
43 ime dbn221 .Biogspot.com? 

3 

4 



 ىلزانتلا دعلا أديو
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 ءانيس لامر ىلع تاباتك

 ةتيدلب [ظفالحسم ناك هفآ سولف يهارلا ةريس یک هاج

 ذنم رهتشاو تنبو ىبص هل دلوو اهيف جوزت دقو « ةينيطنطسقلا

 ةنس نيعبرأ غلب املف « ايندلا ىف دهزلاو ىوقتلاو حالئصلاب هرغص

 هلك هل ام كرتف هتفيظو كرت ىلع ممصف هبلق نم ايندلا دهز نكمت

 ءانيس روط ىلإ رجاهو هللا دبع همساو هدلو ذخأو « هتنباو هتجوزل

 نأ ىلإ ايليإ ىبتلا ةراغم برق كانه ماقأو « ىسوم هللا ملك ثيح

 ةياور « اهكرت. ىقلا تاطوطخملا نمو . ةيداليه ٤١١ ةنس ىف تام

 اذه ىف لوقي . نيرتاك تناس ريد ىلع ودبلا اهراغأ ةراغ نع

 : ظوطخملا

 تلزن ةيداليم 4٠٠ ةنس رباني ١١ قفاوملا دحألا ةليل ىف هنإ »

 ةريغص ةسينك ىهو ) . ةقيلعلا ةسينك ىلإ لبجلا نم ىنباو انأ

 ناكم نابهرلا اهماقأ دقو نيرتاك تناس ريد فلخ اناتسب طسوتت

 نيعمتجم نايهرلا ناكو « ( هل برلا ةملكمو ىسومل رانلا روهظ

 - 0 - ىلزانتلا دعلا ديو



 نم ةعامج انيلع مجه ذإ « حابصلا ىتح ىلصن انيقبو ةالصلل

 اوفطخو ء انحو سلوب نيبهارلاو سلودويت نهاكلا اولتقف ىدبلا

 دهع ناريف برع خيش نيبو اننيب ناكو .. ًاريسأ هللا دبع ىنبا

 ردغ نم ناك امب هتريخأو هيلإ تبهذف « ةراجتلا نيمأتل حلص

 نايهر ةعبس اولتق دق ودبلا تدجو ريدلا ىلإ تدع امنيحو « ىدبلا

 .نيرخآ

 ىف ىودبي تيقتتلاو .. ىتبا نع رابخآلا سسحتأ تبهذو

 ًاليلد تذخأف « عبس رثب برق ةصلخلا ىف ىنبا نأ ىنربخأ قيرطلا

 هليقأ هيلع تعقوف اهتسينك ىف ىنبا تدجوف ةصلخلا تئجو

 : لاقف ىدبلا عم هل ىرج امع هلأسأو هنضتحأو

 ناريفلا برع نم دوسأ اديع ىعم اورسأ دق ةازغلا ىدبلا ناك

 ًانايرق ىهو انآ ىننوحبذيس مهنإ نولوقي قيرطلا ىف مهتعمسو

 دبعلا رف تيبملل اولزن املف .. اهنودبعي ىتلا حبصلا ةمجن منصل

 ىديأ نم ىنذقنيل هلل ىلصأو ليللا ىكبأ ىدحو تيقيو هدلجب
 دعب ام ىلإ !اومانق ةليللا كلت اوركس دق اوناكو .. ةاسقلا ءالؤه

 قوسلا ىلإ ىنوذخأف ةحيبذلا تقو تاوف دعب ىأ سمشلا قورش

 مهنم ةصلخلا نارطم ىنادتفاف راجتلا ضعبل [دبع ىنوعابو
 .. امداخ ةسينكلا هذه ىف ىنلعجو

 ىنياب تدعو هتمعن ىلع نارطملا تركشف : سولين بهارلا لاق
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 . ارورسم ءاتيس روط ىلإ

 تابكنلا نم مغرلاب هنإ : هلوقب دوهيلا رخافي سولين ناكو

 اوناك مهنإف « ىراصنلا نابهرلاب لحت تناك ىتلا تاداهطضالاو

 مل ىتلا ءادرجلا ءارحصلا سفن ىف نيحرف نيضار مهمايأ نوضقي

 نأ راتخملا هللا بعش مهنأ نوعدي نيذلا ليئارسإ موق عطتسي

 اوبحاص دقو « رمذت نودو ىوكش نود ادحاو اموی اهيف اوشيعي

 هوقهرأو هيلع اودرمت كلذ عمو « هتازجعم اودهشو ىسوم مهيبن

 . ارفکو انايصع

 وها خللا ةليلقلا- روطحسعلا هذه-ىف- نيون بارلا لاف اسو
 نفل ضرألا هذه ئزاتصتلا نايهر راتخلا قف : ةقيق سلا قيغ
 لبق ئا .:ىدالثبلا عبارلا.نوقلااذتم مهل زايد ءادوجلاةازرحصلاو

 ًالايجأ اهيلع اويقاعتو .. نامزلا نم نينرقب مالسإلا روهظ

 راطخألا مغريو شيعلا فظش نم اهيف ام مغرب ًارقم اهوضتراو

 دابع نم نيينثولا ىدبلا تاوزغ نم اهل نوضرعتي اوناك ىتلا

 نع لب .. رمذت نودو ىوكش نودو عوطت نع اذه اولعق . موجنلا

 هللا نإ ةاروتلا مهل تلاق ىذلا ناكملا نم بربقلا درجمل رورسو حرف

 .. ةملكو ىسومل هيف ىلحت

 مهتيتكم ىف نوظفتحي نيرتاك تناس ريد ىف نايهرلا لاز امو
 ةالصلا ةيلع- متم اتذيلس نم ميد اجلا نامألاو معلا ةعقزب
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 ىبأ ني ىلع انديس نم ةعقوم دلجلا نم ةعقر ىهو « مالسلاو

 دوعسم نياو ةحلطو سابعلاو رمعو نامثعو ركب ىبأو بلاط

 ةالصلا هيلع ىبنلا لوقيو .. ماوعلا نب ريبزلاو تباث نب ديزو

 : نابهرلل ةعقرلا كلت ىف مالسلاو

 مهل مدهي ال ء هوركم لك نم ىنامأو ىقاثيمو ىتمذ ىف مه »

 ءانب یف مهسئانک نم ءىش لخدي الو ؛ نكس مهل عابي الو تيب

 نومزلي الو « راشع الو « جارخ الو ةيزج مهتم ذخؤت الو « دجسم

 ضفخيو « نسحأ ىه ىتلاب الإ نولداجي الو « برح ىف جورخلاب

 مهب ىمتحي نمو . اولح امثيحو اوناك امثيح ةمحرلا حانج مهل

 . « ىنامأ ىفو ىتمذ ىف لخدي

 لخدو ريدلا راوج ىلإ نيملسملل ادجسم نابهرلا ىنب دقو

 تامصت ناكملا ظفح اذكهو « ؟رايتخاو اعوط.مالسإلا .مهضعي

 نم ىرج ام رهطأو نيدلا صصق نم خيراتلا ىف ىرج ام سدقأل

 . هدابع نيبو العو لج هللا نيب راوح

 ىفو ٠ نوراهو ىسوم ادسج دقري ريدلا لوح هيتلا لامر ىفو

 كنكلو .: نيأ ىردي دحأ الو .. بيعش ىبنلا دقري نيدم لالت

 ناكت لب +. ةوطخ لك ىف هرعشتستو ءاوهلا ىف اذه لك .سفتتت

 نيذلا ليئارسإ بعش نع جورخلا رافسأ ىف ةاروتلا هيكحت ام ىرت

 ىرتو .. هنود نم لجعلا اودبعو هب اورفك مث « ةزجعمب هللا مهاجنأ _
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 .. ةاتحلا ءالؤهل نآرقلا ىف هللا تاملك عمستو .. لجعلا .ناكم

 اوقف مكرم ب هاش لبق كوفي ركل مشط رك ف نو
 حاول هير نع ىقلتيل ىسوم هيلع دعص ىذلا ةاجانملا لبجو

 ةرهج كلا ايري نأ اوذارآ نيذلا نوساحللا ليئازطإ قتيؤ  اًياَضْولا

 . نورظني مهو ةقعاصلا مهتذخأف

 دهعلاو « حهب هاو ثا اونظف ةف ةتأك هللا هفتن ىذلا ليجللاو

 :هوضقن مث هاذه مهيلع ةذخآ ىذلا

 نيذلاو « مهل اباقع اهيف اوهات ىتلا نوعبرألا هيتلا تاوئسو
 : نيكساخ ةدرق [وتؤتك مهلا لاقو كلا مهتعلق تبنشلا ىق اوقع

 عمجم ىه دمحم سأر له .. نيرحبلا عمجمو هاتفو ىسومو

 .؟؟ .. نمحألا رحبلا اعارذ ىقتلي ثيح نيرحبلا

 : ايلطو عييزقو خيشلا موش ىلإ ءيطاشلا عم دعستو

 ةيكلم اهنأ ةنياهصلا ىعدي ىتلا ةكرابملا ضرألا فرشتستو

 رمع ىه « طقف اماع نينامث الإ ايخيرات اهوكلم امو .. مهل ةيدبأ

 ىلإ ناميلس توم دعي مهتلود تمسقنا مث «ناميلسو دواد

 امهنم لك تيراح ليئارسإ ةكلممو اذوهي ةكلمم امه , نيككلنم
 « ضرآلاب اهاوسو اهرمدق ىروشألا نوجرس اهازغ مث ؛ ىرخألا

 « لكيهلا نم ىنب ام ريمدت داعأف ىلبابلا رصنتخوب ءاج هدعب نمو
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 ال ةرم لك ىفو .. رجح ىلع ًارجح قبي ملف سوتيت ءاج هدعب نمو
 لتقلا نم نيبراه اهيلإ نورفي رصم الإ ىوأم مهل دوهيلا دجي

 . اهئاتبأ نعأك مهفيضتستو عرذألا ةحوتفم مهلبقتستف ديرشتلاو

 اذكهو ٠ ىلوألا ةجردلا نم نينطاومو ةداس رصمب نوشيعيو
 .؟ اهيلإ اوثجل ىتلا ممألا ىقاب مهب لعفت تناك اذامف امئاد مهانيأر

 . احيبذت اوحيذ ايسور ىف

 . ًاليتقت اولتق اينالا ىفو

 . مهتفأش تلصؤتسا ايلاطيإ ىفو

 .اولتقو اونجسو مهتاكلتمم تعزنو مهتويب تقرح اينابسأ ىفو

 . اودهطضاو اودرش ارتلجنإ ىفو

 . مهباقر تغطق استزف ىفو

 ايروس ىفو ةبيطلا ةعيدولا مالسإلا رايد ىفو رصم ىف امأ
 نسحو نامآلا اودجو دقف جيلخلاو سنوتو برغملاو نيطسلفو
 . اولح امثيح مركلاو راوجلا

 .:ليمجلا نيدو انداعى ةت رود ناعزلا زاد دقو
 ..!!؟؟ .. نّمم اومقتنيل ممألا عيمج نم مذارشو ًاتاتشأ اوعمجتو

 .. راوجلا نسحو ةمحرلاو ةدوملا لهأ .. نحن انم

 حالسلاو لاملاب انيلع مهنواعي هلحنو هللمو هلود ةفاكب ملاعلاو
 . ىسايسلا دييأتلاو
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 . روفلب دعو مهل تمدق ارتلجنإ

 « مهل ايموق نطو ليئارسإب تفرتعا ْنَم لوأ تناك ايسورو

 ىلإ فيغرلا نم ءىش لكب مهنيومت اهقتاع ىلع تذخأ اكيرمأو

 , ةوراسعلا

 اكيرمأف .. ةحلصم لكشي ليئارسإ ءاقب نأ روصت دحاو لكو

 ىرت ايسورو .. ةقطنملا ىف نمألا ريفخ ىه ليئارسإ نأ روصتت

 لود لكب عفدي ديفم ديدهتو جييهتو ةراثإ ةطقن ليئارسإ ىف

 نم ايسور تاعيبم ) اهنم حالسلاو ةنوعملا بلط ىلإ ةقطنملا

 تاعيبم ىلع تقوفتو اهتالدعم ىلعأ ىلإ تلصو برعلل حالسلا

 حالسلا لخدي ال ةداعلاكو « ( ةعمتجم اكيرمأو اسنرفو ارتلجنإ

 ءالمعو سورلا ءاربخلا هعمو لخدي لب « هدحو دلب ىلإ ىسورلا

 . تايالقنالا وجورمو ىركفلا وزغلا

 مدخت الو دحأ ةحلصمل لمعت ال ليئارسإ نأ رمألا ةقيقح نكلو

 . اهرارمتساو اهئاقب ةيجيتارتسا ريغ ةيجيتارتسا ىأ

 ىف .تافالخلاو بورحلاو نتفلا ةراثإ ىه ةييرقلا اهتطخو

 . ةعطق دعي ةعطق اهعالتباو ةيبرعلا ةقطنملا

 ملاعلا ىوتسم ىلع بورحلاو نتفلا ةراثإ ئه ةديعبلا اهتطخو

 نتفلا لك ءارو اهؤالمعف .. اهعزانت ىريك ةوق ىقبت ال ىتح « هلك

 لالحنا تارايتو فرطتلا تاجومو مادهلا ركفلاو بورحلاو

 - 1١ - ىلزانتلا دعلا دیو



 سوسلا ءارو مهو « ةرعادلا بتكلاو ثباعلا نتفلاو ىرعلا تاضوم

 ...ملاعللا ةيميظنتلا ةينبلا ىف عاختلا تح بدن يذلا ضوكشلا

 . دوملتلا مهياتك لوقو اذكه

 .. مهتالوكوتورب لوقت اذكهو

 . ريدتو ءطبب هلوأ نم خيراتلا اوءرقاو

 فشلا لاححلاو رجلا: نراه خلا هذ ىلإ يعماارظنا

 ءايبثألا ىلتاق نع اولآساو . ءايبتألا مادقأ راثآ اوسنسحتو .ءانيس

 .. مكلبقتسم ىلإ اوقيفأو نتفلا ىعناصو بورحلا ىلعشمو
 .ةكي:داري أه ىلإ !ووذقكأو
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 ىلزانتلا دعلا أديو

 ليونامع ماخاحلا هاقلأ ىذلا ىفرحلا باطخلا ىلي اميف

 ىماخاحل ءىراوطلا ةنجلل ىئانثتسالا رمتؤملا مامأ شتفؤتيبار

 . ٠۹٣۲ ىناثلا نوناک ۱۲ تسبادوب ىف دقغ ىذلا ايروأ

 عامتجالا اذه ىلإ مكتيعدتسا دقل .. ىتانبأ اي مكل ةيحت »

 وهو « ديدجلا انجاهنمل ةيسيئرلا طوطخلا ىلع مكعالطإل صاخلا

 انططخم ناك ىتلاو نوملعت امك ةلبقملا برحلاب قلعتملا جاهنملا

 كلذ لالخ نكمتن ىتح « اماع نيرشع اهئاجرإب ىضقي ىلصألا

 ةيملاعلا برحلا ةجيتن اهيلع انلصح ىتلا انيساكم ميععدت نم

 قطانملا ضعب ىف ةضراعملا ريثي ىذلا اندادعت دايدزا نكلو .ةيناثلا

 انتزوح ىف ىتلا لئاسولا عيمج لمعتسن نأ انيلع ًامازل لعجي

 . بيرق ىدم ىف ةثلاث ةيملاع برح لاعشإل

 ذنم هلجأ نم لمعن انلز ام ىذلا فدهلا نأ مكفلبأ نأ بجي »

 ةرمثلا تند دقو « نآلا اندي لوانتم ىف حبصأ دق ماع فالآ ةثالث

 - ١۴ - ىلزانتلا دعلا أدبو



 ا ر ن س
 مكدعأ نأ عيطتسأو « رذحلا ةفعاضمو « دهجلا ةفعاضل اخذت اھ
 ىف ىقيقحلا هناكم انبعش ذخأي ىتح تاونس رشع رمت ن نل هنأ

 مه مييوجلا ) ادبع مييوج لكو اكلم ىدوهي لك حبصيو « ملاعلا
 . ( دوهيلا ريغ نم ىرخألا بوعشلا

 اهانرثأ ىتلا ةيئاعدلا انتالمح حاجن نوركذت نولازت ال مكنإ ٠
 اينالا ىف نييكيرمألل ايداعم (روعش تفلخ ىتلاو تانيثالثلا لالخ
 نأ نوملعتو « نييكيرمألا دنع ناملألل ةديدشلا ةيهاركلاب اروعشو
 نآلا امأ , ةيناثلا ةيملاعلا برحلا مايقب اهرامث تطعأ تالمحلا هذه
 نم فوخلا ريثن نحنف ملاعلا ربع ةوقب اهنشن ةلثامم ةلمح كانهف
 سورلا دنع اكيرمأل ءادعلا ريثنو « اكيرمأ ىف ىعويشلا فحزلا
 مكازت ئىلغا دعا سنو نيتيحاشتلا ىف ةيزكشعلا ةسسؤلا معد اسك
 ىلع ةريغصلا لودلا ربجتس ةلمحلا هذهو .. نيتهبجلا ىف حالسلا
 , اكيرمأل ةفيلح وأ ايسورل ةفيلح حبصت نأ نيب رايتخالا
 عم ىكيرمألا سرجنوكلا ىف انتوص نوكي نأ ىلع صرحنسو
 اذه نأ انعم ءارقلا ركذيو ) « برحلاب لصاوتملا ديدهتلا ةسايس
 . برحلا ةفاح ةسايسو سالاد رتسوف نوج مايأ لعفلاب تدح

 هذه ىلع جرخي نأ لواح امنيح ىدينيك نوج نأ ءارقلا ركذيو
 نآب ىهتنا « مالسلا وحن ةيكيرمألا ةيساموليدلاب عقديو ةسايسلا
 . ( [ضماغ ازغل هلايتغا ةصق تيقبو لتق

 ي جس س بعشلا نإ » شتفونيبار ليونامع ماخاحلا تاملك ىلإ دوعنو
 ىلز 'انتلا دعلا ديو - - ١4



 نأ بجي اننكلو « انترطيس تحت ةيويسألا بوعشلاو ىسورلا

 لمأن نحنو .. اكيرمأ ىف ةرطيسلا هذه لثم انل حبصت ىتح رظتنن

 ء ايناملأ ىف انلعف امك ةيماسلل ءادعلا ةيضق لامعتساب انفده قيقحت

 امنيسلاو ةعاذإلاو بتكلاو فحصلاو تالجملا لمعتسن امك

 .. انيديأ تحت ىتلا مالعإلا لئاسوو نونفلا عيمجو حرسملاو

 بايشلا نإف ء بابشلا دنع داضملا ىعولا روهظ نم فوخ الو

 راكفألاو رعادلا نفلاو ىهللاو سنجلاو تاردخملاب هقارغإ اننكمي

 الف <« ةيفالخلا تاهاتملا ىف هتيتشتو هقيزمت اننكميو ؛ ةفرطتملا

 ضعبب اهضعب تاقبطلا برضن مث .. ىأر ىلع نانثا عمتجي دوعي

 ىلع سوءرملاو همودخم ىلع مداخلاو ىنغلا ىلع ريقفلا ريثنو

 ءاهنيب فالخلا ةقش عسونو لودلا نيب نتفلا ريثنو « هسيئر

 . رخآلا نت”تفرط: لك دنع فاوخلا نينار

 موقتو هضارغأ اذه انجاهنم ققحيس ةليلق تاونس لالخ ىفو »

 بورحلا عيمج اهرامد ىف قوفتس ىتلا ةثلاشلا ةيملاعلا برحلا
 زيمدت مت اذإ ىتح ًادياحم ادلب عبطلاب ليئارسإ نوكتسو « ةقباسلا

 ةباقرلاو ميكحتلا ةيلمعب نحن موقنس نيبراحتملا نيفرطلا كالهإو

 انتكرعم برحلا هذه نوكتسو « لودلا عيمج ءالشأ اياقب ىلع

 : مهيوجلا فيه (ئهيراتلا انعآوسصر لق ةر خلا

 ماخاحلا نم ىجرأ » .. نيرضاحلا نييماخاحلا دحأ نم لاؤس

 برحلا دعب ةفلتخللا نايدألا ريصم نع انثدحي نأ شتفونيبار
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 س و و سض جخج
 . « ةثلاثلا ةيملاعلا

 , ةثلاثلا ةيملاعلا برحلا دعب نايدأ كانه نوكت نل - شتفونيبار
 رطخ نيدلا لاجرو نايدألا دوجو نإف « نيد كانه نوكي نلامك
 , ملاعلا ىلع ةلبقملا انتدايس ىلع ءاضقلاب ليفك رمأ وهو انيلع مئاد
 ةصاخو اهب نينمؤملا سوفن ىف نايدألا اهثعبت ىتلا ةوقلا نأ
 اننأ ديب « انهجو ىف نوفقي مهلعجي توملا دعب ىرخأ ةايحب ناميإلا
 ىدوهيلا نيدلل طقف ةيجراخلا رئاعشلاب نايدألا نم ظفتحنس
 دارفأ عمجي ىذلا طابرلا ىلع ظافحلا ىه ةدحاو ةياغل كلذو
 مهتانب اوجوزي نأ وأ مهتلالس ريغ نم اوجوزتي نأ نود انبعش
 : يشأ

 ةيلمعلا سفن راركت ىلإ ىئاهنلا انفده ليبس ىف جاتحن دقو
 ضعب عوقوب عمسن دق اننأ ىأ .. رلته مايأ اهب انمق ىتلا ةلؤملا
 لصحنل انيعش نم دارفأ وأ تاعومجم دض داهطضالا ثداوح
 ىف ةداقلا لتقو ةمكاحم زربت ىتلا ةيفاكلا ججحلا ىلع كلذب
 انضرف دق نوكن نأ دعب كلذو ‹ برح ىمرجمك ايسورو اكيرمأ
 .. خالسلا طورش

 ىلإ اورظنا ملاعلا ىلع ةرطسلا ىلع انتردق نم اونقيتست ىتحو
 هدض ريطخ حالس ىلإ اهانلوح فيك ضيبألا لجرلا تاعارتخا
 نحت انتحاسأ مويلا تحبصأ ةفيحصلاو باتكلاو ةعبطملاو ىيدارلاف
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 ايسآ ىلإ ةحلسألا لسرت ةليقثلا ةحلسألا عناصم نأ امك هدض

 هذه عناص هسفت ضيبألا لجرلا اهبوعش براحتل ايقيرفأو

 .. ةحلسألا

 ىلع بلقتتل ءادوسلا ايقوفأ ىف قافلا لعشت اتل اس نحو

 . هيلعو اهسفن

 ىلإ اودوع مكنيعأ مامأ جهوتي ىئاهنلا رصنلاف ةيؤرلا هذهيو

 ىذلا مويلا لحي ىتح ةداوه نودو دجب لمعلا اورشابو مكقطانم

 رونلا نوكت نأ ىهو ةيقيقحلا اهتمهم نع ليئارسإ هيف فشكت
 . ملاعلا ءيضي ىذلا

 وهو .. شتفونيبار ماخاحلل ريثملاو ريطخلا باطخلا وه اذه

 راجحأ هباتك ىف قئاثو نم راك ىاج میلو فلؤملا هدروأ ام ضعب

 ناك امنيح هدي ىف قئاثولا هذه تعقو دقو « جنرطشلا ةعقر ىلع
 ةيدنكلا ةيرحبلا تارباخملا تناكو « ىدنكلا لوطسآلل ادئاق لمعي

 . ( ضاق تداح ىف باتكلا رشت دعب فلؤملا لتق دقو ) هل ةعيات

 ىف ةينويهصلل ريطخلاو رمتسملا رودلا نع فشكت ةقيثولاو

 نيب ةوادعلا جيحأت مث تاهبج ىلإ ملاعلا قيرفت ىفو نتفلا لاعشإ
 . تاهيجلا هذه

 [ ةدئاملا ] 4 ©3 ... هللا اها برحلا ارات اودقوأ امّلَكو ©
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 رمآ اذه نإ شتفونيبار ماخاحلا لوقو .- خيراتلا ءدب ذنم ةرمتسم

 نأ نم كلذ ليبس ىف عنام الو , ةنس فالآ ةثالث ذنم ميدق

 مهف تقولا سفن ىف هضيقن ىلع اوعجشيو ءىشلا ىلع اوعجشي

 ةيعويشلا نودعاسي تقولا سفن ىف مهو « ةيلايربمإلا نودعاسي
 نم انويلم نيسمخ غلبم بول نيهوك ةسسؤم تعدوأ دقو )
 « ( ديوسلا كونب ىف ىكستورتو نينيل فرصت تحت تارالودلا
 ىدوهيلا رينويلملا اندالب ىف انيأر دقف بجع الو كلذ ىف ةيارغ الو

