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 ةمدقملا

 تايالولا اهتعدتبا يتلا برحلا تاتفال مظعم باهرإلا ةدرفم ردصتت

 اذه لوحت ثيحب «نيرشعلاو دحاولا نرقلا علطم ذنم ايناطيربو ةدحتملا
 عم داعبألا ةددعتملا تاهجاوملا رامغ لوخدل يرحس حاتفم ىلإ راعشلا
 تاسايسو تاهجوت ضراعت يتلا تاهجلاو تاميظنتلاو لودلا لك

 .ملاعلا حاير عبرأ يف ةدحتملا تايالولا

 ًالضف موهفملا اذه داعبأ ديدحت نإف «دئابلا ىملاعلا ماظنلا ناَتِإ ًامدختسم
 مادختسالا زّيح نم جورخلا نم عونمم وه وأ اعنتمم لازي ال هتيهام نع

 .ىتا ةهج يأ نم هل يئاهن فيصوت يأ ةدحتملا تايالولا

 يلعف دصق نم جتان ًايكريمأ ةمدختسملا ميهافملا هيومت نأ يف كش اال
 يسايسلا اهّريح نم ميهافملل ةيليوحتلا تايلمعلا جارخإف «يدارإ دمعتو

 مادختسالا ةحاسم ريبك لكشي قّيضي فوس ىفرعملا اهّريح ىلإ

 يتلا حئاوللا بيكرت لالخ ةدحتملا تايالولا هيلإ دمعت يذلا فيظوتلاو
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 ةدحتملا تايالولا هب موقت ام لك نإف كلذل .اهئادعأ اتيت اهيف جردت

 0 نم ةديفتسم ايتادعل 6 ةيفصو ةغبصك باهر آلا ءافضإ وه

 .اهفالتخاو اهعونت ىلع بوعشلاو

 ةدرفمل ىنعملا ءاضف كرت ىلإ ةدحقملا تايالولا دمعت ءلكشلا اذهبو

 هر لر رع دطت ادبج اهرب زياني قلل ع ٠ قي قادرا
 يف ةيبعشلا تاعاطقلا ىلع باهرإلا ةلوقم ريثأتف .موهفملا لوح شاقنلا
 دقو «ةيبلس ةيونعم ةلومحب يتأي نأ الإ نكمي ال هبرغو ملاعلا قرش
 هل رضحتستف «ةيبلسلا هتارابتعاب موهفملا ىلإ رظنلا ةيبعشلا ةليخخلا زواجتت

 يف هلمأتتو اهرضاح يف هشياعت امو اهخيراتو اهتركاذ نم ةعشب ًاروص
 نع ىبعشلا ليختملل ة ةيئاهنلا ةلّضحملا نإف ءلاوحألا قلطم يفو .اهريمض

 تان دكيعسالا ةيكاشمرلا ننام دوق ىذلا قاتيسلا يقي باب تاعرإلا
 0 لا

 موهفملا نيب لاصفنا ةفاسم لاعتفا ىلإ ةدحتملا تايالولا تعس انه نم

  باهرإ هنأب ةيكريمأ رظن ةهجو نم فصوي امف «ةيقابطنالا هقيداصمو

 هومت كلذبو ءاهدي لعفب ءاج اذإ باهرإ هنأب فصوي ال  اهلواط اذإ
 ءاهريغ دنع فنعلا لامعأ ىلإ رظنلا هيجوتب ةيباهرإلا اهلامعأ اكريمأ
 ريخ ةوق «ًاعونو امك ةفاثكي اهتاوق نم مدختسملا يك هدا فنعلا حبصيف

 اهريغ دنع ةيريمدت ةقايل لقأو فعضأ ةوق ةهجاومل هلالخ نم ىدصتت
 يفعلا لمقال هديب يف فلتخي ام يلاتلابو .ّرْش ىوق اهرابتعابو

 ةهجلا ىف : يتأيف «يسايسلا فصولاب ذل هس لعفلا اذه مجحو لدابتملا

 ةلباقملا ةهجلا يف امنيب ةلادعلاو قحلا قاقحإل ةوقلل ًامادختسا ةيكريمألا
 هاا نيضحني ال ديار وف

 يف ًاقيمع برضي باهرإلا عوضوم هحرطي يذلا يساسألا لاكشإلا نإ

 ؟١



 ةمدقملا

 رابتعاب ىفتكت اهنأ ودبي ال ةيدارفنالا ةيكريمألا تالواحملا هذهف .ملاعلاب
 لب بسحف ملاعلا ىلع ةرطيسلل ةيكريمألا تاعّرشملا نم ةوطسلاو ةوقلا
 ثيحب ةفرعملاو ىعولا ةحاسم لمجم ىلع بحسني نأ بجي اهدرفت نإ

 ةءارقلا ىلإ ؛هيفقثمو هئاملعو هتاعاطقو ملاعلا لود لكب اكريمأ عفدت

 يه لب يرايتخا لكشب اكريمأ هيلإ وعدت ال رمألا اذهو .يه اهسوماقب
 ىف هجتي نأ يلاعلا لك «هلاعلا ىلع نإ لوقلا ةعيرذب هيلع ملاعلا هركت
 فقتو ؛همعزتت يذلا رضحتملا ملاعلا ىرجم يخيراتلاو يفاقثلا هراسم
 اكرم ةيسار ىلع

 اهلعج لاصتالاو لصاوتلا لئاسوو ةسايسلاو ةوقلاب ىكر يمألا راثثتسالا
 ىف هريرمت ىلإ ىعست ام اذهو ءأضيأ ةيملعلا ةغللاب راثثتسالاب ايدج ركفت
 انلعجي ام اذهو ءاضيأ لماكلاب اهداعبأ ددحت مل يتلا ةلوعلل اهجيورت لظ
 بحاص حنمت يتلا ةيبابضلا ميهافملا يف قرغي دق رضاحلا انرصع نأ دقتعن
 ىنعمبو .ةبسانم اهاري ىتلا ةقيرطلاب اهأألمي نأ ىف قحلا ةرطيسلاو ةوقلا

 اذهو ءاهحلاصم عم ٍناعم نم مجسني ام ىضتقمب اهألمت ةغراف ةينآ اهلعج

 .ملاعلا يف ةيداحألا اهتيبطق مئاعد تيبثت اكريمأ تاز تأ فن فانلغتل

 هذهو «ملاعلا يف ةفعضتسملا ىوقلا ًامئاد مه نمشلا عفدي نم نإف «عبطلاب

 لب تاناكمإلاو ةورثلاو ةدايسلاو ضرألا لواطت ثيحب عونتت نامثألا
 :اضنأ اهتايداو ةيرعشلا «ظامازكو

 نيذلا ملاعلا يف لئالقلا ركفلا لاجر نم هللا لضف ديسلا ةحامس

 ىعس وهف يلاتلابو .اهريظن لق ةيناديم ةربخو ةيفرعم ةناسرتب نوحلستي
 ةداعإ ىلإ باهرإلا ةلوقمل يكريمألا يديجارتلا مادختسالا ةيادب ذدم

 ةّيح ريهظت ةداعإ ربع باهرإلل يقيقحلا ىنعملا هاجتاب ةلصوبلا هيجوت
 .اهادم ىلع موهفملا كيرحت يرجي يتلا ةيلعفلا ةحاسملل

 ديدحت عضو ىلإ ةردابملاب يلودلا عمتجملا ىوق بلاط نم لوأ ديسلاف



 سدقملاو سندملا

 موهفملا اذه ءاقبإ ديرت اكريمأ نأ ملعي ناك هنأل ,باهرإلا موهفمل يفرعم
 هعضت يتلا ةفوجملا ةينآلا لكش هيطعت نأ عيطتست ثيحب ًاعئامو ًايبابض
 دق تالوقم ثالث نيب زييمتلا ةرورض ىلإ هتحامس اعد كلذل .اهيف

 هتحامس اعد ذإ ؛باهرإلاو ةمواقملاو فنعلا يهو ءاهمادختسا يف هبتشي
 هب زيت ام ءوض يف فرعتلا ًانكمم حبصي يكل ميهافملا هذه نيب زييمتلا ىلإ
 ةمدختسملا وأ ةيباهرإلا وأ ةمواقملاب اهفصو نكمي يتلا ىوقلا ىلإ موهفملا
 0 .قلطملاب فععلل

 فصو ةداعإو باهرإلل ٍفيرعت ةداعإ ددص يف نحن «باتكلا اذه يف

 بيوصت ةداعإو «ةيباهرإ | ًالامعأ اك ريمأ هيمست امل ةيمالسإ رظن ةهجو نم

 تايالولا رع لولبا 53 لف تاصعت يتلا تاهجاوملا ةريسم لمجم

 ىلإ ًالوصر اهعونتو اهفالتخا ىلع ةيبرعلاو ةيمالسإلا ىوقلاو ةدحتملا

 لكشت اهنأ ىلإ ةفاضإ «نيطسلف ىلع برحلاب ًارورمو قارعلا ىلع برحلا
 .اهيف يمالسإلا يأرلا ءاطعإو اهليلحتو ثادحألا ريسفت نم ًازيم ًاعون

 تايطعم لك ضارعتساب ماق ديسلا ةحامس نأ كلذ لك ىلإ فاضيو
 ءاهنإ ىلإ ىعسي يذلا ريخلا ةلود اهنأ نم اكريمأ معازم دّنفو «يملاعلا ثدحلا
 يتلا ةيمالسإلا ةطشنألل ة ةيعوضوم ةيدقن ةءارقب ماقو .ملاعلا يف ٌرشلا رؤب

 ةيفالتسالا ةكرشلا ةطقنا تايبلسو ضاياعفإ ككطو ؛فنعلا ىلع تلمتشا

 .يملاعلا ةراجعتلا زكرم يينبم ريجفت نم فقوملا ًاصوصخو ةيلوصألا

 تارادإلا نم مالسإلا فقوم نيب هزييمت ديكوت ةداعإب هتحامس ماق دقو

 داصتقالاو ةسايسلاو ةورثلاو ةدارإلا ةرداصم ديرت ىتلا ةيبرغلا ةيرابكتسالا

 نم ىرخألا بوعشلا نع فلتخت ال يتلا ةيبرغلا بوعشلا نيبو ؛نمألاو
 قحلا اياضق بناج ىلإ اهبسك بجي ةيناسنإ تاعمتجم اهنوك ثيح
 ىلإ بوعشلا هذه عفد ديرت يتلا ةيرابكتسالا ةياعدلا حضف دعب ةلداعلا

 .ةيباهرإلاو ةيداعملا اهتاسايس لوحو

 نيب راوحلا ةغل لالحإ ىلإ باتكلا اذه يف ديسلا ةحامس وعدي ءًاضيأ



 ةمدقملا

 ةيملاغت ةققو نم دجال هنآ انك وم «تاهرإلا» كنعلا لذي بتوعتغلاو لوذلا
 ىرقلا نايغط عنمتو يقيقحلا اهقايس يف ةيلودلا رومألا عضو ديعت ةقداص
 ةهجاوم يف ةمشاغلا ةوقلا مادختسا ىلع ةرداق اهنأ درجت ىمظعلا
 .عدار نود ةفعضتسملا بوعشلا

 فئادحألا ةلمعت نيف ةركرملا 'نفاوملا نم ةغوتسما نع ةرابع بانكلا اذه
 ةيمالسإ ىوق نيب ةلدابتملا تاهجاوملا ءارج تلصح يتلا تاروطتلاو

 نم اهنومضم عمج مت دقو .ىرخأ ةهج نم اكريمأو ةهج نم ةيبرعو
 قمعو ةحارصب هتحامس اهيف ثدحت تاءاقلو تاودنو تارضاحم ةبخن

 ةيجهنملاو نرقلا اذه علطم يف ملاعلا تزه ثادحأ نم هرظن ةهجو نع
 اذه ىف اجب ام ةومصم ةلناعم قا ديسلا ةحامم انيمدصعتا ىلا

 يبرغلاو يقرشلا ئراقلا هيف دجي نأ نكمي ام ةيعوضوملا نم اهيف باتكلا
 لواتي' لالخ اهبارت نأ اكذرحت نقلا ةيقطاعلا لوبلا نع سعير هنأل هتلاش
 قلتم هام انش ةقسل : ةوكن ةييح كراع وشوت

 نيدلا رون بيجت
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 ةفيزملا ةلادعلا





 ةلاح شيعت ةيكريمألا ةرادإلا
 نزولا مادعنا

 يملاعلا ةراجتلا ىنبم يجرب ىلع موجهلا ثداح نع مجانلا ريبكلا جحيجضلا رثإ

 يمالسإلا عجرملا صخ «(نوغاتنبلا) ةيكريمالا عافدلا ةرازو ىنبمو كرويوين يف

 هل رض ,فاحتس ارح هلوأب ةءارللا» ةنيرح هللا لق قوش فيس لمعلا ريثكلا
 ةلاسلا ىف ةلود: ىرقأ زوذو تايكو ةييه سنت ىذلا تدق كداب له دعب
 مدقي «عجرملا ملاعلا وهو ثدحتي امدنع ديسلاو .ًايداصتقاو ًايركسعو ًايسايس

 مهقحو نيملسملاو برعلا حلاصم نع عافدلا ةيواز نم يرجي امل ةيمالسإ ةيؤر
 .رصاعملا عمتجملا يف مهرودو مهنأش نم صاقتنالاو ةيرصنعلا نع اديعب ةايحلا يف

 ىنبمو يملاعلا ةراجتلا ىنبم يجرب ىلع موجه نم اكريمأ يف ثدح ام نإ

 اميس الو ملاعلا يف ةيكريمالا تاسايسلا ةعيبط هءارو نمكت يكريمألا سرغنوكلا

 امب يمالسإو يبرع دلب نم رثكأ ةرصاحم ىلإ تدمع يهف «طسوألا قرشلا يف
 ءاهسفن تاماهتالا يه تاماهتالا تناك ولو نع خا ذاب يأ دض هب عقل مل

 ةرادإلا يف هلثمتن ام اذهو حقولا لكشلاب ليئارسإل قلطملا دييأتلا اذه مث

 ةدابإلا ةيلمع هبشي امب موقي نأب ةيرحلا لك نوراش تطعأ يتلا ةرضاحلا نك ريعألا

 .الملاو احلش ناليمزلا راوحلا ىرجأ 5٠.٠١١ لوليأ ١7 «ءاوللا» ةديرج



 تلعج ةجرد ىلإ هلامعأ لكل ىسايسلا ءاطغلا هتحنم ثيحب :ىنيطسلفلا بعشلل

 .مرجما نيينيطسلفلا نمو ةيحضلا هنم

 نأ اودارأ :هللا لضف ديسلا لاق ثداحلاب ندال نب ةماسأ ماهتا ةيضق لوحو
 ريثكلاو يكريمألا مالعإلا هكلهتسا يذلا يمالسإلاو يبرعلا ناونعلاب ملاعلا اولغشي

 يأرلا ئيهت يك كلذو «باهرإلا نع لوؤسملا هنأ رابتعاب يبوروألا مالعإلا نم
 نأ ديرت امدنع ناتسناغفأ ىلإ اههيجوتل لمعت يتلا ةبقترملا ةبرضلل يملاعلا ماعلا

 .اهتالضع ضرعتست

 لاق كرويوين يف يملاعلا ةراجتلا يبنبم تفدهتسا يتلا ةيلمعلا ةيعرش صوصخبو
 كدي ىذلا لمعلا اذهل يرش اره دم آل انبإو ةيفئرعلا ةيطانلا ند" هللا [ضم
 يف وأ عبرألا تارئاطلا يف اولتق نيذلا نييندملاب رمألا قلعتي ام ردقب كرويوين يف
 كلذلو ءاهمئارجو ةيكريمالا ةسايسلاب مهل ةقالع ال هنال يملاعلا ةراجتلا زكرم

 وأ نيطسلف يف لصحي امل ًافالخ ًايداهشتسا سيلو يراحتنا لمعلا اذه نأ ىرن

 .ناتبل يف ًاقباس لصح امك

 ىلع ةيبلس تناك جئاتنلا نإو ًامئالم سيل ةيلمعلا تيقوت نإ :هللا لضف لاقو
 هيف امب ملاعلا دييأت اكريمأ تيطعأ امكف ءةقطنملا ىوتسم ىلعو يسايملا قوتنمملا

 ليئارسإ تلعج «ةيفاقثلاو ةينيدلا تاسسؤملا ىتحو ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا

 تمدقف «باهرإلا ناونع اميس الو تحرط ىتلا نيوانعلا نم ريثكلا نم ةديفتسملا

 ىنعمب «باهرإلا ضفري مالسإلا نأ دقتعنو «باهرإلل ةيحض ةلودك اهسفن
 ةصاخ ةيتاذ عفاود لالخ نم ءاومتنا ةهج يأ ىلإو نييندملاو ءايربألا ىلإ ةءاسإلا

 .ررحتلا ةكرح نيبو باهرإلا نيب قرفي مالسإلاف «ةيرصنعو

 لود دستبو اك ريما اهدرقم ىتلا ةيباهرإلا ةليتلا ةده ءانأ فك آلآ انيلع

 ام نإ :فاضأو .ةبورعلاو برعلا دضو نيملسملاو مالسإلا دض ليئارسإو ابوروأ
 تابلاط مهنيبو اكريمأ يف نيملسملاو برعلا ضعب تلاط تاءادتعا نم لصح

 مهنإ «دالبلا هذه يف سانلا نم ريثكلا اهيلع ىبرت ةيرصنع ىلع لدي ؛سرادم
 نيملسملل نورربي له :هللا لضف لءاستو .هلك مالسإلا دض ةيرصنعلا اوشاع



 ١ ةفيزملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 ؟ايلارتسأ وأ ادنك وأ اكريمأ اياعر دض اكريمأ لامعأ ىلع ةداضم لعف تادر
 تايتفلا ىلع ءادتعالاف .نيملسملاب باهرإلاو ةيشحولا مهت نوقصليس اهنيحف
 ضعب نم اذه لعفلا درو «ةيراضح ةلاخ ىلع. سيلو ةيرصنع ىلع لدي تابجحما
 درىولسي اعرب كامع نيملسلاو يفرعلا ةيحوبلا جالا وا دودتكلا نأ عينك ريمألا
 .ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا يف نييلارتسألا وأ نييدنكلا وأ نييكر يمألا دض لعف

 لوقن نأ ديرنو ءاهناوفنعو اهتبيه ديعت نأ ديرت نآلا اكريمأ» :هللا لضف فاضأو
 يف عقاوملا ىوقأ ةيامح يف يكريمألا زجعلا نع ًاقافشإ ثدحتي أدب يذلا ملاعلل
 تاعاس ينامث لالخ لوحت ريبكلا نايكلا اذه نأ ىأر ملاعلاف ءنطنشاوو كرويوين
 00 فوس و فلحلا نأ ىلإ رك 00 مادعنا نم يناعت ةلود ىلإ

 :ناكتاقفأ بوصل رح هتحلسأب 2 تفلذطلاو برغلا كرحتي امدنع
 اعز قلو نزلذ كلو ةيمئارعلا ةساسألا كا: للعم آل نثنلا انه نإف
 .يمالسإلا عراشلا لك يف ًاديدج

 تباوثلا ىلع دكؤت يتلا فيولا ةحضاولا فقاوملا نم ريثكلا هيف ديسلا عم راوحلا

 .ةيمالسإلاو ةيموقلا

 :يلاتلا لكشلا ىلع راوحلا عئاقو تءاجو

 ةدحتملا تايالولا ىف ثدح ام أرقت فيك .هللا لضف نيسح دمحم ديسلا ةحامس ©

 ْ ؟يضاملا ءاثالغلا موي ةيكريمألا
 لفتت قربك ةلودم نقي سردت نأ ليل ناو يددكلا توفل ذيك ام انوش رقت اندفع
 ةلودلا هذه فايس ارقتأ ناو ةولاعلا عقار لكي ةيسمالاو ةيدانصقالا) ةسايشلا اهلهاتت
 عقاو ىلع هضرفت يذلا ملظلا ةيكرحو طابحإلاو رهقلا تالاح نم هجتنت ام لالخ نم
 ةلاح دّلو ام «ةينمألا 5 ةيساتشلا وأ ةيداصتقالا دعصلا ىلع ءاوس ثلاغلا ملاعلا يف لودلا

 يملا ريق وأ نيملتتلا نع اوس ملاعلا يف نيفعضتسملا نم ريثكلا ىدل ةيهاركلا نم

 دعبتسن نأ كلذ ينعي الف نآلا ةهجاولا يف نيملسملا مسا حرطي ضعبلا ناك اذإو
 لودلا دض ادنكو ابوروأو اكريمأ ىف نوريثكلا اهب ماق ىتلا تاعامتجالاو تارهاظتلا
 مل يذلا فنعلا ةهجل ًاصوصخ ءاهريغو ةلوعلا تاعامتجاك ءاكريمأ اهمدقم يفو ىربكلا



 فن سدقملاو سنام

 خرم ةلاحم كاتهنأ ينعي ام ءطسوألا قرشلا ىف ةدوجوملا تاعافدنالا يف هلثم دهاشن

 هبش ةيحانلا نم اهنأ ىلع اكريمأ اهمعزتت يتلاو يربكلا لودلا تاسايسل ضفارلا فنعلا

 .اهسفن نع يه ثدحتت امك - ملاعلا ةدئاق مالعألا ىفو ةيمسرلا

 ةروهمملا بوعشلا

 يفو اكريمأ لخخاد يف ةروهقللا بوعشلاك يه يتلا ثلاثلا ملاعلا بوعش نأ يعيبطلا نمو

 ةليلق ةعف :نكمي امن .ةيتمألا :تازيتاو ايجولوبكتلا تاربخ نم ريثكلا ذخأت تأدب ءابوروأ

 يننإف كلذلو .ذيفنتلاو طيطختلا يف ةقد عم لامعألا هذه لثمب مايقلا نم كانه وأ انه

 ملاعلا يف ةيكريمألا تاسايسلا ةعيبط هتايفلخ يف نمكت اكريمأ يف ثدح ام نأ روصتأ

 نم ركك | ةزيضاخسم ىلع ةلفع اك ريفأ نأ الأ ظحفاتو طسوألا قرشلا يف اميس الو

 سفن يه تاماهتالا تناك ول ىتح رخآ دلب يأ دض هب مقت مل امب يمالسإو يبرع دلب
 مهتملا ةئربت دعب) مهتم دحاو صخش دوجو درج ايبيل رصاحت لازت ال يهف .تاماهتالا

 صخش ببسب لماك بعش باقع نالا ةجيتنلاو ءيبركول قوف ةرئاط ريجفتب (يناثلا
 نعش ىلإ :فازعلا ينك تلوح فدنم يدعم ةقا طلاب فارغلا ريما اهنأ هك ندا
 تاع ايبا امك .كانهو انه ناكم نع ثحبي جراخلا يف درشمو لحادلا يف عئاج

 .ًايمالعإو ًايداصتقاو اننا ناريإ يف ةيمالسإلا ةيروهمجلا

 دل ا لل ل ل ا
 لثمب مايقلا ىلإ دلبلا اذه لحئاد نم نكت مل ولو ىتح تاهجلا ضعب ب عفدي دق امم «رهقلاب

 اذهب ليئارسإل قلطملا ىك ر يمألا دييأتلا اذه كلذ ىلإ فاضي .تلصح ىتلا لامعألا هذه

 ةيرحلا لك نوراش تطعأ يتلا ةرضاحلا ةيكريمألا ةرادإلا يف هلثمتن ام اذهو ؛حقولا لكشلا

 ءاطغلا هحنمت تلاز امو هتحنم اهنإ ثيحب نيينيطسلفلل ةدابإلا ةيلمع هبشي امب موقي نأب
 ينيطسلفلا بعشلا نم تلعجو ةيحضلا هنم تلعج يذلا ىوتسملاب هلامعأ لكل يسايسلا
 ةحلسألا مادختسا ةقيرط ىلع ضرتعا يكريمألا سرغنوكلا ءاضعأ ضعب نإ ىتح .ًامرجم

 اهلامعتسا ةهجل عوضوملا نوناقلا نع اهلامعتسا يف دعتبت اهنأل ليئارسإل ةحوتمملا نك رشألا
 دخن ذل امن: :لوقلاب ةحلسألا هذه لامعتسال ًاريربت ةيكريمألا ةيجراخلا ريزو نم باوجلا ناكو
 لطفي رقت قاس[ نأ ملغ 3ك ريهألا ةعلجأالا لامعا توئاغل لئارسإ نس قرص كأ

 نم نوينيطسلفلا هب موقي ام عم ئفاكتم ريغ لكشب ةينيطسلفلا ةيتحتلا ةينبلا لك ريمدت

 .كلانه ةيداهشتسا ةيلمع وأ كانه حلسم نيمك وأ انه ةفيفخ تايلمع



 ب ةفيزملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 .ةضفا رلا تاللاحلا ها ىنيطسلفلا

 تاهزإلا دلب

 باهرإ نع ثدحتأ ال انأ «باهرإلا دلب يه اك ريمأ نأ فرعت اننأ يه ير ةطقن كانهو

 ثدحتأ لب «ةيسايسلا ةغللا هتداتعا يذلا يك الهتسالا ثيدحلا يف لخدي ا مظنملا ةلودلا

 تحبصأ ىتح «لتقلاو باصتغالا ىوتسم ىلع يكريمألا عمتجملا يف ةميرجلا مجح نع
 عمتجما رهاوظ نم ةرهاظ ةسردللا يف لافطألا مهئالمزل لافطألا ةيمالعلا لعق مئارج

 .اهعيبو ةحلسألا مادختسا ةيرح ببسب اكريمأ يف ةلكشم ةرهاظلا هذه تتابو «يكريمألا

 موقت نأ نكمي يتلا ةلوقعملا ريغ تامظنملا ةرهاظ يشفت عقاو شيعت اكريمأ نأ امك
 هب مهتا ثيح ءاموهالكوأ ريجفت يف هانفرع اموهو (ةدقعمو ةريبكو ةريطخ لامعأب

 ةيكريمأ ةعامج مه ريجفتلا اذهب ماق يذلا نأ نيبت مث «ةيادبلا يف نوملسملاو برعلا

 .ةينيدلا اهتينهذ ىف ةفرطتم

 تاماهتالا عيزوت

 راطإ يف ريجفتلا أبن عويش روف نيملسملاو برعلا ىلإ ماهتالا هيجوت رسفت فيك ©
 ؟ةمظنم ةيمالعإ ةلمح

 «يئرملا وأ عومسملا وأ بوتكملا ءاوس يكريمألا مالعإلا نأ يه ىلوألا :ناتطقن كانه
 يذلا يدوهيلا يبوللا لالخ نم ءاوس ءادج ريبك لكشب ةينويهصلا ةسايسلل عضخي

 رثكأ دوهيلاب ةرثأتملا ةيكريمألا تايصخشلا لالخ نم وأ يكريمألا مالعإلا لصافمب كسمي
 :يتيشت كر يمألا شيئرلا> تان نصخش ىف: لاحلا وه امك «ييسفنأ دوهيلانف

 «ندال نب ةماسأ وه ىملاعلا مالعإلا يف ًاكلهتسم ًامسا حرطي نأ دارأ هجوملا مالعإلا اذهف
 ام «نيطسلف ريرحتل ةيطارقوميدلا ةهبجلا مسا دقنلا مامأ تبقي مل تفاخ لكشب حرط امك
 ىلإ وأ ندال نب ىلإ نوهجوتي يكريمألا مالعإلل نيعباتملا لكو يكريمألا ناسنإلا لعج
 يف ةيداهشتسا ىمست يتلا تايلمعلا هذه لثم نأ ميشال «ةيفاللسالاو ةييرغلا كايجلا

 لامعأ نم اهنأب فرعت تتاب ؛يداهجلا لمعلا ريغ يف ةيراحتنا ىمستو يداهجلا لمعلا



 عم ؛نانبل يف اهلبق لصح امكو ,ءنيطسلف يف نآلا لصحي امك نيملسملاو برعلا
 ىمالسإلا باهرإلا نع ثدحت يذلا نوراش وه ةراشإلا هذه قلطأ يذلا نأ ىلإ ةراشإلا
 .لاجملا اذه ىف اكريمأو ليئارسإ هنم ىناعت يذلا

 اوناك نيذلا ؛نيينمألا اميس الو نيكريمألا نيلوؤسملا نأ ىف نمكت اهنإف :ةيناثلا ةطقنلا امأ

 ةيوه نع فشكلا بلطي ناك يملاعلا ماعلا يأرلا هعمو يك ر يمألا نامنألا ناي نورهشي

 اهنا اهيل حره فورم ةلك ريمألا ةزوكرلا تازايخسسالا نأ اضوصخ تايليعلا "يدفن
 ناكم لك ىلإ هعرذأ لك دمي يذلا طوبطخألا لئمت اهنوك ملاعلا يف تارابختسالا ىوقأ
 .ملاعلا يف

 كلهتسم يمالسإو يبرع ناونعبو مسماب ملاعلا اولغشي نأ نوينمألا ءالؤه دارأ انه نم

 ةرادإلا نأ أاملع هاجتلا اذه يف ريسي ماعرا ندج كلذ لعلو ءادلقا داو 5000 ًايكريمأ

 نم فيفختلل ىرخأ تاماهتا نع ثدحتت نأ ضلوا ةعسرلا طيس كطوخ ةفرشألا

 ًايلك ةرياغم ةغماد قئاقح فشكي دق يذلا لبقتسملا يف اهرصاحت دق يتلا تاريثأتلا ةوق
 ماعلا يأرلا ئيهت كلذب يهو ءاموهالكوأ ريجفت يف لصح امك ,ةكلهتسملا تاماهتالل

 اهتالضع ضرعت نأ ديرت امدنع ناتسناغفأ ىلإ اههيج يجوت يونت يتلا ةبقترملا ةبرضلل يملاعلا

 .شيتفتلاو قيقحتلا يف اهتيرح ذخأتلو كانه وأ انه ةيوق ةبرضل ةيركسعلا

 ةيعرشلا ةلأسملا
 ةيعرشلا نيتيحانلا نم ًارخؤم اكريمأ اهل تضرعت يتلا لامعألا نوعضت نيأ #

 ؟ةيسايسلاو
 نياتلا نيفدلاب ألا ىلعش ام ردتب لشلا اذهل يعش اريد دج ال ةيطرتقلا ةيكناقلا قم

 .ديعب وأ بيرق نم

 ؟نوغاتنبلا ىلتق تيننتسا كلننأ ودبي ©

 كلت وأ ةيداصتقالا هرياذلا هذه يف نيفظوملا ضعب ناك ول ىتحو ٠ ..نآلا رمألا 2

 ءالؤه نأ رمح ,ةيكر يمألا ةرادإلا ا ًالوؤسم درك نأ كرز نا سيلف



 "0 ةفيزملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 تناك اذإ نييندم طقسن نأ انناكمإب نإ لوقت يتلا ةركفلا نأل ؛ًاعيمج مهيلع يضقي

 مايقلا اهفورظو اهتايلأ ضرفت ةيماح برح كانه 0 0 0 | ةريبك فادهألا

 لك :ةركي ال دق ام ةلودل ةينايت ةضراعم ةوجوا درا فادوتنالاب ءايربألاةضقت نأ امأ

 ام نإ انلق كلذلو «يعرش رربم هل سيل كلذ نإف :مهتلود هب موقت امب نيينعم اهئانبأ
 يتلا يه ةيداهشتسالا تايلمعلا نال «ةيداهشتسا تسيلو ةيراحتنا تايلمع وه لصح

 يف نآلا ثدحي امك ؛بوعشلا اياضق ىوتسم ىلع ىربك اياضق لجأ نم قلطنت

 .نانبلل يليئارسإلا لالتحالا ةهجاوم يف ًاقباس ثدح امكو «نيطسلف

 ردقب لمعلا اذه نم ةيسايس ةدئاف ةيأ كانه نأ روصتن ال اننإف «يسايسلا بناجلا يف امأ
 يف اكريمأ تطعأ ةلأسملا هذه نأ رابتعاب «يمالسإلاو يبرعلا عقاولاب رمألا قلعتي ام
 ةينيدلا تاسسؤملا ىتح ,ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا هيف امب «ملاعلا معد ةيلاحلا اهترادإ

 بجح ملاعلا يف ةيلمعلا هذه هتراثأ يذلا جيجضلا اذه لك نأل «ةيفاقثلاو ةيسايسلاو
 سانلا قرغتسا ثيح «ملاعلا يف سانلا نادجو نع بوعشلل ةيداعملا ةيكر يمالا تاسايسلا

 .ملاعلا يف اكريمأ اهب موقت يتلا يسآملا نع اولغشو ةيكريمألا ةاسأملا هذه يف

 نم تدافتسا اهنأ الإ «تايلمعلا هذه ءارج اكريمأب تقحل يتلا ةيساقلا مئازهلا مغرو
 ةوقلا عقاوم نم هكلمت امل لبقتسملا يف ةيرضلا زواجت ىلع ةرداق يهوا ءاهل ملاعلا معد

 ا ةيبرعلا لودلاو نيصلاو 00 داحتالا اهيلإ د امدنع اهوع .ذوفنلاو

 حيرحلا روثلا
 يسايسلاو ينمألا اهعقوم يف اكريمأ تدحت ىربكلا ةمدصلا نأب ضعبلا ركفي امبر

 دق ةمدصلا هذه نإف «كلذ ءارج بوعشلا هاجت اهتسايس اكريمأ: ريغت امدنعو «يراجتلاو

 هبشي ام ىلإ ةأجف لوحتتو ةوقلا نايغط شيعت يتلا اكريمأ نأل «ةيباجيإ جئاتن اهل نوكت
 يف تلعف امك اهتبيه ةداعتسال اهلعف ةدر يف ًانايغطو ًافنع دادزت فوسف «حيرجلا روثلا
 ىلإ فدهت كلذ يف ةلأسملاو ءاهيترافس ريجفت دعب نادوسلا يف ءاودلا عنصم فصق

 .يوقلا بلق اهل علخني ةوقب فيعضلا برض



 برحلا عمتجم

 يف ًارخؤم نييندملا فادهتسا نيبو ليئارسإ يف نييندم فادهتسا نيب قرافلا وه 0 2
 ؟اكريمأ

 نع عافد ةلأسم يه نودهاجملا اهذفني يتلا تايلمعلا لك نيطسلف يفف .ريبك قرفلا
 يف ينيطسلفلا بعشلا ريمدت يف اهلمعتستو ةحلسألا ىوقأ كلمت ليئارسإ نأل سفنلا
 يتلا برحلا مجح لثمي امب «ةيبعشلاو ةيمسرلا تاسسؤملا يفو يركسعلاو يندملا هناسنإ

 هيلع ليئارسإ هضرفت ءيش يأب لبقيل يجيردت لكشب ينيطسلفلا بعشلا ةدابإ فدهتست
 ةيمحم درجم 2 ةلودلا 0 ةحئار الو معط الو اهل نول ال ةلود يف

 مواقملا حالسلا «ةرمدملا برحلا هذه ةهجاوم يف نوكلمي ال نوينيطسلفلاو «ةيليئارسإ
 ينمألا قزأملا يف نييليئارسإلا لاخدإل ةديحولا ةليسولا نإف كلذلو «يليئارسإلا حالسلل

 هذهو «ناكم لك يف يليئارسإ يأل وم يأ ىقبي ال ثيح «ةيداهشتسالا تايلمعلا يه

 الإ ينيطسلفلا بعشلا نيب كسامتلل لاجم ال يتلا ةيركسعلا تارورضلا لثمت تايلمعلا

 «هيلع مثإ الف داع الو غاب ريغ رطضا نمفإل :ىلاعت هللا لوق يف امك ًامامت ءاهب

 عمتجا نإف ةيناث ةهج نمو .مالسب شيعلا ديريو ءامدلا بحي ال بعش نوينيطسلفلاف

 معلما يف لارجتا ف ف نأ ربتعن الو ءبرح عمتجمو يركسع عمتجم وه يليئارسإلا

 ًاضرأ لتحي ناسنإ كو ةييظطشلفا اقرا اودعحلا نيطوتسملا نأل :نوينده كري ةلدجخلا

 نينطوتسملا نإف يلاتلابو ءبراحم ناسنإ وه ينيطسلف تيب يف نكسي وأ ةينيطسلف

 .ينلع لكشب نيينيطسلفلا نويراحي فيك مهارتو نوبراحم

 ؟نيملسملاو برعلل ةيلوؤسملا مالعإلا لّمح كيأرب اذال

 يالا 0 لكد 5 ةيرحلاو لمعلا ىلع ا نيياللاب يرعلا لإ متبل

 نامي اج يبذل اقتل يس ىإ اراعح قريطتلا اريك نأ انك نك وعو

 م 0 نولمحي ال نيملدعملا نكلو «يبرغلا يناسنإلا نم نودقعتي هل نيملسملا

 روصتا كلدلو «نييناشيشلا نيملسملا دض اهبرح يف ايسور هاجت دقعلا هذه لثم نولمحي

 تارادإلا ديعص ىلع ءاوس نيملسملاو برعلا هاجت ةدقعلا لمحي يذلا وه برغلا نأ
 ةيرصنعلاو دقحلا نزتخت ىتلا تاعامجلاو بوعشلا نم ريثكلا ديعص ىلع وأ ةيمسرلا
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 ىلإ يبرعلاو يمالسإلا عمتجملا ليوحت فدهب «نيملسملا دض ةيناسنإلاو ةيئيدلاو ةيركفلا

 ءافتكالا سيركت ىلع لمعت ةيموق وأ ةيمالسإ ةكرح يأ نإف كلذلو «يكالهتسا قوس
 هتاعارص ىف برغلا وه اذكهو .هداصتقا ىلع برحلا ةباثمب برغلا رظنب ربتعت «يتاذلا

 ةدقعلا شيعي وهف «ةيقرشلا لودلا وأ ةيبرعلا لودلا عم هتاعارص يف امأ «ةيبرغلا - ةيبرغلا
 ملسملل لوقي يذلا مالسإلا يأ ءًايلوصأ نكي مل ول ىتح يسايسلاو يكرحلا مالبإلا دض
 .ثلاقلا ملاعلا بوعش لك ىلع بحسني اذهو ءاجتنم نك ارح نك

 نيملسملاو برعلل ضرعتلا
 داحتالا طوقس دعب احضاو ناك ام اذهو .ةمئاق نيملسملاو برعلا دض ةيبرغلا ةيرصنعلاف

 ودعلا وه مالسإلا رشتات تيرغرام ةقباسلا ايناطيرب ءارزو ةسيئر تلاق نيح «يتايفوسلا
 برغلا لود مظعم يف نيملسملاو برعلا تلواط يتلا تاءادتعالا نأ نيح يف «ديدجلا

 ةيرصنعلا شاع يذلا يبرغلا عمتجما ضعب اهيلع ىبرت يتلا ةيرصنعلا ةيبرتلا ةجيتن يه

 فلختلا فوهك ىلإ اوأفكناو ةراضحلل ىنعم لك كلذب اودقفو «لكك مالسإلا دض
 .رجحتملا يركفلا مقعلاو

 ندال نب ةماسأ

 ايما ىف اسما عقد وم اينوقاريصفلا »ارو كدا نيك ةفاسا نأ الرج اكمل قلذ
 ةمهعم رمآلا تاك ولو ءيرصنعلا كقكاءاده لك نيتلينلا دبع نسزاق كل اننا رعب اوادسكو
 مهنأب نيملسملا نع نوثدحتيس لب ال ًاعبط ؟مهينطاوم ىلع نيملسملا موجه نروربيس له
 فلحلل ماعلا نيمألا راشأ امدنع انتاعمتجم ىف هدهاشن ام اذهو .هباش امو نويباهرإو شوحو
 برغلا ةزهجا لك نإف كلذلو :برغلل لمعلا ودعلا وه مالنإلا نأ ىلإ كاذنآ ىسلطألا
 .نيملسملا سوفن يف مالسإلا ريمدت ىلإ فدهت ةيداصتقالاو ةيوبرتلاو ةينمالا

 قرفي وهو ءايربألاو نييندملا ىلإ ةءاسإلا ىنعمب باهرإلا ضفري مالسإلا نأب دقتعن نحن
 هذه مامأ طقسن ال نأ انيلعو «سفنلا نع عافدلاو ررحتلا ةكرح نيبو باهرإلا نيب

 مالسإلا دض ابوروأ لود ضعبو نليئارسإو اكريمأ اهدوقت ىتلا ةيمالعإلا ةيباهرإلا ةلمحلا

 .انقح نع عفادن نودهاجم نحن لب نييباهرإ انسل لوقنو كسامتن نأ انيلع .برعلاو

 ًاماقتنا مهدض ةمجاهم يأ نم رذحلاو ةطيحلا اوذخأي نأ ملاعلا يف اهينطاوم اكريمأ رذحت
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 لود نم ةلود يأ يف نييكريمألا دض ءادتعا يأ رن مل كلذ عمو «ةيكريمألا ةسايسلا نم
 نيملسملا دهطضي برغلا لود يف ضعبلا انُدهاش امنيب ؛يمالسإلا وأ يبرعلا ملاعلا
 رابخألا نم ريثكلا ىف ءاج دقلو «ةتباث ريغ تاماهتاب دحاو صخش ماهتا درجم برعلاو
 كلذكو تانيا > نم نهنأ درج برغلا يف تابجحتملا ءاسنلا تلواط تاءادتعا نع

 دق تاءادتعال ًابسحت ةيبرغ لود ىف يف ة ةعمجلا ةالص ءادأ نم اوفاخخ نيملسملا ضعب نإف

 .مهلاطت

 تاءادتعاو تامجهم نم رذحلا ىحخوت ىلإ برغلا ىف نيملسملا انءانبأ وعذن نحنو

 تاءادتعالا هذه رطخب مهمالعإو نييبرغلا نم ءالقعلا ىلإ اوهجوتي نأ مهيلعو ,مهدض
 .لعفلا ةدر ضفرن امك لعفلا ضفرن نحنو «لعفلا ةدر يعدتسي لعفلا نال (عيمجا ىلع

 ٍ ةيرصنعلاو نابرود رمتؤم
 كلذ نال نيملسملل ضرعتلا مدع بلط ىلإ ةيبرغلا رئاودلا ضعبو شوب .سيئرلا رداب دقل

 ملاعلا نادجو نع ليزيو يبوروألاو يكريمألا ناسنإلل ًايجمه ًايشحو ًاهجو يطعي
 نعال يذلا دش ةيسدلا ةيرصنعلا ةركف ديعيو «تايرحلا ةكرح ةيضقو ةيراضحلا ةروصلا

 نويع داوسل سيل بلطلا اذهو .نايعلل الثام ةيرصنعلا نع ثدحت يذلا نابرود رمتؤم لازي الو

 ىبرعلا باطخلا

 ؟برغلا عم لماعتلا نع بئاغ يمالسإللاو يبرعلا باطخلا نأ نورتكألا ل

 رجعلاو قلقلاو فوخلا شيعي هنأ وه يمسرلا ىوتسملا ىلع يبرعلا باطخلا ةلكشم نإ

 نإ لب «برغلل قلطم لكشب ةعضاخ ةمظنألا هذه بلغأ نأل «برغلا مامأ قلطملا

 عيطتست يتلا ةيكريمألا ةيزكرملا تارابختسالا ىدل نوفظوم اهيلع نيمئاقلا نم نيريثكلا

 .يسائر ريغ وأ يسائر عقوم يف ًاصخش فظوت نأ

 فيك فرعت ةقداص ًاتاوصأو ًامالقأ هيف نإف ,يمالسإلاو يبرعلا عقاولا ىلإ ةبسنلاب امأ

 دهاشملا بذتجي ال امب برغلا ةغلب ثدحتت نأ ةيمالسإلاو ةيبرعلا تايئاضفلا مظعمو
 ؛قورعلا
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 ةلمتحما ةكرعملا ةحاس
 يف اهتبيه ةداعتسال اهضوخ اكريمأ يونت يتلا ةكرعملا ةحاس نوكت نأ عقوتت نيأ لأ

 ؟ملاعلا

 امهم باهرإلا هيمست ام ىلع يضقت نأ عيطتست ال اهنأ فرعت اكريمأ نأ روصتأ يننإ

 ا ءكتلعف

 لارزت ال 0 يدرفلا باهرإلا ىلإ ةفاضإ اذه «ةفعضتسملا بوعشلا دض 0 لودلا

 .ةيلخادلا ةميرجلا تايئاصحإ لالخ نم لودلا لك هنم ىناعت

 أدب يذلا ملاعلل يحوت نأو اهناوفنع ديعت نأو اهتبيه ديعت نأ هيرست اكتمل "نأ مهمل

 يف ةوقلا نماكم لثمت يتلا عقاوملا ىوقأ نانسي فن كريفألا زجعلا نع قافشإب ثدحتي

 0 ًاددهم ناك يذلا 0 تيبلاو نوغاتنبلاو يملاعلا ةراجتلا زكرم يف اكريمأ

 نيلوؤسملا رابك ناكو نزولا مادعنا نم يناعت ةلود ىلإ تاعاس 8 لالخ تلوحتو «اضيأ

 كلذل .ريجفتلا مهقحالي نأ ةيشخ ئجالملا يف نوئبتخي ةسائرلا ىوتسم ىلع ول ىتح
 هبرضت يذلا فيعضلا ودعلا اميس الو ناك امنيك هيريشت ودع نع اكر يأ. ثحيبتس

 .يوقلاو ريبكلا بلق هل علخني لكشب

 تاباسحلا ةيفصتو ىسلطألا
 ىلع حلالا طخ ا تافيناعقا يكونان ل وك ل طعس ذأ رودصتا 9 انآ انهن ون
 ىرت ىتلا لودلا ضعب ىلإ ةمهتلا هيجوت ىلإ تاقيقحتلا كرحتت امبرو ؛ةلمتحملا ةيحضلا
 .اهعم تاباسح ةيفصتل وأ اهبرض وأ اهئاوتحال ةصرف كلذ يف اكريمأ

 نم رثكأل كاسح نم. رثكأ ةيفضتل ةقيرط نعانالا ثحبي يسلطألا قلملا نأ دقتعأو
 نوكن انآ تعي لي «بيغلا يف مجرلا وأ تاووتنلا" ىف لعبت ذأ كير ال نستو ةلوذ

 يا مالعإلا ليرات لك ءابأ طفش 30و نيرذح

 باهرإلا نامربوس
 نكلو ,ةمواقملا ىلع ةرداق ريغ ناتسناغفأ نإف «ةيحخوراصلا هتحلسايب برغلا كرحتي امدنعو

 نم: ع راشلا اذه ديفعت معر ىمالتمإلا عراشلا لك ند اقيمع حرج قلخي فوض هللذ
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 جيلخلا برح يف لصح امك ًامامت ةيوق لعف ةدر كانه نوكت فوسو «نابلاط ةكرح
 «ضرالا يلع اهني اكرببأ لاق الذ .يقارعلا ماظنلا دض تيوكلا عم فطاعتلا مغر
 تربتعاو «ةهجاولا يف ذ ناتسناغفأ تعضو دقو ءًاقعاص ًايوج ًاموجه موجهلا نوكي امبرو

 . يملاعلا باهرإلا نامربوس وه ندال نب نأ اك ريمأ

 ةينيد ةديقع يه له ءراحتنالاب نيفرتخنا نيرايطلا تعنقأ يتلا ةديقعلا كيأرب يه اه ل

 ؟ةيسايس مأ

 طبي ديدي مرتلي ال هيلا تانئنإلا يلح نكره غ5 سلال محلا نأ عطس 5١

 ةيداهشتسالا تايلمعلا ريسفت نع ضعبلا ًاقنانس ينلأسو هسفن قامعأ يف ةينيد بساور

 هللاب ناميإلا نكلو ,ردصلا يف هللاب نوئمؤي ال مهنإ تلقف «نويسكراملا اهب موقي ينل

 مهبولق قامعأ يف شيعي

 ؟ةلحرملا هذه يف ًايمالسإو ًايبرع بولطملا وهام
 زييحبلا هلم ةهجارا (ىرارطلا ةلافحوتتكي ا هك رك يوتللملا فإف ةوظنالا ىو نع

 يف رعشي نمك «بنذلا ةدقع ةينهذ يف شيعت ال نأو «ةينمألا امبرو ةيسايسلاو ةيمالعإلا
 يف نومولظم مهنأب اورعشي نأ لب ءرخآلا فرطلل هراذتعا مدقي نأ ديريو ةميرجلاب هسفن
 ااطلا نركتم ياسر زرأ يرعب نأ د هع كلاما (ةمجهلا هذه
 لودلا ىلعو «ةنيعم ةميرجب هدارفأ ضعي ماق اذإ هلماكب دلب بقاعي نأ زوجي ال هنأل ربكأ

 ةقطنملا اهيلع لبقت فوس يتلا ةبعصلا ةلحرملا سرادتتو عمتجت نأ ةيمالسإلاو ةيبرعلا
 نم لب ؛ءفعضلا عقوم نم ًاكرحت نوكي نأ زوجي ال يذلا يلبقتسملا كرحتلل ططختو
 .ةوقلا يناعم نزتخي يذلا لقعلا عقوم

 نأ اهيلع لب «ماهتالا عقوم يف اهنأ رعشت ال نأ ةيمالسإلاو ةيبرعلا بوعشلا ىلع امك
 اذإ امأ .مالسو ةلادعو ةيرح بالط لب «نييباهرإ انسل برغلل لوقتو ةلعاف ةفقو فقت
 عقاوملا يف ذ لعفلا در كرحتي نأ يعيبطلا ن نمف ؛مئارجلا هذهب نيملسملاو برعلا هاجتا رمتسا
 .ةيسايسلا الو ةينمألا ةيحانلا نم ًارربم نوكي ال دق لكشب ةيمالسإلاو ةيبرعلا

 ملاعلا دشح

 تبثت دق ةلود يأ وأ ناتسناغفأ دض ملاعلا اهعم دشحت نأ اكريمأ عيطتست له ©
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 ؟تيركلل قارعلا وزغ نابإ ملاعلا تدشح امدنع تلعف امك ءاهتنادإ

 ءاهتدعاسمل دادعتسالاو اكريمأ عم فطاعتلل هعمجأب ملاعلا عمتجا ةثداحلا تقلطنا امدنع
 دعاست "نأ نكمي ال لوقت ايتاطيرب انعمس.رومألا ةعيبط ديعتسي ملاعلا أدب امذنعَنكلَ
 وسمحت نيذلاف:ءاقريمأ دعاسن نأ نكمي ال لوقت .كراقاذلا انعمبسو «قلطم لكشب اكريمأ
 ةئاملاب ةئام اكريمأ عم فقن اننإف فدهتسملا وه برغلا ناك اذإ نآلا نولوقي اكريمأل
 تانحيس تسيل لوذلا نأل تاظفحت (ندلف ةئديشنلا ىه اكريمأ تناك اذإ قكلو
 ءاهحلاصم شيعت ةلود لكو «ةلدابتم حلاصم يه ةيلودلا تافاذصلا نألو «ةيريخ
 ايسور نيبو ءاكريمأو نيصلا نيبو ءاكريمأو ابوروأ نيب يفخلا عارصلا يف ًاصوصمخو
 امدنع هنكلو ءايجولونكتو ةحلسأ نم هكلمي ام يف ًأيوق نوكي دق يوقلا نإ ءاك رعأو

 يف نإ تلق اقباسو .هتوق عقاوم ًاريثك فن"٠عضت نيرخآلا عم داصتقالاو ةسايسلا يف لحخدي

 هفعض طاقن يف يوقلا لبقن نأ انيلعو «ةوق طاقن فيعضلا يفو فعض طاقن يوقلا
 1 1 ءاقترق طافت

 للا أدبي مدس هل م ال ملاعلا نأل مهلوقع ىلإ سانلا عقدي ةجضلا را امدنع

 اذه م نأل فرو ل يدنا دورت جهت دلل دج هيجل د هوس و

 .ملاعلا يف اكريمأ ناوفنعل ريجفت وه ريجفتلا





0 

 ةلادعلا ىنعم فرعت ال اكريمأ

 ةيكريمألا ةرادإلا نأ هللا لضف نيسح دمحم ديسلا عجرملا ةمالعلا ةحامس ىأر

 ىلع تامجهلا يف نيملسملاو برعلا ماهتال اهب تلمع ةيليئارسإ تاراشإ تفقلت
 .اكريمأ

 ةيمالسإو ةيبرغ ةلود نم رغكأ زازعبا ىلع لمعت ةيكريمألا ةطخلا نأ دكأو

 ةلأسم يف تالزانت ميدقتل «ةيروسو نانبل ًاصوصخو ءاهيلع ليوهتلاو اهفيوختل
 نيذلا نييكريمألا نيلوؤسملا ميلستب بلاطو .يليئارسإلا لالتحالا دض ةمواقملا

 يف كلذ ءاج .ةيباهرإ لامعا نع نيلوؤسم مهرابتعاب دبعلا رثب ةرجفتمل اوططخ

 :يلاتلا لكشلا ىلع هتحامس عم ينويزفلت راوح

 اهتبيه ةداعتسال اكريمأ ةجاح

 اهتزت قيكتو بزل :ةهل اهنوطمت يتلا ةقضلا يه ام ف
 نأ قي ريمألا ةسايسلا اهيف كرحتتت يتلا ةدعاقلا هيف لثمتن يذلا قمعلا يف :رودشلا يننإ

 ةرادإ يف اهيولتمأو ةبكردمألا ةسايسلا نوضفري نيذلا لك ىلع برح يه برحلا هذه

 م1/9/714١٠٠ خيراتب هتحامس عم نانبل نويزفلت اهارجأ ةلباقم



 نأل ؛باهرإلا ىلع برحلا ناونع تحت ءطسوألا قرشلا اياضق اميس الو «ملاعلا اياضق
 ندناسأل «يناسنإلا اهدعب يف ةملكلا هذه ىنعم نع فلتخي باهرإلل اكريمأ مهف
 وأ ةيسايس نيوانع تحت رشابم لكشب ءايربألا نييندلل فدهتسي لمع لك هنأ باهرإلا
 ىف ةضافتنالا ربتعت اكريمأ نإف اذهلو .كلذ ضرفت برح كانه نوكي نأ نود ةيصخش

 بلاطي ىتلا ضرألا نأ ربتعي يذلا ىليئارسإلا لالتحالا فدهتست اهنأل «باهرإ نيطسلف
 وأ سدقلا ىف ءاوس ءاهيلع عزانعتم ضرأ يهو «ةيخيراتلا هضرأ يه نوينيطسلفلا اهب

 ةمواقم نانبل يف ةمواقملا ربتعت تناك ليئارسإ نأ انظحال اذكهو «ةزغو ةيبرغلا ةفضلا

 ًابرح هماكح دض بعشلا اهب موقي يتلا لامعألا نم ًاريثك نأ ربتعت امنيب «ةيباهرإ
 موقي ناك ايفالسغوي مكاح دض موقي ناك يذلا بعشلا نأ ربتعت تناك يهف «ةيريرحت

 .كلذ وحنو يريرحت لمعب

 ةداعتسال اك ريمأ ةجاح نم تقلطنا دق نآلا اكريمأ اهتراثأ يتلا برحلا نأ دقتعأ يننإ
 هيف فقت ال يذلا تقولا يف ف ءاهتسايس ملاعلا ىلع ضرفتل ؛ملاعلا يف اهناوفنعو اهتبيه

 «نابرود» رمثْوم ىف ه 0 ام وهو .ةمولظملا بوعشلاو ةلتحملا بوعشلا نع ةعفادم

 نالمحالا ةفيضق قاعي دق رولا نأ تارااهنأ هر رقزلا نم تيحسلا اندكع

 نأ ضرفت ةيطارقوميدلا نأل «ملاعلا ىوتسم ىلع ًايطارقويد سيل لمع اذهو .يليئارسإلا
 اننإ .كاذ نأ كلبلا اذه قف ةساينم ةئآ هات اهيآر نع رثعت نأ بوعشلاو. لودلا قيح م
 ةلأسملا هذه نأل «باهرإلا َدَنَط .ملاعلا ترجح تسيلو:قيكريمألا اكريمأ :بزخ اهنأ دَقْتع
 .!؟(باهرإلا عم اونوكت وأ انعم اونوكت نأ امإ) ,ةقيرطلا هذهب جلاعت ال

 امدنع ىتلا نيصلاو 0 وأ ةيمالسإلاو ةيبرعلا د ةييووو الا ارت «لودلا نم ريثكلا نإ

 اهب قثن ال يتلا «ةدحتملا مألا ةلظم تحت رمألا اذه ثحبي نأ تبلط رومألا لّقعتت تأدب
 قفاوت مل يتلا «ةيلودلا ةيعرشلا نع اوثدحت مهنكلو ةيكاومألا ةرسلا كي ةمقاوءاونأل

 اهعم ةفلاحتملا ىتح اهلك لودلا دّدهتل اصعلا تكسمأ اهنإ لب «نآلا ىتح اهيلع اكريمأ

 .لبقتسملا يف اهل ثدحيس ام اهفوختل

 مالسإلل فّلختملا اهمهف ىلع ظّمحتن يتلا نابلاط ةكرح عم انماجسنا مدع عمو
 نكلو «ميظعلا ىمالسإلا دئاقلا ندال ني ةماسأ ربتعن ال نحنف ةارملل ةبسنلاب اصوصخو

 هتقالع ىلع ىعطق ليلد يأ مّدقت نأ نود .هب هبتشم ندال نب ةماسأ نإ اهلوقب اكريمأ



 0 ةفيزملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 0 ةريثأت ٠ تحت طقسي يذلا ناتسناغفأ ىلع اهنيرحا ربما وه ام لءاستن 0

 ةيكريمألا برحلا فادهأ
 يكريمألا نيا نق هدايا الوأ هنردأ تلييسيت' اك رفا ترغتنا روصتأ تا

 لّلد ثداحلا اذه نأل «يكريمألا سيئرلابو تاراشتمالا رايجئو»:(ةبكرمتألا (ةزادالاب

 ةبيه ةداعتسا ةلواحم :ًايناث مث يك ريعألا بعشلا ةيامح يف ةرادإلا هذه لشف ىلع

 يف اعزيقيلا عطس يل يللا .ايتيقارسم ساس ةيانض] عقاقايىلإ لصلل ملاعلا يف كرما
 .ةيداعلا تاللاحلا

 عباصأ عولض زرب هنأ ملعلا عم ءاكريمأ يف ثدح امب ةرشابم نوملسملا مهتا اذالا
 ؟تاريجفتلا هذهب ةيليئارسإ

 «ليئارسإل ةيكريمألا ةرادإلل ًاعوضخ كانه نأ دقتعن اننكلو ءاذه لوح ةقدب لءاستن اننإ
 «نوراش وه نيملسملا ىلإ ماهتالا ًاهججوم يمالسإلا باهرإلا ةملك قلطأ نم لوأ نأل
 ءامسألا ضعب حرط تلواحو «كلذ تارابختسالاو ةيكريمألا ةرادإلا تفقلت دقو
 ييدوتسبلا ةيلخادلا ريزو حرص دقو «لاجمل ا اذه يف عقاوملا نم عقوم نم رثكأ يف بذكلاو

 ةيدوعسلا يف نودوجومو نوقزري ءابحأ مه رشع ةعستلا ءامسألا هذه نم ةعبس نأ

 انهنأ نأ فرؤرف ءاكبمأ ضرسألا ءابسالا ةركك نأ انيرديت انو «ةيفاعلا مهلامعأ نوسرامي

 ميدقت اكريمأ عطتست مل نآلا ىتحف ؟ناريطلا تاكرش ضعب لالج نم تذخأو «ةبوذكأ
 كانه نأ َنلَع ماهفتسا ةمالع نم رثكأ كانهو ؛كلذب نيملسملا ةقالع ىلع عطاق ليلد
 هذه نم ديفتسملا نأل «لمعلا اذهب تماق دق ةيليئارسإ وأ ةيكريمأ نوكت دق ةهج نم رثكأ

 اوديفتسي ملو اوديفتسي نل نيملسملا نال وياي رسالا ىلوألا ةجردلا يف مه امنإ ةلأسملا

 ةيسايسلا جئاتنلا نكلو ءاكريمأ ناوفنع تطقسأ اهنأ حيحص .ةلأسملا هذه نم
 ملاعلا كرحت نأ تعاطتسا اهنأل «ملاعلا يف اكريمأ باسحل كرحتت ةينمألاو ةيداصتقالاو
 يناعت تناك يتلاو بوعشلل ةيويحلا اياضقلا نم ريفكلا دّمجت نأو ءاكريمأ عم فطاعتيل

 ةيمالعإلاو ةيسايسلا اهتكرح ىف ةضافتنالا دّمجت نأ تعاطتساو ؛ةيكايمألا ةسايسلا نم

 ةينيطسلف ةنيدم نم رثكأ يف كرحتملا موجهلاب مايقلل ليئارسإل لاجملا حسفتو «ملاعلا يف
 .ةضافتنالا ىلع طغضلاو



 مط سدقملاو سندملا

 (ةلأسملا هذه نم ديفتسملا ةفرعم انيلعف (ةهج ةيأ مهتن نأ ديرن امدنع :لوقن اذهل
 ةيزكرملا تارابختسالاب ملاعلاو ىكريمألا بعشلا ةقث ةداعإ تدارأ اكريمأ نأ دقتعأو

 نإ ةيئاركم ةنيررشب ترذان ا ديلوب وديا نيصكت نأ كقاك ءاقداهاو قي رخألا
 :ديرت ام قيقحتل ًافلس ةرضاح تناك ةمهتلاف .اهتبثي امع شتفت تقلطناو ةمهتلا ءاقلإ
 ةدحتملا تايالولا اولخد صاخشأ نم ةمهتلا هذه ديؤي اًمع شيتفتلا تأدب كلذ دعب مث
 برعلا نم مهو ناريطلا سرادم يف نوملعتي صاخشأ وأ - ليق امك - ةيعرش ريغ ةقيرطب

 .نيملسملاو

 ةقلطنم تسيل ةيضقلا نإف اذهل .ًافازج اهتقلطأ ىتلا ةمهتلا ديؤي اّمع ثحبت اكريمأ نإ

 دب ةلادغو: اكريمأ هعقلطا يذلا زاغشلا اذه نم فاستإلا ركسي 3| ةلاذعلا لالعت نم

 !؟ىنيطسلفلا تعشلا اميس الو ةدهطضملا بوعشلا

 ةقطنملا لوح قوطلا لامكإ ديرت اكريمأ
 ؟ةدحتملا تايالولل بذج رصنع ناتسناغفأ تاريخ لكشت الأ هه
 قللت لو سلا رق يعش فدا: لاطكتما ديما تبايالولا ةتادنس وع ذأ" نووضتا

 ةيركسعلا اهدعاوق لمكتسعل «نيصلاو «ىسورلا داحتالا اهيف دجاوتي ىتلاو ةقطنملا

 .كانه ةلود نم رثكأو ناريإب طيحملا قوطلا لامكإ ديرت اهنأ ًاصوصخ «ملاعلا يف ةدوجوملا
 ةمدخ نق ةيسايسلاو ةيداضتقالاو: ةيركسمعلا اهتيفييتارتسا ةيفتث لاحم اكريمأ نأ ةيضقلاف

 يف ةيكريمألا ةكرحلا عقاوم ضعب يف ةيسورلا تاظفحتلا ضعب رسفي ام وهو ءاهحلاصم

 اكريمأ لمعتو ءاهلخاد ىف ةنزتخلا تاورئلاب ىألم ةقطنملا نأ فرعن اننأل ةقطنملا كلت
 اكريمأ ةكرح رّسفي ام اذهو «ملاعلا يف ةيداصتقالا عقاوملا ىلع اهترطيس لامكتسا ىلع

 كلمت نأ عيطتستل ءاهنم ابوروأ جارخإو ءايقيرفأ قيزمت ساسأ ىلع لمعت يتلاو ءايقيرفأ يف
 .ةدراب ًةمينغ  اهنع فشكت مل يتلاو اهلك اهتاورثب ايقيرفأ

 | ةيروسو نانبل رتبت اكريمأ
 ؟باهرإلا عوضوم يف نانبلل ازازتبا كانه نأ دقتعت له طه
 لجأ نم ةيمالسإلاو ةيبرعلا اميس الو ةلود نم رثكأ زازتبا لواحت ةيكريمألا ةطخلا نإ
 لوح ماهفتسالا تامالع ضعب نم ًاقالطنا «ةمداقلا برحلا نم اهيلع ليوهتلاو اهفيوخت



 - ةفيرملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 ةمواقملا برح ىف هب نآلا كرحتي نأ نكمي امو ةينانبللا برحلا مايأ يضاملا يف ثدح ام
 :ليئارسإ ده

 تالزانتلا نم ديزملا ميدقتل ةيروسلو نانبلل زازتبا بولسأ وه اذه اكريمأ بولسأ نإ

 يف يسايس عقوم نم رثكأ يف ةيكريمألا طورشلل اعضخيلو ءرثكأ فونخلا ءاوجأ ةراثإلو
 نإف الإو .الجأ وأ الجاع نإ ليئارسإ عم تاقالعلا عقومب لصتي امب اميس الو ءةقطنم
 ةينمالا عاضوالا لك دعبيلو ,ىلهالا هملس زكر يل سافنالا طاقتلا ةلحارم نالا شيعي نانبل

 ام وهو «ملاعلا يف ةسايس نم رثكأ هجو يف ةرجفتم ةحاس هنم لعجت نأ نكمي يتل

 ىف تادادتمالا نم اهريغو («ةينضلا» ثادحأ ةينانبللا ةموكحلا تقحال امدنع ثدح
 ىف كانه سيل هنأ ىنعي امث  لاجملا اذه ىف أطخلاو باوصلا نع رظنلا فرصب - ةقطنم
 اكريمأ نأ كلذ ىنعمف ًاباهرإ ةمواقملا تناك اذإف «ةيركسعلا ةيحانلا نم ةمواقملا الإ نانبل

 .لاجملا اذه ىف نانبل ىلع ءارمح ةطقن ليجست لواحتس

 تالضعلا ضرعو ةوقلا ةيجيتارتسا
 ام يف اميس الو ؟طسوألا قرشلا هاجت ةيكريمألا ةسايسلا يف ارييغت نوعقوتت له ©

 «ملاعلا يف تاالضعلا ضرعو ةوقلا رصنع ةيجيتارتسا ىلع موعت اهنا اك ريما ىف ةلكشملا

 تايرح مرتحت يتلا ةينالقعلا ةيعوضوملا ةيسايسلا ةينهذلا اودقف نييك رثمالا نيساجلا آو
 نأو ةيكريمألا ةسايسلل عضخت نأ بوعشلا ىلع نأ مهدنع ةلأسملا تحبصأو «بوعشلا
 يف اميس ال «ةيبوروألا ةسايسلا عقاوم دض دقعتتل اهدحو اهعم مجسدت نأو اهمزتلت
 ..امهوحنو ةيسورلا وأ ةينيصلا ةسايسلا عقاوم يف وأ داصتقالا

 لاعلا ةداق مهنأ ةملك نوددري مهنأ رابتعاب «ةطرفملا ةوقلاب ساسحإلا نإف اذهلو
 يك ريجالا ندئرلا تاباطخ يف حضاو لكشب لّثمت ام وه ملاعلا ةدايقب نوكسميو

 نواح اك ريم ذأ :نلعت لالي قنلاو .ءنآلا ع .تاريدعلا» ديم ةيكريمألا ةزاذآلا ىلوؤسمو
 لودلا هلمعتست يذلا يسامولبدلا بولسألا هيف تدقف ام ىتح اهتالضع ضارعتسا

 اهيرح يف ةداج تناك اكرمأ نأ اهعرفولو ءاهتسايس حيحصت نم اكريمأ عنمي ادعدوإ



 8 سدقملاو سئدملا

 اورجفيل سانلا ضعب قلطني اذا ؟باهرإلا اذا لءاستت نأ ًالوأ اهيلعف باهرإلا دض
 نورجففو ,تارئاطلا يف مهسفنأ نورجفي نمم اوناك ايأ ءالؤه قلطني اذامو ؛.مهسفنأ
 قم ةيساي تايقلتت كاتم نأ وأ ةعسقن ةلأاص وأ ؟غامد لسغ ةيضق يه له ؟مهريغ

 ةسارد هسردت نأ اكريمأ ىلع ضرفي امم ؟كانهو انه ءالؤه هشيعي يذلا رهقلا لالخ

 ىلع طغضلا عيطتست دقو باهرإلا دض ةيملاع برح ىلإ جاتحم نل كلذ دنعو .ةدّيج

 ةكرحل ةيسايسلا تايفلخلا ةساردل كلذ دعب غرفتتل ءباهرإلا تايلمع نم ريثكلا

 .ادحأ عفنت الو نييندملا ىلإ ءيست اهنإل ءاهل ملاعلا يف دحأ قفصي مل يتلا باهرإلا

 ةيكريمألا حلاصملا باسحل يه برحلا
 ؟ةعقوتملا برحلا تلصح اذإ ةقطنملا عضو ريغتيس له

 ىدل ةيبعش اهل نوكت نل ةيلاحلا فورظلا يف قارعلا دض ىتح ةّراح ةيركسع برح يأ
 ضبن فرعت يتلاو ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةيطنألا هل نقش ,ةيمالسإلاو ةيبرعلا بوعشلا
 دقو .ةدّقعم يه امم رثكأ ةيكريمألا ةسايسلا دقعي يذلا رمألا ةلأسملا هذه يف اهبوعش

 نأ ىرأ ينكلو رخل وة طخ قاس اففأال ةيوضز“ ابن رفع اهنخ ةذافعتلا اك رمأ لواحت

 ةلأسم يه هذه .ملاعلا ىلع ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةرطيسلا لامكتسا وه اك ريهأ ّمه لك

 ةكف ةيأ باسحلا ال ؛ةيكريمألا حلاصملا تايد ةك دما يرعاها .باهرإلا ىلع برحلا
 كلذ يف امب ملاعلا يف لودلا رثكأل ةيباهرإ لكاشم كانه سيل هنأ دجمن اننأل ؛ ملاعلا يف
 ءادنلريإ ةلكشم يهف ةيبوروألا لودلل ةيباهرإ ةلكشم كانه تناك ااذإو :ةيوروألا لولا

 هذهو هريغ الو يطسوأ قرش ال يباهرإ لمع يأل ةيبوروأ ةلود ةيأ ضرعتت مل الإو
 هلك ةلكحلل ناو تهتم تاعزإلا ةك ردح ةفماخ تيست اهنا فرق ةييوروألا لوذلا
 ةيبوروأ وأ ةيكريمأ ةسايس ٌتسروم ولف كلذل .ينيطسلفلا بعشلا ةهجاوم ين كئاسمإ
 نأ بعصلا نم نأ دقتعأ ينإف «نيينيطسلفلل ةبسنلاب - برعلا باسحل لوقن الو  ةدياحم
 ىف اهانبار يدلا هباهرإلا بيلاسأب ةكرخش كلذ نيعاوا انرعزأ ايتو افيطانخ
 :ةيكريمألا ةدحستملا تايالولا

 دبعلا رثب ةرجفتم نع نيلوؤسملا ميلستب بلاطأ
 ميلستب ًالثم بلاطم نانبلل نأ نودقتعت الأ ءباهرإلا دض ةنلعملا برحلا هذه يف 0#

 ضّرعت نم مكتحامسو ؟نانبل يف ةيباهرإ تايلمع ذيفنت اولواح نيذلا نييباهرإلا
 ؟تايلمعلا هذهل



 م ةفيزملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 دبعلا ركب ةرجفتمل طيطختلاب اوماق نيذلا ميلستب بلاطأ ينإ تلقو «كلذب تبلاط دقل
 «لامعلاو بابشلاو ءاسنلاو لافطالاو ةّنجالا نم صخش ةبملا براقي ام تلتق يتلا

 ريدم («يسياك ميلو) فارتعاب هيك ريغأ ةطح يصو .ايربالا سانلا نم نيريثكلا تثحرجو

 :كاذنآ ةيك ريمألا ةيزك رملا تازايخستالا

 ةيكاريمأ اهتايفلتخ فينا ىتلا ةيكريمألا رتجفتلا تايلمع# نع ريتك .قلإ ةبسنلاب اذكشو

 يف يباهرإ لوأك هميدقتل مارجإلاو باهرإلا نم نوراش صقني يذلا ام مث ؟ةيليئارسإو
 اريخ ةررجم تكدرت نوراش نأ اهلع اناث ةرزضم بكرا يذلا ززي» نوميتت وأ ةيناعلا
 ؟ةليئاشنو

 قوقح لثمي يذلا وه ةيكريمألا ةسايسلا عم مجسني صخش لك نأ ةلكشملا نكلو
 لوقن كلذل .سكعلا تبثي ىتح يباهرإ وه اكريمأ عم فلتخي صخش لكو «ناسنإلا

 .باهرإلا ىلع برحلا مساب ملاعلا يف نيفعضتسملا دض ةيرابكتسا برح يه

 يكريمألا بولسألا ةهجاوم يف ةرارح رثكأ هتملك نوكت نأ (ابابلا» ىلع ىنمتن انك دقو
 ديسلا نأل «ةروهقملا بوعشلا مامأ ةوقلا تالضع ضارعتسا هيف اكريمأ ديرت يذلا
 عم نوكي نأ يمالسإلا امك يحيسملا توصلل ديرنو «نيفعضتسملا عم ناك (ع)حيسملا
 عفاو: نآلو «يتاطيش رابكتمالا نأل :نيزيكحملاو رابكتشالا دض اسناد نيتعطتللا
 .ىلاعت هللا ةمحر تحن وه نيفعضتسملا
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 ةيك ريهألا ةراذألا نأ هللا لكشف قيدحت كدمحتح ديلا :نمظتلا هللا ةيآ ةخاميب هكا
 فاشتكا ىف ىتارابختسالا اهلشف ةيطغتل ةيحض يأ «ةيحض نع ثحبت

