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 . . ىيمهفتل ًاركش

 ةرضاملا ةرتفلا امكنع ياللا 8
 روطلا امكربصل ًاركش )و
 , روما مكتلاسر السرت نأ لبق لل نی ت يف"
 : نأ نماهيف ي 7 7
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 نييرملا يئازعأ مكب ابحرم

 هذه لالخ مكبخصن نأ "راغصلا ةفسالفلا " نحن انرسي

 باتكلا .فلؤفملل  انتدارإب  انكرت دقل ,ةعتمملا ةلحرلا

 نم ةبيرق ةريغص ةحاسم ىلع انلصحو الماك

 ىنمتن ,انحئاصنو .انراكفأو انئارآ اهيف بتكن ,شماهلا

 اهنأل ,.مكنم مامتهالا نم ائيش تاملكلا هذه لانت نا

 ! ةعورشملاو ةيرونسدلا انبلاطم عيمج يونحت
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 ..أطخب بلاغلا يف تاروثلاأدبت

 هنكل ارباع ضعبلل ودبي دق أطخ

 .ميدقو رركتم .. لمأت ةرظنب

 نم دوهجم يأل هلذب مدعو «هتيعرل يعارلا وأ سيئرلا وأ دئاقلا مهف مدع

 ةخسارلا هتاعانق ىلإ ةفاضإلاب ,راوح او لبقتلاو مهافتلا نم ةحاسم عنص لجأ

 نوكي ؛هنود مه نم ىلإ برقتلا لجأ نم دوهجم يأ لذب مدعو «ةفقوم ةحصب

 .. لمتحم بالقنا يأ يف ةيوازلا رجح وه

 تازايتمالاو حملا يف نزاوتلا مدعو «باقعلا مادختسا يف طارفإلا كلذك

 رحسلا لماع هل ةبعرلا قوقحو بلاطم مامأ راتهتسالاو ءرخآلا نود ضعبلل

 . ةروث يأ لاعتشا يف
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 . عفترم توصبو ءاهتملك لوقت نأل ةديدجلا لايجألاب عفدي يذلا

 «!.. مكتمهف نآلا .. ءازعألا يئانبأ

 لوقعلاو «ءودهب ريست رومألا ثيح

 . ميوغار لبنت بم هريس د أ

 ةيقبلا اهعم ينحيو ءاهينحيف انروهظ ىلع نامزلا رمي نأ لبق اهوقن نأ اننكمي

 تابلطتمل هضعب عفن مدع مغر «ةدشب هب انكسمت يذلا يوبرتلا انثارت نم ةيقابلا

 .. رصعلا تاثدحتسمو «ةلحرملا

 نوكي ؛هؤانبأ اهب رمي ةلحرم لك تابلطتم مهفتي نأ ىلإ ةجاحب يكذلا يبرأا
 هاجتالا يف مهتايح ةفد هيجوتو ؛مهراسم حيحصت يف ارثؤم الماع ؛مهنم ابيرق
 لجأ نم ةقشمو بعتو دهج نم هلذبن ام لك نأب نمؤي يذلا وه «حيحصلا

 ليمجت يف هب رثؤنو ءةهج نم هللا ىلإ هب برقتن يذلا داهجلا نم عون وه انءانبأ

 .. ىرخأ ةهج نم ةايحلا ةحفص
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 هئانبأ عم عنصي يذلا وه يكذلا يبرملا

 لمعت «مارتحالاو قفاوتلاو مهفلا نم ةحاسم

 ًايرق هلعجتو «ةقالعلا رصاوأ ةيوقت يف اهلمع

 مهعقاوو «مهئايلقعل اهفتم لئاد هئانبأ نم 1

 نوألا تاوف دعب خرصي هسفن دجي نأ نود

 .. مكتمهف نآلاف ..اوعجرا

 مه حصنيو «مهكولس بقاريو هءانبأ دهعتي يذلا وه يكذلا يبرملا
 برقألا نوكي «هينيع ىلع نوعنصُي مهو هءانبأ یری ؛مهلكاشم عم لعافتيو

 أجافتم هسفن دجي الو «هيجوت وأ ةراشتسا وأ ةحيصنل نوجاتحي امدنع مهبولقل

 لوهذ يف فتهيف هنهذ يف اهمسر يتلا ريغ ةعيبط وأ ةئيه وأ كولس يوذ ءانبأب

 . !.. متنأ نم .. مهفرعيال هنأكو

 مارتحالاو ةبيملا نم ةحاسم عضي يذلا ره يكذلا يبرملا يكذلا يبرملا

 بدأو «ةيطارقميدلل ةيحص ةئيب ةيبرتلا ناديم نم لعجيف «هئانبأ نيبو هئيب
 موتكم بضغ وأ نحاشت يأ نود «لدابتملا ريدقتلاو «مارتحالاو «فالتخالا

 .ماصتعا .. وأ
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 << ..نيلؤسم انلكو ..عار انلك

 هلك انيبن لوقي

 لو سلا لع ينا نع ووش كو عازل ا ١١

 مَع لوؤشم ومو هب لأ لع عل لَا ع نع روش ر رمو
 لع عر دباو مهن اووم يجر دوو الغ تیب لع اار را
 (( عر نع لوؤشم ملو عار ملک الآ نع ووش ومو ديس لام

 نأ بجي ةاواسملاو قحلاو «لدعلا ئدابم نأ دكؤي وهو ًاحضاو ## يبنلا ناك

 ال ؛ةرسأ وأ «ةلود وأ «ةمأ تناك ءاوس «رغص وأ ربك عمتجم يأ ىلع ةبلاغ نوكت

 ريغ ًاملاظ ًاناسنإ ةياعرلا ىلوتي يذلا لوؤسملا نوكي نأ ىلاعتو هناحبس هللا بحي

 ..هرماوأب ًارمؤم وأ «هدودحل ظفاح

 قح يف رصقت امدنع ةيغاطلا ةمظنألا طقست

 امدنع اهلخاد نم ممألا كلذك ككفتتو ءاهتيعر

 ةدودحم تايلوؤسم نولمحي نم اهؤانبأ هبتني ال

 .. اهتروطخو ةيلوؤسملا هذه ةنامأل
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 الز ةييشرلاةييرتلا قرط اأ وأ قاقابأ_يرلا لعب اح ةرمثألا فكنت

 بورد نم برد اهنأو «ةليبن ةميظع ةيلوؤسم مهتيبرتو ءانبألا ءاشنإ نأ ىلإ هبتني

 .. هللا ىلإ برقتلاو داهجلا

 نم تويبلا نم ريثك يف ةديدع تاروث دجتس ربدتلاو لمأتلا نم ليلقب

 مهفتت ال ةميدق مظُن عم مادص ةلاح يف مهسفنأ اودجو ءانبأ نم تاروث ءانلوح

 مهتدارإل رابتعا يأ نود قيرطلا ممه طخت نأ قرطلا ىتشب لواحتو «مهتاجايتحا

 .. ةرحلا

 اهتيمهأو ةيبرتلا ةيلمعل قيمع مهف دوجو مدع بلاغلا يف اهتبنم تاروث

 .. ملوي اب ئلتمت رودصلاو «عستت ةوهلاو «رركتت ءاطخألا ثيح

 ال اهمادختسا متي يتلا لئاسولا تناك نإو ىتح .فينع اهضعب تاروث

 .. ةيساقو ةيمداصت كلذ عم  اهنكل ؛مارتحالاو بدألا اهصقني

 نوكن يك انءانبأ عم ىلوألا ةلوجلا حبرن نأ نيبرلا يئازعأ ةجاحب نحن

 يف «ةطلسلا محل ملسُن نأ مهدوع دتشيو «هترود نامزلا ذخأي امدنع نيزهاج

 !.. ئداه يملس لاقتنا

 رشد سمت
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 « ..الوأ روتسدلا

 باوصلاو أطخلا ريياعم عضي يذلا وه «مكاحلا وه روتسدلا نأل

 ةكسامتملا لودلا يه «نيتم «يوق روتسد اهبدل يتلا لودلا 3

 مهناهذأ يفو اهدارفأ كرحتي يتلا تريبلاو رسألا كلذك «ةدلصلا

 تويب يه «هلعف يغبني ال امو هلعف بجي ام نيب ةلصافلا طوطخلا ءالجب حضنت

 . ةديعس «ةيحص «ةجضان

 ضح يرشب دهج يه «يرسألا روتسدلل ًادنب 16 تعضو باتكلا اذه يف

 ىرأ ىرخآ ىلع ديكأتلاو «ةئطاخلا تاعانقلا ضعب ىلع ءوضلا طيلستل ةلواحم
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 يونعملا دلجلا ةداع نع ىلختلاو

 وأ «نيّئيس مہ ديكأتلاب ءاوس مه

 . ئيس نمز يف اوشيعي ىتح

 مهسوفن يف كرتن نأ نود انءانبأ بيدأت اننكمي فيكو

 . ةرئاغ حورج

 دوعتلاو ةيعبتلا أدص ءالجإو هريوطت اننكمي فيكو

 . هيلع نم

 . انءانبأل هملعُت نأ يغبني ديدج موهفمك

Routesفيكو ,تيبلا يف ةمكاحلا دعاوقلا عضو  
CAN1 المد  

CANT5-3 المهد  
 . اهدقعُت يك ال ,انتايح لهست يک اهعضن
 ل
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 .. ةروطخلا ةياغ يف ةظحل

 «بيجاعألا كب لعفي كقلق ءابايإو ًاباهذ  لجرك  اهيضمت يتلا كلت

 نم كسكاشتو ؛ةهج نم كنئمطت ءاقدصألاو لهألا نم كلوح نم تاسمهو

 . بأك .. كتايح أدتبم يف تلز ال كنأ ىلع اهديكأتب «ىرخأ ةهج

 كناسلو «ضاخملا تاليو نيناعت  ةأرماك  تنأو اهفصو نكمي ال ةظحل

 ةعرسب ةلؤملا تاظحللا كلت رمن يك ءاعدلاب يرجي

 ريغصلا رئازلا كلذ: ةفوصوم ريغ ةف ىف .قيبقرتتو

 . مأ .. بقل ةرادج نعو كيطعيل

 ةر باق كارلا قلقلا اه وش ر هول هاما تا

 .. اكتايح تاظحل عورأو دعسأ ىلإ داحلا ديلولا توص عامس

 يدا ا
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 .. حرفلا «ةوشنلا ؛ةداعسلا انؤلمي انلك

 ةبهرلاو «قلقلاك «ىرخأ رعاشم ءةقباسلا رعاشملا عم هيدل طلتخي ليلقلا
 ىلع تيقلأ يتلا ةيلوؤسملاو «يتآلا لبقتسملا ءارج نم هنادجو ىلع ميخت يتلاو

 .. ةايحلا هذه يف دساف وأ حلاص تبن جارخإ هديب يبرمك «هلهاك

 ةايحلا ءطب ثيح ءاندادجأو انئابآ ليج يف احورطم قلقلا اذه نكي مل امبر

 لعج ام «ةيشيعملا عاضوألا رارقتسا ىلإ ةفاضإلاب ديدشلا اهئودهو ءاهتباترو

 يتلا طاقنلاف «بقرتلاو قلقلا ريثي ام هب سيل ًارمأ ةلئاع ةماقإو ةيبرتلا رمأ نم

 ترس يتلا ةيوبرتلا دعاوقلاو اهتقباسك رابنألاو لوادجلا يف رمتس رمهنتس

 راصو ءنآلا ًاريبك ًافالتخنا فلتخا رمألا نأ ديب .. اندعب نم ىلع يرستس انيلع

 ميلغتلاو ةيبرتلا رومأ هاجت يعولاو ةيساسحلا يديدش انم تاهمألاو ءابآلا

 ال متهم نم ىرن انرصو «ديدجلا ءشنلا يف راكفالاو ئدابملاو ميقلا ثرغو

 يعادبإلاو يركفلاو يسفنلا مهئانبل ًاضيأ اننإو «هئانبأل يداملا لبقتسملاب طقف
 مهتيساسحو نامزلا اذه ءانبأ يعو ىلع ةوقبو لدي هنإف ءيش ىلع لد نإ اذهو

 .مهوح نم اهنوري يتلا تايدحتلاو اياضقلا هاجت ةديدشلا

 تابث ىلع ةرداقلا اهذحو يه ةيبرتلا نأ كشل ًالاجم لبقي ال اب نمؤأ نإ

 هب يتأت ام انيمحي يذلا رادجلاو «نامألا مامص اهنإ ءانتاعمتجمو ءانتويب ناينب
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 ةايحلا تاءارغإو تابارطضا مامأ فوقولا نإ .ثادحألا نم دجتسُي وأ مايألا

 .ًايوق ًادلص نوكيل هليهأتو «يلخادلا انناينب ةيمنتب ىوس نوكي ال

 ىتلا ىه «ةيعاولا ةفداحلا ةديشرلا ةيبرتلا '

 قيقتسللا قرم لآ نيفلف رغ الجت لهما اجا /

 ئدابمو ميق نم مهلخادب ءانبألا هلمحي اف 55-5

 ربك ىتح اهاندهعتو اهانعرز راكفأو ىؤرو + 7.

 يقاب يف مهيمحتس «اہناينب لصأتو اهدوع

 وأ رابتخالا تقو باوصلا مهمهلتو ءًاريثك ةلصوبلا مه ححصتسو «مهتايح
 . نتفلا

 .ةيداحأ ةيلمع تسيل ةيبرتلا نأ ئيسلا ربخلا ©

 كانه ءاهيلع نومئاقلا اندح و انسلاننأ اهيف ام رطخأو بعصأف

 يفاننوكراشي ؛مالعإلا لئاسوو «ءاقدصألاو «عراشلاو «ةسردملا

 ثيح «نحن انديب  هريغ ءيش الو لحلا نكل .. ةونع انعم اهنومستقيو ةيبرتلا

 يك ًاريثك اندعاسيس يذلا وه انسأي مدعو انلوقع حاتفناو انيعوو اندومص

 . ةكرعملا هذه يف رصتنن
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 دس



 تايكولسلاو ميقلاو ئدابملا نم ةعومجم كيدي نيب عضأ

 يف كعم ثحابتأو ءاهتيمهأو اهتوقب ىرأ يتلاو «ةيوبرتلا

 ام عم لعافتت نأ كب ابيهم ءاهب لمعلاو ءاهقيبطت ةيفيك
 يطاعتلاو ,يباجيإلا لعافتلاف ًاضفر وأ ًالوبق ءاوس ءأرفت

 .. ءايكذألا ءاهبنلا تايكولس نم وه دهاشن ام عم لاعفلا

 ةيوبرتلا ئدابملا نم ًاضعب «ميركلا يئراق كعم ررقأ نأ بحأ ءدبلا ينو

 .. ملاعلا اذه راغ ضوخ لبق ًاديج اهيعن نأ بجي يتلا

 ( : هانبألا ةيمجا حلصي ورت حهنم جوي 39 ١

 حلصت ةيوبرت ةيؤر وأ جهنم كانه نأب ءاعدالا نإ

 كلذو «لوبقمريغو حيحص ربغ ءيش ءانبألا عيمجل

 مهضعب ءانبألا نيب ةيرطف تافالتخا كانه نأل

 قرطو « عئابطلاو هجزمألا فالتخا كلذكو «ضعبو
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 فافشتسا ىلإ انلهؤي «ناكمب ةنورملا نم نوكن نأ ةنطفلا نم لعجت مهتئشنت

 دقو «مهعئابط فلتخت دق مئاوتلا نأ رمألا يف لهذملا «ةيسفنلا انءانبأ صئاصخ

 هنإ ءفورظلا سفن مهيلع ترس دقو «نيوبألا سفن عم «دحاو تيب يف اوبرت

 نم ةحاسم انيلع متحي يذلاو «نوكلا يف هللا ننس نم هدعن يذلا فالتخالا

 .هعم لماعتلا يف ةنورملا

 : ةيبسن لولحلا هإف امتجالاو ةيبرتلاو سفنلا ملع اياضق 3 ه3

 عيطتسنال اننأ اك «لصفملا ىلع نيكسلا عضن نأ ةيبرتلا رومأ يف اننكمي ال

 سانلا راكفأ نأل كلذو «يوبرتلا انعقاول لولحك هحرطن ام ةحصب مزجلا

 فلتخت ةيبرتلاو سوفتلا ميوقتو كولسلا اياضق هاجت مهيعوو مهريياعمو

 لواحن اهقيبطت ىلع لمعنو ةيوبرت ةيؤر حرطن نيح اننإف كلذل «داضتت دقو

 تايدحتلا ةيعونو «ةلحرملا تابلطتمو «فارعألاو «نيدلا نم يعدتسن نأ

 انعفدتو «ةيعقاولا ةايحلا رومأ جلاعت ةنزتم رطأ عضو ىلع اندعاسي ام «ةمئاقلا

 . يوبرتلا انئادأ ديوجت ىلإ
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 ' (: ةت ةيلمع نيرا ©

 مهكولس بيذهتو مهتيبرت «ةعرسب مهيف هثرغن ام نولبقتي لافطأ كانه

 مهميوقتو مهتيبرت عابطلا وبعص لافطأ كانهو «ةدهم ةبصخ ضرأ يف ثرحلاك

 دق اذه لك نأ انه شهدملا تاظحل نم رثكأل مودت الف «ءاملا يف ثرحلاب هبشأ

 انلعجي امن «مهتايح لحارم نم ام ةلحرم يف لدبتي

 بعصلا نبالا كولس ليدعتل رمتسم لمأ ةلاح يف

 ميقتسملا لفطلا لامهإ مدع يف رمتسم هابتنا كلذكو

 فيك يسفنب تيأر دقلو «براغلا ىلع هلبح كرتو

 مهؤامسأ تنكس دقو ؛مهيوذل زعو رخف ردصم وراص عابطلا وبعص لافطأ نأ

 تايادبلاو حجارلا لقعلا باحصأ نم نيرخآ نأ فيكو «فرشلا تاحول يف

 امه! ةطرشلا لبق نم نيبولطملا ةمئاق نكست مهؤامسأو رمألا مهب ىهتنا ةرشبم

 . مئادو رمتسم رود وه يوبرتلا انرود نأ ىلع ديكأتلل يئعفدي

 ( : هانبألا ميوقتل انايبس يه بدلا ةفاو» هكي)

 ةيبرت يف لماوعلا مهأ دحأ انءانبأو اننيب طبرت يتلا ةئفادلا بحلا رعاشم نإ

 انترطيس لوبقل لفطلا ةيسفن دهمي يذلا وه بحلا نأل كلذو «لفطلا ةئشنتو
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 لحارملا لاوط اهعضن يتلا ةيوبرتلا طباوضلا هاجت درمتلا مدعو «هيلع ةيوبرتلا

 نأ عيطتسي لفطلا و «ةوسق حبصي بح هبحاصي مل نإ مزحلا نإ «هل ةيرمعلا

 .ةقدبو |مهنيب قرفلا رعشتسي

 (  ةعيدلا انتمولم 4 ينخ رطخ هك

 ملعتل انيعسو اندهج نأ لوقأ امدنع (ئاشتم وأ ًاغلابم ضعبلل ودبأ دق

 مل نإ  اهعم ىشامتي نأ بجي انءانبأ ةيبرت يف اندعاست ةديدج ةيوبرت بيلاسأ

 اهيلع انيبرت يتلا ةيوبرتلا تاعانقلا نم ريثكل فذحو ةلبرغ ةيلمع . اهقبسب
 سيلو ًادج يلمعو ًادج يعقاو رمأ اذه «ةقباسلا انتدهاشم نم انعم اهانلمحو

 علامة

 بحاص انناهذأ يف ةخسارلا بألا ةروص انناهذأ نم فذحن نأ بجي

 بجي «دافنلا ةبجاو تانامرفلاو .ةذفانلا ةملكلا

 ًاراركتو ًارارم وكشت يتلا مألا ةروص فذح

 عيرقتلاو موللا تارابعب ئاد اهؤانبأ عيشتو

 لؤافتلاو ةداعسلا نأ نمؤن نأ بجي ءرمتسملا
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 مهل اهملعن ءانءانبأ يف نحن اهثرغن ءايشأ لمألاو حومطلاو ةجهبلاو حرفلاو

 فورحلا قطو «ةقعلملا كاسمإو يشملا ةيفيك مه انميلعتك امامت ءاهيلع مهجمربن

 . ةقباسلا ةيوبرتلا انتاعانق لك لوقأ الو ضعب وحمن مل نإ اذه ثدحي نلو

 ( : رهألا 8 .انحو .هيمكتملا دن اسل <89

 رثؤي نيذلاو ءاقدصألا «ةريبكلا ةلئاعلا دارفأ «عراشلا ءةسردملا كانه

 . كلذ ريغ وأ ةين نسحب ءاوس «ةيبرتلا يف دهج نم هلذبن بف مهدوجو

 مهتيبرتو انءانبأب ماتهالا يف انلام لجو انرامعأ قفنن دق اننأ ةقيقحلا يف

 بحاصت يذلا تقولا يف «ةيلك انتدارإ نع ةجراخ بابسأل لشفنو «مهميلعتو

 .! هانلذب ام عبر مهتيبرت يف مهيوذ لذبي مل ءانبأ هللا ةيانع هيف

 ىلإ عرضتلاو «ءاعدلا هعم لذبنو دهجلا لذبن نأ ةيمهأب ناميإلا ىلإ اذه انعفدي

 . هايإ هانعدوأ يذلا انثرح- مانت ال يتلا هنيعب سرج نأ هللا
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 !.. ةيبرتلا نع ديدج باتكل ةجاحب تسلانأ

 نم بعت لضاف يبرم نم هعمسأ داكأ ضارتعا اذه

 انيعم أرقي |يف دجي ملو «ةيبرتلا نع بتك نم أرق ام ةرثك
 الو أرقن نأ ًاريثك ثدحي معن «هراغص عم ةيبرتلا ةمزأ يف

 !.. ديدج باتك ةءارقل نذإ يعادلا |ف «ةدئاف هانأرق يف دجن

 وه اذه يباتك أب ًادبأ يعدأ دل ةحارصبو 5 -

 .! جاتلا ةردو يلا هينا

 دوجو نأ ةقيقحلا ينو ءأرقت يف ةيلاثلا نم ًائيش دجتس كنأب فرتعأو لب
 ام ًايئاد اننأل كلذو هيلع بلغتلا نكمي ال رمأ قيبطتلاو ريظنتلا نيب ةحاسم
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 قفاوتيو هبساني ام ذخأي نأ انم لك ىلعو «لثمألا لكشلاب هلعف بجي ام بتكن

 .هعم لماعتيس يذلا لفطلا ةعيبطو لب «هتعيبطو «هركفو ؛هنيؤر عم

 نأ «ةرخآلاو ايندلا يف انل عفشت ةميلس ةيبرت انءانبأ يبرن يك هجاتحن ام نإ

 ةيحضتلاو ءاطعلاو ةقرلاو فطعلاو بحلا نم نوزخم يأ «ةيباجيإ عفاود كلمن

 اقحال ضرعتأس تنك نإو ؛كبلقب هدوجو نم ةظحلل ككشتأ ال ام اذهو

 هذبم جورخلا ةيفيكل ةطخ وأ ةيؤر يناثلا رمألاو ,كلفطل هراهظإ ةيفيك ىلإ

 .. نامألا رب ىلإ ةيلوؤسملا

 يف ًارارم رظنلا ديعن نأ بجي اننأ ىلع ديكأتلل ةلواحم ةطاسبب باتكلا اذه

 تاراش يف «انءانبأ برن نحنو اهقفو يضمن يتلا ةطخلا يف «يوبرتلا انعضو

 .راذنإلا تارفاصو «فقوتلا تامالعو «رطخلا

 . هلعفن ايف تارمو تارم رظنلا ديعنو هيلع اندوعت ام عجارُت نأب

 يناسنإ لعافتو ءاهلمجم يف ةجهبُم ةبرجتو ءةعنم ةيلمع تناك نإو ةيبرتلا
 بيرجت ةيلمع تسيل كلذك اهنأ الإ ءناسنالا ةرود لامكتسا يف ًادج مهم

 اهئاهبو اهلامجو اهتعتم مغر اهنإ .. ةيئيتور ةيلمعك ا رظنن نأ ًادبأ بجي الو

 !.. هنيعب رطخلا ..اهتعورو
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 هلسرتس ءوض ةمث كانه نأ اهاوحف ةلاسر وه باتكلا اذه <2

 ةليوط تاونس دعب أرق يك اهثعبت ةلاسر «ةمداقلا لايجألل

 اف «رخآ ملاع يف تنأو ابر وأ ءنهو يف بقارت تنأو تبنيس ثرغ

 . ؟!... خيراتلا ديرب يف اهعضت نأ دوت يتلا كتلاسر

 قحفصلا بلقت .نأ لبق يبحاص اياديجركف_ ل٠

e 
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 !انماناىلع 1

 نأبو «راوطألا يبيرغ نامزلا اذه ءانبأ نأ رابكلا نحن نظن

 تازواجتلا كلتب ًادبأ حمسي نكي مل ليمجلا ئداهلا اننامز

 لك ىلع انبضغ ماج بصنف «عمتجملا هاجت لافطألا نم ةعيرملا

 .. ليمجلا يضاملا ىلع (ئاد محرتنو هب نوتأي فرصتو كولس

 اوجاتحا نإو «نيكاسم نامزلا اذه ءانبأ نأب لوقت انه ةدعاقلا

 ال مهفتلاو ةحرلاو فطعلا نوكي نأ بجيف ءيش ىلإ انم

 .مربتلاو ىوكشلاو طخسلا
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 ةحاسم عزعزت ىدمب رثأتت انءانبأ تايكولس نم ريثك نأ سفنلا ملع دكؤي

 نم ريثك يف هعبنم مهتافرصت بحاصي يذلا رتوتلا نأبو «مهلخادب نامألا

 . مهوح نم اهب نورعشيو اهنوري يتلا ماعلا رتوتلا ةلاح نايحألا

 ريبكادج لإ لغم عيب. يق شيعت اک اق دوعي نزلو ىفم ىاللا انام ف

 ناقلغُيو «مولعم تقو يف ثبلا نآدبي نيتيضرأ نيتانق ىلع يوتحي ريغص زافلت

 ةرتف يف لافطألا عيمجف «ةدودحم كلذك تناك لافطألا صصق «ددح تقو يف

 نالقتتي مث «( دجام  ريمس  يكيم ) نوأرقي ام

 لجر ؛13لا نيطايشلا ءسمخلا نورماغملا ) ىلإ

 ةكرحتملا موسرلا سفن دهاشي عيمجلا «(ليحتسملا

 زاغلألاو تاياكحلا سفن مهضعب ىلع نوصقي

 هتبقارمو «لفطلا ةيسفن طبض رمأ لعج اذه لك

 فواخملا ىتح انكم ًارمأ هبيذبتو «هميلعتو

 نود مهنكميو رابكلل ةموهفم تناك لفطلا باتنت تناك يتلا تابارطضالاو

 .!؟ ريغت يذلا امف .. هعم لماعتلا باتك يأ ةءارق وأ ريبخ يأ ةراشتسا
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 انلعجو ,ةيبرتلا رمأ دقع يذلاو .ًادج ريثكلا ريغت
 : قح ريغب ليجلا اذهل دقنلا يمئاد

 جاتحت يتلاورابكلا تامولعمو فقاومل راغصلا ضرعت راص

 اوراصو «ةريثكو ةحاتم  اهمهفل ةيروعشو ةينهذ تاردق ىلإ

 فسأللو ءاهليت نكمي ال يتلا ةيناسنإلا تايكولسلا عيمجل نوضرعتي

 مكح رادصإ ىلع ةردقلا لفطلا هيف كلمي ال يذلا تقولا يف اذه ثدحي

 . ةيحورلا هتنينكمطو هنامأ نم عزعزي ام اذهو .. هاري ام ىلع جضان

 لقتنتو اهاري يتلا ةبراضتملا ميقلا نم لفطلا هل ضرعتي ام

 يتلاو ءامل ضرعتي يتلا ةمخضلا ةيمالعإلا ةعرجلا ربع هيلإ

 أطخلاو رشلاو ريخلا ريباعم نع هايإ هنقلن ام مامأ قالمع دص طئاحك فقت

 براضتلا اذه مامأو ءزوجي ال امو حصي امو «مارحلاو لالحلاو «باوصلاو

 . هيدل نامألا عزعرت ًاضيأ ديزي
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 يف ةمزألا هذه هلكشت امو ءقالطلا بسن اذه اننمز يف ثداز

 دقفي توملا وأ لاصفنالاب ءاوس ماع لكشب دقفلا ؛لفطلا ةيسفن

 . نامألا نم ريثك دلولا

 اهل ضرعتي يتلا ةيشحولاو فنعلا نم ةلوهملا تايمكلا

 لويم هيدل ظقوت نشيتس يالبلا باعلأو مالعإلا لئاسو يف

 ةيمالعإلا تايرظنلا نمو «ءامدلا ةيؤر ىلع دوعتلاو فنعلاو ةسارشلا

 وأ ًاقهارم وأ ناك الفط ءرملا ضرعت نأ ةتباثلا ةيقيقحلاب هبشأ تراص يتلا

 موهفملا اذه خيسرت ىلع لمعي فثكمو رمتسم يمالعإ نومضم ًاجضان
 كلاب امف هل ضرعتي يذلا كولسلاب نايتالا وأ «ةعلسلا ءارشب مهيف «هيدل

 ةوسقلاو «فنعلا ىلع دمتعت ةيمالعإ نيماضمل ةيناث لك يف ضرعتي لفطلاو

 .. ةروطخلاو ءوسلا ةياغ يف ميهافم هلخادب ثرغي اذه لك «شحوتلاو

 ل0  اههجاون يتلا تايدحتلا ةيمك اذه قوف فض

 م 1 ةايحلا يف رتوتلا نم اعون عنصتف ءابآلا نحن

 59 فض «صاخ لکشب انءانبأ ةأيحو ماع لكشب

 id انلوح نم ةيعانصلاو ةيعيبطلا تاربثم ا ةيمك ًاضيأ
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 مل يتلا تاريغتملا نم اهريغو «ةيئيبلا مومسلاو ةيتوصلا تارثؤملاو ءاضوضلاك

 . انمايأ ىلع اهرن

 نيب ةنراقملاب رثكأ ةروصلا هيوشت يف ديزأ نلو

 يف هانفداص ول همامأ نم برهن انك يذلاو الا سردُم

 14 ...ًامارتحاو ةبهر عراشلا

 أدبمب بلاطلا عم نولماعتي نيذلا «مويلا يمردُم ضعب نيبو

 ...حاجنلا ىلع يندعاسي ام ينيطعت

 بيبطلل كلذكو «سردملل ةيوبرتلاو ةيونعملا ةميقلا تمطحتف

 !.. اهريغو .. ةطرشلا طباضو «ماعلا فظوملاو

 تايدحتلاو تامزألا هذه لك هجاون د يق
 : 0 1 "انمايا | ايلي

 ماري ام ىلع اوسيل مهن العف انقدص ولو «ماري ام ىلع اوسيل مهغأب نامزلا اذه

 !.. نيطايش مهنأل ال .. نيكاسم مہنأل اذهف
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 لفطلا ضرعُت نأ ًادج دراولا نم ةقباسلا طاقنلا نم هانركذ ام يأ نإ

 ىلع رثؤي امم «ةيراضح ةبرُغو «ةيسفن ةمدصل
 ال بلاغلا ينو «هتافرصتو يصخشلا هكولس
 ريغ كولس ىرن طقف نحن لخادلاب ام ىرن
 رثكأ هاجت دجن الو  انرظن ةهجو نم يعيبط
 نكن مل " ةليح ةلقب ةمتمتلاو ءاهتخأب ةحارلا برضو «ةافشلا ةصمصم نم
 .! "مكس يف نحنو اذكه

= ER a 

 عنصب كلذو ءانءانبأ ديعتسن نأ يبرملا يزيزع ةجاحب نحن
 تابقعلاو تايدحتلا مهفت ىلع مئاق «مهنيبو اننيب دتمم رسج

 ٠ يتلا

 مكيت وأ ةيرخس نود ؛مهقفأ يف رهظت يتلا فواخملاو ءاهنوهجاوي

 .. مهليجلو مهل تامابتا ليك الب

 نم يعدتسن نأ نم الدب " مهمايأ " مهف لواحن نأب 0
 . دبألل تبهذ .. يتلا " انمايأ " انتركاذ ا
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 !انءانبا قرسناانتا 2

 نايحألا نم ريثك يف ىفختي  رابكلا رشعم  انسفنأل انبح
 : لوقي يذلا عانقلا كلذ ةعنقألا كلت نم «ةئيرب ةعنقأ فلخ

 يف فسأللو «ىنم نسحأ هارأ نأ دوأ يذلا ديحولا وه ىنبا»

 يفو «ئطاخ اهل انقيبطتو ةقداص انترابع نوكت نايحألا نم ريثك

 ًايتاذافده اهعازو: ىفخت ةقذاض ريغ ةرابغ نوكت نايحألا نضعي

 . (ىنم ىرخأ ةخسن ١ یبا نوكي نأب ©
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 : ةرابعلا هذه ينذأ يف ددرتت تلاز ال

 ضرألا رهظ ىلع ديحولا صخشلا  ينبا كنأ ءأديج مهفت نأ بجي 3
 4 .ينم لضفأ هارأ نأ دوآ يذلا

 !.. مهئانبأل تاهمألاو ءابآلا عيمج ًابيرقت اهلاق يتلا ةيبهذلا ةرابعلا كلت

 يلبقتسم نع هثيدح دنع يبأ اهيقلي ناك

 يف يتاحومط نعو «ريغص انأو يساردلا

 ترص امدعب ةايحلا يف ىتيؤرو ءابصلا ةلحرم

 .ًاعفاي الجر

 رظنلا ديعي نأ نود لب ؛للم وأ للك (منود ءاماع نيثالث لوط اهددري يبأ لظ

 .سّدقم ليزنت اهنأكو ءاهاودج يف

 هكولس حځصیو «هسفن عجاري نأ -نامزلا اذه ءابآ نم ريثكو - يبأ أشي لو

 همالحأ ققحي نأ دارأ هنأب فرتعيو «هئانبأو هسفن عم ةيعقاوو اقدص رثكأ نوكيو

 .هيدل صاخ حومط وأ ملح لك اسماط «هدلو لالخ نم وه

 اهعنص يتلا هتدايعو همسا ثري نم ديري يذلا بيبطلا بألا

 .نيبجلا قرعب
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 .رهدلا دبأ ًاحوتفم هبتكم لظي نأ ديري يذلا ىماحملا بألا 88 ب.

