصلا

 كلذ لعفت نأ يونت الو ؛مواست مو عبت مل ايروس لاح لك ىلع

 مسيق اهنأل ًاعيمج مكميق يه يتلا اهئدابمو اهميقل ةبسنلاب لبقتسملا يف
 ةيونعم ميهافم نم يضاملا اذه هلمحي ام لكب قيرعلا يضاملا ميق ؛ثارتلا

 ةداسلا نسمو انه انتالمز نم ريثكلا نأ نظأ ال .ةيدام تالولدم نمو

 يف برعلا نينطاوملا نعو عيمجلا امبرو مهسفنأ نع اولوقي نأ نوعيطتسي

 طغض تحت شقانتنو شقانن نأ حصي الف انه نمو ءانأ هلوقأ ام مهراطفأ

 الا



 ىلا لصو نم مهنم ناك ءاوس برع ريغ نورخآ هديري ام زجنن اننأ

 يف ةلماك انتيرح ذخأنلف اذهل لصي مل نم وأ ةيركسع تاوق لكشب ةقطنملا
 اندتعا نحن .هعقوتيل نكي مل ًادحأ نأ ضرفأ ال ثدح رجفنا .انئارآ ءادبإ

 ىنمتن .ةيبرعلا ةايحلا يف ًايداع ًارمأ حبصأو .فلتخن نأ ةيبرعلا اندالب يف

 يضاملا يف هانيناع امم ملعتن نأوأ كردن نأو هزواجتن نأو هيلع بلغتن نأ

 نم تقو يتأيس هنأ روصتن الا انيلعو ءدب ال نكلو .ةداعلا هذه ةجيتن

 اذه حص نإ ءرّضحن نأ مهملا نكلو .فالخو داهتجا اننيب نوكي ال تاقوألا

 «بولطملا وه اذه .تافالخلا ةجلاعم بيلاسأ " نرصعن " نأ يأ «ريبعتلا

 .اهروطت ةيرارمتساو ةايحنا عقاو عم مءالتي نأ نكمي ام اذهو

 لثم ىلع دتعن مل انذكلو داهتجإلا ىلع اندتعاو فالخلا ىلع اندتعا

 نم فورعم وه ام ىلع ًابيرغو ًاديدج نظأ ام ىلع ناك .ثدح ام
 ةيملاعلا برحلا دعب ددحم لكشبو .نرقلا اذه ةيادب ذنم لقألا ىلع ءانتافالخ

 ال «نآلا وه امك هتاليودب وأ هلودب يبرعلا نطولا نوكت نأ دعب يأ ؛ىلوألا
 انأ ينرمغي وأ ءانرمغي ةرتف يف ترشأ امك ًاضيأ ءاجو .ًالثامم ًاثدحركذأ

 رطخلا نأل يدجلا نماضتلاو كسامتلا ىلا نورتاس اننأ روعش لقألا ىلع

 يأ نم ريثكب ربكأ رطخلا اذهو .ءانثتسا نودب انعيمجل حضاوو نيب

 عم ةنراقملاب ًامامت رفصلا نم برتقي ربك امهم اننيب فالخ لك لب ءفالخ
 ءاهيف انأ رود الو ثدحت ةياودلا تاروطتلا هذه نأو ةصاخ :؛تآ وهام

 ثادحإ يف ًاضيأ امنإو روطتلا لالغتسا يف طقف سيل رود انودعل امنيب
 ءروطتلا ثادحإ يف الو روطتلا يف ال انل رود ال ءًامامت انسكع .روطتلا

 :ةريثك ةريطخ رومأ ىلا انه قرطتأ نأ ديرأ الو .روطتلا لالغتسا يفالو
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 وأ :رخآ ىلا يجولويديا عقوم نم تلقتنا لود طقف سيل روطتلا اذه نأ وه

 «كاذو ركسعملا اذه نيب يلود قافو ثدح وأ رخآ ىلا يسايس عقوم نم

 تشدح يتلا ةيميقلا ةيسفنلا ةيركفلا تاريغتلاب رمألا قلعتي ًاضيأ امنإ

 هذه ضعب يف تاركسعملا هذه ضعب يف دعاصتمو رمتسم لكشب ثدحتو

 اهنأل ًاديدج ًاريطخ ًاريبك ًائبع انيلع لكشت نوكتت يتلا ميهافملاو .لودلا
 رزاجمو تاوادع ىلا مهدشتو اندشتو .ىضم خيرات ىلا مهدشتو اندشت

 لحارم نم تضم ةلحرم يف مهنم نيريشثكلا نيبو اننيب تثدح حباذمو

 ىلع لظنسو ء؛نآلا ىتح انك .ميهافملا هذه ىلا ثدحي دادترإلاو .خيراتلا

 دق نكلو .ًاريبك ًارطخ لظتس يتلا ةينويهصلا رطخ نع ثدحتن لاح لك
 مكضعب نأ فرعأ يننأل تاراشإ ريشأ نأ ديرأ انأو «هيلإ ترشأ اميف نوكي

 نم ًائيش ديرأ الو سورد ءاطعإ ددصب انه انسلو .للملا ضعب هبيصي امبر
 انلك مهملا .ذيمالت انلكف ًاذيملت تنك نإو .ةذتاسأ انلكف ًاذاتسأ تنك اذإف .اذه

 .هعم نواعتي انلكو رخآلل مدقي

 كانه نوكيس لبقتسملا يف هلكشت نأ نكمي امو ميهافملا هذه يف

 كلت نم ريثكب رطخأ نوكت دق .اهمسإب سيلو اهنومضمب ةديدج ةينويهص

 ترصتناو اهانهجاو يتلاو ليوط نمز ذنم اهنع ثدحتن يتلا ةينويهصلا
 رطخألا ةوطخلا يهو .نيطسلف ضرأ ىلع ةيداملا اهتدعاق تماقأو انيلع
 عضو تارفلا ىلا لينلا نم ةلود قيقحتب ينويهصلا ملحلاو .بعصألاو
 ضرأ ىلع اهتحاسم ترغص امهم هتلود ماقأ امدنع ةيساسألا ةينبلا

 .ةبوعص اهيف رومأ ينويهصلا ملحلا قيقحتل ًابرغو ًاقرش زفقلاف .نيطسلف

 فر



 ةلود سيسأت ىلا ىعسي وهو همامأ تناك يتلا كلت نم ريثكب لقأ اهنكلو

 ثدحلا ةبارغ تناك وجلا اذه يفو ؛ثدحلا رجفنا وجلا اذه يف

 .ًاضيأ

 ال .ديجمو ريبك تيوكلا يف انبعشو .ديجمو ريبك قارعلا يف انبعش
 هئامتناب ؛:ةبورعلا هذه ىلا هئامتناب ريبك مهلك .نآلا همجحب ريبك انه ينعأ

 يتلا ثارتلا رصانع لك ىلا هئامتناب ءاهيلإ ًاعيمج يمتنن يتلا ةيموقلل
 وحن داشرإلاو ةوقلا رصانع يقتسن ًاضيأ اهنمو هنمو .يضاملا اذهب انطبرت
 .ًالضاف هديرن لبقتسم

 هنع ثدحت يذلا رطخلا ىفالتن نأ ديرن نحن .ةحضاو رومأ كانه

 انناوخإ ضعبو .قيقشلا قارعلا ةمدقملا يفو .رطخ يف انلك .انتوخإ ضعب

 قارعلا لوقأ امدنعو .يأرلا يننوكراشي اوثدحتي مل نمم وأ اوثدحت نمم انه
 بيصي ررض نع انسفنأ وأ انسفن لفغن نأ عيطتسن نلف .ةمدقملا يف

 الف ءانبيصيو قارعلا بيصي ًاريبك ًارطخ كانه نأ روصتن امدنعو .قارعلا
 كلذ قيقحتل ىعسن نحنو ثبعلا نم ييأر يفو .هبانتجا ىلع لمعن نأ دب
 دحأل تلق دقو .متئج نيذلا نويبرغلا اهيأ اوجرخا :وه لحلا نأ لوقن نأ

 :مويلا هعم ثدحتأ تنك يذلا ءالمزلا

 هتاوق ةداعإ وأ هتداعإو شوب عانقإ عيطتسأ نأ ينم بلطت تنأ -

 انعنتقا اذإ اذه .ًايبرع اخأ عنقن نأ هيف عيطتسن ال يذلا تقولا يف هدالب ىلا

 .لحلا وه هنأ
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 ؟ ةقطنملا ىلا تاوقلا هذه تءاج اذامل .انديب رمألا ءانديب رمألا

 اوناك ولو هدالب ىلا بناجألا يتأي نأ بغري نم اننيب نأ دقتعأ ال انأ
 نكت مل ام هدالب ىلا يبنجألاب يتأي دحأ الو .ءاقدصأ اوناك ولو ءءاقدصأ

 ةوخإلا ضعب ًاضيأ تالاحلا لك يفو .ًادج ةيساق ةرورضو ؛ةرورض كانه
 راطقأ ىلا ؛ةقطنملا ىلا ةيبنجأ تاوقي اوتأي نأ اورطضا يضاملا يف

 اذاملف .يبرع رطق نم رثكأ ىلا امبرو ؛ةرم نم رثكأ امبرو .ىرخأ ةيبرع
 ؟ ركذأ امبسح رطخألا يهو ؛ةرملا هذه فقوتن

 'اذاملف .لكشلا اذهب ةرطخ ًايموق رومألا نكت مل يضاملا يف

 انضرتفا.اذإ اذنك ؟رمألا اذه دنع ريبك.رطخ يف نحنو ةرملا هذه فقوتن

 ْ .هتحص

 راطقألا نم لوألا قسنلا يف ايروس :ىرخأ ةرم ركنأل دوعأ

 ءامومع يبرغلا ركسعملا نيبو اهنيب تاقالعلا فصن نأ نكمي يتلا ةيبرعلا

 نكلو .ًادج نكلو ؛ةدراب .ًادج نكلو «ةرتاف اهنأ نم رثكأ لوقأ نأ ديرأ ال
 ام ةجيتن رطخلاب اورعش تاوقلا هذه ءيجم اوبلط نيذلا انتوخإ ضعب
 امل عيرس لكشب ةنينأمطلا مهل ققحن نأ نحن انعطتسا ول ييأر يفو .ثدح

 ناك امل ركبم تقو يف انلواح ولو :لوقأ انأو .تاوقلا هذه اوعدتسا

 ةيئانثلا انتاقالع يف دئاسلا وجلل ًارظن ةنينأمطلا هذه ققحن نأ انتعاطتساب

 ال ام ْلّمَحُي بناج نم فرصت لك نأل .يبرعلا نطولا يف ةيئانثلا ريغو

 يف نكن مل اذهلو .رخآ يبرع بناج نم ينعأ ءرخآ بناج نم لمتحي

 دي الو ءانئاقشأ ضعبل ةنينأمطلا رفوي امب ًايدام فرصتن نأ عيطتسن عضو
 اهتدايس انم ةلود لكل .ةدع لود نحن ءةدحاولا ةمألا ءانبأ نحن اننأ ركذن نأ



 ضرعتت اهنا رّدَقَت وأ ءضرعتت امدنع لقألا ىلع قحلا اهلو ءاهلالقتساو
 دق .ثدح ام اذه يريدقت يفو .ًامئالم هارت امب فرصتت نأ ريطخ رطخل

 يعدتسي مهاد رطخلا له .قفتأ ال دقو ؛ةوخإلا ضعب عم مييقتلا يف قفتأ

 ىلا ةوخإلا ضعب عفد يذلا وه قلقلاو رطخلا نكلو .يعدتسي ًالوأ ؟ اذه

 نأ ًاعيمج انقح نم سيلو ءيقح نم سيل ةينوناقلا ةيحانلا نم .بلطلا اذه
 لكشت ال نأ نيينعملا ةوخإلا نم طقف بلطن نأ انقح نم .اذه ىلع بساحت

 يف ًافرط اونوكي ال نأ .رخآ ًايبرع ًارطق فدهتست ال وأ ؛تاءارجإلا هذه

 رمألا اذه تمهف امكو ردقأ امكو .رخآ ييرع رطق دض ةريرش تالامتحا

 ةينفلا رومألا صضعب يف ةكراشملل بلط وه بلطلاف .رابتعإلا نيعب ذوخأم

 اومجوه اذإ نيينعملا ةوخإلا نع عافدلا يف ةمهاسملل وأ عافدللو ء«ةهج نم

 .تليق يتلا ةملكلا يف وأ تاملكلا يف حضو ام اذهو .ىرخأ ةهج نم

 تايطعملا رفون نأ نيرداق ريغ نحنو ةيبنجألا تاوقلاب أدبن اذامل
 ؟ نيرداق ريغ اذامل ؟ نآلا ةيبنجألا تاوقلا هذه بحسل ةمزاللا

 يسف ءرارقلا يف انهو .حيحص .نوقلق انناوخإ ضعب نأل الوأ

 عيطتسي انم دحأ ال نكلو .ةيبرع تاوق ىعدتست نأ حارتقا رارقلا عورشم
 ثيحب اهرفون نأ عيطتسن اهمجحب ةرداق ةيبرع تاوق كانه نأ لوقي نأ

 كانه نوكت نأ بجي ءيرظن ةهجو نمف « اذه عمو .ًامامت ةنينأمطلا نمؤت
 اومحو اوؤاج بئاجألا نأ ًايخيرات انيلع لجسن ال يكل ًاضيأ ةيبرع تاوق
 تناك ولو ىتح «ةمهاسملا نكت امهم مهاسنلف .نوجرفتم نحن امنيب انل ةوخإ
 .ةيزمر

 ع



 اوؤاج نيذلا مه بناجألا سيلو بئاجألاب ءاج يذلا وه ثدحلا

 اوؤاج نيذلا بناجألا .نآلا ةقطنملا يف نيذلا انه بناجألاب ينعأو .ثدحلاب

 .ةقطنملا ىلا مهب ءاج يذلا وه ثدحلا امنإ ؛ثدحلا اوثدحُي مل ةقطنملا ىلا

 لاحلا ةعيبطبو «ةئيس مهاياون تناك اذإو .ثدحلا جلاعنل ببسلا جلاعنل نذإ

 انرمغتسا نحن .نمزلا ليوط ًالالقتسإ شعن مل نحن .نيرذح نوكن نأ بجي
 اذه نكلو .رابتعإلا نيعب هذخأن نأو ًامئاد اذه ركذتن نأ دب الو .ًاليوط ًانمز

 يفالت .راطخألا انيفالت رذحلاو رطخلاب روعشلا درجم نأ ينعي ال

 «لحنل نكمي ام عرسأب بناجألا ءالؤه جرخي نأ اندرأ اذإو ءراطخألا

 ؛لوقلل دوعأو ةعيرذ يقبن ال يكل نكمي ام عرسأب ثدحلا اذهل ًالح دجونل
 بحسنلف .ىوقلا هذه لبق نم ةريرش ةبيرغ اياون كانه تناك اذإ ةصاخ

 .اهنومدختسي دق ةعيرذ ةيأ

 ةقحاس ةيرثكأ نأ ضرتفأ يردأ تسل ءانرثكأ ءانعيمج نظأ ءنظأ

 ةلود نأ ديرت ال .ًامئاق دعي مل تيوكلا نأ لوقت نأ ديرت ال لقألا ىلع
 .هرقنو ثدحام ىلع قداصنل انتج اننأو «تلاز دق تيوكلا

 نم لك ىرحألاب لب سكعلاب ؛دحأ نم عمسأ مل يننإ «متعمس امك
 نم ًاوفع ؛قارعلا نم باحسنإلا :نولوقي اوناك يلإ اوثدحت وأ مهيلا تثدحت

 دحأ يل لقي مل .دوعت نأ بجي ةيتيوكلا ةيعرشلاو متي نأ بجي تيوكلا

 ذاقنإو انل ذاقنإ اذه يفو .اذه ققحنل نذإ .ءارآلا براضت مغر كلذ فالخ

 كانه ناك اذإ :لوقلل دوعأو .راطخألا ةمدقم يف ءةمدقملا يف قارعلل

 نأ انم يضتقي اذهو.اعيمج انيلع نوكت نأ دب الف قارعلا ىلع ةرماؤم
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 ام انبيصيسف اننيب ناك امهم .قارعلا يف انئاقشأل ةصاخو «ةحارصب ثدحتن

 .ريخف ًاريخ نإو ؛ىذأف ىذأ نإ .مهبيصي

 ام ىلا تيوكلا ةلود ةدوعو باحسنإلاب أدبي رطخ لكل يدصتلا
 نل ةقيقحلا هذه قوف زفق يأو .ةجلاعملا ءايو ءاب فلأ وه اذه .هيلع تناك

 نلو نماضت اننيب ققحي نل .قالطإلا ىلع لاب تاذ ةجيتن ةيأ ىلا انلصوي

 رطق يأو ايروس ذقني نلو .رطخلا نم قارعلا ذقني نلو «ةقث اننيب قفحي

 هيخأ عم خألا ةحارصب «ةحارصب ثدحتنلف نذإ .رطخلا نم رخآ يبرع

 دق ةرارشلا رجفنت امدنعو .ريبكو مداق رطخلا .هيخأ ىلع خألا صرحبو

 انلوق نكيلف .ًانايحأ ةمودعم امبرو ؛ةليلق رخآلا ضعبلل انضعب انتدئاف نوكت
 :؛بسانملا تقولا يف بسانملا انفرصت نكيلو ,ءبسانملا تقولا يف بسانملا

 تاوقلا جرخت نأ بجي هيلع تناك ام ىلا تيوكلا ةدوع درجمب هنأ ررقنلو

 يفو .دحأ رمألا اذه ضراعي نل يريدقت يفو .ةقطنملا ىلا تءاج يتلا

 ؛تاوقلا اولسرأ نم ديب وأ ,...تناك ءاوس تاوقلا ديب نوكي نل يريدقت

 نوعيطتسي يتلا ةعيرذلا مهديب نوكي نل ؛ةئيس وأ ةنسح مهاياون تناك ءاوس

 اننطو يف مهديرن ال افويض ءاقبلا اهب نوعيطتسيو ؛مهبرأم قيقحت اهب
 .يبرعلا

 يسبرعلا قدصب يننكلو اذه نم رثكأ لوقأ نأ ةوخإلا اهيأ ديرأ ال

 يف وهو .لغز هيف سيل بلق نم ثدحتأ ثارتلاب نمؤملا قدصبو ءليصألا

 ذقنن نأ بجي .رخآ ءيش يأ ىلا هنم ةراهطلا ىلا برقأ تاظحللا هذه

 امك دوعت نأ بجي تيوكلا :حضاو قيرطلاو .ركبمو عيرس تقو يف انسفنأ

 ءيكل لضانن نأ بجي ًاروفو .اهيف ام لكبو اهتموكحب ءاهضرأب تناك
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 فورظ انترطضا يتلا ةيبنجألا تاوقلا جرخت وأ جرخي يكل ًاعيمج قفتنو
 سيئرلا خالل ًاركشو «عيمجلل ًاركشو ءاهب دجنتسن يكل ةرباع نوكت نأ لمأن
 .كرابم ينسح دمحم

 [:كرابم سيئرلا ]

 نيساي هط ديسلل نآلا ةملكلاو .هتملك ىلع دسألا ظفاح سيئرلا ديسلا ًاركش

 .قارعلا ءارزو سيئر بئان ؛ناضمر

 ١٠.ناضمر نيساي هط ديسلل ةيئاثلا ةملكلا

 «سيئرلا ةدايس

 ةهجو يف ًاحضاو ناك يذلا ءهب تثدحت امب ءافتكإلا يدوب ناك

 ةحورطملا ةلكشملا ةهجاومل ةديفم اهدجن يتلا ءىدابملا ىلا ةفاضإ انرظن

 يقلن نأ بجاولا بلطتي رومأب ضعبلا ثدحت نكلو .رمتؤملا اهشقاني يتلا

 عم هبرح يف ًايلام همعدو قارعلا عم فقو تيوكلا نأ ليق .اهيلع ءوضلا
 لكلا نكي مل اذإ ةيبلغألا ءلكلا دقتعأو ؛يلاملا معدلا لك :حضوأ .ناريأ

 ىلاو ًايصخش ّيلاو سيئرلا نم بلطو .قارعلا ىلع نويد لجسم فرعي
 انموي ىلا بجتست ملو «نويدلا هذه يف رظنلا ًايمسر نيصتخملا ءارزولا

 .ملكتملا دي يف قاروأ ىلع ةنودم تاظحالم ىلع ةملكلا تدمتعا - 4
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 رامعإ ةلمح يف تعفذ رالود نييالم ةرشع طقف نيد لجسُي مل «ةقدللو .اذه

 لبق نم عفد ناريا لازلز يف ؛فرعن نحنو .ضرأ تحبصأ يللا وافلا
 امو .اهدايعأ تيوكلا تعطقو «غلبملا اذه نم تارم رشع نم رثكأ تيوكلا

 قوعمو ريسأو ديهش نويلم نم برقي ام مّثقو رامد نم قارعلا باصأ

 نم ةبسانم يأ يف ةيمسرلا ثاسرامملا عطقت نأ قحتسا ام أدبأ دوقفمو

 فرعي مكلكو .كانه تبهذ نونامثو عبس ماع يف ًايصخش انأو .تابسانملا

 ضعب ةحاسم نع ديزت قارعلا يف يضارأ ةلتحم تناك نونامثو عبس ماع

 ةنس هنأب ناريا ماكح رارق بسح ماعلا كلذ ناكو . ًايلاح ةدوجوملا راطقألا

 تبهذو .قارعلا ىلع ءاضقلا وه ءًايمسر نلعأ ؛مسحلا ينعيو .مسحلا

 لاتقلل طقف ةحلسألا نويد ؛نوبيدلا اهيف بوتكم ةقيثو يعم ناكو ًابصخش
 تلقن دقو .نيفيرشلا نيمرحلا مداخلو تيوكلا :نيبناجلل طقف هتمدق
 نع حضاو لكشب هئايتسا نع رّبعو نيفيرشلا نيمرحلا مداخ ىلا ةثداحلا

 يف نآلا ةدوجوم ديكأتلاب مئاوقلاو ءليصفتلاب مهل تركذ .تيوكلا فقوم

 ةعست يه عفدت نأ بجي يتلا ةينويدملا ؛حالسلا تاقحتسم نأ «نيدلبلا

 طفنلا دراوم لكو .نونامثو عبس ماع فصن يف فصنو تارايلم

 طفنلا راعسأ يف ثدح ام نوفرعت امك نأل .طقف تارايلم 4 يه يقارعلا

 ةنس يهو لاتقلا ةلجع رادت فيكو ؛ةيقبلا ددست فيكف .تقولا كلذ يف
 ؟ بعشلا لكأي اذامو ءمسحلا

