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نورباعلا اهفرعي ال ندم

.. ءاده اإل

.. يمأو يبأ ىلإ

دومحم
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ميدقت

ةلوقملا هذه يف ةغلا بم كانه نأ نظأ تنك ، بعاتملا ةنهم ةفاحصلا إن ليق امدنع

عم ًارارق تذختا امدنع يننكل .. ًاماع 20 نم رثكأ ذنم اهلقح يف لمعأ يننأ مغر ،

ةي عامتجا ةيفاقث ةيسايس ةلجمك ،1997 ماع " ذفاون " ةلجم رادصإب مزاليئ ضعب

زيمتم ينهم رداك دوجو عم ةصاخ هسالً، نوكيس نأاألرم نظأ تنك ، ةيريونت

تهجاو يتلا ناول واأل لا األكش ةفلتخم بعاصملا نكل ... ةمهملا هذه ىلوتيس

كلذلو ، ةليحتسم نكت مل نإ ةبعص ةمهم ضوخن اننأ نقيتأ ينتلعج ،" ذفاون "

نأ كلذ،إال ريغو تاداقتن لوال تاماهت لوال فيقوتللو فقوتلل " ذفاون " تضرعت

ةفاحصلا ناديم يف ةزيمتم ةسردمك ةحضاو ةمصب ةياهنلا يف تكرت " ذفاون "

. اهداوم عونتو اهباتك عونتو ، يفاقثلا و يسايسلا اهعونتب ، ةينميلا

، ةينميلا ندملا فلتخم لوح " ذفاون " يف نيساي دومحم تاع ال طتسا نأ كش وال

1997و يماع نيب األلو اهرادصإ ةرتف خالل ةلجملا تازيمم مهأ دحأ تناك

يف ًازيمتم ًاملق يرظن يف والزيلا ناك نيساي دومحم ألن طقف سيل .2007

، هتجح يف ًايوق ، هتيجهنم يف ًاحضاو ، هسيساحأ يف ًاردان ، هبولسأ يف ًاعئار ، هتغل

ةدعص نم تدتما يتلا تاع ال طتس اال كلت كلذ،فإن ىلإ نكلو .. هتفاقث يف ًاعساو

الع.. طتس اال نف يف ةديدج ةسردم تناك ، ًاقرش تومرضح ىتحو مشاالً

لغشي ناك امدنع ، يضاوعلا نيسح ذاتس عماألخاأل تيقتلا يننأ ًاديج ركذتأو

هباجعإ نع يل ربعي وهو أبس"، " ةينميلا ةلااألءابن كو ةرادإ س لجم سيئر بصنم

ًاديج ركذأو .. قيشرلا هبولسأب ًانايحأ اهبتكي ناك يتلا " ةروثلا " تايموي ىدحإ يف

ضوخب فحصلا ضعب ترغأ " ذفاون " يف نيساي دومحم تاع ال طتسا -نأ كلذك -

ىوتسملا ىلإ َ قرت مل اهنإف اهيف، لوذبملا دهجلا مغرو ، اهنكل ، ةبرجتلا سفن

نم ًادودشم هؤرقت تنأو كلعجي يذلا ديرفلا هبولسأو ، نيساي دومحم ملقل زيمتملا

كيهان .. ةيانعب هجارخ وإ هدادع متإ ًاقيش ًامليف دهاشت كنأكو ، هتياهن ىلإ هتيادب

اال عاضو األ مهفل حيتافمو ةيخيرات تامولعم نم كنهذ ىلإ فيضت نأ كنكمي امع

ةلماش ةيماروناب ةدام مامأ كب اذإف .. قطانملا و ندملا كلت يف ةيفاقثلا ةيو عامتج

كحضتأ يردت ،فال ةنيصرلا ةغللا و ملقلا ةقاشرو حورلا ةفخو ةيويحلا ب ةئيلم

؟ ىرخأ ًانايحأ يكبت مأ ًانايحأ

جرخت ىتح اهشيعن انك يتلا ةاناعملا اوكردي نل مويلا باتكلا اذه ؤنو رقيس نيذلا

طتسا يأ ةركف ةيادب نم ةديدش ةاناعم تيناع ًايصخش انأو ... هداوم نم ةدام لك
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عم ةنحاط كراعم ضوخأ تنك امهنيب امو ، ةعبطملل ددعلا ميلست ىتح اهنم الع

، ةلحرلا ب صاخلا رفسلا لدب ريفوت نم اءدب ، نيساي دومحم بعصلا بيد األ اذه

ب ءاهتناو ، هعايض ةيشخ هيلع نانئمط لال هتلحر ءانثأ دومحم ةعباتمب ًارورم

، دومحم ةدوع بقع هتعجارمو الع طتس اال ةباتكب ةلثمتملا واألرم ىسق األ ةاناعملا

يهتنت ًامئاد تناك اهنكل ، ةبعص ةيريصيق والةد ةيلمع - ءازع األ ءارقلا ملعل - يهو

. ةفاحصلا ايند ىلإ ليمج دولوم جورخب ةديعس ةياهن

اذه يتفد نيب ةقثوم ةعيدبلا هتاجاتنإ ىلوأ هذهو ، نيساي دومحم اذهف ... دعبو

ةياهن يف اهنع ىنغ ال ةماه ةيفاقث ةي عامتجا ةينمي ةءارق لكشيس يذلا باتكلا

. ديدج نرق ةيادبو نرق

ءاعنص - ىفطصم هط رصن

2003/7/5
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"و"بإ" حاجر " نيب لفط ةياكح

ءاتش يف ديحو بلك حابنو صاصرلا ريزأو ليللا و حيرلا هلك.. كلذ تدقف دق تنك

ال لوهك تاوطخو ةلوفط تاصاصق ةلئاسلا و روسلا نيب ام رثعبتت ثيح .." حاجر "

اآلرخ.. لذخ نم نوردي

يذلا " زيكرام ايسراج " هبشي نم نكل .. ًاريثك " ودنوكام " هبشت يتلا " حاجر " اهنإ

ملا؟ علا يف ةيرق رهشأ ىلإ اهلوح

عرتخا امدنع ريخ األ نمزلا اهلذخ ةيرقل ةيتاذ ةريس " ةلزعلا نم ماع ةئام "

اهوكرتو مهتعتم اولمح نيذلا " نيلفكملا و" نييبزحلا و ةلتقلا و ىلتقلا نم ةعومجم

األقر.. يناعت ةديحو

ىلع والهت كوشلا ب فذقي ملو ، ةذفانلا نم لطي "مل يدمحلا " نأ ريغ ، ةرئاطلا ترم

بإ.. اهيف ىرأ يتلا ىلو األ ةرملا يه كلت تناك .. ةروثلا ديع يف األفطلا سوؤر

لفط ناهذإب ةليفك ءاوجأو ريهامجو راوثو ءابطخو ةيركسع ىقيسومو ماحز

. يدمحلا رظتني سلج يورق

ثيح نم اودوعيل نييورقلا مامأ يبارتلا " نيدعلا عراش " دتماو ، ءيش لك ىهتنا

،( ةروثلا ديع ) ةمينغ ةنيدملا ءانبأ اهربتعي تاقرافمو ةبرتأ مهءارو نيفلخم وتأا،

لبض ةيدابلا "نبا رارغ ىلع ،" ةيدابلا "و"نبا ةكسلا "نبا نيب خالةصعالةق يهو

" لكيس طوش " لباقم ةليلقلا يراالمهت نوذخأي خلا. ..." حداد لوقيو لُكيَس بعلي

سايكأ هعم لمحي ، ةلحرلا فيلا كت كلمي ال يذلا ..و ةطلس نحص وأ قزمم ملع وأ

ةبسانم يفو ." ةبورع اي ةروث ةروث ": خرصيو ، سخب نمثب اهعيبي رضخ األ لوفلا

ىلإ كديعيو ،" يتور " كل يرتشي يبنالً ًايورق خةلا نبا وأ مع نبا مدعت نل كلتك

... كمأ

ةيرقلا ىلإ اندع عماألفطلا.. هدعوم يسن يدمحلا نأ ريغ ، ةرئاطلا ترم

امأ . بيذاك القاأل تخا ىلع قباستن ، فاشتك اال ةعتمو فغشلا و بعتلا ب نيخمضم

ةجردل ، ةرئاطلا ةذفان نم لطي ههجو تيأر يننأ تدكأف ، ًاعيمج مهتزواجت دقف انأ

. هسأر نم طقست تداك " ةطينربلا نأ"

األ ىري ةرم "،وأللو يدمحلا اولتق ".. ويدارلا لوح نويورقلا قلحت روهش دعبو

يف كراشنو مهفن انأدبو .. خيشلا ةحرف لباقم ةيعرلا ءاكب لا، جرلا عومد فطلا
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.. يقبطلا عارصلا

ا هئايشأ نع ً اثحب ةزيزعلا ةنكم األ سملتي ، هتنك يذلا ، لفطلا داع نرق عبر دعبو

.. ةريغصلا ةيناسن إل

بلق ىلإ نيدعلا عراش دتماو ، ةروثلا دايع بأ يسبكلا ناديم قاض نرق عبر دعبو

يقبو ، ميدقلا روسلا ءارو ام ىلإ األءانب اهرداغ نأ دعب " حاجر " تخاشو ، يداولا

.. نويسايسلا مهلذخ .. ةداعلا الص،كو خلا نع نوثحبي ةيعرلا

.. اهمجح نم امسأربك ىلع تلصح ةريغص ةلت .. عاجشلا لبج ىلإ يعم دعصأ

بإ ليصافتب مامل اإل كنكمي ثيح ، بونجلا ىلإ كهجوو لا مشلا ىلإ كرهظ

ناديمو يزكرملا قوسلا نم ءدبلا ،و ةميدقلا بإ ليجأت انيلع ..ذإإن ةديدجلا

نيميلا ىلإ لا مشلا نم ةديدجلا ةنيدملا بترنس اننأ ..يأ ًامامت كلا مش ىلإ يسبكلا

.. يبنذ سيل اذهو ، عاجشلا لبج ىلع فقت ألكن كلذ ،( ةيزيلجن اإل بتكي نمك )

جراخ أشن قوس لوأ .. يزكرملا ب عيمجلا يفتكي "ذإ يزكرملا قوسلا " لوقي دحأ ال

و موحللا ثيح يزكرملا .. لوحسلا و شيبحو نادعب نم نيمداقلا بعوتسيل روسلا

تامنمن ةيادب " عمو .. باعللا ةلا سإ هنأش نم ام لكو الةو، وقبلا رمتلا و ثاركلا

تشكلا ةهكن فلخ كامدق كرج رجت .. روطفلل لئادب ةدع يزكرملا كل مدقي " حبصلا

. نخاس بابك نحص ىلإ كب يهتنت امبرو ، يدلبلا

ةدئام هبشي وهف ، ةيلزنملا يناو األ ىتح وأ وأاآلراث تاينتقملا مدقي ال يزكرملا

. ماعط عورشم وأ ماعط هيف ام لك يخلااألفطلا.. يف تتبن ةريبك

، ةيئادتب اال بعشلا ةسردم وه مخضلا ىنبملا اذه .. يزكرملا ةقطنم يف انلز ال

. ةيرقلا ىلإ ةسردملا يتأت نأ لبق اهيف طًابلا نوكأ نأب تملح املا طل

ءاضيبلا ناصمقلا نودتري بعشلا ةسردم ةبلط ىرنل روسلا قوف من لطن انك

الةم"،و عملا " ةيهاركل انعفدت ءاوجأ ." يتروث ةيار لظ "يف نوددريو ، ةفيظنلا

هللا رفغ " هدحو هصخي ينطو ديشن ديدرت ىلع انمغري يذلا " انديس " ىلع دقحلا

خلسي ... ةبسانم ريغبو ةبسانمب انبرضي ناك ." نيمآ .. كيدلا ولو انديس اي كل

يبأ ميق "مع"لي ءزج تيهن أ اذكهو ..( انديسل ىلع األ دلجلا كلمه( ،ألاهن اندولج

بنو. روسلا نم تجرخت يننأكو يناهتلا لبقتيو ، ةريبك ةميلو

رقملا و يسبكلا بعلمو بعشلا يدانو بعشلا ةسردم نيب لصفي قيض عراش

نم نيفصن ىلإ بإ رطش ثلثم .. بعلمو نايضاير نايدان .. ةوتفلا يدانل قباسلا
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وأال كتيوه ديدحت كيلعف بإ نم كنأ امبو .. بيرق تقو ىتحو يتا نيتسلا رخاوأ

اهيف لخدتت ةفينع تاكابتشاب تايرابملا تهتنا ام ًاريثك وتفة". وأ بعش "ً

. ةيرابتعا تايصخش اهيف طروتتو ، ةطرشلا

لا مشلا نم ة ديدجلا بإ ليصافتب قاحللا لواحن ، عاجشلا لبج ةمق ىلع انلز ال

. نيميلا ىلإ

لزنم هنإ . ةروثلا دعب ام بإ ملا عم دحأ ، لوحسلا ىلع لطي يذلا ريبكلا لزنملا اذه

عيمجلا لا بقتس ال ةعاسلا رادم ىلع ةحوتفم هباوب ..أ يسنعلا مساق دمحم خيشلا

. ليبس رباع رقفأ ىتحو ةيروهمجلا سيئر نم

،ئاقال هسارح ىلع رانلا قلطي يسنعلا داكف ، ةباوبلا الق غإب سارحلا ماق ةرم تاذ

الًاق". طإ قلغي ال يباب ":ً

بيرغ كنأكو نيرضاحلا عم لماعتت ،فال يسنعلا ليقم يف تاق ةسلجل تبهذ اذإو

هتيوه نع ًا دحأ لأسي ال يذلا يسنعلا نعو ، ضعب نع ءابرغ مهمظعم ،ف فيض وأ

. بيحرتلا ليبس ىلع هسأر زهب ًايفتكم ، ةرايزلا ببس وأ

يأ لعفل دعتسم يسنعلا نتكة،ف بحاص تنكو ، لظلا ةفخب هللا إاذاتبالك امأ

. لحرت ال ىتح كيضري ءيش

.. ىقبي ءيش وال دهاوشلا ىلع مهتمزأ رثانتتو بإ، عراوش نيب سانلا اياكح رودت

ريغ ، ًادحأ ينعت ال ةيتاذ ةريس نمض حلصت يتلا تايركذلا ىوس يمامأ سيلو

يسنعلا ةباوب نم مكعم يضمأس اذكهو ، ةئدصلا يتركاذ يف إال بإ دجأ ال يننأ

اآلن اولوحت نمم نيريثكل ةركاذ عورأو بإ، يف ةسردم رهشأ .. ةضهنلا ةباوب ىلإ

. ةساسو نيلطاعو نيسدنهمو ءابطأ ىلإ

نم يريغك روسلا نم زفقلا لضفأ تنك .. ةباوبلا هذه نم ةضهنلا تلخد ام ًاردان

األ ةصحلا نم ًاءوس رثكأ ملا علا اذه يف ءيش ىلو،ذإال األ ةصحلا ىلع نيدقاحلا

ريغي ال قيرف يف طايتحا بع كال هناكرأ دحأ يف تسلج املا طل ريغص بعلم ىلو..

رظتن أ طايتح اال يف عباق انأو اهموي نمو .. ةارابم لك يف مزهيو ، ًادحاو الًابع

عونمم " ةبتكملا و ةراد اإل نيب ددرتي الزيلا علاالةي توص .. ةيواسأملا ةياهنلا

بر هنإ .. بسحف ةيوناث ريدم سيل ".علاالةي خلا ؟... لشافلا اذه باغ مك . ريخأتلا

نوبغاشملا اهنمدأ ةسردم يف قوس مكاح وهو .. ليصافتلا طسبأ ىسني ال ةرسأ

ريغ ، مهضعب ىلع نوردنتيو نوعفادتي مه ..اه طقف ةبلطلا ريغت .. سوهلا دح

مغر مههوجو ىلع مهلا و بعتلا ودبي ؟ يضاملا هبشي نمو .. اننوهبشي ال مهنأ
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هدحو اإلفالس.. ىلإ هقيرط يف عنصم معلا مهنأك و بغشلا ءاعدا المهت واحم

هاوف لأل ايلوصافلا مدقيو ،" ةقدنصلا " تارايهنا مواقي الزيلا بيطلا زوجعلا

ددريو ، نيلطامملا نع ثحبي ..ال نيدلا و دقنلا نيب قرافلا ملعتي ملو ، ةمحازتملا

هللا. هحماس

، مخض براشب ًاطباض حبصأ " نزي .."يذ ًاعيمج اوبهذ ؟ ةضهنلا نم ىقبت يذلا ام

حتف دقف ينادعبلا امأ .. ةصقان ةلداعملا مجلا يسن اميف ، ةراجتلا هتقرس قيفوتو

مايأ ىلإ اوقاتشا - اوقرفت - اوعاض اوجوزت .. دحأ هب رمي ال يعرف عراش يف ةشرو

ال واطلا جاردأ يفو .. رمملا رادج ىلع جهوتت ةرخاسلا مهتاقيلعت ..الزتلا ةضهنلا

. ةمرحملا مهرارسأ نم اياقب ةيفلخلا ت

زوجعلا ةركاذ يف مههوجو تهاتو ، ةسردملا جسالت يف مهؤامسأ تدملجت

ريخ، األ هونظ ناحتم ا تاذ ةقدنصلا باب ىلع هوعدو ، تايلوصافلا عئاب بيطلا

هللا. مهحماس .. مهنويد هيدل تيقبو اوبهذ

يالقح ءاسملا رجضو ، ءارقفلا ءايشأ لسغي رطملا اهل .. قاقز فلأو ناعراش إلب

. ةضافضفلا اهتثون أ عاقيإ ىلع ءاملا ةشعرو لطلا ،اهل بيرغلا

. اهعباصأ نيب نم ةايحلا تبرستو ، رمعلا ثالنيثيتا اهتأجاف ةبيط ةاتف بإ: اهنإ

شيبح يتيحاض ءانبأ محازتي هيبناج ىلعو ، راهظلا بلق يف نيدعل ا عراش دتمي

نيدعلا عراش قنتخا .. عراشلا اذه اهمدقي ناك صرف اياقب ماستقا ىلع نادعبو

اإلفالس، ىلإ اهقيرط يف :"حمالت ًازيمم وال ًاقيرع سيل ، ليلقب يمالهد دعب

رمتسملا رييغتلا وه عراشلا اذه قرؤي ام رثكأو . اهباحص أ رمع ىلع تتآلك شروو

ىلإ ةبتكملا لوحتت ،" رجاتلا و ةعلسلا امهو ، ةيساس األ نيكاكدلا تايوتحم يف

. قدانف خلا.. .. نويدو تكرام ربوس اهدعبو سب، مال ضرعم مث ، ةطارخ ةشرو

؟ ةقيرطلا هذهب نيدعلا عراش يف راغصلا راجتلا مظعم يهتني اذامل

.. ندملا ةيقب نعو اهيضام نع ةيئانثتس اال اهتفاظن فشتكتف بإ يف لوجتت

حجن .. بهذيو ، ةفاظنلا لماع اهطقتلي كدي نم ةغرافلا ةبلعلا طوقس درجمبو

نودبي ةيراجتلا الت حملا باحصأ نأ ريغ ، ةرادجب بإ يف ةفاظنلا عورشم

.. نونج اذه ": نوددري ، ةينوناق ريغو ةظهاب اهنودقتعي يتلا موسرلا نم مهمربت

." ةيفاضإ كرامج اهنإ .. ةفاظن موسر 10يراالت نوتركلا ىلع عفدن

خلا، .. راهد -زا شاعتنا ىمسم تحت هجاردإ نكمي ام بإ يف ةحايسلل ثدحي مل
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العالةق رثاكتت يتلا قدانفلا هذه نأ ىنعمب .. ءارضخلا بإ نع قيلا ام لك ىلع

اإلعالةين. هتحول ىلع " يحايسلا " ةفاضإ ىسني قدنف ال نأ مغر ، ةحايسلا اهلب

راعس أل عضخي ال ريبك دودرم .. دحاو موي يف ةقدنفلا ةزيم اوفشتكا عيمجلا نأكو

التي تسلل نأ ودبيو بإ.. يف يقيقح قوس ال ..ذإ قوسلا تآجافمو فرصلا

ىلإ ًائيشف ًائيش بإ عمتجم حونج ىلإ ةفاض باألرم،باإل ةريبك "عالةق شيدلا "

ك نيرم األ حرش نكميو اآلرخ.. ةيصوصخ مارتحاو لماعتلا يف ةطاسبلا عجارت

يلا: تلا

نكمي ال ءايشأ نع نوتوبكملا و نوقهارملا اهيف ثحبي تاونق التي تسلا مدق

بعلاال ةقدنفلا عالةق امأ .. ةمدخلا هذه قدنفلا مهل مدقيف ، تيبلا يف اهتدهاشم

.. ًايبسن نيرسوملا نييورقلا خالل نم اهنع ثيدحلا نكميف ةي عامتج اال تاق

براق األ دحأ شارف ىلع لفطتلا نوذبحي بإ،فال يف تيبملا مهحلا صم بلطتت

. قدنفلا ىوس مهمامأ نودجي ..فال يضاملا يف ثدحي ناك امك

اهرصاحي يذلا عرزلا اذه وه ، فيضلل همدقت نأ بإ لثم ةنيدمل نكمي ام لمجأ

ًاعفترم قلستو ، ةنيدملا ءايحأ نم ًايح تحبصأ يتلا "بأالن" ةيحاض زواجت ، ًامامت

دارفأ نيب لاالبماالة هبشي ام يبر لبجو بأالن نيب .." يبر لبج " ةمق ىلإ ًاريغص

. ةدحاو ةلئاع

ثحبت ةرعاش .. فوخلا ب ةحفاط ةيلئاع ةديصق بأالن ىده تتبن بأالن ةقزأ يف

ةداع إل حلصي ليمجو ريغص هزتنم .." يبر لبج و" اهمأ فشرش نيب ءفدلا نع

الماالفن حأو حاربلا و ءاوهلا ينعي " يبر لبج ".. تنمس واإل عرزلا نيب علاالةق ةءارق

ةرم لوحسلا يداو تباالع نانيعلا لواحت انه نم .. ةريثك ءايشأ ةضبق نم الت

اهلسغي ةئدص ةئر نع ًاثحاب ، ةليوط ةلحر دعب نيجسك األ يخرتسيو .. ةدحاو

هللا. هجول

مهضعب ، ةيدجم ريغ ةرضخ اولم نيذلا اهئانبأ ريغل ةعئار ةنكمأ بإ ..؟ نوردتأ

ـب مهنادجو يف طبترا دقف عرزلا امأ . باحسلا تاحطان وأ ءارحصلا ب ملحي

اهدجم ةرذلا تدقف نأ دعب اودلو مهنأ كلذ ، ثيدحلا رقفلا عالةقب ةرذللو ،" ةرذلا "

سيئر ببسك اآلن طفنلا هبشت تناك . لوادتلل دة يحو ةلمع تناك مايأ ميدقلا

: اذكه " دياز دلو يلع " اهرصتخا ..لايت ةيناكسلا ايفارغجلا عيزوتل ديحوو

توملا نم براه تنك نإ
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يجان توملا نم امأدح

عوجلا نم براه تنك نإو

يجان نبا " لوحس " برها

تبلق ةريبك ليخادم ىلع ةرذلا ءارقف لصحيل ، تاقلا ب ةرذلا لدبتسا يجان نبا

عورشم ىلإ ةروثلا دعب ام ءارقف نم ة"، تواقم " ىلإ " نييلوحس " نم مهتايح

لوحسلا نأكو .. ناسن واإل ضر األ ريمدتل رربمك تاقلا اهعنص ةريغص ةيزاوجرب

يجان انب مدق ةيناثلا ةرمللو يإالًام.. قرطلا رثكأب عوجلا ةمواقم هقتاع ىلع ذخأ

ًاحمق سيل تاقلا ..ف ًاريثك لءافتت "..ال ةتواقم " اونوكي نأ طرش ، نيبراهلل هلوحس

نيذلا كئلوأ مه نوليلق ملا.. علا ةيقب ىلإ ادنك لوهس نم نوعارزملا هردصي

مظعمف ، نامد واإل رقفلا ةأطو تحت بإ فير نئي امنيب ، هتازايتما ىلع اولصح

اهدودرمو .. ًارابج ًادوهجم بلطتت يتلا ةرذلل ةيفو الزتلا ةيعارزلا تاجردملا

نم ريثكب لضفأ تاقلا : ًايلمعو .. تاقلا نم لضفأ ةرذلا : ًايفاقث ..، ليلق نم لقأ

. ةرذلا

نكلو ، تاقلا ةحفاكم ةيعمج ءاضع نمأ ..الألمهن تاقلا نوعرزي ال ءارقف مه

ةرجشلا هذه نوقسي فيكف ، نوبرشي ام نودجي ..ال هتعارزل حلصت ال مهتاجردم

." ليحتسملا و تقؤملا لحلا "

ىلع تنأو هلوقت ريثك ،كوالم ىرخأ تايعادتو تاقلا و ةرذلا و يجان نبا لوحس

ىلع تلوتسا ةعماج عورشمو ، ةسدنهو ةيبرت اتيلكو بإ، كفلخ يبر لبج

األ اهدودح يف تاضيوعت وال ةيقيقح ٍ نابم بال روس ياه وتحي ةلوهم تاحاسم

. رانلا طإالق نوديجي ملالكال ىند

اهلا. فطأ ءاشعب فيضلا مركت هنإابإ:

عرزلا فصق خالل نم ، ةديدجلا بإ امارد يف األلو رودلا راهظلا يداو بعل

حابرأ ماستقا ىلع مومحملا قابسلا ،و ةناسرخلا ةدمعأ مامأ نيح فلاال باحسناو

يتا،خال نيعستلا فصتنم ىتحو يتا نينامثلا ةيادب ذنم راهظلا قوس يف تاراقعلا

. ةبصقلل يبونجلا عافتر نماال فصنو دقع ل

ىلع مظنملا بهنلا هبشي امل تعضخ يتلا تاقو لأل دوعي ناك راهظلا نم ريبك زجء

نمض ةبعللا لوصأ ً اركبم اوكرد أ نيذلا نويعلا نارمح نم ةعومجم يديأ

. بئاسلا فقولا مهعنص ددج ءايرثأ ةعومجم
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األ نأاألماي ريغ كلت، ءانبلا ةشرو نم ، ةيرامعملا نهملا باحص وأ لا معلا دافتسا

اهرخ ةي،وآ داصتق اال ةمز األ اهنم ؛ بابسأ ةدعل ، قوبسم ريغ ًادوكر تدهش ةريخ

دكؤيو ى.. رتشيو عابي راقع لك ىلع ةظفاحملا اهتضرف يتلا ةريبكلا ةبسنلا

نع سانلا فوزع يف ببست امم ، راقعلا ةميق نم %25 ىلإ لصت اهنأ نوريثكلا

. لمع بال مهسفنأ لا معلا آالف دجيل ، ءارشلا و عيبلا

" بوصنملا "دس ىضم ام يف ناك يذلا " بوصنملا " نم أدبت " حاجر " ىلإ قيرطلا

ىلإ هليحتل دسلا ىلع تمكارت ًاماع 20.. مهريمح نوقسيو نويورقلا هيف حبسي

. مهتركاذ قيرطلا قرس نيذلا ؤهالء لمحت تارايس ةزرفو عماج

مهتردق اودقف نورفاسملا ،و قيرطلا قيرطلا .. نينسلا رورم نيكردم ريغ نورمي

. نيبئتكم اوحبص ..أ نيبرتغمو ةيعر اوناك .. حرفلا و ةطاسبلا ىلع

ةعمجملا يف ةريغصلا ةلحرلا يهتنتو بإ، نم يبرغلا لا مشلا ىلإ ةعاس فصن

ريصم ىلإ يهتنت داكت قيرط نم رثكأ نيب مادق األ عزوتت انه نم .." عوبرلا قوس "

. دحاو

ةيعقاولا خف يف عقو ،" ودنوكام " هتيرق ىلإ " زيكرام ايسراج ليرباج " داع امدنع

و ءامدلا و ريطاس باأل ةمختملا نييورقلا ةايح ىلع مكارتت ةلزعلا ثيح ، ةيرحسلا

ةئام " اهمسا ةعئار ةياور ةليصحلا رخآ،و ءيش يأ نم ةيعقاو األرثك تافارخلا

تلوحتو ، زئاوجلا و دجملا ىلع خالاهل نم زيكرام لصح ،" ةلزعلا نم ماع

ملا. علا ىرق رهشأ ىدحإ ىلإ ، ايبمولوك فير يف ةيئان ةيرق نم " ودنوكام "

؟.. زيكرام هبشي نم نكلو .. ًاريثك ودنوكام هبشت حاجر

، هرصب " ىيحي هدبع "نب دقفو ةيقاسلا تفجو روسلا مدهت .. حاجر نم ىقبت اذام

. ةيرخسلا ىلع هتردقب ًاظفتحم الزيلا هنأ ريغ

حاجرو .. ةلئاسلا جو ردملا عاقي إ ىلع ليللا ةشحوو .. ءاسملا ءفد اياقب نيب ام

ارسج ءوض ةئيه ىلع ليللا ةشحو تأدب قيض، يبناج قيرطو ةوه اهنع كلصفت

يقابلا ،و ةفئاخ ةذفان ىوس هنم َ قبي مل يدج تيب .. ةديحو ةذفان يف تفاخ

ةميدقلا يئايشأو يننأكل جر.. شحي زوجع بلك ءاوع هخرشي تماص ظالم درجم

. يدج تيب ةذفان فلخ

كشوت ةديحو ةذفان يف ًاقدحم ، ةيوازلا يف اآلن صفرقي ينهبشي فطالً نأكل

. ةيدب األ فوهك نم ةمداقلا ليللا حير االخنالعامأم ىلع
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رثكأ يسميل بلكلا ءاوع تفخي ؟.. حاجر لتحتل ةشحولا هذه لك تءاج نيأ نم

اننيبو ، نيديحو حاجرو ،والمثةإالانأ ةذفانلا رخآ يف ءوض رخآ بحشيو ًاتوم،

. حيرلا هججؤت ليلو ةوه

عفاد :"اي ددري فئاخلا اهبلق .. حطسلا ىلع ةنسم ةأرم ال ضيبأ صالة بوث فيفح

بلاأل..".

نيأف .. ةدحاو ةعفدو ، يفواخمب ةمئاق يل تمدق ةنس، 20 باسحل ةلصاف ةليل

؟! مانأ نيأف ، يرهظ اهيلوأ . بهذأ

ةباوبلا نم توجن ؟وإاذ نجلا و زيلا هدلا ب ٌةنوك سم ةباوبلا و حاجر ىلإ رمأ فيك

بتاعي ..ً ال وتقم هتيب مامأ سلا جلا " يدهم يلع دمحأ " هجاوأس بلق يأبف

.. هتثج أمام ةراملا رخآو نيتماصلا

مال تكهنأ يتلا ةلئاسلا .. يضكر هقهرأ يذلا " نارجملا ".. هتنك لفط اآلنيأ ركذأ

و بيقرلا دبعو بيجنو ..خدلا ةياغلل يناسنإ يورق دوجو لباقم ةديحولا ي سب

ةشحو امهنيب رخصو ديح نيب ينخود طاملا يذلا رامحلا و نايعرلا و يعرملا

. بلقلا بيط بغاشم رامح نع ثحبي فطالً حاتجت ةذيذل

ًادحاو ًاقيدص ينتحنم ًاماع ناك..20 يذلا يبلقب ةلقثملا باشع األ اهتيأ هاوأ

ىتوملا ؤهالء لك يفكت ال ةدحاو ةايح نيب .. ينيبو ينيب ًاماع 20.. ودع فلأو

. ةسئابلا رارفلا الت واحم اهتفزنتساو تابكنلا اهتنخث أ حور زيلا هد يف نيعباقلا

كفغش كنيبو ينيب .. اهزواجت ليحتسي ةوه كنيبو ينيب ُُتنه، ك يذلا لفطلا اهيأ

. ةنكمملا ةايحلا بحاص ..اي فصقملا ليوطلا رعشلا ..اياذ يماهوأو

.. يورقلا لوهذلا و نيطلا ب خمضملا كهجوو ، نيتريبكلا كينذأ بحأ مك

؟ تايعارلا الم حأو يعارملا ثورب ًاقباع زيلا، هدلا سمهب ًاضبان تنك فيك ؟ ركذتأ

اثتت ًاحور تدعف ، ليقنلا كقهرأو ، سمشلا كتشوان مكو ، يناسن اإل بعتلا كده مك

ىلإ للستي ، سطاغملا يف ئبتخي برغملا نيح ية.. سنم ةيرق فافض ىلع ءب

.. فقسلا يف قدحتل انتيب ىلإ دوعت نذؤملا ةيحل نم هرطاقتيو دجسملا اياوز

هينيع يف ئبخي .. ةمخض ةقاي هقنخت ًادهجم .. ءاسملا نكر يف قلعملا كيبأ هجو

رشبت ةشارف يحانج ىلع ىداهتت ..مأ ةعساش ةبرغ نم كافكلا لواحت ًادوعو

. ةديدج سب موال نمأب تيبلا
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ء اسملا اياقب عم يتأي " ةبلك "وبأ كفطتخا إوال ًارذح نك .. خرصت فال ةمئان كتدج

ئج، مون ..اي يمان اي مون .."أالاي ليوطلا هليذب األفطلا رهس بدؤي ، ًاديحو

." ئفدلا تاهو شارفلا تاهو

ب كوبأ داع .. ةئفادلا " ةراونلا " تاجومت ىلع ءاخرتس لال ًايرورض بلكة وبأ ناك مك

سنيت يمأو اآلن.. ىلإ دعي مل انأ يبأ . ةيفافش هتيحل رطقت ضيبلا تايقاطلا

لك دلوي فوخ ىلإ ينرجي هليذ ىلإ ينطبر .. ةبلك وبأ ينقرسف ءاسملا اياكح

تلواح امدنعو ، بازح األ قاوسأ يف يب لوستو ، ةسردم يف ينسبح .. بورغ

. بتاك ىلإ ينلوحو ، ةعيجفلا رامثتسا ينملع رارفلا

. يتياكح اهيلع صق مانت نأ لبقو .. كمأب ثبشت يورقلا لفطلا اهيأ
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.. برأم

ةقيرعلا ةمارصلا ةركاذ

. ةثراك راظتنا يف نينسلا ربعآالف زفحتت ةمارص ةهكنو ، ةقلق ةلا صأ عاقيإ برأمل

ثراوكو بورح ةئيه ىلع فيثكو فينع خيرات " ةديبع " خيشو أبس" " بركم نيبو

. جازملا يسئ ليس ءازإ ًابعرو ًاقوش قرتحت تانجو

فحز نيب فقت يتلا ةليبقلا .. ةسدقملا بتكلا صصقو خيراتلا رفس : برأم اهنإ

بارخلا و طفنلا رامثتسا لواحتو الح، سلا عزن ضفرت ، ءارحصلا فحزو ةلودلا

. ميدقلا

، فحصلا و تاكرشلا و نوقرشتسملا و ةلا حرلا و خئاشملا و ةبراكملا اهيلع بقاعت

- يلع همس- " بركملا ةذوخ نم ةنيفدلا ةمكارتملا ةقارعلا فاشتكا لواح مهعيمجو

. ةدارعلا توخبم خيشلا " بيسع " ىتحو " فوني

دينعو معالق لهك ةئيه ىلع برأم مسري يلا يخ ناك .. برأم قيلا: نأ درجمب

هفتك ىلعو ، ريذحتو بيحرت ةرظن هينيع يف .. ةئدصلا هتيبنجب باحسلا قرتخي

. تيزلا ب ةنوهدملا لمرجلا ةيقدنب زفحتت

. ميدق دس تايركذو دبعم طأالل ىلع ءاملا و طفنلا قفدتي هيمدق نيبو

يلا خلا عبرلا موخت ىلعو ، ءاعنص نم يقرشلا لا مشلا ىلإ رتم ويلك 200 نم رثكأ

. رظتنت برأم تناك

، ًايساق بجالً تقرتخ ا ةقيرع ةينيعبس ةرايس ىلع يداعلا ريسلا نم ةعاس

. ةميظعلا ءارحصلا و لهسلا نيب ةعباق برأم كانهو ، حوتفم لهس ىلع انب تلطأو

أدبت اهدعبو يهالن، لبج هطسوتي لحاق لهس يف طحقلا و ظيقلا ريغ ءيش ال

. برأم ةظفاحم

مل مهنأ ريغ تاق، نصغ ىلإ قوتلا أو مظلا ب نورعشي دونج للمو ةيركسع طاقن

. ةيركسعلا سب بملاال تاقلا غضم ىلع نيرداق اودوعي
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يركسعلا ليل

، نميلا نم ةفلتخم قطانم نم نايتف 3 ةمث .." مشد " اهيلع نوقلطي ةعزفم تانكث

نع .. ةيساقلا ضر األ هذه يف ةيدنجلا ثيدح انوثدحو ، ةقيتعلا ةرايسلا انومساق

مهو .. براقعلا و ليللا و نامرحلا نع .. ليئضلا بتارلا و ةشحولا و ورقلا رحلا

ركسعلا قلق ءارو هنأ مهنظ ىلإ ، ركسعلا ىلع تاقلا لوانت عنم يف ببسلا نوعجري

هنامرحو هزجعو هتشحو يركسعلا يصحي تاقلا دعب .. يبصعلا رايهن حواالتاال

ىلع ًامئاه " ةمشدلا " كرت رخآو .. راهنا مهضعبو ، رحتن ا مهدحأ .. ةديعبلا هتيرقو

نيتحوتفم نينيعب ًاتيم هودجو حابصلا دنعو الم، وظلا ةشحولا بلق يف ههجو

." هذهك ضرأ يف يركسعلا ليل ىسقأ .."ام براقعلا هتنخث أ دقو

امأكن نع نوثدحتيو ، زجعلا و عايضلا اياكح نم ًاضعب نوصقي ثلاالةث الزلا

مهتبيتك عبقت ثيح ، ةريغصلا ةلتلا اولصو نأ ىلإ ، تانكث اهيف سيل ةديعب

. نيضعتمم ةرايسلا اورداغو ، مهفواخمو

رمت انه نم .. ىمعلا دح دوسأ هسالً نيقرتخم ، ةنيدملا نم برتقن نحن اه

.. ةببدم ءادوس روخص ربع رفاست ةديحو بيبانأ .. رفاص نم ةمداقلا طفنلا بيبانأ

هتجوزل ًءاضرإ عبسلا تاميتيلا هتانب فيعضلا األب كرت ةظفلا روخصلا هذه ىلع

للم ةمواقم ىلع زئاجعلا تدعاس يتلا ةينميلا ةروطس األ كلت تدلو انه .. ةريرشلا

ا تادهنتو تادجلا هاوفأ نيب حنجت تلظ يتلا ةينميلا ة روطس ..األ ةريخ األ األماي

نمز يف تضرقن األماي..وا ىدحتت حةي رسمك اهناوفنع ىلع تظفاحو ألفطلا،

االتي. تسلا

ةديدجلا برأم

نم وتلل تغرف اهنأكو انتلبقتسا .. طفنلا عيضيو بوبن األ رجفني ضر األ هذه ىلع

.. ةقعاص لا بقتسا

..األ طفنلا لوقح ىلإ هجتت ةمخض رايغ عطق لمحت يتلا الت قانلا ماحز انفقوأ

دونجلا ناك برأم باوبأ ىلعو الت، قانلا ةسارح ىلع محازتت ةيركسعلا مقط

امنيب ، يتليخم يف الق معلا لظ الح.. سلا نع ًاثحب ةمداقلا تارايسلا نوشتفي

ةيداع ةنيدم برأم .. ثعشلا لا جرلا الحو سلا نم اهولخب ةديدجلا برأم ينتأجاف

لك .. نولوجتم ةعابو تويزو ةبرتأ اآلرخ فصنلا ،و تلفس إ اهفصن ، عراوشك

. طفنلا فاشتك ا دعب ةنيدملا هذه طيطخت ،إذمت ةثيدح ينابملا
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هذه بإ لهأ كل مدقيس . كترايس إصالح امبرو ، ءامو تاقو ءادغ ىلإ جاتحتس

. ةديدجلا برأم نونكسي مهرابتعاب تامدخلا

هوجوو تاملك .." خلا حال... تاق ، كلضف نم ؟!، هتشت "مك هذهك مجالً عمس أ

بإ. يف نيدعلا عراشب كركذت

ةيموكحلا رئاودلا و تويبلا ماحز نومسيو انه، ةفورعم ةقيرع عراوش دجوت ال

. ماعلا عراشلا "،مث عمجملا "

.. ةيجيلخ ءاضيب بايثب ودب لكش ىلع نورهظي نويبرأملا أدب ًائيشف ًائيشو

. برأم بارتب ةنوجعم

ال رخآ قيرط نم هب للست يذلا سوالهح ، فيثكلا ليوطلا هرعش نم يبر ملاأ فرعت

دجت ام ًاردانو ام.. ًازفحتو ةيلخاد ةيرح اهيف أرقت هوجو .. شيتفتلا طاقنب رمي

ةمدهملا ةيخيراتلا برأم ةنيدم اورداغ دقل ، ةنيدملا هذه يف نكسلا لبقي ًايبرأم

، مهجئاوح ءاضقل نيعرسم اهب نورميف عراوشلا هذه ..أام يحاوضلا ىلإ

، جيجضلا و ةنيدملا نم ًابره ، حتافلا نيطلا تويب ىلإ بورغلا لبق نودوعيو

ّ وكي نيذلا ، ةديدحلا و زعت يرجاهم نم ضعبو بإ ألءانب ةديدجلا برأم نيكرات

ةي عامتجا ةفاقث قلخو ي، داصتق اال ومنلا ىلإ هقيرط يف ًاديدج ًاعمتجم نون

. برأم ةمارصو زعت حافكو بإ ءاطع نم جيزم يه ، ةديدج

ةنيدملا عمتجم

ةي عامتج اال ةفاقثلا يف ةخسار فارعأو تاعانق ةلمج نم نودفاولا ؤهالء دافتس ا

ةي عامتجا ةحيرش تدافتسا مهلبقو .." عايب " ةنهم نوتقمي نيذلا برأم ألءانب

نولمعي ، ليلقب ةروثلا دعب ام ىتحو رارقلا ءانبأ ناك .." رارقلا ابسم" فرعت ةيبرأم

. ةرازجلا الةقو ،وحلا عيبلا نونهتميو ، فارش واأل لئابقلا ةمدخ يف

ةياهن ىتحو يتا نيعبسلا طساوأ يف تأدب يتلا ةي داصتق التاال وحتلا عمو

تاق عال ىلع اولصحو ، مهعاضوأ تلوحتو ، ًاصرفو ًاحابرأ رارقلا دصح يتا، نينامثلا

. يضاملا نم ةيباجي إ رثكأ اهنكل ، ةئفاكتم تسيل تاق ..عال حئارشلا ةيقب عم

فارش ).األ رارقلا ، لئابقلا ، فارش (األ ةيسيئر حئارش 3 نم برأم عمتجم نوكتي ذإ

اإل تاق وعلاال نيدتلا ىلإ ليمت يتلا ةظفاحملا مهتفاقث نوكلتمي ون) يمشاهلا )

يف ةيمشاهلا األرش ضعبك ( ةرجه ) اوسيل مهنأ مغر .. حئارشلا ةيقب عم ةيباجي
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.. ةامرلا نيبراحملا دادعت يف نولخدي وال نوبراحي ال ةرجهلا إن ثيح ، نميلا

. لئابقلا لا جر نم ةيامحلا ىلع نولصحيو

مهر، ثبأ ،واألذخ مهسفنأ نع عافدلا يف قيرع خيرات مهيدلف برأم فارشأ امأ

." رارقلا " ءانبأ نم ءافعضلا مهئافلح ةيامحو

برأم ةيريدم يف ةعقاولا يضار األ مظعمو ، ةميدقلا برأم تويب نوكلمي فارش األ

مهنوجوزي وال لئابقلا نم نوجوزتي .. دسلا مخاتي يذلا يداولا كلذ يف امب ،

. ًايعرش ًامكح سيلو ، ًافرع هرابتعاب ، رمذت نودب ، عيمجلا هلبقي فرعك

ةديبع يه برأم يف لئابقلا زربأو .. برأم عمتجم نم %75 نولكشيف لئابقلا امأ

. ناعدجلا و برأم دارمو

اذإ إال هيف ديدج التال وحتلا و يعمجلا يعولا و حئارشلا نع لمملا الم كلا اذه

خال نم ةليبقلا ةفاقث نم ًاضعب اوأرقتل الع طتس اذهاال ةياهن لبق ام ىتح مترظتنا

دوقت يتلا األروز تنب ةلوخو ملعتملا ىتفلا و فيرشلا و خيشلا ب تاءاقل ل

! سكولياهلا

يأ ،وأ ةيجولوبورثنأ وأ ةيفارغونث إ ةسارد ىلإ ةجاحب برأم عمتجمف ، ًامومعو

شنر راد موقت ..وأ ءازع األ يئارق مكيلع لياحتلا خالهل نم نكمي بيرغ حلطصم

ثال يف ايفارغونث اإل ملكتت فيك ": هناونع باتك رادص "،بإ رجربماهلا " ةفاقثب نمؤت

." مايأ ةث

يلا يخ لا ثمت يفو ، ليزه حلطصم يف برأم لا زتخا تلواح مايأ 3 يفو ذإإينن

يقيقحلا عابطن ألاهناال ةيرحلا لوق ةير..أ حلا نعبالد الع طتسا زاجن ،إل مراص

. برأم نم هب تدع يذلا

كلذ ينرسأ . ةثيدح ةلحارو دازب ينفيضو ، دوبع نب توخبم فيرشلا ينلبقتسا

نع هتلأسو ي، عامتج اال اهنيوكتو اهخيراتو برأم نع رذحب ينثدحو ًاقح، لجرلا

فاضَأف ، ًاقبسم ةباج اإل ملعأ تنكو ، ةيندملا و ةنيدملل برأم ءانبأ ةيهارك ببس

ةقطنم برأم ءانبأ رايتخ ..كا ليصافتلا ض عب يتامولعم ىلإ توخبم فيرشلا

. ًاقوسو ىقتلم ، برأم ةنيدم نم قرشلا ىلإ تارتم وليك ة عضب دعبت يتلا نوصحلا

يف . جيجض وال ركاسع كانه سيل .. نوصحلا قوس يف ةحلس نعاأل شتفي دحأ ال

نوصحلا مثإن .. ةديدجلا برأم لهاجت ةيخيراتلا برأم تلواح نوصحلا قوس

اذه ماحتق ا ةلودلا الت واحم لعفب ةديدج تازايتما ىلع لصح ميدق قوس
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. دينعلا عمتجملا

ةيحت الم سلا

نع وهو الً، صأ هيلع هحرط ملأ ألينن توخبم فيرشلا هيلع بجي مل لا ؤس ةمث

انأو برأم تلصو ،ذإ ةحفاصملا المو سلا يف ًاملؤم ًابولسأ يبرأملا قانتعا ببس

،وأ شهدي امب لغشنم انأف ، ةحفاصملا و ةيحتلا سوقط يف ريكفتلا نع ىنغ يف

فلخ نم ةأجف رهظ يذلا زوجعلا كلذ ىلع تملس نيحو ، شهدي ام عارتخاب

ينأجاف ! فنعب طغضيو يفنأ ىلع هفنأ عضيس هنأ ملعأ نكأ ،مل توخبم فيرشلا

األفن ىلع األفن عضو (يأ بيرغلا عم كلذ نولعفي ال ةداعلا يف مهو ، ًامامت

عم .. ةصاخلا هتقيرط ىلع ينقناعف لجرلا ةقناعم لواح يذلا انأو ،( غارفلا ليبقتو

ال "سلا يف بولس األ تاذ عبتت ةيبرعلا ةري زجلا يف ءارحصلا لئابق مظعم نأ ملعلا

ةكرتشم مساوق ةمث ، ةدحتملا ةيبرعلا تارام يفاإل نيوقلا مأ ىتحو برأم نم م"،

. ةملكلا يفآرخ ءايلا ىلع فنعب طغضلا و رحصتلا اهنمض نم ىرخأ

،وأ هتيب يف لوزنلل فيرشلا ةوعد لوبق امإ ؛ برأم يف ىوأملل تارايخ 4 كمامأ

قلاال حاوسلا ةطلا خم اهنمض نم ةريثك تامدخ كل مدقي يذلا سيقلب شرع قدنف

اهب تلصو يتلا ـ10آالفيرلا لا يهو ، كلمت ام زعأ يف كعجفي كلذ لباقمو لئ،

، ءاسؤبلا و نيلا محلا ةفاقث اهيف فشتكت ةصيخر " ةدنكول " ،وأ ةنيدملا هذه ىلإ

تارشح روطت لحارم نع ةمهم ةسارد يف حلصت ةريطخ تامولعم ىلع لصحتو

. هدعبو طفنلا لبق دوس، األ لمقلا و ءاضيبلا قبلا

ه فرغو عئار، مه يمصتو ئداه قدنف يف ةليللا يف يرلا يفل نعأ لزانتلا لبقت وأ

التي.. تسلا و بناج نماأل ًامامت خٍلا وهف ، ةيبنجأ ةفاقث ريغب هنكل ، ةياغلل ةفيظن

! نيفل طأاللاأل ىلع ءاكبلا ىوس ي مامأ نكي ملو

ةيحايس ةمدخ ميدقت باب نم امإ ؟ لمقلا و تادنكوللا و قدانفلا رمأ هينعي نم

..ب لوقعم رعسب ئداه مون ىلع لوصحلا هتين يفو مكدح أ بهذي ال ىتح ةيناجم

، هئيجم ببس نع هلأس أل األلق ىلع دحاو حئاس ءاقل ذبحأ تنك يننأ ىلإ ةفاض اإل

اال نأ فرعأ انأف ؟ ليلقو ديحو حئاس وه اذامل ىلو..أام األ هتاعابطنا نعو

حايسلا ضعب اهيف بهذ يتلا " نسحلا "وبأ ةثداح ديدحتلا ،بو ةرركتملا تافاطتخ

يتلا برأم ىلإو ، نميلا ىلإ نيمداقلا ىراصنلا ةردن يف ببسلا يه .. مهبر ىلإ

. يميداك األ مهلا يخ بهلت
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،وال نويزفلت ..ال ناريجلا نم ىتح ًاديحو يتفرغ ىلإ تدعصو يرلا يفل األ تفرذ

ناكملا فلي تمصو ءوده . ةتبلا ءيش اآلن،ال ىلإ ةيبرأم تامولعم ،وال نوفيلت

ضرمو ، ةتماصلا نكام نماأل فوخلا ك ةصاخلا ضارم األ ضعب فاشتكا ةجردل

أل توملا و يضار التاأل كشم بناج ىلإ فقأ يتايح يف ةرم األنذ..وأللو نينط

ينلشتني عطقتم إطالقران أدب ىتح نيتعاس نم رثكأ ِ ضمي مل اهلج..ذإإهن

لثم عامس فولأملا نأ ينوربخأ حابصلا يفو ببالةه! فقسلا يف قيدحتلا نم

ماقرأو ثثج هيف يداع رمأ ىلإ حابصلا يف لوحتت يتلا ةيليللا تاعقرفلا كلت

. قيرعلا رأثلا ديصرل فاضت ةديدج

ةطقن ترداغ توخب م فيرشلا ةرايس ىلعو ، ديعبب سيل ةميدقلا برأم ىلإ قيرطلا

دعتسي ،األلو فارش نماأل يناثلا ،و ةديبع نم امهدح ..أ نايتف يتقفربو شيتفتلا

نظأ تنكو ىلو، األ فوفصلا يف ةسردملا رداغ يناثلا ،و ةعماجلا ب قاحتل لال

. لئابقلا نم رثكأ ملعلا ب نوطبتري ام ةداع مشاه ينب نم فارش ..ذإإناأل سكعلا

ىلع ًامامت ناقفتي امهنكل ، بقللا و ةيملعلا ةداهشلا يف نافلتخي فيرشلا و يديبعلا

. نينث اال نيب ًاقراف ظح ملأال كلذل ، قدانبلا هاوفأ يف دجملا نأ

برأم هذه

، كانهو انه رثانتت تويب .. رثكأو رثكأ فثكتي يبرأملا الح سلا أدبو ، ًابونج انهجتا

اهب. ظفتح وا سمشلا ةعش أ صتم ا يذلا حتافلا نيطلا نم ةينبم

ةنيدملا طأالل مامأو .. ليمجلا قيرطلا يبناج ىلع دتمت ، حمقلا لا،و قتربلا عرازم

ةمدهم تويب .." برأم هذه ": امهدحأ ،قولا ةرايسلا تفقو ، ةريبك ةيرق هبشت يتلا

الزتلا ةليلق تويب ةمث .. بارتلا يواسي داكي ،واآلرخ تيب فصنك فقي اهضعب

و خيراتلا بلق يف نوشيعي ، اهتاذ برأم نم وأ بإ نم سانأ اهيفو ، حيرلا مواقت

. بارخلا

ب لهس يف ةوب رلا دوجو برأم ءانبأ رسفيو ، ةريبك ةوبر ىلع مكارتت األطالل هذه

تمدهتو تينب دق ًادج، ةبرخلا ًادج ةريغصلا ةنيدملا هذه نأ يف ،ٍ باور ال

ىلع ةيئانثتس ا ةوبر تأشنف ! بارخلا ىلع بارخلا مكارت اذكهو .. تمدهتو تينبو

ريخ. اباأل رخلا ناردج نيب حايرلا رفصت اهرهظ

يبنلا عالةق نم تءاج ةيمستلا ." ناميلس دجسم " عبقي ةوبرلا نم لفس األ ىلإو
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فصن ناردج نع ةرابع دجسملا . ميركلا نآرقلا ركذ امك ، سيقلب ةكلملا ب ناميلس

..الزيلا ةميدق تاباتكو شوقن اهلفسأ ىلع ، ةمخض ءاضيب ةدمعأو ، ةمدهم

طفنو شوقنو أطالل ىلإ ىهتن ًا ال يوط ًاخيرات برأم ،والزتلا ًاكسامتم فقسلا

لبق نماثلا نرقلا ىلإ نمزلا عاجرتس ا كيلع هيلإ لصت نأ لبق ديدج دسو لئابقو

بهذأ مل يتلا ، حاورص مهتمصاع يف روهظلا نويئبسلا ةبراكملا أدب امدنع الد يملا

يحاورص عارص يف بهذي نأ يسأر ىلع فاخي يبرأم ةحيصنب معالً اهيلإ

! يلبق

برأم دس حومط ىلإ تهتن ا ًادودس اونبو ،" ةقمل "أ مههل إل دباعم ةبراكملا ىنب

. يخيراتلا

..با حاورص ةيمهأ لتحت برأم ةنيدم تأدبف ، ءاخرو طاشنو رامث دسلا ىلع بترت

برأم لإى تفاضأ يتلا ، ةيبرعلا ةريزجلا يف نابللا ةراجت حابرأ ديازت ىلإ ةفاض إل

ةطحمك لفاوقلا قيرط ىلع اهعوقول ، حاورص نم لضفأ يهف ، ًاديدج ًءارغ إ

ًارورم يقرشلا بونجلا و بونجلا نم مداقلا ريهشلا نابللا قيرط يف ةيسيئر

، برأم تمانتو ، حاورص تعجارت اذكهو . نيطسلف يف ةزغ قاوسأب ًءاهتناو برأمب

يف امإ اآلن، ىلإ ةمتاق اهاياقب الزتلا يتلا ةعينملا راوس األ اهلوح ةبراكملا نبوى

ىلإ هخيرات دوعي رجح نيب ًاقراف ىري ال يبرأم تيب ناردج نم ءزجك وأ اهناكم

امس هيلع بوتكم ةنس، ةئامسمخو نيفل أ لبق تحنو شوقنم رخآ رجحو ، تاونس

راقب،ألهن األ ثور ةأطو تحت نئي راجح األ هذه دحأ .. هتحنب رمأ يذلا بركملا

! ةريظح نم ًاءزج حبصأ

لبنلا ةحئار

رداغ أ انأو يسأر ىلع طغضت ىرخأ ءايشأو نمزلا و بارخلا و خيراتلا و شوقنلا

.. يتامامته وا نييبورو األ تامامته ا نيب قرافلا نع الً ئاستم ، ناميلس دجسم

ةنامأو يملع لوضف يأ : ىرت هلك؟ اذه نم ةحايسلا و ةفاقثلا ةرازو يه نيأ

توملا االت متحا ،يلالاوق ونرأو يفيلا هو جبالرز، تعفد ٍّ دحت حورو ةيخيرات

؟! ايفارغجلا تنعتو خيراتلا طالمس لباقم برأم يف

، اهضعبب طلتخت ديبلا و عرازملا تناك دس.. قفدتو دس.. أطالل وحن برغلا هاجتابو

لا.. عتم بيحرتو ءابإ اهميساقت يف ةيبرع هوجو .. قيرطلا يبناج ىلع دتمتو

.. ناسرفلا الق خأو ، ةيرحلا ب قبعي قفأ .. ضفرلا و ضكرلا ب كيرغت تاحاسم
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و ةراسجلا ب كيرغي ءيش لك .. ءارفصلا لا مرلا ،واألطالل،و ناسن ،واإل ضر األ