 حبصأ يذلا هنايك ىلع ظفاحي نم يف حمطي يذلا رجاتلا بألا

 .ضعبلا ةريغو دسح راثم

 .رخآلا فرطلل ةملاظ نوكت نايحألا

 رهألا 8 سيلو نم لضفأ هاأ نأ دوأ العف ينذلل

 . هيعرت وأ هلوقت امه يأ وأ ةمط وأ ءادخ ةش

 نم نييبرملا ضعب نهذ يف ةرضاح اهنأ ًانيقي ملعأ ضارتعا ةحيص هذه

 صخش لضفأ هارت نأ دوت كنأ نمؤأ ءاقح هب نمؤأ ام اذهو «هذه يامل أر قيس

 . هيلإ وبصتو هانمتت ام ققحي ال قيرط يف يضقتةيقيقحلا يف كنكل «نوكلا يف
 اهنم لضفأ ةلوقمب ةقباسلا يأ ةلوقم لدبتسن نأ بج اننأب ًاقح نمؤأ يننإ

 :يهر ًاقمع رثكأو
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 يذلا ضرألا رهظ ىلع ديحولا صخشلا وه ينبا
 ."!يتم لضفأ سیلو "ينم دعسأ هارأ نأ ٌدوأ 55

 هينامأو همالحأو هركفو هبولسأب يع لقبا

 ةبيرغ نوكت دق يتلا هثاحومطو «ةيصخشلا هاؤرو «ةصاخلا هبراجتب

 .اهتقو ليج ىلعو يلع

 هاجت انرعاشم يف نيقداص نوكن نأ يبرملا يزيزع بجي
 وأ مهينامأ ضهجن وأ مهمالحأ مهنم قرسن الأ ءانءانبأ

 . اهلبقن ال وأ اهغيستسن ال اننأ درجمل مهتاحومط دهطضن

 سرامن نأ ًادبأ انرود سيل هدشرنو «هجونو حصنن نأ وه يقيقحلا انرود نإ

 اخوسم مهلعجنو مهلامآ ىلع سمطنف ؛يروتاتكيد يوطلس لكشب انتاطلس
 ةيدأتل نوبهاذ مهو ًاحابص مهلباقن نمم مهريغك نوحبصُيو ؛ةيوه اهل سيل
 . مهتدارإ ءلمب اهوراتخي مل «لامعأ

 ام ءةيسفنلا ةحصلاب نومتهملاو «ةثيدحلا ةيبرتلا ةذتاسأ نإ ١

 يف أشني يذلا لفطلا نأ يهو ءادج ةماه ةقيقح نودكؤي ج
 فق ام نأ اونكأو:فاقتزالاو عادبإلا ىلع رداقلا طقف ره «ةيرحلا نم خانم

 مسك
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 ليس وه زيمتلاو راكتبالا ثعاوب مهلخادب مطحيو انلافطأ عادبإ مامأ اقئاع

 .ةسردملا وأ نيدلاولا نم ءاوس اهنوقلتي يتلا يهاونلاو رماوألا

 :ةقهارملا رومأب نوصتخملا اهفيضي يوبرتلا انيعو يف ىرخأ تبل

 | هراكفأ نيب ةفاسم دعبو «هيوبأ نيب ةبرغب رعشي يذلا قهارملا نأب :

 تانامّرفلا ىوس مهنم عمسي الو «مهراكفأو

 نم هكولس يف ًافرطت رثكأ نوكي ءذافنلا ةبجاو

 نيب راوحلا أدبم دمتعت ةئيب يف أشني يذلا كلذ

 .ةدحاولا ةرسألا ءاكرش
 ا

 ىلع انتردق نم ىتأنت انءانبأ ةداعس نأ ىلإ يبرملا يزيزع هبتنت نأ لمآ يننإ

 مهتايصخش بناوج عينج ةدهاشمو «مهسفنأ فاشتكا يف ًايعو رثكأ مهلعج

 .ةيصخشلا ةيلالقتسالا موهفمل يقيقحلا كاردإلاو
 ا

 حابصلا مهئاطعإو «مه قيرطلا ةرانإو «مهحصتب ىّنأتتمهتداعس | | ٠

 نوشميس نم مهدحو مهنكل ؛ةبرجتلاو ةربخلا تيزب هاندقوأ يذلا 71

 .هتاعبتو هجئاتن نولمحتيو قيرطلا يف
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 سس

 دّقع نيعّدوملا ءنيفقثملا ءابآلا نم ليجب ىوس نوكي نل اذه لك

 ثادحإ ىلع رداق ليج ءانب يف نيعاطلا «هراثآو ىضاملا كب 2

 .مهبولسأب نكلو ..نحن هيقيقحتب انملح يذلا ريبغتلا ظ1
m~ eم  mamanويجي ب  
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 AU فنلا ءاننلا نع 3

 ةفلتخم لحارم ةدعب رع انلافطأ ىدل تاذلا ومنو روطت نإ

 ةلحرملا نم اهناوفنعو اهتوق دمتست لحارملا هذه نم ةلحرم لك
 لحارملا كلت نم ةلحرم يأ يف انريصقت نأ ينعي ام ءاهقبست يتلا

 . نيديدش رتوتو للخ نم يناعيس مداق وه ام نأ ينعي

Fxclusive WWW. ibtesama . com 



 بيذهت ةيلمع ةيبرتلا نأب انيعو مدع ًاعويش ةيوبرتلا انئاطخأ رثكأ دحأ

 .رمكسف

 1 .لفطلا داليمل ىلوألا ةظحللا ذنمأدبت

J ,11 .هرمع لاوط رمتستو  

 اومحتليو ةجضان ةاتف وأ «ايتف ًالجر اهيف ريصي يتلا تاظحللا يف ىتح

 نم ًاضعب ءانبألل ءيضي «ًرينم ًاحابصم يبرملا ئاد لظي ءاهكراعمو ةايحلاب اهيف

 ةنينأمطلا نم ءيشب ىرخألاو ةنيفلا نيب مهدميو ؛مهنع تباغ يتلا بناوجلا

 . لمألاو ةحارلاو

 نايحألا نم ريثك يف لهجن اننأ نم ىتأتت انه ةيلاكشإلا

 نم هيضتقت امو ءاهتابلطتمو ءانءانبأ ةايح يف ةلحرم لك صئاصخ

 ةديج ىلوأ ةلحرم ءانب يف لشفلا نأ فسؤملا ربخلاو ءاههاجت انم لعافتو لماعت

 .! ومنلا لمتكم ريغ ءانب عبتتسي

 :ىلوألا هنينس يف هريغص عم لماعتلا لمهم يذلا بألاف

 .ةقهارملا ةرتف يف ةلاعفو ةيويح |مهنيب ةقالعلا نوكت نأ ًادبأ عقوتي ال 503
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 :ىلوألا اهرمع تاونس يف اهتنبا قداصت مل يتلا مألا كلذك

 يف اهسفن ايابخب اهل رستو ةقيدص اهذختت نأ ةنبالا نم عقوتت ال ©

 .ةثونألا فاشتكاو جضنلا ةلحرم

 لصاوت ةماقإ ىلع دعاسي «نيتم يوبرت ءانب ىلوألا تاونسلا يف ينبن نأ بجي
 ةلحرم تاهمألاو ءابآلا مظعم اهدعي يتلاو ةقهارملا تارتف يف يباجيإو يويح

 .رتوتلاو درمتلاو قلقلا

 ةيويحلا طاقنلا ضعبب متهن نأ بجي امك

 ءاورإو ءنبالا ةيصخش نوكت يفارود بعلت ينلا
 فاسو ةيرورصشلاو ةيسهققلا هقارناطلا

 :ريبعتلا ةيرح

 مهل حمسي يذلا لافطألا نأ ىلإ ريبك لكشب ةيسفنلا تاساردلا دكؤت

 يطارقميدو حيحص لكشب . اهئيسو اهنسح  مهرعاشم نع ريبعتلاب مهموذ

 ًاقمع رثكأ ةيعاتجالا مهتايح نوكت كلذ ىلع ةعجشملا ةئيبلا مهل نورفويو
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 لعجي امث «ةيلاع مهسفنأب مهتفث نوكتو ريب ًايعامتجا ًافيكت نورهظُيو ءابعوو

 نم هنوعنميو «تبكب هيوذ هعم لماعتي يذلا لفطلا لباقملا يف

 مادطصالل اليم هيدل نوكي «هتیصخشو هرعاشم نع ريبعتلا

 رمألا لصو ابرو «هرودب عمتجملا هعم مدطصيف «هفارعأو هنيناوقب عمتجملا عم

 ريمدتلا نم هارن ام ىرنو «ةيبصعو هيسفن تاهوشتب لفطلا بيصي امم «ذبنلا ىلإ

 ةقرسلا وأ «بذكلا وأ «رظنلا تفلل ةلواحمك فنعلاو

 الو ؛هئانبأ هاجت انم يبرم لك هلمحي يذلا بحلا نوزخ يف ًادبأ ككشأ ال انآ

 .رشبلا نسحأو لضفأ مهاري نأ يف ةبيطلا هاياونب

 ةليمجلا انرعاشم نع ريبعتلا نقتن ال اننوك نم عبنت ةيقيقحلا ةلكشملا نكل
 باقعلاب ديدهتلاو «عطقني ال يذلا خارصلاو «ةمئادلا ةريشكتلاف ءانءانبأ هاجت

 ةمئاد صبرت ةلاح يف اننأب نبالا ىدل اعابطنا يطعي أطخ وأ ةوفه لوأ دنع

 ريثك ةظحالمبو هنأ نييسفن ءابطأ هدكأ امو «هب

 7 يف ةئيسلا ةيسفنلا عاضوألا يوذ صاخشألا نم

 ايه ى) سواسولا نم ريثك نأ اودجو ةيسفنلا تاحصلا

 ةيلخاد رعاشم نم تتبن ةيزارتحا لاعفأ دودر تناك ىضرملا ىدل ضارمألاو
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 هتيبرت ربع ىلوألا هرمع تاونس يف تنوكت ةئيطخلاب روعشلاو مثإلاب ةتوبكمو
 حماستلاو فرطلا ضغو ددوتلاو ةمحرلا يناعم ىلإ ةيبرتلا هذه راقتفاو «ةيساقلا

 ةريغصلا ءاطخألا ىلع ىماقلا باقعلا أدبم دامتعاو ءاهريرقو ءاطخألا هاجت

 .يسفنلا وأ يندبلا باقعلاب هيف غلابملا رمتسملا ديدهتلاو

 هبيقلت اه ولحي يتلا اهلفط ىلإ رظنلا ديعت مث يتاملك أر قت

 ىلإ مألا يتزيزع ةجاحب اننأب «ريغصلا ناطيشلا » ب

 رشبلا لك ةياعرلا «يبرن يك اريثك انتالاعفنا حامج حبك

 ىعرت نأ عيطتست تاقولخملا لك لب ءاهيلع نيرداق

 ميهافملا ثرغيو «ةيصخشلا عنصيو يبري يذلا نکل ؛مهيلع ظفاحتو اهءانبأ

 هيلع ردقي ال ةيحورلاو ةيسفنلا تالكشملا جلاعيو ءاهنم جوعا ام ححصيو

 ( :يسفنلا ءانبلا ©

 كلذك هيدل لكشتتو «هنوحبقتسي ام حبقتسيو «هوئسحتسي ام نسحتسي هارنف
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 .ةبيرقلا هتثيب طيحم يف ىري امبسح مارحلاو لالحلاو باوصلاو أطخلا ريياعم

 موديس ام مهيف ثرغن مهعم انكولسب اننأ انءانبأ برن نحنو هبتنن نأ بجي اذل

 مهيدلل خسرنو ءرومألا ىلع مكحلا ةقيرط مه ردصُن لب ؛ةمداق تاونسل مهعم
 :لثم تايكولس

 اهريغو ... ةيدجلا «راتهتسالا «ةميمنلا «حماستلا «بصعتلا 3
 كك

 نحن لمحتن ةيتاذلا مهفطاوع ليكشتو «انءانبأل يسفنلا ءانبلا نإ

 .اهتيلوؤسم

 هللا يضري ال هنأل زوجي ال اذه نأ انءانبأ عم ثدحتن امدنع

 ثدحتت امدنعو «معن نم هيف لفرن ام لكب انابحو انمعطأو انقلخ يذلا

 ىلع يدعت وأ روج نود اهب عتمتسن نأ قحتست ةليمج ةايحلا نأ نع همامأ

 .ةعساولا ةليمجلا ةنجلاب انئفاكيو هللا انع ىضري يك دحأ قح

 ناسنإ لك يطعي هللا نأبو قزرلا ةفسلف طيسبتب هل حرشن امدنعو

 مسق |مب ىضرنو دهتجنو لمعن نأ ةطيرش «هل قفاوم هتمكحب هاري ام انم
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 ةروصلا نأ ىلع ادكؤم «فورظلا نم ًايقاث هابأ ئري نأ ًامات ضيقنلا لع

 انتاوطخو انتافرصت مكحت يتلا يه. العو لج هللا مامأ هتروص ال  ةيعامتجالا

 ىلع لوصحلا ليبس يف زئاج ءيش لك نأ دكؤي ام هنم عمسو ىأر وأ «ةايحلا يف

 ًاريطخ ًاقراف عنصت ءايشأ اهلك «تاروظحملا حيبت تارورضلا نأ وأ «هيهتشي ام

 يسفنلا ناينبلا يف رثؤي ام رطخأ نمو «هريمض نيوكتو «لفطلل يسفنلا ءانبلا يف

 يوبرت جهنم يأ ولخي الو «يجورلا فالخلا وأ قفاوتلا ىوتسم وه كلذك

 ديكأتلا نم يقرش وأ يبرغ «ميدق لأ كيد

 قاقش يأ انءانبأ بينجت ةرورض ىلع حاحلإبو

 تالكشلا نأ ىلع اودكأو «يجوز فالخ وأ

 هتباصأ ابرو «هحور نم ذخأتو «نامألاب لفطلا روعش نم ًاريثك عزعزت ةيجوزلا

 تاعانق (هقوفو «يساردلا ليصحتلا ءوسو يدارإ اللا لوبتلاك ةيسفن ضارمأب

 ميلسلا يسفنلا ءانبلا «قاقشلاو باذعلل فدارم اهنأب ةيجوزلا ةايحلا نع ةئطاخ

 قلعتم رمألا نأ يأ .. كلفط هشيعيو هعمسيو هاري ام ىلع فقوتم يبرملا يزيزع

 !.. لعاف تنأ اذام رظناف .. كب ريبك دح ىلإ
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 ( :سيساحألاو رعاشملا يف مكحتلا 3

 آم تاقوأ ىف نجت ام صخش ف عظختت ونت «بضقت طخ يوذ انك

 ديجلا نم «تاهمألاو ءابآلا رشعم نحن ىتح «تافصلا لماك صخش دجوياال

 ةيمهألاو قمعلا ةياغ يف ميهافمل ليصأتلا يف هذه فعضلا تاظحل لغتسن نأ انه

 1 :اهنم انءانبأ ىدل

 أطخأ ام اذإ رذتعي نأ ىلع لفطلا دوعن نأ

 الو نادناعي مأ وأ بأ ىري الأ بجي اذه لبق نکل

 .|مهنم ردب اع نارذتعي

 هبضغ ذفنُي الف "ظيغلا مظك" موهفم انءانبأ ميلعت ىلإ ةجاحب كلذك

 هقح بلطي نأو «هقح يف أطخأ نم عم حماستي نأو «دارأ ام ىتم هماقتنا وأ

 لوصألا يضتقت ام ريغب هانبلط ام اذإ عيضي دق قحلا نأ هملعُتو هديج بولسأب

 صصق يكحبو «ةرات ثيدحلاب لفطلا يف اهثرغ نكمي اهربك ىلع يناعملا هذهو
 نم وفعلا اذه نأ ىلع ديكأتلا عم هئطخ نع وفعلاو هيلع ربصلابو ؛ىرخأ ةرات

 . ىرخأ ةهج نم هيلع هللا انبيثي يذلا زواجتلا باب

 س
 س
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 اوري نأب نوكي كلذو «مهرعاشم نع ثيدحلا كلذك انءانبأ ملعُت نا بجي

 كبحأ ينإ : هل لوقيو هنضحي بأ ىري ؛مهرعاشم نع نوثدحتي مألاو بألا

 حورو اهنيع ةرق هنأ هل دكؤتو هلبقت م أ یری ؛ميظع ِتنأ 1

 ةبيطلا هرعاشم نع ربعي نأ كلذك هنم نابلطي مث ءاهحور

 .|مههاجت

 هل لاقف «هقيدصل هبح نع هي يبنلا ربخأ يذلا لجرلا ةصق هل يكحن دقو

 : هدعب نم انلو  يبنلا

 يي هربخيلف هاخأ مكدحأ بحأ اذإ "7

 .اهرهظُنو اهنع ثدحتن ىتح رهظت الو يفتخت دق بحلا رعاشم نأل كلذو

 مهميلعتو «ةيبلسلا مهرعاشم نع ريبعتلا انءانبأ ملعُت نأ كلذك جاتحن

 الأ بجي «نيزح انأ «بضاغ انأ .فئاخ انأ «ةقدب مهرعاشم نع نوربعي فيك

 بحأو ءاهجارخإ ىلع هعجشنو هيلإ عمتسن لب ءاهلوقي منيح لفطلا نم رخسن

 مهفي نأ عاطتسا ام اذإ  اريبك وأ ناك ًاريغص  صخشلا نأ ىلع انه ديكأتلا

 ىلإ لوصولا ليبس يف ةريبك ةحاسم عطق دق نوكي هنإف اهنع ربعيو ةقدب هرعاشم

 . اهعم قفاوتلاو ءاهتحاصم مث نمو اهيلع عالطالاو هتاذ فشك

E TT E ETE 5مكمدخ ىلع اوعدت الو «مکئانبا ىلع اوعدت الو ء.مكسفنا ىلع اوعدت ال مدخ لع ا وعدت الو ءمكئانبأ اوعدت الو ىكسفنا لعاوعدتال  

 ۴ 5 5 تا
 ةباجإ ةعاس قفاوتف ..مكلاوما ىلع اوعدت الو

۵ 
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al 

 انناهذأ يف ةيولوأ اهلعجن نأ بجي ةمهم ًايسفن اهيلس لفط ةئشنت

 دجي قلق برطضم نايك ةايحلا ئطاش ىلع عضن ال يك «نيبرملا نحن

 شيعلا يف هريغ ةمهم نم بعصُيو «شيعلا يف ةبوعص .

 : ةماه ةيئدبم دعاوق ثالثب نوكي كلذو

 نم هردصب ام جارخإ هل حيتن ريبعتلا ةيرح نم ةحاسم نبالا ءاطعإ 1
 هتاحومط نع ريبعتلا كلذكو «ةهج نم تافوختو ىوكشو مالآو مومه 8

 .ىرخأ ةهج نم هتاعلطتو هراكفأو

 يف ًاخرش عنصي ال يك انم ءرملا ىلع بجي «هلوقن ام ال هلعفن ام نحن

 ءافولا ىلع ًارداق هلعجت يتلا ةيلوؤسملا ردق ىلع نوكي نأ نيإلا تاعانق

 .هنبا هب حصنيو هلوقي ام قبطُي نأ ىلع ًاصيرح «هتملکب

 ةرضحتم ةقيرط ىلع ىبرت يذلا لفطلا وه ًايسفن ميلسلا لفطلا

 يذلا لفطلا ال «ميلس لكشب هرعاشمو هسيساحأ نع ريبعتلا نم هتك

 .ةبرطضملا تالاعفنالاو لاعفألا دودر ىلع ىبرت
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 ًايكذ هنوك سيل ؛هلاح عيمج ىلع هلبقتت كنأ ئاد كنبا رعشأ

 |منإو ءاكتقالع مكحي يذلا رايعملا وه ًاعيطم ىتح وأ ًاليمج وأ
 نكل «هباقعو هباوث هل اهقرخ وأ رماوألا ةعاطإ نإ «كنبا هنأل

 . لوبقلا وأ بحلاب هل لخد ال باقعلاو باوثلا اذه
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 ناذللا نانايرشلا امه لوبقلاو بحلا طقف

 كلذو «ىلوألا هتايح ةرتف يف لفطلا نايذغي

 نم ةايحلا ىلإ ههابتناو هيعو أدتبم يف لفطلا نأل

 عضوُتو ءانناذآب تصنيو ءاننيعأب یری «هلوح

 یا سلال ازباب ا ا ایک راک سس هلا

 نأ وه انم نبالا هديري ام مهأ دحأ نوكي اننيب هدوجول ىلوألا ةظحللا ذنم

 نأ هل ةنايخلا نم هنأ ىريو «نسح ريغو نسح وه ام هلخادب لمحي درفك هلبقتن

 . هاجت انرعاشم ريغتتو لدبتت

 ىلع مهلبقتنو ءطورشالب مهبحن نأ انم ْنوديِرُي انءانبأ نأ ..رخآ ىنعمب

 مهميوقتل اهعضن يتلا باقعلا جهانمب مدطصي دق اذهو «مهلاوحأ عيمج

 : طاقن ةدع ىلإ هبتتن نأ بجي انهو «ميهافملا نم ريثك كاذنآ برطضتو

 انلخادب يذلا بحلا نع ربعُت نأ ناكمب ةيمهألا نم

 ةنونحلا ةبيطلا تاملكلاب نوكي كلذو «(ئاد انءانبأ هاجت

 )وأ ءرمتسم لكشب فتكلاو سأرلا ىلع تبرلاو ناضتحالاو

 نأ هنأش نم اذهف «ددحم ببس نود باعلألاو ايادملا ءارشب
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 نع فقوتلا رمأ نم لعجيو ءانءانبأ نيبو اننيب ةيفطاع لاصتا ةانق عنصي

 كنبا ربخت نأ كيفكيف «باقعلا نم ساق عون تاسراملا هذهب نابتإلا
 نأ نكمي ةيفطاعلا تاسراملا نم مك باسح يف أدبي يك هنم نيزح كنأ

 . ملؤم ساق باقع ءانبألا نم ةريبك ةحيرشل ةبسنلاب  اذهو «ففوتت

 .بحلا نم ناعون كانه نأ ملعن نأ بجي

 هاجت انم رهظي يذلاو ؛طورشملا ريغلا بحلا وهو لوألا,

 ًاراوح حتفن وأ «مهيلع يش وأ مُهلبقت نأك «رشابم ببس انود ءانبألا

 نادجو يف ةنينأمط ثرغي نأ هنأش نم بحلا اذه «مهعم ًاعجشم ًايفطاع

 .ءانبألا

 9 يذلاو ءطورشملا بحلا وه يناثلا عونلاو

 نأك «نسح ءيش لمعب نبالا موقي انيح رهظي

 | تاجرد ىلع لصحي وأ «هتفرغ بيترتب موفي

 هيلع ةأفاكملا قحتسي هنأ ىرن ءيش لمعب موقي وأ «ةساردلا يف ةمدقتم

 زفحي نأ هنأش نم وهف ًاضيأ مهم ام ءيش لمعب طورشملا بحلا اذهو
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 جاتحن بحلا نم نيعونلا الكو «ةنسحلا ةديجلا ءايشألا لعف ىلإ ئاد نبالا

 . بسانملا (هتقو يفو «حيحصلا امهرادقمب |هيلإ

 !باقعلا يف فرطتلا ىلإ اقحال كعفدي .بحلا يف فرطتلا

 ءاطخأ عم مزحب لماعتلا مدعو «باقعلا نع فرطلا ضغف

 تقولاو راركتلا عم هنأش نم اذهو «هئاطخأ يف ىداهتي يك هيرغي «نبالا

 رمأ اذه هكولس نأ نبالا ىريو «دانع ىلإ روطتي نأ ۔

 د| ام «هاوبأ لبق نم جيجضلا اذه لك قحتسي ال يعيبط

 .انءانبأ ىدل لوبقلا موهفم برطضيو

 جضان لصاوت «مهعم يوبرتلا انخيرات لاوط انءانبأ عم لصاوتن نأ بجي اننإ

 مهبلاطمل بيجتسيو «مهروطت لحارم مهفتيو «مهلخادب يذلا ناسنإلا مرتحي

 . ةيرخس وأ فافختسا نود ةعورشملا

 هادو نركب نأ تح نحل هع كاسا اه وسو اقل قع

 . انءائبأ نيبو ائئيب ةكرتشمو «ةحضاوو ةددحم ةيجيتارتسا قفوو ؛ددحملا
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 يتلاو ءانءانبأ بولق ىلإ اهنم لخدن يتلا ةيسيئرلا ةرفشلا وه لوبقلا نإ
 ةع تتار ىلإ ره اتاك خشم

 ىلإ مهعفدتو ءانم مهيرقتف «مههجاوتس
 ام لقيف «ةرسألاب ًايئاد مهطبرتو ءانتحراصم

 راوحلل مهرجهو ءءانبألا ططش نم مويلا هارن
 . تاهمألاو ءابآلا عم
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ae A 

 سبعنو مستبن «دقننو ينثس «بقاعُتو ئفاكنس انءانبأب انتقالع يف

 نوكي نأ بجي اذه لك نأ كردن نأ بجي اننكل «لوبقمو يعيبط اذه لك
 ةرئاد جراخ مهب اورعشي نأ ًادبأ بجيال «انءانبأل انلوبق نع لزعمب

 .اهوفرتقا ام ةيصعم وأ «هوبكترا ام أطخل لوبقلاو بحلا

 :موهفم مهنادجوب خسرن نأ جاتحن

 ..«كنم بضاغ .. يننكل كبحأ انأ»

 .«تلعف امل نيزح يننكل .. يلاغلا ينبا تنأ »

 . (تلعف امل مأتم .. يننكل ينايك لك لتحت يتلا يتنبا تنأ »

 نيروخف انسل اننأ مه لصي نأ رطخلا لك ..رطخلاو .ةره#)

 .انتايح يف مهدوجول نيلباق وأ ءادعس وأ 8
 وعروس د - يد

a 
 ےک ےک

WWW. ibtesama . com Fxclusive 



 اننإ «ريبك أطخ طقف يلقعلا ءاكذلا ىلع ءاكذلا موهفم رصح نإ

 نأل كلذو «! ديدج نم انناهذأ ليكشت ديعن نأ بجي ةقيقحلا يف

 نم طقف دحاو عون ىوس لثمُي ال . هتيمهأ ىلع  يلقعلا ءاكذلا

 يلقعلا ءاكذلا ىوتسم عفر نأ هيعن نأ بجي يذلا ءيشلاو ءاكذلا

 لضفألا نيب «نايحألا نم ريثك يف نكمملا رمألاب سيل ءانبألا ىدل

 ءاكذلا نم ىرخأ عاونأب ءانبألا يعو ةدايز وه ًايملع رسيألاو

 ريوطتلاو ةيمنتلل ةلباق اذه قوفو «مهعئابطو «مهويم عم قفاوتت

 .يفطاعلا ءاكذلا ..عاونألا هذه سأر ىلع يتأيو «رمتسملا
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 جرخأ «يضاملا نرقلا تانيعست فصتنم يف