 دعيو .تيوكلا ةنزاوم يف زجع كانه نأ نيبت ةليوط ةشقانم دعب

 رالود نويلم نيرشع صيصخت كانه نأب انغلبأ ًابيرقت رهشب يتدوع
 .ةيقارعلا ةدايقلا لبق نم ًاعبط تضفرو .قارعلل



 ال يتلا كونبلا سيلو :كونبلا هتنلعأ ام عوبسا لالخ مويلا عمسنو

 يهو ةمختم يه يتلا نابايلا اهنم .رايلم 5١١ نع ديزي ءاهماقرأ نلعت

 .كانه تبوكلا نم طقف رايلم نيرشع اهيف دوجوم «ملاعلا لود يف رمثتست

 يناكسلا لقثلا راطقأ ةيسايس تامزأ نم يناعت نآلا ةيبرع راطقأ كانهو

 ىلع فقت نأ نكمم «ةيداصتقإلا تامزألا ببسب ةيسايس تامزأ ؛خيراتلاو

 ايكرت مكاح ىلا موبيلا عفدُيو .رالود رايلم وأ رالود رايلم فصنب اهلجرأ

 اذه يف .يقارعلا بعشلا قازرأ عطقيل ءطفنلا بوبنا عطقيل رالود يرايلم

 كانه ضرألا نعو فرشلا نع عافدلل نكلو «تارايلملا عفدت ضرغلا
 تاكرشلاو ةينبألا تارامثتسالا تارايلملا ريغ نم اذه .ةينازيملا يف زجع

 يف قارعلا نأب لاقُيو ؟ سيئرلا يديس لدع اذه وه له .اهفرعي انلكو
 نطاب يف يذلا طفنلا له .نوعلاو ةنواعملا هل مّدَق تاونس ينامثلا برح

 لك يفو رطق يفو ةكلمملا يفو نييتيوكلاو نييقارعلا لمع نم ضرألا
 ميان مهبعش ناك طفن مهدنع ام نيذلا راطقألا ةيقبو طفنلا اوجرخأو ناكم

 بعشلا لك كلم وه ؟ طفنلا اوعنصيو طفنلا اوعلاطي اوردق امو نالسكو

 ال نكلو .يواستم لوقأ الو ؛ءلداع لكشب هدراوم عزوت نأ بجيو يبرعلا

 ةيناكسلا ةفاثكلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا كانهو ةدحاو ةمأ نحن لوقن نأ زوجي

 كانهو ءراشتنإلا ةعساو ةرح ةنهم حبصأ لوستلاو ؛ةعاجمو رقف شيعت

 .كونبلا يف ؟ نآلا يه نيأ .لايخلا وأ ةمختلا دح ىلا لصت ةيبرع لاومأ

 .ليئارس يف عورف اهل اهلك .كونبلا اهتدمج

 ؟ عئادو اهيدل نوكي نأ ىلا ةجاحب نابايلاو اسنرفو اكريمأ له
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 ةلالج اهيف ثدحتو .هنايكب حيطت داكت ةيسايس ةمزأ هجاوي ندرألا
 ناك ام لك .ثيدحلا اذهل مهلك سانلا برغتسا لكشبو ةرارمي نيسح كلملا
 ًاضيأ نكلو .يندرألا رانيدلا رعس نسحي يكل ةعيدو رايلم فصن هديري
 كونب يف رانيد رايلم نيرشع عضن نكلو .ةينازيملا يف زجع كانه ناك

 كونب يف وأ ءملاعلا يف دحاو مقر ةيلاملا دئاوفلا هيف يتلا نابايلا «نابايلا
 .رخآ عوضوم اذه اكريمأو ايناطيرب وأ اسنرف وأ ايناملا

 خذبي امهدحأ نيقيقش نيب ماثولاو بحلاو رارقتسإلا دوسيس له
 اذه ءانبأ نأل وه كاذ وأ رطقلا اذه رقف ببسب له ؟ لوستي رخآلاو لاملاب

 لك .سكعلا لوقأ انأ . أدبأ ؟ نولمعي رطقلا اذه ءانبأو نولمعي ال رطقلا

 اهيف يتلا راطقألا نم رثكأ نولمعي مهؤانبأ طفن اهيف دجوي ال يتلا راطقألا

 لك يف ةنواعملا بلطي مل نوملعت امك قارعلاو .قارعلا اهنمو .طفن

 امم لقأ يهو هناوخإل نكمتي ام هنع ًامغر مدقي ناك وه لب فورظلا
 حالسلا ءارشل تارايلملا تائم قارعلا مدقو .برحلا نكلو .نوقحتسي

 برح تاونس ينامث لالخ لمحت ام بعشلا لمحتو .ضرألا نع عافدلل

 .عونلا اذه نم ًابرح لخدت مل ةيبرع ةلود يأ دقتعأو .ةيلاتتم
 ًايدام قارعلا ىلا نوعلا اومدقو اوفقو مهنأب لاقي اذه لك يف

 ؟ فيك .عفدت نل نويدلا هذه نأ كل لوقأ ًايصخش ينأ مغر نويد نولوقيو
 نكمي ال نأل نويد يه ناوخإلا انل مدق ام نأب بعشلل لوقن نأ عيطتسن الو
 .ةعماجلل اهانلسرأ يتلا ةركذملا يف الإ ءيبرع نطاوم يأ اهقدصي نأ

 .سانلا ءىجوفو .مايأ لبق تعزو
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 فوقولل ةريثك ةلثمأ ءءيش طسبأ ءسيئرلا يديس ءيوجلا طخلا
 دعب فقوأ صاخ يوج طخ يف .تيوكلا نيبو اننيب فقوت يذلا ءانبناج ىلا

 مل .هحتفب بلاطن اذبه انموي ىلاو برحلا ءاهتنا دعب .ةرشايم برحلا

 ردص مويلا سفن يف .ريبك فيضك تيوكلا راز يتيالو نكلو .اوقفاوي
 تاقافتا ىلا ةفاضإ ؛تيوكلاو ناريا نيب يوجلا يحالملا طخلا حتفب رارق

 .ىرخأ

 نودوجوم ةداق مهنمو يبرع ردصم نم رثكأ نم ةدكؤم تامولعم
 ةريزج يف لازنإب موقتس وافلا لالتحا دعب ناريا نأب عامتجإلا اذه يف

 انبلط .ًايئاهن هيلع رحبلا قلغتو قارعلا نم ةيبونجلا ةقطنملا لزعتل نايبوب
 .لازنإلا عنمت يكل ةصاخلا تاوقلا وأ نييلظملا نم رثكأ وأ ءاول لسرن نأ

 .ءيشلا اذه ضفر

 راطإ يف ًاضيأ اهانلمحتو اهب انلماعت يتلا ةغيصلا يه هذه

 رمألا لصي امدنع نكلو .ريغصلا ىلع ىدتعا ريبكلا نأب لاقي اليكل ةوخألا
 نيذلا دونجلاو ءادهشلا لئاوع عيوجتلو قارعلا عيكرتل دكؤملا رمآتلا دح ىلا

 ولو ىتح «همامأ يديألا يفوتكم فقن نأ نكمي الف ؛ةمألا فرش نع اولتاق

 عطق الو قانعألا عطق :سيترلا لاق امكو .مهنم انعنمت ايندلا ىوق لك

 .قازرألا

 مل .نيرصتنم نينامثو نامث برحلا نم انجرخ ذنم ! أدبأ
 رمآتلا أدب يركسعلا رمآتلا لشف نأ دعب .رمآتلا أدب [ ؟ ] .فعضتسن

 يف نيلوؤسملا يمسن اذام ءيمسن ام فرعي انلكو لاؤس لأسأ .يداصتقإلا

 دوهي مهيمسي نم مهنمو ؛جيلخلا راجت مهيمسي نم انم ؟ ًاقباس تيوكلا
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 ,؛تيوكلا عيبت نأ يمسن اذام .اذهب ليقنل .يراجتلا مهلماعت ببسب :؛برعلا

 نينويلم عيبتو ضفرت ًارالود 18 ب ليمرب فصنو نويلم عيبت نأ لدب
 ١١ ب ليمرب نينويلم نم يتأت يتلا دراوملا .ليمربلا ًارالود ١١ ب ليمرب
 ١8 رعسب ليمرب فصنو نويلم نم يتأت يتلا غلابملا نم لقأ رالود

 ! رالود

 ررضتملا قارعلا نأل ءلاملا نم ربكأ دصق كانه نكي مل ول اذه
 تيوكلاو .رايلم 7١ هيلع نويدلا تاقحتسم ءنيعست ماع يف قارعلا .ربكألا

 نم ةيلاملا اندراوم لك نيبساح «قئاثو مهانملس دق نحن ًاضيأ اذه فرعت
 جمربنو ؛ةيقبلاو .ةينويدملا نم 7/٠١ عفدن نأ انقفتا .رايلم ١4 طفنلا

 .لكألا ىلع اهفرصن ةيقبلاو .نويدلا

 تارايلم ىلا رايلم ١5 نم اندراوم ضفختو طفنلا ضفخي

 اذه ربتعن له .تيوكلا مهنمو نييبرع نيدلب يف طفنلا فقس ةدايز درجمل

 ؟ يراجت لمعو داهتجإ وأ ءنظ

 ؟ اذهب نوموقت اذامل :مهريغلو مهل لقن مل له

 يعم وه نم مهنمو ءتارمو تارم نيثوعبملا مهل لسرن مل له
 ؟ دفولا اذه يف

 ةمق يف كانه نيرضاحلا بلغأ مامأ سيئرلا ديسلا ثدحتي مل له

 لمع سيلو برح وه مويلا ةيطفنلا ةسايسلا يف يرجي ام نأب دادغب

 ؟يراجت

 يف .ةلمحلا سفن يفو ةرماؤملا راطإ يف عقيو طبترم اذه لك نكل

 نامع يف نواعتلا سلجم ةمق يف سيئرلا ديسلا هيف ثدحت يذلا مويلا
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 وأ ثالث لبق جيلخلا ىلا تيوكلا اهتعد يتلا ةيكريمألا ليطاسألا جورخل

 نكل .قارعلا دض مومحملا رمأتلابو قيسنتلاب تيوكلا تأدب تاونس عبرأ
 يتلا ىوقلا لك دضو يكريمألا يبنجألا دوجولا دض لضانن ىقبنس نحن

 .ًادج ريبك فرش اذه نأل رمألا فلك امهم انتدايس نم لانت نأ ديرت
 بلطب تءاج جيلخلا ىلا تءاج يتلا ةيكريمألا ليطاسألا ؛تاوقلا

 بلطب اهيلع تلسرأ يتلا ةهجلا .بلظب تءاج .لاقُي امك انع ًامغر سيلو
 :اهل لوقت نأ ءام تقو يف رربم اهدنع ناك ول ىتح ءاهل لوقت نأ بجي
 .جرخت نأ اهتدارإب سيل هنأ لوقن نأ ال !يجرخا

 رمألا نآلا ًاعبط ؟ جيلخلا يف يكريمألا لوطسالا لعفي اذام

 ؟ لعفي اذام .قاسو مدق ىلع [ دفاوتت ] تاوقلاو .فلتخي

 يف رظح قبي مل ملعلا عضوو يتيوكلا طفنلا قيوستل لبق ناك اذإ

 اذامل «يتايفوسلا يعويشلا ديدهتلا قبي ملو ءبرضت ناريا قبت ملو ؛جيلخلا
 ؟ يقاب

 ربكأ .ال باوجلا ؟ اكريمأل طفنلا عيب يف عنمو رظح كانه له

 عابت يه يقارعلا طفنلا تارداص نم ةبسن ربكأ «ةيمك ربكأ :ةصح

 قفدت لبقتسم ىلع رطاخم وأ رطخ يأ دجوي الو .ةيكريمألا تاكرشلل

 .اكريمأ ناوعأو ءاكريمأ ىلا طفنلا

 حضاو ًاضيأ مهفقوم ناوخإلا ةيقبف هفقوم وه اذه قارعلا ماد ام

 .ادج

 باب يف اهوعضت ال رومألا هذه لك اذا كلذ ىلا ةفاضإلاب كانهو

 متررق اذإ «ةنجللا نم بلطن قئاثوو تاليجست كانه «قارعلا ىلع ةرماؤملا



 داجيال قارعلا عم رواحتتو يتأت نأ ءطورش نودب نكلو «ةنجل اولكشت نأ

 رمآتبو صاخشأب لاصتا نع تاوصألاب تاليجست ىلع نوعلطتس لح

 نم رهظ مصقن نأ عيطتسن ال اذإف .تيوكلا يف حمرلا سأرو قارعلا ىلع

 نم رمآتلا اذه قلطني امدنع ددرتن نل ديكأتلابف دعب نع وهو انيلع رمآتي
 قارعلا سيل ةيضقلاف .ال وأ ضعبلا عنتقا ءاوس اهلوقأ ءألصأ ةيقارع ضرأ

 قارعلا .طفن ريب ديريو ١5 قارعلا دض راجو شيج هدنع ؛يهتشمو دعاق

 وه ضرألا قوف لكو .ضرألا تحت اذه .طفن رابآ هبونج ىلا هلامش نم

 . ىرخأ قطانم يف دوجوملا طفنلا ريب يهتشمف .ةيعارز ضرأو تاريخ

 نأ ردقأ انأ ديكأتلاب .رمآت مامأ يديألا فوتكم فقي نأ نكمي ال نكلو

 عقاولا ةروص يف اوسيل مهنأل ؛ةلاحلا اوروصتي نأ اوعيطتسي ال نيريثكلا
 .قارعلا ىلع رمآتلا يف يقيقحلا

 ىسشن ال ةيضق هاجت مكح سيئرلا ةدايس ردصن امدنع نحن
 :اهيلع ريسي انم لك يتلا تاسايقلا
 تءاج تاونس 4 لبق يأ ؛جيلخلا يف تناك نأ قبس يتلا تاوقلا : ًالوأ
 ءانع ابصغ وم بلطب

 .بلطب ًاضيأ تءاج :تءاج يتلا تاوقلا نآلاو
 !.تاوقلا جرخت نأ انتدارإب وم هنأب لوقن نأ حصياال دقتعأو

 ؟ جرخت ام انتدارإبو اهبيجن انتدارإب شيل ؟ فيك ! بيرغ

 ناريا دوصقملا - “١

 مك



 ءال لاقيو «نانبل نم ةيروسلا تاوقلا جرخت لوقن نحن ًاماع ١6 ذنم ءىسنن
 « ًالصأ اهاعدتسا دح ام ةيليئارسالا تاوقلا . ةيليئارسالا تاوقلا جرختل

 لجأ نم لضاننو ةدحاو ةفقو انلك فقن يكل ةيروسلا تاوقلا جرختل لوقنو

 .تلبثُي ال ممقلابو .ضوفرم قطنملا اذه ناك .ةيليئارسالا تاوقلا جارخإ

 :لوقت نآلاو .ةقرولا يف تبثُي نأ لبقُي ال ءتّبَتُي ال .ماع لبق ةمق اهنمو

 يه يذلا تقولا رد وب رفا هيكل ىوقلا نأل زوجي ال اذه

 ةينويهصلا يه يللا ةيبنجألا ةوقلا ءرخآ ناكم يف نكلو .انتدارإب تءاج

 نأ نم مغرلاب علطن اهدعب نحنو علطت يه مزال ءأل ءانتدارإ جراخ تلخد

 لجأ نم اولمعي ملو ءايروس ىلع اورمأآتي مل نانبل ماكح نأو فلتخي لاحلا

 ىلا ةفاضإلاب ةلدألا مدقنل نودعتسم نحن نكلو .ايروس يف مكحلا طاقسإ

 ىلع نيقباسلا تيوكلا ماكح رمآتب ءبغري نم لكل ةيداصتقإلا ةلدألا
 .قارعلا

 قارسعلا نأب دقتعت جيلخلا لود نأ انتاديكأت مغر ناك اذإ

 ام نوفرعيو ؛ةكلمملا عم رشابم لكشب انثدحت ءال لوقن نحنو ءاهمجاهيس

 نأ عطتسن مل اذِإو .كلذب نيفيرشلا نيمرحلا مداخ ثدحتو ء«مهئيبو اننيب

 نأ لاقي «ةيبرع تاوق بهذتل يبرعلا راطإلا يف مازتلإلا نم ءيش دجون
 ![بيجع . يمحت ال ةيبرعلا تاوقلا

 يه ةيبنجألا تاوقلاو ءيمحت ال ةيبرعلا تاوقلا تناك اذإ ينعي

 .لحلا ىهتنا ؟ يبرعلا لحلا اذاملو ؟ عامتجإلا اذه اذاملف يمحت يتلا

 يف اولخدت الو ءاهب اوؤاج يللا ةيبنجألا تاوقلا عم قارعلا اوكرتا

 ءيش حرشي مل .تيوكلا عوضوم

 ملى



 نكل .. [ طيرشلا يف عاطقنا كانه ]....لحلا نأل عوضوملا اذه يف ركذُي

 «ناودعلا اذهلو دوجولا اذهل ةكرابمو ةقاطب ذخؤي نأ لجأ نم انيج اذإ امأ
 .رخآ عوضوم اذه

 ماصأو هبر مامأ لوؤسم وه رزولا اذه لمحتي نأ ديري مكاح لك
 وأ كلم يأ وأ دئاق يأ فرصتي فيك لوقن ال ًاضيأ .هريمض مامأو هبعش

 .هبعش ةدارإ يفو هتدارإ يف ريمأ يأ

 نم يجت ول ىتح ةيكريمأ تاوق لبق نم قارعلا برُض اذإ

 ءاكريمأ ىلا ةلوهسب لصن نأ عيطتسن ال نحن :نوفرعت مكلك كرويوين

 تاوقلا برضنسو «ناكم لك يف ةيكريمألا حلاصملا برضنس نكلو

 اهلوقأ .يكريمألا ناودعلا لشمت هذه نأل ؛ةيبرعلا ضرألا ىلع ةدوجوملا
 .اذه نع نولوؤسم متنأو رمتؤملا اذه مامأ

 ىلع يدتدعت نأ نم اهعنمنس هنأو ةيبنجألا تاوقلا نيبياج اننأ امأ

 .يل اوحمست اذإ دج طيسبو ؛طيسب مالك اذهف ءقارعلا ضرأ
 نيو صربق نم ؛كرويوين نم تءاج تارئاطلا هذه نأ لاقي حر

 اهحلاصم لكو ءاهيرضنس يتلا يه برقألا ديكأتلابو ءانيديأ لصت ام

 برضنس لب ال .اكريمأ حلاصمب طبتري ام لك «؛ةيركسعلاو ةيداصتقإلا

 ىطعتو ؛ةيكريمأ تامالع ءاهتارئاطل تامالع عضت تأدب يتلا ليئارسا

 .ايكرت يف دعاوقلا ىلا اولقنو اهطابضل ةيكريمأ تايوه
 برسضن نأ الا نكمي ال يتأت امدنع اندنع ةيليصفت تامولعم

 ... اذإف.اهنع انلعأو .ليئارساأ برضنس ءردصملا
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 [:لوقيف ةظحالمب لخدتي كرابم سيئرلا ]

 .اهيلع لوقب انأ يللا هط خأ اي حص انتاعقوت ينعي

 [:عباتي ناضمر نيساي هط ديسلا ]

 ءاوضألا طلستس سيئرلا ةدايس اهانمدق يتلا تاحرتقملا ديكأتلابف

 .رخآ ءيش ريثُأ اذإ الا مكيلع ليطأ نأ ًاضيأ ديرأ الو .عوضوملا اذه ىلع

 يذلا تقولا يف ةقطنملا ىلا ةيبنجألا تاوقلا ةوعد نأب لوقن نحن

 ليئارسا عم قافتإلاب قارعلا ىلع برحلا تنلعأ دق تاوقلا هذه لود
 اهبيرقتو ةقطنملل اهتوعد يف ةقطنملا يف اهفرعن ىرخأ ىوق عم قافتإلابو

 يذلا تقولا يف انحإف .ناودعلا ةمهمل ليهست وه ةيبرعلا ضرألاو ةقطنملل

 لمحتي نأ ىنمتن ال ديكأتلابف انع عفادت نأ ءبع ةيبرع ةلود يأ لّمحن مل

 اهضرأ نم تاوقلا هذه قلطنت نأو ؛تاوقلل هذهل ةريشأت حنم رزو برعلا

 تاوق قلطنت امل ينعي .مهيضارأ يف ةدوجوملا تاوقلا هذهل مأوت تاوق وأ

 يهف ةيبرع ةلود يأ يف ةيكريمأ تاوق كانهو ٠ قارعلا برضل ةيكريمأ

 نم ةبرض يجتو سيئرلا يديس شيج لباقي امل شيج ينعي .ةيكريمأ تاوق

 وأ جوفلا سفن الا برضي ال ينعي ؟ ودعلل رخآ جوف برضي ام وه ؛جوف

 ؟ اذه قطنم يأ يف ؟ فيك ؟ ةبرضلا اهنم تءاج يتلا ةبيتكلا

 فورعمو .رارقإب ؛ةيبرع ةيصوتب ءرارقب ةيبنجألا تاوقلا جرخت

 ريغ يجيلخ رطق يأ هاجت اياون يأ :دكؤنو اندكأو .جرخت تلخد املثم
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 :دوجوم ام فدهلا ناك اذإو .تاوقلا دوجول ةعيرن َذِخّنا اذإ الا ءدوجوم
 .. اذه نمؤت نأ عيطتست ةيبرعلا ةوقلا ضورفملا

 ليكشت حارتقا نيبو هنيب ةقالع دوجو دكؤملا نم ودبي طيرشلا يف عاطقنا ]

 [.دفولا

 اذه ثحبل هسفن رمتؤملا ةنجل اولكشت ءبهذت اورقتسي نأ ىلا...