و ًارش طبأت ،رم ديعبلا واألقف ةرايسلا ةذفان نيبو يبلق ءارحص ىلعو .. لؤافتلا

ةحئار مشأ ،و مهليخ رفاوح عقو عمس أ يننإ .. درولا نب ةورعو كيلسلا ىو رفنشلا

. ةكلعص ةيعورشمو درمت عورشم مهفلخ اوراث أو اورم .. ليبنلا قرعلا

ميدق تيب هنأكو دسلل يبونجلا فرصلا ودبي ذإن.. برأم دس أطالل يه هذه

ليصافت يف ءاكذلا و ةوقلا ىرتسف تبرتقا اذإ )،امأ ديعب نم هيلإ ترظن إاذ اذه )

نمو . ةيديدحلا نابضقلا خالل نم الةق معلا راجح األ كسامتت ثيح ، ناردجلا هذه

ّتراآلن حصت يتلا يضار يفاأل قفدتت دسلا هايم تناك يبونجلا فرصلا خالل

.( ةنذإ يداو - ةناوص رجح - تاميجرلا ).. ديدجلا دسلا دوجو مغر ،

طبرم " يف ديدحتلا ،بو دسلا نم نمي األ سوهلا لخدم يف ئبتخت ة روطسأ ةمث

،إل ناكملا اذه يف معالق طق طبرب رمأ يئبسلا بركملا إن ةروطس األ لوقت ." طقلا

طقلا رظتناو .. ةثراك ىلإ هلوحيو ، دسلا ةدمعأ ض رقي ةنهكلا هآر يذلا رأفلا ةفاخ

ملف ، طقلا تللض ءارمح ةورف ًايدترم ريرشلا فلاأر ءاج ىتح .. ةلمم تاونسل

... تاتشلا و قرغلا ب ةياكحلا تهتناو . هتفرعم نم نكمتي

لظو أبس"، يدي أ تقرفت " قيرع يبرع لثم ىلإ اولوحتو ، ًابرغو ًاقرش سانلا ضكر

نرقلا رخاوأ يف " ونرآ " ينامل األ قرشتسملا ءاج ىتح الً وهجم دسلا يناب امس

همس " يئبسلا بركملا نأ دكأ ، ةيئبسلا شوقنلا ألدح هتءارق خالل نمو ـ19، لا

ىلو. األ هلحارم يف دسلا ىنب يذلا "،وه فوني يلع

. يشبحلا ةهربأ دي ىلع اهرخ آ ناك ةرم، نم رثكأ راهناو دسلا ينُب دقل

، ليصأ ناكرب فافض ىلع نكسي هنأكو ريخ.. األ بارخلا رظتني يبرأملا والزيلا

ةئنهت ىوس برأم ءانبأ دجي ،فال ديدجلا دسلا يف ءاملا بوسنم عفتري امدنعو

." ازيف نودب نامع ىلإ ةلحر يف ليسلا كلمحيس ": نيلئاق ، ضعبلا مهضعب

خيشلا ةقفن ىلع ، ميدقلا دسلا طأالل نم يلقالً ىلع األ ىلإ ديدجلا دسلا ينب

ةرم أللو هارت امدنعو .. ةدحتملا ةيبرعلا تارام اإل ةلود سيئر ، ناطلس نب دياز

لوقي .. زجاحلا فلخ مدتحي ميظع ليس يمدق دنع فقت تنأف ، ةبهرلا ب رعشتس

: روصنم دمحأ دمحم خيشلا رعاشلا

.. اوبرغتو اودرشت نيذلل لق

ِقاب يح دسلا نإف اودوع
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طأالهل... ىلع ًائكتم ماق دق

ِ قانع األ ىلع ًاعوفرم لطأو

إالهنأ.. ماره األ هنأكف

ِ قارقرلا ه ئامب جومي ٌ رحب

.. ًادبأ اودوعي نل اوبرغتو اودرشت نيذلا ،إالنأ ماره األ هبشي دسلا .. لعفلا ب

وكشي ،ذإ عيمجلا هرظتني ناك امب ةنراقم .. ًاريثك سيل ديدجلا دسلا هققح امو

قش مدع كلذ نم ..واألمه ةليوط ةدمل هايملا زاجتحاو ، ةئيسلا ةراد نماإل سانلا

ءانبأ ضعب ضفرو ، ةصتخملا تاهجلا لا مهإ اهنم .. بابسأ ةدعل ةيليوحتلا تاونقلا

ناو.. األ تاوف دعب اوقفاو مهنأ ريغ ، مهيضارأ ربع تاونقلا رورم لئابقلا

قطانملا يف رحصتلا ببس ديدجلا دسلا نأب ديكأتلا ةجردل م هضعب بهذي دقو

رثكأ تناك ضر األ نأ نودكؤيو .. تانج ىلإ اهليوحت ضرتفملا نم ناك يتلا

. ةدارعلا يلع نب توخبم خيشلا ؤهالء نمو اآلن، هيلع يه امم ًارارضخا

، ةريهشلا ةديبع ةليبق ىلإ يمتني وهو ، برأم اشمئخ زربأ نم ةدارعلا خيشلا دعيو

ةيلعاف رثكأ وهو ةيم، اإلسال ةعيرشلا عم ضراعتي ال ةليبقلا نوناق نأ ىري وهو

بيعلا نوناق نع ثيدحلا يف خيشلا بهسأو . اهزيلا هدو ةلودلا مكاحم نم

امك حلص.. هنيبو كنيب نمو ، فيلحلا و اآلنم فيضلا لتق زوجي ؛ذإال مدلا ةمرحو

أ لتاق رمي .. ةأرم ا ةبحصب ناك ،وأإاذ قوسلا يف لجرلا لتق ، يلبقلا فرعلا مرحي

نإو ىتح ، هتنب وأا هتجوز عم ريسي ،ألهن ءوسب هل ضرعتت ،فال كينيع مامأ كيب

. ةلفط تناك

هنع لوقيف ، تارطاقلا زجتحيو ، طفنلا بيبانأ رجفيو ، ليبسلا عطقي يذلا امأ

مهدعي ": فيضيو .. طفنلا ىلعو ، فرعلا ىلعو ، ةليبقلا ىلع درمتم هنإ خيشلا

األ ريجفت ىلإ ؤهالء أجليف ، مهدوعوب نولخي لا،مث وملا فئاظولا ب ةلودلا لا جر

." بوبن

ولو هبحاص عم يليبقلا ":ً ئاقال خيشلا اهرصتخيف ، ةليبقلا ةيبزح نع امأ

." دوهيت

األروز تنب ةلوخ
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نع اهموق تمكح ، ةركاذلا ةلا صأو بلقلا ءلمب ىلو :األ برأم نم ناتأرم ا كانه

اإل ينعت ينميلا نادجو يف سيقلب .." نودهشت ىتح ًارمأ ةعطاق تنك "ام قيرط

. ليمجلا يكلملا ءاب

بر هلل ناميلس عم تملسأ ،و" اهيقاس نع تفشكو ترواشو تكلم ةأرم ا ةصقو

هنأ ريغ ، ىثنأو ةبرجتو ةركاذ سيقلب نم صلمتلا لواحي يليبق "..ذإال نيملا علا

دقو ، ةرئاحلا و ةفوشكملا ةيكلملا قاسلا و درمملا حرصلا ىركذ مامأ ضعتمي

ةكلم ىلإ اهليوحتو ، سيقلب هتكلم ةقرس ىلع ةنعارفلا ءاقش األ رصأ ام اذإ براحي

! توسبشتح اهمسا ةينوعرف

اهنأكو ، ةلوقصملا سكولياهلا دوقت يهو انراوج نم تقرم ةاتف يهف ةيناثلا امأ

! ةجنرفلا نمبالد نوحتافلا لجاهب ءاضيب ةرهم رهظ يطتمت األروز، تنب ةلوخ

ترزو ، كعلا ط ءاسو األماي كب تراد اذإ .. تفتلت مل ةخماش انراوج ىلإ ترم

ريغ ةقيرطب ريكفتلا ،و ًاديعب باهذلا مدعب كحصن ..أ ةاتفلا هذه ىرت امبرف ، برأم

ةلوخ صاصر كلوحيسو ، زفحتمو لوقصم اهراوج ىلإ فوكن الشي خأالةيق،فكلا

لا؟! برغ ىلإ

شوقنلا ةراجت

ألترلاا ريسفتب جورخلا ،و هبيكرت ةداعإو خيراتلا كيكفت ةلواحمب الً وغشم تنك

خالل3 هلك كلذ لعف بولطمو ةنس، 3000 نم رثكأ ربع تمكارت يتلا ثادح أل

. مايأ

امب برأم نع برعلا نوخرؤملا ثدحتو ، مرعلا ليسو أبس نع ميركلا نآرقلا ثدحت

"ا يف ءاج امك ، ةساردلل تعضخأ تايرفح رقئت،وال شوقن قملااالت..ذإال هبشي

.ً "ثمال ليلك إل

ماجو نمسيف نوفو يرخف روتكدلا جوالرزو يفيلا وه ونرآ الت واحم نوكت امبرو

ةءارقل ديحولا نكمملا وه ، شوقنلا ضعب زومر كف خالل نم ، ةيكيرم األ ةثعبلا و

. برأم يف ةيئبسلا ةلودلا خيرات عبتت قيرط نع برأم خيرات

أ ميمرت ةلواحمو ، اهيلع روثعلا دعب اهتءارق نم ءاملعلا نكمت يتلا شوقنلا نأ ريغ

خال لحم اآلن ىلإ لظ لص األ نييئبسلا نطوم ..إذإن ضرغلا ِب فت ،مل اهئازج

عال ًاضيأ كانهو تاو، جف نم نايناعي اهخيراتو ةلودلا روطت لحارمو ، ضومغو ف
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ضعب يف ءاج امك ، ةينامورلا و ةيروش كاآل ىرخ األ تاراضحلا أبسب ةراضح ةقا

. نيتراضحلا نيتاه ىلإ دوعت تاباتك

خيراتلا يف تاوجفلا كلت بابسأ نم ضعب " شوقنلا ةراجتو نمزلا و بورحلا "

..ظل شوقنلا ىلع خيراتلا نيودتب نييئبسلا مامتها مدع ىلإ ةفاض ..باإل يئبسلا

وا شوقنلا نم لمج لمحب برأم رداغي ، ليلقب 1962 ةروث لبق ام ىتحو يبرأملا

مهضعب .. ماعطلا و بايثلا الحو وسلا زاقلا الً ماح دوعيو ندع، وأ ءاعنص ىلإ آلراث

ةدح. ىلع ءزج لك عيبي يك شقنلا تيتفت ىلإ أجلي ناك

" نميلا جراخ يقيقحلا مهخيرات اوأدب نييئبسلا :"نإ لموهزترف روتكدلا لوقي

. برأم ىلإ مهترجهل ًاخيرات 1200ق.م ماعلا تياربل و.ف.أ حرتقيو

ريبكلا "أقملة" دبعم يف موقي ناكو ،" ونرأ " هيلإ راشأ يذلا رصنلا شقن لعلو

نم ضعب ةفرعم ىلإ قيرطلا ءاملعلا و نيثحابلا مامأ ءاض أ يذلا وه ، حاورصب

أبس. خيرات

، هخسنو شقنلا ريوصتب ، نميلل هترايز دنع ، يرخف روتكدلا ماق 1947 ماعلا يفو

اآلرخ بناجلا ،و يشاوملل ةريظح لخاد عقي ناك شقن لا يبناج دحأ نأ ظح وال

. سانلا ثبعل ضرعمو ناكملا طسو

ةيمهأ ،" ميدقلا نميلا خيرات " هباتك يف ، هيقفاب رداقلا دبع دمحم خرؤملا عجريو

، ةريثك قطانم ءامس انلأ ظفحيو ، انيلإ لصي ليوط صن مدق أ هنأ ىلإ شقنلا

لبق سماخلا نرقلا نم ةقطنملا يف عضولا نع ةحضاو ةروص نيوكت ىلع اننيعيو

الد. يملا

يتلا اآلةهل رمأب ًاكلم حبص أ يذلا رتو" إل برك " بركملا نع ر صنلا شقن ثدحتي

ىلإ هب برقت ام ددعبو ، بعشلا تدحو نأ موي ، أبسو لـ"أقملة" هكلمب هيلإ تحوأ

األمعلا فصيو ، رطملا ب تءاج يتلا اآلةهل ركشي مث ،" سبوه " ىلإو ، رتشع

اهب. ماق يتلا ةيعارزلا

ناسوأو رفاعملا دض كلملا اهضاخ يتلا بورحلا التو محلا فصوب شقنلا يهتنيو

بورح ىلع تبترت يتلا مئانغلا و ىرس األ ماقر أل ليجست هيفو خلا، ... مسهدو

. نميلا ةيقب عم كلملا

ب كلملا كلذ عتمت اهنم ، تاملسم ةدع ىلإ هيقفاب صلخي شقنلا خالل نمو

كلت ءارج نم ناسن واإل ضر باأل قحل يذلا بارخلا ،و ةينمزلا و ةينيدلا نيتطلسلا



XXIV

. كلملا كلذ دنع ةيعاطق اإل ةيلقعلا ةدايسو ، بورحلا

يف ةايحلا ترهدز ،فا ةبصخ ةينغ ضرأ ىلع قلطم هبش كلمب نويئبسلا عتمت

ربع رمت يتلا مهتلود دودح نمض عقت تناك يتلا يضار األ ةيقب يفو برأم

ةطلسلا ىلع موقي يعاطقإ يكلم ماظن .. ورملا نابللا و روخبلا لفاوق اهيضارأ

ثدحتي رخآ شقن يف ءاج امك ، كلملا " ةليبق " ةوقب ظفحتو نماآلةهل، ةلوخملا

،أل مهندم لك " معدلو لـ" هئاطعإو ،" عنمت " لوح هايملا لياسمل كلملا الح صإ نع

. أبسو كلملا أقملةو اوفلا ح مهن

مهعم نواعتو ، سولا ج سويل إ ةدايقب برأم وزغ نامورلا لواح 34ق.م ماعلا يفو

. رهشأ 6 ماد ريرم تقلا دعب ةينامورلا ةلمحلا تلشفو كلذ، يف طابن األ

ناكرأ نم نكر ىلإ اهليوحتو تباالاهع كيلع ةنس 3000 نم أوس وهأ ام كانه سيل

األسالك فلخ نم إهيل رظنلا و سيقلب شرع ةرايز يغبني هيلعو الع"، طتسا "

ثحبلا ،و اهتفسلفو ، ةبيهملا ةدمع األ ةقرس نم يعنم درجمل اهوعضو يتلا ةكئاشلا

هتءارق نكمي نهاام دعي مل ،وألهن ًاثحاب تسل ًائيش،ألينن هنم مهفأ نل شقن نع

. ناكملا اذه يف

قدحي يفحص ينيع مامأ تباالاهع لا مرلا لواحت ةدمع أ ةينامثف سمشل ا دبعم امأ

زمرت بـ"أقملة"؟!وأقملة دبعملا ةيمستل ببس نع لءاستيو األسالك، فلخ نم

. سمشلا دبعم هنأ ،عم رمقلل

يذلا لمجلا عم تفطاعتو ، مسمسلا تيز رصاعمب تررمو ، دبعملا و شرعلا تكرت

ينعزتناو ! يئاهن ولاال يرسقلا نارودلا يف ههبشأ ،ألنني ناتبوصعم هانيعو رودي

يتلا دارم ةليبق خئاشم دحأ يح، ال صلا يجان نب يلع خيشلا هجو هلك كلذ نم

ةفيظولا عالةقب األرثك "،ألمهن برأم ةيرجح " فصو برأم ءانبأ اهيلع قلطي

زعت. ةيرجح لثم ، ميلعتلا و ةيسايسلا و ةماعلا

ع نعو ، ةيروهمجلا و ةروثلا نع عافدلا يف دارم رود نع يح ال صلا خيشلا ينثدح

ال صلا خيشلا .و ناسن واإل خيراتلا برأم نعو ، دارمو ةلودلا نيب كشلا و ةبيرلا الةق

لشفتس كنأ ريخ يفاأل تفرعو ، ريصق راوح خالل نم هتفرع ، يقيقح فقثم يح

: ةقدب يتاميلعت ذفنت اممل برأم ةفرعم يف

ىلع عض ، ليلقب شيتفتلا ةطقن دعب ، ةميدقلا برأمو ةديدجلا برأم نيب فق

، يملعلا لا يخلا لاأفالم أطب همدختسي يذلا زاهجلا كلذ هبشي ناريط زاهج كرهظ

، برأم ةيريدم ءاضف يف قلعم اآلن تنأ ، برغلا ىلإ كهجوو قرشلا ىلإ كرهظ
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دسلا تارايهناو ةدراطملا و بورحلا ب ةمختم ةنس 3000 عجرتساو كينيع ضمغأ

يفيلا ه حملتسو ، ةيعرش ريغ ةقيرطب شوقنلا رجاهتس كلا يخ يفو ةقح، ال تملا

.. يئبسلا خيراتلا طالمس كف يف نوناعي مهو ، نيقرشتسملا ةيقبو جوالرز ونرأو

لمحي داعو ةلا، سر لمحي دهده كفن أ راوج ىلإ رمو ، ةنمز األ كتركاذ يف تلخادت

. ًاشرع

، ناواقرز هانيعو ءارمح هترشب جرالً حملت ـ18، لا نرقلا رخاوأ يف اآلن تنأ

قرشتسملا جالرز هنإ ، ةيبرأملا هسب مال مغر هقدصت ،ال نيسح جاح اي هنودانيو

نم ًافوخ هدلجب رفو ، ةيخيراتلا تاوجفلا مدر لواحو ، ةيئبسلا شوقنلا أرق يذلا

. خيراتلا ماكر تحت ةكلملا بهذ نع ثحبلا ب هومهتاو ، هرمأ اوفشتكا نيذلا لئابقلا

: بيترتلا بسح أدبنلو لفس، األ ىلإ رظن اآلنوا كينيع حتفا

، ةئيبلا ثوليل زاغلا قرتحيو ، رفاص لوقح نم طفنلا قفدتي ىنميلا كمدق تحت

نيبرهملا دهاشتل ًاديعب كينيعب بهذا ، مسمسلا و لا قتربلا عرازمب رارض األ قحليو

تارايس مظعم حال وه امك ، ةمقرملا ريغ حب" "شلا تارايسب ءارحصلا نوضوري

ديدجلا دسلا : لفس األ ىلإ ىلع نماأل أدبا بونجلا ىلإ ىرسيلا كدي هاجتابو ، برأم

و شرعلا و ةميدقلا برأم ،مث حمقلا و لا قتربلا عرازم ، ميدقلا دسلا ،مثأطالل

ىنميلا كدي تحت ةلباقملا ةهجلا يفو ، ةدارعلا توخبم خيشلا لزنمو دبعملا

. ةديدجلا برأم يف عمتجم ومنيو ، تاعيابم رودتو طغل ثعبني

ةيباختنا رئاود 3، رحصتلا و عرازملا و ةيبرأملا نيطلا تويب رثعبتت طسولا يف امأ

فلأ ـ200 لا زواجتي اهناكس دادعت ةظفاحم يف لإلصالح ينميلا عمجتلا اهركتحي

امدنعو ، برأم نع ًاروف لحراو هنم، تقلطنا يذلا كناكم ىلإ طبهإ .. ليلقب ةمسن

ءانبأ نع نوثحبي ام ةليبق نم نايتف 3 دجتس ءاعنص ىلإ قيرطلا يثلث زاتجت

... كوفطتخا إوال لعفت نأ كايإ .. لخدتلل يفحصل ا كلوضف كعفديس .. ىرخأ ةليبق
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.. ةديدحلا

!.. ةملا سملا ةنيدملا عاجوأ

ةماهت ىلإ قيرطلا

..! كمامأ بكارلا ىلع أيقتت ال ىتح تافطعنملا دع لواحت ال

فلخلا ىلإ ترظن اذإو ..! لغب ءاعم أ هبشي ةديدحلا ىلإ ءاعنص نم قيرطلا ف

مهنأكو ، يعامج زازئمشاب مههوجو ةنحس تبلقنا دقو صابلا باكر عيمج دجتسف

اذه؟ نيعل قيرط ..يأ يزيلجن إ حلم ةعرج تباالع نم اوغرف

رعاشم لهاجت يف باكرلا نم نانث ا كمهنا دقف ، ىدارف يتأت ال بئاصملا وألن

و رأثلا ثيدح نع ّا فكي مل ،ذإ ةيلبقلا امهتفاقث ناضرعتسي احارو ، نايثغلا

ال سلا ثيح ؛ ةديدحلا ىلإ سيلو ، ةناحج ىلإ قيرطلا يف اننأكو ، لمازلا و شدحملا

. ةيرانلا تاجاردلا و رحبلا و سؤبلا و يناجملا م

،وا ةعيبطلا ءارو نم نوقلمحي رشلا يف نونعاط نجو ، فوخلا ئبخت بجلا

هنأكو ينقلز صابلا . رضخ األ نام واأل ءاطعلا ب يحوت ال ةشحوتم تاريجش رارضخ

لا. بجلا ةضبق نم اإلفالت لواحي

صالة دعب ام تاءاميإو ، ةيئادبلا قاوس األ حئاور ثعبنت دعس ينب سيمخ نمو

. يدلبلا نبجلا ةهكنو .. رصعلا

..ال بايث الت ساغو ءام رارجو زومو عرزو ءام هيف ذإن.. دودرس يداو وه اذه

يف بصت يتلا نميلا ةيدوأ مهأ دحأ وهو ، ماعلا لا وط دودرس يداو ءام فجي

. ةليخبلا ةدهازلا تاعمجتلا هذه يفكي داكي ال هدودرم نأ ريغ رمح.. األ رحبلا

، ةققشم داسجأو ششع ةئيه ىلع قفدتلا يف ةماهت تأدب " ةقانلا باب " نمو

. بعتلا ةحئارو رحبلا حاير تأدبو

ريغ .. ليلقب " ةقانلا باب " يلي يذلا لبجلا ةمق ىلع رصانلا دبع مجلا ةيؤر تلواح

ةمقلا سيراضت لكشتت ثيح ، ةرهاظلا كلت دوجو يل اودكأ مهنأ ،عم تلشف يننأ

و ةيرعتلا لماوع وه لعافلا نوكي امبر انأ يبنذ امو .. رصانلا دبع هجو ةئيه ىلع

حببالمالحم. صأو ةيموقلا حأالهم نع لبجلا ى لختف ، ةفينعلا الت وحتلا
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فتا طعنملا تأدب ،ذإ ةيعيبطلا اهحم مال ةداعتس ا لواحت باكرلا هوجو تداع

لجاب اهنإ ، ةماهت يف ةرضاح لوأ ىلإ قيرطلا انب ىضف يش،وأ تلاال يف ةضيغبلا

يقيدصل ةجزل تايركذو ئ، يسلا لوفلا و عناصملا ينعت يل ةبسنلا ب تناك يتلا

. معنأ مجلا

. ةحيحش ةنيدم يف تابلعملا عناصمو ، ريهشلا تنمس اإل عنصم نخادم يه هذه

ريغ ءاخرتسا نع ًاثحب ، نميلا ءانبأ نم نوريثك اهيلع رطاقت ، يخس نمز تاذ

.. ميدقلا ةيدوعسلا قيرط يف ةيراجت ةطحم لجاب تناك ٍ..ذإ دجم ريغو فلكم

. نازيج .. ضرح

دوس األ فيصرلا اهأشنأ يتلا ةديدجلا ةرضاحلا لجاب اياكح لوأ ءاعنص عراش يف

، لسكو ، تويزو ، شرو ، تادنكول ، تنمس اإل نم ماكر .. نوئراطلا اهديشو ،

شأ ىلع تواهت ةئماظ الم حأو ، تابرعلا فقوتب تفقوت ةايحو ، تناك تاعورشمو

. بهتلملا فيصرلا الء

." زاوج عطق "وأ" زويف حرق " رخآو ، نيجس ىلإ ىهتناو سلف نمأ مهنم

. يقيدص سأر ىلع ميقملا سحتلا رس اآلن كردأ

هفنأب لطي ، ةرهاقلا يف سردي ناك امدنع لينلا يربوك قوف نم لطي هب يتأكو

: ءيمقلا هتوصب دشنيو ، فوقعملا

ةداغ ةنانكلا يف ينتميت ام

لجاب ةماهت يف ينتميت لب

اهنسحب رصم كايإ ينسنت مل

لغاوش كنع ينتلغش وال ًادبأ

اهلك ملاالةح ينيع يف فألتن

لماكلا لا مجلا ينيع يف وألتن

خالةص نطولا نم ةبرغلا لعجت امبر !.. لجاب نيأو نيأو هلا مج نيأو لا مجلا نيأ

هللا. نيدل زعملا ةرهاق قحب ةفحجم ةنراقملا نكل لا، مجلا

رجات إال لجاب لخدي "ال ريهشلا لثملا ددري ًاتوص مدعت نل لجاب نم كجورخ عمو
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.. يقيدص ناك ؤهالء، اآلنيأ يردأ ." هيدلا و يصاع وأ رجاف وأ

.. رحبلا دئاسو ىلع ءاخرتس اال ةوشن اهتكراشمو سمشلا ب قاحللا ةينمأ مدعت نلو

ال سأو ةعساش تاحاسم ببخذ.. تايعاطق اإل حيست هيبناج ىلعو ًابرغ قيرطلا دتمي

. ةلود لا جرو لا معأ لا جرو نيرمثتسم نيب دودحو ك

عضوب رخآو مة، دخلا ةياهن لبق ام ةأفاكم وأ ةيدهك هتيعاطقإ ىلع لصح مهضعب

، ةقهرملا هطاسقأو فيلستلا كنب خف يف اوعقو نيذلا كئلوأ نم اهارتشا ..وأ ديلا

. سخب نمثب اهوعابف

ادنكلا عنصم وه عيطقلا ملا عم مهأ ." عيطقلا " همس ا كنيمي ىلإ سئابلا عمجتلا اذه

. نميلا يف ةيزاغلا هايملا عناصم مدقأ دحأك ، يارد

و ءاملعلا ةنيدم " ةعوارملا " يه اهف ، يارد ادنكلا و تايعاطق اإل نايسن لواح

واأل يدنملا محللا و يماشلا تاقلا ةنيدم اآلن تحبصأ يتلا ، دجاسملا و ءارعشلا

تلح". "كما ليواوم ءادص وأ ةنطوتسملا ةئبو

. كتاف كولعص بالط،وال رعاش كلفلرو،ال وال ةفارخ سيل تلح كماو

مهدحأ ، ةلوجتم ء ايمع ةقرف دوقي ىمعأ نانف ةئيه ىلع نيزحو ليوط لا وم وه

ىلع هتقرف " لحتكما " دوقي نيح يف ، فدلا ىلع برضي ،وآرخ يانلا ىلع فزعي

اهعاق يف عمجتت يتلا ةنوتركلا لمحي عبارلا ىمع ..األ ةريهشلا " هتكنت " عاقيإ

." ةعيمسلا " شورق

وماالً ةركاذلا ددرتو ، مهجتلا و بدجلا بلق خرشي لحتكم ا توص ناك اذكهو

: ًاريسك

." ةرهزما ىدج فلخماو ودأ.. ةيادج ةأبس "

قالةد نوكي نأ ىنمتي ،" هديإ "مأ هتبيبح هاجت ه ينامأو ةيلتحك لام هناجشأ عورأ ام

: هيلع بكرت ًارامح وأ اهردص ىلع

هديإ مأ ردصب ريدش .. ولولبد ينتيل "اي

." هديإ مأ ايلأ بكرت . روبحج ينتيل اي
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رحبلا ةمدص

لصت امدنع كمهدي يذلا روعشلا تاذ ) ببالةه قدحأ ًارخأتم تلصو ، ةداعلا كو

.( دحأ اهيف كرظتني ال ةليحاس ةنيدم

ةايحلا نطعو سؤبلا ةهكنب .. ميركلا كفيرشت هاجت بالبماالاهت ةديدحلا كمدصت

تاجاردلا تاجرشحبو ، تاطحملا يلوستم دوشحب .. رحبلا ةحولم اهتلكأ يتلا

ةديدحلا عراوش نع ينلأست ،وال يزكرملا كنبلا عرف مامأ اآلن انأ .. ةيرانلا

دحأ ..ال ءاعنص يف يتيوه تبثي سنيتام دقو ، ديحوو بعتم انأف ، اهئايحأو

. ةديدحلا يف كرظتني رحبلا ىوس

. رحبلا و انأو للفلا ريغ ءيش اهيف سيل .." شينروكلا " ةقطنملا هذه نومسي

نأك .. نيلوستملا لفطت ىشخي نم ءودهب اهفرت سرامت .. سمهت للفلا نأ رعشت

يرث : ةايحلا يه هذه ،" نيحبصم اهنمرصيل اومسقأ "ذإ ةنجلا باحصأ اهيف

. همودقل هيجو ببس نع ثحبي بيرغ امهنيبو لوستمو

كلذلو ، ًامامت ةقحم تناك فلوو اينيجرفو األلج، وندب يحوي ءاسملا يف رحبلا

.".. ةيدب األ رحبلا ةمدمد مامأ توملا سمه هنإ : لعفلا :"ب ترحتنا

نيذلا ةبح ،واأل اوتام نيذلا ةبح األ ركذتو ، دقفلا كحاتجي ، ذيذل فوخب رعشت

األريم ركذتت .. ةكهنملا ةرئاحلا قراوزلا و ىقرغلا ىرتل ًاديعب لغوت .. نوتوميس

." نيدلا ديمح ىيحي نباإلمام ردبلا " هقيدص ذاقنإ لواحي وهو رحبلا هعلتبا يذلا

نم .. ضيورتلا ىلع رحبلا يصعتسيو ، مهئفارم نورفاسملا دقفي ءاسملا يف

بابع نورخمي رمح، األ رحبلا سورع " لثم ءايشأ نع ثيدحلا اهتعاس فخسلا

، سرونلا رويط ، تايواحلا ، ةفصر واأل عئاضبلا و ءانيملا ، ذيذللا كمسلا ، رحبلا

ًاضماغ معالًاق ًانئاك ماع، 10آالف لبق ام ىلإ رحبلا دوعي ءاسملا يف ." ناطبقلا

األقر.. يناعي

،كو ةيصخش ةقاطبو 5000يرلا، ينعت ، ةديدحلا قدانف دحأ يف األقر ةسراممو

يف عكست ..ذإن، ةنومأم ريغ ةفزاجم لحاسلا ىلع مونلا ..و ليحتسم الامه

. ةزجعم راظتنا

فيصرلا ىلع ًاديحو



XXX

سيل ،ألن قفتا امفيك نوماني ، ىرخأ ةياكحف ، فيصرلا مهحابتسا نيذلا ؤهالء امأ

كولبلا نم نوكتي ، فقس بال ًاتيب هسفنل بىن مهدحأ .. اوماني نأ يغبنيو ، ىوأم مهل

زوجعلا و روصلا طقتل ..أ ةيملا علا تاكراملا رهشأب ظفتحت يتلا نيتاركلا و فلا تلا

هينيع يف عيرملا الم ستس اال ةرظنو ، فورعملا هدسجب فيصرلا ىلع مونلل دعتسي

توميس كلذكو ، هدحو فيصرلا ىلع مانو ، هدحو ملأتو ، هدحو دلو نيت، بعتلا

يف تيم زوجع ىلع حابصلا علط ،إذ روهش لبق هناريج دحأ لعف امك ، هدحو

ليهي نم دعي ملو ، ةيوه ريغب تام ، ًانطو وال ًامس هلا اوفرعي ،مل فيصرلا نضح

ةيرانلا تاجاردلا ،و تايواحلا غرفت نفسلا ،و ردهي رحبلا لظ امنيب ، بارتلا هيلع

. يدايتعا توم راظتن يفا فيصرلا ةيصان رخآ زوجع لتحاف ءاسملا ىتأو ، قعزت

أل بتكملا ىلإ ينذخأيس هنإ ..قلا باشلا كلذ ثدحتي ناك بتكم يأ نع يردأ ال

لا جر نم هريغك ةدراب هترظن .. نطولا ةعمسل ءيست ةيفارغوتوف ًاروص طقتل أ ينن

" ربخملا " ةديصق ركذت أ انأو هيف قدحأ . ةيندم سب مال نودتري نيذلا صاخلا األنم

. تاينيتسلا يف اهبتك يتلا ، يراحشلا فسويل

ينلذهب هنأ الةص "..وخلا ءاسؤب ، ذفاون ، يتنهم " هنمض نم ًاريثك كالًام تلق

. ًاماه ًادعوم ركذت نمك ًاعرسم ةيرانلا هتجاردب قلطناو

ةيسفن طوغض ببسب امبر ،وأ ىوأم بال مهلثم ألينن نكل .. ينرهق ألهن يكبأ ال انأ

. يناسنإ فقوم ىلإ ةديدحلا اهتلوح ةميدق مئازهو

ةديدحلا ايجولوكيس

، دغلا االت متحا نع ًاديعب مهموي نويحي ، نوملا سم ءاسؤب نوبيط ةديدحلا لهأ

ءايش األ ىلع ةقبسملا ماكح نأاأل يل دكأتو ، ءاعنص نم اهب تئج ىرخأ ءايشأو

كلذ لعفت اهنأ ،إال نيدفاولا ءازإ البماالاهت مغر ةديدح ..فلا ًامئاد ةئيس ةداع تسيل

لا فطأ هبشت ةديدحلا ٍّ،ف لك ىلعو . نيرخ لآل هبأي دعي مل يذلا ريقفلا سأيب

اإل رعاشملا ةراثإ ىلع مهتردق يف والبماالمهت.. مهسؤب يف ًامامت ثلا ثلا ملا علا

. ةيناسن

داسج واأل ةبطرلا ينابملا هبشي بطر ءاشع اذكه ديص.. ،تفة، لوف ، بيلحلا ب ياش

. ةدودهملا

نيب نمو .. بلق ةبيطو نهو اهيف تاملك ، ناطلس نم هللااهب لزنأ ام تاملك عمست
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امهيلع ودبي نيباش ثيدح خالل نم " ذفاون وامس" يمس ا تعمس ةريثك طالمس

. نيملعملل يلا علا ميلعتلا دهاعم يجيرخ رهظم

نعا فوخيشت امقهلا تركذت دقف ، رومغم بتاك يننأ مغرو ، حوضوب كلذ تعمس

ديحوو روهقم انأ اهف ، اهباحصأ نع ًاديعب ايحتل اهوعرتخا يتلا ةفورعملا ءامس أل

يف يمس ا لوجتي امنيب ،" بيلح يهاش دحاو ديز " ىوس ءيش لعف كلمأ ال

. ةيناثلا ةجردلا نم حئاسك لا بلا خيلا ةديدحلا

يف ةنيدملا هذه ننفتت ..إذ ةيسفنلا اهاودعو .. ةديدحلا ايجول و كيس يه كلتو

يتلا تاناه لكاإل ركذتت .. نزح ىلإ ةديدحلا كلوحت .. اهيلإ نيدفاولا ةيمدآ ريجفت

، كفعض طاقنو كفواخم .. كلا فطأو كتجوز هاجت كريصقت .. نمز ذنم كب تقحل

. ميتيو فيعض وه ام لك ىلإ زايحن اال ىلإ كعفد هنأش نم ام لك

ك اوسم ..وأ زايحن اإل ىلع ةردقلا اودقف نيذلا اهئانبأ نم تسئي دق ةنيدملا نأكو

ريغ مهنأ امك ، دغلا نوفاخي ،وال نوهركي ،وال نوبحي ،وال نوبضغي ال نييواجويلا

طغض مهيلع سرامتل نيدفاولا ىوس ةديدحلا دجت ،فال يضاملا ءازإ نيفسآ

فتاهلا ربع ىتأ نأ ىلإ األمل.. ةرؤب يف ءاهلب ىلإ مهليحتو ، ةيفطاعلا اهتانحش

.. ةميركلا ةحرملا هحورب يبعاتم نم ينلشتنا يذلا .. بلا غ ليعامسإ لضفم توص

، قباس عيذم لضفمو . ءاسملا بعاتم لك هتبحصب تيسن دقف .. لضفم عورأ ام

. يعوسوم فقثمو رعاشو

خيراتلا باسح

، خيراتلا رمع باسحب ةلفط يهو . ءاعنص نم ًابرغ 226مك دعب ىلع ةديدحلا عقت

." ةينميلا ةعوسوملا " بسح ، يرجهلا نماثلا نرقلا ىلإ دوعت اهتأشنف

ءاشعلا و ةوهقلا دعت تناك ةأرم نمامسا ءاج اهمس لاإنا قيو ديص، ةقطنمك تأدب

. نيدايصلل

ةيلا، غتربلا نفسلل ةسكارجلا ةدراطم مايأ نفسلا لبقتست تأدب 1455؛ ماعلا يف

اهازغ دقو ، يرهاطلا باهولا دبع نب رماع دهع يف ، رحبلا لحاوس نع ًاعافد

. يروغلا ةوصنق يسكرجلا دهع يف نويرصملا

مهل، ةيناثلا ةدوعلا نابإ ، نميلا ندم ةيقب ىلإ لالطنالق ةدعاق كارت األ اهذختا مث

.1881 ماع نفسلا لا بقتس ال فيصر ألو اونب نأ اوثبل امو ،1872 ماع يف
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رمح، األ رحبلا ىلع ةعراصتملا تايروطاربم اإل عفادم نارينل ةرم نم رثكأ تضرعت

. ةسراد لأل ةرصانم ،1911 ماعلا يف يلا اإلطي لوطس األ عفادم اهتفصق دقف

1915و نيب ام ةرتفلا يف ةديدحلا ءايحأب ةيناطيربلا عفادملا تلعف كلذكو

.1919

ىيحي اإلمام ثبل امو ، نييناطيربلا نم يسيرد اإل دمحم اهملست 1923 ماع يفو

ماعلا يف ةي دوعسلا تاوقلا اهلخدتل ، ماعلا سفن يف هنم اهعزتنا نأ نيدلا ديمح

نيب كشلا عوالةق الف خلا ةلغتسم .. ةيدوعسلا ةينميلا برحلل ةجيتنك ،1934

دمحأو األماي)، كلت يف يوقلا ةماهت لجر ) جيهلا يداهو ةهج، نم ءاعنص مامإ

باإلمام. ةياكن ةديدحلا نع ايلخت نيذللا ، ىرخأ ةهج نم ،( قينارزلا دئاق ) ينيتف

لملمتي بطر قلق حابص .. شهدي ام اهيف دجأ مل يتلا ةديدحلا قلمت لواحأ مل

حمال ، ةينميلا ندملا ةيقب يف ءاعنص عراوش هبشي يذلا ءاعنص عراش ةفصرأ ىلع

دادعأب تاجاردلا عمجتت ًانايحأ .. ةيران تاجاردو نولوستمو الت وجو ةيراجت ت

تارشع قعزت ىتح رضخ األ ءوضلا مهيطعت نإ امو ، رورملا ةراشإ راظتنا يف ةلئاه

، نولوستملا رثاكتي ةلوجلا تاذ يفو اآلذان.. مصي دحاو تيقوتب تاجاردلا

ةرؤب ىلإ ةلوجلا لوحتتف ، ةبوطرلا ب زئاجعلا الت سوتب تاجاردلا تاقعز لخادتتو

. محرت ال زازفتسا

.. ةدحاو ة كرام نمو ، ةمقرم ةديدحلا يف ةيرانلا تاجاردلا مظعم نأ ولاالتف

ىودج تاذ .. رامحلا اهرجي يتلا ةبرعلا ..و ريمحلا تابرع رمت اهراوج ىلإو

فصن ةرايس ةلومحو الت، جع عبرأب ةبرع رجي رامحلا دجت ..ذإ ةزيمتم ةي داصتقا

،ف عيمجلا لوانتم يفو ، ةصيخر ةديدحلا يف الت صاوملا راعسأف ًامومعو . لقن

الًاق. طإ مربتي ،وال ديهز غلبم لباقم كركشي ةديدحلا يف قئاسلا

،وأ ماحزلا يف نوقئاسلا رجاشتي ام ًاردان إالانأ.. ةديدحلا يف مربتي دحأ وال

دجت .. ةليوط مهرامع ،وأ نوبطر نوملا سم انه سانلا .. تاقلا قوس يف ةعلا وملا

، نيبناجلا نم ىرخ األ تارايسلا تمكارتو ، قيضلا عراشلا تقنخ دقو ةحقو ةرايس

. متشي وأ جتحي دحأ وال

دونهلا قوس

قاوسأ نم هريغك دونهلا قوسو .. دونهلا قوس ىلإ قيضلا رمملا اذه انب ىضفأ
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األ نودعي نوحلمم لوهكو ، نوبغاشم لا فطأو ، ةقيض نيكاكد ، ةميدقلا ندملا

ليست امم رثكأ فون األ مكزت يتلا لباوتلا ةحئارو ، ةيراخفلا يناو األ ىلع ةمعط

تلقن ةعطقتم ةرجهل ًاسسؤم ، قوسلا اذه يدنه رجاهم لوأ نطوتسا امبر . باعللا

. ةقيرعلا ةيدنهلا ةيبلسلا ،و عقاولا عم حلا صتلا ،و لباوتلا هرش اهعم

رحبلا علتبا دقف .. ةياغلل ٍساق ناحتم ال دونهلا ةراح تضرعت ،1952 ماعلا يفو

. دحأ مربتي ملو ، تاعاس فرظ يف مهلزانم مظعم

مهو واآلن، ةظحللا الةمو سلا أدبم ساسأ ىلع مهموي نوضمي ، نوضار انه سانلا

: رعاشلا لوق لثمي نم ريخ

بيغ لمؤملا و تاف ىضم ام

اهيف تنأ يتلا ةعاسلا كلو

يف ةيماهتلا ةطاسبلا حملت واألحالم.. سب ملاال يف ةطاسبو ، لماعتلا يف ةطاسب

بولس األ تاذ عبتت يتلا سب ملاال لساغمو تاجاردلا و وملاالحم لماعتلا هللاةجو

لئانفلا "و بطاقملا " ةلماح األةقز، بناوج ىلع ليسغلا بحلا دتمت ثيح ، يئادبلا

. ةبيطلا ءاضيبلا

ةحاسم .. ةنيدملا بلق يف عقت يتلا بعشلا ةقيدح يه ةديدحلا يف ام لمجأ

؟!". بطر شطع كانه .."له بطرلا شطعلا بلق يف ةيرط ءارضخ

اإل لئاسو صرحت ام ًابلا ،غو ًايناجم ءاخرتساو ًارفمو ىقتلم بعشلا ةقيدح لثمت

. ةديدحلل ةيجذومن ةروصك بعشلا ةقيدح زارب إ ىلع عالم

. يهتنت نيأ ،وال اهتطيرخ أدبت نيأ نم يردأ ،وال ةنيدملا عراوش يف رودأ

ال ةلواحم يف ، ريمحلا تابرعو نيلوجتملا ةعابلا محازأ " فرشم باب " يف انأ اهف

، بطخ ) ةيم التاإلسال يجستلا ثدحأب حدصي يبشخ كشكل ةروص طاقتل

لخاد هتروص طاقتلا لبق باشلا نم نذأتسأ مل عبطلا انأب .( خلا ... تارضاحم

يف ىري هنأ كلذ ، ةلوطم تاراذتعا يف هعم لوخدلل ًايفاك كلذ ناكف ، كشكلا

!" مارح "ً ال يثمت وأ ًاديسجت ةروصلا

نع ًامامت ةديعب ةقيرطب يعم لماعت باشلا نأ اهيف تفلملا نأ ريغ ، ةيداع ةثداحلا

. يماهت يأ يف اهرأ مل ةظلغ هيف ناك .. هتحامسو نيدتلا راقوو ملعلا بدأ

ةمث ًائيش.. دجأ ملف ، خيراتلا ءادصأو ةشهدلا نع ًاثحب " قارطملا " ةقزأ يف رودأ
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ةيماهت ةنهمك هيديب اهعنصي يتلا " بطاقملا " راعسأب ةمئاق انيلع ضرعي زوجع

وإ ةيكيس ال كلا ناول األ نيب ماقر األ حوارتت 7000يرلا ىلإ 2000 نمو .. ةقيرع

.. يماهت بطقمب ةدوعلا ءارغ

ةيذح األ قرط ،وأ قراطملا جيجض نم هتيمست تءاج رامب ميدق قوس " قارطملا و"

ناك يذلا ، ةديدحلا في يحايسلا يليلد "؛ يريمشلا " داقتعا دح ..لعى باقع األ ىلع

. ةليمج ةقيرطب ءامس األ رسفي

يف للملا ىوس ءيش ال ..ذإ قارطملا ايادهو ف حتو ، قارطملا سان بهذ نيأ

رخاوأ يف زوجع ةأطو تحت حزري كلا هتم بشبش تاقرط ىلإ ةفاض ،باإل قارطملا

. قارطملا يف لوستت ، تاينيتسلا

لكآتي ءيش لك

كلشتني ىتح هوجولا و تاوص األ رركتت ، رحبلا ةباحر ىلإ قارطملا قيض نمو

. ءاطعلا ىلع هتردقو بأهقف رحبلا

كابشو قراوزلا ةعانص نم هيلع بترتي امو ديصلا .. ةديدحلا لهأ ةنهم اهنإ

ذنم اهمشت تنك يتلا ةديدحلا ةحئار دجت "؛ تاوحملا " يف تنأ اه .. ديصلا

و عيبلا جيجض .. كلا هتملا بشخلا ةحئارب تط تخال يتلا كمسلا ةهكن .. كتلوفط

. ةيئادبلا قراوزلا ةعانص ضوح يف بقاثملا و قراطملا تاوصأب طلتخي ءارشلا

، دايصلا تاحابص أدبت انه نمو .. ديدج نم ثعبتو تومت انهو ، قراوزلا دلوت انه

.. ناسن واإل قروزلا رحبلا مهتلي ةيئاهن لاال ةقرزلا و كمسلا لباقم .. هتاي سمأ يهتنتو

. ءيش لك .. ءيش لك .. ةديدحلا يف مشهتي ديدحلا حىت

امأ .. لكآتي ءيش لك .. ةريهظلا و تارايسلا و تلفس واإل ةفصر واأل ينابملا

لهأ لظ امنيب هنم، ًاريبك ًاءزج ةحولملا و اإلمهلا مضق دقف يفلعلا ىفشتسم

. طوقسلل اآلةلي هئازجأ ةيقب يف نوضرميو نولمعي ةديدحلا

لا يتغا ةلواحمب ، شيجلا طابض نم 3 ماق ،1960 ماعلا يفو ، ىفشتسملا اذه يف

. هتوطسو هتوربج نع هئاصقإ نم األلق ىلع اونكمتو ، نيدلا ديمح دمحأ اإلمام
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ة) ناودنهلا نسحم ، ةيقللا هللا دبع ، يفلعلا دمحم )

هتطخ ّر يغ امبرلف ، ةبارخ نع همس ا نوقلطيس مهنأ فرعي يفلعلا ملاالمز ناك ول

اإلمام. ةعلقب ىفشتسملا لدبتساو ،

ٍّ دح ىلإ ةفيظن اهعراوش .. ةينارمعلا ةثادحلا هاجتاب ةعرسب فحزت ةديدحلا

لكشب رحبلا مامأ ةفوفصم للفلا فقت ثيح ، شينروكلا ةقطنم يف ديدحتلا ام،بو

. ةلود سيئر لا بقتس ال دعتست اهنأكو ، يضارعتسا ميقتسم

األمعلا لا جر تاحارتسا هيفف ، ءاعنص يف يسايسلا يحلا لدا عي يحلا اذه

يطارقتسر أ صرحو قوذو ةفاظن يحلا اذه يف .. تاكرشلا ضعب راقمو ، مهللفو

. ضيغب

ةناخلسلا ميحج

لا مشلا ىلإ باهذلا ب كحصنأ ، ةيناثلا جيلخلا برح هتلعف ام ًاديج يعت يك

ًايح تسيل ةناخلسلا "..و ةناخلسلا " يف قرغتس كانه .. ةديدحلا ةنيدم نم يقرشلا

يه .. حيفص مازح تسيلو ، ةيرق تسيل عبطلا ب يهو ، ةديدج ةنيدم وال ًايبعش

. رهقلا و ةبرت واأل سؤبلا و كنزلا و سانلل عمجت . فسؤم وه ام لك نم طيلخ

عراشو .. مادص عراش ةبرت انبأ رخمت يتلا ةرايسلا ىلإ لوضفب نورظني عيمجلا

تاراعشلا و تارايسلا تاراطإو كنزلا تويب محازتت هيبن جا ىلعو ، ليوط مادص

. ةققشملا داسج واأل ةئيربلا نويعلا ووذ واألفطلا ةيبزحلا

نمث ؤهالء عفدو ، تافلا حتلا ب تابابدلا ب طفنلا طلتخاو ، تيوكلا مادص حاتج ا

. ةدحاو ةعفد برحلا

والبماالمهت، مهرقفو مهلا فطأبو مهبايثب ةيدوعسلا نمو جيلخلا نم اوداع

ا اوقلطأو ، ةثراكلا يف همس ملا يذلا لجرلا ّاود لخو ،" ةناخلسلا " يف اوعمجتو

. ديحولا مهعراش ىلع همس

دقل .. ءاتشلا يف لحولا و يراجملا عم نومانيو ، فيصلا يف كنزلا مهرهصي

ةئيب يفو .. ةنطاوملا و ةيمد باآل مهروعشو ئمه ءايربك نم " ةناخلسلا " مهتخلس

ناسن اإل نيب ، ةوقلا و فعضلا نيب ، رشلا و ريخلا ميق نيب دودحلا طقست هذهك

. ةرايسلا راطإو
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أل نضرعتي روهزلا رمع يف تايتف .. نيعل رضاح يف نوغرمتي لبقتسم لابال فطأ

الل. غتس عاال اونأ عشب

فطالً حمل نيلصملا دحأ دالالاهت.. ميقلا دقفتو ،" ةناخلسلا " يف توملا تومي

هب كسمأ امدنعو ،" ةناخلسلا " ىتح لفطلا دراطو ، دجسملا رداغف ، هءاذح قرسي

يه همأ نأ ءودهب لفطلا باجأف ، نيلصملا ةيذحأ ةقرس هناهتما ببس نع هلأس

فشتكا . ةلمعتسملا سب وملاال راضخلا و يتورلا و ةيذح األ ةقرس ىلع هضرحت يتلا

رثكأ نهداسجأ نم األمسلا حضفت ) نامثلا هتاوخ وأ همأ لوعي لفطلا نأ لجرلا

اي مكتيذحأ ىوس رايخ انيدل سيل ؟ يتانب داسجأ عيبأ له األم: تلا )..ق يطغت امم

هللا.. هاطعأ امم مهيطعيو ، لجرلا رثأتي ثيح .. ةصقلا ةيقب نوفرعت ة".. عواطم "

ًاناجم جاوزلا دارأ نم : ًاخراص ، دجسملا سفن يف الة صلا دعب فقو رخآ لجر

ىتح يتانب اوكرتت هب..فال نهمعطأ ام كلمأ ال تانب 5 يدلف اآلن.. هدي ددميلف

." يتانب ؤهالء موق ..اي نهئادث بأ نلكأي

ةثراك اهنإ األمعلا.. لا جرو ءارعشلا و بازح واأل ةطلسلل ةنادإ " ةناخلسلا "

. جيلخلا برح مجحب ةيسايس ةحيضفو ةي، عامتجا

. بلقلا طاين قزمي يلوفط فغشب اريماكلا مامأ األفطلا دشتحي

ناك .. هرقفو هلا فطأبو ،" ةيرصمو ، ةينمي " هيتجوزب داع لجر ةصق نوريثك ركذتيو

يف رقتسيل داعو ، ةثراكلا تلح ىتح ديج، يلا ملا هعضوو ، ةيدوعسلا يف لمعي

ريغ ،واألفطلا يهتني ال نيتجوزلا نيب راجش .. ءيش لعف لواحي ملو ،" ةناخلسلا "

ىلإ اودلخف ، ةسردملا الء مزو ميركسي واآل ةفيظنلا سب ملاال نايسن ىلع نيرداق

عم حلا صتلا لواح .. تمصلا ريغ رخآ ًائيش نولعفي ال لا فطأ 10 نم رثكأ .. تمصلا

عم اوحلا صت نيذلا ةماهت ءانبأ نم هريغكو ، نيدئاعلا نم هريغك ديدجلا هعضو

لا جر دئاوم تاتف ىلع هترسأو لجرلا شاع . مهاوس اهكلمي ال ةبهومك مهعضو

ةريهظ تاذو .. يتأت دق تاضيوعتو ، ققحتت امبر دوعوب نهاو لمأو ، ريخلا

كنزلا طئاح ىلإ ًادنتسم سلجو ، نيترسكنم نينيعب هترسأ ىلإ داع ةشحوتم

. هترسحب تام يلقالً،مث هلا فطأ يف قدحو ، بهتلملا

نم ًانذإ متذخأ له :ً ال ئاستم اهناكس دحأ انفقوأ ،" ةناخلسل "ا انترداغم لبقو

. خيشلا .." ةناخلسلا " صقني ناك ام وه اذه ؟ ةروصلا هذه طاقتلا لبق خيشلا
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حومزلا ةاسأم

ًيال ال صف ،كوأن دعاصتت تأدب ةرارحلا ،إالنأ سرام يف الزنلا اننأ مغرو

يف ببستي امم ، عاطقنا نود ردهت تافيكملا ،و نارودلا نع فكت ال حوارملا .. اهقح

األلق). ىلع نيفظوملل ةبسنلا (ب ةديدحلا الت كشم مأ

هنم". "رشالدب ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ولاال هبشت ةديدحلا يف تافيكملا

ماك هعفديل ءابرهكلا ليصحت بتكم ىلإ بهذي ىتح هبتار فظوملا ملستي نإ امف

. ةيوهتلا لباقم الً

لك ىلعو .. ًاعوج تومي وأ ًاقانتخا تومي نأ امإ ةديدحلا يف فيرشلا فظوملا

ءانبأ لمعي امنيب ، ةديدحلا جراخ من مه ةديدحلا رئاود يف نيفظوملا مظعمف

يف ظحلا هفلا ح مهضعبو ، ءانيملا يف نيلا مح ،وأ هتابلطتمو ديصلا يف ةنيدملا

يلع رعاشلا اهدلخ ةعئاض ةبيرغ رويط .. نيرسكنم ىنازح نيرجاهم ،وأ ةراجتلا

: شراط بويأ اهانغ يتلا هتعئار يف ، فاحج نمحرلا دبع

برغما رئاط وا

مياهتما نس ّه جو يذ

باذأ مأ هانظ يبلق

كلياس ّمشأاأ قس

مياوحمأ رويطمأ وخأو

: لوقي نأ ىلإ

.. برزمأ ىلع سأدي

بياصمأ مومس مشجتي

بالهد... هشي إ فآ نم

يداوماو بهزمأ بيس

بيارزم أ شوحو

هداجماو هتميخو
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نزح دشت كانهو انه نم تاوصأ .. نجشلا رثكأ امو ، ةديدحلا يف ءارعشلا رثكأ ام