 مهنإ . رصم ىف ةيعويشلا ايالخلا ىلع هلاومأ قفني ليروك ىرنه

 ةهبجلا نودناسيو نوقلخي مهارن ةيلامسأرلا ةقلامع مهو

 .. برحلا نوتأ ىف نيتهبجلاب نوعفدي مث ةداضملا ةيعويشلا
 فوس برحلا نأل ءىدابملا تسيلو ىوصقلا ةياغلا ىه برحلاف

E 

 ول رتوو ةكرعم ىلإ ءىراقلا ةركاذب دوعن ةبعللا هذه مهفنلو
 .. ةدحاو ةكرعم نم همنغي نأ دلشتور عاطتسا ام ىرنل لاثمك

 ىلإ لجازلا مامحلا قلطأ « نويلبا ىلع رودت ةرئادلا ىأر امنيحف
 هيتجلا راسكنإ ىلإ ىدأ امم تمزهنا ارتلجنإ نأ بذاك ربخب ارتلجنإ
 ىلإ عرسأ مث « دحاو نلش هتميق ام ىلإ داحلا هطوبهو ىنيلرتسالا
 ىثيلرتسإلا نييالم نم هعمجي نأ نكمأ ام لك ىرتشيل ارتلجنإ

 ارتلجنإ راصتنا وهو ىقيقحلا ربخلا روهظ رظتنيل .. بارتلا رعسب
 . بهذلا جرش لج ما قيقا سذلا .تارتتلا,عينيل هنو ياش نخلق ىلع
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 ىلع رطيس دق ناك ۱۸۲۱ ماع دلشتور ناتان تام امدنعو

 7/6 ىئزيلجنإلا ىموقلا ضرقلا غلبو : امامت ارتلجنا فرصم

 برحلا دئاوف ىه كلت تسيلو .. دئاوف ضرق لكلو .. هينج نويلم

 ةبولغملاو ةيلاغلا فارطألا عيمج كهنت برحلا نإف .. ةديحولا

 . باهرإلا رشنتو رئامضلا دسفتو ممذلا برختو

 ةرطيسلل ةنومضملا ةليسولا وه باهرإلا : نينيل لوقي امكو

 . لماك لكشبو ةعرسب ريهامجلا ىلع

 امنيح هل اوططخ ام وهو .. ًاريخأو ًالوأ انباحصأ هديري ام قهو

Rkةعراصتملا  : 

 تاروثلا عيمج ءارو اوناك مهنأ قتاثولاب لوقي فلؤملاو

 ةيسنرفلا ةروثلاو ةيتاثلاو ىلوألا ةيملاعلا برحلا .. بورحلاو

 ىف ليومرك بالقناو ةينابسألا ةيلهألا برحلاو كروتاتأ ةروثو

 لغلغتلا ىف ةينوساملا لفاحملا نولمعتسي مهنإ لوقي امك .. ارتلجنإ

 زكارملا عيمج ىلع مهيديأ اوعضيل . عمتجملا حئارش عيمج ىلإ

 لتقلاو.مسلاو :تازنهملاو ءاستلاو.ناكا قولقعتسي ةهتاو.ةنعاتسصلا

 ةليسو ىأ نع نوعروتي الو ةحيضفلاب ديدهتلاو زازتبالاو ردغلاو

 .. مهفده ىلإ مهلصوت

 .. مه ْنَم نكلو

 نم دوهيلا رثكأف .. دوهيلا لك اوسيل مهنإ لوقي فلؤملا نإ
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 هذه نم ىدوهي هسفن فلؤملاو .. ةلقلا هذه مهدوقت نيذلا نايمعلا

 هذه ىلع اكيشف ًاكيش هينيع حتف مث ءايمع تناك ىتلا ةرثكلا

 ةفرعملا هذهل انمث هتايح عفد دقو ملاعلل كاحت ىتلا ةعزفملا ةرماؤملا

 .: ةنوظحملا

 عمج ىف ةيزقبعلا ةياغ اوغلب ةيناطيشلا لوقعلا نم ةلق مهنإ

 مهو « بورحلاو نتفلا ةراثإلو ةرطيسللو رشلل هكيرحت ىفو لاملا

 مهسوفت الإ مهل دوبعم الو مهل نيد ال رمألا ةقيقح ىف نكلو دوهي

 مهنكلو تائم عضب مهو .. ملاعلا اومكحي نأب نونجملا مهملح الإو

 ىلعو ةطلسلا ذفانم ىلعو ةورثلا عبانم ىلع مهيديأ نوعضي

 ددع الب نايمع عابتأو ةقزترمو ءالمع مهلو : رارقلا عنص تاصنم

 دحاو وه دلشتورو .. مهلجأ نم نوتوميو مهتمدخ ىف نونافتي

 ىلع نورهظي الو سيلاوكلا ءارو نم ءافخلا ىف نولمعي مهو مهنم

 . حرسملا

 . ةروظنم ريغ طويخ ضرألا تاموكح لك نيبو مهنيبو

 هب نأ كش ال نكلو « ةالاغملا ضعب فلؤملا مالك ىف ناك امبرو

 . ةقثوملا قئاقحلا نم ريثكلا

 . اهيف كش ال ةيخيرات ةقيقح ةرماؤملاو

 ةنتفلا ةراثإب سمألا دوهي هلعفي ناك .. مويلا دوهي هلعفي ام نإ

 ىلع اورمآت مالسإلا دعب مث .. مالسإلا لبق جرزخلاو سوألا نيب
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 ةوزغ ىف هدض لئابقلا لك اوعمجو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم

 . ىرخأ تاوزغ اهلبق نمو « بازحألا

 . اولشف مهنأ ثدح ام نكلو

 . مويلا هل اوططخ امم ريثك ىف اولشفو .. سمألاب اولشف

 . اهريغ ىفو بازحألا ةوزغ ىف سمألاب اولشف

 ارتلجنا ىف ليومورك ةروتو تلشف ةيسنرفلا ةروثلا نأ امك

 بلقل اهوراثأ ىتلا ةينابسألا ةيلهألا برحلا تلشف امك .. تلشف

 . ةيعويش ىلإ ىنابسألا ماظنلا

 .. ةورذ ىلإ عزاستي هنإ لب .. رمتسم رمآتلاف كلذ عمو
 ةيعانصلا رامقألاو خيراوصلاب دشتحا ىذلا ىملاعلا جرسملاو

 . دحاو :باقث دوغ لمتحي ال ىحضأ ىذلا ئرذلا داتعلاو

 مهليبسب مهنأو .. ىلزانتلا دعلا اوءدب دق مهنأ ىنظ ىفو
 ثيدحلا ىف راوحلا نم تارقفلا كلت ركذأو « ةثراكلا ليتف لاغشإل

 ةيلهألا برحلا ءانثأ ىف وريلاباك ىعويشلا رئاثلا هب ىلدأ ىذلا

 ىف كلذ ناكو .. هتنازنز ىف ًالقتعم ناك ام ءانثأ ىفو ةينابسألا

 .. بيجع ںورغ ىف لوقي لجرلا ناك .. ۱۹۳١ ماع

 . الماش ًارييغت ماظنلا ريغنسو ادعقم 515 ىلع لصحنس

 نلعأ دقل .. مداقلا اينابسأ مكاح نايضقلا لالخ نم ىرت كنإ

 ءابروأ ىف ةيناثلا ةيتيفوسلا ةلودلا نوكتس اينابسأ نأ نينيل
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 يس
 موقيس ىذلا ىناثلا نينيل انآ نوكأسو هذه هتءوبن ققحتتسو
 . ةءويذلا هذه قيقحتب

 نل ماقتنالا موي ىفو .. انل حبصت ىتح ایتابسآ رمدن نأ بجي
 وه نينيل لاق امك نييروثلا لضفأ نإ .. رجح ىلع ارجح كرتن
 YAN ماع ىف اذه ناك . ةيقالخألا ءىدابملا نم ررحتم باش

 ةقارإو رزاجملاو ٠ فنعلا نم ليوط ليل ىف اينابسأ تلخد دقو
 اهيلع ترمو .. قارحإلاو باصتغالاو ءاضعألا رتبو بيذعتلاو مدلا
 تلشف ةرماؤملا نكلو مويلا نانبل هب رمت امم امالظ دشأ تاونس
 . ةقنشملا نم ىريلاباك سأر ىلدتو

 . نورمآتملا ىهتشي امب امئاد ىرجي ال خيراتلا نإ
 : هللا اتل لوقي الأ

 نھن نیرفاکلا لْهَمَف و اديك ديكأو 2 اديك ترديكي مھال
 [ قراطلا ] : 4 9 ديور

 [ لافثألا ] 4 جو نيركاَملا ريخ لاو هلا رکمیو دوركميو »
 [ نارمع لآ ] 4 ىو نيركاشلا ريح هللا هللا رکمو اوركمو ف
 علتلا] 4© ةورعشي ال مهو ازکم اترکمو ارکم اورکمو ل
 [دعرلا ]469 .. امج رمل لف هلق نم نيد رکم دقر ل
 ةدعلا نم دعنو قرفتن الو ةدحاو أدي نيركاملا ريخ عم نكنلف
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 .. ناسنإ ءادع ىف فرطتن الو دحأل رشلا رمضن الو انعطتسا ام

 . نافوطلا ءاج هجو ىأ ىلع ىلابن ال مث

 . قفتنل عمتجن ال اذاملف اورمآتيل نوعمتجي مهنإ

 : ريكا ارك اطل وكي آل االف . .هيبسلا مهركم ميل نإ

 ليللا نيلكاوتم نيلساكتم مانن اذاملف راهنلاو ليللا نولمعي مهنإ

 . راهنلاو

 . اذلمع اتل نوي ال !ذاملق ...مهلمع مهل نإ

 تاورشلابو ةقاطلا ذوفكيو ةيرشبلا داذعألاب ممآلا ىنغأ اثنإ
 ...هىش ىف اتل ردح الو تاراهملاو,تاويخلاجو"ةيكدعملا

 . ةلزلزلا ًادبت نأ لبق لمعلا أدبنلو اترود عنلف
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 ةيفخلا برحلا

 . ىليئارسإلا ىبرعلا عارصلا نع ثدحتي دحأ دعي مل

 . ىمالسإلا ىمالسإلا عارضلاو ىبرعلا ىبرعلا عارضلا وه

 محتقت ةباصع كانه نأ اوسنو ةدحاولا ةلئاعلا ءانبأ لتتقا

 نأ لواحي دحاو لك : ةيصخشلا مهتافالخب اولغشناو بابلا مهيلع

 . رخآلل ةيدسجلا ةيفصتلاب هياسح ىفصي

 ضرألا ىلع اهدي عضتو ةفرغ ىلإ ةفرغ نم للستت ليئارسإو
 ةقلطم لقتعتو درشتو لتقتو ناكسلا درطتو تانطوتسملا ىنبتو
 لكل ديحولا كلاملا اهتأك بيقر وأ بيسح الب حارسلا ةقلطم ديلا

 . ةلفغ ىف سانلاو .. ءىش

 نأل ٠ ملسملاو ملسملا فلتخي اذالو ىيرعلاز ىبرعلا :لتتقي امل

 ىلزانتلا دعلا ديو - ۲4 -



 عم رخآلا ضعبلاو ةيكارتشالا ةيار عفريو ايسور عم ضعبلا

 اهسفن ايسور برع اي نكلو . رحلا داصتقالا ةيار.عفريو اكيرمأ

 فقاؤملاو حلاصملاو عفانملا اعم ناقستت امهو اتقفتا اكيرمأو

 تارايزلاو تاربخلا نالدابتتو تاضوافملا دئاوم ىلع ناسلجتو

 اذإ عابتألا فلتخيو بانذألا لتتقي رذع ىأبف « دوفولاو ثوعبلاو

 ءالو شكا ايبيلو ةيبونجلا نميلا لهو اوحلطصا سوءرلا ناك
 . نيلمركلا نم ةيسكراملل

 .؟.. ةتكن ىهأ

 !؟ انيلع مأ مهسفتأ ىلع سانلا ءالؤه كحضي لهو .

 بوعشلا اهب نوعداخي عئارذ مأ لعفلاب ءىدابم ىه لهو

 مهسفنتأ الإ اهب نوديري الو ايابخلاو اياونلا اهب نوفخيو

 اه مهيساركو

 زوفي نلو هتلفغ ىف دحاو لك لظ اذإ تيبلا مدهنيو ىساركلا لك

 اهنإ :اهتوعدي ىتلا ةيراسيلا ءىدايملا كلت مدخت اذام مث
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 نم ًاوسأ ةيكارتشالا لودلا ىف نيحالفلاو لامعلا لاحف . مهمساب

 دالي ىف مهلاح نم ريثكب أوسأو  جيلخلاو ةيدوعسلا ىف مهلاح
 مخي .فالقلا كلمه لماسعتا علا زرامو 1 ةينرعلا جف الاب اكيزج عقم

 وجنيو ةيكارتشالا نم برهيل ازيف ىلع هيف لصحي ىذلا مويلاب

 ىف اهنومجاهي ىتلا ةيعجرلا دالبلا نم دلب ىأ ىلإ هلهآبو هسفنب

 . مهتاروشنم

 ىف ةيبرعلا دالبلا ىلع تيقلأ ىتلا ةيراسيلا تاراعشلا نإ

 فالخلا ثبل تجور لب قيرف ىأ ةحلصمل جورت مل تانيتسلا

 سأب اهضعب قيذي ًابازحأو اعيش ةمألا تيتفتلو ةقرفلاو قاقشلاو

 لسغت ةضيرع ةيريهامج دعاوق ىلع ةليلق ةتف طلستتلو « ضعب

 . تاريسملاو تافاتهلا ءاضوضبو هجوملا مالعإلاب موي لك اهخم

 لاز ام ضرعلاو . ةنتفلا كلت ةرمث دهشي مويلا ىبرعلا نطولاو

 . رهت

 هفرط اولعشأو اثدالب ىف ةوعرز ىلا ىمالسإلا مغللا اذه مث

 ءامساج انيلغ حرخت ةديدع ةيمالسإ فقآوطي اذا دحر ءاكذ یف

 ءىش لك اهمساب مرحتو ةيقلسلا ةيار عفرت ةفلتخم ةنيابتم

 بلاظتو « اهلاكشأ لكب ةيطارقميدلا تاسسؤملا عيمج ضفرتو

 نإ لوقتو ؛ ىملعلا جهنملا ضفريو داهتجالا ريفكتبو لقعلا لاطيإب
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 ؟ ارش ىق يس للو مارح! نقلاو اوستن ىيا نهج قالا اتمالقت

 مارح مسرلاو « مارح حرسملاو مارح امنيسلاو مارح نويزفيلتلاو
 ٠ مارح ةلودلا شيج, ىف ةمدخلاو . مارح تحتلاو مارح ريوصتلاو

 اهيق تويبلا ىف كيتسالبلا روهزلاو « ةينثو ىرصلملا ملعلا ليبقتو

 يت ,لليستلا لاصعساو مارح لخلل لامقسا نإ ليد كرش ةيبش
 فئاظوب لاغتشالاو < مارح نوليانلا سيلو مارح حورجلا ريهطت
 ىف تاعماجلاو سرادكلاب قاحتتالاو « رفكلا ىف ةمهاسم ةلوذلا

 ديرن . اولاق نوديري اذام متلأس اذإف . رفكلل ملعتو رفكلل ليصحت

 مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىبنلا شعي ناك امك شيعن نأ

 لمحتو ةرايس بكرت كنكلو : مهنم دحاولل تلق اذإف . ديزن الو

 ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاو فوكنشالك عقدم كقتك ىلع

 همرحت ام كسفنل لحت فيكف . فيسلاب لتاقي ناكو ةلغبلا بكري

 4 راقعلا تامزتكمو رافقلا مرام نيمتست فيك مكوك ىلع

 . هعفدم نم ةصاصري كتكسأ اميرو سرخلاو مكبلاب باصي ذئتيح

 ىف دجي فوسف .. رثكأ وه ام فشتكي قوس سيلوبلا نكلو

 ىلع هتيب ىف رثعي فوسو « تالبورو تاكنرفو تارالود هبيج
 نايكلا عرز ام ضعب وه ليمعلا اذه لثمف .. ةيكلسال ةزهجأ

 اذإو' هلت نم 'ءالسإلا كيتتقت] ماعلا نم اضاف ىتويهصلا

 تادايقلا نإف .. اعودخم بكرلا اذه ىف ريسي بابشلا ضعب ناك
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 اذا امامت ملفك تييلا مدهتل رشحت: ىتلا ةئتفلا سیر ةرگاملا

 اا ازد راک ةة دك اقا فت "نأ ف

 لوح لدجلا كلذ مهدحأ أدبي امنيحو « اهروذج نم اهعلتقتو

 : هل لوقن لخلاو نوليانلاو كيتسالبلا روهزلاو ريوصتلاو مسرلا

 كتيب ذخأيو ءاهلك ةنذثملا علتقيل ططخي نم كانه . لجر اي قفأ
 لخلا ىف لداجت تنأو .. كتيوهو كنطو كبلسيو كضرأو

 نأ لواحتو « ةيفالخ تاهاتم ىف شيعتو « كيتسالبلاو نوليانلاو

 لغج هللا نإ. لابخلا اذه نم لجر اي قفا . نيفصت ةرعشلا سقت
 ةيكيرمألا ضرألا ىتح اروهطو ًادجسم ملسملل اهلك ضرألا

 رصم ضرأ لاب امف .. اهيلع ىلصت نأ عيطتست ةيسورلا ضرألاو

 ةنذكم قلآلا ضراو « ماع قالا عبس دم تحولا نايدألا خرا

 ضرأ اهتأ ادقتعم اهنم رجاهت نأ ديرت تنأو .. رهزآلا ضرأو
 كتوعتو .. كناخ اذهب حصتنا نمر . كعدح اذه كل لاق نم .. رفك

 . كدلبو كنيدل ةنايخ ربكأ ىه كلت

 . تابقعلا كلتب موي لك محتلتو ةيفخ ابرح شيعن اننإ

 . رابكلا نم انيلع ةنلعملا ةيداصتقالا برحلا ريغ ىهو

 . تاروشنملاو بتكلا عم انيلإ للستي ىذلا ىركفلا وزغلا ريغو
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 . نانيل ىفو جيلخلا ىف ةنلعملا ةيلعفلا برحلا ريغو

 - . ىنويهصلا ىبوللا بيدارس ىف ةركاملا ةيسايسلا برحلا ريغو

 ةقطنملا تيتفت وه بورحلا كلت عيمج ىف دحاو فدهلا نكلو

 . اهماهتلال ادیهمت ضعبب اهضعب اهبرضو

 لدجلا اذه قوف ايلع ةميق وهو ةعاطنلا كلت ريغ مالسإلاو

 . فيخسلا

 بصعت نود نامز لك ىف ىطعيو ذخأيو لعافتي مالسإلاو

 قالخأ ضعب ذخأي ةيلهاجلا ىف ىتح هازنو « ناودع نودو

 ؛ ةعاجشلاو ةوخنلاو ةماهشلاو ةفايضلا مرك لثم ةيلهاجلا
 . باسنألاب رخافتلاو ةيبصعلا لثم ىرخأ ًاقالخأ ضفريو

 ناميإ امنإو « ركسعلا اهب موقي ةروث الو ابالقنا سيل مالسإلاو

 ركنتي ال وهو قالخألا مراكمب قلختو « سفنلل ةدهاجمو ةديقعو
 هنأ امك هعجشيو اهنم حلاصلا نيبتي امنإو « ةميدقلا سانلا فارعأل

 وهو عفانلل حلاصلا هنم ذخأيو هربتخي لب « ديدجلا ضفري ال

 ىفو « مكاحلا باختنا ةركف ىف ةيبرغلا ةيطارقميدلا عم ىقتلي

 عامجإلل ةقلطملا ةطلسلا ىف الإ اهيفاني الو ىروشلا سلجم ةركف

 ررمي نأ عيطتسي برغلا ىف ىناملربلا عامجإلا اذه لثمف . ىتاملربلا
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 زوجي ال نيج ى ءافسبلا ىآ طاوللا ىآسرفخلا حيبي اراق

 ‹ ةشقانملل ةيهلإلا ةعيرشلا عوضوم حرط ملسملا ناملربلل
 نزو إل هنأ اذه ةمكحو < ىهلإ مكح مامأ عامجإ ىأل ةطلس الو

 نم رصبأ سيلو « دحاو رصبم مامأ نايمعلا نم ددع ىأ عامجإل

 ةيطارقوميد اهنكلو ىطارقميد ىمالسإلا مكحلاف . هدابعي هللا
 . ةمزتلم

 ةقاحتفلا هيلع ىبنلا عمت سا دقق نفلا دخ نيل مالبتإلاو
 ةنيدملا نايتف عمتسا امك هنسحتساو ءاسنخلا رعش ىلإ مالسلاو

 كلذو « انيلع ردبلا علط ةينغأ فوفدلاب نويرضيو نوتغي اهتايتفو

 . ةكم نم (رجاهم هتعلطب مهيلع له امنيح

 + ةدياخم تاؤانأ اهلك حربسلاو :امثيسلاو. ةعادإلاو قويزقيلتلاو

 امب رش وأ ريخ یھ امنإو « اهتاوذ ىف ارش الو ًاريخ تسيل ىهو

 امأ . ملع تارانمو تاعماج نوكت نأ نكمي ىهو ء اهيف عضوي
 دعت ملف كرشلاب اهتاقالع تعطقنا دقف ريوصتلاو تحنلاو مسرلا
 ةتف تاحرول ىه امنإنو < [مادصأ ةختت ليكامت الو دبجت مىسر كاخه

 ىذ ريغ اهتمرح ىف مالكلاو لامجلاب ساسحإلا ةيبرتلو ةنيزلل

 . عوضوم
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 . مكتاعاديإب اهوعجشف ةيمالسإلا كونبلا مكدنع مهل لوقن ىوبر

 ىهف كيتسالبلا روهزلاو نوليانلاو لخلا ميرحت ىف مالكلا امأ

 نزولا نادقق ةلاحل تارشؤم ىفو : ةدكاسلا ةيلقعلا وللا نضعب
 ةيعبتلا ةلاخ ٠ باجشلا هيلإ لصو ىذلا ىفاقثلا غارفلا :ةلاحلو
 مالك ىلا مسي حلولا وشاف ةا افا نضعتبل ءايسعلا

 . ريكفت نودو ةيواغبي ىف هددريف

 .مكي دازي ام ىلإ اوقيفأ .. اوقيفأ : مهل لوقأ بابشلا ءالؤه ىلإو

 - ۴١ - ىلزانتلا دعلا أدبو



 بويج اهل سيل نافكألا

 ةذه مامأ ةظحل فققوتتلو :ىدوبيلا ثازقلا ضعم (رقق اعم اولاعت

 : تالوكوتوريلاو دوملتلا نم تاحفصلا

 . «هسنن كلهي هريغ كلي آل ىذلا بعشلا نأ ركذت :-

 . « هتروع فشك نم لجخي ال ىذلا ليجلا قلخن نأ بجي » -

 .( مهاندلقو امتيسلا ىف اهولعف دقاق )

 . ىلإ مئاهبلاك اهوقوسو لاملاب اهورتشاف ءايمع ريهامجلا » -

 . , مكقادهأ
 + ةفاحصلاو مالإلا لئاسوو كاباختفالا ىلع !قرظيس »د

 برغلا ىف ةأرملاو سنجلاو لاملاب اهيلع اورطيس دق مهو )

 . ( ىكارتشالا ملاعلا ىف ةطلسلاو بؤحلابو « ىلامسأرلا

 ديلاقم مهوملسو ةروثلا ىلإ ءايمعلا ريهامجلا اوعفدا » -

 ةروثلا ىف اذه اولعف دقو ) . « ءابغو ةيئاغوغ ىق اومكحيل مكحلا
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 ملاعلل نيذقنم نوكنف مهمدعنو نحن ىتأن ذكتنيحو : ( ةيسنرفلا

 . ( وباريم ىلإ ريبسيور نم ًاعيمج .مهومدعأ دقو )