 امأ .قئاقحلا ىلع اوعلطتل نيرضاح نحن ؛هنورت عوضوم يأو عوضوملا
 تاوقلا الاو ءاوررق اولاعت ؛ةيبنجأ تاوقب انيتأ ةعاس 18 لبقو ررقن نأ

 ءايندلا تاوق لك تأتل .ةدوجوم

 هيف ناكملا اذه يف تاوقلا هذه دوجو نأ ةحارصب لوقن نكلو
 نأ قثاوو لتاقيس .ناودعلا اذه نم فاخي ال قارعلاو .قارعلا ىلع ناردع

 يكريمألا ناودعلا اذه ةهجاوم يف قارعلا عم يبرعلا بعشلا لك
 .قارعلا عم بعشلا اذه فوقو رداوب نودجتسو .ينويهصلا

 .سيئرلا ةدايس ًاركش

 [:كرابم سيئرلا ]

 انحا هد .تاملكلاب يفتكن نأ حرتفأو ءناضمر نيساي هط ديسلا ًاركش -

 .ةريثك تاهاتم يف شخنح



 [: لوقيو دعس خيشلا ضرتعي انه ]

 ..سيئرلا ةدايس درأ انأ تيون -

 [:هلوقب كرابم سيئرلا هعطاقيف]

 ريثك درو ذخأب شخن ام ناشع يفتكن دعس خيشلا فياش انأ -

 [:دعس خيشلا ]
 اهلك قئاقحلا نوفرعتو ةروصلا يف مكعضأو درأ انأ مزال فسآ -

 .سيئرلا ةدايس أي

 [:كرابم سيئرلا ]

 ..اهعزوو ةركذم يف اهطح اما اي -

 [:كرابم سيئرلا بطاخيو هرظن ةهجو حيضوت ىلع رصي دعس خيشلا ]

 ال فسآ -

 [ :دعس خيشلا بطاخي كرابم سيئرلا ]

 انمادق راوشملا ناشع راصتخاب يبنلاو وجرأ سب ءلضفت -

 .ليوط

 [ :ملكتي دعس خيشل ]

 ةيناثلا تيوكلا ةملك

 هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «هلل دمحلاو ءهللا مسب

 «سيئرلا يديس
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 يقارعلا دفولا سيئر نأ الول ىرخأ ةرم ثدحتأ نأ يونأ نكأ مل

 ءيلملا هشيدح ىلا ًاعيمج انعمتسا نأ دعب ىرخأ ةرم ثيدحلا ىلع ينربجأ
 لوانتأ فوسو .عقاولاو ةقيقحلا نع دعتبي ءاج يذلا هثيدح ىلا ؛«تاطلاغملاب

 ًاعيمج مكل حضتت نأ لجأ نم اهراثأ يتلا طاقنلا ناو همالك ىلع يدر يف

 نأ ول ىنمتأ تنكو .قئاقحلاب ةموعدملا روصلا لب ؛ةروصلا سيل انه

 انعمتجا يذلاو يسيئرلا عوضوملا ىلع هثيدح زكر يقارعلا دفولا سيئر

 .ةيتيوكلا يضارألا لالتحاو يقارعلا وزغلا وهو ؛مويلاو سمألاب هلجأ نم

 يف طلخ هنكلو ؛بابسألا وأ ببسلا مكل لوقيل ةعاجشلا كلم ول ىنمتأ تنكو
 نأ هتعد يتلا بابسألا وأ رربملا دجي نأ لجأ نم كانهو انه رادو هثيدح

 .ًارحبو ًاوجو ارب ةحلسملا هتاوق لاسراب يضاملا سيمخلا موي رجف موقي
 وزغلا اذه نم دعبلا وأ ءفادهألا وأ يقيقحلا فدهلا نا مكل نيبتي اذكهو

 لبق ىسنو .بساكملاو ةداملا وه وزغلا اذه ءارو نأ مكل نيبتي ءىجافملا

 كانه نأو ءقالخأ كانه نأو ميق كانه نأ ةيداملا حلاصملاب ركفن نأ

 ,سيئرلا ةدايس اي انملعت اذكه .حلاصملا ءىدابملا هذه مامأ ىشالتت ,ءىدابم

 .نيدايملا لك يف تيوكلا ةسايس انعضو اذكهو

 ةقيقحلا فرعي ملاعللو مكلو .نويدلا نع يقارعلا دفولا سيئر لوقي

 ثدحتن نأ دوعتن مل رضاحلا يفو يضاملا يف نحنو .نويدلا عوضوم نع
 انبجاوب انناميا نم ًاقالطنإ قارعلا ةراجلل تيوكلا هتمدق امع ليصافتلاب
 معدلا اذه ببسب ريثكلاو ريثكلا انلمحتو .انل ءاقشأ هاجت يموقلاو ينطولا

 مريس .٠

 ١ 2 0 .يداملا وأ يونعملا ءاوس
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 .ال انلقو .ةسايسلا هذه نع يلختلا ىلع انربجي نأ ضعبلا دارأو

 ام نأل ءانم ًاقعضو انم ًاصرح انتسايس ريغن ال نحن ,ةوخإلا اهيأ ال انلق

 ةسلجلا هذه يف انه انأو .ًادغ تيوكلا بيصي فوس مويلا قارعلا بيصي

 لجأ نمو ةقيقحلا اوفرعت نأ لجأ نم مكيلإ ثدحتأ يوخألا ءاقللا اذه يفو

 أدبأو .ةسلجلا هذه طباضم يف لجست نأ لجأ نمو :قئاقحلا نوفرعت نأ

 .هثيدح ىلع درلاب

 سميئرلا عم يتاءاقل لالخ اننأب ركنن .. :ضورقلاب قلعتي اميف

 نع انثدحت ءيضاملا ماعلا يف دادغب يف اهيف تنك ةرايز رخآو « مادص

 هل تلق :قدصلا قلطنم نم قطنمب هل تلقو ةيتيوكلا ضورقلا عوضوم

 هذه ىقبت نأ بجي ًاقالثو ًايناثو ًالوأ قارعلا ةحلصمل ءسيئرلل ةدايساب

 نينئادلل تالجسلا هذه فشك نوعيطتست ثيحب مكتالجس يف نويدلا

 مهفف .مكيلع يتلا نويدلا ةجمرب يف مكدعاسي حالسك نويدلا هذه اولمعتستو

 .مهتالجسب نويدلا هذه عضول ةيتيوكلا ةرظنلاو يتيوكلا دعبلا سيئرلا

 ؟نآلا يقارعلا دفولا سيئر ثدحتي مل اذامل .ةيناثلا ةطقنلا ىلا يتأن

 قارعلا يف نولوؤسملا يسن له وأ ءيسن له ؟ قباسلاب ثدحتي مل اذامل
 هتعمس يذلا مالكلا وأ ؛«ةيقارعلا مالعإلا لئاسو نم عاذُي ناك يذلا مالكلا

 مكل يورأ انه انأو ؟ تيوكلا ءانبأ عيمج هعمسو ءومسلا بحاص هعمسو

 ةموكحلا يف وأ ةدايقلا يف ءاوس ؛نيلوؤسملا رابكو تيوكلا ريدقت نع ةصق

 .تيوكلا رود نع

 عامتجا يفو «قارعلل يتارايز ىدحا يف وأ ءقارعلل يترايز يف

 ةزع ديسلا يقارعلا بناجلا سأرتو «يتيوكلا بناجلا نع هتسأر كرتش
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 ءاهيلع علطي نأ يقارعلا دفولا سيئر عيطتسي ةدوجوم ةطبضملاو ؛ميهاربا

 ناديملا يفو يداصتقإلا ناديملا يف تيوكلا رود ضرعتسا نأ دعب

 يركسعلا ناديملا يفو يسايسلا

 :يل لاق

 «شيجلا لاجر ماهفإبو ةيبزحلا رداوكلا فيقثتب نآلا انأدب نحن

 اهلكأي يتلا ةزبخلا هذه نأ فرعي نأ قدنخلا يف دوجوملا يركسعلا ماهفإو

 ثيحب نيأ نمو نيحطلا ناك فيك فرعي مزال قدنخلا يف يركسعلا اذه

 موي ىشخأ : لاق ؟ اذامل تلقف .تبوكلا يف انئاقشأ نم ناك اذه نأ فرعي

 ؛تيوكلاب رضي لمعب انمق اذإ ةيلوؤسملا زكرم يفو نحن انمق اذإ مايألا نم
 «تيوكلا هب تماق امع انومتمهفأ دقل ءال :لوقيو قارعلا بعش فقي نأ

 ؟ تيوكلاب رضي لمعب نآلا نوموقت فيكف

 تيوكلا فقومب نييقارعلا فقثنو نييقارعلا بردن نحن :لاق

 بعشلا انهجو يف فقي مكل ررض هيف لمعب انمق اذا مايألا نم موي ىتح
 . يقارعلا

 ؟ ةروصلا تريغت اذاملف

 بحاص هعمس ام مكل لوقي نأ يقارعلا دفولا سيئر نم دوأو

 ةيمسرلا هترايز لالخ نيلوؤسملا عيمج نمو مادص سيئرلا نم ومسلا

 نم ريشثكب مادص سيئرلا ثدحت ةرايزلا نم موي رخآ يف .قارعلل

 دودحلا ميسرت عوضوم اهحرط يتلا تاعوضوملا نيب نمو .تاعوضوملا

 اذه ثحبل انه ىلا تأن مل اننأب ومسلا بحاص باجأف .قارعلاو تيوكلا نيب

 تيتأ انأ .ةصتخملا ناجللا لبق نم ثحبي عوضوملا اذه امنإ :.عوضوملا



 .يبرعلا ملاعلاب صاخلا عوضوملا ثحبأ يفكيو كتوعدل ةيبلت قارعلا ىلا
 .كيضري ام رهشأ ةثالث دعب عمست فوس :مادص سيئرلا باجأف

 انرضي ام لصح امنإ انيضري ام عمسن مل ةوخإلا اهيأ نآلا ىلاو

 سلجم عامتجا ءانثأو يضاملا رهشلا نم رشع سماخلا يفو .انيقشيو

 ريزوو ءارزولا سيئر بئان عزو عامتجإلا ةياهن يفو ءسنوت يف ةعماجلا

 ةدايس نم بلطو ةعماجلا ءاضعأ ةوخإلا ىلع ةركذم يقارعلا ةيجراخلا

 هذه نم ةخسن انيلإ تدرو ًالعفو .ةركذملا هذه عيزوتب موقي نأ ماعلا نيمألا

 تراشأ يتلا طافنلاب ةئيلملاو تاطلاغملاب ةئيلملاو تاماهتإلاب ةئيلملا ةركذملا

 :انلقو ؛ةيبرعلا دالبلا يف نيلوؤسملا عيمج بارغتسا تراثأ امك انبارغتسا
 .عوضوملا يف ةيبرعلا ةعماجلا لخدأو ةوطخلا هذهب أدب قارعلا نأ املاط

 .يبرع لوؤسم يأ لخدن وأ عوضوملا ةراثإ ىشاحتن تاونس ذنم نحن نذإ
 امل نكل .يئانث لكشب اننيب لحت نأ بجي تاعوضوملا هذه بجي انلقف

 بجي نذإ انلق عوضوملا اذه يف ةيبرعلا ةعماجلا لخدأ قارعلا نأ اندجو

 وأ ؛ةقيقحلا ةفرعمل ةنجل ليكشت ةيبرعلا لودلا يف انئاقشأ نم بلطن نأ

 ةركذملا ىلع تدر يتلا ةركذملا يف حارتقإلا اذه دروو .قئاقحلا ةفرعمل

 .ةيقارعلا

 نأب نيلوؤسملا دحأ نم ًاحيرصت انعمس امدنع اويرغتست نأ نكميو
 ثحبي نأ بجي امنإ ؛ةعماجلا قيرط نع ثحبي نأ نكمي ال عوضوملا اذه
 نذإ .تبلط يذلا تنأو ؛ةعماجلاب لصتا يذلا تنأ ام :انلقف .يئانث لكشب

 لوح فالخلا ليصافت نوفرعيل ةعماجلا ءاضعأ انناوخإ لخدن نأ انقح نم

 .دودحلا

 ان



 زكرأ نأ لواحأ ديرأ امنإ :ةوخإلا اهيأ مكيلع ليطأ نأ ديرأ ال

 هل رضحو رومألا ةقيقح مكل نيبتت نأ لجأ نم ةيسيئرلا طاقنلا ىلع يمالك

 كلملا نيمرحلا مداخل ريدقتلاو ركشلا لجسأ انأ ولو ىتحو .رخآ درو در

 كرابم ينسح دمحم خألا ةدايسل ريدقتلاو ركشلا ًاضيأ لجسأو دهف
 نمو ءرظنلا ةهجو بيرقت لجأ نم اهب ماق يتلا دوهجللو ةريخلا مهيعاسمل

 يف عامتجإ متي نأ ىلع قفتاو ؛قارعلاو تيوكلا نيب عازنلا لح لجأ
 يتيوك ءاقل يأ دض انسل نحن ءآريخ تلقف .وفعلا ءةدج يف..ضايرلا

 سيئرب تيقتلاو ةدج ىلا تبهذو .ناكم يأ يف عامتجإلاب بحرنو ءيقارع

 .كرتشم عامتجإ يناث عامتجإو ؛يئانث عامتجإ يف ًالوأ .يقارعلا دفولا

 ذاتسألل تلق عامتجإلا كاذ يف نيدوجوملا ءاضعألا دحأ نآلا اننيبو ءتلقو

 مكنأ أدبأو ٠ تاماهتإ نم ةركذملا يف درو ام سردن انعد :ميهاربا ةزع

 ةيلايربمإلا فادهألا عم ىشمتت يتلا ةيتيوكلا ةسايسلاو تيوكلا متمهتا

 ؟ رهش نم ؟ عوبسا دنم ؟ ىتم ذنم :تلقف .ةينويهصلا فادهأ عم ىشمتتو

 ؟ ةنس لبق نم ؟ نيرهش نم

 .ءروصتلا اذهل انلصو نحن ءال :لاق

 نم ءىطاخ روصتلا اذه نأب هعنقأ نأ ناكملا اذه يف تلواحف

 مقت ملو ال تيوكلا نأب دقتعتو كيضري يذلا ءيشلا وه ام هل تلقو هساسأ

 ؟ ةرماؤملاب انمهتت ىتح لمعلا اذه لثم لمعب

 تيوكلا رود ىلع مكعلطي نأ يقارعلا دفولا سيئر نم بلطأ انأو

 ىلع تزواجت تيوكلا نأب متلق متنأ يقارعلا دفولا سيئرل تلقو .يرمأتلا
 قثت نم لسرت نأ كناكمإب .ةدج يف انه متنأو انأ :تلقف .ةيقارعلا يضارألا
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 متنأ يتلا عقاوملا ىلا عالطتسالاو هجوتلل هيف قثأ نم ًاضيأ لسرأ انأو هيف
 اولاقو .دودحلا ىلع زكارم :مهتركذم يف لاق .اهتلتحا تيوكلا نأب نوعدت
 556 عرازم اولاقو «ةيطفن تآشنمو زكارم ًاضيأ

 فرعت نأ ةيغب ةيبرعلا لودلا نم ةنجل لسرن لسرن نأ بحت ام اذإ وأ
 يف عاطقنا ] ساسأ ىلع تلق تنأ .ال لاقف ؛ةركذملا هذه يف درو ام ةقيفح

 .دحاو اذه انفقوم اولضفتا بيط انلق [ طيرشلا

 نكل .كدنع رظن ةهجو يذه :ءيذه ةدايزلاه «طفنلا عوضوم امأ

 بناجأ وأ برع ءاوس طفنلا نوؤش يف ءاربخلا نم ةنجل ليكشت يندعسي انأ

 «قارعلا جاتنإ ًاضيأ نوفرعيو نيتنس وأ ةنس لالخ تيوكلا جاتنإ نوفرعيو
 .نيصتخملل مكحلا كرتنو

 .طفنلا عوضوم يف اذه

 هركذأو هل تلقو ضورقلا عوضوم يف هعماسم ىلع تددرو

 .قئاقحلا لك نوفرعت نأ ؛ةوخإلا اهيأ انتسايس بحأ انأ املثم ءبابسألاب
 تاهجلا ىلا ليحأ يقارعلا دفولا سيئر هراثأ يذلا يوجلا طخلا

 يف ناريطلا نوؤش ةرادإ يف نيلوؤسملا عيمجو .تسيوكلا يف ةصتخملا

 يف نيلوؤسملا عم ًالماك ثحيو رمتسم لاصتا ىلع مهو نوفرعي قارعلا
 .تيوكلا

 عم نواعتلا نم ...[ ؟ ] عم انلصو نحن :«نايبوب ةريزج

 برحلا ءانثأ يركسعلا ناديملا يف وأ يندملا نادّيملا يف ءاوس نيلوؤدسملا

 عافدلا ريزو ىلا عافدلا ريزو نم بلط انعاج معن .ةماعلا ةحلصملا هيف امب

 «موقت ناريا نأ لمتحملا نمو ؛نايبوب ةريزجب قلعتي اميف
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 اذإ .ىفك اولاق .ةريزجلا هذه نع عافدلا ةيلوؤسم لمحتن نحن انلق
 ةيامحل تاوقلا عونو نوؤاشت ام اوعض ةظقيلاو رذحلا مكدنع اوتنا

 نم ءاوس ةريزجلا نمأ ىلع ةظفاحملا ةيلوؤسم اوكرتا انلقف . ةريزجلا
 :ولاقف .ةيتيوكلا ةحلسملا تاوقلل ةيلوؤسملا هذه اوكرتا .وجلا نم وأ رحبلا

 ...نذإ
 [ :اهتاملك نم مهفُي ءدعس خيشلل ةموهفم ريغ ةلمج انه ]

 .دقحلا ىلجتيو

 [:دعس خيشلا ىلا همالك اهجوم كرابم سيئرلا لخدت انه ]

 ...ينعي ةفورعم دعس خيشلا ومس اي تاليصفتلا ضعب هيف -

 [ : ًالئاق دعس خيشلا هعطاقي ]

 .سيئرلا ةدايس اهتفرعم بجي رومألا ضعب -

 [: اهأدتبا يتلا ةلمجلا عباتي كرابم سيئرلا ]

 نع ةدايز ضعب مجاهن دعقن ةمقلا رمتؤم يف نيزواع شم -

 .نييقطنم انيلخ ينعي .موزللا

 [:كرابم سيئرلا لأسي دعس خيشلا ]

 ؟ معن -

 [:كرابم سيئرلا ةظحالم ىلا تافتلإلا نود عباتي مث ]

514 



 هذه ؛يكريمألا لوطسألا دجاوت نع رركملا ثيدحلاب قلعتي اميف
 هايملا يف ةدوجوم ةوقلا هذه ءيقارعلا دفولا سيئر اهفرعي اذإ ةيرحبلا ةوقلا
 ال .انيبأ مأ انتش ةدوجوم ةوقلا هذهو 5 وأ نكمي ١14٠ ماع ذنم ةيلودلا
 ةقيقحلا يف عيطتست جيلخلا يف ةلود يأ الو ؛عيطتسي قارعلا الو ؛عيطتسن
 يف ةدوجوم ةيرحبلا ةوقلا هذه .ةيرحبلا اهتاوق بحس ىلع اكريمأ رابجإ
 امو ضييبألا رحبلا يف ةدوجومو ءرمحألا رحبلا يف ةدوجوم ؛جيلخلا
 هايملا يف ةيكريمألا ةيرحبلا تاوقلا هذه دجاوت ةيلوؤسم تيوكلا لمحتي
 .ةيلودلا

 زواجتلا عوضومو ةريزجلا عوضوم نأ ةوخإلا اهيأ لوقن انك
 طوطخلا عطق عوضومو ةيقارعلا يضارألا يف لوخدلاو دودحلا ىلع
 ًاجافيو تيوكلا أجافت نأ ىوسي اذه لك له ...ةريزجلا عوضومو ةيوجلا
 ةيوجلاو ةيربلا ةيقارعلا تاوقلا لبق نم موجهب سيمخلا موي رجف تيوكلا
 ءءاعيرألا موي رهظ ميهاربا ةزع ديسلا نيبو ينيب مث عامتجا دعب ةيرحبلاو
 اجافُي لب تيوكلا أجافيو أجافأ ءاعبرألا ءاسم تيوكلا ىلا تدع نأ دعبو
 «ببسلا اذه نأ نودقتعت لهف ةيقارعلا تاوقلا لبق نم مشاغلا وزغلاب ملاعلا
 نم تاعاس تس دعب موجهلا اذهب موقي نأ قارعلا تعد يتلا بايسألا

 ؟ تيوكلا ىلا يتدوع

 نسم هدنع اميف شتفي هوعدو هيلع تيدر انأ رمآتلا عوضوم
 يأب تماق موي يأ يف تيوكلا نأ ديفت تادنتسم نم ةقيقحلا هدنعو قئاثولا
 .قارعلا دض رمأآت
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 مسهتاوق لاسرإل مهتعد يتلا بابسألاو ببسلا فرعي وه نكل

 مهتلواحمو ءايربألا نينطاوملا باهرإو تيوكلا عراوش يف لوخدلاو

 اوعلط اولشف نأ دعيو موجهلا اذه يف مهديؤي دحاو يتيوك ىلع لوصحلل
 .نيدلا ءالع ديقعلا ةصقب انيلع

 ءومسلا بحاصل تسيل هذه .معن ؛جراخلا يف ةدصرأ دوجو امأ

 نوناتق تسحت ةدوجوم ةدصرألا هذه .لوؤسم يأل تسيلو يل تسيلو

 غلاسملا هذه بحسن نلو ءرمآتلل غلابملا هذه بحسن نل .ةمداقلا لايجألا

 .تيوكلا ليقتسمو رضاحب رضي ءيش يأ لمعل
 :اهددرأ و نآلا مكل اهلوقأ « ةيبنجألا تاوقلا دوجوب قلعتي اميف امأو

 ذقنيو «تيوكلا لبقتسمو رضاح ظفحي يذلاو معدلاو نوعلا مكنم دجأ مل اذإ
 عسبتأ فوسو «نيعتسأس معن مكل لوقأ ؛ملاظلا لالتحإلا نم يتيوكلا بعشلا
 «نينطاوملا يناوخإ ذاقنإ ىلع يندعاسي بولسأ يا

 .سيئرلا ةدايس ًاركشو
 |[ :كرابم سيئرلا]

 .دهعلا يلو ومس ًاركش

 لدت ةجهلي مالكلا ىرجم ناضمر نيساي هط ديسلا عطاقي دحلا اذه دنع ]

 [.اهنومضم مهفن نأ نود ضارتعإلاو بضغلا ىلع

 [:لخدتي كرابم سيئرلا ]



 ؟ ضعب عم اودشت نينثإلا وتنا اودعقت اه ...دعس خيشلا -

 ...يعاد شاهلام

 .همهفن مل مالكب نكلو عافدنإلاو ةوقلا تاذب هتلخادم عباتي ناضمر ديسلا ]