عفدي جزل عقاوب قاصتلا ، ةفاج ةلوهك عا قيإو ةرسحو ةلئسأ .. ضعبلا اهضعب

. ناريطلا ب ملحلا هاجتاب

. ةيماهتلا ةيسفنلا يف الص خلا جذومن رويطلا و ناريطلا دجت كلذل

، ةديدحلا ةديصق ةمجرتب ًاينعم تسل .انأ بصخلا و ةرضخلا نع ثحابلا رئاطلا

دقو ، رضخ يداهلا دبع ةديصقب رعشأ .. يماهتلا نجشلا عاقيإب نوكسم يننأ ريغ

نع ةثحاب " ةرئاط ةرشح " هنإ ، ةرشحلا و ريطلا نيب قولخم " حومز " ىلإ ينتلوح

: ةيرط حأالم

كب ده ام

كوشمأ رايد يف انحومز

قرافم كقيرط هتناو

كولسم اهبرد

نجشم أ يداو حومز

ةرضخ هيف امدآ

كودردمأ اهلش دق

"رق نيمدخم "مأ زهو هرفقم وأ يجرشم أ اهثيح قصل

عزج اذإ هل لق

ريطمل لقي

شنحم أ ديب هشأ

ريح شم هيلآ هنآو

بهي لباوب إال

ريدمل هلسري

ينه ميه كوشلا و
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ريطم أ شأ دوعيو

.. رحبلل ةيئاهن لاال ةقرزلا فلخ ضكرلا ككهنا ام عرسأ ام

.. ءارحصلا فحزو سؤبلا يف ضكرلا

اآلرخب ءارغإ امهنم لك لواح ن اليذل رحبلا رئاطو لبجلا رئاط ةميدق ةصق تركذت

. هنطوم ىلإ ةرجهلا

للمو ةحلا ملا ةايحلا ب لبجلا رئاط قاضو ، لبجلا عم ملقأتلا يف رحبلا رئاط لشف

. بلقلا هيلع ئكتي نصغ ال ثيح .. رحبلا
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تومرضح اي دوعأ ينتيل

ةبرغلا يه .. ةبرغلا لظتو

نع ًاثحب جوملا ىلتعاو ، هتعتم أ لمح ًاقهارم ناك ، ديعب نمز ذنم لحر يذلا لهكلا

دعب. دعي ملو ، اهلعفي ،والزيلا طيحملا فلخ رارقتس واال لا ملا

ناسن اإل تومرضح اهنإ . نيط ال وسلا ءايبن باأل محدزم اهخيراتو ، ةعساو بالهد

باتكلا هنع ثدحت يذلا كلملا نب اهنإ ىلو،مأ األ ةليبقلا تومرضح .. يندملا

؟ سدقملا

تومرضح اي دوع أ ينتيل

تنك ةرم، أللو حرف لفط يأكو ، ءاعنص راطم نم ةريغصلا جنيوبلا تعلق ًاريخ،أ وأ

لفاونلا بادهأب تمزتلا . توملا ريغ لئادب نم سيلف ، دحاو نآ يف ًافئاخو ًافوغش

50 دعبو ..( نآرقلا ظفح ، ليللا مايق ، مايص ي( سفن يف نانئمط اال ضعب تثب يتلا

األ يف لصنت أ تأدبو ، نايرلا راطم ضرأ يف فقأ ينتدجو ، ناريطلا نم ةقيقد

إال نيدلا دحأ داش :"ام يسفنل ئاقالً ، ءامسلا يف هب تمزتلا تنك امم ضر

." هبلغ

ءاضيب ةنيدم ، ًاشهدم ًارظنم ناك ، وجلا نم ال كملا تيأر قئاقدب ةرئاطلا طوبه لبق

ءيش اهنإ . رحبلا ةقرزو ةنيدملا ضايب ، ةيروطس األ توليماك ةنيدم اهلا خت ةفوقعم

ريغو رثعبم ديدج نارمع هفلخو ، اهرهظ يمحي ريغص لبج ، هتيؤر يل قبسي مل

ءامس انزواجت ؟ لخادلا يف ثدحي اذام يسفنل لوقأ . ًاضي أ يدامرو سناجتم

. ةرئاطلا تطبه ىتح قئاقد يهإال امو ، ةنيدملا

هللا، سبالةم تلصو يننأ مهدحأ ربخ أل نوفيلت نع ثحبأ تأدبو ، راطملا ترداغ

. تلصو يأبةحلا هينعي أهنال يملع مغر

ديدش ، هجولا داوس ديدش قئاسلا ناك ال. كملا ىلإ ينلقت ةرايس نع ثحب تأل دعو

100يرلا. مهنم لك عفدي نيبكار ةتسب إال كرحتلا ضفر هنكل . بايثلا ضايب

دحاوو نيبكار 5 راج إي عفدأ : تلق . ضفرف هيلع، يقابلا و فصنلا عفد تلواح

ال ماك راج اإلي تعفد دقف ، يتداعك يرمأ نم ةلجع يف ،وألينن ًاضيأ ضفرف ، كيلع

ةمراضحلا نورجاهملا لوحت كلذلو لا، يرلا ةميق ًاديج نوفرعي سانلا ؤهالء .ً
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. داصتقا ةرطابأ ىلإ

،و ينابملا ضعبو ليخنلا سوؤر ىلع رمتل ةعشأ نم اهيدل ىقبت ام لسرت سمشلا

.. قئاسلا "؛قلا سيدلا يه هذه ".. اهتاراطإ نيب نم رفيس ًانمز قح تال اهنأك ةرايسلا

يئاوشع ءانب ، ةقوذتم ريغ ةيزاوجرب نع ثدحتت تارامع ، لغدلا ينعت سيدلا

(هنإ هيرك جيلخب رمي قيرط ىلإ ةرايسلا تردحنا !.. ءيش ال ،مث ةبرتأو نيكاكدو

جرشلا و سيدلا نيب لصيل ، جيلخلا يتفض نيب طبري رسج )،هل تاع بلاال جيلخ

اذه ال،ذإن، كملا ئبتخت رحبلا هاجتاب لبجلا فلخو لا، معلا ةنيدم اهنومسي يتلا

. تارهاظملا ىدحإ ءانثأ ىحرجلا ضعبو الن يتق هيلع طقس يذلا رسجلا وه

ءايشأب ةنيدملا هذه نم تداع ، باونلا سلجم اهلكش قئاقحلا يصقتل ةنجل ةمث

اهب. دعت مل قئاقحلا ،إال ةريثك

نم اتيأر امك تسيل ، ديحولا اهعراش نم ال كملا لخدنل مشاالً قئاسلا فطعنا

ريغ هوجولا ،و تارايسلا ب محدزم يسيئرلا اهعراش - ةقلقو ةمهجتم ودبت - ةرئاطلا

. ةسناجتم

خاوكأ ةعومجم تناك ًادج. ريصق اهرمع ،" قراوزلا أفرم "يأ ةصيخلا اهمس ا ناك

نب بوقعي خيشلا داع امدنعو ، يرجهلا سداسلا نرقلا فصتنم ىتح نيدايصلل

اهيف م انيل ةصيخلا راتخاو ، رحبلا ضرع يف ضرم عمأوالهد، دادغب نم فسوي

اهيلإ اجؤاو نيذلا ةنيدملا ءانبأ هب كربتي ًارازم اآلن هربق حبصأ . رشحلا موي ىلإ

يف اهرهص لواحتو الالت، وسلا تافاقثلا نضتحت ةيلحاس ةنيدم . ناكم لك نم

. ةدحاو ةتقوب

اهقدانفو ةدقعملا اهتلئسأو ةديدشلا اهتارارحب يتمجمج رهص ًاضيأ لواحتو

. راعس األ ةعفترملا

زهي اهرعس . ةريثك ءايشأ نم اهيلإ رفأ ةفرغ ألدج برغملا دعب سيدلا ىلإ تدع

ًاحيرض تناك ةفرغلا . يلثم درشتم ةينازيمب بكلا امف ، يزكرملا كنبلا ةينازيم

، تارتميتنسلا ضعب هنع ينلصفي نويزفيلتو ، ًاديج لمعي فييكت . ًاعئار ًايكلم

مهي.. ؟ال تومرضح اي نين يلبقتست اذكهأ . ليزن فصن يفكي ريرسو

تومرضح نينيلو ميدقلا حداكلا نيب

نع ثحب ،أل جرشلا ىلإ سيدلا نم ًاروف تهجوتو ، حابصلا يف قدنفلا ترداغ
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لا. معلا ةنيدم يف لا معلا

ةميدقلا ءايش ،واأل هتيب فيصرلا .. ىمادقلا نيحداكلا و ةليغشلا دحأب تيقتلا يننكل

عيبي ثيح ، ةيبورو األ ةقيرطلا ىلع لوستي .. هتعاضب لا معتس لال ةحلا صلا ريغ

ةيبابش ي ناغأ ينغي نيكسملا . بدؤملا لوستلا نم عونك ةريقح ءايشأ لوهكلا

ناك يتلا ةميدقلا هتروص عيبيو ، ةلطاعل ا تاع ولاال عيبي ناك سئابلا - ةروهشم

يردي "،وال ةرهاشم هل" تناك ، ينغيو لوستي يذلا لهكلا . ىراذعلا بولق اهب رسأي

والةع هنم تيرتشاو هلج أل تيكب يننأ ًاضيأ يردي ،وال ةرهاشم هيدل دعت مل اذامل

لواحت ،إهنبالد ءيش يأب ثبشتلل ةلواحمو ، فسأو ةلئس أ هينيع يف ناك . ةنيزح

. ديعس همسا ناكو ، ًاسئاب ناك . ءيش لك ،يحلا ءيش ،يأ ءيش لعف

يف قئاسلا نوكي ام ةداع ، ةميدقلا تايسكاتلا وقئاس مه تامولعملل ردصم لضفأ

ىلإ ةرايسلا دوقم فلخ سلجيو مك، فصن ءاضيب ةلناف يدتري رمعلا فيرخ

أل ةيديلقتلا يتلئسأ حرط هلل،وأدبأ دمحلا لوقيف ؟ يخأ اي حكلا فيك . نيميلا

رايغلا عطق ًاصوصخو ، ةعفترم راعس األ نأو ، ًايطسو ًاميلعت نلا لجرلا اذه نأ فرع

يذلا نكل . ًامئاد نورركتي ، بئاغ ماظنلا ،و ةرشتنم ةوشرلا نكل ، دحاو بعشلا نأو ،

األ ةحفاكم سرادمو ةماعلا سرادملا يف اوملعت سانلا مظعم نأ وه يهابتنا تفل

ةيم.

بلا هذه مكحب هدارفنا مايأ بزحلا لخد ،إذ نيريثكلا ةيمأ حما يكارتش اال بزحلا

ىلو، يفاأل بزحلا قفخأ ةيم. األ وحمو ، ةيوهلا وحم : نيتهبج ىلع ةكرعم يف الد،

. ةيناثلا يف حجنو

نيميلا ىلإ هنإ . ًافحتم دعب ام يف حبصأ يذلا يطيعقلا رصق ةحاس يف تنك ًافقاو

ال. كملا هكلمت يذلا ديحولا عراشلا لوأ يف

اآلن)، ىلإ معالً دجي (مل ايسور نم نيدئاعلا ةبلطلا دحأ يراوج ىلإ ناك

. يرثوحلا اذه بوؤد . يرثوحلا رونأ همس ا باش يفحصو

اذه ":ً ئاقال ، رمعلا نم ثلاالنيثيتا لئاوأ يف لجر وحن هديب يرثوحلا راشأ

لكشب ليوط هرعش . ناسن اإل قوقح ةمظنمو ةفاقثلا بتكم ريدم ابصحلا، نيسح

. تومرضح نينيل هنوعدي اوناك ، قباسو ديتع يسكرام ، ةياغلل تفلم

عونلا نم ،كفالان ًاريثك انثدحت ، ةيندعم هايم ةنينقو تاق ةطبرب ابصحلا ينفيض

. ءاقل لوأ يف هيدل ام لك لوقي يذلا
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ىلإ ، لوقعم ولاال ثبعلا حرسم ىلإ ، هفطعم نم تجرخ يتلا ةياورلا و لوغوغ نم

. مادرتون بدحأو ءاسؤبلا و وجوه

اال ةميرج نم هتبوت نلعأ يذلا ابصحلا نع لا، صفن اال برحو برحلا بدأ نع

. ًايمسر لا صفن

األ ةحول نم ءايشأ هيف تيأر امدنع ينرذعي هتيل . ًاضيأ ًاقزممو ابصحلا، ناك ًاعئار

ةيثبعو ةنلقعم ريغ ءايشأ ىلع مدقت يتلا تايصخشلا ثيح ، لغورب رتيبل ثملا

نع كيهان ، حيرلا بهم يف هحمق رذبي ،وآرخ رايتلا دض حبسي لجر ".. ًاضيأ

ةريخأ ةح اسم يفو ، ناطيشلل فرتعي يذلا كلذو ، نييلا خ نيدعقم نيب سلا جلا

، زوجعلا اهجوز فلخ ريست يتلا ةأرملا ثيح ابصحلا، نيسح تحمل ةحوللا نم

." اهبكترت مل ةحيضف ءافخإ لواحت اهنأكو ، يدامرلا اهفطعمب هينيع ةيطغت لواحتو

. اهليصافت ركذي دعي مل ةحيضف ضرتفاو ، ًازوجع ًاجوز هسفنل ابصحلا عنص

حلا صاب اهشيعي يتلا فقثملا مزآق ريغبو الت، وحتلا فنعو ةسايسلا ةينانأ نودب "

مادعنا حةلا يف عقي ،أال ديدجلا يقيدص قباسلا يسكراملا ناكمإب ناك ، هريغك

." نزولا

. ناسن لااإل زتخاو بيرجتلا تافلخم نم ًافثكم ًاخيرات هينيع يف تأرق

وكسوم ىلإ هليحر ذنم رخآ ًارايخ كلمي نكي مل هنأ يف ابصحلا ةاسأم نمكت

. ةيمسرلا ةبوتلا ىتحو

نييكيرم لااألمعلااأل جر دحأ همدق ًاضرع اآلن نوشقاني سور لا قافرلا ضعب

مصاوعلا ضراعم ضعب يف هب لوجتلا قيرط نع طنحملا نينيل نامثج رامثتساب

هيدل ام رخآ ايسور نينيل مدقي اذكهو تار، ال ودلا نم ريثكلا لباقم .. ةيبرغلا

. ةيرظنلل

؟ تومرضح نينيل ءي ربلا عنصيس اذامف

بوهنملا فحتملا ىلإ فراعملا ةرئاد نم

،ذإإن ًاريصق قيرطلا ناك ،" تومرضح فراعم ةرئاد " ىلإ " تومرضح نينيل " نمو

حلا. صاب نيسح نمو ينم راتمأ دعب ىلع تاقلا لوانتي الين يجلا نيسح
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، يفاقثلا ةصيخلا ىدتنمل يمسرلا رقملا يف هراوج ىلإ ًاناكم يل حسف يب،وأ بحر

. يطيعقلا رصق نم نمي األ حانجلا لتحي يذلا

ةرابج ة ركاذ واألعالم، خيراتلا تومرضح نع ليصافتلا قدأ الين يجلا ركذتي

. قحب فراعم ةرئاد هنإ . ةيرغم ضرع ةقيرطو

ب هذه راصتخابو قلا: ىتح ىلإ... اإلسالم ىلإ تومرضح ةليبقو دنكة عارص نمف

مكارتلا خيرات اوثروو ىح، للا باحصأ ءاج كلذلو ة، رجهو نيدت درجم اهناسنإ الد

ولو األلق ىلع مهنم عمسن مل اننأ ريغ ... تومرضح ناسن يإل عامتج واال يحورلا

ثدحتي . يمرضحلا ناسن رساإل اوكردأ مهنأ وه اآلرخ ببسلا .. ةيرظن عيراشم

نيأ نم : ًادحاو ؤساالً ريخ يفاأل لكشت يتلا ةقح ال تملا يتلئس أ مامأ الين يجلا

اآلن؟ يمرضحلا ءاج

ام ىلع لصحت ىتح ايجولوبورثن يفاأل ةلماكتم ةسارد ىلإ ةجاحب تنأ "اياينب

الين. يجلا قلا اذكه "؛ ديرت

نم رثكأب روعشلا نمو الالت، وسلا تافاقثلا جاوز نم ءاج لحاسلا يف يمرضحلا

. ءامتن باال ًاروعش لقأ ،ألهن ةديدجلا عاضو عماأل ملقأتي نأ ملعتو ، نطو

رصانع تغطو .. ةرجهو نيدت ثاريم ناسن ،فاإل لخادلا تومرضح يف امأ

. تومرضح لماك ىلع ةنيدتملا ةيصخشلا

ةعانصل ةلواحمك الين، يجلا ذاتس واأل انأ اهتعقو مهافتلل ةقيثو ناك قباسلا الم كلا

اآلن. يمرضحلا و ةيعامجلا حورلا و ةيوهلا لوح ةريثك ةلئسأ امعىل ةباج إ

1990 ماع يفو يتا، نيعبسلا رخاوأ يف ةيرظنلا كرت ، قباس يسكرام الين يجلا

، ةيعوبس األ تاودنلا خالل نم ريثكلا مدقي يذل ،ا يفاقثلا ةصيخلا ىدتنم سسأ

. خيراتلا و ةفسلفلا و نفلا و يفاألبد

يجلا تحفاص ." ةصيخلا " اهمسا ، ةيبد األ ةداملا ب ةينغ ةعئار ةرشن ىدتنملا ردصيو

حبص أ يذلا يطيعقلا بلا غ رصق نم نمي األ حانجل ،وا ىدتنملا ةسلج ًاعدوم الين

اآلرخ حانجلا "،امأ كراب دياه بـ" هداور هيمسي يذلا عئارلا الين يجلا ىدتنمل ًارقم

يذلا يعفايلا كلذ ، يطيعقلا ضوع قح لاال ناطلسلا و قباسلا رادعمجلا رصق نم

ريدح شيج يف ًايدنج حبصأو ، دنهلا يف دابأ رديح ىلإ اورجاه نم نمض رجاه

. رادنزاخو رادمكح نزو ىلع رادعمج ةبترب دابأ،مث..مث..

تومرضح نومكحي ن يذلا " نويداسكلا " ناك دابأ، رديح يف رادعمجلا ناك امنيبو
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نومكحي نيذلا ين" يريثكلا " عامطأ نم مهيمحي نم ىلإ ةجاحب ، لحاسلا

. ًايركسع ال كملا ديدهتب اوأدب ،ذإ لخادلا تومرضح

نم ريثكبو ، ةطلسلا نم ءزجب ، ةقبسم طورش قفو يطيعقلا ب يداسكلا ناعتسا

. ًايركسع رحشلا الل تحاو ،" نييريثكلا " شيج رحد نم نانث اال نكمتو لا.. ملا

لتتق ،ا يطيعقلا ةروطخب رعشي يداسكلا أدبو رخآ، ناطلسك فرصتي ر ادعمجلا أدب

تومرضح مكحب درفنيل ، فيعضلا ناطلسلا ىلع يطيعقلا رصتناو سم، األ ءافلح

ايناطيرب عم ةقادص ةدهاعم مثأمرب نمو ، ةيطيعقلا ةنطلسلا سسؤيو ، لحاسلا

.1902 ماع ، رادعمج لدب ناطلس بقل ا يناطيرب نم لا نيو ،1888 ماع

ضيبأ :1925 ماع يطيعقلا بلا غ ناطلسلا ،انبه ةيدنهلا روصقلل ًاجذومن رصقلا

ىلع لطيو ال، كملا ىلإ كلخدب يذلا عراشلا لوأ نم نيميلا ىلإ عقي ، بيهمو

يتلا ةنطلسلا ةحئار .1967 ماع نييطيعقلا ليحر ذنم ًاف حتم حبصأ . رحبلا

يكلم ملس األلو،مث رودلا يف ةمظنملا ريغ ةميدقلا اآلراث ضعب . ًاريثك اهتليخت

ةليوطلا مهبراوشب نيط ال سلا روص يوحي يذلا يناثلا رودلا ىلإ يضفي مخف

. ةخماشلا مهفونأو

تاذ سب لامال كانهو ، ةصلا خلا ةضفلا نم يسرك ىلع سلجي ناطلسلا ناك انهو

يذلا نولا صلا ىرخ األ ةهجلا يفو وأوالهد، هئاسن سب موال . صلا خلا يدنهلا عباطلا

، ةياغلل لممون نيط "،سال باجع اإل ريثي ءيش ."ال فويضلا هيف لبقتسي ناك

. قفلم فحتمو

تأرق يتلا ل يثامتلا و ةحلس واأل قئاثولا دوجو مدع ببس نع ريدملا تلأس امدنع

لا صفن اال برح نماآلراث..قلا: ليلقلا ىلع إال هئاوتحا مدعو ، فحتملا يف اهنع

و ليثامتلا ضعبو قئاثولا و ةيبهذلا وملاالقع فويسلا دقفي فحتملا تلعج

. فحتلا

يف ةسدكم تناك يتلا ءايش إالاأل هنم َ قبي ملو ، بهنلل فحتملا ضرعت دقل

. رصقلا فرغ ىدحإ

عضوف ، رمعلا نم ـ12 لا يف ناك نيط ال سلا رخآ ىنأ ورت يتلا فئارطلا نمو

. ًايمسر ةنطلسلا رومأ ملست امدنع ًاراعتسم ًابراش هل ةيشاحلا

ةكبترم ةنيدم يف بيرغ
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نعاإل دعب، اهفرعأ مل يتلا لحاسلا تومرضح نع ثحب أل يطيعقلا رصق ترداغ

. رجاهملا خيراتلا و ناسن

نونيدتم . دحوملا روعشلا ةسرامم نم اهيف نكمتأ ملو ، ةنيدملا هذه ينتلل ض

ةبغرلا يف ،إال ءيش لك يف نوفلتخي ون دايصو ون فقثمو راجتو كيلا عصو

ون هزنتملا ،و ةريبكلا راجح باأل فوصرملا ئطاشلا نام. واأل رارقتس اال يف ةحلملا

، دحاو فص يف ءاضيبلا ينابملا محازتت يراسي ىلإو . ينيمي ىلإ ديصلا قراوزو

آالف ةليصح اهنإ ، رحبلا وحن حماج روعش ينابملل . هلزاغت وأ رحبلا ىدحتت اهنأكو

ةوعد ىلعو ، نورجاهملا ىتأ طيحملا نمف ، طيحملا ب ناسن عالةقاإل نم نينسلا

بلاالد. هذه اورداغ ةرماغملا و حبرلا ب جوملا

ةذيذل ةرماغم رحبلا ،والزلا ضيبأ ًاطخ ينابملا تلا ،والز ةلئسأ ّ يدل الزتلا

. ةضماغو

ةنهم اهنإ ".. ةرماغملا يف رارمتس اال ىلع اهتردق يف ةقثب حجرأتت ةليخيلا قراوزلا

." ىلو األ ةنيدملا هذه ءانبأ

ءانيملا تزواجت . ريثكلا يطعت دعت مل نهم . ةماعلا ةفيظولا و ةراجتلا كلذ يلي

نوسماهتي نوثدحتي مهنإ ..( يزكرملا اهقوس ) ةنيدملا بلق يف تحبصأو ، ميدقلا

نيخدت امأ - عيمجلا اهديجي يتلا " ةنمضلا " يبع ال نم ةريثك رئاود - نوكحضيو

. ًاضيأ هتاقلح هلف لسعملا و كابمتلا

ةعومجم ألية ءامتن اال لواحأ يدحو انأو ، يعامج لكشب ءيش لك نوسرامي مهنإ

دمحأ رعاشلا ركذتي بيرغ انأو ، ءيش لكب ةمحدزم نكام األ تناك . ىودج نود

." دحأ ال ماحزلا قلا:"يف امدنع ، يزاجح يطعملا دبع

.مل رجاهملا راهنلا رثأ مهينعي ال ءارمسلا ةنحسلا و وذو ، هبئاقح مزحي راهنلا ناك

ال مهمظعمو ؤهالء، نم تاقلا لوانتي دحأ فال كلذل ، ةعمج وأ نينثا لايمو نكي

. ةتبلا هلوانتي

اذهاألرم لك تزواجت ." نوبيط مهنإ " يداشرإ لواحي عيمجلا "،و فلخلا نع" لأسأ

،وأ موقلا ةيلعب ةصاخ ةربقم تحبصأ يتلا ، بوقعي هللا يلو ةربقم راوج نم

ثيح ،" فلخلا " ةقطنم ىلإ ،مث لبجلا هنضتحي عراش ىلإ .. ًاريغص ًايح زواجت

." يزيوغلا " كامس األ بيلعت عنصمو ءابرهكلا ديلوت ةطحمو ديدجلا ءانيملا

و ةوشنلل حلصي يذلا ليمجلا يرخصلا لحاسلا مامأ لبجلا لوح يعم رودتس



XLVII

. ةحابسلل حلصي ،وال فسلفتلا

نورجاهملا اهكرتو ، اهعيمج تفقوت ، لحاسلا اذه ىلع لطت ةيرامثتسا عيراشم

ىلع ،إال ءيش لك ىلع نيمقان ، ةديدجلا مهناطوأ ىلإ اوداعو ، عيراشم فصن

، رانلا سبالم،طإالق مهعيراشم نوذفني مهكرتي دحأ ".ال تومرضح " ميدقلا مهنطو

بلاالد،با هذه باصأ يذلا دوكرلا ب مهروعش كلذ نم ،واألمه زازتبا ، ديدهت ، مكاحم

ةلماك ةرود . نولوقي امك نابج لا ملا سأرو نام.. باأل مهروعش مدع ىلإ ةفاض إل

. راطملا قيرط نم سيدلا ىلإ دوعتو

مت ةديدج ندم ، راطملا قيرطو ، جرشلا و سيدلا يف نارمعلا رشتنا ةدحولا دعب

تعفر ، ةريبك ةشرو ىلإ ( جرشلا سيدلا ، ةميدقلا ال كملا ال( كملا تلوحتو ، اهؤانب

عجارتيل 94 فيص برح تءاجو ، رتوتلا و لمعلا صرفو لخدلا و راقعلا ميق نم

. ًاناوفنع رثكأ برحلا دعب حبصأ رتوتلا هدحو . دمجتلا ةجرد ىلإ ءيش لك

،إال هايملا و ءابرهكلا و نوفيلتلا ك ةماعلا تامدخلا دجت مل ةديدجلا ينابملا هذه

. اهنم ليلقلا

، ةريبك ةجرد ىلإ نيزفتسم اوحبص فس،وأ وأ جاجتحا ةلئس أ سانلا ىدل حبصأ

بزح وأ صخش يأ لوح نورهمجتيو ، ًامئاد مهجاجتحا نع نوربعي مهف كلذلو

و قئاسلا تلأس . ملظلا ب ساسح اإل مهيف سم ،يوال مهمومه نع ثدحتي راعش وأ

ةراد، اإل داسف هاجت مهفسأ يف ءيش لك نورصتخي خلا، و... رجاتلا و فقثملا

ىلو. األ ةباج اإل سفنب انتلئس عىلأ نوبيجيو

يتلا ىضوفلا ب اوئجوف مهنكل ، ةدحولا ءيجمبو ، ةيديدحلا ةضبقلا ليحرب اوحرف

لبق. نم اهودهعي مل

بح ىلع نوعمجي مهنكل ءايز، واأل ةمعط لأل اهتارايتخا يف فلتخت امبر ةنيدم هذه

ةلمجلا رركتت ، ةوشرلا و ءاضقلا و ةراد اإل نع كاليم لك ةياهن يفو ، ظفاحملا

. ةموكحلا يف دحاو نسحأ ظفاحملا ةحارصب : ةلئاقلا

ناونعو ، يخيراتلا لحاسلل جذومن زربأ ال"، كملا " تومرضح ةمصاع يه هذه

مادعنا ، قارو األ بيترت ةلواحمو لوهذلا و كابتر .اال يفاقثلا و يسايسلا تومرضح

بلاالد هذه ةيساسح ِ عارت مل امنيح ثادح األ هتعنص يذلا قزأملا وه اذه ، نزولا

دسجتي يذلا يندملا عمتجملا جاعزإ هنأش نم ام لك هاجتو ، عيرسلا رييغتلا هاجت

المو وسلا لمعلل يمرضحلا بحو ، يمرضحلا ءودهو يمرضحلا صرح يف

. حوضولا
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؟ انيرام اي نيكبت اذامل

نيسح رعاشلا بذع يذلا ام يردأ الكل..."؛ال كملا تكرتو ترس إوال، ينبذعت "ال

ال. كملا رة داغمب ددهيل ، راضحملا ركب وبأ

داسفلا نم سانلا ىوكشو راعس، واأل ءاسؤبلا و ةرارحلا ينتبذع دقف انأ امأ

، دحاو نادجو يف ةنيدملا هذه ءاوتحا ىلع يتردق مدع ،مث ءانبلا ةيئاوشعو

يمالهد. خيرات يف يناثلا سيسمر يننأكو يتهبج ىلع تدماعت سمشلا ىتح

سيدلا نم لقنلا ةطحم ىلإ ينلمحت ةرايس راظتنا يف ظًا يغو ًاقرع ببصتأ

. لخادلا تومرضح ، نوئيس ىلإ لحاسلا تومرضح

ربع تاعاس 6 يف رتموليك 300 ةقيتع ةرايس ىلع ةرداغملا ةطحم سيدلا يف

ينربخأ اذكه ) ةياغلل ءيدر يقابلا ،و هتابطمو هرفح مدر ببسب ديج هفصن قيرط

.( مهدحأ

بكار يقب ، يدحو يل تغرفتو ملا، علا ناكس تلجأ سمشلا ًارهظ، ـ11 ،لا سيدلا

ام عزوأ انأو ، ناكملا اذه يف اوعمجت ال كملا يلوستم لك ، ةرايسلا كرحتتو دحاو

مهتقافل الً يثم َ رأ مل نيذلا زئاجعلا و األفطلا ىلع ةيندعم دوقن نم ّ يدل

ديدجلا يملا علا ماظنلا و داصتق واال ةسايسلا سأر ىلع تانعللا عزوأو اآلن، ىتح

. فيعض نمؤم يأك ًارس اهتنعل ىرخ أ ءايشأو ، ةرارحلا ةجردو

ةعئاج يه مل يردت ال ةلفطو ، ةأفطم نويع ، نولوستمو ةبرت ،أ ةحيبق تارامع

، ينراصحي حبقلا . ةرايسلا لخاد بأوه هثباعي يذلا لفطلا كحضي امنيب ، ةيفاحو

تناك ، انيرام إال ءيش لك . قيمعلا اهرصنع ةنيعللا ةحوللا ىلإ تفاضأ يتحئارو

. ةينميلا ةليبقلا نع هاروتكدلا يف اهتلا سر رصانع لمكتل نوئيس وحن ةقلطنم

تحمل ، ىرايحلا ؤهالءاألفطلا أللج يكبتو ملعتتو رفاست قيرغ اإل تنب انيرام

ملكتت . بورحلا و عامط األ اهمسقت مل يتلا ةدحوملا ملا علا ةغل عومدلا اهنإ ، اهعومد

ثحبتل ، نانويلا بونج يف " تيرك " نم تءاج ام. دح ىلإ موهفم لكشب ةيبرعلا

نماال اهفوخ نعو "، ضر األ هذه يف ناسن اإل خيرات نعو ، ةينميلا ةليبقلا رس نع

. ليوطلا قيرطلا راصتخا اهب انلواح ةريثك ءايش أ نعو ،" ينتثدح فاطتخ

تكرحت ليلقب اهدعبو ، انيرام عومدو يتانعلو حبقلا ناك ، ثيدحلا اذه لك لبق

هتقرزو ، ًاديعب ناك ، رحبلا وحن ًانيمي تفتلا ًابهن، ضر األ بهنت تأدبو ، ةرايسلا
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. ةعدوم ةذيذل

ةلحاق ءادرج ضرأ ، برغلا هاجتاب ةرايسلا تفطعناو ، ًائيشف ًائيش يفتخي أدب

يأكو ؟ ءاملا اذه لك بهذي نيأ ، ًاراركت ءاملا ءارشل ةرايسلا فقوت انيرام تلعج

أدبو اهب، متهي نم تدجو ألاهن انيرام حرفتو ، هايملا نمث عفدأ تنك يليبق يبرع

مك اهدنع تركذت . تاراق 6 يف المهل غتساو مهسؤبو نعاألفطلا ليوط ثيدح

، اريماكلا مامأ مهداشتحا لباقم ليلقلا ءايرب األ كئلوأ تحنم امدنع ًامرجم تنك

نوكلمي ال مه يوم، تاذ يننورذعي مهتيل ، ةيشحو لكب انأ اهتلعفو ، ةءاربب اهولعفف

،مبن قيرغ اإل بحأ ينتلعج يتلا انيرام عومد نوركذتي امبر مهنكل كلذ، لعف

. ديلجلا لوهس يف األفطلا نوبذعي اوناك نيذلا ةطربس إ لهأ مهيف

ميظعلا دودخ يفاأل ةنيدملا ىلإ قيرطلا

، لخادلا هاجتاب ًابرغ دتمت ةعساو ةبضهب يهتني ًاريبك ًايلبج ًاعفترم قلستت ةرايسلا

انلغوأ املك عستتو ربكت تأدب يتلا ةريغصلا ديداخ األ هيبناج ىلعو دتمي قيرطلا

. قيرطلا يف

. لخادلا تومرضحو لحاسلا تومرضح نيب لصافلا يه ءادرجلا ضر األ هذه

. رثكأو رثكأ عستت يتلا ديداخ واأل شطعلا و ةرارحلا و ةعرسلا نم تاعاس 3

هقيرط ضل ريبك نئاك اهنأكو ، قيرطلا بناج ىلع نوكتت ىشطع ةريغص ةيرق

. ةنمز األ هتزواجتف

و شابكلا و جاجدلا محل إال مدقي ال معطمو ، ىرخأو ةيرق لك نيب ةعساش تافاسم

. يمرضحلا يدنملا هنإ . ةريهشلا و ةيهشلا ةيمرضحلا ةقيرطلا ىلع األزر

ًاعضو ذختي أدبو ، ههجو ىلع ةروفحملا هتاهاع يدبيو ، مداقتي قيرطلا أدب

. رضخ قاوش أ وحن انب طبهي ًايبايسنا

آرخ نودوعي و نوبهذي وأوالاهد أبم صاخ رمم هنأ رعشت ، صاخو يلئاع قيرطلا

رفاسأ يننإ .. ةيئايزيف ةبرجت يف درف يننأكو ، ةكبترم ةوشن يف تقرغف ، راهنلا

. نمزلا ربع

تذختا ألاهن ةيناودع دعت مل سمشلا .." يتايح ةليط هقوذت ملأ ناكم " رخآ روعش

أ يتلا ىلو األ ةرملا . ناكملا ىلع تبرت ءايش، األ سوؤر حسمت اهتعش رخآ،وأ ًاعضو
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ةعشأ تصتما يتلا تويبلا ئبخت ليخنلا .. ليخنلا نيب رمي يلئاع قيرط يف ريس

. جهتبت تويب اهنإ . اهتداعإ تضفرو ، ةيبهذلا سمشلا

اهضعب لزاغت ةيبهذو ءاضيب تويبلا . ًاضعب هضعب ململيو ، سمهي انه ءيش لك

ةيفارخ ًاصصق يكحي لهكو ون، شوهدم لا فطأ هيف دحاو تيبل عيزوت ، قناعتو

واألصةلا. ءاقنلا ب رارمتس باال كيرغيو كململي ميظع دودخ )..أ اذكه ّ يلإ ليخ )

هذه نم رجض قئاسلا نأ ودبيو . تاعاس ىدم ىلع رركأ تنك اذكه "؛ ةعورلل "اي

." ابوروأ نم ياج لوقي كفوشي يللا ،و يداع رظنملا يخأ ً:"اي ،ئاقال ةلمجلا

اهنأكو ، ةدحاو ةعفد ناكملا تباالع الن واحت اهانيع تناكف انيرام ةيقيرغ اإل امأ

. ايروتكيف شالالت ىأر نم لوأ

اهنومسي يتلا " مابش هذه ". ةشهدلا و ليخنلا و ىرقلا قفدت رركتيو ، قيرطلا لوطي

ةقص تمال ةسناجتم تويب ؟ قهاوشلا هذه نكسي نم . باحس تاحطان مدقأ

ثيح ، ينارمعلا ماظنلا اذه نم األلو ديفتسملا نه ءاسنلا إن قيلا .. ةقهاش

. حطس األ ىلع ةميمنلا نسراميو ، نهعداخم نم هزنتلا نعباتي

ىلإ ةجاحلا نود ، تيب رخآ نم جرختو مابش، يف تيب لوأ نم لخدت نأ كناكمإب

مهأ :إدحى مابش ةقص. ال تملا حطس األ زايتجا إال كيلع ،ام عراشلا يف رورملا

جيلخ يف يهتنيو ، رحشلا يف أدبي ناك يذلا نابللا قيرطو روخبلا قيرط تاطحم

. ندر يفاأل ةبقعلا

يف انفقو . نوئيس ناكملا ناك ليلقب اهدعب .. مابش انزواجت دعب سمشلا تلحر

ةيراجتلا الت حملا عيمج ؟ ةدحاو ةعفد ةنيدملا ناكسلا رداغ له .. يسيئرلا قوسلا

." برغم نولصي سانلا ": قئاسلا ..قلا ةقلغم

يذلا يريثكلا ناطلسلا رصق هنإ . ريهشلا رصقلا حبش ناك كلذكو ، قيضلا ب ترعش

. ًاسدقم ًاصاخ ًاسقط سرامي هنأكو دبايل

تأدب ، لفطتمو ليقث فيض هنأ كردأ صخش يأكو .. ناكملا فلي بيهم نوكس

هيف طقتل أ ناكم نع مث ، يمودقل هيجو ببس نع ثحبأو ، يسفن لوح رودأ

. ةيخيراتلا ةلئس واأل ديدجلا ب ينتمخت أ ةلحر ،عبد يسافنأ

ةلئاعلا و لا بجلا ثيح ،" لخادلا تومرضح " ةنسنؤملا ضر خالاهلباأل تررم تاعاس

ةرجهلا و تانطلسلا نع كيهان اإلسالم، لبق ةميدقلا لئابقلا نيب عارصلا ةركاذو ،

. ةيعامجلا
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نم ام ناكم يفو . دحاو نادجو يف بيترتو زرف ةداعإ ىلإ ةجاحب كلذ لك

يتركاذ تناكو ".. اهناضحأ ىلع تكلا هتف ، قوشب ينرظتنت ةفرغ تدجو ، نوئيس

." ىضم يذلا لك راصتخا لواحت

ليخنلا ب درغزملا يداولا وه اذه

ىوهلا أدتبا يذلا بو ءاسنلا بو

ترسكنا يذلا يداولا وه اذه

أضالهع ىلع

ترادتساف فصاوعلا ىثن أ

بورحلا و كلا مملا يف

موي لك يف انبلق لعشتو انججؤت ىثنأ

نابللا ةكلمم ملح سسؤن يك

اهمسا يف لمحتل ..إال اهتيمس امو ىثنأ

تومرضح ، جهابملا لك

( دينجلا دمحم دينج ةديصق (نم

. ًامئان تنك كلذ،ألينن دعب ءيش ثدحي مل

تاجاردلا و نيرجاهملا بالد

.الأدح ينرظتني رصقلا . ةرارحلا و رتوتلا نم طيلخ نوئيس يف انه حابصلا

عراوشلا يف انه. ةيرانلا تاجاردلا رثكأ .ام ةصاخ ةيران تاجارد اهلك ، فقوتي

: ةليوط اهنأب ةيندملل هفصو ينريح يذلا فونويدر ليئاخيم ريسي ناك ، ةقيضلا

ةليوطلا نوئيس

ءارعشلا ةمصاع

ةيرانلا تاجاردلا يقئاسو
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. ةصاخلا هتسدع خالل نم نوئيس ىأر امبر رعاشلا اذه

يانيع تدجو ًاريخأ .. سمشلا تاعسلو ةيرانلا تاجاردلا و ةقيضلا عراوشلا رركتت

يف اهتعاس تنك .. نوئيس ملا عم زربأ دحأ ؛ يريثكلا ناطلسلا رصق هنإ ؛ امهؤلمي ام

. ةنيدملا بلق

، دوقنلا نولدبتسيو ، روصلا نوطقتليو ، فحتلا نورتشي حايسو قرعو ةمحز

مك. فصنلا ءاضيبلا ةلنافلا و بطقملا نوسبلي ون قئاسو تاجاردو

.اآلراث ةفاحت يأة هيف سيل ًافحتم اآلن حبصأ يذلا رصقلا باب ىلإ تدعص

ةميدقلا انهاآلراث . ةعئارلا رصقلا فرغ ضعب ىلع ةعزومو ، قفتا امفيك ةعوضوم

أعال ةفرغلا هذه يفو ، عوردلا و فويسلا و اإلساليم رصعلا ،مث ةيرجحلا شوقنلا و

قحتسي ءيش .ال مهتحلسأو نيط ال سلا سب ،موال ةيطيعقلا و ةيريثكلا ةنطلسلا م

." ةعورلل "اي ةلمج

مهتنطلس اوسسأو ، عفاي نم اجؤاو نيذلا رصق زيلا هد يف ئ بتخي سئاب فحتم

بلاالد. هذه يف

هنع فرعأ ال خيرات ، فعضلا و ةوقلا نم لحارم ثبالث ةيريثكلا ةلودلا ترم

. ريثكلا

ةنطلسلا نأو ، يريثكلا رفعج نب رمع وه ةيريثكلا ةلودلا سسؤم نأ طقف فرعأ

نب نيدلا ردب وه نيط ال سلا ىوقأ نأو 922هـ، ماع تومرضح لماك ىلع تدتما

دعب ، نوصحلا دحأ يف ًاريسأ يلذالً هتايح متخو ، تومرضح دحو يذلا هللا، دبع

، تارماؤم تراد رصقلا اذه سيلا وك يف 977هـ. ماع يفوتو هباهنب، حاطأ نأ

ًايوضوف ًافحتم هنوكب أبعي ال ًاربكتم رصقلا يقبو نيط، ال سلا جرخ هباب نمو

. ًاقورسمو

نب ديعس رمعب تيقتلا رصقلا ترداغ امدنع .1967 ماع ةيريثكلا ةنطلسلا تهتنا

نم ةلسلس يف هتايح نم نرق عبر دقف يذلا اذه ريخ األ هنظأو ي، لعاب يلع،وأ

دقفو قلا)، اذكه ) ةيموقلا ةهبجلا مكح مايأ ةلشافلا رارفلا الت واحمو بعرلا

هوخأ اهارتشا ضرأ ةعطق يف هقح نع ًاثحب ، مكاحملا ةقورأ يف تاونس 6 ًاضيأ

. نيذفنتملا ضعب اهيلع ىلوتساو ال، كملا يف

انضارعأ ىلع يمويلا فوخلا نم نسحأ ٍ شترم ٍ ضاق : ًاكحاض رمع قلا

. انتيرحو
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لمعي ثيح ، ةيدوعسلا يف كوبت نم ةمداقلا ةيلا التملا يوحتلا ىلع شيعي رمع

شيج تعنص يتلا يه رجهملا نم ةمداقلا الت يوحتلا . ةراجتلا يف هوخأ

بلاالد. هذه يف نيلطاعلا

جئاتنو ةرجه خيرات .. نيرجاهملا الت يوحت نورظتني مهلكو ، نورجاهم مهلك

. ةرجه

، اتلدلا نم ًاءزج تنطوتسا ، ةريزجلا بونج نم ةيلا ج نع يرصم شقن ثدحتي

لبق ثلا ثلا نرقلا ىلإ شقنلا خيرات دوعي . ةيراضحلا اهصئاصخب ةظفتحم تلظو

الد. يملا

امنيأ يمرضحلا ضةلا حبرلا تلعج ، ةدراط ةئيب تومرضح لظت ءيش لك مغر

. اهطقتلا اهدجو

ثراوك نم ًارارف ،وأ ةصرف نع ًاثحب ؛ ءارحصلا نوزاتج ي ،وأ جوملا نوبكري

. ةيعيبط

البو كلا لكأ ىلإ سانلا ترطضا ةيمرضح ةعاجم تثدح 833هـ؛ ماعلا يف

، ةعاجملا ب هبشأ وه ام ثدح ـ20، لا نرقلا نم يتا نيعبر األ لئاوأ يفو ، ططقلا

ةيملا علا برحلا ببسب ايس، إدنوني نم مراضحلا نورجاهملا مظعم داع امدنع

. ةيناثلا

، اهيسآم ةرجهللو ملاالوي، رزجو ايسينودن إ اونطوتسا تومرضح يرجاهم مظعم

قوس يف ةريبكلا ءامس األ مغرو الت، يوحتلا مغر ةاسأم نم رثكأ تسيل اهنإ لب

. ركذأ ال ،ابو نيوشخاب ، فاقسلا ،و فاكلا ،لآ ميظعا واألمعلا:ب لا ملا

قلا: امدنع اهنع ثيدحلا ، رعاشلا فاقسلا دمحأ لواح يتلا ةبرغلا يسآم لظت

هموق حةلا فاشكتس ال رجاهو

امأشأو دشأ اهافلأف اواجب

مه . ةرطفلا ب رقتسم ريغ وهف ، هدراومو هلبقتسم ىلع قلقلا مئاد يمرضحلا

نمثلا نوعفديو ، يغبني امم رثكأ لا ملا ىلع نوصيرح مهنكل ، نوملا سمو نويندم

. مهنطو ء فدو مهرارقتسا نم

: يدنكلا سيمخ يبعشلا رعاشلا لوقي
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رقتسا ام يفبالهد هداع نيكسم يمرضحلا و

رطخ يف هتايح تدع ايقيرف ال ايسآ نم

رفسلل ةبيقحلا و هزاوج لماح وهو يادم

نيأ يردأ 7آالفيرلا.ال اهنمض نم ةريثك ءايشأ ينتسنأو ينتلل ض ةرجهلا ةاسأم

. كلم امأ لك وه غلبملا ناك . اهتدقف

آلك؟ نيأ نمو ؟ قدنفلا راج إي عفدأ نيأ نم

نع ثحبلا ، ءاعنص ىلإ لا ،االصت اريماكلا عيب : اهنمض نم ةريثك ءايشأ تحرتقا

لثم يتايح يف عايضلا ب رعشأ ..مل ةفيخس راكفأ . ءاجراب دمحأ يلع همسا رعاش

. تاظحللا هذه

. نيعل قزأم يف أينن ىلإ ًامئاد يهتن ،وأ ءيش لك يف تركف

بهذي بلاالد(ال هذه لهأ نويفطاعو نوبيط مه مك كردتل ةصقلا هذه كربخأ

لعّي،ال.ال). اوفطعف ، دجاسملا دحأ مامأ تلوست يننأ جتنتست ،وأ ًاديعب كلا يخ

ليصافت اوعمس ةفاظنلا لا معو قدنفلا يف لا بقتس اال فظوم ،ألن كلذك مه

مهلك .. ةلجملا يف ريرحتلا لوؤسم عم نوفيلتلا يف يثيدح ءانثأ ةاسأملا

. ةيناسنإ ةمدخ ميدقتل نوقباسي

ًايخس ًاضرق ّيلع ضرعو ، يتفرغ ىلإ هسفنب ءاشعلا لمح قدنفلا ريدم إن ىتح

. نوئيس يف ةفارصلا ةكرش عرف ربع دوقنلا لصت ىتح

عاضأ يذلا يفحصلا تنأ ":ً ئاقال نيفظوملا دحأ ينلأس قدنفلا تارمم دحأ يف

؟". ًائيش ديرت له ، دعتسم انأ ةمدخ ؟يأ دوقنلا

نظأو ، ةدئفأ واألنيل ًابولق األقر نيينميلل عئار جذومنو نونواعتم . ًامئاد اذكه مه

. ديدحتلا ب تومرضح لهأ ، نميلا لهأب ينعي ناك ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

ضيب األ ثاريملا

، ملعلا خئاشمو ةطبر واأل تاطوطخملا و دجاسملا ةنيدم فدهلا ناك ؛ ةعمجلا حابص

. ةقيتع ةرايس ةليسولا ،و ميرت
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ءاذحلا نم ءاضيب سب ،مال رمعلا لبتقم يف ىتف ، يراوج ىلإ فاقسلا سورديع

. ةيقاطلا ىتح

مه اذكه . يملعلا ى فطصملا طابر يف ةساردلل ايسينودن إ نم ءاج سورديع

. ةيوهلا نادقف دض ميعطتلل انبأءمه نولسري نورجاهملا

وا اآلءاب مولع ) فرصلا و وحنلا و ثيدحلا حلطصمو هقفلا لوصأ سورديع سردي

. رمعلا لبتقم يف ةواج نم ريثكاب دمحأ يلع داع رجاهم ىتف يأكو ،( دادج أل

شيعت تومرضح تناك بلاالد. هذهل ءيش لعف دعب ام يف لواحو ، ريثكاب ملعت

ةرجهلا تافلخمو ملظلا ناكو ملع، خويشو بهاذمك ، نييداشر واإل نييولعلا عارص

أ رقتسا ىتح رجاهف ، هوبراحو عيمجلا ه قياض ،" بيذهتلا " اهمس ا ةديرج ردصأ ،

." فاقح يفبالداأل وأ مامه " ىلو األ هتياور فلأ دق اهلبق ناك . ةرهاقلا يف ًاريخ

"و يلجتملا دبع ةجوز "و" مئاه نادفلج "واسإالهام"و" يف هانفرع يذلا ريثكاب

يهو ،" بيدوأ ةاسأم هللا"و" رمأب مكاحلا "و"رس دوعوملا نوعرف "و" ليسغلا لبح "

نأ لبقو . ينيطسلفلا بعشلا ةاسأم ىلع ةروطس األ طاقسإ لواحت ةيحرسم

ةطلسلا تاسسؤم هيلع هتضرف يذلا يعادب اإل راصحلا قزأم نم ريثكاب تومي

نم يل ريخ ، تومرضح يف منغ يعار نوكأ ً:"ألن ئاقال خرص ، اهنيح ةيفاقثلا

ماع ملا علا اذه نع يمرضحلا منغلا يعار لحر .." ةرهاقلا يف تيمملا تمصلا اذه

. هتاباتك ايانث يف بجي امك رهظت لم يتلا نيزحلا رجاهملا ةصق ًاكرات ،1969

يذلا ، تومرضح ءابدأ ميركت عورشم نمض ماسولا ةينميلا ةلودلا هتحنم ًاريخ وأ

ىلإ ةفاض )،باإل فورعملا رعاشلا ) راضحملا ركب وبأ نيسحو ريثكاب د محأ يلع مض

. نابصلا رداقلا دبع بيد األ خرؤملا و ثحابلا

دعب، ام يف هيلإ دوعأس عئار رصق ةنيدملا لخدم نم نيميلا ىلإ ذإن، ميرت هذه

. سانلا ب ظتكت يتلا ةحاسلا ،مث يبارت رمم مث

عإ ةلمحب موقت تافظنملا تاكرش ىدحإ أن تملع . ةمحزو زئاوجو ، توص تاربكم

رايتخا مث نمو ، ماقر األ عيزوتو جتنملا عيب دعب زئاوجلا عيزوت قيرط نع تان ال

.( جتنملا ب فيرعتلا نم عون ) نيظوظحملا

يف ،مأالً ةرايسلا لوح نومحازتي سانلا ًادج،و ةيداع زئاوجلا نأ يه ةياكحلا

. ةصيخرلا زئاوجلا هذه ىدحإب زوفلا

بلاالد. هذه يف اذهاإلبقلاإال َ ري مل هنإ تان اإلعال ةلمح نع لوؤسملا يل قلا
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. اهيلع نوقباستيو ، ًامئاد ةصرفلا نع نوثحبيو نوصيرح موقلا ؤهالء

هنكل ًاضي، أ ًامخفو ًاريبكو ضيبأ ناك ، ناجرهملا ةمحز نع ينلهذأ يذلا رصقلا

. ةنيدملا ةطرش مسقو ، رمتؤملا بزحل ًارقم حبصأ .إذ لهلهم نيزح

ًادج،م ةذافن انه ةعمجلا ةحئار . ةعمجلا سب مبال اوداعو ، ةحاسلا نم سانلا ضفن ا

. ةئضوتم هوجوو ، ءاضيب ًامئاد تايقاطو ، ةفيظن سب ال

، باقرلا يطخت لواحأ . دادحلا اإلمام حتف دجسم ، ةحاسلا نم اآلرخ بناجلا يف

صخش فلأ نم رثكأ ألىر تفتلا األلو،و فصلا تلصو ، نآرقلا نوؤرقي عيمجلا

صخلم . ةرهاط ةيكئ مال ةينوفميس عنصتل مهتاوصأ طلتختو ، ًادحوم ًايز نودتري

. ضايب درجم يقابلا .و كلذك تنك يدحو ، دوسأ تنك يننأ ثدح ام

حاسفإو هيدي سمل ىلع نوقباستي عيمجلا ، ًاروقو هكالً ناك يوحن هجتي يذلا

األ مهيف ،مبن عيمجلا سوؤر ىلع تاكربلا ناعزوتو ناشعترت هادي . همام أ قيرطلا

. ءيضملا لهسلا ذها يف ديحولا دوس

." هللدمحلا ": نيدتم األفل ددرف هلل"، دمحلا قلا:" ةعمجلا بيطخ

نم نكمتأ مل ألينن يكبأ نأ كشوأ انأو ، هنوكراشي ضعبلا ،و يكبي ةعمجلا بيطخ

هينعي ناك ام اذهو ، هضيقن انأو ءيش مهنأ ترعش ًاضيأ ،وألينن مهتكراشم

قلا: امدنع يحزارلا ميركلا دبع

يكبت تنأو .. نولتاقتي

كحضت تنأو .. نوحلا صتي

ىأنت تنأو .. نوبراقتي

كدحو تنأو .. نودحوتي

. ميرت ىلإ ال كملا نم تومرضح عم يتاسأم هذهو ، يدحو انأو اودحوت دقل : لعفلا ب

نم قلطنت فوصتلا قبعو ديشان األ تاوصأو ، نوقناعتي اوناك ةرشابم الة صلا دعب

. اهديدج نع نلعت ليجستلا حمالت ثيح ، تيساكلا ةطرشأ

ناك يضاملا يف . ملعلا ةطبرأ اهيفو ،( تعمس اذكه ) ًادجسم 360 ةنيدملا هذه يف

. تامدخلا ريفوت نم ةطبر األ تنكمت ،واآلن هيديب هماعط عنصي طابرلا يف بلا طلا
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ايسينودن وإ ايقيرفأو تومرضح نم بلا، 1400ط نم رثكأ ىفطصملا طابر يف

ملاالوي. رزجو

بلا، طلا هملعتي يذلا األلو سردلا نع ينوثدحيل يلوح اودشتحا دق ةبلطلا ناك

." ةديمحلا "األخالق األبد وهو

، خيشلا و ملعلا سدقيو ، متشي وال اهيف بلا طلا بسي .ال لماك رهشل دتمت دق ةرتف

ةيم. اإلسال رئاعشلا ميقيو

نوثدحتي مهنأكو مهخيش نع ثيدحلا ىل ،عو يتلئسأ عىل ةباج اإل ىلع نوقباستي

. ضيبأ يفارخ قولخم نع

بقلملا ، يدنكلا ىيحي هللانب دبع تاكرحو نيدت خيراتو ، ةحرضأو ءايلوأ ءاهقف

تعجارتو ، رانلا ك ترشتنا يتلا ةيضاب باأل تومرضح ىلإ ءاج ، قحلا بلا طب

. ريرم يهقف عارص دعب دامر ىلإ تلوحتو

ةقرسو ، اهيلع ةطمارقلا موجه بقع ةكم نم رف دقف ، رجاهملا ىسيع نب دمحأ امأ

. ءايلو األ مهأ دحأك ًارازم هربق حبص ،أو تومرضح ىلإ دوس..رف األ رجحلا

. تومرضح يف نويولعلا بستني رجاهملا ىلإو

.. فاكلا لآ دارفأ دحأ هانب يذلا عئارلا رصقلا لوخد ّيلع ناك ميرت ةرداغم لبق

ام فاعضأ نوكلمي مهف .. تومرضح يف رارقلا نم ءزج اهل ناك يتلا ةرس األ هذه

. ةيريثكلا ةلودلا نيط سال ضعب هكلمي ناك

ًاطاقسإ ،" تومرضح يشتدم " امس ةلا حرلا دحأ مهيلع قلطأ نيذلا فاكلا لآو

، امور يف يسايسلا رارقلا نم ًاءزج كلمت تناك يتلا ةيلا اإلطي يشتدم ةرسأ ىلع

. ةورثل الاهكا تما ساسأ ىلع

ةليل هيف مونلا تينمت قدنف ىلإ هليوحت متو ، ةدحولا دعب هباحصأ ىلإ رصقلا داع

رزج يف الت جملا و فحصلا نم ددعًا ردصي ًايرث تحبص أ يننأب اهيف ملحأ ، ةدحاو

و لا مجلا و لا ملا عنصت يتلا ةرس األ هذه دارفأ دحأ لعفي امك ، ةروفاغنس وأ ملاالوي