 ةرسألاو قالخألا اهب اومدهاو ةيرحلا راعش اوعفرا » -

 اهفزأإو .. نيدلا هب اومدهاو علاعتا راعش ااوعقرا ١ « ةيموقلاو

 . « ةيتطولا هب اومدهاو ةيمألا راعش

 اومدقت مث ةيلام قزآم ىف هوعقوأ مكتارماؤم لقرعي ىذلا -

 ( لاتقلا ىلع ىلوقساو ىويدخلا عم یلیئارزد اهلعف دقو. ) هتاقنإل

 هلتاق اولتقا مث < ( ىدنيكب اهولعف دقو ) هلايتغا ىلإ اوغراسو ؛

 , , نيک لئاقب اهولعف دقو م ذيالا يلإ هس اكراوسأ [وففل
 دوهيلا ةمدقل لل اهرخس ةقطاخ.ثاقاويح دوهيلا ادغ الم لك م

 فالح اهتم ايرلا لكاوب اهدوهع ىضقتور اه فغ دوهيلا ىلع للحي
 . « اهيلع روزلا ةداهشو اهل ةبذاكلا ناميألا

 اويرضاو نتفلا اوججأو بوعشلا نيب بورحلا اولعشأ » -

 ىلإ ةجاح ىف نيبراحتملا عيمج حبصي اذهبف ضعيب اهضعب لودلا

 . « انطورش مهيلع ضرفنف انلاومأ

oc® 

 هتوركتحي مهنكلو هحاو هللا نأ مهتوهال ىف نوري مهو

 غيمج .نيكستو ليقارسإ ىلع ظافحلا الإ هل لمع الف عهسفتال
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 . اه ضل يوعلتلا

 ىف ةرخآلا نع ءاج ام لك اوبطش دقو ةرخآلاب نونمؤي ال مهو

 فغجلاو ٠ قوطنسلف' ئف'مهتلؤد مات جه مهدنغ ةحايقلاو.. "ةاووتلا

 نوبساحي ىذلا مويلا وه باسحلا مويو « اهرشن رشنلاو اهثعب

 مهكرابيو اكلم مهل نوكيل حيسملا دوعي موي ممآلا عيمج هيف

 . ضرألا ىلع هللا توكلم ةماقإو ملاعلا مكح ىف هل ًاباون مهراتخيو

 لك ءانف اهيف نوكي ةلصاف ىربك ةكرعم دعب اذه ثدحيو

 (اهنوبقرتي ىتلا ةثلاثلا ةيملاعلا برحلا ىهو ) ةيناطيشلا تاموكحلا

 ىف ءاج ام ىلإ ةراشإ نودجمره ةعقاو مهرافسأ ىف اهنومسيو

 ظحال !:ةقاضلا"جرحلا هذه نع ضصولهاللا اح نشل اؤزلان فس

 ةعطتخ اهمتناو ةفنفت كا عقلا ةوديخألا ةلياموستاجلا ةكيبتتلا

 . ( نودجمره

 الإ ةيصخشلا هذهل ءاقب الو هصخش ىه ناستإلا سقنو دسجلا

 ةينازلا لباب ميلاعت اياقب نم مهدنع مهف سفنلا دولخ امأ

 : هب نمؤي نأ رينتسم ىدوهيب قيلي الو

 ضومقلاو نامتكلاو مسالطلاو رارسألا نم ةلالقي نؤقلي مهو
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 ريخستو فورحلاو دادعألا ملعو رحسلاو الابكلاو . ءىش لك ىلع

 تناكو . اهوجورو اهب اوفغش ىتلا مهمولع نم نيطايشلا

 كلذو ليوأتلاب اهريسفت ىه ةيوامسلا بتكلا مده ىلإ مهتليسو
 ننيدلا!ضؤغلا مدهت. ةطاب ناعم عارتخاو ةرهاطلا :ئناعملا + قفرب
 . هقده دسفتو

 ختا ىف نيلانلا كيكشتلا ةيفالخلا اياحفقلا"ةزاثإ ىلع وبل

 ؟ ريخم مأ ريسم ناسنإلا له : لاثم

 اهنآثأ ىلإ ةعفلا) ثداحيو قولكم مآ ميدق نارقلا له
 بارت نم مدا كلا قلخ اذا (  مط علا ني دبل ىدوهيلا
 للا یوتسا فيك ۲ یس قهج باوبأ اذا بهذ نم ةقلخت ملو
 نوتومي نيذلا رافكلا لافطأ ىف هللا مكح نوكي اذام ؟ شرعلا ىلع
 قلخ اذامل ؟ ناطيشلا هللا قلخ اذامل ؟ رشلا هللا قلخ اذامل ؟ دهملا ىف

 ؟ مايصلاب انرمأو ةدعملا انل

 هللا دبع » بلاط ىبأ نب ىلع ةيهولأب لاق نم مهنم جرخ دقلو

 ةيثبعلا تافسلفلا ىف ىدوهيلا هيجوتلا رثأ انيأرو « أبس نبا

 سكرامو ديورفو رتراس ) .. ةيدوجولاو ةيداملاو ةيمدعلاو

 ةنايدلا ىف ىدوهيلا ركفلا رثأ انيأرو . ( دوهي مهلك زوكرامو

 اذه دكؤت ةيئاهبلا بتك ىف ةديدع اروطس نيعلا طقتلتو . ةيئاهبلا
 نرالا نيدفلسلا يحرق ىهوفاهملا منع ةلاسر : لاش. رقألا
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 ىسوم لمع .. ىسوم سیماوت لضأ ىلع خهعمجو دوهيلاو

 اباتك سانلا دجي ال موي ىتأي فوسو خيراتلا ىف لمع هيواسي ال

 وه ةيئاهبلا ىف هللا ءاهب ءىجمو . ىسوم سيماون الإ مهذقني

 . ءاسنلاو لاجرلا نم ًافولأ افيح أفرم لبقتسي ثيح ميلشروأ ريمعت

 اهريتعاو ةيمالسإلا داهجلا ةعيرش ءاهبلا دبع لطبأ دقو
 7 مهتحلسأ نوملسملا عضي نأ نويئاهبلا ديري اذاملو ؛ ةحوسنم

 ؟ نم ةحلصملو

 ىدومدلا ثارخلا الإ اهمسالطو اهؤومري .ةيفوسأملا تناك لغو

 سدقو حيذملاو لكيهلا : لثم ةينوسام زومر ىنعت اذامو هنيعب

 .. سلا تاملكو . ( نوراهو ىسوم نمر ) نادومعلاو سادقألا
 تاملك اهلكو .. مارينودأ .. ماريح .. تلويش .. نيكاي .. زعوي

 سيركتلا لفح ىف تيزلا سأك ميدقتو . ةاروتلا نم ةيربع

 حلص راكذتو تيدوهيو ىاخدرم ةصق ىلإ ريشت ىهو « ىنوساملا

 راكذت نيدومعلا نيب لكيهلا ىف ريطفلا لوانتو . ليئارسإ كولم

 نامورلا ىلع درلا ىهو حمقلا بوبح رشنو « ىدوهيلا ريطفلا ديعل
 حلما هيلع اىرثنو لكيهلا اومده نيذلا

 لع لزانلا' ىرتتلاب تخرق :.ةأووتلا نم. عقوساتا ددوو افيو

 « سدقلا » شوداق ةيارو .. نوراه ةيحل ىلع لزان هنأك نومرح
 .'ه ماقتنالا ما ماقت. ماقتو . لكيهلا ىف :عفترت: ىتلا
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 اينابلسا ىف عالتسإلا ناسسكتا دعب خيز اقلا “يفك ادم: اذإو

 ًارارف ًالاترأ نورجاهي دوهيلا انيأر .. سلدنألا ىلإ ةيحيسملا ةدوعو

 نوشيعي كانهو ةينامثعلا ةكلمملا ىلإ نيهجتم ةجنرفلا داهطضا نم

 ىفز نب قاحسإ مهنع لوقيو ..ةمنودلا مسا تحت ايكرت ىف

 هجوب ايكرت ىف اوشاع ةمنودلا ءالؤه : ليئارسإل قباسلا سيئرلا

 باونلاو ءارزولا مهنم ناكو ةيدوهي ةنطاب ةقيقحيو ملسم ىرهاظ

 . فوصتلاو ريسفتلاو هقفلا خويشو ةعماجلاب نوسردملاو

 عنص ىذلا ىقرتلاو داحتالا بزح ةاون ةمنودلا ءالؤه ناكو

 هجولا تريغ ىتلا ةيفاقثلا ةروثلا ىلإ هب عفدو كروتاتأ لامك

 ىنيتاللا فرحلا ىبرعلا فورحلاب تلدبتساو ايكرتل ىمالسإلا

 « ىحارزم ديفح » كروتاتأ حتتفا امنيحو . ةيناملعلا نيدلابو

 ىف نآلا نحن » : ةريهشلا هتلوق لاق ٠۹۲۴ ماع ىكرتلا نالريلا

 نع ثحيي عيرشت باتك ءارو ريسن نأ عيطتسن ال نيرشعلا نرقلا

 قوراف مهرعاش عم اوددرو ةمنودلا هل قفصف « نوتيزلاو نيتلا

 !. :برعلل ةبعكلا انكرتو ةنيمألا كروتاتا ىديأل دالبلا انملس.: دفان

 .. تهتناو تربغ خيراتلا نم تاحفص تناك كلت

 ءارو مهسبالم اوريغ نيلثمملا نأ مأ .. اقح تهتنا له نكلو

 راتسلا تحيزأو ؟.. مهراودأ اولدبو مهءامسأ اوريغو سيلاوكلا

 ةديدج صوخشو ةديدج دهاشمب ميدقلا رمآتلا سفن دهشنل
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 حالسلا ىف اعونت رثكأو ًءاهد رثكأو ًاركم رثكأل ددج لاطبأو

 .. ددعلاو ةدعلاو

 وه لج قاوقلا» ترتا ىف. لي عارصلا بق ۍف انكااملك الز امو
 ىتلا ةمتاخلا برحلا ىلإو نودجمره ةعقاو ىلإ انب عراستي
 اهومسأ ىتلا تاموكحلاو ةمظنألا عيمج ىلع ءاضقلل اهل نوططخي

 . ةياهنلا ىف ءىش لك مهل ملسيل ةيناطيشلا تاموكحلاب
 مهدرطأ ات نانبل ناكس عيمج : ةاروتلا ىف برلا مهل لوقي الأ

 رهن ريبكلا رهنلا نم نانبلو ةيربلا نم .. ليئارسإ ىنب مامأ نم
 . مكموخت نوكت رحبلا ىلإ تارفلا

 ىومدلا برلا اذهل دجو ةمه لكب نوبيجتسي مهارن الأ مث

 لك نوبهتيو ةفضلا ىف ةنطوتسم موي لك نونبيف ىلايربمإلا
 ثنخملا نقلا ءارو مهارن الأ . نانبل بونج ىف ةديدج ًاضرأ ةعاس

 كلت رسفن فيكو . ةيراعلا امنيسلاو نونجملا وكسيدلاو رعادلا
 ءاشنلا سالم نيل تلكم هلو قتلك ةظابلا "ةيمالقإلا جلا

 اداسفإ نكي مل نإ نوسكاج لكيام لثم جنشتيو خرصيو ىنغيو

 ةثوللاو نونجلا نم ةلاح ىلإ بابشلل اعفدو قوذلل ادمعتم

 خفنت .. تاعاقفلا نم ريثكلا نوسكاج لكيام لبق نمو ..ةيدرقلا

 اذكهو ىرخأ ةعاقفب اهنوعبتيف ىشالتتو رجفنت ىتح ةياعدلا اهيف

 دفتتست ىثح ثبعلا نم تاماودلا هذهي ةقلعم بابشلا لوقع لظت
 . اهتاقاط
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 ىلإ ندنل فحص تايربك لوحتت نأ « ةيعيبط ةرهاظ ىه لهو

 ةيراعلا روصلاو مئارجلاو حئاضفلاو شحفلاو رهعلاو سنجلا
 الاب با بشلل ةيافإ ىلع سفاجا. بصصتا يلا تانفاوللو
 نازتالاو ناقولاب ترهقشا قتلا ةفاحصلا كلك :..لئاسؤلا
 .. ةناصرلاو

 هذه طويخب كسسمي نم كانه نأ مأ « ةئيرب رهاوظ ىهأ

 اذه تاقاط فرشأي وهلي نأ لواحيو اهب وهليو تازوجارألا

 سوريموه محالم تنتاك اذامف ‹ نفلا وه اذه ناك اذإو ..ملاعلا

 هذه تناك اذإو . ريبسكش تايديموكو سيلكوفوس تايحرسمو

 نقوهتيب تاينوفميس تناك اذامف « ىقيسوملا ىه ةيدرقلا تاعاقيإلا

 ؟ رازومو نابوش تافوزعمو

 وه مآ افاق اثداح مويلا هدهشن ىذلا نفلا طاطحتا ءاج لهو
 ةفادجزلآ بلا ىف هىطبلا نوستلاو داسقإلاو داسفلا كاسح
 ؟ ملاعلل

 ؟ لاؤس درجم

 . نظلا نسح ىلإ نكري نأ ليق نيترم مكنم دحاولا ركفيلو

 : لاا ىف جرت عاهاع ماكاشلاا تيوضورطسالاب عسسل ولآ
 ناعيا مهنم .دحاؤب اذه .-برعلا ادوطاو ئصقالا دجنسللا اوقزخا
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 .. هنم نوءربتي اوناك نإو تسينكلاب وضع وهو هوفخأ ام

 لقاحم هيلإ تعسو هترمضأ ام وه ناهاك ريئام هنلعأ ام نإ

 اهعورفو ارسيوسو كرويويتو ندنلو سيراب قورشو نوساملا

 ةيئاهبلا لفاحمو ثرب ىانبو ةبقارملا جربو هوهي دوهش اهتاوخأو

 وهو تالوكوتوربلاو دوملتلا توص یهو .. ىغاكيشو بيبأ لت ىف

 دجسيملا مده ىنعي اذهو .. شوداق ةيار عافتراو لكيهلا ءانب ملح

 ةريدأو سئانك نم اهلوح امو ةمايقلاو ةرخصلا دجسمو ىصقألا

 .. ةيبرع ةمسن لك نم اهئالخإو فاقوأو سرادمو دجاسمو

 . نوططخي امك انادف ۲١ ةحاسم ىلع لكيهلا عفتريل

 ىرجي ام ىلإ رظننو انتاباسح اهيف ديعن ىتلا ةظحللا تأت ملأ

 ىدارف كرحتت ال ثداوحلا نإ ؟ اقمع رثكأ ةريصبب انلوح
 الو

 رسفي خيراتلاو .. ةلصفنم رهاظلا ىف تدب نإو ةلصفتم ريست

 عطقني مل داسفإلاو ىرخألل ةقلح لك ملست تاقلح وهو . هضعب

 هب اوقلأو فسوي مهيخآ ىلع ةوخإلا رمآت نأ ذنم بوقعي مايأ ذنم

 .. ىسيع ىلع اورمآتو . انحويو ايركز اولتق نأ ذنمو : .بجلا ىف

 ةحاسم ىلع ىرجي مويلا هنكلو .. فقوتي مل رمتسم ضرعلاو

 امنيسلاو نويزفيلتلاك ةيمنهج لئاسو مدختسيو هلك ملاعلا

 ريثيو سيلاوكلا ءارو نم رمآتيو « باتكلاو ةفيحصلاو ةعاذإلاو

 لواحيو « لورتبلاو بهذلاو رالودلا ةصروب لالخ نم تامزألا

 س ه٠ أ
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 عاملا ىف مسلا سدو حمقلا نوزخم لالخ نم بوعشلا عيوجت

ess 

 فوسو دحاو طيخب نوطويرم ةقطتملا هذه لود ًاعيمج نحنو

 ىرخأ ةلود الو اهتورث لود عفنت نلو + اعم ىجتن وأ اعم قرقن

 دشي صوصرم ناينب ىف اعم عيمجلا لماكتي مل نإ اهركسع

 : ةفدقو ىكلاعلا ركملا اذه:عوضوم ميلا نكتو

 . تيفوسلا نضح ىف نامألا تراتخا ىتلا ناتسناغفأب

 ءىش ال .. ريمض اليو ءىدابم الب ملاع ىف نحت ةدايس اي

 بلخملاب عراصتت ةسرش ىوقو « ةظحل لك لدبتت حلاصم ىوس

 ‹ ططختو رمآتت لوقعو « لتقتو بهنت ايفام تاباصعو « بانلاو

 . تيفوسلا نضح الو ًاجلم نوكي نآل حلصي ال اكيرمأ نضحو

 ءايبنألا انل هملع .. ميدق ملع اذهو .. هيلإ الإ هللا نم ًاجلم الف « هيلع

 لهأو مولعلا هذه لهأ نحنو . ملاعلا نم ةكرابملا ةقطنملا هذه ىف
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 ..ءامغإلا اذه نم حصنلف اهعابتاب سانلا ىلوأ نحنو . ةمكحلا هذه

 انتافالخ انع حرطنلو .. قفتنلو .. ربدتنلو .. ثدحتنلو .. عمتجنلو

  انفقاوم ,قلشتنلو

 ىتلا ةوهلا ىلإ اورظناو ةاسأملا ىوتسم ىلإ اوعفترا ةداس اي

 اعيمج مكل ًاربق نوكتل اهاف رغفتو مكمادقأ تحت عستت

 . . مكدالوألو

 دحاو لك لغشنيل فئاوطو اعيش انوقرفو ءانل ربدي ام ىسننل
 اناخدو ًالالحتاو اداسفإو وهل حبصيل نفلاب اوردحتاو « هسفتب

 ويديفلا ةطرشأو تاردخملاب بابشلا قوس اورمغو « ةيمعتلل

 ةنتف ةورثلا نمو « اهكلمي نمل ةنعل دوقنلا نم اولعجو .. ةيراعلا
 . اهتري نمل ةكلهم

© © © 

 رفاسيس ىتلا نافكألا نأو ٠ هعفنت نل هدوقن نأ انم لك ملع ولو

 .. هلمع الإ بحصي نل هنأو بويج اهل سيل ةريخألا هتلحر اهب

 لك كلذب تعمتجالو « قحلا بتاج وه هل حبرألا بناجلا نأ كردآل
 تايبصعلا تفتخاو تافالخلا تباذلو « دحاولا فدهلا ىلع ىديألا

 . تارماؤملا تلشفو
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 لاتقلا ىلإ وعدأو برحلا لوبط قدأ ىنأ مكدحأ نظي الو

 ةدع ريغب اهبراحن نأ .. ليئارسإ هب ملحت ام وه كلذف .. ىروفلا

 اوعقوي نأ مهتطخ ىه كلتو « ةدحوم ةملك ريغبو قافتا ريغبو

 ىضوف ىلإ هب اوقلي نأو ةيلحم بورحو ةيملاع بورح ىف ملاعلا

 نولمعي خانم حلصأ ىهو لضفملا مهخانم ىه ىضوفلاف .. ةلماش

 ءاتبلا فشكي مالسلاف .. مهودع ىهق مالسلا امأ .. هلالخ نم

 عطقيو « ةلخادب ةنطابلا تاضقانتلا رهظيو « لعتفملا ىليئارسإلا

 نيزاوم بلقيو « ةيذاكلا نمألا ةجح لطبيو ةنوعملا نييارش هنع

 ةيدووهي ةيلقأو ةيبرع ةيبلغأ ىلإ اهتاذ بيبأ لق لخاذ دادعحلا

 متاقلا ىهاولا ىبيقارسألا داصتقالا مدهيو : برخ الي ةرصاحم

 عضو ذاختا ىه ةوخإ اي لحلا نإ لوقأ امنإو .. لوستلا ىلع

 لهرتلاو ةلفغلا ةلاح نم هابتتا عضو .. ةظقي عضو .. دانعتسا

 ةريدتسم ةدئام .. ةقطنملا هيف طغت ىذلا دلبتلاو لومخلاو ىتهذلا

 ًالماكتو ًايداصتقا ًالماكت سمخ تاونسل ططخنو اهيلع سلجن

 لخاد شامكنالا ىلع ليئارسإ مغرت ةعدار ةوق ىنبنو ايركسع

 نم اهلتقب مالس نيب يعصلا زابقكالا مامأ اهعبضتو اهدودج

 نم اهيلع ىضقنل نودعتسم نحنو اهلخدن برح ىأ لخادلا

 ..يراخلا

 ةلحرم زواجتي نأ بجي « ىليئارسإلا ىبرعلا عارصلا نإ
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 ىلإ « ةغرافلا ةيرتنعلا ةسامحلاو تافاتهلاو روهتلاو عاقدنالا
 قاروأي ةءافكب بعللاو ركملاو ءاهدلاو طيطختلاو ريصلا ةلحرم

 ماعلا ىأرلاو ىمللاعلا ماعلا ىأرلا كيرحتو « داصتقالاو ةسايسلا

 لکو موي لك ةيتاذلا ةوقلا ءاتبو : روطتم ىكذ مالعإب ىيرعلا
 . اهحضفو بيرختلا رصانع ةرصاحمو ةظحل

 ضيتتلق .. لحلا وف. رض حتلاو ىروقلا ىعامجلا لمعلا نإ
 انم أريتي لبفتسم.ىتأي نأ لبقو ناوألا توفي نأ لبق ةوخإ اي

 . ًاعيمج انركتي خيرات ىتأيو

 شی دع رضاكم
 رس ا مرح اص د

 ںی - س
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 ةيقيراسلاةمربلا كط ىف هقلسإلا ناعتنا ةع سس كلارا

 ةليلقلا دادعألا كلت .. ريسفتلا ىلع ىصعتسي ًاريحم ارمأ ةريصقلا

 عبرم رتموليك نويلم حتفتل ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم تجرخ ىتلا

 ىسرافلا ىلإ ىسلطألا نم ابونجو ًالامشو ابرغو قرش رشتنتلو

 ابروأ باوبأ ىلإ اينابسأ نمو ةيتيطنطسقلا ىلإ دنهلا نمو .