 دحأ "نامتوج لييناد .د" ريهشلا سفنلا ملاع

 ةعساو لاعفأ دودر تثدحأ يتلاو هتايرظن مهأ

 نكمي فيكو ءرعاشملا ءاكذ نع ثدحتت يتلاو

 لماعتلا يف ينادجولا هئاكذ نم يمني نأ ءرملل

 مهفو «هيصخشلا هرعاشمل همهف ربع رخآلا عم

 لصاوتلاو ةدوملا نم رسج عنصو «رخآلا رعاشم

 ةيناكمإ ىلع ."ىفطاعلا ءاكذلا 6 نونعملا هباتك يف للدو ؛نيرخآلا عم نسحلا

 ءاكذلا قوفي ءاكذلا نم عونلا اذه نأ ىلع دكأو «يفطاعلا انئاكذ ىوتسم ةيقرت

 ءايكذألا ةرثكب كلذ ىلع الالدم ءايسفن وأ ايلمع ءاوس ءرملا قوفت عنص يف يلقعلا

 ال نيقوفتم ريغ هتاذ تقولا يف مهنكل «مهغوبن ( 10 ) ءاكذلا لماعم دكأ يذلا

 ءاكذ لقأ مه نم هيف قوفت يذلا تقولا يف ءًايسفن ىتح الو ءًايرسأ الو ًاينهم

 ًاينهم ًايرات اوعنصو «ةماه بصانم اولغش مهنكل ( 10 )لا تارابتخا بسح

 . زايتمالاو يقرلا ةياغ يف ًايعامتجاو ًايرسأو

 :اًايعامتجا يكذ لفط ةئشنت١ هباتك يف نامتوج .د هدكأ ليمجلا ربخلا

 نأ تايكولسلاو ةطفتألا نم ةعومجم ربع انكم نييرمك اننأ وه 7
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 "ايفطاع نيبردم ا" ءانبألا نأ دكأو «يفطاعلا انءانبأ ءاكذ ىوتسم نم يمنن

 يعوو ةيارد ىلع اوناك مهنأو ؛يفطاعلا ءاكذلا نم ايقار الدعم نوكلتمي

 ةيعامتجالا مهتطشنأ تناك اضيأو «نيرخآلا رعاشمو «ةصاخلا مهرعاشمب

 يماردلا مهليصحت يف ىكذأ اوناك ًاضيأ مهنأ لإ بهذو «مهيوذ نم لضفأ
 ةضرع لقأ اوناك لمجملا ينو «ةديج ةحصب اوعتمتو «يميداكألاو

 (( . مهدل ئيسلا كولسلا ىوتسم ضافخنال تالكشملل

 :وهو مهألا لاؤسلل نآلا يتأن

9 
 يالا انانبأ ىوتسسم مفر انكم تيك اک

 : اهجاتحت يتلا ئدابملا مهأ كيلإو

 ل ءانرعاشم هاجت انيوذ نم يعو مدع انهجاو اننأ كحراصأ ةيادب ينعد

 نورظني اوناك «ةئيس وأ ةنيزح رعاشم نم هب رمن ام ءازإ مهلقلق الو ءانبضغل
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 مهكحضف ؛«مامتهالا ريثك قحتست ال راغصلا رعاشمو «راغص اننأ ىلع انيلإ

 نأ عيطتسن يك ةيادبو «ةعيرسو ةهفات لئاسم مهاضرو مهبضغو «مهؤاكبو

 انمهف دكؤنو ءاهيف مهشقاننو «مهرعاشم مهفتن نأ ايعامتجا ءايكذأ انءانبأ ئشنن

 !. فيك كربخأسو .. مه اهمهفن نأ مهألاو لب ءاه

 ةداعس «نزح «قلق) ةفطاعلا نم عون يأ انريغص نم رهظي اح ©

 ةفطاعلا كلت عم ابواجت رهظن نأ الوأ بجي (بضغ

 رهظنو ءاديعس ناك اذإ الثم مستبنف ةماعلا انتثيهو

 لؤاستلا مسرنو ءابضاغ وأ انيزح ناك اذإ ماتهالا

 يئدبملا ريغتلا اذه ءابرطضم وأ اقلق ناك اذإ ماهفتسالاو

 ءانبالل ةماه ةلاسر لسري نأ هنأش نم ةئيهلاو دسجلل

 رثأتيو «مهعم لعافتيو ؛مهب رعشي نم كانه نأبو «ةايحلا يف ندوجوم مهمأب

 . هب نورثأتي اهب ايبلسو ايباجيإ

 اذهف ءًايظفل هتغايصو روعشلا اذه ةمجرت يهو ةماهلا ةيئاثلا ةطقنلا ينأت ©2

 : هل لوقن (نيح اننأ ىنعمب «لفطلا ىدل رعاشملا موهفم مظنُي نأ هنأش نم
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 ثدح 'دق نوكي نأ ىسع اذام ءانيزح كارأ ىبيبح

 ثدح له ءأقلق كارأ .. ًاريخ : الثم وأ كدعسأ
 ج ©

 1 .ةسردملا يف ام ءىش

 ضعبو اهضعب رعاشملا نيب قرفلا نبالا نادجوب طخي نأ هنأش نم اذهف

 بضغلاو نزحلا كلذك «ةئيعم ظافلأو كولسو ةلاح اهل ةداعسلا نأ فرعيف

 . مهسيساحأو مهرعاشمل ينادجولا بيترتلا هبشُي ام ثدحبف ؛قلقلاو

 :لفطلا رعاشم لوبق 2

 مهفتن نأ وهو «هملعتن نأ بجي اننكل «نيبرملا نحن انيلع بعصي ءيش اذه

 وأ «ةسردملا ىلإ باهذلا دوي ال هنأ انربخيو نزحي دق الثم «ءىش يأ هاجت هرعاشم

 سلجن نأ بجي انه «همون دعوم يف شارفلا ىلإ باهذلا نم هدرمت انلعم بضغي

 .هبلطم مهفتنو هيلإ
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 : هل لوقت نأ ةيمهألا هه

 ًاتقو انعم سولجلا دوت كنأ مهفتأ انأ .. كشارف ىلإ باهذلا دوت ال تنأ

 ىلإ باهذلا لجأ نم ًاركبم ظقيتست نأ بجي كنأ ملعت تنأ نكل «لوطأ

 فردا

 هرعاشم نع ثيدحلل لوطأ تقول جاتحنس «هدرمتو هضفر رركي دق

 يف مانن نأ جاتحن اننأو قزأملا سفن هجاون اضيأ اننأ ثدحتن نأ اننكمي ءاهلبقتو

 نم ًاركبم ظقيتسن يك الثم اهبحن يتلا جم اربلا دهاشن نأ نود ًاركبم ام تاقوأ

 .انلغاشمو انلامعأ لجأ

 ًأجلن نأ لبق بجي اننكل «دعاوقلا ذيفنت يف ةمارصلا ىلإ ام تقو يف جاتحن دق

 نأو ءانءانبأ رعاشمل لماكلا انباعيتساو انمهفت ىلع دكؤن نأ هيديلقتلا انبيلاسأ ىلإ

 حصيال هنأل انإو .ههاجت انتهج نم اتنعت ينعت ال ةيرهوجلا ءايشألا هاجت انتمارص
 «لوألا ماقملا يف وه هتحلصم لجأ نم نوكي رماوألل هذيفنت نأو «حيحصلا الإ

 هرعاشم لوح رمتسملا انشاقنو «هعم انراوحو نبالا رعاشمل يئازعأ انمهفت نإ

 هلخادب ام جارخإل هلهؤيو «هحور تانونكم نع ريبعتلا يف ًاريثك لفطلا دعاسي.
 . هرعاشم ريوطتو ةيمنت ىلع هتدعاسمل ةصرفلا انيطعيو «رمتسم لكشب
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 كنأ وأ ءكفتاحل كنادقف ببسب ام دح ىلإ نيزح كنأ كريغصل فرتعت نأ

 هنأش نم اذه كرعاشم نع هعم ثدحتتو ءأديج ام ًائيش تزجنأ كنأل ديعس

 يطاعتلاو ءاهمهفو «نيرخآلا رعاشم ةمجرت يهو ةماه ةلحرم ىلإ نبالا لقني نأ

 نع هعم ثدحتن نأب «نيرخآلا رعاشم ةمجرت يف هدعاسن نأ كلذك اننكمي

 ببسب بضاغلا هابأ نع هعم نيثدحتت  ًالثم مأك  تنأف ءانم نيبيرقلا رعاشم

 فيكو- بألا يأ هروعش نعو «ةقيدحلا يف ءانبلا لماع هثدحأ يذلا لامهإلا

 انءانبأ ميلعت نع ثدحتأ انأ انه «هعم بواجتنو روعشلا اذه مهفتن نأ اننكمي

 اننأ هبنأ نا ًاضيأ بجيو «نيرخآلا رعاشم عم لماعتلاو مهفلل ىلثلا ةقيرطلا

 انءانبأ مامأ ةقفشلا رهظُنو ءًايفطاع نيدلبتملا نم ريثك انلوح نم ظحالن نأ بجي

 يذلا سرشلا قيدصلا نع ثدحتن نحن ؛ًاقح نيكاسم مهنأ نيدكؤم «مههاجت

 هناريج لاوحأ عم ًافطاعت يدبي ال يذلا راجلا نعو ءةسارشو ةظلغب لماعتي

 . مهيف هثرغ لواحنو انءانبأل هملعن ام مامأ ًاقئاع نولكشي نم مهريغو
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 :رعاشملا مهفتو كولسلا بقاع 4

 كتنبا فاخت وأ «ةرسيو ةئمي ءايشألاب يقليف هل كلامهإ نم كلفط نزحي

 طبضن نأ انه جاتحن «هيف غلابم عفترم توصب خرصتف زافلتلا يف ام دهشم نم
 ححصن نأ بجي اننكل «روعشلا مهفتن دق «ميلسلا لكشلاب ءانبألا رعاشم

 رعاشمب ةناهتسالا نم ريذحتلا ىلع ددشأ ءرركت ام اذإ بقاعنو لب ؛كولسلا

 يئابرهكلا ملسلا ربع دوعصلا نم كلفط فاخي دق ءاهنم ةيرخسلاو ريغصلا

 انه انيلع «ةدشب يكبتو هبحت ال بقلب دحأ اهدان ام اذإ كتريغص رثأتت دقو ءالثم

 معن «ةهافتلاو ةفاخسلاب اهايإ نيمهتم وأ «فوخ اب هايإ نيمهتم «هب نيهتسن الأ

 . امهرعاشم مهفتن نأ بجي اننكل ءامهكولس نع |مهعم ثيدحلا ىلإ جاتحن

 : ةماه ةدعاق

 يهو ءًاماه ًائيش اهمهفتو اهب ساسحإلا نأو ءرعاشم درجم يه رعاشملا

 مهفتن دق اننأ ىنعمب «ةايحلا نيناوقو دعاوق مامأ ًاقئاع لثمت ال كلذ مغر

 نزحلا اذه هكراشن دقو ءاهرسكي وأ هتبعل دقفي [نيح لفطلا ةساعتو نزح

 . اهرسكو هتبعل هاجت هلامهإ ةيلوؤسم نم هئافعإ ينعي ال اذه انمهفت نكل
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 | مدع نم ءيشب يفطاعلا ءاكذلا رمأل رظنت دق ..يبرملا يزيزع

 ةيهافرلا كلت نم ىلوأو مهأ وه ام كانه نأ ىلع وأ «ةيدجلا

 انءانبأ عم يفطاعلا انلصاوت نأ ىلع ديكأتلا بحأ يننكل ةطرفملا

 نأ ىلع نارداق ءفدلاو ةدوملا نم رسج عنص يف ةريبكلا انتلواحمو

 > 0 مارتحالاو مهافتلاب ةئيلم «ةعتمم ةيبرت ىلإ قيرطلا ادهمي
 هنالهؤي يسفنو يفطاع طابضنا كلتمي ئرما ءاشنإو >

 . اهيف ام لكب ةايحلا عم لماعتلل "يب
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 ١ يرطف رمأ ءاكذلا نأب نيلئاقلا نيب امدتحم لدجلا لاز الو

 نأ نودكؤي نيذلاو «هيف ريثأتلا وأ لخدتلا اندحأل نكمي ال

 انءانبأ ءاكذ نم ديزن نأ ىلع نيرداق اننأبو «كلذك سيل رمألا

 | وه ًاقح هيف اوفلتخي ل ام نكل ءءاكذو ةهابن رثكأ مهلعجنو

 عفرن نأ عطتسن مل نإو ىتح  نيبرملا رشعم  اننأ ىلع مهديكأت

 .! هئادأ نيسحت ىلع نيرداق اننإف انءانبأ ىدل ءاكذلا بسن نم
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 ئيس لكشب هعم لماعتت نأ يفكي ءايرقبع ىتح وأ ءايكذ لفطلا ناك امهم
 قالطنالاو زيمتلا ىلإ هوعدي ام لك هيف لتقت يك

 ءاكذلا عضاوتملا نبالا يف ينبت نأ كنكمي كلذك

 ةردقلاو «يلاعفنالاو يحورلا هنازتاو .هسفنب هتقث

 ًاصخش هنم عنصت يك رارصالاو ةلواحملا ىلع
 !.. احجان

 مهطابحإ نكمي ال «ةيرقبع تانيجب اودلو رشبلا نم ةئف كانه نأ نمؤأ

 نكل «مبم ءاقترالا نكمي ال ًادج ةعضاوتم تايلقعب اودلو نم كلذك كانهو

 ةبسنلا (منيب 2 لا ةبسن لاح يأب ىطختت ال ةياغلل ةليئض ةئف كاذو اذه

 . ! مارجإلا وأ ةيرقبعلل عيراشم مه ةيقابلا ةقحاسلا

 كرادم ةيمنت اننكمي انءانبأ عم انلعافتو اندوهجم مث هتيانعو هللا قيفوت دعب

 يف داهتجالل ةمزاللا تاودألا مهئاطعإو «مهسفنأب مهتقث لدعم عفرو ءانءانبأ

 . ةايحلا

 بطلا ةيلكل ةعباتلا تافاشتكالا ثدحأ تدكأ ًارخؤمو 1

 جضني ال لفطلا لقع نأ 1701.۸ ةحصلل ةيموقلا دهاعملاو ى 1 /

WWW. ibtesama . com Fxclusive 



 ام ءاهدعب ام وأ ةرخأتملا ةقهارملا تاونس يف الإ الماك ًاجوضن

 . انءانبأ تاردق نيسحتل يفاك تقو ةمث كانه نأ ىلع دكؤي

 يذلا لفطلا نأ وهو ًادج ماه رمأ ىلع دكؤت سفنلا ملع سرادم نإ

 ةلوفطلا مايأ ةلئافتمو ةديجو ةزيمتم تايركذب ظفتحب

 ةميظعلا تاوطخلاو تازاجلالاب ًالفاح ًالجس كلتميو

 يف يويحلا هجامدنا ةبسن نوكت ةيتايحلا وأ ةيسردملا ءاوس

 انيلع عقي هنأ ينعي ام «حاجنو ةيباجيإ رثكأ ةايحلا ةكرعم
 زيفحتلا لالخ نم «ةديجلا ةنسحلا ءايشألاب انءانبأ ةركاذ ءلم يف ريبك ءبع

 ميلس لكشب مهتدعاسمو ءاهيلع ديكأتلاو ةنسحلا ءايشألا راهظإو «عيجشتلاو

 . مهرغص يف اهنولباقي يتلا تاوبكلاو تابقعلا يطخت ىلع

 ؟.. اهب اولخي امدنع هسفنل لوقياذام كلفط بم

 نم برن امدنع ءاهب ولخن امدنع انسفنأ عم ثدحتن انلك

 ي اهحدمن «ابر اهفنعُت ءانتاوذ قئاعُتو ءةيجراخلا تاوصألا

 || ازازئمشاو اهرك اهظفلن دق ءاهيلع ينثن وأ اهمولن دق ءابر

 1 .. ةدؤتو فطعب اهيلع ونحن دقو

 ا
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 ًايباحيإ ابر هايبلس ًاثيدح نوكي ابر ءمهسفنأ عم نوثدحتي كلذك انؤانبأو
 ابر .. ةمئاشتم ةئيزح لئاسر ابر :ةَجهبُم ةديعس ةلئافتم لئاسر تناك ابر

 . اوجهتياو ءاهب اورخف ابرو ءمهسقتأ نأش نم اوللق

 ةوسق وأ «فافختسا هيف ايبلس اثيدح انءانبأ عم ثدحتن امدنع ©

 رعاشملاب مهؤلمن اننإف ا ا تاراشإلاب ءيلم وأ

 . اطبخ ًايبلس ًاثيدح يبلسلا مهثيدح يلاتلاب نوكيف «ةيبلسلا

 عيجشتلاب ائيلم ايبا ًاثيدح مهعم ثدحتن امدنع سكعلا ىلع هي

 مهبهاومب انزازتعاو «مهب انتقث ىلع تادكؤم هب «زيفحتلاو

 لعجت ةيباجيإ ةقاطب مهلخادب رعاشملا نازخ ألمن اننإف ,مهتاردقو

 .. ًاديعس ًالئافتم ًايباجيإ يسفنلا مهثيدح

 ةلص كاته نأ ىلع تدكأ ةيملعلا ثاحبألا نأ كلذ ىلإ فضأ

 ةلاح هعبتي يبصع رتوت يأ نأو «ةيبصعلا ايالخلاو ةيعانملا ايالخلا نيب ةقيثو

 مايأ ءرملا باتنت يتلا نايثغلا تالاح يف حوضوب اهارن ةبرطضم ةيحص

 . داهجإلاو «عادصلاو ءةدعملا ملأ كلذكو «ناحتمالا
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 انئاملكب .هسفنب لفطلا ةقث زازتها ىلع دعاسن ةريثك تاقوأ يف اننأ مؤملا

 مهئاطخأ عم ةوسقب لماعتلاو ؛مهتاوذل اندلجو «مهعم يساقلا انكولسو

 ةيدسجلاو ةيسفنلا مهنلاح ىلع ءيس رثأ هل نوكي امن «ةيساردلا مهتاوبك وأ

 مهعضو روهدت يف كلذ دعب ببستت «نايسنلاو زيكرتلا مدع نم ةلاحب مهبيصيو

 دجي نأ ىلإ يدرتملا لكشلا اذهب ةلجعلا رودتو «يحصلاو يسفنلاو يساردلا

 . سفنلاب ةقثلا مادعتاو سأيلاو طابحإلا نم ةبعص ةرئاد يف مهسفنأ انؤانبأ

 !.. خُملا ليغشت

 لمعلا ىلع بظاوتو «بردتت امدنع «مسجلا يف ىرخأ ةلضع يأك اناهذأ

 , ناهذألا انيب «لعافتو ةنورم رثكأ نوكت يمويلا

 ةبوعص دجت اضيأ ةلوسكلا تالضعلاك ةلوسكلا

 نأ .انءانبأل ةينهذلا ةردقملا عفرل قرط نع ثحبن

 ةلضع ليعفت ىلإ مهعفدنو «يموي لكشب ةينهذلا مهتقاط ليغشت ىلإ دمعن

 : اهنم ركذأ ؛ةماه قرط ةدعب نوكي كلذو «جاتنتسالاو ريكفتلا
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 مغرلاب .دهجلاو ةفشملاو بعتلا نيرق هنأب نظي «لؤاستلا نم فاخي ضعبلا

 ف ةرم ٣ يلاوح ميركلا نآرقلا يف تدرو اهتاقتشمو لأس ةظفل نأ نم

 .ةفلتخم عضاوم

 لقعلا لوصو وحن قيرطلا وه لؤاستلا نإ
 لعافتلاو مهفلا يف هتاردق ىصقأ ىلإ يرشبلا

 مهملعُت نأ بجي كلذ ىلع انءانبأ يبرن نأ بجي |

 ليغشتل ةميلسلا قرطلا مث نمو هلاؤسلا نف يف
 .تاباجإلا ىلإ لوصولل ثحبلاو نهذلا

 ةريحلاو كشلا ىلإ هعفديو ءانم ءرملا عم دلوي يرطف دادعتسا لؤاستلا نإ

 لؤاستلا ىلع ةموادملاو بيردتلابو «ةقيقحلا نع ثحبلا لجأ نم مئاق وه ايف

 نيذلا انءانبأ كولس يف حوضوبو هارن يذلا كلذ ءلوضفلاب ىمسي ام نوكتب

 هذه تبكب  فسألل موقن نأ لبق «مهب طيحملا ملاعلا لوح مهتالؤاست عطقنت ال

 لقعلا بيصي امم «شاقنلل ةلباق ريغ تاملسُمو «ةبلعُم تاباجإ عضوب ةعزنلا

 عم تضراعت نإو ىتح ةثوروملا تالسملل مالستسالا ةلحرم ادبتو ءأدصلاب

 . نيدلا حيحصو لب «ركفلاو لقعلا

 سس
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 :لوأب الوأ انءانبأل ركفلاو لقعلاب ةصاخلا تاعانقلا حيحصت (2])

 هرغص نم كردي نأ بجي لفطلا نأ انه دصقأو

 هناحبس هللا نم ىربك ةمعن يرشبلا لقعلا نأ

 نوكن حيحصلا لكشلاب هانلمعتسا ام اذإ «ىلاعتو

 اهيلإ لوصولا  همسا لج. انديري يتلا قئاقحلا ىلإ لوصولا نم رثكأ انبرتقا دق

  مهمامأ ىلجتت نيذلا ؛ءاملعلا مه اناميإو ةيشخ هدابع رثكأ نأ هللا انهبت كلذلو

 ًايرقبع ناك امهم لقعلا نأ ًاضيأ انءانبأ ملعُتو «هللا ةمظع- ملعلاو لقعلا لضفب

 نوكن نأ انيلع بجي هنأو «هتمظعو هتردقو هللا ملع مامأ ءيش يواسي ال هنأ الإ

 طيسب ءزج يه اهيلإ انتلصوأ يتلا انتيرقبع نأ نينمؤم «ةقيقحلا مامأ نيعضاوتم

 .هملعو هللا ةردق نماذج

 :نهذلا لغشُتو ءاكذلا يمنت يتلا باعلألا داتعا (3])

 لمعي يك نهذلا دعاست اهنيعب باعلأ كانه

 ةعطاقتملا تاملكلا  لزابلا  وناكيملا » اهنم ءطشنيو

 رمع ناك اهم ««ةيضايرلا زاغلألا  جنرطشلا
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 نم هرمع عم بسانتت باعلأ دجتس ثحبلاو ريكفتلاو دهجلا ضعبب كلفط

 . ىرخأ ةهج نم ةيئارشلا كتردقمو «ةهج

 لفطلا ءاكذ ةيمنت يف ةماحلا بيلاسألا رثكأ دحأ

 .حيحصلا ريكفتلا قرطو «تاراهملا هميلعتو

 ًارفوتم راص ابر ةمولعملا ىلع لوصحلا نإ
 3 . ةيئاضفلا تاونقلاو تنرتنالا اهنم ةريثك بيلاسأب

 2 رثكألا ةمولعملا يطعت اهنوك يف فلتخت ةءارقلا نكل

 انتردقم يمنتو «ليلحتلا ىلع ةردقلا انيطعت اذه قوفو ءًاقمعت رثكألاو ةقث

 هنإف ؛ةقوشملا ةروصملا صصقلا ةءارق يف أدبي امدنع كنبا ءةيركفلاو ةيوغللا

 ةروصملا صصقلاب فختست ال «يعولاو ةفرعملاو ةفاقثلا قيرط ىلع همدق عضي

 ةءارقلا ملاع ىلإ كدلو قيرط اهنأ كيفكي «ةرشابملا ةدئافلا نعاثحب اهيف بلقثال

 . ليلحتلاو ريكفتلا ىلإ يسيئرلا هلخدمو

tat, 
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 :ًادج ماه ءاذغلا 5)

 ىلع ريبك لكشب رثؤي ءاذغلا نأ ىلإ هبتني ال ضعبلا
 .ةميلس ةينبب مهعتمت ىلع ًالضف «ةينهذلا انءانبأ ةردقم

بع اوقلطأ امدنع اندادجأ اوغلابي م
 :ةرا

 يللا مسملا يف ميسا قع
 وضع نع ةرابع وه ناسنإلا لقع نأ ىلع نودكؤي مويلا ةيذغتلا ءاربخف

 (مدلا ركس ) يرودلا زوكولجلاب مئادلا دادمإلا ىلع دمتعي وهو «طاشن هل

 رايخ لضفأو «ةيفرعملا ماهملاب مايقلا لجأ نم تارديهوبركلا يف دوجوملا

 ارظن تاورضخلاو ةهكافلل ةلماكلا بوبحلا يه ةينهذلا ةطشنألا زيفحتل

 يمحت يتلا ةدسكألا تاداضم نم اهرابتعاب تانيماتيفلا نم يلاعلا اهاوتحمل

 تايركسلاو نوهدلاب ةئيلملا ةيذغألا نم ةيحصلا ريراقتلا لك رذحت اك «خملا

 . تاغبصلاو ةيعانصلا ناولألاو

 ثدحتت يتلا بتكلا ضعب ةءارق وأ «تنرتنالا ةكبش ىلع طيسب ثحبب

 اوعتمتي يك انءانبأ اهجاتحي يتلا ةماهلا ةيساسألا تانوكملا دجتس ةيذغتلا نع

 . زيمتم ينهذ ءادأو «لضفأ ةحصب
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 مهئادأ طيشنتو ءانءانبأ ءاكذ ةيمنت يف ماه لماعك ةضايرلا ةفاضإ اننكمي اك

 . يركفلا

 اهل ةديجلا ةيرسألا ةئيبلا نأ ىلع ديكأتلا بحأ ريخألا يف

 قلأتلاو عادبإلا مث نمو «ءانبألا ةيسفن رارقتسا يف رحسلا لماع

 ةداعسلا حور هيلع بلغت ئداه لزنم يف أشني يذلا نبالاو
 | نم ربكأ ةيلقعلا هتاردقل هلالغتسا ةبسن نوكت يرسألا ءفدلاو

 اذإ بجي اننإف هيلعو ,ةككفم ةرسأ وأ ةئيب يف نوأشني نم هربغ
 انتفالع ىلإ هبتنن نأ نيزيمتم ءانبأ ئشنن نأ انببحأ ام يف

 طوغضلا ىوتسم قوف امئاد اهلعجنو «ةيجوزلا ”
 .ةيمويلا مومهلاو ير
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 ةيبرتلا تادرفم نم اسبل خارصلاو بضغلا 7

 | خارصلاب ةطبترم ًاليوط ًادمأ تلظ ةيبرتلا نأ نم مغرلاب
 ٠ ىلع تدكأ ةثيدحلا ةيبرتلا بيلاسأ نأ الإ ءيلاعلا توصلاو

 مهسوفن قزميو «ءانبألا ىلع رمدم رثأ هل يلاعلا خارصلا نأ

 .نبج ةعطق يف نيكسلا اك ًامامت مهحاورأو
1 
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 انسفنأ دجن دقو «ةبلقتم ءاوهأو «ىتش رعاشم انكلمتت رشب  نييرمك  اننإ

 رعاشملا انفطختت «نيكبترم ةرسألاو لمعلا طوغض تحتو ةريثك تاقوأ يف

 .! هنم برهم الو لوبقم

 نيلوؤسمو الو «نيطبضنم ريغ سانأ نوكن نأ لوبقم ريغلا ءيشلا نكل

 ليكشت ةيجازملا انتلاحل كرتن نأ لوبقم ريغلا

 مههوجو يف خرصنف ءانءانبأ تس و

 هفات ءيش ىلع مهبقاعنو «نيبضاغ اننأل طقف

 ءوسأ برضنو ؛ةهج نم ًايتايح ًارتوت عنصنف «ةئيس ةيجازم ةلاح يف اننأ درج

 . ىرخأ ةهج نم سفنلا ىلع ةرطيسلا يف ةلثمألا

 ريصلاب ىلحتن نأ ىلإ جاتحن ءراغصلا انءانبأ هاجت ةيلوؤسملا قلطنم نم اننإ

 راغصلا نم ًابرق رثكأ كنوكل ًارظن «لوألا ماقملا يف مألا يتزيزع كثدحأ

 .تقولا نم ربكألا ءزجلا مهعم نيضمتو

 لقلت يتلا مومهلاو طوغضلا مجح ًاردقُم «بألا يزيزع كثدحأ مث

 .كلهاك
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 نمو «راغصلا يعو لكشت يتلا يه انتالكو انكولس نأ دكؤأ يننكل

 ببسب وأ «مهئاطخأ ببسب ءاوس «نيحو نآ لك يف مهيف رجفنن نأ ةروطخلا

 . اهب رمن يتلا ةيتايحلا طوغضلا

 . !؟ انءانبأ ءاطخأ نم بضغن الأ بجيااذامل هم

 نم نحن اهانيعو رطأ يف انراغص سبجن نأ نكميالو

 باوبأ نوقرطي راغصلا نإ «ةمكارتملا براجتلاو ةربخلا

 نم «للزلاو ءأطخلاو «بيرجتلا لالخ نم ريبكلا ملاعلا عك

 انقح نم سيل هنأ ديب «يعونو «ححصنو مهف نأ انبجاو ]

EREلعرب يقفز  
 .! نكاس ئداه انريغص ناك ام اذإ انقلق نع برعن نأ بجي سكعلا

 قيعي ام اذهف ؛لافطألا تبك ةروطخ ىلإ بهذ نم سفنلا ءاملع نم كانهو

 يتأيف ؛قئاعلا بيغيو زفاحلا دجي منيح ةأجف ومني دق يذلاو «مهومن بعشت
 مهراعأ نم ةمدقتم تارتف يف ءانبألا نم ًايكولس ًابارطضا دجنو ؛ةدع رطاخمب

 . ةقاعإلاو تبكلا اذه ةجيتن
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 ءينلا ةيؤر ةلاح يف الإ ؛كولسلاو لاعفألا نم حيحصلا انؤانبأ كردي نلف

 قيرط نع ىلوألا هروهش يف ماعلا فشتكي وهو كريغصل رظنا «ئيسلا خئطاخلا

 مهفُي له «كردُيل سملُي نأ ىلإ جاتحجب . راغصلل ةبسنلاب  يعولا نأ كردتل ؛مفلا
 .!؟ ملعتلا ةجحب نوئطخي ءانبألا كرتن نأ اذه يمالك نم

 فنعلاو ةوقلاو ةدشلاب مستن الو «مهأطخ مهفتن نأ بجي

 انرودب موقن نأ بجي اننأب الو ءءاطخألا هذه هاجت خارصلا وأ

 أطخلا ححصنف .داشرإلاو ميوقتلا سسأ ىلع ىنبي يذلاو يوبرتلا

 .ءودهو فطلب انتاربخ نم مهيطعنو «باوصلل مههجونو

 نأ ىلإ ةجاحب سيل ءاطخألا لك يف عقي نأ ىلإ لفطلا جاتحي

 ثدح ام اذإ نكل ءامهءوس كرديل مقلعلا قوذتيو رانلاب عسلي

 ةبرجتلا كلت نم ريغصلا ديفتسي يك ؛موقثو هبننو ملعُت نأ بجيف
 . ةدافتسا لضفأ انلو هل ةلؤملا
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 ةيدام وأ ؛ةيعاتجا وأ «ةينهم وأ «ةيلئاع وأ «:ةصاخ فورظ ءاهنم ءارب مه