. ةماخفلا

. رركتت تأدب ضر األ هذه ،ذإإن ديدج نع ثحبلا لواحأ انأو رصقلا ةحاس ترداغ

ىلإ ةفاض يلا،باإل ملا رجهملا الت يوحت نورظتني سانأ ،" روصق ، نيدت " املس

. ليخنلا
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)،وأ تبجحت اهنظأ ) انلوصو دعب اهرأ ملو ، تومرضح يف تهامت يتلا انير ام ىتح

دوعنل ، فاكلا رصق نم يجورخ روف اهتيأرو ، اهقيفر عم قدنفلا يف اهتيأر ىرخ

. ةدحاو ةرايس ىلع نوئيس ىلإ

ليصافت قدأ اهيف بتك امهيدلو قاال)، اذكه ) تومرضح نابحي ناينامل أ امهنإ

. ناسن واإل ايفارغجلا و خيراتلا يف تومرضح

راوح ناك ًائيش. امهنم مهفأ ملو ، اهييقيسومو اينامل أ ةفس فال نع ًاريثك انثدحت

. ناشرط

يوذ نامل األ ةيرصنع نع يتعانق يف ريكفتلا ديعأ عجالين ان، فيلأو ان عضاوتم

. قرز األ مدلا

دق ةينامل ةاأل حئاسلا تناك . ةثيدحلا اينامل أ ةفس فال نمآءار ًاضومغ دشأ امهتغل

، مامت ، تومرضح ": ةلئاق ةيبرع نم اهيدل ام لك تعمجتسا امدنع ًانسح تلبأ

. ءيش لك اذهو ." ءوده ، بيط

ةنيدملا اهتيأ ءاقللا ىلإ

ةرارحلا ةجرد نكل . تاق اياقب يرتشنو ، ءادغ اياقب لوانتنل نوئيس ىلإ اندع

ةجردل ًايوق هريثأت ناك ،ذإ نيوره ةعرج لوانتي نمك تاقلا غضمن انتلعج ةيلا علا

." مامت تاك، "هوأ، ديدرت نع فكي مل ينامل األ ةجاوخلا نأ

ةيمنهجلا ةنيزختلا هذه دعب هل ثدحيس ام اهتعاس يردي نكي مل نيكسملا

.( ةياغلل ًاجعزم ناك هلألهن ثدحيس ام قحتسي )

كانه لمعي يذلا يقيدص انينثتسا اذإ اذه ، تاراطملا هلعالةقب سيل نوئيس راطم

سيعت يتلفس إ قيرط كلذكو ،( تاراطم يف إال لمعي ال (ألهن ةبقارملا ربج يف

.( طوبهلا يف هبرجأ لإلقالع(مل حلصي

ًائيش ظفحي ،ال تاقلا بئارض يف لمعي هنظت لجرو ، ةهلهم دعاقم درجم يقابلا و

تأدبو ، تعلقأ ةرئاطلا ،ف ءيش لك مغرو ؟". ةطنشلا يف يللا اذه شيأ " ىوس

اذه؟ رايط .يأ يتيرق قيرط هبشي يعرف قيرط يف رفاست

ة حاسم راوج ىلإ ةذفانلا ،و ةذفانلا راوج ىلإ انأو ، يراوج ىلإ ريزواب يلع ناك

يف الةيب طلا تاميخملا دحأ نم هرارف ةصقو ريزواب نع ينتلغش يتلا بعرلا
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.." ًارجات تحبصأ ، يتسارد تلمكأ اهنم:" ض نم ىرخأ ءايشأو يتا، نينامثلا لئاوأ

، ةيتاذلا هتريس درس ريزواب يلع لصاوي ؟). حبصيس هنظت اذام : يمرضح )

الق طإو ، هتلوهكل رصان يلع سيئرلا بلق قر فيكو ، هدلا و لا قتعا ليصافتو

." ةبرغ ةبرغلا لظت ": ةرابع لك رخآ يف ددري ناك . هحارس

اهآ. : ًاددرم يسأر زهب يفتك أ تنك . ةدحاو ةملك لقأ مل عبطلا انأب

ىتح ليصافتلا ةيقبو يسيئرلا كرحملا بيصي لطع نم بعرلا يف قرغلل دوعأو

زاهجو اريماكلا عايضب ةثراكلا عوقوو ، ةيلبجلا ممقلا بإدحى ةرئاطلا ماطترا

. يتفيظو كلذب دقف الع،فأ طتس واال ليجستلا
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.. ءاعنص

ةبيط لا ملا ألله امزتلا

يعامجلا رارقلا ةنيدم ءاعنص . نميلا باب نم لوخدلا لبق كءازجأ ململت نأ لواح

. بحلا و ةعيبلا و برحلا و نيدلا يف عيرسلا

األ لسكلا نمدأ نأ دعب جورخلا نم نكمتي ملو ، هتلخد امم رثكأ خيراتلا اهلخد

. يطارقتسر

ثيح ة، نامريطلا بلق نم يسايسلا رارقلا ذختت تلظ يتلا ةللدملا ةنيدملا اهنإ

. لئابقلا لا جرل ليصافتلا كرتتو ، برحلا ررقت اهنإ . رخبملا ءاملا و تاقلا

، هتدع ناضمرل نودعي عيمجلا ناك ، ةنيدملا هذه نم رخآ لكشب تبرتقا امدنع

الةوو وقبلا ةسوبنسلا ك ناضمر ةمعطأ ًاصوصخو ، هتانوكمو ماعطلا مزاول ءارش

. رئاصعلا عاونأو يناورلا

يروس اهدوقي ةيبنجأ ةرماؤمو ةمداق ةي داصتقا ةعرج نع ثيدحلا ناكو

االت. يتغاو بيرخت تايلمع ليصافتب فرتعاو هيلع، ضبقلا ءاقل متإ فرتحم

ةنيدم ءاعنص ىقبتو ، نوجرخيو نومسقنيو ءاعنص نولخدي نيذلا كئلوأ نوريثك

. مسقنت وال رركتت ال ةيئانثتسا

نومجنملا بذك

، ةيلبقتسم ألاهن اهتفرعم نكمي ال ءايشأ ةفرعم تلضف ، نميلا باب زواجت نأأ لبق

يه ، فرعت اهنأ يعدت ، ضومغلا و مدقلا يف ةلغوملا نيعلا تاذ زوجعلا اهدحو

." ةلبنتم " ةجاردلا ةغللا يف اهتفصو اهمسا نكل ، ةفارع

موقتل 20يراالً لباقم ءايربكب اهلمع يدؤت ،إاهن فلزتت وال وجرت ال زوجعلا هذه

: ىنميلا اهنيع هبشت يتلا ةيرحبلا فادص األ كيرحتب

. كنوهركي سانأ كانه وه: هب ينتربخ امأ لوأ

. يننوهركي سانلا ألنلك كلذ -أملع
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. ءاينغ نماأل نوكتسو ، عاجشو ميرك تنأ : تلا ق

اذهاأللم. لك ينتبهوف ةميرك يتلا تنأ : يسفن يف تلق

؛ نينثا ىلإ رطشنتس ، ةللدملا ةعئارلا ةنيدملا هذهل يسيئرلا بابلا مامأ فقت امدنع

ـ20. لا نرقلا يف ،واآلرخ ىطسولا نورقلا شيعي امهدحأ

ب محدزمو حوتفم ميظع باب هطسوتي روس .. عئارلا يبرحلا يقرشلا ميمصتلل اي

. ةفرايصلا و نيلوجتملا ةدرخلا و سب ملاال ةعابو سانلا

وأ ةيبنجأ ةلود سيئر تسل .ألكن لخدتل نميلا باب حاتفم ىلإ ةجاحب تسل

. حاتفملا اذه كوحنميل ةيبرع

هذه نوروزي نيذلا ءاسؤرلا مظعم ،ألن ةغلا ب ةريح يف تعقو دق اهتظحل تنك

.. اهحاتفمب نودوعي ةنيدملا

، حيتافملا ددعتل ببس نع تثحب .. ًاحاتفم ـ20 لا تزواجتو حيتافملا تددعت

: يسفن يف تلقو ، تلشفف

( ًاعبط األوالد(أوالداألةمئ ةرثكلو مهب، ًاصاخ ًاحاتفم نوعنصي األةمئ ناك امبر -

رخأت ام إاذ ىتح . خسنلا تارشع ىلإ يلص األ حاتفملا خسن ىلإ نوؤجلي مهنإف

صاخلا هحاتفم هتزوحب نوكي ، ةنيدملا راوس أ جراخ تاق ةسلج يف ءارم األ دحأ

حتفيف هل؛ حتفي نم دجي ال ون،وأ مئان مهو سانلا جعزيو بابلا قدي ال ىتح

يل. ليخ اذكه .وأ لخديو ليللا نم تقو يأ يف بابلا

نييسايس وال ءاسؤر ريغ نوحبصيس بناج األ ءاسؤرلا ؤهالء نأ وه يناثلا ببسلا

يفأ ةفرغ دجي نل امبرف ، داعو ، ةينميلا ةمصاعلا ىلإ مهدحأ قوشلا زه ،وإاذام

إالنأ هيلع امو هعم، صاخلا هحاتفم نوكيس . ةديدجلا ءاعنص يف قدانفلا دح

. ةرسمس برقأ يف مونلل بهذيو ، نميلا باب حتفي

ةريثك ءامسأ يتركاذ ىلإ تزفق نيتوطخب تلخد امدنع ، ةياغلل محدزم نميلا باب

. ةبقاعتم ثادحأو

.. اوجرخ ىرخ األ باوب األ نمو واألةمئ، كولملا تارشع لخد انه نم

، ةنيدملا مشلا يف تيب آرخ دنع ىهتناو ، ةرداصملا و بهنلا خيرات أدب انه نم

. نيريثك ءايرث ددجًاوأ نيدرشم ًاعناص ، ديدج نم دلويل
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. نيعماطلا مئاوق ىلإ هتفاض إ نكمي ام لكو لا، وملا فحتلا ةنيدم ءاعنص

يف مكحتت ةديدج نكامأ نع ثحبت تناك يتلا ةطنزيب نم رمأب شابح األ اهلخد

برعلا بذج ليبس يف نوركفي اوأدبو ، ةنيدملا اوبهن .(573-525) ةراجتلا قرط

. ةرايزلا و ةرجاتملل ءاعنص ىلإ

ينعت يهو ، ايسكلا نع ةفرحم ةملك سيلقلا ) سيلقلا ءانب ةركف تفاطف

ةكم ةسفانم نم أرثك ًائيش سيلقلا ءانب نم شابح األ ديري نكي )..مل ةسينكلا

. ةماخفو مجاالً رثكأ ةديدج ةبعكب

سيلقلا رغقة

روس اهلوح ةلا، ببزلا ةئيلم ةرفح تدجو ، سيلقلا نع دعب ام يف تثحب امدنع

اإل خيرات "،و ةمصاعلا ةنامأ تازجنم نم سيلقلا رغقة روس " بوتكم حيبق يرجح

. هركذأ دعأ مل يذلا زاجن

اآل ىلإ دجأ ملو ،" سيلقلا رغقة" يح ؛ اهمساب ىمسي يح بلق يف عقت ةرفحلا هذه

اوماق دق نيريثكلا نأ ىلإ دوعي ببسلا نأ نظأو ،" فاقلا رغقة"ب اهتيمستل ًاببس ن

. سيلقلا بهذ نع ًاثحب رماألماي ىلع رفحلا ب

، يروغلا ةوصنق مايأ ، ةسكارجلا ةداق "،أدح يابسرب " اهمحتقا 932ـه ماع يفو

8آ لمحب اهرداغ لاإهن قيو ، رهاط ينب كولم دحأ ، باهولا دبع نب رماع لتق امدعب

. لمج الف

، ةنيدملا ءايرث أل ةيطارقتسر األ مهتاداع اوعابف ةرم، نم رثكأ كارت األ اهمحتقاو

. مهتدلج ينب دض برحلل اهئارقف ذخأ اولواحو

كلهو ، يسرلا مساقلا لآ ةرسأ نم ، نيدلا ديمح نب يلع اهمحتقا 1322ـه ماع يف

ًافلأ. 40 نم برقي ام ءاعنص لهأ نم

ىيحي نب ليعامسإ هداق يذلا مظنملا بهنلل تضرعت ثيح ،1948 ماع ناك مث

. ىيحي اإلمام لتقم دعب 48 ةروث لشف ،رثإ نيدلا ديمح

كرتت ةريطخ ءايشأ ررقتو ، ئداهلا جازملا سوقط لك سرامت ءاعنص يه اذكه

. لئابقلل اهليصافت
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ةوطخ تبكتراف ، يتركاذ يف محازت ، بهنلا و مدلا و كولملا نم دشحلا اذه لك

. ةفرايصلا و نيلوجتملا ةعابلا نيب يسفن ألدج ىرخأ

،وأ سمشلا ءارو نم ةمداق ةلمعتسم ةرتس ءارش كناكمإب نميلا باب نم انه

نم رثكأ ذنم دوس األ تينارجلا رجحلا ب فوصرم ناكملا اذه ودالر. نويلم يرتشت

ةقطنملا ،إهن ءيش لك عيبي انه لكلا . ةميدقلا ءاعنص عراوش نم هريغك ةنس، 100

. ةنيدملا بلق ىلإ لصيل مشاالً دتمي يذلا " حلملا قوس نم" ىلو األ

ابوروأ برغ نم نوحئاس .. ةيبنج األ هوجولا رركتت محدزملا طيرشلا اذه يفو

ريوصتلا ب نوموقيو ، ءاعنصل روص ، بايث يلح، ؛ ميدق وه ام لك نورتشي ، اكيرمأو

، اذهك ماحز يف ةقرس وأ وطس ثودح نود ، ةفرايصلا ىدل مهدوقن لا دبتساو

. كيلا عصلا و صوصلل ىوأم ىرخ بلاالداأل يف هلا ثمأ نوكي ميدق يح يفو

حلملا قوس يف

رركتت ةدحاو ةعلس عيبتو ، ةريغص نيكاكدلا دجت نميلا باب دعب حلملا قوس لوأ

ةيراجت ةقطنم ًادج،ألاهن ةعفترم انه راقعلا راعسأو ، نيكاكد 10 نم رثكأ يف

. ةياغلل ةطشن

لكف ، علسلا عيب ثيح نم ام، دح ىلإ ًامظنم حلملا قوس لعجت ةسناجتم تادحو

،مث رمتلا وأفالً ، ةسناجتملا علسلا نم ةعومجمل وأ ةنيعم ةعلسل صصخم ناكم

. اذكهو ... ةشمق )،فاأل زوللا و بيبزلا ) تارسكملا ،ف ةميدقلا يلحلا و فحتلا

لهأ يقاب نع نوزيمتي مهو ، ةميدقلا ءاعنص لهأ نم حلملا قوس راجت مظعم

،أل لماعتلا المو كلا ديلا قتب " ًامازتلا " لقأ إمهن ثيح نم " قوس "وأالد مهنأب ةنيدملا

صال نيب عمجيو ، ًاركبم ىدغتي انه رجاتلا . مهريغ نم نيرخ الًاطباآل تخا رثكأ مهن

أدبيو ، رخبملا ءاملا هعم ذخأيو ، تاقلا ىرتشا دق اهلبق نوكيو ، رصعلا و رهظلا يت

، يلحلا و فحتلا و ةيوديلا تاعونصملا نم ريثكلا نورتشي انه حايسلا . نيزختلا

فحتلا هذه نم %60 نأ ةعلسلا هذه راجت دحأ ينربخأ ، ًانايحأ ةيلا يخ راعسأبو

. ةميدق تسيلو ًا، ثيدح غشالً تحبصأ ةنيزلا تاودأو

ساحنلا ةرسمس ىلإ
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لك هذهك ةنيدم يف . يسفن نع ثحبأ ،مأ ءاعنص نع ثحبأ له يردأ وال يشمأ

رخآ ًائيش يرتشت ،فال ةقيتعلا كئدابمب كركذي بيج لكو ، ءارشلا ب كيرغي ءيش

. ةليخبلا ةللدملا ةنيدملل روصو تورك ريغ

بناج (األ حايسلا ب هباب محدزي قباوط 3 نم نوكتي ميدق ءانب مامأ يسفن تدجو

." ساحنلا ةرسمس " اهنإ ..( ًاعبط

يف ء فدلا نم ًائيش مهل رفوتو ، ءابرغلا لبقتست ءاعنص يف ةرسمس رهشأ تناك

. لخبلا و دربلا نم رثكأ ًائيش فرعت ال ةنيدم

ةداعإ دعب اهحاتتفا ،مت ةنسلا هذه نم سرام 19 يف ًاديدحتو ،1988 ماع يف

عيبت اهنإ . ةيوديلا تاعونصملا عيبل ًاقوسو ًايميلعت الً غشم حبصتل ، اهميمرت

ىلع ةريغص نيكاكد . نورتشي مهدحو بناج األ نكل ، عيمجلل ةميدقلا تاعونصملا

و ريمحلا ) تاناويحلل ةحاسلا تناك امبر ، ةحيسف ةحاس ىلع لطت قباطلا بناج

. ًاعبط مونلل ًافرغ تناك نيكاكدلا )،و لويخلا و لا غبلا

يتداعكو . ءاعنصب جيورنلا ريفس ،" ردراج نوف " ديسلا ميمرتلا ةداعإ عورشم ىنبت

يضاوعلا دمحأ امقهلا ددرأ طقف تنك ًائيش. ِ نتقأ ملو ، ةرسمسلا ترداغ

: ريبكلا رعاشلا

بشخلا و تاعبقلا و راجح األ نم ةيروح األحالم. نم يدم ساحنلا ةرسمس "

." ىفقملا

." ةنيدملا ةهجاو تايتفلا لمجأو ساحنلا ةرسمس ءامس األ لمجأ "

ريبك ءيش لك

. لحارم ةدع ىلع ينب يذلا ريبكلا عماجلا سلجي ، ًامامت ساحنلا ةرسمس برغ

هذه نيبو ، اهفارطأ نم يقتلت الت يطتسم 4 وهف لثم، بيرغ ىلع بيرغ عماجلا

باب ربع لخدت رخآ ىلإ ليطتسم نمو ، ةريبك ةحوتفم ةحاس ةعبر التاأل يطتسملا

ىورأ هتنب ، نييحيلصلا دهع يف إال عماجلل يقرشلا حانجلا َ .مليُنب ريغص

ناصحلا َ رأ مل (انأ ناصح ةودح لكش ىلع اهلبق ناكو ، يحيلصلا دمحأ تنب

اال ءانثأ ماعلا يبعشلا رمتؤملا تاقصلمو نويزف لتلاي يف إال ةقيقح يتايح يف

.( ةريخ األ تاباختن
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، ةريبك ةبتكم ريبك، سانلا نم هلخدي يذلا ددعلا ام،و دح ىلإ ريبك عماجلا

نماألفطلا. ًادج ليلقو ، نسلا وريبك اهب أرقي ، ةريبك اهفحاصمو

بهاذملا ءاوس ، تبقاعت يتلا بهاذملا ةسردم وهف ؛ صاخلا هقبع ريبكلا عماجلل

. يوداهلا بهذملا وأ ةينسلا

فون ،األ ةيطارقتسر واأل لخبلا و واألةفل بهذملا ةنيدم ، ةنيدملا ءايح أ يف رودأ

واألرس ةيصوصخلا ةنيدم . نولملا جاجزلا و ليمجلا صجلا .. ةفوقعملا ةخماشلا

تيبلا اولوحو ، اهجراخ ًاتويب اونبو ، ةنيدملا راوسأ اورداغ ءاينغ األ مظعم .. ةريبكلا

و خيراتلا يف مونلا لباقم ريثكلا عفدي نأ حئاسلل نكمي ثيح ، قدنف ىلإ ريبكلا

ربكأ يف تمن دقل : قيدص أللو لوقيو بالهد ىلإ دوعي هنإ . رارس صواأل جلا

ملا. علا يف يخيرات فحتم

ةصاخ تاداع

أ قطانم نم نيمداقلا ءامعزلا عنصت ًامئاد يهف ، ةماعزلا ب ةنوكسم ةنيدملا هذهو

دعب. ام يف نمثلا عفدتو ىرخ،

، ةريبكلا نطبلا اذ لجرلا دجت .. ًاعيمج سانلا لقاع وه لقاعلا ، تاراحلا يف ىتح

وأ ةقامح بكتري لفط يأ بقاعي ، جرختلا ءانث أ ةطرشلا ةيلك طالب ةيشمو

. بغاشي

ب يرسأ ءامتن ..اال هيلع فراعتم اذهو ، عيمجلا لبق نم رابكلل وتوقري مارتحا كانه

. ةريخ األ ةبترملا يف يتأتف ةيبزحلا امأ ة. راحلا اهدعبو ، ةلشلل ىلو،مث األ ةجردلا

، نفلا و رعشلا و هقفلا يف ثيدحلا ،و تاقلل ةفورعم سلا جمو ةدودحم تاعومجم

حأالم ىلإ دولخلا و تمصلا سدقت يتلا ةيناميلسلا ةعاسلا ،و رخبملا ءاملا ثيح

. هسيباوكو تاقلا

نأ يناعنص نم رظتنت ريبك،فال ٍّ دح ىلإ مهسفنأ ىلع نوقلغنم ءاعنص لهأ

تاق ةسلج ىلإ كوعدي امبر . ةقادص نرق فصن دعب إال ءادغ ةبجو ىلع كوعدي

. عبطلا ب تاونس 3 ةقادص دعب

ماعط إل ءانإ هنظت يراخف ءانإ يف يتأت ةتلسلا دجت كلذل ، نيرذبم ريغ مهو

.( قوذو ريبدت ليلد وه ام ردقب ، لخب ليلد سيل اذه )، ريفاصعلا
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. مهئاسن ءاضر ،بوإ يئانغلا رعشلا ب مامته ،واال نسلا رابك ةصاخ ، عبطلا ةدح مهيفو

والوالد" نيسرع "

. ةرباجملا و لا فتح ولاالةدواال سوقط نم ًاموي 40 دعب لجرلا هلوقي يناعنص لثم

مايأ 3 وأ نيموي لك ةنس. 40 هيت دعب ليئارس إ ينب نم رثكأ ًاكهنم اهدعب جرخي

ام كارد اموأ ، مامحلا اهرخآ . ةدلا ولا وسالةم دولوملا ب ءافتح اال لحارم نم ةلحرم

مقن ةبرتأ مكارت نم ينحيري مامح نع ثحبأ تارملا ىدحإ يف تبهذ ؟ مامحلا

ريس ّيلع:" نوبذكي هنع،واألفطلا ثحب أ تاعاس تللظ .. يتركاذو يهجو ىلع

عطقت كلعجت ات داشرإ .."... ادعبو هبنج نم فلخ ريبك توناح رسبت اناه نم

هنع. ثحبت يذلا ناكملا يف نوكت امنيب ، ةريبك تافاسم

امبر يسفن يف تلق ، بابلا ىلع ًارسكم ضيبلا ناك . مامحلا تدجو يننأ مهملا

. هضعب هنم طقسف ، نخاسلا ءاملا يف هقلسيل ًاضيب هعم رضحأ دق مهدحأ نوكي

ءاسن طغلو تاوصأ األمام، ىلإ نيتوطخ ، هتياهن ىتح يرجحلا ّم لسلا تلزن

. هباوب أ قسفأ نم خيراتلا لخد وأ ةدحاو ةوطخ يمامأ نأ تكردأ ، بيقابقو

مهضعب زفاقتف ب، ابلا ىلإ تلصو ىتح ،ّ يلجرو ّ يديو يهجو ىلع تعجر

. عفصلل دعتست يدي ،واأل متشلا أدبو ،( تلخد امدنع اوناك أني يرد (الأ ةرايسلا نم

؛ يهجو يف مهدحأ خرص . يئاسنو يلا جر ان؛ مسق مامحلا نأ يردأ ال إينن تفلح

؟.. رسكملا ضيبلا رسبت ام ىمع أ تنأ

يتلا دلاة ولا ةأرملا دعب رسكي ضيبلا نأب اهدعب عنتق ملوأ .. ةبوجعأب مهنم توجن

نولفغملا ئطخي ال ىتح رسكي ضيبلا نكلو ، دسحلا و نجلل ًاداعب ،إ مامحلا لخدت

يلا..! ثمأ

الب كلا باين أ

ال اممو سالةل. ىتحو ، قوذو ةفاقث نم ألرثك يمكارت هنكل ، يداح أ عمتجملا اذه

ضعب مهنم تقرسو ًا، هوجوو تاربخ مهيل إ تفاض التأ وحتلا نأ هيف كش

ريثكلا ضعبلا رسخف ةي، عامتج اال ةبيكرتلا يف ترثأو ، ةئيسلا و ةديمحلا تاداعلا

فئاظو نوريثكلا حبرو األةمئ، لبق نم مهل ى طعت تناك يتلا تازايتم نماال

. ةراجتو لمع صرفو
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نوفظوم مهنع دبالً لخدو ، ةديدجلا ةنيدملا ىلإ اوجرخ ددجو ىمادق ءايرثأ

نع نوثحبي ، ابوروأ نمو نميلا نم نوقشاعو ، ضفخنم راجيإ نع نوثحبي

يتلا روصقلا هذه . ةقهاشلا ةيداح األ ينابملا هذه نكسي يذلا قهاشلا خيراتلا

. نامريطلا ) نامريطلا لك ( باوب األ سفن ، تاهجاولا سفن ) ةنيدملا هذه يف ترركت

سأر لعجي نامريطلا اذه ، تيبلا يف ةفرغ ىلعأ وهو ،( فلصلا و ةليقلا ناكم

الب. كلا باينأك ينابملا ودبت . ًاببدم ىنبملا

: قدنخلا في هناكم نم ءاعنص هللا هارأ امدنع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قدص

الب". كلا باينأ اهنأك ءاعنص روصق تيأر "

نتفي ال ىتح نادمغ رصق مدهب رمأ قيلاإهن يذلا نافع نب نامثع هللا محرو

. سانلا

ىري ىتح ، جاجزلا ب فوقسم هيف قباط رخآ . ًاقباط 20 نم رثكأ رصقلا اذه ناك

. ليللا يف موجنلا بقاريو ، ًاراهن هتفرغ يف ٍ قلتسم وهو رويطلا كلملا

. ةعينملا هراوسأ ىوس ةايحلا ديق ىلع هنم دعي مل يذلا رصقلا اذه لوخد تلواح

ىمسي ناك ءزجو ،( شيجلل فرصي يذلا زبخلا )" مدكلا تيب " ىمسي هنم ءزج

الح". سلا رصق "

ةرماؤم تناك ثيح ،1948 ةروث لشفل ةيلمعلا تاوطخلا تأدب رصقلا اذه نم

. بيهرتلا و لا بملا رصقلا ىلع ةرطيسلا نم نكمتف ، ىيحي اإلمام ءانبأ دحأ اهداق

. ًاركسعم حبصأ رصقلا األطالل،ألن بلق ىلإ لوخدلا نم نكمتأ مل

روس. امهنيب لصفي نيتنيدم تناك ءاعنص

... حلملا قوسو ، ةميزخ ،األرهب، يحيلفلا ، رمزلا : ةريهشلا ءايح األ ثيح قرشلا يف

خلا.

. ساحنلا ةرسمسو نادمغ رصقو ريبكلا عماجلا ثيح يقرشلا ب ناجلا اذه

دوهيلا عاق

دوهيلا رداغ امدنع . دوهيلا عاقو ، بزعلا ريب مضي ناك ةنيدملا نم اآلرخ بناجلا
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مهيدل تمكارت يتلا ةضفلا و بهذلا نم ريثكلا مهعم اولمح ، قيرعلا اهعاقو ءاعنص

ي48،و49.قيلاإناإلمام ماع كلذ ناك . ةيفرحلا تاعانصلل مهراكتحا لعفب

رارس أ ءاعنص ءانبأ نم ضعبلا ميلعت مهيلع طرتشاو ، مهلا أوم ذخأب مهل حمس

. مهتنهم

. ةيجراخلا ةرازو ىنبمو ، ةيناعنصلا ةتلسلا معاطم رهشأب اآلن دوهيلا عاق زيمتي

كلذلو ، ةميدقلا ءاعنصب ةيبورو األ تاعماجلا و تاساردلا زكارم نم ريبك مامتها

و نامل األ ديدحتلا ،بو يفرحلا ليهأتلا و ميمرتلا نمأمعلا ريثكلا نونبتي مهف

. تمدهت يتلا تويبلا و ءاعنص راوسأ نم ريثكلا ءانب اوداعأ دقف ون، يسنرفلا

ناك يذلا هاش، ناروت ،أوخ يبوي األ نيكتغط هانب دق يسيئرلا ءاعنص روس ناك

590هـ. ىلإ 580 نم ءاعنص يف ثكمو ، نميلا ىلإ ةيبوي األ ةلمحلل ًادئاق

حتفت تناكو ، ًايسفن اهئانب أ نيوكتبو ، يخيراتلا و ينيدلا اهثورومب ةقلغم ءاعنص

صوصللا و نوسئابلا و قاشعلا للستيف ، ًاركبم اهقلغت نأ ىسنتو ، حابصلا يف اهباوبأ

. نويفحصلا و

تناك امبر ،" فيداقشلا باب ، حبسلا باب ، مورلا باب ، بوعش باب ، نميلا باب "

نويطارقتسر األ اهيمسي ةمهم ءارقفلا اهنظي ءايشأ مكارت نم ريخ األ بابلا ةيمست

. فيداقش

ثيبازيل كإ تحبصأ يتلا ةليمجلا ةكلملا هذه نم ءيشب جورخلا تلواح امدنع

. اهرارس نمأ ريثكلا ةفرعم نم نكمتأ مل ينأ انيزح تنك ،( مكحت وال كلمت )

: امهتفرعم نم تنكمت ناديدج نائيش

و لقبلا ب ناضمر رهش يف راطف لإل ةنيدملا هذه لهأ عفد يذلا ببسل ا يتفرعم .1

." ةضماحلا " ةبلحلا

امدنعو ، ملسملا يناعنصلا باشلا تبحأ يتلا ةيدوهيلا ةاتفلا ، ةميزخ ةروطس 2.أ

. ةميزخ دوهيلا حبذو ، قشاعلا ىتفلا خيبوتب نوملسملا ماق جاوزلا واحال

ةديدجلا ةنيدملا يف ءاكب

قبطي نأ لواحي نمك تنك ، ةميدقلا ءاعنص راوسأ جراخ ةباتكلا تلواح امدنع



LXIX

انأو ّيلع حلت تناك ةدحاو ةركف . نمزلا ربع رفسلا ب ملحيو ،" نياتش "آين ةيرظن

نأ يه ةركفلا هذه . ةديدجلا ءاعنص عراوش ًازاجم تمسى يتلا عراوشلا يف ريسأ

ءاعنص ىوس اهيف سيل ؟ هذه ةمصاع :"يأة قباس يكيرمأ ريفس امقهلا قدصأ

." ةمامقلا و رشبلل عمجت درجم يقابلا ،و ةميدقلا

. ةبآكلا وه ماه ءيش ةفاضإ تيسن كنكل ، ريفسلا اهيأ لعفلا ب يسفن يف تلق

هذهو ، ةياغلل ًارذق ًاعقاو أيقتت تاعولا ،بو ةفصر األ يلتعت ةمامقو ةيئاوشعو ةمحز

. ءاعنص راطم نم هجورخ روف حئاسلا لبقتست يتلا ! ءاعنص ملا عم ىلوأ يه

ام. دح ىلإ ديدج ءيش هركذ قبس ام لك نأ رابتعاب ةديدجلا ءاعنص لوقن

ثيدحلا و مظنملا ءانبلا وحن ءطبب فحزت ةنيدملا ،إالنأ ةعستملا ةيئاوشعلا مغرو

واأل ءارفسلا مظعم نطقي ريخ األ يحلا يفو . يسايسلا يحلا ةدح، ؛ اهفارط يفأ

. نيينميلا ريغ نم نميلا يف نيميقملا و ءايرث

. يفاقثلا و يرشبلا هعونت لكب نميلا نطقي ةميدقلا ةنيدملا راوسأ جراخ نمف

. هيفسلا عقاولا هل دارأ امك عوجيو ، ديري امك دبرعيو ، ديري امك ركفي لكف كلذلو

ةيناضمرلا ءاوج يفاأل نوقفتيو ، ءيش لك يف سانلا فلتخي ةديدجلا ء اعنص يف

. عومدلا و حيوارتلا و دجسملا ثيح ،

نم حاحل إ دعب ناونعلا اذه ىلإ تبهذ :" يروسملا عازه دجسم ، دهاجم عراش "

. دجسملا إمام نورظتني عيمجلا ،و ةياغلل محدزم دجسملا يل. قيدص أمعلا لجر

. يعامجلا ءاكبلا أدبي انهو ، ءاعدلا مث حيوارتلا مث ءاشعلا صالة

، ظحلا ءوسو ةيوامسلا رادق األ تءاش ينمي نطاوم ألينن تيكبو ، ًاعوشخ تيكب

ـ14. لا نرقلا يف سيلو ـ20، لا نرقلا ءاعنص يف شيعي نأ

. توحلا جرب نم ألينن تيكب يننظأ ، ةنطاوملا ب روعشلا و عوشخلا ىلإ ةفاضإو

ىتم اهرداغأ نأ كلمأ ال ،ألينن ءاعنص ًاعادو لوق أل يديب حيولتلا من نكمتأ مل

و حبقلا نع فكت ال ةديدجلا ءاعنصو ًافيض، ينلبقت ال ةميدقلا ءاعنص ،وألن تئش

. عومدلا
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.. ةدعص

.. بضغلا ثاريم

! تاعامجلا ىلإ الت يودلا نم

بجيو ، ةئيس ةداع ءايش األ ىلع ةقبسملا ماكح األ نأ ةدعص كربخت ام غًابلا

. اهنع يلختلا

نأ حيحص . قيرطلا عاطقو رحصتلا يف ةدعص رصتخ أ انأو ءاعنص ترداغ إذ

ةعبر األ تاعاطقلا نأ ىلع ، لئابقلا لا جر مامأ هتيوه زارب إل تارم 4 فقوت قئاسلا

. نايفس فرح ىتحو ةلوغلا ليقن نم نارمع ةظفاحم يف تناك

ةطقن رخآو عاطق لك نيب إذن؟"..ذإإن ركسعلا لعفي اذام ": يراوج بكارلل لوق أ

:" ةيشمعلا " يه هذه ًا... عاطق ىرخأو ةطقن لك نيبو ، ةحلس نعاأل ثحبت ةيركسع

. رفقملا و ليوطلا نايفس فرح ةوارضو ةشحو يهني طيسب عفترم

حنم ضفر امدنع هيقفارمو هليفطو هتجوزو ديقعلا عرصمب " ةيشمعلا " ينتركذ

كئلوأ ؛ عاطقلا لا جرو قرطلا عاطق نيب قراف كانهو ،" فيراصم " قرطلا عاطق

ةداع يهو ، ةيداعم لئابق تارايس نع نوثحبي عاطقلا لا جرو ، نولتقيو نوبهني

مث نمو ، اهقئاسو ، ةيداعملا ةرايسلا زاجتحاب يهتنت ام ةداع ، لئابقلا مدق ةميدق

. رأثلا ديصر ىلإ اهلك ةياكحلا ةفاضإ ،وأ امهنأشب ضوافتلا

لواحو ، لجرلا عم رفاس يذلا يبيرق اهنع ينربخأ ةميدق ةياكح ةيشمعلا و ديقعلا

نم لباوب ةرايسلا اورطمأف ، مهلهاجت ديقعلا نأ ريغ ، قيرطلا عاطق ءاضرتسا

..وال توملا ب رهاظت يذلا يبيرق ىوس اهنم ُ جني مل ةميلأ ةثداح يف ، صاصرلا

ةصاصرلا تبقث يذلا لفطلا : ديقعلا انب ركذت املك توملا ب رهاظتي اآلن ىلإ زيلا

شانح :ام مكيلع بيع ": فقوملل ًائدهمو ًارخاس ضعبلا لوقي ام ةداعو . هينيع نيب

." ةيشمعلا يف

يف ديدحتلا ،بو سمشلا بورغ لبق ةدعص ىلإ لصت نأ لواح تارابتعا ةدعلو

بيئك ىنبم يف ةفرغ ىلع ىوس لصحت نلف ،وإال يحايسلا مسوملا ثيح ، فيصلا

." قدنف " هيلع نوقلطي

نأ ريغ ، مونلا تلواحو ، ضوعبلا شويج تلهاجت رخآ، رايخ يمامأ نكي مل
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أوسأ ة.ام تئابو ةقزمم زبخ ةعطق يننأكو ينتلماع الم، ظلا بحت يتلا ريصارصلا

دلا خو ظفاحملا ىوس ًادح أ اهيف فرعت ال ةنيدم يف ريصارصلا كظقوت نأ

. ينايفسلا

يليبقو ، تامو لعم نهاك وهو ، ةدعص نع ءيش لك فرعي يفحصو طباض يناثلا و

يف ظفاحم ال نأ مغر ًارذتعم هلزنم ترداغ دقف ظفاحملا امأ األلو. زارطلا نم

نع ينربخ دقأ نييدعصلا أدح ناك ةرم. أللو هاري يلا ربيلل هتيب حتفي ملا علا

ىلع ءاضقلا نم نكمت فيكو ، دحاو آن يف هتمارصو ، ظفاحملا أخالق ةثامد

األنم. ةرادإ راوج ًانايح أ ماقت تناك يتلا تاعاطقلا

ندملا ةيقب عراوش نع ًاريثك فلتخي ال يذلا ديحولا عراشلا يف ريست امدنع

ةعلقلا حطس ىلإ دعصتس ، ةميدقلا ةدعص ىلإ يضفي فطعنم ىلإ يهتنتو ، ةينميلا

ةدرلا مجح ىرتس اهحطس نمو ،" ةدعص ةلشق " اهنومسي .. طوقسلل اآلةلي ةعئارلا

محتقي يذلا يسيئرلا عراشلا الع تقا ىنمتتسو ، نوينميلا اهفرتقي يتلا ةينارمعلا

ةدرخو تويزو ةيراجت الت حمو ةبرتأو تارايس شرو فبظاظة. ةلهذملا ةحوللا

. تارم 10 اهرازو ، ايندلا نادلب لمجأ نم اهنإ " ايفاروم وتربل "أ اهنع قلا ةنيدم يف

ىلإ كديعتس يتلا رفحلا ىدح يفإ تعقو وإال ًارذح نك ةعلقلا ملس دعصت امدنع

. ملسلا لفسأ

اهانب يتلا نيزانزلا ب لخادلا نم نطبم مخض ينيط روسب ةطاحم ةعلقلا

، ةعلقلا يلتعت ( جرفم ) ةفرغ ..مثة ةطلسلا ىلع مهدرمت نمث ةيدأت ءانث أ نولقتعملا

وأإمام يكرت يركسع دئاق ليقم .. يئانثتس اال ليقملل حلصتو ، ةدعص ىلع لطتو

ةفاسملا يه مك رعشيو ، ىنبملا و ناسن واإل ضر األ ىلإ ٍ لع نم رظني ينمي

لمع هاجت للملا ب رعشي " ينادمهلا " لوأ ملاالمز .. نيلقتعملا و مكاحلا نيب ةديعب

. ةياغلل رجضم لمع ةعلقلا ةسارح ،إذإن يداع يركسعل حلصي

واآلم حافكلا ب ةئيلملا ةيتاذلا هتريس نم ًاماه ًاءزج ّ يلع صقو نام، لار يل مدق

نمب مدنف :"األ تلق .. رايهن اال ىلع كشوي ليقم يف للملا ىلإ كلذ لك ىهتناو لا،

دئاق مويلا انأ نإ نيع ملاال شهولتق ام ولو . ناريج ؟"،قلا: يمشغلا دمحأ الد

!.. روحم

..ً ال يثم َاهل رت مل يتلا ةدعص كئجافت ًاضي أ ةعلقلا حطس نمو ، ةيفارخ ةنيدم

مالحم تلوح اهنأ ريغ ، ضر األ تاذ مالحم نم ةعطق ، صاخ زارط نم يرامعم نف

تمال تويب .. ةدعص ىوس آرخ ًائيش هبشت ال ةيفارخ ةنيدم ىلإ ةيساقلا ضر األ
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.. ةنيدملا هذه يف ةقهاش تويب ،إذال طسوتم براقتم عافترا تاذ ةقناعتم ةقصا

. ةماخفلا ىلإ هنم ةطاسبلا ىلإ برق أ يكذ بولسأب ةفرخزمو ، ةريثك ذفاون

اهنم رمي ةياغلل ةقيض ..األةقز ليمجلا ماحزلا بلق وحن الً ورهم ةعلقلا رداغتس

.. ةرصخم باوب أمامأ يلا أثم نويلوضفلا و ةفيل األ ططقلا و تمصلا

تاذ نكام األ تلخادت ،وإال ليلد نم كل فالدب ةميدقلا ةدعص زايتجا لواحت امدنع

زئاجعو دودسم قيرط ىلإ يهتني قاقزلا تاذ .. كنادجو يف ةدحاولا ةهكنلا

. باوب األ مامأ نسلجي

تويب نيب لخادلا نم زيامتت ةدعص تأدبو ، نكام األ نيب زيمت ءامس األ تأدبو

. نايع واأل نيفظوملا و راجتلا تويبو ةاضقلا

ةيلعب ًاصاخ ًاعمجت تناك يتلا رصقلا ةراحو طومسملا و ةلطسمو نابيش كانهف

يف نيابتت ةكسامتم تاعمجت .. ءاملعلا و ةاضقلل اتناكف نابيشو توتلا امأ . موقلا

ا مدق وهأ دحاو روسو ةدحاو ةفاقث هب طيحت ًابراقتم ًايتايح ًاطمن لكشتو ، قمعلا

اآلن. ىلإ نمزلا مواقت الزتلا يتلا راوس أل

واألةفل،وألق األةقز جراخ ىلإ ينيطلا روسلا اوطخت نيذلا كئلو أ ًادج نوليلق

لوحت دجسم لوأ رمع نم هرمع .. يبهذملا روسلا يطخت اولواح نم ريثكب مهنم

نب ىيحي يداهلا هانب يذلا ريهشلا يداهلا دجسم هنإ .. ةصاخ ةعماج هبشي ام ىلإ

يداهلا دافتسا . بلا ط يبأ نب يلع نب نسحلا نب ليعامس نبإ مساقلا نب نيسح

.. بلا ط يبأ نب يلع نب نيسحلا اهلهاجت ةميدق ةحيصن نم نيسحلا نب ىيحي

اهيف نإف ، نميلا لا بجب كيلع هل:" اولا قو ، قارعلا لهأ قيدصت مدعب هوحصن

." كيبأ ةعيشو كتعيش

لوصحلا عاطتساو 264هـ، ماعلا يف نميلا ىلإ لصوو ، زاجحلا ب سرلا بجلا رداغ

ىلإ ةفاض ،باإل هتيب لآو يلعل وبالاهئ ةفورعملا ديز نب نادمه لئابق ةعيب ىلع

يف ةلقتسملا الت يودلا ىلوأ كلذ دعب ميقيل وخالن، نم " راحس " ةعيبرلا ةليبق

ىلإ يعيبطلا يخيراتلا اهراسم نم نميلا تجرخ أ ةيهقف ةءارقل سسؤيو ، نميلا

نمث عفد نم نوينميلا مهدحوو هلج.. أل لا واالتتق مكحلا ةصخصخ نم ماع فلأ

الء. برك

اهنم ةديدع تاعسوت دهشو دعب، ام يف روطت يذلا طيسبلا هدجسم يداهلا لكش

ماقأ يذلا وهو ، نيدلا فرش نب يلع اإلمام ةعسوتو ، لضفلا نب يلع ةعسوت

هلكش يف ءاعنصب ريبكلا عماجلا هبشي وهو ،" نيرونلا "وذ ىمسملا عماجلا ةمدقم



LXXIII

. ةعساو ةحاس اهنيب ام يف كرتت يتلا الت يطتسملا وهو ، يسيئرلا

حيرضب ةصاخ ة فرغ ةمث ةنذئملا راوج ىلإو .. ىحللا و مئامعلا و بهذملا ةهكنو

. رصانلا و ىضترملا ك هئانب أ ضعبو يداهلا

يمالهد خيراتو تيملا مسا هيلع بوتكم يرجح حول كهجاوي حيرض لك ىلعو

ىلإ ةمئاق الزتلا ةدعص يف ةداع هذهو ، ةيرعشلا تايب واأل ةيعد األ ضعبو هتافوو

اآلن.

ىلإ أرقيو ، هئانب وأ يداهلا حيرض ىلع ةحتافلا أرقيو ، ًابذهم نوكي نأ رئازلا ىلعو

: حيرضلا راوج

ىيحي حيرض رون تدهاش اذإ

بالعالةم نيقفاخلا تكلم

لكأرم يف يتلسو ىيحيو

ةمايقلا موي ىلإ انب ملي

ةحضاو عمأاهن يتولس " يتلسو " ةءارق ىلع رصم دجسملا مامإو ، لوهجم رعاشلا

و ةليسولا ةلأسم يف ةنماك ،مأأاهن يداع أطخ يف ةيضقلا له يردأ "،وال يتلسو "

مال ليكشت يف ًاماه ًارود دجسملا اذه بعل دقلو ..؟ اهلوح رئادلا يهقفلا الف خلا

و خيراتلا و ةريسلا كانه ناك يبهذملا ميلعتلا بناج ىلإف ، ةينميلا ةفاقثلا حم

. كلفلا ىتحو واألبد ميركلا نآرقلا

ينادمهلا دمح نبأ نسحلا هلبق نمو الم(573هـ)، سلا دبع نب رفعج هيف ملعت

يف .. يروادلا و ديؤملا و ةزمحلا ،و يريمحلا ناوشنو "(280هـ)، نميلا ناسل "

هوا وقفلا ةرامعلل فيثك خيراتو ، ةمخض فحاصمو مئامع هتاقفرمو يداهلا دجسم

. قدصب كب كسمتت ةيميمح هيفو ءايز، أل

ىركذلا يف سطغ

نع يلختلا دح ئماظ نول .. ءاملا ةيمهأب ءيش لك كركذي ةدعص لثم ةنيدم يفو

نيبو ، ءارغإب راجح األ ىلع هطوقس نيب يوضوفلا ءاملا توص لباقم ةمهم ءايشأ

." سطاغملا " يف هنانح
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اهكربو اهدجسم تركذت يتلا يتيرقب ًاصاخ ًامسا " سطغملا " نوكي امبر

. ظئاق وه ام لكو ةريهظلا نم سطغملا يف نوصلختي لوهكلا ثيح ، اهسطاغمو

يردأ نأ نودو ، زجاحلا ىلع اهتعضوو ، يسب مال نع يلختلا تأدبو ، اهدح أ تلخد

محتقاو ملا، علا تاحلطصم لكب ينمتش ه.. سطغم هايم يف يراج ةمامع تطقس أ

ئبخي ال ًاميدق " ًافطعم " ًائيش تدلو نأأًام دقتعأ أهم..ال هتدلو امك ًايراع يسطغم

مئاتش مامأ رفن ًامامت ةارع لا فطأ نحنو ، ةيرقلا ىركذ لبقي ،وال ءيشب هتاءوس

بوجيو ، ءامل يفا اهفذقي وأ انسب مال لمحي ناك .. سطاغملا و كربلا سراح زوجعلا

. نيدراطمو نيحرف ةارع ةيرقلا ةقزأ انب

مضي يذلا ديحولا تسل يننأ تظح ،ال رهظلا الة صل فصلا يف تفقو امدنعو

، فصلا يف نيماضلا يصحأ تحرو ، بارغتس اال تارظن تلهاجت الة. صلا يف هيدي

نانثا ينفداص امدنع ةعاس دعب مهتركذتو ، يبناج ىلإ مهلك . صاخش 5أ اوناكو

. تاقلا ناكد يف مهنم

حماستلا هاجتاب عفدت نأاألماي تفشتكاو بإ، نم كلذك امهو بإ، نم توقملا

ةمزح ىلع تلصح األماي،وإالامل مغر نويقطانم سانلا نأو ، يبسنلا يبهذملا

. ةيناجم تاق

ظفاحملا عم

.. ًاحبش مهتلي نمك ءادغلا عم لماعت أ تحرو ، ةقايللا تلهاجت ظفاحملا لزنم يفو

ه يقفارم عم ىذغتي وه . ءاسملا ذنم ًائيش لوانت ملأ انأو األخالق، ثمد لجرلا

سانلا قلا:" ببسلا نع هتلأس امدنعو . ةتبلا دحأ ةوعد لبقي دايع،وال يفاأل ىتح

" ةطساو " تضفر إاذام ًائيس جرالً نوكأس يننأ ريغ ، يمتاح مركب نوملوي انه

الت يهست ميدقت وأ ءانجس الق طإب هتفايض درأو ، نوناقلا فلا خأ فيضني،وأ لجر

." مهتوعدب انأ موق ،وأ تاوعدلا لوبق نع ةدشب رذتع أ كلذلو ، ةينوناق ريغ

ىلإ لئابقلا ىلإ األنم نم يدعصلا نأشلا لك يف ليقملا ثيدح ّب عشتو

لا. قتربلا عرازم ىلإ تاعامجلا

فاشتكا ةءارب
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بيكرت ةداعإو ، مسرلا ىلع ةلهذم ةردق ةميدقلا ةدعص تويب يف ةركبملا سمشلل

هذه عم ةصاخلا علاالةق تاذ بورغلا لبق سمشللو .. ناردجلا و ناسن واإل نوللا

. يمساب اهفاشتكا ربءاة ليجست يون أ يتلا ةنيدملا

ةنوعرف ةربقم هبشي ام ىلإ اهليحتل ، ناردجلا نيب ىلو األ سمشلا ةعش أ لخدت

ةمحدزملا تويبلا لوحتت سمشلا بورغ لبقو ، اهاياوز ىلع بهذلا ليسي ةمخض

نعاط خيش لوح نوقلحتي ..أفطلا فلكم ريغ ءاخرتس ال دعتست ةيح تانئاك ىلإ

بورغلا لبق .. ءارفص ًا باشع أ ةيفارخلا تاناويحلا نمعطي ءاسن ىلإ .. نوكسلا يف

ىنعملا حرش نع ًامامت زجعتو ، اهليصافت ركذتت ال ةيلا يرس ةحول ىلإ ةدعص لوحتت

. بيرغ و.. درابو لهاج تنأ مك كردتو اهب، رعشت كنأ ريغ ،

دعتست ةيرق ىلإ ، ةيئادب ةركاذ ىلإ .. ةيئاهن ال ةيصوصخ ىلإ نيطلا لوحتي اذكهو

نونهتمي نيذلا كئلو أحالمأ يف ئبتخي ليحتسم ناكم ىلإ .. نبللا ب راطف لإل

. هحم مال ديدحت ىلع ي صعتسي ناكم يف نام نعاأل ثحبلا و لا يخلا

عيشتلا طسب أ

؟ أدبأ نيأ نمو ، ةليبقلا و ةعامجلا يفو ، ىليل مأ لبج يفو حلطلا قوس يف ركفأ

أ ملو ، روسلا ينزجتحا دقل هنع. يلختلا ،و هراصتخا نكمي ال ميدق ءيش ةدعصو

. هيلإ ةدوعلا ب يسفن تدعو نأ دعب إال رداغ

مدقأ وهو ، ةنيدملا ب طيحي نيتم روس يف ةوجف :" نميلا باب نم" تجرخ ًاريخ وأ

روسو ، اهضعب ميمرت ديع ،وأ ةينميلا ندملا راوسأ تراهنا ،إذ اهرخ وآ راوس األ

، حتافلا ينبلا نوللا تاذ ةعئارلا ةحوللا راط إ وهو ، نينسلا تائمب أبعي ال ةدعص

. ركبلا ةنيدملا نبا روسلا نأكو ، روسلا ةعينص لزانملا نأكو

حور يف اهرود بعلت تلظ ًادجسم 27 نم رثكأ نميلا بابو يبرغلا بابلا نيبو

و خيراتلا و صنلا نيب عللالةق صاخلا مهفلا ريدصت ىلإ اهعفدو ، ةيبهذملا ةنيدملا

انه سانلا . يسايسلا رامثتس لال لباق ريغ عيشت ىلإ األرماآلن لوحتو .. مكاحلا

نولجي ءيش لك مغر نولا األرم،والزي شاقن نولبقي ،وال تيبلا آلل نوعيشتي

يبنلا ىلإ هقفلا ةو سايسلا ىدعتي .واألرم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دافح أ ةداسلا

تيبلا لهأ بصاني يسايس ميظنت يف ةدعص لهأ ريطأت نكمي سالهتل،ذإال ءاقنو

. ءادعلا
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. مامته يدجرةباال ةركف " يعيش بزح " ةركف دجي ال يليبقلا ةدعص ناسنإ نأ امك

ةدعص ركتحا دق قحلا بزح ناكل ،إوال ةطيسبلا هتقيرطب تيبلا لآ بحي وه

، ةعيشلا غالة ءاقبل ةحلا ص ةئيبو ، ًايفاقث ًاثاريم األرم ىقبيل هل.. ةقلغم ةقطنمك

نورحانتيو عئاضبلا نوبرهي نيذلا لئابقلا لا جر امهنيبو ، نييفلسلا ةعامج ءوشنو

يف نييفلسلا ،و ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لآ مارتحا ىلع نوقفتيو ، مهنيب ام يف

نامعج عجان ىيحي داقتعا دح ىلع ، هذيم الءتال ؤهو ، هدافح أ كئلوأف .. دحاو نآ

، يسفنلا هنيوكت نم ةليبقلل والهء ثرو ، تاينيسمخلا يف لجر وهو .. يوحلجلا

ثروو يفاألرم، ًاضقانت دجي ال يذلا يفرعملا هماظن نم نييفلسلا و ةعيشلل هبحو

هبشت ضر :األ لوقي .. ةيدودحلا هتئيب نم ضر لأل ًابحو ، ةياغلل ًاعجوم ًامسا ًاضيأ

. ضرعلا

؟! لبقم خيشلا أني

هاجت ًاممي ،م يرهشلا بتارلا ،و ضر واأل دودحلا لكاشمو ،" عجان ىيحي " تعدو

، يعداولا دجسم كانه ..ً ال يوط سيل جامد ىلإ قيرطلا ..و يعداولا لبقم خيشلا

. ةليوطلا مهليوارسو ةمخضلا مهتيذح وأ هذيم تال تويبو

ملأ انأو ، ةرايسلا يف يراوج ىلإ بكارلا عم يدي باأل كابتشا يف لوخدلا ملأأش

هعانقإ لواحأو ، نييفحصلا نع عفادأ طقف تنك . هبضغي ام لقأ ملو ، ةقامح بكتر

. ةقدانز ا وسيل مهنأ

يل دصرتيل ، قئاقد 5 نم رثكأ بغي مل ،إالهنأ ةرايسلا ةرداغم دعب هنايسن تلواح

هنكل ، راذتع اال ديري هتننظ . يعداولا لبقم خيشلا همؤي يذلا الق معلا دجسملا مامأ

نييفلس فرعأ انهإطالًاق".. ريوصتلا عونمم ":ً ئاقال ةوسقب اريماكلا كسمأ

. رخآ نأشف باشلا اذه ،امأ مهفلسأو يننوفلسي نيريثك

يخأ اي تحمس :"ول ميتيلا يلا ؤس عىل ةباجإ ال ماحزلا يفو ًادج، ريبك دجسملا

يف تفقو . مهتيذح أ نوعلخي ،وال نوبيجي ال اذامل يردأ ؟".ال لبقم خيشلا نيأ

يف ةقلمحلا يف ةئيس ةداع سرامأ . رهظلا صالة ألءاد ًايفاحو ًانيزح فصلا

، ةليوطلا ىحللا نم ءاملا تارطق طقاستت ةئضوتم هوجو صالة.. لك ليبق هوجولا

. ةمخضلا ةيذح األ ىلع رثعبتتو

رذتعي ملو ، عبطلا ب كلذ دصقي نكي ،مل فنعب يمدق ىلع ساد يذلا ينادوسلا

صصخملا ناكملا دجأ ،إذمل ةطنشلا يف يذلا يئاذح تركذتو تهوأت امدنع
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. ةيذح األ عضول