 . ةراضحو املعو نيد مدقتل امنإو بهنتو ىزغتل ال

 ىف ىلتقلا ددعف .. ةفلكت لقأب تطقس ىتلا عالقلا هذهو

 ةراقلا ىف رورملا ثداوح ىلتق نم لقأ ةيمالسإلا تاوزقلا عومجم

 برحلا نم ةدحاو ةنس ىف توريب ىلتق نم لقأو .. ةيكيرمألا

 . ةيلهآلا

 مالسإلا نأ ىلع دهاش ربكأ ناك ىلتقلا نم ليلقلا ددعلا اذهو

 ,ةحوتفملا دالبلا نم لوبقلاو بيحرتلاب لخد لب ءقيسلاب لخدي مل

 . اهباوبأ هل تحتف ىتلا ىه بوعشلا نإ لب « ةونع لخدي مل هنأو
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 : ئاق نم زع لاقف هيبنلو هل ةجح هللا اهربتعا ةباجتسالا اذهو
 دنع ٌةضح أد مهتجح هَل بيجا ام دعب نم هللا ىف نوجاحي نيذاو ل

 [ ىروشلا ] ې چر بن باع مرابط مهتتو مي

 5 وطنم ١ ىدحتت

 ىلع ايندلا نع ةلوزعم ةليبق ىف ىمأ لجرل اذه لك ىتؤي فيك
 ةقبطم قامعأ نم رونلا اذه لك جرخي فيكو « ءارحصلا فارطأ
 .. ىضوف نم ماظنلا اذه لك جرخي قيكو .. ةملظلاو ةلاهجلا نم
 ريصقلا نمزلا اذه ىفو ةلئاهلا ةعقرلا هذه ىف باتك رشتني فيكو
 ليخلا روهظ ىلعو نيمدقلا ىلع رشتني .. مالعإ لئاسو نودب

 . لامجلاو قونلا ىلعو

 لثمب« هيحاصل ةماركو ةيآ هتاذ ىف'وه یخیرات ثدح مامآ اننإ
 ةيدمحملا تاذلا نع لوقن ام لثميو « زجعم هنإ نآرقلا نع لوقن ام
 . اهتالامك ىف ةدرفته اإ

 نامزلا نم ًاترق رشع ةعبرأ دعب ىكيرمألا بتاكلا كلذ عسي ملو
 ةئاملا سأر ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع ًادمحم لعجيف فرتعي نأ الإ

 اهيف ىرامي نأ نم حضوأ تناك ةقيقحلاف خيراتلا اوريغ نيذلا
 . نحأ

 . تيثيو وحميو ضفخيو عفري نامزلا ىضميو
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 اهسمطي تاراضحو « نيع دعب ًارثأ حبصت تايروطاربمإ ىرنو

 ‹ ىدوهيلا ىتيجلا ىق اهسفن ىلع عقوقتت ةيدوهيلا ىرنو بارتلا

 لزلزتو كولملا جوتت تناك ىتلا ىطسولا نورقلا ةيوباب ىرنو

 اهمسا امور ىف ةريغص ةعقر حبصتل شمكنتو صلقتت شورعلا

 دوعت مث ملاعلا ىلع بهت ةيسكراملا ةعيوز ىرنو .. ناكيتافلا

 عيقاقف ىرنو .. ىبوروألا ءىطاشلا ىلع ةجوم دعب ةجوم رسكنتف

 مث راوفلا خيراتلا حطس ىلع وفطت ةيمدعلاو ةيثبعلاو ةيدوجولا

 مالسإلا امنيب .. تومتو دلوت ةيتاع بهاذمو لكاتت ًاراكفأ ىرنو

 , هيف ةيتاذ تايصاخب راشتناو لعافتو ومن ىف زجعملا بيجعلا

 ريثكلا ىف لاحلا وه امك مهحاورأب هنودتفي ةاعد نم دهج امتودو

 . ةيحيسملا ىرشبم نم

 لوقع اهطقتلتل رحبلا ربعتو ومنت ةيمالسإلا ةركفلا ىرنو

 ..ًارايتخاو اعوطت اهرشنتو اهقنتعتو ىدوراجو ىاكوب لثم ةيبنجأ

 نيملسملا فلخت مغرب عستتو عستت ىمالسإلا ركفلا ةماود ىرنو

 . ىناميإلاو ىقالخألا مهروهدتو مهرقفو مهلهجو

 : ىنذأ ىف نرت نآرقلا تاملك دوعتو

 دنع ةضحاد مهتجح هل بيجغسا ام دعب نم هللا ىف نواحی نيدلاو )»

 [ ىروشلا ] 4 © دیدش باَذَع مهلو بضغ مُهّيَلعو ۾ مھر

 - غال - ىلزانتلا دعلا أدبو



 . كنم أل كاثه ةحح ئآ ةباجتشألا ةففر دعب

 انخيرات نم دهاوش انل مدقي لاز ام ىلاعتو كرابت هللا نإ

 تلاز ام زاجعإلا ةرهاظو .. هنآرق قدصو هيبن قدص ىلع رصاعملا
 ..عيراتلا ىف لعفلا ةيفان

 دهجي اهل ةقالع ال ةينابر ةيلاعتم ةرهاظ ىه انلوح ىرن امو
 :ءىش لك یف قيفلختملا نيقلشملا اهلها

 ىحلا لعفلا اذه عنصت مل ةيمالسإلا دالبلا ىف عباطملا نإ

 ووذ نوملسملا نوركفملا كلذكو .. هيف مهست ملو ةيمالسإلا ةركفلل

 للا عدوأ اهب ايتآذ: منت ,ىتلا-ىبه:ةركفلا امنإو :.. دودحللا راتشتتالا

 . ةيويح نم اهيف

 . ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل ةيآ كلتو
 ةازغ الز ديزي ¥ ةيف فالتخالاو + ءكاظعلا نع فكي آل نارقلاف

 . ًاقلأتو ًءالج الإ هرهوج ديزي ال هل سدلاو « ةبوصخو

 نييالملا اهب عمجيل مالسإلا ةحيص الإ دجي ال ىنيمخلاو

 . هل نوبراحي

 ىحللا نوقلطيو بيلالجلا نوسيلي ددجلا نويعويشلاو
 . مدق عضوم مهل اوسمتليل هللا الإ هلإ ال تايار نولمحيو

 وأ ةرؤصي مالسإلا عناصي نأ الإ ًالخدم هل دجي ال رماغم لكو

 مالسإلا ةملك ت أ امنأكو .. هيلإ عمتست نذأب رفظيل ىرخأب
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 ىلع ةايحلاو ةيباجيإلاب ضيفي ىذلا ديحولا عبنلا ىه ةملكلا درجم

 . لمع لك

 ةيمالسإلا ةمآلا كلت ىلغ دوجي هارن نانملا ميوكلا هللا مث

 مث « باسح الب ةورثلا زونكو ةقاطلا حيتافم اهيطعيف « ةفلختملا

 . ىلامسأرلا ءىطاشلا ىلع رشلا ىوق نيب انزاوتو [عراصت ميقي

 نم ةكلاهتملا ةفيعضلا ةمألا كلت ىمخيل « ىعويشلا ءىطاشلا ىلعو

 ءالبلاب نيسلسملا نداعم ىلجي مث .. نيقالمعلا ذحآ اهب درفتي نأ

 حاقل نم ةلهرملا مهداسجأ ىف هنقحي امب مهتمه ضهنتسيو

 درتستو ىحصت ةلهرتملا داسجألا كلت لعل .. ةينويهصلا سوريف

 ملاعلا ىعو ريشي هارن مث .. نهو نم هيف یه امم ىفشتو اهتعانم

 حالسلا تاناسرت حتفي هارت امك .. مالسإلا ةميق ىلع فقثملا

 .. نوءاشي فيك اهنم نوفرتغي تاهجلا عيمج ىلع برعلل

 قاتس ءار نم ةيفخ دنأ كاته امنأكو اتمامآ يرجي اذه ىزت

 ..ءيشل ىقييراتلا حجوسلا نعت

 ةكيشم ىلإ ًاقوس انقوست ةمحرلا ىديأ نأ الإ ىرأ ام معن

 ىلاعتو كرابت انبر لقي ملأ .. لزألا ذنم هب تضق باتكو اهتءاش

 N ا
 ديد سا ىلا ا ادابع مكرلع اہ امهالوأ دو اج اذإف جب ريبك الع
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 ْمهْلع ةَرْكلا مك انددر َمُث ت ًالوُعْفُم ادعو تاكو رایدلا لالخ اوُساَجَف
 مهسحأ متسحأ نإ © ًاريفت رتكأ مگالعجو نيبو لاومأب مكاتددمأو

 اولخديلو مكهوجو اوؤوسيل ةرخآلا دعو ءاج اذإف اهل مئاسأ نإو مكسفنأل
 [ءارسإلا ] 4 © ًاريبقت اولع ام اوربتيلو ةرم لوأ هرلخد امك دجسملا

 . ةرخآلا دعو ءاج له ىرت

 ثدحلا اذهل ىخيراتلا حرسملا دادعإ وه انمامأ هارن ام لهو
 . ميظعلا

 . دعولا ليج نحن لهو

 . انؤانيأ مهنأ مأ

 . مهدعب نم نوتآلا انداقحأ مأ

 .. ًابييرق الإ دعولا كلذ نظأ ال ىنكلو .. ملعأ للا
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 تيترخو تيترخ برح

 ءادتلا زاوكتو ءادنلا نه رن جاتحلا تيعتو تاوصألا تحب

 فقوم ىلعو ءاوس ةملك ىلع اوقتليو اوقفتيو اوعمتجيل « برعلل

 مهتمزأ اوهجاويو بلقلا عم بلقلاو ديلا ىف ديلا اوعضيو « دحوم

 . بجاولا ىراضحلا بولسألاب

 .: ئفاتت, قمنا ةاضصع الور عضم .كقاولاو

 .. لمآ الو جرسللا ىلع صوخشلا ويغتيو

 . ديدج الو تادايقلا لديتتو

 !؟ .. قافتالا لاحتسا اذامل نوفرعتأ

 . هسفن ةرئاد نم جورخلا نع زجع دحاو لك نأل

 امنإو « ةعامجلل ءامتنا الو ىموق روعش الو ىنطو ساسحإ ال

 جراخ رتميللم ىدمل الإ ىري ال دحاو لك ؛ ةفرص ةيناصخش
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 نيدلا زجعو ةيصخش تافالخ لخاد لودلا ترحتنا اذكهو

 نأ ةكرشلا ةمزألاو ةدحاولا علاصللاو ةدحلاولا ةغللاو .دحاؤلا

 حشوتو هسفنب عفلت دحاو لك نأل ءاوس ةملك ىلع سانلا عمجت

 ىف الإ رکقب دعي ملو « هیآرب ثيشتو هتايريكب مصعتساو هصخشب

 ؟ هموصخ نم صلختي فيكو ىسركلا ىف هءاقب دمي فيك

 نأ سيلو هرمع دحاو لك سوسي نأ ىه ةسايسلا تحبصأو

 . هدلب سوسي

 نأ « مكحلا هاج ىفو ةيناصخشلا هذه ةوشن ىف لكلا ىسنو

 نأو « اكيشو ايضرأ فسخ كانه نأو زتهت تأدب مهتحت ضرألا

 ةماع ةطخب الإ ةاجن ال هنو « اهيلع نمو ىساركلا علتبتس لزآلزلا

 ةثراكلا نأل « هسفن دحاو لك اهيف ىسنيو لكلا اهيف كرتشي

 ةدحاو سفن ىأ ةقاط نم ربكأو « كسفنو ىسفن نم ربكأ تحبصأ

 . ةدحاو ةلود ىأ

 . ةليقملا ةثراكلا مجح وه اذه

 :.يولطلا .فوصقلا حح ىف اهو

 فلخت اياقب كش الو ىه « ةيلبقلاو ةيفئاطلاو ةيناصخشلا هذهو

 نمز نمو فهكلا نكاس نمو ةباغلا ناسنإ نم بساور ىهو

 .. لكلا سيلو .ضعبلا ةفآ هذهؤ . ةريشعلا

 ةمآلا هذه ءادعأ نأ ىسنن الأ بجي لدعلاو فاصنإلل ًاضيأ نكل
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 عيسوت ىلع ًامئاد اوصرح دق برغو قرش نم ىربك لود نم

 . تاقالخلا هذه .لاعشإو تارقثلا هذه

 بازحألاو رصقلاو كلملا عم رصم ىف زيلجنإلا هلعف ام

 نأ عيطتسي داعمو فورعم مالکو دئارج ثارت نيملسملاو طايقألاو

 . ديري نم هأرقي

 انءاج اح قايتا ىف سک الا ىركفلائوقلا طفيف

 ةيمدقتو راسيو نيمي ىلإ انتمسق ىتلا ةيكارتشالا ةلينقلاب

 تيبلا ىف ةوخألا تبرضو . ةيزاوجروبو ايراتيلوربو ةيعجرو
 تاقيط نيب نئاغضلاو داقحألا تلعشأو ,:ةدحئاولا ةلظاعلاو نحاولا
 . حلا ىلع یکن ال بيرق خيرات اذه لک عيقجلا

 عمم الزب امو« يوا نطولا لوط فس رتا لات اجو
 ةغللا تلاز امو « هراسيو خرشلا نيمي ربع مهتلا فذاقتت تاعاذإلا

 نيحداكلاو ةيلايربمإلا نع ةيلابلا ةميدقلا تاهيشيلكإلاو اهايإ

 . خلإ ةليغشلاو

 . اهتاءوس ترهظو ترعتو تهتنا ركفك ةيسكراملا نكلو

 جاتنإلا لئاسول ةلودلا ةيكلم ىهو زكفلا اذه ىف جاتلا ةرهوجو

 ىف هتاروع ىرن ميمأتلاو ماعلا عاطقلا مساب فرعي ام ىهو

 لك ىفو ةسسؤم لك ىفو سيبوتأ لك ىقو ىرصملا عراشلا

 . رايغلا عطق دوجو مدعل قلغم عنصم
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 . نوبزلا فرصناو شغلا رهظو ةعاضبلا تراب دقل

 .. اهعمست اناذآ دجت ةيكارتشالا ىناغألا دعت ملو

 انتاراعش نم راعشي انيلإ اوللستي نأ الإ رابكلا ءادعألل قبي ملو

 . ةيمالسإ ةلبنقب انيلع اوقليل ىنيموخلا رايتلا اوبكرف

 رايت اهتقيقح ىف اهنكل « اهرهاظ ىف ةيمالسإ ةلبنق ىه

 لاقتعالاو باهرإلاو ليكنتلا ىوس فرغي ال ىومد ىرصنع
 مقلم ىلا زاغلا رال هنإ ٠ عوصقتلا ريفكتو مدلا كفسبو مادغإلاو
 . للا الإ هلإ ال لهأ نم مقتنيل هللا الإ هلإ ال ةءابعب

 ىف تاونس ةدعل هتروثل ىنيموخلا وعدي نأ ًابيرغ نكي ملو
 نأو . مظاعتيو ومني ىهو اكيرمأ هنع تكست نأو اسنرق ةناضح

 تنلعأ اذكهف « هركنتف اهب ذولي اكيرمأ ىلإ دورطملا هاشلا أجلي

 . ديدجلا رايتلاب اهاضرو اهتكرب نع ةيبرغلا ةيسايسلا ةيوبابلا

 عتافلا ىلإ اعز +ةلقاتشلا ةررشلا ةياز ىتيموخلا عقرو

 ‹ مظنلا ميطحتو شورعلا طاقسإ ىلإو ةيمالسإلا دالبلل ىمالسإلا

 ةقرفت ةيار ىلإ مالسإلا لوحتو ناكم لك ىف فرطتلا باجتساو

 ىفلس رايتو جراوخو زوردو ةنسو ةعيش ىلإ مسقناو ذبانتو

 نم اهلك ةحاسلا تبهتلاو ددجم رايتو ظفاحم رايتو ىرصع رايتو

 . ىسرافلا ىلإ ىسلطألا

 ندب الكرم نيف .ىنآويإلا ماطنلا'لادنق ىلإ قارعلا تجيردقساو
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 مهتحلسأ ةناسرت نوركاملا رابكلا ءادعألا حتفو <« ءاهتنا اهل

 ميحجلا لظي ىتحو دحأ ىلع دحأ رصتتني ال ىتح نيبناجلل
 لكلل بارخ ةجيتنلاو « عفدت برعلاو علبت برحلا لظتو « ًالعتشم

 ٠ تلشفو « ةقرفلا نم ديزمو فلختلا نم ديزمو دراوملل فازنتساو

 لكلا دحتيو لكلا عمتجي نأ بولطمو < ءادلا نمزأو تاطاسولا

 دوسي نأو اياونلا وقصت نأ بولطمو « ليتفلا عزن ىلع لكلا قفتيو
 . لقعلا

 بلقيو القاح ةيناصخشلا تاماعزلا فقت ىرخأ ةرم نكلو

 بح ىلع سفنلا بح بلغيو « ةحلصملا ىلع ىصخشلا ءايربكلا
 ىقلتل ةهاتم نم انب جرخت ديدج نم ةغرفملا ةقلحلا دوعتو « قحلا
 . ةمكحلا ىلع ةقامحلاو لقعلا ىلع ةهافسلا بلغتتو ةهاتم ىف انب

 جومي راوف رحبو رئاودلا انب صبرتي قيلامعلا نم ملاع انلوحو
 .قتعلاف

 انراسي ىلع .. رصعلا راعش وه حيصأ تيترخلا قطنم نإ
 . ىكيرمأ تيترخ اننيمي ىلعو ىسور تيترخ

 عيطتسن ال ىكيرمألا تيترخلاو ىسورلا تيترخلا نيب امو
 بايثآف بلاخملاو باينألا ىف نينثالا سقانت نأ تلاثلا ملاعلا نحن
 همدق امهدحأ عضو دقو ؛ ةيوون ناكيرمألا بلاخمو ةيرذ سورلا
 نحنو « موجنلا برحل ةيئاضف تاصنم رخآلا ماقأو رمقلا ىلع
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 رصع ىف ةناضح ئلوأ ةنس ىف وبحن انلز ام ثلاثلا ملاعلا

 انيورحو « نطاوملل ةمقللا داكلاب رقونل ثهلن نحنو ايجولونكتلا

 طاقتلال ةظحل انل كرتت ال ضعبلا انضعب نيب ةيلخادلا انتاعازنو

 روطتملا حالسلا قوس ىفو ةيرذلا ةبعللا ىف انلخد ولو . سافنألا

 . ماحزلا ىف لجرألا اهسودت لافطأ نم رثكأ نوكن نلف

 ىف ديلقتو « هناوأ ريغ ىف قابسو « هناكم ريغ ىف سفانت هنإ

 . هتاديم ريغ

 فلؤن نأ ضفر ةهبج ىف اندحوتو انلتكت ىل عيطتسن اننكلو

 ىق نويلم ىفلأ نع اهددع لقي نل ةوق . اهب ناهتسي ال ةوق

 زونكلاو تاورثلا عمجمو ةقاطلا عبانم لمشت ةيجيتارتسا ةحاسم

 . ملاغلا اذه ىف

 الو .. ةوقلل .. ال رشبلا نم ةلئاهلا دادعألا هذه تلاق ول

 ةيودملا اهتاحيص نإق .. راحتنالل الو .. رامدلل الو .. ةرطيسلل

 ايسور ىف رهقلاو روجلا ىلع ةمئانلا بوعشلا ظقوت فوس

 . اكيرمأو

 فوسو ؛ ابرؤأ ىف لعقلاب كرحتي أدب اتوص بسكت فوسو

 ةيدنهلا ةراقلا نم زيلجنإلا جرخأ ىدناغ نإ .. حايرلا ةاجتا ريغت

 ٠ ال . ةملك ىلع .: بيهملا عامجإلا اذهبو بذهملا ضفرلا اذهب

 ركسعم ةهجاوم ىف ةمكحلا ركسعم فلؤن نأ عيطتسن اننإ

سسس -- ل هنيه حخ سس سس
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 يتلا اتتلاسعأ هدجو. .. ىتسسلا اذتارق اذهو .. نود اكو فتعلا

 . ادحأ اهب دلقن الو اهيف قوقتنو اهب زيمتن نأ نكمي

 اتريغ ملعن نأ عيطتسنل ًالوأ ءامكح نوكن نأ بجي اننكلو

 . اتتافالخو انتانوعر ىلع بلغتلاب ءامكح نوكن .. ةمكحلا

 ةهجاوملا ةلكشمل ىأ ىميلقإلا انفلختو انتالكشمل ءاوس لحلا نإ

 نأ وه نيلاحلا ىف لحلا .. انبكوك ددهي ىذلا ءانفلا عارصو ةيملاعلا

 ىلع ولعنو انصاخشأ ىسنتو ائتافالخ حرطنو قفتنو عمجتن

 .. ةدحاو ةسايسو دحاو ركفو دحاو فقوم ىلع ىقتلنو « انتينانأ

 .. زايحنالا مدع لود نحنو .. طسوألا قرشلا نحنو برعلا نحن

 . ثلاثلا ملاعلا نحنو

 ىدمو ةعومجلا هذه لقث ىدم فرعت اكيرمأو ايسورو

 ىهف اذهلو .. ىأر ىلع تقثلا وأ ةملك ىلع تعمتجا اذإ اهتروطخ

 ىلإ ارج اهرجتو بورحلا اهنيب لعشتو اهقرفت نأ ًامئاد لواحت

 ًاعتام دجت ال ىهو .. ةدرخلا ديدحلا ةناسرت ىلإو حلستلا قابس

 وأ اهبوعش وشرت وأ اهءامعز ىرتشت نأ رمآتلا اذه ليبس ىف

 اهراطقب ةقحلم ةسنيس ةبرع اهنم لعجتل ةينطولا اهتاكرح للضت

 . نونجملا

 ؟ .. اذه فرعت لهف

 ؟ تادايقو ابوعش ادیج ةيعن لهو

 - 0۷ - ىلزانتلا دعلا أدبو



 ؟ هيلع تكسن اذاملف هيعن انك اذإو

 ىأرلاب تاتيهو فئاوط تاعامجو ادارفأ لمعلاب أدبن ال اذاملو

 عمجت لك فيخستب .. ربانملا لك قوق نم ءادنلاب فقوملاب ةملكلاب
 وأ فئازلا عمجتلا بزح ىف نييسكراملا انناوخإ عمجت لثم ءىطاخ
 ةينبيلقإلا تاعمجتلا نأ فرطتلا تابار تخت ىتيذلا عمجتلا
 عمجتلا ىأ ةهوبشملا ةلاضلا راكفألا تايار تحت .. ةيبوعشلاو

 . ليئارسإ ىف ىرصنعلا

 .. نيعبرألاو ةعباسلا ةيكيرمألا ةيالولا ىوس ليئارسإ لهو

 لعجتو برغلا لود اهكرابتو ايسور اهديؤت ىتلا ةللدملا ةيالولا
 . ةقطقللا ىلع. ةسارح بل اهتم

 . ليئارسإب تفرتعا ةلود لوأ ايسور نكت ملأ

 نع رصانلا دبع لامج دي فك ىذلا وه ايسور ميعز نكي ملأ

 ىلع ىكيرمأللا ميعزلا هلبق نمو ١17117 برح ىف موجهلاب ءدبلا
 ؟ طخلا سفن

 ضاوعتسا ةيسورلا ةناسرتلا ضفرت ملأ ةميزهلا دعبو
 ؟ حالسلا

 : ةنغللا قاروأ ىه كلت

 موي لك تانا أتل فشكي فقاوملا طيرشو خيراتلا تادحأو

 . ديزم ىلإ ةجاح ىف انسلو
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 ىرجلا نع فكنلو برغلاو قرشلا نم ءادجتسالا نع فكنلق
 لوقنو انسقنأ نوكنو انتيوه نع ثحبنلو نيميلاو راسيلا ءارو

 ٠ تناوحلا ةدكام ىلع انهت راق اقلاضأ لكي, ساجقلو انقملك

 مساحلا لماعلا وه نوكي فوس دحاو توص ىف انعامتجا نإ
 . عیش لك يبغي قوس یڑلآ

 ؛ ةريسملا دوقيل رخآ ىدناغ ةمزألا زرفت له ىرت
 لاثملا ىطعت ةيحور ةماعز ىلإ ةجاح ىف نحن له ىرت

 ؟ ةودقلاو

 .٠ -  ملحلا ىلإ
 هذه ىتحف ةظحللا نمو نآلا نمو مويلا نم لمعن لوقأ لب

 یک جالو ا هلك فورس لي. مارش نم قلق قل ةيسرورلا ةيقلا
 لاثملا برضي نأ لواحي هعقوم ىف لك اهلجأ نم لمعلاو اهليبس

 هعمتجم ىفو هناريج ىفو هتريشع ىفو هترسأ ىف قافولا قيقحتب

 نم جرخي نأ لواحيو انألا ةعقوق رسكي نأ لواحيو .. ريغصلا

 . عيمجت ةوقو بح ةوق نوكيل ةيناصخشلا نجس

 .. لدعلا دلوي فوس لدعلا ىلإ قوشلا نمو

 هنع اثحي ةورملاو افصلا نيب ىعسلاو ءاملا ىلإ شطعلا نمو

 .. رجاه ىدي نيب قثبنا امك ءاملا قثيني فوس

 - 04 - ىلزانتلا دعلا آدبو



 لوعمل بيجتسي انل رخسم نوك ىف شيعن اننأ ًامئاد ركذنلو
 . انلخاد ىف انيف ةزجعملا لماوع عيمج نأو صالخإلا

 ةملك ىلع نوقتلي الو ىأر ىلع نوقفتي ءامعزلا ىرن ال انك اذإو
 . ةملك ىلع هوخأو انه دحاولا ىقتلي-ال نحن اننألف

 عامتجا لك رثإ ةقفاوملاب ةقرولا ىلع نانبل ىف ءامعزلا عقوي الأ

 . بثاج لك نم صاصرلا قلطنيف دوعي مث

 انتنيط نم مهنإ .. ةيوامس ةنيط اوسيل مهنإ .. انم ءامعزلا نإ

 . مهتنيط نم نحنو

 ؟ مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقي ام ريغي ال هنإ هللا لقي ملأ

 . هسقنب ام انم لك ريغي نأ ىف روفلا ىلعو نآلا نم أدبتلف

 . راظتنالا لوطي نلو
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 ماغلألا ىلع ىشملا

 ىف ملقلا ةفرح تناك مك ملعي  اندالب ىف ةباتكلاب لغتشم ىأ

 ىف ةفيخلا: ةحاللاب هيب , نرقلا اذه نم تانيعبسلاو تافيكسلا

 .: ريثكلا علتباو جوملا هيف عقترا : رزجو دم نيب ام راظخألا راحي

 ةوزغ ىه ةيبرعلا ةقطنلا قرش دام كفو ىبس رام دم خيب ام

 بيكارتلا تريغؤ تاروثلاو .تايالقنالا .تتدحأ .. ةسرش

 ىراسيلا نفلا نم تاجومب ةيفاقثلا قوسلا ترمغو «ةيعامتجالا

 اربخلاو ةيقينوسلا ةساسكال ةكقافلا ناحيلا ةياوي تحتقو

 نم انذاقنإ ىوعدب تلخد ىتلا « ةيتيفوسلا ةسايسلاو تيفوسلا

 ئوعذلا ىهو ) .قيطسلقف نيرحت' ىلع ةتواعلاو ىليكارسإلا قاودعلا

 . ( اهبعب امو 155017 بزم ىلا ایٹیزو اهينك عضتلا نقلا
 بذج فرطتم ىفلس ىنيد رزج هيحاص ىسايس رزج نيب امو