 [ :كرابم سيئرلا لأسيف
 .هط خأ اي رظتنا ؟ معن -

 [ :لأسي كرابم سيئرلا ]

 .لضفت ؟ ملكتي زواع ناك تافرع رساي سيئرلا ديسلا له -

 [:لوقيف هتملك يقلي تافرع رساي سيئرلا ]

 ١7 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةملك

 :ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ديسلا نم حضاو ريغ ًامالك عمسن هتملكنتمب تافرع سيئرلا عورش لبق ]
 امتإو هلوق ديري امع هحضوتسي الو كرابم سيئرلا هيلع بيجي الف ناضمر
 [:لوقي

 .تافرع رساي سيئرلا ديسلا عمسن بيط -

 .ةلجترم ةملكلا - "٠



 [:هتملك عباتي تافرع سيئرلا ]

 ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ؛يناوخإ ءومسلاو ةماخفلاو ةلالجلا باحصأ ؛سيئرلا ديسلا

 صرحلا اهيف يدبت ةميق ًاراكفأ كباطخب سيئرلا ةدايس اي تمدق دقل
 لودلا ةعماج ىقبت نأو ءيبرعلا نماضتلا عم هتنايصو يبرعلا نمألا ىلع

 ةمزألا ءاوتحإ نم اننكميو انتمارك نوصي يبرع لح داجيال ًاراطإ ةيبرعلا
 يناوخإ فرعي امكف ٠ سيئرلا ةدايس اي يل تحمس اذإو .ةياهنلا يف اهلحو

 نم الو ءسمأ نم الو مويلا نم سيل ةمزألا هذه يف اولمع نيذلا نم يننأ
 ماع يف ةلكشملا تثدح امدنع بلطب ًاطيسو تنك نكلو ءيضاملا عوبسألا

 ةيادب ىلا انلصوتو «ءنيحلا كلذ يف قارعلاو تيوكلا نيب تكرحتو «نينامث

 مادص سيئرلا ديسلاو نيحلا كلذ يف ركبلا سيئرلا ديسلا قفاو امدنع لح

 يقارعلا ةيجراخلا ريزو يعم بهذي نأ ىلع هل ًابئان ناك امدنع نيسح
 يننإ يناوخإ فرعي امكو .ةقلاعلا لكاشملا هذه لحل تيوكلا ىلا قباسلا

 ناكو ؛يمادقأب اهتبج ءصاصرلا تحتو ءاهنع نوثدحتي يتلا قطانملا هذه
 اذه يناوخإ فرعي امك ةتماصلا ةكرعمب تيمس ةكرعم دعب نيحلا كلذ يف

 ةيناريالا ةيقارعلا برحلا تءاجو كلذ دعب ثادحألا تعباتت مث .مالكلا

 تافرع سيئرلا نيركذم نيعمتجملا فوفص نم ضارتعإ لصح انه ]
 [ ١ الا ماع يف امنإو نينامثلا يف رجت مل ةتماصلا ةكرعم نأب

 .تانيعبسلا يف سيئرلا ةدايس اي -



 [ :عباتيو تافرع سيئرلا كردتسيف ]

 لبق نامضمر برح لبق تناك .رخآ ءيش ناك 87 يف .فسآ انأ

 ناك .ةرشابم طيضلاب برحلا لبق ؛ /1/77؟ ةرشابم نيرشت برح

 كلذ ذنمو .ةيجراخلل ًاريزو ناك يذلا وه همحري هللا «يثيدحلا ىضترم

 ؛ةيبرعلا ةمألا هذه ءانبأ دحأك ةلكشملا هذه شيعأ انأو نآلا ىتحو نيحلا

 ؛لوسرلا لاق امك نحن .ةيبرعلا ةمألا يف يناوخإ لك نأش اذه يف ينأشو

 اذإ [:كردتسي تافرع سيئرلا ] ءىكتشا وضع ىعادت اذإ ءدحاولا دسجلاك

 .ىمحلاو رهسلاب ءاضعألا رئاس هل ىعادت ءوضع هنم ىكتشا

 ةيبرعلا يتمأ يف ةلكشم نم ام نوفرعت امك متنأ ءديدشلا فسأللو
 يناوخإ فرعي امك تكرحت ةلكشم نميلا يف لصح امل .اهيف تكرحتو الإ

 ينومرك هلل دمحلاو .تاظحللا نم ةظحل يف تاوق تلسرأو لب .نميلا يف

 نيب تلخدت انأف .نميلا يف ةكرابملا ةدحولا هذه نالعإ يف ينوكراش مهنأب

 امك يميربلا ةحاو اهمسا ةقطنم ىلع تارامإلا يفو ةيدوعسلا يف ةوخإلا

 اياونلاب هلل دمحلاو اهتيلحو ءريمألا ومس ركذي امكو ؛كلملا ةلالج ركذي
 .ةنسحلاو ةبيطلا

 كرحتأ انأو :ةريخألا ةنوآلا هذه يف لصح هنأل مالكلا اذه لوقأ

 دض رجفني نم ةوخإلا نيب ًالقنتم ةرئاط يف ثادحألا تثدح نأ ذنم

 .انه عم نيصّلخُم الو انه عم نيصّلَخُم ال .مهدعوتيو نيينيطسلفلا



 نأ ىلا رومألا لصت ةمزأ لحل كرحتن ناشع نحن ءانناوخإ بيط
 نحن لوقتب " تندنبدنإلا " :خوراب اهردصي يتلا ةينويهصلا فحصلا ضعب
 هتدعاس اهنأك يقارعلا شيجللو ةموكحلل ةيرابختسإ قئاثو انمدق نيينيطسلفلا

 هل يطعأ انأ هنأ رظتنم يقارعلا شيجلا نأك .ةيركسعلا ةيلمعلا ىلع

 ١8 ؟...يقارع فلأ ١٠١ يلاوح هدنع ام بيط .تامولعم

 يب ذإو .ريخلا لجأ نم انكرحت ايندلا نأكو انكرحت اذإ ينعي
 .انمحار شم مالعإلا

 :هل تلق ؛هدنعل تيج ثدحلا ثدح ام لوأ انأ .رمعم يخأ فرعيب

 اهمساو ؛ءيدنع نم ةركفو هدنع نم ةركف .لحب تكرحتو .كرحتن مزال

 [:ًالئاق هسفن ححصيو كردتسي تافرع سيئرلا ]

 ءايشأ انحرطو ؛كرابم ينسح سيئرلا ةدايس ىلا تئج مث .ينيطسلفلا يبيللا
 ًاراكفأ هنم تذخأو كلملا ةلالج ىلأ تبهذ كلذ دعب مث ءانهو انه اهب انبهذو

 .اهب تكرحت

 بعشلا اولمحت الأ مكدشانأ .ًادحاو ًائيش مكدشانأ يسفن انأ ءانناوخإ

 ال نحن ....لمحتت امم رثكأ ةضافتنإلاو ةينيطسلفلا ةيضقلاو ينيطسلفلا

 .ريخلا الا ديرن

 هذه يه ةينيطسلفلا ةيضقلا هذه يه .نحن وه ررضتم رثكأو...

 .ةضافتنإلا

 ةرهاصملاو ةبارقلا عفاودل تيوكلا يف نيدوجوم نييقارع اياعر دصقي -

 .ةيفيظولاو



 [ : هلوقب تافرع سيئرلا ىلا ريشي كرابم سيئرلا ]
 .ًاقالطإ ةينيطسلفلا ةيضقلا سملي رامع وبأ شدح ام

 [ :ضرتعي تافرع سيئرلا ]

 ..فراع انأو فراع تنأ ءال -

 [ : كرابم سيئرلا ]

 .انتيضق يد نأل -

 [:عباتي تافرع سيئرلا ]
 ملكتب انأ ءسيئرلا ةدايس اي ليصافتلاب لخدح شم انأ كوجرأ -

 .كيلع ةلمح انيلع ةلمحلا نأل ١؟ ولخ يلخن ىتح تايمومعلاب

 يف ةلمح يلع لزنت نيسح مادص سيئرلا ديسلا لباقأ حورب امل انأ
 :رعاشلا لاق امك لوقب انأ نكلو ...ةلمحلا هذه اوتأرق مكلكو .فحصلا

 مارض هل نوكي نأ كشوي ران ضيمو دامرلا تحت ىرأ
 .ماهو ثثج اهدوقو نوكي موق ءالقع هئفطي مل نإف

 .تغّلب دق ينإ مهلل
 ؟ صاصرلا قلطأ نيم لوقيح شدحم ءصاصرلا قلطني املو
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 ايناطيروم يف يذلا نأ دقتعي ال :جيلخلا يف ةقطنملا لعتشت امل

 .اهنع ًاديعب نوكيس
 نوكيس لاموصلا يف يللي هنا دقتعي ال جيلخلا يف تلعتشإ اذإو

 .اهنع اديعب
 عفدنس بوعشو تاموكحو ماكح «ءانثتسا الب ءءانثتسا الب انعيمج

 ًايلاغ نمثلا اذه

 اي ءايشألا ضعب مكل أرقأ.فيخم دشح ًايلاح دوجوملا ..دشحلا..

 .دوجوملا دشحلا هيا اوفرعي نيرداق شم سانلا ضعب يف نكمي .اهيف اناوخإ

 ..دعاوقلا تريغ .ايكرت ىلا تكرحت ةيليئارسا ةلتاقم ةرئاط

 - نينامت يف تارئاط تالماح ثالث ..ليئارسا يف ةيركسعلا

 اهلك ايكرت يف ةيركسعلا دعاوقلا ...قرفلا ...جيلخلا يف ةرئاط

 ...ةحوتفم

 يف يناوخإل تيتأ هنا اوفرعت وتناو ءناريا يف ناوخإلا مهتأ ال انأ

 برضي نآلا نييناريالا نيفرطتملا نم دحاو هنا اناردأ ام :قارعلا

 .ايندلا لعتشت ؟ ثدحي اذام كانه وأ انه ًاخوراص

 ...رارق اودخات طقف سيل رمتؤملا اذه يف انه نحن انتمهم نذإ

 اوتذخأو ..نمألا سلجمو .نمألا سلجم يف رارق اوتذخأ

 رارق اوذخات نكممو ةيجراخلا ءارزو يفو ؛يمالسإلا رمتؤملا يف رارق
 .اذه ديرأ ال انأ .ال ؟ هديرن ام اذه له .انه يناث

 .نيرساخ ..امأ



 مث .وغللا ىلا هنم برقأ حضاو ريغ صن ليجستلا نم ةلحرملا هذه يف ]

 [:ديدج نم تافرع سيئرلا لوقي

 ؛ريبك دحل خوضر شم اياونلا ...عضاوتم ييأرو ؛ييأر انأ

 وأ انعم فقيس قرشلا الو برغلا نأ دقتعن الو .صلخملا لقملا دهج نكلو
 طقف انلاومأ ديري امنإ ءانلالقتسا ديري الو انعم فقي ال .انتحلصم ديري

 ةليسو دجن نأ ةيبرعلا ةمألا هذهل ةداقك انتفيظو نحن نذإ .هحلاصم ديريو

 .ضعبلا انضعب مظع شرسكن ام يذلا فرشملا لحلا دجنو ليتفلا عزننل

 قوقحلا ءقوقحلا يمحيو حلاصملا نوصي «عيمجلل فرشم لح

 .يبرعلا يموقلا نمألا نوصيو ةيبرع ةمأك انحلاصم يمحيو ؛ةينطولا

 لحب تئج مايألا نم موي يف :ًالاشم يطعأ ءفرعن نأ ديرأ انأ

 نأ لوقي لحلا اذه .مالكلا اذه نوفرعي يناوخإ ضعبو .ناتسناغفأ ةلكشمل

 [: كردتسي مث ] نيرشع نيب ام مهل ناغفألا نيدهاجملا
 هللا بيجنو .ةيفالتئثإ ةرازو نم 28٠١٠ ل /ه نيبام مهل -

 شوعمس ام .ال اولاق 5١. وأ 75 # مهل هاعم يذلا يعويشلا بزحلاو

 .ثدح امب ركذأ نأ ديرأ الو .يمالك

 ثدح يذلا .ةعاقلا هذه يف يعم نيدوجوم برع ةداق تغلب انأو

 انذقنأ انك ؛يمالسإلا يبرعلا لحلا اذه لبق ول .يمالسإ لحلا شناك ام هنا
 يف ناقالمعلا قفتا امدنع ؛ناتسناغفأ يف ثدح يللا .ناتسناغفأ- يف ثدح ام

 اهاحضو ةيشع نيب نودهاجملا حبصأ .ناتسناغفأ يف اوقفتا ء«ةطلام



 راجتو شيشحلا راجت مهنأ. تاحفص " يف زمياتلابو .قوقح شموهلام
 ؟ ال الو حيحص مالك اذه له .نويفألا

 ؟ رشلا انفقو انك شم انيديأ يف يبرعلاو يمالسإلا لحلا ناك ول

 .ريمشك :هذه ةلكشملا ريغ انيلع لبقم رخآ ءيش رّكذأ يدب

 .ريمشكب انوقلعي اوجي ناتسناغفأ نم صلخن
 ؟ لمعن نأ بجي اذام .ةلكشملا هذه يف نحن نآلا

 نوكي نأ انه انتركفو .ليتفلا عزنن نأ مهملا كش الب انناوخإ اي
 يف ينعي لاح لك ىلعو ءانناوخإ اي هللاو .ًايلود ًالح سيلو ًايبرع لحلا
 يه امك طئارخلا نوكت نلف يلودلا لحلا لصح اذإ ؛كيه خيراتلا ءرخآلا

 .نآلا اهيلع

 .مهتصح اودخايح ناكريمألا .ينات اهومسقيح :مكلوقح ؟هيل

 نايلطلا «:ةنيالطلا .مهتصح اودخايح ؟ ةجاح شموهلام ؛نويناطيربلا

 .اهتصح ذخاتح ةطاقرف تتعب اذإ ةدنالوه .مهتصح اودخايح

 دخاتح لخدتت امل ءاناوخإ اذه نم رثكألا يهو ليئارسا مويلا

 .اهتصح دخاتح فسأللو .اهتصح

 .. .يخيرات عامتجإ عمتجن انه نحن ءاناوخإ نذإ

 ءامو انتمارك نوصي نكلو .ضعب مامأ رسخن نأ ال .ًايبرع لحلا نوكي نأ
 .انحلاصمو انقوقحو انهجو

 .هي لعفن نأ بجي ام اذه



 .ةثراك نوكتح ءأل ناك اذإ الإو ءانينيعب ءانبولقب هب لعفن نأ بجي
 يف ةطبسب ةرظن ءانناوخإ اي ةطيسب ةرظن سب نظأ .اهنم دفنيح شدح امو
 .ندرألا .كلملا ةلالج اي فسآ انأ .ندرألا حورتب .ةنحملا هذه

 [:ًاعطاقم تافرع سيئرلا لأسي كرايم سيئرلا ]
 ؟ اهلام -

 [ :تافرع سيئرلا ]
 .نييليئارسالا اهودخايح .حورتح -

 [:كرايم سيئرلا ]

 ؟ ندرألا ىنعمشا -

 [:تافرع سيئرلا ]

 ةيقب مجاهتس «ندرألا مجاهُّتس :مكلوقب انأ سب لاجر اهيف ءال -

 ناسشع لوقب انأ .يلوألا رهن ىتح بودجلا لتحُيو ىرخأ ةرم نانبل
 يسويلا فذقلاو ؛ةضافتنإلل ديدشلا عسمقلا ؛نآلا نآلا نآلاو .اهولجست

 شيجلاو ؛نيحلسم نينطوتسملا نوكي تقولا يف .كلملا ةلالج ماقمل رثاكتملا
 دنع لامشلا يف -رشيغ ىلا بقنلا نم دودحلا ىلع بوحسم

 ىدلو .تامولعم يدلو .يدودحلا طيرشلا يف ...كومريلل

 بجي انحا هنأ مهملا هنأب انناوخإ اي مكل لوقأ .ًاضيأ تامولعم كلملا ةلالج
 ينطولا اننمأ ىلع ظافحلا انرابتعاب ذخأن نأ دب الو ؛ةيئوؤسملا لمحتن نأ
 اهقوقحو ةينطولا اهحلاصم ظفحنو ؛ةيبرع ةلود لك ةمارك نوصو
 ةمألا هذه نألةقداص ةيوخأ حورب ضعبلا انضعب دعاسنو «ةعورشملا

 نم فالآلا تارشع ةمألا هذه تمثقو «ةماركلاو ةزعلاو ةوخنلاب تزيمت



 ءرصم يف يناوخإ ةمدقملا يفو .ليئارسا عم ةليوطلا اهكراعم يف ءادهشلا

 تيوكلا ىلا برغملاو رئازجلا نم يبرع دلب يف امو .قارعلا يف يناوخإو

 .نيطسلف يف اولتاقي اولسرأو الإ نادوسلاو نامعو

 .اذه نم رثكأ عوضوملا نآلا

 قرش كراعم يف انناوخإ اي يقارعلا شيجلا اذه ءانناوخإ اي

 كراعم يف «ةداقلا انناوخإ ضعب عم حبصلا ملكتب تنكام يز «ةرصبلا

 ؟ ترصتنا مدقتملا حالسلاب ةرصبلا قرش

 محلب ةرصبلا تدمص ١ ال ؟ مدقتملا حالسلاب ةرصبلا تدّمص

 يلاتلابو .ةرصبلا تدمص يقارعلا محللاب .مهاعم شياع تنك انأ .لاجرلا

 لالش هيف انناوخإ اي تقولا سفن يفو .ءادهشلا فالآ .ةيقرشلا انتباوب تمح

 ام بسح ىلع .معدلا اومدق ؛تادعاسملا اومدق برعلا ةوخإلا مد ءمد

 ةيبرع ةمأك اننأ ىلع ليلد اذه ؟ انناوخإ شيا اذه .مهنم نيرداقلا ةصاخو

 ةغيصب علطنو فوفصلا صرنو فطصن نأ نكمم ةدشلا ةظحل يف
 .ثادحألا هذه لك زواجتت نأ ًالعف عيطتست

 نإ ..ءاقللا اذه يف يناوخإ نم بلطأ ءيناوخإ نم قلطناب انأف انناوخإ كلذل

 يف عاطقنا ] ..بيصيس ءاقشألا نيب يبرعلا مالسلا ضرف نع انزجع

 اذإ .غارف كانه سيل ...ملاعلا يف غارف شيف ام ... [ ليجستلا

 شتدس ام اذإ .غارف ةيضرألا ةركلا يف شيف ام ؛غارفلا شتدس ام تنأ

 نوكيس ءيبرع لحب شانمق ام انحا اذإ .غارفلا دسب موقي كريغ ؛غارفلا

 ؟ انناوخإ اي هديرن ام اذه لهف .انيلع ضورفم لح كانه



 ضعب .اهانحرط ؛سيئرلا ةدايس اي راكفألا ضعب انملكت نحن

 يخأ نكلو .كلملا ةلالج ىلع ...موقن اندب انكو ثدحتن انك انناوخإ

 حرطن شانردقام . ثيدحلاب هلغاش ناك حلاص هللا دبع يلع سيئرلا

 نوكي سيئرلا ةدايس اي كباطخ هنأ لوقنم .مالكلا اذه حرطنم نآلا...هيلع

 ....ةسلجلا هذهل دشار

 انناوخإ اي هللاو انأو .ةنجل لكشن انناوخإ اي تقولا سفن يف

 ىلع هنأل «ةفيذق ينوطحت لباق انأ .ةفيذق ينوطح وأ عفدملا زوبب ينوطح
 .نيطسلف يف ةثراك فقوت نكمي تقلطنا اذإ ةفيذقلا هذه لقألا

 [:تافرع سيئرلا ًالئاس لخدتي كرابم سيئرلا ]
 راتخن انلواحو .هد عوضوملاب انملكت انحن رامع وبأ خأ وه ام -

 .قفاو دح شم .فادهألا فرعنو ءءامسأ

 [:تافرع سيئرلا ]

 ام سميئرلا ةدايس اي ينعي .علطي كلملا ةلالج .ندرألا اندب -

 ىجرتأ حور يدبو ١١ ؟ علطي نالفو نالف ىجرتأ ..ضعب ىلع شنومنب

 .ةلوقعم شم ؟ سدقلا نم اوعلطي نييليئارسإلا

 [:كرابم سيئرلا ]

 شخن ام لبق هيلع قافتإ لصحو ددحم حارتقا هيف نوكي مزال -
 ..شخنح انحا نكل .ةسلجلا

 دادغب ىلا قالطنإلا دوصقملا - ٠"
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 ؟ نيم لوقن

 [:تافرع سيئرلا ]

 يناوخإ مساب ؛ةيبراغملا ةمقلا سيئر لوقب انأ ...ةجاح لوأ-

 دئاقلا ءرمعم سيئرلا يخأ نم حارتقا ناك اذهو . يبرعلا برغملا نم

 نواعتلا سلجم «؛ةيعابرلا يف وتنا ؛هيف يناوخإو .رمعم ديقعلا ءرمعم

 ةمدقملا يف كلملا ةلالجو سيئرلا ةدايسو «سيئرلا ةدايس مكلك وتنأ..يبرعلا

 هللاو ؟ مكاعم ينودخات اوبحت .نآلا مكترود سيئرو ةمقلا سيئر هرابتعاب

 ينيجيبةركب . اوهلا يف قلعم انأ .زهاج انأ ؟ ينوبيست اوبحتب .زهاج انأ

 ناضمر نيساي هط يخأ نم انعمس انحاو .حورن ينم مكصلخي خوراص
 حلاص هللا دبع يلع يخأو ءريشبلا خألاو يلذاشلا سيئرلاو انأ ليلق لبق
 اي اهيب علطن مالكلا اذه لوقب تيوكلا اهيف امب رومألا لك ثحبل دادعتساب

 نومنب انحا نظأو... لحيس انريغف اذه ريغ انناوخإ اي هللاو الاو انناوخإ

 نذإ ... اذه ىلع نومن شانردقم اذإف .انناوخإ اي ةريثك ءايشأ ىلع
 ثدحيس اميف ...ةيلمع نع ةرابع ىقبي ةيناث تاسلج ىقبيحو . هذه ةسلجلا

 ؟ ةلحرملا هذه ىلا انلصو انحا لهف .اندض

 يل لوقي حلاص هللا دبع يلع سيئرلا ركذتأ..موي يف انأ هللاو
 ددحنو .يبرعلا طخلا لوقن انيلخ ءطخلا ؛ءيزيلكنإلا طخلا ؛ءينامثعلا طخلا