 ثنقت مرجم اقع ةينضف تسيل ةيضقلا' نأو اهتايقادنو ةزيخألا"تاحنجملا

  ملاعلا ىلعف اك ريمأ ىلع يدتعا اذإ هنأ ةيضقلا نوكت اذامل :هتحامس لواستو
 اذإ كلذك ةلأسملا نوكت ال امنيب ءاهتدعاسمل رفنتسي نأ  يمالسإلا ملاعلا ىتحو

 ةلاسع تنسنل ةلايسملا نأ دكاو ؟ىنيطسلفلا :نسشلاك لوغأ بش عا ىديعا

 .يليئارسإلا نايكلا باهرإ

 :باجأف «ةيمالسإ ةهج وأ دلب يأ ىلع ًابرح تنش اذإ اكريمأ ةدعاسم

 ةيادب ذنم «ماهتالا اههيجوتو ةلأسملا هذه ىف ةيكريمألا ةرادإلل انتعباتم ىف انظحال دقل
 اهباصن يف ةلأسملا عصي يئاضق قيقدت يف لوخدلا نود نم «ةيمالسإلا ةهجلل ,ءثدحلا
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 تناك اهنأل نيملسملا دض ةيهاركلا نم أوج تراثأ اهّنِإ لب «يعيبطلا ينوناقلاو يعرشلا
 يف يتارابختسالا لشفلا ةيطغتل  ةيحض َةّيأ  ةيحض نع ثحبلا ىلإ ةجاحلاب رعشت
 ةدحتملا تايالولا ةقيرط يف ظحالن نحنو «هتايعادتو ثدحلا اذه تايفلخ فاشتكا
 ةيروطسأ ةيصخشك ندال نب ةماسأ ميدقتو «برحلا ىلع برحلا نالعإو فلاحتلل
 يوأي» هنأ رابتعاب عقوم نم رثكأ ىلعو ناتسناغفأ ىلع موجهلا ىلإ ةوعدلاو ,ةمخض
 هل ةقالع ال يمالسإ عقوم نم رثكأ فاعضإل ةيكريمأ ةكرح لئمي اذهف ««باهرإلا

 يف ةيكريمألا ةسايسلا ةضراعم ىلع موقت هتقالع ّنكلو ءيساسأ لكشب باهرإلاب
 ْ :ةيياسلاةلادملاب لمكان ىف :انينن الو: يروا قرت نع اهطغتع

 ,ةيئاضقلا ةقيرطلاب هتيرج تبثت مرجم باقع ةيضق تسيل ةيضقلا نأ دقتعن نحن كلذلو
 نأ دجن اننإف اذهلو .يسايس ططخم نم رثكأ ذيفنت اهلالخ نم داري ةلأسم يه لب
 ىلع برحلا» يف فلاحتلا مساب ةيكريمأ ةمجهل نوضّرعم مهعقاوم يف نيملسملا
 ريذحت انيلع نأ انيأر اذهل .ساّئلا اهب عنتقي نأ نكمي ةينوناق سسأ ةيأ نود «باهرإلا
 :ةيلروسملا مهلمصو كلذ نس نولعملا

 وأ ةلود طرّوت ىلع ةّيسح ةّلدأو تاتابثإ كانه ناك اذإ :عجرملا ةمالعلا ةحامس
 هذه نم مكفقوم وه ام ,ةدحتملا تايالولا ىلع تاءادتعالا يف ةّيمالسإ ةهج

 ؟ةلاحلا هذه ىف ةيغال ىوتفلا ربتعت لهو ؟ةلأسملا
 اهات للا ةينللوأ ةلوقلا هله. هسا :تايآلوراو نه ةلايلا هذه نأ دعت
 تايذلولا دعاس ةركلتسلا عي اذا كلو هرفايلكملا هيب ةناووكاولا "كف اذإ داني
 ةدعاسم ليئارسإ دعاسُت ةدحّتملا تايالولا نإ :لءاستن ائّنِإ «لاجملا اذه يف ةدحتملا

 لودلا ْنِإف كلذ عمو «ينيطسلفلا نعتشلا .دض اهنشت يتلا ةدابإلا برح يف ةقلطم

 ال ةرعد دجن مل ؟يليئارسإلا باهرإلا اذه ةهجاوم ىلع نيينيطسلفلا دعاست ال يوعألا
 بسلا ةةيعاسل عفر ملوك هيا: الو نوسلا ا ايكيور لو يبوروألا داحتالا نم
 ىلع يدتعا اذإ هنأ ةيضقلا نوكت اذامل !؟ىليئارسإلا باهرإلا نم هذاقنإو ينيطسلفلا

 ىلع يدتعا اذإ امنيب اهتدعاسمل رفنتسي نأ هنم يمالسإلا ىتحو ملاعلا ىلعف اكريمأ
 نإ ؟هتدعاسمل ملاعلا قلطني نأ يرورضلا نم سيلف ينيطسلفلا بعشلاك لزعأ بعش
 يأ ىف نييندملل ءىست ةيباهرإ تائف كانه تناك اذإ «هاجتالا اذه يف كرحتت ةلأسملا
 نأ اّمُأ ,ةصاخلا هلكاشم ةجلاعمل هرمأ ربدتي نأ يبرعلا وأ يمالسإلا دلبلا اذه ىلعف ِدلب



 .نادجولا الو لقعلا هلبقي ال قطنم اذه نإف ةدحتملا تايالولا ةدعاسمل ملاعلا رفنتسي

 ةكراشم ىلع نوقفاوت الأ ءباهرإلا ةبراحم ّيلود فلاحت كانه ناك اذإ امعو ©
 ؟هيف نيملسملا

 لودلا ىلع طغضت ىربكلا لودلا نأ فرعن انّنإو «فلاحتلا اذه طخ مهفن ال اننإ
 ةّيضق تسيل ةلأسملا نإ «ثلاغلا ملاعلا لودو ةيمالسإلاو ةيبرعلا اصوصمخخو ىرغصلا
 نم ةمّدقملا ةعبسلا طورشلا ىف هانظحال ام وهو «فلاحتلا اذه ضرف اهنكلو فلاحت

 !!كلذ ريغو مكبقاعنو مكلزعن فوسف الإو انعم اونوكت نأ اَمِإ اهنمو «لودلل اكريمأ
 لكاشملا لكل ةقيقد ةيعوضوم ةساردلو ةيلودلا ةيعرشلل عضاخلا فلاحتلا سيل بولطملاف
 نإ لب. «فلاحتلا اذه بابسأب دخأت نيح كلت وأ ةلودلا ةذهل لص :نأ نكمي ىلا
 بعشلا يمطكو ايد اوفس داق اديس ةداعرب لجأ رين وسلا تايآلولا نأ ةدحفلا
 ةلأسملا َّنَأ دقتعن نحنف اذهلو (ةينمألا ةنازنزلا هذه 5 هلك ملاعلا لاخدإ ديرت - يك ريمألا

 ملاعلا يف يباهرإ عقوم نم رثكأ دعاست اكريمأ أ نأل «ملاعلا يف باهرإلا ةبراحم تسيل

 هك ريمألا ةلوذلا ةيه ةداعتبا يه ةلأسملا َّنِإ لب ؛ينريهصلا نايكلا باهرإ امّيس الو

 حلاصملا وأ لا ةسايسلا ضراعيو هسأر عفري نأ ملاعلا يف دحأ عيطتسي ال ىتح

 .كانهو انه باهرإلاب مهّتِيس هّنأل ءبوعشلا حلاصم باسح ىلع موقت يتلاو ةيكريمألا

 نم نوريثكلا اهيف طقس يتلا تايلمعلا هذه ركنتسي قيمع ّيسايس يعو ىلإ وعدن انّ

 ىلع بوعشلا اياضق رداصي ال هسفن تقولا يف هنكلو «ملاعلا ءاحنا رئاس نم نييندملا

 .ةدحتملا تايالولا ةبيه باسح

 ةادغ مكتحامس نع رداّصلا فقوملا عم مويلا ىوتف ضراعتت الأ :هتحامس لئسو
 ٍ ؟كرويوينو نطنشاو تفدهتسا يتلا تاريجفتلا
 لازن ال اننأل «تاريجفتلا هذهل انراكتتسا نيبو ىوتفلا نيب ةافانم َةّيأ كانه سيل :باجأ

 نأ نكمي ىتلا تاريجفتلا ركنتسن امك دغ دعبو ًادغو مويلا ةلصاحلا تاريجفتلا ركنتسن
 انيذ كمي ىلا تااريجفتلا نك“ لازت الوب اك ركدعنا انتا فر كانا ىف لدعم
 ال نوملسملا اهنأ «لوفت انكلد نين طتسلفلا دنن ةيعرمألا نسأل قرا

 ًايوكسم ًادرشنم ًاعئاج ابعش دعي يذلا ناقفألا4 لسع نعش برص نلغ اكريمأ اودعاست
 بعشلا يف اهتالضع بيرجت لواحت اكريمأ نآل (ةملكلا ينعم لكب ديرشتلاو ةنضقلاب
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 ىتلا ةيلودلا ةبعللاو هيلع رطيسملا مكحلا لالخ نم هتلكشم شيعي يذلاو سئابلا ىناغفألا
 .بناج لك نم هرصاحت لازت ال

 لواحت لب :مكلكاشم لح يف مكدعاست ال اكريمأ َّنِإ نيملسملل لوقن نأ ديرن اننإ

 بعشلا اذه ىلع اهطغض يف اهودعاست الف ءاهحلاصم باسحل مكلكاشم لالغتسا

 .مهريغو نييباهرإلا يوأي هنأ ةجحب بعشلا كاذو ملسملا

 اياضقلا لك ةرداصم اهل ديرأ يتلا ةيضقلا راسم حححصت نأ ديرت ىوتفلا ّنإف كلذلو
 .كلذ ىوس امو تاريجفتلا هذه راكنإ مساب ةيكريمألا ةسايسلا ةضراعم يف ةيسايسلا
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 ديلا عجبا ةمالعلا ةحامسل يمالعإلا بتكملا م انقفتا لوليأ نم لوألا يف

 هراكفأب انعم قرشيل ةليللا هتحامس ةلالطإ نوكت نأ هللا لضف نيسح دمحم

 ّنكل «يمالسإلاو يبرعلا نانبل اهب رمي لئاسم لوح ةداعلاك ةريبكلاو ةينغلا

 .ديسلا ةحامس عم شاقنلاو ءاقللا

 ؟باهرإلاو مالسإلا نيب ةقالع نم له

 ؟داهجلا ىلإ ةوعدلاب قحلا هل نم -
 ؟ريفكتلا رايعم وه امو

 ؟رافك دوهيلاو نويحيسملا لهو

 ؟ةيلودلا تاقالعلا يف ديدج نازيم كانه له

 ؟يرجي ام ءوض يف نانبل نيأ -

 وحن عيرستلا هنا نع فرج ان لغو ؟حبصأ نيأ ةيملسلا ةيوستلا راسم

 :ةيوستلا وت نأ راجتفتالا

 .مناغ ليسرم هرواح 8:1 م ةلباقم



 دبعلا رئب ةرجفتمل نيططخلا ميلستب بلاطأ
 تايالولا اهتعضو يتلا باهرإلا ةحئال ىلع مكمسا دورو نع ضعبلا ثدحت ط#

 ؟مكفّرشي مأ مكفيخي اذه لهف  طالبنج ديلو ديسلا راشأ امك  ةدحتملا

 وه ةيكريمألا ةنيايسلا ضراعي نم لك نأب ؛باهرإلل اكر يمأ موهفم ىلإ قلطنن امدنع
 قوقحلا اهتهجاوم يف ةيكرمالا ةسايملا نظراغأ يأ «بقللا اذهب فرشتأ ينإف «يباهرإ

 هسفن تقولا يفو «هتقادص ىلإ وعدأو يك يمألا بعشلا مرتحأو ءاهح لاصمو بوعشلا

 يف ةيكريمألا ةيزكرملا تار ابختسالا لقألا ىلع ءهب تماق ام يف باهرإلاب اكريمأ مهتأ
 ةنجألاو لافطألا اهيف لتق يتلاو 219488 ةنس دبعلا رئب ةرجفتم يف يلايتغا ةلواحم
 تارابختسالا ريدم ةميرجلا هذهب فرتعا دقو .بابشلاو خويشلا نم لامعلاو ءاسنلاو

 ءارفسلا ضعب عم عوضوم لا اذه ذيفنتل هطيطخت يف (يسياك ميلو» 0 ةيزك رمل

 0 ةلأسم ريثت تناك اذإ اك ريمأ "نإ تلق نقل نيناسللا نيلؤؤسملا ضتيو ةكيوعلا
 ليست نأ اهوعدأ ينإف ,ةلحرملا هذه يف ةيك ريمألا تادنجألا يف باهرإلاب نيمهتملا ميلست

 ثادحأل ٌةهباشم اهثادحأ تناك ىتلا دبعلا رثب ةرجفتم ىف باهرإلاب نيمهتملا نانبل

 .اياحضلا ددع يف قرافلا عم «يملاعلا ةراجتلا زكرم ريجفت يف اكريمأ

 يسياك ميلو تافارتعا

 ,دبعملا رئب ةرجفتم يف .يسياك ميلو فارتعا ريغ ىرخأ ةيمسر تاتابثإ مكيدل له

 ؟اهب ةرشابم اكريمأ طروتو
 ميلو تاركذم يف رشن امو «تسوب نطنشاولا» هترشن ام الإ ةرشابم تاتابثإ كانه تسيل

 يأو «ةيكريمألا ةيزكرملا تارابختسالا يف مرهلا ةمق لثمي هنأ يعيبطلا نمو «يسياك
 !ةيكريمألا ةيركرملا تارابختسالا ريدم :فارتغا نم ةيمسر رثكأ :قارتغا

 ةميدق رتافد

 ديسلا اهميلست ةينانبللا ةموكحلا نم اهبلط تددج اكريمأ تناك نإ تدكأت له ا
 ؟اهتعضو يتلا اكريمأ ةحئال بسح هللا لضف نيسح دمحم

 مدق ام يف يمسر لكشب يمسا حرطي مل هنأ «ةقيقد اهنأ نمضأ ال يتلا يتامولعم قفو
 .ةميدقلا رتافدلا نوديعتسي اوناك امبر نكلو «نيينانبللا ىلإ

 ؟يمسر ريغ لكشب مسالا اذه حرط له
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 ًايباهرإ تسلو يناسنإ انأ
 ؟فدعلاب سيلو .طقف ةملكلاب نويباهرإ متنأ له 5

 مالآ لك عم لعافتأ نأ ّدب الف ًايناسنإ نوكأ امدنعو «يناسنإ يننإ ءاياهرإ تدهن
 يتيناسنإ 3 «ملسم ريغ مأ انانمع قاكأ ءاوسو «يبرع ريغ مأ ًايبرع ناكأ ءاوس «ناسنإلا

 اميس الو «ىربكلا لودلا نأ ربتعأ ينإف كلذلو رخألا ةيناسنإ يف شيعأ نأ يلع ضرفت

 يفو (ةيرحلا نع مقداإ مساب هتيرح طاقسإب ناسنإلا ةيناسنإ طاقسإ ىلع لمعت اك ريمأ

 بلاطت يتلا اكريمأ نع ثدتأ نأ يننكمي فيكف «ةددعتم نيران تحت هحلاصم ةرداصم

 ةيريدتلا ةحلسألا فلتخمب اهدوزتو ليئارسإ يطغت اكريمأ ىرأ انأو «ناسنإلا قوقحب

 ةيلمعب موقت ليئارسإ نأ نع تدك !؟ينيطسلفلا بعشلل ةدابإلا ةيلمع يف كدحتتل

 .ةيكريمالا ةحلسالا لامعتسا نيناوق قرخت مل ليئارسإ نأو «سفنلا نع عافدلا

 باهرإلاو ليئارسإو اك ريمأ
 ةيبرغلا ةفضلا يف لقألا ىلع نيينيطسلفلا ٍيضارأ تلتحا ليئارسإ نأ فرعن امدنع اننإ
 سدقلا نأ ررق امك «ةلتحم ضارأ اهنأ نمألا سلجم رّوق نأ دعب «يضارألا هذه .ةزغو
 هدر الو ءاهيلع عزانتم ضارأ اهنأ نع ثدحتت اكريمأ تدخأ . .ةلتحم ضارأ ةيقرشلا

 ةحلسألا هك ليش ند رتمإ نا ترن نهرا لذات ةلوزث حن لفارس نأ اكريمأ
 تريلا مالقو نيناعسسلا فرجت ةةريمكلا هيو رك ىو الإ دعس ال علا ةنك ريمألا

 قللذ لدم الوب (يموكش يسر رارتب :نطنازللا لاهور «نيددلا لكتتو ءاهلهأ درشتو
 وعدت هر نإف «ةيداهشتسا ةيلمعب يداهشتسا ماق اذإ نكلو !ةاسأم ةيأ  دحأ رظنب

 اكريمأ ربتعت ال يذلا تقولا يف «يباهرإ لمع اذه نأل رومألا مئاظعو روبغلاو ليولاب
 .اميشوريه ىلع ةلبنقلا تطقسأ امدنع ةيباهرإ اهسفن

 رايخلا نيينيطسلفلل كرتت مل ليئارسإ

 اهيف طقسي يتلا نيطسلف يف تايلمعلا لهو ؟راحتنالاو داهشتسالا نيب قرفلا ام د8
 ؟ةيداهشتسا تايلمع ىه ءايربأ

 شيعي وهو هنطو دقف يذلا بعشلا دض لتحمنا برحو «لتحنلا دض برح نيطسلف يف
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 نع عافدلا يف نيينيطسلفلا ديب كانه نكي ملو ؛ليئارسإل اكريمأ اهتمدق يتلا ةيكريمألا
 نييليئارسإلا نإف اذهلو «ةراجحلاو فيفخلا حالسلا الإ ؛لتحملا ىلع طغضلا يفو «مهسفنأ

 ةنازنز يف ةدابإلا ةيلمعو يفارغجلاو يداصتقالا مهراصح يف نيينيطسلفلا اورشح دق

 برح نم وحنلا اذه ىلع اورطيسي يك نيينيطسلفلل حالس يأ كانه نكي ملو «ةيوازلا
 رعشتل ؛يليئارسإلا يندملا عقاولا يف ةرجفتمو هتوقوم لبانق ىلإ اولوحتي نأ الإ ةدابإلا
 ليئارسإ ةموكش ناعش»نأو مالا ايدك أل ينيطسلفلا بعشلا دض اهبرح نأ ليئارسإ

 «ىرخأ ةظحالم عم «يعقاو ريغ راعش وه يليئارسإلا ناسنإلل نمألا ءاطعإ يف ةيلاحلا
 وه ٠ ةينيطسلف أضرأ رداص وأ ينيطسلف تيب يف نكس يدوهي لك نأ ربتعن اننأ يهو

 وأ هنم هدرطتو ناسنإ تيب لتحت نأ باهرإلا عاونأ أ سنن رصيف ةنبآل :يناعراو تراحم

 يدوهي لك نأ ربتعن كلذلو ءاهيف ءانبلاو اهرامثتسا نم هعنمتو ناسنإ ضرأ رداصت نأ
 .نيرخآلا ضرال هلالتحاب يباهرإ هنال طايتحا يدنج وه ةيدوهيو

 لالتحالاو دوهيلا

 ؟كلذك سيلأ ,نيطسلف يف دوهيلا نع ثدحتن نحن ©
 نوينيطسلف نونطاوم ءالؤهف ١514/8 لا لبق نيطسلف يف اوناك نيذلا دوهيلاب فرتعن نحن

 يفعل نأ ؛مهيلع ام مهيلعو نيملسملاو نييحيسملا نم نيينيطسلفلا نينطاوملل ام مهل
 ىلع رضحتملا ملاعلا اهضرع ول (ةلأسم ريثأت تحت ملاعلا ءاحتأ رئاس:نف اومذق نيذلا
 ةنس فالأ ةثالث لبق بعش شيعي نأف (ةيرخسلا ىلإ وعدت اهآرل هيدل يفاقثلا نادجولا

 ذنم ضرألا هذه يف نيميقملا لعجتو ضرألا هذه يف ًاقح بعشلا اذهل لعجتل ضرأ يف

 .يراضح قطنم يأ اهلبقي ال ةروطسأ هذهف وانعم ةكبلا قالا

 ةيركسعلا تارورضلا
 نيطسلف يف يدوهي لك لتق ةيلح  ديسلا ةحامس  مكمالك نم مهفأ له

 ؟ةلتحما

 دوهيلا ضعب نوكي امبرف «درابلا مدلاب يدوهي لك لتق ليلحتب ىوتف نع ثدحتأ ال انأ
 برح كانه نوكت امدنع :لوقأ نكلو ةةررلكمدلا هذه ريثأت تح نيعفاولا نيشسوشغملا نم

 لك رربت امك ًامامت ,نيطسلف يف ثدح ام ربت دق ةيركسعلا تارورضلا ةعيبط نإف
 .ةيركسعلا تارورضلا وعدت امدنع كانهو انه نييندملا طوقس نم ثدحي ام بورحلا

 يف برحلا سيقت نأ عيطتست ال كنإف كلذلو «ةيناسنإ ريغ اهتادرفم ةعيبط يف برحلا نإ
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 هذه له ةيضقلا نأل ,نكمي ال اذهف «رتمتنسلا ساسأ ىلع يناسنإلا قطنملاب اهتادرفم
 فس ني ع املا يلو را محتمل

 ةيراحتنا مأ ةيداهشتسا

 ؟ةيراحتنا وأ ةيداهشتسا تاّيلمع وه اكريمأ يف ىرج ام ْنأ نودقتعت له ا
 :طيسب ببسل ةيداهشتسا تسيل
 ةكرعم ةحاس يف تناك اذإ اميف يه ةيهقفلا ةيحانلا نم ةيداهشتسالا تايلمعلا ند :ًالوأ

 تابلمنلا طم نع تردلا هده هك دع تققؤتر «ايمايسو اناعنإ ةلويغب ةيغرف

 نأب ودعلا لتقت وأ عودعلا كلتقيل ودعلا لتاقت نأ نيب قرف كانه سيل هنأل «ةيداهشتسالا

 نمف برحلا ةحاس ىف قلطني امدنع يدنجلا نال ءامامت برحلا ةيلا هذه ..كسفن لتقت

 هلا ار اتا كتيسنل هدهو املا هيلا لم فرك ذاق مرو لكان د" عتيق وغيبطلا
 اذه يف قرف الف رخآلا ديب رحتنت وأ كديب رحتنت نأ راحتنا ةيداهج ةيلمع لك تناك
 ىنعملاب برحلا ةرئاد يف تايلمعلا هذه لثمب مهلتقت نيذلا ءالؤه نوكي الأ :ًايناثو .ماقملا
 .كاذ وأ اذه دصقت نأب كلذ دمعتت نأ نود مهلتقت نأ هيف كيلع برحلا ضرفت يذلا

 نيذلا تارئاطلا باكر ةيادبلا ىف انهجاو اننإف ؛«تاريجفتلا ةلأسم انهجاو امدنع انّنإ

 تلا را اوي يس قلل كل «ةفلتخم تايسنح نولذمي
 ةسايسلل 'قيضراعم. مهتم نويكر يمآلا وكي دقو ةنكر يمألا ةساييسلاب ةقالغ:ةيأ + ةيكرمألا
 الو" ىلع طرف نأ فلدلف ةتايعلا هدو توليش نيتك يملا 5 نييل هنألا ةيكريمألا

 جتحت ىتح «يملاعلا ةراجتلا زكرم مدهتل ةرججفتم هتوقوم لبانق ىلإ اولّوحتي نأ باكرلا
 عم «ةياغلا ةعيبط عم بسانتت ال ةليسولا هذه نأ ربتعأ يّنِإ ءاهناوفنع طقستو اكر يمأ ىلع
 لصتم ناونع يسايسلا ىنعملاب هل نوكي دق يملاعلا ةراجتلا زكرم نأ :يهو ىرخأ ةظحالم
 رئاس نم يملاعلا ةراجتلا زكرم يف نودجاوتي نيذلا نكلو يك ريمألا ناوفنعلا طاقسإب

 م ل لل

 .ًاليصفتو ةلمج

 ىضارتفا لاؤس

 يب ريغ تارئاطلا تاك نيك تأ انضرف ول :لوألا «نايضارتفا ن نالاؤس يدل ل
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 ؟ةيداهشتسا ةيلمعلا هذه لهف «ةيكريمألا ةسايسلا ىلع نيقفاوم
 ةقفاوم 00 نإو 6 ماا اكريمأ نإ يسرد نايب 0

 ةهج يأ نم ضوفرم لالتحالا
 ول  لاؤسلا اذه ىلع ينرذعاو  ةلتحما نيطسلف ةلأسم ىلإ ةدوعلاب ءانضرف ول ©

 ؟اضيأ مهلتق نوزيجت لهف ءنويحيسم مه نيطسلفل نيلتخما ّنأ انضرف
 وأ اذه لتقت نأ ةّيضقلاو ةلأسملا تسيلف «ةقيرطلا هذهب حرطت ةلأسملا نأ دقتعأ ال انأ
 ءاوس ؛مارح بصغلا نإ انلوقف نيرخآلا تويب اولتحا دق نوملسملا ناك ول ىتحف «كاذ
 ةفاحصلا يف لاؤس ىلإ هجو دقلو ..ًادحلم وأ ًايدوهي وأ ًاملسم وأ ًايحيسم بصاغلا ناك
 ةلود ليئارسإ كتحيبصأو مالسإلا يف اولخد دوهيلا نأ انضرف ول هنأب ةليوط ةدم ذئنمو
 لتحي نأ ملسملل زوجي ال هنأل ةياهتملا نوب اوجرخلا لوقأ :تلق ؟لوقت اذامقف ةيمالسإ

 .هاضر نود ملسملا تيب

 شاع امك دوهيلا شاع دقف «هتيدوهيل هلتقتف يدوهيلا اذه ىلإ رظنت نأ تسيل ةيضقلاف
 مهيلع طغضي ملو دحأ مهرداصي ملو «ةيمالسإلا ةقطنملا يف نيملسملا عم نويحيسملا
 ثدح امو «ينيدلا حماستلا وج يف شيعت ةلأسملا تناك لب ؛مهنيد نع اوعجارتيل دحأ
 «كلذ نم رثكأ مهنيد لهأ نم نيملسملا ىلع ثدح امر ,دوهيلا وأ نييحيسملا ىلع

 .كانهو انه شيعت يتلا ةدّمعملا عاضوألا ةعيبطل

 ةلأسملا نإ ؛ىهقملا وأ تيبلا اذه ىف هلتقتل اذه ىلإ ىتأت نأ تسيل ةيضقلا َّنِإ لوقأ يّنإ
 نمألا لتقي نأ دصقي امنِإ ءكاذ وأ اذه لعقي نأ يداهشتسا ٍّيأ دصقي ال ًابرح كانه ّنأ
 كا 000 يئانغل نيينيطسلفلا نمأ لك 0 0 نالوا < نيتارسألا

 :ندال نبو نابلاط نع فلتخأ
 ؟ناقرتفي نيأو ندال نب ةماسأ عم هللا لضف نيسح دمحم ديسلا يقتلي نيأ ا
 امدنع ينكلو .دوصقملا لجرلا راكفأ ليصافت لوح ةفرعملا نم ريثكلا كلمأ ال ينأ عقاولا
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 اذه عم فلتخأ ينإف «نابلاط ةكرحل مالسإلا مهفا يف يركفلا طخلا مزتلي هنأ ظحالأ

 ميهافملا ةقارشإ لمحي ال جهنم هنأ ىرأ يع ءًأدج ريبك لكشب يركفلا جهنملا

 ةقيرطلا نأ روضصتأ يننأل ا. .ةأرملا عوضوم يف امس ال «يناسنإلا بئاجلا يف ةيمالسإلا

 ةيمالسإ ةءاسإو ةأرملل ادايرهما لمت ندال نب ةماتبأو «نابلاط ةكرح اهب كرحتت يتلا

 اهقح نم ناو «يناسنإلا ىنعملا يف لجدلاك ةأرملا نأ ربتعي يب مالسإلا ّنأل ءاهل ةيناسنإ

 ةأرملا تناك اذإو «لجرلا وه امك ًأمامت «ةيناسنإلا اهتاقاط لك رججفتل ةايحلا ىف قالطنالا

 قالجألا لب قارا ىلع ةضورفم ةييرض تسيل قالخألا نإفا ةقالخبأ طئاوضأ عضخت
 ًاعم ةأرملاو لجرلل

 تريثأ ىتلا ةجبضلا ةلأسم يناءاناوجال ارق يرعب ا ريتك ىلع نول ال امن
 عمتجمل اب قلعتي امب لقألا ىلع «ةيمنصلا لثمي ال هنأ انيأر دقلف : ءاذوب لاثمت ميطحت لوح
 .ناتسناغفأ يف دوجوملا ملسملا

 هعم قفتن نحنف «بوعشلل اهداهطضا يف ةيكريمألا ةسايسلا طخمل ندال نب ضفر يف امأ

 .بولسألا ىلع قفاون ال اننكلو ءأدبملا يف

 ثلا طخ

 اذهو ءاهراكفأ يف ًاباهرإ سرامت اكريمأ نأ نم «ةعمجلا ةبطخ» يف هوتركذ ام له ©

 ريغ ًاضيرحت لثمي ,يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا ىلع يداصتقاو يسايس باهرإلا
 ْ ْ ؟نييكريمألا دض رشابم

 ةلوذ ةيآ نإ لوقت مدفع اهنأل «بوعشلا ىلع ضيرحت ةيلمعب تماق اكريمأ نأ روصتأ ينإ
 بقاعتو لزعتو ءأيداصتقا بقاعتو ًايداصتقا لزعت فوس فلاحتلا اذه يف لخدت ال

 نإف ؛كلذ ىلإ ام وأ باهرإلل ةمعاد اهنوكب وأ باهرإلاب اهماهتا نكمملا نم وأ ءًايسايس
 ىلع ةيسايسلاو ةيداصتقالا اهتالضع ضرع ىلإ ةفاضإ حضاو يضيرحت لمعب موقت اكريمأ
 نأ امإو انعم اونوكت نأ اّمِإ :لوقيل شوب يكريمألا سيئرلا فقي نأ ىنعم امف .ملاعلا
 يف اكريمأ عم نوكن ال نأ :ثلاث طخ كانه نوكي ال اذاملف «باهرإلا عم اونوكت
 اهسفن اكريمأ ربتعت اذاملو ؟باهرإلل انموهفم بسحب باهرإلا عم نوكن ال نأو اهتسايس
 برحلا اكريمأ نلعت اذاملو .ةلأسملا يه هذه ؟ءايشألل هترظنو هتسايس يف ملاعلا ىلع ةمّيق
 يهو تاريجفتلا ةيلمع يف مهعولضب هعم نمو ندال نب مهتت اهنأ دّرجم ناتسناغفأ ىلع
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 نأ يكريمألا ةيجراخلا ريزو لوقك :كلذ ىلع ةعطاق ةلدأ انيدل تسيل هنإ لوقت لازت ال

 ةيرجب ًامهتم ملست نأ ىرخأ ةلود نم ةلود بلطت نأ ىنعم امو ؟لوألا هبتشملا وه اذه

 دب الف «يكريمألا قطنملاب ذخأت نأ اندرأ ان انضرف ولو ؟اهئاضق بسح همكاحتل اهدض

 يافا رع قتلا عطقلو اهملست نأ اكريمأ نم بلطت نأ يف قحلا كلمت نأ ةلود ةيأل

 هلبقي ال رمأ اذهو ءاهدنع همكاحتل مهتما اذه اهملست نأ نيمهتملاو نيمرجما ميلست

 اهءاضق ةلود لكل نأل ءاضقلا نت. ىلع ةضاخلا لودلا 0 لك اكريمأ نإ .دحأ

 ًابولطم رصم وأ ناتسكاب وأ ناتسناغفأ نم مهلا نكي نأ لطب اذالو وماتت

 ؟اكريمأ يف ةمكاحملل

 ناتسناغفا ةموكح ىلإ مدقت نأ اكريمأ نم بلط دقل ءأطخلاو باوصلا نع رظنلا عطقب
 «كلذ لبقت مل اكريمأ نكلو .كلذ ىلع همكاحتل ندال نب نيدت يتلا تاتابثإلاو ةلدألا

 بجي اكريمأ ىلإ ةءاسإلا نأو ءلودلا لك قوفو نيناوقلا لك دض اهسفن روصتت يهو
 هما دعا ةردير ال نأ ويف قلبت ف نلإ اك ريمآ ةءاسإ كلو ءايلمخحت ملاعلا ىلع

 تفبعلل :يمالسإلا موهفملا
 موهفملا نوددحت فيك .يمالسإلا ملاعلا يف ايلعو ىربك ةيمالسإ ةيعجرم مكفصوب
 ؟فنعلل يمالسإلا

 ىلاعلا يف اهلك تاراضحلا يف يناسنإلا موهفملا هسفن وه فنعلل يمالسإلا موهفملا نإ

 ءاوس رخآ ناسنإ يأ برضي نأ ناسنإلل زوجي ال ثيح «ةيدرفلا بناوجلا نم أدبنلف
 زوجي الو ءكمتشي وأ كّبسي نم برض زوجي الو ءببس نود نم ءال مأ ًادلو ناكأ
 00 «سفنلا نع عافدلا تالاح يف الإ هحرج وأ هلتق وأ ناسنإ يأ برض كل
 .سفنلا نع عافدلا ةلاح يف الإ ناسنإ يأ لاتقب ءدبلا كل

 امف «طباوض وأ طورش نودب داهجلا ةملك قلطي مالسإلا نإ نودقتعي نييبرغلا ضعب نإ
 يف نولتاقت ال مكل اموإ» ««مكنولتاقي نيذلا هللا ليبس يف اولتاقوؤ» :ةملكلا هذه يه
 انتءارق قلطنم نإف كلذل ؟#ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقوإ» #..نيفعضتسملاو هللا ليبس

 مل نيذلا نع هللا مكاهني الإ :ىلاعت  هلوق وه نيملسملا ريغ عم ملسملا عمتجملا لماعتل

 بحي هللا َّنِإ مهيلإ اوطسقتو مهوربت نأ ,مكرايد نم مكوجرخي ملو نيدلا يف مكولتاقي
 اورهاظو مكرايد نم مكوجرخأو نيدلا يف مكولتاق نيذلا نع هللا مكاهني امنإ ,نيطسقملا



 ىو ةفيزملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 نأ هقح نم ناسنإ وه كنيدلو كل ملاسم ناسنإ لك إف .«مهولوت نأ مكجارخإ ىلع

 داهجلل ةوعدلا

 يرورضلا نم ؛باهرإلا عوضوم يف يناثلا فيرعتلل لاقتنالا لبقو ءانه نم ًاقالطنا ©
 تاوعد نأ اميسال ,داهجلا نالعإ يف قحلا هل نم :مكتحامس نم فرعن نأ اد

 ناتسناغفأل ةيكريمألا تاديدهتلا ىلع اد ةريخألا ةرتفلا يف تددرت دق ةدع

 0 هر

 «ملاعلا يف ا سيئر 9 ًامامت م نيرخألا ىلع برحخلا نلعب يف قحلا كلمي يذلا وه

 .ةلودلل يعرشلا ىنعملاب ةيمالسإ ةلود دوجو مدع تالاح يف اَمأ

 رابكتسالا ىلع برحلل ةوعد

 ؟مويلا ةيمالسإ ةلود ناتسناغفأ له اوفع :اعطاقم ©

 قلطنت امنإ ؛ةيلمعلا ةيعقاولا تايلآلل يذيفنتلا ىنعملاب نآلا قلطنت ال داهجلاب ءاتفإلا ةلأسم نإف

 اف .رابكتسالاو «رامعتساالا ىلع برح كانه نوكت نأ ةرورض ىلإ ةفداهلا تاوعدلاك

 مالسإلا ىلع ًابرح كانه نإ نوملسملا اهيأ :اولوقي نأ اودارأ داهجلاب اوتفأ نيذلا ءاملعلا
 برحب برحلا هذه ةهجاومل دادعتسالا مكيلعو مهنمأو مهتسايسو مهداصتقا يف نيملسملاو
 هذهب طيحت يتلا ةيعوضوملا فورظلا ةعيبط بسحبو يه داهجلا تاوعد ٌنِإف اذهلو «ةلئثامم

 يف ىوتف ىلإ جاتحت ال سفنلا نع عافدلا ةلاحو «ءسفنلا نع عافدلا ةلاح لثمت تاحورطلا

 ةيلمع نأ دجن اذهلو «كتيب يف تمجوه اذإ كسفن نع رشابملا كعافدك ًامامت «ماقملا اذه
 .سفنلا نع عافد ةلأسم يه رامعتسالا ىلع ةروثلاو تايروتاتكيدلا ىلع ةروثلا

 ةيعرشلا طوطخلا ةعيبط سانلل ددحي ىوتفلا ةيعرش كلمي يذلا دهتجملا نأ ؛كانه ام ةياغ
 ةهجاوملا طخ يف مهتكر حل

 0 ىو شوب ىوتف نيب



 ةلاح يف نوكأ نأ قحلا يلو «سفنلا نع عافدلا ةلاح يف هنإ لرقي يناغفأ بعش

 ؟داهجلا

 نأ يكريمألا شيجلا وأ ءاكريمأ هتمجاه اذإ يناغفألا بعشلا قح نم نأ يعيبطلا نم
 ضرختست يهو (داهج» ةيلمعل اهسفن دعت نآلا اكريمأ نإ :لأسأ يننإو ءهسفن نع عفادي

 نأ اودار أ اذإ مهريغ وأ نييناغفألا نيملسملا ىلع ذخؤي اذاملف ءاهئادعأ لك دض اهتالضع

 ضراعت ةعامج دوجو درجمبو ؟هيف اكريمأل ّقح ال يذلا يكريمألا موجهلا اوهجاوي

 تالا نيناغفألا عنتقي نأ نود - ةيضرفلا ليبس ىلع اكريمأ قح يف مرجت وأ اكريمأ
 امك :مهسفنأ نع اوعفادي نأ يسيئرلا مهقح نأ يعيبطلا نمف «لاجما اذه يف ةيكريمألا

 ىلع برحلا نلعت نيح «سفنلا نع عافدلا نم ًاعون سرامت اهنأ نآلا اهسفن اكريمأ ّدعت
 رمألا ةياغو ؟نيفرطلا نيب قرف يأف ءاهفدهتسا دق اهرظنب باهرإلا نأل « ءراعلا ىتءواعرالا

 .(ًامستبم) شوب الملا اهقلطي ةيكريمألا داهجملا ىوتفو «رمع الملا اهقلطي داهجلا ىوتف نأ

 يئادتبالا داهجلل ىوتف كانه سيل
 ةيمالسإلا ةيروهمجلل ًاسيئر نوكي دق داهجلا ةوعد قالطإ كلمي نم نإ متلق 9

 ؟داهجلل ةوعدلا قالطإ ةيعرش كلمي نم رخآ بناج نمو ؛ةيعرشلا
 يئنماخلا يلع ديسلا وه ناريإ يف ةيمالسإلا ةيروهمجلل يعرشلا سيئرلا نأ يعيبطلا نم
 نع ردصت مل :حيضوتلا ديرأ ةلأسملل يتشقانم يف يتكلو .داهجلا نلعي نأ هناكمإب يذلا

 ام لكف «ملاعلا براحيو فيسلا ملسملا لمحيل داهجلاب ىوتف ةيمالسإ ةيهقف ةطلس ةيأ
 نم اهريغ وأ ءزيلكنإلا دض ١57١ ةنس قارعلا يف ءاوس ثيدحلا رصعلا يف ردص
 وأ ربكتسملا وأ رمعتسملا مهلتحا نيذلا سانلا نع عافدلل ناك اهإ تردص يتلا ىواتفلا
 ةيأ نع كانه ردصت مل اذهلف مهلالغتساو مهملظ لواح وأ مهتيّرح ىلع طغض نيذلا
 نأ نيملسملا وعدت ىئادتبالا داهجلاب ىوتف يأ هلبق اميفو ثيدحلا رصعلا يف ةيمالسإ ةهج

 .كلذ وحن وأ نيّدلا يف مكعم فالتخالا دّوجن ملاسملا كاذ وأ دلبلا اذه ىلع اومجها

 ديسلل نكمي لهف ,نيملسملا ىلع موجهلا ةلاح ناتسناغفأ ىلع موجهلا ذختا اذإ 8

 يمالسإلاو يبرعلا ملاعلاو ناتسناغفأ يف نيملسملا ةوعد هللا لضف نيسح دمحم

 ؟داهجلا ىلإ
 نأ انضرف ول «كلذ نم رثكأ لوقلا عيطتسأو .يمالسإلا دلبلا اذه نع عافدلل وعدن نحن
 بونجلا يف اولتحا مهو «نييحيسملاو نيملسملا عمجي يذلا نانبل ىلع اومجه دوهيلا



 5 ةفيزملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 نع عافدلل دوهيلا ةلتاقمل ةوعدلا وه انفقوم نإف . .ةيحسيسمو ةيمالسإ ىض طارأو تادلب

 وا نيعلتسملا

 الرعب نم رج واعيش اذه ماو رح نددت: طلتتتا عيال ىف يعن ايدلعلالإ
 عفادي نأ رخآلا انحأ ظفحي نأب يضقي يندم دهع يف مهعم انقفتا نيذلا نيئطاوملا

 انهو: نويسيسلا دا نوملتملا اهنكم هاوس انطرأل لعخلا 'نداق انإف وتقالا "نع انذجأ

 تنب ةقطنم تلتحا ىتلا ليئارسإ لاتقل وعدن امدنع هلعفن لازن الو نانبل يف هانلعف ام

 ..اهريغو نينوكو لبدو لبإ نيعو شيمر نم ةيحيسملا تادلبلا نم اهلوح امو ليبج

 ابابلا ريمس نم لاصتا ©
 ؟ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ينويهصلا باهرإلا ناصي اذامل

 ةفعضتسملا بوعشلا وحن هجوملا ينويهصلا حالسلاو ةينويهصلا عقاوملا نوص ضفرن نحن
 يأ يف ليئارسإ عم برح يف انسفنأ ربتعن كلذلو ءاهيلع ةرطيسلا ةينويهصلا ديرت يتلاو
 .ملاعلا يف يليئارسإ عقوم

 فنعلا ىلع عمجشي ال مالسإلا
 مهل اودعأو# ةميركلا ةيآلا يف امك ,باهرإلا ىلع عججشي مالسإلا نأ ضعبلا جّرري
 .©مكّردعو هللا ودع هب نوبهرت ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام
 دعي نأب كلذو «يئاقو لمعب موقي نأ ناسنإلا ىلع َّنأ ثّدحتت ةميركلا ةيآلا هذه نإ
 اهفرع اذإ ىتلا ةيركسعلا ةوقلا كلت «نيملسملا ىلع وأ هيلع ءادتعا وأ ةهجاوم يأل ةّدعلا
 اهيف نمي اهلك لودلا هلعفت ام وهو ءءادتعالاو موجهلا نع عنميو فاخي هئإف وّدعلا

 مزهتو رصتنتس اهنأ نلعتو «ملاعلا يف ةيوقلا اهتالضع لك ضرعتست يتلاو «نآلا اكريمأ
 0 ةيآلا ريبعت 3 قايس يف كرحتت ةلأسملا ّنِإ . 00 يف ةوق ىوقأ كلمت اهنأل ءاهءادعأ

 كلذ لصح اذإف ,مكبناج اورذحيو اوفاخي ىتح دح اذه مهل اودعأف « «يسفنلا بناجلا نع

 .مكيلع موجهلا نع اوعنتما

 ٌّنْش ىلع نوقفاوت ال اذاملف ءّدحلا اذه ىلإ باهرإلا ضفري مالسإلا ناك اذإ ©
 ؟باهرإلا اذه دض ةعساو برح



 ةئاب «باهرإلا هيف مهفن يذلا ىنعملاب باه رإلا دض ةعساو برح نش ىلع قفاون نحن
 ربتعت اهنإف اكريمأ امأ ؛«برحلا تارورض ريغ يف ءايربألا ىلعو نييندملا ىلع برحلا
 هله نأ ركل اننأل «كلذ ئلع قفاون ال نحنو ًاباهرإ كانبل يف ةمواقملاو ةضافتنالا

 ةيكر يمألا هع هذه لك يف ًأرقن نحنو «ةيباهرإ تسيلو روحت تاكرح يه تاكرحلا

 نم لعجت نأ لواحت اكريمأ نأ ءىرغصلاو ىربكلا لودلا لك ىلع طغضت يتلا ةيلودلا
 مل يذلاو يسايسلا اهططخم لك ذيفنت لئاسو نم ةليسو باهرإلا ىلع برحلا راعش
 ىلع ّنَأ يك ريمألا لوؤسملا حيرصت يف انأرق انّلعلو .ةيداعلا تالاحلا يف هذفنت نأ عطتست

 هلك ملاعلا ىلع نأ هانعمو .اهكابرإل سيلو ةمهملا هذه قيقحتل كّبحتي نأ فلاحتلا

 .هذيفنت عطتست مل يذلا يسايسلا اهططخم لك ذيفنتل اكريمأ ةدعاسم

 ىطسولا ايسآ ىلع برح
 هذه لكب ناتسناغفأ ةقطنم ىلإ اكريمأ هجوت نأ ءلامتحالا ليبس ىلع ولو أرقن اننإ
 ةقطنملا كلت نأل «ملاعلا يف ةيكريمألا ةيركسعلا دعاوقلا لامكإ فدهتسي ةدقعملا لئاسولا
 ىه قطانملا كلت ّنألو ءفشكت مل يتلا تاورغلا نم ريثكلا نزتخت يتلا قطانملا نم يه

 وأ هذه نإف اذهلو ءاهريغو ناريإ نم تاعرفتملا عم ينيصلاو يسورلا دوجولا قطانم

 كلت يف يداصتقالاو يسايسلا عقاولا لك ىلع ٌبرح اهنكلو «ندال نب ىلع ًابرح تسيل

 .ينظلا لامتحالا ليبس ىلع ولو هتءارق ناسنإلا كلمي ام اذه لقألا ىلع .ةقطنملا

 يحلا محللاب ةيّرذلا ةلبنقلا بيرجت
 اياحض مأ نويداع اياحض مه له ؟برحلا يف ف ءايربألا ىلإ مالسإلا رظني فيك

 ٍ ؟اميشوريه يف امك ةروزقلا
 يف تناك اميشوريه تفصق امدنع اكريمأ نأ ربتعن ال اننأل ؛ةرورضلا دّدحن نأ انيلع ّنِ

 بيرجت ديرت تناكو «برحلا يف اهناوفنع زربت نأ ديرت تناك اهنكلو «ةرورضلا عقوم
 ةّيحلا جئاعنلا اهل قّقحت نأ عطتست مل ةقباسلا براجتلا ّنأل «حلا محللاب ةّيرذلا ةلبنقلا
 ةلبنقلا اوطقسأ نأ دعبو نييكريمألا ةرذلا ءاملع نأ دقتعأ ىّنِإ اذهل .ناسنإلا ىوتسم ىلع

 ير لاك ماع ةيملعلا ةيعاتلا نم هارتتاعلا ةيارف ىلع اوفكع اييشرورتع ىلع ةئردلا
 يك رمال دراسيا اف ارئاك :نينانأبلا لعلو «براجتلا نارثق ىلع

 لك يهقفلاو يناسنإلاو يراضحلا قطنملل اهعوضخ ةيعرشلا ىنعمو «ةيعرشلا برحلا نإ



 هال ةفيزملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 برحلا فادهأ قيقحت نكمي ال دق هنأ عيعببطلا نمف ه كلذك نوكت امدنع اهْنِإ (هبسحيب

 يف ناك ًاناسنإ تلتق وأ همدهت نأ درت عل اغيب تمده كنأ - اذإ الإ 0

 باهرإلا ناونع تزواجت اكريمأ
 :يداولا  ايشار ىف ىليكشتلا ىّتفلا فرتخما ريدم لالد ىقوش نم لاصتا #8

 يذلا باهرإلا ناونع اهتاحومطب زواجتت اكريمأ نأ عجرملا ةمالعلا ةحامس ىري الأ
 اهتاورث ىلع ةرطيسلل ةقطنملاو ناتسناففأ ىلإ رشابلا لوخدلل كلذو ءراعشك هديرت
 يف ةّيوونلا ةلبنقلاب مكحتلا برحلل ةنلعملا ريغ تافادهتسالا نم لهو ؟اهتاناكمإو

 ؟البقتسم اهكيكفت ىلإ راصيل ناتسكاب

 ذإ ةلأسملا هذه فدهتست ال ناتسكاب ىف ةيكريمألا ةكرحلل ةرضاحلا ةلحرملا نأ روصتأ

 تفرش اميين نافيك ادن فيزقلا ليدل هذ امسك ان ددةاغبا وع طخ ىأ كانه يبل
 ةيصلا لإ ناظم اك ريمأ نأ فردت نأ اهيلعو :ةيكريمألا ةسايسلا ليضانت نع ىهن كيرعو

 طخ يف فقت لازت ال اهنإف اكريمأ نم تبرتقا امهم دنهلا نأل ىرخأب دنهلا ىلإو نيعب
 داحتالا ىلإ برقأ تناك دنهلا نأ فرعن ابك دقو «ةيكريمألا ةسايسلا عم نزاوتل
 اعريمأ نأ لامتحالا ليت كلف: وأ .ننإ نيل ةيسلاج انكيتوت ءاكريمأ قم قايفومل
 قللت نق يميلقإلا نزاوتلا نم عون :قيقحتل ةيناعبكابلا ةيرثلا لقفل نت نابع
 داجيإ ىلع نآلا لمعت «ةيادبلا يف ناتسكابل ةوشرلا تمّدق يتلا اكريمأ ٌنكلو «ةقطنمل
 دب ال هيف اهيلع تطغضو ناتسكابل هتمدق ام نأ لالخ نم يناتسكابلا زازتهالا نم ةلاح

 لودلل ضورقلا ضعب يطعي يذلا يلودلا دقنلا قودنص يف امك ًامامت «ةلكشم نلخي نأ

 ال «ةيسايسلا ةيلودلا تانازنزلا نم ريثك ىف اهلخدت ىلا ةيداصتقالا طورشلا اهيلع انا

 .رومألا نم اهريغو ةيويحلا ءايشألا نع معدلا عفر بلطُي نيح اميس

 نايا ىلع طوعا
 اهؤافعإ مت ولو ادج بضاغفلا يناتسكابلا عراشلا ةمواقم ىلع ناتسكاب ردقتس له

 ؟اكريمأ لبق نم اهريغو نويدلا نم
 ةسايبلا ةبعللا نأ نيقتعأ ينكلو «لازي الو ًايضاغ ناك يناتسكابلا عراشلا نأ حيحص

 كابرإلا نم اغوت دجوأ دق ةينادسكابلا ةموكحلا ةتدحتا يذلا "تولسألاو ةيناهبكابلا

 ةلأسملا مّدق يركسعلا ناتسكاب سيئر نأل «يناتسكابلا ناسنإلا نادجو يف يسايسلا



 هم سدقملاو سئدملا

 نحنو ءانيلع رطيست دنهلا لعجتو نيعبات انلعجت فوس ةريبك ةلئاه ًأطوغض كانه ّنأ ىلع

 تمدق اذهل «يناتسكابلا بعشلا دنع ةيناتسكابلا  ةيدنهلا ةقالعلا ةيساسح فرعن

 ةشاكسشلا 2 علال ىلإ دنهل فيس نأ لراق اهنأ ىلع هر 0 ناتسكاب

 نيب «يناتسكابلا عراشلا يف دوجوملا ماسقنالا عم يسايسلاو يمالعإلا ّوجلا اذه نأ روصتت انَنِإ

 .ةلحرملا هذه يف ةيناتسكابلا ةموكحلا ىلع طغضلا مجح نم للق ساسآلا اذه ىلع

 راجفنالا دلوي طغضلا

 عفاود هل له ؟رقفلا وه له ؟ةيكريمألا ةسرطغلا يه له ؟باهرإلا بابسأ يه اه
 ؟ةينيد

 لئاسوب وأ هسفن ريجفتب ناك ءاونت «هتايح ددهي لمعب موقي ال ناسنإ ّيَأ نأ يعيبطلا نم

 نيذلا نصافسألا ريغ مه ءالؤه ًاعبط ,هنادجو يف ريبك ع ٌءيش كانه ناك اذإ الإ 00

 ..باصتغالاو ةقرسلل باهرإلا نولمعتسي

 ًامئاد 0 ؟يسابملا 00 و ام وأ - 00 ٌّحص نإ 0 باهرإلا ّنِ

 000 هنيد ىف ىتحو هنمأو هداصتقا 2 5 رعشي 0 «هتيرح نادقفب

 نأ دجن اننإف «كاذ وأ ماظنلا اذه ّدض ةيباهرإلا تايلمعلاب ىمسي ام سردن امدنعو
 فقي وأ هتياهن ىلإ لصي ًافنع ناك ءاوس «فنعلا ىلإ سانلا عفدي تايرحلا ىلع طغضلا
 راجفنالا اذهو «راجفنالا دلوت طغضلا ةّدش نأ وه فورعملا نوئاقلا نإ .ةنيعم دودح دنع
 ٠ .٠ ١ ا ةجرد ء .٠ دخي

 ؟ةمظنألل ةرشابم ةوعد ا ل 9
 نأ ,باهرإلا هيمست ام يناعت تناك يتلا ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمظنألا ندعي :انوعد دقن
 (ةّيرحلا هذه طوطخ اوطبضيو ةيسايسلا تايرحل.ا نييمالسإلا نم مهريغ وأ سانلا اوحنمي

 .ىرخألا بازحألل اهوطعأ يتلا تايرحلا يه امك ًامامت



 هو ةفيزملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 يمالسإلا مالعإلا فلخت

 :هللا رصن قيفر يمالعإلا نم لاصتا
 :لؤاست لكش ىلع طاقن ثالث يدل
 ملسملا ةروص يه امف ,ف ةوملا ةجاذس نم ءيشب ىطاعتي برغلا ناك اذإ ١

 ةيلوؤسم ,يمالسإلا يمالعإلا رايتلا دصقأو ءًاضيأ لمحتن الأ ؟هيدل
 .اهتايفلخو ثادحألا حيضوت يف ريصقتلا

 ل ا ا ا ا و
 كرشيو ؛لوباك رابغ عشقي نأ دعب نآلا نحن ٍلوحت رابغ يأ مامأ -

 نم لبحتب اذامو ؟طسوألا قرشلا فتك ىلع مهتابرض ماطح نويكر يمألا

 يأ مامأ ًاضيأو ؟ًايناسنإو ًايبرعو ًايمالسإ بخصلا اذه دعب ام ةلحرمل ةلئسأ

 .ًاركشو ؟نوكنس ديدج برغ
 ىلع ضيرعملا بابلا اهلالخ نم حتف يمالعإ نم ةيلج ودبت ةلئسألا هذه نإ

 ..ةعساولا اياضقلا نم ريثك

 ؟اهنع لوقت اذام ,ديسلا ةحامس يمالسإلا مالعإلا ةيلوؤسم
 اذه نأ امّيس الو «ةريبك ةجردب ًافلختم لازي ال يمالسإلا مالعإلا نأ ىلع هعم قفتأ
 يفاقثلا يعولا اهنم نوريثكلا كلمي ال دق سانلا نم ةئفل الإ لاجملا حسفي ال مالعإلا

 اميس الو «يبرغلا مالعإلا نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه ءرصعلا تايدحت مامأ مالسإلل قيمعلا
 ةفاقثلا عقاوم نمو لئاسولا نم ريثكلا كلمي ؛يدوهيلا وأ ينويهصلا مالعإلا عم لخادنملا

 يمالسإلا عقاولا اميس الو «يمالسإلا ركفلا ريوزتو يمالسإلا مالعإلا ريوزت ىلع ةرداقلا

 «برغلا يف ةفاقثلا عقاوم ىلإ ذافنللو ؛يمالسإلا مالعإلا ريوطتل لمعلا انيلع اذهل
 ىدل اميس الو «كلذ نم نكمتن لق يريدهعتب .اهريغو ريشتلا رودو تاعماجلا| اضوصخعو

 ةبعصلا ةلئسألا تأدب

 يمالسإلا عقاولا يف يركف عقوم نم رثكأ كانه حبصأو «تأدب ةبعصلا ةلكسألا نأ دقتعأ
 نم قيسفتلاو ليلضتلاو ريفكتلا برح نم ريثكلا رسفي ام وهو «ةبعصلا ةلكسالا هجاوي

 ةيركفلا اياضقلا ىف راوحلا ةيكرح نوكلمي ال وأ ءرخآلا ركفلا مارتحا نوكلمي ال نيذلا



 سدقملاو سئدملا

 ام شقانت يتلا ةيركفلا طوطخلا عونت رسفي ام اذهو «كلذ يف انأدب اننأ دقتعأ ين

 ًالطنملاو باوصلا ةلأسم نع ًاديعب تامّلسملاب ىمسي امت ريثكلا كذحتتو «تامدخملاب ىمسي

 .كانهو انه ةديدجلا براجتلا ىلع حتفني نأ ببن ل ىمزلا نأ زوتنعتا ينإ .لاجملا اذه يف

 لعجي «ملاعلا يف ًاخراص ًاريبك ًاروطت كانه نأ ىرأ ال ينإف ,ثدحلا اذه دعب ام امأو

 نأ يهو ةيويح ةمهم ةطقن كانه نأل «هلبق هيلع ناك اّمع لوليأ ١١ دعب رّيغتي ملاعلا

 لودلا هذهب تاقالع روحم لكل نأ «ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا اهحاصم ةلود لكل

 يلودلا يرئاشعلا وجلا وأ (يفطاعلا ةئواشسللا 2 نإف اذهلو .كلت 7 وأ ةقطنملا هذه يف

 اذه َّنِإ ءاكريمأ عم اهريغو نابايلاو ايسورو يبوروألا داحتالا هيف قلطنا فيك انيأر يذلا
 اي ءسانلل اي :ةيكريمألا ةخرصلا عقو ىلع قلطنا يذلا يلودلا يلبقلا يرئاشعلا وجلا
 (هيلع مجهيو رضحتملا ملاعلا ىلإ ع يبسي نأ لواحي يباهرإلا فلخلا ملاعلا نإ «برغلل

 اننكلو «ضعبلا اهضعب عم ىدانتت امدنع رئاشعلا يه امك أمامت ءانيلإ اولاعت نورضحتلا اهيأف

 :لوقي رخو لقعقا رم ديال هنإ[ لوقي اييرغ سيئر. :ةقوافتم تاعحرذب نو" كلذ دعب انعم
 ةيلردللا ةيفردعلا فم مالا سرق نهارا لرقو اقلانو يوما بارو نم لدا
 هذه ةنيعم ةلحرم ىلإ بذجت نأ نكمي ةيواسأم ةيفطاع ةلاح لثمت اهنأ دقتعأ ىننإ .اهريغو
 كانه يبرعو انه ملسم ىلع مجهتل «ةكرحتملا ةيلاعفنالا تالاحلاو ,رعاشملاو سيساحألا
 يفن ديرأ ال ينإو «ةيداصتقالا هحلاصم ىلإ دلب لك عجريو ءًادهت فوس ةجضلا نكلو

 تسيل اهنكلو «باهرإلا ىلع برحلا مساب تافلاحتلا ثدحت فوسف «قلطملاب ةلأسملا

 ,كانهو انه ديدهت لعفب اهقوف نوزربي فوس ةلواطلا تحت ءافلحلاف ,ةديدج تافلاحت

 «ناشيشلاب ركفت ايسور ىقبتو ءاهح اصمب ركفت ىقبتس نيصلاف «ملاعلا رّيغتي نلف كلذلو
 نع ُشّنف .رالودلا مامأ ّنيلا اذه كسامتي نأ نكمي فيكو «ينابايلا ؛اهّني»ب «نابايلاو
 نكلو «ةمئاد تاوادع الو «ةمئاد تاقادص كانه سيلف «ملاعلا يف ةيداصتقالا حلاصملا

 .ةمئاد ةكرحتم حلاصم

 ؟ملاعلا ةدايقو اكريمأ

 ةدايق ةلحرم يف انلخد دق لوليأ ١١ ةلحرم دعب اننأ ديسلا ةحامس نورت الأ ا
 ؟ملاعلل ةلماش ةيكريمأ

 نيب كرحتي ناك ملاعلا َّنأل ,عقاو رمأك اهب ًافرتعم ةدايق هك يمال ةدابقلا كفاك انو

 تناك لب ءرود نيصلل نكي ملو اكريمأ شماه ىلع تناك ابوروأ نأ رابتعاب «نيتدايق
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 ءاكريمأ نيمي ىلع نابايلا تناكو ءتاظفحتلا ضعب عم يتايفوسلا داحتالا فافض ىلع
 طوقس دعب عقاولا بسحب - لقألا ىلع  ةديدج ةيكريمألا ةدايقلا ةلأسم نكت مل اذهلف
 يتايفوسلا داحتالا طوقس دعب هنأ انظحال اننكل ءاكر يمأ الإ قبي مل نيح «يتايفوسلا داحتالا

 روانت نيصلا تاذنو ءام تقول جاتحت ةقيرطب نإو «؛هسفن نع ثحبي ينور الل داحتالا أدب

 ركفت ايسور تأدبو ءرخآ عقوم يف اهنع دعتبتل عقوم يف اك ريمأ ىلإ بذجنت نأ نيب
 ةداعتسا ىف ةديدج ةلحر أادبعل ىكريمألا طغضلا اذه نم صلخنت نأ نكمي فيك
 ١ ْ .مورلا ناوفنعلا

 يف تلّوحت يتلا اكريمأ نأ فرعن نأ انيلع نإف اذهلو «قاروألا لك كلمت ال اكريمأ نإ
 نوكعل كرحتت فوس (غنوت نيستا وام لوقي امك «(قرو نم ٍرمك) ىلإ تادودعم تاعاس

 ىربكلا لودلاو مدقتي ملاعلا نذل ءاقردعو» ضرخأ فاحت مو فراك سوم هاا

 .توملا مث :ةخوخيشلا مث ةلوهكلا ةلحرم يف اكريمأ ادبت :امبرو هخيشت

 !ملاعلل ةيعامج ةدايق

 ثادحألا دعب ملاعلل ةيعامج ةدايق ىلع نولبقم انْنأ دقتعت له ,ديسلا ةحامس

 ؟ةيكريمالا

 قرش ةلوجب اهنع ةباينلاب موقيل «يبوروألا داحتالا ةراثتسال اهثاهلو اكريمأ كرحت نإ
 نم اذه ؛هيلع طغضلا داري نم ىلع طغضيلو ؛هعانقإ داري نم عنقيل ءاهريغ وأ ةيطسوأ

 نيصلا نا نيح يف «؛ىرخابو ةقيرطب قايسلا اذه يف جردني ايسورب لسوتلا لعلو «ةهج
 .ءوضلا ةرئاد جراخ لازت ال

 ريسلا لبقتل «ًايرادإو ًايداصتقا ةفيعضلا ةمّشهملا ةلودلا ناتسكاب ةوشرل ا رارطضا نإ
 كل .ملاعلا ةدايق اهنكمي يتلا يه اهدحو قييبل هك رمال اصعلا نأ ىنعي ينعي ءاك ريمأ عم

 نك تار راو نفق لعل ا ا ل ف

 ةيمالسإلا تاكرحلا دهشم

 ينيدلاو يركفلاو يسايسلا عاقيإلا طباض كنأ ضعبلا كفصي :ديسلا ةحامس

 ىلإ رظنت فيك ءاهل نوضّرعتي يتلا ةفصاعلا تامزألا دنع ًاصوصخو «نييمالسإلل



 ؟زتهت تأدب اهتروص نأ دقتعت الأ ؟نهارلا تقولا يف ةيمالسإلا تاكرحلا دهشم

 ؟ًاظهاب انمث عفدت نأ كشو ىلع اهنأو

 يتلا «ةينالقعلا ةيمالسإلا تاكرحلا كانهف «ةيمالسإلا تاكرحلا يف ًاعونت كانه نأ دّمتعأ

 ,ةرذحلا ةيسايسلا طوطخلا باسح بسحت امك «ةنزاوتملا ةيركفلا طوطخلا باسح بسحت

 الإ مالسإلا نم كلمت ال دق يتلاو ةفلختملاو ةيئادبلاب اهفصت امر ةيمالسإ تاكرح كانهو
 يف نييمالسإلاب مهسفنأ نومسي نم ضعب هب فصت نأ نكمي ام اذه ٌلعلو .همسا
 .رئازجلا

 يتلا تايدحتلاو اهب طيحت يتلا تايبلسلا لك مغرو «ةيمالسإلا تاكرحلا 3 رزدصتا ينإ

 يف ةيمالسإلا تاكرحلا عضو رسفي ام اذهو «ملاعلا يف انهض ايثر فيصصا فادح

 هدا نب تناع اك ريمأ نأ ينعي ام ١ لد ار باه آلا نع تدل نيح «ةهجاولا

 نأ تداكو يركسعلاو يداصتقالا ناوفنعلا تباصأ ىتلاو ةقحاسلا ةعجوملا ةبرضلا

 اكريمأ نإ .- نولوقي امك - ةرئاطلا طاقسإ الول ةيسايسلا اهتوق ةيضاقلا ةبرضلاب بيصت
 نم بلطتو «هفاخت يذلا ودعلا يه باهرإلاب اهمست يتلاو ةيمالسإلا ةكرحلا نأ تربتعا
 : / .ودعلا اذه فو ملاعلا

 عدت انهديعوا ةهاعرألا نع 'رطا نلمس اهذعع اننأ نع” كوش قوي سيترلا نام اذهل
 اكريمأ سمت ال ةلأسملا تأل «ةيرشبلا ذاهتنإ ىلإ وعدن اننإف «يلودلا فلاحتلا اذه ىلإ
 نأ دقتعن اننإ ءأدغ مهلانيس نآلا اكريمأ لان ام ّنأ نم نييبوروألا رذح كلذلو «تاذلاب

 أنه رصاحت امكر نكلو «هيلإ دوعت نل اهنإف مقمقلا نم تجرخ امدنع ةيمالسإلا تاكرحلا

 عجرملاو ةيسايسلا ةكرحلا نيب قرفلا
 يتلا ةيمالسإلا بازحألا ضعب فقوم يف ًاددرت انظحال :لاؤسلا اذه شماه ىلع ا#

 دوجو كلذ ينعي له .مكفقوم نم ًابيرق ًافقوم تذختاو ؛مكب تقحل نأ تنبل ام

 ةيركفلا دعاوقلا يف افالتخا كانه نأ مأ ؟ديسلا ةحامس يسايس فالتخا
 ؟ةيدئاقعلاو

 نيب قرف كانه نكلو «ةيسايسلا وأ ةيركفلا دعاوقلا يف ًافالتخا كانه نأ روصتأ ال يننإ
 نمو «يسايس رمأ يف عجرم ثدحتي نأ نيبو ءيسايس رمأ يف ةمظنم ثدحتت نأ
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 يف وأ ةيميلقإلا اهتاقالع يف ةيسايسلا اهنايادبج ننس نأ دب ال ةمظدملا نأ يعيبطلا

 :ةينالنمإ تفحم ىانل ادزاو تركي الدقم يلحا وأ يلودلا اهرذح

 يندملاو ينيدلا ءاتفإلا نيب
 :راّحح وج نم لاصتا ©

 ذخأت اهنإف تاموكحلا اَمأ ءبعشلا نم مكتطلس نودمتست مكنإ ءديسلا ةحامس
 .عمست تاموكحلاو يتفن يهو .هقفي عيمجلاو نوتفت مكنإ ءاهسفن نم اهتطلس

 وأ ينيد ءاتفإ اذه نأ ركذ نود ءاجرلا ؟مهل اذام نكلو ءاتفإلاب قحلا مكل متنأو
 ؟ًاركشو «يندم

 لالخ نم هيف نوكرحتي يذلا كابرإلابو ةرات ةيسايسلا ةبعللاب بعشلا ىلع طغضلا مهل

 لوقن اننكلو ءاهلك تاموكحلا ماهتا ديرن ال نحنو «كانهو انه ةيبلسلا ةيلودلا مهتاقالع

 ملو قوف نم تءاج اهنأ «ثلاثلا ملاعلا يف لقألا ىلع انتقطنم يف تاموكحلا ةلكشم نإ

 «نيفظوم اوءاج مهنأ ةيمسرلا ةوقلا نوكلمي نيذلا نيريثكلا ةلكشمو .ةدعاقلا نم تأت
 انك اذهلو ةلكشملا يه هذه . .مهريغو اسيئر رخآو «اريما مهضعبو اكلم مهضعب نوكيل

 اذه نإف مكبوعش يف ناسنإلا ةدارإ قمع نم نوقلطنت انفالئع مكنإ لازن الو لوقن

 .يدانت نمل ةايح ال نكلو ءمكعم لماكتلاب هسفن ةيامحو مكتيامح ىلع ٌرداق ناسنإلا

 !؟شوب ةلادع

 :ناثع دمحم نم لاصتا 8

 ىتعأ نم ربتعي نيطسلف ضرأ نم ىّقبت ام ىلع ليئارسإ هسراهت يذلا باهرإلا نإ

 قلطأ برحلا ةيادب نلعأ امدنع شوب سيئرلاف ,ملاعلا يف باهرإلا عاونأ سرشأو
 ام ىلع شوب سيئرلا جرفتي نأ يف ةلادعلا يه نيأف .ةقلطملا ةلادعلا مسا اهيلع

 ام قحب رزاجماو لافطألاو ىلتقلا هنيعب ىريو ةلتغأ ةينيطسلفلا ضرألا لخاد يرجي
 يف يسلطألا فلحلا اهعمو اكريمأ تلخدت نيح يف ينيطسلفلا بعشلا نم ىقبت
 ةلاذعلا يه نيأ قفوسوك برص 3 نابلألاو .برضلا عم تاوركلا برح ءاهنإ

 يبرعلا ملاعلا دعو شوب سيئرلا نأ حيحص لهو ؟شوب اهنع تادحتي ناك يتلا
 ةيضقلا لحيس باهرإلا ةبراحم يف هبناج ىلإ اوفقو اذإ مهنأب اعم يمالسإلاو
 ؟مالسإلاو ةبورعلا نيأو ؟ةلود نيينيطسلفلا يطعيو ,ةلداع ةقيرط ىلع ةينيطسلفلا

 ؟نورظتني اذامو ,عئاقولا هذه يف مالسإلاو ةبورعلا كرحتتس ىتمو
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 سايقم نأ مهفأ يننإ «ةيكريمألا ةدودحملا وأ ةقلطملا ةلادعلا ةلأسم ىلع ةيادب قيلعتلا ٌبحأ
 ردقبو ءبعشلا باسح ىلع ةيكريمألا حلاصملاب عوضوملا لاصتا رادقمب وه ةيكريمألا ةلادعلا
 ةيسايس ةكرح ةيأ سردن امدنع اننإف كلذلو «ملاعلل ةلداعلا ريغ اكر يمأ ةدايقب رمألا لصتي ام
 قحست يتلا حلاصملا ةلود اهنكلو ةلادعلا ةلود تسيل اكريمأ نأ دجن اننإف «ةيكريمأ ةيركسع وأ
 ةلادع» راعش ةلأسم نإف اذهلو .ةيكريمألا حلاصملا ريثأت تحت اهتاردقمو بوعشلا حلاصم
 .ةلادعلل اكريمأ موهفم وه اذهو ««دودح الب ةرطيس» راعش ةلأسم يه (دودح الب

 !؟مالسإ يأو ةبورع ةيأ
 نيذلل ًاناونع اتحبصأ مالسإلاو ةبورعلا نأ ةلكشملاف ,مالسإلا نيأو ةبورعلا نيأ ةلأسم امأو
 هيك ربمألا ةساهسلل ةيعبنلا ةلاح نرلكشي قيذلاو يملا كاردقت لع نورطسم

 يف يمالسإلا زجعلاو «ةيبرعلا ةعماجلا يف يبرعلا زجعلا يف يه ةلكشملاف .اهل نوعضخيو
 يمالسإلاو يبرعلا عراشلا يف ةدوجوم ةبورعلا نأ روصتتن اننكلو .يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم
 ناعضخي نيعراشلا نيذه نأ ىه ةلكشملا نكلو «رثكأ ةيويحب ناضبني نالازي ال نيذللا
 نهر تونو رصغيو يطور ام اذه ياسا يمشلا: كلف كبت ةيئاببة ماتم
 مالسإ يأو ؟ءالؤه ةبورع يه ةبورع ةيأ .ينيطسلفلا بعشلا معدل رهاظتلا دض ةمظنألا

 ؟ءالؤه مالسإ وه

 املاع ىف ةعونمم ..تادحولا

 مهتروصل كاحي امو ًاذإ مهل ططخي ام برعلا هجاوي فيك ءديسلا ةحامس

 ةيداصتقا ةدحوو ديدج يبرع ماظنب ريكفتلا بجي لهو ؟مهتفاقثو مهتراضحو
 ؟ليق امك ةيبرع

 نع دعتبي ال ًايعقاو ًاريكفت ركفت نأ ىلإ ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةعيلطلا ةيادبلا يف وعدن انّنإ