،إذ ةتبلا ًائيش ِ عأ مل انأو اهنم، هتيعو إالام مويلا ذكل رهظ صالة نم يل سيل

ردصم نع ثحبلا ،بو يمدق صعف يذلا ينادوسلا لوزلا عىل دقحلا ب تلغشنا

ةوخ نأاإل امك قرع، ةحئار تسيل .. حيسف دجسم يف ام دح ىلإ ةهيركلا ةحئارلا

نطب نم ةجراخلا تازاغلا رابتع ال يفكي ام ةيهقفلا ةمارصلا نم مهيدل نييفلسلا

الة. صلا مث نمو ، ءوضولل ةدسفم ، ظيقلا و ةريهظلا

اهفافج نورحتي ،وال نولصملا اهيدتري يتلا ةيذح األ يهو ، ةطيسب ةياكحلا نإ

هبشي ام ىلإ نيمثلا " تيكوملا " لوحتيل ، ماحزلا ب ءاملا ب بارتلا طلتخيف ، ًامامت

نم راثك اإل يف اإلمام نعمي يذلا دوجسلا دنع ديدحتلا بو ،" باجنسلا ركو "

دوجس يف ةدحاو ةحيبستب تيفتك ال دجسملا اذه يف ًامام إ تنك ولو ، هتاحيبست

اهنم ريغتي داكي ال ءايش األ ةيقبو ، رهشأ ةعضب لك شارفلا نوريغي مهنإ . قهرم

. ءيش

ليدعتلا و حرجلا

يتلا تويبلا ىلإ مهدحأ كل ريشي .. ةرصتخم ءاضيب مئامعب نوريثك ةبلط

وأ مهئاسن عم اهيف ةايحلا نع ًامامت نوضار مهو ، لعفلا ب ةعضاوتم اهنإ .. اهنونطقي

. مهلا فط

ىدح إ يف لبقم خيشلا قفاري ناك ،إذ عبطلا ب ينركذتي مل وهو دمح أ تركذت

أًادب. هنايسن نكمي ال هجو بإ.. ىلإ هتارايز

، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ،و لذبلا ىلع نورداق ريخلا لا جرو ، ةريبك مهدادع أ

." ًارجح هنطب ىلع عضو " عاج إاذ ناك

مهمظعمو خلا، ... اهتاورو اهدانس بأ ةيوبنلا ثيداح األ نوظفحي بابشلا ؤهالء

نم خسن درجمب ؤهالء فصو لدعلا نم سيلو . ليدعتلا و حرجلا ملع نوديجي

. ةحقنمو ةديدج ةعبطب مهلا دبتسا نكمي " نيحيحصلا "

يفكي ام ةيناحورلا نم مهيدلو تاي، واآل ثيداح األ نوظفحيو نوفشقتي إمهن

جاتن إ ديعت يتلا ليصافتلا ةيقبو ، لبقتسملا و حافكلا و ةايحلا ماحز نم رارفلل

عاطق و" نيبرتغمو ءاهلبو نييبزحو نييفلس مهنم عنصت ،و بابشلا نم نيبراهلا

ماع".
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يف ثيداح لأل ًاظفح سانلا رثكأ قحب دعي يذلا لبقم خيشلا ءاقل نم نكمتأ مل

ملااإلساليم. علا يف امبرو ، نميلا

اال لواحيو ، ةفشقتم ةايح شيعي .. ًامئاد طوح باأل ذخأيو وه، امك صنلا مهفي وهو

بضغلا عيرس لجرلا ..و ةعرسملا هتيشم يف ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ب ءادتق

( ةياور يفو ) ةيبزحلا مرحي وهو .. ًاضي أ اهيلع ودرلا تاعئاشلا قيدصتو

. ةيطارقميدلا

ةدعص راتخاو ،" ناميهج " ثادح أ يف مهتاو ، ةيدوعسلا يف لبقم خيشلا ملعت

ًاريثك متشي هنأ ىلإ ةفاض ،باإل ةعرسب لعفنيو ، ةريبك دادع بأ ثيدحلا ةظفح جتنيل

." نع"مأمكلا يوريو ،

؟ ةدعصب مامل اإل هنكمي نم

150 نم رثكأ .. تاعامجو دجاسمو نوصحو قالع ىلإ ىضف أ فينعو فيثك خيرات

مهفسأ ىوس نودجي ..ال ًايونس يبنج أ حئاس 6آالف نم أرثك اهروزي ًايرث أ ًاعقوم

. عقاوملا كلت هل ضرعتت يذلا إءازاإلمهلا

لبج حطس ىلع ( ًابونج "(3مك صملت " ةنيدم ضاقن أ ىلع ةدع ص تماق دقل

داق يذلا يولعلا ميهاربإ رازجلا هلعف ام ىسأب ركذتت ةدعص .والزتلا صملت

الةف. خلا ىلع ةيلا مشلا لئابقلا درمت دعب 200هـ، ماعلا يف ةيسابعلا شويجلا

بونج نيدبعلا يف عقي ناك يذلا " قناخلا "دس مدهو ، ديعصلا عاق رازجلا قرحأ

يف نزي، يذ نب فيس ىلوم ،" كيتع نب لا "ون يريمحلا يلا ولا هانب يذلا ،و ةدعص

الت يودلا ى لوأ سسأو ، نيسحلا نب ىيحي يداهلا ءاج نأ ىلإ . نييرفنخلا

يف عيمجلا لتاقي عيمجلا ًاكرات تامو ، ةطمارقلا براحو ، نميلا يف ةلقتسملا

أ ًاديحو ًائيش رمثأ ، أدهي داكي ال عارص ةحاس ىلإ ةدعص لوحتتل ، ةمام اإل ليبس

لهو ) ملا علا رباقم عورأ نم اهنأ دقتعأ .. ةيرهشلا نيضرقلا ةربقم وهو ، ينبجع

؟). ةعئار رباقم كانه

انفقو امدنعو .." ةربقملا رزت إاذمل ةدعص نع ًائيش فرعت :"مل ينايفسلا خدلا قلا

ًاغلا. بم نكي مل ينايفسلا نأ تكرد أ ةربقملا بلق يف
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توملا رمعب ةربقم

ةدحاو ةكرعم اياحض مهنأكو ، ةدحاو ةقيرطب توملا ةسرامم ىلع نوقفتم مهنأك

اهنطب يف رومي ةعساش ةحاسو .. رصم يف نيملعلا ةربقم هبشت ةربقم ىلإ تهتنا

، ةبهرلا ىلع ثعبت ًاحاولأ مهتحرضأ ىلع اوكرت نيذلا نيتهابلا نم اآلالف تائم

. ليزنلا ب فيرعتو لوصولا خيرات هيلعا ًا بوتكم

نإ لا قيو ةنس، فلأ لبق نم تبتك حاول ..أ ةدعص يف توملا رمع اهرمع زواجتي

. حاول األ قيرط نع ، يديبزلا بركي دعم نب ورمع األربك هدج ىلإ فرعت مهضعب

لعجي ، رضحتمو ميدق بولسأب ، ةديدج ًاماقر أ ةفيضم رثاكتت حاول األ الزتلا

نوزيمتي مهنيط سوال موقلا ةيلع نأ ريغ ، ىواستت داكت روبقلا ..و ةبرغ لقأ توملا

اوجاتحا ،وإالامل مهمعز دح ىلع ، سمشلا نم ربقلا يمحت يتلا ةبقلا هبشي امب

. توملا يف ىتح زيمتلا ىلع صرحت ًامئاد ةطلسلا ..و بابقلا ىلإ

نمؤملا بابشلا

.. نمزم عارص ةرؤب ةدعص

.. ًاقيرع ًاناكرب هبشت

ةيتايح فورظ يف سانلا عضت ةدعصو ، ةثادحلا دعب ام ىتحو ةيلهاجلا نمو

بابس أ جاتن إ ةداع إ ىلع دعب ام يف لمعتو .. يفكت داكت ال ةئيب يفو .. ةيساق

. ةديدج

ةيعامجلا ةركاذلا للضت نأ مهتئيب ثبلت امو ، ةحداف رئاسخ دنو بكتي مهلك

. ىرخ التأ وجل ًادادعتسا

ىمادقو " نمؤملا بابشلا " نايتفو .. نييفلسلا غوالة ةعيشلا غالة ةدعص يف

و لئابقلا اوكرت نيذلا نييرمتؤملا ةيوبعتو ، نييم اإلسال ةفاصح .." قحلا بزح "

تاباختن اال ليبق ىتحو ، يناسن اإل عفادتلا ةنس نوسرامي بازح واأل تاعامجلا

ام ىلإ صنلا وأتيل يليبقلا لا،وألج ملا تيب نزاخك هرودب رمتؤملا ماق ةيناملر بلا

. اهضئاقنو اهظيقب ةدعص رمتؤملا دصحو ، ءاشعلا صالة دعب

لك يف نونلعيو ، قحلا بزح نع اوقشنا نيذلا " نمؤملا بابشلا " ةعامج امأ

نم ًاضومغ رثكأو ، بزح نم لقأ مهف .. مهلا دتعاو مهتيبزح وال مهتيوعد ةبسانم
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نم ًاقمع رثكأ ةياكحلا ،و ةريثك ءايشأ نولواحيو ، نوعيشتيو نوبطقتسي .. ةعامج

ينميلا بابشلا ةياكح اهنإ ىلإ.. مامضن اال لواحت نع،وأ تقشنا ةيبابش ةعامج

.. فشتكي وأ قوفتي وال ملحي وال ركتبي ال يذلا

دودحلا ايجولوبورثنأ

" ةعارزلا و بيرهتلا يف نولمعي لئابق .. دحاو نآ يف دقعمو طيسب ةدعص عمتجم

.. يناجملا لتقلا و عيشتلا "و ةليبقلا و

،" هظفح نم نكمت "ملأ ينبو " ةداسلا " مشاه ينبو " ةلياو " ةلئاوو رماع ينب وخالن

ىلإ برقأ ، تاجهل ةدع نم طيلخ يهو ةرم، أللو اهعمس أ ةجهلو ، ةبيرغ ءامس وأ

. ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا بونج ةجهل

يدوعسلا دفولا بلط ، ةيدوعسلا ةينميلا ةيدودحلا تاضوافملا لحارم ىدحإ يف

نيتليبقلا نيتاه نيبو ايوم)، ، ةلئاو ) دودحلا لئابق نم ةيراشتسا ةنجل ليكشت

. ةيلودلا طوطخلل لهاجتو ، لجؤم رأثو حلا صمو ىبرق

نلعأ ، نيضوافتملا نيدفولا ب نيتليبقلا نم ةكرتشملا ةنجللا تقتلا امدنعو

دحأ دكأو ماي؟). هيجو (إوالالاي ةينمي اهيلع عزانتملا ضر نأاأل نميلا ويدودح

إناأل لوقيل ، عجاش نب دمحم ةلياو خيش داعو هيلإ، اوبهذ ام ةحص "ماي" نايعأ

. ايفارغجلا مسر ديعت ال ةيلا ملا تابهلا ،وإن ضرعلا هبشت ضر

": نلعيل " ناشودلا " يتأي ناك امدنع األماي، كلت ىمادقلا دودحلا ركاسع أدح ركذتي

سمش مكتلهم عجاش نب دمحم خيشلا مكل لوقي : ركسعل ايا وتناو ةلودلا اي أوتن

، دحاو ضرع يف ضر األ ىهامتت نأ ثدحي اذكهو إوال...". منبالهد اولحرت مويلا

. نينسلا ذنمآالف اهنع َّ لختت مل يتلا اهتوطسب ةليبقلا ظفتحتو

خيشلا ةطلس

لمحت ال ةريخ أ هتملك .. دودح بال ةوقلا ولاالءو هحنمت ةليبق ةدعص يف خيشلل

.وإاذ ةنيدملا و فيرلا كلذ يف يوتسي .. اهليجأت نكمي ال ةذفان هماكحأو ، شاقنلا

، همكح ذفنيس وهف ، ملظلا ب ترعش إاذام رخآ ًائيش لواحت ،فال خيشلا ىلإ تمكتحا

ةلا. حم ال
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عمسي خيشلا مامأ هسفن دجو أهن ةدعص ىلإ نيدفاولا نيفظوملا دحأ ينربخأ

خيشلا مكح دقل .. ةدعص ةنيدم يف اهارتشا يتلا " ةيضر "األ نأشب ئجافملا هرارق

األرس.. ىدح إ هيلع شترف يذلا دجاسملا دحأ فاقوأب فظوملا ةيضرأ قاحل بإ

، هتفطعتساو خيشلا ىلإ تبهذ مث نمو ، تلعفف ، ناعذ باإل عيمجلا ينحصن : لوقي

ماع. نم ألرثك رظتن انأأ اهو ، ضيوعتلا ب يندعوف

ىرخأ ةياكح

، ينابملا دحأ ةموكحلا اهيلع ينبتل ، ةدعص يف ةريغص ضرأب ئخ اشملا دحأ عربت

مث نمو ، هضرأ راجي إ لباقم كلذو ، ةوقلا ب ىنبملا ىلع ىلوتسا ماوعأ ةعضب دعبو

. قدنف ىلإ هلوح

..فال اهلوح سانلا فلتخي ال يتلا هتكنحو ظفاحملا تاعانق ةمار ص تغلب امهم

نكمت دقل . ةوطسلا و مدقلا يف ةلغوملا تاعانقلا ةموظنم بيكرت ةداعإ نكمي

نعاأل شيتفت ، تارازولا بتاكم لمع ميظنت ، ءاطخ األ ضئاف ةحازإ نم ظفاحملا

ب يليبقلا عانقإ نم نكمتي مل هنأ ريغ .. ةوشرلا ةبراحم ، ةنيدملا وجالت يف ةحلس

ظفاحم عمتجم يف ظافحملا حجن .. لتقلا و بيرهتلا الحو وسلا رأثلا نع يلختلا

ديجلا مهرهظم ىلع نوظفاحي مشاه ينب نم " ةداسلا " ،والزيلا ةغلا بملا دح

. بيرهتلا و ةعارزلا يف لمعلا ،و يجاح األ رعشو نآرقلا ظفحو

ةحلس وأ لا قترب

تبنج دقف ، سانلا اهسرامي يتلا نهملا يفو ، ةدعص عمتجم دراوم يف رييغت ثدح

ةعساش تاحاسم يف نامرلا و لا قتربلا لوقح دتمتو .. مهنم ةريبك ًادادع أ ةعارزلا

و لا قتربلا عرازم دادتما ةبسن سفنبو . اهتوسقو بلاالد ةوارض مواقت ءارضخ

وا نام األ دوعوب سانلا ىلع دوجتو ، ةبصخ ضر ،واأل تاقلا عرازم تدتما ، نامرلا

ةهج نم عارصلل ةديدج ًابابس ،وأ لمعلا ةهج نم ًارارقتسا مهيف لواحتو ، رارقتس ال

. هايملا دراومو ضر األ ماستقا

نييفلسو ةحلسأو االً قترب ةيروهمجلا تاظفاحم ةيقب ىلإ ةدعص ردصت اذكهو

. ةبرهم عئاضبو نمزم عيشت يدهعتمو
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ىليل مأ ىلإ

و دجاسملا بقلاالعو ةمختم تمانو ، ًافيثك ًاخيرات تعلتبا ةدعص نأ دقتع أ

يف اهمظعم ًايرثأ ًاعقوم 150 نم رثكأ .. تايركذلا و دودسلا و شوقنلا و تايرفحلا

فقي مشاالً، ةدعص ةنيدم نم 70مك دعب ىلعو ، ىدملا ديعب رايهنا ىلإ هليبس

. ليمجلا بارخلا و شوقنلا و دباعملا قلاالعو ًانضتحم " ىليل "مأ لبج

لحارمب كركذي يذلا ىليل مأ لبجو حايسلا و روخصلا و خيراوتلا و لودلا لخادتت

ةنيدم سيسأت عجري . نيينميلا دنع يركسعلا و يايسلا و يدئاقعلا لا وتقلا عارصلا

. عينملا مراصلا خيراتلا تاذ ةيريمحلا ةلودلل ىلو األماياأل ىلإ " ىليل "مأ

ظقوتو كلا يخ مدصت يتلا الةيذ وفلا حئافصلا ووذ سارحلا مه كلباقي نم لوأ

. مهعورد لخاد ءافرش مهتوم نم نينسلا آالف دعب ةبعتملا كتركاذ

خيراتلا جردتي ، ماحتق لال ةلباقلا عقاوملا رايتخا خالل نم ماكح اإل بغلا نيصحت

قلاالع ىلإ دودسلا ىلإ ةسارحلا طاقن نم تايولو األ دعاصتت ، ىليل مأ لبج يف

." ىليل مأ ةمق " ىلإ ةلودلا لا جر نكاسم ىلإ دنجلا تانكث ىلإ

ىلع ةردقلا و لمحتلا ةوق ىلإ زمرت تناك امبر لوعو موسرو ةيريمح تاباتك

دنع يدئاقعلا لا االقتن نع ثدحتت دجسم ناردجو دبعم طأالل .. ةردابملا

." ىليل مأ صن " ًاريخ ..وأ نيينميلا

نب نعض نللذ، تسو ، شيعاو نود، ،ج، نلوخ ، نيعش ،أ نجوأ يلص:"أمت، األ صنلا

، رتشعو نري، حد ، رتشع ، مجرذ رتنع، وم، هلإ، ، مقمب ، ومهضرأ ، داظم ، شبح

، ممامخس ، نيمد أبس، ، كلمأ نومهرمل ، مقمبو ، نفصخ هلإ ، تثع يحلو ، نوكيلذ

." نرهو مللي، ، نيفرك ، اومقمتحوأ ، ومهاربا ، تعقر

خرؤملا همجرت دقو ، ةيئبسلا ةلودلا مايأ الد يملا لبق ام ىلإ صنلا خيرات دوعي

: لوقي يلا اإلمج ىنعملا نأ ىلع يبعشلا نيسح

ىليل مأ ةعلق ىلإ روضحلا و دجاوتلل لئابق عدا6 أبس كلم نع ينعملا بئانلا

،واأل ناره ؛إدحاامه نيتكرب رفحو بقنب ةناع لإل كلذو ، نيصحلا لبجلا و زكرملا

نيتكربلا رفح ىلإ تعرسأو ، ءادنلا تبلو لئابقلا هذه تباجتسا دقو ، مملي ىرخ

يف تحنلا ب مهلمع ليجست مت دقو ، ىليل "واليمأ شبح نب نعض " ءادنل ةباجتسا

ينبو أبس كلمو اآلةهل لبق نم مهظفحل ءاعدلا و لئابقلا هذهل ًاركش لبجلا ةمق

. نافصخ ةهلآو ميخس
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ديدحتو ةدعص ةيمست عيطتسأ "،وال ىليل "مأ ةيمستلا تءاج نيأ نم يردأ (ال

نيب ، خيراتلا و ظيقلا نيب ، ةعامجلا و نيدلا نيب ، ةليبقلا و ةلودلا نيب سامتلا طاقن

،و ضيرعلا لفس األ كفلا ثيح ، ةداحلا وملاالحم هوجولا تاذ .. رخآو ناسنإ

ىيحيو ، يداهلا عماج ميق كلذ يف يوتسي ، ةمراصلا تارظنلا و ةلئاهلا تاقدحلا

،و محل هفصن ءادغب ينفيض يذلا األمعلا لجر ، نامرج دمحم نامرجو ، عجان

ىلع هفطعو همركو نامرج نع اهلبق تعمس دق تنكو ، ًاضيأ محل اآلرخ فصنلا

ةحنم ىلع لوصحلل يليبس يف تنكو ، ليبسلا يرباعو نيمراغلا و نيكاسملا

كهجو ءام عيبتأ ، كيلع بيع بهللا آنم لجر :"اي يسفنل تلق ينأ ريغ ، ةينامرج

ةذوخ هصقنت مهش ريدرايلم تيب يتماركب ترداغ اذكهو ؟"، ليلق ايندلا نم ضرعب

األ خيراتلا ءامعز نم ةخسن حبصي ىتح هردص ىلع ةشيرو وفالةيذ

.(... نييروطس
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ةنيدم اهيلع بترت رفس ةطحم زعت..

يف اهتصق راصتخا ناكم ،باإل خيراتلا اهعم قفخأو ، ايفارغجلا اهتعنص ةنيدم زعت..

واأل راكف األ ديدجل جوري قذاح طيسو زعت ." ةنيدم اهيلع بترت رفس ةطحم "

نم؟ باسحل يردي ،وال ثادح

نم ،واألمه نيرظنملا و نيجيرخلا شويجو درمتلا و ةفاقثلا و ضقانتلا ةنيدم اهنإ..

،" يبرعلا بونجلا ةكلم ":"زعت: توكس " اهنع ملاالةح.قلا نانس هلك..األ كلذ

. هلوقت ءيش نع ثحبت نيح يف .. ةيزكرم درط ةئيب زعت : اهؤانب أ لوقيو

يرد الن خيراتو ، رعاش قلقو ىثن، أ ةقر اهيدل ، بيرجتلا و ضقانتلا ب ةنوكسم اهنإ

. هفظون فيك

،( ناروح ةهلآ ) زوعات نيبو اهنيب عالةق داجي إ ءارعشلا اهئانبأ دحأ لواح امدنعو

. بسحف ةروطس ..األ ةروطس األ ىلع كلذ يف دمتعي ناك

" لياه "اباب

بلعو والات كوشلا اهيف سدكتت يتلا األحالم" ةنيدم " يل ةبسنلا ب زعت تناك

. كلذك زعت تناك امدنع فطالً تنك .. تاقين األ ايابصلا ىلإ ةفاض ،باإل تيوكسبلا

وأ ًاضيرم إال اهرز ملأ ،ألينن ةمخض ةيبط ةنيدم زعت تحبص يلقالً،أو تربك

. ضيرم ةبحصب

بيرجتلا ةنيدم زعت ًاريخ ..وأ ةيميظنتلا الاي وخلا راكف لأل ةرؤب ىلإ زعت تلوحت مث

زعت يأ نع طبضلا ب يردأ اآلنفال امأ خلا. و... نيملعتملا شويجو نيفقثملا و

. ثدحتأس

" لياه جاحلا " عناصم ينابم تأدبو ، نابوحلا يف زعت راطم انزواجت دق اه

نم ًاملعو زعت، خيرات نم ًاءزج حبص أ يذلا ديعس اهئل جاحلا هللا محر .. انزواجتت

. نميلا عأالم

الةيك، هتس اال داوملا عيبي ريغص ناكد ثلاالنيثيتا؛ لئاوأ ندع يف ًاريغص ًارجات أدب

دمتعي جاحلا ناك يذلا ريغصلا يبصلا . ةلمج رجات ىلإ لوحت ربصلا و ةنام بواأل
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ةي داصتقا ةسسؤم ربكأ ةراد إ سلجمل ًاسيئر اآلن حبصأ ، ءارشلا و عيبلا يف هيلع

يف ةحص ريزو لوأو ، فورعملا االمعلا لجر ، ديعس دمحم يلع (إهن نميلا يف

، مهاسم 5آالف نم رثكأ ىلع دمتعت ةمهاسم تاكرشو عناصم ..( ةروثلا ةموكح

. ةينميلا ةلماعلا يدي نماأل اآلالف تارشع بعوتستو

، هتاكرش ينابم نم ىنبم لك يف ةذفان خالللك نم إانيل رظني بيطلا لجرلا ناك

لثمي اهئل،والزيلا، ناك يل ةبسنلا ،ب هعضاوتو اهئل جاحلا ةحامس عيمجل ا فرعي

األفطلا..إهن ىلع الات وكوشلا عزويو ، ءاضيبلا سب ملاال يدتري يذلا بيطلا لجرلا

ةئيه ىلع ةمخض الات وكوش ةعطق ينحنميس هنأب ًامئاد ملح أ يذلا " لياه "اباب

هزجن سأ لمع نع ، ةفاقثلا و مولعلل ديعسلا ةسسؤم ةزئاج ةميق يه يرلا" نويلم "

لمحأسف آلرخ، وأ ببسل ةسسؤملا هذه تضرقنا اذإو نماآلن، ًاماع 20 دعب

." لياه "اباب حيرض ىلع ًايكاب هؤرقأو لمتحملا يباتك

شطعو ةيئاوشع

ةرظن خالل نمو تلاالل. ةنيدمو ةميدقلا ةنيدملا . نينث ا ىلع اهتمسق نكمي زعت

تالل زعت مظعم "؛إذإن سركرفن " إاهن ضعبلا اهنع قلا اذامل فرعتس زعتل ىلوأ

يتلا عراوشلا ضعب هنم عرفتت مجلا، عراش همسا يسيئر عراش اهقرتخي ةريغص

ب هرخ وأآ هلوأ (يف مجلا عراش يف ريسلا عطقنا ام إاذ ًامامت ةكرحلا اهيف فقت

.( ديدحتلا

ليوط دحاو عراش ىلع اهتكرح موقت ةظتكم ةنيدم ، ةياغلل يسئ طيطخت

. جرعتمو

زعت.أ يف ةديحولا يتفرعم وهف يلا، بقتسا يف ، يفلشلا دمح أ باشلا رعاشلا ناك

زعت، نع تامولعمو ةفرعمو ةبحص ينحنم ، ةدحاولا ةفرغلا يذ هتيب ىلإ ينذخ

اهفسلفتو ، نميلا اهشيعت ةيبابش ةيرعش ةكرح نم ءزج باشلا اذه . ةعئار دئاصقو

زعت. ةنيدم

ءانبأ اهشيعي ةلكشملا هذهو . هايملا ةحش يه زعت، ةنيدم يف اهتهجاو ةلكشم لوأ

لآلراب لئادب داجي التإ واحمو ، تفج ةيزاوتر اآلراباال مظعم . تاونس ةدع ذنم زعت

. ةيعامجلا حورلا بايغ اهلوأ ةدع بابس ،أل قيرطلا فصتنم يف لشفت ةميدقلا

ًاريثكو ، ًاديدج ًائبع ةيلا ملا مهئابعأ ىلإ فاض اممأ ، ًايموي ءاملا نورتشي انه سانلا
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. هايملا نع ًاثحب ، ليللا نم ةرخأتم ةعاس يف يقيدص عم تجرخ ام

ةفيظو نع ثحبي خيرات

. ةميدقلا ةنيدملا لخدم ،" ىسوم باب " أمام فقأ ينتدجو يلا: تلا مويلا حابص

اآلن زعت هب فرعت ربص"،إنام لبج لضف يف ربتعملا "رمآة باتك بحاص لوقي

. رفظملا عماج اهيف عقيو ، روسلا اهطيحي يتلا ةنيدملا يهو ،" ةنيدع " اهمسا ناك

." ةرهاقلا اآلن" اهيلع قلطي يتلا ةعلقلا يهف ةيقيقحلا زعت امأ

امهو ، نييسيئرلا ةنيدملا يباب نيب ًاطخ اهل مسرو ،" روبين " اهراز ،1763 ماع يف

. ريبكلا بابلا و ىسوم خيشلا باب

.. نبللا نم روسب ةروسم ةنيدملا نأ ينبرو ركذو

يذلا ناسن نعاإل ًاثحب بابلا تزواجت يننأ ،إال ىسوم باب ةيمست ببس يردأ ال

اإل لوانت ّيلع ناك . يضاملا ةحئارو ةقيضلا تاراحلا ب كسمتو ، بابلا ةرداغم ضفر

،وأوالدإ ليعامسإ لوف لعفي امك باعللا ليسي ام كانه سيلو وأالً، راطف

ةقيرطلا ىلع " قواحسلا " نودعيو ، بطحلا ران ىلع لوفلا نوخبطي ليعامس

ليعامسإ لوف يف دجت .. ةيرقلا يف كتيب يف كنأكو رعشت .." قحسملا بـ" ةميدقلا

. ةينميلا ةلئاعلا ةهكنو ، ميدقلا تيبلا قذح

سفن ىلإ دوعأ ينتدجو ام ًاريثكف ، يسفن لوح رودأ ينتلعج ةقيضلا تاراحلا

لوهكب ينور ّ كذ نيذلا لوهكلا نم ةعومجم ىلع لا ؤسلا سفن يقل ،أل ناكملا

حرطأ تنك ؟ رفظملا عماج نيأ جاح اي تحمس ..ول مهسب موال مهتنحسب ندع،

نوفذقي نويناودع مهنأ تعمس دقف األفطلا، ىلع ،إال ناسنإ يأ ىلع لا ؤسلا

ام ًابلا غف كلذلو ة.. راملا نم نورخسيو ، رئاجسلا نونخدي ، تافلخملا ءاب برغلا

. اهتايتف قزنو ،" ةيلمحجلا نع" تعمس

هباتك يف ،قفلا ةدساف ةضيبب يدنجلا هللا دبع ابأ فذق دق مهدحأ نوكي امبر

دادعتسا مهيدل زعت ءانبأ زعت:" لهأ نع ،" كولملا و ءارم األ تاقبط يف كولسلا "

." ًانكم كلذ ناك ىتم شطبلا و ىضوفلل

رثكأ زعت يف ةفرايصلا ) ةفرايصو سب مال همظعم الً يوط ًاقوس عطقأ ينتدجو

.( يحصلا فرصلا تاونق نم
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.. ةنيدملا هذه ةصق يف هفيظوتو هتفسلف نكمي خيرات نع ثحبلا ينقهر أ

نكمت أ ملو ، ينتقزم اهتنمزأو ثادح نأاأل ريغ زعت، يف عضولا جاتنتس ال ةلواحمك

. اهتامكارتو اهجئاتن نم ءيشب كاسم نماإل

مال لدبتساو اهيف لستغا رفس ةطحم اهرابتعاب زعت عم ىطاعت خيراتلا نأ دقتع أ

سرادمو دجاسمو ًاراوس أ كلذ لباقم عفدو ، هتبرتأ نم صلخت نأ دعب ىضمو هسب

انه. نم رم هنأب ليلدك ،وأ

ًاجاتن مهتدجو ،( ةميدقلا زعت ءانبأ ) مهنع يتءارقو ، سانلا ضعبب يئاقل خالل نم

. ثدح نم رثكأو ةفاقث نم رثكأب ةرباع تاق علال

." قلغم عمتجم " روسلا نع أشني ملو ،" ةيبهذم " سرادملا ىلع بترتي مل

دجسم ، هيناب ةوطسب همامأ رعشت بيهم دجسم . نذإ رفظملا عماج وه اذه

ةرامعلا ةهكن نم ءيش عم صلا خ إساليم زارط ، ةملكلا هلمحت ام لكب يسايس

ينب ءارم أ زربأ دحأ ، لوسر نب يلع نب رمع نب فسوي رفظملا كلملا هانب ، ةينميلا

،(1414-1229 ةيلوسرلا ةلودلا ) مهتلودل ةمصاع زعت نم اوذختا نيذلا لوسر

ىلع تماق يتلا ةيرهاطلا ةلودلا كولم زربأ ، باهولا دبع نب رماع هءانب داعأ

،ألن لخادلا نم دجسملا ةيؤرل لوخدلا نم نكمتأ .مل ةيلوسرلا ةلودلا ضاقنأ

. ًاركبم ناك تقولا

1535،وأل سرام يف اهلخدو زعت، نم كارت األ درط دق نيدلا شرف نب رهطملا ناك

روسلا ضاقنأ ىلع زعت، يمحي ميظع روس ءانبب رمأ دقف ، مهتدوع ديري ال هن

أرثك ءانبلا ةيلمع تلظو . ىرخ األ ذفانملا ضعبو ، ريبكلا بابلا إهيل فاضأو ، ميدقلا

. ةلصاوتم تاونس 7 نم

مامأ تدمصو زعت، راوسأ مهتدص ، تزع كب ىفطصم ةدايقب كارت داعاأل امدنعو

. ندعو ديبز نم كالً اوعضخأ دق اهلبق اوناكو ، مهتمجه

هبابقب ةيفرش األ دجسمو رفظملا عماج نيب الً قنتم ، ةميدقلا زعت يف تلز ال

. ةعئارلا ةليمجلا

ةرجاهم ةليبق نع ثحابلا : يوضوفلا

سيل ، ةايحلا نع نيلطاعلا لوهكلا و ةفرايصلا نيب ، ريبكلا بابلا و ىسوم باب نيب
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مهيدلو ، يسفنب اهتعمس يتلا ةئيذبلا تاكنلا ءاقل وإ سولجلا ىوس عقاولا نم مهل

ةلنافو زوعمو ، ةريثك ةيزيلجن إ تاملك ،وأ ةلتاخملا و قزنلا تايركذ يضاملا نم

يف وأ زيلجن اإل تاركسعم يف نولمعي اوناك امدنع ندع نم مهعم اهوبلج ءاضيب

. يناطيربلا االتحالل مايأ دونهلا رجاتم

يتلا يه ندع، يف برتغاو ، ةيلمحجلا يف أشن يذلا يوضوفلا لتاخملا رابخأ

فاحج واإل ةغلا بملا نم اهيف ام اهيف ةروص لوقأ .. كولعصلا يزعتلا ةروص تعنص

ىشطعلا ةدرمتملا ةيزعتلا ةيسفنلا لعفب تنوكت اهنأ ريغ ، ًامومع زعت ءانبأ قحب

. يئانثتس واال ديدجلا ىلإ

ينارمعلا دادتم اال أدبو ، ةميدقلا ةنيدملا راوس أ ةيزعتلا نماألرس ريثك ترداغ

، نميلا مكح نيدلا ديمح دمحأ اإلمام ملست امدنع ،1948 نم ءادتبا هقيرط ذخأي

ةيقبب ةنراقم ام، دح ىلإ طاشنلا و لمعلا اهيف رهدز ،فا همكحل ًارقم زعت نم لعجو

. محدزملا يملا علا ءانيملا ندع؛ نم اهبرق ىلإ ةفاض ،باإل ةينميلا ندملا

بترت يسايس يعو أشنف ، يناطيربلا دضاالتحالل ةروثلل ًاقلطنم زعت تحبصأو

اهذختا دقف ، يبزحلا لمعلل حرسم ىلإ زعت تلوحت مث نمو ، ميلعتلل راشتنا هيلع

هراكفأ رشنل ةئيبو ، يناطيربلا رامعتس اال دض هلا ضنل ًاقلطنم بيذاب هللا دبع

. ةيسكراملا

يف يتا، نيسمخلا رخاوأ يف تسسأت ةينمي ةيراسي ةفيحص لوأ نأ تفلملا نمو

أمام هتيعورشم يف نيدلا ىلع دمتعي ماظن دوجو لظ يف ،( ةعيلطلا ةفيحص ) زعت

. بعشلا

يف رقتساو ، برعلا نييموقلا ةيلخب ، توريب نم يبعشلا فيطللا دبع لصيف داع

ىلإ اوداع ، ةرهاقلا نم نييعويشلا نيينميلا ةبلطلا رصانلا دبع درط امدنعو زعت،

زعت. ىلإ اوداعف ، نيملسملا ناوخ اإل درطب ماق اهدعبو زعت،

يسايسلا لدجلا ،و ةيميظنتلا الاي وخلا راكف لأل ىوأم ةنيدملا هذه تحبصأ اذكهو

ةليبق اهنومسي امك ،وأ ةيرصعلا ةليبقلا تراتخا دق زعت نأكو .. عطقني داكي ال يذلا

تاذ ةيلا مشلا تاظفاحملا لئابقل ي عامتجا لداعمك ؛ بازح األ يهو ـ20، لا نرقلا

اذك ة ليبق نم أهن كربخيس ، همسا نع زعت ءانبأ أدح تلأس ..وإاذ ءامتن واال ةوطسلا

ىوس ًارفم دجي ملو ، ًاميظع ًاصخش لتق نأ دعب األربك هدج اهنم رف يتلا ةيلا مشلا

. ضر األ هذه

،والزيلا نمزلا نم نيدقع خالل زعت ناسنإو نمز نم رفو األ ظحلا راسيلل ناكو
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ضعب لبق نم زعت، يف يبزحلا فرطتلا ليصافت ضعب نوركذي نوريثكلا

معالً اهرابتعاب ، ةركاذلا قرافت نل ةثداح يف ، فحاصملا اوقزم نيذلا نييراسيلا

. نوزم األ لئابق تايكولس نم ةنوعرو ةيئادب رثكأ

لبقتست زعت تلظو زعت.. يف ةيميظنتلا مهتاردق اوبرجو زعت، يف عيمجلا ملعت

الء. زنلا نم ةصاخ ةيعون طرتشي ال ريبك قدنفك عيمجلا

نيأ نم ركذتت دعت مل ًاراكف أ نميلل تمدق زعت نم ةريثك ءامس نأأ فرعت نأ يفكي

هللا، إال مهددع ي صحي ينال يبزحو ةريثك تاحلطصمو ، طبضلا ب اهيلع تلصح

مهمظعم داعف ةي، عامتج اال ةيكيس ال كلا ىلإ ةسام ةجاحب اآلن مهسفنأ اودجو

ىمادقلا نييمدقتلا نع كيهان ، ناوشرلا ةطامسلا و خيشملا يف ةصرف نع ثحبلل

يقح اآلنمال اوحبص ،وأ ةميدقلا راكف عماأل عارص يف تاونس اوضم أ نيذلا

. ناجلا ىوس اهيف دعي مل سوؤر يف اهنودراطي تيرافع

خالاهل نم لواح أ ةيلا ع ةوبر نع ًاثحاب ، تلخد ثيح نم ةميدقلا ةنيدملا ترداغ

. ًايناث اهفينصت ةلواحمو وأالً، ةني دملا هذه ءاوتحا

بعرلا ةعلق

أ اهرابتعاب اهعم راوحلا ي ليجأت ضفرتو ، ينقح تال ةرهاقلا ةعلق تناك تهجتا أنى

ءانبأ ةايح ليصافت يف لخدتتو ، بازح التواأل وحتلا مواقت الزتلا ةركاذ ىوق

عورأ إن نولوقي ، ةتحب ةينمأ بابس أل ةعلقلا هذه نوهركي نيذلا ةنيدملا هذه

نود هيف سولجلا كنكمي يذلا يفاه ديحولا ناكملا ،ألهن ةرهاقلا وه زعت يف ناكم

. ةرهاقلا ىرت نأ

ةبيهرو ةيخيرات ةعلق .ً اهركم اهانبت هنأكو ، ةيميمح نودب ربص لبج اهنضتحي

ءامد نم ّن وكت هنأب رارمح اذهاال زعت يفقثم أدح رسفي ) ءارمح ةلت ةمق لتحت

.( ةعلقلا يف مهفتح اوقل نيذلا نيريثكلا اياحضلا

األ اهيلع بقاعت 439-532هـ)، ةيحيلصلا ةلودلا ) يحيلصلا هللا دبع ناطلسلا اهانب

، كارت واأل نييرهاطلا و نييلوسرلا ىلإ نييحيلصلا نمف . اياحضلا و نيط ال وسلا ءارم

. رصم كيلا مم مهلبقو

اآلن،والزتلا ىلإ اهتابنج يف ددرتت ، اهلخادب اوضق نيذلا اياحضلا تانأ الزتلا

. اهذفاون نابضق ىلع ليست مهعومد
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نسح يكرتلا دئاقلا نم رمأب اهجراخ ةعلقلا مهب تفذق نيذلا كئلوأ خيراتلا ركذتي

(ال راوس األ قوف نم مهفذقو ، سايكأ لخاد ءانجسلا عضوب نأأرم دعب ، اشاب

.(ّ يلإ ليخ اذكه ؛ نوجرحدتي نولا زي

ةقيرعو ةيخيرات .. ةبيرغ ةريرعشق يدسج يف ثعب رارص بإ ينقح تال ةعلقلا تناك

. زازئمش اال ىلع ثعبت اهخيراتبو اهرظنمب اهنأ ريغ ، يبرحلا ءانبلا يف ةيآو

ةعلق نم ةخسن تناك الم، ظلا لولح لبق ةريخ األ ةرملل اهوحن ترظن امدنعو

يذلا باين واأل بلا خملا يذ ميسولا باشلا .. ءامدلا صاصم ال" ويكارد تنوكلا "

. ةجزاط ءارمح ءاشع ةبجو نع ًاثحب الم ظلا يف للستي

" ءاهدبو ثلاالاي، اهداق يتلا ،1955 ةروث يف اهلخدت وه ةعلقلا هتبعل رود أزرب ناك

نم ةعلقلا عفدم لوحت ،" يناجحملا " ةعلقلا دئاق عمطو ، هبهذبو ،" هانج اي دمح أ

ةيكارتش اال ةروثلا وفقثم قافرلا لوقي امك ،" ةداضملا ةروثلا " فص ىلإ ةروثلا فص

فيسلا " يروتسدلا مهمامإو راوثلا مجامج رهصي نوتأ ىلإ ةدايقلا ىنبم لوحتو ،

الب "قنا ىلإ ثدحلا لوحتو ، طقف ةاجنلا لواحي ناك مأالً رهصيو هللا"، دبع

." لشاف

دجاسملا ،ب مهقزنو اهلهأ رعاشم قدصب ، اهراوس وأ اهرارسأب ةميدقلا ةنيدملا هذهف

ودبت نأ لواحتو ، ةيناودع وال ةبغاشم دعت مل يتلا ) ةيلمحجلا ،ب سرادملا و

عم عالةق ةماق إ لواحي كلذ لك .. ةيخيراتلا اهتظاظفو ةرهاقلا ةعلقلا )،ب ةرضحتم

،ب اهنيعب ةراذق ىلإ اآلن تلوحتو ، ةفاظنلا يف لثملا برضم تناك ةديدج ءايح أ

. ةحفاطلا يراجملا و ةمكارتملا ةلا بزلا

سوماقلا يف دجوي (ال ددجلا نييطارقتسر يحاأل " تابع "ث دجتس كلذ، لك مغرو

االمس). اذهب ةقبط ي عامتج اال

ةريقفلا ءايح نماأل بيرق أهن ريغ ، ءاعنص ةنيدم يف " ةدح " لداعي يحلا اذه

ةياغلل رذق ميدق يح نيب علالةق ةيعيبط ةجيتن ةي عامتج اال قراوفلا لعجت ةروصب

يح نيبو ، دودحملا لخدلا تاذ واألرس ءاسعتلا نوفظوملا و لوهكلا هنكسي

اهنيب لصفت ةئداه ةقين أ ةريغص للف ةئيه ىلع لكشت دودح هل سيل لخد هنكسي

. ةفيظنلا ةقين األ ةقيضلا عراوشلا

رفحم عراش ةلتو ةلت نيبو ريبك، قراف ، ةريهشلا زعت ءايحأ ةيقبو " تابع "ث نيب

أ تنك امك تسيل زعت ..وإذن: ةديدش ةرارمو راجتو نولوستمو ةحفاط ٍ راجمو

هيضام هنم أربت رضاح ، ةرباعلا ةفاقثلا ب فلغم رضاحو ةلئس أ ىوس اهيف سيل ملح،
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. ًاطيقل ًانمز هرابتعاب

،إذإ ةيسيئرلا قطانملا ءامس أ مهف نم نكمت زعت،فالأ ةنيدم ةيفارغج نع ثحب أ

ىرخ األ ةهجلا يفو ،" ريرحتلا " انهف ،( ةميدقلا زعت ريغ ) ًاريثك اهضعب نع زيمت ال اهن

وأ نيكاكدو سانأ ًادج، ةيداع ءايح "،أ اشاب "ريب بونجلا ىصقأ ىلإو ،" ةرفيصع "

. ةحفاط ٍ راجمو ةمامقو ةبرت

ةيرجحلا ىلإ نومتني .. ًاثيدح تينب اهرابتعاب " ةديدجلا " ةنيدملا ناكس مظعم

، ةئلتمملا ةرصتخملا مهماسج بأ نوزيمم مهف نويلص األ زعت ءانبأ امأ ، بعرشو

. مهنانس أ ىلع ةحلا ملا هايملا ةمصببو

سدع وأ سره فأ يل ملوأ امدنع ًاميرك ، ةيزعتلا نانس األ بحاص باشلا بتاكلا ناك

. نيفقثملا هئاقدصأ نم هب سأب ال ًاددع عمجو ، تاقلا ىرتشاو ، جيهسو جيهطو

،إالهنأ ميقع ريغ لدج هنأ حيحص .. لدج درجم يف اهراصتخا نكمي تاق ةسلج

لكشب كلذ ىلع نورصيو إهيل، اولصو امب كعانقإ نوديري سانلا الء ؤهف .. ينقهر أ

، ةيركفلا ةموصخلا يف ددلو ، يهتني ال لدج خيرات زعت.. خيرات وه كلذو ، بيجع

،" ًاسأر حبصي نأ ديري مكنم دحاو :"لك نيينميلا ءامعزلا دحأ مهنع قلا امكو

ا راكتحا عيمجلا ةلواحم ببسب زعت، يف ةيومنتلا تاردابملا نم ريثك لشفت كلذلو

االتخالف. ةرارق يف عورشملا بوذيف ، هبزحل وأ هسفنل زاجن إل

نيباعثلا دئاص .. قاقشلا

نيلداجملا ،و ماعطلا ب ينفيض يذلا باشلا هالل؛ ميكحلا دبع ركش ىلإ ةجاحب تنك

نأ تيسن ينأ ريغ اآلن.. ىلإ اهباعيتسا نم نكمتأ مل ءايشأ نع ينولداج نيذلا

يفصلا خيشلا نايبلا نامجرتو نايع األ نيع ةروص يلا يخ ىلع ترطيس دقف ، لعفأ

، ركاذلا ناسللا و رهاطلا بلقلا بحاص توهابلا زعت، عأالم مهأ .. ناولع نب دمح أ

. برقلا لباقم يدسجلا ءانعلا و يهل اإل بحلا راتخا يذلا لجرلا

األ اهدجسم وه اهيف كلباقي ام لوأ زعت، برغ بونج يف عقت ،" سرفي " يه هذه

. باهولا دبع نب رماع هانب يذلا ريهشلا ضيب

، صاخ زارط نم ًاعضاوتم ناك هللا.. همحر " يفصلا " ةحئار هو كردابي ام لوأو

. دحاو نآ يف ينسلا يفوصلا هبهذم بساني ام فوصتلا سرادم لك نم ذخأ
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، لدعلا ةماق إ ىلإ اهيف وعدي دئاصق بتكو ، ةيلوسرلا ةلودلا ءارم أ ضعب رصاع

ةيعورشمب نولوستي " سرفي " ءانبأ نم نوريثك .. سانلا نع رهقلا و ميضلا عفرو

نوروزي ، نميلا تاظفاحم ةيقبو زعت ءانبأ نم نوريثكلا ..الزيلا خيشلا نم مهبرق

نوفتهي " نيباعثلا ودئاص " .والزيلا ةثيبخ ضارم أ نم ًارارفو هب، ًاكربت هربق

،والأدح ةليلذ ةملستسم نيباعثلا جرختف . ناولع نب دمحأ نم رماوأو تاملكب

اهيدل ناك نإ اذه ) خيشلا مسا اهعامس درجمب نيباعثلا الم ستس ال ًاريسفت كلمي

.( عامتس اال ىلع ةردق

ةأرما ةمث .. ةيديدحلا نابضقلا هذه فلخ انه ةيدب األ هتمون ماني ناولع نب دمحأ

هنوفطعتسي ، خيشلا اهبراق أ يداني امنيب ، يبصع جنشت حةلا نم يناعت تناك

األ تائم دعب ىلعو ، سرفي ةيرق لوخد لبق .. نيعللا اهضرم نيبو اهنيب لخدتلا

نيذلا نيلا تحملا يدي يفأ ةسيرف عوقولا نم مهضعب ينرذح ، اهدجسم نم راتم

من ينرذحي نم تدجو ، دجسملا تلصو امدنعو . خيشلا نم مهبرق نوعدي

. دجسملا يميقم نم ضيرملا فيوخت نوديري نيذلا نيلا تحملا تاريذحت قيدصت

ةيروس تاق

. ءيربلا يناسن اإل اههجوب زعت يف ينلبقتست " ةيروس " تناك ، سرفي نم تدع امدنع

يرعاشم تمرتحاو ، سرفي يف يتجاذس ليصافت تعمس امدنع ةيروس تكحض

. ًامامت ينلزلز يذلا خيشلا هاجت

، نيتيفاصلا نينيعلا تاذ ةيربصلا ةاتفلا اهنإ .. ةيروس يه نم عبطلا ب نوفرعت ال

اهتنهم سرامتو ، ةقيتع ةلظم تحت سلجت .. ريهشلا يربصلا تاقلا عيبت يتلا ةاتفلا

ربص. لبج لزلزت ةقثو ةكنحب

فرعأ نأ ديرأ ال ،ألينن فرعأ اممل اذهف ، ةيروس مسا اهسفن ىلع تقلط أ اذامل امأ

. عئارلا اذهاالمس عاقيإ سفنب ديكأتلا ب نوكي نل يذلا يقيقحلا اهمسا

ّيلإ فرعتت مل اهنأ مغر ىرخ، أ ةرم زعت ةرايزل يتدوع دعوم نع ةيروس ينتلأس

تنك .. رضحتم بولسأب مهعم ىطاعتتو ، سانلا فنصت اهنإ . ةعاس 24 لبق ىوس

. ساس اذهاأل ىلع ينتلماعف زعت، ءاوج أ لعفب ًافقثم ودبأ اهموي

ةباصعو ، ةعساولا مامك ذواأل بوثلا ربص: لبج يز لمجأ امو ربص، تاق ذلأ ام

. تاقلا ةعئاب ةيروس هلك كلذ نم عور ..واأل ةليمجلا سأرلا



XCIII



XCIV

: ندع

ةفاقث نم ...وأرثك ةنيدم نم أرثك

دواري ًاملح تلظ ، دحاو ريغ كلعجت يتلا ةأزجملا ةنيدملا .. ندع .. ندع يه هذه

لوأ هباكترا دعب ًارفم ليباق اهراتخا كلذلو ، راوثلا و نيبراهلا و ءارعشلا و ةازغلا

ةراضح نم رثكأ نم بكرم ندع يف ءيش لكف كلذلو ، خيراتلا يف لتق ةميرج

. ىنبملا ىلإ ناسن اإل نمو ، قوذو

! ماحزلا بلق يف ثحبلا ةلوره

اوأدب دق سانلا ناكو ، ةرايسلا نم يلوزن درجمب ندعب يئافتحا تأدب دق تنك

فرتعت ال يتلا هذهك ةنيدم يف ةيبنجلا يدتري لجرل ةبرغتسملا تارظنلا ديدستب

. زوعملا وأ نولطنبلا ريغب

راجتو نيلوجتملا ةعابلا ب ديدشلا هماحزب " نامثع خيشلا وه" كلبقتسي نم لوأ

،وإ ريهشلا رونلا عماجو ، ماحزلا ىوس اهيف سيل ةقطنم اهنإ ، ةهكافلا و تاورضخلا

. ديرت ام فرعت ىتح تارتم وليك ةعضب كمامأف ندع، فاشتكا تدر اذأ

اهبرقل يراجتلا اهعقومب ظفتحت الزتلا يتلا " ةكدلا " ىلإ الً يمج ًاقيرط زاتجتس

تلايمألت يهو .. نيلا محلا وأ لااألمعلا جر ريغ "التجد ةكدلا " يف . ءانيملا نم

اهيف حضتي يتلا ةقطنملا .إاهن ًاضي أ نيريثكلا روهظ تسوقو ، نيريثكلا بويج

. سانلا نيب قرافلا

ءزجلا وه لا محلا ف كلذلو ، ءيش لكل ةدروتسملا تاكرشلا ربكأ نزاخم عقت انه

. ةروصلل لمكملا

ىلع ةرداق روهظو ةمخض فونأ درجم اوسيل مهنأ تكردأ ، مهيل إ تسلج امدنع

يف مه اورمتساو االتحالل، مايأ مهؤابآ ءاج " زعتو "بإ، نم مهمظعم .. لمحتلا

الم؛ سلا دبع عم مهنواعت نم كلذ ىلع لدأ ،لويس ةريبك حأالم مهل . ريصملا سفن

امدعب ، ةعماجلا ةبلط ىلإ مضناو ، ةيوناثلا هتسارد ىهنأ يذلا لمعلا يف مهليمز

. هتسارد نمإمكلا الم سلا دبع نكمتي ىتح ، مهنيب ام يف تاعربتلا عمجب اوماق

مل ًامعط ندع تلا الز انه ىلإو الم.. سلا دبع قيرط نع رييغتلا نع نوثحبي مهنإ
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دعب. هقوذتت

. اهدعبو لبجلا قلست لواحت يتلا ةثيدحلا ينابملا ضعب يعم نوزاتجتس

ةنيدملا ءاوتحا تلواح دق تنك ، ةأزجملا ةنيدملا هذه ليصافت يف قرغأ نأ لبق

. تلشفف دحاو نادجو يف

. قوشلا و ةيويحلا ىلع كمغرت اهنإ ، ةدحاو ةنيدم نم رثكأ اهنأ ندع يف ام عورأ

اهدعب ال"، عملا " نم األلو ءزجلا ،إاهن كنهذ تيتشت لواحي ام لوأ يه " ةكدلا "

يفو ، مردم عراش دعب ام يف تيمسو ، زيلجن اإل اهانب يتلا ةبعكملا ينابملا ب رمتس

. ندع ءانيم عبقي لا مشلا

ةحئارلا و دجاسملا و سئانكلا "ب يهاوتلا " كنضتحتس ليلق دعبف ، ةباترلا ب رعشت ال

ام لك لقن نويناطيربلا لواح دقل . ةثلثملا فقس األ تاذ ينابملا ثيح ، ةيناطيربلا

نب". "جب ةعاس ىتح ندع، ىلإ مهيلع زعي

نويناطيربلا ناك ، ًامامت ةنيدملا برغ اهنإ ، ليلقب ال عملا دعب عقت يتلا ةقطنملا هذه

و ءانبلا مهحنمي زايتما ىلع اولصحو ، ةيقرشلا دنهلا ةكرشل ًارقم اهوذختا دق

ةمظنم اهنكل ، ًايبسن ةقيض عراوشلا .." حتف " ىمست يتلا ةقطنملا هذه يف ةايحلا

. اهميظنتو ةكرحلا صاصتما اهنكمي ثيحب

" ماهبوب موه عم" ةدهاعم يلدبعلا ميركلا دبع دمحأ عقو نيح ،1802 ماع كلذ ناك

مهحنمو ، ةيناطيربلا عئاضبلا مامأ ندع ءانيم حتفب ، ةيقرشلا دنهلا ةكرش لثمم ،

ةعور زواجتي يذلا ليمجلا يدروز األ لحاسلا ثيح ، ةنيدملا نم عئارلا ءزجلا اذه

. ةيسنرفلا اريفيرلا لحاوس لا مجو

ام نيب ةنراقم داجي إ تلواحو اهلا، مج نع تعمس ،إالأينن اريفيرلا َ رأ مل انأ

مغر يدروز ال هتيمس اذامل يردأ ال يذلا لحاسلا اذه ينخودف ، تيأر امو تعمس

، ةفصلا هذهب ةليمجلا لحاوسلا نوفصي ام ةداع مهنأ ،إال ةملكلا ىنعمب يلهج

، ًامامت ةرئاد فصن ًايبسن عفترم قيرط ربع ةرايسلا كب فتلتس . يدروز :ال تلقف

." رومد لوج " ىمسملا لحاسلا ىلإ يضفي ًاريغص ًاقفن لخدتل

. ًامامت ةتيم تناك جاوم ًألناأل ممال لحاسلا اذه ناك

كدوقي يذلا يولعلا قيرطلا ربع ال عملا ىلإ كب دوعي الً يوط ًاقفن زاتجتس اهدعب

و عراوشلا و ينابملا و سانلا ؛ ريثك ءيش لك ثيح ،" رتيرك " اهنإ .." ندع ةباوب " ىلإ
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تدير ءيش لكو ، جيراهصلا و يناحيبلا دهعمو ةيسنكلا و دباعملا ثيح ، ةمحزلا