 تابالقنا ثدحأو « نيميلا ىصقأ ىلإ فنعي ةيفاقثلا ةنيفسلا

 ةبعللا نم ايسور جارخألو تينقؤدشلا ءاربخلا دوظ ىلإ ذآ ة دام
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 ‹ ةيدرفلا ةيرحلاو حاتفنالا ةيار عفرو. ىداصتقالا راسملا ليدعتو

 اهنأو « ةبعللا قاروأ عيمج كلمت اهنأ ىوعدب اكيرمأ ىلإ هاجتالاو
 ىهو ) ةينيطسلفلا ةلكشملا لحل ليئارسإ ىلع طغضلا كلمت

 وزفلا مامأ ىكيرمألا زجعلا ىف اهيذك حضتا ىتلا ىوعدلا

 سداسلا لوطسألا عالقإو زنيراملا ةقرق ةدوعو نانبلل ىليئارسإلا
 . ( هدالب ىلإ اعجار

 ماظنلا مويلا لواحي ىنيميلا رزجلاو ىراسيلا دملا اذه نيب امو
 ةيرصملا ةيوهلا نع اثحب لادتعالا ةطخ ىلإ ةفدلا هيجوت ىرصملا

 كلفلا ىف كلهملا باطقتسالا تاماود نم اجورخو <« ةيبرعلا ةيوهلاو

 وهو .. زاحنم ريغ لقتسم ركفب ىسورلا كلفلا وأ ىكيرمألا

 رثكأ عارشلا اهيف قزمت ىتلا ةبعصلا ةحالملا هذه لالخ ىفو

 تارايتلا تمطالتو ةيفاقثلا نيزاوملا اهيف تبرطضاو « ةرم نم
 تطلتخاو . ةفينعلا ةيمالسإلا تارايتلا عم ةمراعلا ةيسكراملا ةيداملا
 مجاهت تاحيصلا تعفترا .. بايضلا ةرثكل ىئارلا ىلع ةيؤرلا

 ىسنو .. عادبإلاو دقنلا فلخت ىلع ىكابتتو نيفقثملاو ةفاقثلا
 ظفتحي نأ ةزجعم تناك اهنأ .. ةملاظلا تاحيضلا هذه باحصأ
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 تکو ةعيداجلاو ةنفاللا تفتت عازطا ىف هوؤسماو أك
 اوناك ةربابج قيلامعل سوءر تقرغو تاماعز تفتخاو تاسايس

 . نيع دعب ًارثأ اوحبصأو جوملا مهعلتبا رادقألا نوعنصي
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 ىلإ « ةفصنم ةرظن ىلإ نيكابتملا نيكابلا ءالؤه وغدأ ىنإو
 ' .. مالآلاو ىضوفلاو بارطضالا ضاخم نم مويلا مهلوح دلوي ام

 ةيناملرب ةايح .. رصمب دلوت ةديدج ةيباين ةيطارقميد ةايح نإ

 باختنالاب نوتأي ءامعزو ةيقيقح ةيبزح تارايت نم دلوت ةيقيقح
 . معنو ال ةمئاقب سيلو

 قشق' تارالؤدلا نم نييياللا قولا اشارو عيزاشللا تاشو
 ‹ عناصملا ميقتو قرطلا فصرتو « قافنألاو ىرابكلا ىنبتل ضرألا

 . قفارملا حلصتو ىراحصلا عرزتو ةينكسلا ندملا ىنبتو

 . ةديدجلا رابآلا تارشع نم جرخي لورتبلاو

 . بيبانأ ىف تويبلا ىلإ لخدي زاغلاو

 .ناوسأ بونج ىف ايقيرفأي مجنم ربكأ ىف فشتكي موينارويلاو

 كارخا لكي فم ةعورمس طعس قلو برنا مهكصقلاو
 وسا قلا ةشاقللا

 برغو قرش نم انب قدحت لازت ال راطخألاو اذه لك ثدحي
 ىلع ايبيلو , ةيقرشلا ةباوبلا ىلع ليئارسإ « بونجو لامشو
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 ًابونج ىقيرفألا نرقلا ىف ةيعويشلا ةلتكلاو « ةيبرغلا ةباوبلا

 ابروأ نم لالحنالاو ثبعلا فونص نم انيتأي ام لك ىلإ ةفاضإلاب

 + الاقش +

 ةيفئاطلا كيرحتو « ةيعامتجالا ةينبلا كيكفت ىلع فلاحتي لكلاو

 تاتفلا برضو تاقبطلا ضيرحتو « فصلا قشو فالخلا ةراثإو

 ةيبرعلا ةطيرخلا قيزمتو لدجلاو ةلبلبلا ةراثإو ٠ ضعبب اهضعب

 ىبلحلا ىلع ىماشلا ىقتلي ال ىتح « ةقزمم ىه امم رثكأي

 . ىبرغملا ىلع ىسنوتلا الو

 ةؤطخ .لك .ئفو + ةيرصلا مدقلا وطخت كاوشألاا هذه. لك ىلع

 تاماودلاب .ءىلملا متعملا بيضملا رخبلا اذه ىفو ٠ ةرفح اهب صيرتت

 . ةماود اهب صيرتت ريش لك ىفو « ةيفاقثلا ةنيفسلا رحبت

 هوو

 نم نينجلا جرخيو رونلا دلوي نتفلا نم ةقبطملا ةملظلا هذه نم

 فقيكواةرسخلا“ةدالولا هذه مهتويع. ىزت ال فيك  ةأتاعللا قطي

 . رجفلا ريشابت نوري ال

 عاستاب ضرعأو عسوأ ةرظن ىلإ هوعدن اذه لك ىري ال نمو

 اهمارض ججؤت ةلعتشم ةقطنم نيعيرأ نم رثكأ ىريل : هلك ملاعلا

 ناريإو قارعلاو ةدنلوب ىف .. اكيرمأو ايسور تارماؤم

 دنهلاو ايدوبمكو ماتتيفو رودافلسلاو اوجاراكينو ناتسناغفأو
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 ايريجينو نادوسلاو لاموصلاو ايرتيرأو ايبويثأو ناتسكابو

 ةيبرغملا ءارحصلاو اينابسأو نانبلو صربقو الوجنأو داشتو
 ٠ غلإ .. خلإ .. خلإ .. نميلاو

 ةحلسألاب اهيف اوقلاف اوداع كانهو انه ناريثلا تبخ املكو

 الدايتنل ناقالمعلا ةحاّؤتي نأ نم الديو [نيعس اهوتازو رفاخُدْلاَو

 ةراجتي رفيو برحلاب جرخي نأ امهنم لك لواحي ةلتاقلا تابرضلا
 لانيلو رخآلا فرطلا ءاقدصأ برضيل « هدودح جراخ ىلإ توملا

 ىه ةفلختملا ةريقفلا ةيمانلا ثلاثلا ملاعلا لود امئاو .. هئالمع نم

 فوس بيرقلا لبقتسملا ىفو .. ديدج حالس لك ةبرجتل ةبلحلا
 فوس ىذلا ماد ام ال ملو .. ةريغصلا ةيوونلا ليانقلا انيف نوبرجي

 ؟. مه ال نحن تومي

 براش نأ نظي نم ءىطخيو .. شيعت بيفرلا سصعلا اده ىف

 ءىدابم نم اهكلف ىف رودي ام وأ ةيتيفوس ةيكارتشا وه ةاجنلا

 .. ىكيرمأ زايحنا ىف ةاجنلا نأ روصتتي نم اضيأ ءىطخيو
 امنإ .. نيركسعملا نم ىأ ىلإ ةيفاقث ةيعبت انم رظتني نم ءىطخيو
 نم دلونو اهتيصخش ىلع فرعتنو انتيوه فشكن نأ ىف ةاجنلا

 رداقلا رينتسملا ملسملا ىبرعلا اثيف دلويف ةصاخلا انتراضح لخاد .

 .. رصعلا تايطعم عم لعافتلا ىلع

 ىنغ دعب اذ ايمالسإ (راسم ذخأت فوس ةيفاقثلا ةنيفسلا نإ
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 هذه ىلإ ثارتلا ريع اهقيرط سسحتت لعفلاب تأدب دقو .. روطتم
 يذلا: ىضنولا.قافأ قه ءامسفلا نه. عشت لا ةليصألا قاجلخلا

 . هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال

 ضعب كلتو تالوحتلا هذه ءىطخت ال ةفصنملا نيعلا نأ نظأو

 ىلع روثعلا رداوب ىلوأو <« ةنحملا ليل نم دلو ىذلا رجفلا ريشابت
 . ىرخأ لئادب الو ءىش لك هيف عيضي داك نامز ىف سفنلا

 امتيحو . اهتاذ كسفن نم قيثوتلا ةجرد ىف ىلعأ ليدب ال

 ةميلسلا ةرطفلل اعبن سفنلا ىقبت كش لحم ءىش لك حبصي

 مدت نحنف ءیش لك مخرب : لوقا ھلو بذكت الإ یتا ةةداصلا
 ىلع نيكابلل لوقأو . ىدس عضي مل انرمع نم عاض امو .. ملعتنو

 رثكأ بسكتو ةديدج اضرأ موي لك بسكت ةفاقثلا نإ .. ةفاقثلا

 . عيفرلا فيرشلا اهبسنو اهنطوو اهضرأو اهءامتنا بسكت ام

 ےس سک ےس ۹
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 ىنغتو قافرلا اهب رشبو ةيسكراملا اهب تدعو ىتلا ةنجلا تناك

 ةيروتاتكيد اوماقأو ةيعويشلا اوقبط نيذلا ءادعسلا نإ .. نينيل اهب

 مهديلاقم اوملسأو تاعانصلا اوممأو تايكلملا اوعلخو ايراتيلوربلا

 نيب قفدتي فوسو « ءاخرلاو ةرفولاب نومعني فوس « بزحلل

 دحاو لك لمعيو « هتجاح بسح دحاو لك ذخأيف جاتنإلا مهيديأ

 تاريحب ءىلتمتو لسعلاو رمخلا راهنأ ىرجتو « هتقاط بسح

 نكلو .. جاتحملا معنيو عئاجلا عبشيو « دبزلا لايج عفتزتو بيلحلا

 نيسمخ دعبو .. سكعلا ناك خيراتلا ةطيرخ ىلع انمامأ ىرج ام

 نع مويلا أرقن ةيتيفوسلا ايسور ىف ىعويشلا حدكلا نم ةنس

 ةجاطو ةخقؤاعشلا»عنأزلا جوف ليصانجلا يوه -خمقلا ةقاراك

 بارخلا نلعي هدنلوب ىفو .. ىكيرمألا حمقلا ىلإ ايسور

 ةووكحلا ن ةر بارنغإلا تافل عهتزتو:هسلفت نما يداصقتالا

 لواحي ةيقرشلا ايناملأ ىفو .. برغلا نم ةنوعملا بلطت اهيديأ

 - ۷ - ىلزانتلا دعلا ادبو



 ىف [عمط ةيبرغلا اينالا ىلإ نيلرب روس ىلع زفقي نأ ركينوه

 ايبويثأ ىفو .. ةيداصتقالا ةمزألا قانخ هنع ففخت ةنوفم

 خاظتلا رجعي فافجلا بس ةعاجملاب فلا ةقام تومي ةيسكراملا

 .. ةيبروألا ةعومجملا نم ةنوعملا ًابلاط خرصيف ةثراكلا ةهجاوم نع

 يسكن املا هقادرب ميدقلا ٌعويشلا قارتيم ىقلي اسرق ىفو

 ةعبرألا نييعويشلا هءارزو جرخيو .. ةميدقلا هتاعانق نع ىلختيو

 دوقيو هترازو سأر ىلع سويباف ىزاوجروبلا رينويلملاب ىتأيو

 لاطبأ نومكاحي نيصلا ىفو « نيميلا راحب ىلإ مكحلا ةنيفس

 ًاديدج ادهع ماظنلا نلعيو نوجسلا ىف مهب نوقليو ةيفاقثلا ةروثلا

 رطألا عيمج رشتات زسم مطحت ارتلجنا ىقو .. حاتفتالا نم

 تابارضإ هجاوتو فرطتم نيمي ىلإ ةسايسلا دوقتو ةيكارتشالا

 ؛ نيلت ال ةيالصب محفلا لامع

 قافرلا علخو هلقاعم عيمج ىف ىراسيلا ركفلا مزهنا دقل

 ىدوراج لثم نييعويش ءامعز نع انعمسو « ءارمحلا مهتاراش

 رابك نوركفم ىدوراج لبقو : اهوذبنو اهلك ةيعويشلا ةلملا اوعلخ

 ويزانجإو رشيف سيولو ردنبس نفيتسو تيار.دزاشتير لاثمأ

 اوذبن مث نييسكرام اوتاک , رلسك رثرأو ديج هيردنأو ىنوليس

 اهتاذ نيصلا نم ًاتاوصأ انعمس لب ء اهدض اوبلقناو ةيسكراملا

 . ةيسكراملاو سكرام مجاهت
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 ىذلا بهتملا لوقا انيآزرو سسك الا لكفلا تورش اغیار اذكهو

 لجرأ هل دعت ملو .. خيراتلا هريغف خيراتلا ريغي فوس هنأ معز

 ةليسو هل قبت ملو .. اهب سشتني ةيتاذ ةردق الو اهيلع ىشمي

 : ةرفاسلا ةيركسعلا ةوقلا جوس, راشقنا

 لالتح اوا مشاغ ناصعهسا' ىلإ ىعوتيتشلا نكفلا ئه قنا 'اةكهو

 . ناتسناغفأ ىف هارن ىذلا كلذك ىئومد

 نع وريب ليج فلؤملل اريخأ اسنرف ىف ردص ىذلا باتكلا ىفو

 ةلصفم عئاقو فلؤملا ئؤري ء رصم ىف ةيعويشلا تامظنملا ةأشن

 ةيعويشلا ةكرحلا اهفاتكأ ىلع تماق ىتلا ةيمدقتلا ةعيلطلا نع

 .. مسالاب ةعيلطلا هذه ركذيو .: ةيرصملا

 96: اًوتاك سف

 : مهؤامسأ ىتآلا مهنإ

 ليله .. ليئارسإ ليسرام .. لیبروک تيزور .. ليبروك ىرنه

 .. یلوبنطسا نومير .. نوتيس هيميإ .. اوناسور راديد .. زنراقش

 .. ولي سيوج .. نولاتاموج .. نوراه هتاحش ... نازاه فيزوج

 . نويغأ نومير .. بموك بوكاج

 : دوهي مهلکو

 نيدلا ئيحم دلاخ ناك امو خيراتلا: ةمذاهتظفخ قئاقح كلت
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 لامج مايأ رصم اومكح نيذلا ىربص ليعامسإو ىسرم داؤفو
 . مهتيبرتو دوهيلا ءالؤه ذيمالت الإ. نصانلا دبع

 ارريمو ةجحو ةعيرذ خيراتلا اذه تربتعا ةيبرعلا لودلا ضعبو

 ماظنلا'ىه ئىكيرمألا ماظنلا.نآ رابتعاب  اكيرمآ نضح ىف ءامترالل
 عرخبالا ةنجلا نمو ةيعويشلا,نم لهذا لا ىفالمألا يهو لثفآلا
 ,: ضرألا قم ىدسيلا ةفضلا ىلع

 ىكيرمألاو ىتيفوسلا نيماظنلا فقوم نأ ءالؤه ىسن دقو '

 قرشلا اهمسا ىتلا ةكرابملا ةعقبلا هذهل ةبسنلاب ًاريثك فلتخي ال

 رشف: ءاارو ازوطكت نيذلا بو هيلاغ اهي ةشيمتا ىتلاو ةطسوألا
 ىف نولتكتي مهمدو مهمحلب مهدجن هجيورتو ىعويشلا وتسفناملا
 ىرنو .. ىتويهصلا ىبوللا مساب ىكيرمألا سرجنوكلا زيلاهد

 لوأ ايسور دجن مث اكيرمأ هانبتت ارتلجنإ ىف دلو ىذلا روفلب دعو

 ةوزغلا ىف ةثالث ثلاث اسنرف ىرنو .. ليئارسإب نيفرتعملا

 .. سيوسلا برح ىف ليئارسإو ارتلجنإ اهتنش ىتلا ةسرشلا

 ىه اكيرمأ ةيجيتارتسا نأ هتوص ىلعأب خرصي ناجير عمسنو
 السلا ةناتسرت: لظتل :تاتامشقلا مدقي هازقو: ليتقارتسإ"ةيجيشارقشلا

 وه كلذو .. ةعمتجم ةيبرعلا لودلا ةحلسأ نم ىوقأ ليئارسإ ىف

 . أجلمو اذالمو ةنج ضعبلا هروصت ىذلا رخآلا ركسعملا خيرات

 ىف أرقن نيبناجلا نم تارماؤملل بهن ةقطنملا نأ ةقيقحلاو
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 ىرتو « ىنغلا ىلع ريقفلل اضيرحت ةيعويشلا تاروشنملا ىف ًارقنو

 نم نيدلا مدهل ىنيدلا فرطتلا تاكرح لومت نييناجلا تارياخم

 . ةقطنملا ىف ةيلهألا برحلا لاعشإو هلخاد

 ىرن مث « قارعلا دض ىناريإلا ماظنلا فارطألا عيمج لوقت الأ

 . ناريإ دض ىقارعلا ماظنلا لومت اهعيمج فارطألا هذه

 ركسعملل باطقتسالاو .. نيماظنلا نيدت عقاولا دهاوش نإ
 ركسعملل باطقتسالا نوكي ام لثمب خفلا ىف طوقس وه ىقرشلا
 نم ىأل باطقتسالا خف نم جورخلا ىوس لح الو .. ىبرغلا

 . جايتحالا لذ نم كاكفلاو ةيعبتلا قوط رسكو نيماظنلا

 !؟ .. دعب اذامو .. لاۇسلاو

 تاورث نم اندنع امو انسفنأ ىلع بابلا قلغن لوقي ضعبلا
 انينغي انداحتاو « ًايتاذ ًءافتكا اذل لفكي ةيبرعلا ةقطنملا ىف زوتكو
 « ىتاملألاو ىسنرفلاو ىزيلجنإلاو ىكيرمألاو ىسسورلا نع
 . تافاقثلاو تافسلفلا لك نع ىنغلا اهيف انتديقعو

 « كلهم سفنلا ىلع قالغنالاو ةليحتسم ةلزعلا نإ ءالؤهل لوقأو
 ‹ تاقالعلا نم ةكيش ىه ةيوسلا ةسايسلاو طبارتم ملاعلا نإو
 انتديقع نإو .. هرييغتو عقاولا عم هماحتلا ىف مالسإلا ةايح نإو
 ذخألا ىلع اهتردق ىف ىقيقحلا اهؤارثو ةيكيمانيد ةديقع اهتاذ
 . ءاطعلاو
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 ىف لوخدلا وه باطقتسالا نم جورخلا ىنعم سيل لوقأو

 لماكتلاو ةيبرعلا ةدحولا نأ ىلع ًالضف .. ةيتاذلا انتعقوق

 امهميلع ئَنّبمن نأ نكمي الو + مقالا قاطن ىف لاؤ ام ىداحصتقالا

 . ىروف لمع ةقرو ىأ ةيجيتارتسا

 لثم ةدعاص ةيتف ةديدج ةراضح ىلع روسجلا حتفب بلاطأ لب

 ىلإ هتوعد ىف كلملا دبع رونأ روتكدلا عم قفتاو « نيصلاو نابايلا
 ..ملاعلا نم بناجلا اقم ناوحلا ةماقإ

 فوسو « ةروطتملا ايجولونكتلا.نم انتجاح كانه دجن فوسو

 سسؤن فوسو . اناياضقل ةيسنلاب ادايح رثكأ ةسايس دجن

 . ةديقتم تاقالع

 نوضح مكن هرجم لج ١ ونكت وأ وق ع كلل تعالو
 اتنقا اهم لاسم حلاسلا ةيستو عقاشولا ةيبرقو ناوحلا ةساقإو

 ىقابو : لوك توملهو رشتاتو نارتيم عم روسجلا انحتفو زاوحلا

 .. زايحنالا مدع لود عم لعفن ام لثميو « ةيبروألا ةعومجملا

 ناخد اهيف عمجت ىتلا فرغلا ةيوهتو ذفاونلا حتف نم دبال

 ةربقم اهنم اولعجي نأ نوديري ىتلا نتفلا بابضو تارماؤملا

 . ةمداقلا انلايجأل

 تاونسلا ىف ىمني فوس ىذلا نيصلاو نابايلا روحم نإ

 ىلزانتلا دعلا أدبو - ۷۲ -



 نيضيقنلا نيب عمجي وهف . ايجولويديإ اروحم سيل ةمداقلا

 بناجلا ىق ومني ىراضح روحم وه امنإو . ةيعويشلاو ةيلامسأرلا

 روسجلا حتفو .. اكيرمأو ايسور روحم ىلع دريل ملاعلا نم رخآلا

 « ةيكيرمألاو ةيسورلا ةضبقلا نم ففخي فوس روحملا اذه عم

 بيترت ديعيو هفقاوم ىف رظنلا ديعي فرط لك لعجي فوسو

 . هقاروأ

 ىأ دجت نلو « حلاصملا ةغل ىوس ةغل ىأ فرعت ال لودلا نإ

 عقانمل ابسحت وأ كيف اعمط وأ افوخ الإ هيعارذ كل حتفي بناج

 . ديعب ىأ بيرق لبقتسم ىف ةلمتحم

 اهل ىنغ ال هنأ امك « ناريإو برعلا لورتب نع نابايلل ىنغ الو

 انرودب نحنو .. نيصلا قاوسأو طسوألا قرشلا قاوسأ نع

 لقثلا نع انل ىنغ الو « ةروطتملا ايجولونكتلل ردصم نع انل ىنغ ال

 . ىصقألا قرشلا لودو نيصلاو نابايلا ةعومجمل ىسايسلا

 : تاراق تالق'نني طسوتلا اهعقوم مكحي ةيبرعلا ةقطخملاو

 ةميتيلا ةرهوجلا حبصت فوس اهتراضح مكحبو اهتاورث مكحيو

 رمآتيو لكلا اهيلع لتاقتيو لكلا اهدو بطخيو لكلا اهبلطي ىتلا

 . لكلا اهيلع

 ىلع ذفاونلا حتفو تاهبجلا عيمج عم دايحبو نفب لماعتلاو

 ةرضاحلا ةوقلا زكارم عيمج عم ةحلصلا راوحو ناريجلا عيمج
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 ا ود لج يي
 اعيمج اهرطخأ نوكي فوس نابايلاو نيصلا روحمو .. ةلبقتسملاو
 ..ةديدجلا اقتيجيتردتسا وه

 تادفنتساو ىكيرمألاو ىسورلا باطقتسالا ةلحرم تهتنا دقل
 ةحول تريغتو . ةكرحلل اقوعمو اكبع تحبصأو اهضارغأ
 انيلعو لبقتسملا عم لماعتلل اديدج اجهنم ىعدتسي امم جنرطشلا
 مهو اذه نوملعي انؤادعأو قحالتت ثداوحلاف ؛ ةعرسب كرحتن نأ

 . تقولا اويسكيل مهتارماؤمب نوعفدي
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 دق وكسوم نأ ىتيفوسلا عافدلا ريزو فونيتسوأ ىرتميد نلعأ

 نأو « ىكيرمألا لحاسلا ةلابق ةيسورلا تاصاوغلا ددع نم تداز

 ىف ةيكيرمأ ةنيدم ىأ ىلإ ةيوون تابرض هيجوت نآلا اهتاكمإب

 ةيوون ةصاوغ ربكأ لازنإب اكيرمأ تدرو . قئاقد رشع فرظ

 ددا داور لاتشيإب سولا "جهات ىطكاطألا لإ ةبراص
 ءدبلاب ناجير درو « تويلاس ةيئاضفلا ةصنملا ىلإ ةديدج تادعمو

 تالوج ىف ئكيرمألا كوكملا لاسرإبو بكاوكلا برح جمانرب ىف

 ايسور تبصنو .. ءاضفلا ىف ةبيرم ةيرس تاروانمو عالطتسا

 خيراوص اكيرمأ ٍتعضوف ةيقرشلا ابروأ ىف سكإ سكإ خيراوص

 . اهتهجاوم ىف جنیشربو زورك

 ءالؤم ديري انام .. نّولءاستي لیت نوب نویلم فلا ةتلس لفقوو
 ةراق انهدحو اكيد نإ: .نضعبلا مهصضعب كتفي: اذا. ساقلا