 ذافنلا لواحتو ءاهلوح نمو اهلوح ام سردتل «عقاولا نع دعتيي ال ًايئدبم ًاريكفت وأ «لاثمل
 ال سسأ ىلع ديدجلا عقاولا داجيإ لجأ نم كانه ةرغثو انه ةرغث نم رثكأ لالخ نم
 زيلاهد ىفو فوهك ىف انلخدو «تانيسمخلا ذنم هل انعضخ يذلا لاعفنالل عضخت

 يفهك نم رثكأ يف انتقرغأ اهنكلو ءءوضلا ةرئاد ىلإ انب يدؤت اهنأ انيلإ ليخ ةملظم
 .ديدج زيلهدو ديدج

 هنكلو مكحلاب ناسنإلا يرغي دق ماظنلا اذه ّنإف يبرعلا يداصتقالا ماظنلا ةلأسم اَمأ
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 ملاعلا اذه يف اندنع ةلكشملا نإ لوقأو .ناك اَيأ ةيكريمألا ةرادإلا عيقوت ىلإ جاتحي
 ةدحولاو «ةيموقلا ةدحولاو «ةينطولا ةدحولا :ةعونمم تادحولا نأ يمالسإلاو يبرعلا
 ةلاح لكب هجاون ادّنأ دجن اذهلو ؛ةيحيسملا  ةيمالسإلا ةينيدلا ةدحولا ىتحو «ةيمالسإلا

 .كانه ةنتفو انه ةنتفب

 :حايشلا  برح يلع نم لاصتا

 دجاسملاو نيملسملا لاطت ىتلا تاءادتعالا ىلع مكقيلعت وه ام ءديسلا ةحامس
 مهل هجوت اذامو «؟ًافوخ مهتانب باجح اوعزنيل اورطضا نيملسملا ضعب ّنأ انعمسو

 ؟اركشو
 «يبرغ عقوم نم رثكأ يف ةدوجوم لازت ال يتلا جذامنلا هذه نأب ةّرم نم رثكأ انئّدحت دقل
 ىلع ولو «يمالسإو يبرع وه ام لك ٌّدض ةيرصنعلاو ةيئادبلاو فلختلا شيعت لازت ال

 اصخش اولتقو ؛(دونهلاو خيسلا» نم اضعب اودهطضا يهم انظحال اننال ءلكشلا ىوتسم

 مئامعلا هبشت ةمامع هلو ؛ةيمالسإلاو ةيبرعلا ىحللا هبشت ةيحل هل َّنأ درجم ًايخيس

 :ةتمالعإلا

 يركفم نم نوريثكلا جرد يذلا يمالعإلا يفاقثلا يسايسلا نحشلا نأ دقتعأ يننإ
 ناستإلا ديقعت اع «ةيف :ةيسايسلاو ةيمكاعإلا ةلآتنملا ىلع نيفرشلا ' نمو ةةيرغلا
 طقس امدنعف .كلذ نع لوؤسملا وه ةبورعلا دضو مالسإلا ٌدِض يداعلا يبرغلا

 نع ثدحتت يهو رشتات تيرغرام ةيناطيربلا ءارزولا ةسيئر تفقو يتايفوسلا داحتالا
 «مالسإلا» هنإ تلاقو هيلإ هجتي نأ يسلطألا فلحلل يغبني يذلا ديدجلا ودعلا
 نأ انيأر انه نمو «مالسإلا هنإ لاقو يسلطألا فلحلا ماع نيمأ كلذ ىلع بّقعو
 يف ةيبلسلا تادرفملا ضعب طقتلي نأ لواحي ؛ينويهصلا اميس الو «يبرغلا مالعإلا
 تايلمعلا ضعب دّضرتي أدب هنأ ىتحو ءاهريغو رئازجلا يف يمالسإلا عقاولا

 قمع ام «كلذ ىلإ امو «باهرإلا اهنأ اهروصيل نيطسلفو نانبل يف ةيداهشتسالا
 هسفلا تقلا يف اهنكلو: «نيملسلا دنع" يورغلا ناسنألا ناد. يف: باهرإلا: موهفم
 نم ًاريثك «عونتملا مالعإلا يف انأرق امك «كانهف ءكلذك نييبرغلا لك سيل هنأ دقتعن
 نع عافدلل نوفي اوناك امك «لامعالا هذهل مهضفر نع نوربعي اوناك نييبرغلا

 ..كانهو انه مهناريج نم نيملسملا ضعب
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 نيداعم نييكريمألا لك سيل
 كفي نأ اهيعاونأل «لاجملا | اذه :يف ييرغ وه ام. لك نم الماش ًاقتوم فقن الأ انيلع نإ

 يداعلا يبرغلا ناسنإلا عنقن نأو «كانه ةيبرعلاو ةيمالسإلا تايلاجلا ىقبت نأو «برغلا ىف
 ع ينك رومأ دوجوك ًاماهت نخ ةنيعم تاباكتراب موقت ةييرع وأ ةيمالسإ ةغامتج ةوجو نأ

 نولتقي لاتغطألا نم ىتح نييك نها كانهو ؛«اموهالكوأ» ريجفت يف امك «عونلا اذه

 ىلإ مهدنع باصتغالا ةيئاصحإ تعفترا دق نيك رثمألا نأ أرقنو «سرادملا يف مهءالمز

 بعشلاو اكريمأ نإ لوقن لهف .لتقلل ةبسنلاب كلذكو ٠ ةماعلا يف درجت قرح ىلعأ
 !!؟ةقالعلا باحصأ بساحن مأ ؛كلذ سرامي هلك ىكريمألا

 نيرخآلا رعشن نأو «ةّوقب انعقاوم يف ىقبن نأو ؛ةينالقعلا ىلإ وعدن ىقبن نأ انيلع نإ
 ةيمالسإلا تايعمجلا هب تماق يذلا كرحتلا نأ روصنأو .كلت مهترظن يف نوئطخم مهنأب

 نأ عاطتسا نيملسملاو برعلا فطاعتل 1ك ريل ةرادإلا ةجاح عم اكريمأ يف ةيبرعلاو

 .هاجنالا اذه ىف ًاتوزوم ًائيش ققحي

 ٍ يعقاو ريغ ريسفت
 ىتلا تاسرامملا نم ًابناج كانه ّنأ دقتعت الأ  ديسلا ةحامس ًاوفع  نكلو 8#

 ؟ءادعلا اذهل ىفاضإ ببس وه ًاضيأ نيملسملا ضعب اهدوقي

 كاذ وأ يبرغلا دلبلا اذه يف نوملسملا اهب موقي يتلا تافرصتلا ضعب نأ ىرأ ال يننإ
 نييكريمأ نم نويبرغلا هب موقي ام نإ لب «ةريبكلا جئاتنلا هذه ىلإ يدؤي ىوتسم ىلإ لصت
 «يسايسلا ناونعلا طعت مل نإو ؛مهينطاوم دض ةيباهرإلا لامعألا نم نييسنرفو نييناطيربو
 ..كوملسملا هب .موقي ام :ريثكي رتكأ وع

 ةيعيبطلا انتاورث قرسي برغلا
 ًالثم  يدوهيلا ةقرس نأ ربتعي ضعبلا ءديسلا ةحامس  ًاوفع  نكلو ط#

 ؟..لالح

 وكشي ىلا ام ؟ةيعيبطلا ةهتاوزف لكو لورعتلا نك نوقرسي نيييرغلا' نأ دحغاامك
 ؟مهدالبو اندالب يف نويناطيربلا صوصللا هنم وكشي وأ ؟هنم نويكريمألا ضوضللا
 لعفلاب مهديدهت ةّيفيك نع ايناطيرب ىلإ نوبهذي نيذلا برعلا لامعألا لاغ كاد

 زلال و (ةّبرعلا دالبلا يف دلوت مل ايفاملا نإ ..مهيلإ نوفرتحما صوصللا يتأي امنيح هريغو
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 ىف دلوت مل لاومألا ضييبت غيراشمو ءاهريغو ايبمولوك يف كلذكو . .كلذك ءارمخلا

 - هل ةكامس ال  جاجز نم هتيب ناك نم) .٠ يي .ةيبرعلا دالبلا

 / مرتحم هضرعو همذد ملاسم لك

 دق ناك الام نيملسملا دحأ ديعي نأ مكحب ترمأ كّنأ ديسلا ةحامس فرعأ ينكلو ©

 ؟نييحيسملا دحأ نم هقرس

 نم رثكأ ىلإ تلسرأ دقو .مرتحم هضرعو ُهّمدو هلامف ملاسم ناسنإ لك نأب يتفأ يننإ
 ايلارتسأو ادنكو اكريمأو ابوروأ يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا تايلاجلا هنكست ملاعلا يف ناكم

 ينيدلا صنلل همهف ناسنإ لكل
 ىلع ىتحو نييحيسملا ىلع ًاحتفنم ًاباطخ مكم ًامئاد عمسن ,ديسلا ةحامس 3

 0 قارب يل ادلخر اراك وص اذاذلل ,دوهيلا

 عم ,ضقانتلا اذه اذاملف ؟ًاراّقكو ءادعأ دوهيلاو نييحيسملا ربتعت نابلاطو ندال
 ؟ةيمالسإ ثيداحأو ةينآرق تايآب هءارآ رربي لكلا

 ىننإو «ةصاخلا هتقيرطب ةينيدلا صوصنلا نم هراتخي امل همهف ناسنإ لكل نأ ىعيبطلا نم
 نم ةيحيسملا عقاوملا يف ىتح دحن نحنف «نيملسملاو مالسإلاب ًاصتخم سيل اذه نأ دقتعأ
 دوهبلا ىف اضيأ دجنو .ءاهلك ةيحنسلملا لكع ال ةيكلو يبل لكشي نوملتملا نع ثدحف
 ةقيرطب :ثدحتي نم كانهو «براقعو نيباعثو عافأو: تارشح برعلا نأ نع ثدحتي نم
 نساعلا نأ فرعن نأو «(سانلا لتقجن الأ انيلع.نأ ةلأسملا نإف كتذلو (ةلومعم ةئزاوعم
 .كلذ ىلإ امو ةيبدالا صوصنلل مهمهف يف نوفلتخي امك نيدلل مهمهف يف نوفلتخي

 وأ «نانبل يف امك ريغصلا طلتخملا ءاوس «طلتخملا عمتجملا يف اميس الو «قالطنالا انيلعو

 يتلا تايبلسلا نع ال تايباجيإلا نع شيتفتلاب «ملاعلا ىوتسم ىلع تاعمتجملا نم ريبكلا

 ىلإ انل ريشتو اندحسوت يتلا يهف تايباجيإلا امأ ءاهترصاحمو اهتجلاعمل اهتسارد انيلع يغبني
 لواحي يذلا نانبل يف انينطاومو اننهأ لكل ةوجر | اب انهو .كانهو انه ةكرتشملا اياضقلا

 لوصولا ساسأ ىلع يراضحلاو يركفلاو ينيدلا عونتلل ًةحاس ىقبي نأ هيف نوصلخنا

 يتلا ةيبلسلا طاقنلا ةراثإ ىلع زكرن ال نأو «ةدحولا يف عونتلا وأ عونتلا يف ةدحولل

 .اننيب كلعابت
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 :«روبدلا» ةلجم ريدم  لزركم فزوج نم لاصتا

 باهرإلا نأ ملعن .نآلا تي امك ,باهرإلاب مهماهتاو يكتبملاب نافذ لزملا ( ]|[

 له ؟ةيبرعلا دالبلا يف مالسإلا تلم 7 نوعا 517 أدب كللاز هملاعلا ىف

 الو ؛ناريإ دودح ىلع ناتسناغفأو ناتسكاب لالخ نم ةينس - ةيعيش ةئتف قلخل وه
 ؟ةنتفلا ةداعإل اذه لهف ,ةمهم تافالخ كانه نأ كش

 نأو مالعإلا يف ةسايسلا ةبعل فرعت كلت يمالعإلا كعقوم لالخ نمو ويصل يننإ

 طاقنلا طقتلت نأو «ةروصلا بلق لواحت يتلا ةيسايسلا ةيمالعإلا عقاوملا نم ريثكلا كانه

 تارادإلا َّنِإ .نييسايسلا اهموصخخ ةبراحم يف اهكيرحت لجأ نم فعضلا عقاوم وأ ةيبلسلا
 عقاولا ديقعت ساسأ ىلع لمعت «ةيدوهيلا تامظنملل ةعضاخلا ةيكريمألا اميس الو «ةيبرغلا
 ةلأسملاب ةيدوهيلا ةلأسملا طابترال ؛مالسإلا نم «يبرغلا اميس الو ماعلا يأرلل يملاعلا
 حلاصملاب ةيمالسإلا ةلأسملا طابترا يف اذكهو 0 رطخلا نم دوهيلا هفرعي امم ةيمالسإلا

 ين درت ضعب برم قو يف لالا صاف ثيح نم لك ل يف لحد

 حبصأ د نأ ” ةلكشملاف عسل مالسإلا نيب را ١ ةلأسلا يف اذه انشع امك

 اذهو .اهلكاشمو بوعشلا تاداعو بهاذملا نيبو نايدألا نيب ةنراقملا رم قلطني ًاملع

 . .هتباجإ تارا ان ضخم

 ؟؟ساّثلا ريفكتب قحلا هل ْنَم
 ؟ريفكتلا رايعم وه امو رافكلا مه نم ؟ساّلا ريفكتب قحلا هل نم .دّيسلا ةحامس

 ؟ةيفاقث ةلأسم وه رفكلا

 ؟فيك 8#

 رفكنو هللاب نمؤن نحنف ءهضفرت وأ هلبقت يذلا عوضوملا يف ناكّرحتي ناميإلاو رفكلا نأل
 هللاب نمؤي نم ًالثم كانهو ءهللا لوسرب رفكي نكلو هللاب نمؤي نم كانهو ؛توغاطلاب
 دسجتلا ةقيرطب حيسملا وه هللا نأب نمؤي يذلاك يكتيرافلا هذه ريغب رفكيو ةنّيعم ةميراعب

 (ةيبسنت ةلأسم يه ناميإلاو رفكلا ةلأسمف اذهل . .ايناعيشلا نوربتعي نيذلاب رفكيو ًالثم
 دخل تادلحج اذإف .رخآلا مويلابو هلوسربو هللاب نمؤت امدنع ؟املسم نوكت ىتم ًالثمف
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 .مالسإلل هيساسألا رصانعلا لكب نمؤت مل كنأل ءأرفاك ترص ةثالثلا ميهافملا هذه

 ؟ملسملاب قلعتي ام يف اذه طه

 ربتعي نيملسملا نم اهب رفكي نم لكو ءأملسم ربتعي رومألا هذهب نمؤي نم لكف «معن
 لوسرلاب رفاك وه دمحم يبنلا ةّوبنب نمؤي ال نم الثمف «نيملسملا ريغ نم امأ :ارفاك

 :لوسرلاب ًارفاكو هللاب اسوم. وكت دقق « يبس رفكلا نإ تلق اذهلو للاب ارفاك سْيلَو

 3 يدرك
 ؟ارافك نييحيسملا ندال نب ربتعا اذإ  ديسلا ةحامس لمعلا وهام طه

 وه امنإو هللا لبق نم لوسر وه ًادمحم نأب نونمؤي ال مهنأل .لوسرلاب راّمك نويحيسملا
 يسع لق لاك نأ نكميف ؛مهتديقع يه هذهو ..اذكهو غيلب يعامتجا يبرع حلصم

 لوسر ةلاسرب نورفكي نكلو هللاب نونمؤي مه :ةملكلل تايساسللا وع ادعو عقاولا

 ىلإ اولاعت» :ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ بطاخ نيح نآرقلا نإف اذهلو «هللا

 ًابابرأ ًاضعب انضعب ذختي الو ايش هب كرشن الو هللا الإ دبعن الأ مكنيبو اننيب ءاوس ةملك
 ةملك وه «ةيديحوتلا طوطخلا يف فالتخالا عم هللا ديحوت نأ ربتعا هللا نود نم
 الإ باتكلا لهأ اولداجت الوؤ» :ىرخأ ةيآ يفو ..ىراصنلاو دوهيلاو نيملسملا نيب ءاوس

 انهلإو مكيلإ لزنأو انيلإ لزنأ يذلاب انمآ اولوقو مهنم اوملظ نيذلا الإ نسحأ يه يتلاب
 .«#نوملسم هل نحنو دحاو مكهلإو

 هناميإ ظاحلب نمؤم هنأ يمالسإلا حلطصملاب يحيسملا ىلع قلطت نأ نكمي لوقن انه نم
 لالخ نم كيمصأ ةيساسحلا نكلو «لوسرلا ةلاسرل هدوحج ظاحلب رفاك هنكلو ىهللاب

 .كلذك تسيل ةيضقلا نأ عم هللاب رفك هنإ لوقي هنأ ّيأ «قلطملاب رفكلا ةملك

 .ةثيبخلا ميقلا لكبو «رامعتسالاب رفكأ انأ لوقت الأ «يسايسلا حلطصملا يفف

 نودّخوم نويحيسملا
 ؟هللا وه حيسملا نوربتعي مهنأل نييحيسملا نوملسملا رفكي الأ ا
 نأ امك «ديحوتلا مهف يف أطخ كانه نكلو ,نودحوم نييحيسملا نأ نوري مهنكلو «معن
 .حيسملا دشجتب نونمؤي الهال ناك .نيملجلا نإ وزو نيحيسلا



 سدقملاو سندملا

 رفاك ةملك نم دقعتن نل انّنإف ,يفاقثلا اهنومضم ىف ةملكلا ذخأن نيح انّنإ تلق دقل
 اذإ نحنف «هللاب نمؤت ال ىتلا ةيسكراملاك ةدوجوملا تاهاجتالا ضعب كانه نأ انضرف ولف

 ةديقعلاب نمؤي ناك اذإ هنإ لوقت كنأ عم ؟اذامل ,دقعتي رفاك كّنإ ىسكرام صخشل انلق

 ةشاستلا# ةيلك نيينلاب نموت الو هلك نيدلاب وع ال ةليسك راما ةديقنلاف ةينقرألا
 رفاك هنأكف قلطملاب لاقي امدنع رفكلا نأ يه نايدألا عمتجم يف شيعت تراص ىتلا
 .ءانركذ امك بسن دمأ اذهف ال «هللاب

 هللا دض رابكتسالا
 أ :مراصنألا ةبصع» يلوؤسم ضعب نع ًالقن ديسلا ةحامس لوادتلاب رمألا اذه حرط

 ؟لكشلا اذهب ماسقنا يف مويلا اننأ العف لهف ؟اكريمأو هللا نيب يه مويلا برحلا
 عم بهذ شوب سيئرلا نأ دجن اذهلو ؛لكشلا اذهب اهنيوانع يف ةيضقلا حرطت مل

 ام ةياغو «ريجفتلا تايلمع يف اولتق نيذلا حور نع اوَّلصو ىراصنلاو دوهيلاو نيملسملا
 ديري هللا نآل .هللا دض وه اهريغ ىف وأ اكريمأ ىف ناك ءاوس «رابكتسالا نأ كانه

 ْ ْ .هتيناسنإ شيعي نأ ناسنإلل

 ىكريفألا تاتشلا دحخوي رالودلا
 كلذ ىلإ جاتمت له ًايلاتو .ههجاوت ودع قلخل ًامئاد ىعست اكريمأ نأ نودقتعت له *

 ؟ةيعقاولا ياج يفو ةيئامنيسلا اهتعانص يف

 عطتست ملو ةلئاه ةديدع تاعمتجم لثمع يهف ءادحاو ا لقمع ال اك ريمأ نأ نيئنعا

 ماظنلا قمع لثمي يذلا رالودلا لالخ نم الإ دحاو عمتجم يف ن ميك ل

 اكريمأ نع: ردضل امانأ روضتأ ينإف ا .ةيكربمألا ةيصخدلا دم رهو« كلامسارلا
 الف ءاهريغ لالخ نم كرحتي .ءىش لكل ططخت + كف ةدعاف لوا: تم. امئاد: رعي آل

 يف لثمتي اذهو «ملاعلا كابرإ يف ةيدوهيلا مهعطخ لالخ نم ًارود دوهيلل نأ ىسنن

 ..هريغو داصتقالاو مالعإلا ىلعو دوويلوه ىلع مهترطيس

 لاق ايفالسغوي يف تلصح يب يتلا تاروطتلا لبق ينراز يفالسغوي ريفس رخآ نأ ركذأو
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 ماظنلا طقس اذإف ءاندحوي يذلا وه يعويشلا ماظنلا ٌنكلو «نييعويش انسل ائنإ :يل

 اذإو «ةدقعملا 0 يف ا ر ؛يلامسأرل 00 وه امنإ كرا دو ام نأ دمار

 خخ كش اهعاشرأو اهديلاقتو هانم وياك ريغأ يف : ةيلاج لك نأ دحن اذهلو

 دلب اهنأ حيحصف «كلذ ريغو تاّيرحلا دلب يه اكريمأ نأ نم ضعبلا هب ثدحتي ام اَمأو
 لهف الإو «ىربكلا ةيراكتحالا تاكرشلا اهْنِإ .!!تايرحلا كلت هجّجوي نم نكلو «تايرحلا

 هنإ ؟اولتق يذلا دوهيلا دادعأ يف وأ ؟ةيدوهيلا ةقرحا يف ككشي نأ يكريمأ يأ عيطتسي
 نوناقلا قلطنا امك صخشلا كلذ بقاعيل يكريمألا نوناقلا قلطنيو ةيماسلا ةاداعمب ىمري

 مهفن فيكف «كلذب هيف ككشي ًاباتك بتك هنأل يدوراغ هيجور بقاعيل يسنرفلا
 ؟ةقيقحل ا

 يناففألا بعشلا ىلع برح
 :ةمالس داشر ذاتسألا ةلخادمو لاصتا ©

 نم يننإو .كتيؤربو ينطولا كفقومب نيبجعملا نم يننإو ,ةمالعلا ةحامس اي كيتيحأ

 ديرأ يل ,ديسلا ةحامس ىدل يل عفشي كلذ لكو ,كسلجم ىلإ ًامئاد نيعاسلا

 ةليسولا نأ وهو . .نيععم ٍعوضوم يف ييأر فصأل ةقلحلا ةيادب ىلإ ًاليلق ةدوعلا

 فاك ترخس ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا ىلع ءادتعالا يف تلمعتسا يتلا

 اذهلو ..ةيناسنإلا دض ًامرج ينعي ام وهو :نييندم تفدهتساو ءايربأ تارئاط

 باهرإلا ةحفاكم َنِإ لاقيو باهرإلا ةحفاكم نع مويلا ىكحي نيحف ؛ببسلا
 نع لزعمب رّربم مالكلا اذه نأ ربتعأ ينْنإف ,ءاعمج ةيناسنإلا ىلع عقت ةيلوؤسم
 رثكأ امبر ةيسامولبدلا تناك وأ ,ةيسامولبد وأ ةيركسع تناك ءاوس ,هلئاسو

 نأل ؛ةيعوتلاو اهيلإ تحنأ يتلا ةيمدتلا لئاسوب وأ ؛ةيركسعلا لئاسولا نم ىودج

 .اهيف زايتماب باهرإلا ومني يتلا ةئيبلا العف امه ةجاحلاو لهجلا

 ةيامحل باهرإلا دض ةيرورض ةلمحلا ودبت ام ردقب هّنأ وه هيلع ديكأتلا بحأ ام
 ةيبيلصلا ىحنم ذخأت الأ بجي باهرإلا ةحفاكم نأ ًاضيأ ديكأتلا ىنمهي «ةيناسنإلا
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 ىنعم الو ىتح تاراضحلاو نايدألا نيب مادصلا ىنعم الو ءسّدقملا داهجلا الو
 متي ال نأ بجي ًاضيأو مالكلا اذهل يتوهاللا ىنعملاب رشلاو ريخلا نيب عارّضلا

 بوعشلل ٌقح وه ام نيبو ,باهرإ وه امب باهرإلا نيب ًايئاوشع ًاطلخ ًاعطق طلخلا

 تاملسملا نم ةعومجم رومألا هذه نأ دقتعأ يننإ .ريرحتلاو ةمواقملا ةلأسم يف

 نع لزعم ميقلا ىلع ةصيرحلا تاعمتجماو لودلاو بوعشلا اهيلع قفاوتت يتلا

 .اهبهاذمو اهفئاوطو اهتانايد نع لزعمبو ةيموقلا اهتاّيوه

 لحارملا يف تاعامج اندهاش اننأ ,ةلئسألا قايس يف درو هضعبو نيكل يلاؤسو

 ماظنل وأ ندال نب ةدعاق ناوعأل دصت يأ رابتعا ىلإ وعدت ًاووشس ةريخألا

 تاعامجلاو تاميظنتلا ضعب كانهف ؛مالسإلاو نيملسملا ىلع ءادتعا هنأكو نابلاط
 مويلا ىعست يتلا ةيكريمألا ةلمحلا نأ هاّدؤم يعم باطخ ىلع حلت تأدب دق

 ميظنت ناك ول امك «نيملسملا فدهتسي ناودع ةجيتنلاب يه يلود ءاطغ باستكال
 ةمالعلا ةحامسل لاؤسلاو .مالسإلا ةقيقح عم ناقباطتي نابلاط ماظنو ةدعاقلا

 نب ةوعد يف هتملك لرقي نأ يمالسإلا هقفلل يغبني ناك هنأ نودقتعت الأ :عجرملا

 «نابلاط ماظنو ميظنتلا نم حضاولا فقوملا ذاختا ةيعرشلا ةيمالسإلا لودللو ؛نالد

 اذه لخ ناوألا تاف لهو ؟ماعلا يأرلا ىلع دئاسلا عابتالا اذه بحسبي ال يك

 يتلا «ةدعاقلا ميظنت» ةيرظن ىلع ميوقلا يمالسإلا نيدلا قفاوي لهو ؟ءارجإلا
 ناسنإلا هيف دجوي ال ثيحب نيملسملل ًاملاع هلك ملاعلا لعجب رمأي نيدلا نأ اهادؤم
 ةحامس ناسل ىلع كلذب درو دق باوجلا ضعب نأ دقتعأو ؟ًاملسم نكي مل نإ

 اونوكت نأ اَمِإ لاق نيح أطخأ شوب سيئرلا نأ دكؤملا نم ًاريخأو ؟ديسلا ةمالعلا
 نابلاط ماظن لوقي نأ اضيأ أطخلا نم سيلوأ نكلو ؟اهدض متنأ وأ اكريمأ عم
 ؟مالسإلا دض متنأ وأ اكريمأ دض اونوكت نأ امإ :ملاعلل هريغو

 الو عرش الو لقع اهلبقي ال يتلا لامعألا هذه دض اننأ ةلأسملا ةيادب ذنم تنلعأ دقل ًالوأ
 يدا نكلا اغلا يضر ةزئاطلا يناكر دنع ورعب رس اوماق ذيب اوماق: يذلا نأ: ة3ي5
 .كاذ وأ زكرملا اذه يف

 مامإلا اهلاق يتلا ةملكلا انرضحتسا اننأل « يكر يمألا راعشلا ىلع انتاظفحت انلجس امنإ نكلو

 ةحفاكم راعش هيف دكؤن يذلا تقولا يف اننأل ««لطاب اهب داري قح ةملك» :(ع)يلع

 ىربكلا لودلا نأ فرعن اننكل «ىبلسلا ىناسنإلا هدعب يف باهرإلا مهمن امك «باهرإلا
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 .لاجملا اذه ىف انتايح لك اوبرخيل اوءاج مهنكلو ءانتفاقثو اندلب ريمعت ةجحب اومدق دقف

 يفاقثلا بناجلا نوضفري مهنأ «نيملسملا ءاملع كلذكو «حيرصت نم رثكأ يف انركذ دقلو
 لاجملا اذه يف تحرط يتلا ةلأسملا نكلو «نابلاط وأ ندال نبر (ميظنتلا ركف» يف لثمتملا

 هذهب تماق ىتلا ىه ةدعاقلا وأ ندال نب نأ يلع ًاعطاق ًاليلد مدقت مل اك ريما نأ يه

 ال ةلادعلا نإف .دودح نودب ةلادعلا حرطت اك ريما تناك اذإ دب ال هنإ ابلق اذهلو .ةيلمعلا

 ةيئاضقلا"تاتابثألاو تايطعملا نع لاؤسلا ىضعقي درابلا' لقعلاو «دراب لقحب سرامت نأ دب
 مالسإلا ىلع ًابرح ةدعاقلا وأ نابلاط ىلع برحلا ربتعن اننأ ةلأسملا نكت ملف ...اهريغو
 حالسلا اذه ا اكريمأف «يناغفألا بعشلا ىلع يه برحلا نكلو ؛نيملسملاو
 نوكي نأ نكميف يف ,يناغفألا بعشلا دض اهريثت يهف ةيركسعلا ةجورمهلاو يركسعلا
 نكلو «كلذ هبشأ ام وأ ةينمأ ةقيرطب هتقحالم نكميو .هصاخشأب ًاليلق (ةدعاقلا ميظنت»

 ىلع برح يه برحلا نأ اناث ,ةيئاضق تانتابثإ ال هنأ ًالوأ :امهرصتخن ناتلأسم كانه

 .هلك يناغفألا بعشلا

 5 يناغفألا لحرلا
 ةحامس ةلبقملا ةلحرملل كتاعقوت يه امف ءائيشف ائيش ةعجارتم برحلا لوبط ودبت ا

 حجنتس اهنأ نودقتعت لهف ؟يناففألا لحولاب قرغت نأ كشوت اكريمأ لهو ؟ديسلا
 ىلع ةلبقملا ةلحرملا نوعقوتتس فيكو ؟يتايفوسلا داحتالا هيف لشف يذلا ناكملا يف

 ؟يركسعلا ديعصلا

 رصانع لك لمكتست مل نآلا ىتح نكلو ,ةفينعلا ةهجاوملل ٌيرات وه نييناغفألا خيرات
 نهرتكا نم ةموصتم تناك ”قتايفوسلا هاضألا سط»ةنفقو قيخ :ناعسل انها نأل ةةروصلا

 ةداعتسا ةهج نم ناونعلا تاجعتسا اكريمأ نأ دقتعأ يننكلو ءفلتخم نآلا عضولا .ةهج

 0 نأ 0 ..اهريغو يكربمألا بعشلا ل «ناوفنعلا

 .عوضوم ا

 يدوعسلا فقوملا



 ( سدقملاو سئددملا

 ةحئال ىلع «يمالسإلا داهجلا»و «سامحرو «هللا بزح» جاردإ ضفر ظحالملاو
 ؟يدوعسلا فقوملاب كيأر وه ام ؟باهرإلل

 اهنإ ثيح نم «ريبكلا يمالسإلا اهناونع رابتعاب اميس الو «ةيدوعسلا ةموكحلا مازتلا َّنِ

 ةكم نضتحت يه اهنا ا «ةصاخلا اهتقيرط بسح يمالسإلا عرشلا ذفنت ةلود

 يف ةيضقلا مزتلتو ةينيطسلفلا ةيضقلا مزتلت يهف «نيملسملا تاسّدقم نم امهو ءاضيأ ةنيدملاو

 ةيررحت تامظنملا هذه نأ ربتعت يهف «نانبل يف يليئارسإلا لالتحالا دض ةهجاوملا عوضوم

 .ةقيرطلا هذهب ثّدحتت نأ كلذ دنع دب الو «لاجملا اذه ىف ةيباهرإ تامظنم تسيلو

 ؟تاراضح راوح مأ مادص
 ؟تاراضح راوح ىلإ مأ ,تاراضح مادص ىلإ هجتي ملاعلا نأ دقتعت له د
 يف ءاوس «تكوحت يتلا نيوانعلا كانه نكلو «تاراضح مادنع كانه نأ دقتعأ ال انأ

 نم ةيمالسإلاعقازلا ىلع تركر ةيفاقث :تانسازدو ططخ“ نم ًاقهيا اميق وأ ةيفاقثلاةلأسملا
 مادص لبقتسم تايفلخ ديكأتل ئيهت اهنأ امكر ؛ةحورطملا ةيمالعإلاو ةيسايسلا ةغللا لالخ
 يه ةلأسملاف «تاراضحلا مادص ىوتسم يف نآلا ةلأسملا نأ دقتعأ ال نكلو «تاراضحلا

 لوادلا نم بلظت امدنع اكريمأ نآل تاراضح راوح نيل هنأ امك ١تايسايسلا"ةادض

 نأ امإ» اهيلع ضرفلا لب ءاهترواحم ديرت ال يهف اهعم نوكت نأ ةيمالسإلاو ةيبرعلا
 ةسرطغ ةغل اهنكلو «ةيراوح ةغل تسيل ةغللاف ؛«باهرإلا عم اوتوكت وأ انعم اونوكت
 راوح الو تاراضح مادص كانه سيل ..رياغم رخآ ركف لكل ةرداصمو ةرطيسو

 ...كانه ضقانتتو انه قفتت دق ةيلود حلاصم ىضوف كانه لب ؛«تاراضح

 ثدحي ام ةضافتنالا عقوم
 نيرساخلا نم ةينيطسلفلا ةضافتنالا فينصت نكمي له مكيأرب ءديسلا ةحامس ©

 لخدت فوس ةينيطسلفلا ةيضقلا نأ رخآ ضعب ربتعي اميف ,ثدحلا اذهل ةبسنلاب
 ؟مكيأر وه ام ؟ةمداقلا برحلا دعب لحلا ناديم

 ثدحلا نأ ةراسخلاف ,ىرخأ ةهج نم ترسخو ةهج نم تحبر ةينيطسلفلا ةيضقلا نإ

 يف ءيشلا ضعب عضولا اذه ليئارسإ تلغتسا امئرو ؛ةضافتنالا نع ملاعلا لغش يكربمألا
 يوغا دعبلا يف نيينيطسلفلا ميدقت اهتلواحمو نيينيطسلفلا ىلع ةيشحولا اهتلمح
 ,ةيكريمألا تاريجفتلا يف لّثمتملا بولسألا اذه اوكرح نيذلا مه مهنأ ىلع يمالسإلاو
 .نيطسلف ىف ىرج امل لثامم اذه نأل
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 ةيبرعلا لودلاو ةمظنألا وعدت نأ عيطتست نل اهنأ ترعش اكريمأ نألف حبرلا انمأ

 تكرخ اذإ الإ ؛هيست امك باهرإلا دض يلودلا فلاحتلا يف لوخدلل ةيمالسإلاو
 حّرصي امك - تلمع اذإ الإو ءىرخأبو ةقيرطب - ضرفلا ليبس ىلع - ةينيطسلفلا ةيضقلا
 لحلل ةكلام تسيل اكريمأ نأ روصتن انلكو «ةيدوهيلا - ةينيطسلفلا ةلأسملا لحل - (لواب»

 ندع رطل كلدع و اةينعفلا يع وطملا لمادا رو ؛ةيضقلا ريربت لواحت اهنإ لب
 هذه يف اوضراعي نأ نوعيطتسي ال دق اهيلع نيميقلاو ةضافتنالا نأ رابتعاب ةضافتنالا

 ةزهاج هريغو باهرإلل ةبسنلاب ةمهتلا نأل ا اهيف ويضر يتلا ةقيرطلاب ةلحرملا

 امك _ ةنسلا هذه ىدم يف هي يذلا ينيطسلفلا بعشلا نأ دقتعن اننكل «ةداعلاك

 دمتي فوس .ًايوق ًادماص ىقبي نأ - هن ا ني كالو ةقباسلا نينسلا ىدم يف

 بعشلل رايخ ال هنأ ةيحانتالا رمتستسو ةمامأ عطول يتلا ز زجاوحلا لك ىلع

 مكمامأ ّردعلا نأ يه ةلأسملا نأل ؛:ةضافتنالا ةلصاوم الإ يبألا دهاجلا رحل ينيطسلفلا

 .مك ءارو رايهنالا ّنكلو

 !ةيبرعلا بساكملا
 لباقم ىلع لصحت فوس ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا نأ ,.ديسلا ةحامس نودقتعت الأ 35

 ىف لصح ام رارغ ىلع فّرطتلا دض فلاحتلا ءاقل ةينيطسلفلا ةيضقلل ةبسنلاب

 1 ؟هيلإ لآ ام مغرو ديردم رتؤم
 اولصح امك هّوشم خسم ىلع اولصحي نأل ًايبرع الزانت حبصت دق ةلأسملا نأ ىشخأ يننإ
 ًاخسم يلودلا تلاشبلا عوربشت» ىف «قلاحلاب عنويسطسافلا ىلع اوضرفبل «ديردم يف

 يف انلهأو ينيطسلفلا انبعش نأ دقتعأ ينكلو ءأديمجت ىمسي دقو ًالح ىمسي دق ًاهوشم

 سيلو عيراشملا تايفلخ نوفرعيو اهنيب امو روطسلا ءارو ام نوأرقي اوحبصأ نيطسلف
 .مهدويق الإ هنورسخي ام مهدنع

 ؟يرجي ام لك نم نانبل نيأ
 نكمي له ؟طغض ةحاس ىقبيس له ؟يرجي ام ءوض يف نائبل نيأ ءديسلا ةحامس 1#

 يف ًاصوصخ .هلايح ةيلودلا تاطوغضلا ةهجاوم ىلع ًارداق رمتسي نأ نانبلل
 ,ةيباهرإ تامظنم نع ىكحي امو «لاومألا ضييبتب قلعتي امب ةلبقملا ةلحرملا
 ؟ةديدجلا ةيملاعلا تاريغتملا هذه لك نع ىأبمب نانبل ىقي لهو ؟دارفأو صاخشأو

 ًاسفنتم نوكي نأ نانبلل اودارأ ع نيرخآلا نأ ًاعيمج فرعن اننأل «نوينانبللا مه نانبل ةلكشم



 لكب نوينانبللا اهيف قرتحي ةقرحم نوكي نأ وأ « ةقطنملا مجحب ملاعلل وأ ةقطنملا لكاشمل

 ال جراخلا يف نوقدحي نيينائبللا نأ نانبل ةلكشمو .ةيسايسلاو ةيبهذملاو ةيفئاطلا مهتافالخ

 ةلودلا هذه يه فيك وأ ءانسترف وأ اكريمأ يه فيك ًامئاد نولءاستي مهنإ «لخادلا يف

 نإف ءمهنطو ىلع ةظفاحملا مهيلع نأ نوينانبللا رعشي امدنعف «ةديعبلا وأ ةبيرقلا كلت وأ

 اهرئاود يف فورحلا ذفنت نأ ًادج بعصلا نم يتلا ةعطاقتملا تاملكلا نع ٌفكلا مهيلع

 ذخأ فيكو ؟نييحيسملا قوقح يه امو نيملسملا قوقح يه ام ًامئاد ثدحتت ان .ةقدب

 ةلأسملا نإ .ةنّيعم دودحب تاعيترت :نيعاصنسا قيعارو انك ول انك عايل ا رهن وب

 يننإ «ينانبللا ةفص نع رظنلا عطقب نيينائبللا نم ذأ اذام لوقي ًادحأ عمسأ مل يننأ

 ةنلقع نكلو «ةيباطخلا هتغيص يف هتنلقع ال ءيسايبملا باطخلا ةنلّمع ىلإ نييئانبللا وعدأ

 يذلا هللا ىلإ عفتري ءالقع لب ةزيرغ نوكي ال نأ «ينيدلا ٌسحلا ةنلقعو «يسايسلا لقعلا

 كرحتت يتلا ةيفئاطلا تامكارتلل عضخي نأ هل ديري الو ًامئاد ًاقرشم نوكي نأ لقعلل دارأ

 ةلأسملا .نانبل عراوش يف اهفّرصي نأ دحأ عيطتسي ال يتلا ءاتشلا لوحو لك لالخ نم

 اننأ انتلكشمو «اهثولنل ةيفاصلا عييبانيلا هاحجتاب فحزن يك لوحولا طّلسن نانبل يف انّنَأ يه

 لامجلا اذه لك مجرن نأ ديرن اننكلو ؛ئطاشلاو لهسلاو لبجلا لامج ليمجلا نانبل يف

 لك يف نانبل ةلكشم .ناسنإلا ىنعم لك نم اهانغَرف يتلا ةيناسنإلا تاقالعلا حبق لكب

 نيبيطلا حيباست لك يف ءامسلا براقي ىتح عفتريو هلابج يف قلطني يذلا خومشلا اذه

 اهيف ئبتختل فوهكلاو رواغملا لك ىلإ قلطنن نأ لواحن اننكلو هللا عم نوشيعي نيذلا
 ..ةمللظملا اندقع لك

 0 يل «نانبل يف ًامئاد قرشت سلا نإ
 ادا ودمت اهنكلو بخصت دق يتلا ةيرعاشلا هجاومأ يفوأ ةيفاصلا هتادادتما ىف رحبلاو

 0 نأ لجأ نم قلطني يذلا حالفلا ناسنإلا اذه «بيط ناننإ نانبل ل انعم ف

 لك قلطنت يذلا لماعلا نانبل يف ..نيح لك اهلكأ يطعت ٍةرجش ىلإ لّوحتتل ةرذبلا
 يف اوشتف يذلا لقعلا ناسنإ نانبل وه نانبللا اذه .بيجاعألا عنصت نأ لجأ نم هتالضع
 .هناسنإ لثم اودجي مل مهنكلو ًاليدب هل اودجي نأ ىلع ةقطنملا لك

 ءاَفَصلا ناسنإ ؛حورلا ناسنإ ؛لقعلا ناسنإ نك !ناسنإلا نك نامنإلا ةاننالا هبا
 يضاملا يف اوقرغت الو نييلبقتسملا اونوك نوينانبللا اهيأ .لبقتسملا ناسنإ نك «ةبيلطعلا ناسنإ

 «©«نولمعي اوناك اًمع نولأست الو متبسك ام مكلو تبسك ام اهل تلخ دق ةمأ كلت»



 ابا ةفيزملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 لكبو ؛دورولا رطع لكب ًاخّمضم اخيرات عنصنلف «ءامّدلاب ًاجّرضم ًاخيرات انل اوعنص دقل
 نلو «هتيناسنإ ناك امهم ناسنإلا يطعي ىنعم لكبو «عيبانيلا ءافص لكبو «ءامسلا ءافص

 همسأ ءيش الو ءىضوفلا همسا ءيش الو «باهرإلا همسا عيش نانبل يف كانه نوكي

 «يسايسلا لولا
 عجرملا «ةمالعلا ةحامس هب قطن يذلا ماتخلا اذه نم لمجأ دجأ نلو مل»
 لبقتسملا ىلإ ًاعيمج جرخن نأ ىسعو هللا لضف نيسح دمحم ديسلا

 .«ينانبللا يسايسلا لحولا نم جرخنو «رونلا ىلإ





,/ 

 نيملسملاو برعلا دض ةيراضح ةدقع

 اهبرح يف اكريمأ نأ هللا لضف نيسح دمحم ديسلا عجرملا ةمالعلا ةحامس ىأر

 داري نم كابرإو فيوختل ةقطنملا يف قلقلا شر لواحت باهرإلا هيمست ام ىلع
 ةيلووسملا ضعي نم نان) اههسني ىلا تايمادكا نأ دكار ةكايرإو ةسرغن
 : نك ريمألا ينال مهب نتن" ةيمقاوب تاروبطت ع“ برغلا

 فوس نانبل وأ ةيروس دض يكريمأ يركسع لمع يأ نأ ىلع هتحامس دّدشو
 ا ريفا ويكمل ايفو ني تئاعلإ ياضخماد ايذنيماز هرعت يوحي
 حتفنت امدنع اكريمأ نأ ىلإ تفلو ؟انلبقتسمو انداصتقاو اننمأو انتيرحو انلالقتسا
 ثيدح يف كلذ ءاج .عيمجلا اهل قفصيسف ديدج نم بوعشلا قوقح ىلع

 :هيف ءاج ام زربأو هتحامس عم ينويزفلت

 لعف ةدر تحت ططخي لعف
 ةيتعتاعبس لاق :ةيراجلا كاروظتلاوت كادجألا :علرإ قرم قرش
 ثدحلا قحاليو لمأتي هنكلو ءبضغي ال ثادحألا بقاري يذلا ناسنإلا نأ عقاولا
 لثم نأل ءاهلك ةمألا عقاو سمت يتلا جئاتنلا جاتنتسا ساسأ ىلع هراكفأ بتريلو ؛همهفيل

 .مآ1٠0 لوألا نيرشت ١1 خيراتب «بيرغ ديعس ليمزلا 7811 ةشاش ىلع راوحلا اذه ىرج



 سانلل لّيخي ًايداصتقاو ًاينمأو ًايسايس ًالازلز قلخت نأ اهنم داري ةكرح لثمت ثادحألا هذه
 يفو ٠ قمعلا يف اكريمأ ىلإ ءاج ةلحرملا هذه يف يّدحتلا َّنأ لالخ نم يعيبط رمأ هنأ

 .ةبرضلا هذه لثم ىّقلتت نأ بعشلاو ةدايقلا ىوتسم ىلع اهيف ركفت مل يتلا ةقطنملا
 اك ريمآل زازقعالا رضابع لك نم. لطي ًايعيبط الازلز كاده»قأ نئانلل يخي دقق كلذن

 اهترادإب بعّشلا ةقثو اهتبيهو اهناوفنع نم ريثكلا تدقفو تّرتها يتلا اكريمأ نكلو
 نأ لواحت «جراخلا يف ناوفنعلا اذه تدقف اذكهو ؛لخادلا ىوتسم ىلغ اهتاراخعاو
 تلمع ؟اكريمأ لعفت اذام :لؤاستلاو ةريحلا ىلإ ملاعلاب عفد يذلا ٌوجلا اذه نم ديفتست
 ديفحت نم رتك الو طع عت رتكأل كد اذه قيظوت ىلع وبك ةلوذ ةياك اك ربخأ
 ىلع لوصحلا يف ةةيزكسملا وأ ةيسانسلا عيراشملا ضعب ذيفنتو ريرمتل «ةيسايس ةطخ

 ءاهيف ةيركسعلا دعاوقلا ةماقإ ىلع فورظلا اهدعاست مل يتلا قطانملا يف ةيركسع دعاوق

 اهيف لماكتي ةطخ يف كّوحعتل ةيكربمألا ةيزك را :تارباخلاب ةيلودلا كلا باتا لكبر: وأ

 ةّيرشبلا ةحلصم ناونع تحت كّحنت اكريمأ َّنَأ رابتعاب ؛ةيكريمالا ةحلصملل عيمجلا
 نم ايسور ءايسآ يف ةدوجوملا تاديقعتلا لكبو ءايسآ لكب قدحت ًانيع كانه ّنإف اذكهو

 ةلأسملا نإف هلك كلذل «دنهلاو ناتسكاب «نيوزق رحب «ناريإ ؛ةهج نم نيصلاو «ةهج
 .لعفلا ةّدر ناونع تحت ططخي لعف اهنكلو لعف ةّدر نوكت نأ نم رثكأ

 هنزاوت دقفي يكريمألا سيئرلا

 عضت ىربك ةلود ةيأك اهنأ مغر ثدحلا اذه لثم رظتنت مل اكريمأ نأ يعيبطلا نم :لاقو

 قايسلا اذه ىف ةلأسم كانه نكلو .اهذيفنتل ةصرف ةّيأ رظتنت نأ لجأ نم ططخلا

 يف تشاعف «نزاوتلا ةلاح ثدحلا ةيادب يف تدقف اكريمأ نأ يهو ثدحلل كرمال

 هفقاومو هتاملك نزاوت نكرم سيئرلا دقف كلذلو «تاعاس ةّدعلو نزولا مادعنا ةلحرم

 لوح ةحضاو ةروص ةيأ هيدل نكت مل باهرإلا ىلع برحلا يف فلاحتلا قلطأ نيح ىتح
 كهحتت ةلأسم ىه باهرإلا ىلع برحلا هنأ فرعن اننأل ؛هطوطخو فلاحتلا اذه تادرفم

 يف اهموهفم ةلود لكلو ءاهباهرإ ةمظنم لكل نأ رابتعاب «قلطملا يف ال ةّيبستلا يف
 تيجو اراهك ةلاسسلا كاك اذهلو .ىربكلا لودلا ىتحو اهحلاصم ةلود لكلو «تناهرإلا
 .ةدعاق ىلع ٌرقتسي نأ نود ًابرغو 0 كرحتي راعشلا لازي الو ةحلاّصلا ةيضرألا نع

 اندأل تدنلا ة اهديدع ون اينما تدفق ادق اك زيمأ نإ ةهععامس. لاق لاؤنم_ ىلع ادوو



 مآ ةفيزملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 لفغي ناك جراخلا يف اكريمأ ةيامحل ًاهجوم ناك يذلا ينمألا طيطختلا لك نأب ترعش
 يتلا ةيكريمالا تارباخم اب ةقثلا زازتها ةلأسم تناك انهو «لخاّدلا نم اكريمأ ةيامح

 اكريمأ نإ :عباتو .ملاعلا يف ناكم لك ىلإ هعرذأ دم يذلا طوبطخألا لثمت تناك

 .هقيقحتل ةيعقاولا صرفلا نم ريثكلا كلمت ال دق فده ّدض ًابرح تضاخ

 نم قلطنت ال ةلأسملا نأ دقتعأ ىنإ :هتحامس لاق باهرإلاو مالسإلا نيب ةجوازملا لوحو
 ةيفور اقلا هيما ورللا انآ قويه ةيساورو ةيوزدم ةطخ_ قم قللت ينوكرتع كدح
 رثكأ لالخ نم مالسإلا ّدض يبرغلا ناسنإلا هشاع يذلا ينيدلاو يفاقثلا نحشلا يهف

 نييبوروألا نييبرغلا ىدل كانه لعج امم ءبرح نم رثكأو ليلحتو ثحب نمو توص نم
 ىسايس ثدح يأ يف هظحالن ام اذهو «مالسإلا دض ةيراضح ةدقع ةايك ويمأللا نيشلو

 نم حطسلا ىلع وفطي ًائيش كانه ّنأ رعشت كنف ؛يعامتجا وأ يداصتقا وأ يفاقث وأ
 :اهناك حي نيترئاد كانه نأ ظحالن اننإَف ةسوردملا ةطخلا ات .يداعلا ناسنإلا لالخ

 نيملسملا نع برغلا لزعل ةيليئارسإ ةطخ

 ىلعو «ملاعلا يف مالعإلا لصافم نم ريثك ىلع ةرطيسملا ةينويهصلا ةرئادلا يه :ىلوألا

 اهمالعإ يف هانظحال ام وهو «مالسإلا عم اهتكرعم تربتعا دقو «ةسايسلا عقاوم نم ريثك
 اهّنأ ىلع نيطسلف يف ةلودك ليئارسإ هجاو دق مالسإلا نأ رابتعاب «ةيسايسلا اهتكرحو

 نأ لجأ ني طعم ناك ليئارسإ نإن اةهلور, افلطمت لهو علا قلع ل "هنأ ةنئفاغ ةلزد
 عم هبواجت مدعو همعدو هدييأت نم ديفتستل نيملسملاو مالسإلا نع يبرغلا ملاعلا لزعت

 .يمالسإلا عقاولاو ةيمالسإلا تاكرحلا

 «يتايفوسلا داحتالا طوقس دعب لوألا هوّدع مالسإلا ربتعا يذلا برغلا ةرئاد يه ةيناثلاو
 ةّيأو «يمالسإلا ملاعلا يف حلاصم برغلل نأل ءيسلطألا يلامش فلح هّدقأ ام وهو
 يف يتاذلا ءافتكالاو لالقتسالاو ةيرحلا ةلأسم عضت يمالسإلا ملاعلا يف ةكرح وأ ةوحص

 ؟نيملسملا نوهركت اذامل

 :هتحامس فاضأ برغلل نيملسملا هركل ةبسنلاب برغلا يف دئاسلا حرطلا ىلع ًاقيلعتو
 ؟نيملسملا نم مكينطاوم نوهركت اذامل ؟اننوهركت اذامل :نيتبرغلا ىلإ هّجوي نآلا لاؤسلا ْنِإ



 م سدقملا و سئدملا

 مكدالبل صالخإو ةنينأمطو نمأ لكب مكدالب يف اوشاع نيذلا مكينطاوم نوهركت اذامل

 .امهريغو ابوروأو اكريمأ يف ءاوس ةيضاملا ةرتفلا هذه لك يف

 هذه يف ولو ءانناوفنعو ةيداصتقالا انعقاومو اننمأ اودّده ءالؤه ضعب نأل وه باوجلا نإ
 عقاولا ىلإ يبرغلا ماعلا يأرلا نم ريبك قيرف ىدل دوجوملا عابطنالا اذه لقنت انّنِإ .ةلحرملا
 ءاكريمأ نوهركي نيملسملا ريغ نم ىتحو يبرعلاو يمالسإلا ملاعلا هركي اذاملف .يمالسإلا
 ناك هّنأل «ةيناثلا برحلا لبق اكريمأ بحي يبرعلا ميلاعلا هعمو يمالسإلا ملاعلا ناك دقو

 يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا رمعتست مل يتلا ةلودلا اهنأو ةّيرحلا ةلود يه اكريمأ نأ ىري
 اذه لّوحت اذاملف .لالقتسالاو ةيرحلا اياضق يف ةيراضحلا ةيناسنإلا نيوانعلا تحرط لب

 نوملسملاو :ضرعلا رمش قي علظلا تنيأعلا ليئارسإ | تطعأ اكريمأ نأل ؟هرك ىلإ بحلا
 :ةيليئارسإلا ةسايسلا يه اهتسايس َّنِإ لب ءطسوألا قرشلا يف اهل ةسايس ال اكريمأ نأب
 نيذلا لك دض اكريمأ نإ ؛ةقطنمل لود لك :تناسح ىلع عدلا لك ليئارتسإ تظعأو
 قوقح عم اماكشتا لع دلي يأل لؤلخنالا ره كلو هناننألااقرقشو هنت قزودابفي

 ؟نالوجلا نم يليئارسإلا باحسنالاب ةيروس بلاطت امدنع اكريمأ ظّمحتت اذامل ؟ناسنإلا
 نأ الولو (455)» راوخلا امامتهاو الاب يطعت ال ةنيعملا ةّذملا ةليط اك تناك اذامل

 تلخدت ال اهل ًاينمأو ًايسايس ًاقزأم اهلالتحا اولعجو ةيواز يف ليئارسإ اولخدأ نيدهاجملا
 ةرزجم نع ريرقتلا ميدقت ىلع رض هنأل يلاغ سرطب اكريمأ تبقاع اذامل ؟كلذ يف اك ريمأ

 ؟ملاعلا اهنادأ يعلاو اليتاشو اربص ةرزجم بحاص نوراش اكريمأ تكراب اذامل ؟اناق
 نإ 59 تافرغ ليقتتج ملو ءرقكأ كلل ةدعتسمو «نيتّرم ةيلاحلا اهترادإ يف هتلبقتساو
 «كلذ يف اهتحلصلمل يقارعلا ماظنلل ةيماحلا ةيقاقمالا َةّوَقْلا يهو قارعلا ترصاح اكريمأ

 لاؤسلا ؟اكريمأ هرككن اذامل لاؤسلا لهف «ناريإو «نادوسلاو «ىقارعلا بعشلا رصاحت ىهف

 حعفنتلف اكريمأل انلق ..انلبقتسمو انداصتقاو اننمأو انتايرحو انلالقتسا اكريمأ هركت اذامل وه
 اهل قفصيس اهدنعو «ةيرحلا لاثمت يحوتستل عجرتلو ءديدج نم بوعشلا قوقح ىلع
 .عيمجلا

 !اكريمأ ريمض يه ليئارسإ
 «يكريمألا لقعلا قمع يف ليئارسإ تلخد دقلو ءاكر يمأ ريمض لثمت ليئارسإ نإ 9
 لول نم ةنلووهملا نسم تس وهينما قنا ركاب ريمألا نييحيسملا نأ ىتح

 نم ليئارسإ تعاطتسا ا ما را لا



 م ةفيزملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 بقارملل ليخي ىتح اك ريمأ قمع نوكت نأ اك ر يمأ يف اهعقاوم عيزوتو ةيدوهيلا لالخ

 ..سكعلا سيلو ليئارسإل ةعضاخ. اكريمأ ّنأ

 ةيك تملا ةيجيتارتسالا يف ناريإ نأ ويلا يننإ :هتحامس لاق ناريإل اكريمأ ةجاح نعو

 ربتعت ناريإ َّنأل ,ةبسانملا ةصرفلا رظتنت اهنكلو هباذتجا ىلع ايري ناهس ويح اهقرف لي

 رارقتسالا لك قرحي فوس يناريإلا نمألا يف زازتها يأ نإو ءاهتقطنم يف ىربك ةلود
 ةقيرط ىلع ناريإ عم اهتسايس يف كّوحتت اكريمأ نإف اذهلو «ةقطنملا يف امبرو جيلخلا يف
 .(ةرزجلا) ءارو ثهلت الو (اصعلا» لبقت ال ناريإو «ةرزجلاو اصعلا»

 هديرت ام ذيفنت ةيرح كلمت ال اك ريمأ

 :ًالئاق قّلع ىكريمألا رطخلا نع ىأنمب هئاقبو نانبل نع لاؤسلل ةبسنلابو
 ةقطنملا ىلع قلقلا ٌشر لواحت باهرإلا ىلع برحلا يف ةنلعملا اهتسايس يف اكريمأ ّنِإ
 يلّدمم نإ لوقت تامولعملا ضعب لعلو «هكابرإ داري نم كبرتو هفيوخت داري نم فّوختل
 هخيرات ضعبب اذه اوفّوخيل نييسايسلا ىلع نوفوطي - 9 ريفسلا - نانبل يف اك ريمأ

 ..كاذو اذه ةّيصخش اوعّمليلو كاذ اودّدهيلو

 حلاصم اهل نأل ةيللاطما نع هورك ان تيشنا يروا نمرود فل ذل عرضا نافذ انين
 يف صخش ّيأ ميلستب ةبلاطملا نأ فرعت يهو «ناتسناغفأ عقوم نع فلتخت ةقطنملا يف

 لك برخي ًاينمأ ازازتهاو ةنتف ببستو دلبلا اذه لخاد يف لكاشم قلخت فوس دلب يأ

 وأ ةيروس يف يركسع لمع ّيأ نإ ةيناث ةهج نمو «هذيفنت اك ريمأ ديون عذلا دي اهلا

 ارم تايدم اييكاعاو ايبرع بسحي فوس نيطسلفب طيحي دلب يأ يف وأ نانبل يف

 نم رثكأ اهعمو لواحت اهنأل - ةرضاحلا ةلحرملا يف لقألا ىلع  اكريمأ هديرت ال ام اذهو
 قرشلا ىف ةلكشملا لحل لمعت اهنأب (ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةينهذلا لزاغت نأ ةيورو أ ةلود

 ةيركسع ةبرض ةيأ َّنِإ :ةهجاولا يف نوكت الأو لخدتت الأ ليئارسإل يحوتو :يشؤالا
 ملاعلا دض ليئارسإ عم ةهجاولا يف تلخد اكريمأ نأ ينعت ةيروسل وأ نانبلل ةيكريمأ
 ظافحلا لواحت اكريمأ اميف عيمجلا سوؤر ىلع لكيهلا طقسي ام اذهو ,يمالسإلاو يبرعلا

 اهعمسن يتلا تانيمطتلاف اذهل .لقألا ىلع نآلا ىتح اهعم ةفلاحتملا ةمظنألا لكيه ىلع
 يف قلقلا ءاقب ديرت اك ريمأ نأل «يكريمألا يفنلا عم ىتح ةيعقاو يه برعلا نيلوؤسملا نم

 ..ةقطنملا



 2 سدقملاو سئدملا

 ًاعقوتم ناك ينويهصلا ريزولا لايتغا
 نيينيطسلفلا عضو نعو ؛ةنياهصلا نيلوؤسملا اذحأل نادم نعل اصح ام عقوت هنأ نعو

 :هتحامس باجأ ناتسناغفأ ران ىلع ةينيطسلفلا ةلودلا جوضنو

 يتلا ةمدصلا نأ رابتعاب ««ىفطصم يلع وبأو :لايتغا لبَم هعمقوت يذلا ثلا اذه:ّنِإ

 ضفرلاو ينيطسلفلا رهقلا لك يعو يف بذتجت تناك ينيطسلفل | عقاولل تلصح

 انع اجاقأ ملف اذينلو هيجل اذه ف لوؤسم فوه ىف قرعأ ةيدصس ةيطنلالا

 ةراثإ لواختو ليئارسإ تلواح اميرف «يليئارسإلا عقاولا نع ةيدلا هذ فاح اقأ يكذع
 ّنِإ ءيداع ريغ لكشب قيرحلا ريثت فوس ةلأسملا نأ رابتعاب «قيينيطسلقلا ساوفل يف علهلا

 ًاضرأ نيينيطسلفلا ٌدض اهتيشحو نم ًافيش كرتت مل ليئارسإ نأل ,ليوهتلا يباب نكاد

 ىنيطسلفلا بعشلاو ةضافتنالا هتحامس بطاخو ..هتبّرجو الأ ًانايكو ناكل امو

 1 :لئاق

 هنورسخت ام مكيدل سيل نوينيطسلفلا اهيأ
 دقلو «هباوبأ عسوأ نم خيراتلا لوخد متعطتسا دقلف هنورسخت ام مكيدل دعي مل
 تايدحتلا مامأ نوريثكلا طقس دقل ءانتمأل خيراتلا عنص ةيضاملا نينسلا ىدم يف متعطتسا
 هبعالم يف نيطسلف ىنعم شيعي ينيطسلفلا لفطلا يقب «ةحاسلا يف متيقبو تاروطتلاو
 خيشلاو «ةيلبقتسملا امهمالحأ يف نيطسلف ناشيعي ةينيطسلفلا ةيبصلاو ينيطسلفلا باشلاو

 ةمالا متحنم دقلو ..لبقتسملا ةعانص ىلع لطملا امهخيرات يف نيطسلف ناشيعي زوجعلاو
 ةقلمعلاو خومشلاو ةوقلا لك شيعتو ءامدلاب قفدتملا مكر هن لك قحالت ىتح ناوفنعلا

 نإف «ةصرف ليئارسإ ىطعأ دق نمزلا ناك اذإو «ىلعلاو ةّرعلل مكتقالطنا بقارت يهو
 .ينيطسلفلا بعشلل ,مكل ةصرفلا يطعي فوس لبقتسملا

 لوقأو ؛.مكتدحوب ثبعي ودعلا اوكرتت ال ,ةدحولا ةدحولا :انناوخإو انلهأو انءابحأ اي
 لكل اوعضخت الف دمصي نأ ينيطسلفلا بعشلا عاطتسا دقل :ةينيطسلفلا ةطلسلل

 هذه يف ليئارسإ اوطعتل ةيبرعلاو ةيليئارسإلاو ةيبوروالاو :ةطغاضلا ةيكريمالا لئاسولا
 ايدج مانعا نوه طفلا »صعبا «ىرحألا لخارللا نقدا ماهم فام ةلعإلا
 ةدايقل جاتحي بلصلا بعشلاو بلص بعشل جاتحت ةبلصلا ضرالاف اديدج ازازتهاو

 شاع امدنع متنك امك نييلبقتسملا اونوك «تابثلا تابثلاو ةبالصلا ةبالصلاف «ةبلص

 اورججفو ؛لالتحالا اهفرج يتلا نيتاسبلا لك يف لبقتسملا اوعرزاو ءيضاملا يف نوريثكلا
 :.اهئاذ مكعم اهنأل ملا عقاو يف هوقلطأو «لبقتسملا



 ناغفألا بعشلا ىلع ةيكريمألا برحلا

 ةمألا دسج يف اقيمع احرج تحتف

 ىلع ةمئاق ةيليلحتو ةعساو ةيسايس ةيؤر هللا لضف نيسح دمحم ديسلا عجرملا: ةمالعلل

 ماعلا ليفتسملا ئريس ايلالخ دو ةشوبلا تادعألا نلعو: نضوألا تابت

 علطملاو ئراقلا ةيقطنمبو راكفألا بايسناب هيأر يطعيو «ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةقطنملل
 .يعرشلا مكحلا ةيفلخ ىلع ةيركفلا هايؤرل اهايإ ًاعضخم «عقاولا تايطعم ىلإ ًادانتسا

 يتلا ةينوناقلا ةهجولا نم ناتسناغفأ يف يرجي ام هفقوم أرقن فوس ءانه نم

 ناودع وه اكريمأ هلعفت ام ءديسلل ةبسنلابف «ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا اهتقلطأ

 .ىعضولا نوناقلا ةغيصب

 اكريمأ ىف نييندملا دض ىرج ام نوك «ندال نب ةماسأل ةبسنلاب رمآألا كلذكو

 ريغ نافعألا ةييفدملا قنضااك ريما هلغفف ا تاذ كقولا :نلو» . اهموانتإ زوره نيف
 تايالولا هلعفت امو .يعضولا نوناقلا بسح ىتحو «ًايناسنإو لب «ًايمالسإ رربم
 يعدملا اهسفن تبصنف «ةنادإلل ليلدلا مدقت مل يهو ءاهتاحورطل رياغم ةدحتملا

 .مكحلل ذفنملاو ىضاقلاو

 ماد لوألا ويرتكم ؟؟ .يريرحلا رساي :هرواح «(رايدلا»
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مهدض ةيلمئاسإ ةكرح ىذا ؛يلود بلطم امهرارقتساو
 ايقست فرس ام ا

 دض ىرج امو «ةنتفلا ةهجاوم ىلع قفتم هيملسمو هييحيسمب نانبل نأ ىري امك

 رربم ريغ وه امكو .دجاسملا دض ىرج ام ضوفرم وه امك ؛ءضوفرم سئانكلا
 نييندملا دض يرجي ام رربم ريغ كلذك ءاكر يمأ ىف نييئندملا دض ىرج ام ًايمالسإ

 ١ .ناتسناغفأ يف

 نإ ديسلا عجرملا ةحامس لوقي ..يرجي ام ىلع هدرو مالسإلا فقوم لوحو

 سفنلا نع عافدلا قحو «فنعلا نع سيلو داهجلاو لاتقلا نع ثدحتي مالسإلا

 .قح مولظملا ةرصنو عورشم

 :هعم انراوح يف تايلمعلاو ثادحألا هذهل ةيلوألا جئاتنلاو نيطسلفو

 ناتسناغفأب ملاعلا فّوخت اك ريمأ

 ناتسناغفأ دض ةيكريمألا ةيركسعلا تايلمعلل ةيجيتارتسالا جئاتنلل مكتءارق يه ام 8

 ؟نأآلا ىتح

 ةداعتسا ىه ةهجاوملا ىف ةيكريمألا ةيجيتارتسالا نأب ىحوت ثادحألل ىتعباتم تناك امبر
 ةشانسلاو ةيداستنالا هدانا لك ةةيلاعلا ةنماونلا ىلع ةرظيتيلل قا رخألا ةوقلا/ قلما
 اهتسايسل ةضزاعم يأ عيمتلا تلاعلا ملاعلا قلع انهترطيتم ف كلذ ناك :ءاوتس :«ةينمألاو
 لصتي امب ةيلودلا ةسايسلل اهتهجاوم يف وأ ,ينمألا داهطضالا ريثأت تحت وأ ءاهح اصمو

 حلاصملا ىرجم يف كرحتت اهلعج لجأ نم نيصلا وأ ايسورب وأ يبوروألا داحتالاب
 ةيلوؤسم اهحلاصمل ةءاسإ يأ وأ اكريمأ ىلع ناودع يأ لعجي يذلا ىوتسملاب ةيكريمألا
 يف وأ ءيسلطألا فلحلا قاثيم نم سماخلا دنبلا تحت اهجاردنا ساسأ ىلع ةيلود
 رثكأ يف لك ابر يذلا باهرإلا ناونعو نيصلاو ايسور يف امك ةكرتشملا تاقالعلا

 اهنا يوجد اكيورم نقم يتلا ثيعحألا ةلودلا تانيراننا كتاك ةاعوو :ةحلاصتم نم

 هفيوخت دارملا اهيف فوخت نأ ديرت يتلا ةيركسعلا اهتالضع اهيف كرحتو ةروطنملا اهتحلسأ



 ا ةفيرملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 رخآبو لكشب برحلا يف ابوروأ لود ضعب ماحقإ لعلو .هكابرإ اكيرمأ ديرت نم كبرتو
 نم بستحي ام يف اميس الو «برحلا يف اهعقاوم ضعب ليكشتل ايسور عم قيسنتلاب وأ
 طغضلا لالخ نم وأ «قباسلا يتايفوسلا داحتالل ةعضاخ تناك يتلا ةيمالسإلا لودلا
 اهيعس يف ا ةيويح ةجاح لئمت يتلا ناتسكابل فيوختلاو ديدهتلا دح ىلإ رشابملا

 ةطغاضلا ةيسايسلا اهقوقحو ةيركسعلا اهعقاوم ةئيهت يف كرحتتل «ناتسناغفأ ىلع برحلل
 رماغت نأ ديرت ال اكريمأ نإ ثيح ءطغضلل مومه نم برحلا هلبقتست امب وأ نابلاط ىلع

 نيكولا عرضا امك د دمتعت امبر لب «ةيناغفألا ةكرحتملا لامرلا يف اهشيجب ىرخأ ةرماغم
 :ةاففألا أ نينانسك الا :نمايئاندصأ ىلع ةريعت تيع قوي

 نابلاط نم رأثت اكريمأ
 د اكيونأ ناعوضتز# اا وما ريع ل دعا ولا نإف اذهل

 هناوفنعب تييضأ يذلا يكر يمألا بعشلا ىدل ةيسفنلا ةزاقلا ضاصتما لاع ام «تاريجفتل

 همهي نم لك ىلإ ةلاسر همنا تلرلا ىف نحو ءاهروصتي مل ةمدصك قمألا هلاخرتسابو

 ديرت نم ةرضاحيم وأ ؛ةميلست اكريمأ :ديرت نم. عيلست ىلع نودرمعي نأ ةلاسر نحل

 .كلذ ريغو ةيسايسلا هتاوطخ ىف وأ هداصتقا ىف هترصاحم اكريمأ

 يذلا يلودلا فلاحتلا ناونع وه يذلا باهرإلا ىمسي ب ام ىلع برحلل ةراح ةمدقم اهنإ

 طيطختلا بسح تع اذإ اهجئاتن بسحب ةيناعفألا برحخ ا نأل «نالا ىتح اك ريمأ مر

 ننام «لودلا رثكأ كف ظفحلا ةعلمل ةلعات كاربت اهلا ةوكي قوس + رزحألا

 ةيكريمألا ةدايقلا تحت لمعي يذلا يلودلا فلاحتلا نمض نم ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا
 ملا ةيكيرمألا ةطخلا يف لودلا لك اهيف طبترت يتلا ةكبشلا هذه لالخ نم ملاعلل

 لالخ نم اهتسارد لامكتسا دعب عضوت فوس اهنكلو ؛ةيليصفت ةسارد نآلا ىتح سردت

 ظسشوألا قرتشلا  ةلأسم نوكت نكلو ءاهرودب ةلود لك :موقتل' ةيلوألا اهبزاجت لامكتسا
 .كلذ نع ةديعب

 ةيكريمألا ةسايسلاو .. بوعشلا
 مكحتلا ىلع تقولا لك ةرداق ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا نأ نودقتعت له ©

 ؟جئاتنلاب



 دله سدقملاو سندملا

 اصعلا كلمت ال ؛ىربكلا لودلا ىتح ؛لودلا نأ وهو ءطيسب ببسل كلذ روصتأ ال انأ

 ال اهنأ امك «ديرت امك اهل بوعشلا ينحنت ثيحب بوعشل *لا اهب برضت يتلا ةيرحسلا

 حلاصم كلمت يتلا ءاهئافلح نم ىربكلا لودلا ىلع طغضلل ةيرحسلا اصعلا هذه كلمت

 عم يفخلا اهعارص يف لحخدي امث ؛ثلاثلا ملاعلا عقاوم نم عقوم نم رثكأ يف ةيليصفت

 ايسورك ةيويسآلا لودلا ضعب ىلإ انرظن اذإو «يساس وأ يداصتقا ساسأ ىلع اكريمأ
 نإ ,رذحلا اهللختي تاقالع يه اكريمأ عم اهتقالع نأ ظحالن دق اننإف اهعباوتو نيصلاو

 نم رثكأب مدطصت فوس ةيكريمألا ةطخلا نأب يحوي ام ءاكريمأ بناج نم وأ اهبناج نم

 يف اكربمأل ةعباتلا لودلا نأ روصتن اننأ ىتح كلت وأ ةيلودلا ةحاسلا هذه يف زجاح

 ذيفنتل كرحتلا ةيرح كلمت ال ؛يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا لود نم ريثكلاك يه اهتاسايس

 ا ها ىدل ةذوجوملا تاديقعتلا نأل ءاهتقطنم يف ةيكريمألا ةسايسلا

 يف ةيادبلا يف هانظحال ام اذهو .اهل لكاشملا ريثت امبرو اهتكرح ةيرح لطعت (ةنك ريمألا

 دق يتلاو ايسينودنإ يف تماق يتلا تارهاظتلا يف وأ ناتسكاب يف تماق يتلا تارهاظتلا
 تاسايسلا ذّقنت نأ ةلودلا هذهل ديرأ وأ رثكأ طغضلا دادزا اذإ ىضوفلا ىوتسم ىلإ لصت