اهدنعو ،" رسكم روخ " قيرط نع ىلو األ ةطقنلا ىلإ دوعتس . ندع نع هتفرعم

ةفسلفلا و نفلا و خيراتلا تعمج ةنيدم نع ًامحدزم ًايلوأ ًاعابطنا تنوك دق نوكتس

دصرت مايأ 5 ريرحتلا سيئر كحنميل ، ةدحاو ةريزج هبش يف ةسايسلا و نيدلا و

. ناكملا حلا هيف

لخادتملا خيراتلا .. رتيرك

كنكل ، ًادوجوم دعي مل رسجلا .. نيلبج نيب طبري ناك يذلا رسجلا تحت نم رمتس

." ندع ةباوب " اهنومسي اوناك يتلا ةقطنملا نم " رتيرك " ىلإ لخدتل هتحت نم رمتس

عيمجلا تمغرأو ، اهسيراضت يف تاراضحلا و ايندلا تعمج يتلا ةنيدملا كعلبتسو

نم طيلخ انه ينابملا ..ف رخآ راعشإ ىتح شياعتلا ،و مهضعبب فارتع اال ىلع

ثيراوم لكب ندع بلق وه اذه . ينيصلا و ينميلا و يناطيربلا و يدنهلا رامعملا

. ةفاقثلا و داصتق واال ةسايسلا

دنهلا ةكرش تناك ،( ةيدنهلا فئاوطلا ىدحإ )" ناينبلا دبعم " ثيح " رتيرك " اهنإ

اهعم تلمح دق ،1839 ماع ندع التحالل نييناطيربلا ترطضا يتلا ةيقرشلا

و يراد اإل لمعلا ،و زيلجن لإل ةسايسلا تناكو ندع، ىلإ دونهلا راجتلا و نيفظوملا

هيف اوسرامي ىتح ،" ناسمش " لبجلا نطب يف دبعملا اذه اونب نيذلا دونهلل ةراجتلا

. مهتنايد سوقط

عماجلا اذه ناك ، سورديعلا عماج ًاضي أ اهيفو ، ةميدق ةسينك ىنبم رتيرك يفو

أ ىلع ضارم األ ءافشو تاجاحلا ءاضق نولسوتيو هيف، نوكربتي نيملسملل ًارازم

سوقطلا هذه ت فتخا دقف ،أاماآلن ةيساحنلا ةقرفلا اهفزعت يتلا ىقيسوملا ماغن

ةيق. يسوملا

قباوط 3 نم نوكتي لزنم ؛ وبمار يسنرفلا رعاشلا لزنم عبرتي ةنيدملا طسو يفو

نينانفلا هلأدح اهمسر ، رعاشلا هجول ةيليكشت ًاروص يوحي األلو قباطلا ناك ،

يذلا وبمار . ةيرمق لكشب بشخ ىلع ةشوقنم وبمار تاملك ضعبو ، نييسنرفلا

و ةيئادبلا نع ًاثحب رارفلا لواحف اهلا، ذتباب هباصعأ ىلع طغضت سيراب تناك

. ةيشحولا

، ةيجمهلا ىوس همامأ نكي ملف وسلاأم، ذوذشلا ةناهمب دراطم رعاشل ةبسنلا بو
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ريخ. ملاالذاأل اهرابتعاب

و ينفلا ندع خيرات نم ًاءزج تناك يتلا ةريهشلا ندع ةرانم عفترت لزنملا مامأو

. ًارتم 20 نم ألرثك عفترت يهو ، يرامعملا

، جحل ناطلس ، يلدبعلا ميركلا دبع نب لضف ناطلسلا رصق ، ريترك يف ام عورأو

1818 نم ةرتفلا يف ينب ةعئار ةينف ةفحت قحب وهو ، نيقباط نم نوكتي وهو

ةميدقلا اآلراث دجت األلو قباطلا يف لآلراث. فحتم ىلإ لوحت دقو ،1824 ىلإ

ىصقأ يف تماق يتلا الت يودلا هذهل نييخيراتلا ةداقللو ، ةينميلا الت يودلل

و ةيفرحلا تاعانصلا راثآ تدجو رصقلا نم يناثلا قباطلا يفو .. قرشلا و لا مشلا

رضخأ ءيش لك ، رضخ األ نوللا تاذ ةسورعلا سب مال انهف .. ديلا وقتلا تاداعلا

سب مال ًاريثك يكاحت رضخ األ نوللا تاذ سب ملاال هذه . رضخ أ ناك ءاذحلا ىتح

. ةيدنهلا فئاوطلا دنع جاوزلا

ةيلبطلا و دعاقملا هذه . ةريغصلا ةيبشخلا دعاقملا و ةيلبطلا دجت فحتملا اذه يف

. مهماعط ندع ناكس اهيلع لوانتي يتلا ةرفسلا يه تناك

.1995 ماع هحاتتفا ديعأ يذلا يبعش لا ثوروملا فحتم هنإ

؟".. مونلا ريرس يف تايارم اوطحي شيل لوقت ": ينلأس دق فحتملا ريدم ناك

نم ليمجتلا تاو دأب ةينغو ، ةيسومانلا ب ةاطغم ةلماكتم مون ةفرغل جذومن

. شرولا ىلإ ةلحكملا

ًايخيرات وهو ، ةليوطلا فحتم تايوتحم لص األ يف ناك رصقلا نم قباطلا اذه

.1930 ماع ئشنأ ؛ ةيبرعلا ةريزجلا يف فحتم لوأ

دعب ،1839 رياني 19 يف هترسأو وه رصقلا اذه رداغ دق يلدبعلا جحل ناطلس ناك

ىلع صنت ،1838 رياني 22 يف ، نويناطيربلا هيلع مأالاه ةدهاعم ىلع عقو نأ

ىلع ةدايسلا قوقحب ظافتح اال طرتشا هنكل ، نييناطيربلل ندع نع يلدبعلا لزانت

ءانيملا الل تحا ىلع تمدقأو ، طرشلا اذهب ايناطيرب َ ضرت ملف ندع، يف هاياعر

. جحل ىلإ ناطلسلا رارف ىلإ ىدأ امم ، ًايركسع

ةنيدملا تمحدزاو ، عيمجلا مامأ هوحتف ، زيلكن اإل ةضبق يف ندع رغث حبصأ نأ دعب

،و زعتو بإ ًاديدحتو لا، مشلا تاظفاحم نم نيمداقلا لا معلا و دونهلا راجتلا ب

أ ملعلا نع نيثحابلل ناكو . ًانامض رثكأ حبر صرفو لضفأ ةايح عن نيثحابلا

. ةرغاشلا مهنكام
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، نينانفلا و ءاملعلا و ةبلطلا و راجتلا و لا معلا ب ةصاغ االتحالل دعب ندع تناك

. نونفلا و ةوعدلا و ملعلا زكارم تطشنو ، ةراجتلا ترهدزاف

قوس يف " يدابع ةبتكم " هتبعل يذلا يفاقثلا رودلا عمس أ انأو يانذ أ قدصأ دكأ مل

يهو ، ًازيمتم ًايركفو ًايبدأ ىقتلمو رشنلل ًارادو ةبتكم تناك ثيح ، ةليوطلا

. ةيبرعلا ةريزجلا يف ةبتكم لوأ ًايخيرات

بورحلا ثاريم

ةليسولا ةيب عامتج واال ةي داصتق التاال وحتلل يقيقحلا لعافلا وه ندع عقوم

ندع يف ًاريثك ر كفتس تارممو دراوم نع ثحبت ًايسايس نوكت امدنع . ةيسايسلا

ضعب اولتحاف دعب، نع اهتلزاغمل المهت واحم اوأدبف ، نييلا غتربلا باعل تلا سأ يتلا

. اهنم ةبيرقلا رزجلا

اال حلا صم لثمت ةي داصتقا ةسؤم مخض ؛أ ةيقرشلا دنهلا ةكرش تءاج اهدعبو

نم ةديدش ةمواقم دعب ةنيدملا تمحتقاف ، سمشلا اهنع بيغت ال يتلا ةيروطاربم

ركفلا و نيدلا يف ةريثك ءايشأ ندع مهتملعف : مهريكفت طمنل اهوعضخ ،وأ اهلهأ

ةيلودلا ىوقلا حلا صمب ...1963 ىتحو ،1839 نم حلسملا ميظنتلا و يسايسلا

ي نيتسلا ةيادبو يتا نيسمخلا يف ملا علا يف ءانيم مهأ يناث ةنيدملا هذه تحبصأ

تا.

تناك ةيموقلا ةهبجلا ةهج،إالنأ نم رثكأ نم زيلجن دضاإل ةروثلا ةرارش تقلطنا

نأ دعب حلسملا لمعلا يف اوكراشف ، ةروثلا ليثمتو اإلعاليم، رودلا ب ًايعو األرثك

. نيدرفنم اهومكحو ، عيمجلا ةوقب ندع اومحتقاو عإالًايم، هونبت

ةيموقلا ةهبجلا نيب تايفصتلا تأدبف ، ءاكرشلا لمتحي ًال ءارغ إ ندع تلظو

نم ءامدلا تلا سف ، ريرحتلا ةهبجب ةلثمم ، حلسملا لمعلا تادايق نم اهموصخو

، رركتي يشًائ مدلا حبصأو ، بورحلا تداتعا دقف ، ىوق األ رظتنت ةنيدملا ،و ديدج

. زازئمش اال ةرادإ ىلع هتردق دقفيو

نم ليجأتلل ةلباقلا ريغ حلا صملا نيب نيابتلا قزأم يف اهسفن تدجو ةنيدملا هذه

. داصتق اال نيناوقب ةعوفدم ةيملا ع ةوق نم رثكأ

. بولس األ راركت نم ززقت ،وت ةعرسب لمت يهف قلق، رعاش جازم اهل ندع
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. ريظنتلا و مكحلا ةبعل نع نيديعب اولظي نأب اهئانبأ ىلع تمكح

نيلا محو راجتو نيلوستمو ءارعش ىلإ مهزرفب موقتو ، عيمجلا لبقتست تلظو

.. ةساسو

، عيمجلا ب عيمجلا رجفناف ، مهضعبلو ندعل ًاديدج وقالً نوكلمي اونوكي مل

. ندع يسآم نم ةديدج ةصق ىلع ،1986 رياني 13 يف ملا علا ظقيتساو

، مهيدل ام لك داو فنتسا دق ، ةساس ىلإ اولوحت نيذلا ىمادقلا نودفاولا ناك

. ًاحوتفمو ًاديدج ًائيش لوقي نأ هنكمي نم رظتنت ندع تيقبو ، اولحرف

ءاعنص عم ةدحولا ب اوضر نيذلا يناثلا فصلا لا جر يقبو ، طغضلا ةوق تلحو

ملا. علا تأجاف يتلا الت وحتلا رصع يف ةنيدملا هذهل هميدقت مهناكمإب ءيش رخآك

نم؟ مكحي نم

ريغ جاتنتساو ، ةديج ريغ ةءارقو .. ةراسخلا و حبرلا الت دعم نع ىرخأ ةلئس وأ

نيدفاولا لبقتست ندع تلا 1994..والز فيص برح يه ةديدج ًابرح عنص قيقد

هلل. دمو .. ةحوتفم ةيئانثتسا ةنيدمك اهمهفل ةيبهذ ةصرف مهحنمتو ،

. يناطيربلا دوجولا دض لمعلا إال ديرت ام لعفإ

ملو ، ةنيدملا فوج يف ءيش لكب اوفذق ندع، يف زيلجن اإل ةسايس هذه تناك

قوذلا و يزيلجن اإل دوربلا نم طيلخ وه ، بيرغ عمتجم أشنف ًائيش، اودعبتسي

. حفاكملا ينميلا عبطلا ّة دحو ، يلمأتلا يدنهلا

. ءامتنا الكولاال هتس ولاالءلال عمتجم أشنف

تاكرحلا نكل ، ةيسايس لئادب نع نوثحبيو ، نولملمتي اوأدب دق زيلجن اإل ناك

. ًاريثك م هلهمت ،مل ةقطنملا تحاتجا يتلا ررحتلا ةجومو ةينطولا

اذه ىلع ىرجأو ، ةدحب يقبطلا قرافلا شيعي ًاعمتجم يكارتش اال بزحلا ثرو

. هتايرظنو هبراجت مع تجملا

مهنكل ، تاراعشلا ديدرتو ، لكلا سوقط هيف نوسرامي ًاناكم نويشماهلا دجوو

يف ةيفيظولا ةلماعلا ىوقلا نم %70 لكشت يتلا ةأرملا مهبناجبو ، عيمجلا اوفظو
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. ندع

الك هتس واال ةدوعلا ةيفلس

األ تاجاحلا رفوتو ،" بتارلا " ةرهاشملا اوداتعا أمهن ندع يف نيريثكلا ةاسأم

. نمزلا نم نيدقع ىدم ىلع رركتي يموي يتايح طمن .. ةيساس

3500 اهيف هبتار ناك يتلا األماي كلت نع ةرارمب ينثدحي يسكاتلا قئاس ناك

يف ةرم إال ركسي ال وهف ةلا،امأاآلن مثلا ىتح ًايموي ركسي نأ هناكمإب ناكو نلش،

هذه ةردق مدع نم وكشيو ، رمعلا نم ـ60 لا زواجت دق قئاسلا اذه ناك . عوبس األ

وه عربلا ) عربلا تاجايتحا ةيبلت ىلع ، ودبي ام ىلع ـ70، لا تزواجت يتلا ةرايسلا

يف تيقتلا ام أينن بيجعلا نمو .( ندع ناكس ضعب سوماق يف برشلا و صقرلا

ىلإ كذخأ لواحي لجر امإ : نيقئاسلا نم نيفنص إال اهلقتس أ تنك يتلا تايسكاتلا

نع ثحبت كنظي ،ألهن كباسح ىلع عتمتسي نأ لباقم ةيلستلا و صقرلا نكامأ دحأ

ىتح كيلع مرحي قئاس وأ .. يحايسلا هسوماق يف يتلا ةيحايسلا نكام األ

ندع يف رشتني بابشلا نم رايتلا اذهو ، فتاهلا ةكرش يف ةفظوم عم ثيدحلا

النيت، صلا نيب سوردلا تاقلح نوميقي مهتدجو إال ًادجسم رزأ ملف ارانل، ةعرسب

األخاليق. داسفلا و ةعدبلا نع مهراوح نوفثكيو

. ءامتن لاالا تاونسل يعيبط لعف در هنأكو ، ظفاحم يفلس رايت

ع نمو ، ةعونتملا هت فاقث نم ةعتملا يف هقح مهلتسا دق ندع نطاقلا ناسن اذهاإل

ديق. يأ نم ةررحتملا ةي عامتج اال هتاق ال

ةايحلا ،و بسحف ةرهاشملا ىلع شيعي مهمظعم غلاالء،ألن نونعلي انه عي مجلا

الك هتس اال ببسب ةعفترملا ءابرهكلا راعسأ نم ءادتبا .. لعفلا ب ةفلكم ندع يف

قبط ) شيدلا ك ةيرورض اهاري يتلا تاجاحلا ب ءاهتناو ، تافيكملا قيرط نع ريثكلا

قباوط 4 نم ةرامع دجت ؛ ةياغلل التف لكشب ةرشتنم يهو ،( ينويزفلتلا لا بقتس اال

حطسلا ىلع ًاناكم دجي مل يذلا لا،و بقتسا قبط 15 نم رثكأب اهحطس محدزي

ترثأت دق تانوكلبلا ،ألن فولأم ريع ًارظنم ودبيف ، ةنوكلبلا يف يئاوهلا قبط عضي

دجتو .. نينسلا تآالف رمع دق اهنأكو ينابملا تاهجاو تحبصأف ، سقطلا لماوعب

. رخآ بكوك نم نومداق ميمرت معلا اهنأكو تاهجاولا يف ةقلعم تاشيدلا

ىدم تيبلا اذه ملا عم يف أرقتو ، نيتفرغ نم ألرثك يفكت ال هتحاسم ًاتيب دجتس
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حطسلا ةحاسم مظعم يطغي شيدلا نكل ، هونكاس اهيناعي يتلا ديلا تاذ قيض

. ريغصلا

، ةريغصلا و ةريبكلا ينابملا ىلع مثجي يذلا ينويزفلتلا زاهجلا اذه بيرغ

الةق. معلا بكانعلا ك اهقلستيو

مهينعي ،وال هيفرتلا لئاسو لك نع نوثحبي نوفظوم ةنيدملا هذه ءانبأ نم 90%

، هوفلأي مل ديدج نمز يف مهسفنأ اودجو .. ةيسايسلا تايجولويدي األ ةلأسم ًاريثك

. ديري ام اهدعب لعفيلو ، ءيش لكب لفكتلا هنم نوديريو

ّاون وكي نأ اوعاطتسا ، ةريخ األ ًاماع ـ30 لا يف ندع نع نيديعب اوناك نيذلا

اوثكم نمم نوليلقلا ،و ةراجتلا اوسراميل ، ةدحولا دعب هب اوداع ًا طسوتم االً مسأر

دعب مهيلإ داع تباث لا مسأرك نمزلل ءيشب اوظفتحي نأ اوعاطتسا ندع، يف

بلاالط. تحت اهب اوظفتحا ةيبهذ ةلمع ،وأ ةدحولا

سؤبلا ةيئاوشع

االتحالل مايأ لا مشلا نم إاهيل اودفو نيذلا كئلوأ ندع، يف ًاسؤب األرثك ةحيرشلا

و مهم بأحال ندع مهتكلهتس ،وا ةدوعلا نم اونكمتي ملو ، همايأ رخاو يفأ ًاديدحتو ،

رمعلا مدقت ، ًاناجم ءاقبلا بابسأ ىلع نولصحي اولظو ، بزحلا ءاجو ، مهقاوش أ

لا،وإهن فسلا يذ نم إهن مهدحأ يل ،قلا نيلوستم ىلإ اآلن اولوحتو ، نمزلا ريغتو

. لوحسلا ةليبق يه ةميظع ةليبق نم

اذه يعدي امك ، ةليبق ام ًاموي ناك لوحسلا يداو نأ قدصأ نأ ًادج نكمملا نم

رضخ األ يداولا كلذ نوكي ،نأ ةلهول ولو ، دقتعأ نل ..إالأينن نيكسملا زوجعلا

ةئيه ىلع َّل كشت يذلا جزللا نامرحلا اذهل الً صأ ، ةيويحلا و ءاطعلا ب ءيلملا

ناك ، دعسم دمح أ همس ،ا ًايدامر ًافطعم يدترتو ، اهيلع يناجلا نم يردت ال ةيحض

لا. فسلا يذ ام ًاموي نكسي

اإل اذه ناك له : نيكسملا اذه تاوطخ عيشأ انأو ينهذ ىلع أرط دحاو لا ؤس

ً؟ فطال ام ًاموي ناسن

محاالً،و لمعي يذلا يعماجلا بلا ،وطلا دعسم دمح أ يلوحسلا راشفلا اذه

يف نيعباقلا لكو و... ينتمتشو ، تضفرو 20يراالً، ينم تبلط يتلا زوجعلا

؛ يئاوشع لكشب لبجلا قلستت ،إاهن ةثرلا نيتاركلا ب هبشأ ًاتويب نونكسي ، شماهلا
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اآل ضعبلا ،و ةريغصلا راجح نماأل اهضعبو ، حيفص لا نم اهعضبو ، كولبلا نم اهضعب

. كلذ لك نم طيلخ رخ

نأاأل فيك ةرارمب ينربخي أدبف ، ًايموكح جرالً يننظي الم سلا دبع لا محلا ناك

ةيدود ةايح .. هسورد ةركاذم نم رطملا هعنمي فيكو ، مهسوؤر ىلع طقست راطم

. ةدحب ةدراب

،وأ ءاذغلا اورفوي ىتح هلك.. اذه -وأ نوقرسي – نولوستي ناك، لمع يأ نولتقي

لك اياقب ىلع نوشيعي .. سؤبلا نم نكمم ردق ربكأ ةسراممل ءاقبلا اوليطي ىتح

. ةقفشلا اياقبو ، ماعطلا اياقبو ، لمعلا اياقب : ءيش

يتلا المهت ضف ذخأتف ، راطم األ يتأت امدنع ًانايح أ هنوسرامي وأ راصتن باال نورعشي

بأ ًارورم .. رحبلا ىلإ اهب ردحنتو ،( تامامح مهيدل سيل ) مهلزانم راوج اهنوعضي

. ءادوسلا ةركاذلا يف نونطقي نيذلا ةداسلا الت حمو فون

ماعطلا قبسي يذلا ءودهلا

دجت ،فال ةياغلل ءودهلا نوبحي مهنأ يه ، ةديرف ةزيم مهل نويلص األ ندع ناكس

ةيرانلا تاجاردلا آالف دجت ،وال قاوس األ يفو معاطملا يف ًاريثك ولعي خارصلا

كهجو وحل رودي يذلا ضوعبلا ك نوكت ةيران ةجارد ترم نإو ، نميلا ندم يقابك

نوجعزنم مهو ةجعزملا اآلةل هذه ىلإ نورظني عيمجلا ،و مونلا لواحت تنأو

. ةياغلل

ئداهلا نوللا تاذ مهسب مال رايتخا يف مهقوذ ىلع سكعني ئداهلا جازملا اذه

ةريزجلا يف لحاوسلا ناكس مظعم ىلإ ءودهلل مهقشع يف نوبيرق مهو ، ةداع

. ةيبرعلا

عربلا و ةيندعلا ىقيسوملا نيب نراق ةدح، رثكأ جازملا ناك رحبلا نع تعفترا املكف

. يناعنصلا

الن،وأ تتقي نيلجر دجت ام ًاردانف ، نوحماستمو ، ةياغلل نوبدؤم انه سانلا

اهددري تاملكلا هذه ... لضفت ، يداع ، ًاوفع ، تحمس ،ول كلضف نم .. نارجاشتي

. عيمجلا

امم ، لظلا فيفخو ، ًافيطلو ًامودخو ، ةياغلل يعم ًابدؤم ديبرعلا قئاسلا كلذ ناك
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. ةدبرعلا و ةلقاألبد نيب قرافلا نع ثحبلا قزأم يف عقأ ينلعج

ةبيرغ ءامسأب اهنومسي يتلا معاطملا ) ءودهلا و ةقان األ ةياغ يف انه معاطملا معلا

و قواحسلا و شوشرلا نم ًارفن كل رفوت معاطملا هذه ..(ً ثمال جنيس جنش لثم

و ءودهلا كل رفوت يتلا كلت امأ ، ًاقلطم يتدعم عم حلا صتت مل يتلا قرملا

كأالت مدقت يهف ، ًادحا و ًافنص اهئامس نمأ مهفأ مل يتلا واألكالت ىقيسوملا

يف كعفصت اهنكل عبد.. لآ قرمو نابيش ينب شوشر نم لضفأ أللواألرم اهنظت

ًاماعط لوانتي نأ مكدح أل نكمي (له ديدج نم عوجت كلعجت يتلا ماقر باأل كهجو

دوعي ،وال ءاشع ةبجو 1800يرلا عفديو ، هتانوكم وال همعط وال همسا فرعي ال

؟). قواحسلا و شوشرلا ىلإ هفنأ مغر

. ريثك لكأن ةحارصب انحإ ،قفلا: يندعلا نعاأللك قئاسلا تلأس

شوشرلا نع ملكتي أدبف . ندع لهأ هيلع داتعا يذلا األلك عاونأ دصق انأأ يخأ اي

هذه لهأ ىدل ةلضفملا يهاألةلك رمتلا ب ةتفلا نأ اهدعب هتفرع ام لكو ، جاجدلا و

و ةصلصلا و طامطلا و لصبلا نم ةنوكملا ةنوناصلا األةلك: هذه دعب يتأي . ةنيدملا

. طقف لكشملا راضخلا نم صاصلا و كمسلا عم ضماحلا ميللا

ببسب كلذ ناك امبر ، معاطملا نم ةزهاجلا ةمعط األ ضعب يرتشت نماألرس ريثكلا

. رهظلا دعب إال لمعلا نم ندعي وال تافظوم ءاسنلا مظعم نأ

ةيديدحلا ةأرملا

ا اهتفيظوو ، ةماعلا اهتفيظو خالل نم ةماعلا ةايحلا يف اهرود اهل ندع يف ةأرملا

ةداع التإ واحم نم فصنو نرق ثاريم ،إهن ريثكلا اهتحنم يتلا ةي عامتج ال

. اذهك بكرم عمتجم ليكشت

. خيبطلا و نفلا و ةسايسلا يف ؛ ةهكن لك يف رركتت ندع يف ةأرملا ف كلذلو

األ ترايس تين قهرأ نأ دعب ، ةريغصلا تاصابلا دحأ يف يراوج ىلإ ةبكار تناك

. يبيج مظعم تلكأو ةرج،

أهناآلن تضرتفا يذلا اهجوز ريغ دجت ،مل طابح واإل سأيلا اهيلع ودبي ةأرما هذه

ليصافت يف اهعم انتقرغ تلا،وأ ق اذكه " ةمادخلا هقح رظتني " تيبلا يف اهرظتني

.. تاونس 10 لبق ام ىلإ نمزلا ب ةدوعلا ،و لسكلا ىلإ بتارلا نم ةيمويلا اهتايح
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وال بح ال هنإ تيرد ،واآلن سولفلا مهم شومو ىقبأ بحلا تلق ": ددرت تناك

." رايتخ اال لوصأو ةايحلا انملعيو انمهفي نم هيف ناك ام ببسب يش،

فيك كش،إذ وال نونجم انل،إهن هجاوملا دعقملا يف سلجي ناك زوجع لجر ةمث

ا ىلع اهضرحيو داهش، األ سوؤر ىلعو ، هتنبا نس يف ةأرما هنس يف لجر ضوافي

ءايح ليلقو نونجم هب. نارتق مثاال نمو ، لوسكلا ينان األ جوزلا كلذ نع لا صفن ال

، هديري ام ذيفنتل ةدعتسم إاهن مسقتو كحضت تناك مهي، ،ال لجرلا اذه فيرظو

. ًاروفو

ةدئاز ةأرج اهيدلو األعفلا، دودرب ًاريثك متهت ،وال ءيش لك يف ملكتت انه ةأرملا

تفلأ امب ةنراقم ام دح ىلإ ليئض ةأرملا و لجرلا نيب قرافلا ام.ذإإن دح ىلإ

يذلا لمعلا ىلإ ًاريثك ليمي ،وال فنعلا ىلإ يمالً لقأ انه لجرلا ثيح ، تيأرو

هدجتو بلاالد، تاظفاحم ةيقب يف هناوخ إ سكعب ، يلضعلا دوهجملا ىلع دمتعي

ام. دح ىلإ ًافيظنو ًائداه

و لجرلا نيب قرافلا صيلقت ىلإ تفاض ،أ اهتعيبطو اهتأرجبو اهتهج نم ةأرملا و

اذهو . ةموعن لقأ ةأرملا ،و ةنوشخ لقأ لجرلا راصتخاب ، ةرركتم تاق ،عكال ةأرملا

يهف ، ريثكب روصتت امم رثكأ ةأرملا ؛ نيسنجلا نيب داحلا قرافلا ءافتخا رس وه

، اهلمع ءادأ يف ةقيقدو ةداج ،ألاهن لمعلا يف اهبولسأب كباجع إ عازتنا ىلع ةرداق

األ سأرلا ءاطغو دوس األ وطلا بلا نيدتري انه عيمجلا ريبك،ف دح ىلإ ةمشتحمو

عيمج يطغيو الً، يمج ًاناتسف يدترت %1 نم لقأ هتبسن ام ادع اميف ، ًاضيأ دوس

ساروأ ةروتكدلا ىلإ قدنفلا يف تام ال عتس اال ةفظوم نم دحوم يز ،إهن مسجلا

،واأل ساروأ ةروتكدلل ةيباختن اال ةياعدلا تاقصلم أمام تفقو دق تنك . ناطلس

ام يف تأدبو ، ةرادجب زوفلا نم اتنكمت ثيح ندع، بلق يف ، ةريبخ اب فول أ ةذاتس

أ تأدب كلذكو ، باونلا سلجم يف ساروأ ةروتكدلا الت خادم ضعب عمس أ دعب

لمعللو نايكلل ًاديج ًاجذومن اتمدق فول أ ةذاتس واأل ساروأ ةروتكدلا نأ دقتع

. نميلا يف يئاسنلا

ةحوتفملا لوهسلا يف قابسلا

نم الدب ناكف ، هئوض ىلع اهعاضوأ تبترو ، حاتفن اال تنمدأ دق ةنيدملا هذه وألن

جماربو ططخ رح، ءانيمك ًاي داصتقا األلو اهعضو ىلإ اهتداع إ وحن هجوتلا

. ءارغ واإل ناضتح اال ةسرامم نم نكمتتل ، ةنيدملا فارطأ ةعانصل ةلماكتم ةيلحرم
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ةطشن لمع ةشرو ىلإ ( ءانيملا ) نفسلا لا بقتساب ةصاخلا ةقطنملا تلوحت دقف

ةرداق ندع لعجت يتلا تازيهجتلا لا مكتسا رامث نع نوثدحتي نوريثكلا ، ةياغلل

ةرح. ةنيدمك اهرودب مايقلا ىلع

عقوم زيزعتو ي، داصتقا طاشنو ، ةبعص ةلمعو ، ًاناكم اهل دجتس ةريثك ةلماع ٍ ديأ

فيصر ءانبو طفشلا و مدرلا لا معأب موقت ةيبوروأ تاكرش ةمث ، نميلل ي سايس

تاكرشو ، يلودلا كنبلا نم ليومتب ، ةريبك ةيملا ع تاكرش قيرط نع تايواحلا

. ةلودلا نم ليومتبو ، رامثتسا

تلا أس تاعانقو رح، ءانيمك اهعم لماعتلل ةنيدملا هذه ينطاق نم يسفن دادعتسا

تاكرشلا و رامثتس نعاال ، ةرحلا قوسلا نع ةينميلا بلاالد ءانبأ نم نيريثكلا باعل

ةماق واإل غيرفتلا و نيزختلا و نحشلل ةيرورضلا قفارملا نوكت هيلعو الةق، معلا

. ةعساش ٍ ضارأ ىلإ ةجاحب ةيحايسلا

قابسلا أدبف ةيلا، يخلا راعس الرواأل ودلا التب ماعملا روص ناهذ األ ىلإ تزفقو

األ لكاشم حطسلا ىلع وفطت تأدبو ، لياحتو ، بهن ، ءارش ؛ ضر األ ىلع مومحملا

، باصتغ اال يف ضعبلا طروتو ، ميمأتلا لبق مالاهك ىلإ اهتداع وإ اهعيبو يضار

. ةفيزملا لوص خفاأل يف ضعبلا عقوو

اوناك نيذلا نييلص مالاهكاأل ىلإ اهتداع إ اهونكاس ضفري ٍ نابمو ضرأ لكاشم

ة. تباثلا مهلوصأ نع يلختلا ىلع مهمغر أ يذلا عضولل اوملستسا دق

هئاوتحا نم األنم ةزهج أ نكمتت مل ًاديدج ًاعقاو تضرف يتلا 94 فيص برح اهنإ

ندع اهتدهش يتلا تاريجفتلا تناك .( ةيسايسلا ريغ تاف ال خلا صخي ام يف اذه )

حةلا يف اهتلعجو ، ةينم األ ةزهج األ لوقعو باصعأ ،دقأقيظت ةريخ يفاآلةنواأل

نورضاح نييداعلا ريغ لااألنم جر ، عيمجلا نم سجوتي عيمجلا حبصأف ، رافنتسا

هيجوتو ، تاباصع ىلع ضبقلا يف ام دح ىلإ اوحجن دقو ، ةوقبو ندع يف

تاراجفن اال وربدمو األنم لا جر فرعي االت قتعاو ، ىرخأ ىلإ ةيئاقو تابرض

. ةساسحلا ةيضقلا هذه لثم يف ةداع عقت يتلا ءاطخ األ ضعب مغر ، اهتارربم

... ندع يف سيئرلا ألن

ريبك، دح ىلإ ام،لب دح ىلإ ةفيظن ندع ردن. ام يف إال ةمامقلا ماكر ملأدج

نم صلختلا نم اهنكمت ةيفارغجلا ندع ةعيبطو ، يسائرلا ءاتشلا تاكرب نم كلذو
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زناالق ىلع اريثك دعاسي ًايبايسنا ًاعضو ذخأت يهف ، تايافنلا التو ضفلا نم ريثكلا

، جرحدتي ةجاح هل دعي مل ءيش لك ، رحبلا هاجتاب اهيف بوغرملا ريغ ءايش األ

. نوبغاشملا و ةغرافلا بلعلا كلذ ىلع ثملا زربأ .. رحبلا عاق يف رقتسي امبرو

ةفاظنلا نمو ، ةيعانصلا و ةيعيبطلا راطم األ ءانث االزنالقأ اذه نوكي ام فنع وأ

،إال ناكم لك يف كمحازي وهف ، هجو لمك أ ىلع هلمع ةسرامم نم األنم نكمتي

ناباش كيلا هجتيس ب؛ يرغ ءيش اذهف ر، وصلا طاقتلا لواحت نأو ، هايملا تارود

ةروص طاقتلا لواحت إكن لوقتس ؟ تنأ نمو ؟ نملو روصت اذام الن أسي ناميسو

ًاررحم لمعت كنأ امهربختو لبق، نم اهرت مل يتلا رويطلا ثيح ، يقرشلا ئطاشلل

عبطلا ب امهو ، تامولعملا لدابتو قوذلا باب نم كلذ لك امهربخت ،... ةلجم يف

، شيبح نم لوقتو عجشتتو ، ةفيخ كسفن يف سجوتتف ؟ تنأ نيأ نم نارركيس

نامستبي ةلئس، األ هذه ببس نع لأستس اهدنع ؟ ةيرق يأ نم كل قيسوالن

. ةديرجلا ايانث يف اريماكلا ءافخإ لواحت كناكرتيو

دارفأ عيمج ىلع ةدرابلا ةيحصلا هايملا عزوت تناك ليلق لبق ترم يتلا ةرايسلا

لبق ترم يتلا ةرايسلا ... ةراملا نم دحاو انأو ، ةراملا ضعب ىلعو ، رورملا لا جر

عزوت ةيركسع ةرايس تناكو ، تداع خلإ ... ةيحصلا هايملا عزوت تناكو ليلق

. ةدرابلا تارظنلا

ًاروفو :عتلا، ينادان خلإ ... يتلا ةرايسلا يف قئاسلا راوج بكري يذلا طباضلا

ترركتو ، ةرايسلا نم تبرتقاو ، ةميمدلا امهتلئسأو نيميسولا نيباشلا تركذت

زاهجو اريماكلا رداصيس يلإهن ،قلا ةريخ األ ةباج اإل سفن ترركتو ةلئس، األ سفن

،مل نويسنرفلا مهيف مبن روصلا نوط قتلي عيمجلا نأ هتربخ ،فأ ةقاطبلا و ليجستلا

نييسنرف ريغ هنم ًادئاع تنك يذلا فحتملا يف َ رأ مل ،ألينن بناج األ لقأ

ريرحتلا سيئر أرقامس دق نيينم لااأل جرلا دحأ ناكو ، ريوصت اريماك نولمحي

ريوصتلا نع تعجارتو ، ةرداصملا نع عجارت طباضلل هنم ةراشإبو ، ةقاطبلا ىلع

. يكاكلا مويلا اذه ةيقب

لوقت نأ بجي ، ةأرملا و نفلا و ةسايسلا يف ندع، يف ىدملا سايق لواحت امدنع

ثيدحلا تأدب اذإف لا، جرلا ًاديدحتو ، نوسجوتم انه عيمجلا ام دح :"ىلإ ًامئاد

." ةسايسلا يف انحن لخدت ال كيل إ مهبرقأ كرداب ريجفتلا تاباصع نع

هذه .. نكمم ندع يف يشء لكو ًائيش، نوضفري ،وال نوبيطو نوئداه انه سانلا

جاوزلا و بحلا نع ريبع تاياورو ، سودقلا دبع ناسح إل تأرق امب ينتركذ ةنيدملا

يأر ىلع ، ةصيهو ماحزو ، ريثك مارغ اهيف ندع .. تاملكلا و ءودهلا نعو ، بعاتملا و
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حوبت ال ًارس ءايش األ ضعب ظفحت نأ يف ةصاخلا اهبابسأ ندعل . نييرصملا ةوخ اإل

ضعب ةقرسو ، ندع ةلفاغم ىلع ًامئاد نورداقلا نوفقثملا مهدحو ألدح، هب

. كلذب اوموقيل ةيفاكلا ةعاجشلا مهيدلو ، اهايابخ

ثلاالنيثي يف بابش صحلا لهس . ًاقلطم هسالً نكي مل لهس نانفلا تيقتلا امدنع

ةقرفلا هذه تسس ،أ نيدحتملا نييحرسملا ةقرف وضع ، نانف ، فيحن رمسأ تا،

ةيحرسم يهو ،" شيدلا نم هل به ": اهرخآ ناك األمعلا ضعب تمدق ،92 ماع

كيكفت ةلواحم قيرط نع يداح يهاأل فرتلا موهفمو اليك هتس اال يعولا مجاهت

مل .انأ عجارتلا يف ةغللا جامد إل ةريخ أ ةلواحمك ، ةينبلا ةغايص ةداع وإ ثدحلا

هللا. دمحيلف مكدح أ مهف ًائيش،وإاذ مهفأ

يئاعد لمع لباقم اهلا، معأو ةقرفلا نومعدي لاأمعلا جر نع ثحبي لهس ناك

عإال تاعوبطم نمث مهبتاور نوعفدي مهنأ لهس ينربخ .أ ةقرفلا هب موقت مهتاكرشل

األ ةلمجلا راركت ظح ام(ال دح ىلإ ةفثكم ندع يف ةفاقثلا خوالهف. تاوعدو تان

زكرم وه يهابتنا تفل يذلا ... ةريثك ةيفاقث زكارمو ةماع تابتكم )،ففياه ةريخ

ىتح ةفاقثلا ةرازو بتكم ىلإ ًايموي بهذت اتفة ةاسأم تناك ، يفاقثلا زيزعلا دبع

يذلا ، يفاقثلا زيزعلا دبع ركرم الل تحاب طابضلا دحأ ماق نأ دعب ، اهبتار اوغلي ال

، ًاباتك فلتسيس هنأ ساسأ ىلع وأالً لجرلا اذه لخد ، ةاتفلا هذه هيف لمعت

ةيضق اهنإ ) هترس عمأ الهل تحاو هماحتقاب ماقو ، زكرملا ةاتفلا ترداغ ىتح رظتناو

واأل ذفاونلا ماطح ريغ هيف دجأ ملف باتكلا و ءابد األ داحت ا امأ .( رارمتساب ررك تت

. تلشفف ديدجلا مهرقم نع ثحبلا تلواح ، باوب

و خيراتلا و ايادهلا ب يس مألترأ دق تناك اهل، يترايز ءاهن إ ندع تررق امدنع

. اهتجاح نع ةدئاز تناك يتلا تافلا خملا و عومدلا و تاكنلا

ندع نم ىقبت يذلا

، ساعنلا ب رعشأ انأو ةرايسلا تبكرو هنم، هترجأتسا يذلا هزوعم يقيدص تيطعأ

: ندع وحن تافتل اال لواحأو

. ةدوعلا يف يتبغرب تظفتحاو يشء، لك يئارو تفلخ -

. ندع اي ءاقللا ىلإ
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مدلا ةركاذ .. ةجح

.. ةديعبلا نكام رساأل نوكردي األفطلا مهدحو

األ ربكي .. قهاشو ميدق تيب يف نكادلا قرملا خبطت ًازوجع ةجح تناك اذكهو

ةرهبم ةروصو .. ةرصاحم ةروث ىلإ .. لمازو مئامعو غأالل ىلإ ةجح ومنتو فطلا

. دهاجم همسا دينع براحمل

الت، وحتلا تاونق يف ةريثك هايم ترج .. ةروث ةياكحو ةمامإ روذج : ةجح

. مدلا ةركاذ ىلع قوفتي ًائيش اهيف دجن مل ةجح نع انثحب امدنعو

قيرطلا يف

لطنس ليلق دعب .. ةجح اولصت ىتح ًارتموليك 70 مكمامأ يقب : ةطحملا لماع قلا

، يوون راجفن أطاللا هبشي ام نيب رمت يتلا قيرطلا فيف تال عمو .. ديدج ىلع

معالةق.. ةضبق ةبرض لعفب تفتتت يتلا روخصلا نيب نم ثعبنت ةجح ةهكن تأدب

انه. ر وخصلا رثكأ ام

دوشح مامأ ةلحارلا سمشلا اهنم ةياغلل ةيداع ءايش بأ قهاش نم برتقت امدنعو

. ةيلبجلا ممقلا

بارتلا ةحئار .. ءاعنص يف فافجلا ةضبق نم انتلف أاننأ انكردأ رطملا ذاذر عمو

. بشعلا ةلوفطب ةلقثم ءارذع ىركذ ىلإ كذخأ ،ت رطملا تارطق هتشعن أ يذلا

ةلشافلا ةروثلا اياكحو ، ةجح ةوسق أدبت " رومش "األ ةبضه يف فطعنم لوأ عمو

. ةجح نوجس ىلإ قيرطلا يف يفاألغالل، فسرت

.. تارايسلا قيدانص يف مهضعب ىلع نومكارتي نوبراحمو لئابق ، خويشو ءاملع

رسأ أمهن ديحولا ذنمهب لا فطأ عايضو ىلا، كث ةعيجفو ، تباخ لا مآب نينخثم

، روتسدلا اودعأ . مهعسوب ام اولعف دقل .. اهسؤب نم نميلا لا شتنا اولواح لا جر

وه طقف ًادحاو أًارم اوسنو ، دوفولا اولسرأ ، ةموكحلا اولكش .. ىيحي اإلمام اولا تغا

. ضيرملا اإلمام هيبأ لبق " هانج اي دمحأ نم" صلختلا
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نيتبقع نيب

..وأدع ةجح ىلإ زعت نم دهعلا يلو رفو .. ةجح فوهك نم اوقلطنا األةمئ مظعم

اهتداقب فذقيو ،48 ةروث طقسيو ، ءاعنص رصاحيل اهنم قلطناو .. ةجح يف هشيج

طقسيل ةجح ىلإ هجوت ، ربمتبس ةروث ةحيبص ردبلا رف امدنعو .. ةجح ميحج ىلإ

. خيراتلا ةرودب فرعي امل ديحولا ريسفتلا وه اذهو .. ةروثلا اهنم

نكمتي ىتح ةقلق تارايسلا فقوتتف ، روخصلا لزلزتت ةجح ىلإ قيرطلا يفو

. قيرطلا فيظنت نم نوعوطتملا

نم ليلقبو خالهل، نم تررم قيرطل ،والرثأ ةتمصم ةعيبط ىرتل فلخلا ىلإ رظنا

. ةقهاشلا كترماغم مجح كردتس ناعم اإل

أةمئ مهل مدقتس . ةقذاح ةدلب ىلإ مهق يرط يف سان أل ةريثك ةنمزأو ةدحاو ةبقع

. يفحص الع طتسا نمض حلصت ءايش وأ ابابضو دئاصقو قناشمو

تناك ًاماع 14 دعبو ، ةبقعلا هذه يف ةرايسلا بلقنت نأ نونمتي 48 لا جر ناك

. رأثلا ىلإ اهقيرط يف ىرخأ ةروث

النب ذخلا حئاصنل هبأي مل يذلا " براوش وبأ دهاجم " فلخ لا جرلا قفدت انه نم

. ءاعنص ىلإ ةدوعلا

كف نم نكمتو ، اهلقاعم رخآ نم ةمام اإل تبحسنا الةيذ، وفلا هتيصخش ةوق مامأو

. نييكلملا أمام تاونسل تدمص يتلا ةجح ةنيدم نع راصحلا

اياقب ..( لعفلا ب سرش انه ام "(لك سرش قوس " يف اآلن نحن اهو ، ةبقعلا تهتن ا

. ةسرش ةايح تاصاصقو زوم

، ريغصلا رسجلا انزواجت ، نيتبقع نيب نحنو ، ةريثكلا هتلئسأب يقلي الم ظلا أدب

بتك ةطفايو ، نيميلا ىلإ جرحدتي ديحوو ريغص ليس ةمث .. ةجح ةبقع تأدبو

." يلع نيع "شالل اهيلع

يلع، ةبرض ، ةينمي ةيرقو ةدلب لك يف دجتس كلذلو ًايلع، نوبحي نيينميلا لك

انك .. يتقطنم يف ةدوجوم ةريخ ..واأل يلع ةسعدو يلع، دافحأو يلع، نيعو

مرك هتسعد ،ذإإن يقيقح معالق .. باحسلا حطاني ًايلع نأ راغص نحنو ليختن

... رهاظلا لحولا يف نوغرمتي لا فطأ ثلالةث عستت .. ههجو هللا
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ريثك ءاسم

خيراتلا نوكي دقو .. تاقلا ببسب امبر ، فاشتك اال ةعتم قنخت ةبآكلا تأدب

اهنإ .. ديعب نم اهتيؤر يف قحلا كحنمت ال ةجح ألن هلك..وأ كلذ ءارو يناودعلا

فلخو ، هحرابت ال يذلا بابضلا ايانث يفو ، ةيساقلا سيراضتلا فلخ سرتمتت

رفاسمك كردص يف ةبهرلا تفثاكت اهنم تبرتقا املكو كلذل .. خيراتلا حئاضف

. ليلب ةنماك ةشحو نم ًائيشف ًائيش برتقي

يف ىلو األ ةلوجلا ، فده بال نوكرحتي سانلا ،و ةبحاش عراشلا حيباصم تناك

ام نمزو ، ًاريثك الزيلا ءاسملا ،ف ىلسك ةيباك ةدلب ، ديدج كئبي..ال ديحو عراش

. مهلا عاقيإ لعى بيلحلا ب ياشلا و ةفصر األ ىلإ سانل با فذقي تاقلا دعب

نع ةجح ءانبأ ىلخت دقل .. نولطنبلا سبلي مهضعبو ، ةيبنجلا و ةنزلا و توكلا

.. ةيلا مشلا تاظفاحملا يف ةينميلا ندملا ةيقب ءانبأ نم مهريغك يديلقتلا مهسابل

ءيش ..ال قربي ءيش ..ال ةيزئانجلا ءاوض األ اهيلع رثعبتت ةريغص تالل ةعومجم

ًانزخم هبشي ناك دقف ، ةعطاسلا هئاوضأ مغرو ، يدوعسلا ىفشتسملا ىتح .. يويح

. تاقلا هلزلز

لعفي امك هرطاوخ بتكي لجرلا اذه .. ةجح نع ةدحاو ةمولعم لقي اآلنمل ىلإ

، رركت أ اذكهو .. ةيئاسملا ندملا ةبآك يحلا ًارايخ كلمأ ال يننكل ، قحم تنأ .. ًامئاد

زيمت يه طقف ليصافتلا .. بئتكم ٌدحاو هنكل ،... تاجهلو تاداع مسق ني نميلا ألن

ا باهرب اهرئاز باصي ىتح ءاسملا يتأي نإ امو بإ يفف زعت..ز نع بإ، نع ةجح

اهفويض قرغيف ءاسملا يتأي زعت يفو .. نمثلا ناك امهم اهنم رفيو ، ةقيضلا نكام أل

ةماعن ناك ول فيضلا ىنمتيف ءاسملا يتأي ةجح يفو .. غمصلا لوقح هبشي ام يف

. ءيش يأ يف هسأر نفديل

نع تويبلا ،و قلقلا نع سانلا ،و راضتح اال نع حيباصملا اذه. لك فقوتيل

تلاالل. نيب سرتمتلا

،و كنزو ديمرق اآلرخ فصنلا ،و راجح أ قدنفلا فصن ، ةحيبق ةليلق قدانف ةمث

. ةوقب هردص كحي قزمم لجر سلجي همامأو قيض، لخدملا

تناك انسوؤر قوفو ، نادعس رصقو يدوعسلا ىفشتسملا نيب ام انسفنأ لوح رودن
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ءايش األ نيب زجاوح ءاسملا ... نيمداقلا بقارت ءاسملا ىلع ةمثاج ةرهاقلا ةعلق

. ةزيزعلا

فظوم قلا امدنعو ،( ًاريخ هنع انعمس ) قدنف ىلإ انداشرإ نولواحي واألفطلا

تاريثأتلا ىلع ًاديدج يلدالً مدقي اهتعاس ناك :4آالفيرلا"، قدنفلا لا بقتسا

، فصنو نيتعاس يف ًارتموليك 125 نم رثكأ عطقت .. ةعيبطلا ةوسقل ةيبلسلا

:"4آالف". مهدحأ كل لوقيو ، ةوسقلا كلت مامأ زجاعلا بضغلا ىلإ يهتنتل

ملسأ نب ةجُح

لاإن قيو ، ًارتموليك 125 اهنع دعبتو ، ءاعنص نم يبرغلا لا مشلا ىلإ ةجح عقت

نب مشج نب ديز نب نايلع نب ملسأ نب ةجُح " ىلإ ةبسن اذكه تيمس ةجح

،بوالد ىرشبلا روجحو نميلا روجحو ماشلا روجح ةجح ةظفاحم لمش ".تو دشاح

ريفضو .. يناعنصلا األريم نبا سأر طقسم رافع؛ الن حكب ةجح ءاضقو نيفرشلا

840ه ماع ي فوت يذلا ، ىضترملا ىيحي نب دمحأ يدهملا اإلمام حيرض هيفو ، نيبم

رهظ إالاألةمئ.. تبنت ال ..كوأاهن ةجح نم الًاق طنا ةمام اإل اوعدا نيذلا رثكأ امو ـ..