 ..ةكرابملا ةتبنلا هذهب زتعنو هب رختفن لمأ هيف حبصأ يبرعلا طخلا
 ام ..لدع هيف لازام ..طوطخلا نع ملكتن انك نيتنس لبقو

 ا صالخإ هيف لاز ام ءقدص هيف لازام ...ةين هيف لاز
 ..اذام
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 املك  ....؟ لعتشت اهبيسن بيط ؟ لعتشت اهبيسن يناوخإ بيط

 وه اذه انأ ...ًاعيمج انيلع كلذلو .ربكتب موي لك .ربكتب يشمت

 هبحنو هردقن انلك يذلا نيمرحلا مداخ نم وجرأو ؛عضاوتملا يحارتقا ينعي

 ىلع نوكي نأ نيمرحلا مداخ لبقي نأ ىنمتأ تنكو .ةوطخلا هذه كرابي نأ

 نأ لقألا ىبلع ؛نكمي مل اذإو .ريخ نوكي اهلمع اذإ هللاو .دفولا اذه ةسائر

 شيا رخآل يف انناوخإ اي انحا وه ام .دفولا عم نوكي هدنع نم دحاو نوكي

 رئاشعلا هذه رخآلا يف نحن .نييدنلنف الو ؛نييجيورن الو ءشتوكسا انحل ؟

 سانلا ... يف ملكتا يجاب .حرفتب سانلا مشخلا ىلع بحا يجاب .ةيبرعلا

 ىتح ةقيلخلا ذنم انعئابط هذه .برع انحا .ىسنتب سانلا ... يجاب .لبقتب

 ةلكشم لوأ شمو .انضعب ىلع مهفن ...[ موهفم ريغ مالك ]..... نآلا

 مهأ ىلع ملكتاب انأ .تارارقلا نع شملكتب ام انأ ريمألا ومس ينعي .اهانيلح

 .لحلا :تارارقلا نم

 اندب اذإ نكلو .ديفت نل تارارقلاف ءطقف تارارق اندب ناك اذإ

 ...نحن .ةيوش ىعسن .يهتنن بولقلا لسغن نأ لحلا .لحلا وه اذه ؛لولح
 ددحتب ةلكشم ىلع ....ام ....يناكريمألا ىلع انريغ ىلع

 اهيلع قفتن سسألاهذه ...؟ نيدعبو .اندالوأ دالوأ دالوأ لبقتسم

 .ريمألا ومس اهنوديرت يتلا تارارقلا ذخأتف

 هنأ لوقن ءشوب هنا لوقن ملعتن رخآلا يف نكلو .لقملا يدهج انأ

 .هللاو ال ؟ ةيدوعسلا ةحلصم ودب شوب ينعي

 .هللاو ال ؟ قارعلا ةحلصم ودب نارتيم

 .هللاو ال ؟ ندرألا ةحلصم اهدب ايناطيرب



 .هللاو ال ؟ ةييرعلا ةمألا ةحلصم اهدب اهلك ايروأ

 ؟ لغتشتب « اهحلاصم شيا

 نم عاذملا نايبلا .رمعم يخأ انل هأرق .مويلا عاذنإ مويلا مهنايب

 ةيبروألا قوسلا نايب ...انتحلصم اولاق حلاصم ؛ةكرتشملا ةيبروألا قوسلا
 نيو نحن بيط ؟ انتحلصم .حلاصملا نع الا اوملكتي مل «ةكرتشملا

 ؟ اندبعم وه ام ءانلك انيلع دبعملا مدهن الو انسفنأ قنخن ؟ انتحلصم

 ةدايس مالكلا اذه لوقب انأف .انلك انيلع لزنت ةميخلا تطبه اذإ

 انأ يتلا تاحارتقإلاو . كرحتن نأ فياش انأو.ةوخألابو ةبحملاب :سيئرلا

 كلملا ةلالج نم اهتذخأ انأ ءيش رخآ ؛كلملا ةلالج نم تاحارتقا تذخأ

 اهب أدبن نذإ .ةبيط ًاحور اهيف تدجوو دادغب ىلا اهب تبهذو نيمرحلا مداخ
 .اهب ملكتن ةيضرأ انيدلو

 ..ريغ ةلاسر تلمحو ءةيمسر ةلاسر تلمح انأ ءكلملا ةلالج

 ؟ألالوح ص ...ةلاسر .ةرم رخآ كرابم سيئرلا يخأ اهب ملكت ام

 ....بئانلا ديسلا ...ميهاربا ةزع ةرشايم اهءارو تءعاجو

 .رمعم دئاقلا سيئرلا يخأ نم ةلاسر تلمح اهيلبقو

 مل ةعيرس تاملكب قلطيو تافرع سيئرلا لعفني دحلا اذه دنع ]

 [: ًاعباتم لوقي نأ ىلا اهرسفن
 .انتلكوت هللا ىلع لوقنو «مالكلا اذهب كرحتن لوقن

 وأ اندرأ ةدحاو ةرسأ انحا رخآلا يف ةبيطلا ةملكلاب ينعي انناوخإ اي

 ةفرغ اذإ .دحاو تيب يف ةدحاو ةرسأ انحا ءيف ناك اذإ الاو .درن مل

 .رانلا اهيف لعتشت شم ةيناثلا فرغلا شنظن ام رانلا اهيف تلعتشإ
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 .هانضريو هبحي امل انقفويو اناطخ ددسي هللاو .رانلا انيف لعتشتح انلك

 .سيئرلا ةدايس اركشو

 [:كرابم سيئرلا ]
 .تافرع رساي سيئرلا ديسلا اركش -

 [: تافرع سيئرلا ]

 .شينذخآت ام لوكوتورب ريغ نم تملكت انأ -

 [: الئاق هعطاقي كرابم سيئرلا ]

 انعمتسا انحا تقولد .يمادق انأ كتدايس حارتقا ءشهلعم ينعي -

 ...انتقو عيضن ام لدب .ةريثك تاملك ىلا

 ...حبصلا نم...

 نب رهف ديسلا ومس همدق يذلا وه يمادق دوجوملا داجلا ديحولا عورشملا

 اذهو .عافدلاو نمألا نوؤشل نامع ةنطلس ءارزو سيئر بئان ءروميت

 .مكئارضح ىلع عزوم رارق عورشم

 [:ضرتعي تافرع سيئرلا ]



 .سيئرلا ةدايس رارق عورشم كل تبج انأ -

 [:كرابم سيئرلا]
 ؟ هيا-

 [:تافرع سيئرلا ]

 .سيئرلا ةدايس عورشم كل تبج انأ -

 [ :كرابم سيئرلا ]
 .عورشم شيفام ؟ هد نيف ؟ حورشملا -

 [:تافرع سيئرلا ]

 .كديا تحت ؛هيلع كل تلق يللا -

 [:كرابم سيئرلا ]

 ؟ ةنجل اهمسا يللا عاتب عورشملا -

 [:تافرع سيئرلا]
 هويأ -

 [:كرابم سيئرلا ]

 ىلع قافتا شيف ام .اهاعم اوقفتتو ةنجللاب اوشخت مزال «ةنجللا -

 .صلاخ ةنجللا

 [:لوقيف يبيللا سيئرلا ىلا هثيدح كرابم سيئرلا هجوي مث ]

 اوتقفتا اوتنك .ءامسأ اوتحرتقا وتنأ ضورفملا ءديقعلا خألا ةويأ -

 ؟ ةنجللا. هذه ىلع قفاوي مهوتحرتقا نيذلا ءاسؤرلا نم دح له .لقألا ىلع

 [:عباتي كرابم سيئرلا ]

 ..ةجاح يف شركتفا ام انأ ام ...فراع وه ام ..كلملا ةلالج -

 ال5



 [:ملكتي حلاص هللا دبع يلع ينميلا سيئرلا ]
 ..يل حمسا ؛كرابم سيئرلا ةقيقحلا -

 [:كرابم سيئرلا ]
 ؟ معن -

 [:حلاص هللا دبع يلع سيئرلا ]
 ...نحنو ًادج ريطخ عوضوملا ةقيقحلا .يل حمسا -

 [:هلوقب رارمتسالا نع هفقويو ينميلا سيئرلا عطاقي كرابم سيئرلا ]
 .ةعاس نم يل اقب ريطخ عضولا نأ لوقب انأو -

 [:لوقيو هتملك ةعباتم ىلع رصي حلاص هللا دبع سيئرلا ]

 نميلا ةملك

 يوتحنل انيج نحن ةقيقحلا يف .سيئرلا يخأ اي يل حمسا بيط -

 نأ يل حمسا .هدالب رظن ةهجو نع ثدحتو ربع دحاو لكو .ةمئاق ةمزأ

 يف ةمتاقلا ةمزألا ىلع ديدشلا انقلقو ءنميلا يدالب رظن ةهجو نع ثدحتأ

 انيتأ نكلو ءمسقنن نأ لجأ نم تأن مل نحن كلذلو .ةريزجلاو جيلخلا ةقطنم

 ةيوخأ قرطب ةلكشملا لحو فصلا ةدحوو يبرعلا نماضتلا لجأ نم

 .ةيملسو

 هرسأب ملاعلاو .رضاحلا تقولا يف انبقري يبرعلا انبعش وأ «ملاعلا

 بولطملا ناك اذإ له .ةمقلا هذه تارارق نم اهنع جرخت فوس ام بقري
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 عنام اندنع ام ؟ ةلكشملل لح يهو ؟ ةدوجوملا تارارقلا هذه ىلع ةقفاوملا

 كلذلف ءاهقوطنو ةمزألا يوتحن نأ ديرن انك نإو .ةلكشملا لحتب تناك اذإ

 رواشتنل ددحم تقو يف برعلا ءاسؤرلا نيب ةقلغم ةمق لمع حرتقأ

 دجونو ؛ةمزألا هذه يوتحنو «لبسلاو قرطلا يه ام ؛.عوضوملا سرادتنو

 ةريزجلا ةقطنم يف يلاحلا عضولا مقافت لجأ نم جراخملا ؛جراخملا اهل

 .جيلخلاو

 دق بجشلاو ةنادإلاف .بجشلاو ةنادإلا ضرغب يتأن انك اذإ امأ

 لودلا ةيجراخ ءارزوو «ةيجراخلا ءارزوو ةدحتملا ممألا يف تضرُف
 جراخم نع ثحبن انك نإو .ةنادإلاو بجشلا رارق ديؤن نحن .ةيمالسإلا

 .جراخملا نع ثحبن نأو «ةيخيرات ةيلوؤسم برعلا ةداقلا لمحتي نأ بجيف

 اننكلو :ةوقلاب ريغلا يضارأ لالتحإ عم انسلو ؛تاءادتعإلا عم انسل نحنو

 ىلعو ؛ةدوجوم عئارذلاف «عئارذ نع ثحبن انك نإو .جراخملا نع ثحبن
 .هللا ةكرب

 .ًاركشو ؛هلوقأ نأ بحأ ام وه اذه

 يذلا حضاولا طيخلا اذهب كسمي ال ؛رمتؤملل سيئرك ؛كرابم سيئرلا ]
 زفقُي نأ زوجي نكي مل يذلا هنومضم ىلع قاعي الو ينميلا سيئرلا هحرط
 لك عم لصح امك هتملك ىلع بيطخلا ركشي الو ؛لاوحألا نم لاحب هنع
 [:قلطُت مل ةملكلا نأكو ءًلئاس عباتي امنإو ؛ملكت نم
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 رارقلا ىلع تيوصتلا ىلع اوشخي اوبحي ءءاسؤرلا ةوخإلا له -

 ىلع قفاوم يللي ؟ ةديدج تاحارتقإ اولوقت .؟ ةقلغم ةسلج نيزواع الو

 .قوف هدي عفري لضفتي ةديدج تاحرتقمو ةقلغم ةسلج

 تاحرتقم دوجو نع نلعي ينميلا سيئرلا توص هنأ دقتعن ءتوص ]

 لاؤسلا حرطيو نيتيناث نم لقأ ةدمل ثيرتي كرابم سيئرلا ىرن .ةديدج
 ةقفاوملا ةريسم قيعي ام لصحي نأ ىشخي امنأكو :ةعرسب يريصملا

 [:رارقلا ىلع ةلوجعلا

 هدي عفري لضفتي ةديدج تاحارتقاو ةقلغم ةمق ىلع قفاوم يللا -

 .هفوشن ناشع قوف

 تيوصتلا ىلا لاقتنإلا لوح نخاسلا راوحلا

 مش ةدحاو ةيناث رظتني كرابم سيئرلاو . جرهو.تاوصأ لخادتو تاقيلعت ]

 [ :جتنتسي

 ىلع تيوصتلا يف شخن نذإ «ءرارقلا ىلع قفاوم دحاو الو -

 ...رارقلا ىلع قفاوم شم يللا .مكتارضح مامأ رارقلا .رارقلا

 .دلبلا مسا ركذ عم متحمس ول هديا عفري ءلجسي ماعلا نيمألا ديسلا

 [:حاحلإو ةوقب حيصي رمتؤملا يف بودنم توص]
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 هذه يف ملكتن نأ بجي .ةيخيرات ةيلوؤسم 533 .ماظن ةطقن -

 .ةيخيرات ةيلوؤسم «ةعاقلا

 نيح انئابآ نم هعمسن انك يذلا لاثملاب انركذي جرمو جرهو ءتاضارتعا ]

 كرابم سيئرلا نكلو ( هنع هايملا ) هتيم ةعوطقم مامح لثم :نولوقي
 [:اهيلا تفتلي نأ نود عباتي

 نكل .ماظنلا عبتن مزال ةمقك ملكتن نيزواع متنك اذإ متحمس ول -

 شم .صلخنو ةمقلا يهنأ ءهزواع يللا ملكتي دحاو لك ملكتنح انك اذإ

 رارقلا ىلع توصن نيزياع لوقنم انحا .ملكتي زياع دحاو لك .ًادبأ لوقعم
 .شانمهي ام عوضوملا .مكلك هوضفرت هللا ءاشنإ .هنيمدقم متنأ يللا
 [:ةوقب حيصي يفاذقلا سيئرلا ]
 ماظن ةطقن ؛ماظن ةطقن

 [:كرابم سيئرلا]

 ؟ معن -
 [:يفاذقلا سيئرلا]

 .ملكتي نأ دحاو لك قح نم ةجاح لوأ .ماظن ةطقن -

 [:كرابم سيئرلا ]

 عمسأ مل ؛تاعاس عبس انلاقب ملكتن اندعق انحا ءديقعلا يخأ يه ام -

 ةصق يكحيو ملكتي لامعدحاو لكالا «ةمزألا ءاوتحإ ناشع لاعف حارتقا

 .لحلا هيا فوشن نيزولع.. يف هنأكو هسفن نع عفاديو



 [:يفاذقلا سيئرلا ]
 :ىرخأ ةطقن .رارقلا ىلع ريطخ ضارتعا هيفو ءديفم مالكلا -

 رارقلا .رارقلا ىلع ريبك ضارتعا يفو .شنوكب ام اي يعامجا اي رارقلا
 .ةجيتن ىلا لصون يلع خألا لاق ام يز مكوجرأ ؛هانيطخت

 سيئرلا نكلو .ةيضاغ تاوصأ .ةحضاو ريغ تانسالمو ءجرمو جره 1

 [:دحأ ىلا هبأي نأ نود عباتي كرابم

 صلخن نيزياع-

 [:يفاذقلا دبقعلا ]

 ءطقف دوفولا ءاسؤرل ةقلغم ةسلج دقع حرتقأ نكل :حيحص اذه-

 .ضعب عم ةسلجلا ةيقب ربدنو

 [ :رمتؤملا ىلا مالكلا هجوي كرابم سيئرلا ]

 ذخأ يف رمتسن الو مكتارضح ةقلغم ةسلج ىلع اوقفاوت -
 .قوف هديا عفري ةقلغم ةسلج زواع يللي .تاوصألا

 [:ةضرتعم ةبضاغ تاوصأو ىضوفو ؛جره ]

 .ةقلغم ةسلج -
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 ؛ةقلغملا ةسلجلا نوذبحي نيذلا كئلذا نع ردصملا حضاو ريغ لؤاست ]

 [ :كلذ ىلع حضاو باوجو

 انلك

 [:عباتي امنإو انلك ةملك ىلا تفتلي ال كرابم سيئرلا ]

 ةيلقأ «ةينامث ةعبس ةتس ةسمخ ةعبرأ ةثالث نينثأ دحاو..ةيلقأ -

 [:يفاذقلا ديقعلل لعفنم ضارتعا توص ]

 ؟ ةيلفقأ فيك -

 [:كرابم سيئرلا]

 .شعفر ام نيسح كلملا « ةيلقأ -

 [:ضرتعت ةجتحمو ةبضاغ تاوصأ .ةبلجو ىضوف ]

 :.نارمتسألا بجي -.ةقلعم ةسلجا-
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 [ :لوقيف قفاوي مل نسح كلملا نأب كرابم سيئرلا لوق ضراعي توص ]

 .قفاوم نيسح كلملا ؛ءقفاوم نيسح كلملا-

 [:لوصأ ةيأ ةاعارم نود مزحب عباتي امنإ ناسنإل تفتلي ال كرابم سيئرلا ]

 .صالخ .رارقلا ىلع تاوصألا ذخآح ءذخآح .رمتسن -

 سيئرلاو كرابم سيئرلا فدهل هلوهسب ملستست ال ضارتعا تاوصأ ]

 [: رارصإب رركي يمبيللا

 .ةقلغم ةسلج -

 يف حايصلا لكش تذخأ يتلا تاضارتعإلا ىلا تفتلي ال كرابم سيئرلا ]
 [:عباتي امنإ ةعاقلا

 .رمعم يس اي ةيبلغأ شيفم ءشيفم ؛شيفم :ةيبلغأ شيف ام -

 [:يفاذقلا ديقعلا ]

 «سيئرلا يخأ اي -

 [:كرابم سيئرلا ]
 شيفمو ؛تقو عيضن نيزياع شم نحن «ةيبلغأ شيفم ءانحن -

 .ةدئاف

 [:يبيللا سيئرلا ]
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 .سيئرلا يديس اي شنوكيام اي عامجإلاب نوكي اي رارقلا -

 [:كرابم سيئرلا ]
 .ةطيسب ةيبلغأ «ةيبلغأ ءال -

 [:يبيللا سيئرلا ]
 .شيفم ال -

 [:كرابم سيئرلا]

 .يبيبح ايال -

 دعيو .ديقعلا ةدايسل هبح نع كرابم ينسح دمحم سيئرلا حرص اذكهو ]

 [: ةسلجلا ةرادا يف كرابم سيئرلا رمتسي كلذ

 هاد هصتلأ

 ؟ قفاوي قارعلا ..رارقلا -

 رارقلا نع عنتما ؟ رارقلا ىلع قفاوت ندرألا -

 ؟ رارقلا ىلع قفاوت نميلا -

 .نميلا ,ندرألا ؛قارعلا رارقلا نع عنتمإ

 .عنتمي ؟ رارقلا ىلع قفاوت ايبيل -

 .ظفحتم ؟نادوسلا -

 .ةظفحتم ؟ ريرحتلل ةمظنم -

 .ظفحتم ؟ ايناطيروم >

 رارقلا عم ؟ قفاوم :؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا -
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 رارقلا عم ؟ تيوكلا -

 .رارقلا عم ؟ ةيبرعلا تارامإلا ةلود -

 .رارقلا عم ؟ رطق -
 .رارقلا عم ؟ نامع ةنطلس -

 .رارقلا عم ؟ نيرحبلا -

 .رارقلا عم ؟ رصم -

 [ ةقفاوم اهنكلو ءرارقلا عم ةملك عمسن ال ] ؟ ايروس -

 .عنتمي ؟ رئازجلا -

 .رارقلا عم ؟ برغملا -

 .رارقلا عم ؟ لاموصلا -
 .رارقلا عم ؟ نانبل -
 .رارقلا عم ؟ يتوبيج -

 ؟ دض دحاو مكو رارقلا عم دحاو مك

 امنيب ؛مسإلاب لودلا يمسي ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا ريتركسلا ؛يسيلقلا ]
 [:ددعلا ىلوتي كرابم سيئرلا

 :رارقلا عم -

 دحاو [:لوقي كرابم سيئرلا ].ةيدوعسلا ةبرعلا ةكلمملا -

 نينتا [: كرابم سيئرلا ] .تيوكلا -
 ةتالت [ :كرابم سيئرلا ] .تارامإلا -

 ةعبرأ [:كرابم سيئرلا ] .رطق -
 ةسمخ [:كرابم سيئرلا ].نامع -



 ةتس |[ :كرابم سيئرلا ] .ايروس -

 ةعبس [:كرابم سيئرلا ] .برغملا -

 ةينامت [:كرابم سيئرلا ] .لاموصلا -

 ةعست [ :كرابم سيئرلا ] .نانبل -

 ةرشع [ :كرابم سيئرلا ] .يتوبيج -

 [:لوقيو ةعماجلل ماعلا نيمألا كردتسي انه ]

 نيرحبلا تيسن -

 [:ةباجإلا كرابم سيئرلا ىلوتيف ؛نيرحبلا دفو لأسي مث ]

 :نارقلا عم

 [:كرابم سيئرلا عباتي انه ]

 رارقلا «ةيبلغألا .ءرشعاتتا :رشادحا ..رصم (ةرشع -

 .ةسلجلا تعفر ءهيلع قفوو

 نيح دعب ' ةسلجلا تعفّر " ةملك ظفل زجنأ دق كرابم سيئرلا نكي مل ]

 [:عفترم توصبو دوفولا دحأ نم حوضولا ديدش ضارتعإ ردص

 .ةيبلغألا شم ءأل -

 ليرحا



 تاضارتعإلا ىلا الو ةظحالم ةيأ ىلا تفتلي مل كرابم سيئرلا نكلو ]

 عم مهتحلصم تناك نم لبق نم قيفصتو جرمو جره كلذ عبتو .ةبخاصل

 ءاسؤر دحأو .ةموهفم ريغ نكلو ةبراضتمو ةلخادتم تاوصأو رارقلا لوبن

 تارم عست ةعاقلا ءاحنأ يف حوضوب عمسُي ملأتم توصب يداني دوفولا

 | :عباتتلاب

 ماظن ةطقن ؛سيئرلا ةدايس ماظن ةطقن «سيئرلا ةدايس ماظن ةطقن -
 ..سيئرلا ةدايس

 " تاملك كرابم سيئرلا ظفل نأ درجمب ىرحألاب وأ ءءانثألا هذه يف ]