 .صخش يأ نم ريغص ولو أطخ يأل نيبعوتسم ريغو «نیرتوتم انلعجت

 ا تاو وخ برا انج نم يب ديش اا بيل

 نينئمطم نحنو «نيكاسملا هجو يف ةيبلسلا رعاشملا نم توبكملا جارخإ لهستسن

 ءوسلا ةياغ يف ًارثأ عنصي نأ هنأش نم اذهف مهلاعفأ دودر نم نمأم يف اننأ ىلإ

 . انلافطأل ةبسنلاب

 دعاوقلاو ءانتينرت قرطو انسفنأ عجارن نأ ىلإ جاتحن نيذلا

 ..اننيعأ ةرق:عم لماعتلا يف انمكحت يتلا
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 انكولس ليدعت نم ديعنو «مهفتسنو «لأسنو أرقن نأ ىلإ جاتحن نحن انه

 نأ بجيف  رابكلا اننأل  اننأب نظلاو ءدانعلاو ةرباكملا يف طقف بيعلا «مهعم

 . ىوكش وأ رمذت امنود ءانتارارقو انتايكولس عيمج لبقتت

 مهتعنن نأ ءرخآلا ىلع اهتالكشمب يقلت يتلا ةودقلا هيوبأ يف یری ال يكو

 نم رغص وأ ربك ءزج لمحت اننأب انملع عم  نوئطخملا مهدحو مه مهنأب ئاد

 سلجا ؛ةيبلسلاو ؛ةيلوؤسملا لمحت نم برهتلا بيلاسأ مهيف عرزي  أطخلا اذه

 ريثك يف كنأ دجتسو «كريغص عم ككولس عجارو «بألا يقيدص كسفن عم

 ةرم مك «ةيلاغلا مألا اهتيأ تنأو ؛هباقع وأ هخيبوت يف ًالاظ تنك نايحألا نم

 صاصتقالا يف يلاعلا كتوصو ةئيسلا كرعاشمل نانعلا تكرت دقو اهنيركذنت

 ضعب يف انباتنت يتلا راجفنالا تالاح يف رظنلا ديعن نأ لمآ «كراغص نم

 .تاقوألا
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 ..لاؤس و

 وأ ةيوبرت ةليسوك هدمتعن امدنع يلاعلا توصلا نأب يتديس كبيجأو ل

 مهسفنأ نع ريبعتلا يف قحلا مهل نأ انءانبأ ملعن رخآب وأ لكشب اننإف «ةيميلعت

 يتلا ةقيرطلا رابتعالا يف عضولا نودو «تناك ةليسو يأب نوديري ام لوقو

 حيحصلا بناجلا يف تنك ام اذإ" !.. هكلمن يذلا قح ا نع وأ ءانيأر نع اهب ربعن

 كتوص عفرا «سيساحألا وأ رعاشملاب يلابت ال ءرخآلا بناجلا يف مه نم رمدف

 . "!.. ميحجلا ىلإ رخآلا بهذيلو ؛كلخادب ام لق .كبضغ ثفنأ

 له «مألا يتزيزع كئانبأ يف هيئرغت نأ ًاقح نيدوت ام اذه له
 ..!؟ ةايحلا ىلإ اهاسرإ نيدوت يتلا كتلاسر يه هذه

 .ال ..يه كتباجإ نوكت نأ لمآ

 0 مسا
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 ؟؟!! لعفأ اذامف .. نونجلا ىلإ يننوعفدي يئانبأ ب

 ديعب دح ىلإ ةلئافتم ةباجإ يه رعاشملا مظك ةلوهس دكؤت ةباجإ يأ نإ

 ءامكحلاو ةفسالفلا هيف راتحا رمأ وه هرعاشم ىلع انم ءرملا ةرطيس نأل كلذو

 نم هيف وعضوو «ثادلجملاو بتكلا نم تاما هيف اوبتكو «سفنلا ءالعو

 . ريثكلا ءىشلا تايرظنلا

 اذه ةروطخب ةعانق ءانب ىلإ الوأ جاتحي كولس يأ ىلع ةرطيسلا نأ ىرأ انأو

 يتايحلا انبولسأ وه اذه نوكي نأ نكلو «تقولا ضعبل ائباصعأ دقفن دق «ةرم

 . أطخلا وه اذهف

 ًايفظاعا طيش يم هنأ له انيس كامي طيس ةو

 و ت ال1

 أطخ يف عقو وأ ؛لفطلا اهيف كزفتسا يتلا تارملا ددع ىلإ رظنتف هي

 لاعفنالا كبلغ ةرم مك: ديدش زيكرتبو ملقلاو ةقرولاب- ټو 9

 ةبسنلا نأ تدجو ام اذإف «خيبوتلا يف تددشت وأ «تبقاع وأ «تخرصف
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 رشع لصأ نم تارم نامث يف فرصتلا نسح تنك كنأ يأ)

 يف عضن نأ بجي اننأل كلذو ءام دح ىلإ طبضنم تنأف (تارم

 ئيس رثأ كرتب ةيفاك اهيف رجفنت يتلا ةدحاولا ةرملا نأ انارابتعا

 .ءودهب اهيف لماعتت يتلا ةرملا نم لوطأ ةرتف

 ةرعاشم ىلع هترطيس لدعم نوكي نأ ةبضنملا ةيصخشلل ىثملا ةبسنلاو

 وه روسيم رمألا لعجي امو «لايخ ةمث  ينوقدص رمألا يف سيلو 2/95 يه

 دارفأ نيب حضاو لكشب انتقالع مكحت يتلا دعاوقلا عضو

 هجاحب نوكن ال اننإف دعاوقلا انمكحت امدنعو «ةرسألا

 رطألا ةعومجم دعاوقلاب دصقأو ؛ديعوو خارص ريثك ىلإ

 اهبو اهقفو لماعتلا يف. ءانبأو نيدلاو . ًاعيمج قفتن يتلا لاعفألاو تايكولسلاو
 . اهتفلاخ وأ اهقرخ مدعب دعولاو

 .. اقحال كعم ثدحتأس دعاوقلا عضو ةيفيك نع 4

6 

WWW. ibtesama . © Fxclusive 



 لاح كظيغ ملكك 4 كرعاست ةبسفن نيام ةدعب كربخأ آلا ينعد

 : بطقلا

 :لق ءاهتثارق يف أدبتو ؛كيلع ةيبلسلا رعاشملا لوخد بقارت نأ دصقأو

 نيطايشلا ءالؤه ينعفديس «يتوص ولعيس «بضغأس نأ نآلا ..اه"

 يناعأو «ةيناث رجفنأس له «يتوص الع دقل .. مممأ" «"ةمزأ عنص ىلإ راغصلا

 ."بضغلاو قيضلا نم راهنلا ةليط

 ام ىلإ اهبتنم كلعجي نأب ريدج «يلاع توصب كرعاشمل كتئارق

 يف ءكلستس قرطلا يأ كسفنب ددحتل ةصرفلا كيطعيو «هيلإ رجنتس

 ةرتف دعب يننكل «ةيلايخو ةفيخس اهارأ تنك ةقيرطلا هذه يقيبطت ةيادب

 تدعو «تمستبا ام ًاريثكو «ةفارطلاو ةيرخسلا نم ءيشب اهسرامأ تأدب

 .ةيعيبطلا يتلاحل ةيناث يجاردأ

 :ةيدسجلا كتيعضو ريغ

REE 

1 
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 كمسج يف نيلانردإلا راشتنا اهنم .كمسج باتني ريبك يجولويسف ريغت

 "لحلاو ريكفتلاب صاخلا ءزجلا" خملا يف مدلاو نيجسكوألا بوسنم ةلقو
 يف أدبتو «"عافدنالاو ةيئاودعلاب صاخلا ءزجلا "مسجلا تالضع يف رشتنيو

 .ئبس كولس يأ جاهتناو «يناودع ظفل يأ قطن

 للخلا جلاعت هبضغلا ثودح لاح ةيمهألا ةياغ يف ةيجيتارتسا هل لي يبنلا

 ...بضغلا لاح ءرملا ةيصخش يف سفنلا ملع هرهظأ يذلا

 : ه8 لوفي

 بضغلا هنع بهذ نإف «سلجّيلف مئاق وه و مكدخأ بضغاذإ ')

 ( ( .عجطضيلف الار
 ىلإ ئيسلا يسفنلا دادعتسالا نم كلقني نأ ىلع رداقو ماه رمأ ةئيهلا ريبغتف

 .هنازتاو هتيفاع ةداعتساب كلقعل حمسن ةرتفل لقألا ىلع ارتوت لفأ رخآ لاح

 : راوحلا ليجأت 0

 وه راوحلا ءابنإف «ثيدحلا ءاهنإ وأ «بضغلا امإ تارايخلا تناك ام اذإ

 .لضفألا
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 ًادعوم يطعت نأ ديجلا نم ءنآلا رمألا اذه يف ثدحتأ نل :مزحب لق

 يتلا ةلحرلا صوصخب ثدحتأ نل :لوقت نأك «ثيدحلل

 دوأ ال ًاوفع :وأ «ءاشعلا دعب ينثدح ءنآلا اهيلإ باهذلا دوت

 هنع ثدحتن نأ نكمملا نم ءنآلا عوضوملا اذه نع مالكلا

 .ثدحتن نأ نكمي يديب يتلا لامعألا ءاهنإ نم غرفأ امدنع ءًاقحال

  هنأل كلذو ؛قالطإلا ىلع ةيناسنإلا رعاشملا ءوسأ دحأ يئازعأ بضغلا

 طغضلاب كتباصإو «كتيسفت ريمدتو «كحور ماهتلا ىلع رداقلا هاوس سيلو

 هرارضأ ىلإ ةفاضإلاب ءءابطألا اهنع كربخي ةريثك ةيدسج ضارمأو ركسلاو

 هئاطعإو «هيلإ رتوتلا ةلاح ريدصتو «لفطلا ةيسفن ريمدتك ىرخألا ةيوبرتلا

  اهيف مكحتلاو هرعاشم ةرادإ يف ئيسلا جذومتلا

 اذه اننمز يف . انءانبأ عم لماعتن نأ هرطخلا لك .. هب

er 4توصلاو «رماوألا ثيح ثيح «ةيضاملا نورقلا  

 . رمتسملا رتوتلاو ؛جنشتلاو «يلاعلا 1
 ج

WWW. ibtesama . com Fxclusive 



 تيبلا ىف دعاوقلا عضو ةيمها

 ةخسارو ةتباث ةيوبرت دعاوق ىلع موقت يتلا تويبلا

 راغصلا اهمرتحيو «رابكلا اهانبتي «عيمجلا اهعضو يف كراشتي

 رفوتو «ريبك ينادجوو يسفن مالسب عتمتت يتلا تويبلا يه

 يف نيبرملا نم ريثك اهيف رودي يتلا ةغرفملا رئاودلا اهدارفأ ىلع
 . مايألا هذه يف مهئانبأ عم مهلماعت
6 
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 ام كانه سيلف «ءانبألا ةئشنت يف اهتوقب نمؤأ يتلا دعاوقلا مهأ دحأ هذه

 دق عاق او یس وئام قو تادا یک كح مارا قرقأ وق

 ءيس وه امو نكم وه ام لجأ نم كارعو راجش الو «موب لك ةئجافم بلاطم
 . عونم وه امو زئاج وه امو

 ةو تاناموق حسا دماج اتاك تشل ةيوبزتلا دعاوقلاو

 دودحلا كلت اهنإ «ءانبألا ىلع ةطلسم تابوقع ةحئال الو تر

 ةلوبقم انتاعقوت لعجتف «تيبلا جراخو لخاد انكولس مكحت يتلا ةحضاولا

 . ةبراقتم ئاد ءانبأو نيبرمك اناؤرو

 نم دعاوقلا عضو نأ ىلع تدكأ ةربخلاو

 عم يبرم ا هيف كرتشي ءايئانث نوكي نأ لضفألا

 عم «رومألا ةفاك نأشب قافتالا متيو «نبالا

 نيذلا مه نيدلاولا نأ رابتعالا يف عضولا

 . هيلع قافتالا مت امل ةيئاهنلا ةغايصلا نوعضيو «ةريخألا ةملكلاب نوقلي

 تفلتخا دقو ام ةطقن مامأ فقنس ام ًاريثكو «ئاد ةيلاثم تسيل ةروصلاو

 وأ أدبم نع لزانتلا وأ يأرلا ضرف امإ «نيقيرط دحأ مامأ حبصنو ءانئؤارآ

 ىلع نيلوؤسم نيبرمك انيأر ىظحي نأ ةيمهأ ىلع ديكأتلل دوعن انهو «ةماه ةدعاق
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 بجو «ةلئاعلا ةلجع ريس يف مكحتن نم  رابكلا نحنف ؛ةلماك ةبيهو مارتحا

 . اهعم اوفلتخا نإو ىتح «راغصلا نم ةبيه تاذو ةمرتحم انئارآ نوكت نأ

 عضو يف انءانبأ عم كراشتن نأ بجي اذامل

 6 .؟ دعاوقلاو دودحلا

 ثدحتتل سلجن نأ ؛مهتابغرو مهقالطنال دودح عضو ىلإ نءانبأ عفدن اننأل
 هتدوع لبق ًءاسم هاطختي نأ بجي ال يذلا ددحملا دعوملا نع مهي 5

 "نشيتس يالبلا" بعل اهيف هل قحي يتلا مايألا وأ «لزنملل #4 م
 عضول «مهلهؤن اننإف ءابنوديري يتلا ءايشألا نم اهريغ وأ = ىي --
 مهتابغر مامز كاسمإ يف ةمدقتم لحارم يف مهدعاست «نوديري امل ةددحم رطأ

 . اهدييفتو

 ةموهفمو ةلبقتم ريبك دح ىلإ اهلعجي ؛دعاوقلا عضو ين مهكارشإ نإف ءًاضيأ

 . ًاردانو ءابعص ًارمأ اهقرخ لعمر

 رظنلا ةهجو مارثحاو راوحلا موهفمل خسري مهعم دعاوقلا عضو نإف ,كلذك

 . حبحصلا ضوافتلا ةيفيك انؤانبأ ملعيو .ىرخألا
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 نكممو زئاج ءيش لك حبصيف ءانءانبأل دودحو دعاوق عضو مدع رطخلا نم

 .ءانبألا نهذ يف رضاح ريغ سفنلا طبض رمأ نوكيو

 | ةيساق ةفحجم دعارق عضو وه رطخألاو

 06 هيدلاو نم نبالل ةعقوتملا يه ( ال ) ةملك حبصتو

 طابضنالل لباق ريغ ءادرمتم الفط ةيساقلا ةملاظلا دعاوقلا عنصت بلاغلا يفو

 عونمملا» ةدعاق قفو ايس ًاطابترا هيدل عنبصت دقو ارس دعاوقلا قرخيام ًاريثكو

 همامأ سولجلا ريثك رتويبمكلا مامأ سولجلا نم هانعنم نم ىرنف «بوغرم
 اه امد ةيزاغلا كابور شلل ا لواطت هيلغانمرح نو

 ؟ دعاوقلا عضن ىتم 8:

 سلجن نأ بولطملا لهف «ماه رمأ ائتيب يف دعاوقلا دوجو 1

 يتلا دعاوقلا عضن يك ملفو ةفرو اورضجب نأ مهربختو ءانبألا عم .

 1 . ال نأ ةقيقحلاو ؛مهتايح مكحتس
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 عضو ةيمهأ رابتعالاب ذخألا يف أدين اننأ ىنعمب ءاهسفن ضرفت ةدعاقلا نإ

 , هل دودحلا عضوو هطبض متي نأ بجي ام رمأ نأ دجن امدنع ام ةدعاق

 مامأ سولجلا يف فرسم ريغ كدلو ناك اذإ

 مظنت ةدعاق عضن نأ بجي الف ءالثم زافلتلا

 ال كتنبا تناك اذإو ءزافلتلا مامأ سولجلا

 لماكبو اركبم وحصتو «مونلا دعوم يف رخأتت ١ ب
 لفطل ةدعاقلا دجون دق اننإ لب ؛مونلل ةدعاق عضول ةيمهأ كانه سيلف ءاهطاشن

 وه ةرشاعلا نأ قهارملا اندلول ددحن نأك «هكولس يف ام للخ ةهجاومل هنيعب

 مدع عم «تيبلا جراخ هيطخت ةلئاعلا دارفأ دحأل حمسن نأ نكمي دعوم ىصقأ

 ةجاح ريغب الصأ مهغأل ءانبألا نم نيرخآلا ىلع ةدعاقلا هذه ديكأتل ةجاحلا

 .اه

 فرطل ةدعاقلا سفن قرخب حامسلا عم فرطل ةدعاف عضن دق اضيأ 4

 يبصلل حمسن اهنيب «لزنملا جراخ ةنماثلا دودح يطخت نم تنبلا عنمن نأك «رخآ

 اهيخأ نع ةعاس ةرخأتم مانت نأ تنبلل حمسن دق اننأ اك ؛ةعساتلل رخأتي نأ

 ينمألا وأ يعامتجالا عضولاك «نحن اهحضون تارابتعا ىلإ دوعت انه رومألا
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 يتلا ةقشملا وأ هب بحرم ريغ ًارمأ ةنماثلا نع تنبلا رخأت نم لعجي يذلا الثم

 مونلا يف اليلق اهرخأت مغر ةطيشن هتخأ نوكت امنيب ظاقيتسالا يف نبالا اهيقالي

 قيبطت يف توافت وأ «زييمت دوجو ىلع ءانبألا فارطأ نم يأ رعشي الأ انه مهملا

 . دودحلا

 ةلاح عنصل اهئشنُت دعاوقلا نأ ىلع هيبنتلا انه ةيمهألا نم

 اهخيسرت يف أدبن اننإف اذل ءانثويب يف مالسلاو ءودهلا نم

 4 .يماسلا مهملا ضرغلا اذه يدؤت تناك ام اذإ

 دعاوقلا عضو صوصخب ةماه تاراشإ ¥

 اهنكل «ءانبألل ًاببحم ًائيش تسيل بلاغلا يف دعاوقلا نأ بعوتسن نأ بجي ٠ه

 ال نيطايشلاك ءانبأ نم رمذتلاو ءىوكشلاو خارصلا نم ًاريثك لضفأ

 RIILES دعاوق دعاوقلا حبصت يك تقول جاتحن *
 ام یسک تح انءانبأ دوعن ىثح اليلق بعتنس اننأ يأ

 ريخ «رمثملا بعتلا اذه رركأل دوعأ ءام ةدعاق وأ نوناقب مازتلالا ىلع
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 دعاوق نودب اهشيعن دق يتلا ةيوبرتلا ىضوفلا ببسب رمتسم بعت نم

 . مهكولس مكحت ةيوبرت

 دق اه :كئانبأل لوقت نأ ىنعمب «ةموهفمو اا لما 3

 مايأ ىتح بعللا اوسنا .دجلا ىلإ ايه «ةساردلا تأدب 3

 اننأل كلذو ءيقطنم ريغ رمأ ةقيقحلا يف اذه ءأ ةزاجإلا 8

 ةدم محل يزوريغ ءيث وغو  بعللا نع مهسيحتس

 دعب الإ بعل ال :نوكت ةدعاقلا نكلو ؛ةليوط روهش

 سيل ءالوبقمو ددم كبلط لعجا كلذك «تابجاولا عينج نم ءاهتنالا

 ضرألا ىلع باعلألا يمر ديرأ ال وأ ايقش نكت ال لوقلا يقطنملا نم

 دعب اهناكم كباعلأ دعأ ءكتوص عفرت ال ىلع ذيكأتلا اننكمي نكلو

 عئابطلل ةاعارم اهيفو ةلوبقمو ةموهفم نوكت نأ بجي رماوألا «بعللا
 . ةيسفنلا

 ينعأ ءاهب ًامازتلا صاخشألا رثكأ نوكي نأ بجي دعاوقلا ضرفي نم ٠

 يأل اهقرخب حمست الو دعاوقلا توبثل خسرت نأ بجي يبرمك كنأ
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 انسلف ءسكعلاب مهريخن نأ ىلإ اهب لمعلا رمتسيو «ةرم ةدعاقلا عضوت ٠

 لك مهجورخ دنع لزتملا ىلإ ةدوعلا ديعاوم نع مهرابخإ ىلإ ةجاحب

 .ةرم

 دعاوقلا ضعب طبرن نأ رخآو تقو نيب جاتحن دق ه٠

 بعلاب ازايتما هيطعي هتفرغل لفطلا بيترتف ءام زئاوجب
 حمسن يك طرش وه ظاقيتسالاو مونلا دعومب مازتلالا و «ةعاس ةدم

 دعي اذهف ءاذكهو «راهنلا لاوط اهتدج تيب ىلإ بهذت نأب ةريغصلل

 .بولطملا بيغرتلا عاونأ نم عونو ءانبألا دنع مازتلالل اهم ًازفاح

 ٩ ؟.. لعفأ اذام ,ةدعاق قرخ مت دقل

0 
 بقاعن نأ ىلإ جاتحنس ءام تاقوأ يف اهقرخ متي نأو دب ال . دعاوقلا

 :نيتطقنل هبنأ يننأ ديب ءدعاوقلا مارتحا متي يك فقاوم ذختنو

 :امهلوأ

 هأطخ ىلع نبالا ةبساحم ديجلا نم سيلف «لوألا أطخلا نع ىضاغتن دق اننأ

 رذع يأ اهيف لبقن نل ةمداقلا ةرملا نأ ديب ةرملا هذه هعدنس اننأ هربخنس «لوألا
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 : يناثلا ءيشلا
 نوكي نأ بجي لب «هيف ًاغلابمو ًالؤم ًايساق باقعلا نوكي ال نأ هبتنن نأ

 .أطخلا وأ للخلا عم ًايشارتم

 كنأ مهراعشإ ديجلا نمف ةدعاقلا قرخ دنع هنأ اك

 غلاب لكشب كلاعفنا راهظإ ديجلا نم سيل نكل .بضاغ
 صخشلا ىلع دان ءرمألا ىلع كترطيس مدعب مهراعشإ وأ

 (تففتا ام هيلع ررك «دعاوقلاب همازتلا مدع يف هبتاع «ىطخملا
 هعد «ةيلوؤسملا ردف ىلع نكي مل هنأب فرثعي هعد «هنأشب

 دهعتو ءاراذتعا هنم تدجو ام اذإ «ىرخأ ةرم ةدوعلا مدعب دهعتي هعد ءرذتعي

 ام قفو «هيلع ةبوقع عاقيإ وأ ءهنع وفعلا كنكمي ؛ةيناث ةرم دعاوقلا قرخ مدعب

 هتوخأ لخدُت وأ «كلاعفأ دودر يف غلابت وأ «ههفست نأ نم كرذحأ ينكل ؛ىرت

 ةحلاعم لعجا لب «هبيستو مهطابضنا ببسب هيلع هجح مهذخأب عازنلا يف ًافرط
 . لیوهت نودبو ءًابوسحو ءًاداج ًارمأ قرخلا اذه

 مقل ر
 و
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 باقعلا ةيجهنم .. الإو اهلعفإ 0

 همادختسا عيسن ام ًاريثك اننكل ماه يوبرت أدبم باقعلا

 ةميقب يعولا نأ ديب «هقيبطت يف ةغلابملاب وأ هيف نواهتلاب ءاوس
 يف ًاريثك اندعاسي نأ هنأش نم همادختسا ةيفيكو باقعلا

 ىضوفلاو طبختلا نم ريثك انيلع رفويو «نزتم صخش ةعانص

 . انءانبأ عم انلماعت يف
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 ! اهقيرط تلض يتلا ةعفصلا

 اهانمجلأف «ملاظلا ريدملا هجو ىلع طقست نأ بجي ناك يتلا ةعفصلا يه

 ألمي ظيغلاو لزنملل اندعو «بقاوعلا ةيشخ

 اندي اهب حيرت ةبيط ةصرف اهانيأرف ءردصلا

 ةجحب ريغصلا دخ ىلع اهانطقساف «ةلولشملا

 ىلع اهب يوهنل «ةأرجلا (هلبقو تقولا الو ظحلا انفلاحي مل يتلا ةعفصلا يهو

 نفاهك شت نآ انيازن كيفن زاخو نداسعلا عئابلاو ؛نعرألا قئاسلا دخ

 .! هيوبأ مرتجي ال ... يذلا لفطلا دخ

 قيرطو «ةبرطضم ةيدام فورظو «ىضري ال جوز نم لاعفنالا عومجم يه

 اهعضو نأ دجنف «ةقراحلا سطسغأ سمش يف لمعلل بايإلاو باهذلا يف ساق

 !..ةنؤم فخأ .. انرودص يف جومي امع ثيفنت يبصلا دسج ىلع

 نكأ ل ىنلا ةلاضلا تاعفصلا كلت نم ًاضعب ىنلان دق ىننأ ةيقيقحلا يف

 يننأبو «ماري ام ىلع سيل ام ايش نأ رعشأ تنك طقف ءايقطنم ًاريربت اهل ىرأ

 يسفنلا عضولا بقارأ تنك طقف «باقعلاو أطخلا نيب طبرأ الأ دوعتأ نأ بجي

 !.. مداقلا باقعلل يسفن دعأ يك «يدلاول



 رکن الو ,يقالأ امم ًاريثك بهذُي نأ ىلع ًارداق ناك يبأ نانح نأ رکنآ ال

 ًاكاردإ رثكأ ينلعج ةوبألا بابلج ءادتراو دعب ايف . هناكم يفوقو نأ كلذك

 يك يريكفت يف رظنلا ديعأ نأ ىلإ ينعفد اذه نكل ؛كاذنآ هكولسو هرعاشمل

 سقرلاو لقرلل ارم مهداسبلا نم لعجأ الأو بيصلا سفن ينانبأ بدأ

 . تامكللاو عفصلاو

 يوبرت أدبم نوكي نأ لبق ةيويند ةدعاق باقعلا نإ

 ةبرقعلا رادقم مهكولس يف ًاريثك مكحتي ءراغصلا لبق رابكلاف

 تابوقعلا تناكف ءام رمأب نايتإلا لاح يف مهيلع عقتس يتلا

 يتلا ءايشألا دحأ «لمعلا تاحئالو «ةيرورملاو «ةينوناقلا

 . اينمدبال ل اناا يدك ةر لار باقعلا ءوهفسلا خسرت

 هعسا لج انير لبق نم تعلشأ دق رانلاو + ىلإ رفآ تاقعلا فإف اذه قرفو

 . ملؤمو ساقو ءيس هدرم للخلاو فارحنالا نأ مهل دكؤيو «هدابع اهب بهريل

 انءاثبأ كولس ميوقت لاكشأ نم لكشك باقعلا نع ثدحتتن امدنع اننإف اذل

 مهئدابم ةماقتسا فقوتي هيلعو «قمعلاو ةيمهألا ةياغ يف رمأ نع ثدحتتن اننإف

 . مهكولسو ؛مهراكفأو
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 لعف ةدر ناك وأ ءهيف ًاغلابم ناك اذإ الإ ارش سيل باقعلاو
 ê . ردصلاب موتكم بضغ نع ًاسيفنت وأ ءةيئاوشع

 ةرئاد يف اونوكي نأ ىلع انءانبأ دعاسيو «ةيبرتلا لاكشأ دحأ لفطلا بيذهتف

 وأ «زايتما دقفب نأك ءاوسو ؛مهيلع ةبوقع لازنإ ةلاح يف ىتح «ريدقنلاو بحلا
 ىدعتي نأ ءأطخلا لك .. أطخلا هب سأب ال لداعلاو بيرقلا ملألا نإف «خيبوت

 بحلا رعاشم بايغب هبقاعنف ءانءانبأ هاجت انرعاشم سميو ةرئادلا هذه باقعلا

 . لوبقلاو

 انمد امف ءاهتفرغ لخاد ةاتفلا يكبت وأ ءنبالا نزحي نأ ةلكشم ال ..معن

 تابدنلا نإف .يظفل وأ يدسج كاهتنا ثدحي ملو ءانباقع يف نيفرطتم ريغ

 . اغيرس مكتلتس ةيسفنلاو ةيفطاعلا حورجلاو

 يف فيعض «هئاوتحا ىلع ردقي ال «هنضح نع ًاديعب هريغصب يقلي انضعب
 ضفر وهو هدلو ةيبرت يف قرطلا رطخأ دحأ ىلإ فسألل أجلي هارن اذل «هبيذهت

 رمدي هنإ «ةلئاعلا نم ادرف نوكي نا قحتسي الو ؛لشافو ءيس هنأب هتعنو ؛لفطلا
 بارا ا

 يمحيو يبريو بذهُي مل نإ يئازعأ اي باقعلا
 . اروفو فقوتي نأ بجي هنإف ءانلفط
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 ؟ عونمم مأ عومسم وه له «برضلا» يندبلا باقعلا

 اومسقلاو «لفطلا سفن ملعو ةيبرتلا ةذتاسأ تريح يتلا ةلئسألا رثكأ دحأ

 :ماسقأ ةثالث ىلإ اهئازإ

 الرقم ريع ئاھاز اينسج ادن يرقلا ناب یری ىللا قوق

 ديزيو «ديرن ام سكعل لصؤي برضلا نأ ىلإ اوبهذو ءءانبألا هاجت

 . فنعلاو دانعلل هليمو «هتيبصعو «لفطلا ناودع نم

 ةبرجتلل نوكي بلاغلا يف «ةمهم ةيوبرت ةليسو برضلا نأب

 يعدتسي يبرملا اندجو ابرو ؛يأرلا اذه ينبت يف اهقمع ةيصخشلا

 لعج نم وه برضلا نأ ىلع دكؤيو «نالف ذاتسألا تيب نم دهاوشلا

 الو ؛قالخألا هذبب ناك مل برضلا يأ -هالولو ءأيظع صخشلا اذه

 . هيلإ لصو يذلا حاجنلا الو طابضنالا

 رادقملاب نوكي نأ ةطيرش «هنم ساب ال برضلا ضعب نأب

 .1 بسانملا تقولا ينو ءباثملا لكشلابو:»ءبسانلا
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 اننأبو «ريخألا لحلا هلعج ىلإ ةجاحب اننأ ىلإ بهذي ثلاثلا يأرلا اذه

 عنملاو رجزلاو رجه لاب باقعلاو «عانقالاو «مالكلاو «ثيدحلا برجن ىلإ ةجاحب

 ىلع نودكؤي يارلا اذه اونبتم .يدسجلا باقعلا يف أدبن نأ لبق فورصملا نم

 يدسجلا ملألا نم ًاضعب اوقاذ اذإ الإ لاح مهل حلصني ال ءانبألا ضعب كانه نأ

 ا

 مداخ وأ «ةجوز وأ ؛لفط ءاوس طق ًاصخش برضي م هنأ تبث # يبنلا

 دوجو نع نلعُت نأ انم جاتحي ابر داحلا يكولسلا للخلا نأ ىلع دكؤي نب هنكل

 نيذلا نيبرملا ضعب مامأ هيراغ ىلع بابلا كرتي ال ىتحو «يدسج باقع

 .عفصلاو لكرلا نولهستسي

 نع ديزي الأو ايساق برضلا نوكي الأب برضلا تافصاوم نب يبنلا ددح

 يف برضي الو ندبلا ءازجأ ىلع تابرضلا عزوت نأو «ىصقأ دحك تابرض رشع
 قوفو «هعفصي الف هجولا بألا بنجتي نأو «ًاديدش ملألا نوكيف دحاو ناكم