بصن ، نيفرشلا و ةشباحملا ةقطنم يف 1111هـ، ماع يروطحملا ميهاربإ اهيف

ماق ولاالة نيعي نأ لدبو ، ةذوعشلا و رحسلا يف هتاردق ًاضرعتسم ، ًامامإ هسفن

لصو ىتح هب فحز ًاشيج مهنم ّن وكو ، مهنويع نونعطي نيذلا بيذاجملا رشنب

. مهنويع امميأل اودجي مل ألمهن امبر ، بيذاجملا هلذخف ، نارمع

1164ه ماعلا يفو .. ًامامإ هسفنل وعدي ، ايقيرف نمأ مداقلا يروركتلا رهظ كلذ دعب

و رحسلا ًامدختسم ، ةشباحملا نم قلطنا يذلا ، ينسحلا دمحأ وه رخآ مامإ تبث ـ

. ًاضيأ ةذوعشلا

عال نم هتطلس دمتسيل آرخ، دلوي ىتح ، ةئيسلا هاركذب مامإ لحري نإ امو اذكهو

. نجلا اهنمض نم ، ةريثك ءايشأب هتق

مدلا ةركاذ

، ةليمج ةنيدم عورشم الزتلا ةجح ةنيدم ..ألن ةتبلا الً يمج حا بصلا نكي مل

لقأ ةايح الد يمب لا متحا يأ تكهن أ ةمام اإل ةكرت ..ألن ةيفحصلا ةقابللا فنأ مغر

ًانوجس مهءارو اوفلخو اوضم .. ناسن واإل ناكملا حور فازنتسا نم نورق .. ًاحبق
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ريخ. األ بارخلل دعي الزيلا يبهذم بصعت روذبو ، ةئيس تايركذو

يف ةنيدملا ةيناكم نعإ ًاثحب انقلزنا ، قدنفلا اهيلع عبرتي يتلا ةريغصلا ةلتلا نمو

." عفان نجس " ىمسي ناك ام هيف عقي يذلا قوسلا يح انزواجت .. ءاقبلا

.. نامع نَ ىلإ قيرطلا يف

نجس راوج نم رورملا كيلع ، نامعن ةمق ىلإ لصت يكلو .. نونلا حتفب نامعنو

. ةروصنملا

مامأ فقن ، نامعن ةمق ىلع انسفن أ اندجو ، ةرايس نم ألرثك يفكي ال قيرط ربعو

.48 ةروث ءامعز حبذ ىلع فارش ىاإل لوت يذلا " بئانلا تيب "

، رثكأ فالنوأ مادعإب دمحأ نماإلمام يتأت ةيقرب عم دعوم ىلع حابصلا يف لزني

. ءاسملا عم دوعيو

اآلن تيبلا لوحت .. ةفزاجم كلذ يفف .. بئانلا تيب لخدت نأ ةبعرم ةركف تناك

ىلإ رظنت كنأكو ًائيس، ًاعابطنا كرتي إهيل رظنلا ،و ةفيخم هذفاون .. ةطرش زكرم ىلإ

ال. ويكارد تنوكلا ةعلق

روص طاقتل ال ىتح حلصي ،وال ضابقن اال ىلع ثعبي ناكم .. نامعن يف ءيش ال

. ةنيدملل ةيفارغوتوف

ةقلعم حئابذلا تارشع . عفان نجس أطالل ىلع موقي يذلا قوسلا ىلإ نامعن نمو

. نييروتسدلا حباذمب ةركاذلا نحش ديعت اهنأكو .. ةتفلم ةقيرطب

،و ينارضحلا ،و يحامشلا ،و نامعنلا ،و يماشلا دمحأو ، يكشوملا ديز ناك انه

واال راسكن اال نومواقي اولظ انه ،و... ريزولا ،و هيجولا مداخلا الل،و ،وسلا شروحلا

نم ثعبنت الزتلا مهتاجرشح ،إالنأ قوسلا جيجض مغرو .. ةماركلا لحسو زازتب

. ناكملا ايانث

نجس نم محللا نيلماح قوسلا اورداغيل ، ةعرسلا هذهب مهحارج سانلا ىسني له

؟! عفان

زلهدملا قص ال تملا يحلا .. دوهيلا ةلح نيب رمم ىلإ قوسلا زواجتي قيض عراش

نوئيس موقلا كئلوأ ؟ نوردتأ .." نادعس رصق " نيبو ..48 ماع دو هيلا هرداغ يذلا

نادعس .. دحاو رصق ءانب يف ىتح اولشف .. مهريغك ًاكولم اونوكي ملف .. ةياغلل
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. ةيلا مج ةسمل أةي ىلإ رقتفي عينش ىنبم وه .. روصقلا هلب والعالةق ًارصق سيل

ةقئاذ ىلع لدت ةمخف ةيكلم وأطالالً تانطلس خيرات تومرضح يف دجت

وأغالل نوجس مهيدل .. تاباصع لا جرب هبشأ اوناكف نيدلا ديمح لآ امأ .. ةعيفر

ةجح يف تبهذ امنيأف .. حبقلا إال اوفلخي ملو الةق.. معلا رخاوبلا ساللس هبشت

. مهتحئار تدجو

يسايسلا يحلا

هنإ .. ةرثعبم تاريجش فلخ ءابتخ اال لواحي ىنبم ةمث ةرهاقلا ىلإ كقيرط يف

ىضم ام يفو .. ةجحب يسايسلا األنم ىنبم ألهن ناعمإب هيلإ رظنت ..ال كنيمي ىلإ

. ةنيدملا يف تينب ةسردم لوأ ناك

و ةيبسنلا ةفاظنلا ثيح ، يسايسلا يحلا ب رمتل ًاراسي فطعناو رتموليك فصن

. ةجح يف ةلودلا لا جر تويب اهنأ كردت ىتح ءاكذ كفلكت ال يتلا تويبلا و ءودهلا

دجت كلذل .. ةدحاو ةيرق ءانبأ اهمومع ءاردمو ، تاظفاحملا يلو سمؤ نأ دقتعأ

روهزلا ىلدتت ام ًابلا غو .. ًاريثك هباشتت ، ةجحو ، ندعو زعت، يفو بإ، يف مهتويب

ةقطنم يف مهعمجت ىلإ ةفاض ..باإل ةقيرطلا سفنب مهتويب راوسأ فاوح نم

. ةيبايسن ا ةعيبط تاذ .. ةدحاو

ءامظعلا لوحتي اذكهو . هيجولا مداخلا ةسردم وه يسايسلا يحلا يف ام لمجأ

. ةجف ةقيرطب مهتأفاكم لواحت ءاجرع تاملكو عراوشو سرادم ىلإ

. مداخلا عراش وأ ىنبم ىلإ لوحتيل هحورو مهلا مدقي هيجولا مداخلا نكي مل

ةروص رجاتلا .. رئاثلا رود بعل رجاتلا لبقي ام ًاردانف .. يفارخ عون نم ةياكح

مداخلا نأ ريغ .. صاخ عملا يف عقوقتلا و فوخلا و ةينان نماأل ءيش اهيف ىرخأ

ةداق ناك دقل .. ةيروتسد ةروث يف ًاكيرش هسفن دجو ، رجات نم رثكأ ناك هيجولا

ناك هيجولا مداخلا ..إالنأ ةليبنلا ةروثلا ىنعمل ةشهدمو ةعئار 48مالحم ةروث

. ًاركذ مهلقأو ..ً بنال مهرثكأ

تماصلا رئاثلا هيجولا مداخلا ىركذب تررم املك نجشلا ينحاتجي اذامل يردأ وال

. ةيوطلس تاعلطت ..وال يصخش رأث هيدل نكي مل يذلا

ةلمرأ ةهآ لوأ نم ةدحاو ةعفد ةروثلا راتخاو ، نيرخ أللجاآل ءيش لك لذب دقل
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. ءاقبلا يف هيدل ةبغر رخآ ىتحو

رغص نيب ةميدقلا ةجح ئبتخت ثيح ،" نيرهظلا " ىلإ يسايسلا يحلا نمو

. ةميدقلا ندملا هديجت يذلا زيمتلا ىلإ اهتويب راقتفاو اهتحاسم

ةفهل ىلع ة" رهاقلا " نايغط ببسب امبر ، ةشهدلا ىلع ثعبي " نيرهظلا " يف ءيش ال

. نيرخآ ناكمو نمز ىتح كتشهد لجؤت كلعجت ةرهاقلا اياكح .. ديعب نم مداقلا

األةمئ اهمدختساو ، سرتمتلل كارت األ اهانب دقف .. زيمتم حصنحريب ةرهاقلا ةعلق

. اهزيلا هد يف مهيضهانم جزل كلذ دعب

املكو ، ريثكلا بلطتي ال اهيلإ لوصولا ،و نيرهظلا برق ةريغص ةلت ىلع ةرهاقلا عقت

فلخ ةوطخ لوأ عمو .. ةرهاقلا ةروطسأ ىلع تبلغت ، ةيسيئرلا ةباوبلا نم تبرتقا

نوقلطي ةملظم هبش ةريغص ةفرغ كنيمي ىلإ .. ةيناودع لقأ ناكملا حبصي ةباوبلا

لوهكلا دحأ ىلو..قلا األ يفاألماي ءانجسلا لا بقتسا ةفرغ ،" لمقلا شوك " اهيلع

ةبيهر دويق ةمث ، سبحلا دجبأ هذه ": ةرهاقلا يف مهتايح ةيقب نوضمي نيذلا

." ةيسيئرلا ةباوبلل هجاوملا رادجلا ىلع ةقلعم

طأالل ىلع للط

ةوسقلا مامأ مهخومش اياكحو نيرئاثلا ءامد مهناهذأ يفو ةرهاقلا ىلإ سانلا يتأي

. ةيجمهلا و

.. ةيورق شئاشح نيب ةفيل أ قرط .. ناكملا هاجت ةبيرغ ةيميمحب ترعشف انأ امأ

لا.. وملا ةريخذلا نزاخم كانهو .. راطم األ هايمب ظافتح لال كربو ريغص دجسم

غلاالل. نفادم ًامامت كمدق تحتو

4 نم ة نوكم راد خمش ت اهبلق يفو .. ىدملا ليوط راصح لا متح ال ةزهجم ةعلق

. ركسعلا تارشع نيب نم ذافنلا لواحي نمك ء طبب سالهملا دعصت ، قباوط

االت متحا نم ًارخاس ، ةريخ األ هماي أ حجار فيطللا دبع ىضم أ ةفرغلا هذه يف

يف هتيب يف هنأكو ةذفانلا نم لطيو ، ةيوازلا هذه يف " نزخُي " ناك .. توملا

. نادعب

لثملا نوبرضي اولظ الً، قتعمو ًاخيشو ًاناسن إ حجار فيطللا دبع اوفرع نيذلا
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. هحور ناوفنعو هعبط ةوقب

اإلمام.. فاطعتسا لواحي مل يذلا ديحولا رئاثلا فيطللا دبع ديهشلا نوكي امبرو

1379هـ. بجر رهش يف .. ةأرجو بنالً قفدتي ًاسراف هتداعك دهشتساو

واأل ءامس ًباأل ال بكم ءاقبلا ىلع ةجح كتمغرأ ، خيراتلا نم رارفلا تلواح املكو

تاخز ةئيه ىلع ، ةدحاو ةيخيرات ةلسلسو الت قتعم ةعومجم ةجحف .. ثادح

و عفان نجس نيب نيعزوم 48 ةروث ةداق ناك دقل .. مادعإ ةحاس ىلإ ًامئاد يهتنت

الد. جلا دي ىلإ مهمظعم ىهتناو ، ةرهاقلا و ةروصنملا

ناكم يف هلمع ةعيبط نع كلا هتملا يحايسلا دشرملا انلأس ةرهاقلا ةرداغم لبقو

دهعلا يلو ةدايقب األلو جوفلا دارفأ دحأ ناك يضاو لاع بيقرلا نأ حضتاو .. اذهك

..؟ اذامل يردي ،وال ًاريثك براح "،وأهن ردبلا " دمحم

ةركاذ ىلإ يضاوعلا بيقرلا خيرات يهتني ، ةركسعلا نم نرق فصن خوالل ، اذكهو

أطالل. ىلع فقي للطل ةقرعم

! ةدجنلا ةبيرض

كرصاحي يذلا صاخلا كنجس نم مالًاذ دجتس ةرهاقلا نجس حطس ىلعو

ةيادبو ةباحر نجسلا حطس يف بلاالد.. هذه نع ةيحطس تاعانق ةعومجمب

ىلع ًاركح تسيل طئارخلا نأ وهو ، ةياغلل طيسب ببسلا ،و ةجح عم ةقادص

وأال هيلع هرارق دئاقلا ذختي نأ لبق ": ًامئاد لوقي لوجيد ناك .. ةساسلا و ركسعلا

." اهليصافت يف ناعم واإل ةطيرخلا درف ً

ىلع كربجتو ، ةقباسلا كتاعانق مامأ ةجح سيراضت يخرتس ت ناكملا اذه نمو

. ناسن واإل خيراتلا و ناكملا ةءارق ةداعإ

قيضلو .. ديلا تاذ قيضل امبرو ، ةنيدملا ةحاسم قيضل .. ًاريثك نارمعلا عستي مل

. ةروثلا لا جر ءامد نمث عفدت اآلن ىلإ ةجح تلظ ةسايسلا قفأ

ىلع يلوتسي ام رثكأ نأ نجسلا ةمق ىلع كعقوم نم ظح تلال ًاديج قدحت ال

ةيبرعلا ةكلمملا هتنب يذلا ، ةجحب يدوعسلا ىفشتسملا امه ةنيدملا نم كينيع

الق، معلا يزكرملا نجسلا ىنبمو ني.. يدوعس ليومتو ةرادإب لمعيو ، ةيدوعسلا

.. نجسلا ىوس ةجح صقني نكي مل هنأكو .. ًارخؤم ةينميلا ةموكحلا هتنب يذلا
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ًائينه ": نجسلا حاتتفا ءانثأ ريبك لوؤسم ةبطخ نم ةرابعب ةظفاحملا ءانبأ ردنتيو

." ميظعلا زجنملا اذهب ةجح ءانبأ اي مكل

فيطللا دبع تنك ينتيل

لمج ربع ةفاحصلا ةقلذح يف ًادهاز ، نجشلا ًب ال قثمو ًاروهقم ةرهاقلا رداغت

. كتلمو اهتللم ءاهلب

حتف يذلا ، بعتلا ناسن ..اإل تنأ نم يردت تدع امف ، يصخش ماصفنا كبيصي

ىلإ ىهتناو األلو، جوفلا يف ةمدكو ةيقدنبو ًابطقم اهآرف ، ةايحلا ىلع هينيع

؟ نيرئازلا تاقدصو " شاعملا " تاتف رظتني ، هرمع نم يتا نيتسلا يف بيقر

هتعاجشب اإلمامة مزه يذلا سرافلا حجار فيطللا دبع تنأ له اإلمام؟ كنأ مأ

دعوم نيب هبعر يف قراغلا ، ءاعدا وشحملا يفحصلا الد؟مأأكن جلا نم هتيرخسو

ىلع ًائكتم تاقلا غضمت .. فيطللا دبع تنك كتيل !.. ريرحتلا ريدم دعومو رجؤملا

يف كنأ هنم.. نيبرقملا دحأ كغلب أ تفاهتم مامإ نم ًارخاس .. كتيصخش توربج

. فيطللا دبع تنك ينتيل يدنًا.. تاق نصغ هتحنمو تمستباف .. لتقتس حابصلا

هللانب دبع خيشلا هانب .. ةرهاقلا نم نيدئاعلا راسي ىلإ عقي ريغص دجسم ةمث

رمح، األ رصان نب نيسح مه: ءادهش 4 روبق راوج ىلإ عقي .. ًاثيدح رمح األ نيسح

أ ديهش ربق ىلإ ةفاض ،باإل يعدرقلا رصان دمح رمح،وأ األ نيسح نب ديمح هنباو

مهلا ضنو مهذوفن رمح؛ األ لآ ةصق لهجي الأدح .. ًاقرغ تام يرومش

. مهداهشتساو

، نميلا يف لثملا برضم ناك يذلا رمح، األ توخبم رصان نب نيسح فرعي ال نمو

. توخبم رصان نبا وال نولوقي اوناك .. هتوطسو هئارث يف

يذلا اإلمام ةضبق ىلإ ، ديمح حماجلا سرفلا هدلو عم توخبم رصان نبا ىهتناو

نإاإلمام لا قيو .. مهعرازم نم سرغلا علتقاو ، مهتويب مده ا.. مهبراقأبو مهبا لكن

. توخبم رصان انب عرازم نم نب ةسرغ فلأ الع80 تقاب رمأ

عماألةمئ..؟!". نولمزت اذكه نولظتس ىتم :"ىلإ ددري رمح األ ديمح ناك

اإلمام ىلإ اهقيرط تدجو ةلا سر نأ ريغ ،1959 ماعلا يف رمح لآاأل ةكرح تأدبو

اهيف مهضرحي ئخ، اشملا ضعب ىلإ رمح األ ديمح نم ةعقوم ةلا سرلا تناك .. دمحأ
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. ةمام اإل ةهجاوم ىلع

.. هتنازنز ىلإ فايسلا هراز همادع نمإ مايأ لبقو ، ءيش لك تريغ ةلا سرلا هذه

آ هبيج نم جرخ ..أ ًابيرق لتقيس هنأ كردأ .. ديمح قنع ىلع هديب رمي أدب امدنعو

." ةدحاو ةبرضب يسأر عطق ً:"ا ئاقال فايسلا دي يف اهعضوو 5يراالت، رخ

ىلصو ، ةعرسب اهمهتلا ةراجيس بلط فايسلا مامأ ناديملا يف فقو امدنعو

!.." ةجح بجلا لمجأ ً:"هللا..ام ئاقال ديعبلا ىلإ رظنو ، نيتعكر

و رمح األ رصان نب نيسح ةنازنز ىلإ باهذلا دح مهب تغلب ةوسقلا لاإن قيو

.. ديمح مد نم رطقي فيسلا

ةعومجم يف ةظفاحملا لزتخيو ، ةريغصلا ةنيدملا رضاح خيراتلا قرسي اذكهو

. ةيماد دهاوشو نوجس

ريغ ي.. عامتج اال ليثمتلا تاءاضفو مهتاداعو مهسب مبال ةياغلل نويداع انه سانلا

ساس أ ىلع زييمتلا و ةيبصعلا ب مختملا ثاريملا لقث مواقت رييغتلا الت واحم نأ

. ةقوسو لئابقو ةداس ىلإ مسقني عمتجملا ناك لا مشلا تاظفاحم ةيقبكو . ةنهملا

باحص (أ رارقلا نمو ، ةداس ىلإ ( نييمشاه ) فارشأ نم تاحلطصملا فلتخت

. ةقوس ىلإ ( نهملا

ع ةماق إل مهله صي،أ خشلا فيقثتلا و ميلعتلا نم ىوتسم ىلع اولصح بابش كانه

غًايلا. نمثلا اوعفدو ، لفسأ ىلإ ىلعأ نم جاوز تاق ال

، تاذلا ىلع دامتع اال ةميق سيدقتو حبرلا و قوسلا ب اوقصتلا نيذلا " ةقوسلا " امأ

األ اهدح يف (ولو ىرخ األ تائفلا عم ةكارشلا نم مهتنكم حابرأ ىلع اولصح دقف

.( ىند

مهمظعم ،( ةمسن فلأ ةئامث ثوال نويلم )1.300.000 ةجح ةظفاحم ناكس غلبي

اميس ،وال ةوطسو ةفاثك ةجح يف األلو زكرملا " دشاح " لتحت يتلا لئابقلا نم

. تاميصعلا

ةصح اهيف نوكلتمي ىرخ أ قطانم يفو ، نيفرشلا يف نوزكرتيف مشاه ينب امأ

. بتكلا و ءاملا و ضر نماأل ةريبك

يه:"لآ رسأ 3 ةوطسلا و ذوفنلا مساقتت ( ةظفاحملا ةمصاع ) ةجح ةنيدم يفو
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ةكرح يف ةيلعافب رثؤت ثالث طغض تاعامج ..." ديمُح لآو راصن لآو فتاهلا

. ًاباجيإو ًابلس .. ةنيدملا

ةجح ءاوغ نمإ انكمت امبرو .. ءازع إاللأل اهمدقي ال يتلا ةأبخملا هؤايشأ ناكم لكل

نم برهم ىلإ برهت ." برهم "شالل يف ةباحرلا و ذاذرلا نم تاعاسب انتأفاكف

. ةفيزم ةشهد فاشتك ال ءاهلبلا الت واحملا و مدلا و نوجسلا

برهم نع ثحبلا

نبللا قفدتيو ، سرش هاجتاب ةجح ةبقع نم ةرايسلا يف ردحنت ةعاس نم لقأ

يسال بيجم ةلحرلا اقيفر قفدتيو .. قيرطلا يبناج ىلع ةبيطلا تويبلا نم ذيذللا

. ةجضان فصن ًارامثو ةفلأو ًاتاكن ، يرشحجلا دمحأو ن،

سانلا رركتي يداولا بناج ىلعو .. بشعلا فثاكت الل شلا نم تبرتقا املكو

ةرظنو ةجزاط ةرمثب كنومركُي .. ةفاحلا ىلع نوشيعي ن يذلا ءاسؤبلا ، نوبيطلا

. ديحلا و ليسلا نيب ، ةيرقلا و ةنيدملا نيب ةفاحلا ةايحل رركتم جذومنو ، بيحرت

الت.. وحتلا و تاق علاال نم ديدج ءاضفل فاشتكا ةروح دجسم يف ةعمجلا صالة

. ةروح ناديم يف يلقالً فق ، تئش تاباوبلا يأ نم لوخدلا لبقو

.. ةريهظلا بلق يف روفي مدلا الزيلا ناديملا اذه يف 48هـ.. ةروث ةداق بلُص انه

.. بارتلا ب مدلا ثبشتي "

." رفحلا ردص ىلع اهتروص ءاضع األ بشنتو

( يزاجح يطعملا دبع دمحأ )

ةدعصب يداهلا دجسم نم بيرقو ، ءاعنصب ريبكلا عماجلا نم ةخسن ةروح دجسم

.( ةيعابرلا األضالع ثيح (نم

يذلا وه ديمح خدلا ذاتس نأاأل ريغ ، دجسملا ىنب يذلا وه دمحأ أناإلمام حيحص

يف عمسأ تنك ام قدصأ ..مل ةعامجلا و ةنسلا ىلإ مهوعدي ، سانلا يف بطخي

ةيم..أ اإلسال ةكرحلا تاحورطأ نم ءيشو ، حماستلا ىلإ ةوعد .. ةروح دجسم

. ةمام قالعاإل ىتع يفأ يقيقحلا لوحتلا وه اذه نأ دقتع
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ةثمد ،أخالهق عيمجلل حوتفم هليقم .. انراظتنا يف راصن ىيحي يضاقلا ناك

تاماستباو تامولعمو بيحرت تاملك انل مدق .. ةجح هوجو زربأ دحأ وهو .. ةياغلل

. ةجح ألله يديلقتلا يزلل ءايفو بآرخاأل هدنع انيقتلا ..و ةقداص

يضاقلا رمع يف .. راصن ىيحي يضاقلا تيب يف لمعي يذلا جرف نسح جاحلا هنإ

ةيشم ى نيوهلا يشمي دوس، األ قليلا ،و ضيب األ بطقملا يدتري .. هيدل لمعي يذلا

وا نمزلل باتعو نزح ةحسم هينيع يفو ، ميسو .. يغبني امم رثكأ ةايحلا ربخ نم

. ءايش أل

مامأ ةجح انرداغف .. عئارلا ين يبملا تاقلا ةوشنو ليقملا ةيميمحل ملستسن مل

فرفرت حاورأ .. راسكن اال تمواق ألاهن ةبولصم سوؤر مامأ .. بورغلا لسك تايادب

األمل. ةيدبأ تشاعو :ال.. تلا ..ق ةجح ءامس يف

.. ةجح انرداغ ، ةيلوؤسملا ىوتسم ىلع تناك يتلا ، معنأ مجلا ةرايس رهظ ىلعو

يفو فرمرًاف، ناك مجلا.. يقيدص هجو يف تنعمأ اهتبقع نم انبايسنا ءانثأو

. دينع يناسنإ ءيش هينيع

ًاعاجش اهنم داعف ، ةريغصلا ةيمويلا ليصافتلا ليجأت هتملعو ةجح هتنحش دقل

... ةايحلا ةزجعم فشتكا نمك
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.. عادر

ةنمز األ عارص

لبزلا ةبقع يف

ًايشم لهسلا عطق ًايعادر تسل كنإ ،مث ةرايس رهظ ىلع ردحنت تنأف " لبزت "ال

اهنع عمسي نم ، ةملا ظ ةيمست لبزلا ةبقع قلا:" عفترم لوأ دنعو ، هيمدق ىلع

.".." ردول " ةبقع وأ ةرامس ةبقع ليختي

فصن نم لقأ دعب كعلطيس لهس ةباحر ىلع باسني يبايسن ا ريغص ردحنم درجم

." عادر " ىلع ةعاس

دحأ يف .. برح اهتقحس ةينامور ةمصاع أطالل اهنأك .." ةلوكلا " ةيرق راسيلا ىلإ

اهخسنيو ةتكنلا فلؤي يذلا لجرلا ، يلوكلا دمحأ رصيقلا دلو " ةلوكلا " تويب

ةحزم ةايحلا نأ يلوكلا دكؤيلو ، تاقرافم خبطم ىلإ رامذ لوحتتل ، ةحزمب

. ةيواسأم

ةأرجلا كلمي نمف .. يبنذ سيل ، رامذو يلوكلا نع مكثدحأ يب ،وإاذ عادر نورظتنت

قرش مك 20 ةفاسم ىلع " لبزلا ةبقع " دعب اآلن تنأ ؟.. رصيقلا عتارم لهاجت ىلع

رامح،إوال ةعرسب يشمي نأ قئاسلا ىلعو ، ةياغلل يسئ قيرطلا ..و رامذ ةنيدم

نأ ًاضيأ هيلع ةرم. أللو انه دوقي ناك نإ اذه .. ههجو ىلع رفحلا ىدحإ هتبلق

يف هتايح رسخ ،إوال ءاعنص ىلإ تاقلا لمحت يتلا سك و لياهلا تارايس بقاري

ىلع تلصحو ، ةريثك ثداوح يف تببست يتلا " ةرئاطلا شوعنلا " دحأ عم مادص

" توقملا ،و" رئاطلا شعنلا مايأ ىتحو ، ءاذحلا لبق ام نمز ذنمو .. ةرادجب ةيمستلا

." توقم ةعزج قاولا:" ًاميدقو ، هرمأ نم ةلجع ىلع

قيرطلا اهقرتخي ةيداع ةيرق .." نابنس " انلصو ، رفحلا قزنو لهسلا دوعو عمو

ىلع أشن دودحم يراجت كارح نمض " قوس " هبشي ام هيبناج لعى أشن ، قيضلا

تنك ،ذإ يئانثتساب نيريثكلل ةبسنلا ب ةيداع نابنس لظت .. قيرطلا ةفسلف ةيفلخ

نم ينطولا عافدلا بتكم ريدمو بإ ءاول دئاقف يقعدًا، ينابنس لك يف دقتعأ

. نابنسب " ةيركسعلا " تطبترا امهعمو ، نابنس
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ميمشك ميسن ىلإ شعرهي رمش نم

نأ"مالح".. ريغ األلق.. ىلع ةيصخشلا ملا عملا ب مختم عادر ىلإ قيرطلا نأ ودبيو

هذه مالح،إالنأ نم : لوقي ال يضايرلا قلعملا نأ حيحص .. ًايملا ع ًاملعم تحبصأ

.. يفيرعت نع ةينغ الةيذ وفلا هتضبق .. ميمشك ميسن تجرخأو تضخمت ةيرقلا

نم رثكأ يف ةجنرفلا لذأو ،" برعي " ءانبأ ةلوحف سرك أهن ميسن يف ام عورأو

نماإلذالل. نورق دعب ، ةعقوم

تائم يواسي ام اهنمثو ، ةكرابمو ةذفان هتبرضو ، عتممو ينمي و ميسو ميسن

ام أوسأو .. ميسن يف ام عورأ هلك كلذ .. كلثمو يلثم فظوم داصح نم نينسلا

ىلإ لوحتيس ًازنك فشتكا نمك اوناك ًامومع عادرو "مالح" ءانبأ نأ هيف

،( قاولا (امك مهلا مآ بيخ ميسن نأ ريغ .. هايم تاعورشمو سرادمو تايفشتسم

صاصر نمث ما هتفلكت يواست ال رغصأ دسو ةريغص ةسردم ىلإ مهم أحال تعجارتو

األ نيي مبال عادر ءامس لعتشت ..إذ ميسن راصتناب عادر اهيف لفتحت ةدحاو ةليل

ةيئاضفلا فارتقا يف ببستي ميسن نأ ىلإ ةفاض زوف..باإل لك بقع ةيرانلا ةريع

زوف. لك بقعو ، ءايرب األ هيعجشم قحب ًاعورم ًاديشن ةينميلا

ليمج اهمس ،ا عادر ةنيدم يحاوض نم ةيحاض "..إاهن شرعلا " ىلإ "مالح" كملست

تحت ءاخرتس اال ةحئار اهنم ثعبنت .. ةيمستلا قحتست " ةيكلم ةيرق " تويبك

، شرف ىلإ ةجاحب ترعش ىتح " شرعلا " انلصو نإ امو اذكهو .. سمشلا تابرض

هتربخ رضحتسيو ، قيرطلا ملا عم ددري حرشم دمحم ليمزلا لظ . ةياكح تلوحت

نع ريثكلا فرعي .. عادر ءانبأ نم ن..ذإإهن اكملا ةحئار يف ةلوفطلا ةركاذو

تنأو إال يردت ئكوال جافت يتلا ةيئانثتس اال ةنيدملا هذه يف ناسن واإل خيراتلا

نيبو ، بطم ، ًابيرقت راتمأ 10 لك يف .. تابطملا ةريثك ةقيضلا اهعراوش يف رودت

نم نيلتاقملا عنمت تابطملا نأ وهو ، زهاج ريسفتلا .. بطم وآرخ فطعنم لك

اهعم تداز تابطملا ترثك املك هنأ دكؤت ريراقتلا ،ذإإن ةيدجم تسيل . رارفلا

هل مسا عادرف .. اهيف كنظ بيخت ال ةنيدم لخاد تاباسحلا ةيفصتو ، رأثلا ثادحأ

. ينبلا نوللا عالةقب

يف ًاطباض يدتري ًا ئرتهم ًا فطعمو ةزكرملا ةوهقلا و بارتلا ركذتتف عادر نولوقي

ناردج نمو ، ذفاونلا نم ثعبني ينبلا نوللا ناك اذكهو .. دعاقتلا ىلإ هليبس

. ةعلقلا

فيك .. لقاع .."أهالًاي عادر ةنيدم لقاعب الةقئ ةوافحب يلبابلا دمحم انلبقتسا
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نانتم واال ريدقتلا اهيف سملت تاملكب يلبابلا نويحي عيمجلا ..؟". انلقاع اي حكلا

ًايموي اذكهو . نيترسأ نيب حلص ةرايز نم وتلل ًادئاع ناكو ، انحفاص . لجرلا اذهل

التو كشملا ب ةمحدزم ةنيدم يف ليقم نم رثكأ نيب تيونلق ، هلزنم جراخ ىذغتي

. عدصلا بأر تاسلجو تابسانملا

ةنيدملا .. انجمانرب اذه ":ً ئاقال اهدرف ، هبيج نم ةريغص ةقرو لقاعلا جرخ أ

ةريخ "..واأل عادر يراجمو هايم عورشم الح، سلا قوس ، ةيرماعلا ، ةعلقلا ، ةميدقلا

؟! يراجملا روزن نأ انديري اذامل .. ًاعيمج انيدل ؤالً است تراثأ

عادر ليصافت ىلإ يعم مكذخأ لواح امأ ردقب ةلمم ليصافت درس ددصب انه تسل

هيف ىهامتت ناكمل ، ةيداع تسيل ةنيدمل ةيكيس كال ةروص ريخ يفاأل لكشت يتلا

هيف دجت ناكمل ، ثادح األ عنص يف كراشت ،ألطالل عابطنا لوأك ةنيدملا و ةيرقلا

نكميف دعب، ةعلقلا ىلإ دعصن مل .وألانن ةيميلعت ةسردم لمج وأ ةيبرح ةعلق ىتعأ

هذه ءاوتحا ةلواحم ىلإ قيرطلا يف هتايمومعو ناكملا ءامسأ نع ثيدحلا

، عادر يف ربش لك نم اهارن يتلا ةلعقلا ىلإ قيرطلا يف .. ةريغصلا ةنيدملا

نايرش هنم رمي يذلا ، يرجحملا باب : باوبأ 4 اهل ناك ةميدقلا ةنيدملا أن فرعتس

.. قوسلا بابو ، ةرجثلا بابو ،( نيعلا ةلقم (نم ةلقملا بابو ، ةنيدملا ىلإ ءاملا

.. ةيلطلا و رايهن اال ضفري ديحو باب دومص رابكإب بقارن انفقو عادر باب مامأو

رمش " ةعلق ىلإ باوب األ برقأ ألهن امبرو ، ةنيدملا موقلح يف عقي ألهن امبر

لماوع ةمواقم ىلع اهتردقو ، ةيروطس األ اهتقاط نم ًاءزج هتحنم يتلا " شعرهي

." نيبراحملا نماضت نم" عون ،ك ةيرعتلا

ةيبرغلا ةباوبلا ىلإ ًادعاص األوىل كتاوطخ عمو .. اهبلق نم إال ةعلقلا مهفت نل

شحو يمدق نيب رورملا ب رطاخي نمك ؛ مصأ معالق نم برتقي نمك رعشت ، ةسيئرلا

ةعلق يه مك فاشتكا يف أدبت ىتح يسيئرلا رمملا كيوتحي إن امو . لوهم مئان

ماع. 1800 زواجتي اهرمع ، ةيشحو لقأ يه مكو ، تعقوت امم وأربك ةمخض

لوأ شعرهي .. يناثلا اليد يملا نرقلا رخاوأ يف شعرهي رمش يريمحلا كلملا اهانب

نإ " نمزيو نوف " يأر يفو ، تنميو تومرضحو نادير يذو أبس كلمب بقل نم

مل شعرهي نأ ضعبلا حجريو ، ةريحلا كلم ورمع نب سيقلا رماأ رصاع شعرهي

هءارو نم لقعأ هنإ : هبنم نب بهو هنع لوقيو ،270 ماعلا نم إال روهظلا يف أدبي

الت، ماعملا و عويبلا هيف مظن ، برأم ألله ًانوناق نس ةمه، المه عأو كولملا نم

. يرلل ضاوح األ ىنبو ، فراصملا قشو ، قاوس واأل نوصحلا ءانبب ماقو

ًائيش، هنع يردأ ال اذه 406"،كواي ياك " صن يف تدجو اهريغو تامولعملا هذه
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، ةعلق ةئيه ىلع ةيبرح ةعئار زجن أ رمش نأ طقف يردأ 406؟! مقرلا اذامل يرد والأ

ةليصح الزيلا يذلا ميدقلا ينميلا خيراتلا نع ةباتكلا وه ءيش أوس وأنأ

ىلا. سك تافزاجمو تاريدقت

حاشولا انلك

ةلمج ةئيه ىلع ةصغنملا ةياكحلا سفن رركتت ، راسيلا ىلإو ، ةيسيئرلا ةباوبلا دعب

و دويقلا ب مهءاب وإ مهلهاوك نولقثيو مهيضراعمب نوجزي األةمئ ناك :"انه ةفورعم

قلا". غملا

، ًاديدج ًاقيدص الأخسر ىتح ةمام اإل بنجت تلواح املك يننأ األرم يف ئ يسلا

يف نابضقلا تايركذو قلاالع زيلا هد يف يقيرط نوضرتعي ًامئاد يمامأ مهدجأ

.. ضاهج واإل مدلا و عمدلا ب جزاط نرق فصن اياكح

ب كسمن فيك انوملع .. مهلثم انحبصأف ، ءاذي اإل ةوهشب انوغمدو األةمئ، انثول دقل

ةليحلا انييعت امدنعو الد، جلا دلجنو .. خيراتلا دلجن نيد جال ىلإ انولوحو ، طوسلا

رمملا .." حاشولا انلك " ًاماع 38 دعبو اذكهو ،" حاشولا " انونكسأ .. انتاوذ دلجن

ىلع ةنقتم ةناصح .. ةعلقلا بلق ىلإ يدؤي ًاريصقو ًامخض ًانايرش هبشي يسيئرلا

.(" ةبون " عمج )" بونلا "ب ةمعطمو ةيوتلم ةمخض ةيلا ع راوسأ ةئيه

.. عساولا ةعلقلا ءانف ىلإ " ةقهاشلا " ةيناثلا ةباوبلا كبحست ميظعلا رمملا ةياهن عمو

. دينعلا ربكتملا ناكملا اذه اهاي إ كبهي دحتو ةيناودع رعاشم ةمث

ردحني يرجح ملس ربع كيمدق تحت هايملا نزاخم دقفت : تايولو األ بسح أدبنلو

ليوط راصح مامأ دومصلل يفكت ةميظع ةكرب ىرتو تاجرد 6.. ءانفلا قمع يف

ةديك أ اهنأكو ، ءاملا ب ةئيلم ةكربلا ،والزتلا ًاكسامتم ةكربلا فقس ..الزيلا ىدملا

. ىرخأ ةرم يتأيس راصحلا نأ نم

..ال بادرسلا ةهوف يف تعقو إوال كيمدق تحت رظناو ، ةعلقلا ءانف يف ّل وجت

.. ةنيدملا نم ةبيرقلا ةلتلا فلخ ىلإ .. طبضلا ب بادرسلا يضفي نيأ ىلإ يردي دحأ

ةوه ، ةعلقلا ةفسلفل ًايفو بادرسلا رس لظ اذكهو ىلإ... ، لئابقلا قطانم ىلإ

متحاالت. اال ةددعتم ةفزاجمو ضومغ ىلإ بحست

ةعلقلا هتلوحو ، ةنيدملا حلا صل ًاثيدح ينُب يذلا هايملا نازخ عبرتي ءانفلا طسو يف

اهتبيه نم لا نيس نازخلا نأك ، ناهتم اال ضفرت اهنأكو ، ىنعم بال ةفرغ ىلإ
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. تاخضملا زيزأ تحت اهتوطسو

لوحتو ، رادحن اال ةدش نع ئشانلا طغضلا ةوقب اهورسفو ، بيبان األ ترجفنا كلذل

مهفلو .. اهصخي ريسفت ةعلقللو ةنس.. ةرشع عضب هرمع ىنعم بال للط ىلإ نازخلا

ينارمعلا اهماظنب ىلصملا و شرعلا ىرت ديعبلا ىلإ ، برغلا نم إطاللة أدبنل ةنيدملا

عادر نيب ةلصافلا ةحاسملا خالل يئاوشعلا ثيدحلا نارمعلا دادتم ،بوا سناجتملا

ثيح ، ةضورلا كنيمي ىلإ .. ةميدقلا نيتاسبلا باسح ىلع ، ةيبرغلا اهتيحاضو

ةفاقث نمضو ، ةصاخ يدحقة هل تيب لك ..( ةداسلا ) مشاه ينب ىلع ًاركح تناك

ضعبو لئابقلا و ةاضقلا اهلخد ثيح ، ةضورلا يف يناكس عونت ثدح ةضورلا

." بسنلا " يف إال مهوطلا خو ، ءايشأ ةداسلا اومساقو ، ىمادقلا ودبلا

ىلإو ، ةقهاشلا اهرودب " شوشطلا ةراح " انرسأتل ، ةعاسلا براقع هاجتاب رودن

لآل مهتارادمو مهتيفرح فلخ نوسرتمتي دوهيلا ناك ثيح ،" عناقلا "ةلت فلخلا

.. نيرخ

األ كعضخت ، ةيلئاعو االًوأةفل مجو ًاتويب ةنيدملا فثاكت فلخ كبايسنا عمو

. ةئفادو ةريبك ةلئاعك ةمحدزملا تويبلل ةعئارلا حطس

ةيلا، علا ةينفلا ةميقلا اذ يليكشتلا نفلا هبشي ام أمام فقت امدنع ًانايح أ لشفت

هلعفت ام طبضلا ب اذهو ، هتعور ليصافتل ًاريسفت لمت ،ال همهفت وال همهفتت هب، رعشت

يميمح ءاقلل حلصت ةيناح ، ةلوقصمو ةرصتخم ؛ عادر يف ةعئارلا حطس األ

ءارب اهيف ، ةينافتمو ، ةقذاح تيب ةبر ةع ينص اهنأك حطس األ ودبت .. ةيليل تافارتعاو

. تيبرتلا ىلع ةردقو ة

دقو هسفن ءرملا دجي ، عادر يف يناكسلا لا مجلا خيراتب قاحللا الت واحم عمو

.( يملع يخلا ةصق ناونع اذه حلصي ) ةنمز خفاأل يف عقو

نع ثحبت تويب يف سانلا اهلوح عمجت ةعلقل تماصلا عينملا بقرتلا نم ماع افلأ

هذه نأكو ، ةليمجلا حطس واأل جيجضلا ،و ةايحلا ةعانص لباقم ةيامحو نامأ

. ةلعقلا ةوطس فلخ ءابتخ اال لواحت تويبلا

راطإ نمض لخدت يتلا ، ةيرماعلا ةسردم تأشن يلئاعلا عمتجملا يمانت عمو

هدافح أ ىنب ، دحاو نآ يف ًافسأو ًاباجعإ هسأر زهي شعرهي رمش ىرتل .. ةروصلا

و ةنمزأ 3 سامت يف فقت .. نجس ىلإ هتعلق اولوحو ، ةرهبم ةسردمو ةليمج ةمحز

ب ةعلقلا تماق نأ ةنمز األ ةليصحو ..( واألةمئ رهاط ينبو نييريمحلا ) لود 3

ةيعفدم نارين اومواق ةعلقلا ناضحأ نمو ، عادر يف نييروهمجلا دصو .. ةروثلا
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نع يلختلا كيلع ديدحتلا ب ةيئزجلا هذه يفو .. تاونس ىدم ىلع نييكلملا

نكو .. ىرخأ ةلئس ،وأ اهدض ناك نمو ةروثلا عم ناك نم ، نعر األ يفحصلا كلوضف

. ميدق عفدم ةهوف ىلع ماني ًاراث! ظت قيأ امبرف ، ًارذح

ةئداهلا هتيشمب يهابتنا " لئافتملا زوجعلا " ةعلقلا سراح تفل انترداغم لبق

هتايح مظعم قفنأ .. هبرش يزعلا همسا .. ةريبخلا ةيلا لاالبم هتماستباو ، ةقثاولا

ةفصرأ يف براجتلا هتنحط ، رثكأ قفن وأ ًاريثك بسك .. ةدحتملا تاي ولاال يف ًابيرغ

و فوخلا همهاد - هسفن لوح -راد ةريثك ءايشأ لعف ، ساغيف الس ةقزأو كرويوين

تيب حورتا ".. شعرهي ةعلق ىلإ داعو باحسلا تاحطان كرتف ، نينحلا و للملا

." هدج

،ذإاليُ عادو ةيحت هنأك ، ةعلقلل عبارلا بابلا ىلعأ قلعم ديحو يريمح شقن ةمث

، هلوح امب هل ،والعالةق ةباوبلا نم ًاءزج شقنلا لكشي ،ال ةرداغملا عم إال ىر

. يفاقث بجاو طاقسإ وأ ىركذك ةعلقلا ءانب نم ةريخ األ تاظحللا يف عضو امنأكو

الت يودلا كولم متهي مل ..ذإ ميدقلا ينميلا خيراتلا يف ةلضعملا تاذ دجت اذكهو

ثدحتي يتلا ، ةيخيراتلا تاوجفلا ةلكشم يف ببست امم ، خيراتلا نيودتب ةميدقلا

ةلسلسك ، ميدقلا ينميلا خيراتلا ةسارد يف ةيسيئرلا قئاوعلا دحأك نوثحابلا اهنع

هذه..؟). تاوريص تءاج نيأ (نم تاروريصو ثادح أ

، نييفحص و3 لقاع جيجضب هبآ ريغ ، يدب األ تمصلا ششعي ةعلق لا زيلا هد يف

. مصأ توص زعلا ىلإ تلوحت ةنس األفلي نأكو

فيصر ىلعو .. ةلئس باأل نيلقثم اهانرداغو ، ًادحاو ًارس ولو ةعلقلا انحنمت مل

اذه عاقيإ ىلعو ببالةه، اهيف قدح أ تفقو ، ةعلقلا أمام رمي يذلا قيضلا عراشلا

وه اذكه .. ةعلقلا ردص ىلع رقتسيل ديعب نم يتأي " ليعلا " ناك ، يئاهن لاال تمصلا

و روصقلا بقلاالعو ةيلز عالةقأ مامحلل . عينملا ءودهلا ثيح نكسي .. ًامئاد مامحلا

ىلع يخرتست ةيطارقتسر األ ةقرلا ..إاهن يماسلا تمصلا هبذتجي ، قهاشلا خيراتلا

. ةعلقلا و تمصلا و ليعلا عورأ ..ام ةيناجم ةيامح نع ثحبت ةثون ،أ دونجلا أطالل

ةعيطق ال

ىلعو ، قئاقد خالل3 اهزايتجا كيلع ًانرق، 13 ةيرماعلا ةسردمو ةعلقلا نيبو

ءاقلل دعتست تأدب ءاضيب رعاشمو ءوض ريشابتو ، ميدق تمص ليلص عاقيإ
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. باهولا دبع نب رماعو ، ةيرهاطلا ةلودلا اياكحو ،" ةيرماعلا "

ىسنتف ، ةيخيراتلا تاوجفلا نيب تاعابطن اال محازتت " ةيرماعلا و" ةعلقلا نيبو

أفالم عيبل لحم نع ثحبلا ، قوسلا لخدم ، سانلا ، قيضلا عراشلا ) رضاحلا

ةوعدلا :"..و هتياهن يف بوتكم قلعم يشامق عإالن كلشتني نأ ىلإ ،(... ريوصتلا

.. فافز ةوعد اهب هباش،وإاذ ام وأ ةرضاحم ةياكحلا يف نأ نظتف ،" عيمجلل ةماع

أمام نحن ..اه ةدحاو ةلئاعل ةدحاو فافز ةوعد عبطت .. ةريغصلا ةنيدملا هذه يف

نمض " ةيرماعلا " ناردج ىلع نوقلعتي لا معلا تارشع ، ًايصخش ةيرماعلا ةسردم

. تاونس ذنم عيمجلا اهرظتنا ةطشن ميمرت ةكرح

وآ وهأزرب رماعو .. يرهاطلا باهولا دبع نب رماع اهانب ةبيهمو ءاضيب " ةيرماعلا "

ًاماع،وه 65.. ةيلوسرلا ةلودلا ضاقن أ ىلع تماق يتلا ، ةيرهاطلا ةلودلا كولم رخ

ًاباون نولمعي نويرهاطلا ناك (858-923هـ،1518-1455). رهاط ينب ةلود رمع

ا عسوتلا هجو يف عافد طخو سامت ةطقن لثمت تناك يتلا ، عادر يف لوسر ينبل

. ةيديزلا ةلودلل يمام إل

، رهاط نب رماعب تأدب .. ةلودلا مئاعد ءاسر إ ةلواحمو يسايسلا قلقلا نم ًاماع 65

هيف ضاخ .. خيراتلا سيياقمب ريصق رمع .. باهولا دبع نب رماعب تهتناو

هيف اونبو ، لئابقلا و ةيجراخلا و ةيديزلا ةلودلا عم ًاريرم ًاعارص نويرهاطلا

يبسنلا رارقتس اال ثيح ، مهذوفن قطا نم يف تاونقلا اوقشو ، دجاسمو سرادم

بإ يف كلذكو مهل، ةمصاع اهنم ةبيرقلا ءة" ارقملا " نم اوذختا يتلا ، عادر يف

و اهولخد دقف ، نييديزلا األةمئ نيبو مهنيب رتاحو ءاعنص تلظ امنيب .. زعتو

نويرهاطلا ناك :إذ أدهي مل يبهذم يسايس عارص نمض ، تارم ةدع اهنم اوجرخ ُأ

كشيل امهضعبب اجزتماو ، ًايبهذمو ًايقطانم يديزلا بهذملل ةضهانم ةفاقث نولثمي

. أدهي مل عارصل ًايسيئر ًاببس ال

ىلعو 894هـ.. هدلا و هيف يفوت يذلا ماعلا تاذ يف ًاكلم باهولا دبع نب رماع جوت

كلملا ضاخ ، ةيرهاطلا ةلودلا رمعو خيرات نم يناثلا فصنلا تلثم دوقع 3 ىدم

ةرس األ لخاد تاماسقناو جورخ الت واحمو ، ةريثك ًابورح باهولا دبع نب رماع

نيلا يم اونوكي مل مهنأ ،إال ةيرهاطلا ةلودلا رمع يف كراعملا ةمحز مغرو .. ةمكاحلا

.. ليلد ربكأ مهراثآو ، ميلعتلا و ءانبلا ب اومتها .. ةهبشلا واألذخب ءامدلا كفس ىلإ

. ةينفلا ةفحتلا هذه ؛ ةيرماعلا ةسردم إال نكت مل ولو

دكؤتو هيلإ، ب سنت يذلا باهولا دبع نب رماع دي ىلع 910هـ، ماع ةيرماعلا تينب

ب خيراتلا ةبتك ضعب همهتا امدنع باهولا دبع نب رماع ىلع عقو ًايخيرات ملظًا نأ
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. ةيجمه بورح ةدايقو ريمدتلا ىلإ ليملا

لبطس إ ىلإ ءاعنصب ريبكلا عماجلا ليوحتب ةيرماعلا يناب موقي نأ ليحتسمف

ضعبلا إهيل بسن نأ ةجردل وأخالهق.. هتديقع يف هماهتا نع كيهان .. هليخل

تنكمت خلإ. و... رمخلا برش ليلحتو ، هتنب با لجرلا جاوز ىلإ وعدت ةديصق

اهددري ضعبلا ..والزيلا ةماعلا دنع باهولا دبع نب رماع هيوشت نم ةديصقلا

ترهظو .. رثكأ امبرو نورق لبق تليق ةديصقلا نأ عم .. انموي ىتح هيلإ ةبوسنم

ىسمأ ريمأ وأ عملا ىلإ ةرم لك بسنت ةقلعم مهتة تلظو ، ماشلا يف األرم لوأ

."... يبرض وا هذه اي فدلا يذخ بـ" أدبت ةفورعم ةديصقلا .. ةرماؤم ةيحض

، رماع ناك لجر يأ فرعتل ، يبرغلا اهباب نم " ةيرم "علاا لخداو هلك، اذه نم كعد

. اهانفرتقا يتلا ةيراضحلا ةدرلا مجح كردتو

زيزع هاجت ًابجاو يدؤي نمك عادر ءانب أ ودبي ميمرتلا لا معأ ماحز خالل نمو

ًاراسي هجوت .. بسحف مامحتس اال سطاغم .. ةسردملا تامامح نيميلا ىلإ . هيلع

، ةرونو صج .. ةثلثملا لا األكش ىلإ ةبيرقلا دوقعلا فقس تحت ليوطلا رمملا ىرتل

. ًاديج ةعزوم تسيلو ة، تفاخ ةءاض وإ

أطالل اهنم فلخلا ىلإ " ةريبك ةكرب " راوج نم رمي يناثلا رودلا ىلإ قيرطلا

بحسيل ةكربلا ليس يتأي ثيح ، ةيكذ ةقيرطب تعضو يتلا الت، ضفلا تامامح

، ناتباوبو ءانفو ةيرجح ..سالمل ةنيدملا جراخ ىلإ مودرم رمم ربع الت ضفلا

بابقلا يذ دجسملا ثيح ،" ةيرماعلا " بلق ىلإ لخدتل ، يناثلا رودلا يف حبصتو

يتلا تاحوللا اهنإ . ةيرماعلا ب نييبورو األ مامتها رس تكردأ طقف ..اآلن ةنولملا

. بابقلا سيراضت ربع باسنت ةدحاو ةحول ريخ يفاأل لكشت

اإلساليم.. نفلا روطت لحارم ةليصح نولثمي اوناك تاحوللا هذه يماسر نأ ودبي

أدبت .. اهضعبب لا األكش طبرت ةيوضع ةدحو .. ةفرخز .. عادب اذهاإل ةيمست نكمي ال

ةحوللا لصتل نوللا ومنيو .. ةددعتملا لا واألكش تاثلثملا و دوقعلل ء يطب ومن نم

يف ةلحرم آرخ اهتحول لثمت يتلا ، ةيبرغلا ةيلا مشلا ةبقلا دنع اهتياهن ىلإ

. ليكشتلا

ةفرخزلا جذا من يف رركتت ال ةديدج . قحب ئة جافم ةيبرغلا ةيلا مشلا ةبقلا ةحول

.. هاجتا نم رثكأ يف الاهق طناو ، ةيعابرلا لا األكش لسلست ىلع دمتعت .. ةيقرشلا

اهنأك رعشي ةحوللا هذه يف نعمي يذلا ..و ةكرحلا ب يحوي .. جرعتم ينول بتارتبو

ملعي دحأ ،ال ةديدج ةينف ةسردم روذب اهيف حملت .. ًايسيطانغم هميونت لواحت
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.. ةرشابم تامو .. ةيرماعلا ةحول عدبأ ًادحاو ًانانف نأ كش ..ال اهعدبم نع ًائيش

، ةيرماعلا فقس ىلع لعتشت هلمانأ والزتلا نورق 5.. همسا فرعي دحأ ال عبطلا بو

. ددجتملا اهنولب لا األكش دمت هحورو

مثإن .. ةسئابلا اليت واحم مغر اريماكلا لوانتم نع ةديعب ةحوللا ،و ريثك الم كلا

لا نرقلا ونانف نوينميلا اهيلإ لصو ةعارب يأة مكتير ،إوالأل ةنولم ريغ ةلجملا هذه

، ىرخأ ةيادبو ، ةلحرم ةياهن لثمت ةيبرغلا ةيلا مشلا ةبقلا ةحول .. يرجهلا ـ10

. نورق 5 لبق نميلا يماسر دنع نوللا ةفسلف ثحبو ةساردل

ةيرماعلا يفو ةقح. لاال ةنمز هنعاأل تزجع امم ريثكلا عادر حنمت ةيرماعلا امزتلا

جيجضلا تايعادتل ةءارق ةداعإ ىلإ ، ناول األ ةعورب ذوخأم تنأو ، كتشهد لوحتت

لح نم نويرهاطلا نكمت دقل انه، ةعيطق ..ال عادب واإل دجسملا نيب ةعيطقلا لوح

. نفلا و نيدلا نيب ةيحورلا الًعللالةق هذم ًاجذ ومن ةيرماعلا تمدقو ، ةلداعملا

مدق .. ًاقيمع كشالً ذخأي ةيرماعلا ب يبورو األ مامته أدباال يتا نينامثلا رخاوأ ذنم

األ فيظنتو ىنبملا ميمرت ) ةيرماعلا ةسارد فيلا ودالركت فلأ 56 نويدنلوهلا

ركاذتو ميمرت داوم لكش ىلع ودالر فلأ 100 اومدقف نويلا اإلطي امأ ..( ناول

رفس.

راظتنا يف عشت ناول ،والزتلااأل هتورذ ىلإ 2000 ماع لصوو ،93 يف لمعلا بأد

سدنهملا عادرب اآلراث ماع ريدم لوقي ـ5.. لا نورقلا رابغ اهنع ضفنت ةينف دي

170 نم رثكأ ودالر،وإن فلأ 750 تغلب ةيلا اإلمج ةفلكتلا نإ : يريصنلا ىيحي

. ةيرماعلا ماسق يفأ نورشتني الً ماع

لتق، نارين اآلن:إاهن تدلو ةاسأم نأ ..الدب ةيرماعلا حطس نم صاصرلا انعزتن ا

اهنأ ّز،والدب كرم يناودع اهتوص .. لقاعلا لوقي امك ، سرع نارين تسيلو

. قوسلا ىلإ انجرحدت صاصرلا رثإ ىلعو .. ًادسج تقرتخا

األ هيف تلخادت ، ديدج – ميدق رمم يبناج ىلع لباقتت مجحلا ةطسوتم نيكاكد

.. يبانجلا ةعانص راوج ىلإ ةثيدحلا ةشمق ..األ ًانهمو ءامس وأ ًاعلسو ًافرح ةنمز

، ديدجلا يفرحلا راوج ىلإ ميدقلا عايبلا ..و لبانقلا راوج ىلإ األفطلا بعلو

مئس لهكو .. بسحف موقلا ةيلع نمض لمعي يضاملا يف ناك رجات نم ًابيرقو

كلذو .. ةيداعلا يبناجلا عناص اذه .. روصلا طاقتلا قحتسي ثارتك هعم لماعتلا

يف همسا مهيريو ، ةراملا ّي يحي هناكد مامأ سلجي ةريجح دمحم جاحلا

. رادينسلا علازيصحلا لضانملا تاركذم
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در لواحف ، ةيناسنإب هلماعو .. ندع يف هناكد ىلع ةريجح دمحم جاحلا تساأمنه

ةحئار ةريجح اهيف دجو ام لك .. نرق فصن دعب هتاركذم يف هركذب ليمجلا

نضتحي .. ديدحتلا ب رطس يأ يفو ةحفصلا مقر فرعي .. نافرعلا لبنو يضاملا

اذكهو .. ةريجح دمحم ناك لجر يأ ةراملا ي ريل اهحتفي ، فغشب رادينسلا تاركذم

. ةريخ األ همايأ يف ءازع ءرملا دجي

باشو ، ميدقلا قوسلا ةحئار اياقب فثاكتتو ، رمملا قيضيو نيكاكدلا قيضت

.. ةياغلل يداع ثدح هنأكو ،" خلا .. ىفشتسملا .. لضف اومر ": لقاعلا ىلإ ثدحتي

. شاهد اإل ىلع هتردق لتقلا دقف دقل

؟ صاصرلا ب تومنو ص اصرلا ب حرفن اذامل يسفن تلأسو .. لقاع اي ًاسرع سيل نذإ،

بلق لثمت تناك برخة زيلا هد نيميلا ىلإو ، ةميدق ةرسمس للط راسيلا ىلإ

صاصرلا قرتخا ثيح الح، سلا قوس ىلإ كلا، هتم عراش ىلإ قوسلا نمو .. قوسلا

و فئاذقلا و قدانبلا و لبانقلا نيب هناكد يف سلجي ناك .. يسابعلا لضف دسج

: مهدح ..قلاأ فسأب نوسماهتي الح سلا قوس راجتو ، قلغم اآلن هناكد .. صاصرلا

هلعال دعي ملو ، ةنيدملا ءانبأ نم حبص أ هنأ ..(يأ يعادر لضف .. لضفب مهلخد ام

. ةبكرم ةيوه لكش ذخأت تأدب عادر ةنيدم نأكو ،( ةليبقلا و رأثلا ةقب

هيلع اوحتف نأ دعب ةانجلا رفو .. ةياغلل ةرطخ هتلا حو ىفشتسملا ىلإ لضف اولقن

، لضف تومي ..دق ءيش ثدحي ..مل مدلا و صاصرلا تداتعا ةدراب باصعأب نارينلا

ناك ... ةايحلا يضمتو ، روصلا طقتلي يفحصلا ،و توملا لئاسو عيبي قوسلا لظيو

باب نم اوحور انلك... سالانح ذخأت ةلودلا ءيجت .. اوروصت :ال خرصي مهدحأ

. يناكد

لاال اهتاباسح ةرواجملا لئابقلا يفصت ةحاس ىلإ عادر ةنيدم لوحتت ام غًابلا

43 عادر يف )قُلت ويامو ، ليربأ ، سرام ) روهش خوالل3 ... اهتقزأ يف ةيئاهن

... ًاناسنإ

.. نميلا يف ٍ راجم عورشم مخضأ .. عادر يراجم عورشم ىلإ الح سلا قوس نمو

. ةنيدملا ملا عم دحأ ىلإ هليوحتو ، هزاجن بإ ةيدنلوهلا ةموكحلا تعربت

، ةنيعللا ةحئارلا مغرو .. بيلا األس ثدحأ ىلع فيفجتو ةيفصت .. ةمظنم ضاوحأ 7

. ةشهدلا قحتسي ناك رظنملا إالنأ

ا ىلع عادر ذوحتست .. تاعجتنم ىلإ الت ضفلا نولوحي ؛ نويبورو مهاأل اذكه
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ميمرت .. نميلل يدنلوهلا معدلا نم نيديفتسملا لوأ عادر .. ًامامت نييدنلوهلا مامته

نع كيهان .. ةنيدملا عراوش ةتلفس ، هايملا عورشمو ، يراجملا عورشمو ، ةيرماعلا

. عادر ألءانب ةيساردلا حنملا ميدقتو ، تايعمجلا معد

أ مهربتعت اهنأ ىلإ مهب ادنلوه ةكلم مامتها ببس عجرأ عادر يف ءافرظلا دحأ

. عادر نم اهترسأ عم ترجاه ةيدوهي اهمأ اهلا..ألن وخ

. ةياهن اهل ودبي ال يتلا عادر ملا عم نيب انقح يال وهو نمزلا ثهلي

نم رثكأ نيب انوعزو .. بعتلا دح محللا ب مختم سرع يف ًافيض ينتدجو اذكهو

بجاوب نمؤت ةنيدم يف ةكباشتملا هتاق عوال ، ةنيدملا لقاع صخت بابس أل سرع

. رخآ راعشإ ىتح ًامصخ ربتعي بئاغلا ،و حارت واأل حارف يفاأل ةكراشملا

ةيبشخ ةدئام لوح فويضلا سلجي ثيح ، يرصملا فيرلا دئاوم ةدئاملا هبشت

نوديجي ءامرك سانلا ؤهالء .." ةيلبط " ةدياعصلا ءاقش األ اهيمسي ةريدتسم

نعإ نولختي اوأدبو ... حئابذلا ددع يف نوغلا بيو ولاالمئ، ةماق وإ فيضلا لا بقتسا

ببسبو ، ةنيدملا لخاد لتقلا الت دعم عافترا ببسب سارع يفاأل صاصرلا طالق

. ةينم األ ةزهج األ طغض

عم ًامامت تقفخأ اهنأ ريغ ، سارع األ قدانب هاوفأ ميمكت نم ةلودلا تنكمت امبر

نم تاعاس دعب ةنيدملا عراوش يف تاكابتش اال ترجفنا اذكهو .. رأثلا قدانب

،لألذخب ةيحضلا اهيلإ يمتني يتلا ةليبقلا ولتاقم ى دانت الح..ذإ سلا قوس ةثداح

ل ىفشتسملا لوخد ةانجلا هيف لواح يذلا تيقوتلا سفن يف عادر اولخدف ، رأثلا

. مهتيحض ىلع زاهج إل

لتي انل لوقي ةنيدملا نمأ ريدمو ، فيثك صاصرلا .. ساجيف الس عراوش يف اننأكو

مسق تاناكمإ ّ يدلو ،( ةظفاحم فصن يبكر( ءاضق ةيلو سمؤ لعّي : ًاينوف

. نوقابلا رفو ، نيحلسملا نم ًاددع انلقتعا دقل .. ةطرش

يف نومولظم األنم دارفأ نأ ..واألديك لصاح ليصحت ناك األنم ريدمب لا االصت

، ددرت بال صاصرلا نوقلطي ، ءادشأ نيلتاقم يدنجلا هجاوي .. قطانمو ثادحأ اذكه

ماقتنا بعر يدنجلا لمحتي ةليبقلا دارفأ دحأ لتق ،وإاذ رماو األ راظتنا هيلع امنيب

ديهش ىلإ هتصق تهتناو ، هتايح دقف عجشت ..وإاذ نيلوؤسملا باقعو ةليبقلا

ربو30فلأًا". سيكو نمس كنت " هلا ألفط نولسريو هنونفدي بجاو

ةنيدملا ىلع طغاضلا يسكعلا دشلا فنع مغر ية ندملا هاجتاب عادر ةنيدم فحزت
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يه. امك ةثراوتم تاعانق ةلمجو ةيلبق تاعارص لكش ىلع اهجراخ نم

ي، عامتجا و يميلعت ليهأت ةصرف ىلع اولصحو بلاالد، جراخ اوملعت بابش ةمث

. رييغتلا وأحالم شياعتلا ىلإ حنجي

. ينميلا عمتجملا ةبيكرت يف رركتت يتلا تائفلا تاذ نم عادر عمتجم نوكتي

ال سلا مهتاعانق فلخ ًاسرتمت لقأ مهنأب عادر ةنيدم يف نويمشاهلا ةداسلا زيمتي

مهو .. تائفلا ةيقب عم ةيباجي ةيإ عامتجا ةكارش نيوكت اوأدبو ةق، باسلا ةيل

يف ًانايح أ لئابقلا نوقرفي نيذلا ، لئابقلا قطانم يف ةداسلا سكع ىلع نوملا سم

.. لئابقلا و ةداسلا نيب سامت ةطقن ةاضقلا لثمي . فنعلا تارود يف مهسامغنا

. رارقتس واال زيمتلا و ملعلا نوبحي

ميلعتلا يف ةريبك صرف ىلع اولصح دقف ، عادر نونكسي نيذلا ىرخ، األ تائفلا امأ

ةمئاق نم ضعبلا جرخو ، ًاريثك مهلا أوح تاريغتو ، ةماعلا ةفيظولا و ةراجتلا و

هسرامي يعارز جاتن وأإ ةراجت ىلإ ةنهملا لوحت ببسب لمعلا ساسأ ىلع زييمتلا

لحم ( لقبلا ) يمشقلا ةعارز دعت مل "،ذإ ماشقلا " لثم تائفلا ةيقب نم مهريغ

إ ساسأ ىلع ي عامتجا لوحت ) جرحت نودب هنوعرزي سانلا مظعمف : صاقتنا

.( يعارز يجاتن

اهنايع أ لواحيو .. ناكسلا ددع ثيح نم ءاضيبلا ةظفاحم فصن عادر لثمت

اهعضو ىلإ دوعتو ، اهسفنب ةلقتسم ةظفاحمك ءاضيبلا نع لا صفن اال نيدهاج

. ءاضيبلا ىلإ ةلودلا اهتمض ثيح ،1973 ماع لبق قباسلا

واإلص رمتؤملا اهمساقتي ةيباختنا رئاود 5 ىلع نوعزوتي ةمسن فلأ 270 نم رثكأ

يفو ، ًاددرم تامولعملا ةيقب مكعم لمكأس ، ةلمملا ةقيرطلا هذهبو ، اذكهو الح..