 دات ةيكيرتألا ندللو « ئتاذ ءافتكا يلع نشيعت'ءازبقلا ةلعساو
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 زونكلا عيمج اهيف ةراق ىرخآلا ىه ايسورو .. ءاخرلا نم رجفنت

 ابوروأو .. ىرخأ لود رشع ىفكتو اهسفن ىفكت یهو دراوملاو
 .. ىكسيولاو لسعلاو نمسلا نم راهنأب عتمتست ةراق ةثلاثلا ىه

 تافلخملا عم موي لك ىقلت ىتلا نيلربو ندنلو سيراب ةلابزو
 : ايقيرفأ ماعطإل ىفكت مداعلاو تشدلاو

 الو عتاجلا الو مورحملا مهيف سيلو سانلا ءالؤه براحتي اذا

 ؟ نايرعلا

 ةيوجلا اهتاوق تقلطأ ارتلجنإ نأ نولءاستي نيذلا ىستو

 رزج ىلإ ةجاحب نكت ملو دنالكوف رزج برحل ةيربلاو ةيرحبلاو

 ةيروطاربمألا نإ لاقي نأ .. ءايربكلاو ةمظعلا ىه امنإو .. دنالكوف
 ؟ .. فيك .. نيتنجرألا لثم ةريغص ةلود مامأ تنحنا ةيناطيربلا

 تلح دقل .. ايسور ىلع موجهلا ىلإ ةجاح ىف رلته ناك لهو

 ابروأ ىلع اهئاليتساب برحلا نم مايأ دعب اهلكاشم عيمج ايناملأ

 حلص ىلإ لوصولا نكمملا نم ناكو . اهتاورثو اهدراومب اهلك
 احلا اهدم هيصققا ام ايتات هجر رقيق كارطالا لك هي ىضرب

 . ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىف

 ىلع ةيناملألا ةدايسلا ةفارخو رورغلاو ءايربكلاو ةمظعلا اهنكلو
 اهب داقو + بعشلا جادوأ ىف رلته اهب خفت ىتلا ملاعلا سانجأ ةفاك

 مويلغو نويلبان رلته لبق نمو ؛ مهفوتح ىلإ دونجلا نييالم
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 نمم مهريغو مهزيغو وكالوهو ناخزيكنجو لابيناقو كرامسبو

 . خيراتلا مهاوط

 رصع ىفو نيرشعلا نرقلا نم ريخألا دقعلا اذه ىفو موتلاو

 نم ىبرغلا اتنطو بلق ىفو ليئارسإ ىف عمسف « لقعلاو ملعلا

 هللا نم دوعوملا راتخملا ىدوهيلا سنجلا ةقارخب ىدانيو فقي

 مث ٠ ملاعلا ىلع ةدايسلاو تارفلا ىلإ لينلا نم ضرألا كالتماب

 . حالسلاو لاملاب رورغلا اذه دناست ايوروأو ارتلجناو اكيرمأ ىرن

 ةيكيرمألا حلاصملاب ىتويهصلا فلصلاو رورغلا ىقتلا دقل

 نم فلختملا ءزجلا اذه ىف ضهانلا دملا ةجوم رسك ىف ةيبروألاو

 . رابكلا اهيف عتري ًاقوس لظيلو برغلا ةرطيس تحت ىقبيل ملاعلا

 نوراملاو بئاتكلا .. قطنملا سقنب اضعب انضعب براحن اننإ لب

 .. قطنملا سفنب نانبل ىف نوبراحتي . ةنسلاو ةعيشلاو زوردلاو

 . ةرطيسلاو ةدايسلا اهسفنل ديرت ةقرف لك

 توريب تثاكو .. ةقاط ةمزأ الو ماعط ةمزأ ناتبل ىف نكي ملو

 ىف بصت ةيراهلا ةيبرعلا لاومألا عيمج تناكو ءاخرلاب ةمختم

 ىلع اعزانت ةيلهأ برحب ةأجف توريب ترجفنا امتيح نانبل

 .ةطلسلا

 ةطلسلاو ةمظعلل نونجملا حومطلا اذه ريغ ىنيمخلا ءارو اذامو

 براحت لهو ؛ ةملسم ادالب حتفت نأ مالسإلا نم لهف .. عسوتلاو
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 نداعملاو ظفنلاب ةقطنملا لود ىنغأ تناك دقو رقف نع ناريإ

 حور الإ برحلا هذه تناك لهو ..؟ ةيرشبلا ةورثلاو زونكلاو
 امم رثآتتل تضفتناو ديدج نم تدلو دقو ةيناساسلا ةيروطاربمإلا
 ؟.. لئاوألا نوملسملا اهب لعف

 ةمظعلاو ةينثولا ءايربك الإ حرسملا ىلع انماسمآ رن لهو
 ؟ هللا الإ هلإ ال ةيار تحت ةركنتم ةبسوجملا

 ىلع عارصلا الإ ىروسلا ثعبلاو ىقارعلا ثعبلا نيب اذامو
 ؟.. ةظلسلاو ةدايسلا

 الإ: ةيبرحلا .كانماعؤلاو + ءانسؤرلاوكولملا نضع نين ااش لب
 . ةدايسلا هل نوكت نأ ىلع ضعبلا صرحو ىصخشلا ءايربكلا

 ءايربكلا نأ ةلفغ نع انايحأو رفك نع ًانايحأ ءالؤه لك ىسنيو
 لوقي هنآو .. هدحو ةتافص نم ةنميهلاو توربجلاو ةمظعلا نآو هلل

 مهيلع تنأ ام .. [ةيشاغلا] 49 رطيسمب مهيلع تسلط : هيبنل

 ىرازإ ةمظعلاو ىئادر ءايريكلا » : ىسدقلا هثيدح ىف لوقيو
 . « ىلابأ الو هتمصق امهيف ینعزات نمو

 مهنم فعي مل نيرابجلا روهظل ًامصاق الإ خيراتلا نكي ملو
 .ادحأ

 . ريتعي دحأ الو ةرمتسم تلاز ام ةصقلاو
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 ةعفار ملاعلا نم ناكم لك ىف كرحتت تارهاظملاو تاريسملاو

 . مالسلا تاتفال

 ىوونلا قباستلا اذه فقول اهماكح خرصتست بوعشلاو

 عدريل حلستي هنإ لوقي فرط لكو .. بيجم الو عيمس الو فيخملا

 لوصحلل ةديحولا ةليسولا وه عدرلا نإ لوقيو . رخآلا قرطلا

 . خوراصلا مامأ خوراصلاو ةصاوغلا مامأ ةصاوغلا .. مالسلا ىلع

 هيرغيق فعضلا امأ . ددرتي كمصخ لعجت ىتلا ىه ةوقلا

 فقيو . نيبناجلا ىلع ولعتو حالسلا ةناسرت مكارتتو .. ةفزاجملاب

 وأ أطخب انوهرم حبصي لبقتسملاو .. فجتري وهو جرفتي ملاعلا

 ىف عابط اهلكو ةقامح وأ روهت وأ ردغ وأ فوخ وأ مهف ءوس

 . بورحلا لبق نم تلعشأ املاطلو ةيناسنإلا سفنلا

 . ةلينقلا ليتف فرط لك علخي نأب نوبلاطي ءالقعلاو ءامكحلاو

 .. لوألا علخي نم نكلو

 .. نطفلا نسح نم نظلا ءوس : لوقي فرط لكو

 .. هرش ىفو هريخ ىفو هتاكلمو هتافص ىف نحتمي ناسنإلاو

 فقانئتسا الو قحلم هدعب سيل ىئاهث ةرملا هذه ناحتمألاو

 هنأ هيردي نمف روذعم ةلود لك ىلع مئاقلاو ةينات ةصرف الو
 لعفي فوس رخآلا فرطلا ىلع مصخلا نأ ةلبنقلا ليتف علخ ول

 . ةضرقفلا لتتم نل ةنأو .نقملا

 - ۷۹ - ىلزانتلا دعلا دیو



 سر ب تت
 الب هبعش لبقتسمب رماقيل ةعاجشلا هدنع ميعز دجوي الو

 . نامض

 ةدايسلا بحو عمطلاو نظلا ءوسو فوخلا نم ةغرفملا ةقلحلاو
 ةقلحلا قيضتف اهلعف لعفت توريجلاو ةمظعلاو ربكلاو ةطلسلاو

 فطلو لخدتب الإ هنم ةاجن ال موتحم رامد ىلإ ريسي ملاعلاو
 بلاغ سوفنلا فعضو ريخلا عومجم نم رثكأ رشلا عومجمف ىهلإ
 . (صلخم اهل رظتنت ةعامج لكو ةزجعمب الإ جرخم الو اهتوق ىلع

 . كلملا مودق نورظتني دوهيلا

 . حيسملا لوزن نورظتني ىراصنلاو

 ىراصنلا عم لوقي ضعبلاو ىدهملا ءىجمب نولوقي نوملسملاو
 ,عوستلا .لوؤنب

 ىتأي ىذلا « افتاسادوبلا » ةادهملا ةمحرلاب نونمؤي نويذوبلاو
 : روصلاو ءامسألا لكي

 عفدملابو هعارذبو هسفنب الإ مهنم دحاولا نمؤي ال نويداملاو
 . هبا نم اًهرَهَظ ىلع كرت ام اوبسك امب سانا هلا دحاَوي ولو ف ةلبنقلاو

 . [رطاق] 4 ©
 ےس یر 00 .. فطللا هولأساو >

 ريت ْ
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 .هاركإلاب جاوز
 ناكيتافلا نم قالطو

 « هتوتفو هتيفاع لماكو هبابش ىف ىسكراملا ركفلا ناك امنيح

 وعديو هب رخافتيو داحلإلاب رهاجي ناكو هتقيقح ىفخي ال ناك

 نينيل ناكو ٠ نويفألاو ةفارخلا ىلع ةروثو ةيمدقت هنأ ىلع «هيلإ

 عادخل « ةلغتسملا ةيزاوجروبلا اهتعدتبا ةيمهو ةركف هللا نأب رهاجي
 ةنجلاو ةرخآلا نع ةبذاكلا مالحألاب مهريدختو ءاطسبلا لامعلا

 . لسعلا راهتأو نبللا راهنأو

 نودحتللا ةيعومشلا ةاعد ناك نرقلا اذه نم تاتيعيرألا ىفو

 ةوفصو ءادهشو لاطبأو ةرينتسم ةعيلط مهنأ ىلع مهيلإ رظني
 یسکراللا ركقلاو نيدلا نيب: ةكرعلا ةيادب تتاكو .. :ةمهاق ةيغاو

 . ةيسكراملا باسحل ىرجت

 تماق امتيح نيزاوملا تريغتو كلذ دعب تفلتخا رومآلا نكلو

 حالفلا نيلاتس ىأرو « ايسور ةيزانلا تاوقلا تحستكاو برحلا

 ةنجلا هيلسي أديم هيأر تحت دهشتسيو براحي نأ ضفري ىسورلا

 - ۸۱ - ىلزانتلا دعلا ادبو



 ئتيفوسلا شيجلا ىلع مئازهلا تلاوتو .. ىدبألا باوثلاو دولخلاو
 نيلاتس دجي مل كاتنيحو ء طفاحلا ىلإ هرهاظ حبصأ ىقح عجارتو
 , دجاسملا حتف ديعيو اهبرخ ىتلا سئانكلا حتف ديعي نأ نم ادب

 ىف لدجلا نع فكت نأب ةيعويشلا ايالخلا عيمجل رماوألا تردصو
 ىف هناكمو هللا نع لأسي نم بيجت نأب ىفتكتو نيدلا ةلأسم
 ىف كلت تناكو .. ةحورطم ريغ ةيضق هذه نأب .. ةيسكراملا

 . قزأملا نم بورهلل اهيلع ققتملا ةلمجلا
 ىلإ ىعسي أدبو رثكأ ءارولا ىلإ عجارتف نيلاتس داع مث

 ىلإ جاجحلا نم ادفو لسرأف « ةينيدلا ةهبجلا عم ةحلاصملا
 رماوآلا تردصو نيلاتس توم دعي عجازتلا رفتسا مك .:ةّبعكلا
 تاروشنملا نم نيدلل ةيداعملا تارابعلا عيمج بطشب ايالخلا عيمجل

 نم از نک راسو خينيلو قيلت نادت یف ایک اتما راکم
 . ةيداحلإ راكفآ

 هلك ملاعلا ىف هدم مظاعتو ىنيدلا رايتلا دعاس دتشا امنيحو

 رقفلا اهيحاصو اهتارغث ترعتو لباقملاب ةيسكراملا ترسكناو

 ملاعلا ىأرو , هتلخد دلب لك ىف عورملا دادبتسالاو ملظلاو رهقلاو
 دشأ املظ الإ ميدقلا ملظلا نع ًاليدب مدقت مل اهنأ نايع ةيؤر
 ةفسالفلا نم ةديدج ةفئاط ترهظ كاذنيح .. لومشو ةوارض

 ةيسكراملا ضاقنأ ىلع ةديدج ةيسكرام قيلخت اولواح نيفيزملا
 ةرذبلا نيجهت ءالؤه لواحو « تعادتو تعدصت ىتلا ةيكيسالكلا
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 اورشابو : ةيناميإ ةيحيسمو ةيمالسإ راكفأي ةدحلملا ةيسكراملا

 جيورتل ىسكراملا ركفلاو ىنيدلا ركفلا نيب ةجوازملا نم اعون

 . ءاطسبلاو جّذسلا نيب. مهتوعد

 رهظ تقولا سفن ىفو ناريإ ىف ةيمالسإلا ةيسكراملا ترهظو

 ارقام اهو :.ةيدضالالاءاكيرمآ ىفا قكللرخاكلا قيرقتلا توفأل

 . ةيثيدلاثارايغلا نم عقزي تمنت ةيسكزاملا ةركفلا ىلإ

 ايعيبط دولوملا نكي ملو .. احافس لب .. جاوز ثدح ام نكي ملو

 میرم همأ نوخيو سكرام هيبأ ىلع بذكي اهئاش اخسم لب ايوس

 . نينثالا نم حمالم ىأ لمحي الو

 مهتيعويش نم ءايحو الجخ مهرثكأ نويسكراملا حبصأو

 بتكي ْنَم نيدلا لاجر نيب اوسمتلاو ةيكارتشالا ىلإ اهمسا اوريغف
 دلا»نافشكنا عبو «حيشملا ةيكازتتشاو تمحسم-ةيقاوتششا-خنح مهل

 راسي .. راسي ةملكب اوفتكاو ةيكارتشالا ةملك اوعلخ ىكارتشالا

 راسيلا ةبوذكأ نع تبتك اهمويو .. ىحيسم راسيو ىمالسإ

 هاو كالا اليبسن الا فرعي اال ةالتعتإلا نإ: تلقو يطالدإلا

 نإ لوقلا نأو « لطابلا الإ هراسي الو قحلا نيمي ىلع دجوي ال

 نإ لوقلا لثم ًايراسي ناك باطخلا نب رمع نأو ًاينيمي ناك ركب ابأ

 ىتلا ةيسكراملا نأو « ايولهأ ناك رمع نأو ايواكل مز ناك ركب ابأ
 ناثد یف اتیلإ للستت نآ لواحت اهمادقأ ءىطاومو اهسقرأ تدقق

 - ۸۴ - ىلزانتلا دعلا آدبو



 ˆ ن ىبأ ةمامعو رمع ةءابعو ركب ىبأ

 ىف ةيمهألا ةغلاب ةقيثو ردصيل ناكيتافلا كرحتي مويلاو

 ركفلل نييسكراملا فييزت ةدشب اهيف نيدي ةملك فلآ ١

 موهفملا نيب طلخي ىذلا ريرحتلا توهالي ىمسي اميق ىكيلوثاكلا

 لوحيو « ةيسكراملا ىف ايراتيلوربلا موهقمو ءارقفلل ىكيلوثاكلا

 قالطلا نلعي كلذبو ىقبط دقحو نحاطتو لاتق ىلإ ىحيسملا ىنعملا

 . نيبهذملا نيب ىتاهنلا

 اهل ةلئاه ةيركف ىضوف ىلإ ىدأ فييزتلا اذه نإ ةقيثولا لوقتو

 نؤيسكراملا اهرشني ىتلا ةيتاعدلا تاروشتنملا نإو < ةثراكلا مجح

 ءازجألاو ةدحتملا تايالولاو دنهلاو ايقيرفأو ةينيتاللا اكيرمأ ىف

 . ليلضتو ىركف داسفإ ىه « ايسآ نم ةيحيسملا

 الأ صلخم ىحيسم لك ىتاثلا سلوب انحوي ابابلا دشانو

 ةيسكراملا ىف داغجلإلا نآملعم ناو ةللصلا تاياعتلا ذج غدت

 دولخلاو حورلا ركنت ةيلدجلا ةيداملا نأو ندبلا نم بلقلا ةباثمب

 عيقرت نكمي ال هنأو .. هقالطإ ىلع بيغلا ركنتو هللا ركنتو ثعبلاو

 . ةيتيلا تارايع نب راكقألا هذه

 ىلإ دؤت مل ةيسكراملا تاروثلا نأب ىحيسم لك ةقيثولا ركذتو

 ًاملظ عضتل الإ املظ سانلا نع عفرت ملو « لداع ماظن ىأ ةماقإ

 لمشا سوا عاوسم ىلإ درودجلا ع ارسلا تلوحما تاو ةن دتا
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 . ميقم سرب ىلإ ضراعلا سؤبلاو

 قبي ملو .. ةيسكراملا هجو ىف زافقلا ابابلا ىقلأ اذهبو

 مقاما دّيديت دقو عازكإلاب' نيدلا'عم-عاؤذلا دفع الإ يك راغلل

 : ناتسناقفآ قف ةنولعقي ام قو ::"ةساتقتؤلا

 مالسإلا نيب نئاكلا جاوزلا دقع نأ فيضن نأ انل دب الو

 حافس دقع لثملابو رخآلا وه ةلغتسملا ةيلامسأرلا نيبو ةيحيسملاو

 ةيعرش ال ضرألا تاريخب راثئتسالاو راكتحالاو لالغتسالا نأو

 ةيحيسملا يأ مالسإلا ةقاظح عشر وجم ال ثأر « نيد أ ىف كل

 مئاق ىلومش زكف مالسإلا نأو .. ملظلا عاونأ نم عوت ىأ ىلع
 أ ادفع ًايلامسأر اهلسم نيكي نأ نكمي ال ملسملا ناق + تلقب

 حيسامت نأو .. املسم الإ نوكي نأ نكمي الو ادحلم ايسكرام

 نأو « ةيعويشلا تيغاوط نع ةيدام نولقي ال اهناتيحو ةيلامسأرلا

 دجاس رخآلاو هسأر دنع دجاس امهدحأ بهذلا لجغلا ديعي امهيلك

 هلي منع

 ىتكلمم : لاق امنيه. حالسلاو :ةاللصلا هيلع ميسملا قد دقل

 امنيح مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم قدصو ملاعلا اذه ىف تسيل

 ملسملاف .. ءابرغلل ىبوطف ًابيرغ أدب امك بيرغ مالسإلا دوعي : لاق

 نع حيسملا ةبرغ ملاعلا اذه نع ًابيرغ تاب نامزلا اذه ىف قحلا

 لرتعي نأ هل زوجي هنأ یری ال ملسملا نأ قرافلا لك « هتوكلم
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 ملاعلا ىلع حتفني نأ هيلع امنإو  ملاعلا نود هباب قلغيو بهرتيو
 ایندلا ضفري الو هيطغيو هنم ذخأيو رشو ريخ نم هيف امي محتليو
 تاقتا اوسم اهبهاذم مرر اهذم فق اإ و : افا افر
 ىتح قحلا ىلع ًاطبارم ركنملا نع ايهان فورعملاب ارمآ شيعيو
 ..توملا

 ضرفي امنإو .. رذع ىأل فرط ولخ ملسملا ىطعي ال مالسإلا
 ةديب نكي مل نإ .. هتقاط ردق ىلع دحاو لك .. لكلا ىلع داهجلا
 مهيدي نودماجي ةطلسلأ روما مهّيلإ لوكوملاق .. هيلقب ىأ هئاسليق
 ةفاكلاو .. ناسللابو ملقلاب دهاجت ةاعدلا نم ةلهؤملا ةوفصلاو

 . ةريخلا ةوفصلا ديؤتو قحلا لهأ ءارو فقتف اهبولقب دهاجت

 .. الاوسألا عيمتج ىف هاجم نك نأ ملسلا ولكي الو

 3 5 ىف هسفنل دهاجمو بورحلا ىف ءادعألل دهاجم

 : تقولأ لوط لاجل مهآجم
 , نولتملا عقربملا رصعلا اذه ىف داهجلا ىلإ وعدي ام رثكأ امو

 ثيحو ٠ ن يأ لاي يكاصلا لدول ةيجداكي "1 يح
 ةرفح ةوطخ لك ىف مدقلا ٍدصرتتف « ايالبلا رتتستو ايافخلا قدت
 ىرت داكت دف مطر یک اک نتفلا رثاكتتو قلازملا ددعتتو
 ١ . هللا نم روتي الإ نيعلا

 i ا
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 !9 ةكوش لدعلل نوكي ىتم

 هل تحبصأو « ىجلاو رحبلاو ربلا ىلع هناطلس طسب باهرإلا

 لتقي مارجإلاو « مهتويب ىف نينمآلا ءايربألا ىلإ لصت ىلوط دي

 . لمعي ام لكل ةيعرشب بلاطيو فطخيو بهتيو

 ؟ ةكوشلا هذه لك لطابلل حبصأ قيك

 مث: لزعلا بارلا قوطقي ةريخألا ةيفيركلا ةرفاطلا ىفطاخ

 فيكو .. ةيضق ىأ .. ةيضق مهل نإ نولوقيو قوقحب نوبلاطي

 ۽ نحك علاع آ یھ لدعلاب بلاطت مث لدعلا سار عطقت

 رصم ىلإ اهيرهيو اهجوري تاردخملا نم انط رشع ةتس

 اوجرخ مهنأ روهش دعب عمست دقو . رابك راجتو تاكرش باحصأ

 .. ةلدألا ةيافك مدعل .. تالافكي

 !؟ تولا راجتو تاردخللا ىجورمل مادغألا ماكحأ نيأ

 + اهنم.دحاو مگ نقي مل الا

 - ۸۷ - ىلزانتلا دعلا دیو



 قحلا توص تاكسإ ىفو ةلادعلا رافظأ ميلقت ىف ةحلصملا امو

 لكل ةيطم ودغي ىتح هليلذتو هضيورتو نوناقلا سانئتسا ىفو

 ؟ ميثأ ركام

 ؟ ةكوشلا هذه لك لطابلل نأ امك ةكوش لدعلل نوكت ال اذال

 ارتلجنإ ىف مادعإلا ةبوقع ةدوعب بلاطت رشتات زسم تفقو دقل

 عاطق نم تاثملا اومدعأ نيصلا ىفو « ةميرجلا نافوط ةهجاومل

 ءارجإلا اذه دعب تضفخنا ةميرجلا تالدعم نأ اونلعأ مث قرطلا

 ٠ قرست ىتلا ىديألا اوعطق نادوسلا ىفو « قصتلا ىلإ مزاحلا

 هنأو « ةايح صاصقلا ىف انل نأ ميركلا هباتك ىف انملعي هللاو

 ؛ليكنت درجم سيل باقعلا نأو « ةايح انل نوكت نل صاصقلا نودب

 نأ نوبيطلا ءاعدولا عيطتسيل ىرورض ىئاقو ءارجإ وه لب

 ةايح كانه نوكت لاف عاضوألا بلقنت بآقعلا: نودب هاو .: اوشيعي

 .:ساتلا هي ددي اشاشرب اعقدم لمحبي نمل الإ

 . ةعيرشلا ةمكح اذهو

 .. مد ةقارإ هنإ ىديألا عطق نع لوقي ْنَم ىلع باوجلا انهو

 اذه مهلتقيس ناك ددع الب اياحضل ءامد ريفوت وه لب لوقنف

 .. قيرطلل عطاقلا

 لك عمطت اهنأل ةتراك ةنيالملا عبصت دوجوملا فنعلا خانم ىفو

 . برهيو هتلعف لعفي نأ ىف مرجم
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 سيئرلا ىلع صاصرلا قلطي نأ باش ىأ عيطتسي اكيرمأ ىفو