 دبع نب رمع نإ لب ءةئيس ةيسفن ةلاح يف وأ بضاغ وهو برضي ال هلك اذه

 :راصمألا ىلإ بتكي ناك -هنع هللا يضر- زيزعلا

 ( ع .لفطلل ةفاخ اهنإف ؛ثالث قوف نآرقلا ملعم برضي ال

05 
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 :بدؤملل لوقي -هنع هللا ىضر- باطخلا نب رمعو

 .افيفخ برضلا نوكي يك «كطيإ عفرت ال»

 ريغ يف ةدش نوكت نأب اههنكو برضلا ةيفيك صيخلت نكميو عشت

e | 

 ؟!.. لافطألا برض ىلإ ليمن اذامل 4

 وأ «تاعفص ةعضب «قباس بيترت ىلإ جاتحت ال ؛ةطيسب «ةلهس ةليسو

 ةمراصلا ةلاسرلا لاصيإو ءانلخادب يتلا بضغلا ةنحش غارفإل ةيفاك تالكر

 .! تلعف ا نیضار ربغ .. اننأب

 نيدكؤم ريذحتلا ةراش انل نوعفري سفنلا ءاملع

 هنأبو ءاهعقوتن يتلا ةلوهسلاب سيل بولسألا اذه نأ

 ةرشابم ريخلا ةفلكتلا يهو دج ءيس عضو ىلإ انرجي

 يناعي ةيسفن تاهوشت يف نوكت يتلاو برضلا ةيلمعل

 هانعم دقفي  باقعك  برضلا نأ ىلإ ةفاضإلاب «ليلق ريغ اتقو لفطلا اهنم
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 بساورلا رطخأ دحأ اذه قوف :«سحلا دلبت هيلع قلطُي ام وأ «هرركت عم

 ئطاخ لامعتسا هنأ ىلع هيلإ رظنلاو «لفطلا ىدل ءادعلا رعاشم كرحي هنأ يهو

 ءافجلاو «دولا رعاشم نوكت نم عزعزي دق ام وهو «يبرملا لبق نم ةطلسلل

 . ةقهارملا ةرتف يف ًاصوصخ امهنيب يروعشلاو يسفنلا

 ا
3 E ےک 

9 2_7 
 م
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 نمأ نم نأ برعلا بدأ ينو «ةيبرثلا ةموظنم نم ءزج باقعلا

 ام اذإ انءانبأ بقاعُت نأو دب ال اننأ ينعي امم ؛بدألا ءاسأ ةبوقعلا

 . باقعلا بجونسي ام اوبكترا وأ ءاوؤاسأ وأ ءاوأطخأ

 ينأب باقعلا نم ةدع عاونأ كانه .برضلا ةرورضلاب ينعي ال باقعلا ٠

 . يدسجلا باقعلا اهرخآ يف

 وأ رثويبموكلاب بعللاو «زافلثلا ةدهاشمك :ثازايئمالا نم علم اب أدبا ٠

 مدغ وأ :فورصملا نم مصخلاك «تابوفع ضرفب مث «ويديفلا باعلأ

 ضعبل هئمصاختو هرجه ىلإ جاتحت دقو ؛ثيبلا يف سبحلا وأ «جورخلا

 . هخيبوتو هفينعت ىلإ جاتحت دقو «تقولا

 ال ءاطخألا ضعب نع فرطلا ضغت نأ ىلإ جانحت دق ٠

 . هبقاعتل هتوفه رظننث كنأ كلبا رعشُت

 كنأ كلبا رعشي نأ ديحجلا نم سيل ؛نيزحح تنأو هبفاغ

 . هيف ىفشنت وأ هئبئاعمب ديعس

arيا  
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 لفطلا ةايح ىف ةلئسألا ةيمها 1

 . انيلع هدارتعا لمعي ءاننيعأ لالخ نم ماعلا لفطلا فشتكي

 قوثولا يف ملاعلل هفاشتكا دنع ةريبك ةرتفلو ىلوألا هرمع تاونس

 هكردي ال ام كردن اننأب ةعانق هيدل نوكتتو ءانمارتحاو ءانيف

 هتالؤاست نم يأل ريسفتلا حيتافم كلمنو .هلهجي ام فرعنو

 مارتحالاو بحلا ديصر ةدايز يف نوزخملا اذه رمثتسي انضعب

 !.ًامات ديصرلا اذه و حمي شدلل _انضعبو لافطاةيسفنيف
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 يذلا ضرألا حطس ىلع ديحولا قولخملا وه ناسنإلا نأ لمأتلل ريثما نم

 هتاذب لقتسيو «هسفن ىلع دمتعيو «هدوع دتشي نأ لبق لاوط تاونس ىلإ جاتحي

 اهنكمي ةليلق عيباسأو مايأب اهدعب امبر وأ اهتدالو درجمب انلوح تاقولخملا عيمج
 .نيعمل جايتحالا نود «ةايحلا اهدحو هجاوت نأ

 قولخم ناسنإلا نأ ىلإ رمألا اوعجرأ ةيبرتلا ةذتاسأ ضعب /

 وه اهنإو «ةايحلا هجاوي يك طقف هدوع دتشي نأ يفكي ال «يفطاع 1/

 رمألا عجرأ رخآلا ضعبلا «يحورلاو يسفنلا هءانب كلذك دتشي نأ ىلإ ةجاحب

 نم هجاتحي امو لفطلا ىلإ نيدلاولا نم لقتني يذلا يناسنإلا ثارتلا ءارث ىلإ

 . هنم ربكألا مكلا هنيقلتب مه حمسي ليوط تقو

 تاريسفت ىلع حتفنت نأ لفطلا كرادم لواحت ةليوطلا ةدملا هذه لالخ

 نع تالؤاست نم اهيف رودي امو ءال ثدحي امو اهارت امل

 5 م .اهقيقدو اهميظع ليصافت نم هيف امو نوكلا

 5 نعو «ءوضلاب يأت نيأ نمو سمشلا نع لءاستي
 ريغصلا هيخأ نع ءوه نيأو هللا نع ءاهكمُس مكو ضرألا
 gE ىلع ةلئسألا نم ريثكلا حرط يف لفطلا أدبيو «ىتأ نيأ نمو
 ىرنف «خفلا يف تاهمألاو ءابآلا نم ريثك عقي فسألل انهو «هيدلاو عماسم
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 ةحيحص ريغ تاباجإ يطعُي رخآلا ضعبلاو ةباجإلا نم برهتي مهضعب

 . لاؤسلا نم رخسي نم كانهو

 يذلا ةقثلا ناينب يف عزعزتلا طاقن لوأ يه هذه نوكتو

 هل ةيقطنم ريغ ةباجإلا تدب ءاوسف «هيدلاو يف لفطلا هعضي

 يف ةبغرلا هيدل تعمقف ةيمكبت وأ «حيضوتلا نم ديزملا يف ةبغرلا هيدل تدازف
 يف نيمأ ربغ نوكي دق نم لاؤس ىلإ هعفدي امم برهتلا ناك وأ «ةفرعملاو لؤاستلا

 رادقم نم للفت نأ اهنأش نم ةيوبرت ريغلا تايكولسلا هذه نم يأ لوقأ «هتباجإ
 .هلفط نيع يف يبرملا ةمظع

 نع ةباجإلا يلون اننأبو ءانم ريبك مامتها طح هلاؤس نأ لفطلا رعشُت نأ بجي
 وأ «ةجرحم ةلئسأ انولأس وأ «هفرعن ال لاؤس انلأس نإو ىتح «ةريبك ةيمهأ هتلئسأ

 .. حلم مئاد لكشب انولأس

  ؟يبرملا بيجي فيكو . لفطلا لأسياذامل م5
 : هل ةبسنلاب لاؤسلا نأل لافطألا لأسي

 9 و
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 هلاؤس ؛طشنلا ضغلا هنهذ ىلع رطيست يتلا ةريبكلا لوضفلا ةحاسمل وجو

 دي كلتمي لجرلا اذه نأ يف ببسلاو ,ريغصلا هوخأ هنم ىتأ يذلا ناكملا نع

 لقعلا نأ ينعت اهلك ءامسلا يف انع ديعب وهو اناري نأ هلل نكمي فيكو ؛هدحاو

 . حيرتسيو أدبم يك تاباجإ ديري هيدل

 لاؤس ءام عون نم تابارطضاو فواخمب انيرق يتأي نايحألا ضعب ين لهجلا

 7 شوحولا نع هلاؤس ؛نيمرجملا وأ صوصللا نع انلفط
 ابر يذلاو عبضلاو بئذلاو نابعثلا نع «ةباغلا يف

 هصصق نم ةصق يف مهروص ىأر وأ زافلتلا يف يف مهآر

 ةحيحصلا انتباجإو «فوخلاو ةشحولا نم اعون هل ابلجت نأ نكن هروصلا

 . هنع فوخلا حبش داعبإ يف ةمهم نوكت ةيقطنملا

 رعشي نأ بحي لافطألا ضعب ؛هدوجو ىلع ديكأتلاو «هابتنالا بذج ةلواحمو

 . كلذ لعف يف هل ةبسانم ةقيرط نوكي انهاه لاؤسلا «هيدلاو دوجوب
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 ۹585ا لع بيعت فرق 7

 يورت يتلا ةباجإلا يه ةبسانملا ةباجإلا نأ اديج كردي نأ بجي نطفلا يبرملا

 مهمو «ةماهلا ايازملا نم ةعومجم هل رفوت يتلا ةباجإلا كلت «لفطلا ىدل ام ًاشطع

 نييباجيإ نوكن نأ بجي اننأ الإ ءًابعص وأ ًافيخس وأ ءاجرحم وأ ًابيرغ لاؤسلا ادب
 : يلي ام ضعب وأ يأ لعفن نأب كلذو «هيلع ةباجإلاو هعم لماعتلا يف

 اننكمي «؟ ةدراب ةجالثلا اذامل ,ةرشابملا ةلئسألا ىلع بلاغلا يف نوكت يتلاو

 . ءابرهكلاب ةلصتم املاط اهلخادب ةدوربلا ظفحت ةقيرطب ةممصم األ لوقلا

 ةنتلاو ثحبلا ىلع ةثعابلا ةباجإلا 2

 ةيكيناكيم ةقيرطب لمعت ةجالثلا «هل لوقت نأك

 أرقنل لاعت وأ ؛:ةعوسوملا يف اهنعأرقنل لاعت «ةنيعم

 تنرتنالا ةكبش ىلع نم ةيحيضوت روص دهاشنو
 . راح جراخلا يف وجلا نأ مغر ةدوربلاب ةجالثلا ظفنحت فيك فعن ىتح
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 أدبتو ةحيحصلا ةباجإلا نم ةبيرق تالامتحا ةدع حرطت نأ ىلع دمتعت يهو
 ريغلا وأ ةيقطنم ريغلا ةباجإلا لامهإ يف كريغصو تنأ يان

 ندعملا نم عونلا اذه دلوي امبر) : هل لوقت نأك :ةحيحص 8

 ريغ ءابرهكلاو كلذ لعفتال اذاملالإو ًاعبطال ..ةدوربلا 0

 ىلإ (سكعلا سيلو جلثلا عنصت نم يه ال ال ؛جلثلا ىلع يوتحت اهنأل ؛ةلصتم
 ريكفتلا نم ةحاسم لفطلل رفوت ةقيرطلا هذهو «ةحبحصلا ةباجالا ىلإ لصن نأ

 ايف اهنايسن بعصي بلاغلا يف يتلاو :ةحيحصلا ةباجإلل لصوتو «لمأتلاو

 .يقطنملا ريكفتلا ئدابم ىدحإ هيطعتو «دعب

 يف ثدحي نكل ءاهحرطي يتلا ةلئسألا لك ىلع لفطلا بيجن نأ ديجلا نم
 لعفن نأ انه بجي ءاهيلع ةباجإ كلمن ال ةلئسأ لفطلا انلأسي نأ نايحألا ضعب

 :نينثا نم ءيش

 لاؤس :هل لوقنو ددحم تفو ىتح ةباجإلا لجؤن نأ هنذأتسن نأ امإ

 بجي انه «يديب يتلا لامعألا نم يهتنا امدنع ءاسملا يف هنع كبيجأس ..ماه
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 .لهاجت وأ لامهإ نود «هلاؤس ىلع ًايلعف هبيجن نأ ةيمهأ ىلإ هيبنتلا

 كلمن ال اننأب فرتعن نأ ةيناثلا ةقيرطلا

 :لوقن نأك هفرعتو فرعنل لأسنس اننأبو ةباجإ
 أرقأ ينعد ءًالعف ينتتجاف دقل «مهم لاؤس ..اهأ

 تنرتنالا ىلع سلجأ امدنع ينركذ شهدُم لفط تنأ يكذ لاؤس وأ ..كربخأو

 ,ةتباجإ لع ًايوس تحت نأ ءادغلا دعي

 ؟!.. ةجرحملاو ةبعصلا ةلئسألا نع اذامو جت

 تايبيغلا صخب اب قلعتت يتلا ةلئسألا بلاغلا يف يه ةبعصلا ةلئسألاو

 نع «ديعب وهو انتيؤر ىلع هتردق نع ءانهبشي لهو هلكش نع ؛وه نيأو هللا نع

 ..اهريغو «ربقلاو «ةنجلا نع «تومن امدعب بهذن نيأو توما

 اهانأرق وأ « ةي دمحم انبيبح انربخأ اك اهانقدصو اهم انمآ يتلا ةلئسألا هذه

 بيجنو انءانبأل اهطسبن فيك ملعتن نأ ىلإ ةجاحب  همسا لج انبر باتك يف

 يفشت نأو «ةحيحص نوكت نأو «هلقع بسانت نأ اهيف يعارن ةباجإ ءاهيلع
 ال هنأب هريخن وأ «لملمتن وأ .برهتن نأ أطخلا ءلؤاستلاو لوضفلا حور هيدل

 .! اذكه يهو ةباجإ

 يأ
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 : لاؤسلاب أدبتو «ستج اب قلعتت بلاغلا يف يتلاو ةجرحملا ةلئسألا نع امأ

 طقسي يتلا ةلئسألا نم يه ءايوس يتخأو انأ محتسأ ال اذال و «تئج نيأ نم

  اهيلع ةباجإلا يف نوطبختيو نيبرملا يدي يف

 مألا ًاصوصخو . ىلوألا انءانبأ رمع نينس يف اننأ ًاديج يعن نأ انيلع بجيو

  هرظن يف  نيقراخلا «هتايثادحإ هل نيرسفملا «ملاعلا نيبو هنيب طيسولا دعن

 . ءيش لكب نيفراعلا

 رابتخا ةنولاب وه هلاؤس عم انلعافت نإف اذل

 ين انتناكم ريبك لكشب ددحتس يتلا يه انتباجإو

 ءيش ىلع دكؤأ نأ بحأ يننأ اک «هلقعو هنادجو

 ةفاقث نيوكتل اليم هيدل سيل لفطلا نأ وهو ماه

 ىدمو «سنجلا ىنعم يعي ال هنوكل ًارظن ءًايسنج ًالاؤس لأسي امدنع ةيسنج
 طقف هنإ «هرربي ام دجوي ال انكابتراو انلجخ نأ ينعي امم «هجرح الو «هتیساسح

 . لوضفلا اذه ددبت ةباجإ ىلإ جاتحيو هلوضف راثأ دق

 فالتخاب فلتخت «رخآ ىلإ لفط نم فلتخت ةيسنجلا ةلئسالا ىلع ةباجالاو

 هيدل نوكي نأ نكمي لهو ؟ءانبألا نيب هبيترت» ؛(ىثنأ وأ ركذا هعونو «هنس

 لفطلا نأ لوقت ةبرجتلا ءال مأ تامولعم هوطعأ دق اونوكي ابر رابك هوخإ
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 وأ ربكألا ناك ءاوس لك ىلع ؛ريبكلا لفطلا نم ةيسنجلا هتلئسأ يف لقأ ريغصلا

 طبخت نود «هتريح ددبنو «هتلئسأ ىلع هبيجن نأ لاوحألا لك يف جاتحن رغصألا

 . بارطضا وأ

 بادآلا ضعب ةركبملا مهئينس يف مهو انءانبأ ملعت نأ ديجلا نم هنأ ىرأ انأ

 ..ام تالالد يطعت يتلا

 مهيدلاو ىلع ءاوس «لوخدلا لبق باوبألا قرط مهملعُن نأ ديجلا نم الثم

 ًاضعب لفطلا ىري نأ ديجلا نم هنأ ىرأ ًاضيأ ؛مهتاوخأ وأ

 ةلبق الثم «هيدلاو نم ةيسنج ريغلا ةيدسجلا تاسمللا نم

 نأ ةعانق هيطعي اذه «ناضتحالا «ديلا ليبقت دخلا ىلع

 نأ بجي ؛جراخلا يف دجوت يتلا ريغ ةصاخ ءايشأ هب تيبلا :

 . ةيصوصخا أدبم مارتحا ىلع هيبرن

 ةباجإ هبواجن نأ بجي «ىتأ نيأ نمو فيك نع لأس ام اذإو

 نم ءزج مهيلع صقن نأب اولاق نيصتخملا ضعب «هليلغ يفشت
 كتجرخأو ىفشتسملا ىلإ تبهذو كب تلمح كمأ نأ يأ ةقيقحلا

 . اهنطب نم ةبيبطلا

BESE,رق  
WWW. ibtesama . com Fxclusive 



 مألا نطب يف بألا اهعضو ةرذب كانه نأ هرابخإ اننكمي هلاؤس يف داز اذإ

 ىرخأل ةدحاو نم حاقللا روذب لقنتل ةشارفلا هللا رخسي امدنع ةرهزلا لثم

 . طقف ةبيبطلا ىوس هارت ال ناكم هنأ هربخن نأ اننكمي «ناكملا نع لأس اذإو

 هيدل عيمجلا نأ هربخن ؟ يدث اهيدل نم يه طقف يمأ اذامل الثم كلأس ول

 كب متت يتلا يه اهنأل ربكأ مألا ىدل نكل ءانيدل هناكم ىلإ ريشنو «يدث
 . يدثلا اذه لالخ نم ماعطلا اهيطعي هللاف «كعضرتو

 ْ نو ب عشا نأ بع انتا ىلا يزيزع ااو

 . بره وأ بارطضاو ا ةيرخس وأ فافختسا
LL © 

 و

_ 
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 بوهوم ىنبا 1

 نم ىلوألا تاونسلا يف مهتيمنت لهسي ةبهوملاو ةيرقبعلا

 فقوتي .دبألل اهميطحتو ءاهمدله كلذك نكمي ءانءانبأ رمع
 يباجيإلا انلعافتو «مهتاردقو انئانبأ بهاومب انم|متها ىلع رمألا

 . اهعم لاعفلا
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 ..ةئشنتلا ثيح نم ناعون ءاغبنلاو ةرقابعلا

 هل دودح ال معدو «بحر بلقو «هبتنم لقعو «ةيناح دي دجو فنص

 نيمأ لالج ذاتسألاو «يلازغلا دمحم انخيش ةريس يف أرقأ انأو مهنيأر ءالؤهو

 نيوبألا ةياعر لالخ نم نوسيدإ ذفلا عرتخملاو  ركفملاو داصتقالا ذاتسأ

 ةايحلا دئادش هاجت يسفنلا مهناينب نيمأتو ءامهتبهومل همعدو ءامف امهدحأ وأ

 مهل سيل ءاظعلا نوبرملا ءالؤه نأ ليمجلاو ؛مهتياغ ىلإ اولصو ىتح اهتابقعو
 ةناكملا بحاص مهنمو طيسبلا مهنم «ملعتملا مهنمو يمألا مهنمف ةددحم تامس

 مهنمو «هرعشتسيو هدلو غوبن ىري يذلا ةبقاثلا ةيؤرلا بحاص مهنم «ةريبكلا

 امم ءطقفو لثمألا لكشلاب ةيبرتلا ةنامأ ةيدأت نم رثكأ يغتبي ال يذلا طيسبلا

 ةعئار ةروصبو هنامدقي نأ مأو بأ يأل نكمي انءانبأل يفطاعلا معدلا نأ ينعي

 نأ مهملا ءلاومأ وأ ؛ليهأت وأ «ميلعت نم ناكلمي مع رظنلا ضغب كلذ ادارأ نإ

 . جضانلا يوسلا كولسلاو ةبيطلا ةينلا ناكلمي

 ءابطألا رهشأ ةريس يف أرقأ انأو اذه تيار ءةعجشلا ةئسحلا |
 5 روصنم سينأ بتاكلاو «(ورجكام ليف .د» نييسفنلا |
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 سسؤم زبوج فيتسو يركش دمحم يرغملا بيدألاو |
 نكل ,ةعجشم ةثيب اودجي مل مهريغو ءالؤهف ...؛لبأ ةكرش |
 .ةرضاح تناك هتثيشمو هللا دي ٠

 ل اهنأل تهتناو «تعاضو «تتام دق بهاوملا نم ريثك نأ هيف كش ال امو

 ةوسقو ؛ةايحلا تابرض دض ةيفاك تانصحم اهلخادب كلمت لو «ةعجشم ةئيب دجت
 دعاس زر كاتو رعبا

 كلمي انم صخش لك نأ سفنلا ملع سرادم دكؤت

 ةيلج ةبهوملا هذه ودبت «هربغ نع هزيمت ءام لاجم يف ةبهوم
 اهتيمنت وأ اهجارخإ يف ةبوعصلا ضعب دجي |مبر ؛ىلوألا هرمع نينس يف ةحضاوو

 دق رابغلا اذه «رابغلا نم ءيش اهيطغي ئشف اثيش «ةوقبو ةرضاح نوكت اهنكل
 ضرعتت دقو ؛لفطلا ةايح يف ةناكم هل صخش نم ةرخاس ةماستبا نوكي
 تالكشملا ءارج نم هباتنت يتلا ةئيسلا ةيسفنلا ةلاحلا ببسب شدخلل ةبهوملا

 اننطو يف ءيدرلا ميلعتلا ةلاح ببسب ًامامت خطلتت دقو «هلوح رودت يتلا ةيلئاعلا

 يف طقف هيدل ريوطتلاو ةيمنتلا راسحناو «لهألا ماهتها مدع اهيلع ًافاضم يبرعلا

 . ظفحلاو نيقلتلا لع انظح ءوسل ةمئاقلاو ةسردملا سورد

 د
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 نس نم لالا نم" قييوهوملا نوعدتلا ةف ا يضقلا كاسارنلا

 ىلإ لصت مهرامعأ نم ةسماخلا ةنسلا ىلإ ةدالولا

 لصي امدنع تفال لكشب ضفخنت ؛ 1190 ةبسن

 حبصتو « /10ةبسن ىلإ ةعباسلا نس ىلإ لافطألا

 حبصتل ةنماثلا ةنسلا اولصي امدنع ةلماك ةاسأملا

 .! طقف /2 ةبسنلا

 ةيبرتلا بيلاسأو ميلعتلا ةمظنأ نأ ىلع تاساردلا هذه كلذك دكؤت

 .اهملاعم سمطو بهاوملا ضاهجإ يف ريبك لماع اهيلع ةيعامتجالا فارعألاو

 لوأ تبتك دقو يرمع نم رشع ةيداحلا يف تنك امدنع ركذتأ تلز ا

 دحأ عم ةلئاعلا راغص اهبف عمتجا ةليمج ةيلئاع ةسلج ينو «يتايح يف ةصق

 انبراجت انعضو ءابوروأ تاعماجب سيردتلا يف هبابش ةرهز ىضق يذلاو يبراقأ

 ةيساق انتمدص تناك مكو «رعشلا ضرقي ناك ةلئاعلا ءانبأ دحأو انأ هيدي نيب

 لافطأ مامأ اندلجت ةيمكهتلا هتاقيلعتو انناذآ يف لجلجت ةرخاسلا هتكحضو

 تاونس ينم قرغتسا ةمدصلا كلت رثأ وع نأ لوقأ امدنع ًاغلابم تسل :ةلئاعلا

 .!ةحيضفلا ةيشخ ًارس اهلعف ابر وأ ءةيناث اهلعفي مل رعاشلا يقيفر نيب «لاوط

.ibtesama . con Fxclusive WWW 



 01315 80W ريورب زلراش يكيرمألا بتاكلا لوقي

 نكمي ؛بؤانتلا وأ ةيرخسلاب اهلتق نكمي ...ةقيقر ةديدجلا ةركفلا 7

 ) .نميألا بجاحلا يف ةسوبعب توملا ىتح اهقالقإ وأ ةتكنب اهنعط

 . عدبملاب مكلاب اف «ةديدجلا ةعدبملا ةركفلا عم اذه

 . ةتكن هب هلعفت نأ نكمي يذلا ام ءريغصلا ديدجلا هج
 . مدعو لامهإلا لقنل وأ «ةيمكبت ةماستبا وأ «ةرخاس 2

 : .؟.. هغوبنو هتبهوم ىلإ ةيدجب رظنلا

 اهدلو تبجنأ امدنع ةبتع تنب دنه نأ تأرق يبرعلا انثارت يف م

 كدلو دوسيس : ةفيطل ةلماجم يف امه مهدحأ تلاقو ءاهتئنهتل اوؤاج «ةيواعم

 نيعمجأ برعلا دسي مل نإ هتلكث :ةيدجب تلاق نأ الإ دنه نم ناك امف «هموق اذه

 كلت ققحت يف رود مألا هذهل ناك له ىرت «تقفحت اهتينمأ نأ سش شهدملاو «!

 .معن نأ مزجأ ..ةؤبنلا

 اهنوصحو ةنيطنطسقلا نع همأ تاياكح ىلع ماني حتافلا دمحم ناك يو

 كش ال هنأ هربخت نأ ىسنت الو «هل هئاعدو اهحتافل ## يبنلا ةراشبو «ةعينملا
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 .. اهلعف هنأ شهدملاو «ةناكملا كلت صانتقاو حتفلا اذه يف بيصنلا بحاص

 ... هلبق نم تارشعلا هيف لشف يذلا فدهلا اذه ةيذغت يف رود اهل ناك له ىر

 .معن كشالب

 رانأف ءابخلاو هلبلاب عيمجلا همصو امدنع اهلفط تمعد نوسيدأ مأ بم

 المحتم ةيردنكسإلا ىلإ بهذو هناكدو هتيب عاب اقسلا دمحأ ريقفلا رجاتلا ءايندلا

 لهف .ًاذاتسأو ًاخيش حبصُيو رهزألا يف «يلازغلا دمحم» هدلو ملعتي يك رطاخملا

 نيردعلا نرفلا يددجُم نم هدلو حبصُي نأ طيسبلا لجرلا اذه يردي ناك

 هنأ يعدأ ..ريونتلاو يعولا نم ةديدج ضرأ ىلإ ةيمالسإلا ةوعدلا ًالقانو
 .ًيظع ًائيش هريغصل ئبخب هللا نأب قثي ناك

 263340" تسيو نيماجنب يكيرمألا ماسرلا نأ ةليمجلا فقاوملا نم لب

 رشع نماثلا نرقلا يف اكيرمأ يماسر رهشأ "1761

 جراخ هتدلاو دوجو لغتسا نأ ريغص وهو ركذي

 نم ىهتنا امدعبو «ربحلاب هتخأ مسري نأ ررقو لزنملا

 سلجي يتلا ةفرغلاب ءيش لك خطلب ربحا ناك مسرلا
 اهنيع تعقو اهدلو خبوت نأ لبقو مألا نكل ءًادبأ مألل قري مل يذلا رمألا ءاهيف

 .باجعإب اهتكسمأ مث «ىضوفلا رمأ امامت تيسنف ؛ةموسرملا ةروصلا ىلع
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 . هدخ ىلع ةلبُق تعبط مث ؛كتقيقشل ةعئار ةروص نم اه اي : تلاقو

 .«اماسر ينم تلعج ةلبقلا هذه» :تسيو لوقي «

 .يماردلا ليصحتلا عم ًامداصت دجت دق ةيهوملا نإ لب «بسحو اذه سيل

 عرتخم نوسيدأو «ةيبسنلا ةيرظنلا بحاص نياتشنيآ نم الك نأ انربخي خيراتلا

 ماهرجو «يرقبعلا يلاطيإلا نانفلا يشتنيفاد ودرانويلو «يئابرهكلا حابصملا

 ينزيد تلاوو «قبسألا ايئاطيرب ءارزو سيئر لشرشتو «نوفيلتلا عرتخم لب

 ناك ىلوألا ةيملاعلا برحلا تقو اكيرمأ سيئر نوسليوو «ينزيد باعلأ عرتخ

 يتلا :ةعجشملا ةئيبلا اودجو مهنكل «يساردلا ليصحتلا يف تابوعص مهيدل

 ةيناسنإلا ةريسم يف ارييغت اوعنصو ةيقيقح لا مهبهاوم اوفشتكا ىتح مهتدعاس
 ام اذإ مهنع عمسن نأ نود اوبهذي نأ نكمي ناكو «خيراتلا مهل اهظفحي لامعأب

 بجي ال يساردلا ليصحتلاو ميلعتلا يف تابوعص هيدل نم نأ ىرت ةئيب اودجو

 . عادبإو ؛حومط بحاص نوكي نأ

 فشتكأ فيك ,ماهلا لاؤسلل نآلا يتأن
 ؟ اهيمنأ يك هتبهوم ددحأو .يلفط تاراهم < 7 5 9
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 يف ةديفم اهنأ ىرأ يتلا تاحرتقملا ضعب هذه

 :نآشلا اذه

 نم ربعي نأ نكمي ةفلتخمو ةددعتم تاودأ اهب ىتلا ةئيبلا ىنعأ

 رفوت نأ كنكمي ةيداملا كتاناكمإ دودح يف «هتبهوم نع لفطلا اهلالخ

 كف ةبعل «مسرلل رتفد «هتبهوم زفتسي ام ضعب هل

 ضعب ريفوت «ةضايرلا اهيف سراهي ةئيب «بيكرتو

 هر بسانت صصقو بتك ريفوت «ديشانألاو يناغألا

 ةديدجلا ءايشألا برجي نأ ىلع ئاد هعجش «هرمع

 ام ءيش ىلإ هعفد لواحت ال «هبحت الام ىلإ كلفط نم ًاليم تدجو ابر
 ..هب عتمتسيو هبحيو هأري ام نوكي نأل هعفدا

 ابر وأ ءرخآ ءيشل هفغش لقتتيو ةرتف دعب هنم مأسيو ءيش بحي اهبر

 ترعش ًاضيأ ابرو ؛ءيش نم رثكأ بحي وأ بوهوم كلفط نأ كل ادب
 ىرتس ام تقو يف كلذ نم يأ مهي ال ةبهوم يأ ىلإ رقتفي كلفط نأ

 .؟ كزفحي ام ديرت له هتلوفط يف كلفطل همدقت ام راث
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 ًالفط ناك ملاعلا ءاينغأ ىنغأ دحأ ستيج ليب» نأ كربخأ نذإ ينعد

 هوبأ هبتنا ىتح «هرمع نم لوألا عستلا تاونسلا يف هيدلاو رظن يف ايداع
 «1.3165106» ةسردم ىلإ هلسرأف ةيئادتبالا ةلحرملا يف وهو هغوبن ىلإ

 ءايرثأ ىنغأ حبصيل «هتيرقبعو هغوبن روهظل ةصرفلا هل تحاتأ يتلاو

 .! همعز بسح رشبلا دعسأو «سبروف ةلجم بسح ملاعلا

 يتلا فاشكتسالا تالمحو انءانبأ براجت نم ةيرخسلا ًادبأ يغبني ل

 ام مهل يرتشا «مهعجش «ةيلخادلا مهراوغأ ربس لجأ نم اهب نوموقي

 نع تامولعملا ضعب مهيلع صق مث هنوبحي اع ارقا ,ةبهوملا كلت يمني
 .ةبغرلا وأ ةياوهلا هذه

 كربخأ انه ينعد «ومنت يك ميلسلا اهقيرط يف ةبهوملا كلتب عفدا

 ةرورضلاب هانعم سيل ام رمأل يبصلا وأ لفطلا بح نأ وهو «ماه ءيشب

 .هلبقتسم نم ءزج نوكتس ةياوهلا هذه نأ وأ ءيشلا سفن يف غبنيس هنأ
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 حبصيس هنأ الثم مدقلا ةركل كلفط بح سيل

 يوتري برو نوكي ابر هربكي نيح ًافرتح ًابعال
 هل حتفت ةداعسو يسفن اضرب هبعل ةرتف لالخ

 زيمتلا ىلإ هعفدي ام ًاعاتمإ رثكأ لكشب ةايحلا ىلع لابقإلا مامأ بابلا

 يحورلاو يسفنلا هءاضرو هتداعس نأ ةياهنلا ين دجنل ؛هتبهوم جارخإو

 .ام تقو يف ًابيط ًارثأ امه ناك هل امترفو ناذللا

 - انلفط لويمو تاياوه مرتحن نأ ةطقنلا هذه يف يلوق ةصالخ ©

 نمو «ةهج نم هسفن فاشتكا نم نكمتي يك طيرفت وأ طارفإ نود

 طوطخلا عنصو ةمارصلاو تبكلا نأل كلذو ىرخأ ةهج نم عاتمتسالا

 . مهبهاوم فاشتكا يف يدجي نل انراغص لوح ءارمحلا

 كبيترت بحأ «كهبنأ نأ نود كسورد نم تيهتنا كنأل عئار تنأ

 دقل «مهمادختسا نم كئاهتنا دعب اهناكم يف كبعل عضوو كتفرغل

 ..يرقبع دلو العف تنأ شهدم لكشب ةبعللا هذه يف تقوفت
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 .ةبهاومل لفطلا جارخإ يف ًادج ةماه اهريغو ةعجشملا تارابعلا هذه

 ةطبحملا تاملكلا نم ةلوهم تايمكل لفطلا عمسي انتئيب يف فسألل

 نايحألا نم ريثك يف مهسفنأب ةقثلا مهدقفت يتلاو ةمهلل ةطبثملاو

 نظأو «كلذ ىلع مهخبونو أطخلا انءانبأ لعفي امدنع ةدشب هبتنن اننإ

 2:12م انؤانبأ رابخإو انتاملكو انكولس رييغتل ناوألا نآ دق هنأ

 8 ءيثلا نولعفي امدنع «حيحصلا ءيشلا نولعفي» مہ

eحيحصلا  . 