 .يليئارسإلا -. يبرعلا عارصلا لح ةلأسمب قلعتي امب اميس ال ءرثكأ ةيكريمألا

 بوعشلا ةضافتنا

 ًابلس رثؤي ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاحاسلا ضعب يف لصاحلا بذاجتلا نأ نورت له »©
 ؟اهرارقتساو لودلا هذه تاحاس ىلع

 ام مامأ «يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا بوعش ىدل قامعألا 5 ًانايلغ كانه نأ روصتأ يننإ
 هع ينل او ددس ادي جحا نأ تعالوا يتلا ةيتاهفألا > بوكا نم نألا ثدحي

 ذإ هتدعاقو ندال نبا ىلإ وأ نابلاط ماظنل بوعشلا هذه ةيؤر نع رظنلا عطقب ءبوعشلا

 يتلا ةروصلا نكلو «ءالؤه ىلع افطع ةيسفنلا ةلاحلا هذه نوكت نأ يرورضلا نم سيل
 يذلا ريبكلا ملظلا لثمت ةيمالسإلاو ةيبرعلا بوعشلا مامأ يناغفألا بعشلاب لثمعت
 يف ةاسألا :“تشانع تلا ناتاغفأل رمذملا قضقلا اذه يف ملسم ناسنإ لك ةسسحتي

 اهرامد اوديزيل نويكريمالا ءاجو «ةقباسلا برحلا يف ترمد اهنإ ثيحب «بيرقلا اهخيرات
 مئارجلل بوعشلا هذه ةعباتم ىلإ ةفاضإ اذه .اهنارمعل مهسفنأ يف ةبغرلا اورمديو
 تاملكلا ضعب عم قلطم يكريمأ دييأتب ىظحت يتلاو ينيطسلفلا بعشلا دض ةيليئارسإلا
 كح ليئارسإ نا نريكريمألا ةدحعي انندع اضوصقتو فيش. لد ال علا ءةفقأملا
 .ةيليئارسإلا مئارجلل مهتهجاوم يف نويباهر الا مه نيينيطسلفلا نأو سفنلا نع ًاعافد



 م8 ةفيزملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 طغض نأو «يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف ةضافتنالل ةينينج ةلاح كانه نأ روصتأ يننإ

 عنمت يتلا يه ةيمالسإلاو ةيبرعلا بوعشلا ترداص يتلاو تارباخما ةزهجأو ئراوطلا نيناوق

 دلوت طغضلا ةدايز نكلو «لعاف يوق قولخم ىلإ لوحتت ثيحب ةيداهجلا ةلاحلا ةدالو نم

 نم «رشابم لكشب ةيكريمألا ةسايسلا ةدهيا فرس هنأل ءًالهس راجفنالا نوكي نلو «راجفنالا

 كويك ريمألا اهداتعا ىتلا ةمظنألل هديدهت لالح نمو «ةيكر يمألا حلاصملل هديدهت لالخ

 1 نيبولطم نايوؤت ابوروأو اكريمأ
 بعشلا نيبو «ندال نبدو «نابلاط» نيب اطلخ كانه ْنأب ميلستلا عم ,ديسلا ةحامس ©

 ام ةيلوؤسم نالمحتي ندال نبو نابلاط نأ الإ ,لتقلل ضرعتي يذلا يناغفألا
 ؟ملسملا همزتاي نأ بجي يذلا فرصتلا وه امو ,يعرشلا فقوملا وه امف ,يرجي

 ىف اكريمأ هتحرط يذلا أدبملا نإ .ئداه لقعب ةيعرشلا ةلأسملا سردأ نأ لواحأ ىننإ
 وه مهل لودلا دييأت نأو «تاريجفتلاب نيمهتملا يغبت اهنأ وه «نابلاط» ىلع ايدو
 أدبملا اذه له :لءاستأ يننإ .باهرإلا ةلماعم لماعتت نأ دب ال كلذل «باهرإلل اهديبأت

 نالعإل ةيمالسإلا ريغو ةيمالسإلا ُئدابملا نع رظنلا ٍعطقب «ةيراضحلا ةلادعلل اطخ لثمي

 ولو .ىرخأ ةلود ىدل ًامهتم سانلا نم ًاقيرف ديؤي اماظن 0 ةلود يأ ىلع برحلا
 مهتتو ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا فقت نأ ادن نكمملا نمف اذه قبطن نأ اندر

 نم نوباطي مهو ءاكريمأو ابوروأ يف نيدوجوم اهتمظنأ طاقسإل باهرإلاب تاعامج
 ول .مهميلستل ةينوناق ةدام ةيأ اكريمأ وأ ابوروأ دجت الو ,مهملست نأ ابوروأو اكر يمأ
 اكريمأ ىلع برحلا نالعإ ىف قحلا لودلا هذهل نإ لوقن نأ نكميف أدبملا اذه انقبط

 .ابوروأ ىلعو

 ًاقلطم ًادبيأت ديؤت اهنأب اكريمأ مهعت اهبوعشب ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا لك نإ من
 قبطن نأ اندرأ اذإف «نيينيطسلفلا دض ةيكريمألا ةحلسألاب اهباهرإ سرامت ىتلا ؛ليئارسإ
 هيض هناك إلا ةلودلا *تاهرإ دفن ايباهرالا اذه ديزتااك مآ "نإ هلو قامت الذل 38
 قطنملا ساسأ ىلع رربن مث ؛نييتيطسلفلا ريغ نيملسملاو برعلا دضو «مويلا نيينيطسلفلا
 دض هب موقت ام اكريمأ دض فقت يتلا تامظنملا لكلو ةدعاقللو ندال نبل يكريمألا

 : نلوم اديان ليئارسإ ديؤت اهنا اهنا دع

 ينوناقو يعرش رّربم فااين هال اننإف ةلأسملا هذه نسودن امدنع لوقت كلذل



 1 سدقملاو سندملا

 ءاذتعالاب نيعهتملا ملست ال اهنأ درجت ةلود: ىلع بركلا نلعتا نأ .يناسنإو يراضحو

 مهتقالع نوركني ءاوبذك وأ اوقدص «نيمهتملا ءالؤه نأ انتظحالم عم .ةلودلا كلت ىلع

 هعم فلتخن اننال «يمالسإلا همهفل هديؤن ال يذلا «نابلاط» ماظن نإو «تاريجفتلا هذهب

 ىلع حرط دق (نابلاط» ماظن نإ ةأرملل امينا «مالسإلل همهف ةقيرط نم رثكلا ف

 يف مكاحيل هتدعاقو ندال نب نيدت يتلا تاتابثإلا هل مدقت نأ ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا

 را اهتاناكمإ لك يف اكريمأ لخدتلو .ةدياحم ةيمالسإ ةلود يف وأ ناتسناغفأ

 سيل هب مهتا يذلا لمعلا اذه نأل .ًايمالسإ هتنادإ يف مكحيل «ةنادإلا رصانع تايثإل

 (تاريجتتلا نيط افكر اويلغأ يريقلا «ملاعلا يف نيملسملا ءاملع هتبثأ امك ًايمالسإ ارربم

 تحت نوشيعي يتلا ةلودلا ةسايس ةضراعم درجمل ةقيرطلا هذهب ءايريألا لتق زوجي ال هنأل

 لودل اهتمدق لب. ؛ةيمالسإلا ةلودلل ىتح تاتابثإلا اكريمأ مدقت مل ءكلذ عمو .اهتاريثأت

 ذيفنتل يلاتلابو ءايجراخ ًاناودع تاريحفتلا هذه نت يك اهيلع طغضتل كلذو ءابوروأ

 يأل ةدعاسملا ميدقتل فلحلا ىلع ضرفي يذلا يسلطألا فلحلا قاثيم نم سماخلا دنبلا

 يجراخ ناودعل ضرعتت ىتلا ءاضعألا لودلا نم ةلود

 ناتسناغفأل ةيتحتلا ةينبلا لب نابلاط رّمدت ال اكريمأ
 اذه يمتنيو ةميرج ام ةلود نم صخش بكترا اذإ «يلودلا وأ ىعضولا نوناقلا ىفو

 ملسي نأ امأ ؛هتلود يف ةمكاحملل هميدقت ضرفي نوناقلا نإف ءىرخأ ةلود ىلإ صخشلا
 نيناوقلا ضعب كانهو .نوناقلا هرقي ال رمأ اذهف اهدارفأ ضعب ىلع ىدتعملا ةلودلا ىلإ
 ةميرجب ماق يذلا مهنملا مدقي نأ امأ .مهتلودل ام ةلود يف اوناك اذإ نيمرجملا ميلست لوح

 نإ كر كلذل مولات سيل ادهن 0 صعب ىلع ءا ملا 0 2 ا هتلود نم

 05 دض برحلا هذه نم هب تماق ام ل ةيمالسإ ريغ 0 ةيمالسإ

 ىناغفألا بعشلل ةيتحتلا ةينبلا لك دض تماق لب ««نابلاط» ماظن دض مقت مل برحخلاو

 ةيكريمألا تارئاطلا مهلاطت نيذلا نييندملا دضو «ةيركسعلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 عم أطخلا عقي فيك يردن ال هنأ عم ءأطخلا ىلع ًانايحأ مهنم راذتعالا عم ؛ةيناطيربلاو
 يف يعرش ساسأ يأ دجن مل كلذل .ةيبرغلا ةيركسعلا ةينقتلا اهكلمت يتلا ةقدلا هذه لك

 يتلا تاريجفتلا يف ةيعرش يأ دجن مل امك ًامامت ةيتاودع اير اهرستو «برخلا هذه

 .يعرش رربم اهل سيل ذإ ءاكريمأ يف تلصح



 0 ةفيزملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 مالسإلا يف ةلداعلا اهنيناوق برحلل
 ؟ىعرشلا ىنعملاب زئاج ءاهفادهتسا يأ ,ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا ىلع درلا له ©

 يف يروث فنع كانه لهو ؟مالسإلا يف يروثلا فنعلا زوجي له ءرخآ ريبعتبو
 ؟مالسإلا

 ال مكل اموإ» «مكنولتاقي نيذلا هللا ليبس يف اولتاقوإ» :ةيآلا كانه مالسإلا يف لوقن
 ةلود نيب حتفت امدنع برحلا نأ يه ةلأسملا ,#نيفعضتسم او هللا ليبس يف نولتاقت
 نم كل دب الف «سانلا نم نيفعضتسملا لتقت وأ ءابعش وا ادرف كلتقت نأ ديرت وأ كلتاقت

 نع وأ ءانعش ا اهي را اورق تدك موش «كسفن نع عافدلا ةمهمب موقت نأ

 حتفت امدنع «مولظملا ةرصن بوجو رابتعاب ءمهرصنت نأ كلمت تنك اذإ «نيفعضتسملا

 رربملاو ًايمالسإ رربملا سفنلا نع عافدلا عقوم يف كنأ لالخ نم اهتيعرش ذخأتو برحلا
 امع عافدلا ليبس يف كتحلسأ لك رضحتست نأ يعيبطلا نم نإف «تاراضحلا لك يف

 الو :هلوق يف ةيآ نم رثكأب متخي هنكل .هسفن نع عفادي نأ ناسنإلل رربي مالسإلا نإ
 ىدتعا نمف «هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع نإوؤ» نيدتعملا بحي ال هللا نإ اودتعت

 ؛مالسإلا يف ةلداعلا اهنينارق برحلل نإ .«مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع

 نإف نيفعضتسملا ملظي نمل وأ كنولتاقي نمل هجوتت امدنع ؛مالسإلا يف اهتيعرش برحللو

 .برحلا هذه يف ًايعرش ًاعقوم كعقوم لعجي كلذ

 باهرإلا نع ثدحتت امدنع قفانت اك ريمأ

 تارباخنا نإ نويكريمأ ثدحتو بتك امك متلقو ةريبك لايتغا ةلواحم متضرعت
 تارباخغلا دض ءاعداب مدقتلل ةبسانم ةصرفلا نودجت الأ .اهءارو تناك ةيكريمالا

 ؟مكدض ًاباهرإ تسرام اهنوك ةيكريمألا
 ةيمالعإو ةيسايس ةقيرطب نكل «ءاعدالا اذه مالعإلا ىف ةرم نم رثكأ تقلطأ دقل
 ماعلا بئانلا ةفص ذختت امدنع نييندملا دض باهرإلا سرامت اكريمأ نأ تابثإل
 اهنإف «باهرإلا نع ثدحتت امدنع اكريمأ نأ ملاعلا فرعي ىتح «ذفنملاو يضاقلاو
 تزواحت اهنأ اكريمأ ةلكشم نإ .باهرإلاب موقي يذلا قفانملا ةفص اهسفنل ذختت
 اهدنع قحلا نأل ءاهعقاوم لك يف يلودلا نوناقلا ةكرح يف ءاضقلا دودح لك
 .ةوقلل



 هي سدقملاو سندملا

 ؟مكتحامس نم يصخشلا ءاعّدالل هاجتا ال نأ مهفن

 نأ نكف اكريمأ نأل «ةلأسملا هذه يف جئاتن ىلإ لوصولل ةيذيفنت ةيعقاو كانه دجأ ال انأ

 اننإ .ملاعلا يف مئارج نم ةيكريمألا تارباخلا هب تماق ام لك ركنت امك ؛كلذ ركنت

 نم طيطختب تقلطنا ةينانبللا برحلا لك نأ «نانبل يف رجنسيك ةطخ لالخ نم فرعن
 تلصح يتلا مئارجلا لك لمحتت اكريمأ نإف كلذل .رجنسيك ىكريمألا ةيجراخلا ريزو
  -ةيافللا برا ىف

 سئانكلا ىلع ءادتعالا ضفرن

 تلصح نكل ءرطخلا ىقبي ليئارسإ عمو ؛«ةرماؤملا ةيرظن» ًامئاد شيعن .برعك
 ؟ةنتفلا ةكرح نورت فيك ءاديص يف مث لامشلا يف نانبل يف سئانكل تاريجفت

 تالاح نم ةئشان نوكت دق «نييحيسملا دباعم سمت يتلا تاريجفتلا نأ روصتأ يننإ

 يف ةكرعملا نأ نع ثدحتت يتلا تاءادنلا ضعب ىلع لعف درك «ةيعقاو ريغ ةيلاعفنا
 لعجي ام «ةينيد ةكرعم اهنأو .دوهيلاو ىراصنلاو نيملسملا نيب هك رام يك ماعلا يرمي

 دقو .ةقيرطلا هذهب توبكملا روعشلا اذه نع نوسفني نيدقعملا وأ ءاطسبلا سائلا ضعب

 ئرعأ ةيبلتع لاععأب ةيبلسلا لاسعألا هده العشبي نأ ةغقلل نوططظعي يذلا لوحي

 :ةيفوعفلاو يمال عن قفل ةراثإل

 ابوروأو اكر يمأ نأل «ةيحيسملاو مالسإلا نيب ةينيد ًابرح تسيل برحلا هذه نأ دكؤن اننإ

 لثمت ال ةيناملع لود ىه لب «ةينيد الود تسيل اهنكل «ةيحيسملاب اهبوعش رثكأ نيدت دق
 هنأ ةدفاملا وأ نولاغلا نم انينيوانع دم تاردع ياو «ةيدرمملا دلو قابلا هلو ةيحينلللا
 يدنا اباوع طخ ناك قارس ماسالا ناو قطتي قمن لك نا قوووتسلا نع نسل
 نأ ديري يذلا ىملاعلا رابكتسالا نم ةيسايس برح ىه مويلا ةيراجلا برحلا نإ .باوصلا
 :كابم برحتو انه ترحي مايقلا هل ربت دق ىلا تابسانملا هذه لقم يف هلام هلزحي
 نيطسلف نق: اهكام لالخ نم اهنوهجاوي برغلا وأ اكريمأ نوهجاوي نينا نأ جك
 ةيركسعلا اهدعاوق عضول ةيبرعلا بوعشلا ىلع اهطغض لالخ نم وأ ؛ليئارسإل ةديؤملا

 نأ فرعن اننأ امك .ةينيد يرحب تسيلو هايس ترا .بوعشلا هذه ردص ىلع

 نيم نيريتك نأوب:ليئارتبإل ينويهصلا لالتحالا اياحض مه نييحيسملا نم نيريثكلا
 تارهاظملا لالخ نم فرعن اننأ ىتح سرا كا ةيكريمألا ةتءاينعلا هع مع يحبس

 :ةرعلا ذيدهت صو: رابكلا ةينايشلا لود تاعامججلا كنض ايوروأو اكريمأ ىف تقدح.ىقلا



 كو ةفيزملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 دقتعت اهنوك «اهتارادإو اهتاموكح دض فقاومب ربعت ةيبرغلا بوعشلا نم ريثكلا كانه نأ
 .هتيناسنإو ناسنإلا ةيرح رداصي فوس ةلوعلا ماظن نأ

 نطو ىلع نييحيسمو نيملسم يقتلن اننأ ربتعن «بيلاسألا هذه لك ضفرن نانبل يف اننإ
 يل ضئرتو هديق نايننإلا ةيرج دكاوت وترك راو اهم هلظفحلاو امييين تجي دجلاز

 ضفرن اننإف ءكانه وأ انه دجسم ىلع يدعتلا ضفرن امك اننإو .ةيفئاطلا ةنتفلل ةوعد
 هذه لثم نأب نانبل يف انلهأ نئمطأ نأ بحأ يننإو .كانه وأ انه ةسينك ىلع يدعتلا

 نأل ءديدج نم ةنتفلا عنصت نأ عيطتست نل ةيثبع ةينايبص ةلانعأ نوكت دق 5 يتلا لامعألا

 نأ لواحي يجراخن طيطخت نم تناك ب برخلا تكرحو نانبل ىف تعنص ىتلا نتفلا لك

 مايأ يف تاعقرفملا لثمك امامت ةينايبص لامعأ اهنإ كلذل .انيف فعضلا طاقن نم ديفتسي
 .نيينانبلل دحاولا نانبل ىقبيسو (يتوص ءيش درجم لثمو دايعألا

 ةيكريمأ ةحلصم نانبلو ةيروس نمأ
 ربتعي ناك نإو «نانبلو ةيروس دض ًايبرغو ًايكريمأ ًامالك ًاراركتو ًارارم عمسن طه

 نأ ليئارسإل نكمي الأ نكل .باهرإلا نايوؤي امهنأ نيوانعب امهيلع طغضلل ًانايحأ
 ؟ةباينلاب راودأب اهمايقو ؟نآلا نانبلو ةيروس دض ناودع ذيفنت يف ةصرف ىرت

 امن اذهف ناعلو ةيروس دض ليئارسإل ًايركسع وأ ايشابس ًارود اك يمأ تطعأ ول .هنأ زوضنأ
 ةيررعلا باعشلا بناردعا» نآلا وانت اك يمأ فأل“ يناتسلا ءابحلا نك جود ىلع ويعكي
 نرفلا هلكتقم مم فررت  اهنإ ةنتعاو «يتاسرإلا ديف, ىتودتا فلاعساا ةيتالمألاو

 هذه يف يركسع طاشن يأ يف لوخدلا نع ليئارسإ دبيحت ىلع لمعت يهو ءطسوألا
 نإ اك زيمال نك ليف فيبانتالاو ةييرعلا لوذلا تايساسس نيستسالا سيف وول

 كانه ىقبي لهو ؟ةينوناقلا اهتايطعم لالخ نم نانبلو ةيروس ىلع موجهلل ليئارسإ فظوت
 يأ يف اكريمأ عم فقي نأ نكمي ةمظنألا ىوتسم ىلع ىتح يمالسإ وأ يبرع ملاع

 رجفنتل ةيليئارسإ ةلأسم ىلإ ةيكرينا ةلأسم. نم كلذ ددع لوحتت ةلأسملا نإ ؟عقوم
 .ةيليئارسإلا ةكرحلا هذه هجو يف ةينمألاو ةيسايسلاو ةيسفنلا عاضوألا

 كن يرزخلا ةذهبا لصتي اء رش: يأ امهل ثدحتي ند ناثبلو ةيروس نأ روصتأ يننإ
 ةيداضتقالاو ةيسايسلا طوغضلا نم ريثكلا سراقو تسرام اك ريمأ نإ لب ..:باهرإلا



 4 سدقملاو سندملا

 ةيويح ةحلصم وه نانبلو ةيروس رارقتسا نإف اذهل .ةقطنملا ءاوتحال ةيكريمألا ةطخلا ذيفنت

 ليئارسإ مامأ ةيلودلا رمحلا طوطخلا
 مويلا ثدحي امك طوطخلاو تارابتعالا لك نم تلفتت دق ليئارسإ نأ نودقتعت الأ ©

 ةينويهصلا ةيجيتارتسالا نإ لوقت رظن ةهجو كانه ةياهنلا يف هنأل ,نيطسلف لخاد
 ير ا

 ةكرح يأ نأل 0 لا نأ دهفستو ا

 فوس ةضافتنالا تايلمع ضعب ىلع يليئارسإلا لعفلا درل يديلقتلا عضولا نع جرخت

 .يتاذلا مكحلا ةطلس ةدايق لايتغا طيطخت نم لاقي ام يف اميس ال «لكك ةقطنملا كبرت

 اهشيعي دق يتلا ةدقعلا سيفنتل ليئارسإل ًايكر يمأ هب ًاحومسم ًايركسع ًاشماه كانه نإ
 ريزو لايتغاك «ةضافتنالا اهددست يتلا ةيعونلا تانربغلا ضعب مامأ «يليئارسإلا عراشلا

 ةلحرملا ىف لقألا ىلع ليئارسإ كلمت ال ءارمح ًاطوطخ كانه نكل .يليئارسإلا ةحايسلا

 نئديعي نانا يليئارسإلا عراشلا نأ «ىرخأ ةظحالم عم اذه .اهزواجتت نأ ةيلاحلا

 ؛ثدح ام دض ةينويهصلا ةموكحلا اهب موقت يتلا لعفلا ةدر ىوتسم لوح فالتخالا

 عطقب ؛عورشمك ةينيطسلفلا ةلودلا طاقسإ ضفري هلك ملاعلا نأ ًاديج نوفرعي مهنأل
 ةداعإو يتاذلا مكحلا ةطلس طاقسإل طيطختلا نإف كلذل .ةلودلا هذه ليصافت نع رظنلا
 ليئارسإ عيطتست ال يتلا ةيلودلا رمحلا طوطخلا نم وه ةطلسلا هذه يضارأل لالتحالا

 .اهزواجت ىنح

 برح لاعشإو ةيلخاد نتف قلخل ةئيثحلا ليئارسإ تالواحم نع ميدق مالك كانه _

 ؟نوراش مرجما ةموكح مويلا هلواحت ام امبر اذهو ,ةينيطسلف ةيلهأ
 ةيسايس ةعانم كلمي «ينيطسلفلا بعشلا لثمي يذلا ةضافتنالا عمتجم نأ روصتأ يننإ

 اهيف فرعي ةجرد يعولا نم غلب هنوك ءاهل ليئارسإ ئيهت ةيلخاد ةنتف يأ دض ةيداهج

 الو روصتأ يننإف كلذل .عيمجلا سوؤر ىلع ىلع لكيهلا طقست فوس ةيلخاد برح يأ نأب
 نوينعملا هب موقي امو تالاقتعا نم ةطلسلا هب موقت ام نأ (ةقيقد ةيليصفت تامولعم كلمأ

 ناقتحالا سيفنت ليبق نمو راودألا عيزوت ليبق نم وه ةضراعم نم تالاقتعالا هذهب



 هه ةفيزملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 ناك امهم ؛فرعت ةينيطسلفلا ةطلسلا نأل ,هظحالن ام اذهو .كانه يلحملا وأ انه يلودلا
 ىلإ مهميلست وأ نيدهاجملا ةقحالم يف ٌردعلل ليكو ىلإ تلوحت اذإ اهنأ ءاهيلع انمكح
 اهبعُش اهرقتحيو اهسفن رقتحت فوس اهنال ,ءيش ىلع لصحت نأ عيطتست ال اهنإف ءودعلا

 .ملاعلا اهرقتحيو
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 دودح الب ملظ»

 هدودح الب هلادعر سيلو

 ةحامس رضاح «توريبي ةيكريمألا ةعماجلا يف دصاقملا يجيرخ يدان نم ةوعدب
 ةسكن نيب مالسإلا» :ناونع تحت هللا اع هع 00 عجرملا ةمالعلا

 ةاييفحت روعخم ؛ناتيساقنأ يلع ناودعلاو ةيهريتألا ةدكفلا تايالؤلا

 .ةيملعو ةيوبرتو ةيسايس

 ىئانثتسا رضاحمك هللا لضف ةمالعلاب هيف داشأ يربص دمحأ ذاتسألل ميدقت دعب

 :لاقف هللا لضف ةمالعلا ةحامس ثدحت «ةيئانثتسالا ةلحرملا هذه يف

 ةلحرملا ةنلقع

 هجاوي امدنع ناسنإلا اذه ةلكشم َّنأل ؛نلقعتت نأ ىلإ ةجاحب ملاعلا رمع يف ةلحرم هذه
 اهب لك :لدلع نن «نيععسمل عشت ةدررعلا هاو نك دمت هلأ ةةينايشلا نأ ةيمألا حفلت
 .باهتلالا ىلإ ءيش برقأ سيساحأو رعاشم نم ثدحلا مامأ هسفن لخاد يف هنزتخي

 ةروث ةيأ «ةروثلا بذتجن نحنو ىتح نلقعتن نال ةجاح يف  ةبحالا اهيأ  نوكن امير

 .ه١ 477 نابعش 5 قفاوملا .م١١٠٠٠ لوألا نيرشت ”8 ءاثالثلا ءتوريب



 يه ام ةلأسم يه ةيجيتارتسالا طخخ يف ةروثلا كرمت نأ ةلأسم نأل ءانتاحاس ىلإ تناك

 :تناياذبلا قدام فدساو ةاياينلا

 .,تاهاتملا يف عيضت دق ةيادب يهف «ةياهنلا نم اهرصانع لك مجح ذحأت مل اذإ ةيادبلاف

 :هل لاقو باش هءاج امدنع (ص)رمركلا لرهرلا ةكيدح هت ةلاسلا هله يحوتسن انلعلو

 ,باجيإلاب باجأو «كتيصوأ انأ اذإ صوتسم تنأ له :لاقف ءهللا لوسر اي ينصوأ

 رمأب ثممه تنأ اذإ) :لوسرلا لاقف باول ىف باوجلا ناكو ًاثالث لاؤسلا هيلع ريكو

 اميس ال «ةلأسملا يه كلت ««هنع هتناف اَيَغ كي نإو هضمأف ًادشر كي نإف ,هتبقاع رّبدتف

 كرست: را لرييعنرا ذك ملاعلا مجح يف نوركفي نيذلا ةهجاوم ىف لعفلا كرحن انك اذإ

 انعم وأ اندِض نوططخي نيذلا ةهجاوغ ىف: لعفلا ذر

 مالسإلا ةروص
 ؟قفرلا عم ِهّنأ وأ فنعلا عم مالسإلا له ؟مالسإلا ةروص يه فيك ءاذه ءوض يف

 عم لماكتي ناسنإلا لعجتل هللا يحو نم ةيمالسإلا ةديقعلا يف قلطنت ةكرح وه مالسإلا
 ءاوهو ءودهب يرجت راهنأ كلذ بناج ىلإ اهيفو «نيكاربو لزالز اهيف ةعيبطلاف ؛نوكلا
 جاتحي امدنع ةئداهلا حايرلا ىلإ ةجاحب ملاعلاو «ةئداه حايرو ةفصاع حاير كانهو ؛ليلع
 اهلك أَرْش هذه تسيل .ةفصاعلا حايرلا ىلإ جاتحي امك هتايح عقاوم لك يفو هرم يف اهل
 نأ « «كسفن شيعت نأ هعضوم يف ءيشلا عضت نأ حيحصلا اهلك ا يضاف تيمور

 اننأل «مهموهفم نيرخآللو ءانموهفم بسحب مالسإلا نإف اذهلو .كلوح نم ماعلا شيعت

 ذفنيل هباقو ناسنإلا لقع لخدي نأ ىلإ هجتي مالسإلا ؛نيرخآلا ىلع انسفنأ ضرفن ال

 «ناسنإلا حلاصل قلطني وهو «قايحلا يف ةيكرحو ةعيرشو جهنمو ركف مالسإلاف .هتايح ىلإ
 كبر ليبس ىلإ عدا ناسنإلا لخاد يف هوكرحي نأ نوديري نيذلا بطاخي وهف كلذلو
 خانملاو نايل ةملكلاو ةقيمعلا ةركفلا ىلإ ةجاحب لقعلاف «#ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب

 ءلقعلا يف ةركفلا كرحت امدنع كيلع ّنأب يحوت ٍدرابلا لقعلا ةملك نوكت اميرو «مئالملا

 - راخبلاو ,راخبلا تبلج تعفترا املك ةرارحلا نأل ةراح ةقيرطب اهكرحت الأ كيلع نإ

 لك لقعلا بنجن نأ نم انل ّدب الف «ةيؤرلا حوضو ناسنإلا نع بجحي  نوفرعت امك
 اهشقان ءاهيف ةيسح ةطبار ةيأ كيدل نكت مل ول امك ةيضقلا شقانت نأ «لاعفنالا ةرخبأ

 ىلإ ذفنت نأ هركفلل نكمي ىتح «لخاد نم هرصانع لك سردت عوضومك «ةيضقك
 ةظعوملاو ةمكحلاب كّبر ليبس ىلإ عدا## ةينآرقلا ةملكلا تناك اذه ءوض يفو ءلقعلا



 و ةفيزملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 نآل :هييلقلا لإ لمعلا جاتحي امبرو «لقعلل اهلاسرإ لبق ةركفلا ةسارد بجيف .©ةنسحلا
 لقع ىلإ قيرط برقأف .لقعلا ىلإ قيرطلا كيلإ حتفي هنإف كمامأ حتفني امدنع بلقلا
 وه «ناميإلا نأل ناميإ ىلإ ةركفلا لوحتت بلقلاو لقعلا ىخأتي امدنعو «هبلق وه ناسنإلا
 .سيساحألاو رعاشملا لك ىلإ باسنيو لقعلا هنزتخي يذلا ركفلا

 يه كتملك نكتل .«نسحأ يه يتلا اولوقي يدابعل لقوإ :ةميركلا ةيآلا وعدت اذكهو

 رغتلو ءاهمامأ ةفقاولا تايبلسلا لك درطتلو ؛ةركفلا طخ يف اهكّرحتل «لضفألا ةملكلا
 .اهانضتحي نأ بلقلاو لقعلا

 قفرلا وه مالسإلا يف لصألا
 يوتست الوؤ» ةميركلا ةيآلا أرقن نحنو «قفَرلا ةوعدلا طخ يف مالسإلا يف لصألاف
 ( 4 ميمح يلو هنأك ةوادع هنيبو كنيب يذلا اذإف نسحأ يه يتلاب عفدا ةئيسلا الو ةنسحلا

 :ييساحألا لك ىلع رطيسي ربصب ءاقةلضأ ىلإ كءادعأ لّوحي يذلا بولسألا عبتا

 نع عفر امو هناز الإ ءءيش ىلع عضو ام قفرلا نإ :فيرشلا ثيدحلا يف درو ام اذهو
 ىلع يطعي ال ام قفرلا ىلع يطعيو قفرلا بحي قيفر هللا َنِإو» (هباع) (هناش الإ ءيش
 امدنع ها 0 يثوا 0 رهثلا نتادتستا 0 ةايحلا تناك 2 .(فنعلا

 رواحيال 0 0 كتمأ لتقيو ك قادما «كاياضق لك يو 2 5 ٠

 هل مّدقَت لهف «ىناسنإلا دوجولا امجرو ءركفلا الو ةيناسنإلا قيطي ال هنإ ءرّمديو لتاقي امنإو

 سنج نم يه اهمدقت يتلا ةدرولا نإ !هلامجو درولا رطع ىلإ حاتري ال وهو درو ةقاب

 ةءولمم اهنكلو «ٌبحلا ىلإ فّرعتيل ةصرف هيطعت نأ لواحت ةدرو «كيلإ اهمّدقي يتلا دورولا

 .كمسج هيف حرجي نأ لواحي يذلا كوشلا لك براحت يتلا كاوشألاب

 ةايحلا لجأل وه مالسإإلا يف فنعلا

 طيلست ىلع نولمعيو نوفنعي نيذلا فنع عمقن نأ دب ال قايجلل ةمدخ ةيحألا اهيأ

 ًافنع فنعاللا تلعج ةتّيعم فورظ ىف ناك فنعاللاب يدناغ كرحت .ةايحلا ىلع فنعلا

 كلذ ةلاسلا ةوكت هن قف ىكلرت لوانسالا رق فكفلاب وقلاظنا كيلا هجو ىف افا



 سدقم او سندملا

 تايلمعلا نم ريثكلا اهيف ءابطألا سرامي ةقطنم يف - نآلا نحن امكو  نوكن اهدنعو

 ضيرملا تومنيب سقي اننأ زأ ؟ةببطلا تافنش ولاخ وأ ؟ريقاقحلاب يفتكن له «ةيحارجلا

 حرجا كل لوقتل اهسفن ضرفت ةايحلا «ةايحلا لجأ نم توملا ماروأ لصأتسنل هحرجو
 .ةايحلا قلطنتل ضرملا لتق عيطتست ىّتح

 نم توف نأ هل ةزرن ألا ناسنإلا عقاو يف ةيحارج ةيلمع لّثِِي فنعلا مالسإلا يفف

 لالخ نم هانّيب ام وه مالسإلا يف رّربلا فنعلا .توملا ةعانص نونمتي نيذلا لالخ

 «مكنرلتاقي نيذلا هللا ليبس يف اولتاقووط هللا باتك يف أرقن كلذكو «لوسرلا ثيدح

  داهجلاو .داهجلا دض ًايمالعإو ًايفاقث يبرغلا مالعإلا قلطنا دقلو . .ّيعفنو يعافد لاتقلا

 قب نأ لجأ نم نزمتتملا لمح يدل توملا وك «نيملسملا ةلكشم وه  مهرظنب

 ةهجاوم يف ةكرح وه داهجلا انموهفم يف امنيب «سأرلا كاذ وأ سأرلا اذه «ةسارد نود

 .هلك ناسنإلا ىلعو ملاعلا ىلع مهسفنأ نوضرفي نيذلاو ءاياضقلا

 هريغ يف عافدلاو مالسإلا يف داهجلا نيب قرف ال
 وأ يعافدلا داهجلا وهو «مالسإلا يف داهجلا نيب داهجلا ةيكرح ةعيبط بسحب قرف الف
 .عارصلا ةكرح ةيناسنإ شيعت يتلا تاراضحلا لك يف عافد ةكرح ةيأ نيبو «يئاقولا
 َنِإ اودتعت الوؤ» :نيبت داهجلا نع ثّدحتت نيح يتلا تايآلا يه ةّمجو «قراف كانه سيل
 يتلا تاراعشلا يه نيفعضتسملاو نايكلاو هاا وع عافدلاف .4نيدتعملا بحي ال هللا

 نإو .نانمنإلا ىف ةراضحلاو ةلادغلا ةيئاستإ نوشيعي نيذلا لك هيلع ىقتلبل قلطنت
 نم هل عقاو ال ؛هعم نوفلتخي نيذلا لك عم ًايناودع ًاطخ لثمي داهجلا نأ نع ثيدحلا
 .اهليصأتو ميهافملا كيرحت يف نيموصعملا نييساسألا نيردصملا «ةنسلاو باتكلا لالخ

 ةيبرغ ةيلوصألا
 ةيماا 1 يف اا نع 00 مهنإ :ضرغأ ةيجتنرمو 4 اذه

 ىمه :ةيناثلاو ل اة نأ :ىلوألا نيل ىف كح :نردلا

 .رخ عاعلإا لأ ءاغلإ

 عقاو يف مالسإلا موهفم ةكرح يه ام يف يمالسإلا طخلا نع ناديعب ًاعم امهو



 6 ةفيزملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 ةئيسلا الو ةنسحلا يوتست الوإ» :ةميركلا ةيآلا اهتدّدح دف فععلا ةلأسم امأ .ناسنإلا
 هسيساحأو هبلقو ناسنإلا لقع حتفي يذلا تولسألا نتجاف 0 .نسحأ يه يتلاب عفدا

 اذه لّوحمت كنإف بولسألا اذه كيرحت نم تيهتنا اذإ ىتح «هتايح تاعّلطت لكو هروعشو

 !؟ءاقدصأ ىلإ سائلا لّوحي يذلا وه فدعلا لهف .قيدص ىلإ ٌودع نم ناسنإلا

 ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأ اي لقإ :ىلاعت هلوق ىلإ عمتسنلف رخآلا ءاغلإ ةلأسم اَمأو

 نم ًابابرأ ًاضعب انضعب ذختي الو ًائيش هب كرشن الو هللا الإ دبعن الأ مكنيبو اننيب ءاوس

 كرحتي نأ نكمي يتلا ليصافتلا تام عم ءاقللا نيوانع ىلع ٌريكرت اذه يفف «هيهللا نود

 هللا ةدحو :اهيلع ىقتلنل ةماعلا طوطخلا ىف ءاوسلا ةملكل اولاعت لوقي هنإ «فالخلا اهيف

 الإ باتكلا لهأ اولداجت الوإ» اذكهو .ناسنإل ًاَبر ناسنإلا نوكي الف «ناسنإلا ةدحوو

 رشع ةعبرأ نيملسملا فنك يف اوشاع مهريغو باتكلا لهأ نأ خيراتلا نم فرعن نحنو
 دم ا ل

 رخآالا ءاغلإ عورشم لمحي ال مالسإلا
 يقب اذلو «نيملسملا ريغل ءاغلإ ةّيلمع كانه نكت مل ةقطنملا هذه يف مالسإلا ةقالطنا ذنمف

 نم ريثك ىلع نورطيسي اوناك دوهيلا نأ ىتح «نيملسملا عم باتكلا لهأ نم نورخآلا
 نأ نودو ءدحأ مهلاومأ رداصي نأ نود اهيف اوشاع يتلا ةيمالسإلا نادلبلا قاوسأ
 «مهرايتخاب لب .دحا مهدرطي نا نود نم نيطسلف ىلإ اوبهذ دقل حلا مهدهطضي

 نأ نود امهريغو قارعلاو ةيزوس: يف .نيطبسلف ىلإ اورجاهي مل نيذلا درايدلا يعن كلتداو

 يقرا ال ةيراوحلا يف ةمق وهو ءأدحأ يغلي ال يراوح مالسإلاف .دحأ مهيلإ ءيسسي

 بيصم هنأ دقتعي ملسملا نأ عم .ًلثم ًاقلطم ئطخم كنإ رخآلل لوقي ال وهف ؛تاذلل
 اهسفت تاذلا نكرفت"نأ نود ةركفلا مامأ فوقولا جهنم وه راوحلا جهنم ّنكلو ءأقلطم

 لالض يف وأ ىده ىلعل ميكا اًنإوإف :ىلاعت هلوق هددذحي اموهو «ةركفلا ىلع

 نع ثحبلا ةدعاق ىلع راوحلا ةلأسم حرط هب قدصو قدصلاب ءاج يذلا يبنلاف «؟نيبم

 وه اذه «:ةمصاخمو ةبلاغم ةلاح ال نيرواحتملا نيب ةلحر ىلإ راوحلا لّوحتيل «ةقيقحلا

 منيتلا



 ةيلمعلاك فنعلا لب «فنع نيد سيل مالسإلاف «ثدح ام ىلإ قالطنالا اندرأ اذإو

 .كلذ يف ءابطألا فلتخي امك ءاهديدحت ةهجل كبترتو قوما "نب رطبطت لك يتلا ةيحارجلا

 انه .دّدهتو ربكتو محضتتو ةلكشملا زربت نيحف .ةيملاعلا لكاشملا لك يف ل اضاح 0

 ةملس بيلاتنا نق: كدضي مهضعبو خرمألا اولوادعيل نمألاو ةضايسلاو كذلا لهأ قلطني

 نييركسعلا ةداقلا نم ريثكلا ئطخي نم كانه سيلأ ..اذكهو ةّيفنع بيلاسأ نع رسل

 0 لا ل

 يف ريثكلا كانه !؟برح نودب اهلح نم ردكأ ةلكشم برطأ كد دقو «برح نود

 تايفشتسملا كانه ةيحصلا تايفشتسملا يه امكف «ةقيرطلا هذهب ثدحتي نم ملاعلا

 ءاطألا نو نأ فرعنا مختاو .يلبطألا ناس يه ةلأسملاو ه2 كمسلار تبايسلاو ةيطألا

  مهعقاوم نوذخأي ةداقلاو نييسايسلا ضعب كانه ّنأ امك «ريوزتلاب مهتاداهش نوذخأي

 .ريوزتلاب  !اندنع اهرثكأ امو

 برغلا نم مالسإلا فقوم
 «برغلا نم مالسإلا فقوم دّدحنل اكريمأ ىف ثدح ام ىلإ قلطنن وجلا اذه لالخ نم
 وه ان لك دي ةيريمدت ةدقع لدي :يمالسإلا اميساألو «قرشلانأ عيحسلا نم لهق
 ؟يكريمأ وه ام لك وأ يبرغ

 برغلا ىلإ نيملسملا ةرجه :ىبعشلا ليلدلاو «برغلا نم ةلصأتم ةدقع ةيأ كانه تسيل

 ثدحتتي امجبرو .لمعللو ,ملعللو ةمظنألا ةيروتاتكيد نم اوصّلختيل ًانادحوو ِتافارز
 دض رهاظتلاك ءاندالب يف ةدوقفملا يهو برغلا يف تايرحلا نع نيملسملا نم ريثكلا
 مالسإلا ىلإ ةوعدلاب نوموقي نم نييمالسإلا نم ريثكلا دجن اذكهو .ًالثم برغلا ةسايس
 ال اننأ الإ ,راكفألا نم ريثك يف برغلا عم انفالتخا عم ىتحف «عنام نود نم برغلا يف
 ؛ميهافملا يف عارص كانه نوكي دق .يراضح عارص كانه سيلو .مهوحن ةدقع لمحن

 يف نآلا حورطملا لاؤسلا .سانلا لك هشيعي يفاقث عارص وهو «سانلا نيب يعيبط اذهو
 ملحلا ةيناثلا برحلا لبق اكريمأ تناك نيح اننوبحي اوناك دقو اننوهركي اذامل وه اكريمأ
 ؟قرشلا رّيغت اذاملف ءاهلاثمتب ةيرحلا ةدعاق اكريمأ تناكو «ةرمعتسملا ابوروأ لباقم ةيرحلاو
 اسنرفو ايناطيرب نأ معلا عم «ةيليئارسإلا ةلأسملا نم ةيادبلا ذنم ةيضقلا تقلطنا دقل

 ليئارسإ تطعأ اكريمأ ّنكلو ءّوجلا اهل اتأّيهو ليئارسإ اتنضتحا ناتللا امه :ةقيوروألا

 ىتح «نيطسلفب عوضوملا قلعتي ام ردقب اكريمأ يف يكريمأ ءيش قبي مل هنأ ىتحو ءاهّلك



 ا ةفيزملا ةلادعلا :لوألا مسقلا

 لتحت ليئارسإو اكرم اهلي ناو يمول در اا ةسايعلا لا نإ ليق

 را 5 تقولك يسايسلاو ير نينا ناكل بسح ةيكريمألا تارادإلا نأ يه

 ٌودع 8 5 6-0 قيدصف 0 امك ةقطنملا ري تتاب

 «تاملكلاب فرعا باجعإ رابتعاب ليئارسإ | اكريمأ تامر :ًاماه ةلوهجملا ةييطسافلا

 .دييأتلاو معدلا فقاوم لك مكل مّدقن امنيب ءاهب نونكسيو ةملكلاب نوروئي مهف

 لوقعماللاو لوقعملا
 يحورلاو يسايسلاو يسفنلا راجفنالا اذه لك عم  أطخ وأ ًاباوص  ثدحي ام نإ
 خيشو ؛«فرجي ناتسبو «رّمدي تيبو ءطقسي لفط لك عم شيعت يتلا ةاسأملا راجفناو

 رصاخم نجيب ىف' ضعي هنأ ينطسلفلا رعشب ؛ينمأو يداصتقاو يفارغج راصحو «لتقي
 لهف «ليئارسإل ًامئاد ةديؤملا ةيكريفألا تاحيرصتلا عمسن اذه عمو .تاهجلا عيمج نم

 ةيضقلا ؟سفتلا نع عافد وه يليئارسإلا راصحلاو لتقلاو دادبتسالاو ةيشحولا هذه لك
 لوقعملا ىقبي ال اهدنع اذهك ىوتسم ىلإ لصت امدنع طغضلاو ناقتحالا ةجرد نأ يه

 ثدحأ يذلا نم فرعن ال نآلا ىتح نحنو «لوقعماللا طخ يف ةيضقلا تكرحتف لوقعم

 ءاضقل ىتح ةلدألا مدقت نأ اهنم بلطلا عم ءاهئافلخل الإ ًاليلد اك ريمأ مدقت ملو «كلذ

 اذه نإ انلق دقلو «كلذب 0
 ثدحلا اذه لالخ نم اكريمأ هتحبر ام نأ روصتأ ىنإو «هرربي الو مالسإلا هلبقي ال ثدحلا
 .اهتبيه نم هترسخ امم ءديرت امل اهذيفنتو ؛ملاعلا يف ةيسايسلا اهتكرح يف ريثكب رثكأ

 ىكريمألا بعشلا ناقتحا سيفنت
 منان فوه لانكا يلع هيك ريمألا يروا ةيائاردق ا رنولو هدو دلع اك دق: نسخت
 ييعسلا ناجتحلا "نقدي يشوع قسيت :ةيقاكا اك رشا نأ دقت «نيسرادلا'نلحشو
 :رادجلا ةاودسمعلا دست ديم سد راقب يلع وع فححلا تقاكو عنك ينال
 اذه. نايسناغفأ تناكو «ةحلسألا بيرج ءادخ شبك نع كعب كانه ناك .بعشلاو
 دنع ندال نبل ةمكاحملا وأ ةلدألا ميدقت تبلط دقو ؟ناتسناغفأ فصقت اذاملف «شبكلا
 ةمكاحم لودلا نم ريثكلا بلطك ًامامت ءكلذ ىلع قفاوي ملو ةيمالسإ لود ثالث



 ١٠١5 سدقملاو سئدملا

 ةبراحم نكمي لهف ؟نينثالا نيب قرف يأف ءاهّدض فنعلا اوسرام ىرخأ لود يف نيمهتملا

 مرج ةلود قح نم نإ لوقي يلودلا نوناقلا نإ ؟نييباهرإلا مهئاويإل ابوروأو اكريمأ

 !ةلدألا ميدقتو ءاعدالا الإ ىرخألا ةلودلا ىلع سيلو اضقلاو ةمكاحما

 ما 00 00 نيكل نييندلل, نم اا تاهغملا كديبت ةرمدملا برحلا هذه

 لبق نا تحن ' ءايربألا لتقو «باهر 1 لقق ناوتع 0 هير لق نم . ؟نآلا 0

 ءايلك ةقطنسلل اهمنلشأ هجوتو ليئارسإ هلتحت ٍدلب يف يهف ةيداهشتسالا تايلمعلا 4
 لتق ةمهت مهيلإ هجوتو ؟ةفيفنلا ةحلسألا ضعبو ةراجحلا ىوس دوييطسلملا كالع اداعن

 يه هذهو .هلك برحلا عمتجم وه ليئارسإ عمتجم نأ ملعلا عم «يليئارسإلا نمألا

 .اهيلإ تافتلالا يغبني يتلا ةلأسملا

 مالسإلا يف باهرإلا ةلأسم
 يعافدلا لمعلا جراخ لمع لك اهنإ ,ةحضاو ةلأسم يه مالسإلا يف باهرإلا ةلأسم نإ
 يأ تحت نييناللا ءايربألا هفدهعبي لمع لك . نيف ةداطا تركو لالتحالا ةيجاوم ف
 كذامتفاو فل رعت ردايسووت كايلع ءلقملا صرتتم دوه لالدسالا :يردس انأو رابععا
 ءانشو نين كاف نركربنأ نكم الزب ءاوب ذلك ملاعلا فرتعي ةمواقم وهف «كتسايسو
 ةيرعتلاو ةعاطلا ضورف ميدقت ملاعلا ىلع اكريمأ تشدخ اذإ لهف .دحاو حطس ىلع

 اذهك ًالاع نإ «نيفعضتسملا ملاع شدخ اذإ هدعب وأ لوليأ ١١ لبق ًانكاس كرحت ال امنيب
 ةلادعلا انرّسف اذإ الإ «(دودح الب ةلادعلا» سيلو (دودح الب ملظ» هيلع قلطن نأ اننكمي

 .هضيقنب ءيشلا ريسفتك ملظلا ونعم

 .ًايسايس أطخ ىتبتن امدنع انتسايس نلقعن نأ انيلع نإ ةيادبلا ذنم تلق دقل «ةبحألا اهيأ
 لمعلاف .ةيجيتارتسالا طخ يف كرحتتل انتروث نلقعن نأ انيلع «يسايسلا انك < ولس نلقعن نأ انيلع
 يفو اندلب يف اولاعت .انمادقأ تحت ضرألا تيبثت عيطتسي يذلا وهو ؛هقلخ ىلع هللا ةجح

 يف ناسنإلا كرحتي ىتح «ةفطاعلاو لقعلا نيب جوازنل وأ ؛نلقعتنل لقعاللا ةقطنم ءانتقطنم
 .ةمواقملا عم انّنكلو باهرإلا ضفرن نحن .ةفطاعلا عم لقعلا اهيف لماكتي ةدحو



 نيودع نيب فده

 ةلصقملا مامأ نيطسلف





 نيطسلف يف ةيداهشتسالا تايلمعلا
 سفنلا نع عافدلا ةناخ يف جردنت

 ىلع همسا دورو نع ليق ام يف ًاديدج هللا لضف نيسح دمحم ةمالعلا ري مل
 سيل حئاوللا هذه ىلع ةينانبل ءامسا دورو نإ لاقو «ةيكريمألا «باهرإلا» حئاول
 عقاوملا فدهتست اهنأ دعبتسي ملو .«فيوختلا»و «ةراثإلا»ل ةلواحم نم رثكأ
 :ةيكريمآلا ةشايسلل ةضراغملا ةيسايسلا

 «ةلتحملا نيطسلف يف ًايلاح ةيراجلا تاروطتلا ىلإ (جيلخلا» عم راوح يف قّئطتو

 ىلع يمالسإلاو يبرعلا ينمألاو يبايسلا زجعلا عقاو رثأ نم هتيشخ, يخي ملو
 بعشلا قوقح عم مجسني ال لح نم اهيلع هقلق ىدبأ يتلا ةضافتنالا

 «ىليئارسإلا» مالعإلا هنع ثدحتي يذلا ويرانيسلل ةيعقاو ال نأ ىأرو .ىنيطسلفلا
 نأب هداقتما نععللا ليصل تررعأو فيك ريمألا ةرادإلا و ةوراك تيب تالض. وع
 ةيكريمألا ةيالولا :تحيبصأ ىتلا :(ليئارسإول اهمغد نم ةجتاث اكريمأل ةيهاركلا

 ديرت تناك اذإ ةيجراخلا ايضمادم ىف رظنلا ةداعإل ةدحتملا تايالولا اعدو .؟هلا

 ام يفو .باهرإلا الإ جتني الف رولا امأ ..ةبحمل اب الإ داقي ال يذلا «ملاعلا ةدايق

 :راوحلا صن ىلي

 .م١١٠1 ريوتكأ 58 ه١ 477 نابعش 9 ةعمجلا , 891 ددعلا ««جيلخلا» «توريب



 لل سدقملاو سندلملا

 ملسملا بابشلا لك ىعرأو بزحل بستتنأ مل

 ؟ةيكريمألا باهرإلا حئاول ىلع مكتحامس مسا دورو نع اذام ل

 نوتنيلك ليب يكريمألا سيئرلا دهع يف ًاقباس ريثأ ناك ام ىوس ؛عوضوملا اذه يف ديدج ال

 ,ةيميظنت ةيحان نم هيفن مت يذلاو «(هللا بزح»ل دشرملا ةفصب مسالا اذه طبر نم ًاقالطنا

 ىلع يحاتفنا عم «بزح يأ يف ًايميظنت لخدأ مل ةيادبلا دنم يتنأل ءهسفن بزحلا هافن امك

 .هجراخخو نانبل لخاد يف ملسملا بابشلا لكل يتياعر عمو «ةيمالسإلا بازحألا لك

 ةيكريمأ تاراشإ
 ؟ةيكريمألا حئاوللا ىلع ىلع عباتتم لكشب ةينانبل ءامسأ دورو نع اذام نكل

 مسا نم رثكأ ةراثإ لالخ نم ءاهتسايس كرحت نأ لواحت ةيكريمألا ةرادإلا نأ يعيبطلا نم

 وأ ةيامحلا نم ديرت ام اهل ققحت «ةينمأو ةيسايسو ةيسفن عاضوأ داجيإل «دلب نم رثكأ ىف

 الا ا ا ا ملاو

 .باهرإلا ىلع برحلاب

 طغضلا اهفده ةيكريمألا حئاوللا
 ؟ةيروسو نانبل ىلع طغض ةحئار هنم ٌمتْشُي حئاوللا هذه حرط نأ نودقتعت له 8#

 يف اهتسايسل ةضراعملا ا ءانرشأ امك ءاهنأ يعيبطلا نم

 مهفيوخت داري نيذلا قوف عفتري توصك ةراثإلا هذه نوكتل «ةيمالسإلاو ةيبرعلا اياضقلا

 .ةقطنملا يف يكريمأ يسايس عقوم نم رثكأل نمألا قيقحت راظتناب

 ةنياهصلا باسحل ةيكريمأ طوغض
 لهف ءنيطسلف يف ةضافتنالا ىلع ةيشخ متيدبأ ؛لوليأ ١ ثادحأ باقعأ يف -

 قايس يف تناك ,ةلصاحلا تاحايتجالاو نيطسلف يف ةلصاحلا ةريخألا ثادحألا

 ؟فارشتسالا اذه

 ةكرح ليصافت نم ًاليصفت لثمت يتلا ثادحألا هذه قاطن يف كرحتت ال ةلأسملا نإ
 ىشخأ يننإ «ةينيطسلفلاو (ةيليئارسإلا» ةرئادلا يف .لعفلا درو لعفلا وه ام يف ةضافتنالا
 نويشسلدلا لع مضلل ةيورغ عدو ةيلزلا ياو دس هيك تمأ ةلمد ك ارق ب ةضارالا قلع
 دعب ثدح امك امامت «ينيطسلفلا بعشلل ةعورشملا قوقحلا عم مجسني ال لح داجيإل
 ةلكشملا لحل كرحتت نأ اكريمأ نم بلطلل اهدعب برعلا عفدنا يتلا «ةيناثلا جيلخلا برح



 :ولتسرأ قافتاو يراد نعوم ناك يع ةيعيركلا ةلكشلا' لح ةقيرظ ىلع" ةينيطسلفلا
 نود نم اهتاحاس يف نوشيعي نوينيطسلفلا لازي ال يتلا تاهانملا هذه لك تناكو
 نيينيطسلفلا ىلع طغضلا يه هيك ريمألا ةزاذألا ةينابق نذل فيستا ةبان ىلإ ا ويهولا

 نساكللا نع نكف ردق ريكأ نع لوصخلا لجأ نم (ةيليئارسإلا) ةيجيتارتسالا باسحلا

 دق امب «ةلبقملا ةينيطسلفلا ةلودلل ةينيطسلفلا ةحاسملا قييضتلو «ىربكلا «ليئارسإ) ةحلصمل
 نود نم «ةلتحملا ىضارألا نم /47 نيينيطسلفلا ءاطعإ نم نوراش هحرطي ام يواسي
 :ةيويحلا تامدخلا ىلعو هايملا ىلع ةرطيسلا نود نمو ؛نيئجاللا ةدوع نود نمو ءسدق

 ةبولطملا ةطخلا نوكت نأ ىشخأ يننإ .كلذ ريغو ةرح دودح نود نمو «شيج نود نمو
 ضهجي امب اكريمأ نم ؛ةينيطسلفلا ةطلسلا يلوؤسم ضعب امبرو «برعلا هبلطتي ام يف
 ةيعرشلا بلاطملا قاطن يف لالقتسالاو ةيرحلا يف ة ةريبكلا اهفادهأ ققحي الو ةضافتنالا

 .ينيطسلفلا بعشلل

 اكريمأو نوراش نيب ةموعزم تافالخ

 طرف ىلإ يدؤي دق اكريمأو نوراش نيب فالخ نع ثدحتي «يليئارسإلا» مالعإلا ©

 - ينيطسلفلا ىوتسملا ىلع لحل دهمت اهضاقنأ ىلع ةموكح مايقو ,نوراش ةموكح
 ؟نولوقت اذام .«ىليئارسإلا»

 يدوهيلا عمتجما يف نوراش ةيبعش نأل ئيرانيسلا اذه لثمل ةيعقاو ةارطم ةيأ دجن مل اننإ

 اكريمأ هيف ركفت دق ام لطعي دق ام «ةداعلا قوف لكشب ةعفترم لازت ال «ىليئارسإلا»

 ل يلودلا فلاحتلا يف اكريمأ لاغشنا نأ اميس ال مرجما لجرلا اذه ةموكح طاقسإل
 ىلإ «ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةرئادلا يف اهتاوطخ كبري يذلاو باهرإلا دض برحلاب هيمست
 نيطسلف يف نيدوجوملا ةنياهصلا نيب ههقارم عزوتت يتلا ةينويهصلا ةرئادلا بناج

 يف وأ « يك ريمألا تارحلا نبلجم ىف وأ يكريمألا سرغنوكلا يف نيدوجوملا ةنياهصلاو
 كبرنا ىرعأ ةيوررأ عقاوم يف وأ ءاكريمأ يف رشتنملا ينويهصلا يبوللا عقاوم سلجم

 ىلع طغض رصنع يأل ةرضاحلا ةلحرملا يف ةلهؤم تسيل اكريمأ نأ روصتأ يننإف
 ةيطلشلا ةعقوراظلا هده ىف نورا ةعوكعت طقس نأ نكي ينلا ىوشمملاب 4 زدئارتكإو
 دض هتطخ يف دادتمالا نوراشل ققحي دق ام ؛ىرخأب وأ ةقيرطب يكريمألا عقاولاب ةطيحا
 عقارلل معطلا نم ًاعون لثمت يعلا جارفنالا تالاح ضعب داجيإ عم رثكأ نيينيطسلفلا
 ةيبرعلا رعاشملل ةئدهت ضعبو ءأيسور وأ ًايبوروأ وأ ايكريمأ ناك ءاوس «ةهج نم يلودلا
 .ىرخأ ةهج نم ةيمالسإلاو



 ١0١6 سدقملاو سفدملا

 نم رعذلا ةلاح شيعي يمالسإلا يبرعلا عقاولا نأ يه نيينيطسلفلا هجاوت يتلا ةلكشملا نإ

 اذه عقاوم يف باهرإلا ةمهت تحت يلود طغض نم رثكأ عم عطاقتملا يكريمألا طغضلا

 ةلمحلا يف كلذ ظحالن انلعلو .ىرخأب وأ ةقيرطب يمالسإلا دلبلا اذه وأ ىبرعلا دلبلا

 ةسايسلا نم ةبيرقلا ةيبرعلا لودلا ضعب دض ةينوروألا امبرو يك يهألا ةيمالعإلا

 لودلا نم امهريغو نيتلودلا نيتاهل ةلاسر لّثمي كلذ نإ .ةيدوعسلاو رصمك ةيك رمال

 هذه دض طوغضلا نم ريثكلا الإ يتآلا نم لمحي ال لبقتسملا نأب ةيمالسإلاو ةيبرعلا

 ىلإ ةبسنلاب ةطغاضلا فقاوملا نم امهيدل لثمت نأ نكمي ام ىلع لعف درك كلت وأ ةلودلا

 .ةينيطسلفلا ةلأسملا

 باهرإلاو ةمواقملا نيب قرفلا
 اكريمأ ةوعدمل ينويهصلا نايكلا لمعي ,ناتسناغفأ ىلع ةيكريمألا ةلمحلا قايس ىف

 نوقرفت فيك .ةيباهرإلا ةحئاللاب يمالسإلا داهجلاو هللا بزحو سامح قاحلإ ىلإ
 ؟باهرإلل مكفيرعت لالخ نم باهرإلاو ةمواقملا نيب

 يف ءايربألا نييندملا دض تيمملا حلسملا فنعلا ةيلمع وأ «يفنعلا ءادتعالا وه باهرإلا نإ
 نييندملا نم تارئاطلا باكر نأل ءاكر يمأ يف ثدح يذلا وه اذهو .برحلا ةلاح ريغ

 دض اهتايبلسب وأ ةيكريمألا ةرادإلل ةعبتملا ةسايسلاب ءلقألا ىلع مهتيبلغأ يف ف «نيينعم ريغ

 يملاعلا ةراجتلا زكرمل ةبسنلاب اذكهو .ديعب وأ بيرق نم كلذب مهل ةقالع ال ؛ «نيفعضتسملا

 نإف «كانهو انه تاقالعلا ضعب مهضعبل تناك اذإو .هيلع نيددرتملا ىف : وأ هيفظوم يف

 .يباهرإلا لمعلا اذه لثم يف ةرربم ةلاح لثمت ال ةلأسملا

 6 0 0 0-0 قر لخأت نأ 00 قح نم نإف 00 دما

 نم بوعشلا هكلمت ام نيب ةئفاكتم ىوق كانه نكت مل اذإ اميسال ءهنمأ رمدتو لتحم ا ةوق

 اهيف كلمت يتلا (ةيليئارسإلا» ةلاحلا يف امك ءاهريغو تارئاط نم لتح ا هكلمي امو حالس

 لكب موقي نأ ينيطسلفلا بعشلا قح نم نإ .ةفيفخ ةحلسأ نم كلمي امب ههجاوي نأ

 يفو اهتايصخش يف ةينويهصلا ةموكحلا رصاحتو «يليئارسإلا» نمألا طقست يتلا لئاسولا
 يندملا عقاولا ةهجاوم يف (ليئارسإ)لعفت امك ًامامت ؛يندملا اهعقاو لك يفو اهعقاوم
 لك ّنِإف كلذلو .عرازملا قرحبو ريمدتلاو لتقلابو يداصتقالاو يفارغجلا راصحلاب



 ١ذأ نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 «سفنلا نع 0 تايلمع يه نيطسلف يف نودهاججا اهب 8 يتلا 00 تايلمعلا

 ال ايل 0 ا يف قحلا ىنيطسلفلا 0 ام ا لالتحالا ةرئاد
 .يندمك

 ةيروس  ةيليئارسإ برح رضخأ ءوض ال
 ؟(ليئارسإ»و ةيروس نيب ةلماش برح عوقو ةيناكمإ نع اذام ©

 ةيأل : ءانهامأ ةدوجوملا تايطعملا بسح «ءروظنملا لبقتسملا يف فورظ ةيأ كانه تسيل

 لب «بعصلا نم هنأ انفرع اذإ ًاضوضتخ «كلذب حمست ال ةيعوضوملا فورظلا نأل «برح

 ىوتسم ىلع اميس ال «ةقطنملا يف برح ةراثإب (ليئارسإ) موقت نأ «ليحتسملا نم امبر
 «يكريمأ ديدحتلابو ,يلود رضخأ ءوض كانه نكي مل ام «ةيروسلا  «ةيليئارسإلا» برحلا
 .ةرضاحلا ةلحرملا يف دوجوم ريغ وهو

 ةيلاعفنا تاكارح

 ؟نانبل يف ةدابعلا رود تفدهتسا يتلا قئارحاو تاريجفتلا ىلإ نورظنت فيك ا
 ةلأسم ىلع ريثأت يأ كرت نأ عيطتست ال ةيدرف ةيلاعفنا تاكرح درجم اهنأ روصتأ يننإ

 لافطالا بعل هبشي ام لثمت اهنإ لب .ةيحيسملاو ةيمالسإلا فئاوطلا نيب كرتشملا شيعلا

 ىوتسم ىلع ةيبلس ةجيتن ةيأ ىلإ يدؤت ال اهنكلو ؛جعزملا توصلل ةئدحم ا تاعقرفملاب
 ىتلا فواخلا نأ دقتعأ ىنكلو «ةبجاشلا ةضفارلا تاوصألاب بحنرت اننإ .هلك نطولا
 نم ربكأ ًامجح ىطعت دق ةيدرفلا تايلمعلا هذه لالخ نم ةلحرملا هذه يف حرطت
 نم هسفن ةيامح ىلع رداق ريغ لازي ال هنأب ينانبللا عضولل ةيبلس ةروص يطعتو ..اهعقاو

 .نيثباعلا ثبع

 ؟يسايس عورشم نمض تاريجفتلا هذه نوفنصت الأ 8

 .كلذ نم ربكا نانبل نال «كلذ نم رغصا اهنأ دقتعأ ىننإ

 لوليأ ١١ دعب تايباجيإ
 ؟كلذ ةيباجيإب نودقتعت له «مالسإلا ةساردل هجوت لصح لوليأ ١١ ثادحأ دعب



 ١١ ؟ سدقملاو سندملا

 ةراض بر ةقيرط ىلع «ثدح امل ةجيتنك يأ ؛ثدح امم ىربك ةيباجيإ كانه نأ دقتعأ

 برعلا دض ةكرحتملا تاوادتعالا هذه نإ :ىلوألا :نيتطقن لالخ نم كلذو «ةعفان

 يف نيلوؤسملا تعفد ءاكريمأ يف اميس الو «برغلا نادلب نم دلب نم رثكأ ىف ه نيملسملاو

 5 نيد هنأ 0 (ةيباجيإ 0 0 نع ثدحتلل 0 ىلعأ نك را

 1 0 صاصتما يف دعاس اذه 8 ظحالن نحنف م طخلا نع نوديعب

 تاريجفتلا تايلمعب مايقلاب نيملسملا ماهتا ريثأت تحت مالسإلا دض ةيمالعإلا تاياعدلا

 نم ماع لكشب هنولهجي يذلا مالسإلا ىلإ نييبرغلا تهبن ثادحألا هذه نأ دجن اننإ مث

 يف نأرقلا اميس الو «ةيمالسإلا بتكلا ءارش ىلع نويبرغلا لبقأ اذهلو .ةيفاقثلا ةيحانلا

 نأل نييبرغلل ةصرفلا حيتي امه ءتفال لكشب «ةيزيلكنإلاو ةيلاطيإلاو ةيسنرفلا هتامجرت
 ةيراضحلا ميقلا دض سيلو «اباهرإ الو أافنع سيل مالسإلا نأ اوفرعيل مالسإلا ىلع اوعلطي
 ريمدتلاو رابكتسالاو ملظلا دض وه لب «ىناسنإلا ءاخرلاو ةيناسنإلا تايرحلا دض سيلو

 .ةيراضحلاو ةيقالخألاو ةيحورلا ميقلا يف يناسنإلا

 طسوألا قرشلا يف اكريمأل ءادعلا روذج

 ؟طسوألا قرشلا يف اكريمأل ءادعلا روذج مهف نع لاؤسلا ىقبي نكل ا
 ؟طتسو الا فرتكلا ىف نيماسملل نك رببألا ينفضلا" رن ءادعلا اذا ,لايتو لوقت انفإ
 اذه نقب ةورعلا"بوفيشلا' فدل ةيدير رات ةييساور لع سدلا كاذولا ادب متو حشو
 كداك اق ردم ثا راك ودم "ل يملا نرحل دليم ةيقارريدعلاةناضدلا نمت قاظوو "لاخلا
 ةيبرعلا دالبلا يف سانلا اهبحي يتلا ةلودلاو مكحلا تئافلا يداليملا نرقلا لئاوأ يف
 كاذنا رامعتسالا لودل ةهجاوم اهنأ رابتعابو «تايرحلا ةلود اهنأ رابتعاب «ةيمالسإلاو
 عم اكريمأ فقوم نإ ؟ةيهاركلا هذه اذامل ءاهسفن اكريمأ لأست نأ دب الف ءاسنرفو ايناطيرب
 ةيضق زكر يذلاو «ينيطسلفلا بعشلا حلاصم ةياعر هيف ظفحت ال يذلا («ليئارسإ»

 اكريمأ نأ سانلل ليخ ثيحب يسايسلاو يركسعلاو يداصتقالا ىوتسملا ىلع «ليئارسإل
 سمي ءيش يأ يف حماستت نل اهنكلو ةيكريمأ ةيالو ةيأ ىلإ ةءاسإلا يف حماستت دق
 اكريمأ معد نإف .ةيكريمألا تايالولا نع ةزيمملا 57 ةيالولا تناك ذإ :ليئارسإ»
 ةيكريمألا ةيايسلا' ىلإ ةفاضإلاب باكر يمأل :ةيفالسإلاو .ةيبرغلا» ةيهاركلا رم وهب (ليئاريمالا
 ةيبرعلا دالبلل ةيسايسلاو ةيداصتقالا حلاصملا دض كرحتت يتلاو «ةيعجرلا ةمظنألل ةيماحلا

 .ةيمالسإلاو



 *١١ نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 نأ ظحالن اننإو .اكريمأل ةيهاركلا هذه ىف ةيكريمألا ةسايسلا نع شتف :لوقن كلذل
 ةريعتسملا تناك اهنأ عم ءايوروأل ةيهاركلا هذه لمحت ال ةيمالسإلاو ةيبرعلا بوعشل
 ةساينسلا جرم انراوث 0 ًادييأت لقأ ابوروأ ةسايس نأل «يمالسإو يبرع دلب نم رثكأل

 اهفارتعاو اهل اهدييأت يف اكريمأ عم يقتلت اهنأ عم «(ليئارسإاب قلعتي ام يف ةيكريمأل

 ا ل ا نأ كمآ ةكللذت اه
 آل ملاعلا ةلود ةيأ دوقت نأ ةيضق نألا# مملاعلا ذوق نأ ديرت تناك اذإ ءاهتسايس يف رظنل

 كرتنلو ءروصتتن اننإو .ةيباهرإو ةيبلس ًالامعأ الإ جتني ال رهقلاف ةيخا ىاعيركل نأ دب

 ام ىلع لعفلا در اكريمأ اهب ريدت يتلا ةقيرطلاو ناتسناغفأ برح نأ ؛لبقتسملل اذه
 .يبرغ وه ام لك دض امبرو يكريمأ وه ام لك دض ًاباهرإ ملاعلا المي فوس ءاهل ثدح

 برعلاو نيملسملا عقاو لهجي يكريمألا ناسنإلا
 ءاكريمأل ةيجراخلا ةسايسلا يف مكحتت تيقب يتلا يه طغضلا تاعامج نإ لاقي طه

 ليدعت كانهف كلذلو ؛ةسايسلا كلت جئاتن دصحي أدب يكريمألا بخانلا نكلو
 ؟هتارارفل يكريمألا بخانلا ليدعت لالخ نم ةسايسلا هذهل

 نادجو قمع ىلإ اوذفني نأ ءايوعشو ًالود نيملسملاو برعلا ةيلوؤسم اذه نأ دقتعن اننإ

 م وأ اك عما يف نيدجاوتملا نيملسملاو برعلا لالخ نم كلذو يك يمال ناسنإلا

 حلاصملا ىلع مهل تلصح يتلا ةمدصلا هذه مامأ يقتلت نأ دب ال يتلا مهتامظنم لالخ
 ةيبرعلا تايلعافلاو اضيأ ةيبرعلا لودلا لالخ نمو .دحاو ىوتسم يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا
 ال هتلود نأ فرعيل «يكريمألا ناسنإلا ىلإ ذافنلا لواحت يعل لا ةيفاقثلا ةيمالسإلاو ةيفاقثلاو

 ةبسنلاب ملاعلا بوعش حلاصم اهشيعت ةلكشم كانه نأ أ اصوصخ هحلاصم نمض كرحتت
 ال اذهلو هيجرالا ةسايسلاب متهي ال كحال ناسنإلا نأ يهو ٠ «يكر يمألا ناسنإلا ىلإ

 اذه هاجت ةنيك ريما ةرادإلا ةسايس ىرجم يف رظن ةهجو نم رككأ نيود نأ .لاواحتي

 يمالعإلا دادتمالا كلمت يتلا ىوقلا لبق نم هيلع ةرطيسلا لّهسي ام «كاذ وأ بعشلا

 .ةيكريمألا ةحانتلا» ىف "يئايسلاو

 ةحضاو ةطيخ نود نم فلح

 يك «ديدجلا فلاحتلا يف لوخدلا ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا ىلع نإ لوقي نم ةمث
 فوفص يف لودلا هذه نوكت ال ىتحو راصتنالا دعب (ةنبحلا» عيزوت ىلإ راصُي