 بلطيو ةيسفن ةدقعي باصم هنأي ىماحملا هل رذتعي مث . ىكيرمألا

 . ةءاربلا هل

 نأ نوسنيو « ةمحرو ةلادعو ةيطارقميد اهنأ نونظي مهو

 نم عونلا اذه نأ نوسنيؤ « ىتاجلا نم ةمحرلاب ىلوأ ةيحضلا

 ىلع عيجشتلاو ةظلغلاو ةوسقلا الإ رمثي نل ةلتقلاب ةمحرلا

 .مارجإلا

 ايسنج ناوشلا اهب موقي تارهاظم اكيرمأ ىف ريخ دهاشن ملأ

 سئانكلا نم نوبلطيو لجرلا نم لجرلا جاوز ةيعرش نوبلطي

 لماك داسفإ وه ىذلا جاوزلا نم عونلا اذه قيثوت لوبق مكاحملاو

 قلخ دقف هللا اهأرب ىتلا ةيوسلا ةعيبطلا ىلع جورخو ةرطفلل لماش

 ..فده الب ةذل مه اهودارآو « رامعلاو رثاكتلل ةيسنجلا ةزيرغلا هللا

 مث .. مثإلاب اوفتكي مل مهف .. سانلا ىلع مهلطاب ضرف اودارأ مث

 مثإلا اذهل نوكت نأ اودارأ لب .. مثإلا عويشب مث .. مثإلا ةينالعب

 . ةيئوناق ةناضخو. ةعنمو ةع

 ىه كلتو .. مدقتلا وه اذهو .. ةيطارقميدلا ىه هذه نولوقيو

 . ةيرحلا

 !؟ ةيرحلا لتقن نأ ةيرحلا نم لهو

 نيرصمبملا اودوقي نأو مكح نايمعلل نوكي نأ ىدهلا نم لهو

 - ۸٩ - ىلزانتلا دعلا ادبو



 ؟ تاقرطلا ىف

 ووذ هل ططخ . ركمو قئاقحلل بلقو داسفإو داسف وه مأ

 ثنخم لجر لك نم اولعجف « ليلب هل اوتيبو ةيناطيشلا لوقعلا

 ساثلا ىلع هب اوسلدو ءاوضألا هيلع اوطلسو ًايملاع ابرطم ثنّوم

 ؛ تانالعإلا نم ةرهبم تاجومب ءاطسبلاو جذسلل هوجورو

 نأ ديري ْنَم لكلو نييالملابو ةرهشلاب ملحي نم لكل ًالثم هوبرضو

 . ةعرسي لصي

 نيتاسفلاو ىرعلا تاضوم نم تاجوملا ءارو تاجوملا مث

 سانلا اهيلإ رظني ىربك ءايزأ تويب نم جرخت ىتلا ةحضافلا

 نينافأ ناكم لك ىف ةأرملا اهنم مهلتستو « مارتحاو باجعإب

 . ةقاثألاو لامجلا

 ةو جلا ر ظانسو_ باك غلا وة دلار اطعلا تا اا يق

 نوركام نوفلؤم هقوسي ىذلا راوحلا كلذو ةراثإلا دقاشمو

 ىردي نأ نود عمتسملا هب نوككشيف لاطبألا ةنسلأ ىلع ةموعنب

 . ءىش لك ىقو هنيدو هميق ىفو هسقن ىف

 اهع رتا تلا ذاشتإلا ن نافلا نه, ةرززكتلا«ةّيكذلا رجلا طف

 نم ريغتف ءىطبلا مسلا لعف هب لعفتو همد ىف ىرستف بابشلا

 . ملعي نأ نود هكولسو هريكفت ةيواميك

 ؟ اذه انب لعفي نم
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 ىف مهسنف ةودقو ًالاثم هنم ذختنو اننونف ىف هدلقن فيكو

 !؟ رعشن نأ نود انكاله

 ؟ باقعلا نم مارجإلا اذه تلفي فيكو

 !+ اهبَجاو نع ةلادعلا عانت فيك

 نوناقلا ىف ةريثكلا تارغثلا هذه نع نوينوناقلا لفغي فيكو

 ؟ ءالؤه اهنم برهي ىتلا

 ةدانعإ ىلإ ةجاح ىف رضحلا اذه نأ ءامكحلا ىعسم يري الأ

 تايعونو ةديدج تافصاومو ةديدج تايلكش هجاون اننأو ..نينقت

 ةينوناق دونب ىلإ جاتحت « داسفإلاو مارجإلا نم ةركام ةديدج

 ؟ اهطيضل ةديدج طباوضو اهتهجاومل

 ءرفاظأ البو توص البو ةكوش الب تاب لدعلا نأ ىعم نوري الأ

 حالس ةصخر لمحي لوجتلا رح حارسلا قلطم حبصأ رشلا نأو

 مساب ةرمو .. ةيرحلا مساي ةربم « ءاشي ام لعفل ةيعورشمو

 مساب ةرمو .. بعشلا مساب ةرمو .. ةينطولا مساب ةرمو ..مدقتلا

 . اذكو اذك ةمظنم

 هنم رطخأ وه ام ىرجي « ةميرجلا حرسم ىلع ىرجي ام نأ مث

 عقدتل « ةيناطيشلا لوقعلا نم ةلق ططخت ثيح سيلاوكلا ءارو

 كاصختالاو ةسايسلا نتف. .لاجست لك ىف ةورلا ىلإ تاق)زجكآلاب

 ىلإ ةيناسنإلا ةرثكلا لوحتل , كولسلاو ركفلاو ةديقعلاو قالخألاو
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 ةرظنو .. فده ىأ ىلإ هتدايقو هيوكر لهسي مهبلا نم عيطق

 جمانربلاو ةيليثمتلاو مليفلاو ةفيحصلاو باتكلا لاح ىلإ ةعيرس

 ملف تولتلا اهطلاخ دق ًاعيمج اهارن « تانالعإلا ىتح ىتويزفيلتلا

 ًانايحأ ةهجوم جماري تحضأ لب .. ةديفمو ةئيرب ةيفاقث ةدام دعت

 ةيناطيشلا ةلقلا كلت هديرت ام ىلإ ءافخ ىف رثكأ ًانايحأو ةينالع ىف

 : راهن ليل ةزهجألا هذه هيلع ىلمت ام ددري قوب هنأكو ملكتي مهنم

 دالبلا عيمج ىلغو تاطحملا عيمج ىلع ويدارلا ةزهجأ اوحتفاو

 نويزفيلتلا تاونق عيمج ىلع رشؤملا اوكرحو « اوتصنأو اوعمتساو

 ةشاشلا موجن زيس اوءرقاو ىلوألا ةحفصلا رابخأ !اوحفصتو

 كانه موجتلا عملت فيكو « اكيرمأو ابروأ ىف ةريبكلاو :ةريغصلا
 ىمحلا هذه عنصت ىتلا لوقعلاو ؛ ىشالتتو رجفنت قيكو

 نم ةرمتسم ةماود ىف ريهامجلا لظتل قفنت ىتلا لاومآلاو

 . غرافلا لاغشنالا

 نم انول عنصت ىتلا ةلصاوتملا ةيمالعإلا ءاضوضلا هذه

 هيف عترت رتوتلاو قلقلا نم خانم قلختو « ةيعومجلا ايريتسهلا
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 لحك فرطتلا ىلإ بابشلاب عفدتو « فنعلاو تاردخملاو ةميرجلا

 .. ءیش لكل ىئاهن

 ولت ةدحاولا تعادت تاقداضم درسجم تافارحنالا كلت له

 ؟ لعاف لعفب ىه مأ دصق ريغب ىرخألا

 هل نأ مأ « اقافتا ثدح ىثبعلاو لوقعماللا حرسملا اذه له

 ويرانيس باتكو سبالمو ةءاضإو روكيد ىسدنهمو نيجرخم

 ؟ اراوحو

 درجم ملاعلا حرسم ىلع يرجي ام نأ روصتي نم جذاس

 « ىوهي لورتبلاو لزني بهذلاو عفتري رالودلا نأو « تافداصم

 اكيرمأ لود ىف ىلاوتت ةيركسعلا تابالقنالاو عيشي شخفلاو

 لود قازرأ لكأت ةريغصلا بورحلاو « ايقيرفأ ىفو ةينيتاللا

 .طيطخت ندبو ًاقافتاو ةفداصم اذه لك ثدحي .. ةييرعلا ةقطنملا

 سانلا رورش عمج لصاح ىه ملاعلا ىف ىرجي ام نأ حيحص

 هذهب ثادحألا ىيرانيس ىعادت نكلو . مهتايبلسو .مهيؤينعو

 نيجرخمم كانه نأ دكؤي ةيفيكلا هذهب ىضوفلا ثودحو ةروصلا

 ‹ ىضوفلا هذه نم نيديفت سم كانه نأ هيجوو طيسب ببسل
 ةرثكلاو « ىنغ دادزت ةينغلا لودلاو ارقف كادزت ةريقفلا لودلاف

 , ًءاكذو املع دادزت.ةملاعلا ةلقلاو « ءابغو ًالهج دادزت ةلهاجلا

 تاموكخلا سئارع طويخ كرحت ةليلق ةلق حلاصل ىرجت ثداوحلاو
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 . كانهو انه مكحت ىتلا

 ىربكلا لودلا كلت ءارو نمو ىربك لود نوديفتسملاو

 ىفو « رارقلا عنص لكايه عيمج ىف ةلغلغتم ةينويهص تاسسؤم
 ةيفخلا اهحباضاو ءركقلاو قفلاو.مالعإلاو رشنلا لكايف عيمج

 ىلإ ىوهيو ملاعلا هيلع جرحدتي ىذلا ردحنملا راسملا ليكشتب موقت

 ريثكلل تياجتسا دق خيراتلا ةكرحو ثداوحلا تارشؤمو « ةرياثمو

 ةعاذإ ددرقو 'اهتاوفتع ىلإ دحصت لقارسإ ىه اهف ء هلا تططخ امم

 نأ ناجير نلعيو ةيوون ةلبنق ةئام كلتمت اهنأ اقدص وأ ابذك ندنل

 لتحت ىذلا تقولا ىف ليئارسإ ةيجيتارتسا ىه اكيرمأ ةيجيتارتسا

 ةفضلا ىف تانطوتسملا ىنبتو ندرألاو نانبلو ايروس ليئارسإ هيف
 . نمألا سلجم تارارق ىلإ تافتلا ىندأ نود

 ؟ اذه لك نم نحن نيأف

 امل ىعو نم له .. لمعلا نم ىندألا دحلا ناك ولو لمع نم له

 ىقورةدلن, ىقو هيثم ىف ناحتتقلا افهم, لك پراخو, لقالا لغ

 سرادتنو « تالامتحالل بهأتنو دعتسنل ةوخإك عمتجنو ..هنطو

 خلعلاونانيآلاب اننإف ادفع مغرب انتآ نكتتتو ةكرتشملاانحلا بكم

 .. ةرثؤم ةوق حبصن
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 ىلع ىقبي دحأ الف... سأي ىلإ انفلختو مهمدقت انعفدي الو

 تيققاو تلاد مث ةورذلا تقلبو باجسألا تيتو مهأ نيكو, ..ةعقلا

 انيناطيوي نم هولا ارهاجنا نهار فصلا, تلا ئىق تح حصا

 يتلا ةيوسستلا ةيووطاربفالا نم ميلا اسمتلا .قيإو .. سمألا

 ىف مزهنت ةيسكراملا نأ نظي ناك نمو .. سمألاب ابروأ تمكح
 ركفلا نومجاهي ماكح نيصلا نم موقيو اهتاذ نيصلا لخاد

 نأ دوجولا ةنس اهنكلو .. دومجلاو فلختلاب هنوتعنيو ىسكراملا

 . هلاح ىلع ىقبي ءىش ال

 نينجك تومت ىبوروألاو ىكيرمألا دييأتلا نودب ليئارسإو

 ةيليفط اهتوق امنإو اهتاذ نم اهل ةوق الف ؛ ىرسلا هلبح عطقنا

 : هداهم

 . اهليقتسم دقفت ىبرعلا ماسقنالا نودب ليئارسإو

 ةيداملا ةراضحلاف .. ايراضح انمامأ مهنأ احيحص سيلو

 يلا دواعت ةنمالسإلا ةراقشلا ابيب يزوغلا كلف تلخد ةراضح

 ةبقح ًاحتتفم أدب ثيح نم دوعيل رادتسا دق نمزلاو « اهقورش

 نينمؤم قحب نيملسم نوكن نأ الإ انم ابولطم سیلو .. ةديدج

 نود دعتسنو دحتن نأو « لمعلا ملعلا بابسأب ذخأن نأو « قحب

 ةيؤرب امنإو « فرطت وأ تايساسح نودو فاته نودو ةلجع

 لمعلاو ملعلا مالسإ .. رينتسم ركفو بوءد لمعو ةيعوضوم
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 . تارئاطلا فطخو تابارضإلاو تابالقنألا مالسإ سيلو

 تداع مث لاوط تاونس نييبيلصلا .ئديآ ىق سدقلا تلظ دقو

 ةلمحلا ءارو تناك ىتلا ةيبروألا شويجلا مغرب اهتوبرع ىلإ

 . اهلجرو اهليخب ةيبيلصلا

 .. ليئارسإ هتغلب ىذلا ولعلا اذه لك مغرب « سدقلا دوعت ادغو

 طروتو ةيزيلجنإ ةرماؤمو ةيكيرمأ ةرهاظم الإ ولعلا اذه نكي ملف

 . ًاليوط رمتست نل رومأ یهو « ىبرع ماسقناو یبروآ

 اولجعتت الق . دبألا لوظب قحلا رمعو ةعاس تانايخلا رمعو

 .. قئاقد الإ خيراتلا نم دعب ضمي ملف قحلا ىلع اوتبثاو موق اي
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 طسوتملا رحبلا نم ةطقتن

 ىلجتتو بلقلا نع ىشاوخلا عشقتت امتي اصلا تاعاس ىف

 ايندلا ىل ودبت ء حوضوب ىمامأ ءىش لك ىرأو « ةريصبلا

 مسر درجم ىه اذإف . ةيقيقحلا اهتميقبو ىقيقحلا اهمجحب

 اهيف عزوت ةفورب وأ « نوتركلا قرو نم تقؤم روكيد وأ ىكورك
 بيرقتلا لام بروم درجم وأ . نیلا تاودق زايقحالا اردا

 رازمو روبع درجم لاوحألا عيمج ىف ىهو درجمو ديعب ىنعم

 . راطق ىف كابش نم رظنمو

 . نطولا تسيلو ةبرغلا ىهو

 . رقملا تسيلو رفسلا ىهو

 نونييو نوزتكيو نوعمجي سان نم شهدأو امامت بجعأ

 امنأكو .. ماقملا ةيهافرو نكسلا ةهبأ ىلع نوقفنيو ءانبلا نوعفريو

 ركذي ملأ .؟ رورم ىف مهنأ اوسنأ ىسفنل لوقأو .. ىدبأ ماقم وه

 ةرفح ىلإ هشعن هنبا لمحي ادغو هيبأ شعن لمح هنأ مهدحأ
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 د ن ل ج جج

 ىرفس ريرس نم رثكأل رفاسملا جاتحي لهو ..؟ لكلا اهيف ىوتسي
 .؟ ةلقنتم ةميخ نم رثكأل لاوجلا جاتحي لهو

 . ؟ ملو ةغرافلا ةهبألا هذه ملو
 . ؟ نولحار هنع نحنو فرتلا ملو

 نورغلا ىشاقغ ىه م5 ةجردلا هذه ىلإ ءايبغأ نحن له
 .؟ماهوألا قابسو تابغرلا راعسو تاوهشلا ىمعو عمطلاو ةلفغلاو

 عم تلفنی هب كسمت ام لکو « ىمهو ايندلا هذه ىف هب زوفن ام لکو
 . حيرلا

 , ىمع رثكأ « رخآلا مهنم دحاولا قبسيل نولتاقتي نيذلاو
 اهيف ىوتسيو مطحتت تايرعلا لكو هتياهن دنع دس عراشلاف
 نإ لب .. هيخأ لتق رزو الإ مهنم دحآ بسكي الو , قحاللاب قباسلا
 رثكألاو ازونك رثكألا مه ايندلا هذه ىف ارازوأو ًالامحأ سانلا رثكأ
 اوعفتريل مهريغ اوملظ مكو « اوعمجيل مهسفنأ اوملظ مكف « ًءارث
 . مهفاتكأ ىلع

 هلاقو رافسألا عيمج هتددر خيراتلا مدق ميدق مالك ىهف .. قيرطلا

 ةرثكو عامتسالا تاودأ روطت مغري عمسن الو عمسن انلز امو
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 ةطيسبلا ةقيقحلا هذه كاردإ نع اممض دادزن انلز امو

 . ماهقآلا ىلع ىصع نغلو مسلط مسلط: اوتاكو ةحضاولا

 .؟ نوردخم نحن له

 :تاردخلاو ىومحلا نم ةسارش شكاو رثا, ئوقأ وهب ام كاته مأ

 راعش 4 كسلا ناهشلا كلذي نماشا تحبط يتلا نيصعلا ةيدانم نه

 ..كتوفت نأ لبق ةذللا ىلإ عراسو .. برهاو بهناو .. بسكاو رماغ

 نوكي ال دقف دعب اذام ركفت الو اضرعو لوط اهئلمي كتظحل شعو

 . دعب كانه

 دعب ءىش ال هنإ .. لكلا اهيلإ جردتسي ىتلا ةعدخلا ىه كلق معن

 هنإ .. اهنيقيو ةيداملا ةفسلفلا حور ىه لب ةعدخ تسيل ىهو

 هنآو « تايدام نم سملنو قوذنو عمسنو ىرن ام ىوس ءىش ال

 هذه ىلإ تحارتسا ةرامألا انسوفنو ءىش ايندلا هذه ءارو سيل

 ناويجلاو «اهتايبتشم ايل ققشو اهيفاغز اهل عيت ادال ةقدتملا
 . هذفارغ عبشت اهنآل اهراتخا الخان یف

 نأ ةسوخم هير ىلذاشلا نمسحلا يآ لماكلا ىقوصلا عدي ملا

 ىتقزتاو + یت ینا تالق. بز ا ل سسقتلا ههم یم کاک

 ةيداغا ةراضحلا هذه تزرفأ لا ىهو باجحلاو ةنتفلا ىه سفنلا

 . اهتجورو
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 .. هبر هل لاقف . كيلإ لصأ فيك بر اي: هبر دواد لأسي ملأ

 الفظ + ةبنقعتلا: اهخآل نسقثلا: هذه كوتي نأ: .«ناعتاو ةكهفت كرقا

 [دلبلا ] 4 و َةَبقر كف م ةع ام كاَردَأ امو 00 ةبقعلا مَحَْا

 ةيقرلا كقتف < كعمط:.نم'كاكفنالاب الإ ةبقغلا هذه نم كاكفناذل

 مالسإلا بلطي مل كلذلو . كسفن ىلع كريغ رثؤتو نيكسملا معطتو

 .. اهمكشو اهحبكو سفنلا عمق هنم بلط امنإو ايندلا ذبن ملسملا نم

 ناال قتلا نظن 2117 ةرجم اكتمل لصالا م نقلا ال

 . عتمتستو ذذلتتو ىهزتو

 : ءالقبألا”لحنمو ةكرتنأ قايم نهو عوتسشوللا ىه قتلا نأ
 سفنلا هذهب ءاقترالا وه نيدلا بولطمو « اهناحتما ةقرو ايندلاو

 عمجلا تاوهش نمو جرفلاو نطبلا تاوهش نم اهب عافترالاو

 اهل نوكيل رخافتلاو ربكلاو ضارعتسالا ىمح نمو « زانتكالاو

 هذه عماج وه دحاو دوبعمو « تالامكلاو ميقلا وه ىقرأ قوشعم

 .. اهلك تالامكلا

 ثيح ايندلا عراش ىفو سفنلا لخاد ىف ةكرعملا رودت امنإو

 مهيلع ضرعت امو تايرغملاو تاياوغلا نم مهفقاومب سانلا لضافتي

 . ةظحل لك ةذللا صرف نمو ءوسلا رطاوخ نم مهنيطايش

 نأ هنم بلط لي « ايندلا ذبني نأ ملسملا نم مالسإلا بلطي ملو
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 ىلجم ىهو هتعرزم ىه ايندلاف « ةفرعملا هذهب احلسم اهضوخي

 . هلامعأ ةفيحصو هلاعفأ

 هل مشق" ةا ستا وكوت ىف ئ رخل ها قو

 ىلإ لب .. مدع ىلإ ىضميو تومي نل وهف ءاقبو رارمتسا ةفسلق

 ىتح اداھجو احدك هب ىضمتو الوصف ددعتت فوس ىرخأ ةايح

 4 9 هيقالُمَف حدك كبر ىلإ حداک كّنإ ناسنإلا اَهيَأ ای : هير ىقلي

 [ قاقشنالا ]

 ىدس ىضمت ةايحو تولا لإ ناستإلل حقت ل ةيناكآ ةزاكخلا

 ىضمت ةايحو دولخلا ناسنإلل مدقف مالسإلا امأ .. تبع ىهتنتو

 لدعلا نم ةتباث سيماونل اقفو روط ىلإ روط نم لقتنتو ةمكحل

 ريخ نم ةرذ لاقثم ناك ولو ىدس لمع ىأ بهذي ال ثيح « ىهلإلا

 ةرذ لاقثم لمعي نمو هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف .. رش وأ
 : هوب ایش

 ملعلاو ةّولكفلا نم ةو لإ ةيثئاكا ةراتدتكلا لشن ةويلاو

 امنيسو نويزفيلتو ةعاذإ نم ريثأتلاو لعفلا تاودأ اهل لمتكتو

 , ةيتيفوس وأ ةيكيرمأ تناك ءاوس ىهو ٠ تالجمو بتكو حرسمو

 اهليخب ناسنإلا ىلع فلاحتتو حورلاو لقعلا لاتغت ًاتفت ال ىهف

 لاتغت اهنآل ةيهاو ةتفاهتم ةفيعض ءىش لك مغرب اهنكلو « اهلجرو

 اهضعب عم لتتقت فوسو « اهنايك لكأتو لاتغت ام نمض اهسقن
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 فئاذقلاو ةيرذلا لبانقلابو بانلاو بلخملاب براحتتو ضعبلا

 . اهتومو اهتايح عشجلاو عمطلاف ةيوونلا

 رحب ىف ةرانمك مالسإلا فقي ضرألا نم ةريغص ةعقر ىلعو
 تالاباحو تاحضاوقلاو جرازتلا» عمي جوق مطالتم ملط, نمل

 . ةيوونلا سوءرلا تالماحو خيراوصلا

 ىف مهنكلو ٠ نوملسم ةقاطبلا ىق مه نمم نيملسملا رثكأ امو
 ىتح مهتنكسو اهراكقأب ةيداملا ةراضحلا مهتلاتغا نويدام ةقيقحلا

 مويلل نوشيعيو ضعبلا مهضعب لتقي مهف « عاخنلاو ءاشحألا

 دعبأ دغلا نم نوري الو نورخافتيو نوزنكيو نوعمجيو ةظحللاو

 ةيكيرمأ ةغل وأ ةيتيفوس ةغلب نوملكتيو « ةعاس ةذل نم

 . ةيوه مهل نوفرعي الو

 مويلا ىف تارم سمخ ةلبقلا ىلإ مهنم ىلصي نم دجن دقو
 . ةيكالهتسالا عئاضبلا ةنيرتاف ىه هتلبق ةقيقح نكلو

 . هير فرع نمم ليلقلا لقأ وأ ليلق الإ كلذ دعب ىقبي الو

 نويلم فالآ ةعبرألا ىف قحلا ىلع طبارم دحاو نمؤم ىقب ولو
 قئاقحلا فشكنت موي هللا دنع اعيمج مهحجرت ةمأ هدحو وهف

 « ةنولملا قرخلاو شيخلا روكيد قزمتيو سئارعلا حرسم مدهنيو

 . ايندلا ىهتنتو باحس تاحطان اهاننظ ىتلا نوتركلا بلع راهنتو

 فرعن فوس . نيزاوملا ماقتو راتسألا كتهت امدنعو ذئنيحو
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 عضنت امنيح نمزلا لك ىواسي اذامو .. ىواست اذامو ايتدلا ام

 . ديألا ىف انمادقأ

 وأ < ايكورك امسر ركذتن امك ايندلا ركذتن فوس ذئنیحو

 .. درجمو دیعب ديعي ىنعم

 حالمأ لك اهيف ىتلا ةطقنلا ىوس تناك ام اهنأ ملعن فوسو
 . ظيحملا رحبلا اديأ نكت مل اهنكلو « طيحملا رحبلا