 : كولسلا ال عفادلا .<

 يف حجنأ يك ًايفارخ ًادوهجم تلذب يننأ فرتعأ نأ بجي ةيقيقحلا يف

 ال يلفط عفاود ىلإ رظنأ نأ ىلع يسفن تنطو ثيح «ةطقنلا هذه قيبطت
 يذلا هعفاد ىرأ نأ بجي طئاحلا ىلع مسري |نيح الثمف ؛هكولس ىلع

 زكرأ نأ نود (ةطبخشلا» و مسرلل هتجاح اهيف جرْخُي هحول نع ثحبي

 مهفتأ نأ يف ًاريثك تلشف «رادجلل ةخيطلتو هقيرطلل هتءاسإ ىلع ًاريثك

( 
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 يتلا يقاروأو يبتك يف هملق راثآ دهاشأ انأو نونجلا يب غلبو «كلت هتجاح

 نأ هتمهفأو هعم تسلج امدعبو يننكل «ينم ةلفغ يف هيدي نيب تعقو

 ةروبس»و .ناولأو هب ةصاخ مسر ةساركب هل تيتأو «يننزحيرمألا اذه

 عفادلا مارتحا عم كولسلا رييغت يف تأدبو ءروشبطو

 تارملا ضعب ائقافتا فلاخ كش الب ءاريثك ريغصلا ريغت

 . فاطملا ةياب يف ريغت دق هنكل مع

 انلافطأ أطخ لبقت وهو «ماه رمأ ىلع ديكأتلا بحأ انه نم

 همابتاو هميطحت نود ئطاخلا كولسلا دقنو ؛لقأ ةدحب هعم لعافتلاو

 . مهفلا مدع وأ «راتهتسالا وأ «ءايغلاب

 :ةبهوم نم رثكأ كنبا ىف رهظت امدنع .5ك

 ةببحم او ءلضفألا يه اهنيعب ةبهوم نأ ىرت ىتح ؛مهيمنت نأ لواح

 لكشب زكري ىتح ةبهاوم مظنُت نأ ةيمهألا نم ءرثكأ هبسانتو «هيلإ
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Fxclusive 

 . هيف بوهوم كلفط نأ نظت يذلا ءيشلا نع فرعتو أرقت نأ

 . عدبملا ءونيرقبع «ريبكلا ماسرلا «هتبهوم بساني بقل كنبال
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 ..ركذت
 بوهوملا لفطلاو «يداع ريغ ءيش لمع ىلع ةردقملا يه «ةبهوملا ٠

 نمل ةبهوملا جاتحتو ..ام ةراهم يف لافطألا يقاب نع زيمتي يذلا وه

 دعاسي لفطلا ةبهومل ركبملا فاشتكالا نأ دكؤت ةيميداكألا تاساردلا ٠

 .ةرخأتم نس يف تفشتكأ ول اع ريبك لكشب اهريوطتو اهتيمنت ىلع
 ىلع ءرصمب اطنط ةعماجب لافطألا ضاير مسق عبتت ةسارد تراشأ ۰

 ىلع ةرشاعلا نع لقت ةركبم نس يف ةردق لافطألا ضعب ىدل نأ

 لكشب جنرطشلا يف تايرابم بعل وأ ةيقيسوم تاعوطقم فزع
 . رابكلا ءادأ قوفي

 ةردقلا ) اهنأب ةبهوملا فرعُي لوج رتراك «ءاكذلاب ةطبترم ريغ ةبهوملا *
 ةجيتن ىربكلا ةيلعافلا تاذ ةيعيبطلا ةردقملا وأ «نيعم لقح يف

 ةريبك ةجرد «ةرورضلاب لمشت الو ىقيسوملاو مسرلا لثم بردتلا
 .( ماعلا ءاكذلا نم

 ةياوه وأ غوبن يأ ريوطتو ةيمنتل ةماه ةحاسم انل يطعي فيرعت وهو

 اهيلع ديكأتلاو اهتيمنت مت ول ةيداعلا ةبهوملا نأ ىلع دكؤيو «ةبهوم وأ
 . انءانبأل زيت ةطقن حبصت نأ نكمن
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 ةروتافلا 2

 . ةيجوزلا تالكشملا ةروتاف نوعفدي نم مه انؤانبأ

 يفطاعلا مهجضنو «يسفنلا مهرارقتسا نم اهنوعفدي

 .. مألاو بألا نيب مهئالو تتشتو ؛يساردلا مهليصحتو

 ىلإ ءامتنالاب روعشلاو «ءاوطناو «ةجعزم مالحأ يف اهنوعفدي

 مهسفنأ ليمحنو «بنذلا ةدقعو «ېدارإ اللا لوبتلا ف

 مهفوخو «ةرسألا نايكل مهئالو فعضو «ثدحي ام ةيلوؤسم

 اق
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 ىلع ةيجوزلا تالكشملا ةروطخ نع سفنلا ءاملع لاوقأب كعدصأ نل

 اوعاض نيذلا لافطألا ددع نع ثدحتت يتلا تايئاصحإلا نع الو «لافطألا

 .اهوقت ام ًاريثك ةملكب كركذأس طقف «تالكشملاب ءيلم تيب يف مهتاشن ببسب

 9 يئانبأ لجأ نم يتايحب يحضأ نال دعتسم انأ

 ؟؟؟ كلذك سيلا ..ريثك 8
 م

 : كل لوقأ

 نم اهشيعت نأ كديري وه «هلجأ نم كتايحب ىحضت نأ كنم ديري ال كنبا

 لآ

 هئانب ىلع ظفاحت «هتيناسنإ مرتحت «هيلع ظفاحت تنأو اهشيعت نأ

 ءامتنالاو ءالولا رعاشم هيدل ىمنت «هاعرت «هدعست نغم «ىضلا

 هيلع قاق رم قر اا

WWW. ibtesama . com Fxclusive 



 . :ًالئاق ضرتعت كعمسأ داكأ

 كارع اهب سيل ةيجوز ةايح نم له «تالكشم هب سيل تيب نم لهو

 فالتخاو فالخ اهذارفأ نيب عقي ال ةرسأ نم له «بذجو دشو تاشوانمو

 .!؟؟.. ةفلتخملا رظنلا تاهجو حرط دنع عارصو كباشت «يأرلل لدابت دنع

 طبرم انهو  نكل «كلذ اهيف ثدحي تريبلا لك لوقأو

 هراثأ كرتي ال تالاحلا كلت يف لماعتلا يف رضحتلا  سرفلا إ

 ةصرف تناك اهرادإ اهل نإ: ايو لب ئاق لع ةيقسلا

 مهنيعت ةماه ةميق مهميلعتو مهسوفن يف يباجيإ ام ءيش ثرغل ؛
 .! مهتايح ةرادإ يف |

Cel 0 

 : كلاؤس عمسأ انأاه
 ¢1 ىعدت اک هيجوزلا تالحشملا ىئانبا بنجم ا . : 1٤ | ءاء أ[ .٠ م

 دمی فید 3

 حرطأسو كلاؤس يف يدحت نم هب رعشأ ام لهاجتأس ۹
 5 ر

 : نأشلا اذه يف ةماهلا راكفألا نم ةعومجم كيلع اخس
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 : رمحأ طخ ةماركلا .7

 كيرش عم كفالخو كراوح ءانثأ ئاد صرحا

 مكيت الف «هتماركو همارتحا ىلع ظفاحت نأ كتايح

 هيلع اهيقلت تامابتا الو «ديدبت الو «خارص الو

 نم عنمي ال ريدقتلاو بحلا نأ ًاسرد كئانبأل طعا

 ريدن يك انيلع هريثأت يف نوكي بحلا رود «يأرلا يف تافالخ دوجو

 ىلإ انعفدي بحلا «تالکشم دوجو مدع يف ال «نسح لكشب انفالخ

 يطعنس ءرخآلا فرطلا لعف در نم فوخ ا نود هب نمؤنو هارن ام لوق

 ًادبأ حمسن الو ءانضعب مرتحن منيح فالخلا بدأ يف اماه ًاسرد انءانبأل

 . ريدقتو مارتحا نم اننيب ام بهذُي نأ فالخلل

 : هعنم عيطتست ال ام لقتلف .كانه .2

 امم اذهو  مهناسل حبك ىلع ةردقلا نوكلمي ال نمم تنك اذإ دصقأ

 ةفرغ يفو «ةقلغملا باوبألا فلخ نذإ كتاشاقن نكيلف هل فسؤي

 ةيموجهلا كتربن الو يساقلا كمالك نوعمسي كلافطأ عدت ال «مونلا

 .ةلوفطلاو ةءاربلا قرسي امم اذه نأل
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 راذتعالاو ءًابأ وأ ًامأ ناك ءاوس ءًاريبك ناك امهم ئطخي دق ناسنالاو

 نأب «كلافطأ مامأ تأطخأ ام اذإ اهلثمتت نأ لواح ءةايحلا يف ةماه ةميق

 مسترت يتلا ةماستبالا كلت ئراقلا يزيزع ىرأ داكأ ... مهمامأ رذتعت

 .؟! كيتفش بناج ىلع

 يف ثرغن نأ ةيمهأب ًادج نمؤم يننكل
 اع مهمامأ رذتعن نأب راذتعالا ةميق انءانبأ

 ام نوملعتي يبحاص اي ءانبألا «هيف اناطخأ

 . مه لاقي ام ال هنودهاشي

 راذتعالاو ركشلاو ظيغلا مظكو ةنامألاو قدصلا نع مهثدح

 يك لوقت ام فلاخت ةدحاو ةرم ولو كوري نأ يفكي «كل ادب ام ةبوتلاو

 ةملكلا نع وأ ؛كتروث نع كراذتعا |منيب «مهسوفنب ميقلا كلت مطحتت

 ًاماه ًالولدم مهيطعي نأ هنأش نم مهمأل وأ مه اهب تهوفت يتلا ةيساقلا

 هتبكترا يذلا أطخلا ءطو نم ففخي اذه قوفو «كولسلا اذه ةميق نع

 . مههاجتو ككيرش هاجت
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 : كباصعأ يف مكحنت نأ عيطتست لب .4

 يف مكحتلا يف كلشف لوح هنيلوقت ام مألا يتزيرع ينيقدص
 .ينعنقي ال كباصعأ

 نع جراخ رمأ اذه نأ بألا يزيزع :كلوق ًاضيأ ينعنقي نل امك
 وهو كريدم عم كباصعأ دقفت مل اذامل كيلع هللاب يل لق الإو «كتدارإ

 فيخسلا ليمعلا هجو يف رجفنت مل اذالو كل ًاملظ هارت اب كبلاطي
 كل نود يذلا يطرشلا هجو يف الو «ةرتف ذنم كبتكم يف ناك يذلا

 .!اهلعفت مل تنأ فلا

 نأ بجي كنأ رعشت امدنع كباصعأ يف مكحتت ةيقيقحلا يف تنأ

 عمو تيبلا يف طباض نودب اهكرت نأ دجت |نيب ...الإو اهيف مكحتت

 يف امرع ثفنت كلعجيس لب ؛رئاسخ يأ ثدحي نل ءانبألاو ةجوزلا

 رمأ وه : لوقت نأ لبق رمألا اذه يف يزيزع اي ريكفتلا دعأ ءكردص

 . يترطيس نع جراخ
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 نأ لواح «يبلس ام ثدح دعب كئانبأب كعمجي عامتجا لوأ دنع

 ء كبضغأ امو رمألل كمهف نع ملكت «ثدح ام رسفت

 © فرطلا عم فقوملا حلصأ «راذتعا ىلإ جاتحي امع رذتعا

 لصوت نأ لواح ءايوسس اكحضت هسأر لقت نأب رخآلا

 . ايلعف ماري ام ىلع رومألا نأ ةلاسر

 «يظفللاو يدسجلا» هعاونأ عيمجب فنعلا نإ لوقأ نأ يقب

 مهتركاذ يف رفحتس اهنأ نظلا بلغأو «ءانبألا نادجو يف لمدنت املق راثأ كرتي

 ..ديألل

 مهئانه وفص ركعي ام كئانبأ ىري الأ لواحو أمات بابلا اذه قلغأ

 يف انلق اك نكتلف تثدح نإو «مهنيعأ مامأ مكلكاشم اوری الأب «مہتداعسو

 .لدابتملا مارتحالاو طابضنالاو بدألا دودح
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 ةيبلسلا كفطاوع حبكب كل يتبلاطم نأ وهو رخآ ماه ءيش

 بضغت.ال ئداه نوكت نأ ًادبأ ينعي ال «كبضغ يف مكحتلاو

 هنع توكسلا نكمي ال ام ثدحيس كش الب «فرظ يأ تحت

 كمالك يف ًامزاح نوكت نأ بجي انه فارحنا وأ أطخ وأ للخ نم

 | ديلا امه نوكي كتالاعفنا عدت الأ لواح نكلو ايضا نر

 .ايلعلا

 كتالاعفنا هجوي نأ يف «ةريخألا ةملكلا كلمي كلقع عد

 كرود نأ ئاد ركذتو «حيحصلا هاجنالا ين كتارارقو كتاملكو

 دئاقلا ىلع بج الو «ةيرسألا ةايحلا براق دوقت نأ وه 1

 دودزل الهس ًاديض وأ هباصعألا تلقتم نوكي نأ هك

 . ةطبضنم ريغلا لاعفألا
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 طابضنالا 13

 لفقعلا كولس ىلإ رظنلا يف نوكي ةيطابضنالا ةيبرتلا بصع |
 نأ اهيف ام رطخأو «حيحصلا هاجتالل هعفدو «هميوقت ةلواحمو

 طلخن نأو «هأطخ لاح لفطلا عم ةيبصع لاعفأ دودرب لماعتن ا

 .«هكولسا» نيبو («هتاذ» نيب

4 
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 نأ ةيمهأ ىلع نودكؤي يكولسلا سفنلا ملع ةذتاسأ حرب ام 1

e Hike eniir r 

 هانرمأ ام فلاخ هنأ درجمل «مهفي ال» وأ «يبغ» هنأب لفطلا تعن نأ ىلع اودكأو

 هلعجي نلو «ةلكشملا لحي نل حيحص لكشب ةيسردملا هتابجاوب مقي م هنأل وأ 5

 يف الإ مهللا يباجيإ ءيش يأ يف مهسي نلو «ةمداقلا ةرملا يف لضفأ لكشب اهلحي
 .لفطلا ىدل تاذلا ةروص هيوشت

 ًائيش ظحال هنأ ةيكيرمألا نوجسلا يف ظاعولا دحأ ركذ ددصلا اذه ينو

 ةئيبلاو هتأشنو هفورظ ةفرعمل نوجسم لك عم هثيدح ءانثأ كلذو ءأريطخ

 نم /90 نم رثكأ دكأ ثيح ءاهنم جرخ يتلا

 نجسلا نأ مهوربخي اوناك مهيوذ نأ نيينوجسملا

 ةؤبنلا يهو ..مهل ةبسنلاب فاطملا ةيابن وه نوكيس

 .!تققحت يتلا

 ال الو ءاهنوقدصي مهمأل كلذو ءانءانبأ ةيصخش عنصت يتلا يه انتاملك نإ

 نودمتسي انكولسو انتاملك نمو ؛مهنيعأ يف رابكلاو مهتاودق نحنو نولعفي

 .ةايحلا ةهجاومل هنوجاتحي ام لكو ةيؤرلاو يعولا
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+ 
 | 6 نيسلا نءانبأ ك ولس ريغ نأ نكمي فيك |

 ةيناسنإلا رومألا نم يأ يف ةمساحلا تاباجإلا نإف كعدخأ ال يك ةيادب

 لعجلا ةيرحسلا ةفصولاو «ةليحتسم نكت مل نإ ةبعص سفنلا ملعب ةقلعتملا وأ
 .! ةدوجوم ريغ ..كيدلا ةضيبك ًامامت يه نويلاثم انءانبأ

 نم سكعلا ىلع يننإ «كطابحإ ديرأ تسل ينقدص

 ضعبب كحلسأ نأ هذه يتالك ءارو نم لواحأ كلذ

 سأي ال نأ يف نمكي لمألا اذه عبنمو «لؤافتلاو لمألا © !

 اننأبو «نبالا كولس رييغت يف انقيفوت مدع ءارج نم طابحإ الو عرست الو

 تامدصلا مامأ اكسامت رثكأ «هعم انلماعت يف ةنورم رثكأ نوكن نأ بجي

 .ةيوبرتلا ةيلمعلا ءانثأ انئجافُت نأ نكمي يتلا ةيكولسلا

 براجتلا اهب انتربخأ ةيسيئر طوطخ ةمث كانه نإف ..كلذ عمو

 انتدعاسم لجأ نم «ةيبرتلا لاجم يف ءاربخلاو سفنلا ءاملع اهغاصو ك

 ضرعت وأ ًايسفن هيذؤنو ئطخن نأ نود «ةئيسلا لفطلا تايكولس ميوقت ىلع

 بتاكلا . فوكياو يربج .دانل ركذي «ةيكذلا ةيبرتلا» هباتك يف «ةينهذلا هتروصل

 : اهنمو ددصلا اذه يف ةماملا تاوطخلا ضعب  سفنلا ملع يف رضاحملاو
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 ( : هريفت دارا وسلا د> 9

 ةعاسلا نع كتدوع ءانثأ رخأتت ال .اطابضنا رثكأ كديرأ

 .ةسماخلا

 قودنصلا يف كباعلأ عضت نأ لمآ © اكرهك

 .اه صصخملا

 هل حرشاو «كلفط نم هديرت هيف اددحم نوكت نأ كتعاطتسا ردق لواح

 .حوضوب كدارم

 امدنعو «ربكأ ةيمهأ هاطعأ دققف رمألا نم لو امدنع هنأ نظي فسألل انضعب

 ًاحيحص سيل اذهو «ةوقلاو مزحلا ةفص هناملكل ىطعأ دقف ةوسفب خبويو مولي

 ديرن ام مهل حضون نأ ىلإ ًاريثك نوجاتحي لافطأ عم لماعتن امدنع ًاصوصخ
 .هديرن فيكو
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 ( : ديحصلا ءرشلا لفي فيك هلع ««©)

 ءايشألا برقأ لكري وأ ءام ءيش ىلع لوصحلا لجأ نم كنبا نئي امدنع
 ام بلطي فيك هملعت نأ كحصنأف «جتحي امدنع هيلإ

 أدي نمضي لكشب ضرتعي فيكو حيحصلا لكشلاب ديري

 مهدوقن نأ انءانبأ كولس ميوقت لهسُيامم «هعم ًابواجتانم

 مهدعاسن نأ «هولعفي نأ مهديرن ام وحن ةوطخ ةوطخ

 . مهنم هديرن وأ هعقوتن يذلا ام ةقدبو  مهف ىلع

 يغبني ناك ام وأ ءكل عمتسأسو ديرت ام لق ءاكب وأ خارص نود : هل لق

 . هلوح انشقانتل ءيشلا اذه ابلاط ينتيتأ ول ءاذكه ايندلا ميقُّت نا

 ( : كولسلا دما <©

 ينثن نأ اضيأ انيلع ,صخشلا ال كولسلا دقنن نأ انيلع نأب ًاقباس انلق امك

 ديج كولس اذه «قودنصلا يف كباعلأ تعمج دق اه : لوقن نأ « كولسلا ىلع

 ينثن نأ يضتقي لدعلاو «حيحصلا ءيشلاب لفطلا موقي امدنع ماه ءيش حيدملا

 . ئيسلا كولسلا ىلع لبق نم هانخبو اك ليمجلا كولسلا ىلع
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 ( : ةطلسلا ةسام هم فختو هيناوقلا دم 3

 :ةيوبرتلا ةيلمعلا مكحت دغاوق عض

 وه امو «ةركاذملا تاقوأو «بعللاو مونلا ديعاومف 0 39

 .اهريغو تابورشملاو ىولحلا نم عونممو حومسم

 .يبرمك كنم يرسأ رارق اهنأشب ردصو ةحضاو نوكت نأ بجي

 : ةيعون نم رماوألا رادصإ نم ففختت نأ لواح نآلا

 ...(ركاذو بهذا» ؛'مونلا دعوم ىلع ترخأت دقل»

 ...هرارقا متو اقباس هعضو مت يذلا نوناقلاب مدطصي هلعجا لب

 ناح دق مونلا دعوم نوناق نأ ىلع ةلالدك «ةعساتلا نم برتقت ةعاسلا

 ىلع ةلالدك ءاهعيمج ةيسردملا كتابجاوب تمق دقف نذإ «بعلت كارأ : وأ

 .اهلبق ال ةركاذملا دعب يتأي ةدعاقلا قفو بعللا نأ
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 ( ءاضاح هک «<©

 داو اا يلطف 18۳ 21 اور ترس لمع الذات رکا

 ئاد اننيعا تحت مهنأ اورعشي نأب «مهتايح يف لماك

 لوؤسملا نيعب نكلو ءزفحتملا يطرشلا نيعك ال

 نم سيل ءاهتروطخو ةيبرتلا ةميقل كردملا .هبتنملا ق

 انقانعأ يف ةنامأ مهنأل نكلو «طقف ةبقارملا لجا 3

 سيل ؛مهتايح يف ًائئاد نيدجاوتم نوکن نأ بجیف ر ©7
 عيجشتلاو ؛نوعلا ميدقتو ةدعاسملا اضيأ لجأ نم |منإو «طقف ةبقارملا لجأ نم

 . معدلاو

 ( : طوطا رود وبعلت ۷ @

 لك هب هنوركذت أتفت امو «لفطلا كولس نم ئيسلاب ةئيلم ةركاذلا ثيح

 عوبسأ لبق هتلعف اب كركذأ نا بحتأ) ء(..يلع كبذك ركذت الأ) نيحو نآ

 مئادلا ريكذتلا «(..قوسلا يف انك |منيح هب تمق ام تيسن ينارتأ) «(..امدنع

 ًادانع امإ ءأطخلا سفن راركت ىلإ لفطلا عفدي نأ هنأش نم ةقباسلا ءاطخألاب

 ب مهريخن نأ نود هولعفي نأ بجي ال اهب مهريخن اننأل امإو «ًرمذتو ًاقيضو
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 جاتحي أطخلاو «ثدح دق ثدح امف «يضاملا يف شبنت الأ بجي :يبرملا يزيزع

 نأ انءانبأ ملعُتو ملعتن نأو ؛تالكشم نم هببس ام هعم ىسننو هاسنن نأ ىلإ

 .ةيناث رركتي الأ انررق دق انمد ام ىسني نأ لهس أطخلا

 طابضنالا ضرف يف انكولس نم لدعُن يك ةلواحم ةقباسلا تسلا تاوطخلا

 يدسجلا  فنعلا ذبن ليبس يف تاوطخ يه رثكأ حوضوب انءانبأ ميوقتو

 يف اهانركذ ةدع ئواسم هل برضلا نأل كلذو «يوبرتلا انعقاو نم يظفللاو

 تاداع لفطلا يف عرزي سفنلا ءاملع دكأ ام قفوو كلذك هنأ اك «ةقباس ةطقن

 .ةيلبقتسم ا هتايح يف فنعلا رايخ ينبت ىلإ هعفدتو «ةئيس ةيكولس

 ةيمره ) هتيرظن قفو «غربلهوك سنارول» يكريمألا سفنلا ملاع هدكأ امو

 :( يقالخألا ومنلا

 ىلع اهب ماق ةسارد بسح . درفلل ةيقالخألا ةيمنتللراوطأ ةتس كانه نأب

 أدبت  ملاعلا لوح ةفلتخم قطانم نم ًاماع رشع ةتس ىلإ ةتس نس نم صاخشأ

 ا صخشلا عبتي نأ وهو «ىندأ ىوتسم نم

 سالا ىلإ ًالوصو «باقعلا يدافت درجمل كولسلا

 بقت يدفن ل11 صخشلا عبتي نأ ىلع مئاقلاو ىلعألا دحلا

 .اهب نمؤي يتلا دعاوقلاو ميقلا عم ىشامتيو ديجو حيحص هنأل كولسلا
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 ءزج فقوتي ىلعألا ىوتسملل ىندألا ىوتسملا نم لفطلا لقنو

 طبضنملا رييغتلا ىلإ هعفدت ةقباس طاقن نم هانركذ ام ىلع هنم ريبك

 دنع هفقوي خارصلاو برضلا |نيب ؛ةيملس تالواحم ىلع مئاقلا

 هديرن يذلا كولسلا عبتي نأ يهو «ةمئاقلا يف ىلوألا ةجردلا

 د> 2> 2+ >> 2 2 2 2>ا . باقعلا نمأ وأ بيقرلا باغ اذإ هيلإ داع امبرو «باقعلا يدافتل

 هبلاطي ىتف هاتأ امدنع حوضوب ةطقنلا هذه يف ب دمحم انيبن ةيرقبع ىلجتت

 هرجزو ىتفلا فينعت ىلإ يبنلا ةباحص به يذلا تقولا يفف ءانزلا هل حيبي نأب

 : هل لاقو هيلع هدي عضوو ىتفلا ىلإ ب هجوت

 2 ا 5 3
 ىكتلاخ وأ كتمع وأ ,كتخأل وأ ,كمأل هبحتأ

 هنوبحي ال سانلا كلذكو" : لوقي يبنلا ناك الب ىتفلا بواجي ةرم لك ينو

 .هكرتو يبنلا هل اعدو ؛"مهتانبل الو مهتالاخل الو مهتاهمأل

 ,ع ءيش ىلإ تفتلي ىتفلا كلذ دعب نكي مل '
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 ًايلقع هعم ىطاعتو ؛ىتفلا حارتقا يف ءوسلا حضوأ نأ ةطاسبب يبنلا هلعف ام

 تاعانقلا موقت نأ ىلع ةمئاق كولسلا طبض نم ايلع هبترم ىلإ هلقنف ًايفطاعو

 .بيقرلا فقوم ميقلاو

 روضحلل كي يبنلا حمس ام اذإ ايندلا ةبترملا دنع فقي نأ باشلل نكمي ناكو

 بردلا اذه ىلعو «نئمطا اذإ ءاشي ام لعفيو ءافخلا يف عيطيف «باشلا فينعتب

 .ىضمن نأ بجي
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 ؟! نونجلل كدوقي كلفط له 4

 ءاوس عابطلا بعص كنبإو ءابيرقت ةتباث انلافطأ ةيصخش

 و يلابم ال «لمهم «لوسک «درمتم «كينع «يبصع «» ناك

 ريغُي نأ ىلع هنرمت نأ كنكمي انإو «هعابط ريغتت نأ انكم سيل

 لكشب عمتجملا عم ملقأتيو «هعابط نم بذهيو «هكولس نم

 .هنم ةدئاف ال .. ءاملا يف ثرحلاك اذه ريغو «ديج

WWW. ibtesama . com Fxclusive 



 ًامامت ةفلتخ عابط يوذ ضرألا حطس ىلع نينبا لوأ نوكي نأ ًابيرغ سيلأ

 عامط «دينع هدرمتم رخآلاو «هيوبأل اعيطم «حماستم «بذهم «ينالقع اههدحأف

 .!؟ هيخأل ًالتاق

 وهو ديرف بقل لاني نأل فاطملا هب ىهتناو «سارم لا بعص ءافينع ليباق ناك

 . خيراتلا يف مرجم لوأ

 دنع ًافاقو «هدلاو لبق نم هل رمؤي امل ًاعئاط ءًاحماستم ًائداه ناك ليباه نيب

 .هللا دودح

 :ةماه قئاقح ةدع مامأ ةقرافملا هذه انعضت

 تاس هل اهتم لك نيلفط كيت نك نأ ايرغسم نيية اأ

 ئداه لفط كيدل نوكي نأ ًادعبتسم تسيل هرخآلا نع امامت ةفلتخم ةيصخش

 ثعبي الو «نكم رمأ عابطلا بعص وأ دينعلا نبالا نأ : ةيناثلا ةقيقحلا

 نأ حلاص لجر كنأ ىنعم سيلف «ةثراك دوجوب نظلا وأ «غلابلا رتوتلا ىلع

 نم ءزج مه نيجعزملا ءانبألا ءكلذك سيل رمألا ءًاعيطم ًائداه ًالفط هللا كبهب

 مالسلا |مهيلع حون و مدآ هللا ءايبنأ نأ سنت الو «ناسنإلا ىلع بوتكللا ءالبلا

 . ءايقشأ ءانبأ ابجنأ
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 نيذلا داورلاو ةداقلا نأ يلوقب لؤافتلا نم ًاضعب يمالك قوف رثنأ ينعد نكل

 اوبعص مهنأب مهتلوفط يف نوفصوي مهنم ًاريثك ناك خيراتلا يف قراوف اوعنص

 مهتايصخش نم ءازجأ ةسكاشملاو «روهتلاو «دانعلا ناك نم مهنمو «عابطلا

 تناك ةقرافملل يهو «ةقهارملاو ةلوفطلا تارتف يف مهيوذل اقلق ببست تناكو

 .! مهريغ نع مهزيمتو مهقوفت بابسأ مهأ

 ىلإ ةجاحب قرشملا بناج ا اذه نكل «رمألا يف نذإ قرشم بناج ةمث كانه

 بألا يزيزع كنم جاتحي «هيلإ لوصولا لجأ نم ًادج ًاريبك ًادوهجم لذبت نأ
 كاحت نأ بجي ريبادت كانه نأل ءاىتازتاو ءاكيلقعب اظفتحت نأ  مألا يتزيزع

 !.. عضوت نأ ضرتفملا نم ًاططخو

 لافطألا لك نأ ىلع ديكأتلا بحأ ليصافتلا يف لخدن نأ لبقو

 رثأ نم كلذ نوكي ابر «سارملا وبعص نونوكي ام تاقوأ يف

 ىرخأ بابسأل بر وأ «فوخلا وأ بضغلا وأ قاهرإلا وأ بعتلا
 ثيدحلا انه دصقأ انأ «نآلا يثيدحب نودوصقللا مه وسيل ءالؤهو

 مدعو دانعلاب مهكولس فصتي يذلا «نونواعتم ريغلا لافطألا نع

 . نايحألا بلاغ يف مارتحالا
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 .. نيمظنم ريغ نيتتشم وأ «نيدراب «نيبيتر «نیئداه «یلاسک اوناك ابر وأ

 نوعتمتي مهنأكو اهسكع نولعفي لب «مهعم ىودج تاذ ريغ بيدأتلا بيلاسأو

 . مهيلع اهعقون دق يتلا ةبوقعلا ةوسق مغر كلذو ءانتفلاخمب

 .عابطلا بعص كنبا عم لماعتلل حتاصن 0

 عم رمتسمو ميلس ريغ كولس يأ اهب دصقأ عابطلا بعص ..ةيناث رركأ

 (.. ةالابم اللا ءلسكلا «رماوألا لامهإ ,درمتلا «فنعلا «دانعلا) يهف «كلفط

 .اهريغو

 ةرتفلا يف تداز سارملا يبعص لافطألا ةبسن نأ كردن نأ بجي كلذك

 . كلذ بابسأ كردتل انمايأ ىلع يف هانلق ام عجار «لبق يذ نع ةيلاحلا

 ةراشتسا ىلإ ةجاحب نوكنس نايحألا ضعب يف اننأ فيضأ نأ بحأ اضيأ

 عم هنم يناعن ام ضعبف «سفنلا ملعو ةيبرتلا رومأ يف صصختم صخش

 یدل يقطنمو لوقعم ريسفت هيدل نوكي ةدشب انقلقيو انجعزي هنوك مغر انءانبأ.