 ؟نيرساخلا نيرخآلا



 وه لب .هليصافت لكل ًاحوضو هباحصأ كلمي ال فلاحت وه ديدجلا يلودلا فلاحتلا نإ

 اذه يف هطوطخو هحمالم فرعت ال لوهجم نمض يبابض خانم يف اكريمأ هتحرط ناونع

 نود نم ؛باهرإلا هيمست ام دض ًايملاع افلح حرطت نأ ديرت تناك اك دما نأ «لاجملا

 رومألا ثحبن كلذ دعب مث فلاحتلا يف اولخدا :لوقت اهنأك «ةيليصفت ةحضاو ةطخ َةيأ

 لصو هنأ ول فلاحتلا اذه حجني نأ بعصلا نم نأ ظحالن نحنو .ليصافتلا ثحبنو

 .ةجيتن ىلإ

 الو ؛لودلا حلاصم نأل ءًادج ةدودحم رئاود يف كرحتي فلاحتلا اذه نأ دقتعن اننإ

 كرحتت دق يتلا رولا ةضاسملا خضرت نأ نكمي ال ؛ىربكلا لودلا حلاصم اميس

 ناتساغفأ برح يف يلودلا فلاحتلا اذه نإ :ىرخألا لودلا حلاصم هاجت يبلس لكشب

 تعضحخ اهنأب هلودل اكريمأ عانقإ دعب يسلطألا فلح يف ةسماخلا ةداملا لالخ نم قلطنا

 انك ريهأ نع عافدلل فلاحتلا يف باهرإلا ةهجاوم ةيلوؤسم مهلمحي ام «يجراخ ءادتعال

 ةيلحملا اهعاضوأ ةلود لكلو «ةيداصتقالا اهحلاصم ةلود لكلف :ناسناعلا «نرح ىعباابأ

 ريثكلا نإَف ءليصافتلا يف لخدت امدنع ةلأسملا نأ دقتعأ انأف كلذلو .ةيلودلا اهتاقالعو

 ْ ضان هذي ةجارك قوس تانلكسلا لم

 ؟نورساخ برعلا له
 ؟فيكف «نيرساخك تيوكلا برح دعب نوملسملاو برعلا فنُص ©
 نيرا برعلا ربتعا اذهلو رسام نأ دب ال فيعض لك نأ يعيبطلا نم نإ

 نأل «مالسإلا دضو نيملسملا دض تسيل برحلا هذه نأ رركتملا ثيدحلا اذه نم مغرلاب

 هعزوتت ام لك يف وأ اكريمأ يف ثدح ام يف ءاوس «باهرإلا ةيلمع يف مهنللا

 ًائيش اوذخأيو اوحبريل ال ءيلودلا فلاحتلل عوضخلا مهيلعو «مهتءارب تبثت ىتح نونادم
 وأ ةيموقلا ةنبجلا نم وأ انه ةيلحملا ةنبجلا نم مهل يقب ام اورسخي الثل نكلو «ةنبجلا نم
 .نك ريمالا قلنملا يسيح ةيمالسإلا

 ؟خفلا يف اكريمأ تعقو له
 تدارأ ىربك ةلود نم رثكأ .عاضوألا تاروطت ةعباتم نم دب الو «لمتحما نم كلذ نإ

 نم ففختل وأ اهنم بسكم ىلع لصحتل «ةرطخلا ةبعللا هذه يف دادتمالاب اكريمأ ءارغإ



 ١١ه نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 يف ةيسايسلا ةلأسملا نأل ؛ةقحالمللو ةعباتملل حرطي لامتحا اذه .اهنم طغض نم رثكأ

 .حلاصملا

 ةينينج ةلاح

 ؟ناتسناغفأ برح دعب صلقتت مأ ةيباهرإلا تايلمعلا دادزت له مكيأرب و3

 ؛لالذإلاو رهقلا محر يف كرحتت ةينينج ةلاح باهرإلا نال «تاروطتلا ةقحالم نم دب ال

 هذه لثم نإ «ةيعيبط نوكت دقو «تالاحلا ضعب ىف ةريسع ةدالولا نوكت دقف كلذلو
 ىضوفلا ةرئاد يف كرحتت امبر اهنأل (ةقيقد هس تاراساللا عضخت نأ نكمي ال وعلا

 .كانهو انه ةينمالاو ةيسايسلا

 ؟لتق وأ لقتعا اذإ ندال نب ةرهاظ ءاهتنا نوعقوتت له
 .ةرهاظلا وه هءارو ام نكلو «ةرهاظلا وه ندال نب نأ عقوتأ ال يننإ
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 مب + 4 ربل 1

 اهمالحأو ةمألا لامآ لك

 تماقأ هللا لضف نيسح دمحم ديسلا ينيدلا عجرملا ىمظعلا هللا ةيآ ةحامس روضحب
 - ىربكلا ةجيدحخ ةديسلا ةربم ىف يونسلا اهراطفإ لفح ةيريخلا تاربملا ةيعمج

 .راطملا

 رصن نسح ديسلا هللا بزح ماع نيمأ :اهنم ةيعامتجاو ةيسايس تايصخش لفحلا رضح

 ريزولا «حلصلا ديشر سيئرلا ينيسحلا نيسح سيئرلا «صحلا ميلس روتكدلا سيئرلا ءهللا
 سيئر التم ليلخلا يلع بئانلا مرح ليمإ | دامعلا ةيروهمجلا سيئر العم بايد دعت

 «يريرخلا قيفر ءارورلا يلحس منت كاع الثمن ةروينسلا داؤف ريزولا «يكرب هيبن باونلا سلجم

 سابع :باونلاو ,نوضيب هيزن ريزولا ,جهرم ةراشب ب ريزولا «طيطح ديمعلا شيجلا دئاق لثمم

 «سراف ناورم «يروحخ ساطغ «شاكد رايب ولح رايب ىكدعر دمحم «ليدنق رصان «مشاه

 دبع «رباج نيساي مجب جروج «روصنم هيزن «يواجرب دمحم «ليلخلا يلع روتكدلا

 زياف ,يديعسلا رصان «يوالح ميهاربإ :نوقباسلا ءارزولاو ءيوسوملا رامع «نيزلا فيطللا
 ليعامسإ «ةيولع نسح «سامش ليمج :نوقباسلا باونلا «نيدلا ىفص دمحم «ركش

 ريفسلا «ىتفملا قداص دمحم يدوعسلا ريفسلاو «ىسلبارط ناندع ةعبألا كيعس «ةيركس

 .ه/م١5.0.01 5ت١٠٠ ه١ 1457١ ناضمر «اثالثلا .ىربكلا ةجيدخ ةدّيسلا ةربم



 ركز بزح 0 «يناحسلا يلع د دمحم يناريإلا را ؛نشنك 0 يارا

 سلجملا سيئر دات عل : خيشلا هللا بزح ف 8 بئان 0 نياسح ةيمالسإلا

 بيقن «نالبق نالبق بونجلا سلجم سيئر «ديسلا نيمأ ميهاربإ ديسلا هللا بزحل ىسايسلا

 ناويد سيئر ماشغ هللا اطع ةيلخادلا ةرازو ماع ريدم (ريقش دومحم روتك دلا ءابطألا

 «ىلوملا دومحم ةيطبنلا ظفاحم :يطايمد ناندع نانبل لبج ظفاحم «طيطح ديشر ةبساحملا
 راها قيم وبا ىريبفلا ةيدلر نيرا روس مشاه مدقلا ةرك داحتا ماع نيمأ

 .ةفيلخ بيبح ةيزاغلا ةيدلب سيئر ,ةكرحلا داؤذ ةنجاربلا جرب ةيدلب

 :اهيف ءاج ةملك هللا لضف نيسح دمحم ديسلا عجرملا ةمآلعلا ةحامس ىقلأ ةبسانملا يحو نم

 ةيئادبلا عنو «ةيرخلا اهيمسن اهييهنول و هدول: جتنيو ةبحلا هيمسيو دمك يحب كاع ف

 مدهت أو (مهنم ةراضحلا يسع نأ لجأ نم نيفعضتسملا لقت نأ «ةراضحلا اهيمسنو

 ملألاو قلقلا لك رشنت نأ ا كرحتت نأو ةيرحلا مهحنمت نأ لجأ نم ءارقفلا تويب

 ىف هعمسن يذلا قطنملا وه اذه سيلأ «ءانبلا ىلعتو ةنينأمطلا ىطعت نأ لجأ نم رامّدلاو

 ْ ١ ١ !؟نمزلا اذه

 !ءافعضلا ةوقل ةيعرش ال

 «ملاعلا ماظن نوكت نأ اهل ديرأ يتلا ةيطارقوميدلا مسابو ةيرحلا مساب هنأ ًاضيأ ةلاسلاو

 نحنو ةراضحلا نحن :وه دئاسلا قطنملاو «ةفلتخم ةقيرطب اوركفت نأ يف ٌّقحلا مكل سيل

 .انيلع انمإو انعم اَمإ وه فقوملا نإف ءمهافتلا ىلإ قيرط نم ام .باهرإلا نورخآلاو ةّيرحلا
 ءرخآلا يارلا ةيناسنإ نع امئاد كثدحت ةيرحلاو «ةّيطسولا نع امئاد كثدحت ةيطارقوميدلاو

 ةلأسملاف .نوربكتسملا هلبقتي نأ نكمي ال ثيدح اذه نكلو «عونتلا نع كئّدحَت ةراضحلاو
 شيعي نأ دض وه ًأيلود ًافلاحت هيلإ بذتجاو ملاعلا قطنم حبصأ يذلا قطنملا اذه نأ
 اكريمأ يف ثدح ام نأ ًارارم اندكأ دقل .ةّرقلاب ساسحإلا ثلاثلا ملاعلا نم نوفعضتسملا
 هموهفم يف باهرإلا ةلأسم نكت مل كانه قطنملا يف ةلأسملا ّنكلو ءاباهرإ نوكي دق
 ساسحإلا نوشيعي اوحبصأ ءافعضلا ّنأب ىحوي اذه نأ يه تناك ةلأسملا ءيناسنإاللا
 قي ةيعرش تنتاك 4 ءاوسو (ةيئادب مأ ةيراضح لئاسولا تناك ءاوس يايزقألا يذدحتب

 يف كانه سيل هنأ ةلأسملا تناك نكلو لئاسولا ةيعرش يه ةلأسملا نكت مل «ةّيعرش

 !؟ةلوقملا هذه تطقس فيكف ءاك ريمأ ىذدحتي نا عيطتسي نم ملاعلا



 ١08 نيودع نيب فده :يناغلا مسقلا

 ثادحألا تايفلخ ةسارد نم دب ال
 نييحيسلاو» نيقلتملا اركو نحت ءانه نم ةيقلطتا  ةيحألا اهرأ < اهقدبعت ىف ةلضفلاو
 ام لودل ةيسايسلا ةضراعملا نأب نموت ال انثأل «كتدح ان انضقر ماعلا: يف نويناسنإلاو
 ىلإ نكامألا فلتخم نم نيدفاولا سانلا بقاعت وأ «كانه بعّشلا بقاعت نأ كل ربت
 ال مهو ءثدح ام تاّيفلخ ةسارد انيلع نكلو .ة ةلأسملا هذه يف نيمساح انكو كانه

 نم ملاعلا اذه يف مهريغ وأ - اوناك ابأ  ءالؤه ّنِإف «,ثّدح ام تاّيفلخ ةسارد نوديري

 ةلأسملا لهف ؛مهتالئاعل نوشيعي ٌسانأ مهو «ةايحلا نوبحي بابش «لئاسولا هذهب نوكّرحتي
 وأ ةفلختم ةقيرطب نيدلا مهفت وأ ةفلختم ةقيرطب مالسإلا مهفت ةفلختم ةينهذ كانه هنأ
 ًاناسنإ لعجي نأ نكمي ال هتجرد تناك امهم فّلختلا نإ ؟ةفلختم ةقيرطب ةيزخلا مهفت
 تيررخيي كش هاف نأ ذب ل تابعو هلععو هسور ةتاطعبا كت تنوملا نلإ ىلظتي

 نأ عيطتسي ال امئر ؛هريصم دّدهي «هبلق نزحي ءيش كانه نوكي نأ دب الو ءاهلقثيو
 هذه نكلو .ةمسوردم ةطخب كدحتي نأ كلي ال امترو (ةيليلحتلا ةقيرطلاب ا فسلفي

 هلوقن ام اذه سيلو .ناسنإلا ةيناسنإ طقسيل ملاعلا يف كّرحتي ًارهق كانه نأ ةّيضقلا يه
 ءانيلع اهوغبسأ يتلا باقلألا نم كلذ ىلإ ام وأ ؛نيفرطتمك وأ نيملسمك وأ نييقرشك
 رداصت نأ ديرت ةلوعلا ّنِإ :ناكم نم رثكأ ىف اهولاقو ءايلاطيإو اكريمأ ىف اهولاق نكلو
 لوغو نسال ةلوعو ةايديقالا ةلوغ هناسإلا ةفافس ضقت نا هيرو هاقنإلا نا
 لّوألا ملاعلا دالب يف كانه سانلا نأ ةلأسملا ّنكلو «ةملوعلا ةشقانم ماقم يف انسلو .ةفاقثا

 ءءايربكلا هذه لك رهقلا ىدحت فيك انيأر دقو «ناسنإلا ةيناسنإل ًارهق كانه َّنأ رعشت
 هذهب كانه لّثمتي امر جذومن اذهو ءاهريغو لتايس ضرأ ىلع رهقلا مد لاس ةياهنلا يفو

 .ىرخأ ةقيرطب ىرخأ دالب يف لثمتي امئرو «ةقيرطلا

 نأ لجأ نم يلاعلا بابلا ىلإ نيفحازلا رود انرود نوكي ال نأ انيلع - ةبحألا اهيأ - كلذل

 نأ لواحي يتلا ليواهتلا لك مامأ مزهن نأ وأ هططخ لك ذّقنن نأ وأ .هقطنم لك ىنبتن

 لك يف انيلع نكلو «كلذك ةلأسملا تسيلو ةّيرتنع ةغلب ثّدحتأ ال انأو ءانيلع اهقبطي
 بلق يف ىتحو ةئنيتاللا اكريمأ لود يف ىّتحو «ثلاثلا ملاعلا اذه لك يف «قرشلا اذه

 ةقيرطب ثدحتن نأ «سانلا رقفي ثيح ابوروأ بلق يف ىتحو «سانلا عوجي ثيح اكريمأ

 انل ركفي نأ ال كفن نأ كلع انثأ زهشن نأ انيلغ .انتّيناسنإ شغي نم لك نع «ةيناسنإ
 نأ كلو «نيرخآلا طيطخت نم اءرج نوكت نأ نود ططخي نأ كلم اسأل «قورخآلا

 بجحت نأ ديرت يتلا مويغلاو بابضلا لك نم مغرلاب سمشلاب قّدحنو انمادقأ ىلع فقن



 عونممو ركفلا ةقارشإب ركفن نأ عونمت اذامل ءانلوقع ىلإ ءوضلا نم ةطقن ذفنت الف سمشلا

 .ةلأسملا يه هذه ؟ةايحلل انبولق حتفن نأ

 سانلا لك بحن نأ نايدألا --
 اسمع يذلا يحن نأ «ىسانلا لك تحت ذأ اهلك نايذألا اغبلع نع ةحألا ايبأ آن
 ارارغبا هيلا نوكيا هيامأ ينحت نأ ال هبحن نأ يشلاب اناّدحتي يذلا ىتحو _

 اذإ اهنأو ءاريثك هفلكت ةيهاركلا نأ ًاديج مهفي نأ ساسأ ىلع لمعنف هبحن نأ ءالالغتساو

 اولاق دقل لتصل يف ادك يكب تفرقوا يو يل ها م

 00 ءهتملك تسيل يهو ««امولظم وأ ًاناظ كاخأ رصنا ؛انل رسفت فيك»:(ص)لوسرلل
 «أماظ هرصنن فيكف ءامولظم هرصنن فيك انفرع دق» :اولاق «سانلا اهلوادتي ةملك تناك

 «ناسنإلا ةيناسنإ اورداصي نأ نم مهعنك نأ مهتحن نأ ««ملظلا نع هعنمت نأ) :(ص)لاق

 ايتينابستإ يف ةيرخلا طاقسإ اهل داري يتلا ططخلا لك طقسنل ططخن نأ «مهبحيت نأ

 ليزن أو لدتا ناطربس يزد ةرح ارح ةابع نم رثك أي موقت نأ مهبحن نأ ءانتايخو

 ديرن نحن كلذل .ًاضيأ مهلتقيس هنكلو «ءبسحف انلتقي نل كلذ نأل ءرابكتسالا ناطرس

 .ساسحإ ةقفخ سيلو «بلق ةضبن سيل بحلا نكلو بحلا شيعي د نأ هلك ملاعللو ةايحلل

 كانه ًالجرو انه ًالجر اوعطقيل حاّرجلا عضبم نولمعتسي نيذلا ءابطألا نإو ,جهنم بحلا

 كلذلو ءايحي يكل ناسنإلل بحلا ةّمِق نوشيعي مهنِإ «كانهو انه ةّدغ اولصأتسيل وأ
 مهرودص نم ةوادعلا ناطرس لك لصأتسنل مهيحن اننكلو ءانءادعأ هركن ال نحنف

 .اديج اهنومهفي يتلا ةقيرطلاب

 ناتسناغفأ برح رّربي يراضح قطنم كانه سيل
 ةلأسم الإ ناتسناغفأ ىلع برحلا ةلأسم نكت ملو «ثدحي ام عباتن اننإ ؛ةبحألا اهيأ

 ةداعإو هوك يملا بعشلا هشاع يذلا ناقتحالا لك سيفنت اهلالخ نم داري ةيسفن برح

 برح سردن امدنع اننأل ,هترادإ هاجت اهب رعشي بعشلا اذه ناك ىتلا ةقثلا لك

 يراضح ىلود قطنم ّيأ كانه نأ ىرن ال اننإف «ةيكريمألا قاراهبشلا ىف ناتسناغفأ
 ؛مالسإلل اهمهفب بحرن ال يتلا  نابلاط ىلإ ةبسنلاب امأ «ةئاملاب دحاولا ةبسنب ولو اهرربي
 «لئاسملا نم ريثك ىف مالسإلا ةروص هّوشي دق يذلا ءفلختلا نم ريثكلا لثمي هنال

 لاجر مكيفو - قداسلا يننإ .نييباهرإلا وأ باهرإلاب نيمهتملا يوأت اهنأ يه اهتمهتف

 همهتت نم ايناطيرب يف مك «باهرإلاب هتلود همهتت صخش نم اكريمأ يف مك - نوناق



 أف :هتلردل هنليلت نأل ةدعتسم ايناطيرب الو اكريمأ تسيلف كلذ عمو «باهرإلاب هتلود

 نكلو ءًاميظنت كانه ةلأسملا تناكو ًادارفأ انه ةلأسملا تناك امترو !؟كاذو اذه نيب قرف

 نكمي يراضح قطنم ّيأو ةيراضح ةلأسم ةيأ كانه تسيلو ؛قطنملا وه ينوناقلا قطنملا
 نم ةراشإلا ىّتح نوفاخي نيذلا نم نوريثكلا قفص كلذ عمو «ريربتلا اذه لثم لبقي نأ

 مهتعنقأ نيذلا يسلطألا فلحلا لود ّلكو ابوروأ ىتحو «برحلا هذهل اوَمّفِص ءاكر يمأ
 مهتعنقأ  نوناقلا يف ةجبح مه نيذلاو «نوناقلا لاجر نم ريثكلا ابوروأ يفو - اكريمأ
 يجراخلا ناودعلاو .اهودعاسيو اهعم اوفلاحتي نأادين ولف انيراخ ًاناودع كانه نأ اكريمأ

 ناودع ال «ةلود ىلع ةلود ناودع وه  نوناقلا لاجر نم انسل نحنو - مهفن ام بسح

 باصُت امدنع اكريمأ نأ يه ةلأسملا نكل .اكريمأ مجح يف ىربك ةلود ىلع ةمظنم

 ةبيصملاب اوكراشو اوماق نيذلا لك دض موقي نأو «يزاعتلا لبقتي نأ هلك ملاعلا ىلعف
 ام لتقيف اميشوريه ىلع ةيرذلا ةلبنقلا طقستو «ثلاشلا ملاعلا باصي امدنع امأ
 .برح هذهو ليصافت هذه «ةلكشم تسيل هذهف فلأ يتم براقي

 باهرإلاو لالتحالا نيب
 عا ةدحمو ابنك وهو ةيكريمألا ةرادإلا يف ةمامحلا هذه باطخل انعمتسا دقل مث

 نع ثّدحتيو باهرإ اهنأب ةضافتنالا نع ثّدحتي وهف - مهدنع روقصلاو مئامحل
 :ملق ةّرجبو اذكهف «نيطسلف ضرأ ىلع ةيدوهي ةلود ميقت نأ اهقح نم نأ ليئارسإ

 يضارأ نع ثدحتت لب ًايليئارسإ ًالالتحا كانه نأب فرتعت ال اكريمأو «باهرإ ةضافتنال

 نأ وه يكريمألا قطنملا نإ .ةلتحم يضارأ تسيلو اهيلع عزانتم ضارأ اهنأ ةيبرغلا ةفضل
 كرمال قطدملابو نانبل يف ةمواقملاف ءباهرإ وه ليئارسإ دف ةمواقمو فقوم لك

 هلوادتي امو سمهلا هبشي ام يف اولاقو .رودت ةبعللا تلاز امو ؛باهرإ يليئارسإل
 نأ نكمي ةيضقلاو «نانبل لالخ نم ليئارسإ ىلع طغضي ال نأ يه ةلأسملا نإ نوثوعبملا

 نأ ةصقلا تسيل «ةيكريمألا ةرادإلا يف ةلوؤسملا اهتلاق دقو «ليئارسإ يه ةيضقلاف «جلاعت
 نع اوّقك «ليئارسإ ةلأسم يه ةلأسملا نكلو «باهرإلا ىنعم هلخاد ىف نزتخي ًائيش كانه

 0 «قطنملا اذه ىّثبتي انضعبو :ىولشلاو ّنملا لك مكلو ليئارسإ
 دالبلا ىف ةنتفلا رصانع ضعب كانه تناك اذإو نالعإلل ًامئالم رجلا ناك اذإ تالاحلا
 نييلاوكلا .يف' ملكت ب تنسحف نادل نع ثذهتأ ال انأو.- عوق حنو: هب: نسسمهي انضعبو
 هتشاع يذلا يسايسلا قافنلا اذهو .رخآ ًائيش يبعشلا يلحملا كالهتسالل ملكتنو ًائيش
 اذه ,ةيمالسإلا دالبلا هيف امب «ثلاثلا ملاعلا يف دالبلا نم ريثك هتشاعو ةيبرعلا دالبلا



 0, سدقملاو سئدملا

 ةيصخشل حيرصت دعب نوثدحتي امدنع ىربكلا لودلا هحضفت يذلا يسايسلا قافنلا

 نحنو ةملكلا ديري بعّشلا نأ يه ةلأسملا نأل نوماس اننإ نرلرقي .كانع رأ انع قربك

 هطقستو تاملكلا هكرحتو تاملكلا هرّدخت بعش مكنأو ءانعم فقاوملاو فقوملا ديرن

 .تاملكلا

 نع هتيجراحخ ريزو ثيدح ذنمو «ةينيطسلفلا ةلودلا نع ىكريمألا سيئرلا ثدحت نأ ذنمو
 تاليلحتلاو تاقيلعتلا لك يف فرص يذلا ربحلا نم كانه مك «ةينيطسلفلا ةلودلا
 شيعت يهو «درغزت تأدب ةحوبذملا رويطلا هذه لك نأ ىتح ..اهريغو تالابقتسالاو

 ثّدحت هتيجراخخ ريزو نألو «ةينيطسلف ةلود نع ثدحت يكريمألا سيئرلا نأل ٠ ملألا قمع

 .ةينيطسلف ةلود نع

 ىملاعلا ماظنلا رييغتل ةطخ

 عضو داجيإ لجأ نمو «يملاعلا ماظنلا رييغت لجأ نم نآلا ةطخ كانه ّنِإ :ةبحألا اهيأ

 يف رهظمتت ةينمأ برح يفو «ةينوناق برح يف رهظمتت ةيداصتقا برح يف لثمتي
 ةءاميإلا 0 نوفاخي نيذلا سانلا لعجت نأ لواحت ةيسايس برحو «ةيتارباخما ةزهجألا

 ةينارقلا ةيالا نم ارذعو - نكلو «ىراكسب مه امو ىراكس ىسانلا نئيرقل ةتفللاو ةءاحيإلاو

 رردااتوب نوهن نأ ديرن ال نحن : !؟كلذك ةلأسملا تسيلأ يدا اك مما ةييسخ

 0 ثدحتن نأ الو ةيدام ةوق نم هكلمت امي نّرهن نأ ديرن الو «ىربكلا

 أ  نكلو «عقاولاو انسفنأ مرتحن نأ انيلعف ءكلذك ةيضقلا تسميلو ؛ةيضارعتسالا

 «ةوق 9 اهلّوحن نأ نكمي يتلا رومألا نم ريثكلا ريثكلا عقاولا ضرأ يف كانه َّنِإ  ةبحألا

 ثاّدحتن نحنو نانبل ع نينسلا تارشع انشع دقل !؟فعضلا طاقنب ًامئاد قّدحن اذاملف

 كنأب كيلإ نوليخي مهنأل نانبل يف ءايوقأ نوكن نأ فاحت انك ٍهفعض يف نانبل ةّوق نأ

 .ءايوقألا كلكأ ًايوق ترص اذإ

 ءزرخملا مواقت نأ نيعلا عيطتست له اولاق ليئارسإ مامأ هتالضع ضرعتسي نانبل أدب امدنعو
 ثدحتي نأ ضعبلا لواحو انه ضعبلا مهمهو (هتعلتقاو زرخلا ةمواقم نيعلا تعاطتساو

 ا طظقلا يف را كانه مهل لبق 0 «ياجيسالل 00 «ىرخأبو ةقيرطب

 اوبعتي نأ نوديري "7 2 ةينانبل 0 56 58 نأ 0 مهو اوتبثي ىتح



 ١ نيودع نيب فده :يناغلا مسقلا

 ذك ثيدحلا داري يتلا ةلودلا يه يتلا ةيروس ةقيقشلا نأ ىتح «ةمواقملا دادتماب مهسفنأ

 رشح اولواحو اولبقي مل كلذ عمو «ةينانبل عرازملا نأب تحرص اعبش عرازم ةكلام اهنأب
 نولازي الو «نالوجلا يف اهعقوم ىلإ ء ءيست دق ةينوناق را موقت نب ةيوازلا يف ةيروس

 نم نوينيطسلفلا حبر اذام ديردم رمتؤم ذنم يردأ الو ؛تاضوافملا نع نوثذدحتي
 ركفت اهنأب ةسيلتم اهسفن طبضت نأ فاشن ةقأ اننِإ :لوقأ نأ ىشخأ ينا .تاضوافملا

 تارباخماو ئراوطلا ةزهجأ لكو رهقلاو طغضلا اذه لك لعفب ىشخأ يننإ .ةوقلا ةقيرطب
 .ةيرحب ركفي هنأ ًاسبلتم هسفن طبضي نأ ًافئاخ ءرملا اهيف حبصي ةلحرم ىلإ لصن نأ

 ماو ؛ةيمنصلا انادبو 0 ةّدع يف ةمألا راو بألا سعب اند نقل هةنينألا اهبأ

 نوكي دق دقو ةمألا ةيرمبع نم هتيرقبع 0 :ًايرقبع ضختشلا 6 دقو « صخشب ةمألاو

 .هعم ىتلا ةمألاب رصتنيو .هعم ىتلأ يالا حتفي هنكلو ًامتاف صخشلا

 طوقسلا ةلحرم ىف بذاكتلا
 بذاكتلا اذه لك نم انيدل مك «هححبصن نأ نم انل ّدب ال ام ةروزملا ميقلا نم انيدل مك
 تاملكلا يف اهتامزأ يف ىتح ةمألا كبرن مك ؛طوقس ولت طوقس يف هعم انشع يذلا

 اذه كلهتسن مك !اهعماس دنع وأ اهلئاق دنع ًائيش ينعت ال يتلا ةيكالهتسالا ةيسايسلا

 ةلايجدرا ظوفسلاشيفم هعلاسلاو» نوت ةنعاسلاو >اةيشالا انيبأ + ةلاسلا نإ وكنا
 ىلإ جاتحن مك !قدص فقوم ىلإ جاتحن مك «قدص ةملك ىلإ جاتحن اننأ يه «رايهنالا

 مايألا كلتو !ًاّيوق لبقتسملا نوكيل ططخت اهنكلو فعضلا ةلاح شيعت دق ةّوق ةملك
 يوقلا ىقبيل وأ هفعض يف ًادلاخ فيعضلا ىقبيل «تبثي ال خيراتلاف «سانلا نيب اهلوادن
 .هتوق ىف ادلاخ

 قدصلا عمتجم ىلإ لوحتنل
 جاتنإ ديعن نأ ءاذه ضغبلا ملاع لك يف ةّبحْما شيعن نأ لجأ نم - ةبحألا اهيأ  اولاعت
 يحورلا توملا انشع كلذلو ءاهتاضبن لك دقحلا لكأ دقو ءاهانبلعو اهانقلغأ دقف انبولق

 نوكت امدنعو «ضعبلا انضعبل انبولق حتفن اولاعت .يناسنإلا توملاو يروعشلا توملاو
 لماكتي عمتجم ىلإ لّوحتت فوس اهنإف ؛ةقداص ةضبنلا نوكت امدنعو «ةقداص ةملكلا

 َّنأل ءاضعب مكضعب نفد امل «(متنفادت امل متفتاكت ول» :(ص)هللا لوسر اهلاق .قدصلاب



 لك ليزن نأ انعطتسا اذإو ءرخآلا لخخاد يف ةّيفحلا ةقطنملا نم فاخبي انم دحاو ّن زك

 ال اذاملف ءكلشلا ناكم نيقيلا حبصألو (قلقلا ناكم ةقنلا تيما فقتل هت انج

 مهوق ةريغصلا معاربلا هذه متدهاش دقل ؟ةدعاقلا ىلإ ةمقلا نم ضعبلا انضعبب قئن

 ءمهماسجأ ربكت نأ ال اوربكيل مهدعاسن نأ انيلعو ةرربكي اواذن مهّنأ نع نوثدحتي

 نحن «ةنايدنسلا مجح يف نوكتل ةيرطلا ناصغألاو ةريغصلا معاربلا هذه يطعن نأ انيلعف

 ىقبيس هنكلو «كانهو انه نم قلطنتو فصاوعلا ٌرمتس ثيح ةنايدنسلا ليج ىلإ جاتحن

 نكلو ءفعضلا طاقن ضعبب يحوي امر رضاحلا ّنأ يه ةلأسملا َّنِإ .ءاضفلا يف ًاخماش

 .لمأ نم رثكأ لمحي لبقتسملا

 لك يف ؟ةيلئاعلا تايبصعلا يف ؟ةيبهذملا يف ؟ةيفئاطلا يف ؟اذامل ؟اذامل - ةبحألا اهيأ ١
 مدهي ام لك يضاملا نم ُشبنن يضاملا يف نيقرغتسم لظن اذام ؟يناسنإلا فلختلا اذه
 قارغتسالا اذه عاطتسا دقل ؟نييلبقتسملا نوكن ال اذامل اذامل ؟!انتيناسنإ مدهي امو انتدحو

 اذه ءلبقتسملا اذه يترنل اولاعت !لبقتسملا ءيجي نأ لبق رضاحلا طقسي نأ يضاملا يف
 بابش انبابش ع نم هحنمنل ًالفط انيف دلوي نأ دب ال يذلا لبقتسملا اذه «يسايسلا لفطلا

 طقست فوس اهنمفتل ةخوخيشلاب يحوت يتلا ةنألا نأل ةئاعلا ةنألا نوكنل «ناوفنعلا

 اهميق شيعت ةّمألا تماد ام اهبابش يف ىقبت ةمألاو .ةخوخيشلا ّنس غلبت نأ لبق

 .اهناوفنعو

 ةكرعملا لوخد لبق مكلافطأ اوطقست ال
 ىف هللا هللا نكلو ءىضاملا ضعبل ًادادتما نحن نوكن دق «نييلبقتسملا اونوك «ةبحألا اهيأ
 لرخم لبق نوطقسي كرلعمت الو( ستطلا ةمقلو :لاذلا ريح هومعطتالا يك ذألوأ
 اهيطعن نأ ءانب ربكت نأ لجأ نم نواعتنل اولاعت .ءاطعلا يه ةبيطلا بولقلا هذهف .ةكرعملا

 .ناوفنعو ةّوقو ربك نم انيدل ىقبت امم ائيش

 لئاوأ ىف فلتخن «باسحلا نقتت ال ةمأ اننأل ءباسح الو لمع مويلا ؛ةبحألا اهيأ
 فلتخنو ءسكعلا وأ ةجاجدلا لصأ ةضيبلا نوكت فيك يف فلتخنو ءاهرخاوأو روهشلا
 ءانيب قلطنت نأ تحت ال نعم ةعشاولا تاحانسلا اتا كانه :تؤوازو انف“ ينوزاز 8
 لبحب اومصتعاو# «هرعبتاف ًاميقتسم يطارص اذه نأو# . .اننويع ُبعتي دق ءوضلا نأل

 ديد نيطسلذ و اديدج ايرع اااعو اذيدت نادل اهتضاك .«اوقّرفت ال نيم هللا



 ١ ؟ه نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 «ىضم يذلا نرقلا لك رصتخت نيطسلف نأل ءانتاقاطو انبولق تاضبن لك نم ذخأت
 لك طقستو «نيطسلف نودب ملح ال !ةمألا مالحأ لكو «ةنألا مالآ لك رصتختو
 !ليصافت تسيلو «تاضوافم تسيلو ةكرعم تسيل ..نيطسلف طقست امدنع مالحألا
 وكت هل وأ ةيألا نكت نأ هفق نعمل

 الو ةيبهذم الو ةيفئاط الف ؛ةكرعملا توص دحونل «ةيقدنبلاو فقوملا ديحوتل قلطننلف

 .ةايحلاو لقعلاو بلقلا لخاد نم اهعزنن اننأ مأ تاراعش ىقبت له !؟ةيبصع

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو .ةايحلاو ةيرحلاو ةراضحلاو لبقتسملا اوبسكتل ةمألاب اوأدبأ
 .هتاكربو





١" 

 ةدحولاب يكريمألا ططخملا ةهجاوم

 نيلوؤسملا نأ هللا لضف نيسح دمحم ديسلا عجرملا ةمالعلا ةحامس ىأر

 زكرم رارغ ىلع ىرخأ تايلمع نم يكريمألا بعشلا نوفّرخي نييكريمألا
 اكريمأ ةلواحم نم هتحامس رّذحو .كانه تايرحلا دييقت لجأ نم يملاعلا ةراجتلا
 يف كلذ ءاج .باهرإلا ةبراحم مساب ةيمالسإلا ةحاسلا ىلإ لوخدلا ايناطيربو
 ك روضحبو يمالسإلا ينيدلا ميلعتلا ةيعمج هيلإ تعد راطفإ يف اهاقلأ ةملك
 ًالثمت ليدنق رصان بئانلا ؛هللا رصن نسح ديسلا هللا بزحل ماعلا نيمألا :نم
 ميعن خيشلا هللا برحل ماعلا نيمألا بئان «يريرحلا قيفر ديسلا ةموكحلا سيئر

 دمحم ةيناريإلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا ريفس ( ينيسحلا نيسح سيئرلا ةلود ءمسأق

 شيجلا دئاق نع نيلثممو ءيمق اضر ديمح ةرافسلا لامعأب مئاقلاو «يناحبس يلع

 يعيشلا يمالسإلا سلجملا ًالثمم دادقملا يلع دمحم خيشلا «ماعلا نمألا ماع ريدمو
 سيرو «ديسلا نما" ميهاربإ تكحلا هلل نوط قيبايشلا يللا نبك يلعألا
 دمحم :ةداسلا باونلاو ءايريجين ريفس «ءدعر دمحم بئانلا ةمواقملل ءافولا ةلتك

 نيسح «يوسوملا رامع ءيواجرب دمحم ءريصق هللا دبع «يغاي دمحم «شينف



 سدقملاو سندملا

 .ةيوبرتلاو ةيعامتجالاو ةينيدلا تايصخشلا نم دشحو «روصن هيزن جاحلا

 :هتحامس ةملك ىف ءاجو

 هتداق اونوكي نأ نولواحي نيذلا نيربكتسملا ناودع عقو ىلع كرحتيو زتهي ملاع ىف

 هتفاقث يف مالبسإلا ةرداصم ىلع لمعت لازت الو تلمع يتلا ةيرابكتسالا عقاوملا هاجتابو

 ىلع نوكي نأ هل داريو زتهي تاع يف ةييايعإ هداصتقاو ذم يف هترداصم لواحت امك

 0 «ةفاقثلا جراح ءيش لك نأل نطخألا ىهو: ةيفاقثلا هتروص ىلع :نيكتملا ةروض

 ميهافم نم لمحن ام لالخ نم هتهجاوم عيطتسن دق ءأنمأ وأ ًاداصتقا وأ ةسايس ناك

 ال هللا نإه» :هللا لوق بسح ةمألا حلاصملو مالسإلل هيعوو هتيناسنإ ناسنإلل 3 لصؤت

 ميهافملا ريوزت ةهجاوم
 صحفا ءأديج اهصحفا ءكسفن ريغ ,«مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا نإإ

 ال ءقمعت «ققد ءركف «عقاولل كروصت وه ام ؛مالسإلل كروصت وه ام ءكميهافم يه ام
 عنصتل جهنملا طخ يف كلسفن عنصت ٠ أيجهنم ًارييغت رييغتلا نوكيل ؛حطسلا ىلع قبت
 2 ىتحو ءانميهافم اوروزي نأ نوديري مهنإ .ةلأسملا يه كلت « .جيدملا طخ يف ككرش

 ةرقلل ىنعم لك اوضهجيل ؛مالسإلا يف حماستلا نعو ؛مالسإلا نع كوثدحي نأ اولواح
 لالتحالا لتاقت ال ًاحماستم نك قطنم قفو كلذو ؛ةمألا دنع ةيدحتملا ةوقلاو ةضفارلا
 نك «ضفرلا ميهافمب ةحاسلا كبرت ال عقاولا رمألا لبقت ًاحماستم نك ؛هطورشب ضماف
 لك علتقت نأ لجأ نم فصاوعلا عرزي نم كانه نأل ةفصاعلا نم كسأر محا ءًاحماستم
 .كميق

 عقاولاو ةيوهلا ةلئسأ

 نع ثدحتتي ايناطيرب ءارزو سيئر انعمسو «مالسإلا نع ثدحتي شوب سيئرلا انعمس دقل
 ةروصلا ىلع هديري مالسإ نم هقلطي امب نيملسملا ةينهذ رّوزي نأ ديري وهو مالسإلا
 نوكي نأ ىنعم ام فرعن «ميهافملا هيف زتهت ملاع يف «ةبحألا اهيأ كلذل .ةيرابكتسالا
 مهف «مالسإلل هّوشملا نيرخالا روصت يف طقف تسيل ةيضقلا نال «يمالسإ ميلعت كانه

 نأ لواحت ةيفاقث ططخلو ءبساورلا اهمكحت تافاقثل مالسإلل مهروصت يف نوعضخي امبر

 ىدل مالسإلا مهف يف نزاوتلا اذه ىلإ ةجاحب اننأ يه ةلكشملا نكلو «تادرفملا رداصت



 1" نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 الو مداصتت تاداهتجا لالخ نم نيملسملا ىدل ميهافملا ىضوف «ىضوف كانه .نيملسملا

 نع ديعب داشرإو «نزاوتملا طخلا ريغ يف ًاظعو سانلل جتني فلخت لالخ نمو «رواحتت
 اذه لك تكبرأ يتلا يه يمالسإلا عقاولا يف شيعت يتلا ىضوفلا هذه .ميهافملا ةقد
 نأ وأ حاتفنالا عجشي مالسإلا نأ له ءانيلع تايدحتلا اهحرطت ةلئسأ كانه له «عقاولا
 ينعي حاتفنالا له ؟هطوطخو حاتفنالا طورش يه امو قالغنالا ةرئاد يف كرحتي مالسإلا
 يف هتلاصأ نم ءيش كانه ىقبي ال ىتح هيف اولخديل نيرخآلل كمالسإ لك حتفت نأ
 نأ له ؟طباوضلا هل عضتو هجهنمتو حاتفنالا اذه لصؤت أطوطخ كانه نأ وأ ؛كلخاد
 نأل مازتلالا عم يقتلي يذلا طخلا لثمي فرطتلا له ؟لادتعالا عم 5 فرطتلا عم مالسإلا

 نأ وه ا نأ وأ ءًافرطت هللا اهعضو ىتلا دودحلا يف مازتلالا نم مهفي امبر ضعبلا
 ىلع بلت كتادقأل ًاعقؤم نمت نأ نود نم ةيواهلا ةفاح .ىلط .كسفن عضتلا كرمت
 رمألل مالستسالا لثمي لادتعالا لهو «لدتعم مالسإلا وأ فرطتم مالسإلا له ؟ةفاحلا
 ؟؟مقاولا تادرفم ساسأ ىلع هرييغت ةلواحمو عقاولا ةسارد لثمي لادتعالا نأ وأ عقاولا
 لك مامأو نومواقيو نودهاجي نيذلا لك مامأ ءنمز ذنم حرطت ةلأسملا تأدب اذكهو

 ىضوفلا تقلطنا انهو ؟ةمواقم مالسإلا وأ باهرإ مالسإلا له ءنوضرتعيو نوعنامي نيذلا
 كالهتسالا ةكرح ىف اهوعضي نأ لبق اننادجو ىلع اهلالخ نم اوطغضي نأ اودارأ ىتلا
 ١ .لئاسو نم نوكلمي ام لك هل اودشح يذلا يمالعإلا

 ثلاثلا ملاعلا

 فقوم لك .هنوررقي ام لبقت نأ وه مهقطنمو «ةركفلا شقانت نأ نوعنمي مهنأ يه ةلأسملا
 «ناسنإلا يف ةلادعلاو ةيرحلا ةيضق لجأ نم مواقيو عنميو ضفري يملاعلا رابكتسالا دض

 نوبعليو اهنوفسلفي يتلا يه امنإ ةيرح لاف كل هورقي نإ بجي «ناسنإلا ةيناسنإ لجأ نمو
 لك ناسنإلا نوطعيو «ةيطارقوميدلا مساب ةيرحلا نوعرشي مهنأ يه ةلأسملا تناك .اهب

 .ثلاغلا ملاعلا هبشي ام ىلإ اولوحت اذكهو ءءاشي امك كرحتيو لوقي نأ ف ةصرفلا

 روسج نم يك رثفألا بعشلا فيوخت يف نآلا وبك ريمألا نولوؤسملا قلطني اذامل توقرعتأ

 اوأدب مهبعش اونثمطي نأ نم ًالدب مهنإ ؟كلذ لك نمو لعتشي نأ نكمي زاغ نمو مدهت

 مهنإف كلذلو «تايرحلا اوديقي نأ نوديري مهنأل امبر ءاذامل نوفرعتأ ,هفيوخت ىلع نولمعي

 «يملاعلا ةراجتلا زكرم امإو «ةيرحلا ديقت يتلا نيناوقلا امإ :مهل اولوقيل مهبوعش مامأ نوفقي

 مساب ًادويق ةيرحلل نوعضي اوأدب مهنإ !مدهلل حشرم يملاع ةراجت زكرم نم رثكأ قلطنيل
 «نيملسملا نم ءانم نوريثكلا أدبو «ةيطارقوميدلا ةيامحو ةراضحلا ةيامحو ةيرحلا ةيامح



 ١ نم سدقملاو سندملا

 نوقلطي امدنع «هنوفسلفي ام نوفسلفيو ءالؤه هلوقي ام نولوقي «ىدصلا لثمك نوك رحتي

اطلسلا ةيشاح نم لكلاف ؛باهرإلا مسا ةهج ةيأ وأ صخش يأ ىلع
 نوققصي ن

 !ثلاثلا انملاع يف ناطلسلا يي ىشاوح رثكأ امو «نوكرابيو

 نابلاط عم فلتخن

 ةمواقملا قاطن جراخ فنعلاب نوكرحتي مهنأب نومهتي نمم نيريثكلا عم فلتخن نحن
 نإ مهتفاقث يف نيعاولا نيملسملا نم نوريثكلا لاقو انلق .مهعم فلتخن نحن ؛ةضافتنالاو

 فرخ ا دومج ىلع تزكر سرادم يف اوملعت مهنإ .مالسإلا ةقارشإ لثمي ال نابلاط ماظن

 ناسنإلا ىلع حتفنملا ركفلا اوحوتسي نأ نع اوفك كلذلو «ىنعملا ةباحر ىلع زكرت ملو

 ةيحورلا ميقلا بلق يف ةيناسنإلا ميقلا ىلع اوزكري نأ نع اوفكو هلك ملاعلا ىلع هلك

 ىلع قفاون ال اننأب يمالسإ ركفم نم رثكأ حرصو ؛مهعم فلتخن نحن .ةيقالخخألا ميقلاو
 ىرخألا نايدألا عابتأ ىلإ ةرظنلا يف مهتقيرط ىلع ًاضيأ قفاون الو ةأرملل مهترظن

 ىراصنلا عم فلتخنو «ليئارسإ نع ًاديعب دوهيلا عم فلتخن نحن .ةبصعتملا ةقيرطلاب
 ةلأسم يف فنعي وهو نآرقلا نكلو ءانعم نوفلتخي امك ىرخألا نايدألا عم قلعختو

 ةيناسنإ لمحي هنكلو ةجحلا رصنع لمحي دق نسحأ ىه يتلاب لادجلا نأ ىتح «لادجلا

 .#«ميمح يلو هنأك ةوادع هنيبو كنيب يذلا اذإف قسعأ يع ىقلاب عفداإ# توليمألا

 ىتح ةلأسملا ./أكيش هب كرشن الو هللا الإ دبعن الأ مكتيبو اننيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت»

 :لوقي نآرقلا نكلو ءتوهاللا ملاع يف ىراصنلا نيبو اننيب مك ؛ناسنإلا دض فنعي ال هنأ

 يف يناسنإلا ىنعملا ىلع دكؤيو «4ىراصن انإ اولاق نيذلا اونمآ نيذلل ةدوم مهبرقأ ندجتلوإ»
 مهنم نأب كلذإ» حورلا شيعت 7 يتلا ةحتفنملا ةبيطلا جذامنلا نم ةينارصنلا زومر هلمحت ام

 ؛رابكتسالا دض ةميقلا نوشيعي مهنأل مهبرقأ .«نوربكتسي ال مهنأو أ انايهرو نيسيسسق

 .تانايدلا لك هيف ىقتلت دمأ اذهو «ةايحلا يف ةمحرلا ىنعم نوشيعي مينألو

 ةديفم ريغ بيلاسأ
 عضي امدنع ملعلا فنع «ةجحلا فنع وه ركفلا فنع نأل رواحي امدنع ركفلا فنعي

 نم ناسنإلا لقع ىلإ قيرطلا سدنهي بولسألا ىقبي نكلو ؛يعيبطلا اهباصن يف ءايشألا

 لمحي دق لجرلا نأ نم مغرلاب ندال نب عم فلتخن نحن كلذكو «ةيسايسلا مهتايفلخ
 اذه ناك اذإ نكلو ءاهردقت نأ الإ عيطتست ال ام ةيتاذلا ةيناسنإلا تافصلا ضعب



 ١١ نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 رزو ةرزاو رزت الف هنأل «بولسألا اذه ىلع ضرتعن نحنف هبولسأ ةهج ةهجاوملا ىف بولسألا
 ضي كاك :اذإ هنأ امك انرجخأ ءيش يك رضألا بعشلاو ءيش ةيكريمألا ةيادألا . 4 ىرخأ

 ضعب نم ريثكلا اهقيرط يف حاتجت نأ نكمي ىربكلا ةيضقلا نأ ىلع ثدحتي سانلا
 قسلتسسملا ىرسألا لتقن نأ انل زوجيف أدبملا ثيح نم حيحص كلذف «ةيناسنإاللا لامعألا

 اوناك ول ءثدح ام نأ له نكل .كلذ لالخ نم الإ رصنلا عنمو مهب رافكلا ىسرّتت اذإ

 لئاسو لك اوبجح مهنأل .هقدصن نأ ًايئاضق عيطتسن ال رمأ اذهو ءثدح ام ءارو مه
 نم تثدح يتلا جئاتنلا نأ يه ةلأسملا .ضعبلا مهضعبل اهوطعأو «سانلا نع ةفرعملا
 نمأ تزه امبر 007 ًاناوفنع تطقسأ امبر ؛مالسإلا ةحلصم يف نكت مل كلذ لالخ
 زهي دق لازلزلا اذه لثم نأ اهوعنص مه اوناك اذإ اهوعنص نيذلا ركف امبر كانه سانلا

 اميس الو «ملاعلا ىوتسم ىلع ملاظم نم هب موقت اميف هتموكح ضراعيل كانه ناسنإلا
 تناك امبر .نيملسملاو مالسإلا ةحلصم ريغ يف تناك جئاتنلا نكلو «نيينيطسلفلا دض
 اهنكلو «نولوقي امك مالسإلا ةساردب سانلا مامتها ةهجل تايباجيإلا ضعب كانه
 نم رثكأو طغضلل ةصرف نم رثكأ اهل لعجت نأو اكريمأ مامأ ملاعلا حتفت 7 نأ تعاطتسا

 برحلا يه ناتسناغفأو يك ريمألا حلاصملا برح اهنإ انلق كلذلو ءاهتسايس ذيفنتل ةصرف

 .هتموكح ىلإ ةقثلا ديعيل يكريمألا بعشلا ىدل ناقتحالا سيفنتل ةيسفنلا

 اكريمأ مهارت امك نيطايش اسيل ندال نبو نابلاط
 نابلاط نع ثدحتن نأ ىعيبطلا نم له ,ءنكل «تاظحالملا ليجست ىعدتسي كلذ لك

 نع فيوم انك دال نع وه ثندحس نأ ينطلا وم 3: 9 طاقسلا نع فبالعقت انك
 ناطيش نع ثدحتي حبصأو ةيودلا تاملكلا هزه شوب سيئرلا كلهتسا دقو «ناطيش

 ؛((ضر)ينيمخلا مامإلا نم ةملكلا قرس دقل ؟كانه ناطيشو يمالسإلا عقاولا يف انه
 ةملك ىلع رصتقاو ريك الا فاظيطلا ةملك نم ينيمخلا مامإلا هفداص ام فداصي مل هنكلو

 ثدحلا دّبفن نأ ؛هكلهتسن نأ انل نوديري ام كلهعسن ال نأ انل دب ال كلذل .ناطيشلا

 نأ نكلو «لبقتسملل اهفظونل ةيباجيإلاو ةيبلسلا جئاتنلا لك هنم دخأن أو هسردن نأو
 نأ انل نوديري الو ةغللا هذهب ثدحتن نأ انل نوديري رابكلا ريغ رابكل | نأل عفدنن

 ىتح يتاقالع لك يف يتنإ لاق اكريمأ يف اوناك نيذلا انئاقدصأ ضعب ينثدح .ضرتعن

 نال «ضارتعا يأ وأ ةشقانم يأ لجسأ نأ عيطتسا ال ةيلاعلا ةيعاولا ةفقثملا ةقبطلا عم

 ايريتسهلا نم عون ىلإ تلوحت امبر يتلا ةيسفنلا ايريتسهلا هبشي ام ىلإ تلوحت ةيضقلا
 .ةيفاقثلا



 "١ ؟ سدقملاو سندملا

 لأومسلا ةقيرط ىلع لوقن ام اولوق ءاوضرتعت ال انل اولوقي نأ اولواح مهنأ يه ةلأسملا

 :لوقي يذلا

 لوقت نيح لوقلا نوركني الو 2 مهلوق سانلا ىلع انغش نإ ركننو
 عم متنأف الإو ءانداصتقا نومدخت ءانتسايس نوذفنت انعم نوبراحت انعم اونوكت نأ امإ
 لجأ نم ال .ءودهو ريكفت ةظحل ىلإ  ةبحألا اهيأ جاتحن دق اننأ يه ةلأسملا .باهرإلا
 ةساييسلا  نققثت نأ واخت ةيفاقث ةلوغ ثرآل اضم كانع نآل نكلو ءبسحف ةيضقلا هذه

 لكب نمألا هجوت نأو ,ةيداصتقالا اهطوطخب داصتقالا فقثت نأو ةيسايسلا اهتفاقثب

 نأ نوديري مهنإ «ةديدجلا ةلداعملا هذه .رخآلا نوكن وأ نحن نوكن نأ .ةينمألا اهتادرفم
 يذلا قمعلاب انتيصخش شيعن نأ انل نوحمسي ال ل هب رم

 ىلإ نوبهذي نيذلا انبالط نع تاصاصتخالا نم ًاريثك نوعنمي مهنإ - هب

 صاصتخالا كاذ وأ ءصاصتخالا اذهب ذحأي نأ ثلاثلا ملاعلل نوديري ال مهنأل ا
 ةيداصتقالا صرفلا ضعب مهيلع توفي نأ نكمي امب مدقتي نأ هل نوديري ال مهنأل

 .ةيكالهتسالا

 ميهافملا ليصأت

 يه هذه ؟جراخلا نم انتيصخش ريعتسن ىقبن وأ ؛لخادلا نحن نوكن له يه ةلأسملا
 يمالسإلا لقعلاو يبرعلا لقعلا نأ انثدحت ةيفاقثلا طوطخلا نم ريثكلا تلاز امو «ةلأسملا

 اوركدا اير اقع ولوك" .مدعنلا اهطقي :نأ نكح ال لقع «ينازع لقول «ىبغ كف وه
 مل حطسلا ىلع اونوك «هجسهنم نياشا قاع اولمعت نأ اولواح «هتقيرطب

 ةين. رتاج نوكت ن أ 4 ةلزع نب ةيطفنش انآ نوكي الأ وه بولطملا نأل «قمعلا ىلإ اولزنت نأ

 00 لواحت ةنغ ةييعفتاا وأ ,كديلاقتو كتاداع ضعب ىلإ كرحت ةيقرش ةيصخش

 ةيمالسإ ةيفاقث ةكرح ىلإ  ةبحألا اهيأ  ةجاحب ةلأسملا هذه .ةيقيقحلا كتيصخش نع
 00 نأ عيطتسن فيك «ريكفتلا يف ةقيرطلا يه ام ,جهنملا ىلع زكرت نأ لواحت

 ساسأ يف ناميإلا هب زكتري يذلا بيغلا نيب قرفن نأ عيطتسن فيك «ةقيقحلا نيبو ةفارخلا
 شيعي يذلا بيغلا نيبو «هللا هقلخ يذلا ينوكلا ماظنلا ادنيلك نرسل ال جدلا
 .انميهافم لصؤن نأ «ةشقانملا يف ةلاصأو قيثوتلا يف ةلاصأ نود نم تاهاتملا يف

 ةيداهشتسالا تايلمعلا ةيعورشم
 اهنإ ةيهقف ةقيرطب انلقو ءاندنع داهجلا ةكرح ىف ةيداهشتسالا تايلمعلا تقلطنا دقل



 ليضر نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 00 ةليسو لك «داهجلا لئاسو انل ددحي مل هللاف «داهجلا انابطق" نم اقدن تنبت
 ال ؛داهج يهف ىربك ةيناسنإ ةميق ىلإ ءيست نأ نود برحلا يف ةيعرشلا ةكرح يوقت
 اذإ داهشتسالا طخ يف هرج نأ يداهشتسالل زيجي يهقف صاخ ليلد ىلإ جاتحن

 يه ام ؛يداهجلا بولسألا اذه نوكي نيأ ملعن نأ انيلع نكلو ؛ةيعرش برحلا تناك
 ةلاح ساسأ ىلع ةلأسملا كرحتت نأ نكمي له ءاههاجتا يف كرحتي يتلا ىربكلا اياضقلا
 يتلا ةطخلا نم ءزج اهنأ وأ ءدهج يأ اهءارو كرتت ال ةريغص ةلاح ساسأ ىلع وأ ةيمالعإ
 درجم ةلأسملا نوكت ال ىتح ,فدهلا نم برتقت وأ فدهلا ىلإ لصت نأ لجأ نم قلطنت
 ؟داهجلا اياضق نم ريثك ىلإ هيف نوئيسي امبرو ةسارد نود سانلا هكلهتسي ء ؟ىش

 يف كرحتي ملاعلا نإ .ىربكلا ةيركفلا تايدحتلا سردن نأ قلل اننا تان وال
 ال وأ رخآلا يأرلل ةيرحلا ىطعي له ؟مالسإلا ىف تايرحلا مجح وه ام «تايرحلا ةلأسم
 يأرلا رداصأ نأ ديرأ ال اهسفن ضرفت ةلأسم كانه ؟ةيرحلا هذه طوطخ يه امو ؟اهيطعي
 لك عنمي هنأ وأ تايرحلا لك يطعي مالسإلا نأب يحطس لكشب ثدحتنل اهلوح
 ىفاقثلا يدحتلا لثمت تحبصأ اهنأل ءقمعب سردت نأ دب ال ةلأسم هذه نكل .تايرحلا
 ديدحت ىلإ لصن دق .رخآلا ةهجاوم يف يمالسإلا عقاولا لكل يعامتجالاو يسايسلاو
 نأ كيرت ال. نحن ءاسالسإب لجحت' الو. لصن نق «ةيفاقث ةدغاق ساسأ ىلع ةيرحخلا ةلأسن
 نأو ءهللا انع ىضري نأ يه ةلأسملا لب ءنورخآلا انع ىضري نأ ساسأ ىلع كرحتن

 لك يفو انتاديازم لك يف امبر اننأل ,كرحتت يتلا ةزيزعلا ال ركفي يذلا لقعلا انع ىضري
 قفصي نأ لجأ نم ةزيرغلا ريثن نأ لواحن نويزئارغ نحن انبيلاسأ لك ىفو انتايفطاع
 ىف نسخ «يااشإلا انعفاو ف ةلاثلا تعقيم اذيلو, ةييورغلا تارادإلا لكلا سانلا
 داهتجا لالخ نم يمالسإلا ركفلا ليصأت ديري فقثم لكل لاقي «يفاقثلا عقاولا لخاد
 ىلع ريهامجلا اوكرتا «ةيريهامجلا ةفطاعلاب لصتت ىتلا اياضقلا ريثت نأ كايإ :كانه وأ انه
 .فلختلا عقاو نم قلطنت ةفطاعلا هذه تناك ول ىتح اعيش اوكرحت ال :مهتيفطاع

 فلختلا اًنمدأ
 انمامإ وه نآرقلا نأ يه ةلأسملا ركفاللا نم ريثكلا اًنمدأو ءفلختلا نم ريثكلا اًمدأ نحن

 دقو «ٍلاع توصب شقاني يكل ركفلل ةيرحلا ءاطعإ يفو رخآلا ركفلا ةهجاوم يف انادهو
 مهراثآ ىلع انإو ةمأ ىلع انءابآ اندجو انإإ» :نولوقي نيذلا نع تايبلسلا ىوقأب ثدحت
 .#نودتهم



 ليل سدقملاو سندملا

 عا اردت اجلك انوفا با نيموصعملا ادع ام يف يضحمملا 3 يضاملا كرح

 اطخأ نإ دمتلاو رجأو نولوقي امك تاضأ نإ نارجأ دهتجمللو «نوبيصيو نوئطخي مه

 ًاضعب مهضعب اريطخي نأ سنقل حمسن اذامل ؛ءاطخ انلك .نيموصعم اوسيل نوفقثملاو

 0 يضاملا يف ناسنإ نوكي نأ له ؛مهشقانن نأ انقح نم سيلو ًاضعب مهضعب اوشقانيو

 اياضق ىلع زكرأ نأ ديرأ ال ؟ةمصعلا ناسنإلا يطعي نمزلا له ؟ًاموصعم هلعجت نأ كل

 ينمألا ىوتسملا ىلع اههجاون يتلا نآلا ةمجهلا نإ ةبحألا اهيأ لوقأ ينكلو .ةصاخ

 يمالسإ دلب نم رثكأ يفو ناتسناغفأ يفو ةيروس يفو نيطسلف يفو نانبل يف يسايسلاو
 يلا هراسالا يه نآلا اههجاون يتلا ةمجهلا نإ رابكتسالا باسحلا هترداصم داري

 مالسإلا نوكي نأ لجأ نم كرحتت نأ ديرتو ةيمالسإلا طوطخلا روزت نأ ديرت يلا ةيفاقثلا

 مالسإلا اومهفا .هنع ربعي (ضر)ينيمخلا مامإلا ناك امك «ى هدأ ايناظيروو ةراك ايكربشأ
 وأ يك يملا مالسإلا نييو ليصألا يدمحملا مالسإلا نيب اوزيمت نأ نوعيطتست مكنإف ًاديج

 فيكف هتلاصأ يف مالسإلا مهفن مل نإ اننكل . رابكتسالا عقاوم لك نم يكريمألا ريغ

 يف ةليصألا انتكرعم يف ىقبنو «كلذ انل نكمي فيك «لطابلا نم قحلا زيمن نأ نكمي

 .لحارملا هذه يف ىقبنو ؛يبرعلا ملاعلا يف «نائبل يف ةليصألا انتك ر عم يف ىقبنو نيطسلف

 مهو ءانل نوططخي موقلا نأل ؛تانيئرخلا لك دمجنو شماوهلا لك دمجن نأ دب ال

 ةديدجلا ةحاسلا نأ ىلع نوثدحتي ًاموي .انداصتقاو اننمأو انتسايس ىف قلقلا نوقشري

 «نادوسلا يف وأ لاموصلا يف وأ قارعلا يف وأ نانبل يف وأ نميلا يف ةيكريمألا برحلل

 .ديدج مساب موي لك يف نوتأي امبرو

 ةرظنلا نمو طيطختلا نمو ةبالصلا نمو ةدحولا نمو يعولا نم ريثكلا ىلإ جاتحت ةحاسلا
 .ةفاقثلا ليصأت نمو ةقاط نم اندنع ام ّلكب مهتياعرو نيدهاجملا ةيامح نمو لبقتسملا ىلإ

 الأ .يفاقثلا يعولا نوكلمي الو ريبعتلا مص اذإ يفاقثلا لهجلا نولّثمي نيذلا لك درطن نأ
 00 نيدلا افكر ذأ ةرك رع ةقاقت ىأ 0 سانلل اومدقي نأ مهل خمسلت
 اهل داري يتلاو اهب رمث يتلا ةلحرملا هذه نأ يه ةلأسملا نأل ,نوكر حتي نيذلا راتخن نأو
 ةمئاقلا رخآ ىلإ يبوروألا - يكر يمألا فلاحتلا دوصقملاو ءيلودلا فلاحتلاب ىمسي ام يف

 ةلوسلا# اديدج امسا هيلع اوقلطي مل «ديدجا يملاع ماظن مدع دارت «نيربتكسملا نم
 شيك زكفت نأ انيلعو“# مهحلاصم ةروص ىلع ًالاع اوعنصي نأ نوديري .يملاعلا ماظنلاو

 انك ليقعسملل ططخت نأ انيلع نأل :ةنش نيس ولو انملاغ' ىلإ اوبرتقي نأ نم مهعنمن

 ناسنإلا ىنبن نأ ءانحلاصمو انميق ةروص ىلع انماع عنصن نأ ىلع لمعن نأ ءنوططخي



 ١ نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 له «ىلوألا ةوطخلا أدبن له .ةمألا ناسنإلاو عمتجملا ناسنإلاو ًايعيلط كرحتي يذلا درفلا
 يدحتلا وه اذه ؟ةريغصلا اياضقلا باسحل ىربكلا اياضقلا لتقن اننأ وأ انشماوه دمحن
 ةرباصلا ةيعمجلا هذه هب تماق يذلا يمالسإلا ينيدلا ميلعتلا طخ وه اذهو «ريبكلا

 .ًانومضمو ًابولسأو ًاجهنم يمالسإلا اهميلعت يف روطتت نأ اهل ديرن يتلاو ةكرابمل
 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو





 ننضي

 يمالسإ دلب لكل زمر سدقلا

 يلوم انو انهو وتم لرابو هدللا انيك راب يتلا ةسدقلا نمرالا نه نيدلا
 ايف يقتلت ال ثيح «عساولا هباب نم نمالسإلا ايكيزات 1 تلحخد يتلا سدقلا

 سدقلا نأ ىرتو ٌلعاف دود هل ناكو الإ نآرقلا مهنع ثّدحت نمم هللا ءايبنأ نم

 (ع)ىسومو ميهاربإك هيف هّلل دّبعتو هيف كرحت يذلا يعيبطلا ناكملا يه تناك
 ةمدخ يف تلمع يتلا (ع)ميرمو ؛ةسدقملا ضرألا لخدي نأ هل هّللا دارأ يذلا

 .(ع)ىسومو ىسيع شاع ءاوجألا هذه يفو هللا تيب

 ال نحنف كلذلو ءءارسإلا يف هّيبن اهيلإ لسرأ نأب سدقلا هّللا فيش ىتح اذكهو

 ىلوألا انتلبق كلت ءسدقلاو ةكم نيب يحورلاو ينيدلا انيعو يف قّوفن نأ عيطتسن
 دّمحم ىرسم ناك كلت ىفو «هتكرحو دّمحم دلو اهيف «ةيناثلا انتلبق هذهو

 .(ص) هجارعمو

 ةيرحلا اياضقو ةيحورلا ميقلا انقامعأ يف نزتخت سدقلا
 ميقلاو «ةيحورلا يناعملا نم ريثكلا ءانبولقو انلوقعو انتركاذ يف نزتخت سدقلا َّنِإف اذلو
 .ةماركلاو ةّرعلاو ةّيرحلا اياضقب ةلصتملا



 لالتحالا تشاعف «هلاكشأ ةفاكب يملاعلا رابكتسالل ًافده ةيادبلا نم سدقلا تناك دقل
 لالتحالا 9 نم 5 ةدّقعم ةلكشم . موملا ناديعتو «يناطيربلا رايتس «يبيلصلا

 . .ةوطخلا هذه

 تكرت لب ءاهتسايس يف ةحارص كلذ نلعت مل اهسفن ةيكريمألا ةرادولا جرحت ال: يحلو

 اهتسايس قمع يف تمرتلا يتلا يهو «تاضوافملا ىلإ  اهمعز دح ىلع اعيد مآ

 .ركسعلاو داصتقالاو ةسايسلا يف «ليئارسإ» نمأ

 (يملاعلا مويلا» قلطأف ٍسدقلا ةيمهأ ىعو (ضر)ينيمخلا مامإلا

 نروكنأ نيو ,نيرخآلل ةعضاخ نوكت نأ نيب بذاجت رادم تلاز امو سدقلا تناك ًاذإ

 امدنع ,(هيلع هّللا ناوضر) ينيمخلا مامإلا هاعو ام اذهو «ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةرئادلا نمض

 وأ ًاعامتجا سدقلا موي يف اوكراشي نأب نيملسملل ةيمالسإلا ةيالولا عقوم نم هرمأ 3
 ةرئادلا ىف سدقلا لخدي نأ دارأ .ناضمر رهش نم ةعمج رخآ ىف ةكرح وأ ًاراعش وأ ًارهاظت
 ءزمرلا سدقلاب اومزتلي نأ نيملسملل دارأو «ةينيطسلفلا ةيضقلا اهيف كرحتت يتلا ةيسايسلا
 ىلإ يعولا لوحتيلو مهنادجو يفو مهيعو يف سدقلا ىقبتل زمرلا ةكمب نومزتلي امك
 مكيلع :نيملسملل لاق مامإلا نان نفدقلا ورح قيرط يف ةكرح ىلإ نادجولاو (ةيلوؤسم

 امك «ةنس ةئام دعب ولو ءاهريرحتل ةيداصتقالاو ةيركسعلاو ةيسايسلا فورظلا اوعنصت نأ

 .تاونسلاب دعت ال اهتكرح يف مألا اياضق َّنأل :ةكم حتفل فورظلا لبق نم نوملسملا عنص

 قياعا ىلع كرحتي ناك يسايسلا ر اسملا ّنأ ظحال (مدق) ينيمخلا مامإلا ّنإف كلذلو

 الو ناك .اهتايحو بوعشلا ةكرح يف ةيساسألا اولا 1 نع ةينيطسلفلا ةلأسملا داعبإ

 قيرف لك ىلع ّنأو ل رمأ «ليئارسإ» ّنأب اوركفي نأ نيملسمللو برعلل دارُي - لازي
 «ليئارشإو ةلأسم ّنأل ةضاخللا هلك اشي ركبنا اقري وأ فس ني ةطيا لودلا نم

 ةيزع يملا لاحت أل هنادي تيكسأ

 0 نيب ب ةلأسملا نأ نع ثدحتت 0 منا ةسايسلا تأدب يدنا اذه ىلعو

 0 0 96 هنعقلا ةيبرعلا 00 م 5



 لاي نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 ةطيحملا ةقطنملا رقتست ال ىتح ةيبهذملاو ةيفئاطلا تاعزانملا ٌلكبو «ةينمألاو ةيداصتقالا

 «ليئارسإبل ةضهانملا ةقلا عقاوم لك فاعضإ ىلع ًامئاد لمعت اكريمأ
 نع مقدر ءاهنبايسل ًاناونع سدقلا تناكو ةيمالسإلا ةيروهمجلا تقلطنا امدنعو
 يعلا تراب اهور صاحي: نأ اولواح «ملاعلا يف ةيرحلا اياضق لك ىلع حتفنملا مالسإلا
 اهنيب لصفلا نولواحي نولازي الو ءاهتروص اوهوشي نأ اولواحو «تاونسل اهيلع تّضرُ
 0 الو «ةيّئسلاو ةيعيشلا ةلأسم ةراثإب ةيمالسإلا نادلبلا ةيقب نيبو
 اهنم ةبيرق عقاوملا هذه تناك ولو ىتح ءأرمتسم نيطسلفب ةطيخملا عقاوملا لك فاعضإ

 يف ةوقلل عقوم يأ نأ ىرت يهف «لبقتسملا باسح كلذب بسحت اكريمأ ّنكلو ءًايسايس
 رس «ليئارسإ» ىلع ًارطخ لكشي نأ نكمي ءاهعم ناك ولو ىتح ةقطنملا

 .فورظلا لّدبتت

 لابلا يف سدقلا ىقبت نأ احب

 لكس انآ انا: اهفارعبا و قلعت ١ لسع ةييردللا لؤانلا لكسم الدان وه 0 فقده
 هكردأ ام اذهو .ةلكشم هيف سيل اذهف ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا ىلع ًارطخ (ليئارسإ»
 يهو «سدقلا يسايسلا عقاولا مهاسنأ لاح يف نيملسملا مزلأف «(هدق) ينيمخلا مامإلا
 رهاظتلاب «ملاعلا يف مالسإلا اهفدهتسي يتلا ةيحورلا تاعلطتلا لك ىلع لطملا زمرلا
 ةلأسملاب ةلصتملا اياضقلا ّلك ىقبت ىكو «لابلا ىف ةينيطسلفلا ةيضقلاو سدقلا ىقبتل
 .لابلا يف ًاضيأ قيركشملا دش قيس منسم ةك رع زك يف ةينيطسلفلا

 مئازه ةمأ يه تاولزاعلا مدقت يتلا ةمألا

 ريثات تيم ةيشايِسلا اهفقاومو اهتاورثو اهضرأ نم تاالزانتلا مدقت نأ تدوعت يتلا ةمألا َّإ

 نوكي فوس ةمأ يه هنع تلزانت ام لك ىسنتو كانه ةطغاض ةوقو ءانه ةطغاض ةوق

 .ةدارإو حور ةيضق اهّنكلو ؛عقاو ةيضق تسيل ةميزهلا ةيضق َّنأل «مئازهلا اهخيرات لجس
 نأ اننكمي ال ءىافعض انّنأب ءاحيإلل هتاقاط ّلك رّحسي يرابكتسالا مالعإلا َّنأ دجن كلذل
 نأ كلذ ءازإ عيطتسن الو «ىربكلا ةوقلل ةدوقعم ملاعلا ىلع ةرطيسلا َّنأب ءاحيإلا ءدحوتن
 ررحن ةطخ ّيأِب ركفن ال يكل «ةميزهلاو فعضلل ملستسن نأ الإ انيلع امو ءاههجوب فقن
 .لبقتسملا يف انسفنأ اهلالخ نم



 4١ه سدقملاو سئدملا

 «ليئارسإ» ل يعونلا قوفتلا مزتلت اك ريمأ

 يف ةلحرملا هذه يف ةدحتملا تايالولا اهتمدقم يفو ةربكتسملا لودلا هقيقحت لواحت امو

 اهلالخ نم نوّدعتسي ةطخب نوملسملا قلطني الأ وه ؛يمالسإلاو يبرعلا عقاولا ّلك
 .كلذ مهيلع عونمم «ةوقلا عنص لالخ نم تايدحتلا ةهجاومل

 ىلإ اهزواجتي لب «ةيحور اميق هلخاد يف نزتخي «يداع دلب درجم سدقلا تسيل كلذلو

 0 ا نذل 7-0 لايجألا هلمحت يسايس يعو ىلإ يحورلا يمول كلذ ليوحت

 .نيملسملا ىلع رو تس عا كلا نالوخلاو

 ةمألا ريرغ ديع انلايجأل

 مألا كديعك (ةيناسنإ امي يناعم لمحت ةريثك دايعأو تابسانم ىلع انلافطأ ىبرت دقل

 هيف 00 ًاديع 00 0 يول مهيدفن نأ ف بجي ب نكلو 0 ماعلاو

 اهيا اين ةمألا رع

 فعضلاو سأيلا عدن الأ انيلع يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيلوؤسملا ىوتسمب نوكن نأ اندرأ اذإو

 نوكن امير «ةوقلا عنص نم انكمتو مويلا نيبولغملا انك اذإف ءانبولق ىلإ يرسي نزحلاو
 كلملا يتؤي هّللا َّنأل 4٠ ١(« :نارمع لآ)«ساتلا نيب اهلوادن مايألا كلتوإ» ًادغ نيبلاغلا
 .ءاشي نمم كلملا عزنيو ءاشي نم