 جورخلل هجتاو هدفو ءاضعأ هعبتو «هناكم نم ضهن " هيلع قفوو رارقلا

 [.ةعاقلا نم

 ماظن لوحو ةطيسبلا ةيبلغألاب رارقلا رارقإ ةيعرش لوح. راجش لصح ]

 [:حورجم بلق نم توص ردصي مث .ةيبرعلا ةعماجلا

 .برعلا رمد رارقلا اذه -

 .ءابدعم -
 6ع

 ًاتاوصأ عمسن مث ءقئاقد ةرشع ةدمل تيساكلا يف ًاشيوشت دصرن كلذ دعب ]

 ضفرو ةعاقلا يف مصتعا يبيللا دفولا نأ حضاولا نكلو . ةحضاو ريغ

 [.جورخلا
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 ؛ةعاقلا لخاد هناكم يف يفاذقلا سيئرلا ماصتعا كلذ دعب دهاشت ]

 نععو اهماظنو ةيبرعلا ةعماجلا قاثيم نع هتجهل يف ًابضاغ ًامالك عمسنو

 مل امب هعم ثدحتيو هيلإ تافرع رساي سيئرلا يتأي مث ؛عامتجإلا ةروطخ

 رارقلا ذخأ ةيعرش لوح ناك راوحلا نأ ىلع لدت تاملك انمهف نإو ؛همهفن

 اوفرصنا مث هعم اوثدحت نورخآ لاجر يفاذق سيئرلا ىلع لبقأو .ةيرثكألاب

 نيب ةحضاو ريغ ةنسالم انعمسو اندهاش ةريصقلاب تسيل ةرتف دعبو .هنع

 نأ دعب رمتؤملا ةعاق ىلا داع يذلا كرابم سيئرلا نيبو يفاذقلا سيئرلا

 سيئرلل ينوناقلا راشتسملا لمشتل ةنسالملا تدتماو ءاهنم جرخ دق ناك

 قاثيمل ةسداسلا ةداملا ىوحف نع كرابم سيئرلا هلأس نيح ١١ كرابم

 [ :ةعماجلا
 ؟ عامجإلاب وأ ةيبلغألاب يد تاجاحلا يف رارقلا له -

 [:ةعاقلا نم رخآلا بناجلا ىلح فقي ناك يذلا ينوناقلا راشتسملا بيجيف]

 ةطيسبلا ةيبلغألا الا بلطُي ال رارقلا اذه يف ءديقعلا ةدايس اي -
 .... نأل

 [:هلالخ نم مهفن مهبم مالك ]

 .ةيبرع ةلود ةيامحل ةيبرع تاوق -

 ءاج يذلا باهش ديفم روتكدلا وه دوصقملا ينوناقلا راشتسملا نأ دقتعن - ١

 '" ؟ جيلخلا برح تهتنأ له" :انباتك يف هعم ثدح ام ركذ
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 ةيساق تاملك هجو يفاذقلا ديقعلا نأ ًاضيأ مالكلا ىرجم نس كردنو ]
 نيلجرلا نيب ةداشم رودت كلذ رثأ ىلعو .هقنح راثتسا امم راشتسملا هاجتاب
 [:هنم انمهف يفاذقلا ديقعلا ىلا ًابضاغ ًامالك راشتسملا هجويف

 .كيز يبرع انأ ءيبرع انأ -

 يف هعم ثدح ام ركذ ءاج يذلا باهش ديفم .د وه لجرلا نأ دقتعنو ]
 | "؟ جيلخلا برح تهتنا له " :انباتك

 زهاجلا عورشملا صن

 يف ةيكبملا ةكحضملا ثادحألل انتشقانمو انليلحت ىدل ديفملا نم

 مت يذلا زهاجلا عورشملا صنب سانئتسالا ةرهاقلا يف ةيبرعلا ةمقلا رمتؤم

 :هيلع تيوصتلل دوفولا ىلا هميدقت

 ةيروهمج ) ةرهاقلاب دقعنملا يداعلا ريغ ةيبرعلا ةمقلا رمتؤم نإ "

 و 51 ل نيقفاوملا ءايرجه ١11١١ مرحم ١٠و ١9 يموي (ةيبرعلا رصم

 . ًايداليم ٠
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 دقعنإ يذلا ةيبرعلا لودلا ةعماج سلجم رارق ىلع عالطإلا دعب

 ١15٠ توأ /بآ/سطسغأ ” و” يموي ةرهاقلا يف ةيداع ريغ ةرود يف
 .ايداليم

 رشع عساتلا رمتؤملا نع رداصلا نايبلا ىلع عالطإلا دعبو
 نم عبارلا يف ةرهاقلاب ردص يذلا ةيمالسالا لودلا ةيجراخ ءارزول
 115٠. توا /بآ /سطسغأ

 عافدلا ةدهاعمو ةيبرعلا لودلا ةعماج قاثيم ماكحأ نم ًاقالطنإو

 .ةيبرعلا ةعماجلا لود نيب يداصتقإلا نواعتلاو كرتشملا

 نم ةعبارلا ةرقفلا صاخ لكشبو ةدحتملا ممألا قاثيم نم اقالطنإو
 .(١5)و (؟0) نيتداملاو ةيناثلا ةداملا

 فورظلا اهيلمت يتلا ةميسجلا ةيخيراتلا ةيلوؤسملل اكارداو
 ىلع ةريطخلا هتاساكعنإو تيوكلل يسقارعلا حايتجالا نع ةمجانلا ةبعصلا
 .ايلعلا ةيبرعلا ةمألا حلاصمو يبرعلا يموقلا نمألاو يبرعلا نطولا

 : ررقي

 يف رداصلا ةيبرعلا لودلا ةعماج سلجم رارق ديكات - ١
 114٠0. /8/4 يف رداصلا يمالسالا رمتؤملا ةمظنم نايبو 8/7

 خيراتب 550 مقر نمألا سلجم ترارقب مازتلالا ديكأت - ١
 /8/4 خيراتب 557 مقرو ؛.1510/8/6 خيراتب 0١ مقرو ؛ 8/5

 .ةيلودلا ةيعرشلا نع اريبعت اهفصوب
 مدعو ةقيقشلا تيوكلا ةلود ىلع يقارعلا ناودعلا ةنادإ - '

 ةبترتم ىرخأ جئاتن يأب الو ؛هيلإ تيوكلا مض قارعلا رارقب فارتعالا



 هتاوق بحسب قارعلا ةبلاطمو ةيتيوكلا يضارالل ةيقارعلا تاوقلا وزغ ىلع

 4/١/:١15. خيرات ىلع ةقباسلا اهعقاوم ىلا اهتداعاو ءاروف اهنم

 هرابتعاب ةيميلقالا هتمالسو هلالقتساو تبوكلا ةدايس ديكأت - 4

 ةدوعب كسمتلاو «ةدحتملا ممألا يفو «ةيبرعلا لودلا ةعماج يف اوضع ةلود

 «يقارعلا وزغلا لبق تيوكلا يف امئاق ناك يذلا يعرشلا مكحلا ماظن

 .هتدايس قيقحتو هضرأ ريرحتل تاءارجإ نم هذختي ام لك يف هديبأتو

 هتاوقل قارعلا دشح راكنتساو ةيقارعلا تاديدهتلا بجش - ه

 يبيرعلا نماضتلا ديكأتو ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دودح ىلع ةحلسملا

 يتلا تاءارجالا دييأتو ىرخألا ةيبرعلا جيلخلا لود عمو اهعم لماكلا

 قحل الامعإ ىرخألا يبرعلا جيلخلا لودو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهذختت

 كرتشملا عافدلا ةدهاعم نم ةيناثلا ةداملا ماكحأل اقفو يعرشلا عافدلا

 قاثيم نم )5١( ةداملاو ةيبرعلا لودلا ةعماج لود نيب يداصتقإلا نواعتلاو

 ىلع .8/5/:111 خيراتب 55١ مقر نمألا سلجم ترارقلو «ةدحتملا ممألا

 نم ةيقارعلا تاوقلل لماكلا باحسنإلا روف تاءارجالا هذه فقو متي نأ

 .تيوكلل ةيعرشلا ةطلسلا ةدوعو :؛تيوكلا

 جيلخلا لودو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا بلطل ةباجتسالا - "5

 صنلا يفو )ةحلسملا اهتاوق ةدئاسمل ةيبرع تاوق لقنل ىرخألا يبرعلا

 نع اعافد ("اهيف ةدوجوملا ةحلسملا تاوقلا ىلا مضنتل " : يلصألا

 .يجراخ ناودع يأ دض ةيميلقالا اهتمالسو اهيضارأ
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 رارقلا اذه ذيفنت ةعباتمب ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا فيلكت - ا/

 ".نأشلا اذه يف هاري

 ةدقانلا ةشقانملا
 ءانثأ تيقلأ يتلا تاشقانملاو تاملكلا ةعومجمل ةشقانملا هذه أدبن

 ىلا رظنلاب نيئدتبم كرابم ينسح سيئرلا هلثم يذلا رودلا ليلحتب رمتؤملا

 هذه ام ىرت.: لءاستنف رهظلا ةالص لبق اهاقلأ يتلا ةيحاتتفإلا هتملك

 يف هذيفنت مت ام نيبو يحاتتفإلا هباطخ يف قمنملا مالكلا نيب ةيجاودزإلا

 رئارسلا ' و ' ةرهطملا ةراهطلا " نيب قيفوتلا نكمي فيكو ؟ رمتؤملا ةياهن
 هباطخ يف تاديكأتلاو " ةيقنلا

 ؛قارعلا جارحإ مدع ىلع
 ,ةمزألا ءاوتحا ىلع همزع ىلعو

 بسح ؛لكشت يتلا ةيبرعلا ةلظملاب لالظتسإلا ىلا هتوعد ىلعو
 ...نومضملاو نومأملا رايخلا ؛هلوق

 هعضو يف ةيرصملا ةدايقلا تكراش يذلا زهاجلا رارقلا عورشم نيبو

 يذلاو
 «قارعلا جرحُي
 " ءيف ' نم ًاقالزنا قلزنتل ءاوتحإلا راطإ نم ةمزألا جرخُيو
 هيلإ ىعسيو هب بلاطي ناك يذلا ليودتلا ميحج ىلا ةيبرعلا ةلظملا
 ؟ برعلا ءادعأ
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 دهشتسا نيح قحلا لك كرابم سيئرلا يطعن ةدحاو ةطقن يف طقف

 ةلود يأ لخدت بجشت نيسح مادص سيتئرلا نع تردص ةددحم لاوقأب

 ددصلا اذه يف كرابم سيئرلا مالكف .ىرخأ ةيبرع ةلود نوؤش يف ةيبرع

 ةيبيرخت داعبا ىلا تذأ وزغلا ةيلمع نأ يف ةيلوؤسملاو .قح لوق وه
 .كش ىندأ نود نيسح مادص سيئرلا ثبشتو دانع ىلع عقت ىربك

 عيطتسن الف هنع ةباين تيلت يتلا نيفيرشلا نيمرحلا مداخ ةملك امأ

 ىلع ًانلع ًارقت ملو دوفولا ىلع تعزو يهف .انيدل اهصن رفوت مدعل اهثحب
 .رمتؤملا يف نيكراشملا

 نم ًائيش فوشتابروغ ليئاخيم يتايفوسلا سيئرلا ةملك يف دجنو
 هيدل ةفطاعلا قدص ًالدج اندعبتسا نإو .ةيبرعلا ةيضقلا هاجت ةفطاعلا قدص
 نكي مل يتلا ةيكريمألا ةبعللا كردأ يتايفوسلا داحتإلا نأب لقألا ىلع اناقل
 ككفتلا روط يف ناك يذلا يتايفوسلا داحتإلا زازتبا الول اهزاجنإ ناكمإلاب
 ةدحتملا تايالولا مهتلت اليكل فرصتلا اونسحُي نأ برعلل دارأف ءزوعلاو
 اميرو .دحأ اهتضراعم ىلع ؤرجي نأ نودو دودح الب ةبيهرلا بساكملا

 ةداعتسا لجأ نم تناك يتايفوسلا سيئرلا ةلاسر نأب ًاضيأ لوقلا زوجي
 يستلاو ةئرتهملا ةيتايفوسلا ةيروطاربملا حلاصل يملاعيسايس رود ضعب
 .رايهنإلا ةفاح ىاع تناك

 نع ةرابع اهاندجول ىلوألا تيوكلا ةملك يف ءاج ام انيصقتسااذإو

 نعو يقارعلا ردغلا نع ملاعلا لك يفو دوفولا لك ىدل فورعم درس

 ةدحاو ةلمج الإ اهيف دجن ملو .قارعلل ةمدخ تيوكلا اهتمدق يتلا تايحضتلا
 :دعس خيشلا لاق نيح ًاسوسحم ًاقد ةمزألا بصع ىلع قدت
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 قيقحتب ةليفكلا ةلاعفلا تاءارجإلا اذه انرمتؤم ذختي مل امو '

 انيلع متحت هللا مامأ انتايلوؤسمو انبعشو اننطو هاجت انبجاو نإف كلذ

 انقوقح عاجرتساو اندلب ريرحت نم اننكمت تاءارجإ يأ ىلا ءوجللا
 ".ةلماك

 برحلا يف لشرشت هلاق امب انركذيو حيرص ةلمجلا هذه ىنعمو

 عم فلاحت امدنع هل ضرعت يذلا ديدشلا موللا ىلع ًاباوج ةيناثلا ةيملاعلا

 لجأ نم ناطيشلا عم فلاحتلل دادعتسا ىلع ينإ " :يتايفوسلا داحتإلا

 ".ىمظعلا ايناطيرب ةحلصم
 لك هيدل نأ دجن ناضمر نيساي هط ديسلا ةملك شقانن امدنعو

 ددشي ناضمر ديسلا دجنو .رمتؤملا ىلإ ةوعدلا بولسأل هداقتنا يف قحلا
 ةكلمملا عم ةبيط تاقالع رارمتسا ىلع قارعلا صرح ىلع ديكأتلا يف

 حلاصم نع اهتسايس لصف عيطتسي نأ يف هّرس يفألمآ ةيدوعسلا ةيبرعلا
 لوخد ىلع هتقفاوم ننع نلعأ قارعلا نإ لب .تيوكلا يف ةمكاحلا ةلئاعلا

 كلذ دعبو .نويقارعلا اهمجاه ول اميف ةيدوعسلا نع عافدلل ةيبرع تاوق

 تيوكلا ةيعبت نعو «ةيكريمألا ةيتيوكلا ةرماؤملا نع ناضمر ديسلا ثدحت

 مهنمأ نع عفاد نيح مهيلع قارعلا لضفل نييتيوكلا ركنت نعو «قارعلا ىلا
 .ةيناريإلا حماطملا هاجت مهدوجو نع لب

 ةصاخو ةيقارعلا تاماهتإلا ةشقانمل بسانملا لاجملا وه انه سيل

 .جيلخلا برح نع يسيئرلا انباتك يف ةيعوضومو قمعب اهل انضرعت اننأ
 كاهتنا رربت اهاندجو امل اهليصافت لكب اهتحصب انمْأس ول ىتح اننكلو
 .ادبأ تيوكلا ةمرح
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 روصيت نب رهف ديسلا ينامعلا دفولا سيئر ةملك يف انتشهد راثأ

 عم بسانتي ال امم ةزهاجو ةبوتكم اهنأ نم مغرلاب ًايوغل اهل هؤاقلإ ءوس
 يف ءاج امل ًاضيأ انشهُدو .ةفورعملا ةلئاعلا هذه هيلتعت يذلا ىوتسملا

 ًاسيئر ةيبرعلا رصم ةيروهمجل نييعيبط ريغ ركشو ءارطإ نم اهتمدقم
 نم ءاطعملا ةنانكلا ضرأ ىلا هلوصو ذنم هب يظح امل ًابعشو ةموكحو

 .رمتؤملا اذهل ديجلا دادعإلاو لابقتسإلا نسحو ةفايضلا مرك

 ًاقداص امارتحا رصم بعش مرتحنو رصم بحن ًاضيأ نحنو
 رصمل انمارتحاو انبحو .هسفن روميت نب رهف ديسلا ىدل ام قوفي هنأب دقتعن
 .تاذلا هاجت ةنامألا نم امنإو ةصاخ ةيصخش ةحلصم نم عبني ال اهيعشلو

 ًايوشمو ًالعتفم انل ادب دقف كرابم سيئرلل روميت نب رهف ديسلا حيدم امأ
 كرابم سيئرلا هزجنأ يذلا لماحتلا مجح عم بسانتي نأ هل دارأ امنأكو

 .يبرعلا فصلا نمض ةمزألا ءاوتحا دض

 ثعبي جزل حيدم نم روميت نب رهف ديسلا ناسل ىلع ءاج ام نإ
 لب ؟ رمتؤملا اذهل ريضحتلا يف ةدوجلا حمالم يه نيأف .سوفنلا يف ىسألا

 رمتؤملا ىلا ةوعدلا متت ملأ ؟ ريضحت يأل ًارشؤم رهف ديسلا ىري نيأ
 ةيبرعلا لودلا تاظحالمو تابغر نع ًازفق نفق ثيح بيعم يلاجترا لكشب
 ءىراطلا ةمقلا عامتجا ضرفل ًاخبط دعوملا ' خبط ' رجي ملأ ؟ ىرخألا

 دعب دوفولا ءاسؤر عمجل هب ةيوجلا تالصاوملا حمست تقو عرسأ يف

 ببسب روضحلا ًايمسر سنوت تضفر دقل ؟ جيلخلا يف يكريمألا لازنإلا

 نع هئاضر مدعل يبرغملا لهاعلا باغو .ريضحتلا ءوسو عرستلا

 ناك هنأب ًالئاق هروضح نع ًايمسر لاموصلا سيئر رذتعاو .ريضحتلا



 داقعنا ناكم ىلا لوصولل تايناكمإلا رفوت مدع ' الول كلذب بغري
 '.بسانملا تقولا يف رمتؤملا

 تقرطت دقلو .نومضملا ةيداع «ناينبلا ةنيصر نانبل ةملك تناك
 اهبجومب داع يتلا ينطولا قافتإلا ةقيثو زاجنإ يف يروسلا رودلا ىلا
 .نانبل ىلا ءودهلاو نمألا

 ديدشلا برقلابو ءفدهلا حوضوب ينادوسلا سيئرلا ةملك تمستاو
 نيدت ةفينع تاريبعت ةيأ لمشت مل ريشبلا قيرفلا ةملكف .ماتلا دايحلا نم

 ركذ ىلع تأت مل اهنإ لب .-يكريمألا لازنإلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لوبق
 اهل لازنإلا ةرهاظ نأب تلاق امنإو «قالطإلا ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ًادعب اهبسكُي امم لودلا ضعب ةيامح دودح ىطختت يتلا اهتازارفإو اهراثآ
 ال مالك اذهو .ةقطنملا لود لالقتساب ساسم هيف ًايركسع ًاقمعو ًايسايس
 .ًاضيأ ةجيتنلا ثيح نمو ًادبملا ثيح نم نانثا هتحص ىلع فلتخي

 :ةلئاق تيوكلا بعش ىلا ريشبلا قيرفلا ةملك تهجوتو

 :قيقشلا تيوكلا بعشل ًاددجم دكؤأ هلك اذه ىلع ًاسيسأتو "

 رارقتسإلاو نسمألا قسيقحت ىلع نادوسلا يف انطرسش ًاددجم دكؤأ

 ةفارإو ةاناعملا نم ديزملا هبينجتو قيقشلا تيوكلا بعشل نانئمطإلاو
 ".ءامدلا

 يقارعلا وزغلل حضاو ضفر نم قلطني ريشبلا قيرفلاف نذإ
 بعشل نادئمطإلاو رارقتسإلاو نمألا قيقحت ةرورض ىلع دكؤيو تيوكلل

 ىشاحتي كلذبو .ءامدلا ةقارلو ةاناعملا نم ديزملا هبينجتو قيقشلا تيوكلا

 ىلع ىقلأ هنكلو .قارعلا دض ةحيرصلا ةنادإلا ريباعت قالطإ ريشبلا قيرفلا

 ليك



 نادوسلا فقوم ددحو ؛حوضولا ةديدش ءاوضأ ةيومدلا ةيقارعلا تازواجتلا

 .يقارعلا وزغلل ضفارلا

 ةراتخم ةنجل دافيإ رشابمو حضاو لكشب ينادوسلا سيئرلا حرتقيو

 اذه ءنيسح مادص سيئرلاو ةيقارعلا ةدايقلا ءاقلل دادغب ىلا هئاضعأ نيب نم

 .رونلا دهاشي نأ نم كرابم سيئرلا هعنم يذلا حارتقإلا

 عورشم يف نادوسلا اهيلع ظفحت يتلا طاقنلا ىلا انهبتنا اذإو اذه

 ةباجتساب بلاطت يتلا ةسداسلا ةطقنلا ىلع ظفحتي ال هنأ دجن زهاجلا رارقلا

 عافدلا يف ةكراشملل ةيبرع تاوقل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا بلطل رمتؤملا

 ةين ةمالس جتنتسن كلذ نمو .يجراخ ناودع يأ دض ةيميلقإلا اهتمالس نع

 قارعلا دض ةنادإلا ريباعت مدختسي مل هنكلو .ةكلمملا هاجت ريشبلا قيرفلا

 رتوتلا ديدش حسبصأ هنأ ةصاخو هتراثتساب ناعمإلا يف هتبغر مدعل
 لك هاجتو :«يكريمألا لازنإلا لثم ءيعقاو فرصت لك هاجت ةيساسحلاو

 كاحّت تناك يتلا ةيمالعإلا تارماؤملا رثكأ امو ءهلوح قلطُي يمالعإ ربخ

 .تاذلاب تقولا كلذ يف قارعلا دض

 يف ةكلمملا قح بناج ىلا فقو ريشبلا قيرفلا نأ نم مغرلابو

 سفن يف ةساسح ةطقن تباصأ هتملك نأ دجن نانئمطإلاو نمألاب اهعتمت
 هعفد امم ةكلمملاب " ًاساسم " و " أطبخت " اهيف ىأر يذلا يدوعسلا كلملا

 هبلطتي ناك امم ًالاعفنا رثكأ اهارن يتلا ةلجترملا ةملكلا ءاقلإب لخدتلا ىلا

 عضولا دهف كلملا ةملك يف لاعفنإلا رسفي اميرو .ريشبلا قيرفلا باطخ

 اهزكرم يف ةيدوعسلا ةكلاملا ةلئاعلا رارمتسا ددهي هنأ ءظ يذلا ساسحلا

 ريمألا ومس مادختسا تنسحأ دق ةيكريمألا دوفولا تناكو .ةلودلل يدايقلا
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 وجلا دعاس دقلو .ًايلك ًاديدهت هدوجو يف ددهم هنأب دهف كلملا عانقإل ردنب