 ةلوبقم ةلحرم ىلإ لصن نأ اننكمي ةطيسبلا تاداشرإلا ضعببو «نيصصختلا

 .مهعابطو مهكولس عم قفاوتلا نم
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 ىلإ يدؤت ابر اه نوضرعتي يتلا ةئيسلا ثادحألا وأ تامدصلا نأ اك

 مهومن منيب ًارمتسم يناسجلا مهومن حبصيق «يسفنلاو يلقعلا ومنلا نع مهفقوت

 رهظيو «ةلوبقم وأ ةيقطنم ريغ مهكولسو مهلاعفأ دودر ىرنف ءافقوتم يروعشلا

iie En 

 مهارقأ عم مهلصاوتو

 نم حئاصنلا ضعببو ةبعصلا ةلكشملاب تسيل هذه نأ ديجلا ربخلا

 ةلكشم ةمث كانه نأ كردن نأ ةطيرش ءاهروبع نكمي صتخملا وأ يراشتسالا

 . انءانبأ ىدل يروعشلا ومنلا يف

 اهنكل ةماعلا حئاصنلا ضعب كيدي نيب عضأ نآلا

 : عابطلا بعص انلفط عم انلماعت يف ادج ةيرهوج
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 ( نماكحألا رادصإ نع فقوت 60

 ةبعصلا عابطلا يوذ انءانيأ لع ماككحأ رادصإ ىلإ تاد هجتن نحن فسألل

 سأيلا ندير هولا وم ادي غانغ بورق جاهتنا ىلإ انءانبأ عفدي مكحلا اذهو

 كل ضال ق انور ازد وحك ساتان ربك ا پھتا اوووف

 لك دنع انمكح باوص ىلع للدنو ءاهب مهيلع مكحن امدنع انءانبأ يف ةفصلا

 : انلق اك مهنأ ىلع لماعتلا يف لباقملا يف مهعفدي ام «نبالل ةطقس وأ أطخ

 ( ٠ !مارتحالاو بدألا ىلإ نورقتفي «نوعشب «نودينع 2

 ىطاعتن نأ انءانبأ ىلع ماكحألا رادصإ رمأ رخؤن نأ بجي

 اذه فلخ ئبتخت يتلا تازيمملا فشتكن نأ يف لمأ انلكو مهعم

 ةئيسلا مهعابط يف مهنجس لواحن الأ ,رهاظلا ئيسلا كولسلا

 .مهلاح حالصنا يف لمأ ال هنأ ىلع رمتسملا انديكأتب

 :ةجالث يف كباصعأ مضت نأ لواح
 يف مخض ليف عضو نأ « .ةيصخشلا ينبرجت عقاو نمو . فسألل  ملعا

 لماعتت تنأو ةجالث يف كباصعأ عضت نأ نم ًاريثك لهسأ (مدق 14 ةجالث

 نانا وسع خيي
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 نأ بوجو وهو براجت لوط دعب هب يسفن تعنقأ ام كل دكؤأس يننأ ديب
 غلابن الأو ءانءانبأ يبرنو بذي نحنو عاطتسملا ردق ةئداه انباصعأ ىلع ظفاحن

 .لعف ام ديدشلا انرمذت نالعإ نم عونك انلاعفأ دودر يف

 ىلع رطيست ال كنأ اهدافم ةلاسر يطعي يلاعلا توصلا

 ام ءوسأ اذهو «هلعف كيلع بجي ام فرعت ال كنأ وأ رمألا

 ءطبب سفنت «لافطألا نم عونلا اذه انم هرعشتسي نأ بجي

 كتردق مدع ترعشتسا اذإ شاقنلا لجأ «هينيع يف رظنا يف

 ا

 تاملك وأ تايكولس كنم ردصت وأ لعف در نوكت الأ عاطتسملا ردق لواح

 .كباصعأ تالفنا رهظت ةفينع

 ) : ديدهتلا نم ففخ ©)

 ءاكذلا نم بلاغلا يف مه ءديدهتلا دض ةعانم عابطلا اوبعص لافطألا ىدل

 لماعتت نأ كحصنأ اذل «كديدبت ةيدجو «كتاردق ىهتنم ةفرعم مهنكمي ناكمب

 ىلإ تاديدهتلا ةيمك هيف لصتو «ةمارصلاو ةيدجلا هيلع بلغت يوبرت بولسأب
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 لودلا تاديدهتب هبشأ  تجرخ اذإ  كتاديدهت نوكت نأو ءابتاجرد لقأ

 : ةروطخلاو دجلا لمحت لع ذخوُت نأ بجي «ىمظعلا

 :هتيسفن مهغت

 اذه ءانرعاشمو انياصعأ ىلع انترطيس دقفن ام اريثك رتوتلاو بضغلا دنع

 انش نإ  ةرجاشملا وأ داحلا شاقنلا دنع «كلفطب كلاب (ف نودشارلا نحنو

 ةبسنلاب موهفم ريغ كهاجت نم ديشرلا ينالقعلا مالكلاو ريربتلا نوكي . ةقدلا

 رتوتلا نم لابج فلخ عئبتخم هنإ كاذنآ ًاحتفنم انهذ كلمي ال ةطاسبب هنأل «هل

 كمالكو كحئاصن رفو «كعم لصاوتلا نع لزعمب هلغجت قنحلاو بضغلاو

 . شاقنلل ةلباق ةحتفنم ناهذألا هيف نوكت تقو ىلإ ينالقعلا

 ) :هبعلم ىلإ بهذت ل @

 راظتنا نم ةلحرم ىلإ لصي سارملا بعص لفطلا
 شاقنلاو لادجلا ثيح هبعلم ىلإ كبذجي نأ بحي «مادصلا

 .كلذل ةصرفلا هطعتال

 يتلا بابسألا رثكأ دحأب كريكذت ىلإ اذه يندوقي
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 زافلتلا ةدهاشم نم عبشت نلأ  اهمامتإ ىلإ جاتحت تابجاو كدنع سيلأ) ةيعون

 .( ةئيه ا هذهب تنأو جرختس فيك طق

 ةددحم ىرخأ تارابعب ةيمداصتلا تارابعلا هذه لدبتست نأ ىتحيصن

 سنت ال  زافلتلا ةدهاشم صوصخب انقافتاب كركذأ نأ بحأ ) لثم ةطيسبو

 كنكمي جورخلل ةبسانم ودبت ال سبالملا هذه  مونلا لبق كتفرغ فيظنت

 .(رخآ ءیش ءادترا

 ابيرق |ئاد كلعجي هرظن ةهجو نم هتاوفه رظتنملا صخشلا ةرئاد يف كدوجو

 . هب كحصنا ال ام اذهو «هعم مادطصالا ةرئاد نم

 ) :ةكرتشم ًاضرا عنصا @

 لاعفألا نع ثيدحلا دنع نكل .يباجيإلا ريثأتلا يف ةماه تاملكلا

 .ًادج ًاماه لعفلا

 ةرسألا يقابو كني نوكي نأ وه اهلعفب كحصنأ يتلا ءايشألا مهأ نمو

 عوبسا لك نم ةعمجلا موي جورخلاك «ةمئاد ةداع وأ اط تيرحأ نإ
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 تاعاطلاو ضورفلا ضعب ءادأ ؛عمجت يلئاع ءاقل

 ةسرام ءاكعمجب يعوطت يريخ لمع يف كارتشالا

 .ةكرتشم ةياوه وأ ةضاير

 ا | مهفتلا نم ًاعون عرزت نأ امنأش نم ةداعلا هذه

 نم pr هل رهظتو را ةرئاد نم نبالا برقت نأ ءامكنيب ماعلا براقتلاو

 .رماوألا رادصإو خيبوتلا ىوس ديجت ال اهنأ ليخت يتلا ةيصخشلا

 ةيرظن يفني كنبا عم كحضلا ءةباعد سح كيدل نوكي نأب كحصنأ كلذك

 كنأب ءاحيإ يطعت ةباعدلا «خيبوتلا ىوس فرعت ال يتلا مألا وأ ءطلستملا بألا

 كنأو ةيروتاتكيدلاب ةلص يأ هل سيل رمألا نأ ىلإ خسرتو «عضولا ىلع رطيسم
 .ىرخا تاقوأ يفًاعتمو ًايناح نوكت كنأ الإ تاقوأ يف مهتبقاع نإو ىتح

 ) : نيرخآلا مامأ هبيع نع ثدحتت ال ©9

 هيدل عابطلا بعص لفطلا ءدانعلا نم ديزملا ىلإ هعفدت تنأ ءاذه كلعفب

 ًارمأ اهلعجي ةلكشملا هذه دوجوب نيرخآلا مامأ حيرصتلا «لماعتلا يف ةلكشم

 .:ةليداغت بعص ًامقاو
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 : لكاشملا ضعب نع فرطلا ضغو لفاغتلا

 هئاطخأ ضعب ىلإ هبتنن مل اننأ هرعشن نأ «ىباغتن نأ نايحألا ضعب يف جاتحن

 ال ىتح  نيرخآلا ءاذيإب قلعتي مل ام  نايحألا ضعب يف اذه لعفن نأ جاتحن

 ئيسلا هكولس نم ديزي هنأ قوف مئادلا عيرقتلاو موللاف «هئاطخأب ًايئاد هلبكن

 . هريبغت ةبوعص ًارعشتسم كلذك هلعجي

 :كسفنل هبتنا

 كعبصإب هل ريشت وأ «هيلع ليمت نأك «ةيناودع نوكت ًاتاقوأ كدسج ةغل

 .راقتحالا ىلع ةلادلا كهجو تاريبعت وأ ءًارذحم

 ًافقاو نوكت نأك «ةوقلل ةثعاب كدسج ةغل لعجت نأ لواح

 كهجو «كيمدق الك ىلع يواستلاب ًاعزوم كمسج ًادراف «ةوقب
 وأ ءاردزا امهيف رهظي نأ نود ةيدجلاو ةيمهألا ىلع لاد دماج |

 يف ةلالد يطعي عفترملا توصلا «كتوص ةربنل هبتنا كلذك «ديدهت أ قدح

 يداعلا توصلا نإ «لماك لكشب فقوملا ىلع رطيسم ريغ كنأ ىلع بلاغلا
 . عضولا ىلع امامت رطيسمو داج كنأ نبالل روعش يطعي مزاحلا
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 : مهنم ةيباجيإلا كتاعقوتب مهرعشأ

 ميلعتلا نم ةطسوتملا ةلحرملا يف انأو ركذتأ ابلاغ هعقوتن ام ىلع لصحن نحن

 نيبغاشملا لصف ىمسي هنيعب يسارد لصف كانه ناك نأ

 يف نيلماعلا عيمجل جاعزإ ردصم ًايلعف لصفلا اذه ناك

 امدنعو نييرادإ وأ ةذمالت وأ نيسردم ءاوس «ةسردملا

 نم ريثك نأ ةئجافملا تناك ةيقابلا لوصفلا ىلع هعيزوتو لصفلا اذه كيكفت مت

 .جاعزإ لقأ اوحبصأو «مهنارقأ عم اوجمدنا لكاشملا يريثم بالّطلا

 نأ ىرت نأ كنكمي «مهنم هعقوتن ام لعف ىلإ نيرخآلا عفدن اننإ ةقيقحلا يف

 عيضُي ال ىتح ًارذح اهبتنم نوكي نأ ةيمهأ نع ةقبقد لك عمتسي يذلا نبالا

 مل نمث ىلعأ هنم دوقنلا عايض ةبسن نوكت ءام ءيش ءارشل بهاذ وهو دوقنلا
 .! تاهيبنتلا كلتل عمتسي

 وأ «لوسك وأ «لمهم هنأ كنبا نم عقوتت كنأ راهظإ ًايئاد لواحت ال اذل

 (!.. كلذ ملعأ تنك ةيناث اهتلعف » كخارصب ئاد هلباقت ال «فينع وأ «ددرتم

 يف قثت ال تمد امو !؟ نذإ خرصت اذامل ملعت تمد ام «هلخادب لوقيس ةطاسببف

 اذامل دحلا اذهل جاعزإلل اردصمو ءائيسو الشاف تمد امو !؟ ينم تبلط اذامل

 . !!؟ الصأ ىنتبجنأ
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 ةموصخلا ةرئاد نم كجرخي هنم لضفألا عقوتت كنأب كنبال كراعشإ نإ

 نل هنأو .كتهج نم ديج ريغ هنوك تابثإ لوح عارص يف تسل كنأبو «هعم

neee. 

 دنعو «ةماع ةيبرتلا رک يف دج يعزل امنا نأ عراق

 مهقفويو «مهيدهبو ؛مهظفحي نأ ًائاد هللا عدا :ةصاخ لكاشملا

 يدي نأ ىلع رداقلا  هناحبس وهف «حالصلاو ريخلل أ 52

 لا هاوس لق لاف رئي لالا 5

 ڪڪ

 حر ر
 ل
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 ةدوفعملا ةقلحلا 5

 ٠ قويرملا ليج نيب فالتخالا نم ةحاسم دوجو نم دب ال
 جرخي يذلا وه يكذلا يبرملا «مادطصالا نم ةحاسم «ءانبألاو

 ثدحي نلو «رئاسخلا نم ردق لقأب اذه لايجألا مادطصا نم

 ءابآلا ليج نع نيضار نكن مل ًاضيأ اننأ انيعو اذإ الإ اذه .

 نمو «نمزلا ريغت هثدحأ ام اومهفتي نأ ىنمتن انكو «تاهمألاو

 . لبق يذ نم رثكأ ةنورملاب مستنو انتعانف ريغ مث

¥ 
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 ةهج نم نيبرملا ليج نيب ةدوقفم ةقلح ةمث كانه نأب فرتعن نأ دب ال

 ثدحتي يتلا ةغللا يف ةوجفلا هذه ملاعم رهظت «ىرخأ ةهج نم ءانبألا ليجو

 ليج يف ةجرادلا تاملكلاو تارابعلا كلت ةغللاب دصقأو «نيفرطلا الك اهب

 ةوجفلا رهظت كلذكو «فافختسالاو ثبعلا نم اعون يبرملا اهاريو ءانبألا

 رومألل هتيؤر ةقيرطو «هتاعلطتو «نبالا حومطل يبرملا باعيتسا مدع يف ةدشبو

 . اهلح يف هتقيرطو تابقعلاو تالكشملا عم هلعافتو «مئادلا هلاجعتساو

 بجي لوقي اذه ..(هنيب تاماهتالا لدابت متيو

 ةحاجرو ؛ءودهو «ةيعقاوب ةايحلا عم لماعنت نأ

 صخش ةايح ريدت نأ بجي ال لوقي كاذو «لقع

 يمتني صخش ةيلقعب تامولعملا رصع يف أشن

 ام الإ هتايح لاوط دهاشي ملو «يعانصلا رصعلل

 .! عنصلا ةيلحم دئارجلاو يموكحلا ثبلا ةزهجأ هل هترفو

 ةباوب نم يلوخد أدتبم يف يأ عم ةيلاكشإلا هذه تشياع يننأ ةقيقحلا

 ةينويزفلتلا يتاءاقلو يتاودن يف ًاريثك ةيوبرتلا تالداجملا هذه تيأر مث «ةقهارملا
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 لح ىلإ لوصولا ًالواحم ينورتكلالا يديرب ىلع ينلصي ام اهضعب يف تصغو
 ةليوط ةنده (نيبرملاو ءانبألا ) نيركسعم ا الكل حيتت ءىطسو ةقطنم يف انعضي

 .! ةكرتشملا تايحضتلا ضعب اهم «لجألا

 كانه نأ فيك حوضوب ىري نأ عيطتسي ةعباتتملا لايجألا ةقالع يف لمأتملاو

 نيبتنسو هيلي يذلا ليجلل ةايحلا ديلاقم ليج لك ميلست يف ةيقيقح ةيلاكشإ

 ءانبأ نمز لك ءابآ اهب عدو يتلا تاماهتالا نم ةبلعم ةعومجم كانه نأ حوضوب

 فوسليفلا ىوكش ىلإ عمتست امدنع يلثم بجعتتس كلعلو «هيلي يذلا نمزلا

 :نأ نم قالخألاو ةيبرتلا يف هتالمأتو هتلئسأب رهتشا يذلاو طارقس ينانويلا

aنوفلاخي مهف ...ةاغط اوحبصأ مويلا  

 ( ( هيسردمب نودبتسيو «مهماعط نوفطخيو «مهئابآ

 فالآ لبق اهقلطأ ةريرملا ىوكشلا هذه نأ شهدملا

 تامداصتلاو تاسكاشملا نأ دكؤيامم ءاذه اننمز نم تاونسلا :

 .! رهدلا مدق ميدق رمأ "ءانبألاو ءابآلا" يلبج نيب |

(71 
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 ؟!.. ةاتفلاو مألاو ,نبالاو بألا مدطصي اذامل عج

 : ةدع بابسأ انءانبأ نيبو اننيب مداصتلل

 اننمز اهب انمآ ةيفاقثو ةيعاتجا تاثرومو ميقو ميهافمب صاخ اهضعب

 .انءانبأ ثارتكا مدع مامأ ىداهتت اهارن نأ بعصيو

 ةيعماجلا وأ ةيسردملا ةداهشلاو ميلعتلا ةميق عم انءانبأ راتهتسا عم فلتخن

 يجيرخ ددعب اهتهافت ىلع للديو «! هب تبتُك يذلا ربحلا يواست ال اهاري يتلاو

 .لمع الب عراوشلا ةفصرأو يهاقملا ىلع نيسلاجلا تاعماجلا

 تاعاسلاب سولجلاو «دئازلا قنأتلا نم زئمشن 5

 مهتم ةدئازلا ةقطرغلاو «رتويبمكلا ةشاش مامأ

 طببن نأ انم جاتحي دعي مل قاشلا لمعلا نأب

 هب سيكب مويلا رخآ دوعنل لمعلا ىلإ ًاحابص
 لصاوت كانه راص امنإو «1!«تيبلا لهأ اهب دعسن» يك ةهكافلا تارمث ضعب

 متيو «لايمألا فالآ مهنيب لصفت صاخشأ نيب مربت تاقفصو ءارشو عيبو

 زاهج ىلع رارزأ ةعضب ىلع طغضلابو «ةطيسب تاوطخب ليصحتلاو عفدلا
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 ريغ ؛ءيش لك رامغ اوضوخي نأ نوديري انءانبأ ىرن |(نيح ةدشب مدطصن

 انفرعو «مهلبق ةايحلا انربخ دف اننأبو «ةربخو ًايعو مهنم رثكأ اننأ نيكردم

 اديع فرش اال هت اربا بعل قورلفلا اذه ةلايزب ةاقرارسلا

 فورظلاو «تريغت ةايحلا نأ مهنم عمسن نأ انباصعأ جيبو ؛! «مهتحلصم»

 اهبرلف لبق نم انل حتت م ًاباوبأ مهسفنأب اوقرطي نأ مهقح نم راصو «تلدبت
 .! اهافقأ عم لماعتلاو باوبألا قرط يف نحن انتقيرط نم للخلا ناك

 اذه محري نأ هللا وعدن نحنو خرصن دانعلا اذه مامأو

 .اهنيناوقو ةايحلا ننس كردي ال يذلا «نيكسملا ليجلا
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 !.. كابتشالا ضف دع

 يبيدب رمأو ةينوك ةنس لايجألا نيب فالتخالا

 .ةيحص ةلاحو

 هيف ام ريغتو زيمتو روطت كاته نأ ينعت ثيح
 .نيليج نيب يعامتجالاو يناقثلاو يركفلا عقاولا

 هل ءاضلاخ ارش الو ةفاص اري ريغتلا اذه نآب مخل نكميآلا كشالب

 يقالخأو يركف روطت اهببس نيليجلا تاعانقو ميق نيب رتوتلا له ةفرعم انتكمي

 خراص روهدت جاتن وه مأ «ميدقلا ليجلا هفلأو هيلع دوعت اب مدطصي يملعو

 .يعاتجالاو ينيدلاو يقالخألا عمتجملا نايتبل ريطخو

 الو ةمزألا هذه كرادت نكمي نل فسأللو

 قطانملا دنع فقولا الو «ةقيقحلا ىلإ لوصولا

 راوحلا» ةميق ىلإ هابتنالاب ىوس ةمساحلا ةلصافلا

 هيأر نع ريبعتلل ةحاسملا بألل يطعي يذلا راوحلا كلذ ««لايجألا نيب

 ريبعتلل ءودهو ةيورب نيالا بذجيو «ةيبصع !نودو ءودهب هتركفو .هحئاصنو

 . هفواخ و «همالحأو «هلامآو هتركف نع
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 عمست تنأ لوقأ انأ ةدعاق عبتي ال يذلا جضانلا راوحلا كلذ

 انأ» وأ كنم لضفأ فرعأو «كنم ربكأ انأ» ةمئاقل يمتني الو

 ىلع يوتحي ال لاحلا ةعيبطب وهو «اديج كتحلصم فرعأو كيبأ

 . ةيرخسلاو ءازهتسالاو فافختسالا تارابع

 ؟ باوص ىلع نبالاو .أطخ ىلع بألا نوكي نأ نكمي له و
 ةثاملاب ةثام ًاحيحص هيلع انيبرت ام سيل كش الب اذه ثدحي نأ نكمي معن

 ريسي يتلا ةعرسلا ةبكاوم عيطتست ال دق اهتحص تتبثأو اهانبرج يتلا قرطلاو

 ميلقلاب كسلا نأ نق دكؤب قاعتو احبس هل هتاذرقم الو ةامزلا اذهب

 كش الب وهو «نيدلا رمأ يف اذه ىلإ انهبني ءًاثطاخ ًارما هتيحالص يف رظنلا نود

 فلا ربل اقل

 :170 هيآ ةرقبلا ةروس يف هناحبس لوقي

  rTر 5
 تراك ولا اناا هلع ايلا ام عب لَ واق هنآ لَرنأ ام أوعبآ مُهَل يق اَذَِ

 ج نودي الو اميَش توقعي ال مُهؤَباَ
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 لقنل وأ ءائاد ةحلاص ةميدقلا تاعانقلاو تاثوروملا تسيل

 ةيقالخألا تباوثلا دصقأ ال انأ اعبط «تقو لك يف ةح اص تسيل

 ميق ىلإ رظنلا ديعن نأ لاوحألا نم لاح يأب نكمي الف «ةينيدلاو

 قيمع شاقن يف لخدن نأ ةجاحب اننكل ؛نيرخآلا مارتحاو ؛ةنامألاو «قدصلا

 هيطخت نكميالو ارو تباث وه ام انعم اوفرعيلو فرعنل انءانبأ عم ئداهو

 ىتح هلبقن نأ بجيو روطتمو ريغتم وه امو ءفورظلا تريغتو لاح ا لدبت امهم

 .هيلع اندوعتو هانفلأ ام عم فلتخا نإو

 ًاثاد مهماهتا نع فكنو انءانبأل تصنن نأ بجي

 .نومهفيالو نوكردي الو نوفرعيال مهنأب

 نيرداق نوكن نأ «نولوقي مب فافختسالاو مهباوجتسا نع فقوتن نأ بجي

 انناهذأ يف عضن نأ ءاهدقننو اهدنفن نحنو ىتح مهئارآ مارتحاو «مهلبقت ىلع

 . مهمهقُيو مههجوي نل مهتجاح لبق مهمهفي نل ةحلألا مهتجاح

 ةلمُع راص انءانبأ عم يباجيإلا انراوح نإ مألا يتزيزع بألا يزيزع فسألل

 يف طقف انءانبأ عم انراوح رصحنيو «ةرسألا لامعأ لودج يف ًابئاغ ًادئبو «ةبعص

 مهرابخإ وأ ءذافنلا ةبجاو رماوألاو تانامرفلاب مهغيلبتو «مههيجوتو مهدقن

 .! هولعفي نأ بجي ال ام لعفب اوماق امدنع نيئيس اوناك مكب
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 ؟.. ةيعامتجا وأ ةينيد تباوث غم هلوقي ام مدطصا نإو ىتح مو

 كتنبا تلاق وأ «يلصُي نأ ديري ال هنأ كنبا لاق نإو ىتح ؛يرملا يزيزع معن

 ام مهفتنو رواحنو عمتسنو سلجن نأ بجي «باجحلا يدترت نأ ديرت ال اهنأ
 لعفلا اذه ةياغو «حيحصلا يأرلا مهل نيبنو «مهشقاننو مهل حرشن مث هولوقي

 هل حمسي نأب هنذأتسي هءاج يذلا باشلا عم يبنلا ثيدحل رظنأو «هتيمهأو

 مهئاسنب سانلا ينزي نأ لبقت ال سانلا نأ هل حرشو يبنلا هعم سلجف ءانزلاب

 هلقع يف تنكس دقو عنتقاو باشلا مهفف هئيب لهأب دحأ ينزي نأ وه بجي ال مك

 . لعفلا اذه ميرحت نم ةمكحلا

 لو «هلوقأ مب نبالا عنتقي مل اذإ اذامو «ينلأستس كنأ ملعا

 باجحلا سبل فلخ يفتخت يتلا ةمكحلل يتاتف كاردإ ىلإ لصي

 ؟! نوديري امو مهعدن نأ يغبني له «ةالصلا ةماقإو

 يف بطق دمحم ريبكلا انذاتسأل ًاهيجوو يق ًامالك درسأو ًاليلق ىحنتأ انه

 : هيف لوقي (ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم) ةباتك

J9 
 هذيفنت قيلعت امأ «هببس وأ فرصت يأ ةمكح لفطلا ملعي نأ سأب ال
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 يأ لفطلل ةدسفمف رمألا كلذ باوصب يصخشلا وه هعانتقا ىلع رمألل

 .ميلسلا ملعلا تايضتقم طسبأل هتافاحم ىلع ًالضف !ةدسفم

 نيعم رمأ ىلع ترقتسا دق اهلك ضرألا ةربخ نوكت نيح لمعلا اف الإو

 ةمكحلا كاردإ نع هزجعت ةدودحملا هئربخ نأل هب عنتقم ريغ لفطلا نكلو

 !؟هيف

 يرورض هنأ انتربخو انيعوب نحن ملعن يذلا مزاللا يرورضلا رمألا كرتن

 مل لفطلا نأل ؛ررضلا ثدحيو «هكرتن ..ققحم ررض هب نايتإلا مدع نأو «مزالو

 !!؟ادبأ هب عنتقي ال دقو دعب هب عنتقي

 قيرط ىلع- ةرضحتملا لودلا يف بابشلا تافارحنا تأشن نيأ نمو

 ئدابملاو قالخألاو لثملاو ميقلاب (اوعنتقي ل) مهنأ نم الإ -ةثيدحلا ةيلهاجلا

 لوطيسو «ةظحللا ىتح اوعنتقي مل مث ءاوعنتقي ىتح مهنأشو مهؤابآ مهكرتف

 .اوعئتقي ىتح ةيرشبلا راظتنا

 تابخإو ميلست ةعاط «هللا ةعاط ىلع ءادنبا موقيل ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم نإ