 ودعلا تارماؤم نم رذحلاو ةطيحلا بناج ذخأنل
 نم رثكأ نلعأ يليئارسإلا ودعلا َّنأل ,رذحلاو ةطيحلا ذخأل نينمؤملاو نينطاوملا وعدأ ًامئاد
 اوفرتعي مل نيذلاو «لالتحالل نيضفارلا لكو «نينمؤملا دض ةيماد كراعم ضوخيس هنأ هر
 اهلالخ نم لواحي يتلا ةضمدلا لامعألاب مايقلل ًامئاد ططخي وهف كلذلو (هدوجو ةيعرشب

 .كلذ ىلإ امو تاكلتمملا رمديو حاورألا قهري نأ

 ال يكل هئالمعو ودعلاب لصقت ةكرح لك اوبقار اريفخو ًاسراح مكنم دحاو لك نكيل



 ١١ نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 تايلمع نم (ليئارسإلا هل ططخت ام نذل (ةالابماللا نم راذح عاخرتسالا رم راذح

 00 ةعامج 0 0 00 صخش ا ال 0 0 ريما نم 00

 ينل و هدحو كلذ ّنأل 0 يف دما ًاناجل | اولكش .ةقطنمللو سال ًايتاردمو

 #«نيركاملا ريخ هّللاو هّللا ركميو نوركميوإ» ةيرابكتسالاو ةيليئارسإلا تاططخما لشي

 ٠ :لافنألا)

 0 ضفرلا موي سدقلا موي
 ةدّيس اكريمأ نأ وه ادحاو ًائيش ىنعي رابكتسالا رظن ةهجو نم ديدجلا ىلودلا ماظنلاو
 موي) كلذل ..هشيعت نأ ةقطنملل دارُي ام اذهو ءاهل عضخي نأ ملاعلا ىلعو «ملاعلا
 انتنسلأب هيف ضفرن ءانيديأب ضفرلا عطتسن مل اذإ انتنسلأب هيف ضفرن «ضفرلا موي ««سدقلا
 يسايس فقومك سدقلا ةيضق لقتتتل ءاندافحأو انئانبأ ليج ىلإ انليج نم ضفرلا لقتنيل

 "ل هيل لاخلا ميباك نسفتمملا كقردك نأ 5
 دويسملا تارقغ دع يلوي زكفن نأ نه دناالو < هه نساددسو نك دكا

 0 دابعتسال ىعست ةيرصنع ةيدوهي نيب شياعتلل لاجم ال هنأل ءاهنم مهجرخن

 .مالسإلا نيبو ,مهضرأ نم مهديرشتو

 ايبا اي) :(هدق) يلمح مامإلا مهل هلاق ام سدقلا موي يف © «نيملسملل لوقن كلذل

 يف رابكتسالا عقاوم لك درطت نأ عيطتست يتلا ةوقلا مكداحتا يف نأل ماودحتا نوملسملا

 «اودحتا ملاعلا يفعضتسم اي» :(هدق)ينيمخلا مامإلا هلاق ام نيفعضتسملل لوقنو .ملاعلا

 الإ اورسخت نلو ءمكدويق الإ اورسخت نلو نيربكتسملا عامل درعطسم كذب عك
 ..مكلذ الإ اورسخت نلو مكفعض

 ديدج نم ةوقلا ذحخأتنل مالسإلا موي عم قلطسلف «مالسإلا موي وه (سدقلا مويا َّنِإ

 .هعم نوكن امدنع 14٠( :ةبوتلا) انعم هللا ل نزحت الو هبحاصل ٍدحاو 0 لوقيلو
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 ةضافتنالل معن ةمواقملل معن

 يناعم لاو تاملكلاب يكريمألا ثبعلا لكل الو

 تماقأ هللا لضف نيسح دمحم ديسلا ىمظعلا هللا ةيآ ةحامس روضحو ةياعرب
 مامإلا ةسردم يف بونجلا يف يونسلا اهراطفإ لفح ةيريخلا تاربملا ةيعمج

 ةيبزحلا اهتايلعافو ةقطنملا باون نم ريبك ددع هرضحو «بورعم يف (ع)يلع
 نم ريبك دشحو ةيوبرتلاو ةيعامتجالا تايصخشلا ىلإ ةفاضإ «ةيسايسلاو ةينيدلاو

 :هتملك يف لاقو ءروضحلا يف هتحامس ثّدحت دقو «ةقطنملا يلاهأ

 رداصُت نأ ىشخي أدب «يملاع رابكتسا ةروص ىلع فلغتي نأ هل دارُي مَلاع اذه
 ثايبسأ ضعي نونخلاب اوارز :نيفعضعسسللا نأ لطحخي اربدلألا ةماكتو ةكئاندب

 اورعش .مالظلاب مهنويع لك تنحش امدعب روُثلا ةظقي نم ءيش مهنويع يفو هةّرقلا
 ةساشلا" ىف تماس نماع هدم ارناك يذلا ىالوخ ذاو ادي اه كاش دنأب
 اوأدبو «شماهلا ىلع نودّرمعي اوأدب ءنمألا يف ينمأو ,داصتقالا يف يداصتقاو
 اوكلمي ال نأ نيفعضتسملل نوديري مهنإ ؛ةحاّسلا بلق يف اوهجاوتي نأ نوبّرجي
 :رابكلا ىلع ايدين ةلو ةارملا



 ١ 4 4 سدقملاو سندملا

 نيربكتسملا ناوفنع ةعزعز حومسملا ريغ نم
 اوشيعي نأ مهل نوديري اوناكو ؛دغولا ئلغ بّلغتلا ةاد اوشيعي نأ مهل نوديري اوناك

 اونوكي نأ مهل نوديري وناك «ةيرحلا ىلع ةيدوبعلا ةأرجو «ةدحولا ىلع ةركفلا ةأرج

 بلق ىلإ اوذفنيل ءاوجألا هذه لك اوزواجتعي نأ امنأ هديدش مهنيب مهسأب ,ءايرقألا

 هلا ةلأسملا نكت يل .ًاحومسم نكي مل ام اذهف مهناوفنع نم ًائيش اورّمديل رابكتسالا

 اذه ركف يف لحخدن نأ ديرن انّدكلو «ةعورشم ةليسو هارن ال امم طقست اياحضو يوهي ءانب

 ًايركسع أزكرم كانه َّنَأو مّدهت ًايراجت ًازكرم كانه نأ ةلأسملا نكت مل .يملاعلا رابكتسالا

 اذه نوكي دق «ناوفنعلا نم ٌءيش ةيف اديدج هش هانم نأ ةلاسلا تناك ؛للخ كنضأ
 ناك له (ةيجيتارتسالا ةطخلا ىلع حتفني يذلا طيطختلا نع ًاديعب وأ ًايوضوف ناوفنعلا

 قمعلا قمعب ءالؤه طبتري نأ نكمملا نم َّنأ نيربكتسملا رابكلا ءالؤه نادجو يف لوجي

 اونوكت نأ وه مكر دقو مكءاضق َ ,ءايوقألا سوك نأ عونمم «ناوفنعلا اذه اوطقسُيل

 حلاصملا َّنَأل ةّرقلا ماعط ضعب مكيلإ مّدقي امدنع ىَّبح فعضلا اولكأت نأ «نيفعضتسملا

 نأ ىلع نولمعي نم نيفعضتسملا نم كانه ناك اذإ ربكت نأ نكمي ال ةيرابكتسالا

 اونوكي يكلو مهلبقتسم يفو مهرضاح يف يتاذلا ءافتكالا اوجتنيل مهتاورث اوعمجتسي

 .مهدالب يف رارحالا

 ثلاثلا ملاعلا لودل حومسلاو عونمملا

 ةدحتنملا مألا أوعدتساو رطو ةقحالث نأ دى أل ًاباهرإ كانه 9 ملاعللا اولاق كلذلو

 ّلكو نايدألا خيرات لك نوقحاليو نودقتيو نولّتحيو نوحّرصي نيذلا لك اوعدتساو
 ءالؤه َّنإَو د يك ا لولا :ملاعلا اهكاذ كيرلا «تازاععا لكذ تاراضحلا خيرات

 ىف اولخدت نأ راذحو «باهرإلا ٌّدض يلود فلاحت ىلإ اولاعت .تايرحلا طاقسإ نوديري

 9 ثلاغثلا ملاعلا لك اي مكلأ مكقح نم سيل «باهرإلا ىنعم اهيف نودّدحت ةيفاقث و

 ةراضحلل نحنو ًادودح ةيرحلل عنصن نحنو ءاهفسلفن نحن «ةيطارقوميدلا موهفم اودّدَت
 مهءافلح ىّتح اوعنم كلذلو .تاتفلا مكلف متنأ اّمأ :مكتدئام ةدئاملا .دادتمالاو ةدعاقلا
 نم ..ةمواقملا نيبو باهرإلا نيب قرفلا اوفسلفي نأ يباسإلا ملاعلاو يبرعلا ملاعلا يف

 ءاكر يمأ لتخت تناك امدنع ايناطيرب نييك ريفا مواقي نأ مهّقح نم («ةمواقملا مه مهقح

 هب نوموقت ام لك متنأ نكل «يزانلا لالتحالا ءافلحلا لك مهعمو نويسنرفلا مواقي نأو

 ةحلسأ لك اودروتسي نأ تنرعلا د ٌّقح نم .ضعبلا مكضعب هب نورّمدت ام لإ «باهرإ

 وأ رطقلا اذه نيب ًابرحو ناريإ َّدض ًابرحو تيوكلا يف ًابرح اوميقي نأ لجأ نم ملاعلا
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 اهب اولتاقي نأ نكمي ةحلسأ اودروتسي نأ رابكتسالا ءافلح ىلع ىّتح ونمت ءرطقلا كاذ
 حلاصم ديكأت لجأ نم ًاضعب انضعب لتاقن امدنع طقف قحلاب ةمواقملل فرتعي | «ليثارسإ

 .باهرإ يهف ضرغلا اذه ريغل ةمواقملا امأ «برغلا

 ملاعلا ريمض قزأم ةضافننالا
 ِراْغّصلا ةهجاوم يف ًارابك اونوكي نأ «ةعستلا امرو ةينامثلا اوراصو رابكلا ةعبسلا اوناك
 لكَ ليئارسإ نأ «ليئارسإ اولتاقت نأ عونمم كلذل .نحن مه مهموهفم يف راغّصلاو

 ف ةضافتنالاو «باهرإ نانبل يف ةمواقملا .نويباهرإ متنأف لاو (ةيبرغلا و ًادادتما

 ناعيا بجاعزإ اهتيعتراخ ريو تانسلا للك هيك مالا كتاتيتوردتلا نم ظلوا

 اولاق .مهّلك برعلا قفصو «نوينيطسلفلا قفصو باهرإ ةضافتنالا «ةمزالك اع
 ةبعل نم ةقرو ةّيأ اهيف نوينيطسلفلا كلمي ال ةينيطسلف ةلود ةّيأ نكلو . .ةينيطسلفلا ةلودلا
 مصاوعلا لك هريدت نكلو ولراك تنوم هريدت ال يذلا ىسايسلا رامقلا ءاذه رامقلا

 اهعمو اكريمأو ور ديب نمألا سلجمو ةوراخ ديب حالشلاو نوراش ديب ال «ةيبرغلا

 0 اهيأ اولاعت .٠ .ليئارسإ ةمدح- يف - عر مهلك دورا ايسورو ةقفانملا يورو

 ىَّتح «ليئارسإ ةّرق ةّرقلاو ءةّوقلا نم ءيش اهيف ةقرو نم هل ّدُب ال ضوافملاف ءاوعقوو
 0 ويحسب و ةلشا قطان نم اوبحسنا مهل اولا .اكريمأ ىلع دّرمتت لكشلا يف

 نوينيطسلفلا اهّيأ ءاومواقت نأ عونمم .ةلوجخلا تاملكلا ضعبب 1 را جلو

 نلف ةضافتتنالا اّمأ ؛يتاذلا مكحلا ةطلس نم ةنسحم ةخسن نوراش ٍمكيطعُي ام اوذحخ
 فوس (لشتيم» عورشم نألو ؛ةضافتنالا َّدِض فقت فوس اك ريمأ نأل انيك مكيطعُت

 لئاسولا ىه هذه ءانفبا اهم نقم قوس"( تبكين ّنألو «ةضافتنالا ٌّدِض فقي

 اكربمأ تو ةلا «ديرألا تياغو :ةلدخا ضرألا تعيضأر نيطسلل تبا ةذيدنلا
 الإ ىقبي الو ةلأسملا فحزت فيك يردن الو ؛ ءاهيلع عراتملا طر ل نع ان دعت

 مالعإلل ا دق .ملاعلا ريمض لقثي قدام 4 فراغ «ةضافتنالا نيطسلف ضعب ...ضعب

 ءابوروأ يف ًائيش كانه ٌّنكلو «نيينيطسلفلا ٌّدض ليئارسإ مئارج نع ثّدحتي نأ يكريمألا
 ناك نإو ملاعلا ريمض لقثي ام ابوروأ ريغ يف ًائيشو ءاهمالعإ لئاسو يفو اهِفحُحص يف
 .ملالا نم لطهي نأ ةحردت ىلإ ليفي غل نيوصلا

 !؟نيطسلف نم نوررحتت ال اذال برعلا اهيأ

 كلذل «ليئارسإ لقثأو اكريمأ لقثأ اذه ىّتح كلذلو ؛ءودهب ملأتيو سدهي ريمضلا يِقَب



 ١5 سدقملاو سئدملا

 نأ بعشلا اوعنما ,ةضافتنالا فقت ىَّتح اوطغضا برعلا اهّيَأ :ةضافتنالا اوفقوأ مّلاعلا اهُيأ
 كلذ َّنأل ماصتعا ّيأ اوعنما نيطسلف بعشل هتدناسم نع رعيل عراوشلا ىلإ جرخي
 مكتلقتأ دقل «برعلا اهّيأ كلذل ءاكريمأب مكتاقالع كبريو مكتمظنأ عق قاو بضغعُي فوس

 هل «,نيطسلف ردت نأ تسيل نآلا ةنقلا ..نيظسلف خم نوررهت ال اذانلف ,نيطسلف

 ىتح لتاقت اهدحو ةضافتنالا ىقبت نأ دب ال «كلذل .نيطسلف نم يبرعلا مّلاعلا رّرحتي
 0 نأ تعاطتسا اهّنكلو «ةلودلا مزهت نأ عيطتست ال دق ٍءيليئارسإلا نمألا لتقت

 نم يباهرإ اذه ؛همون ةفرغ كانه قدوه لك ىلع محتقت حابشألا قارا اما ءايجاك

 .ةيمالسإلا ةمواقملا يف يباهرإ اذه .نانبل يف ناك امك ًامامت داهجلاو سامح

 ةسلوكلاو نالعإلا نيب
 ثبعلا اذه لك لبقن نلو «:ةضافعتالا ىقبتل ًايلاع توصلا ىقبي نأ َّدِب ال كلذلو
 ةبحألا هيأ .. ًاباهرإ تسيل ةمواقملا نأ مأ باهرإ ةمواقملا «يناعملب ىكالهتسالا
 مهتاحيرصت اونلعيل تابسانملا نورظتني نمم نوريثكلا كانه نانبل يف ءنوحّرصي نوريثكلا
 «نلعلا يف هب نوثّدحتي ام ريغ ًائيش سيلاوكلا يف نوثّدحتي فقاوملا يتأت امدنع نكلو
 .ةينيطسلفلا ةمواقملاو ةينانبللا ةمواقملا عم نيدماص ىقبنس :فقوملا وه فقوملا قيبل كلذل
 ةّوقب لتحملا نوهجاوي نيذلا نم نوفاخيو «لالقتسالا نم نوفاخي نيينانبللا ضعب

 ةيفاحص ةيحاتتفا موي لك يف نق نوثّدحتي . .ةينانبل اعبُس عرازم نوكت نأ نم نوفاخيو

 ةلقثم «طوغضلاو لابجلا نم ريثكلا ريثكلاب ةلقثم ةيروسو - تايحاتتفالا ضعب انأرق امك -

 تقولا اذه ىف اولخدا «نيينانبللا نويع داوسل ةيروس ىلإ اولاعت «نالوجلا لابج نم ريثكلاب

 له «ةينانبل اعبش عرازم َّنأ اوتبثت ىَّتح دودحلا اومظنتل نانبل عم تاضوافم يف تاذلاب
 !؟يروس يمسر فارتعاب ةينانبل اعبش عرازم َّنأ اوتبثي نأ نوديري ءالؤه نأ ٍحيحصلا نم
 .تاضوافم اذكه يف لخدت نأ نم ةيروس عنمي ًاقزأم كانه َّنَأ نوفرعي مهن

 ليئارسإ ال برعلا قلقي نأ بولطملا
 عرازم» حّورصي ومالا سلجم اوكرتاو «قزأملا يف ةيروس اولخدأ «نوينانبللا اهّيأ نكلو

 ؛تاضواقملل كعب كانهو انه راتمألا ضعب يف قرزألا لطداو ((ةينانبل تسيل اعبش

 يف بوق نانبل 0 نأ 1 هنأ 1 ام اوعزناو ولا ىلإ شيجلا اولخدأو

 بولطملا «برعلا قلقي نأ وللا الع انه قلق نع ةيليئارسإلا 0000 ثّدحتت نأ
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 مسمأب هب حمسُي ال رمأ اذهف يليئارسإ قلقي نأ ان مقلق ةلاح يف نوينانبللا ىقبي نأ

 لسا عولمم مّلاع يف ليئارسإ اهتم يتلا ةراضحملا

 انعقاو يف ءازعألا نكدل
 لك كلهتسن نأ ؛هتروص ىلع رّيغتن نأ انل دارُيو «رّيغتي نأ هل دارُي مناع اذه ؛ةبحألا اهأ
 داري يتلا ةينوناقلا طوطخلا لباقم يف اننيناوقب كّحتن نأ ىلع لمعن نأو «ةديدجلا ميهافملا
 ًاضعب انضعب رصاحُت نأ بولطللا .كانه ةعئامم عقومو انه ةيرح عقوم رصاحُت نأ اهل

 انوعنصي نأ نوديري مهّنإ .انتايح هب اوقوطي نأ ري يحسسملا داري يذلا راصحلا باسحل

 نأ ؛لبقتسملاب ركفن ال نأ انل نوديري مهن ءانحاصم ةروص ىلع ال مهح اصم ةروص ىلع

 ةيضق انل نوقلخي موي لك يف ادع ةناوارو انه ةناردرا ىف رضاخلا نيزانز يف ىقبن

 راظتناب قلغُتو حتفُتو تافلملا جرحدتتو ًاريغص ًافلم انل نوحتفي موي لك يف «ةريغص
 نوكن نأ عونمم . .ةريغصلا لاحوألا هذهب انلوقع لون نأب نولوغشم نحنو «ديدج ٍفلم
 هنأ ناد نيليقعسلا نوكت نآو اناياضق ربكت. نأ عونمم ءانركف ربكي نأ عوتمم «رابكلا

 ءانر اكفأ هب اولتحا يذلا يركفلا لالتحالا اذه 1 نم جرخن نأو رّيغتن نأ انيلع «ةبحألا

 اذه لك نم رخل نأ ءانحاورأ هب اوهوش ام يف يحورلا لالتحالا اذه نم جرخن نأ
 ىقبن «ىربكلا انميهافم لك عم ىقبن 0 .انقالخأ هب اوفوح يذلا يقالخألا لالتحالا

 رّسفُي (ع) قداصلا رفعج مامإلا نع أرقنو «نينمؤمللو هِلوسرلو ةَّرعلا هلو أ :ارقنو
 ءاشن ام برتشاو ءاشت ام لك ء«اهّلك هرومأ نمؤملا نلإ يطوف ةللا نإ ؟ًايليلع اريثنت
 نوكي نأ عونمم .«ًاليلذ نوكي نأ هيلإ ضّوفي ْمَل نكل» «لالحلاب ءاشت امك نكساو

 ًاليلذ كبلق نوكي نأ عونمم .ًاركف دروتسيو نيرخآلا نم ركفلا يدجتسي ًاليلذ كلقع
 عونمم .باسحب ضغُلاو باسحب ةبحنا جتني الو ضغبُيو ٌبحُي فطاوعلا ىضوف شيعي
 ىلإ لصت نأ نود نم تاهاتملا يف اهلخديل اهكرحي نم رظتنت ةليلذ كتاقاط نوكت نأ

 ةقاطلا نكتلو ريزعلا بلقلا نكيلو زيزعلا ركفلا نكيل . .عادبإ يأ ىّقحت نأ نودو ةجيتن

 نوقفانملا اَنأ «ازيزع لبقتسملا نوكيل مث ةزيزع ضرألا نوكتلو ةزيرع ةكألا نوكتل ةزيزغلا
 نيرفاكلا نوذخّتي نيذلا « اميلأ ًاباذع مهل نأب نيقفانملا رشبإل «ةراشبلا مهيطعُي هّللاف

 .«ًاعيمج هلل ةّرعلا َّنإِف ةّرعلا مهدنع نوغتبيأ نينمؤملا نود نم ءايلوأ

 (ع)يلع عم ريغتنلف
 شاعو هّلكب هلل شاع يذلا (عو بلاط يبأ نب ىلع عم رّيغتن - هدا اهّيأ  اذكهو



 4١م سدقملاو سندملا

 ًايعامتجا وأ ًايداصتقا وأ ايناس ًادبع ,نمؤملا اهّيأ - كريغ دبع نكت الوو 5 ناسنإلل

 كفك قلمك : كفر «ةأرح هّللا كلعج دقو كريغ دبع نكت ال ًاينمأ وأ ًايفاقث وأ

 لزانعت نأ :اض انعم ًادبع نوكتل كتيرح نع لزانتت نأ :ثنأ كلك يه: كلتيرح «كيديك

 دق ٍنامثأب مهسفنأ نوعيبي نيذلل لاق (ع) مامإلا نأ ىّبح .كدوجو نع كعيئاستإ نع

 ,ةّيند لك نع كسفن مركأ» :(ع) نسحلا مامإلل هتّيصو يف اهلاق ةريغتس وأ ةزيبك نوكت

 .«(ًاضوع كسفن نم لذبت امب ضاتعت نل كّنإَف بئاغرلا ىلإ كتقاس نإو

 ةّمأ ,حون ةّمأ اونوك «تالاسإلا ةّمأ اونوكت نأ نوديرت له انل لوقي هّللا َّنِإ رّيغتت نأ
 لك ّنأل «لدعلا هَ اونوكت نأ طرشب نكلو «(ص) دًّمحم « ىسيع « ىسوم مَ «ميهاربإ

 دقلو» :ىلاعت هلوق كلذو تالاتباللا لك نصف لذعلا «لدع هكر ع تانايدلا

 .«طسقلاب ساّتلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلزنأو تانكبلاب انلُسد انلسرأ

 ؛ميهاربإ فحصو نآرقلاو ليجنإلا اوأرقا ءبتكلا لك «لدعلاب مهاوعد تناك لُسْولا لك

 ساّنلا عمو كسفن 3 هللا 0 كلدع لدعلا يهو ةذجلو ةملك لإ اهيف اودجت نلف

 ١ تمم كولا كلنا ينعي ًالاظ نوكت نأ «نايدألا لك رصتخي يذلا اذه ؛ةايحلاو

 .تانايدلا دحوي يذلا وه لدعلا ىل نيد ال ملظلا ّنأل ءايوشوم وأ اي

 نيربكتسملا باهرإ ريثأت تحت اوملستست ال
 يلودلا فلاحتلا ىلإ وعدي وهو شوب سيئرلا َّنِإ ..مهباهرإ لك ريثأت تحت اوملستست ال
 ««ال اّمإَو انعم اونوكت نأ اّمإ) ؛مّلاعلا مجح يف ًايباهرإ نوكي نأ لواحُي باهرإلا ٌّدض
 مكنأل ,ردمو رجح لك تحت مكبراحُن نقوشو ؛باهرإلا عم متنأف انعم اونوكت مل نإف
 نأ قوتسم يف انسل انّنأل ؛مهعم نوكن نأ اننوديري ال مهو .انعم مُّكسل مكأل «نويباهرإ
 نولمعي نوربكتسملاو رغتي ٌملاع اذه ..دفنتو نوططحب مهفلخ نوكن نأ ءمهعم نوكن

 ريثكلا كلمتو حورلا نم ريثكلا كلمت ةّمأ نحنو «مهحلاصم ةروص ىلع مّلاعلا رييغت ىلع
 تاقاطلا نم ريثكلا كلمتو «سفنلاب ةقثلاو هّللاب ةقثلاو ناميإلا نم ريثكلاو ةراضحلا نم



 ١8 نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 يداصتقالاو يسايسلا لازلزلا اوقلطي نأ نوديري مهو ةلحرملا هذه يف انيلع . .ةدماخلا

 دق هن ءاهلخاد يف اننفديل ضرألا حمفي نأ لازلزلا اذه عيطتسي نل ؛ بلصق نأ (ينمألاو

 نسا عيطتستو ةبالص كلمت يتلا ةّمألا نكلو ؛كانه ًاعقاوو انه ًاعقاو رهيب نأ لواحُي

 م را م
 انلا مُهَل َلاَق نيِذّنا» :هّللا لاق امك ىقبن نأ كلذل .لازلزلا اهطقسُي ال ٍةّمَأ يه ءاريبك
 . انا ْمُهَداَرَ مفرشتاف هكل اوفتننج ده ىنأثلا 3

 هللا انيسح اولاقو ًاناَعإ مُهَداَركت هّللاب ةقثلا ةمظع اوشيع «ناميإلا ناوفنع اوطعأ ءاوقلمعت
 ٌحوس مُهسسُنَي ل ٍلضفو 4 هللا نم ةمعنب ويلقنافإو ةجيتنلا نوكتس اذامف «4ليكولا معو

 كفيسو لاو تكلا 4ناطيّشلا مكلذ 5 ميظع ٍلضف وذ ةلئلاؤ فلل هنا وتكر اوعبْناو
 ف ةسمه وأ ةيللك# نع نور ظني نيدلا همم نيقلاحتسملا «هءايلوأ فّرخيإل رغصألاو

 ةّرق لكب فقوملا امهجاوو اودحوتو ينوفاخو اومّدقتو «ٍنوفاخو مهوفاخت الفوإ ةماستبا

 ,نومواقملا متنأو «اونزحت الو اونهت الوؤط نينمؤملا ىقبن لهف «نينمؤم متنك َّنإإ» تابثو
 نكلو «تاذلا ولع ال «نولعألا متنأوإ» نوحتافلا متنأو نوضفتنملا متنأو «نودهاجلا متنأو

 مكداصتقا تاحارج يف «خرق مكسسمي نإؤ# 0 متنك 55 ناميإلاو فقوملا ولع
 اهنمأو نآلا ليئارسإ داصتقا اوسردا .هلثم حرق موقلا سم دقفإل مكتاسايس وأ مكنمأ وأ
 ٌفعض كانه سيلو «ةدلاخ ةّرق كانه سيل «4ساّئلا نيب اهلوادن مايألا كلتوإ اهتسايسو
 مهّنإَف نوملأت اونوكت نإإ» ءًافيعض حبصي دق يوقلاو ايوق حبصي دق فيعضلا ,دلاخ

 ىقبتو ةضافتنالا ىقبتو ةمواقملا ىقبتو .#نوجري ال ام هللا نم نوجرتو نوملأت امك نومأي

 هناك يزوللا ةييحتوو مكيلع مالّسلاو





 أه١

 ةيعافد ةكرح مالسإلا يف داهجلا
 نيربكتسملا ةهجاوم يف

 هتفئاط «ينيدلا هللا لضف نيسح دمحم ديسلا عجرملا ةمالعلا عقوم زواجتي
 .يمالسإلا ملاعلا دادتما ىلع ًاريبك ًايمالسإ ًاعجرم ودغيل «نانبل هدلبو «ةيعيشلا
 كنإف ؛عجرم هنألو .ثيدحلاو ركفلاو ناميإلا قداص .داهتجاو ملعو هقف لجر
 .كؤامتنا ناك أيأ «ةايحلا وأ ؛نيدلاب لصتي ام لك يف هيلإ عجرت

 ةءارق ىلع ةردقبو «ربصلا ةبيجع ةقدلا ةبيجع ةعباتمب هنم أجافتف ةسايسلا ىف كثدحي
 :ههاجتاو ةيأر ناك ايهمرخألا قلع مفتم هحتاق لبق هرضاتعو هيابسأ :كدتلا ءارواام
 تبهذ دقف (يبرعلا ررحخا) ةداع ىلعو لاوس ا لئاسب هردص قيضي ال «راوح اب نمؤي
 اهب رمث يتلا ةيعشلاو ةجرحلا فورظلا يف ةبعصلا وأ ةجرحملا ءاهتلئسأ همامأ حرطت هيلإ
 :ثيدحلا اذه هعم يرداغلا داهن ليمزلا ريرحتلا سيئرل ناكو «ملاعلاو ةقطنملا

 نامالسإ ال دحاو مالسإ
 ءدحاو مالسإلا له :هيلي امل هنم دب ال لخدم هنكلو .ًابيرغ ودبي دق لوألا يلاؤس ©

 ؟رثكأ مأ نامالسإ مأ

 .م١١٠٠ يناثلا نيرشت 79 751( ؟) ددعلا ؛«يبرعلا ررخنلا»
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 ,تالاسرلا لك ىلع ةدحولا هذه تحتفنا دقو «نيدلا يف هللا هلزنأ اميف دحاو مالسإلا
 ريغ غتبي نمووإ» :هلوقو ,«مالسإلا هللا دنع نيدلا نإإل :ىلاعت هللا لوق يف كلذ دجنو

 بلقلاو ديلاو لقعلا مالسإ هنإ .نيرساخلا نم ةرخآلا يف وهو هنم لبقي نلف ًانيد مالسإلا
 ل م لذه ٍءوض يفو .ميهافملاو جهانملا هنع عرفتتو هلل ناسللاو

 يهتنت دق يتلا ةينمزلا ةلحرملاب طيحت يتلا فورظلا يف اهرود ةلاسر لكلو ءًاعيمج تالاسرلا
 ضل ل ا ا

 ءدحاو ماعلا هطخ يف وه تاالاسرلا لك عمجي يذلا نيدلا مالسإلاو .ةلحرملا ةجاح بسح

 داهتجا نيب مالسإلا مهف يف تفلتخا تاداهتجالا نكلو ءًادحاو هللا لوسر ىلع لزنأ دقو
 .نومضملا شيعي نأ نود لكشلا يف قرغتسي داهتجا نيبو ءنومضملاو لكشلا ىلع حتفنم
 لعج ام اذهو ؛هحور شيعي نأ نود نم مالسإلا مسج شيعي نأ ضعبلا لواح دقف اذهلو
 نامالسإ كانه سيل ءاذه ءوض يفو .قالغنالا نيبو حاتفنالا نيب قلق يف شيعت مالسإلا ةملك

 ؛مالسإلا مهف يف رظن تاهجو يه لب ؛تاداهتجالاو بهاذملا تفلتخا ول ىتح تامالسإ وأ
 تاءامتنالا ىف كرحتي يركف طخ ّيأك أمامت ,رخآلا ضعبلا بيصي دقو اهضعب عطخي دق
 .كلذ ىلإ امو ةيكارتشالاو ةيسكراملاو ةيدوهيلاو ةيحيسملا ىف ةيناسنإلا

 تاداهتجالا فالتخا
 الو نيملسملا ةايح اهب برطضت ىتش ةيعرف ةلئسأ ةمئف ةمئف ءًادحاو مالسإلا ناك اذإ

 :ةيفاش ةبوجأ اهيلع نودجي
 ذخألا لهو ..ديعلاو ,موصلا ءدب لثم ةطيسب تايلوأ ىلع ًالثم نوقفتي ال اذام
 ؟مالسإلا ىلع جورخ «ةيؤرلا نم قدألا وهو يكلفلا باسحلا أدبمب
 ىفو ,ديعاوملا هذه ىف فالتخالا ىلع ةعيشلاو ةنسلا :مالسإلا اقيرف صرحي اذامل

 1 - ؟ةدحولا ىلع امهصرح نم رثكأ «ةريغص ىرخأ تاعوضوم
 ام يف داهتجالاو ,ةنسلاو «نآرقلا :دحاو هنأ مأ ؛ «فلتخم عيرشتلا ردصم له مث

 ؟لاوحأ نم ٌدجي

 لوق اوأرق دقف .داهتجالا ةيلمع يف صنلل يفرحلا مهفلا يف يه انرشأ امك ةلكشملا نإ

 ةلأسم يف ةيتاذو ةيعوضوم ةيؤرلل نأ اوربتعاو ء«هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص» :(ص)يبنلا
 «(كشلا هلخدي ال نيقيلا» :صنلا اذه قبس امع اولفغو .هتياهنو هتيادب يف رهشلا ةيرهش

 طورشلا رفوتب نيقيلا لئاسو نم ةليسو يه امنإ ةيؤرلا ةيضق نأ ىلإ رشؤم هنأ ينعي ام
 .هتياهنب وأ هتيادبب ًايعطق عنتقن انلعجي امم رهشلا ةيادبل ةيعيبطلا



 ١مم نيردع نيب فده :يناثلا مسقلا

 نيبو ميجنتلا نيب طلخ مهضعب نأ ىتح «مهفلا اذه ىلع نوملسملا ءاهقتلا جرد دقو

 مجننملا لوقل رابتعا ال نإ ثيحو ؛مجنملا لوقل كراشم يكلفلا لوق نأ اوربتعاف ؛كلفلا
 ةيلمع ةقباسلا ةنمزألا يف نوكي دق كلفلا نأ ةظحالم عم ,يكلفلا لوقل رابتعا الن
 لومت دق هنأ دجن امنيب ءبيصت وأ ئطخت دق يتلا تاباسحلا يه اميف «ةيلمأت ؛ةيداهتجا
 ةدالو ةلأسم نإ ثيحب ؛سحلا نم برقأ هتاباسح يف نوكي دق لب ءيسح ملع ىلإ مويلا

 داهتجا ةيضق اهنإ .نويلملا ىلإ دحاولا ةبسنب ولو ئطخت ال يتلا لئاسملا نم يه لالهلا
 ماعلا فرعلا لك نأ انظحال ةلأسملا هذه يف انداهتجا يف نحنو «ةملكلا لوح دمجتي

 نم ةليسو لب «ةيعوضوملا لثمت ال ةيؤرلا نأ ربتعي ,تاملكلا مهف يف عجرملا وه يذلا
 اننأ انضرف ولف ««هريغيلف ًاركنم مكنم ىأر نم» :(ص)يبنلا لوق أرقن امدنع .ةفرعملا لئاسو
 يم 31 روق روق وراق ةليصر وراك را ب ا اح ار
 اوبرشاو اولكو#9 :ىلاعت هلوق يفو .؟ةدرجملا نيعلاب رن مل اننأل ركنملا اذه رييغت انل ىغبني

 ينعي لهف ضيبألا طيخلا رن مل اذإف دوسألا طيخلا نم لضبا اطيخا كل نيتي رح
 .ملعلل ةليسو درجم ةيؤرلا !؟هيلع نحن ام ىلع ءاقبلا انيلع هنأ كلذ

 ةيادب نإ ثيح :؛ينوكلا ماظنلا لخاد يف ماظن هل راهنلاو ليللا عوضومك «ماظن رهشلل

 هلوخد يف كرحتت هتياهن نأ امك «قاحنا نم هجورخو لالهلا ةدالو نم قلطنت رهشلا
 ةيناكمإب هنع ربعي اذهو ءءوضلا نم ةيمك نرتخي أدبو قاحملا نم لالهلا جرخخ اذإف :قاحملا
 هللا هعضو يذلا ينوكلا ماظنلا بسحب رهشلا تبث «ةيتاذلا هرصانع لالخ نم ةيؤرلا

 .ةينوكلا رهاوظلا لكل

 اننإف اذهلو .هتيؤر مدعو هتيؤر يف ناسنإلل ةقالع الو نوكلا نيناوقب لصتت لالهلا ةلأسم
 فوس اننإف هعم نيملسملا ءاملع قلطنا ول هب انيتفأو هانيأترا يذلا يأرلا اذه نأ دقتعن
 .يمالسإلا ملاعلا يف ةحيضف لثمت يتلا تاهاتملا هذه نم جرخن

 نأ دب ال «ةعيشلا ىدل رهشلا قيثوت يف تاداهتجا كانه نكلو ءدحاو عيرشتلا ردصم نإ
 دوهشس نم دب ال لوقيو ضعبلا ددشتي امبرو ؛لقألا ىلع نالدع نادهاش كانه نوكي
 لثمت اهنأ نوريف «ةلادعلا ةلأسم يف ةعيشلا ءاهقفلا ددشتيو .وحصلا تالاح يف ريثك
 نم برتقت داكت ثيحب .صاخلاو ماعلا كولسلا يف يمالسإلا يعرشلا طنخلا ىلع ةماقتسالا
 .ةيداهتجا ةلأسملا لعجي ام لاجمل اذه ىف نورخالا نوملسملا ددشتي ال امنيب ؛:ةمصعلا
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 ىتح فالح اذهو .قافآلا ةدحوو قافآلا ددعت ةلأسم يف فالتخا كانه ءاذه ءوض يفو

 ةيؤر تتبث اذإ هنأب ارن نحنو « يئوذخلا مامإلل 5 كانه . يعيشلا بهذملا لخاد ىف

 يف تبغي هنإف ليللا نم ءزجب هعم يقتلن ملاعلا يف دلب يأ يف ةيؤرلا ةيناكمإ وأ لالهلا

 قافألا تناك اذإ هنأ سانلا ضعب ىري امنيب ؛ةليللا كلت يف يمالسإلا ملاعلا لك

 ,تاظفحتلا ضعب عم رخآ قفأ يف تبغي الف قفأ يف ىري ال لالهلا ناك اذإف ةفلتخم

 لذانهلا "تبن اذإ اعرق: :ةقعلا ةيبطق مت :ةنيشللاو "ةنملا نيب هيلع ىلدنم ةلأسع هاهو

 دلب يف تبث اذإ هنإ :ةيمالسإلا تارمتؤملا ضعب بسح (ةنسلا ىدل امكو ضاق مكحب

 يضاقلا مكحب ةعيشلا نم ءاهقف قثي ال دقف «ةيمالسإلا لودلا ةيقب يف تبغي هنإف ملسم

 اا يبا ناو رق و ا و ؛هتينس ةهج نم ال «ينسلا
 نآلا ىتح هنأ يه ةلكشملا لعلو «ةيداهتجا تافالتخال عضخت ةلأسملاف كلذلو .همكح

 اولوادتيل ةنسلا ءاهقفو ةعيشلا ءاهقف نم رابكلا عمجي يمالسإ رمتؤم لصح نأ ثدحي مل

 .«لوسرلاو هللا ىلإ هودّرف ءيش يف متعزانت نإفإ» :ىلاعت هلوق ساسأ ىلع رومألا

 يراوحلا جهنملا نم دب ال
 تاوعدب مهتاحاسو نيملسملا ةايح ئلتمت :قمعأ وه ام ىلإ لكشلا نم جرخن
 .قحلا مالسإلا مهدحو مهنأ مهنمو اهنم لك معزيو .رخآلا اهدحاو رفكي ةاعدو
 ملسملا عيطتسي فيكو ؟لطاب ىلع اهيأو قح ىلع ةاعدلا وأ تاوعدلا هذه نم يأ

 ؟اهلطاب نع اهقح لصفي نأو اهنيب زيمي نأ ناميإلا قداص يداعلا
 هيف فلتخي ام لك نأل ,هيف دهتجت ام يف تاذلا ةمصع يف قرغتسي هاجتالا اذه نإ
 ىلإ رظنلا ىف ه ءتاذلا يف قارغتسالا اذه نإ .ةيهيدب ال ةيرظن عقاوم نم قلطني نوملسملا

 امهم داهتجالا نأ رابتعاب ءليصألا يمالسإلا طخلل فلاخم ةملكلا عقوم نم تاذلا
 نأ لوصألا بتك يف أرقن نحنف .ةيعطقلا ال ةينظلا دعاوقلا ىلع ًازكترم ىقبي قمعت

 تناك اذإف «ةلالدلا ينظ دنسلا يعطق نآرقلا نأو ءاهنم راو ادع ام دنسلا ةينظ ةنسلا
 نكمي فيكف ءًاينظ ةنسلا وهو امهدحأ يف دنسلا ناكو ةينظ . نيراصلا ولك يف هوا

 هتيجح ىلع ليلدلا ماق نظلا اذه نإ نويلوصألا لوقي امبر .عطقلا ىلإ نظلا يدؤي نأ
 .ةينظ اهنكلو ةربتعم ةيجحلا ىقبت نكلو

 فيكف «فالخلا لامتحا عم عمتجي هنأ ينعي نظلا نإف ةينظ ةلأسملا نوكت امدنع ًاذإ
 نأ يأرلا بحاصل نكمي ام ىصقأ نإ ؟قحلا كلمي هنأ هسفنل يعّدي نأ ناسنإلل نكمي
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 ىري نأ رخآ صخشل نكميو .يرظن ةهجو نم قحلا وه اذه نإ لوقي نأ وه هدنع فقي
 يأ ؛ةلكشملا لحل نسحأ يه يتلاب لادجلا نم دب الو .ةفلتخم رظن ةهجو نم قحلا

 .راوحلاب

 نم يتلا ةقلطملا ةقيقحلا لثمي هنأ ىلع يأرلل ةرظنلا هذه يف قارغتسالا نأ دقتعأ يبنإ

 ءيش ىلع زكترت ال يتلا ةيتاذلا نم عونو يملعلا رورغلا نم عون وه ءًارفاك ناك اهركنأ
 باتك يف ءاج دقو «لاجما انه ع انادك نآرقلا نإ .اهيف ةيزئارغلا لخدت لب « ءملعلا نم

 رأ ىدمع ىلعت مكايإ وأ انإوإط :لوقي نأ راوحلا ةكرح يف (ص)هلوسر هللا مّلع ام هللا
 كنك“ ول امك كامن ىلإ نظفت :ت نأ وه يراوحلا جهنملا نأ ينعي ن امم «#نيبم لالض يف

 راوحلا نوكيل «ءكمصخ ىلإ كشلا بذتجتل اهل ًادقتعم تنك نإو ,ةركفلا يف ًاكاش

 لب .هلّضي الو هرّفكي الف ءرخآلا ىلع حتفني يذلا يركفلاو يملعلا عضاوتلا نم ًاقلطنم
 ل ا

 .داهتجالا عونت ةلأسم يف يمالسإلا جهنملا عم نومجسني ال ءالؤه

 ؟ًاداهج داهجلا نوكي ىتم
 ةيأو ؟نوكي ال ىتمو .ًاقح ًاداهج داهجلا نوكي ىتم :دعبأ لاؤس ىلإ اذه اندوقي ا

 ؟داهجلا ىلإ ةوعدلا ىف قحلا كلمت ةيندم وأ ةينيد ةطلس

 نم قلطني «ليواهتلاو تاهبشلا اهلوح ريثي نأ ضعبلا لواح يتلا هتروص يف داهجلا ناك
 «مالسإلا يف لوخدلا ىلع سانلا ربجيل ال «ملاعلا يف مالسإلا ىلإ ةوعدلل ةاعدلا ةيكرح

 لكب مالسإلا حرط ساسأ ىلع ةوعدلا يف ةيرحلا هوحنمي نأ سانلا نم بلطيل نكلو
 هيف لوخدلل سانلا ةوعد ةكرح يف مدطصي ناك امبرو .ةيراوح ةيكرحبو ةيعوضوم
 در لالخ نم ًاضيأ قلطني امبر .هتيرح نع عفادملا رود هرود نوكيف «تايدحتلا ضعبب
 ضعب نم اوذخأي نأ نوقرشتسملا لواح دقو .يئاقو وأ يعافد لكشب امإ ؛تامجهلا

 لوقلاب «كانهو انه ءاطخألا يع نرد لو ااجبرم هاون رويف رمز ىلا «تاسرسملا روع
 لكشب مهيلع ةرطيسلا يغبني هنأو ,نيرخآلا دض ةيناودع فنع ةكرح وه مالسإلا نإ
 أرقن نحنف «داهجلا ةلأسم ديدحت ىلإ اناده يذلا وه نآرقلا نكلو .ىناودع فينع
 نذأإلو «نيدتعملا تحي ال هللا َّنِإ اودتعت الو مكنولتاقي نيذلا هللا ليبس يف اولتاقوإل
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 يف نولتاقت ال مكل امووط .«ريدقل مهرصن ىلع هللا نإو اوملظ مهنأب نولتاقي نيذلل
 «مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمفإ» .4«نيفعضتسملاو هللا ليبس

 نأوو» ةينارق صوصن كانه يئاقولا بناجلا يفو .#نيرباصلل ريخ وهل متربص نئلوإل
 .«ىوقتلل برقأ اوفعت

 مالسإلا يف داهجلا نأ يهو «ةددحم ةجيتنب جرخن اننإف ءصوصنلا هذه أرقن امدنع اننإ

 ةكرح وهو :سانلا ىلع فنعلا اوضرفي نأ نوديري نيذلا ةهجاوم ىف ةيعافد ةكرح وه

 .نيفعضتسملاو نيمولظملا نع عافدلا لجأ نم

 فنع ةكرح يأ ؛«نيدتعملا بحي ال هللا نإ اودتعت الو يناودع داهج يأ كانه سيلو
 «كلذ لالخ نمو .ةيمالسإلا ةيعرشلا دقتفت باهرإ ةيلمع ىه ةرئادلا هذه ىف كرحتت ال

 ىلع وأ نصغشلا ىلع ءادقمالا قم تاهزألا ةعزاقلا نيو باهرألا نيب دق فت اكإن
 ةيلام وأ ةيتاذ تارابتعال وأ برحلا ةلاحب اهل ةقالع ال ةدرجم ةيسايس تارابتعال ةعامجلا

 مهضعب ىلع سانلا اهب يدتعي يتلا ةيسفنلا تاديقعتلا يف لخدي امم «كلذ هباش ام وأ

 ىلعأو ناودعلا عاونأ ىلعأ وه لالتحالا نأل ,ةعورشم ةيلمع يهف ةمواقملا امأ .ضعبلا

 لاجم ال نآل فنعلاب باهرإلا ةهجاوم ىلع نولمعي نيمواقملا نإ كلذلف .باهرإلا عاونأ
 نسحأ يه يتلاب الإ باتكلا لهأ اولداجت الوؤ# :هناحبس هللا لاق امك .راوحلاب هتهجاومل
 ىلعأ وه لالتحالاو ؛ءكيلع هملظ ضرفي نأ ديري ملاظلا نأل :«مهنم اوملظ نيذلا الإ
 .ملظلا عاونأ

 ولو .تازاضحلا لك هدنع ئقتلت ًايزابضح الط لق باهرآلاو ةمواقملا نيب ةقزفتلا هدهو
 نييسننرفلا طواقم :تناكل ءاياهرإ ةقوافملا انريععاف «باهرإلاو ةمواقملا كن ابطل اننأ

 .ًاباهرإ اكريمأو ابوروأ لك هعمو «هلالتحا يف يزانلل

 قيبطتلا ةبعل بعلت نأ لواحت ةيرابكتسالا حلاصملاو ةيسايسلا طوطخلا نأ ةلكشملا نكلو

 رابتعا يف «باهرإلا نع ةيكريمألا ةيجراخلا ريزو حيرصت يف ىتح انظحال امك «ئطاخلا
 تماق ام لك ربتعي امنيب ءًاباهرإ يليئارسإلا لالتحالا دض مهداهجو نيينيطسلفلا حافك

 قيبطتلا ةيلمع يف قاروأللو ميهافملل طلخ ةيلمع هذه نإ .سفنلا نع اعافد ليئارسإ هب
 ةيسايس تارابتعال لب «ءلداع ىوتسم ىلع ةيسايسو ةيراضح طوطخل عضخي ال يذلا
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 عطقب ءرمألا يلو وهف ءداهجلا ىلإ وعدي يذلا نم امأ . .ةيرابكتسالا حلاصملا لالخ نم ةصاخ
 .رخآ هاجتا يف اهديدحت نم دب ال رمألا يلو ةيعرش ةلأسم نأل ءرمألا لو وه نّمع رظنلا

 ءداهجلا ىلإ | وعدي نأ يمالسإلا عقاولا ىلع ةطلسلا كلمي ال صخش يأ تح نم سيل
 ل ا د ها

 ءايربألا لع ءادتعالا زوحي ال

 اذإ «لعافلا ةرصن لهف ,ناكم يأ يف ءايربألا نييندملا لتق ضفر أدبمب املس اذإ 15

 امو ؟مالسإلا ىلع جورخخ يه مأ ؛نيملسملا ىلع ٌّقحو مالسإلا نم يه ,هلعف تبث
 ملسملا رصني له ءرخآ ىنعمب ؟ءيرب ملسم ريغ وأ ءيرب ملسم لتق نيب قرفلا
 اطار هقح ىف اغلا

 وأ املسم ناك اوس“ عري ناتمإ يأ ىلع ءادتعألا قلع ناسنإ ىأ نيس: نأ ان زوجي ال
 امولظم وأ ًالاظ كاخأ رصنا» :ةروثأمل ةملكلا ىنعم ام (ص)يبنلل ليق دقو .ملسم ريغ

 دقو ««ملظلا نع هعنمت نأب لاقف ؟ًالاظ هرصنن فيكف ءامولظم هرصنن فيك انفرع دف
 اهيلع مثأي يتلا ةيبصعلا نإ) :(ع)نيدباعلا نيز نيسحلا نب ىلع مامإلا ثيدح يف درو

 .«نيرخآ موق رايخ نم ًاريخ هموق رارش لجرلا ىري نأ اهبحاص

 هموق نيعي ال نأ نكلو .هموق لجرلا بحي نأ ةيبصعلا نم سيل» :ثيدحلا يف درو دقو
 يندد درو 0-0 ماعلا يف تر عار مو ىضارلاف 0

 .رانلا نولخدي نمم وه هرصنيو هدعاسي نمو .ءايربالاو نييندملا ىلع يدتعملا ملاظلا رذعي

 مهيلإ اوطسقتو مهوربت نأ مكرايد نم مكوجرخي ملو نيدلا يف مكولتاقي مل نيذلا نع
 .«نيطسقملا بحي هللا نإ

 ماعلا ماظنلاب مازتلالا بجاو

 ىلع جرخي لهف ؛مالسإلا ريغب هتيرثكأ نيدتو ءملسم ريغ دلب يف ملسملا دجو اذإ
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 ؟دلبلا كلذ يف ماعلا ماظنلا ضفر هقح نم لهو ,اهعبتي مأ دلبلا كلذ نيناوق

 هتيرثكأ نيدت ملسم دلب يف يدروهي وأ يحيسم دجو اذإ :لباقملا هاجتالا يف
 نأ نود ءاهعابتا هيلع ضرفن وأ عمتجملا نيناوق ىلع هجورخ دقن لهف ,مالسإلاب

 ؟عبطلاب اهل ةيصخشلا هتسرامتو ةينيدلا هتيرح كلذ ينعي .

 ةزاجمإ ةطساوب دلب يأ لخدي امدنع ملسملا نأ يهو لاجمل اذه يف ةقيقد ةطقن كانه نإ

 هنيب دمع يف ةيهقف ةيمالسإ رظن ةهجو نم لخدي هنإف ءدلبلا كلذ تاطلس نم ةرداص
 قفط لا ءامذ يف هتمالسب لصتي ام لكبو دلبلا اذه نمأب مزتلي نأ يف ءدلبلا اذه نيبو
 مهضارعأو مهلاومأ يفو

 بلل 0 0 همازتلا 0 ىتلا ةقيرطلاب ةلأسملا ريدي نأ هيلعف 0 همازتلا
 طخلا ىف ًاقيقد نوكي نأ ءلصافلا طفلا ظفحي نأ نكمي ةقيرطب ةيمالسإلا هتامازتلابو
 .لصافلا

 00 يف مسهتي رح هيف نيميقملا لكو ىراصنلاو دوج يح يمالسإلا ماطملا لإ

 لك يف ملسملا ىلع امك ماعلا ماظنلاب اومزتلي نأ مهنم ديري نكلو ءةصاخلا مهرومأو
 .رخ 0

 :حلاصم برح ناتسناغفأ ىف برحلا

 :ناتسناغفأ يف برحلا له 5

 ؟مالسإلا دض برح سأ

 1مل نم نرد ع نرابدب
 ؟باهرإلا دض برح س ج
 ؟ةيكريمأ برح سد

 ؟برغلل لماشلا ىنعملاب ةيبرغ برح  ه
 ارمالا ياهلا ىف خلاعم] برخ يه ماسر

 هذه يف ةيكري يمألا ةجحلا سردن نأ اندرأ ول اننإ .حلاصم برح يه ناتسناغفأ يي ىف برحلا

 اودتعا لق اهسيئرو (ةدعاملا» نأ رابتعاب سفنلا نع عاندلا نع ثتدحتت اهنإف «ببرخلا

 ,ءالؤه ىوأ دق نابلاط ماظن نأو « يكر يمألا ماظنلا ىلع
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 ماظن نم نيمهتم وأ نيمرجم يوؤي ماظن يأ نأ له :الاؤس حرطت نأ دراب لقعب ائيلع

 نيمرجما ءالؤه نأب عنتقي ال يذلا دلبلا اذه ىلع مجهي نأ رخآلا ماظنلل رربي «رخآ
 ؟دلبلا اذه ىلع برحلا نالعإ رربت ةيلودلا نيناوقلا نأ له ؟دلبلا كلذ قح يف نومرجم

 دلي وه كك يف نوميقيو باهرإلاب مهدالب مهمهتت نمم ريثكلا كانه نأ فرحت خت

 نست رف مينا «ةريلسي الو ٍمهميلست بلطتو ؛تاذلاب ايناطيربو كرين ضرر
 يأ مادعإلا ماكحأ لثم (ىرخأ تارايععال وأ «باهرإلاب مهماهتاب مهدالب ةجحب

 تلواح يتلا ةجحلا نإ .كلذ ىلإ امو ..مهمدعي نأ نكمي مهدلب نأل مهميلست نوضف

 ملا ال سا
 ناودعلا نم دوصقملا نأ ظحالن اننإو . .يجراخ ناودعل ةلود ضرعتت امدنع :ةسماخلا ةداملاب

 اوبعل دقف كلذلو ءدرف وأ ةيباهرإ ةمظنم ناودع سيلو ةلود ىلع ةلود ناودع وه يجراخلا

 يتلا برحلا هذه ضرفت نأ لراحت اكريمأ تناك اذإو .ةسماخلا ةداملا موهفم ىلع ىتح
 ماظن نأ كادخألا ووطت دعب الطحال لق «ناتسناغفأ يف ءايربألا نييندملا نم ريثكلا تحاتجا

 برح برخلا هذه نأ فرعن اننإ .ةيتحتلا هتينب ترمد يذلا يناغفألا بعشلا لثمي ال نابلاط

 نإو ««ةدعاقلا» اورمدي نأ وأ «ندال نبب» اوكسمي نأ اوعيطتسي مل مهنا أ ًاصوصخو ةملاظ

 اكريمأ نأ رابتعاب ,حلاصملا برح اهنأ دقتعأ يننإف كلذل ,ةدعاقلا هذه نم اعسف اولقق

 نك ريمألا بعشلا هشاع يذلا ىسفنلا ناقتحالا سفنت نأ ناتسناغفأ ىف اهبرح نم تدارأ

 عقاوم ىلع ةرطيسلا ةلواحم مث نمو ؛هتشاع يذلا لازلزلا وأ ينمألا زازتهالا لالخ نم
 .ايسورو نيصلا عم اهتاقالع يف اهعقوم ميعدتو ايسأ يف داصتقالا

 ًابرح نيدرشملا نيعئاجلا نيملسملا ىلع اهزيكرت يف لثمت تناك نإو حلاصم برح اهنإ

 .رشابم ريغ لكشب مالسإلا ىلع

 هلئاسوو ندال نب ركف ىلع ظفحتن

 :ندال نب ةماسأ لثمي اذام 8

 ؟مالسإلا

 ؟نيملسملا نم ًاقيرف - ب
 ؟مالسإلل ةيدرف ةيؤرو ايدرف افقوم - ج
 ؟ىوقلاو بوعشلاو تادارإلا عارص نم ضفارلا هفقوم عقي نيأو - د



 1١5 سدقملاو سندملا

 ةركفب نمأ ناسنإك نكلو «ناطيشك هنع ثدحتن نأ عيطتسن ال صخش وه ندال نب

 رهقلا اذه لك نم ديفتسي نأ عاطتساو ؛ةئطاخ لئاسوب ناميإلا اذه كرحي نأ لواحو
 ةهج نم نيطسلف ةيضقب لصتي امب اميس الو ءاكريمأ دض يمالسإلا ملاعلا هشيعي يذلا

 يتلا ملاظملا نم كلذ ىلإ امو «ىرخأ ةهج نم جيلخلا دالب يف ةيركسعلا دعاوقلا ةيضقبو

 .ملاظملا هذه نم ديفتسي نأ لواحو ؛يمالسإلا ملاعلا اهدهشي

 قارغتسا ىف شاع صخش هنكلو ؛مالسإلا سيلو ؛يمالسإلا ملاعلا ىلع ًاميعز سيل هنإ
 را عم نيربكتسملل ةداضملا ةيسايسلا تاخانملا نم اديقكسف اهب نمؤي ىتلا ةركفلا ىف

 .هلئاسو لوحو همهف لوحو هركذ لوح تاظفحتلا نم



 ك١

 مالظلاب ةيملاعلا قافنألا دوزت اكريمأ

 هراكفأ بايسناف .هللا لضف نيسح دمحم ديسلا ةحامس عم راوح ميدقت بعصي

 ةلكسألل ءاقللا لالخ ًالاجم اكرتي مل امك «ةيطمن تامدقمل ًالاجم ناكرتي ال اهقفدتو
 هذ يح ةينحرلا راكف ألا ءاضم ف: لارح نإ هع راركا لوغ ةدعس تناك ىلا
 اورام لع تاربألا كلو القول همنا

 مالظلاب قافنألا دّوزت اكريمأ
 لوليأ ١١ ذنم ىرج ام لوح ةلئسألا دلوتستو ءانيلع اهسفن ةئهارلا ةلاحخلا ضرفت

 امو ةيناغفألا ةسردملاو ءندال نبو ءيسايسلا مالسإلا ةيضق لوح ,مويلا ةياغل
 ؟كلذ لكب كتحامس يأر ام ,نيدلا ءاملع فقومو ,هتجتنأ

 ملاعلا يفو ةقطنملا يف يسايسلا عقاولا ةيفلخ عباتي يذلا ناسنإلا وكشي امبر «ةيادبلا يف

 هب تلصو يذلا ىوتسملاب ءاهتسايس ةجيتن كريما ةيهاركلا فشتكيو «ملاظملا نم

 نأ: يح لمع نم ةدئاق ال كيخي ظانحألاب نماتلا اهبفءوفشي ىلا ةجردلا ىلإ زومألا
 نأ نود اهناكم يف ىقبت اهنكلو ؛كرحتت ةيسايسلا وأ ةحلسملا ةمواقملاو ةيبعشلا تاكرحلا
 .ةمساح جئاتن ىلإ لوصولل لئاسو ةيأ كلمت

 ماكل لا كرا «(«ريفسلا» ةديرج | دجام دايز .نوضيب سابع :هرواح



 شيعت «ةيمالسإلا ةقطنملا اهنمو ثلاثلا ملاعلا ةقطنم لكو ةيبرعلا ةقطنملا نأ ىلإ ةفاضإلاب

 نيوانع يه «عقاولا اذه لك يف ةماعلا ةرهاظلا نأ ىتح هلك بعشلل ةرداصملا نم ةلاح

 فشتكي امدنع بعرلاب رعشي هنأ ناسنإلل لّيخي لب «ئراوطلا نيناوقو تارباخملا ةزهجأ

 ةرهجأك «ركفلا هفاشتكال ةرهجأ كانح نأ رويصت دكا هنألا ةيرخي ركفي وهو هنمفن

 كانهو ؛ماغرإ ةيلمع يف ةنيعم ةهجب وأ صخشب رداصي بعش كانه .بذكلا فاشتكا

 اهلك قافنألا دوزت يتلا اكريمأ قفنلا رخآ يف زربتو .موي لك نيينيطسلفلاب قحاللا ريمدتلا
 .هّشيعت يذلا مالظلاب

 ةّيسفنلا ةلاحلا ءاضرإل فنع

 بلق يف ةيعيبط تادرفم نم قلطني وه لب «ةداعلا قوف ةلأسم نكي مل ًآذإ ىرج ام
 ضعب تكرحت قايسلا اذه يفو .يرابكتسالا طغضلا اذه لك مامأ يناسنإلا عقاولا
 رافكلا نع ثيدحلا يفو ءداهجلا تايآ يف ,مالسإلا تأرق يتلا ةيمالسإلا تاهاجتالا

 ىلإ تلصوف «فدعلاب زيمتي يذلا خيراتلا ضعب تأرق امبرو ,رافكلا نم فقوملاو
 ةيسفنلا ةلاحلا يضري دق يفنع لمعب فدهلا ىلإ قيرطلا رصتخت نأ لواحت يتلا ةجيتنلا
 ال وأ فدهلا ىوتسم يف جئاتن ىلا يدؤي ناك اذإ امع رظنلا عطقب ءاهلخاد يف
 نأل «ةيمالسإلا فادهألا وحن كرحتلا مهف يف هاجتالا اذه ةلكشم يه هذهو .يدؤي
 ةهجاوم يف ةركفلا فنع نيب نوطلخي مهنأ مالسإلل مهفلا اذه ضعب يف ةلكشملا
 (ىرخأ ةركف ٌةركف شقانت امدنع ًادج ىعيبطلا نمف .ةليسولا فنع نيبو «ىرخأ ةركف

 دب ال ركفلا نأل ءركفلا ىف فنع كانه نركي نأ ؛ىرخأ ةركف ةركف ضفرت امدنع وأ

 عارص ةلأسملا نوكت امدنع رخآلا ركفلا طقست يتلا تادرفملا لك ميدقتب فنعي نأ نم

 ىلع لمعي ناك هنإف ؛ةركفلا فنع ىلع دكؤي ناك اذإ .مالسإلا نكلو .ركفو ركف
 7 دقلإ» :ًالثم أرقن امدنع ميركلا نآرقلا يف هظحالن ام اذهو «ةليسولا ةيناسنإ ساسأ
 نبا حيسملا وه هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقلإ» :وأ «ةثالث ثلاث هللا نإ اولاق نيذلا
 0 اولاق نيذلا اونمآ نيذلل ةدوم مهبرقأ تدجتلوول :كلذ بناج ىلإ أرقن اننكلو «ميرم
 لهأ اي لق ارق «# نوربكتسي ال مهنأو ًانابهرو نيسيسق مهنم نأب كلذ ىراصن

 باتكلا لهأ اولداجت الوإو اد رو ايا نب ءاوس ةملك ىلا اولاعت باتكلا
 مكيلإ لزنأو انيلإ لزنأ يذلاب اّنمآ اولوقو مهنم اوملظ نيذلا الإ نسحأ يه يتلاب الإ
 ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلا عدا .#©نوملسم هل نحنو دحاو مكفلاو انهلإو
 فنع ينعي ال ةركفلا فنع نإ ءاذإ . ..4نسحأ يه يتلاب مهلداجو# (هةنسحلا



 #١ نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 ضع ني طلخت ةسعقتملا ريقو ةيعارلا ربغو ةفقملا ريغ ةبتهذلا نكلو:«كولألا
 .بولسالا فنعو ةركفلا

 لطب نع ثحي قرشلا
 تامزألا مامأ «ثلاثلا ملاعلا يف وأ قرشلا يف عقاولا نإف «ةيناث ةهج نمو ؛ةهج نم اذه
 نع «ذقنم نع ءلطب نع شتفي ناك «طوقسلاو طابحإلا تالاح نم ريثك مامأو ةقئاخل

 عقوم يف اهسفن مدقتل تاحومطلا ضعب كرحتت نأ ًادج لهسلا نم ناك كلذلو .رئاث
 حتفت ةكرح لالخ نم وأ «ناوفنعلاب حتفني يذلا يدحتملا فقوملا لالخ نم ءاوس «لطبل

 ضعب ففخت وأ ةلكشملا لحت نأ نكمي ةمداق ةوق كانه نأب ىحوي ام ؛كانه وأ انه
 ا تصل قدا ةمألا نأ ناقالا نطو كن انيسركا» لوب ءالدحلال انناذدوب اهفاضرأ
 وأ فنعلا هيف رداصت يذلا ىوتسملاب نكت مل اهنكلو ءاهترادج يف كشن نأ عيطتسن

 هرم نإف كلذ «رهتسلا اذوب سكت نأ تلقمالا عكر ءاهصخش يف ةمألا رصتخت

 ةيبرع ةيصخش تتام اذإو «تام مالسإلا نإ ةيمالسإ ةيصخش تتام اذإ لوقن نأ انتايبدأ

 .كلذ هبشأ امو ءاوطقسو اوتام برعلا نإ

 نم باجعإلا نم ريثكلاب يحوت «هتيصخش رصانع لكب «ندال نب ةرهاظ تناك «كلذل

 ىوتسم ىلع لقألا ىلع ؛:ةحضاو نكت مل ليصافتلا نأل ءليصافتلل ةشقانم ةيأ نود
 لامعأ يف رهظمتي ءيش كانه ناك .كلذ ىلإ امو ميظنتلا ةعيبطو ةفاقثلاو بولسأل
 ةسامحلا تلّوحو .ىربكلا ةوقلا ناوفنع طاقسإ ليخي اميف ناوفنعلاب عفترت فنع

 ملاعلا يف دادتما ىلع لصحي نأ لجرلا اذه عاطتسا اذكهو «عئاقو ىلإ تاينمتل
 تناك ةلاجلا نأ ندلعلا نع ةريبك تاعومجم ىلإ ذفني نأ هنكمأ امبرو .يمالسإل
 .نومضملا نع رظنلا عطقب «رأثلا يأ «يرئاشعلا عمتجملا يف ةدوجوملا كلتك امامت مهدنع

 عقاولا نع ديعب ناوفنع
 داحتالا ىلع مهراصتنا نأب اورعش نيذلا ءالؤه اهشاع ىتلا تامكارتلا تناك دقو
 ةسارد نود نم اكريمأ ىلع ًاراصتنا مهل ققحي نأ نكمي ناتسناغفأ يف يتايفوسلا
 برح كانه تناك امدنع ناتسناغفأ يف راصتنالا اهيف ققحت يتلا ةيعوضوملا فورظلل
 هذه .اريبك افالتخا فلتخي ناتسناغفأل يلاحلا عقاولا نأ عم «يتايفوسلا داحتالا دض ةيملاع
 ةيميظنت ةطخو «عقاولا نع دعتبا يذلا ناوفنعلا نم ةلاح قلخت نأ تعاطتسا تامكارتلا
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 ملاعلا يف ىلوألا ةظحللا تناك امبرو .تاريجفتلا تثدحو اهتادرفم لك ًادج ةقيقد

 نأل 0 ةظحل يه « كحل 0 لك يف 0 رد ريغو يمالسإلا

 يف هترئاطب 0 نأ 0 دل ةيكريمألا ةدحتنملا 50 سيئر نأ «مالفألاو تايحرسملا

 اك ر يمأ نأ ىتح تك ريالا ةرادإلا بلغأ كلذكو ىفتخا لق سيئرلا بئان نأو «نطنشاو

 .نزولا مادعنا نم تاعاس وأ تاظحل ىف ترم

 لجأت رومألا :تاديو قلل لإ انو ةعاجشلاو نأقلا ىنعم نم قلطني حرف كانه ناك

 اهتمدقم يفو ىربكلا لودلاو ثلاغلا ملاعلا نيب قرفلا نألا :ةيعيبطلا ةيعقاولا اهفكرخ

 وأ ىربكلا لودلا نكلو ءاهمامأ طقسن ةلكشملا انهجاو اذإ ؛ثلاثلا ملاعلا يف اننأ ءاكريمأ

 فيك سردتو اهسردت تالكشملا تهجاو اذإ ,مدقتلا نومضم نع رظنلا ضغب ةمدقتملا

 ىلا اكريمأ ترداب دقفا .ثدح ام اذهو ءاهلالخ نم بسكم ربكأ ىلع لصحت نأ نكمي
 تءاج امبرو ,ةيكريمألا ملاعب لئاسو يف ايا ندال نب ناكو «نييمالسإلا ماهتا

 يف اني اننأل الطاب وأ ناك نخب ؛ىنعملا اذه دك وعل ةينمألا ريغو ةينمألا تايطعملا

 ءاهيف ةدعاقلا ميظنتو اهيف ندال نب نأل «ناتسناغفأ الإ كانه نكي ملو .نيناوقلا تاباسح
 ماظن عم اولماعتو ةيناتسكاب ةرادإب اهوعنص نيذلا لوالا اهتداس ىلع تدرمت نابلاط نالو

 را ندالا جب ةيلسعل تاضوافمو تاضوافم :مادص ماظن عم اولماعت امك ًامامت نابلاط
 اهنوكر حي يتلا بيلاسألا هاو كانه ةدوجوملا فورظلا ةعيبطب «نوفرعي مهو هتدعاق

 قلح لود اوعنقأف «حبذلل ًازهاج حبصأ ءادفلا شيك نإف كلذلو .نوضفريس مهنأ امل

 .ةيعافد اهنأ ةجحب برحلا ىف ةكراشملاب ىسلطألا ىلامش

 لرسول قوه نساك رمعأ نآو هيسصت» وتم هايلاظعنأ نتاعلت ليفي ناكأو
 ناتسناغفأ تلخد ول اكريمأ نأ فرعن انك انتكلو «يتايفوسلا داحتالا قرغ امك ناتسناغأ
 ةيوجلا ةيكريمألا ةدعاسملا عم ًايناغفأ ًاليصف لتاقي يناغفأ ليصف كانه نكي ملو اهدحو
 اوتاع نابناكت وصناع ةنافنألا نكل 4 لوهولا يف قرغت نأ وكمال فيولا نيكو

 برح ةهجاوم يف اهدحو نابلاط تيقبو نابلاط نم ناتسكاب تبحسنا مث .نيزهاج

 يذلا يروطسألا قطنملا اذه دض ةهجوم ةيملاعلا برحلا لازت الو .تطقسف ةيملاع

 .اهمجحب هيلع راصتنالا نوكيل هتيصخش مخضت نأ ءاهمالعإب ءاكريمأ تعاطتسا



 اه نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 مهنإف هب اوماق دق نويمالسإلا ءالؤه ناك اذإ لمعلا اذه نأ يه «ةركفلا ةصالخ نإ
 نأ تعاطتسا امل تارالودلا نم تار ايلملا تلذب ول ةمدخ اك ريمأ اومدخي نأ اوعاطتسا

 .اكريمأ اوطقسي نأ هيف اودارأ يذلا تقولا يف ف ءاهيلع لصحت

 ةنتفلا ءردل مالسإلا ىف لاتقلا
 قيمعلا يسايسلا ليلحتلا نع رظنلا ٌضغب .ةريثك ةلئسأ مامأ قيرطلا حتفي باوجلا ده

 ام وحن ىلع جتحي ندال نب نكلو .هطوقسلو ندال نب ةكرحل هانعمس يذلا ًادج

 كتحامس هتيّمس يذلا ةلزعلا هقف وه ءام هقفب جتحيو ؛ميركلا نآرقلاب ,مالسإلاب
 .«فلختلا هقف»

 عضوي يذلا ريبكلا ناونعلا نأ ًالوأ ظحالن اننإف «مالسإلا يف فنعلا هقف ىلإ انعجر اذإ
 ناونعلا اذه لعخاد ىلا ذفنن نأ اندرأ اذإو .لاتقلاو داهجلا ناونع وه .هقفلا اذه ةهجاو يف
 ةلأسملا نأ ينعي ام «مكنولتاقي نيذلا هللا ليبس يف اولتاقوؤ» :لوقت ةيآ كانه نأ دجن اننإف

 0 ا ا ا «سفنلا نع عافد ةلأسم
 ال ىتح مهولتاقوإ» .ةدهطضملا وأ ةمورحلا تائفلا لجأ نم لاتقلا اذه «نيفعضتسملاو

 تاحلطصملا مدختسن مل اذإ ةيرحلا ليبس يف لاتق «نيدلا نع ةنتف يأ «ةنتف نوكت
 نوكيوو» لتقلابو هاركإلاو طغضلاب مهنيد نع مهونتفيل ءالؤه كرحتي ال ىتح «ةئيدحلا

 ىنعمب لاتق ينآرقلا صنلا يف كانه سيل ًاذإ .هتيرح مالسإلا ذخأي ىتح هلل نيدلا
 ««ءاوس ىلع مهيلإ ذبناف ةنايخ موق نم ّنفاخت امإوإ» :لوقت ةيآ ًاضيأ كانهو .موجهلا

 مث .كيلع نومجهي فوس ًاموق نأب تايطعم كانه نأ دجت امدنع ينام لاق ادعو

 حنجاف ملسلل اوحنج نإوو» اننا رقت «نيدتعملا بحي ال هللا نإ اودتعت الوؤ» :ًأرقن

 لثمب اوبقاعف متبقاع نإوو» :هلثمب هدرت نأ كيلعف ناودعلا درت نأ ديرت امدنع ىتح .كاهل

 مكيلع ىدتعا نمفؤ» «©4نيرباصلل ريخ وهل متربص نئلوؤ» :لوقي مث هب متبقوع ام
 ةيصو يف ةقرشم ةروص يف هظحالن ام اذهو «#مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف

 نم تم انأ اذإ ءاورظنا» :لاق ذإ .مجلم نبا هبرض نأ دعب مالسلا هيلع يلع مامإلا

 :لوقي هللا لوسر تعمس ينإف «لجرلاب اولثمت الو ةبرضب ةبرض هوبرضاف هذه يتبرض
 .«روقعلا بلكلاب ولو ةلثملاو مكايإ

 رخآلا نضتحا مالسإلا
 ةلأسملا سردن امدنع .يناودع لاتق داهجلا موهفم يف كانه سيل هنأ مهفن كلذ لالخ نم



 ا١ا5ك سدقملاو سئدملا

 :ًارقن نحنو «ىراصنلاو دوهيلا تقولا كلذ يف رخألا ناك ءرخآلا ىلا مالسإلا ةرظن يف

 هب كرست الوادللا الإ دنت الأ مكتيبو اننيب ءاوس ةملك ىلا اولاعت باتكلا لهأ اي لقؤ#
 نإو هللا ةدحو يه ءءاوسلا ةملكلا .كهللا نود نم ًابابرأ ًاضعب انضعب ذختي الو ًاعيش
 .ناسنإل ابر ناسنإ نوكي ال نأ يأ «ةيناسنإلا ةدحوو «ةدحولا هذه ةعيبط يف انفلتخا
 ل ملو رخآلا نضتحا مالسإلا نأ ىلع لدن خيراتلاو .ءاقللا عقاوم ىلا اولاعت

 نيب لك ايجلاك ًامامث ؛دوهيلاو ىراصنلاو نيملسملا نيب لكاشم كانه تناك امبر .هركف

 ىراصتلاو دوهيلا نأ ليلدلاو .دوهيلا كلذكو «مهنيب اميف ىراصنلاو مهنيب اميف نيملسملا
 ناك امبر .نوملسملا شيعي امك نوشيعيو ؛خيراتلا لك يف ةيمالسإلا دالبلا يف نولازي ال

 ار .ةدايقلا ةركفب نونمؤي ال مهنأل ةدايقلا مسج يف اولخدي نأ يف ظفحت كانه

 نع نآرقلا ثدحتي انه ؛/اوكرشأ نيذلاو دوهيلا اونمآ نيذلل ةوادع سانلا دشأ ٌندجتل#
 اونمأ نيذلل ةدوم مهبرقأ ندجتلوإل :لوقي كلذلو مدر نك كدعو الو مهتيكو لس

 ددحي هنإ .©نوربكتسي ال مهن و ًانابهرو نيسيسق مهنم نأب كلذ ىراصن انإ اولاق نيذلا

 مل نيذلا نع هللا مكاهني 0 :شياعتلا ةلأسم ىلع زكري مث .ةيكولسلا ةيحان نم فقوملا

 اولمعت يأ «مهيلإ اوطِسْقُّتو مهوَرَبَت نأ مكرايد نم مكوجرخي ملو نيدلا يف مكولتاقي
 نيدلا يف مكولتاق نيذلا نع هللا مكاهني امنإ « نيطسقملا بحي هللا نإو» ؛لدعلاب مهعم

 كىلوأف مكنم مهّلوتي نمو مهوُلوَت نأ مكجارخإ ىلع اورهاظو مكرايد نم مكوجرخأو
 عقوم نم رخآلا عم ٍلماعتلا ةيضق يف ىتح ةلأسملا نآرقلا ددح ًاذإ .«نوملاظلا مه

 عم نينمؤملا ىلا برقألا مه ىراصنلا ربتعاف ءركفلا فالتحخا عقوم نم ال ناودعلا

 باتكلا لهأ اولداجت الوؤ» :اهانأرق يتلا ةيآلا يف ظحالن اننأ ىتحو ركفلا يف مهفالتخا
 مهعم لماعتت نأ كيلع نإف نوملظي امدنع «مهنم اوملظ نيذلا الإ نسحأ يه يتلاب الإ
 نسحأ يه يتلاب مهرواحف راوحلا نع نوثحبي نيذلا امأ ؛ملاظلا عم مولظملا لماعت

 .«نوملسم هل نحنو دحاو مكهلإو انهلإو مكيلإ لزنأو انيلإ لزنأ يذلاب انمآ اولوقوؤ»
 اولاعت اننيب ةكرتشم ًاضرأ كانه نإ كل لوقي يذلا يحلاصتلاو يشياعتلا قطنملا وه اذه

 .اهلالخ نم قلطننل

 يناسنإ هقف يمالسإإلا هقفلا

 ىلع عدو يناسنإ يحلاصت باطخ وه لب ايناود ًاياطع نمي يبالكإلا باطخلا اذإ

 نك ربمألا بعشلا نإ نولوقي مهنإ .لمعلا اذه لثمل هب اوجتحي نأ كفلوأ لواحي .رخآلا

 مالك اذه .ةرادإلا هذهل بئارضلا عفدي هنآل ةيلوؤسملا لمحتي ةيك زيمألا ةرادإلاك وه



 ١ نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 داع 3 0 5 هذه 000 مل 0 نإف كلذلو 0 ا

 مالسإلا يف ةيلوؤسملا ؛4 ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو :لوقت يتلا ةيآلا يف اهدجن ةطقن
 ءوض يفو ٠ .هتبارق تناك امهم رخآ ناسنإ ةميرج ًاناسنإ لمحت نأ كل زوجي ال .ةيدرف

 نأ انل و اك ااوإ تارزم عدلا د سا م

 اهب لبقي ال هنإ انلقو ,ةلأسملا هذه انركذأ نحن كلذلر .. دي ا

 ةدهب 0 ال 0 اة ةسايسلا ضراعن اننإو «نيد الو 0 3 3

 ىلا مرا ةلأسملا 0-05 يطل

 كبر ليبس ىلا عما ' الثمف ؛يناسنإ هقف وه يمالسالا هقفلا نإ .اهتبراحم ةليسولا
 نع لص ني ملعأ ره كانا نع يف 1 ياا

 يف هاركإ الإ» «4نينمؤم اونوكي ىتح سانلا هركت تنأفأ#» «#نيدتهملاب ملعأ وهو هليبس
 الوإ» :بولسألا يف ةيناسنإلا ةمق يف ةيآ أرقن مث ؛#يغلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا
 ّىلو هنأك ةوادع هنيبو كنيب يذلا اذإف نيسحلأ يه يتلاب عف ةدا ةئيسلا الو ةنسحلا يوتست

 :كل لوقي نآرقلا .«ميظع ظح وذ الإ اهاَّقلُي امو اوربص نيذلا الإ اهاَقلُي امو «ميمح
 هتباحر يف مالسإلا وه اذه .ءاقدصأ ىلإ كءادعأ هب لوحت يذلا بولسألاو ةليسولا عبت
 كل ريظن وأ نيدلا يف كل خأ امإ ءنافنص سانلا نإ) :لوقي (ع)يلع مامإلا .ةيناسنإل
 ءيش نع عفر الو هناز الإ ءيش ىلع عضو ام قفرلا نإ) :لوقي (ص)يبنلا ««قلخلا يف

 ةيكرح نع ًاضيأ رظنلا عطقب «ةديحولا ربيغتلا ةليسو وه فنعلا نأ ربتعي يذلا مهفلا أذ
 تلق انأ كلذلو «ةيناسنإلا هتباحر يف مالسإلا وه امك ًايمالسإ ًاهقف سيل «ةليسولا هذه
 مهل تلق «هباش امو :نلرصا مالسإلا نأو ةيمالسإلا ةيلوصألا نع نوثدحتي اوناك امدنع

 نآل «يبرغلا موهفملاب ايلوصأ سيل مالسإلا نإ .يمالسإلا عقاولل يبرغلا موهفملا اولقنت ال
 ةليسو فقنعلا رابتعا يناثلاو ءرخالا عاغلإ لوالا رصنعلا «نيرصنع ىلع موعت ةيلوصالا

 لهأ غلي مل هنأ ىرن «باتكلا لهأل مالسإلا باطخ أرقن امدنع نحنو .لمعلل ةديحو

 لقؤو (4نسحأ يه يتلاب مهلداجوو» (4نسحأ يه يتلاب عفداو» أرقن امدنعو «باتكلا



 3 سدقملاو سندملا

 ةيحارجلا ةيلمعلا لثمك مالسالا يف فنعلا .ًافنع دجن ال «نسحأ يه يتلا اولوقي يدابعل

 .فنعلا كيلع ضرفي نمل فنعلا .كتايح ضرملا ددهي .امدنع اهيلإ أجلت ىتلا

 ةقطنملا ىلإ فنعلا لخدأ ىنويهصلا لالتحالا

 تاعمتجم يلاب يفو يكريمأ ملظل ثلاثلا ملاعلا يف ةريثك تاعمتجم تضرعت طه
 وحن ىلع نكل «ةريبك ةيكرح نعو فنع نع ريبعتلا كانه ىرجو «ةينيتاللا اكريمأ
 ؟هاوس نود يمالسإلا ملاعلاب ةطبترم ةيفنعلا ةرهاظلا نأ نودقتعت الأ .فلتخم

 سردا بوعشلا ةيكرح ظحلت امدنع كلذل «يمالسإلا ثارتلا اذه مهيدل سيل كفلوأ
 لعجي ام «ثارتلا اذه مهف ةقيرط سردا مث ءاهنادجو يف شيعي يذلا ثارتلا تادرفم
 هترارحو هرتوت لكو ةيريخ يقتسيو ًاعطاخ نوكي دق يذلا مهفلا اذه طخ يف ةكرحلا

 اذهو هللا ليبس يف دهاجأ نأ ديرأ انأ .مالسإلاب «لصألاب «ةدعاقلاب هطابترا لالخ نم
 لعجت ةركف كانه ؟يموقلا فنعلا رسفن فيكو «يسكراملا فنعلا رسفن فيك .داهج

 ...خلإ رمدنو لتقن نأ بجي «ةيلامسأرلا ىلع ءاضقللو ةيعاطقإلا ءاغلإل كتيضق فنعلا
 :ةيطرلاو ةينرقلا :قاك ل عيناعأ نأ تاقتيملل دي اهعباتأ كيك علا ومالا ف
 اهبولسأ تذحأ تاكرللا هذه لك دبولسألاا يف جهنم يأ اهيذلا نكي مل. ةيمالسالاو
 لحخدأ يذلا نيطسلفل يليئارسإلا لالتحالا يف اهتيضرأ تدجوو ةيسكراملا نم يكرحلا
 ملاعلا كابرإ يف «ةيسايسلا ططخلا لالخ نمو لالتحالا اذه لالخ نم ةقطنملا ىلإ فنعلا
 «برغلاو قرشلا نيب ةدرابلا برحلا ةلأسم يف ءرخآ ىلإ بالقنا ىلإ بالقنا نم يبرعلا
 فيك كلذل .خلإ كانه نم ينطولاو انه نم يموقلا رصنعلا ليصافت اهيف تلخد يتلا
 يف اطيرلم لكم رن قسرا .هيف ًاقيرف مالسإلل نكي مل يذلا فنعلا اذه لك رسفن
 يسايسلا مالسإلا نآل «قارخلأ نيرخ يأ يف الو ؛نميلا برح يف الو «ةينانبللا برحلا

 فورظ لالخ نم هيلإ | اوأجل سانلا نأ رابتعاب «ةيراسيلا تارايتلا فعض دعب ةوقك لخد

 .ةطيحم ةيعوضوم

 يرصعلاو يديلقتلا نيب مالسإلا
 ةبقحلا دعب نّوكت يذلاو .رصاعملاو نهارلا مالسإلا ,كتحامس مالك نم اقالطنا ا

 وأ يرامعتسالا فنعلا ءاوس ,يبرغلا فنعلا فورظ يف ًاضيأ نّوكت «ةيرامعتسالا
 يردت ثيح نم ًاضيأ يه ةرصاعملا ةيمالسإلا تاكرحلا نأ ىرت الأ .يروثلا فنعلا
 ؟يرامعتسالاو يروثلا ,يبرغلا فنعلا اذه ةثيرو يردت ال وأ



 الجخ نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 وأ «ةيموق وأ ةيمالسإ تناك ءاوس ؛ةكرح يأ نأ يهو ءاهفرعن نأ بجي ةطقن كانه

 ءاهيلع نيمئاقلا ةينهذل ًاعبت اهتيحورو اهلئاسو بسحب شيعت ؛مومعلا ىلع ةيناملع
 ةيعيلط ةفاقث نوكلمي نويمالسإ كانهف ؛فلتخم ؛كرحتم ملاع وه يمالسإلا ملاعلاو

 كانه .ىضاملا ىف نوشيعي لب ةفاقثلا هذه نوكلمي ال نويمالسإ كانهو ءرصعلا نم برتقت

 اوؤاجو مهنايك لك قرتخي نأ فدعلا اذه عاطتساو فنعلا ةرود يف اودلو نويمالسإ
 نأ عيطتست ال اذهلو .سانلا ريثي ًاناونع نوكيل هتادرفمو هتفاقثل روصت ريغ نم مالسإلاب

 يف جذامن كانه نأ يف لاكشإ ال .جذامنلا لك لالخ نم يكرحلا مالسإلا ىلع مكحت

 فرطتلاو لادتعالا ةرابع مادختسا تحال 26 عماسع ةنيور كل مالسإلا

 ةيبرغلا ططخلا اهئارو نمو ةمظنألا نأ ةلكشملا نكلو .ةنزاوتمو - امهكالهتسال
 فرطتملا مالسإلا نم رثكأ يكرحلا لدتعملا مالسإلا نم يناعت تحبصأ ةيرابكتسالاو

 .ةيليئارسإلا ةقيرطلا سفنب

 ىمالسإإلا ةاسيلا تاكرح

 ؟لدتعملا رايتلا اذه نم ًالثم نومست نم
 اوشاع (...) ةلوقعملا ةلدتعملا طوطخلا نم نوربتعي اوحبصأ نيذلا نوملسملا ناوخالا ءالثم

 نم تقلطنا ىرخأ تائف مهنم تدلوو ؛«كلذ حص اذإ رصانلا دبع مايأ فنعلا نم ةلحرم
 تقلطنا تاهج كانه سيلأ .راسيلا لثم ًامامت ؛مهنع ًاديعب تراس اهنكل ناوخألا محر
 لثم كلذكو :اهنغ اديعب قلل ايدك ومالا" ضع ةجسك الا نين مكنغا ةناسملا خرم

 ىلع .رلته ةقيرط ىلع «عيمجلا قوف برعلا :تاينيعبرألا يف لوقن نكن ملأ ؛نييموقل
 نييمالسإلل نآلا لاجمل حسفُي ال هنأ ظحالن ءعوضوملا سردت امدنع ؛«ساسألا اذه
 جدت واعرب اركااو ءرصم يف ًالثمف .مهتيرح اوذخأي نأل نيلدتعل
 نع رظنلا ضغب) ةيسايس ةيؤر بزحلا اذه ىدل نوكي امدنع .يمالسإ ينيد بزحب

 ا ل ءاهئطخ وأ اهتحصو اهعم فالتخال
 لإ توق ني ال نم لك ًاملسم نوربتعي ال نييمالسإلا نأ ساسأ ىلع له ؟ماظنلا نمض

 يمدني ال نم نإ لوقي نييمالسإلا نم دحأ ال .ًاحيحص سيل اذه ؟مهتعامجو مهبزح
 يتلا لعفلا دودر نم ةلاح دجوأ ىنعملا اذه .املسم» سيل ينالقلا يمالسإلا بزحلا ىلإ

 ةيرطا تطعا لودلا هه مع نأ ولو لفشل ةيينح ةلاعم فيلا مكردخلا
 تناك 1 ئرحألا تاذحألا ةيردغ ساق ابك يرد هله ريفا نأ :كلواصو نسال
 .ةلكشم كانه



 ١/0 سدقملاو سندملا

 ةسامحلاو لقعلا نيب ذاقنإلا ةهبج
 ؟ةيرئازجلا ةبرجتلا ىلع قبطني اذه له ©

 لقع اهيف ةكرح تناك تقلطنا امدنع ذاقنإلا ةهبج نأ دجن ,ةيرئازجلا ةبرجتلا أرقن امدنع

 ةفاقث كلمت نكت مل اهنكل ؛ًايبعش ىدم ذخأت نأ تعاطتساو تقلطنا ؛ةسامح اهيفو

 نل :تاباختنالل ىلوألا ةرودلا يف مهزوف دعب اولوقي نأ يغيبطلا نم سيلف .ةيكر ح

 ءيسنرفلا - يكريمألا عارضلا لخدو ءالؤه دنيطا كلذ دعب مث .ةيرحلا ًادحأ يطعن

 رئازجلا يف نييمالسإلا ىلإ مسي اخ نقألا رعت ةثاملاب نينامث يف يرئازجلا شيجلا لخخدو

 مي تفظو تارباخلا نإ ىتح تارباخغلا لاتغأ نع وهو

 رئازجلا ةلأاس لازت الو «مالسإلا نم ًاكيش فرعي ال وهو اذن كاذ وأ اذه تعنصف

 0 .يمالسإ يأ طقف سيلو ؛ ملسم يأ اهيلع قفاوي ال يتلاو «لوقعماللا ةلأسم

 تاك اه ريظو ةيسنارفلا ءاروخأ :نصيصلا نك ءلصحي ام بجشنو ةلأسملا سردن

 .نويمالسإلا سيل لامعألا كلتب موقي نم نأ نع ثدحتت

 ركفلا يمحي ركفلا 0
 تاكرح دجوت نأل مالسإلا ةتفال تمت ةيناكمإ كانه نأ ءكتحامس «ىرت الأ

 ىلع ًانايحأ فرصتتف «ةيفنعلا تاعامجلا لكك فرصتتو عمتجما تاقالع لك صتمت

 يذؤي اذه نأ نودقتعت الأ .ءيش لك ىلع يدتعتو ءيش لك حيبتف ,يوايفام وحن

 وأ ةيمالسإ ةكرح لكو ,تاكرحلا هذهل يعقاو دوجو ةرم لك يف كانهف ,مالسإلا
 اهسفن ضرعتو ,عمتجملا اذه تاقالع ؛ىرخأب وأ ةروصب «صتقت ةيمالسإ ريغ
 مالسإلا عيطتسي له ؛ناحتمالا اذه اهيذؤي امبرو ءرطخ يئدبمو يرظن ناحتمال
 ؟تاسرامم اذكه لمحتي نأ هتيلاثمب

 يأو ءهيلإ نيمتنملا نم هسفن يمحي نأ عيطتسي ال ركف يأ نأ وهو «ريبك ناونع كانه
 نوناقلا ناسنإو ركفلا يمحي يذلا وه ركفلا ناسنإ .هسفن يمحي نأ عيطتسي ال نوناق
 ىتح عونتمو يفاقثلا هعونتب عونتم عمتجم يف اضن مالسإلا .نوناقلا يمحي يذلا وه

 انتاعمتجم ىلا ةبسنلاب اذام لأسن الو مالسإلا نع طقف ملكتن اذامل .ةيحورلا هتاردابمب

 نادلبلا ىف ىتح ةدوجوملا تايقرعلا «نيملسملا ريغ دنع ةدوجوملا ةيفئاطلا ؛ةيرئاشعلا

 اك حصا قبك «يسكراملا مكحلا لظ يف تشاع يتلا ايفالسوغوي لثم «ةرضحتملا
 ءميهافملا يوضوف خيرات «ُكبترم خيراتب لصتت تاعمتجم كانه .اذكهو ...نالا يه
 ىلع سانلا ءالؤه لك عمجت ةيسدنه ةيلمعب موقت نأ عيطتست ال اذهل .بيلاسألا يوضوف



 ١ابد نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 قي لك كادر

 اولخدي نأ نوديري نيذلا ةقيرطبو «ةنزاوتم ةقيرطب نوركفي نيذلا نيملسملل حمسُي ال
 تاهجلا يف ةوعتولا قمعلاو .مهل خمست ال ةمظنألا .نيرخآلا عم اونواعتيل عقارلا
 ءاغلإلاف .ًاضيأ ءاغلإلاو «سفانتلا ١ ةيلمع يف ةدوجوم ا تايساسحلا .مهل ععض ال ىرخألا

 نكت لا .هريغ ءاغلإ لواحي ةحاسلا كسمي قيرف لكو «نييمالسإلا ىلع ارصققم نمبل

 ًاذإ .ةيناملعلا ٍتارايتلا لخاد ىف ىتح ىاغلإ تايلمع تاينيتسلاو تاثنسيحللا يف كانه

 نسادقعلا نما اقذاطتا لي ناسا قيسعلا  ستملا» بلا ةيناشنإ همم اغلإلا ةياذع
 نييمالسإلل ةصرف طعُل .ةيفاصلا تاوصدلل لاجلا حسفنل لو كلدل .ةوقلاب ناسنإلا

 اذه عم ًاصوصخو «مهعم نواعتنو مهعجشن «حاتفنا ةلاح ةئملاب نوتس مهدنع نيذلا

 ضعب كانه تناك ولو رخآلا ىلع حتفني نأ لواحي يذلا ديدجلا يمالسإلا هجوتلا
 اينيمرأ عم نوكت نأ لواحتو «دنهلا عمو ءايسور عم نواعتت ثانع ةلربإ دع .تالقنحا
 ؛يقيقح عارص كانه عنا لحادلا يف .ةيعيشو ةيمالسإ ةلود يه يتلا ناجيبرذأ دض

 نأل ةةيئاس ريغ كانه وأ انه هييلاسألا نركت لق .ةيسايس ةايح كانه نأ ىلع للدي هنكل

 بعشلا اهيف سرامي يتلا ةيسايسلا 0 خيرات 3 يف ةبرحت لوأ هذه

 وه طخلا نكل «تايبلس كانه نوكت نأ يعيبطلا نم .كلذ ىلإ امو هءارآو هرودو هقوقح
 فاح طع

 بزح ؛نييعويشلا عم نويمالسإلا نواعتي نأب ًايدج ريكفتلا أدب يمالسإلا انعقاو يف نآلا
 نييعويشلا عم «تائفلا لك عم يقتلي «ماهفتسا تامالع نم هلوح راثي ام لكب «ألثم هللا
 ثحبت وأ انه ةطقن لجست امبر .ًاضيأ نييحيسملا رئاسو بئاتكلا عم ىتحو نييموقلا عمو
 ل دول ير يا ما ا سو يا

 كلذ حبصأ نآلا .يعويشلا عم يمالسإلا سلجي نأ لبقتت ةدعاقلا نكت مل ةيا
 يف نويموقلا لخد نآلا .ام ىنعكب ًارفاك اثم يموملا ناك يضاملا نرقلا ةيادب يف 0

 .لكلا تعمج ةينيطسلفلا ةيضقلاف .نييمالسإلا عم فلاحت

 تايبلسلا طاقتلا لواحت ال نأ «ةيناملعلا تارايتلا اهيف امب «تارايتلا لك ةيلوؤسم نإ

 .نيرخآلا تايبلس طاقتلا اولواحي ال نأ نييمالسإلا ىلع امك «مالسإلا اهب براحتل



 تايباجيإلا هذه لعل ءرخآلا تايباجيإ انم لك عجشيلو «تايباجيإلا ىلع ًاعيمج اوقتليل
 .ءاقل نكي مل اذإ مهافت ةجيتن ىلإ لوصولاو تايبلسلا يدافت ىلع اننيعت

 رخآلاب قثي ال انم لكو «ضعب هاجت انضعب ةيسفنلا تالاحلا شيعن لازن ال اننأ ةلكشملا

 «(متنفادت ال متفشاكت ول» :لوقي روهشم يوبن ثيدح اندنعو .ةيفخلا ةقطنملا نم فاخيو

 لوقيس هنإف نانبل يف يحيسم عم ملسم ملكت اذإ .ةيفخلا ةقطنملا نم نوفاخي سانلا نأل

 نأل ًادعتسم سيل هنأل ؛ةيبلس ةلاح هلعجي امع ثحبي «ينم ديري اذامو عبات وه نأ

 هب يقتلي نأو هقدصي

 ليلد ىلإ جاتحي راكنإلا
 ًانيد هسفن ربتعي مالسإلا .اهتلءاسم بعصت تاقلطم كانه «ينيدلا ركفلا يف 0

 لباق مكيأرب وه له .هبناوج فلتخم نم عمتجماب طيحي نأ لواحيو ءايندو

 نيقيلا ضفرو كشلا أدبمب لوبقلاو ةلئسألا حرط عمو رصعلا عم فيكتللو رّوطتلل
 ؟قلطللا

 ىف تاسدقم ال نأ ةيكريمألا ةعماجلا يف يتارضاحم ضعب يف اهتحرط يتلا ءايشألا نم

 راوحلا ؛راوحلا باتك وه نآرقلاو «ةكئالملا رواح امك سيلبإ رواح هللا نإ تلق .راوحلا

 بلص يف رمأ وه راوحلاف كلذل ...نيقفانملا عم «ىراصنلا عم «دوهيلا عم ءنيكرشملا عم
 ةيناث ةهج نمو «ةهج نم اذه .(نارقلا ىف راوحلا» وه باتك يدنع .ةيناسنإلا ةديقعلا

 هءاج هنأ «(ع)قداصلا مامإلا «تيبلا لهأ ةمئأ دحأ نع يورن نحن .ًارقك سيل كشلا
 اذإ رفكي امنإ» :مامإلا بقع مث .. .هللا لوسر يفو هللا يف كش لجر :هل لاق صخش

 تيدح' فاس اضيأ. ,ارفاك ريت ال نيقبلا رحبت : كشلا ةكرح يف ًارئاس ماد امف .(دحج
 ىف ءاذه نم رثكأ .«اورفكي مل ءاودحجي ملو اوفقو اولهج اذإ سانلا نأ نلت لوقت وخأ

 رواج علا ةليشولا ةلسلا رابعا ساسأ ىلع مئاق جهنم وه راوحلا جهنم ينآرقلا صنلا
 ئسلا قطيم له «نيبم لالض يف وأ ئده ىلعل مكايإ وأ انإوو» :هبحاص رواخملا اهب

 نوكأ دق ينإ هل لاقف راوحلا ىلإ رخآلا بدعجي نأ دارآ هنكلو ءاكاش سيل وه هتاسلو

 لجأ نم نواعتنلف اننيب ةعئاض ةقيقح كانه أذإ .تنأ كلذكو لالض ىف وأ ىده ىلع

 و كيلا

 ةحلاب نيعبس ةبسنب أطح ىلع تنأ كنأب قبسم ضرف كانه سيل يمالسإلا راوحلا يف



 لاضو نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 لمتحي باوص يبأرو «باوصلا لمتحي أطخ كيأر :وأ ,ةكملاب نيثالث ةبسنب ىده ىلعو
 كشت نأ كيلع .رفكلل ًارهظم سيل كشلا نإف كلذل .«مكايإ وأ انإوإ» 0

 بيبحو ةورم ميرك مهنم نيفقثم عم ةسلج يف موي تاذ تنك .ةقيقحلا ىلإ لصتل
 هللا دوجو مدعب مسحي داحلإلا نال ءدحلم كانه سيل :مهل تلق ءامهريغو قداص
 «ليلد ىلإ جاتحي مزاجلا مساحلا يفنلا نآل هللا دوجو مدع ىلع ليلدلا مايق بجي نكلو

 ؟ًادوجوم سيل هللا نإ لوقت نأ عيطتست ىتم .ليلد ىلإ جاتحي مزاجلا تابثإلا نأ امك
 ىلإ دعص امدنع لاق يذلا نيراغاغ لثم .هدجت الو هايافخ لكب هلك نوكلا ىرت امدنع
 ىللا دوجو ىلع ليلدلا يدنع تبثي مل :ملسم ريغ صخش لوقي دق .هللا زا :ءاضفلا

 .مدعلا ىلع ليلد كدنع سيل نكلو

 .كانه الو انه ال مساح ليلد اندنع سيل ط»
 اسر نوكت نأ كليلغو كتاع ىف دنجم الآ كيف" كلذك رمألا ناك اذا

 بوسأب نولّباقيف ديز وبأ دماح رصن لثم ؛ناميإ نعو «نوثحبي نم كانه نكل »©
 ...ديدهتلاو ريفكتلا

 عوضوم يف ىتح «بولسألا اذه ىلع قفاوأ ال ينأ «بعشلا» ةديرج يف ةرم تبتك
 :ةرشنت هديطظما ةقكيت هنيرح رعالا ركفلا طعأ +زاغش ئدتغ: انآ ..ىدكز نامل

 ةفاك سانلل ةوعد مالسإلا
 ...ملسملا ريغو ملسملل ةهجوم ةوعد مالسإلا نأ ركفن نأ ًاذِإ عيطتسن ط»
 هللا لوسر ناك اذإف «ًاعيمج مكيلإ هللا لوسر ينإ سانلا اهيأ ايإ» :نآرقلا لوقي امدنع

 نأ ديرأ يب نمآ نم «نمؤي ال نمو يب نمؤي نم مهنم كانه نأب سانلا لك بطاخي
 امامت «ةفلتخم ةقيرطب هعم لماعتأ يب نمؤي ال يذلاو ءهيلع ناميإلا تايلوؤسم لك قبطأ

 ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف مكبر نم قحلا لقوو» :ينآرقلا صنل لاو .رخآ ركف يأك
 يتلا تاماهتالا انل دّلخخ يذلا نم ؛مالسإلا يف ةداطلا قرن عونلا اذه عم .«رفكيلف
 دري مل «(نونجم» هنع نولوقي 0 امدنع هنأ ىتح ؛هلقع يف ىتح يبنلا ىلإ تهجو

 هرسفي ام اذهو «ميلسلا ريكفتل لااا يدؤي يذلا جهنملا ىلع مهلدي 0

 اوركفتت مث ىدارفو ىنثم هلل اوموقت نأ ةدحاوب مكظعأ امنإ لقإلل :يعمجلا لقعلاب مهضعب
 هلقع ناسنإلل يغلي يذلا يلاعفنالا وجلا اذه نع اولصفنا «#ةّنج نم 0 ام



 4 دقو نمثاملا

 ىلإ نولصت فوسو يتاملكو يبولسأ يف ذاوركفو «نينثا نينثا هادو ادخلاو ارقرفتو

 .جهنملا ىلع مهلدي ناك .ةجيتتلا

 «بذاك :هلقع يف يبنلا مهتت تناك يتلا تاماهتالا لايجألل نآرقلا مدقي امدنع

 مهنأ ملعن دقلوإ «اليصأو ةركب هيلع ىلمت يهف اهبتتكا نيلوألا ريطاسأإل «نهاك «رحاس

 0 اذهو (اريحب نودصقي) يمجعأ هيلإ نودحلي يذلا ناسل «رشب هنعلعت امنإ نولوقي

 .ةينالقعلا ةقيرطلاب قلطني نأ لواحي هنإف «نيبم يبرع

 ةيلاقتنا ةلحرم يف يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا
 نأ ,ناتسناغفأ يف ىرج امو قارعلا يف ىرج ام اهذخأن يتلا سوردلا نم ودبي _

 وأ ام ةلوطبب نكمملا نم ةموعلا رصع يف هنأب مهوتي لاز ام ًايراحتنأ ايعو كانه
 اذه نأ ليختن نأ عيطتسنو .ملاعلا ةيزه يه اكريمأ ةميزهف ءملاعلا ةيزه ةيسورف

 ال ةلكشم كانه نأب روعشلاو ءام وحن ىلع سأيلا كولس وه يراحتنالا كولسلا

 «يكرحلا لاضنلا يف ءيدرفلا لاضنلا يف يراحتنا كولس ًاضيأ كانه .اهل لح
 نايكلا راحتنا وه ,رخآ ام راحتناب ددهيو ءًادئاس حبصي بولسألا اذه داكيو
 ال نكلو ؛تافرع رساي سيئرلا نم كتحامس فقوم نع رظنلا ضغب ,ينيطسلفلا
 .دحأل ديفم رمأ ينيطسلفلا نايكلا ءاهتنا نأ ىلع قالطإلا ىلع لدي ءيش

 ةقيرطلا هذهب ركفي يذلا قيرفلا نإف .هلكب عمتجملا انسرد اذإ .ةروصلا نم بناج اذه

 بناجلا يف تاظفحتلا عم «ةملوعلا ىلع حتفني نيفقثملا نم قيرف ًالثم كانه «اريبك سيل

 .مهريغو راجتلا لثم نيفقثملا ريغ نم قيرف كانهو «يفاقثلا

 انهو سايلاو ةطايسالا نم ةلاش ابلاغ دلري اعادهو»ءانلاعل ترعلا ةوامم اتاسع] كانه
 ءاكريمأ ىف راحتنالا ةرهاظ رسفن فيكف الإو «ءىسايسلا ىوتسملا ىلع طقف هظحلن ال

 يناس نا يق الخز نوعتيو فاس" ور اههجب لمؤلفو بتالط ةيصق ردقلا يك
 ةرصتقم تسيل ةلاحلا هذه ؟ادنلريإ يف ثدحي امو ارسيوس يف ثدح ام رسفن فيك
 ةلاح لك نإ لب ءهدحو قرشلا ةلاح وأ مالسإلا ةلاح تسيل يهو «نيعم عمتجم ىلع

 رعشتو اهتاسايسو اهداصتقا يفو اهرعاشمو اهسيساحأ يفو اهركف يف رصاحت ةيناسنإ
 يف «رتوتلا ةلاح يقبن نأ ىلا جاتحن دق ةلاحلا هذه يف .لعفلا ىلع ةرداق تسيل اهنأب
 وه: نوعلا :تولل' كلذ: يتعمق ردوتلا طفي نأ وردت كتألا لاغريغ وأ ةينطتلفلا ةلانطا



 ١ امه نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 دق رتوتلا نومضم ؛معن .ةكرحتم ةيويح ةقاط ىلإ | كلوحت نأ نكمي يتلا ةلاح ا نع ةرابع
 نم ريثكلا اندنع نأل «ةيلاقتنا ةرتف يف يمالسإلاو يبرعلا انملاع يف رمث نحن .ًأطخ نوكي
 اهلعجي نأ عيطتسي يذلا خانملا دجت ال كنكلو «ةيعقاوو ةفاقثو ًاركف كلمت يتلا تاقاطلا
 ل .اهب طيرفتلا نكمي الو ملاعلا تلخد ءالثم « «ةينيطسلفلا ةيضقلاف .لماكتت

 يف بساكملا نم ردق ربكأ ىلع لصحت نأ دعب الإ ةقطنملا لود نم ةلود ىلإ لوحتت نأ
 ال ةيوستاللا نأل «ةيوستلاو لحلاب ةينعم اهلعجي ام اذهو .اهجراخو نيطسلف لخاد
 فورظلاو ةيلودلا تاريغتملا نم ذخأت اهنأ اهديفي نكل ؛لبقتسملا يف ءيش يف اهديفت
 :ةسكتان وكف ام ةيسسكت ولعل

 ملاع يف ةيروطسأ نوكت داكت يتلا حورلا هذه لك عم «ةينيطسلفلا ةيضقلا يف ةلكشملا

 يف كرحتي فدعلا نأ ةلكشملا .قيسنتلا ةلكشم يه .داهجلاو تابثلاو دومصلاو ربصلا

 تاباسحلا اهل يرجت نأ بجي «ةروثلا ةلاح يف ىتح «ةيركسع ةيلمع يأ .يبابض هاجتا
 ىلع ةرطيسلا كلمت يتلا تاهجلا نأ ,كانه ةدوجوم نوكت دق دق يتلا ةلكشملا .ةيسايسلا

 .ةيديلقت ةينهذ شيعي اهضعبو «ةروثلا ةينهذ شيعي اهضعب «ينيطسلفلا عقاولا

 ةيروثلاو ةيديلقتلا ةينهذلا نيب
 راصحلا نأ سنت ال مث .ةيروث ةينهذو ةسايسلا يف ةيديلقت ةينهذ نيب عمجلا يه ةلكشملا
 نأ ...ةيناثلا اكريمأ برح اهتيمس انأو «ةيملاعلا برحلا هذه ىف «ةلحرملا هذه ىف ىلودلا
 هذه تناك اذ[ اضوضتخ مرخ كلك حلا: كاكرتلا زك لققتنأ قلع لمعت نآلا اكرينأ
 نرخ لاعلا تويعلاب كدحعت المكي اناةعو+ :ةيكلصإ ةنتلقح ةلاج نع قل ةرقلا
 ال نأ ىلع لعل ةقلتاربت) ةيكرمما يحيا ردنا كانه فأل ىلا كرو دايو جباسح
 ...ةيكريمألا حلاصملاب رضت فوس يبرعلا ملاعلا يف ءايوقألل ناكم كانه نوكي

 انثدحت .ةيرصيقلا ةدالولا تالاح هبشي ملاعلا اذه لك نإ لوقأ انأف ,مؤاشت يدنع سيل
 لك نأ دقتعأو «نمألاب هروعش يكريمألا دقف لباقملا يف نكلو (ثدح ام تايبلس نع

 ضعب ىلإ لصت لصت نأ عيطتست دق ا

 ام سرشأ نم لعف دودر جتنت بوح اهنكلو باهرإلا رم زولك ةريصاعوتا ىف ماعلا
 ةيباهرإ اهنومسي يتلا تامظنملا نأ فرعن نحنو ءأرهق عقاولا ديزت فوس اهنأل 0
 .خانملا اذه لثم يف دلوت ءفنعلا تامظنمو



 ١ا/ك سدقملاو سنئدملا

 سردن نأ بجي .اهطقتلن نأو اهسردن نأ نم دب ال «تايباجيإلا ضعب كانه نأ دقتعأ

 رصانعو باطخلا يف هبولسأ ةيحان نمو «ةيسفن ةيحان نم «ندال نب ةيصخشو «نابلاط

 ةيسايسو ةيعامتجاو ةيسفن تاسارد ىلإ جاتحت يتلا ءايشألا نأ انتلكشم .هتيصخش

 .دييأتلاو ضفرلا ةيلمع يف اهكلهتسن نأ لواحن

 ةقهارملا نس يف يكرحلا مالسإلا
 اهلعجيو ةيمالسإلا ةهجاوملا ثّدحي نأ يف يكرحلا مالسإلا ىلع لّرعي ناك
 اذهب اذإو «ءلبقتسملل ًالولح كلمي هنأ ىلع نهربي نأ ًايناثو ؛لقعلا ىلإ برقأ

 يأ اهيف سيل ,ةديقعو ًاماظن «ةينيلاتس» بازحأ ىلإ لوحتي يكرحلا مالسإلا

 يكرحلا مالسإلا اذه لوحت دقو .يركف رجحتو يدئاقع دومج لب (..) ديدجت
 اذه ببسب امبر تطقس يتلا ةيدئاقعلا ةمظنألا رارغ ىلع ةيجولويديأ ةمظنأ ىلإ
 ...ةومجلا

 هلثمت دق يكرحلا مالسإلا .ةيمالسإلا بازحألا مالسإ وه يكرحلا مالسإلا نأ دقتعأ ال

 ءاهلمع بولسأ يفو اهريكفت ةقيرط يف مالسإلا ةيكرح شيعت ةيمالسإ تايصخش
 ىوتسم ىلع ىتح .ةيكرح ةيعيلط تايصخش يمالسإلا ملاعلا يف اندنع نأ دقتعأو

 , يانا ةيملا وج فلات ةيليألا و" يناذجألا

 .دعب جضني ملو «ةقهارملا نس يف لازي ال يكرحلا مالسإلا نأ ةقيقح لمهن ال نأ انيلع

 تامدصلا لعفب تايباجيإلا 3 براجتو ليوط تقو ىلإ جاتحي هنأ دقتعأ انأو

 .عارصلا تاحاس يف لوخدلاو عقاولل قيمعلا يعولا لعفبو تاريغتملاو

 ؟مكتاحورطل نييكرحلا نإ با نع علا حايترا م10 مكلفا اطر 9

 5 ا رك ملح يرت املك كلدأل 0 0

 .ةايحلا يف هريثأت كرتي نأ عيطتسي ال ؛نيضراعملا

 يعيشلا ملحلا

 سّجوتي هنأك ادب نينسلا تائم لالخ هنأ ظحالن ؛يعيشلا خيراتلا ىلا رظنن امدنع 8

 ةرورضلاب هل سيل ىلمع عقاو لإ ىدأ سجوتلا اذهو (ةسايسلا نمو ةلودلا نم



 نفي نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 .ةيسايسلا ةسرامملاو ةينيدلا ةسرامملا نيب ام وحن ىلع لصف كلذو .يرظن ساسأ
 قرغلا نأ كتحامس ىرت الأ .ملحلا ىلع ةردقلا ةعيشلا كلتما امبر ببسلا اذهلو
 نأ نم عيشتلا عنم ىلإ يدؤيو ؛ةهج نم ملحلا اذه ةراسخ ىلإ يدؤي ةسايسلا يف
 ةهج نم نيفعضتسملا لكو نيدهطضملا لكل ةعساو ةميخ وأ ةعساو ةءابع نوكي
 ؟ةيناث

 ىلإ رظنيو «ةلودلا ةيعرشال نزتخي يعيشلا ركفلا نأل ؟ةلودلا نع ةعيشلا لصفنا اذال
 ةروث ًالثم .نيحتفنم ةعيشلا ناك هتاذ تقولا يف نكلو «روجلا ماكح مهنأ ىلع ماكحلا
 نيذلا نيينامثعلا ةحلصمل ةيمسر ةيحان نمو ءزيلكنإلا دض تناك «قارعلا يف نيرشعلا

 يعيش حاتفنا كانه .ًالثم ةينيطسلفلا ةيضقلا عم ةعيشلا فقو أضيأ .ةعيشلا اودهطضا
 بصعتلا رشنت نأ لواحت ةيلازعنا ىوق ينأتو .رزجو دم نيب يشمي ناك نإو دوجوم
 ةيعيشلا ة ةديقعلا يف 6 «يعيشلا ملحلا امأ .مهيلع حتفنت نأ لواحت تائف كانهو مهدض

 يملاعلا لدعلا ؛هأروجو ًاملظ تنام امك ًالدعو ًاطسق ضرألا المير رظتنملا يدهملا ةديقع

 ئيهن نأ بجي نأب «يكرحلا ركفلا قيرط ذحخأي نآلا ركفلا اذه .يملاعلا ملظلا مامأ

 لدعلا ةلاسر ىنبتنو «كانه لدعلا ةلودو انه لدعلا ةلود عنصنف «رظتنملا مامإلل فورظلا
 كرحتلا اذهو .ملاعلا يف ملظلا اياضق دضو لدعلا اياضق لك عم فقنو «ملاعلا يف
 .ملحلا قيرط يف ريسلاو ملحلا ديكأت ةهج نم كرحتي هعقاوم ضعب يف يعيشلا

 ؟بزح لك نمو ةلود لك نم كتحامس سجوتت الأ ©
 بلك ةفيجب رم امدنع مالسلا هيلع حيسملا ديسلا نع ذخآ .تايباجيإلا ىلإ رظنأ انأ ءال

 نإ فص هناتسا فايز دا اه: ىسع لاقف ل هذه ل :هعم 0 لاقف

 ناسنإلل يحوت ىتح هللا اهقلخ موجنلا هذه نأ اهيف ركفأ نكلو اهظفحأ ال ةديصق يل
 ريشتل عمجتت هذه رونلا طاقنو «رون طاقن لمحي مالظ لك «قلطم مالظ كانه سيل هنأب
 ًادحأ عمسأ مل ينكلو «(ليل اي) نونغي تاعاس نوتغملا ىقبي يبرعلا املاع يف .رجفلا ىلإ
 ...رجف اي :لوقي
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 ةينيطسلفلا ةيضفقلا

 نيملسملاو برعلا نادجو ْق

 لازت الف ءدعب ًالوصف هتنت مل اهنكلو ءًاطاوشأو لحارم تعطق ةديدجلا برحلا

 نيب ةقالعلاو باهرإلا موهفم اهلقأ سيل «ةريبك ةيلدج لئاسم حرطت برحلا
 هتدجوأ يذلا عضولا لالغتسال ةحضاو تالواحم كانهو «برغلاو قرشلا

 ذيعاوق نظرفو ةعواقملا ىلع نيثأعلا لجأ نم لرليأ نم رشع يداحلا تادنحا

 .يليئارسإلا 5 يبرعلا عارصلا يف ةبعلل ةديدج

 دمحم ديسلا ةمالعلا يمالسإلا عجرملا ةحامس «توريب نم ةقلحلا هذه فيض

 سيئر يريدشلا ىكرت ضايرلا نم ةقلحلا هذه انكراشيسو .هللا لضف نيسح

 باهولا دبع قيقا ندنل ىف انعم انهو «ةيدوعسلا «ضايرلا» ةديرج ريرحت

  :ةقايحلاو ةنيرج ريرحت سيئر بئان ناخردب

 ىنعدو ىللا لضف دكسلا عجرم ا ةحامس اموت «عيمجلا ةكراشمل اك

 :كيلع ًارشابم ًالاؤس مرطأ ديما ةعامتب

 ١1/١7/54 2348© عم زفلتم ءاقل يف عجرملا ةحامس



 امة سدقملاو سندملا

 يمالسإلاو يبرعلا نيملعلاب تّرضَأ لوليأ ١١ تايلمع
 ؟يضاملا لوليأ نم رشع يداحلا يف ثدح ام يف مكيأر حوضوب عمسن نأ ديرن

 لقع هلبقي ال هنإ تلقو «لمعلا اذه ركنتسا نم لوأ تنك دقل ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وأ تارئاطلا يف نوبكري اوناك نيذلا سانلا ءالؤه لتق بجشن اننأل «؛نيد الو عرش الو

 ا ةكردمألا ةيناتتيبلل انتضراعم نأل . .كلذ ىلإ ام وأ يملاعلا ةراجتلا زكرم يف نودجاوتي

 كلذلو ءةيكريمألا ةسايسلاب مهل ةقالع ال سانأ دض يريجفت لمع يأب موقن نأ انل زيجت

 نيذلا هب ركفي ام تايفلخ نع رظنلا عطقب ءايداهشتسا سيلو أ ايراحبتنا لمعلا اذه انربتعا

 هب اوماق

 رخآ بولسأ كانه نكي مل هنإ :نولوقي «مهءارو فقي نم وأ تايلمعلا هذهب

 اذالو 9؟هب اوماق ام ىلع مهمولن اذاملف ءاكر يمأ عم وأ ؛عوضوملا اذه عم يطاعتلل

 جرخما وه اذه ناك ءرخآب وأ لكشب نولوقي مهنإو ؟طقف ًاراحتنا مهلمع ربتعن

 ؟مكيأر امف ف ءديحولا

 حنمي نأ عاطتسا دق لمعلا اذه لثم نأل ,ئطاخ لكشلا اذهب رومألا ميدقت نأ دقتعن اننإ
 اهذيفنت عطتست مل يتلا ةيسايسلا اهططخ نم ريثكلا ذيفنت هعم كلمت ًايملاع ًادادتما اكر يمأ

 نوملسملا ةاعدلا اهيف كرحتي يتلا ةحاسلا قّيضي نأ عاطتسا هنأ امك «ةيداعلا تالاحلا يف
 مرتحي يذلا «يراضحلا مالسإلاب نييبرغلا ىلع حاتفنالا لالخ نم «برغلا دالب يف

 اقيرف لتقن نأ ةلأسم نأ دقتعن اننإ .ريخلا ليبس ىف هتاقاط لك كرحيو ناسنإلا ةيناسنإ
 ال يتلا ةيكريمألا ةسايسلا ىلع ضارتعالل ةححلملا برحلا يه تسيل برح يف سانلا نم

 .هيلع قفاوي مالسإلا نأ دقتعن ال رمأ ءاهيف مهل لخد

 ببسب برعلا ىلعو نيملسملا ىلع عقو يذلا ررضلا نأ  مكتحامس  ربتعت له
 ؟اهلاصيإ لوليأ تايلمع تلواح ىتلا ةلاسرلا نم ربكأ ناك لوليأ ثادحأ

 تريلا لهدف لع كيريضا تايد اي طخ لولتك اك ربل نأكل «كلذ دكؤأ يننإ
 ملاعلا ىف اهتسايس نوضراعي نيذلا لك قحالت نأو ثداحلا اذه ةيلوؤسم نيملسملاو
 ا كانه نكي مل ول ىتح «باهرإلا ةبراحم ةجح تحت يمالسإلاو يبرعلا

 ةيداهجلا تاكرحلا مجرت يكل ةصرفلا هذهل اكريمأ لالغتسا انظحال اننإ مث .باهرإلاب



 ١مأ نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 نيب قرفت ال اهنأ ةّرم نم رثكأ تنلعأ دقو ؛باهرإلا ةمهتب نيطسلفو نانبل يف ةيررحتل
 اهنأ ىتح ,كلذ لبق هقّوست نأ اكريمأ عطتست مل ام اذهو «باهرإلا نيبو ةمواقمل
 داقالا فلل ترش ايدو: نيايح دنع اريخأ اهففوم ىلإ بلع نأ تعاطتم
 تلد ايسور نأ ىتحو :يكريمألا فقوملا نم ًانازتا رثكأ فقوم هل ناك يذلا يبوروأل
 .ةينيطسلفلا ةلأسملا يف يكريمألا طخل

 ملاعلا يف فطخلا عاونأ لك ركنتسأ
 - متكحامس تمهناو ,تانينامثلا يف هللا بزحل ًادشرم تنك كنإ ًامئاد ليق 5

 امف «نانبل يف بناجألا دض تايلمعو ؛بناجألا فطخخ تايلمع ىلع فارشإلاب
 ةيبرغلاو ةيكريمألا حلاصملا فدهتست يتلا تايلمعلا نم مكفقومو مكحيضوت وه
 ؟تاينينامثلا لالخ ثدح امو ؛ماع لكشب

 هللا يرش ةعيظم ةفيفو لل فنيعلاعلا تارا فاردع تالكا يننإف ةيدشرملا ةلايسم" انمأ
 ةيمالسإلا بازحألا لك عم انأف ءقلطلا ءاوهلا يف كرحتأ يننأل ءرخآ بزح يأب وأ
 .يمالسإ بزح يأ نم م تسللو

 يراكفأ ىلع ىبرت ًاليج يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يفو نانبل يف ليجلا اذه ناك دقل
 نم ليجلا اذه هب ذخأ ام يف ةيميظنت ةفص يل نكي مل نكلو «يتافلؤمو يبتكو

 هنإف «ةلحرملا كلت يف ةفاحصلا فيشرأ عجاري نم نإف «بناجألا فطخ ةلأسم امأ
 انك «يتاجألا قطخ تركسسا دقل متاع ا ركلات نه نرغب
 تلصح يتلا فطخلا تايلمع تركدتساو «ضعبلا مهضعبل نيينانبللا فطخ تركنتس

 هب ماق ام ىتح كانه ثدحي امو ءالب نب ةرئاط دضو «ةكرب نب يدهملا دض اسنرف يف
 ةيلمعب موقن نأ انل زوجي ال هنأ ىرأ يننأل ,مهموصخو مهئادعأ ضعبل فطخ نم دوهيل
 ال هنإةايلقز ةنضنلاو تارئاظلا قط ان ركتديا اذكشو ةيئاستإ تنميل اهنأل نطيل
 امأ .هلك ناسنإلا كلم اهنأل ملاعلا يف لقنلا لئاسول ضرعتن نأ ريثأت يأ تحت زوجي
 نآل ءاهيلع دري نأ نم فخسأ اهنأب كاذنآ اهيلع تقلع دّقف زنيرام اب ىتقالع ةلأسم
 فرعي الو «دوويلوه: مالفأ دهاشم ىف الإ كرختت آل ةقيرط- ىف اهيف  تضرع: ىلا ةقيرطلا
 ْ :اهتاورمم" نو ةدوقس يأ يورعلا جلاعلا



 ١م سدقملاو سندملا

 مالعإلا اهفقلتو «ةيبزحلا ةينانبللا ةيلحملا تارباخملا ضعب لبق نم تّسد ةلأسم اهنإ

 هنإ اهتقو يف تلق دقو «كلذب ةقالع يل سيل هنأ دكؤأ هنأ عيطتسأ يننإ .كاذنآ يكريمألا

 .اهدرن الو ةمقت هيعلن ال فرش

 باهرإلاو داهجلا نيب
 .ضايرلا نم يريدسلا يكرت ذاتسألا نم ىلوألا ةلخادملا ا

 ةبسنلاب فقوملا حيضوتل فاك وه ديسلا ةحامس هلاق ام ّنأ دقتعت له ١
 ؟ماع لكشب تايلمعلل ةبسنلابو ؛لوليأ ١١ ثادحأ وهو ؛لوألا عوضوملل
 قلعتي امب « ؛ىلوألا ةيئرجلا ٌصخي ام يف هتحامس لأسأ نأ ديرأ ةقيقحلا يف

 نيملاعلاب طيحت ةريطخخو ؛ ةعشب جئاتن ىلإ لمعلا ىّذأ ثيح «لوليأ ثادحأب

 وه يلاؤسو .هتحامس دافأ املثم يمالسإلاو يبرعلا
 تاهجاو دوجو نم 5 ملاعلا يف غارفلا نأ ديسلا ةحامس دقتعي الأ

 ءوشن ىلإ ىّذأ يذلا وه ةدايقلا ىلع ةرداق ميهافملا ةثيدحو ةرثؤم ةينيد

 لامعأ ىلإ هتلّؤحو داهجلا موهفم ىتح ترّيغ يتلا فرطتلا تاعامج
 ؟ةيباهرإ

 يفو هتينهذ يف هرصع م نأب «ةرصاعملا سح شيعي نأ مالسإلا ىلإ ةيعادلا ىلع
 ل او 0 د

 ل

 مهف لالخ نم كرحنت ةزهجأ يمالسإلا ملاعلا يف انل نوكي نأ ىلإ وعدن نحن كلذل
 كلذ نإ راقتفالاو «هفادهأو هلئاسو لكو ٍمتلاصأو هتباحر يف مالسإلا ىلع عمم ليصأ

 تاعفلا هذه تناك امبرو .كرحتلاو بيلاسألاو ميهافملا يف ىضوفلا هذه بجوأ يذلا وه
 ىلع اننا ا اهل نأل «ةيميلقإلا 3 ةيلودلا ةيسايسلا رواحملا ضعب نم معد لحم

 كانه لمعواابه معي سانلا نعافم هيدنع كح ياا

 درجم اهلعجن ال نأو «تاسسؤملا هذه ليصأت ىلإ وعدأ تاسسؤملا نع ثدحتأ امدنع ىننإ
 هئاملعب يمالسإلا ملاعلا تاسسؤم تاسسوؤملا نوكت نأ .ماظنلا كاذو ماظنلا اذهل شماه

 رصعلا يف دجتسي ام يف ةيمالسإلا ميهافملا ليصأت ساسأ ىلع اولمعيل ؛هيركفمو هيفقثمو
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 يف قيبطتلاو اهتلاصأ يف ةيرظنلا نيب نزاون نأ عيطتسن ىتح ؛عاضوأ نمو تايّدحت نم
 .هتيعقاو

 هنأ (ص)هلوسر نع نآرقلا يف لزنأ امدنع ىلاعت هللا نأ ةرم نم رثكأ تئدحت دقلو
 قيبطتلا طخ يه ةمكحلاو ةيرظنلا طخ وه باتكلا نإ تلق «ةمكحلاو باتكلا مهملعي
 مهفنل قيبطتلاو ةيرظنلا ةفاقث كلمت نأ يمالسإلا هيجوتلا ةيلوؤسم لمحتن امدنع انل ٌدبالو
 .كانه عقاولا لك مهفنو « «ملاعلا

 ؟لوليأ ١٠١ تاريجفت نع لوؤسملا نم
 :ندنل يف «ةايحلا» ريرحت بئان ناخردب باهولا دبع ليمزلا نم ةلخادم 8

 ٌرمو ,لوليأ ١ تامجه جئاتن ىدحإ نع ثدحت ديسلا ةحامس نأ ةقيقحلا يف

 ةيلوؤسملا هذه انهجاو اننأ حضاولا ؛ ,نيملسملاو برعلا ىلع ةيلوؤسملا ءاقلإ عوضومب

 بجي ناك .رخآلا ىلع دحاو لك لكتا ثيح ثيح «,لكاوتلاو فعضلا نم ريثكب انيلع
 له :لاؤسلا انلأسو يبرغلا لقعلاب عوضوملا انذخأ ولف ,ىرخأ ةفقو انل نوكي نأ

 ىنعملاو يتسجوللا ىنعملاو يتارباخما ىنعملاب يأ ؟تامحهلا هذه ءارو ًالعف نحن

 ءارو بزح وأ عمتجم وأ ةموكح ةيأ كانه نكي ملف ؟ةيركسعلا ةغللاب ينالمعلا

 ؛تامجهلا ذه ءارو ةدعاقلا ميظنت كانه نأ دمتعنو لقنل ينعي . .تامجهلا هذه
 عرعرتو أشن اهمظعم ةيمالسإ تاميظنت ةعومجم نمو لجر ءارو أشن ميظنتلا اذهف

 لاومألا نم ًاريثك برعلا فّلك يذلا عارصلا فنك يفو ناتسناغفأ يف

 ةدحتملا تايالولا لجأ نم ًالصأ تلذب دق تايحضتلا هذه تناكو ,تايحضتلاو

 لأسنو اذه دنع فقوتن نأ بجي اننأ دقتعأ .ةدحتملا تايالولل ام ةسايس ذيفنتلو
 برعلا نإ لوقت يكل تددنتسا اذام ىلإ :مئادو يموي لكشب ةدحتملا تايالولا

 ةيلوؤسم كانه نأ مكتحامس دقتعت لهو ؟اذه نع (كلذك نوملسملاو) نولوؤسم
 ؟نيملسمكو برعك انيلع ةيعامج ةيلوؤسم ال مأ انيلع ةيعامج

 ملاعلا اذه قلطني ملف ؛ثدح امب يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا ىلع ةيلوؤسم ةيأ كانه تسيل

 يننكل ؛يمالسإلا ملاعلا ىلإ ةبسنلاب اذكهو «هتاعمجت ةعيبط يف ةرهاظك وأ هتيلومشب
 ملاعلا يف هب موقت ام يف ةيكريمألا ةسايسلا اهلمحتت ةيلوؤسملا هذه نم ًاضعب نأ روصتأ

 ىلإ ةبسنلاب اميس الو «هنمأو هتسايسو هداصتقا اهيف رداصت ططخ نم يبرعلاو يمالسإلا
 تايه ىلا ىف :تاعانلا هديب لهي اه ف ةلاسل هذه نإ ةللدل ةييطسلفلا ةلاملا



 ١/84 سدقملاو سئدملا

 «يمالسإلاو يبرعلا ماعلا يف سانلا ضعب نادجو يف كرحتت يتلا ءازجألا نم ررقكلا

 ام ىلإ لوصولل ةليسو يأ مهل نوري الف ءنادجولا ىف ةرجفتم ةلاح ىلإ لوحتت ثيحب

 لمصتب ال نينو قرع ىلاثك اإل ئاسرلا هديرحالا ةيايسلا هذيل ضقر ني ةرديو
 ذفنت نأ تدارأ ةيلوؤسملا هذه يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا تلّمح امدنع اكريمأو .ةيلوؤسملا

 00 : نأ لجأ نم هشيعن يذلا عقاولا اذه لك ىلع ةطغاضلا اهططخخ نم ريثكلا ىلإ

 عافدلا رود انرود نوكيل ةيلوؤسملا انلمحت اهنإ .ان روك لكشب جئاتن نم هديرت ام
 .يفاقثلاو ينمألاو يسايسلا موجهلا عباتتلو

 ناريإو اكريمأ نيب
 ةيروهمجلاو ءاهتيادب ذنم ناريإ يف ةيمالسإلا ةروثلا يمعاد نم تنك :رواحنا
 ببسب دهشنس لهف ءاكريمأ ربكألا ناطيشلل ةاداعملا راعش تعفر ةيمالسإلا

 ؟كيأرب اكريمأو مويلا ناريإ نيب رثكأف رثكأ ًابراقت ناتسناغفأ

 نأ يه امهنيب ةيضقلا نأل كحل اذه ينضب نك ال ةازتإو اكريمأ نيب ةلأسملا نإ

 ةةدصنألا نع اك ريمأ جرفت نأو «ناريإل ءادعلا ةرئاد نم اكريمأ جورخ ًامئاد حرطت ناريإ

 ةيمالعإلا برحلاو يداصتقالا راصحلا ةلاح نع اك يشأ دعتبت نأو ,ةدّمجللا ةيناريإلا

 عقاوم ضعب وأ ةئداهلا تاخانملا ضعب نم ثدح ام نأ روصتأ كلذل .ناريإ دض ةيسايسلاو
 ثدحتي ىوتسم ىلإ لصي نأ نكمي ال يناغفألا يلامشلا فلاحتلا معد لالخ نم ءاقللا

 .هتلحرم ةلحرملا هذه تسيل ليوط راسم ىلإ جاتحت ةلاسكلا نذل انيخي ًابراقت كانه نأ نع

 نيطسلفو نانبل نيب لخادت
 :يريدسلا يكرت  ةيدوعسلا ضايرلا ةديرج ريرحت سيئرل ةلخادم
 ةصرف اكريمأل ىطعأ عضولا اذه نأو ؛ملاعلا يف رجفتملا عضولا ىلإ هتحامس راشأ
 هلك اذه «ملاعلا ىوتسم ىلع ةيسايس ةيفارغج عاضوأل تايفصتو تايسايس حرط
 ةديدج راكفأ انيدل نوكت نأ مزلتست ةديدج ةلحرم شياعن اننأ ينعي وهو حيحص
 لهف .هللا بزح نم بيرقو «ةينانبللا ةلكشملا نم بيرق هتحامسو .اهتهجاوم يف

 ةيضقلا عم هللا بزح لخادت رمتسي نأ ثدح ام ءوض يف هتحامس ىري

 ًافورظ حيتي الكل نانبل جراخ نأش يأ يف لخدتلا نع ىأني نأ وأ ؛ ,ةينيطسلفلا

 ؟نانبل دض وأ هدض ةديدج

 نم مسق ءاقب لالخ نم نانبل ىلع اهلقثب يقلت لازت ال ةينيطسلفلا ةلأسملا نأ روصتأ يتنإ



 امه نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 نكمي ال اذهل التحم ةيمالسإلا ةمواقملاو ةينانبللا ةموكحلا رظن ةهج نم لقألا ىلع نانبل
 .نيطسلفل اهلالتحاو نانبل نم مسقل اهلالتحا يف ةيليئارسإلا ةلأسملا نيب لصفلا

 ا ا د ل ا وأ يم

 20 يع اا يتلا هلل ةيحربن لير

 اميس الو ,ديدج كلذ يف سيلو «ىوتسملا اذه ىلع ةيبرعلا تايئاضفلاو ةمظنألا كرحتت

 كرحتت ال يتلا ةينانبللا ةموكحلاو ةيمالسإلا يانا ا علا صاع كانه نأ

 ةينيطسلفلا ةيضقلاو ايروسو نانبل
 دق  رخآ مالكبو هللا بزح ةمهم نإ ديسلا ةحامس لوقت نأ ديرت له :رواحملا

 ينعي لهف «ةينانبللا ضرألا لك تررحت دقل لوقن امدنع ؟يهتنت نأ بجي وأ تهتنا
 ينيطسلفلا عوضوملا نإو ,يركسعلا هللا بزح رود ىهتنا ءتهتنا ةمهملا هذه نأ
 ؟رخآ ناش

 نع ةيروس لصف وأ «نيطسلف ةيضق نع نانبل لصف نع ثدحتن امدنع اننأ ىعيبطلا نم
 نأ رولا انإ هاا لابن قم وجت انتاك و رع الاب يأ ليم وأ هةرطسلف ةريغن
 كنإف «ةيروسو نانبلب لصتي امب اميس ال «يبرعلا ملاعلا نيبو ليئارسإ نيب تلاز ام ةلكشملا
 بعصلا نم نكلو «تاهجلا عيمج نم دصقأ ال «بناج نع ًابناج لصفت نأ كنكمي ال
 نآل «ةينيطسلفلا ةيضقلا نع ًاديعب ؛ةلقتسم ةيروس وأ ةينانبل ةيضق نع ثدحتن نأ ًادج

 لك ديقعتل اهيف كرحتت ةطخ كلمت ليئارسإ نأ لدي اهلك ةقطنملا يف يسايسلا خانملا
 .كانهو انه عاضوالا

 نوكلمي لالتحالا دض نانبل ىف نودهاجي نيذلا نأ ىهو ؛ةطقن ىلإ ريشن نأ دب الو
 .مهمادقأ عقاوم هلالخ نم نوفرعي ًايسايس ادشر

 نكلو .ديسلا ةحامس كيلع هحرط 38 ددرتأ تنك لاؤس يدل ناك :رواحملا ط#



 املك سدقملاو سئدملا

 يسايس بزح ىلإ لوحتي نأ هللا بزح تحصن له :حوضوب لوقأ نأ يل حمسا
 ؟كلذب هحصنت ال مأ ةيجراخ طوغضل ضرعتي ال ىتح «فرص ينانبل

 الاورج اان ع هللا بزح لوحتي نأ (ةيبابض اهيف نوكي دق تاحلطصملا نإ

 اذه ؛ةسايس سيل اذهف «ينيتور لكشب هرود سراميل هتقطنمو هضرأو هدلب لالتحاب هل ةقالع

 .اياضقلا نيب ىربك ةيضق ال «عقاوملا نيب ًاعقوم اهل دجت نأ لواحت ةيبابض ةكرح درجم

 فقن نأ انيلع نكلو «نييندملا دضو لخادلا يف فنعلاب كرحتتن الأ انيلع نإ لوقن نحن
 ىنمألاو يركسعلاو يداصتتقالا هريثأت كرتي يذلا لالتحالا اميس الو «لالتحالا دض

 يديلقت رودب يفتكي نأ نكمي ًايبرع ًايسابس ًايزح كانه: نأ دقتعأ ال ءاهلك ةقطنملا ىلع

 .مهراودأ نويديلقتلا نويسايسلا مهفي امك

 ؟يراضحلا مالسإلا نيأ
 ندنل  ناخردب باهولا دبع ةلخآادم

 ءادألاو برعلا ةرادإ نإ .برعلا ةيلوؤسمو «لوليأ ١١ جئاتن ىلإ دوعأ نأ بحأ
 نم ءادألا اذه درو ءاوس «لمأ ةبيخب نينطاومك انباصأ ةيلوؤسملا هذه يف يبرعلا
 مالسإلا نع ةرم نم رثكأ ملكت ديسلا ةحامسو .نيدلا لاجر نم وأ تاموكحلا

 لهو ؟نيأو هتسرامم نكمي فيكو «يراضحلا مالسإلا اذه ةيوه امف ءيراضحلا
 مالسإلا نع ثحبلل دوعن يكل يكريمألا طغضلا تحت فرظلا اذه يف ديفتسن

 1 ؟يراضحلا
 نوملسملا نوفقثملا بتك دقف «ديدج ثحب ىلإ ةجاحب يراضحلا مالسإلا نأ دقتعأ ال انأ
 ةئيدح ةيمالسإ ةبتكم انيدل تحبصأ ىتح «ةيراضحلا ميقلا نع ريثكلا نويريونتلا ءاملعلاو

 .كانهو انه ملاعلل ةهجاوملا تادرفملا رثكأ نع ثدحتت

 تاخانم يف كرحتت يتلاو «يمالسإلا ملاعلا يف ةدّمعملا عاضوألا نأ يه ةلأسملا نكل
 نيفقثملا دض فقتو كانه لهجلاو انه فلختلا سرحت نأ لجأ نم لخدتتو «ةيسايس
 عقاولا ةكرح نع روصلا هذه تدعبأ يتلا يه «نيرونتملا ءاملعلاو

 ملاعلا يف 0 وما دابا هذه نم ًاريثك دجنس اننإف ضرألا ىلع كرحتن امدنع اننإ

 كانه نإ تلاق اكريمأ نأل «لعفلا ةدرب كرحتن ال نأ يه ةيضقلاف كلذلو «يمالسإلا



 ١مل نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 لعفلا عقوم نم كرحتن اننإ ءايمالسإ ًاباهرإ كابه نإ لاق نوراش نأل وأ يمالسإ ًاباهرإ
 - ةيعاو ًايوعكم تاموكح - لاجما هل حسفن نأ دب ال يذلا يمالسإلا ركفلا ليصاتو

 ءونضلا طاقن  ضعب' سانلا هيف دجي حلاص جوف ميدقت اننكمي قتح «نضرألا ىلغ هكيرحتل
 .ةيمالسإلا ميقلا نمو يمالسإلا ركفلا نم قلطنت يتلا

 بولسألا ضراعن
 قرشلا» ةديرج ريرحت سيئر دشارلا ن نمحرلا دبع ليمزلا نم ةلخادمو لاصتا 5

 :«طسوألا

 ةدعاقللا نيب ءريبعتلا يل زاج اذإ 52200 فيك فرعأ نأ ينمهي

 ؟رخآ بناج نم ةدحتملا تايالولا نيبو ,بناج نم ندال نبو
 ضعبو ناريإ نأ نيح يف ,ةدعاقلاو ندال نبل ةعيشلا ضعب نم ًءارطإ انظحال دقل

 .رخآ فقوم مهل نييناريإلا ةعيشلا

 كانه نأ دقتعت له :ناتسناغفأ يف ةيعيش ىرق قرحب ةدعاقلا مايق ءرخآ بناج نم

 ؟الثم ندال نبو اكريمأ امهو «نيفرطو نيودع نيب قيفوتلل ةقيرط
 انه مقرحلا ةيلومشلا يطعأ ال ءارلدحتتي نأ نيرخآلل دير امك و فدعا ايننع يننإ

 ال ًاسانأ لاط «يناسنإ ريغ لمع هنأل تاريجفتلا نم ثتدح اه انركسما نحت كلانس
 58 ةركربمألا ةسايبلا نقراعت هني تقولا يف اننكلو كيك ريمألا ةسايملاب مهل ةقالع

 يمالسإلاو يبرعلا انملاع يف اهططخ لك

 لب «ةدقعلا عقوم نم كرحتت ال يتلا لئاسملا نم يه ةوادعلا ةلأسم نإف ءاذه ءوض يفو

 :ةيقيقللا

 نم ريثك مهف يفو ميهافملا يف ًاكابترا كانه نأ روصتن اننإف «ندال نبو ةدعاقلا ةلأسم امأ
 .لئاسولاب اهتقالع ىف فادهألا ىوتسم ىلع اياضقلا

 ءاهودسفعا ىلا لئاببولا نأ دفتعت انكلو ءايمالسإ ًارتوت نولمحتي دق ءالؤه نأ نحن ار
 .نيملسملاو مالسإلا ةحلصم عم بسانتت يتلا يه تسيل «ةلأسملا هذهب نيينعملا اوناك اذإ



 ةبسنلاب ىتحو «ةيناغفألا ةيضقلا يف ةلأسملا نإو .رخآ بناج يف تايبلسلاو بناجج

 يذلا ريكفتلا ةعيبطا يق يف ةلأسملا .كانه ةنسو انه نييناريإ ةعيش ةلأسم تسيل «نابلاطل

 ةتارشإ لمت نأ نكم يتلا تيلاسألاب تسلا اهودنمتعا ىلا تيلاسألاو علوم هيب قلطتي

 يذلا رصاعملا يناسنإلا نادجولا عم بسانتي امبو ؛ةيراضحلاو ةيناسنإلا هميق يف مالسإلا

 .عقاولاو ركفلا عقوم نم مالسإلا ىلإ هوعدن نأ ىلع لمعن

 قّرمملا يبرعلا عقاولا
 :ضايرلا - يريدسلا ىكرت ةلخادم ©

 نكمملا نم يبرعلا ملاعلا هلثمو يمالسإلا ملاعلا عاستاك عساو ءاضف كانه ةقيقحلا
 دكؤي عقاولا نكلو .ىوق عيمجتو معد نع ثيداحأو راكفأو تايرح هيف حرطت نأ

 اهنأ ىلع ةينيطسلفلا تاعامجلاو هللا بزح ىلإ انرظن اذإف امات فلتخم وه ام
 ليلدلا اذه نع انثحب ولف «يبرعو يمالسإ دييأتب ةموعدم نوكتس اهنأو لتاقتس

 ىتحف .ًائيش ديوب 8 ودل ةليوط ةيجيتارتسا ربعو ًايدام عقاولا ضرأ ىلع

 ىلع ىتح لب .طقف ىندألا دحلا ريفوتب يهتنت تحبصأ دقعت يتلا ةمقلا تارمتؤم

 ةيروسو رصمو ةيدوعسلا نوكت دق لود عبرأ الإ دجن ال امبر يبرعلا ملاعلا ىوتسم
 .ةينيطسلفلا ةيضقلاب ةقيقح ةّينعملا لودلا هذه «ناريإ يمالسإلا ملاعملا نمو «نانبلو
 ةريطخخ ةريغتم فورظ لظ يف يئادفلا معدت ةيبرع ةيفلخ دجون نأ نكمي فيك

 !؟ةياغلل
 دّوجم لالخ نم سيلو ةيجيتارتسا لالخ نم نوكن ال وأ نوكن نأ ةلأسم ةلأسملاف