 خيسرت ىلع نايلغلا ةجرد ىلا هجوملا يملاعلا مالعإلا هدعص يذلا ماعلا

 .ريطتسم "رش نم ةيدوعسلا ةلئاعلا فوخت

 كلملا ةملك يف هيلإ ةراشإلا نم دب ال يذلاو مهملا ءزجلا نإ

 ضرأ يف تلزن يتلا تاوقلا نأب ' يهفشلاو يطخلا ' هديكأت وه يدوعسلا
 ديعب نسم ال دحأ ىلع موجهلل ةدعم تسيل ' اهنأبو طقف عافدلل يه ةكلمملا

 مدع ىلع صرحلا لك تصرح ىقةدحتملا تايالولا نكلو '.بيرق نم الو

 طغضلا دشأ هيلع تطغضف ءدعولا اذهب مازتلإلا نم يدوعسلا لهاعلا نيكمت

 قارعلا مجوه دقلف .ءارحصلا ةفصاع ىلا " ءارحصلا عرد " بلقب لبقيل

 فنعأ هيلع ةلمحلا تناكو ةكلمملا عم هدودح نمو تيوكلا عم هدودح نم

 يف انحرش امك مويلا ىتح ةقيلخلا ءدب ذنم ةيرشبلا اهتفرع ةمظنم ةلمح

 " ؟ ةرزجم مأ برح يه له ' :ناونع لمح يذلا انلاقم

 نم عشت يتلا ةملؤملا ةرارملا نم طيخب نيسح كلملا ةملك تزيمت

 نأ لواحن نأ نم نآلا ىتح انكُم اننأب دجأ مل ةحارصب انه انأ ": هتلمج
 هيف ترطيس تقو يف ةمزألا ءاوتحا نيسحلا لواح دقل معن '.رمألا جلاعن

 ةمادهلا ةسايسلا تطشنو يملاعلا مالعإلا اهعنص يتلا ةمومحملا ءاوجألا

 لهاعلا اياونب كيكشتلا نم تنكمتف ةضرغملا ةيكريمألا ةدحتملا تايالولل

 امك ًايبرع ةمزألا ءاوتحا وحن اهاطخ ةوطخ لك تضهجأو يندرألا

 ' ؟ جيلخلا برح تهتنا له " :انباتك يف نئارقلابو ليصفتلاب انحضوأ

 يف قارعلا اهزجنأ يتلا تايباجيإلا ركذ نيسح كلملا نأ حيحص

 ال كلذ نأب ًاروف كلذ عبتأ هنكلو يبرعلا نطولل ةيقرشلا ةهبجلا نع عافدلا
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 قاشيمب مازتلإلا نم ةيبرع ةلود ةيأ دي قالطإ لاوحألا نم لاحب ينعي
 ةوقلاب ريغلا يضارأ لالتحا دض هفوقو نيسحلا دكأو .ةيبرعلا ةعماجلا

 لودلل نافرعلاو ءافولا تاملكب كلذ انطبر اذإف .عقي امثيح ناودعلا دضو
 صضعب دارأ يذلا يبلسلا رودلا نأ ةرورضلاب انفشتكال هتملك يف ةيجيلخلا

 اهل ةيضرأ ال ءارتفاو لماحتو زواجت وه ندرألا ىلا هبسن نيضرغملا
 .قالطإلا ىلع

 ىنعملاب ُنكَدَذ نيسح كلملا باطخ ىلع انتاظحالم متتخن نأ لبقو
 :اهلاق يتلا ةيردقلا ةلمجلا كلت ءارو نماكلا

 يدؤونل انقفوي نأو اضرلا لانن يك ًاعيمج انقفوي نأ هللا وعدأ "
 نأ دعب مايألا نم موي يف ريخلاب ركذأ نأ ةايحلا هذه يف يانمو .بجاولا
 '.ءيش لك يهتني

 ةرشابم نيسح كلملادعب دسألا ظفاح يروسلا سيئرلا ثدحت

 سمت ال ةماه طاقن ىلا قرطتو «ءبناج نم رثكأ نم ةمزألا ضرعتساف
 وجرملا فدهلا هتملك تطغ دقلو .ةرشابم تيوكلا ىلع يقارعلا ناودعلا
 ام هداعبأ يف زواجتي هتاذب ًامئاق ًاثحب هحرش بلطتي امم ةيطغت نسحأ اهنم
 ىلا الا انه ضرعتن ال كلذل .ىرخألا دوفولا تاملك ةعومجم نع هانبتك

 نم دفو يأ نم عمسي مل هنأب دسألا سيئرلا دكأ نيح ةيمهألا ةديدش ةرقف

 تيوكلا نم قارعلا باحسنا ةرورضب لئاقلا يأرلا ىوس ةعمتجملا دوفولا
 ذاقنإ وه باحسنإلا زاجنإ نأب يروسلا سيئرلا دكأو .اهيلإ ةيعرشلا ةدوعو
 ةيموقلا ةرظنلا باحصأ هيلع فلتخي ال حيحص مالك اذهو .برعللو قارعلل
 .عقاولا ضرأ ىلع نوزكتري نيذلا

 ليك



 دجن يقارعلا دفولا سيئر اهاقلأ يتلا ةيناثلا ةملكلا يف ققدن نيح

 ةديدج تافاضإ عم ةيتيوكلا ةموكحلا ىلع اهاقلأ يتلا موللا طاقنل ًاراركت

 ءارو ةنماكلا ةيناودعلا لوحو قارعلا ىلع حابصلا لأ رمآت لوح اهيلع
 يسقارعلا دقولا سيئر لواحو .جيلخلا يف يكريمألا لوطسألا دجاوت

 دكأو .تيوكلا وزغل ءاطغك وأ رربمك نانبل يف يروسلا دوجولا لالغتسا
 ناكم يأ يف يكريمأ قفرم يأ برضيس قارعلا نأ ىلع هتملك ةباهن يف
 .قارعلا مجوه ام اذإ هيف دجاوتت

 ليكشت بلط ىلع ديكأتلا يهف ةيناثلا هتملك يف ةماهلا ةطقنلا امأ

 .دادغب يف ةدايقلا عم عوضوم يأ ثحبل رمتؤملا ءاضعأ نم ةنجل

 ناك يذلا موللا لك نأ ىلع انديكأت راركت ةرورضب رعشن انهو
 .حايتجإلا ةيلمع رربي ال ةيتيوكلأ ةموكحلا تافرصت ىلع هيقلي قارعلا

 انيأر يتح ةيناثلا هتملك ناضمر نيساي هط ديسلا متتخا نأ امو

 : هلوقب تاملكلا ءاقلإل يفيك ّدح عضو كرابم سيئرلا لواح فيك
 ".ةريثك تاهاتم يف شخنح انحا هد .تاملكلاب يفتكن نأ حرتفأ "

 قارعلا ةملك ىلع ٌدرلا حابصلا هللا دبعلا دعس خيشلا بلط املو

 تاملك رارمتسا ىلعو هيلع قيرطلا عطق يقارعلا سيئرلا لواح ةيناثلا

 :هلوقب ًايلك دوفولا
 ".ريثك درو ذخأب شخن ام ناشع يفتكن دعس خيش فياش انأ "

 وه نيأ :لؤاستلا ىلا كرايم سيئرلا لبق نم ةلخادملا هذه انعفدت

 يف ةيسيئرلا رمتؤملا ةمهم نمكت ملأ ؟ تاملكلا هذه ءارو نماكلا قطنملا
 صرح يذلا راوحلاو درلاو ذخألا ذافنتسا دعب عنصلا قبسم ريغ رارق ذخأ



 سيئرلا فرصت نم ديفتسملا وه نمو ؟ ارتب هرتب ىلع كرابم سيئرلا
 ؟ برغتسملا كرابم

 هتملك ىقلأف هتبغر ذيفنت نم رمألا ةياهن يف نكمت دعس خيشلا نكل

 نم ولخي ال لكشب ةيقارعلا تاماهتإلا ىلع درلا اهب لواح يتلا ةيناثلا

 تاليصفت دوجوب كلذ ًارربم هعطاقي كرابم سيئرلاب اذإف .راركتلاو ةداعإلا
 :لوقي مث ةداعإلل جاتحت ال ةفورعم

 مجاهن دعقن ةمقلا رمتؤم يف [ تاليصفتلا ] ذخأ نيزواغ شم '

 " .نييقطنم انيلخ ينعي .موزللا نع ةدايز ضعب

 نسم بلطيو راوحلا يلط ىلع رصي ناك كرابم سيئرلاف نذإ

 جاتنتسإلا ىلا انعفدي فقوملا اذهو .قطنملا دودح يف ءاقبلا دعس خيشلا

 ام لوح هيدل ضارتعال دعس خيشلا عطاقي مل كرابم سيئرلا نأب فسؤملا

 يفسعتلا لافتنإلاو تاشقانملل ّدح عضو ديري ناك امنإو ؛لاوقأ نم هب ىلدأ

 تاوطخ رولبت ىلا درلاو ذخألاو راوحلا يدؤي نأ ةيشخ تيوصتلا ىلا

 فدهلا نع رمتؤملا راسم جرخُُي امم ةمزألل يبرعلا لحلا هاجتا يف ةءانب

 .هيلإ لوصولا هسفن ىلع ذخأ دق كرابم سيئرلا ناك يذلا

 دعب اهاهنأو باضتقاو راصتخاب هتملك دعس خيشلا عبات دقلو

 :لاق نيح دوفولا ةفاك ىلا هجوملا هديهت راركتب ةليلق تاظحل

 نآلا اهلوقأ ؛:ةيبنجألا تاوقلا دوجوب قلعتي اميف امأو '

 لبقتسمو رضاح ظفحي يذلا معدلاو نوعلا مكنم دجأ مل اذإ :اهددرأو

 معن مكل لوقأ ؛ملاظلا لالتحإلا نم يتيوكلا بعشلا ذقنيو تيوكلا
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 يناوخإ ذاقنإ ىلع يندعاسي بولسأ يأ عبتأ فوسو ؛نيعتسأس

 لوق يقارعلا دفولا سيئر لواح هتملك نم دعس خيشلا ءاهتنا دعب

 خيشلا نيبو هنيب اهنومضم مهفم مل ةنسالم تلصحو .ةبضاغ ةجهلب ءيش

 :ًالئاق كرابم سيئرلا لخدتف دعس

 شامهلام ؟ ضعب عم اودشت نينثالا وتنا اودعتاح ءدعس خيش '

 ".يعاد

 رساي سيئرلا ىلا ةملكلا ءاطعإب راجشلا كرابم سيئرلا مسح مث

 .ثيدحلا ىلع ناضمر نيساي هط ديسلا رارصإ ًايطختمو ًالهاجتم تافرع
 صضفل ةفلتخملا هدوهجل ضرعب تافرع سيئرلا ةملك تأديب

 ىلا ريرحتلا ةمظنم ضرعت نم يكشتلابو ةيمالسإلاو ةيبرعلا تافالخلا

 يف نيينيطسلفلا ىلا ةهجوملا تاماهتإلا ىفنو .ةيبرعلا لودلا ضعب ةمقن
 نأ ديفت ةءوبن حرط ىلا لقتنا مث ؛هدعبو وزغلا ءانثأ قارعلا اودعاس مهنأ
 ثدحتو .امهيضارأ ةدحو ددهي يليئارسإ موجهل ناضرعتيس نانبلو ندرألا

 حارتقا ىلا لصو نأ ىلا ةرصبلا نع مهعافد يف نييقارعلا ةلوطب نع

 كلملا ةسائرب دادغب ىلا رمتؤملا يف نيعمتجملا فوفص نم دفو لاسرإ
 .دهف

 هاتعمس هتملك ىلع تافرع سيئرلا كرابم سيئرلا ركش نأ دعيو
 هنكلو .هيدي نيب تافرع سيئرلا هب مثقت يذلا حارتقإلا دوجو نع ثدحتي
 عيضن ام لدب ' :ًالئاق هنع زفقي هدجن حارتقإلا نع ثدحتلا نم ًالدب

 رمتؤم يف مهراوحو ةيبرعلا لودلا ءاسؤرو كولم ثيدح ناك نإف ”..انتقو
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 يذلا نأشلا وه امف ' تقولل ةعيضم ' لكشت مهتاحرتقمو ؛يئانثتسإلا ةمقلا
 ؟ تقولل ةعيضم كرابم سيئرلا هيف ىريال

 بيجعلا بولسألا ثحب ىلا نآلا لقتنت لؤاستلا اذه نم ًاقالطناو
 يف نيكراشملا هوجو يف ًاقفص بابلا قفص نيح كرابم سيئرلا هعبتا يذلا
 .شاقنلا رارمتسال مهتجاح ةورذ يف مهو ةيبرعلا لودلا ءاسؤر نم رمتؤملا

 تاعامتجإلا بدأ وأ ةيسايس ةقايللا نم مزاللا ردقلا هيف نكي مل هبولسأف
 اهسفنب اهسفن حضفت ةفوشكم ةيسايس ' ةكرح 'ناك امنإو ؛تارمتؤملاو
 حلاصل ديدشلا هلماحت ءافخإ ءانع هسفن فلكي مل ذإ «ةيبرعلا ريهامجلا مامأ

 رهظ كرابم سيئرلا مصق دقل .توتلا نم ةقروب ولو رخآ قيرف دض قيرف
 ديري ءىدتبم ٍدايص لثم انل ادبو شاقنلا عنمو ًامصق راوحلا رارمتسا
 ًاخف بَصَت كلذلو .بيوصتلا نسحُي ال هنأ نم مغرلاب روفصع صانتقا
 خفلا نم ةفاسم ىلع ًائبتخم صبرت مث عيفر طيخب بابلا طبرو ؛هباب حتفو
 ىتح لخدي نأ امف .صفقلا لخديف هناريط يف روفصعلا ءىطخي نأ رظتني
 .روفصعلا ىلع بابلا قلغنيف طيخلا دشي

 كرابم سيئرلل هيبشتلا اذهب ملظن ال اننأ نم ءىراقلا دكأتيلو
 ليجستلا انعم ءىراقلا دهاش ولو .ًايسايس لوبقم ريغ هلمع نأل .اقالطإ
 :تاملكلاب كرابم سيئرلا هوفن فيك دصرو توصلاو ةروصلاب يحلا

 نم ةدحاو ةيناث الو رظتني نأ نود ' ةسلجلا تعِفر ٠ هيلع قفوو رارقلا "
 :يستظفلو " رارقلا ىلع قفوو ' :تاظفل نيب ةدحاو ةيناث الو :رركأ ءنمزلا

 اويه نيذلا برعلا ةداقلا نم دئاق يأب ءىباع ريغ " ةسلجلا تّعِفر '

 .طرش وأ ديق نود قحلا لك انمكح يف اناطعأل هتافرصت ىلع نيضرتعم
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 رثكأ لبق نم " ماظن ةطقن " بلط يف ةحلملا تاءادنلا ترركت دقل

 مل امنأكو ًابيعم ًالهاجت مهلهاجت كرابم سيئرلا نكل ءيبرع ةلود سيئر نم
 هفده عم قفتي ال حارتقا يأ عامس نع هيننأ ٌمصو «نيدوجوم اونوكي

 زجني ال جمربم لجرك كرابم سيئثرلا فرصت دقل .دوصرملاو دوصقملا

 م .هل دعملا جمانربلا الا

 لبق كرابم سيئرلا هداق يذلا ريخألا راوحلا ةدؤتب صحفتنلو

 :هدعب ثدح امو هءانثأو تيوصتلا

 كرابم سيئرلا فرتعا ةرشابم تافرع رساي سيئرلا ةملك دعب
 " :موهفمو حضاو توصب حارتقإلا بحاصل لاقو ' همادق ' حارتقا دوجوب

 هدجن حارتقإلا اذهل ضرعتي نأ نم الدب هنكلو ' .يمادق انأ كتدايس حارتقا

 :روفلا ىلع عبات مث ءرونلا دهاشي نأ نم هعنمو نكي مل امنأكو هزواجت

 توصن ءانتقو عيضن ام لدب .ةريثك تاملك ىلا انعمتسا انحا "

 !!.رارقلا عورشم ىلع

 نم رثكأ حارتقإ عم كرابم سيئرلا لماعت فيك حضتي كلذ نم

 !.تقولل ةعيضم وه امنأكو يريصملا رمتؤملا اذه يف يبرع سيئر

 ىلع ًافلس عزوملا رارقلا عورشم ىلع تيوصتلا ىلا اعدو هلمهأ كلذلو
 أطخ اذهو .همامأ دوجوملا ” داجلا ديحولا عورشملا " هنأ ًانلعُم دوفولا لك

 .حضاف

 نب رهف ديسلا هب مدقت يذلا رارقلا عورشم ةقيقح يه ام نكلو

 ترقأو هتسرادت ةينامثلا ةيبرعلا لودلا نأ ليق يذلا عورشملا هنإ ؟ روميت

 عامتجإ لوصح لبق قارعلا ةنادإ ىلع تقفاو لودلا هذه نأ يأ .هنومضم
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 هضرع ةرورض يهو الأ ؛لدعلا أدبم نم ىلوألا ةيهيدبلا رفوت نودب ةمقلا

 دحح ةاعارم دارُي ناك نئلو .ةيئاهنلا هتغيص ذخأي نأ لبق دوفولا عيمج ىلع
 نأ عورشم عضو ةركفب رداب نم ىلع ناكل لماعتلا يف قدصلا نم ىننأ
 ةغيص عضو وأ تاحارتقإ ةئيهت ةرورض ىلا ىرخألا ةيبرعلا لودلا هبني

 ينامث لبق نم هطاقن عضوت نأ امأ .مهرظن تاهجو لتمت ىرخأ غيص وأ

 ءاسور عضوي مث ءىرخألا ةيبرعلا لودلا يفاب نع لزعمب ةيبرع لود
 ميتيلا عورشملا اذه مامأو عقاولا رمألا مامأ ةيبرع ةلود نيرشعو نيتنثل

 قباس نود ةيدجلا ةفصب ىظحي يذلا ديحولا هنأب سيئرلا هفصو يذلا يذلا

 .دودح الب لماحتو زواجت وهف ؛مهل راذنإ

 نود تيوصتلا ىلع ةدحاو ةعطقك كرابم سيئرلا هضرعي نأ امأ
 .زايحنإلا يف ةمق وهف نيرمتؤملا ىلع هتارقف ضرعت وأ ىلتن نأ

 ناسنإلا وه نم :لءاستن ةبيجعلا تاقرافملا هذه ىلا ةفاضإلابو
 ينامث قافتاب هريضحت مت دق اذه رارقلا عورشم نأب عنتقي نأ نكمي يذلا
 لابج نمو يسلطألا طيحملا ىلا قرشلا ىصقأ نم ةدعابتم ةيبرع لود
 يذلا لودلا مظعم نأ انلؤاست ريشي الأ ؟ يقيرفألا نرقلا ىلا سوروط

 نم سيئر يأ ُريِشُي مل رارقلا عورشم ريضحت يف تكرتشا اهنأ ضرتقُي
 ريضحت يف مهسأ هنأ ىلا ةملكب رمتؤملا مامأ هتملكب ىقلأ نيح اهتاسؤر

 كلذب ككشن نيح نحنو .ءاعدإلا اذه ةحصب ككشن نحن كلذل ؟ عورشملا

 فيز تابثإل انريغ امهدروأ نيتللا نيتهيجولا نيتنيرقلا ىلع دمتعن ال

 ريشي امم كوبسم ريغ عورشملا صن نوك ىلوألا ةنيرقلاب ينعنو ؛ءاعدإلا

 يف نمكت يتلا كلت ةيناثلا ةنيرقلاب ينعنو .ةيبرعلا ىلا ًةمجرت مجرُت هنأ ىلل
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 لديامم ١110/8/١ وه زهاجلا عورشملا يف ءاج امك وزغلا خيرات نأ

 ناك يذلا مهألا ناكملا اهنأل ةدحتملا تايالولا يف بتك صنلا نأ ىلع ةوقب
 ةيناثلا ةعاسلاف .تبوكلا ةيقارعلا تاوقلا تزغ نيح 40/8/١ هيف خيراتلا
 تناك نطنشاو يف ةعاسلا نأ ينعي 50/8/1١ ليل نم ةدحاو ةقيقدو ةرشع

 اهنأ ىرن ةنيرق ىلع انكيكشت يف دمتعن امنإو « 350١/8/١ ءاسم نم ةسداسلا
 :نورخآ باتك اهل ضرعتي ملو ؛ليق ام لك نم ةوق رثكأ

 ةدحتملا تايالولا ةحلصم نأ يف كشي ناسنإ يأ دوجوب دقتعن ال

 ىلع راتسلا لدسُيل ةيبرعلا ةعماجلا نم رارقلا اذه رودص يضتقت تناك
 عمم قفتي يذلا لكشلاب ةدايقلا ةفد نطنشاو ملستتف ًايملاع يبرعلا رودلا
 تلوت ةدحتملا تايالولا نأ يف انكش يفخن الو .ىربكلا اهحماطمو اهعماطم

 «لبق سيلو « دعب نوكي ثيحب ةيبرعلا ةمقلا عامتجا تيقوت ىلع ريثأتلا
 يذلا ةمقلا رمتؤم يف شاقنلا ةعيبطف .جيلخلا يف ةيكريمألا تاوقلا لوزن

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يقرش يف ةيكريمألا تاوقلا دوجو عم نمازتي
 ول امم تاشقانملا ريس ىلع ةأطوو ًاجارحإ رثكأ ”ءالعف حبصأ لب حبصي
 .ريبكلا ديدهتلاب قارعلا رعشتت ةتباث ةقيقحك اهدوجوب لقثم ريغ فرظلا ناك
 مداخ بضغ نيح رمتؤملا ثادحأ يف ىمظعلا تاياهنلا ضعب اندهاش دقلو

 نوكرلا ديري ناك يذلا تمصلا نع جرخو دهف كلملا نيفيرشلا نيمرحلا

 لوزنل ضّرعت هنأل ' طبختلاب " هايإ ًافصاو ينادوسلا سيئرلا مجاهو هيلإ
 ةيرهكملا تانحشلا ةظحللا كلت ذنم تزريبو .ةكلمملا يف ةيكريمألا تاوقلا