& 
i EN 
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 ريبكلاو ريغصلا

 نأءاهلك كالقألاو مارجألا مكحت ىتلا نوكلا نيناوق نم

 سمشلا عيتت ضرألا ىرتف .. هلوح روديو ريبكلا عيتي ريغضلا

 امك .. اهغيتيو ضرألا لوح رودي رمقلا ىرن امك .. اهلوح رودتو
 .. كيلاود اذكهو .. ةرجملا لوح رودت اهلك ةيسمشلا ةعومجملا ىرن

 ىهانتملا نورتكلإلاف ةرذلا ىف ءىشلا سفنو .. ربكألا عبتي رغصألا

 اذه فلتخي الو .. هنم ريكألا ةرذلا ةاون لوح رودي رغصلا ىف

 2 خيراتلاو عمتجملاو ةرسألا ىف لمعي هارن لب .. ًاديأ نوتاقلا

 راغصلا ةوخإلاو .. ةيوقلا ممألا كلف ىف رودت ةفيعضلا ممألاف

 وه بآلاو .. لجرلا كلف ىق رودت ةآرملاو .. ربكألا خألل نوداقني

 . هلوح نوروديو دالوألا هل داقني ىذلا مكاحلا ريبكلا لاجملا

 نيد ىهف نوناق درجم نم رثكأ وه ىئايزيفلا نوناقلا اذه
 ءاتبألا درمتو رابكلا ةبيه طوقس نامزلا اذه ىف انيأر اذإف ٠ ماظنو

 ىلع عاعرلا لواطتو : لاجرلا ىلع ءاسنلا ةنميهو ءابآلا ىلع
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 ًادبم ةدايسو اهلك ةينوكلا ةرامعلا رايهناب ناذيإ اذه نإف ةوفصلا
 .:قبفتوقلا

 اذه تاع يف تقرحتلا هل نهاو فّوتسلتف كانه:نانكاذإو
 خذلان لا سكوات لواك وجت ماعلا لماسظهلاءلاقلا جلا

 سأفلا لعج ىذلاو ايراتيلوربلا ةدايسو ةيزاوجروبلا مدهي ىدان

 لجو اهكرشي ىذلا لقعلا"نم"يلعاز فرشا نادنشلاوةقؤطلاو
 لواطت مث . اهتوتشو حورلا نم ىلعأ هبلاطمو همومهو دسجلا
 , هتاكم ةداملا عضوو هشزع نم ةعلخو هركنأف ربكآلا هللا ىلع

 نم مهاياحض ةداسلا هب ردخي ىذلا نويفألا هنإ نيدلا نع لاقو
 بلاقي : رابكلا ىلع ناغضلا نكحرحو داقشألا راثأ اكشف .. كيبعلا
 ىلع نيموكحملاو « لامعألا باحصأ ىلع لامعلاو ءابآلا ىلع ءانبألا

 سالا ىلع كش ىللإز ساكلاَو : ءاسؤرلا ىلع نيسو زل او + ماكحلا

 . قوف ىللإ

 لك ىف رابكلا طوقسو اهتاماود عاستاو ةروثلا لاعتشايو

 ريمضلا طقسو « باهرإلا هلحم لحو مارتحالا أدبم طقس « ناكم
 , حلاصملا اهطم تلحو ميقلا تطقسو : جابركلا هلحم.لحو

 هلم :لحو لقعلا طقسو.. ةيئاغوقلا اهلكم تاحو ةقاقثلا تطقشو
 توبه لكس لسو ليكلا عانهو < ةدعلا «ادتو عوجلا تاارص
 : ىقشتلاو. ماقتتألا
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 « ىروثلا ركفلا اذه كلف ىف تراس ةلود لك تتاع دقو

 ةيطارقوريبلاو جاتنإلا طوبهو ىداصتقالا مقعلا ىلإ تردحناو

 نميلا ىفو ابوك ىف اذه ثدح « ةيعبتلاو ىسيلوبلا عمقلا بيلاسأو

 ايسور ىف ىتحو هدنلوبو ايكافولسوكيشتو رجملاو .. ةيبونجلا

 . اهتاذ

 هنول لدبيو هدلج ريغيو عجارتي ىسكراملا ركفلا أدب امنيحو

 ناوألا تاف دق ناك « نيدلا عم حلاصتي نأ لواحيو ؛ هبهذمو

 حفاصي وهف « بهذملل ةيزاهتنالا ةعيبطلا ترهظو ءافخلا حربو

 مهلتقيو « ناتسناغفأ ىف ىرخألا ديلاب مهنعطيو ديب نيملسملا

 مهخاوكأ مهيلع قرحيو ليانقلاب مهقزميو ةماسلا تازاغلاب

 . مهيشاومو مهلوقحو

 تاقبطلا تلاز امو لوصف متت مل ةصقلاو .. رمتسم عارصلاو

 عارصلا اذه نم بيصت اتل ناك دقلو « ضعيب اهضعي ةصيرتُم

 .. رييغتلا حاير هيلع ترم ىبرع دلي لکو قارعلاو ايروسو نحن

 طقس ام لهسأ امف .. ةديدج ةلم حبصأ ىتح قافنلا داس دقلق

 ىأ كلمي نمم ىقابلا طقسي نأ لهسأ امو .. ضرألاو لاملا ةريابج

 ةقيلط ءاضفبلاو ةيهاركلا تحرس اذكهو .. لطاب وأ قحب ءىش

 ةيرصملا ةريسملاب تهتنا ىتح « هلك ىعامتجالا مسجلا ىف لكأت

 بوثلا ترعو حرجلا ةميزهلا كلت تأكنو « 19317 ةميزه ىلإ

 .ةلاحرو يهاللا تحفو ليلولا
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 تاباسستنل:ةناعإوب ىفاذ نقب نم ةميزهلا "كلا دعب تلكم امو
 ةلود تطقسف « داضملا هاجتالا ىف ةرملا هذه رييغتلا حاير قلطأ

 قيام 16 ةروقرتءاجرمث ؛ىوقلا كارم تظقسو»,تارياخلا

 فلا ةيعبتلا قم ةيرسملا ةالرألا نوصعلو ةريسلا عمصمل
 راكتحا رسكتلو حاتفتالا ةروثب ارح داصتقالا قلطتلو « ىسكراملا

 ىسايسلا طخلا ةمالس دكؤيل 1917 راصتنا ءاج مث ؛ حالسلا

 : نيدكلا

 تاقاط قلطيل ىيلوي ۲۳ ديع ىف كرابم ىنسح فقي مويلاو
 ةروقلا فكرا ,قظاوكم, لكي بييليو ناكم لك نقغادتإلا
 هنآل .. ربكآلا ىدحتلا وه كلذو .. داصتقالا حالصإ ىفو ةيجاتنإلا

 . نطاوم لك نم ةيكولس ةوحص ىلإ جاتحي

 ةيعبتلا نم ةنس نيرشع نإ لوقأف .. لاقملا ةيادب ىلإ دوعأو
 قافتلاو ةيزاهتنالا ةيلغو ريبكلا ةبيه طوقس ىلإ ىدأ دساف ركفل
 راتناو ءامتتإلا ةو ةيدالأ ةهلصلا ةرطيممو .. ناقحألاو

 اتلز أم دهعلا كلذ ايانقب نم ضارمآ ىهو .. .ةالايماللاو ةيبلسلا

 .اهنم ىناعن

 ىلع عاعرلا لواطتو ءابآلا ىلع ءانبألا درمت نم انلوح ىرن امو

 ىلع ريغص لك قلستو . هسيئرب سوءرم لك راتهتساو ةوفصلا

 كلذ نم ىرصملا ناسنإلا باصأ ام ضعب ىه « هطقسيل ريبك
 1 . دهعلا
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 ةلحرملا هيلطتت ىذلا ريكألا ىدحتلا ىه تايبلسلا هذه حالصإو
 الإ كلذ ىلإ ليمسس الو... ةمزاللا ةيكولسلا ةؤحصلا لجأ نم
 وهف ٠١ ريبكلل ريغصلا مارتحا نوناق .. لوألا نوناقلا ىلإ ةدوعلاب

 حلصتو هؤازجأ هب كسامتتو ملاعلا لكيه هب موقي ىذلا نوناقلا
 نأ ريغصلا ىلعو « ارمآو اريبك نوكي نأ ريبكلا ىلع . هترامع

 . اعيطمو ًاريغص نوكي

 . هد فرعي هفاكم مات نأ هحاور لك ىلعو

 اريماكلا همسا ًاينويزفيلت [جمانري دهاشأ انأو تعزف دقل

 سيجلا ىف ةروسكم عارذب عيذملا رهظي جمانربلا اذه ىقو ءةيفخلا

 ىلمي أديي مث .. هيبأل باطخ ةباتك ىف هدعاسي نأ باش نم بلطيو
 برش نع فك هنأ هيبأل ىعدي ىهف ٠ بيذاكأ هلك اباطخ ةيلع

 عم موليدلا ذخأو قوفتب جرخت هنأ ىعديو ؛ نخدي هنأ عم رئاجسلا
 عم .. بيذاكألا نم ةحقو ةلسلسو .. خلإ خلإ .. بلاط لاز ام هنأ

 .. كح ضي وهو بيذاكأ نم هيلع ىلمي ام بتكي باشلا ىرن كلذ

 .. مهعدخنو ءابآلا ىلع بذكن نأ ادج ىعيبط رمأ وه امنأكو

 دحاو فقي نأ نود .. ةعماجلا بابش نم ددع عم دهشملا رركتيو

 دهاشم .. بذك ىلع بتاكلا نيعي نأ ضفريو بتكي ام قزميل
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 نم تاب لهو ةجردلا هذهل انبابش ىلع ابيرغ قدصلا حبصأ له

 . ًاعداخ نبالاو اعودخم بألا نوكي نأ ىعيبطلا

 : ؟.. ًاريغص ريغصلا دوعي ىتمو ؟ .. ريبك ريبكلا دوعي ىتم

 ىف دسف ىذلا اذه ححصي مل نإ رايهناب نذؤت نوكلا ةرامع نإ

 ريغ نيغصلا دؤغتو اريك نيكيكلا ىوعتيف ٠ سالا تانقآلع

 . هردق دحاو لك فرعيو

 . ىنوك سومان وه لي « اهفات ارمآ سيل ىعامتجالا أدبملا اذه نإ

 نم ىدوصقم نأ روصتيف أطخ ءىراقلا ىنمهفي نأ بحأ الو

 نسلا بحاصو ةريبكلا نسلا بحاص وه ريغضلاو ريبكلا ةملك

 ربكألا ةربخلا بحاص تدصق امنإو « اذه تدصق امف ةريغصلا

 ةقرعملا بحاصو رثكألا ملعلا بخاصو رثكألا ةمكحلا بحاصو

 . قمعألا

 نكي ملأ .. انس رغصألا وه قمغألا ةفرعملا بحاص نوكي دقو

 . انس رغصألا وهو هيبأل ظعاولا وه ميهاربإ ىبنلا

 ةءافكلا بحاصو ربكألا ةربخلا بحاص مارتحا وه ىدارم امنإ

 , ةداقلا مه بايلألا ىلوأو ةوفصلا لهأ نوكي نأ ىدارم .. رثكألا

 . مهل اقح ةعاطلا نوكت نأو

 رامد نم تدعصو ةرادإلا نف ىف ةزجعم تعنص نابايلا نإ

 .. طيسبلا أدبملا اذهب ةيداصتقالا ةدايسلا ىسرك ىلإ لماك ئرذ
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 ةعاطلاو 5
 هع او نطولاو عنصملاو تيبلل ءامتنالاو ريبكلل .ريغصلا ارتحا

 ولا دح ىلإ لصت ىتلا ةعاطلا كلت .. هسيئرل س نما ءال 2 a ا

 نرقل ةباوب هب تحتقف ىذلا ىرحسلا حاتفملا وه اذه ناكو ىنيدلا ' نرقلا ةبا تحتف ىذ 1

 بعلل هيرضأ لاثم وهو . داقتسالاو ةريعلل هب 3 لوأ نوكن نأ لواحنلف . ةدافت ١
 .. ملعتنلو .. نيديفتسملا
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 مكاح لكل رشعلا اياصولا

 ضياق لكو « مكحلا ةدس ىف سلاج لك بطاخأ ىسفن تليخت

 رصعلا اذه ىفو « هحصنأ اذاميو هل لوقآ اذام ؛ هدلب تاردقم ىلع

 تاملكلا تحبصأو « ميهاقملا تريغتو سيياقملا هيف تبلقنا ىذلا

 ًاخاخف نايدألاو ةفيرشلا ميقلاو لثملا تحبصأو ةيعادخ اكارش

 دض ةوق ىلإ ملعلا لوحتو : اهعراصم ىلإ ممألا اهي جردتست

 ةقينأ ًالابح ةيرحلا تحيصأو . هعم ةوق نوكي نأ نم الدب ناسنإلا

 ةيعامجلا ةدابإلا تحبصأو « اهباحصأ اهب قنشي ريرح نم

 ةفعلاو « ةيمدقت همسا ةلودلا توغاطو « ةيكارتشا اهمسا بوعشلل

 طيشمت اهمسا ةماسلا تازاغلا تحبصأو « ةيعجر اهمسا ةراهطلاو

 مه ناتستاغفأ ىف مويلا نوبرخملاو . نيبرخملا نم هريهطتو لبجلا

 . هدلب ررحيل حفاكي فيرش ىنطو لك

 ةلمح ماحز ىفو « ليلضتلاو فييزتلاب ةلفاحلا قوسلا هذه ىف

 اهرثكأ ةعوقرم .تايار نيبو « ةيمعتلا ناخد نوقلطي نيذلا رخابملا
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 اياصو نع ًاليلق ةفلتخم الإ رشعلا ىاياصو ىرأ ال ؛ بذاك

 , كقلتكا رصعلا ةيدجبا نال ةيدمدالا ىف فلفت فوس .٠ سوق

 فورح ىف تركنتو اهبايث ريغ ابايث تسبل ةلطابلا ىناعملا مظعمو

 : مكاح لكل لوقا فوس . اهفورح ريغ

 كقيغرو كحالس عنصت نأ وه مويلا ملاع ىف لالقتسالا -

 : ةلتحملا اهيضارأ مغرب اهتدارإ ضرفت نابايلا ىرت الأ .. كديب

 قاؤيسآلا كالتمابو .عنصملا نم جري ىذلا قفدتللا جاتنإلاب كلو

 . قازرألا ىلع ةنميهلاو

 كدفتسإلاببكلقو ؛ برحلا بنجكك نأ ةيبهذلا كتوعاقر حا

 كلذ .. دحأ كيف عمطي الو لكلا كباهي ىتح برحلل ىصقألا

 . مالسلل ديحولا بولسألا وه فسألل

 امأ .. لثمألا جاتنإلل لثمألا ماظنلا وه هجوملا رحلا داصتقالا -

 ىذلا بابلا ىهو « باذعلا اهنطاب ىتلا ةمحرلا ىهف ةيكارتشالا

 ىلإ رظنا . مظنملا ملظلاو ةيطارقوريبلاو لكاوتلاو لسكلا ىلإ ىدؤي
 قيقا! تاكزنشي دف ايو نساشتا خازم ىفاريماعلا ةلهفات

 تحبصأف « حمقلا نم ايناركأ جاتنإب طبه فيك ايسور ىفو

 ىف جاتنإلا ةلآ ىلإ رظنا .. اهفيغر ىرتشتل اكيرمأل ديلا دمت ايسور

 لامعلا ىتح .. هدنلوب ىف ةحيسكلا جاتنإلا ةلآ ىلإ رظناو نابايلا
 :اهوضهقر مهلحأ قم. ةيكارتنسالا:تماق.نيآثلا ةحئلصللا باععصأ
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 روص ناكم ابابلا روص هدنلوب ىف نماضتلا ةياقن تعضوو

 ناويد ىلإ ةلودلا لوحي ماظن نم عقوتت اذامو .. نينيلو سكرام

 ابروأ ىلإ ةيبرغلا ابروأ نم برهي دحاو نع تعمس له .. نيفظوم

 له ؟ ايسور ىلإ ارتلجتإ نم بوه لماع نع تغمس له ؟ ةيقرشلا

 تلاز ام :ةيكارتشالا مظنلا تناك اذإو ؟ فوراخز نع تأرق

 عضي .نأ ديري رابج لكل ةلضفملا ةليسولا تناك اهنألف ةدوجوم

 . ادبأ مكاحلا كلذ نكت الف .. هدي تحت لكلا باقرو لكلا ةمقل

 . ءايوقألا ةدئام ىلع اهب سلجت ةوق كعمجتي عنصت ءافعضلا

 ةنكيمو ايجولونكتلاو رتويبمكلا باب نم كرصع لخدا -
 خيراتلا ءارو تنأف باوبألا هذه حيتافم فرعت مل اذإو « ةعارزلا

 ىرجحلا رصعلا فلخو

 ثحبلا ةيميداكأ .. ناملربلا .. . ةعماجلا .. دجسملا -

 ىه هذه .. ةرحلا ةفاحضلا .. حرسلا .. راوتفرسنوكلا .. ىملعلا

 نم كدلبل عنصت ام ردقب اهيف كماهسإ ردقبو ةراضحلا ةدمعأ

 : 5 راتقم

 مكحلا ةدمعأ ىه .. ىمالسإلا اهموهفمب ةيطارقوميدلاو ىروشلا

 . ميلسلا
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 ءانبلا مكاحلا وه .. رهدلا ىدم ىلع هركذ ىقبي ىذلا مكاحلا -

 « رامعلا رشتيو ىراحصلا رضخي ىذلا ءارضخلا ديلا وذ مكاحلا

 رشنيو « ةيندعملا ةورثلاو لورتبلاو ءاملاب قفدتتل نضرألا رفحيو

 تاحوتفلا بحاص مكاحلا وه سيلو .. عويرلا نيب ملسلاو نامألا

 مالعإلا ةزهنجا ىف ىودملا توصلا بحاص الو تابالقنالاو

 غرافلا ءاضوضلا نم ةيتوص لبانق ءالؤهف .. نتفلا عناص الو

 نايسنلا اهيوطي نأ ثبلت ام مث ةريصق ةهربل اجيجض عنصت

 هنأل ءادعصلا سانلا سقنتي ًاسوياكو ةئيس ىركذ اهءارو فلختو

 . مهنع حازنا

 ىضاملا كلميو « اهيلع نمو ضرألا كلميو ككلمي هللا نأ ركذت -

 هركشو هب ناميإلاب هاضرتت نأ لواحف « ليقتسملاو رضاحلاو

 . هتعيرش قيبطتو هتعاطو

 صاصرلا اهقلخ نم نوقلطيو ناميإلا ةيار نوعفري نيذلا -

 سيل اذهو ٠ نيدالجو ةاضق مهسفنأ نم اولعج دقق « نوياذك

 باسحل نولمعي بيرخت ءالمع مه لب « نيملسمب مه الو ًامالسإ

 نمألاو ةطرشلا صاصتخا نم نؤمرجم مهو . برغلاو قرشلا

 ٠ تايانجلا ةمكحمو

 ملو ةدحو عنصي ملو ناتبل ىف امالس عنصي مل صاصرلا نإ

 لاحأ امنإو « دحأ نم ًادحأ فصني ملو ةيحيسم الو امالسإ رصتي
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 سورلا اهنم للستي « تارغتلاب ءىلم رادج ىلإ دماصلا دلبلا

 نم بارخلاب نوعفتتنملاو ءالخدلاو نويليئارسإلاو « ناكيرمألاو
 للملا .غيمج

 تتنلا عل او ساقتا دالا يانه قاب افلا هذه ريان. عطقا

 . روذج هل ىمنت الو ضرألا ىف نكمتي ال ىتح « هنم دشأ فنعب

 دمخأو ىبر ركشأ انأو ءايحتسا ىف اهلوقأ رشع اياصو كلت

 لزلزت ةيلوتسم كلتف « امكا الو سيئر تسل ىنأ ىلع ىفورظ

 نافوط بوكرب هبشأ اهشيعن ىتلا بعرلا تاماود ىف ىهو لقعلا

 . ةكرحتم لامر ىف ةبرع ةدايق وأ

 اهلمحأ رشعلا نم ةدحاو ةيصو راتخأ نأ ىل ناك اذإو

 رجي ًادحأ عدت الو برحلا بنجت .. صالخإب لوقأ ىنإف ..انسيئرل

 .. عئارذلا فلتخمي كجردتسيو اهيلإ كلجر

 ةريغص برح ىلإ رمألا جاتحي ًانايحأ .. نف برحلا بنجت نإ

 بلاخملا راهظإ ىلإ رمألا جاتحي اتايحأو .: ةريبك ابرح اهب بنجتنل

 ةيجيتارتسا ىلإ ًانايحأو « عدار حالس درجم ىلإ ًانايحأو باينألاو
 لّذعلا طسولا رايتخا ىلإ ًاتايحآؤ . ةتداهللاو ةحلاصملاو مهاقتلا

 نم ىأ ىلإ كسفن هيف ملست ال ىذلا برخلاو قرشلا نيب

 ركملا ةيسامولبد ىلإ ًانايحأو ءامهيأل ةادأ نوكت الو . نيركسعملا
 . ةيلؤدلا ايقاملا كارطا ةفاك ىلع تاماستتألا عيزوتو:ءاهدلاو
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 « اباهم ايوق نوكت نأ الإ برحلا كينجي نل لاوحألا عيمج ىفو

 هقرتخي نل كصيمقو وشحم كسدسم نأ كؤادعأ ىري نأو
 ىذلا ردغلا ملاع ىف ديحولا مالسلا بولسأ وه كلذف .. صاصرلا

 . ىوقلا لجرلا كلذ امئاد نكف .. هيف شيعن

 رشب الإ ههفد نم برهم ال ىذلا رشلا كيلإ ىعسو تعقو اذإف

 ءدال ي ء ةعرمملل ناكاو نامزلا راخت ىلا تنا نكجلق.. هم
 1۷ برخی قدح امك ةعاشلاو ويلا كل راتخي كودع

 قحلا ىلع اهلخداو ةعامج اهلخدا امنإو ؛ كدحو برحلا لخدت الو

 . ةعامجلا عم ًامئاد هللا ديق

 داصققالا امتإو 4 هدحو:حالسلا تسيل,برحلا ةدع نأ نكد

 ةيعارز ليصاحتمو ةيفلخلا طوطخلا ىف ةطشقلا جاتفإلا ةو, قيفملا

 طابضناو ماظنو ميقو ءامتناو ناميإ لب « عوجلا نم كنمؤت ةريفو
 ¿دادا و تقرر ىلإ عاتحت تايولاوأ ىهو, ماعلا كوكسلا عكسي
 ةطخو « ةعانصلل ةطخو <« ةعارزلل ةطخو « ةيبرتلا ىف ةطخو

 عضو ىلإ ءاخرتسالاو مونلا ةلاح نم كدلب اهب لقنت مالعإلل

 .هابتنا

 كطاشنو لوألا كمه امئاد ناك داصتقالاو جاتنإلا حالصإ نإ

 نيست ال عالطصإلا ةلودع تناك قاق . ظوصلمو حضاو اذه ىف
 ناسينإلا.ققي .جاتنإلا ءارو نأ بيدسلاف..اهاتهصت تلا ةعرسلاب
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 . تقولا سفن ىف ناسنإلا حالصإ نم دبالو

 ةعماجلاو ةسردملاو تيبلا .ريوظت هاثعه ناسنإلا جالصإو

 لقعلا لكشت ةلئاه ةوق نآلا نويزفيلتلاو . نويزفيلتلاو عراشلاو

 نينثالا نم أرثأ ىوقأ ىهو « باتكلاو ةعماجلا لثم كولسلاو
 تقولا لقت نأ عيطتست ىهف : مكاح شا اهل ةريغصلا ةشاشلاو

 امتإو اتب عرفتي مالكلا كرتأ نأ بحأ الو « هييحت نأ عيطتستو
 , جاتنإلا ةلآ حالصإ ىه .. ثالث طاقن ىف طويخلا عمجأف دوعأ
 رارقتسالاو مالسلا ريقوتو . ةلآلا فلخ فقاولا ناسنإلا حالصإو

 ىذلا ثولاثلا ىه اذه .. هترمث حالصإلا ىتّويل « ىرورضلا نمآلاو

 . ماودلا ىلع كمامتها ةرؤب ىف هلعجاف لبقتسملا عنصي
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 سرهملا

 انيس لامر ىلع تاباتك

 ىلزانتلا دعلا ًادبو

 تيترخو تيترخ برح
 . 0 ىلع .ىشلإا

 چو
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