يتلا ةيئامن اإل عيراشملا نم ددع اهيفو ، تانبلا و نينبلا سرادمو ةيبرت ةيلك عادر

اال ليبس يف نولضاني عادر لهأ ..والزيلا ادنلوه ةكلمم باسح ىلع ةروثلا اهتنب

ا ةيمتح ىلإ يضفت يتلا تاساردلا هبشي ام دادع إ نولواحيو ، ءاضيبلا نع لا صفن

خلا. ... خانمو سيراضت ىلإ ةيناكس ايفارغج نم لا صفن ال

بتكو ًامه، باش يذلا يزبخلا رعاشلا لعف امك ًائيش اهملع أ عادر رداغت تنأو

: اهنمض نم ةليمج ةديصق

عابسلا ىوأم ثيح حورم "انأ

" ةعارفلا جاوف أ قشنت أ
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.. يزبخلا و ىرفنشلا نيب .. رضاحلا يضاملا إهن

سلمع ديس نولهأ مكنود يلو قلااأللو:

عابسلا ىوأم ثيح حورم :انأ يناثلا قولا

. ةيرحلا ب ملح لثم ليوط قيرط امهنيبو
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رامذ يف تنأ سرتحا

نميلا يف ةيسايسلا ةتكنلل عنصم ربكأ

يف هجاتحت ام لكف ، تنك لا...ايأ معأ لجر ،وأ ًارئاز ًاثحاب ،وأ ًايفحص وأ ًاحئاس

. رذحلا وه هذهك ةنيدم

. ةوسقلا و ةتكنلا و تباوثلا و تاقرافملا ب ةمختم ةنيدملا هذه

.. ةتكنلا ةيروطاربم وإ ةيديزلا يسرك .. يلوكلا دمحأ ،و ريهي رامذ الت.. يودو خيرات

لك .. ئجافملا جازملا و لا زلزلا .. ءادرجلا ضر واأل ةيفوجلا هايملا .. بزحلا و ةليبقلا

يدي نيب رارقلا ذاختا هنكمي نم .. بزحلا فصنو ةليبقلا لك .. ةيرخسلا لكو ةوقلا

؟ سرتمتلا و ةليبقلا

ظفاحملا رييغت اهنكمي يتلا ةظفاحملا هذه نع فرعت اذام ؟ رامذ يف تيضق مك

؟ ءاشت ىتم

!.. رامذ يف تنأ سرتحا

و حيسفلا و ريهشلا نارهج عاق نم يبونجلا ءزجلا : ةظفاحملا ةمصاع رامذ ةنيدم

. ًاضارتفا بيصخلا

، ةيناملر ب ةرئاد 21 ىلإ مسقنت .. ةظفاحملل يراد اإل ميسقتلا لمجم يه تايريدم 9

. طيطختلا ةرازو تايئاصحإ رخآ بسح ، ةمسن 1.049.120 اهناكس ددع

يتلا ثادح األ شيعت تناك يتلا ةنيدملا يلوصو روف نايعماج نابلا ط ينلبقتسا

. لئابقلا لا جر اهعنصي

نيناوق نم نوناق لوأ اذهو ، اهعنص يف ناكراشيو ، ثادح األ ليصافت نافرعي اناك

. ةدحاو ةليبق نم براحملا و بلا طلا .. ةظفاحملا

ًانايب يقلتو ، توصلا تاربكم لمحت تارايس كانه ناك يلوصو نم تاعاس لبق

مهف مل ،ام ةعاس خالل24 ةنيدملا ةرداغم مهيلع نأب أ" دحلا " ءانبأ ىلإ ًايريذحت

مهل. ثدحيس يذلا نع نيلوؤسم ريغ

. هيذفنمو هبابس أ نوفرعي عيمجلا ،إالنأ رامذ اشمئخ مساب ريذحتلا
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يكلملا دسجلا ليصافت يف ًاقراغ تنك ، يريذحتلا نايبلا ليصافت يف قرغلا لبق

مهأ ألدح نيلا ثمت نع ةرابع كلذ ناك .. ءاعنصب ينطولا فحتملا يف هتيأر يذلا

يتلا ةوقلا امه االن ثمتلا (115ق.م-525م). ةيريمحلا ةلودلل ىلو األ ةقبطلا كولم

لا. مجلا و ةيبذاجلا ، ينترس أ

ةكرعم نم وتلل اجرخ امهنأك نيفقاو امهدجت ينطولا فحتملا نم األلو رودلا يف

. نيلا ثمتلا ب تقصتلا يتلا روخصلا هذه ؛ رامذ روخص نيب ةيروطس أ

(أخلي ًايصخش ليخأ ىلإ ثدحتأ يننأكو فقأ تنك لا، مجلا و ةوقلا هذه مامأ

نع يتركاذ يف تثحب .( ةداورط ىلإ قيرغ داقاإل يذلا ميظعلا يقيرغ اإل براحملا

، قدصهي رساي نب ريهي نب يلع رامذ ،إهن باشلا هنبا امس نعو ، كلملا اذه امس

. ثراي هنباو

ةنس. 5 35،يأ ىلإ من15ق.م همكح ةرتف تدتما ، رامذ ةنيدم طتخا يذلا وهو

. مكح ةرتف نم رثكأو ، ةلود نم رثكأ يف يكلملا اذهاالمس رركت

مه ؤهالء (850-750ق.م). ةيئبسلا ةلودلا كولم كانه ناك ةيريمحلا ةلودلا لبقف

نيبي لآ برك نب راتو رامذ (730-700ق.م)، نيبي لآ عدي نب حرذ يلع رامذ

دهع ) ةيئبسلا ةلودلا يف األلو دهعلا كولم نم امه ذهوان (700-680ق.م)..

850و620ق.م. يماع نيب عقو دق دهعلا اذه ناكو ،( ةبراكملا

: تارتف ةدع يف رامذ امس رركت دقف (610-115ق.م)، يناثلا يئبسلا دهعلا يف امأ

يلع همس نب نيبي يلع رامذ (410-390ق.م)، راتو لآ عدي نب نيبي يلع رامذ

(270-25ق.م). معنهي راهمق نبأ حرذ يلع رامذ (445-430ق.م)،و فوني

نب ريهي نب يلع رامذ : كلم نم رثكأ رامذ امس ىنتقا دقف ةيريمحلا ةلودلا يف امأ

حارذ يلع رامذ (15-35م)،و ينطولا فحتملا يف عماهنب لا ثمت ،هل قدصهي رساي

لآ(70-95م). برك نب

يسنجلا ءادتع اال ةيضق تايعادت رخآ هباماكان انلبوق نا الذل ناجهتس واال ريذحتلا

. رهشأ 3 ىدم ىلع سانلا ةايح يف ًاريبك ًازيح تلغش يتلا

ةليبق ىلإ يمتني ىتف ىلع يسنجلا ءادتع باال صاخش 4أ ماق )97 ربمسيد يف

وأحالاهف. اهءانب أ ةليبقلا ترفنتسا اذكهو أ.. دحلا

ينابم دحأ اومحتقاو ، ةظفاحملا ةمصاع ىلإ أ دحلا ءانبأ ءادحلا أءانب لخد
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األلو مهتملا مادع بإ ًارارق ةمكحملا تردصأ ىتح ، عيباسأ 3 اوثكمو ، تاهزتنملا

يف ايسور نم ءابطأ 4 عقوف ، مكحلا ذيفنت رخأت امبرو . نيقابلا ثلاالةث سبحو

.ا ةانجلا باقع يف ةليبقلا ةبغر ةيبلتب ةلودلا موقت ىتح نيفطتخم أ، دحلا ةضبق

ثدحلل ناك . يسايسلا و يليبقلا راوح يف ًاد يدج ًابولس أ حبصأ دق ناك فاطتخ ال

ةيركسعلا مقط ،األ يلودلا و يلحملا واإلعالم األنم ةزهج أ ةراث إ ىلع هتردق

، ضوافتت اهلا أكش ىلع لئابقلا .وألن نينح يفخب تداعو تبهذ ـ60، لا تزواج

. نئاهرك ئخ اشملا ءانبأب سورلا ءابط األ اولدبتساو وخالن، اشمئخ ضعب بهذ دقف

ةطلسلا نيب ،وأ ضعبلا اهضعب لئابقلا نيب راوحلا نيمأت يف عبتم بولسأ نئاهرلا

. اهناوفنع لماك يف تلا الز اهنكل ، برشو رهدلا اهيلع لكأ ةقيرط ،إاهن لئابقلا و

ال طإو ، نييسنرف حايسب مهلا دبتساو نئاهرلا طإالق ىلإ ثادح األ تلا وت اذكهو

يف يعارزلا يلودلا ضرعملا ريدي ةيسنجلا يدنلوه رخآو ، مويلا سفن يف مهق

األلو،إال مهتملا ىلع مادع اإل مكح قيبطت مغرو . مايأ ةدع دعب ،متإطالهق رامذ

. ةلعتشم تلظ ةيضقلا نأ

ةمكحملا سيئر نبا ناك ، نيفطتخملا ب ةطلسلا ىلع طغضلا ةلسلس يف مقر رخآ

ةليبقلا نوناق ًافلس،إهن هنع مكتربخ أ يذلا يريذحتلا نايبلا ىلإ جلأ ثيح ، ايلعلا

. لعفلا ىلع ةردقلا ديجي يذلا هدحو

ىتح ، ةليبقلا ءاول تحت قيرطلا عطاقو خيشلا وفلاالحو بلا طلا يوضني اذكهو

إ ىتح راوحلا يف لشفيو ، لعفلا نع نوناقلا زجعيو ، ًايسايس ًافرت ىقبي بزحلا

. رخآ راعش

، ثدحلا عم نوماني ،فمه ًايئانثتس ا ًادوجوو ، ةصاخ ةهكن رامذ يف ةيضق يأة ذختت

. تايعادتلا عم ظنو قيتسيو

، ًادحاو ًائيش ن احبصيف ، ةيمويلا ةايحلا ليصافت يف ثادح األ ليصافت لخدتو

ريفنلا قلط نمأ كانهف هيلع، ى دتعملا لفطلا ب نيينعم مهسفن أ عيمجلا دجي اذكهو

. اذكهو ... ةعباتم ناجل ليكشتب أدب هريغو سالهح، لمح رخآو ، ماعلا

ا قحتسي ثدح مامأ مهسفنأ اودجو دقف ، ًاميظع ةتكنلا ءاربخب طونملا رودلا ناك

.ً اهيفرت وأ ًافرت سيلو ، يموق بجاوك لزاهلا عاقي إل

لا جر دحأ لصتا ، يسنجلا ءادتع اال ةميرج ؛ مايأب ةميرجلا ربخ راشتنا دعب

، يلضفلا دمحأ ؛ رامذ جراخ ىلإ ةتكنلا ريدصتل ةكرش ربكأ بحاصب رابكلا ةسايسلا

.ً ورساال 12 سبلأو نزخم اآلن يننإ : ًاعيرس هدر ناكف هلا، نعأوح هلأسي أدبو
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. ًاضي أ ةيخيراتلا ةيو داصتق واال ةيسفنلا اهنيناوق ةيرخسلل حبصي اذكهو

. دحاو نآ يف عئارو فيصح بولس بأ تايصخشلا و ثادح نماأل نورخسي ًامئاد

يش ميدقت نم او نكمتي مل نيذلا نيظفاحملا ضعب رييغت نم اونكمت ةتكنلا لعفبو

. ءاطخ نماأل ةاجنلا ،وأ سوملم ء

. ةيئاوشعو ًاحبق لقأ عملا ةعانص نولواحيو ، مهسفنأ نع نوحوري ةتكنلا بو

يف عراشلا يأر عنصت يتلا يه ًانايحأو ، ههاجتا يف رثؤتف ثدحلا دعب يتأت امبر

. رامذ

يرامذلا نع ةيديلقتلا ريغ ةروصلا عنص ًاقيرع ًاخيرات كلمت رامذ يف ةتكنلا

ةبعل يف رصتنمك رركتي ًامئاد يرامذلا ف كلذلو . رخاسلا و عداخملا فيصحلا

. اهتاذ ةعيبطلا نيبو هنيب ،وأ يناعنصلا نيبو هنيب عادخلا

اذهبو . اهعم يطاعتلا نم نكمتي ،وأ اهءاقل إ ديجي ، ةتكنلا ةعانص ديجي ال يذلا و

. اهرودب فارتع واال ءاقبلا ةيعورشم تبستكا

ىمست فرظلا اذه يفو ، تاقلا سلا جم مظعم ةيحاتتفا يه ةتكنلا ف كلذلو

نم رثكأو ، هجو نم رثكأ ةيرخسلا ذختت اذكهو فالن، ىلع جبزي "،فالن ةجبزلا "

. تيقوت

يف تنأ مستبا " هيلع ًا بوتكم ةمامق ليمرب دجت امدنع ةريحلا يف عقت ال كلذل

وأ باوثلا ينل لمأ ىلع ةزانج يف كراشت نأك ، كارشلا ضعب يف عقت "،وأ رامذ

، كتوصو كتقو نم ريثكلا عفدتو ، ةزانجلا عم ريست امبرف ، ةماهشلا ب عوفدم لمعك

مسا نع لأست امدنعو ناف"، اهيلع نم ً"لك ئاقال عومدلا ضعب فرذت امبرو

ًا،وأ يموكح نايبًا ،وأ نويزف لتي زاهج ريخ األ هاوثم ىلإ هتقفار يذلا دجتس موحرملا

، ًازوجع ًاعدفض ةميظعلا ةزانجلا هذه بحاص نوكي امبرو ًا، يسايس ًا حلطصم ىتح

ًّاس يك نوكت نأ كبجاوف ، اذهك لمع ريربت يف ًاببس نودجي ال مهو ، ًامولظم لتق

يف ىتح بذكي إهن نولوقي مه ً؟ ثمال نويزف لتلاي اونفد اذامل ةلوهسب ًامهفتم

عبرم ربق نم هب أقيل سيلف كلذل ، بذكلا ةدش نم نويزفي لتلا تام دقف ، هبذك

يكلو . ةعيجفلا رصانع لمتكتل مهضعب يكبي امبرو ، نيعيشمو يقيقح شعنو

إعالن روج 200يرلاأ عفدب ةزانجلا ب ينعملا موقي نأ الدب نوعيشملا عمتجي

. ةافولا

رامذ يف نسلا رابكف ، يموي هبش لكشب رركتت توصلا تاربكمو يرلا اتئاملا
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اإلع روج أ عافترا كلذ ىلع بترتيف ، موقلا يلعة نم موحرملا نوكي امبرو ، نوريثك

خلا. فالن... ةراح نم هللافالننبفالن ةمحر ىلإ لقتنا الن:

نم بأرثك ىظحي امبرف ًا، يسايس ًا حلطصم وأ نويزف لتي زاهج ديق فلا ناك إاذ امأ

عيمجلا تانعلو ، عيمجلا ة تامشب ىظحي ،ألهن طيسب ببسل ؛ ًاناجم ةافو 100إعالن

. ًاضي أ

عراش فصتنم يفو . فيظن معطم نع ثحبأ انأو ًاضي أ فصنو ةعاس نم أرثك

؟ يخأ اي ءادغ دجوي له رشابملا تلأس ، تدرأ امك ًافيظن ناك ، هتدجو عادر

. يخأ اي روحس هيف قلا:

ةنماثلا وه تيقوتلا نأ دعب ام يف تفشتكا ، تكحض دقبرام هدر ينبضغأ ام ردقب

! حوبص هيف لوقأ نأ يغبني ناكو ، ًاحابص

موقلا رشاع نم لعفلا (ب نيدعلا مزح نم وه ينم رخس يذلا اذه نأ ًاضي أ تفشتكا

. ةظفاحملا و ةتكنلا و ةليبقلا رامذ يه اذكه ."... ًاموي نيعبر أ

ليقث تنك ،وإاذ ةيامح نودب كسفن دجتس ،( فكنلا ) ةليبقلا ءادن بجت مل وإاذ

نم دجت نلف ، كلذك تنك )..إاذ رامذ يف إال نزو هل سيل لظلا نأ (عم لظلا

. ةبآك تومتسو ، ليقملل كوعدي

، ظحلا ئيس تنك اذإو ، ةماعلا مامأ كدلجب نوبلا طي دقف ًاظفاحم نكت مل إاذ امأ

ب تاطلسلا موقت ىتح نميلا روزي ةلود سيئر فاطتخاب نوموقيسف كلت، كتلا حو

. كمادع إ

تامازتلا اهنظت امبر .. ةظفاحملا ،و ةيرخسلا ، ةليبقلا : رامذ لهأ ثالةيث يه هذه

رثكأ ثاريم هنإ ، ًاقلطم كلذ نظت ،ال ظوفحم بيجن ثالةيث ةءارق نم ةلوهس رثكأ

ماع. فلأ نم

إ عفدي ، ةتكنلا دودرم ىلع نوشيعي نم اهيف دجت نأ ةبارغو ةيئانثتسا رامذ يفكي

نما رخسي نأ هتنهم اهنإ ، ريثكلا ىلع لصحيو ، ًايموي تاقلا يرتشيو لزنملا راجي

. هسفن نمو سانلا نمو ثادح أل

امبر هنأ ،وأ يظح ءوسل هئاقل نم نكمتأ مل يذلا ، يداعسلا ليعامس ؤهالءوهإ زربأ

.. ةيشيعملا لا األوح ءوسل ،وأ ةريخ األ ثادح األ تايعادت يف نيكراشملا دحأ ناك

. دحأ ىلع ًاركح تسيل ةيموقلا مهاياضق يه اذكه
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لوانتي نم عمو ىتمو فيك األماي هتملع لجر وهف ، رامذ يف ةتكنلا رصيق امأ

. يلوكلا دمحأ هنإ .. ةيرخسلا ثيدح

اذه يسفن يف تلق ، ةلهو أللو هتيأر امدنعو ، ًاريثك يلوكلا رصيقلا نع تثحب

اذه حلصي امبر .. ًاقرطمو ً امهاس ء اصفرقلا اذكه سلجي ، رمعلا فيرخ يف لجر

نوكي ،وأ نويدلا نع ثيدحلا الء،وأ برك يف نيسحلا لتقم ةصق ةياورل ناسن اإل

نأ دعب قئاقد ةدعل فارصن باال هتنذ تساأ .. اكفاك تاي ورا ىدح كلإ رصتخيف ًافقثم

هيدل ىقبت ام عامجتس ال ةصرف ه حنم نأأ ديرأ قئاقدلا هذهب تنك هل، يسفن تمدق

. ةيرخسلا ىلع ةردق نم

لا حلا نع لا ؤسو هنم بيحرت ةلمج لوأ دعبو ، هتكرت امك سلجي ناكو هيلإ، تدع

أل تاقيلعت نوكت ألن حلصت يتلا تاقيلعتلا نم ةعومجمب حلاه عىل ينباج ينم،أ

. روتاكيراك ماسر عرب

ًارداق ناك ،إالأهن هينيع يف حولت افشئه، ىلإ ليبس ال قيمع نزح ةمامغ تلظ

. ةاهلم ىلإ ةاسأملا ليوحت ىلع

. ءاكبلا ك كحض هنأ ترعش ام ردقب ، اهيقلي ةملك لك دعب كحضأ تنك ام ردقبو

األ رييغتو ةماستب اال ىلع ءاقب اإل لواحت يتلا ةنيدملل يقيقحلا ره وجلا وه يلوكلا

ثيدحلا ءانث .أ ًاريثك هنم رخسي وهف ، يلبقلا بصعتلا ب نمؤي ال وهف كلذل . عاضو

نأ ثدحلا ىلع هقيلعت ناك ، توصلا تاربكم ربع تايفولا عإالن ةرايس ترم

. هترئاد نع باونلا سلجم وضعل قيفصتلا ةدش نم تام امبر لجرلا

ليلقلا و ةءارقلا ديجي ، رمعلا نم ـ45 لا زواجت ينمي نطاوم هنأ ينربخأ يلوكلا

ةريخ األ تاباختن يفاال هسفن حشر دف كلذل ،( ةيفحصلا ةباتكلا ديجي ) ةباتكلا نم

10 نم ألرثك ةروص نع ةرابع قصلملا . ةيئاعدلا هتاقصلم نم ًاضعب يل مدقو ،

ديشنلا ىقيسوم عامس ءانث أ ةداع نوكي يذلا الم بسلا مهيدي أ نوعفري لا فطأ

يف مهنيب سلجي ، يلوكلا دمحأو ، ةءاربلا و سؤبلا مهيلع ودبي .األفطلا ينطولا

ع ةفاقث وذ حشرملا ، لوعملا كيخ ّتأل وص بخانلا يخأ ": لوقيو ، ةروصلا هذه

تنبو ، حولملا النب أرق األبد يفو ، دادش نب ةرتنع نزي، يذ نب فيسل أرق ةيلا،

." نحصلا

،امأاآل نيلجر كلمت تناك يتلا ةجاجدلا نع تايركذلا ثيدح يف يلوكلا بهسأو

اهنأ هلا أفط ربخيو ، ةدشب اهب بحريف ، هتيب يف ةخوبطم ةجاجد ىري امبر وهف ن

تارودلا ىدح إ يف اهتكراشم ءانث أ امهادح إ تيسن اهنكل ، نيلجر كلمت تناك
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. ةيضايرلا

اآلن يلوكلا .أحالم اهركذتي دعي مل بابس أل عارتق اال لبق بحسنا هنإ يلوكلا قلا

نم ألرثك يفكي ال بتارلا ،ف ناكم يأ ىلإ بلاالد هذه نم جورخلا ةبغر يف لكشتت

. ةيود األ تاكرش ىدح يفإ اآلن لمعي وهو ، عوبسأ

، يبيب تبال كسم أ دقف كلذل ، تايركذلا واألوالدو ةيرخسلا و نزحلا نم ريثكلا هيدل

ةغايص لم يذلا رصيقلا نع ، ةماركلا و ةيرحلا نع ىرخ أ ةقيرطب ركفأ ينلعجو

وا تايصخشلا ضعب ىلع يساقلا هقيلعت ببسب ةبضاغ لعف ةدر نم هيقت تارربم

. ثادح أل

ةاسأملا لخادتل راصتخا وه ناسن اذهاإل . ةركاذلا و نادجولا نكست ةصق يلوكلا و

. دحاو نآ يف كحضلا لواحيو ، هحارج قعلي يذلا نطولا ةصق ، ةاهلملا ب

.. ءادغلا ماعط لوانت ىلإ ةقداصلا هتوعد لوبق نع ًارذتعمو ًاعدوم هتحفاص

بإ. لهأ ةجهلب لصاحلا

حماج ليخ اذه يسفن يف تلق ، ةعرسلا هذهب يتايح يف صخش ينمحتقي مل

لهس نع ثحبلا يف قرغ هنكل ، هخومشب ًاظفتحم لظف ، هتلماعم تئيس أ ليصأو

واإلءاب. ضكرلا ىلع هتردق هيف سرامي رخآ

امأ ، نيناجملا و نولوستملا و يئاوشعلا ءانبلا اهيف ةيروهمجلا ندم نم اهريغك

، ةقزمملا بايثلا وذ ريغصلا لوستملا امأو رخآ، ثيدح اهلف ةمامقلا و ةيئاوشعلا

يدنع ميدق نيد اهنأكو ـ20يراالً لا بلط ررك هنكل األرم، لوأ هبلط تضفر دقف

تلقف زًا، فحتم ناك ." نيرشعلا حيق تاه " بلطلا يف حلي ناك . هدادس تقو ،وآن

،( ًاعبط ةينمأ تاطايتحا ، يسفن يف لوق أ ًامئاد ، رامذ يف يننأ ظح (ال يسفن يف

ام هتيطعأف ، يدض " فكنلا " نلعيف ًا، يليبق لفطلا اذه نوكي امبر تلق يننأ مهملا

. ًارغاص هديري

دقأ يلوكلا ناكو ، ةياغلل فيخم لكشب نيناجملا راشتنا ةرهاظل فسأي ضعبلا

،ملألق عادر عراش لوأ يف مهدحأ تي .أر نيناجملا ؤهالء نم فنص نع ينربخ

عشب ، رشبلا موحل ةلكأ نم ةيقيرف أ ةليبق دارفأ دحأك ادب هنأ مغر ًائيش، يسفن يف

ا ثيح هلهأ ىلإ ه قيرط يئادبلا اذه ضل له . ةريبك ةداح ًاسأف لمحي ، ةياغلل ثرو

ريثت يتلا يشدقملا ةليبق دارفأ دحأ يجذومنلا نونجملا اذه ..؟ ءامدلا و شارح أل

.. بلقلل تومو ةأرجو ةيشحو نم مهنع هنوفرعي امل عيمجلا بولق يف بعرلا

عراوشلا نوبوجي .. ةنيدملا قرش ًارتم وليك 35 دعبت يتلا ةليبقلا هذه ن يناجم
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. دحاو نآ يف طابح واإل ةقفشلا و بعرلا اوريثيل

ال يتلا ةبعصلا ةلئس األ ضعب حرطيو ، ةيراجتلا الت حملا ىلع ًايموي رمي مهدحأ

ئاسال ، فنعب اهزهي ىنميلا هدي يف سأفلا و فقي نأك اهب: يتأي نيأ نم دحأ يردي

أوال..؟". انضرأ اودرياه ةيدوعسلا باحصأ .. ريبخ اي فيك ":ً

: ةدحاو ةباجإ ةفهلو بدأب نوبيجي مهنكل

. مامت روم ،فاأل متهت وال اهودرياه معن معن

اذهاإل ةروطخ ىدم نايبل ،" حلسمو يشدقمو نونجم ": ةرهاظلا هذه نع نولوقي

. ناسن

أ هريكفتب تبعل لهف ، ىلتقلا تارشع هتمذ يف نونجملا اذه أن عيمجلا فرعي

.ً ال صأ ًاريكفت كلمي نكي مل ؟وه هاياحض حاور

يف قراغ وه ام ردقب ًارطخ سيل اآلن هنأ ،إال ةيشدقملا و سأفلا و نونجلا مغرو

ةرسأ ةمذ يف اهلو إال ةرسأ دجوت ةلا،إذال حم ال هبقثتس يتلا رأثلا ةصاصر رطخ

. ىرخأ ةليبقل اهل ام لثم اهيلعو ، ىماتيلا و ثثجلا نم نيد ىرخأ

األ ءانثأ مهس فنأا نوطقتلي امبر ، ةتبلا فقوتي ال داضملا فنعلا و فنعلا نم لسلسم

وأ هنع يلختلا نكمي ال فرش صاصرلا قزنو ةوقلا ةيهجنع ،إالنأ ةماعلا ثادح

ءانبأ ضعب اهيناعي ةلكشم مهأ هذهو . ةديدج تاريغتمو تاباسحل هعاضخإ

. ًانمأ رثكأ ةايحب نوملحي نيذلا لئابقلا

؟ ىرخأ لئادب كانه سيلأ : ءاعنص ةعماج ب نوناقلا و ةعيرشلا بلا سأألط تنك

! ةدرلا ةباثمب اهنم صلختلا ربتع ي يتلا تباوثلا نم نا يدع رأثلا و لتقلا نإ ينباجأ

ناك هنكل ، تاعاقلا قيضو تابتكملا و ةساردلا مومه نع سأأهل ينتدجو رخآ بلا ط

هدصحتس ىرخ األ ةليبقلا قدانب نأ رعشي هنأو ، ىلتق 5 هتليبق ىلع اآلن ًامومهم

، دادرتس اال ةيئاوشعو ابرلا نم عون ـ5، لا زواجتتس يتلا ضورقلا تاباسح نمض

. ةعشبلا ةفسلفلا هذه نجهتسي دحأ وال

نأ تكردأ يننكل .. لئابقلا ضعب رقمو ، ةيرث األ قطانملا ضعب ةرايز يف تركف امبر

نكمتت نل قطانملا ضعب يفف ًا، روهتو ةرماغم قحب ربتع ت ةشداقملا ك ةقطنمل ةرايز

. ةنيعم ثحب ةيرظن قفو عضولا ةءارق نم

يلا يخ يب زفق دقف كلذلو ، ةروريصلا رصنع دقف دق خيراتلا نظأ ةشداقملا يف
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تاقولخم عم نوشيعي امبر ؟وأ تاروص انيد كانه دجوي له : لؤاستلا ةجردل

.. ةيفارخ تانئاكو

ىتوملا ديعك ، مهيدل ًاسدقم ًاخيرات كلوصو موي فداصي امبرف مهترايزب تمق اذإو

ةمسد ة بجو هيف بيرغلا نوكي يذلا ،و ةيبونجلا اكيرمأ لئابق ضعب دنع ثمالً

. ناكسلل

نكتلف اآلراث، ةرايزب ةرماغملا نكت مل نإف ، تارايزلل ىرخأ لئادب يمامأ نأ تركذت

األ ميلعتلا ةحئارو يبهذملا خيراتلا و يخيراتلا ءانبلا ثيح ؛ ةيسمشلا ةسردملا

ىلو.

كانهو ، عوبرلا قوس يف كعضي نأ قئاسلا ربخ ،وأ ةريبكلا ةلفاحلا كلت بكرتس

يف هتفرع يذلا ، ددجلا ءاقدص األ دحأ يل قلا اذكه ) ةيسمشلا ةسردملا دجتس

.( رامذ

كرحتو ، مهيل إ تممضنا ، باكر 3 ىوس اهب نكي ،مل ًابكار لـ24 عستت ةلفاحلا

. لئيضلا ددعلا اذهب ًاعناق قئاسلا

ّم يخ المدق ظلا ناك . ةسردملا نع لأساو انه ..الزن يخأ اي عوبرلا قوس اذه

. نييفرحلا كلذكو ، مهلمع يف نيكمهنم نولا الزي ةعابلا مظعم ،إالنأ ةنيدملا ىلع

هل تطقتلا ؟ ةعادملا عم وإال يدحو ينروصت : يدهن دمحأ بوبحلا عئاب يل قلا

فانص األ ضعب نع ينربخأ نأ دعب ؟ ةلجم يأة يفو اهار سي ىتم لأسي ناك ةروص

. تامولعملا و ةءارقلا ةيمهأ نعو ، اهعيبي يتلا

هلمع سرامي ،( ةدادحلا ) رامذ يلا هأ ىلع ةزيزعلا ةنهملا بحاص ناك ليلقب هدعب

. فقوت نود امهنم ليسي قرعلا هنبا،و عم

نع هيبأ نع ةنهملا هذه ثرو هنأ ينربخأو ، ينلأس اذكه ؟ بذك وال قدص ةروص

. ةريره نعأيب لوقي نأ لبق هتكرتو خلا، نع... نع... هدج

نم تلخد يردأ نأ نودو ، ةيسمشلا ةسردملل يجراخلا بابلا مامأ ًافقاو تنك

بناج ىلع رشتنت فرغ ةمث . يجراخلا ىلصملا يف تفقوو ، يسيئرلا بابلا

. ةبلطلا فرغ ىمست تناك ، ةحاسلا

مضي وهو يلصيس نم يدحو يننأ تكردأ الة، صلا فوفص ىلإ يمامضن قوبلا

. نلوبرسم عيمجلا و هيدي



CXLII

تلوجت امنيب ، لفاونلا ضعب يلصيل ماقف هنم، بارتق اال تلواح اإلمام ملس امدنع

ةفرغلا كلت يفو . نآرقلا و هقفلا ملعتو ، ينودربلا سلج انه . ةسردملا ءاحنأ يف

. هماعط لوانتيو ماني ناك ، ةروجهم ودبت يتلا

ناك ، همساب تيمس اذهلو ، هدلا و نم رمأب ، نيدلا سمش نب نيدلا فرش اإلمام اهانب

،ف نورق ىدم ىلع ةيبرتلا و ميلعتلا يف اهرود سرامت تلظو 940هـ.. ةنس اهؤانب

واإلصال فيلأتلا يف زراب رود مهل ناك نيذلا ، ءارعشلا و ءاملعلا نم ريثكلا تجرخ أ

ي. عامتج حاال

ا همدع أ يذلا ، يكشوملا يلع نب ديز ديهشلا فورعملا لضانملا اهيجيرخ زربأ ناك

.48 ةروث لشف إرث دمح إلمامأ

فاضأ يذلا يهقفلا عجرملا تناكو ، نميلا يف يديزلا هقفلا دفاور مهأ دحأ تلظ

. ةيديزلا يسرك رامذ حبصت نأ ىلإ

رامذ تبستكاو ، ةدعص يف اوملعت نيذلا ءاملعلا ب اهدفر نع ًاجتان ناك عبطلا ب اذه

. نورق ىدم ىلع بهذملا اذهب ماكحلا عالةق ببسب ةيخيراتلا ةناكملا هذه

أزرب ناكو ، رامذ نم اوناك ، ةدعص يف نيسحلا نب ىيحي يداهلا ذيم نمتال ريثكلا و

، ةدعص يف سرد يذلا ، ةزمح نب ىيحي دياإلمام ىلع اوذملتت دق ءاملعلا و األةمئ

هربقب نوكربتي رامذ ناكس نم ضعبلا ،والزلا رامذ يف دعب ام يف ميلعتلل غرفتو

. رامذ ةنيدم يحاوض نم " بهاوملا " ةيرقو " ناره " نيب عقاولا

، بناجلا اذه يف رامذ يلا هأ ىلع تأرط يتلا الت وحتلا ىلع نوريثكلا عمجي

وأ اإلمام فلخ نيمأتلا ىلع دحأ ؤرجي نكي يلقالًمل رثكأ وأ تاونس 10 لبقف

، يتركاذ يف محازتت ةيهقفلا ةيعجرملا و عيشتلا اذه لك ... عيشتلا دقن وأ مضلا

الت..الزيلا وحتلا ب ثرتكي ال هنأك ودبي يذلا لهكلا كلذ ىلع الم سلا ىسن أ تدكو

ءاملعلا و ءارم واأل األةمئ هيدتري ناك يذلا يديلقتلا مازحلا و ضيب األ صيمقلا سبلي

ضعب هيلع ودبي ناك . اهخيراتو ةسردملا نع هلأسأ تأدبو هنم، تبرتقا . ةاضقلا و

دحأ قبي .مل ةسردملا جراخ نوملعتي مهءانبأ اوكرت نيذلا سانلا نم ةيرخسلا

قيرط نع ثادح األ ضعب عاجرتسا ىلع ةردقلا و راقولا اذه لك . ًاعفان ًاملع ملعتيل

. ًاماع ـ90 لا تزواجت ةركاذ

هنأ تكردأ اهدنعو هل، ةيراكذت ةروص طاقتلا نم نكمتأ ىتح فقي نأ هتوجر

ةميدقلا ةسردملا و هقفلا و نآرقلا يوحت يتلا ينادجو يف ةحوللا تلمتكاف ، ريرض

. ىمعلا و
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عجارت تاببسم رثكأ ... ةيلا يرسلا و رعشلا فاضأو أحالانم، زواجت ينودربلا نكل

ريغ لماشلا جهنملا تاذ ةيموكحلا سرادملا راشتنا وه ، ةسردملل يميلعتلا رودلا

ةوطس تعجارت . ةيسايسلا الت وحتلا نع لا حلا ةعيبطب جتان وهو ، يبهذم لا

لماك يف ةليبقلا تيقبو ، ةيبزحلا قرفلا ضعب حلا صل ةسردملا ةيعجرمو بهذملا

ىلع ًاظفاحم رامذ عمتجم لظو ، ةقيرعلا اهرئاعش ةسرامم ىلع اهتردقو اهناوفنع

يف نيتليبق ربكأ أ؛ دحلا و سنع ءانبأ نم الً صأ مه ةنيدملا ناكس ،ألن هديلا قت

. رامذ

( ةعابطلا نم طقس ، ةأرملا نع انهكالًام نأ ودبي )

نم ريثكلا يف ىلجتت اهعم، يطاعتلا و ةأرملا لمع هاجت ةيساسحلا هذه

. تاسرامملا

، هناكم يرد الأ إينن اهل مسق أ انأو ، تاغللا ميلعت دهعم نع ينلأست ةاتفلا تناك

ركذت ىلع يندعاست يتلا ةيناكملا تايطعملا ضعبب ينربخت نأ لواحت يهو

. رامذ نم تسل يننأ اهربخ انأوأ ، عقوملا

فقن ،ألانن اهفشرشو يتمجمج بقثت داكت راكنتس اال تارظن تناك هلك، كلذ ءانثأ

. ةراملا وأمام فيصرلا ىلع اذكه ثدحتنو

كلذلو ، ةينيدلا ميلا وعتلا يلبقلا فرشلا نع ةقثبنم خأالةيق مهدنع ةيضقلا

. ةمودعم هبش ةيئاضفلا لا بقتس اال قابطأف

هنونظي معالً نوركنتسي عيمجلا نأ ينربخأ دق نييرامذلا نيسردملا دحأ ناكو

يذلا شيدلا ءارش وه لمعلا اذه .( يليبق سيل ) ليصأ ريغ دحاو نم إال يتأي ال

ًامئاد مه اذكهو .. نيملسملا ريمدتل ةونع ىراصنلا اهب موقي يتلا ةهافسلا ضرعي

األخاليق. بناجلا يف مهرذح ىلع نوظفاحيو ، نورخسيو نورأثي

هذه شيعت يتلا اهدحو رامذ سيلو ، نوعاطلا ك نميلا حاتجت ئخ اشملا ةجوم

دشح ىلع نيرداقلا رثاكتل ، ةيسايسلا تاهجوتلا اهتعنص يتلا ةي عامتج اال ةعيلقتلا

ةيباختن اال تاوص األ باطقتسا نوديري نيذلا ماهم نم كلذ لهسيف ، ريهامجلا

ني. نكمم تقوو دهج لقأب

مهؤارغ إ نوكي نيذلا ددجلا ئخ اشملا طوغض مامأ نوخضريس ىمادقلا ئخ اشملا ف

دقأ مهف ، تازايتم اال ضعب لباقم ةيسايسلا ةيكيس ال كلا عم مهبواجتب الً يفك

هذه يف رساخلا نع لأسي دحأ .فال هرسخت ام اهيدل سيل ةديدج ىوق اوحبص
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لوزنلا هكلهتسي يذلا دوهجملا ريفوت وهو ، حبرلل ًانامض رثكأ تحبصأ يتلا ةبعللا

. ةيباجيإب مهتاعلطتو مهم عمآال يطاعتلا ،و سانلا ىلإ

وأ بزح وأ ةليبق سأر ىلع ةدحاو ةليم ليملا ب سانلا رهبني ةظفاحملا هذه يف

. ةيئانثتسا ات عانق

نم نكمت يتلا ةوطخلا لوح ماحزلا ب ةفلتخملا ةديدجلا مهتاعانق نم نوشيعي مه

اوفتلا دقو عيمجلا دجيس ، هلوح نيفتلم ةعانص ىلإ ردابي يذلا أوالً،ف دشحلا

. اذكهو ... مهقبس نم لوح

، تاعاسب عارتق اال ءاهتنا لبق تفر عُ دق جئاتنلا تناك ةريخ األ تاباختن يفاال

..؟ نيأ ىلإ مهي ،ال دحاو لجر ةموق مايقلا يف ةذف ةبهوم مهيدل سانلا الء ؤهف

." بيصم كدحو وال ئطخم كتوخ "عمإ مهملا

امدنعو ، اهريس بقاريو ، ةريخ األ تاباختن اال تايلا عف يطغي نييفحصلا دحأ ناك

نع ، ةعاس نم رثكأب قيدانصلا إغالق لبقو ، فتاهلا ربع ريرحتلا سيئر هلأس

(اال ةيطارقميدلا قوقحلا عمأيب مهيطاعت ةقيرطو سانلا لا بقإ لوح هتاعابطنا

، ةموكحلا اولكشو جئاتنلا اورهظأ دق رامذ لهأ ":ً ئاقال باجأ ،( رحلا حارتق

." ةضراعملا ىلإ اإلصالح جرخو

اهيصقت ناسنإ ألي نكمي ، رامذ يف قاقزلا وأ عراشلا تاهاجتاو يأرلا ءارقتسا

األ فحصلا تاع ال طتسا جئاتن نم ةقد رثكأ هتاجاتنتسا نوكت مث نمو ، ةلوهسب

. ضيب األ تيبلا لوخد يف اظح األرثك لوح ةيكيرم

لا :"جر هتيقوتو هبولسأ هل بجاو لك نأو ، هناكم يف ءيش لك نأ نونمؤي مهو

لكب نولتقيو األخاليق، بناجلا ىلع ةظفاحملا الةو بصلا ًاريثك نومتهم لئابقلا

." ةطاسب

نماأل ةكرحتم ةناسرت دوجو تظح ال ،دق ةيسمشلا ةسردمل ا يترداغم لبق تنك

ال صلا لفاون دقأىد ناك ، اريماكلا مامأ فوقولا ضفر ثعشأ يليبق اهلمحي ةحلس

. ءاشعلا صالة يلت يتلا ة

،مث رثكأ وأ صخش لتقل بهذي نأ ًاديعب سيلو هلل، ًابرقت نيتعكر ىلص امبرو

. ةلماك هتابجاو ىدأ دق هنأ مغر ممالً هنظ موي دعب ه، شارف ىلإ يوأي

ءادن بلا طلا يبليل ، يعماجلا مهميلعت ؤمه انبأ لصاويو ، ةتكنلا نومستقي عيمجلا

لدابت يف هدودح زواجت يذلا روتكدلا خبوي ،وأ ةعماجلا الً جؤم ةليبقلا
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. ةحارتس اال ةرتف ءانث أ تابلا طلا عم تاكنلا و تاقيلعتلا

ىلع اوعمج أ نيذلا هتبلط عم ةئفاكتم ريغ ةكرعم يف يعماجلا روتكدلا اذه لخد

موقيف ، ةعاقلا لخدي روتكدلا . تابلا طلا عم لماعتلا يف األخالق دودحل هزواجت

هجو يف ةبلطلا سرتمت اذكهو . يساركلا رضاحي هكرتو ، ةرداغملا ب ةبلطلا عيمج

. هلقن بلط ىلإ ةعماجلا ةرادإ تخضر ىتح ،" روتكدلا "

األ بط : اهمهأ ، تايلك 7 ىلع نوعزوتي يعماج بلا 8آالفط نم رثكأ رامذ يف

رثكأ ي عامتج اال مهثاريم يف نمكت مهلكاشم نكل ، ةيقيبطتلا مولعلا و ةيبرتلا ، نانس

. تاعاقلا قيضو تابتكملا لكاشم نم

مهصقني نيملعتملا بابشلا ؤهالء ،إن نيملعملا ةباقن يف نييوبرتلا دحأ قلا

ىلع عارصلا و رأثلا ليصافت يف نوقرغي ام ًابلا غو ، نيملعتمك مهرودب يعولا

ب لئابقلا نوؤش ةحلصم ماحدزا : رامذ يف رهاوظلا إحىد هذهو . ةخيشملا

ةحصلا بتكم رارقل نيضفارلا ،وأ نيلماعملا وأ خيشلا ةقاطب ىلع نيلصاحلا

. ًاخيش فالن رابتعاب

عنصت ةيجازم يه ام ردقب ،( ءافلا رسكب ) ةظفاحم يه ام ردقب ؛ ةظفاحم نم اهل اي

.ٍ ناوث يف اهمشهتو ، قئاقد يف تايصخشلا

. ةعرسب هب لوبقلا نكمم ريغ لظي رامذ نع هلوق نكمي ام لك

ديدج نم دلوت يتلا ةميدقلا ةيفرعملا مظنلا ،لك خيراتلا عم ريسلل ضفرلا اذه لك

ال. يدب اهل نوضري ال نيذلا ؤهالء يديأ نم اإلفالت اهنكمي ،ال

،إال ةفاظنلا اهجئاتن ضعب نم يتلا ةنيدملل ركنتلا تايثيحب تلثم دق يتركاذ وألن

مصاوع ةيقب وأ ةيروهمجلا ةمصاع عم ةنراقملا ب ةفيظن رامذ ةنيدم نأ

. ناكم لك يف رشتنت ةمامقلا ليماربو ، ةفيظن ةفصر .األ تاظفاحملا

، مهضعب نولتقي مهنأ مغر لئابقلا نأ يف تسيل ةيضقلا نأ دعب ام يف تملع

عورشم هنإ ، اذكه األرم سيل ..ال، ةفاظنلا نولضفي مهف ، بناج األ نوفطتخيو

ظافحلا فيلا كت لوميو ، رمتسم لكشب ةنيدملا ةفاظن عباتي يذلا يدنلوهلا ةفا ظنلا

. نكمملا ردقب ةفيظن ةنيدملا ىلع

زكرملا كانه ، ةفاظنلا عورشم بناج ىلإف ، ًاريثك ةظفاحملا هذهب ةمتهم ادنلوه

ةيليهأتلا تارودلا و تادعملا و تاجتنملل ًاضرعم ميقي ناك يذلا يدنلوهلا يعارزلا

سيل أ ليوط مسا األلو، يلودلا يدنلوهلا ينميلا يعارزلا ضرعملا ،إهن ةيعارزلا



CXLVI

: نييدنلوهلا نع صابلا باكر دحأ ثيدح ضرعملا ىلإ يهابتنا تفل ؟ كلذك

ناك لعفلا ،بو لجرلا قلا اذكه . اهيبرت دورقلا إال صقان ،ام نييدنلوهلا نيناجم -

و ناريثلا ةيبرت يف ةقباسم يهو ، هتطشن أ نمض ضرعملا اهميقي ةيلا عف كانه

. زعاملا و دورقلا

مهل يدن الب...؟وإانح كلا ةيبرتل ةقباسم اولمعي ام هملل :ً ئاقال لجرلا فدرأ

، ةرطاق رهظ ىلع رامذ لهأ اهنحش يتلا الب كلا ةصق تركذت ًاروفو كالب. نسحأ

ملو ، ليللا لا وط مهتويب يف ميري لهأ لظف ، ميري يف ةدحاو ةعفد اهوغرفأو

كال نيب تعلدنا يتلا ةفينعلا تاكابتش اال ببسب ، رجفلا الة صل جورخلا نم اونكمتي

عارصلا لوصف دحأك يتا، نينامثلا يف كلذ ناك . رامذ نم ةمداقلا الب وكلا ميري ب

عالةق اهنإ . ةكحضملا بلا وقملا ةتكنلا سالهح عارص . ميريو رامذ نيب ضيب األ

ةنيدم لك لسرت موي لكف ، مويلا ىلإ ةرمتسم ،والزتلا نورق اهرمع ةيلسم

. عيمجلا كحض ريثت نأ الدب ةفيذقلا هذه . ىرخ األ ىلع ةديدج ةفيذق

ضرعل ةريثك ةحنجأ ، رياربف 28-20 ةرتفلا يف ميقأ يدنلوهلا يعارزلا ضرعملا

.. ضرعملا يف ةكراشملا ةيدنلوهلا و ةينميلا تاكرشلا نم ريثكلا تاجتنم

تاف اآل ةحفاكمو ، حاقللا ،و ريطقتلا ب ثيدحلا يرلا بولسأ نع تارضاحمو

. ةيعارزلا

، تاساردلا نم ريثكلا لوقت امك ، ةميظع ةيئام ةريحب ىلع عبرتت ةظفاحملا هذه

. لثم اللاأل غتس اال ىلإ ةجاحب اهنكل

كلذلو ، يئاوشع لكشب لغتست اهنكل ، هايملا نم رهنب فذقت تاخضملا ضعب دجت

اذه ىلإ يضار األ ةجاحل ريطقتلا ب يرلا ماظن ىلع ضرعملا تايلا عف تزكر دقف

. ميدق بولسأب لغتست وأ هايملا ردهت ال ىتح ماظنلا

20 دعب ىلع عقي يذلا يداولا اذه ،" ةرجهلا يداو " يف ةرشتنم تايضمحلا

ألاهن ةبعتم ةرايسلا ." يلع مامح " ىلإ قيرطلا يف ، رامذ ةنيدم برغ ًارتموليك

..و يلع مامح ىلإ ةعاس عبر يقاب نولوقي عيمجلا . ةدهمم فصن قيرطلا ،و ةميدق

تايضمحلا راجشأ ثيح ، قيرطلا يبناج ىلع يعيبطلا اهلا مج مغر لوطت قئاقدلا

.( يفسويلا و لا قتربلا )

ألىر ءانعلا اذه يسفن فلكأ ملو ،ِ تآ مل يننأ تينمت ، مامحلا ىلإ تلصو امدنع

نطب نم جرخت ، ةنخاس ، ةيعيبط هايملا . ةمظنملا ريغو ةفيظنلا ريغ تامامحلا هذه

باال عتمتسي ىتح ةفاسملا هذه لك عطقي ىيحي اإلمام ناك ، ةيتير بك هايم ، لبجلا
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. مامحتسا

ةديدج تامامح ءانبب ةيرقلا هذه يف رامثتس اال اولواح نيريثكلا نأ ضعبلا ركذي

، ةدلبلا هذه يف نيذفنتملا ضعب نأ ،إال حايسلا لا بقتسا ىلع ة رداقو ةفيظن

عورشم يأ ذيفنت نع عجارتلا ىلإ نورمثتسملا رطضيف ، حابر نماأل ًابيصن نوديري

. يرامثتسا

. ءارضخ ةنج ىلإ لوحتت ىتح ليلقلا إال جاتحت ال يتلا ةعساشلا يضار األ رامذ

و سطاطبلا ليصاحم اميف ، عيرسلا راشتن اال ىلع ةردق ال دجي يذلا تاقلا هدحو

. ربعم قوس يف ، ةيروهمجلا ءاحنأ ىلإ عزوت يتلا مطامطلا

.. ةريهشلا ءادوسلا ةيرامذلا راجح األ رامذ ردصت ، ةهكافلا و راضخلا بناج ىلإو

. رامذ يف ةريثك لغاشم يف دورابلا ةئبعت ةداعإ تمت يذلا صاصرلا ردصتو

ةيوه نع نيثحابلا و نيفظوملا دروتستو ، رخاسو بلص وه ام لك ردصت رامذ

. ةيامحلا ىلع ةرداق ةي عامتجا

اإل ىلع مهماغر إل لئابقلا قطانم برضت اشويتاكلا تناك ، ءاعنص ىلإ تلصو امدنع

الت..؟ وحتلا هيف تقفخأ ام يف اشويتاكلا حجنتس لهف ، نيفطتخملا نع جارف
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سرهفلا

ةحفصلاعوضوملا

5ميدقت

بإو حاجر نيب لفط 9تاياكح

ةقيرعلا ةمارصلا ةركاذ .. 29برأم

ةملا سملا ةنيدملا عاجوأ .. 57ةديدحلا

تومرضح اي دوع أ 83ينتيل

ةبيط لا ملا ألله ..امزتلا 123ءاعنص

بضغلا ثاريم .. 143ةدعص

ةنيدم اهيلع بترت رفس ةطحم 171زعت..

ةفاقث نم رثكأو ةنيدم نم رثكأ .. 191ندع

مدلا ةركاذ .. 223ةجح

ةنمز األ عارص .. 247عادر

رامذ يف أتن 275سرتحا

هللا دمحب مت