 ديصقلا تيب هارن ام ًاضيأ اندهاشو .ءىداهلا راوحلاب حمست دعت مل يتلا
 قارعلا ضفر نع ناضمر نيساي هط ديسلا قارعلا دفو سيئر نلعأ نيح
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 ىلع ًاتلصم ًافيس لكشت ةيبنجألا تاوقلا نأ املاط تاضوافم يف لوخدلا
 قارعلا نأ ىلا ريشن نيح انعوضوم راطإ نع جرخن ال نحنو .قارعلا

 ىلع ةيكريمألا تاوقلا لوزنب هملع روف تيوكلا نم هتاوق بحس فقوأ
 يف رثؤملاو ريبكلا هلعف لعف دق يكريمألا لازنإلاف نذإ .ةيدوعسلا يضارألا
 لخدتلا ةفد هيجوت يفو رطخلا تايوتسم ىلعأ ىلا تاشقانملا ةرارح عفر

 .ةدوعاللا قيرط ىلا يركسعلا

 عئابطلاب اهريغ نم ملعأ ةدحتملا تايالولا دجن لباقملا يفو
 نإف ةمزأ ةشقانم لجأ نم ةمق رمتؤم يف اوعمتجا اذإ برعلا نأبو ةييرعلا
 حمست نل برعلا نم رارقلا باحصأ ىدل تاهاجتإلاو براشملا فالتخا

 تيوصتلا يرجي ةدعاق ذختُي نأ هل نكمي رارق عورشمل عيرس ريضحتب
 كرّت ول هتأب فرعت ةيبرعلا عئابطلا تربخ يتلا نطنشاو نإو .هيلع يئاهنلا
 تمرصنال برعلا ةداقلا نيب حوتفم شاقنل عورشملا ةدوسم ريضحت رمأ

 عامتجإلا نأب عقاولاو ةقيقحلا نع دعتبن انارن الو .اهيلإ لصوتلا لبق مايأ
 ًامتح لشفيس ناك رارق عورشم يأل داوم ةئيهت هيف ضرتقُي ناك يذلا
 ال ام اذهو .رارق نودب يلاتلابو ءرارقلا ةدوسم نودب نوعمتجملا ضفنيف

 كرتتل نطنشاو نكت مل كلذلو .اقالطإ يكربمألا يرمآتلا طيطختلا عم قفتي

 عورشم يه تزهج امنإو «ةمزاح ةدايق نودب ةبتاس برعلا دي يف رومألا

 اهيلع تطغضو قارعلا هجاوت يتلا ةيسيئرلا لودلا ىلا ًالماك هتلقنو رارقلا
 هيدل ام لك لذبي نأب كرابم ينسح دمحم سيئرلا فلك كلذ رثإ يفو .هلبقتل
 ىتح «ةوجرملا ةيرثكألا ىلع رارقلا لوصح ضرغب " عانقإلا ' لئاسو نم
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 ًاقح هرود زجنأ دقلو .ةيبرعلا لودلا ةعماج قاثيم ضقاني بولسألا ناك ولو
 .زاجنإ ريخ

 نأب لاق نيح ينامعلا دفولا سيئر قدصن ال قلطنملا اذه نمو

 لبق صنلا ىلع تقفتا لاموصلاو برغملاو ايروسو رصمو ةيجيلخلا لودلا

 يتلا ةينامثلا لودلا نيب تالاصتا كانه تناك ولف .رمتؤملا تيقوت وأ ديدحت

 نم دب ال ذإ ؟ تالاصتإلا كلت تلصح فيك :انلعاستل نامُع لثمم اهاّمس

 ىلا ردابتي يذلا لوألا لاؤسلاف .مهدحأ ركف يف ًالصأ " تدلو " ةركفلا نأ

 مث ةينامثلا لودلا نيب اهلدابت مث فيكو ءاهحارتقاب رداب يذلا نم :وه نهذلا

 ؟ اهيلع يئاهنلا قيدصتلا

 وه ؛لوألا رشابملا ررضتملا وهو ءأيتيوك ًاعجرم نأ ضرفنل
 برقألا هتفصب يدوعسلا عجرملا ىلع اهضرعف ةركفلا هيدل تلكشت يذلا

 دعب ةددهملا ةلودلا هتفصب ةركفلا ىلع يدوعسلا عجرملا ةقفاوم دعبو .هيلإ

 يأ نود اهيلع تقفاوف ىرخألا تاموكحلا ىلا اهلاسرا مت ةرشابم تيوكلا
 برعلا ىدل ةصاخو ليحتسملا بورض نم برض اذهو .شاقن وأ ليدعت

 نإ نذإ .صن يأ ىلع ' مهتاسمل " لاخدإ ىلا ليملايو ةيدرفلاب اوزيمت نيذلا

 تشدح تارواشم نأ دب الف «ةينامثلا لودلا نع ردص رارقلا عورشم ناك

 دجن نيأو ؟ ترمتسا مكو تمت فيكو تالاصتإلا هذه تأدب ىتمف . اهنيب

 لب ؛ةيبرع لود كرئشت مل اذاملو ؟ كلذ لثم لوصح نع يمالعإ هيونت يأ

 أرقن ملو عمسن مل اننأ امبو ؟ ضوافتلاو رواشتلا يف ىرخألا ةيبرعلا لودلا

 يف مهنع نيبودنم وأ مهتيجراخ ءارزو وأ ةينامثلا ءاسؤرلا عامتجإ نع

 لالخ نم مت عورشملا طاقن لوح " مهافتلا ' نأ دب الف مهلود ىدحإ
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 لوألا حرتقملا صنلا لصو اذإف .سكافلا وأ سكلتلا وأ ةيقربلا تالسارملا

 نم دب الف ءىرخألا ةعبسلا مصاوعلا ىلا يتيوك عجرم هبتك امبر يذلا
 هتشقانمل غرفتت ةعبسلا نادلبلا نم لك يف ةسايسلا لاجر نم ةئف رفوت
 ةلودلا ىلا اهلسرتو ةسكاعملا اهتاحارتقا كلذ دعب طبنتستل هيلع ليدعتلاو
 ىلع ضرتعتو لودلا هذه اهسرادتتف .ىرخألا ةكراشملا لودلا ىلاو ةاونلا
 ةضفار ةسكاعملا تاحرتقملا دنفت وأ ريباعتلا ضعب لدعت وأ اهنم ءازجأ

 نأ نكمي ال رارقلا عورشم نأ وه فصولا اذه لك نم ديصقلا تيبو .اهل

 ةيقطنملا طورشلا لك نأل ةعبسلا مصاوعلا نيب لوادتلاب زجنُأ نوكي
 امبرو .ًايلك ةدوقفم لماكتملا عورشملا اذه زاجنإل ةمزاللا ةيعوضوملاو
 ىكنذأ اهنأ فشتكنل ةيبرعلا ةيروس يف ةدايقلا رود ىلا ضرعتن نأ يفكي

 ام ىلا هبنت نأ نود عونلا اذه نم رارق عورشم ىلع قفاوت نأ نم ريثكب

 .ةمقلا رمتؤم يف ءاسؤرلا عيمج ىلع هضرع متي نأ لبق ريذاحم نم هيف
 نومضمب امهانراقو ةيعوضومب دسألا ظفاح سيئرلا ةملك انسرد ولو

 مل دسألا سيئرلا نأل .ءبولسألا يف خرش دوجو انجتنتسال رارقلا عورشم

 ' خألاب " قارعلا ةيمست ىلع صرح اسمنإو ةنادإ ةملك ةيأ مدختسي
 .رارمتساب

 سلجي رارقلا عورشم عضو يذلا عجرملا نأ ىرن نحن كلذلو
 .ةيبرعلا ةقطنملا جراخ

 ةينامثلا لودلا نيب لوادتلاو رواشتلل تقو كانه ناك ولو اذه
 ثحل ًاضيأ يفكي تقولا اذه ناكل ءرارقلا عورشم يف طاقنلا ىلع ةقفاوملل
 طاقن ريضحت يف اهرودب ىرخألا يه موقت يك ىرخألا ةيبرعلا لودلا
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 ةردلا لثم كرابم سيئرلا هحدتما يذلا عورشملا ىقبي ال ثيحب عورشم

 .هسفن تقولا يف ةميتيلاو ةديرفلا

 رارقلا عورشم نأ نم هيلإ انبهذ ام معدت ةيناث ةنيرق كانهو اذه

 477 - 47١5 تاحفصلا ىلع لكيه ىدل أرقن نحنف .نطنشاو يف عنص

 يدوعسلا ةيجراخلا ريزو لبق نم لصألاب هميدقت مت رارقلا عورشم نأ
 ىلوتيل ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا ريتركسلا ىلا لصيفلا دوعس ريمألا ومس
 ماعلا نيمألا يدعاسم دحأ ظحالف .دوفولا يقاب ىلع هعيزوتو هخسن

 ةباجتسإلا ررقت ةمقلا نإ ' : ةسداسلا ةطقنلا يف ةيلاتلا ةلمجلا ةعماجلل

 تاوق لقنب ىرخألا ةيبرعلا جيلخلا لودو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا بلطل

 ًاعافد (ةيدوعسلا يف يأ) اهيف ةدوجوملا ةحلسملا تاوقلا ىلا مضنتل ةيبرع

 هسيئر هبنف '.يجراخ ناودع يأ دض ةيميلقإلا اهتمالسو اهيضارأ نع

 نأ ىلا لصيفلا دوعس ريمألا هيبنتب ةعماجلل ماعلا ريتركسلا ماقف .اهيلإ

 ةيبرع تاوق لاسرإ ىلع ةيبرعلا لودلا ةقفاوم ينعي يلاحلا هلكشب صنلا
 هريرمت زوجي ال رمأ اذهو .كانه ةدوجوملا ةيكريمألا تاوقلا ىلإ مضنتل

 ' .صنلا لدعو لصيفلا دوعس ريمألا هركشف .ردصملا يبرع عورشم يف
 ومس وه عورشملا ةدوسم عضو يذلا عجرملا نأ ول ةقيقحلا يفو

 هرطست ام ىنعمب ملم يبرع وأ يدوعس عجرم يأ وأ لصيفلا دوعس ريمألا

 يذلاو لدعملا صنلا ىوس رخآ صن يأ حارتقإ أادبأ هلابب رطخ امل هادي
 ( .ةيدوعسلا تاوقلا يأ ) " .ةحلسملا اهتاوق ةدعاسمل " :لوقي حبصأ

 فلتخم نم ثدحلاب طيحت يتلا نئارقلا ةعومجم انعمج اذإف

 .لاوحألا نم لاحب ةيبرع دي هعضت مل رارقلا عورشم نأب انمزجل هبناوج



 سميئرلا لوق ةراثإلا دشأ ثادحألا عبتتي نم ةظيفح ريثي اممو

 لاق دقف .هيلع نيرمتؤملا موجهل ًاضرعم هسفن ىري نم ةجهلب كرابم

 :عفترم توصب

 .ماظنلا عبتن مزال ةمقك ملكتن نيزواع متنك اذإ متحمس ول... '

 ةمقلا يهنأ .هزواع يللا ملكتي دحاو لك .ملكتنح انلك انك اذإ نكل

 توصن نيزياع انحا .ملكتي زياع دحاو لك .ًادبأ لوقعم شم .صلخنو
 ام عوضوملا .مكلك هوضفرت هللا ءاشنإ .هنيمدقم متنأ يللا رارقلا ىلع

 ' .شانمهي
 نم ىنفدألا دحلا نع دعبلا لك ةديعبلا ةلمجلا هذه لوحو

 نع ثدحتي فيكف .هتاذب ًامئاق ًاعوضوم بتكي نأ ءرملل نكمي ةيعوضوملا
 هتاذب وه نكي ملأ ؟ هرهظ مصقو هقرخ يذلا وه امنيب ماظنلا عابتا بوجو

 ؟ ماظن ةطقن بلط نم لك ةدارإ ىلع ساد يذلا

 دوصقملا ناك ول ؟ ملكتي دحاو لك هنا لوقعم شم هنأ ررقي فيكو
 ةصرف مهطعي مل هنكلو .هعم قحلا نأ انلقل دحاو تقو يفو ًايوس مهمالك

 هجوو ثيدحلا ميظنت هجو يف فقو امنإو ءرخآلا دعب دحاولا ثيدحلا

 ًارارصإ ٌرصأ لب دارأ نم لك ًايطختم ديري وه ثيح ىلا ةسلجلا ىرجم
 .مالكلا ىلع

 ددهي ةفص ةيأبو ؟ ' صلخيو ةمقلا يهني ' نأب عيمجلا ددهي فيكو

 نم لاحب نكي مل هنكلو ءرمتؤملا سيئر ناك هنأ حيحص ؟ كلذ لعفب

 .ةيبرعلا ةمقلا ءاهنإب لّوَخُّملا رارقلا بحاص لاوحألا



 ؟ رواشتلاو شاقنلاو مالكلل ىوس نوعمتجم ًاعيمج مه اذاملو

 ذنم ةسلجلا ريدي ناك يذلا وه هنإ ؟ كلذ لك هجو يف ًازجاح فقو اذاملو

 .ماري ام ىلع ءيش لك راس عامتجإلا نم ىلوألا ةرتفلا لالخو .ءدبلا
 دارأ نيحو ٠ " ةدياف شيف ام " مالكلا نأ ءوه هيأر بسحو :ىآر نيح طقف

 نم ناسنإ يأ كلذ بلطي نأ نود يفسعتلا تيوصتلا ىلا ءىجافملا لاقتنإلا

 ترهظ «ةقلغم ةسلج مامأ قيرطلا دس نيحو ؛مهيأر ذخأ نودو ؛نيرمتؤملا

 وه هنأ يأ .جاجتحإلاب اهتريقع عفرت ةمقان تاوصألا تزربو ةضراعملا

 هرهاظت رربيل اهتراثتسإ دمعت هنإ لب .هسفن يف برأ ذيفنتل اهراثأ يذلا

 سيئرك هناكم المي نأ نم ًالدبو .ًأرتب راوحلا رتييلو بضغيل لاعفنإلاب
 تاجاجتحإلا ةجوم تراثأ يتلا بابسألا نع ثحبيف رمتؤملل دياحم
 وأ ؛هيلإ وه ىعسي يذلا فدهلا ىلا لوصولل ةعيرذ اهذختا هدجن بضغلاو
 .هذيفنت هيلع ناك يذلا رودلا ذيفنتل

 اذه نإ ؟ '..رارقلا ىلع توصن نيزياع انحا " :لوقي فيكو
 ىلإ لاقتنإلا بلطو شاقنلا عطق ىلا ةردابملاف .ًادبأ قداص ريغ مالكلا
 هنع تردص امنإو ءرمتؤملا يف رخآ وضع يأ نع ردصت مل تيوصتلا

 ؟ تاملكلا ءاهنإ لواحو بيطخ نم رثكأ عطاق يذلا وه نكي ملأ .هدحو
 يأرلل انملستسا ولف " ؟ .هنيمدقم وتنأ يللا رارقلا.. ' :لوقي فيكو

 نئارقلا لك نع ًازفق انزفق ولو ءردصملا يبرع رارقلا عورشم نأب لئاقلا
 ىلإ ىرخأ ةيبرع لود ةعبس نأ اندجول ؛دلوملا يبرع ريغ هنوك ديؤت يتلا

 مه مهنأ ًاعيمج نيعمتجملا ىلإ بسني فيكف .هتمدق يتلا يه رصم بناج
 :هلوقب هميدقت يف هكارتشا زواجت فيكو ؟رارقلا عورشم اومدق نيذلا
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 ؟ عورشملا ريضحت اهيلإ بسن يتلا ةينامثلا لودلا نم سيل هنأكو ء'وتنأ "
 ؟ عورشملا ةدوسم عضوب ًاقلطم كراشي مل هنأب فرتعي هنأ مأ

 عوضوملا ' :لوقي كرابم سيئرلا عمسي نيح ءرملا ظاتغي ًاريخأو
 ريرمتل ماظنلا نع زفقلا ىوس همهي ءيش يأ كانه ناك لهف " .شانمهي ام

 ؟ ليخدلا ءدروتسملا ءفحجملا رارقلا اذه

 ةملك يفف .ىنعملا ةقيمعو ةيساسحلا ةديدش ىرخأ ةطقن كانهو

 ليكشت يف هتبغر نع برعأ ناضمر نيساي هط ديسلا يقارعلا دفولا سيئر

 ةمكاحلا ةلئاعلا رمآت تبثت تاليجست عمسيلو ىريل قارعلا ىلا قلطني دفو

 ةباجتسإلا نم هللا دبعلا دعس خيشلا برهتي ملو .قارعلا ىلع تيوكلا يف
 نييتيوكلا رمآت ىلع ةيقارعلا تاتابثإلا كلت ىلا عامتسإلا ًاضيأ بلط امنإو

 نيتعوضوملا نيتاه نمو .كلذ رمألا ىضتقا نإ اهدينفت متيلو اهقدص اركنم
 ىلوألا ةجردلاب ناينعملاو «نايسيئرلا عازنلا افرطف .ماه ديدج فقوم أشني

 :كرابم سيئرلا لهاجت فيكف .عامتسإلاو عامسإلا ةركف ىلع اقفتا ةمزألاب
 هريوطت ىلا ىعسي نأ نود بلطلا اذهو دادعتسإلا اذه ءرمتؤملل سيئرك

 هيلع قفاو ام ىلع قفاو ول اذام ؟ حاجنلا امبرو ذيفنتلا ةصرف هحنمبل
 ؟ رارق يأ ذاختا لبق قئاقحلا ىصقتي يذلا دفولا لكشف عازنلا اقرط

 «تييوكلل يقارعلا وزغلا اوضفر ءانثتسا نودب دوفولا ءاسؤر لك

 الو ندرألا الو نميلا ال كلذ نع ذشي ملو .اهيلا ةيعرشلا ةدوع اودارأو
 كرابم سيئرلا عباتي مل اذاملف .هوفرتقي مل امب ًاملظ اومهتا نيذلا نادوسلا

 ؟ ةعباتملا نم هبيصن هحنميف هاجتإلا اذه



 نود رارقلا زاجنإ ةعرس ىلع كرابم سيئرلا صرح اذامل ىرت
 اهرثأ مقافتيس ناك يتلا ةريطخلا جئاتنلا يه امو ؟ هداوم ةشقانمل بابلا حتف

 لالتحإلاف ؟ ةثالث وأ نيموي لب «ةثالث وأ نيتعاس تاشقانملا ترمتسا ول

 يف تلصح يمالسإلا رمتؤملاو برعلا ةيجراخلا ءارزو ةنادإو ..عقو
 فقو ىلا قارعلا عفد امم لصح يكريمألا لازنإلاو .

 امنإو ءأزهاج نكي مل ةوقلاب قارعلا جارخإل يركسعلا لخدتلاو .باحسنإلا
 رخؤي وأ مدقيس ناك اذامف .ةلماك روهش ةتس ةبارق كلذ قرغتسا فيك انيأر
 ناك نإ ؟ رواشتلاو مالكلا نسم ديزملل ًابحر هردص كرابم سيئرلا حتف ول
 نم فرعي ملأ ؟ ًالصأ رمتؤملا دقُع اذاملف ءثبع وه مالكلا نأ ىري

 ؟ يرجي فوس امل عقوتملا بولسألا ةقباسلا ةيبرعلا ممقلا ةعومجم

 مارصنإ نأل عيرسلا زاجنإلا ىلا ىعس كرابم سيئرلا ناك نإو

 وهف تيوكلا يف نييقارعلا مادقأ خسريو تبثيس ناك ةقيقد وأ ةعاس لك
 تناك ولف .لوبقم يلدج قطنم لك نع هداعتبا هب تبثُي ًاريبك أطخ بكتري
 وزغلا موي حابص يف رمتؤملا ةوعد هبجاو نم ناكل اهرود بعلت تاعاسلا

 امنإو ءبسنألا تقولا يف كلذ لعفي مل هنكلو .ريخأت ىندأ نود طبضلاب

 ىلا ةوقب ةبرتقم رومألا مزأتتف مهتاوق لازنإ نويكريمألا زجني امثير رظتنا
 .ةدوعاللا ةطقن

 هريفاذحب هطاقن ذيفنت ُدارُي ططخم دوجو ىلع كلذ لك لدي الأ

 ؟ نكمم تقو رصقأ لالخ



 فقومب كرابم سيئرلا تافرصت طبر نيركفملا ضعبل ولحي دق

 ًاقلطم هلبقتن الو ًاعطاق ًاضفر هضفرن ام اذهو .ةيبرع ةلود ربكأك ءرصم

 تابغر عم قفتي نأ نكمي ال رصمل سيئرك كرابم سيئرلا هزجنأ ام نأل

 ةقيرطلا نع ىضري يرصم نطاوم يأ نأ دقتعن الو ءرصم بعش

 .كاذ يبرعلا ةمقلا رمتؤم ةرادإ يف كرابم سيئرلل ةفسؤملا
 بعش نم حئارشلا ضعب فوفص يف تايساسح ةمث نوكي دق

 الو ءاهيلع اميفو اهل اميف ضوخلا انه ديرن ال ةيقارع تازواجت دض رصم

 ومن رشؤي نأ نم فوختتو ىشخت رصم يف طغض تائف دوجو دعبتسن

 .ةيطسوأ قرشلا ةيبرعلا ةعومجملا يف رصم ةناكم ىلع ديازتملا قارعلا
 لحلا ضاهجإ يف كرابم سيئرلا ةقيرط لبقتب انل حمسي ال كلذ لك نكلو

 ضاهجإلا اذه ىلع قفاويس ناك يرصملا بعشلا نأب دقتعن الو ؛يبرعلا
 .برعلا لك لأ يذلا

 ًافرظ نأ ىرن كرابم ينسح دمحم سيئرلا نع هانلق ام لك مغرو
 ىلا رظنلا برعلا ىلع نأو ىضم د ثيدحلا يبرعلا خيراتلا يف ًاكلاح
 وه حلصلا نأل ةديدج ةحلاصم ةحفص برعلا حتفيلف .لبقتسملا ىلاو مامألا

 : انباتك يف انسوفن ىلا ةلمج بحأب باتكلا اذه ماتتخا ٌدونو .ماكحألا ديس

 : انلق ثيح " جيلخلا برح تهتنا له "

 ' .مكحلا ةسرامم قحتسي ال دقحلا زواجت عيطتسي ال نم نإ '
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 يقاسب ةباتك ىلا غرفتلل ةبسانم ةصرف لوأ لغتسن فوسو .راطإلا اذه يف
 رشانلا '.مالكلا
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