 .عنتقي مل مأ هلقع اهب عنتقا ءاوسو «ملعي مل مآ ةمكحلا ناسنإلا ملع ءاوس

 هللا رمأ هنأ ملع اذإ ىتح ؟اذامل :لأسي نأ -هبجاو نم لب- ملسملا قح نمف

 ( ('"”.ناهيإلا ىفتنا دقف الإو ؛ةعاطلا تبجوو لاؤسلا ىهتنا دقف هلوسرو

 .فرصتب ؛ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم (1)
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 (كئانبأ عم ةوجفلا مدرل كليلد ] يباجيإلا لصاوتلا

Aحس لامار نإ  Eسيسي قا رب  
 ريغتلا اهجتني يتلا تامداصملا عم لماعتلاو فالخ يأ ةرادإب انل

 و رات

 رسألا نم ريثكل هعبتت لالخ نم انل دكؤي  ليف.د  ورجكام بيليف .د

 : نأ ةديعسلا

 اهنم يناعي يتلا بعاتملا رادقم نأ ترهظأ يثاحبأ جئاتن

 اهدابت متي يتلا تاملكلا ددعب ةيسكع ةقيرطب طبترت لافطألا

 لاعفلا لصاوتلا عيجشت ىلإ ةجاح يف نحن كلذلو «لزنملا يف

 27 . انرسأ لخاد

 .ورجكام ليف.د.. الوأ يتلئاع (1)
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 : ءانبألا عم راوحلا ةيمنتل تاراهم

 : ةطيسبلا رومألا يف ثيدحلا

 يكل بجي راوحلا نأ انيدل ةئطاخلا تاعانقلا نم

 اوثدحت نم لج هيجوو ماه ببس هل نوكي نأ أدبي

 نم هنأ ىلإ اودكأ ةيرسألا تاقالعلاو ةيبرتلا رومأ يف

 دح يف راوح بولسأ راوح ا لعجن نأ ناكمب ةيمهألا

 لوح راوحلا بذاجتن نأ ةهفاتلاو ةطيسبلا ةايحلا رومأ نع ملكتن نأ ءهتاذ

 لأست نأ ءاهمومع ىلع ةايحلا زرا ملكتت نأ «ئجافم فقوم وأ رباع دهشم

 عيمجلا مزهو ةلواطلا سنت ةرابم يف قلأت يذلا هقيدص نع «هموي نع كريغص

 رم فيكو ةسردملا عم اهتقيدص ةلكشم نع اهتريغص عم مألا ثدحتت نأ

 اهجسنت يتلا مالحألاو ءاهقلقت يتلا راكفألاو ءاهأرقت يتلا ةلجملا نع « رمألا

 . اهايخ يف

 ريبك رثأ هل ءانرظن ةهجو نم ماه ريغلاو طيسبلا ثيدحلا اذه
 انترنت نم یک د لإ لوو تای بولس رولا لمج يف |
 . ةهاهلاو ةفانلل رومألا نيم امدنع ديج لصاوت ةداقإ لع أ

Et, 
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 ( :ءاقدصألا راوح 2

 ماعطلا ةدئام لوح وأ زافلتلا ةدهاشمل فتلن نحنو رواحتن نأ ديجلا نم

 عم كراشتن نأ لالخ نم ءفدلاو ةيميمح اب ءيلم راوح عنصن نأ عورألا نكل

 .شاقنلاو راوحلل ًاباب هعم انجامدنا لالخ حتفنو ام ءيش ةسرامم يف نبالا

 انعم هبحصن نأ «مالعألا ءارشو بعلملا يف ةرابم ةدهاشمل بهذن نأ ليج

 سيآلا وأ ريصعلا لوانتل ناكم يف اهدعب سولجلا مث دجسم يف سرد روضحل

 :ميوك

 هسراي ام كدلو عم سرامت نأ كديرأ ةطاسبب

 مهلعافتو مهجامدنا نم ديزت تاداع نم ءاقدصألا

 ماه رمأ ثودح دنع انثيدحل نبالا لوبق ةيزم اذه انيطعي

 1 هيدل كديصر نأل كلذ «هيف ريثأتلاو هعانقإ ةلواحم دنع وأ

 كل عمتسي يك هنهذو هبلق حتفل ًالوبق رثكأ هلعجي قباسلا يباجيإلا لصاوتلا نم

 نم اسست لقأ َكلالك هلعبعو :لوقيام باغيتسا لجأ نم تاوطخخ برتقيو

81 
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 (نصاخلا هملاع ىلع فرعت ېک

 انءانبأ ىدل بلاغلا يف قلغُلا ماعلا اذه «هيف هتحار دجب صاح ملاع انم لكل

 ىلع حوضوب فرعتن نأ يبرملا يزيزع جاتحن «ناذئتسابو ءودهب هلخدن نأ بجي

 يتلا فواخملاو «مهئاقدصأو «مهتاحومطو «مهمالحأو ءانءانبأ ريكفت ةقي

 اش

 هتاياوه نم ًاضعب هتكراشمل ةيقيقح ةبغرب انعتمت ام اذإ كلذ لعف اننكمي

 اهتيمهأ مهفن الو اهمهفن ال دق يتلاو هتاماتها مهفت يف ًادهج انلذب ام اذإ

 ريوصتلا وأ «كيفارجلا» لامعأ وأ «رتويبمكلا ةجمربب ينبا مامتها ءرمألا ئداب

 اهاري منيب «يساردلا هليصحت مامأ ًاقئاع اهارن دق لاثملا ليبس ىلع يفارجوتوفلا

 .هقيقحت يف لمأي ٍلبقتسم ملح ابرو ةعتمو ةياوه وه

 ةفرعم نم انل رسيت امو «رمألا اذه ةيهام مهفن نأ ىلإ ةجاحب نحن انه

 ام نيبو هنيب ةمئاوملا ةيفيك يف هعم شقانتنو «هيف زيمتلا ىلع هتردقو «هليصافت

 نأ حوضوب ينعي يبرملا يزيزع بلقلا نم ًابيرق نوكت نأ ؛هنم ةيمهأ رثكأ هارن

 لك يف كب بحرُم كنأ ينعي صاخلا هملاع يف نوكت نأ ؛هيف نيرثؤملا لوأ نوكت

 .ةديدشلاو ةيعضلا تاقزآلا ام رص تاقزألا

 د
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 الجر كنبا نم عنصا 6

 لماعتلاو «يعامتجالا لصاوتلا تاراهمانءانبأ ملعن نأ بجيب 0٠

 مهدومص فقوتيس ؛يجراخلا طيحملاب كاكتحالاو ءرخآلا عم ٠ْ

 ةلحرم يف هوملعت ام ىلع ًاريثك ةايحلا كرتعم يف مهراصتناو ا

 . ةلوفطلا
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 اهنوقلتي يتلا سوردلا ىلع طقف رصتقي انءانبأل ةبسنلاب ميلعتلا نأ طخ نظن

 غلبأ نأ ىلإ هبتنن الو «ميلعتلا لحارم لالخو ةسردملا يف

 يبرملاو ءةايحلا ةسردم هايإ انملعُت ام يه اهمهأو سوردلا

 نم ةايح ا ةهجاومل هراغص ليهأت يف أدبي يذلا وه نطفلا

 ةايحلا تامداصم يف اهنوجاتحيس يتلا ةمالا سوردلا ضعبب ماتهالا لالخ

 . اهيف مهؤاكرش عم لماعتلاو

 غلابم فيوخت وأ مؤاشت ةمث يفصو يف سيل ؛ةباغلاك يبرملا يزيزع اي ةايحلا

 دجتس «نالزغلا دجتس «ةليمجلا ةدرغملا روبطلا

 كامسأ نم هيوتحت امو تاريحبلا دجتس 9901ج دج ةباغلا يفف

 .. رومنلاو دوسألاو دوهفلا ًاضيأ دجتس «ةفلتخم

 نيح اصلا ؛نيناجملاو ءالقعلا ءرارشألاو نيبيطلا

 نمو ؛مالكلا ولحب كعم لماعتي نم «نيدسافلاو

 , ةيبصعلاو ناسللا ةطالس لهستسي

 لباقنس فسألل ةايح عم لماعتلل انءانبأ زهجن نأ نطفلا نسح نم راصااذل

 عم كراشتنو «هعم لماعتلا بحن ال نم عم لماعتنو «هؤاقل ىنمتن.ال نم اهيف

 .! اهشيعن يك كلذ ىوس ليبس ال نکل «هتكراشم انبعتتس نم
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 :يليام ىلإ هبتنت نأ ىنمنأ كرتعُملا اذهل كنبا دعت يكلو

 : كدلو يف ريمضلا يمن

 هلاعفأو هتافرصتو هناكرح يف ناسنإلاب طيحت يتلا ايلعلا ةباقرلا وه ريمضلا

 ىنبي ريمضلا اذهو «ةئيطخلا ىلع هبنؤمو رشلا نم هعنامو «قحلا وحن هليلد وهو

 .ءانبلا اذه يف اماه ًارود تيبلا بعليو ًاديور ًاديور ناسنإلا عم

 ىؤرلاو لثملاو «تاهلسملاو تادقتعملاو ئدابملاو ميقلا ةعومجم

 .هريصم هل ددحتو ناسنإلا قامعأ نكست يتلا زومرلاو

 يسفنلا هماجسناو ءاهبحاص نهذ يف تايلآلا هذه حوضو رادقم ىلعو

 هفئاوم ةيقطنم نوكتو «ةيحورلا هتنينأمطو هتيصخش كسامت نوكي اهعم

 .هنايكولسو

 عفدت دق اهحومجب تابغرلاو ءاهقيربب ةايحلا نأ ريمضلا ةيمهأ ينأتو

 هيدل اهتناكم حبصتو «هتادقتعمو هميقو هئدابم نم ضعب نع لزانتلل ناسنإلا

 .ىنعم الب ءافوج تاراعش حبصتو ةغراف ةناكم
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 ًاخسار هنيقيو ةتباث هئدابم ىرت ًاظقب ًاريمض كلتمي يذلا صخشلا نأ ديب

 هتايح ريس هل طخت هميقو ءاهقيرب دقفت ال ايلعلا هلثمو «حزحزتت ال هتادقتعمو

 ضرألا زونك لباقم هيدل يقالخألا ديصرلا نم ةشق نع لزانتي نأ ىبأي

 قيقر طخ ةدالبلاو تابثلاو ءرشلاو ريخلاو ىضوفلاو ةيرحلاو لطابلاو قحلا

 بولقلاو ةماوللا سوفنلاو ةظقيلا رئامضلا باحصأ الإ حوضوب هزيمي ال نيه
 .هللاب ةلصتملا

 ىلع لظن نأ اندرأ ام اذإ ءام ةظحل يف انحلاصم ضعب

 .حيحصلا قيرطلا سمس

 ملسملا نأ امهذالوأل احضوي نأ نيوبألل دب ال

 ىلع ربكألا حبارلا هنكل «ريصقلا ىدملا ىلع رسخي دق هئدابم ىلع تبثي يذلا

 .هب كاسمتساو قحلا ىلع تابث ريغ نم زوف الو ةاجن ال ثيح ؛ديعبلا ىدملا

 نع ىلختن نأ انيلع متحتيو ءانثدابم عم ضراعتت 5

 ضعب قيقحت ليبس يف هئدابم ىلع جرخي يذلا نأ مهل احضوي نأ (هيلعو

 م نيرساخلا نم نوكي ةياهنلا يف هنكل ,ريصقلا ىدملا يف حبري دق حلاصملا

 .راكب ميركلا دبع.د -انءانبأل هملعت ال ام(1)
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 يف ريمضلا ىنعم سيركت يف لماوعلا مهأ وه يبرملا يزيزع ككولس
 .كدلو

 يف عضت تنأو وأ «ةفلغم ةفرغ يف ليللا فوج يف يلصت تنأو كتروص نإ

 نهذ يف عبطنت هل عايصناو هلل ريقوت هيف لمع يأب موقت وأ «ةنسح نيكسم فك

 .هريمض ءانب يف هدعاستو «هبلق ققرتو «كدلو

 هلقع يف دجي ةلهسلا ةبيطلا ةحيصنلاب مئادلا كدهعتو هل كظعو كلذك

 لوقي يي دمحم ةيرشبلا ذاتسأ اذهو «ةيوسلا لوقعلا ةغل ةحيصنلاو ءاناكم

 :يبص دعب وهو هنع هللا يضر سنأل

 م ع .لعفاف دحأل شغ كبلق يف سيل يستو حبصت نأ تردق اذإ «ينباي

5 a 
 :لاق من

 ر تبعا هدف ی ایا و یس نم قل يآ

 ( ۽ .ةنجلا يف يعم ناک ينبحأ

 , يذمرتلا هاور

6 
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 قلخلا عزاون هيف ئشنيو ءاريمض يبصلا يف ينبي هيلع يبر تاولص هنإ

 ^ .ديدسلا وطخلاو ديمحلا

 : نحن ةرئاد ىلإ انألا ةرئاد نم كنبا لقنا

 حطس ىلع نيديحولا انسل اننأ موهفم انءانبأ ىدل لصؤن نأ ديجلا نم

 انفادهأو اندوهج دحتت نأ تاقوألا نم ريثك يف جاتحنو «ءاكرش انل «ضرألا

 نطولاو «ةرسألل «ءامتنالا حور هيدل يمن نأ دب ال ءًاعيمج انتداعس لجأ نم

 . تابجاوو قوقح انيلع مه رئاودلا هذه يف انئاكرشو «نيدلاو

 هملع «يعوطتلا لمعلا حور كنبا دنع يمنت نأ بألا يزيزع انه كحصنأ

 هكرشأ ؛تاعربتلا قودنص وأ نيكسم فك يف هقدص عضي نأ

 حرشاو يباختنالا كتوصب ءالدإلا وأ ,يحلا فيظنت يف كعم

 رود هل انم لك نأبو «عمتجملا يف يباجيإ نوكت نأ ةدئاف هل

 خسري ةطشنألا هذه لثم يف كنبا ساغنا «هيدؤي نأ بجي

 . ةايحلا ةلداعم يف ًايباجيإ قرط هنم لعجيو «نحن# موهفل

 .فلؤملل .. بأ تنأ نآلا (1)
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 نواعتلاو «نارقألاب كاكتحالا ىلع ًاريثك كنبا دعاست ةيعاجلا باعلألا

 .مهعم سفانتلاو دضاعتلاو

 حيلصت ءانثأ كعم هبحصت نأ قاتم «رخآلاب كتحي نأ هملع دصقأو

 هشقانيو ءرخآلا عم ملكتي هعد ءام ءيش ءارش وأ «كقيدص ةرايز وأ قلت زر ايم

 نيرخآلا نم ملعتي نأ هملع كلذك «ةيعاتجالا ردابملا حور هيدل يمن «هلأسيو

 3 ر 233 مهب ریو .تامولعملا خيسرت يف كتادحألاو فقاوملا رمثتسا ءمهبقاريو
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 نالفطلا ارظن «يترايس حيلصتل زتعمو دنهم يادلو باحطصا ءانثأ ركذأ

 ا دقو «تارايسلا نيب لقنتي وهو لماعلا ىلإ

 || رجلا ةرارح نم اكهنم ادبو «هسبالم تخستا

 شاقن ياريغصو ينيب رادو «لمعلا ةوسقو

 ينربخأ اهنيح «قاشلا هلمعو لجرلا لوح

 نأ تببحأ انه ؛ةقاشلا ةنهملا كلت يف لمعي نأ ربكي امدنع ديري ال هنأ دنهم

 :نيئيش هل حضوأ

 لولا
 اهنسحي ال لامعأ ءادأ ىلع ةردقلا انم لكل ىطعأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ

 نوكي فيك الإو «ةايحلا ميقتستو «ضعبلا انضعب لمكذ يك كلذو ءرخآلا

 هايملاو ءءابرهكلا حلصُي نم «نيفظومو ءابطأو نيسدنهم ًاعيمج انك ام اذإ لاحلا

 ءادسإ لجأ نم لمعن انلكو «لماكت نم دب ال «تاراطقلاو تارايسلا دوقيو
 .امه اتکا نم برهم دجوي ال ةرئاد يهف ؛رخآلل تامدخ

 ( :رخآلا عيشنلا

 ًاسدنهم ينوكت نأ تببحأ ءاوس هنأ وه يراغص هب ربخأ نأ تببحأ يذلا
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 اذه لذبن مل اذإو دهجلا كرغص يف لذبت نأ كيلعف «تارئاط دئاق وأ ءابيبط وأ

 فورظلا انل راتخت فوسو «رايتخالا قح كلمن ال انسفنأ دجن فوسف دهجلا

 .رادقألاو

 وذ. زتعم هجو ىلع ًاضيأو دنهم يريغص ىلع يتاملك ةوق ىرأ نأ تعطتسا
 ًاتاك حبصأ نأ ديرأ نذإ انأ : لاقو ريغصلا هسأر زه يذلاو  تاونس عبرألا

 دوه يل الو قرع الر تابا الي هيتكللا لغ وب يفقأ يک هن +:

ESS 

 نأ الإ «يلمعلو يل زتعم ةرظن نم يتمدص نم مغرلاب |
 ةميق ديكأت يف ماه لماع هل ناك كاذموي مهعم يراوح |

 .دحاولا عمتجملا دارفأ نيب لماكتلا ةميقل ليصأتو ؛داهتجالا 1

e م 3 

 ي
© 

 دم
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 .. ةيبرتلا ملاع يف ىلوألا انتلحر يهتنت انه

 نيبرملا رشعم انل اهتيمهأ مظعب ىرأ يتلا ةيركفلا تاعانقلا ضعب تناك هذه

 .. اهبخصو ةايحلا ةحز يف انع بيغتو

 .. ينيفكي اذهف ةئطاخ ةدحاو ةعانق ليدعتب ىوس اهنم جرخت ملول

 .. انتايح رييغتل ىلوألا ةوطخلا وه راكفألا رييغت نأ يبرملا يزيزع نمؤأ انأ

 :ينهذ لغش ام ًاريثك لاؤس

 ءينلا انتفرعم مدع يف له ءانتايح يف للخلا ني
 4 لعفن فيك انتفرعم مدع يف مأ ؛ئطاخلا ءيشلا نم حيحصلا
 !.. ةحيحص ةقيرطب حيحصلا ءيشلا

[e 

DEE 
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 وأ «ةينهملا انتايح ءاوس ءانتايح يف نادوجوم فسألل امهالك نأ ىرأ انأ

 .. ةيعاتجالا وأ :ةيرسألا

 ةخسارلا ةميدقلا تاعانقلا ةقطنم ىلع ًالوأ قرطلا لواحأ يبتك لك يف

 .. ال مأ حيحص وه لهو «مئاق وه ايف يعم ريكفتلل كعفدأ نأ يمه نوكي

 رك نأ

 ةنراقملاو «لمأتلل اهعفدنو «قيمعلا تابثلا ةلاح نم انناهذأ ظقون نأ

 .. ضفرلاو ءدييأتلاو

 .. هيعدأ |يف حجن دق اذه يباتك نوكي نأ ىنمتأ

 يعقوم ةرايزب مق .ةيده ينم كلف كلذك ناك ول

 :ينورتكلالا

 تميس ت د اسلا

 لصاوتلا كلذك اننكميو «مكتمهف نآلا» يتوصلا يجمانرب تاقلحل عمتساو

 .. باتكلا اذه يف هيلع نوضرتعت وأ هنوقفاوت ميف

 .. باتكلا اذه نم يناثلا ءزجلا رادصإ دعوم ةفرعم مكنكمي كلذك

  . Con Fxclusiveظاع حم خدود 5



 ؟..رخآ ءيش یقبت له

 رهظب مكنم ةوعدب بلطو ءانهاو ةداعسلا ماودب مكل ينم ءاعد 75 معن

 .. ميقتسملا طارصلل تاملكلا هذه بتاك يدهيو «لاحلا هللا حلصُي يك بيغلا

 ١ يلااشلا میک
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Twitterيدع  

 رمأ اذه نأ ةيقيقحلا يف هنبال ًاقيدص نوكي نأ بجي هنأب ىري ضعبلا 65

 نأ لضفألا نم «هقيدص ىلع ةطلسلا مدختسي ال قيدصلا نأل كلذو ءديج ريغ

 شقانتو رواحتو عمست «دودو يطارقميد بأ كنأ ىلع كنبا عم كتقالع ينبت

 . كرود اذهو «بأ تنأف ةبوقع لازنإ وأ رارقلا ذاختا تقو يف نكل

 يف اهجاتحن يتلا ةخلسألا ةلمج نم ناحالس لمألاو لؤافتلا

 رشا بعصتو «دتاذقلاو بالا بتوثيق كفر ةأر اعا ةو و

 هثرغن نأ بجي امو «هب نمؤن نأ بجي ام اذه ءانتميزه و انم لينلا يف انئادعأ ىلع

 . انءانبأ ىف

 يف اه افطأ دحأل مألا ليضفت ريثأت نأ نم نويكرمأ نوثحاب رذح

 لضفملا مهنيب نمو ًاعيمج اهدالوأ وكشيس ثيح ًاقحال رمتسي ةلوفطلا ةلحرم

 .بائتكا ضراوع نم

 لعفي وأ ةيسردملا هتابجاو لحي مل هنأل «يبغلا» ب انلفط تعنن امدنع 0

 ىلع لب «ةمداقلا ةرملا يف لضفأ لكشب رمألا اذه يدؤي هلعجي نل هب هانرمأ ام

 لماعتو هب هانربخأ ام العف قدص ابرو «هيدل تاذلا ةروص هوشيس سكعلا

 .! (يبغا هنأ ىلع
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 .رئزأ ديإ-

 ثالث مهأ نأ ىلع اوبرعأ ءانبألا نم ةريبك ةئف تلمش ةسارد يف

 لماعتلا يف ةيساسحلا «مهروعشو مهبلاطمل مهفتلا يه يلام ا دلاولل تافص

 . مه ئاد نينيدم مهنأب مهراعشإ مدعو

 كنأل «ةماهو ةمساح ةظحل ىه لفط باجيإب رارق كذاختا ةظحل نإ

 . نوتس ثيبازيلإ- .. نيمدق ىلع يشميو هناكم كبلق رداغي نأب اهنیح تررق

 هيف ركفأ ام لوأف تالكشم هل ببسي ال هنبا نأ بأ ٍينربخي امدنع 0

 . ورجكام ليف .. «ايلآ اناسنإ» بجنأ لجرلا اذه نأ

 لك مههوجو يف غرف نأ وه انءانبأ عم ءابآلا نحن هلعفن ام ءوسأ 5

 . رتوتو «قنحو «ةيبصع نم مويلا لاوط هانلمح ام
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Twitterيدع :  

 كلاؤس نع نوفقوتي امدنع اوربك كلافطأ نأ فرعت نأ عيطتست ۹

 . !! نوبهاذ مه نيا ىلا كرابخا نوضفريو «ةايحلا ىلا مهئيجم ةيفيك نع

 .كروروا يج يب-

 نآلا .. لافطألا ةيبرت نع تايرظن تس يدنع ناك جوزتأ نأ لبق

 . وش درانرب جروج- .. مهعم يدجت ةدحاو ةيرظن دجأ الو .. ءانبأ ةتس يدل

 . ينروم-

 دعسأ يه تناك كتاقوأ دعسأ نأ دجت كتايح يف رظنت امدنع 5

 . زرذارب سيوج- ...كترسأ تاقوأ

 . ينغ وهف ةرسأ هيدل ماد (ف ءلجرلا رقف ىدمب هبآ ال انآ نو

 .رتوب لينولوك-

 يلعت اوقلتي مل نيذلا ءاطسبلا نييداعلا صاخشألا نأ تدجو دقل 0

 سه وو ا نوتا

 . نياب جود --. مهلافطأ ةيبرت يف
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 60 نأ ترهظأ «تسجياد ردير» ةلجم يف ًارخؤم تردص ةسارد

 ًايعوبسأ تارم 4 لقألا ىلع ةرسألا دارفأ لماك عم نوسلجي نيذلا بالطلا نم

 ىوقأ نوكت كلذك ةرسألاو ؛مهعمتجم يف مارتحالاو لوبقلاب نوعتمتي دارفأ مه

 .اكسامتو ًاطابترا

 ةيوبرت بابسأل مهنوبرضي ال مهءانبأ نوبرضي نيذلا نم 5 5

 عقو اذإف «تافلملا يط ةقيرطب انءانبأ ءاطخأ عم لماعتن نأ انيلع

 نأ انيلع امازلف هنع علقأ مث «هتايح لحارم نم ةلحرم يف ريغص وأ ريبك أطخ يف

 . راكب ميركلا دبع” . هاسني نأ ىلع هدعاسنو لب ءأطخلا اذه ىسنن

 تناك اهم لفطلا اهب موقي مدقت ةرداب يأ عجشي نأ بألا ىلع بجي

 يذلا رهشلا يف مث «ةيسردملا هتداهش يف /50 ىلع لصحي يذلا لفطلاف ؛ةريغص

 بجو كلذلو ؛هعومجم رغص مغر مدقتي لفط وه الثم /60 ىلع لصحي هيلي

 بجيو «تاجردلا ىلعأ ىلع لصحيو اهلعفي نأ عيطتسي هنأب ةقثلا هيف عرزن نأ

 .هيلع ينثنو لوذبملا هدهج ردقنو هسفنب هتقث معدن نأ
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Twitterيدع  

a 

 رخآ ىلإ لاحم نم هلقنتو لفطلا تامامتها ددعت نأ ًايملع تباثلا نم 6

 .هبهاوم روهظل ةيقيقحلا ةيادبلا وه

 ظفح ةقلح) بتكلا نم غارفلا دعب يبصلل نذؤي نأ يغبنيو 8

 نم يبصلا عنم نإف «ظفحلا بعت هيلإ غرفتسي اليمج ًابعل بعلي نأ (نآرقلا
 شيعلا صغنيو هءاکذ لطبيو «بلقلا تيمي مئادلا ملعتلاب هقاهرإو بعللا

 . يلازغلا دماح يبأ- . هيلع
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 : عجارملا مهأ

 فيلكداراناشتاراس | ةيبزتلاو لقتلاو ملا ةعؤتيون |

 دعك ل | 0 الو يتلئاع

TOTTIریل یا |  
 يتيفيد سيوج_|  عابطلا وبعص ةوديج لافطأ
 فوكياو يريج.د أ ةيكذلا ةيبرتا
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 . ةيناسنالا مولعلا لاج يف ثحابو بتاك

 ريوطتو ةيمنت نع ثدحتت باتك 14 هل

 .. ةيرسألا تاقالعلاو ةيصخشلا

 ."ةيدركلاو «ةيزيلاملاو ,ةيسنودنالا" اهنم ةيبرعلا ريغ تاغل ىلإ هبتك مظعم تمجرُت

 نم ديدعلا ىلع افيض لحو «ةيعاذإو ةينويزفلت جمارب مدق

 . هراكفأو هبتك نع اثدحتم ةيئاضفلا تالحلا ایا

 ةيبرعلاو ةيرصملا تاعماجلا يف تارضاحملا نم ديدعلا ىقلأ

 . ةدع ةيمسر تاهج ليق نم ةميركت متو

 يصخشلا ريوطتلا نع ثدحتت يتلا تاودنلاو تارودلا نم ديدعلا مدق

 ۰ . ةيبرتلاو :ةيرسألا تاقالعلاو

 . ةينورتكيلالا "لطو صب " ةلجم يف يعوبسا لاقم هل

يرصملا روتسدلا ةديرج ف يعوبسا لاقم
 : راحو مدآ 0 مساب ة

 ةرهاقلا ةعماج يف مالعإلا سردو ء1978 رصم يف دلو 2

 .زتعمو دنهم ءانبألا نم هيدلو جوزتم «ةيلهقدلا ةظفاح يف شيعي
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 ..بتاكلا نعولاق“ يصر

 ةيمنتلا ريزو شيورد دمحأ .د .. ديرفلا زارطلا نم دومع بتاك

 . ةيرادإلا

 ءاوللا .. بابشلا مهو بعصألا روهمجلا ةقث باستكا ىلع رداق

 نوصلختسيو نوأرقي مهرمع نم تاونس اوعيض نوفلؤم كانه

 نأ اوركفو ..مهتايح يف مهديفت اهنأ اوأر ًاراكفأ بتكلا تاهمأ نم

 دمحم ..لذاشلا ميرك ..مهنمو ..اهوعبطف نيرخآلا يلإ اهولقني

 .ةيروهمجلا ةديرج ريرحت سيئر لوأ بئان  يواقرشلا

 فرشأ . تقولا سفن يف عتممو لزج حيصف بولسأب هراكفأ مدقي
 . روتسدلا ةديرج قيفوت

WWW. ibtesama . com Fxclusive 



Fxclusive WWW. ibtesama . com 



 .مارتحالاو قفاوتلاو مهفلا نم ةحاسم هئانبأ عم عنصي يذلا وه يكذلا يبرملا
 امهفتم ءامئاد هئانبأ نم ابيرق هلعجتو .ةقالعلا رصاوأ ةيوقت يف اهلمع لمعت
 نآلاف .. اوعجرا نوآلا تاوف دعب خرصي هسفن دجي نأ نود :مهعقاوو :مهتايلقعل

 عم لعافتيو مهل حصنيو ءمهكولس بقاريو هئانبأ دهعتي يذلا وه يكذلا يبرملا
 امدنع مهبولقل برقألا نوكي .هينيع ىلع نوعنصُي مهو هئانبأ یری :مهلكاشم

 كولس وذ ءانبأب أجافتم هسفن دجي الو ءهيجوت وأ ةراشتسا وأ ةحيصنل نوجاتحي

 مهفرعي ال هنأكو لوهذ يف فتهيف هنهذ يف اهمسر يتلا ريغ ةعيبط وأ ةئيه وأ
 . !.. مقنأ نم ..

 ءهئانبأ نيبو هنيب مارتحالاو ةبيهلا نم ةحاسم عضي يذلا وه يكذلا يبرملا

 ,مارتحالاو ,فالتخالا بدأو ءةيطارقميدلل ةيحص برتلا ناديم نم لعجيف

 . ماصتعا .. وأ موتكم بضغ وأ نحاشت يأ نود ءلدابتملا ريدقتلاو

 نيزهاج نوكن يك انئانبأ عم ىلوألا ةلوجلا حبرن نأ نيبرملا يئازعأ ةجاحب نحن
 لاقتنا يف ءةطلسلا مهل ملسُن نأ «مهدوع دتشيو ءهترود نامزلا ذخأي امدنع

 !.. ىداه يملس

 مي
 يبالذاشل
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