 .جئاتن ىلإ يدؤت ال دق تارابع خيصو لامآو مالك
 يف .ةحلاصم ىلإ جاتحيو .فلتخم اساسأ وهو هنع ثدحتن نآلا يمالسإلا ملاعلاو
 تأدب ينس يعيش مهافت دقعل تاعامتجا ةدع تطشن نيرشعلا نرقلا ةيادب
 .اهتايادب يف ترثعت اهنكلو ,رهزألا نم ءاملعلا ضعبو فجنلا نم ءاملعلا ضعبب
 نأ رطاخم نم هيف ام لكب نهارلا فرظلا انل عفشي الأ :ديسلا ةحامس لاؤسلاو

 ماعلا يأرللو ةيمالسإلا ةوقلل ديحوتلا يطعي يس - يعيش مهافت دوجو ىلإ حمطن
 ؟يمالسإلا

 دق يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا نأ روصتأ يننإو «ةءاضإلا هذه ىلع يكرت ذاتسألا ركشأ

 نأ ىلع لمعي ملاعلا اذه نأ ةرم نم رثكأ تثدحت دقو «ةينيطسلفلا ةيضقلا نم بعت

 .نيطسلف ريرحت نم ًالدب ةينيطسلفلا ةيضقلا نم ررحتي



 11م8 نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 «ضيرملا لجرلا رود ىلإ تلصو ةينيطسلفلا ةيضقلا نأك نكلو ؛ماهتالا عزوأ نأ ديرأ ال
 م ا ع .هلاوجأ نيف لاوسلا قع ,مانلا بعت يذلا

 يبرعلا لبقتسمل نليفشنملا لكي ليس اهنأ قرت اهنأل ,ةيضقلا هذه يف ةيدجلاب رعشت يمالسإلاو

 .يمالسإلاو

 ام نأ دقتعأ يننإو ءرجعلا عقاو وهف كلذلو «قرمم عار وهف يمالسإلاو يبرعلا عقاولا امأ

 وه يمالسإلا ملاعلا يف ةعيشلاو ةنسلا نيب ريفكتلا ّدح ىلإ ديقعتلاو ماسقنالا اذه سرحي
 نم ةفيضلا يريزانرلا يف ف كرحتلا ةلواحمو :ىرخأ ةهج نم فلختلاو ةهج نم لهجلا

 هنأل ءانلكاشم لك هك ديرن الو - ىملاعلا رابكتسالا نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه :ةيبصعلا

 ةيمالسإلاو ةيبرعلاو ةينطولا «تادحولا» لك ةيراحم ىلع لمعي ءانفعض طاقن لغتسي
 رابكتسالا حلاصم ضعب كبرت دق اهاياضقو اهحلاصم ىلع ةحتفنملا «تادحولا» هذه نأل

 انيلع نإ ..اندنع يتاذلا ءافتكالا ةسايسو ةيجيتارتسالا انعقاومو انتاورثل ةيلالغتسالا

 لاجملا حسفن ن نأ ؛يمالسإلاو يبرعلا لبقتسملا ىلع جاتفنالا نييعيلطكو نيعاو نيفقثمك

 وأ مهلخاد يف مهسفنأ ةعيشلاب وأ ةنسلاو ةعيشلاب رمألا لصتي ام ردقب يمالبإلا راوحلل

 - يمالسإلاو ءينيدلا - يموقلا راوحلا ةرادإ ىلع لمعن نأو :مهلخاد يف مهسفنأ ةنسلاب

 تقو يف عوضوملا اذه لوح ىربكلا انفادهأ ىلإ لصن نأ عيطتسن ال دق .يحيسملا

 نم رصعلا هشيعي ام نأ دقتعأ يننإو ءعرخلبو ةقيرطب جذومدلا ميدقت انيلع نكلو «بيرق

 نع ةديعب ةيدقن ةقيرطبو ةيليلحت ةقيرطب رمألا سردت يتلا ةينالقعلاو ةيعوضوملا
 فاعلا: هله ىلإ: لرضرلا ىلإ اندر دف :تانساينللا

 ةمظنم يه يمالسإلا رّتؤملا ةمظنم نأ هللا لضف ديسلا ةحامس ىرت له :رواخملا

 ؟ةيمالسإلا لودلاو بوعشلا نيب بيرقتلا يف اهلمعو اهبجاوب موقت
 ملا ةيمالنالا لودلل اهعيج لالعأ نم تايباجيإ نم اهيف اع لك عم ةمظنلا هذه نإ
 ةقراغ نآلا ىتح يهف «يمالسإلا ملاعلا نم هعمجت ام ىوتسم ىلع جاتنإ يأ ىقحت

 .يمالسإلا ملاعلل ةدقعملا لكاشملا جلاعت ةيعقاو ةينالمع ةطخ ةيأ ميدقت نود تايئزجلاب

 يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم ةيلوؤسم

 :ندنل  ناخردب باهولا دبع ذاتسألا ةلخادم
 نم اريثك ىرن ال ,ةيبرعلا ةعماجلا لثم يمالسإلا رمتؤملا ةمطنم نإ ةقيقحلا يف



 انيلع عضو ةنسلا هذهل يملاعلا ثدحلا نأ ىقبي ءاهطاشنو اهلمعل جئاتنلا
 .انيبأ مأ انش «تايلوؤسم

 نيملسملاو برعلا نم ءنآللا ًاصوصخخ ؛بولطملا وه ام ؛ديسلا ةحامس رظن يف
 ةلاسرلا لثم برعلا ىلإ تهجو يتلا ةلاسرلا اوقلت مهنأ ملاعلل اوتبثيل ىلوأ ةطخك

 ىلإ دوعأ ال ءانيلإ يلودلا عمتجما اههجو ةلاسر كانهو ءاكريمأ ىلإ تهجو يتلا

 يتلا ةيقالخألا ةيلوؤسملا ةماغون كانه نإ لوقأ اغإو «نيملسملاو برعلا ةيلوؤسم

 هذه اوبكترا نيذلا نوك ,دحأ اهيلع انبصغي نأ نود اهب نحن رعشن نأ بجي
 .ًابرعو نيملسم ه هركدتسملاو ةضوفرملا تامجهلا
 ؟ثدحلا اذه ةهجاوم وأ ةجحاعم يف ةيادلا :يعلامف

 نأ نم يدر دور نأ الطعم انيلإ ةلايرلا هته لاسرإ ناو لطي ةلامرلا نأ هقامعأ

 هعمجأب عمتجملا كلذ لّمحيال ,رخآ عمتجم دض يباس لمعب موقي تاعمتجما نم عمتجم
 .تايلوؤسملاو تاماهتالا هيلإ هجوت وحن ىلع ةلاسر

 يف ثدحي اًمع اذام ؟اكريمأ يف تثدح يتلا باهرإلا تايلمع نم مك :لواتستا انأف
 لتقلا مئارجو ؟مهدنع باهرإلا ةجلاعم نييك مفألا ىلإ ةلاسر ثعبت ال اذامل ؟ادنلريإ

 ىف اياضقلا لك رصحت نأ نم ةيناسنإلا ةيراضحلا ةلادعلا قطنم ىف دب الف ؟اهريغو

 قرط هيلإ ةهجوملا تابايشا نيريلف نأ قب ال سافلا نت قير كانه .ةصاخلا اهترئاد

 ىلإ ةهجوملا ةلاسرلا ىف ..ناتسناغفأ ىف ثدح امك «ةيركسعلا لئاسولاب ال ةئداه ةيئاضق

 يبرعلا ملاعلل لوقي (ةيرحلاو ةراضحلا ميق نع ثدحتي شوبو «يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا
 ءامهنيب طسو كانه نوكي ال اذامل .باهرإلا عم اونوكت وأ انعم اونوكت نأ امإ يمالسإلاو
 ام رثكأ انعقاو اميس الو «عقاولا ةسارد كلمنو «نوركفي امك ركفن اننإ لقألا ىلع
 نأل ءانيف ةوقلا رصانع سردن نأ أطخلا ةلاسرلا هذهل انتهجاوم ىف ةيضقلاف .نوسردي

 بناها ىلانألا نشرت او معلا ا نتاسكالا عقوم نم كرحتن اننأ يه نآلا ةلكشملا
 الو «ةيبرغلا فحصلا يف تقلطنا يتلا تاماهتالا يف هانظحال ام اذهو ؛كلذ ىلإ امو
 ةيسايس طباورب كريب ةطبترملا دالبلا ىتح كانه دلبو انه دلب هاجتا ةيكريمألا امجس

 ماهتالا ةجيعن لامغألا .هذهب اوماق نيذلا ةلمج .نم اوناك اهينطاوغ ضعب نأل ةقيثو
 ةوقلا عقاوم سردن نأو فئاخلاو زجاعلا فقوم فوقولا مدع انيلع نأ ىرن اننإ «نكريمألا

 لوقنل «ةيعوضوم ةقيرطب ملاعلا عم كدحيتت مث «ةيسامحلا الو ةيضارعتسالا ال ةيعقاولا

 امإ لبقت ال تاموكحلا امك بوعشلا نآل «ةيعوضوم ةيراضح ةيسايس ةغلب اوبطاخ مهل



 او نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 .لئاسملل لحلا تاملك ال ةسرطغلا ةرطيسلا تاملك اهنأل ««امإدو

 ةيراضحلا هبيلاسأ مالسإلل
 ةيوبرتلا ج جماربلا يف رظنلا ةداعإ بلطم نوديؤت ال مكترضح ديسلا ةحامس ينعي 57

 يف ةرظن كانه نأل ,يمالسإلا نيدلا نحن ملعن فيكو نيدلا ميلعت ىلع ةمئاقلا
 تايلمع ىلإ ليلاحتلا ضعب يف ىّذأ يذلا وه ينيدلا ميلعتلا اذه نأ برغلا

 ؟ةدحتملا تايالولا يف باهرإلا

 داليا قبرا ليلا لق يف نأ يعم ءروصتلا اذه أطخ ىرأ «يتيحان نم

 وأ ةيموقلا 0 وأ نيدلا مهف ىلع ةحتفنملا ةليصألا ةفاقثلا نوكلمي ال ضاخشأ كانه

 ةيبرتلا جهنم :م يف رظنلا ديعن نأ يف تسيل ةيضقلا نكلو ؛تايرحلا مهف وأ ةيطارقرميدلا

 تيسرغلا نأ ل ّنكل ؛مالسإلا مهف يف ةيراضحو ةرصاعم جهانم انيدل َّنِإ .ةينيدلا

 يئاقوو يعافد داهج وه مالسإلا يف داهجلا نإ ارارم انلق دقو «داهجلا ةملك نم نودقعم

 نع نوثدحتي مهنإ .يئاقولا عافدلا تايلمع تسرامو سرامت يتلا تاراضحلا لكك

 ءاغلإ ينعت يبرغلا ىنعم اب ةيلوصألاف (ةلوصأ مالسإلا يف سيل مهل انلق نحنو ؛ةيلوصألا

 دبعن الأ مكنيبو اننيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأ اي لقت :لوقي مالسإلاو ءرخآلا
 رصنعلاو .«اوملظ نيذلا الإ نسحأ يه يتلاب الإ باتكلا لهأ اولداجت الوؤ هللا الإ

 مالسإلاو «ءلكاشملا لحلو رييغتلل ةديعولا ةليسؤولا وع نقيعلا: رابكغا ةنلوتعألا يف يناثلا

 هنيبو كنيب يذلا اذإف نسحأ يه يتلاب عفدا ةئيسلا الو ةنسحلا يوتست الوإ» :لوقي
 ةيناسنإلا بيلاسألا عبتا ءءاقدصأ ىلإ كءادعأ ملسملا اهيأ لّوح ؛«ميمح يلو هنأك ةوادع
 ضعب نم اودقعت مهنأ ةلكشملا ءكلذل .مهبولقو مهلوقع نم مهتوادع اهيف عزنت يتلا

 نع نوثدحتي مهنإ .تاملكلا هذهل نيملسملا ءاملع نم حيضوت يأ اولبقي ملو تاملكلا
 دض تاراضحلا لكك مالسإلا نكلو «ناودعلا دض مالسإلا نإ مهل انلقو «باهرإلا

 اننإف الإو .تاراضحلاو عئارشلا لك هرربت رمأ اذهو «ةوقلاب عقاولا رمألا ضرفو لالتحالا
 نوديري ال مهنأ ةيضقلاو «باهرإ ةيسنرفلا ةمواقملاف قطنملا اذه مكقطنم ناك اذإ لوقن
 .انيلع اومهفي نأ

 :ةيدوعسلا «دمحم» نم لاصتأ ا

 ؟مكيأرب مالسإلا ىلإ ةوعدلا ىلجتت فيك
 يملع راوحب موقن نأ انيلع نكلو «ناسنإلا اياضق ىلع حتفنملا مالسإلا ىلإ وعدن نحن
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 .كانهو انه مالسإلا قّبطنل نيملسملا عمجن نأ اهلالخ نم عيطتسن يتلا ةيعقاولا لئاسولا يه ام مهفنو ؛مّرح ام يفو هللا لحأ ام يف مالسإلا دودح هيف مهفن يعوضوم

 ' مهسفنأ نع نوعفادي نوينيطسلفلا
 عيطتسن لهف ءرضخالا طخلا ليخاد تايلمعب (سامح» تماق :ديسما عجرملا ةحامس 8

 ؟زوجي ال رمأ وه «نويليئارسإلا نويندملا مهيف نمب «نييندم ةمجاهم نإ لرقلا
 عي جب ا للا عل را راي عار يبا رجب د اج

 دض «ةريبكلا بورحلا يف ةلمعتسملا تارئاطلا ىتح «ةوق نم اهيدل ام لكب ليئارسإ

 تلاتغاو تيرصاخو 55 ترمدو تدرشو تحرجو تلتق نم تلتقو نيينيطسلفلا

 نيب نزاوت يأ ققحي ال ام كانه نواف فئاذقو ةراجحالا نويتيطسلفلا كلم الو
 .لماكلاب ينيطسلفلا قمل دوهيلا طقسأ دقف اذهل «ةحلاب دحاولا ةبسنب ىتح نيفرطلا

 نم الاس نوكي نل ىليئارسإلا نمألا نأ دوهيلا اوعنقي نأ نيينيطسلفلا دنع ةلأسملا تناكو
 نري طيسلفلا نزدهابافا ءقاسأملا تيب .عويطسلفلا نمألا يتياقإ ظرفتلا نمار تاحارإلا
 هذين جنيفاتعأ نع ةلئاقلا ةيلزتارقإلا ديلا ارفقزي ذآ" تهموهقم سنع ني مكوتم اونإك
 ىلإ قيرف اهيف رطضي ةلماش برح يأ ىف ةيركسع ةلأسم ةيأك امامت ةلأسملاف .ةقيرطلا
 نيذلا نيينيطسلفلا َّنِإ .هسفن نع عفادي نأ عيطتسي ىتح هبرح يف ةيديلقتلا لئاسولا زواجت
 دملا اوفدهتسي ملو يليئارسإلا نمالا اوفدهتسا رضخالا طخلا يف تايلمعلاب اوماق

 :تاذلاب :نيليئارسإلا

 تاضوافملل ءوض ةطقن ىلع ينولد

 يبرعلا مئاعلا ىتحو ملاعلا ديري :ةيملسلا ةريسملا لوح رخآ لاؤس ءديسسلا ةحامس
 ةداعتسا ىلإ لوصولل ديحولا لحلا ىه ةيملسلا ةريسملاو تاضوافملا َنِإ ءلوقي نأ
 0 ؟كلذ يف لوقت اذامف «ةيبرعلا قوقحلا

 ةلودلا  ليئارسإل هيّتبت وأ هطخو هحلاصم بسحب ديري ال هعمجأب يلودلا ملاعلا نإ
 ةزغو ةيبرغلا ةفضلا ىتحو (ةلماكلا ةيعرشلا عتيترفج نيينيطسلفلا يطعي نأ ةللدملا

 ءيشلا نيينيطسلفلل ققحت نأ عطتست مل تاضوافملا نأ انظحال دقف اذهل .ةميدقلا سدقلاو

 نيو عا ا ةريبك تاضوافم ىلإ دوقت نل ةرضاحلا ةلحرملا نأ ىرن اننإو .ريثكلا
 نأ يعيبط لكشب ًايليئارسإو ًايبوروأو ًايكريما نآلا بولطملا نإ .موركفي امك ميهتاود

 قلطني ىتح «ينمألا قزأملا يف ليئارسإ يقبت نأ نكمي يتلا ةقرولا نيينيطسلفلا نم عزتنُت



 0 نيردع نيب فده :يناثلا مسقلا

 لك نوكلمي نيابئازسإلا نأل «توتلا ةقرو نم ىتح ةارع تاضوافلا ىلإ 00

 :ةيكريمألا اعلا عم بسانتي امب 0500-06 538

 مامأ 1 3 5 0 0 ال 0 [ةيدايللا كلت انتلتقو (ةيدايحلا يعدت

 .ةينيطسلفلا ةيضقلل ةبسنلاب ليئارسإو اك ريمأ

 ققحتل تاضوافملا هذهل ءوض ةطقن ىلع ينوّلد :تاضوافملل نيسمحتملا لك لأسأ انهو
 .ينيطسلفل هلا بعشلل ىربكلا جئاتنلا

 :ناخردب باهولا دبع ذاتسألل ةلخادم ©

 «تاضوافملل ال» ىببتن نأ عيطتسن الف ءلوهجملا وحن ًاليلق اندوقي ديسلا ةحامس

 تايلمعلا عوضوم ىلإ ةبسنلاب هرظن ةهجو ضفرن نأ ًاضيأ عيطتسن الو

 بحأ تنك دقلو .مسحي مل شاقنلا اذهو ءاهلوح شساقن لصح يتلا ةيداهشتسالا
 فقوب يمالسإلا داهجلاو سامح رارق يف ًاليصفت هيأر ديسلا ةحامس نم عمسأ نأ

 هل لمعي امل ةينطو ةحلصم كانه نأب ةينيطسلفلا ةطلسلا ءادن لباقم ىف تايلمعلا

 ءضرتفم وه امكو ؛عيمجلا نأل ,فادهألا سفنلو ةينيطسلفلا ةحاسلا ىلع عيمجلا
 يف ديسلا ةحامس يأر عمسن نأ لمأنو .ينيطسلفلا بعشلا ةحلصم نوديري
 بعشلا اذه نأل ؛هنمو ءينيطسلفلا بعشلا ةحلصم يف تردص اهنأ دب ال تارارق

 1 .عوضوم اب ةرشابم ينعم
 مكتحامس ةباجإ لبقو قبس امل افاضم ديسلا ةحامس رخآ لاؤس كانه (رواحنلا) »

 :ضايرلا يف يريدسلا يكرت ذاتسألل هجوم
 فقوم وه تقولا اذه ىف ةيداهشتسالا تايلمعلا فاقيإ نأ ىكرت ذاتسأ دقتعت له

 ْ ْ ؟يَساس
 يه «مالسلا نع ثحبت اهنأ تلّلد ليئارسإ َّنأ ول بسانم فاقيإ وه :يريدسلا يكرت
 هيعاسمو تافرع ةوعد لظ يفف «مالسلا نع سيلو مالستسالا نع ثحبت ةقيقحلا يف
 لباقملا ىف دجن «ةيداهشتسالا تايلمعلا فقول ةينيطسلفلا تامظنملا ضعب ةباجتساو

 يف هخييراتو - نوراش ديري ام ىصقأف «تافرع رجحو ندملا لالتخاو فرجا تايلمغ
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 مهعضو ديري امم ليلقلا ليلقلا ىلع نيينيطسلفلا مغري نأ  قئاقحلا هذهب خرصي هتاركذم

 نأو «شيجلا سيلو ةطرشلا ىوتسم ىلع ةريغص تاعمجتب نوكي ام هبشأ وهو هيف

 نيينيطسلفلا حومط يضرُي اذه نأ دقتعأ الو .ةرشابم ريغ ةقيرطب وه اهيلع فرشي

 تعاض دق ةينيطسلفلا ضرالا ىلع ترثن يتلا ةريثكلاو ةديدعلا ءادهشلا ءامد نوكتو

 .ًءابه

 داهجلاو سامح يتمظنم تاظفحت عم نحن

 ؟نيليمزلا يتلخادم ىلع مكتحامس قيلعت وه ام 9
 داهجلاو سامح اومجر نيذلا ءالؤه لك هعمو نوراش نأ يف يريدسلا ذاتسألا قفاوأ ىنإ
 فقري دوهيلا كنعو كيج «ئرازولا نايبلا يف درو ام: ىيفحت مهسه+تاهزإلا ةمنهعب
 لقال ويسب نيل سلفلا ينام لع اانا ألا قدو ةوقلا, ةعافالا
 يف ةّوق نيينيطسلفلا يطعت يتلا ةقرولا طاقسإ بولطملاو .ىقبتس لب «تانطوتسملا

 .ليئارسإ جرحتو تاضوافملا

 عضي وهو كدلو كسمي صخشب رمألا هّبشأ يننإف داهجلاو سامح يف ةوخألا زارك امو
 اَمإ .ةلأسملا يه هذهو ,كدلو لتقأ وأ ديرأ ام ينيطعت نأ اَمإ كل لوقيو هسأر يف سدسملا
 مل ام ملسلا يف نويليئارسإلا اهيف حبري نيينيطسلفلا نيب ةحلسم ةنتف كانه نوكت نأ

 ناقة ءاوناك درألا نإ ريدح الا حلما يف مكتايلمع اوفقوت نأ امإو «برحلا يف هوحبري

 .تاظفحتلا هذه عم نحنو مهتاظفحت يف

 !ةنيجسلا ةطلسلا فرطت
 كانه نوكي نأ بجي هنأ يلود عابطنا كانه ؛عجرملا ديسلا ةحامس :(رواحملا) ط#

 هلقأ ةينيطسلفلا ةحاسلا ىلع ةلكشملا .ىنيطسلف دحاو ضوافمو ةدحاو ةطلس

 دحاو دّيس كانه نوكي نأ بجيو ءبعالو ضوافم نم رثكأ كانه ّنأ مهيأرب
 رخآ مالكبو بجي الفأ ,«تافرع رساي ةطلسلا سيئر وه ,ةينيطسلفلا ةحاسلل
 ةحلصم يه ام ىرنو ءديرن اذام هل لوقن مث لجرلا اذهل معدلا لك يطعن نأ
 ؟فّرصتي اهدنعو ةينيطسلفلا ةيضقلا ىف نيملسملاو برعلا

 نيب انها نق ىنإف كيل ردنا ظروفتملا هدكح كوقعأ : نقلا ةقرافلا ةلضز١ ندراتف انذكع
 ىلع لابجلاك تقبطأ ىتلا طوغضلا نكلو «ةضافتنالا يف ةكراشملا تامظنملاو ةطلسلا



 4١ه نيودع نيب فده :يناثلا مسقلا

 داهجلاو سامح نأ روصتأ يننإو لكشلا اذهب فّرصتت ةطلسلا تلعج يتلا يه ةطلسلا
 .كلذ نم رثكأبو اهدوجوب تَدْدُه ةطلسلا نكلو «ةطلسلا عم قيسنتلا يف ناعنامت امبر

 هفادهأ ىلإ لوصولا ديري يذلا قيرفلا رارق ال رطضملا رارق وه ةطلسلا رارق نإف اذهلو

 انه نيجسلا كلمي اذامو «هللا مار يفو ةزغ يف ةنيجس ةضافتنالا نأ ةلكشملا .ىربكلا

 .رح لكشب هرارق يطعي نأ كانهو

 هيلإ عمتسن نم رايتخا
 ؟ةيكر يمألا ةدحتملا تايالولا ىف ا نم لاصتا م

 يف شيعن اننأل ,مالسإلا مهلالخ نم مهفن نيينيد ةداقل ةجاحب نيملسمك نحن
 .خياشملا نم ىواتفلا هيف رثكت عضوو رصع
 لازن ال ١94 ماعلا ذنمف ؟برعلا هلذخ يذلا ينيطسلفلا نم رثكأ ديرن اذام مث

 رظانم ةاسأم ىهتنتل ةريغصلا ةلودلا هذه تاضوافملا لالخ نم انوطعأ .نيئجال
 نآلا ىتح مالك ىلع الإ برعلا نم لصحن مل انّنأل ,ديرشتلاو رامدلاو ىلتقلا
 ؟ديسلا ةحامسلو مكل اركشو

 يدانلاو ءاهيف نوملعتت يتلا ةعماجلا نوراتخت امك مهيلإ نوعمتست نم رايتخا مكيلع :الوأ
 هركف اوفرعت نأ نود مكيلإ ثدختي صخش لكل نوملستست اذا فيف' نوبعلت يذلا

 ؟مالسإلل ليصألا همهفو هتراضحو هتلاصأو

 0 نأل «يهتنت نل هنأ ىباوج نإف «يهتننو ةريغص ولو ةلود انوطعأ لوقت نأ :ًايناث

 الإ مك كل قبي مل اذهل ءاهدوجو نم شماهلا شماه ىلع شماه دّوجم مكنم لعجت نأ ديرت

 ان «رومألا مزع نم كلذ نإف اوقتتو اوربصت نإوو نوديرت امم ريثكلا اوققحتل ليلقلا

 .«نينمؤم متنك نإ كوفاحخو مهوفاخت الف هءايلوأ فاوخي ناطيشلا مكلذ

 ىلع هللا لضف نيسح دمحم ديسلا عجرملا ةمالعلا ةحامس صاخ لكشب مكركشن

 هي انل متحمس يذلا مكتقوو (ةديدجلا برحلا» جمانرب ىف مكتكر اشم
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 لحل

 رتها لوليأ ١١ دعب ملاعلا
 يقاقثلاو ينمألاو ىسايسلا ىوتسملا ىلع

 يف هللا لضف نيسح دمحم ديسلا عجرملا ةمالعلا ةحامسل ىلوألا مايألا تلفح
 نم ةريبك دوشح هتحامس ةثعب قم ىلإ تعفدنا دقف ءزراب طاشنب ةرونملا ةئيدملا

 دوفو نم ريثكلاب هتحامس ىقتلا امك «ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم نيمداقلا جاجحلا

 تلوانت ةددعتم فقاوم هل تناكو «ةيبنجالاو ةيبرعلا لودلا نم ةمداقلا تاثعبلا

 .يمالسإلا ملاعلا اياضقو جحا عوضوم

 نع ةفلتخم دوفو مامأ هللا لضف نيسح دمحم ديسلا عجرملا ةمالعلا ةحامس ثدحت
 :لاقف «ةرونملا ةنيدملا يف (ع) ةمئالاو «(ص) مركالا لوسرلا ةرايز تالالدو يناعم

 نأ نم يحورلا يدابعلا يمالسإلا خانملا اذه يف شيعي يذلا ناسنإلل دب الد

 هللا لوسر ىلع حاتفنالا اذه لثمت «ةنيدملا ىلإ انترايز نإ .هاوتسم ىلإ عفتري
 نإ ثيحب ءأيديلقت أرود تذخا يمالسإلا عقاولا يف ةرايزلا نأ فسؤملا نمو

 ةيعدالا ضعب ددريو اباتك كسميف «حور نود نم اهسرامي ناسنإلا
 نيقطخ قلطتت ىجلا .ةيعدألاو تادلكلا ةيعور شيعي آل دقو ةضاملكلاب

 ىلع ضعبلا لصحي دقو .ةدراب ةقيرطب نوريثكلا وأ ضعبلا هسرامي يديلقت

 .م٠٠7 ماع جحلا مسوم يف ةمركملا ةكم نم



 ةريس لثمي يذلا طخلا يف حورلا يف ددجتلاب يحوت ال نكلو ةميمح ءاوجأ

 ةرايزلا يطعن نأ ىلإ ةجاحب نحن اذهل .نمؤملا ناسنإلا اهروزي يتلا ةيصخشلا
 لبق انيلع .ةرايزلا بحاص هشاع يذلا ىوتسملا ىلإ عفترنو للا يف ًاقمع

 يف رضحتسدلو هللا لوسر لثمتنل لوسرلا ربق مامأ فقن نأ تاملكلاب جمدنن نأ

 بطاخيو «ربنملا اذه ىلإ ىقري ناكو «بارحم ا اذه يف يلصي ناك هنأ انسفنأ

 يلصنو «سفنت ثيح سفنتن اننأ ..وجلا اذه يف جامدنالاب رعشنل ,مهظعيو سانلا

 يساسألا ءيشلاف .هيلع راس يذلا بردلا يف ريست انتاوطخ نأو ءىلص ثيح

 نع انثدحي مل هللا نآل «يلاسرلا بناجلا وه هللا لوسر ىف هلثمتن نأ يغبني يذلا

 .يقالخألا يلاسرلا هرود لالخ نم الإ (ص)هللا لوسر يف يتاذلا بئاجلا

 لوسر ةيصخش لالخ نم.نآلا نؤملسملا هي قلطتي نأ ينجي ذلا ع ىسلاو

 ثيحب «بحرلا ىملاعلا قفألا اذه يه مهادحتت ىتلا ثادحألا لك مامأو هللا

 وأ «ةيلئاعلا ةنازنزلا يف مهسفنأ نوسبحي الو «يئاحيإلا ىنعملا نوذخأي

 نإف ةيداصتقا ةلكشم ثدحت امدنع هنأب اوركفيل «ةيميلقإلا وأ «ةيقطانملا

 نمألا نإف ةينمأ ةلكشم ثدحت امدنعو ءاهب رثأتي نأ دب ال يمالسإلا داصتقالا
 .ًاضيأ نملا عفدي يذلا وه يمالسإلا

 دوجولا اذه رخسنل ملاعلا يف عقوم يأ يف اندوجو نم ديفتسن نأ انيلع

 اننأل «ةيفاقثلاو ةيركفلاو ةيسايسلا انتاكراشم لالخ نم «مالسإلا ةحلصمل
 ام ًابلاغ اننإ ذإ رثكأ ةيموقلاو ةينطولا انلكاشم ىتح مهفن نأ عيطتسن كلذب
 .ملاعلا لكاشم نع لصفنم لكشب انلكاشم سردن

 اذإ الإو انسفنأ انمهفو هانمهف اذإ الإ ملاعلا اذه يف كرحتن نأ عيطتسن ال نحن

 .(ةيمالسإلا اياضقلا لك نع عافدلا طخ يف اندحوت

 :هتثعب رقم يف هتراز يتلا جيجحلا عومج يف اهاقلأ يتلاو هتحامس ةملك يف ءاج امو
 جرخن نأ ةرهاطلا باحرلا هذه يف انيلعو «(ص)لوسرلا ةنيدم يف انه نحنا

 هتيب لهأو (ص)يبنلا ةاناعم ىلعو يمالسإلا خيراتلا ىلع حتفنت ةيمالسإ ةينهذب
 اهنع عافدلاو ةوعدلا لمح يف هجهنم ىلع اوراس نمن نيبيطلا ةباحصلاو

 نيلمل



 ةنونجملا ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 هع نيملسلاو عضو تنلا نألا ءاهليبس ىف لئاسرلا فلعحمم ىذألا .لمختو
 ىف نيكرشملا هجاون نتف ةيردنلا لن .قيعن نحنو: ,فادعأ ةثالك اوهنبأو
 نلف ىف ال دوهيلا هجاونو ؛هلك نيدلا ضفرت يتلا ملاعلا يف داحلإلا عقاوم
 نوقفانملا امأ .اناياضق دض ملاعلا يف اودحتا دوهيلا نأل «ملاعلا يف لب ءبسحف
 ةبرجت سردن نأ انيلع كلذل ءانتاعمتجم رثكأ يفو اننيب نوشيعي مهف
 ةيامح يف انتيلوؤسم رعشتسنو رواحنا هذه لك ةهجاوم يف (ص)لوسرلا
 ..ءادعألا ءالؤه لك نم مالسإلا

 مالسإلا مه لمحن نأ دب الف ؛مهتيكرحو نيملسملا دهجب موقي امإ مالسإلا

 ءملسمب سيل ةالابماللا حورب ركفيو عقاولا هجاوي يذلا ناسنإلاف «نيملسملاو

 يععولا نم انل دب الو «مالسإلا اهيف مهفن ةيمالسإ ةفاقث نم انل دب ال هنأ هانعم
 .ثادحألا تايفلخو عقاولا مهفن يكل يسايسلا يمالسإلا

 كردن نأ انم بلطتي ام «ملاعلا يف نوملسملا اهل ضرعتي يتلا ةمجهلا كانه نآلا

 .ةهجاوملا ةيلمعل دعُت اذامو ؛مالسإلل مدقن نأ عيطتسن اذام سردن مث ءاهتايفلح

 انهف .مالسإلا بورد يف ىشمنل ىتأن اننأ هانعم ةرونملا ةنيدملا ىلإ ءيجملا نإ

 انهو ءدحأو ردب يتعقوم يف نيكرشملا ةهجاوم يف ةيمالسإلا ةبرجتلا تناك
 ةمصاعلل ىتأن اننأ هانعم ةنيدملل ءىجماف ..دوهيلا دض (ص)ىبنلا ةكرعم تناك

 كتام ةفيدلا امنيب «ةوعدلا اص كياق ةكن ذأ 0 ةيمالسإلا

 .ةكرخحلا ةمصاع

 «(ص) لوسرلا ةكرح ةنيدملا عراوش يف يشمن نحنو سسحتتن نأ انيلع مث
 وعدن نحن ..(ع) ءارهزلا تناكو (ع)يلع ناك انهو (ص)يشمي ناك انهف
 (ص)يبنلا سافنأ شيعن نأ ّدب ال .هيف وعدي (ص)يبنلا ناك يذلا ءاضفلا نم

 ناك يذلا ناكل يف نامت ايدنع رزكلا تفرعلا ىلع درجت نآو ةتارظحو

 انسفنأ لغشن الف هللا لوسر ةيحور شيعنل يتأن اننإ .هيف يلصي (ص)يبنلا
 ةبسنلاب ًاصوصخ ءأيمالسإو ايحور نّومتنو دّبعتنل يتأن نأ انيلع .ليقلاو لاقلاب
 يمال ريغ دالي. قف ترشتعي نيالا ناوخخإلا لإ



 ةرايزلاف (هجاوت نأو خوات نأ عيطتسن انلعجت يتلا ةيحورلا ةقاطلا ىلإ جاي اننإ

 لوقتل (ص) لوسرلا مامأ فقت نأ يفكي لب طقف باتكلا يف أرقت نأ تسيل

 .ةلاسرلا تغلب دق كنأ دهشأ هللا لوسر اي كيلع مالسلا :هل

 مومه اولمحتل مكتيناسنإ يف يبنلاك اونوك :لاق ناسنإلا يبنلا نع هللا انئدح

 هللا عم شيعن (ص)هللا لوسر عم شيعن امدنع كلذل .سانلاب اوفأرت «سانلا

 اذإ ىتح هيلع لصحن نأ انيلع ةيحور نم هليصحت انيلع امو «داهجلا طخ عمو
 .(ديدج يحور دعوم انل ناك ,ةكم ىلإ انبهذ

 ثيح «تاءاقللا هذه لالخ اهقلطأ يتلا تاملكلا يف فقوم نم رثكأ هتحامسل ناكو
 ةمألل ايلعلا 5 مدخي 0 باطخ ميدقتو «قحلا ةفاقثب 2 ىلإ م اعد

 .ثادحألا 0 عقاولا انف مهف ةرورض 0 ًادكؤم «نيملسملا

 يعو نوشيعي ال مهنأل ءانعقاو يف ةفلختملا رصانعلا ةهجاوم ىلع ديسلا ةحامس دّدْسو
 .ةيلحماو ةيلودلا تارباخلا باسحل ةيلخادلا نتفلا ثادحإ يف مهاسي امم ,ىربكلا اياضقلا

 ايو «سانلا نيب ةنتفلا عرز ديري نم لك درط ىلع جيجحلا عومج هتحامس ٌثحو

 .اهقيزمت يف نوعسي نيذلا ١ ال ةمألا ةدحول نولمعي نيذلا مه ءاملعلا ءاملعلا نأ

 ةياوزتيتا لمحبي ال نم لك نع داعتيألا ىلإ برغلا يف ةيمالشسإلا تايلاجلا هتحامس اعدو

 ذاقنإ لجأ نم كرحتي ال ملع يأل ةميق ال نأل .هملع ناك امهم نيملسملاو مالسإلا

 لب «ءبسحف ةيمالسإلا ةدحولاب سيل كسمتلا ىلإ اهاعد امك .اهتدحو قيمعتو ةمألا

 يف برغلا يف مهفقاومو نيملسملا ةكرح نوكت نأ ىنمتو .ًاعيمج نيفعضتسملا ةدحوب
 .ةقرشملا ةيراضحلا هتروص يف مالسإلا مدقن ىتح «ةيمالسإلا ميقلا طخ

 ةينمألاو ةيسايسلا تايوتسملا ىلع زتهي ذخأ لوليأ ١١ دعب ملاعلا نأ ىلإ هتحامس تفلو
 ءاناياضق لكب كسمتلاو ءاهشماوه يف ال رومألا رهوج يف قيدحتلا بلطتي ام ةيفاقثلاو
 يف انخيرات رصتخت يتلا ةيمالسإلا ةيضقلا اهربتعن يتلا نيطسلف ةيضق صوصخلا يفو
 .ينويهصلاو يملاعلا رابكتسالل ريبكلا يدحتلا لثمتو يبرق هيام + لف



 ل ةنونجما ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 نأ انل نكمي يك بناوجلا عيمج يف تاذلا دادعإ ىلإ هتحامس اعد ءرخآ فقوم ىفو
 لماعتلا ىلع رداق باطحخ ميدقتب ةليفكلا طورشلا رفونو «ملاعلا اذهل ةيلعف ةجاح لكشن

 دع انزيم ل «مالسإلاب ريبكلا مامتهالا بلطتي ام اذهو ءاوناك امنيأ سانلا تايلقع عم
 .ةلاسرلا مه نولمحي ال نيذلا ضافسكألا نم ريفكلا ةنهه ليدلا اذه حبصأ نأ

 ثدحي نل :لاقف «ناريإو نانبل دض ةريخألا ةيكريمألا تاديدهتلا نع هتحامس لعشو

 لجأ نم طوحص داضبإ انيلالح نه فازي ةدتاش ةنماللعإ تدليس تلا هفانلل ءيش

 امنإو «ناريإ دض ةيركسع ةلمح ةيأب ركفت نأ نكمي ال اكريمأ نإف كلذك .تاللزانت ميدقت

 اهنألو «ناتسناغفأ يف همدختست امبر اهطيحم يف ًاذوفن كلمت اهنأل اهيلع طغضت نأ ديرت

 .نانبل يف ةيمالسإلا ةمواقملا معدت امك «ريبك لكشب ةينيطسلفلا ةضافتنالا معدت

 نأ دب ال يتلا ةلودلا اهنأب ءاحيإلا تاديدهتلا هذه نم ديرت اكريمأ نأ هتحامس فاضأو

 ريكت اغيل «اهتسابم صفري نب رمدتو لتقت نأ عيطتست يتلا يه اهنأو ملاعلا اهل عضخي

 نأ ىلإ «ديعصت يأ ةضراعملا ةيبرعلا ةماقتللا يف نطشاو ءافلحو يبوروالا داحتالا فقاوم

 مانن ال نأ ةرورضلا تضتقا نإو ,ىرخأ نكامأ يف يرجي نل ناتسناغفأ يف ىرج ام

 .تاديدهتلا لك مامأ طوقسلا نود رذحب فيقوم لا بقارن لظنل «ريرح ىلع





 اكريمأ ةدارإل مالستسالا

 نيملسملاو برعلا ةداقلا طقسيس

 رافنتسا ىلإ ةمألا هللا لضف نيسح دمحم ديسلا عجرملا ةمالعلا ةحامس اعد
 اهنم ذفني نأ نكمي ةرغث ةيأ نع ثحبلاو ينيطسلفلا بعشلا عم فوقولل اهتاقاط
 .هداهج بعشلا اذه ةكراشمل نوعوطتملا

 ًاددشم «نيطسلف يف يرجيو ىرج ام ةيلوؤسم ةكريمألا ةرادإلا هتحامس لمحو

 نك عألا

 نم ّنه ةيداهشتسالا تايلمعلا نذفني ىتاوللا تاينيطسلفلا نأ هتحامس ىأرو
 نأ ارد ءةفلسلا :ةئرعلا ةازعلا اذيضمو اديدج انورات سعر قاوللا كا ييونفلا
 ةعاش يرفرف هايد اهلل نأ هقفل ايس ةلايعت هنا 7 يوك سف اناكحل ولك
 :ةيئاضفلا «ةريزجلا» ةطحم عم يراوح ءاقل لالخ ءاج هتحامس مالك .ةكرعملا
 :هيف ءاج امو

 ؟ ٠٠ تيسلا ودج نب ناسغ :راوحلا ىرجا .(حوتفم راوحو جمانرب «ةريزجلا نويزفلت 3
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 عشبلا يليئارسإلا يّدحتلا ىلع ولعي ًايعقاوو ًايلعف ًايّدحت نآلا ىرن اننإ ..
 ىوتسم ىلع لقألا ىلع «ةيولوأ ىرن الو «ةكاتفلا ةيناديملا نوراش لييرأ تارايخو
 خماشلا ينيطسلفلا بعشلا معد ىلع حوتفم راوح نم هذه ائتقلح يف انشاقن
 نيسح دمحم ديسلا ةمالعلا عم هتعجارم لواحنس ام اذهو .ةدماصلا هزومرو

 .يمالسإلا ركفملاو ينيدلا عجرملا هللا لضف

 نورت متنأو ديدحتلاب نحن نيأ .ةدع تايولوألاو ةدع تايدحتلا ءلضافلا يدّيس ©

 ؟نيطسلف يف لصحي ام
 ملاعلا ىَّمسُي ام يف اههجاون يتلا تايدحتلا لّوأ نإ .ميحرلا نمحرلا هللا هللا مسب
 رعاشم ضعب اهلخاد يف نزتخت راطقأ 0 (يبرع ملاع كانه نيل هنأ (يبرعلا

 نوكت نأ يه َيبرع ملاع انل نوكي نأ ىنعم يف ةلأسملا نأل ءانهناقفال ' ضع وأ ةيورعلا

 اننأب رعشن نأ ءاهتهجاومو تايدحّتلا نم فقاوملاو ةيبرعلا حلاصملا يف ةدحو كانه

 يف قّدحن نأ انيلع نأو  نولوقي امك - جيلخلا ىلإ طيحملا نم دتمي بعش ىلع نونمتؤم
 .ةيريصملا هاياضقو ةيويحلا هتاجاح ىفو بعشلا اذه تايولوأ

 يف تلزتخخا ةيضقلا نأل همامأ طقسف يلودلا عقاولا هجاو ملاعلا اذه نأ يه ةلأسملا نكلو
 .كلت وأ ةيلودلا ةسايسلا هذه عم كرحتن نأ نكمي فيك

 ىلوألا ةجردلا نم يلزانت فقوم
 راعش عفر ىلع اونماضت برعلا ةداقلاو ,«توريب يف تدقع ةيبرع ةمق كانه | ]

 دهشملا يف يرجي ام نورت فيك ؟مكفقوم وه امو .ديدحتلاب لصحي

 ؟ىنيطسلفلا

 تالزانتلا ىلإ فاضي ىلوألا ةجردلا نم ًايلزانت ًافقوم تمدق ةيبرعلا ةمقلا نأ دقتعأ
 برعلا لقن لواحت اكريمأ اهعمو ليئارسإ تناكو «ثالثلا تاءاللا تبقعأ يتلا ةقباسلا

 لب مالسلا نوديري ال مهنأب مهيلإ ماهتالا هيجوتو ءرخآ يلزانت عقوم ىلإ يلزانت عقوم نم
 .برحخلا

 ةسارد نمو ءاهبوعش ضبن نم قلطنت مل تكرحت امدنع «ةيبرعلا ةمقلا نأ روصتأ يننإ



 م. ةنونجما ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 (هيف ةيجئاردزا و الو هنم 5 يذلا أدبملا نطالب اوناك ةيكربمألا ةرادإلا

 .باهرإلا ةبراحم وهو

 ىلع اكريمأ هقلطت امدنع باهرإلا ناونع نوضفري نيذلا برعلا نأ لءاستن نحنو
 ةهجاوملا هذه ؟ةيلخادلا مهاياضق ةهجاومل نوكرحتي ال اذاملف ةضافتنالاو ةمواقملا

 :ليئارسإو اكريمأ نم اهؤناغ :ينلا ةريرلا :براجتلاو «عهبوعش :تاحخرص: ىلإ ةديتسلا
 اكريمأل ال :اولوقيل ًادحاو ًافقوم اوفقي نأ لجأ نم برعلا ماكحلا قلطني ال اذام

 ؟ليئارسإ ةهجاوم يف ةوقب اوكرحتيلو

 برعلا لوقع نم رخست اكريمأ

 ؛يبرعلا ملاعلا لك اهيف ىّدحتت يتلا فقاوملاب كّرحتت ليئارسإو تاردابملا قلطن اننأ ةلأسملا
 نم نأ ثّدحتت نيح انلوقع نم رخست اكريمأ نأ ىتح هلك يبرعلا ملاعلا نم رخست لب
 ةبتع زواجت هيف عيطتسي ال يذلا تقولا يف «باهرإلا ءاهنإ ىلع لمعي نا تافرع بجاو

 .اهيف نكاسلا ةفرغلا

 ليصافتلاب لاغشنالل تقو ال
 نولثت نمو متنك مكنأ ًايفاخ سيل  ديسلا ةحامس  تافرع سيئرلا ركذ ىلع ©

 .«ولسوأ» نوضفرت «ةيمالسإلا تارايتلا ,ماع لكشب ةيبرعلا ةقطنملا ىف تارايت نم

 ,هّرقم يف نآلا رصاحم تافرع سيئرلا نكلو ءرمألا اذه نودقتنت ًامئاد متنكو
 ؟ينيطسلفلا بعشلاو تافرع سيئرلل نولوقت اذامف «لتقُي ينيطسلفلا بعشلاو

 لثمت اهنوشيعت يتلا ةلحرملا نإ «تافرع رساي ديسلا هعمو ينيطسلفلا بعشلل لوقث اننإ
 يدحتلا ىلإ مضني يذلا يليئارسإلا يدحتلا ةهجاوم ىلع ةحتفنملا ةيداهجلا ةدحولا

 :يعلرم توص آلا نآلا توصل ؟كاييرطلاو ليمافتلا ف ارليكتت أل كلذ نك زيمألا
 .ةقاط نم نوكلمت ام لكب «يليئارسإلا ودعلا

 ٍتوصب ثدحتت نأ ةضافتنالا ىلعو «باهرإلا عقوم يف ةضافتنالا عضو ديرت اكريمأ نإ



 لكب لالتحالا هجاوي نأ بعشللو «باهرإلا ةمق وهو ًالالاتحا كانه نأ وهو (دحاو لاع

 ةحلسألا لك تطعأ اكريمأ نأل ؛ةيداهشتسالا تايلمعلا كلذ ىف امب لئاسولا

 بعشلل سيلو «ينيطسلفلا بعشلا اميس الو ةقطنما بوعش اهب اوبراحيل :نييليئارسإلل

 ليئارسإل يطعت اكريمأ تناك اذإف .نييداهشتسالا نيدهاجملا داسجأ الإ حالس ينيطسلفلا

 .ةينيطسلفلا ةحاسلا يف عفدملا وه ناسنإلاف ءاهعفادم

 عقاولا قطنمو شوب 3
 ل ب طرا

 لذبب تافرع بلاطي هنإ .«ديزملا لذب هناكمإب تافرع َّنإ) :ساسكت ىلإ هتلحر

 فيك ملعتو ءاهبعش ةبغرل بيجتست يهو ةيطارقميد ةلود ليئارسإ نإ :لاقو .ديزملا
 ؟اهحلاصم ىلع ظافحلل ةبولطملا تارارقلا ذختت

 نأل ؛ةيطارقوميد ةلود يه ًاضيأ نيطسلف نإف «شوب» قطنمب ثّدحتن نأ ديرن انك اذإ
 :ةنييوعت يرق لوا نم كييفتملا هي مركملا ١ نس امسلا قمل يديمسرد يكوات

 ةيجارش ىف انييعش نسل ةياحستالا فيرد ديل فقل ةوايقلا) :ءاضبأ ةوويطسلافلا
 : .قطملا اذوب دعا نأ دورتااتك 35 لوممالا

 ةكملاب ةئم ةيلوؤسملا لمحتت ةيكريمألا ةرادإلا

 يف يرجي ام ةيلوؤسم ةيكريمألا ةرادإلا نولّمحَت مكنأ ءيديس كلذ نم مهفن له
 ؟نيطسلف

 ام لك نعو ,نيطسلف يف يرجي اّمع قلطملاب ةلوؤسم ةنك ردمألا ةرادإلا نأ ربتعا يننإ

 نأ فرعن اننكلو ««يكريمألا» هاجت ةدقع نم قلطنن ال انه نحنو .نيطسلف يف ىرج
 ليئارسإ نمأ ىتبتت اهنأ نلعت لازت الو تنلعأ يتلا يه ةبقاعتملا ةيكريمألا تارادإلا

 يف ةقطنملا يف ةّوق ىوقأ ليئارسإ نوكتل قلطملاب يداصتقالاو يركسعلاو يسايسلا

 .تاذلاب نيينيطسلفلا ال ةقطنملا لك بوعشو ةمظنأ ةهجاوم

 كلمت قارعلا نأو «لماشلا رامدلا ةحلسأ عنصت ناريإ نأ نع ثّدحتت اكريمأ َنإ
 نأ ىربكلا لودلا ىتح ملاعلا يف ةلود يأل حمست ال اهنكلو «لماشلا رامدلا ةحلسأ
 يتلا ةيئايميكلا ةحلسألا لك نعو «ليئارسإ اهكلمت يوون سأر يتئم نع ثدحتت

 .اهتزوحب
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 زجعلا ةدعاق نم كرحتت ةيبرعلا ةمظنألا

 نوفقي نيينيطسلفلا نأ ,ةحارص لكب «ةينيطسلفلا ةحاسلا يف نآلا هدهشن ام نكلو ©
 نيأ ؟بوعشو ؟بخنو ؟نيد ءاملع متنأ نيأ ىتحو ؟ةيبرعلا ةمظنألا نيأف ,مهدحو
 ؟عيمجلا

 ؛لشفلاو زجعلا ةدعاق نم نوكرحتي مهنإ  لوقأ فسألا عمف  ةيبرعلا ةمظنألا امأ

 نم رثكأ اهديدهتو «ةيبرع ةلود نم رثكأل باهرإلاب ماهتالا اكريمأ قالطإ دعب اميسال
 ًايداصتقاو ًاينمأ ًافوخ كانه نإف كلذلو ؛ةيناغفألا ةقيرطلا ىلع حايتجالاب ةيبرع ةلود

 ينك فرع هلك خفارلا ةسارد ةيلوؤسم مهيلع نأ روصتأ يننإف ءاملعلا ىلإ ةبسنلاب ام

 اوفقي نأ مهيلعو :يمداببإلاو يدلرعلا ملاعلاب ةقدحللا راطخألا ةهجاومل عقارا اذه ةهجاوم

 تناك يتلا داهجلا ةلأسم نأ دقتعأ يننإف اذهلو اهلك دمأآلا ةيعوت لجأ نم ةدخناو ةفقو

 داهجلا تايلأ ريوطت عطتست. مل ؛مهمرتحن نيذلا ءاملعلا نم ريثكلا تاملك يف كلهتست

 لك رعشي ثيحب اهلك ةمألا قلطنتل اهكيرحت نع لمعلا ةيفيكو تايلآلا هذه ديدحت وأ

 اهكيرحت نم انل ّدب ال ةيعرش ةلأسم ىه ليئارسإ ّدض داهجلا ةلأسم نأ .اهدارفأ نم درف

 .هغولب قيرط ىلع نيدهاجما ريونتو فدهلا ديدحتو ةطخلا مسر ةقيرط ىلع عقاولا يف

 تاناكمإ نم اهيدل ام لكب ةمألا رافنتسا انيلع
 نآلا ةيضقلاو ؛ةيعوتلاو ةساردلا يف  دّيسلا ةحامس  حمسي ال تقولا ّنكلو ا

 ؟يناوغلاو تاظحللاب دعت

 انيدل ام لكب ةمألا رافنتسا انيلعف نآلا امأ .كلذك رمألا نوكي نأ دب ال هنأ ثدحتأ تنك
 نكمي ةرغث ةيأ نع ثحبن فيكو «يلاملا معدلا نم ةمألا مدقت نأ نكمي اذام .ةقاط نم
 فقن فيكو «هداهج ينيطسلفلا بعشلا ةكراشمل نوحلسملاو نوعوطتملا اهنم ذفني نأ
 ىرن اننكلو تاراعش قلطن ال انْنِإ ..ةلذاختملاو ةيمازهنالا تاسايسلا هجو يف .ةوق لكب

 دض ةيكريمألا هلال لك اهيف لمعتست ةيجمه ةيشحو اكرنو «يرجت ءامدلا نم ًاراننأ

 .ىنيطسلفلا بعشلا

 بعشلا عم فوقولا ليبس يف اهتاقاط لك رافنتسا ةمألا ىلع ّنأ يه ةلأسملا نإ

 اوذختي 0 اذإ مهنأ ةمألا ةداأق نم مهسفنأ دوربتعي نيذلا رعشي نأ بجي .ىنيطسلفلا



 ,مهطقست فوس ةمألا نإف ةيليئارسإلا ةسايسلا مامأو ةيكريمألا ةسايسلا مامأ ًابلص ًافقوم

 :لوقن نكلو
 ماليإ تيبمب حرج ام هيلع ناوهلا لهسي نهي نم

 يلود طوبطخأ
 حتفل ىوتفلا ةيناكمإ كلذكو ,نيطسلف يف داهشتسالل يدرفلا عوطتلا رمأ له د

 ؟نآلا ةنكمت ليئارسإ ٌدض ةيلاتق ةهبج
 ًايلود اظوبطخأ كانه نأل تاهبجلا حتف ضرتعت ةبقع نم رثكأ كانه نأ فسألا عم

 دلب نم رثكأ يف ةنتف نم رثكأ ريثي امبرو «كلذ عنمب يبرعلا عقاولا لصافم يف كرحتي
 .ليئارسإ نع انسفنأب لغشُتو اننولغشي ثيح «لاجملا اذه يف يبرع

 عم ام تاقالعب طبترت يتلا نادلبلا عطقت نأ ةمكحلا نم نأ ءيديس دقتعت له
 لصاوتلاو طغضلا فيفختل كلذب رمتست نأ لضفألا مأ «تاقالعلا هذه ؛ليئارسإ
 !؟ينيطسلفلا بعشلا عم

 دق ىرخألا لودلاو ةدحتملا تايالولا عم لصاوتلا يف ةيبرعلا ةمظنألا ةبرجت نأ 3 يتتنإ
 وأ ةيكر يمأ ةيداصتقا وأ ةيسايس ةمدخ يأ نم دفتست ةيبرعلا ةمظنألا نأل ءاهلشف تعبثأ

 .ةيليئارسإ

 ول «ليئارسإ عم ةيسامولبد هبش وأ ةيسامولبد تاقالعب ةطبترملا ةمظنألا هذه نأ دقتعأ يننإ

 اهتيشحو ٌفكت ملو ءاهتلتحا يتلا قطانملا نم بحسنت مل اذإ ليئارسإ ةعطاقمب تدّده
 اذإو «لذاختلاو لياحتلاو ةغوارملا نم اهل ىدجأ ناكل ينيطسلفلا بعشلا نع اهتيجمهو
  ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا اهنيمأ ركذ امك ةديدج ةيبرع ةمق يف ةيبرعلا ةمظنألا تقلطنا

 اهرابتعاب ةردابملاب بحر يذلا ملاعلل لوقتل  ةيبرعلا لودلا ةردابم بحسب بلاط ثيح

 ليئارسإ بحسنت نأ اَمِإ :تدّده اهنأ انضرف ولف ...مالسلاو حلصلا قيرط يف ًازاجنإ
 كلذب ءاودده مهنأ ول ..ةردابملا بحست نأ امإو ينيطسلفلا بعشلا ريمدت نع ٌفكتو
 ةيبرعلا ةمظنالا نم بلطن اننإ .اباسح مهل تبسح دق اكريمأ تناك امبرل ايعقاو اديدهت

 ءاهتسايس يف رمتستو ءاكريمأ هديرت ام دض ىتح فقت يتلا ليئارسإ هلعفت ام لعفت نأ
 نأ فرعن نحنف ءانبعش حلاصم يف قّدحن نأ انيلعو اهبعش حلاصم هربتعت امب قّدحت اهنإ
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 نأب يحوي يذلا بلصلا فقوملا نإف كلذلو «ملاعلا لكل ةيويح ةقطنم وه يبرعلا ملاعلا
 .هرامث يطعي نأ ّدب ال امم وه اهبوعش تاضبن زواجت عيطتست ال ةمظنألا

 ودعلل ةلاسر اعبش تايلمع
 دق رمألا اذه نأ نودقتعت لهف ءاعبش يف هللا بزح برض دقل ءديسلا ةحامس 8

 برح يف لوحخدلاب رماغي نل نوراش نأ مأ ٠ .فازتتسا برح ىلإ ةقطنملا ٌرِجي

 !؟لطب ال كاخأ هركم ل

 لب «ةريبك ةكرعم ىف ةينانبللا ةحاسلا لاخدإل ةيعقاولا فورظلا كلمي ال نوراش نأ دقتعأ

 لغمت ةيلمعلا هذه نأ دقتعن اننكلو .هنيح يف اهب ّدر يتلا ةقيرطلا هذهب درلاب يفتكي امبر
 ةكرح لثمي ينانبللا بعشلا نأب نيينيطسلفلا ىلإ ةبحم ةلاسر اهنأ امك ءودعلا ىلإ ةلاسر
 امترف رثكأ تروطت اذإ رومألا نإ ثيحب «ةهجاوملا طخ يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا بوعشلا
 0 !ءارمحلا طوطخلا زواجتي

 نيفعضتسمو نيربكتسم ىلإ مسقنم 0
 ديحولا جذومنلا وه ندال نب جذومن لعجي الأ ءلصحي ام لك 0 ةحامس
 اذه نكلو «ندال نب صخش نع ثدحتأ ال ينإ ؟ةيبرعلا بوعشلا مامأ حاتملا

 نأ ةيمالسإلا بوعشلا ىلع نأ ضرفيو ءنيمسق ىلإ ملاعلا مسقي يذلا جذومنلا
 ؟رشابم لكشب ٌودعلاب هيمسي ام هجاوت

 وه اذهو .نيفعضتسملا قيرفو نيربكتسملا قيرف «نيقيرف ىلإ مسقنم ملاعلا نأ دقتعأ يننإ

 رابكتسا ةلكشم يه هخيرات لك يف ناسنإلا ةلكشم نأ ربتعا يذلا ينآرقلا جهنملا
 ىلإ ام وأ ءىسايسلا بناجلا ىف وأ ىلامللا بناجلا ىف كلذ ناكأ ءاوس «ءفاعضتساو
 .كلذ

 مهحلاصمو مهاياضق ةيامح لجأ نم نوفعضتسملا قلطني نأ ًادج يعيبطلا نمف اذهل

 ىلع يلوتسي نأ لجأ نم رابكتسالا اهب كّرحت يتلا ةملوعلا يف اميس الو «نيربكتسملا دض
 ةهجاوم يف نيفعضتسملا كّرحن نأ نكمي فيك يه ةلأسملا نكلو .نيفعضتسملا تاردقم
 تاكرحلا لك ىلع نإف اذه ءوض يفو .ططخن نأ انيلعف نوططخي موقلا نإ .نيربكتسملا
 نم دلب لك يف نيفعضتسملا عيمجت ىلع لمعت نأ ةيمالسإلا تاكرحلا اميس الو ةيسايسلا

 ةلأسم ىلع حاتفنالاو لاعفنالاو ةسامحلا نع دعتبت ال ةينالقع ةقيرطب ططخت نأ لجأ



 "1 سدقملاو سندملا

 .ثلاثلا ملاعلا ىف نيربكتسملا

 اك ريمأ ةعطاقم
 سانلا عفدي وأ ,ددهي نأ نكمي لصحي ام نأ ,ديسلا ةحامس كلذ نم مهفن له 01

 ؟ةيكريمألا حلاصملا برض ىلإ

 ىلع هعفن نم ربكأ هررض ناك امب وهو ءاكريمأ يف لوليأ ١١ يف لصح رمأ كانه
 قلطنت ىرخأ تالاح كانهو .ماع لكشب نيفعضتسملاو ءصاخ لكشب نيملسملا حلاصم

 هيف نوعيطتسي يذلا رادقملابو هيك لا عاقل اوعطاق نيفعضتسملا لك ٌّأ ول ةتأ خرط

 ضرفت يتلا ةيكريمألا ةسايسلا دض اوفقو مهنأ ولو «ىرخأ لئادب ىلإ اوقلطناو كلذ
 امك - ىوتف اوردصأ مهتايعجرم لك نم نيملسملا ءاملع ّنَأ ولو «ةمظنألا ىلع اهسفن
 ةقيرطلاب «ةيكريمألا عئاضبلا ةعطاقم بوجوب  ءاملعلا ضعب ردصأ امكو ءانردصأ
 ىلع تطغضلو «ىرخأبو ةقيرطب ةيكريمألا تاكرشلا تّرتهال ..لاجملا اذه ىف ةيعقاولا

 .لاجنا اذه يف اهتسايس رييغتل اهترادإ

 ةيكريمألا عئاضبلا ةعطاقمب ءاتفإلا ىلإ نيملسملا ءاملعلا وعدأ
 ؟نآلا رمألا اذه نوددجت لهز 0

 ءاهب اومزتلا ىوتفلا يف انيلإ نوعجري نم ريثكلا كانهو «ىوتفلا هذهب نينس ٌذنم تيتفأ

 قارعلاو ناريإ يف وأ رصم يف ءاوس نيملسملا عجارم وعدأ يننإ .ةريغصلا رومألا يف ىتح

 عئاضبلا ةعطاقم بوجو 5 1 كلو نويبع ارت كيرف نيل دالب نم دلب يأ يف وأ

 لجأ نم اوقتلي نأو «ةيليئارسإلا ةيشحولل قلطملا اهدانسإ ىلع اكريمأل ًاباقع «ةيكريمألا

 ,كالهتسالل هعفرن راعشك داهجلا نع ثيدحلا يفكي ال .عقاولا يف كلذ ذيفنتل طيطختلا

 .اهعئاضبو اهرئاجس لك كلهتسن نجنو اهل توملا راعشب فتهنل اكريمأ دك فقلت وأ
 لصحت ال امث ةيكريمالا حلاصملا ىلعو ةيكريمالا ةسايسلا ىلع طغض ةليسو نم رثكأ كانه نإ

 .كلذ ىلإ امو ىملاعلا ةراجتلا زكرم ةلأسم ىف تلصح امك بساكم ىلع اكريمأ هيف

 ادع ًاخيرات نعنصي تاديهشلا

 ,ةكرعملا ةحاس تايداهشتسالا لوخدب ةينيطسلفلا ةحاسلا ىلع لصح ديدج روطت ©

 ؟ةلأسملا هذه لوح طغل نم ريثأ ام لظ يف مكيأر وه ام



 ةأرما فلكي مل مالسإلا نأ حيحصو عم ءاسدلاو :لاجرلل ةدحاو ةلاح داهجلا لككش دقل
 بلطتت ةيعافدلا 0 تارورض تناك اذإ اميس ال دهاجت نأ اهل زاجأ هنكلو «داهجلاب
 نأ دقتعن انّنِإ .ةي اهشتسا ةيركسع وأ ةيداع ةيركسع ةيلمع ةيأ يف ءاسنلا قلطنت نأ

 ديد اهييرأت نعنصي يتاللا تاديهشلا نم ّنه ةيداهشتسالا تايلمعلا نذفني يتاوللا

 اهبعش ريرحتل قلطغت نأ يه ةأرلا قوقح نإ لوقتلو «ةملسملا ةيبرعلا ةأرملل ادي

 ىلع تظفحت يتلا تاملكلا لك ىلع ظفحتن نحن كلذل .اهلبقتسمو اهرضاحو
 ةيلمع هنآك ةايحت لإ لوقو هةيدايدسمالا هارملا تايم نلعوأ ميدايسنالا فايل
 ةجاس اهيطرفعل تايلآلا كرك لب داهجتلا ةّيلآ انل ةدعي مل هللا: نأل «ئرعأ ةيداهج

 .ةكرعملا

 راصتنالا نامض ةينيطسلفلا ةدحولا

 ايضاينس .نآلا ليبسلا وهام :ينيطسلفلا بعشلل ديسلا ةحامس ةريخأ ةملكب 0
 ؟قفألا وه نيأ .ًايسفنو ًايركسعو ًايناديمو

 امم ةينيطسلفلا ةيضقلا تجرخأ يتلا يه مكتدحو ّنِإ ,دهاجملا بعشلا اذهل لوقت اننإ

 ينيطسلفلا بعشلا ةدحو تعاطتسا دقل . مكيلع هضرفت نأ لازت الو اكريمأ تدارأ
 بنيكلا لك نا اك أل تينت نأ ةيدهاجم كو هيايشو هع وشو: ةتانسلو هلاكطأب
 «كلذل .كانه ةمظنمو انه ةمظنم كانه سيل هنأو «ةمواقم بعشلا لك نأو «ةضافتنا
 .يليئارسإلا عمتجما يف فعضلا طاقن لك ةقحالم يف مكجهن اوعباتو ءمكتدحو اوعبات

 ضفتنيل كانه عقاولا لك عاضخخإ اوعبات .مكنمأ لتق امك يليئارسإلا نمألا لتق اوعبات
 ةلأمسملا نإ اكريمأل اولوق -لالعحألا لاوزب لإ ةةوكي نل نمألا نإ هل :لوقيل هتموكخ ىلع
 يف اهومتلتق دق اهب نوثدحتت يتلا ناسنإلا قوقح نأو ءررحتي نأ ديري بعش ةلأسم يه
 بعشلا دض دحاو قدنخو بيع عقوم يف ليئارسإو اكريمأ نإف كلذل 00

 عمو ليئارسإو اكريمأ دض نحن كلذلو .ةيمالسإلاو ةيبرعلا بوعشلا دض «ينيطسلفلا
 .رصنلاب هللا نذأي نأ ىلإ ينيطسلفلا بعشلا
 ركل ةمالعلاو عجرملا ديسلا عام وكل اركش





 "اه

 مهافتلا عنمت اكريمأ

 برغلاو قرششلا نيب

 لزني نيح هعورأ امو «بلقلا ىلإ بلقلا نم نوكي نيح راوحلا بذعأ ام

 قداصلا بيطلا ملكلاف .لوقعلاو سوفنلا نئازخ ىلإ بولقلا براسم نم
 رويطلا حيبست هنم نيأ ًاودشو ٌىذْس سوفنلا يف كرتي نأ دب ال يفاصلا
 .تانئاكلاو

 ةنوؤش القان ةنسحلا ةبيطلا ةملكلاب راوحلا ديس ؛ديسلا ةرضح ىلإ لعد

 دنع دجوف «ةقيقحلاو قحلل قشع نم نمؤملا هبلق هب جلتخا امو هنوجشو
 ام هبلقو هلقعو هركف نيعم نم فرتغاف هتلاض ىناعملاو تاملكلا ديس

 ًارواحم ميركلا فيضلا ناك دقل .ةقيقحلا عيباني نم نآمظلا هفشتري
 باخ ام هللا لضف عجرملا ةمالعلا ةحامس هئاقلبو «ةيعادو ءقح بلاطو

 :لاقف هدصقم

 دنعو ءاهيف تيبرتو كرويوين ةنيدم يف تدلو «لصألا نر انأ :ىكر يمألا سيسقلا

 نكلو يلي ةسينك سيقف ناو !ًاياط تلزاال هناا اعطاقن ديلا ناش

 .غنيماك فيزوج يكريمألا سيسقلا عم راوحلا عئاقو



 "015 سدقملاو سنئدملا

 .ةيناسنإ ةئيه يف ةيناتيروملا ةيمالسإلا ةيروهمجلا ىلإ تبهذ اماعام# قريع ناك نيد

 0 تارا يف 0 ردقلا نب ريكا تناع دالب 00 نأ ملا ع

 .دالبلا اهتناع

 ةيناسنإ ةمظنم يف تلمع دقلو «ةيذغت ءوس نم نوناعي لافطألا نم ةريبك ةبسن كانهو

 تائيه ةدع يهو «كانه ةيمالسإلا تائيهلا عم نواعتلاب ءايناتيروم يف يحيسم لصأ نم

 يا ل و ؛اهنيب اميف نواعتلل تميقأ ةيريخ

 عم رواحتلا اودارأ خويشلاو نييناتيروملا نيملسملا ةمكأ نم ًاريثك نأو . .يكلاملا بهذملا

 رواحتلل ًامئاد ينوعدف «ةيبرعلا ةغللا ملكتي يذلا ديحولا يحيسملا تنك دقو «يحيسم
 تملعت كدقف ؛عوضوم ا اذهب يدنع انانكما تكذشلا ام «ةيحيسملاو مالسإلا لوح مهعم

 نييحيسملاو نيملسملا نيب براقتلا ةفرعمل تالاجم يل تحتفو «تاراوحلا هذه نم ريثكلا

 ؛ينويهصلا ركفلل ليمأ يتلوفط يف تنك ثيح ءيسايسلا لاجملا يف ريثكلا تملعتو امك
 مل ينألو ؛ينويهصلا نكفلا ةوفبل ةعيضاخا كك قوون نأ توفرعت متنأو ملوي اذه قوق

 نودو مهكراعأ تنك لقو (دوهيلا نم ي يئاقدصأ مظعم ناك «(ةيححيسم ةرتمأ يف اشيا

 تعجار نيملسملاو برعلا عم تاراوحلل ةجيتنف ..ينويهص رايت اذه نأ زييمتو ريكفت

 تح نيك اطخو ءأطخ- ىلع تنك ىلآ تفشتكاف (قئاقكلا نع تفحتو :يراكفأ
 ملعتت نأ ادب مهملا نم هنأ نوملعت معنأو «قكلا ةدقتعأ تنك امن ًادج ًالجتع تحبصأ
 .ًأطخلاب فارتعالاو ,حيسملا ديسلا نم عضاوتلا

 يتامامتها زربأ دحأ راوحلا
 ثيح ةديدجلا ١ يتايح نم ًاءزج لكشي ناك يذلا راوحلا نم ةدافإ تلكش ةلأسملا هذهو

 هاروتكد زاجنإل ىعدت اكريمأ ىف د («ليل» ةعماج نلإ تهجوتف «كلذ ةعباتمب تممتهأ

 «ةصاخ ةروصبو .يحيسملا توهاللا ملع يناثلاو «تايمالسإ لوألا :نيلاجم يف ةجودزم

 تنك اذهلو «ةيحيسملا ةديقعلاو ةيمالسإلا ةديقعلا نيب ةكرتشملا ةيضرألا نع ثحبأ تنك
 عجارملا يف ثحبأو «ةيحيسملا ةديقعلا نم اهفقاوم نع ةيمالسإلا عجارملا يف ثحبأ
 هكر كتم ةيضرا دجوت لهو «مالسإلاو ةيمالسإلا ةديقعلا نم اهفقاوم نع ةيحيسملا

 .هلوقأ نأ ةيادب تببحأ ام اذهو .َقّمعُي نأ بجي مهافتلا



 ءونب ةنونجما ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 ناسنإلاب ناسنإلا طبر رسج وه راوحلا
 براقن نأ نكمي فيك وه ريبكلا انلمع نأ ربتعأو ؛مكب بحرأ ينإ :ديسلا ةحامس
 ناك اذإ فيكف «هللاب نمؤملا ناسنإلا عم هللاب نمؤملا ًاصوصخو ؛ناسنإلا عم ناسنإلا
 .هللا طخ يف تالاسرلاب ًانمؤم

 ةمهم نوسرامب نيذلل اميس الو «لغاشلا لغنشلا نوكي.نأ يغبتي امم اذه .نأ روصتت نحنو

 نحنو .ةينيدلاو ةيحورلا ميقلاب سانلا طبرل «سانلا ىلإ اهميدقتو ةينيدلا ةفاقثلاب ذخألا
 لقني نأ نكمي يذلا وهو «ناسنإو ناسنإ نيب طبري يذلا رسجلا وه راوحلا نأ رّوصتن

 دي ير د ا

 ةرئاد ا ل و 0 لقعلا نأل « «مهلوقع نلومرتحي 7 نوكأ مه «هوراتخا

 .انب طيحي يذلا مقمقلا يف اهسبحنو انلوقع بلعن نيذلا نحن لب «ةدودحم

 ٍ راوحلا باتك نآرقلا
 يذلا وه راوحلا َّنأ ىف ركفأ «بابشلا تايادب ىف ىتحو «ىتايح ةيادب ذنم تنك دقل
 يفف «نيرخآلا راكفأ ىلع عالطالا ناسنإلا ىلع ّنأو «يقتلتل ةيناسنإلا براقي نأ نكمي
 راكفأ شقاني ناك اذإ الإ انركف مهفن نأ عيطتسن ال اننإ .رخآلا ركفل مهف كلذ
 ححصنو «هرولبن نأ نكميو ءانركف قّمعن كلذ دنعف . مهراكفأ مهف لواحيو «نيرخالا

 لّوأ ناك اذهلو .هاجتالا اذه ىف ريكفتلا ناك ىفاقثلا ىلمع ةيادب ذنمو .هيف انأطخأ ام
 طخلا نوكي نأ نكمي فيك «نآرقلا يف ةوعدلا بولسأ» ةئس 47 ذنم ًابيرقت يبتك
 راوحلا» يناثلا يباتك ناكو ءراوحلا باتك وه نآرقلا نأ تفشتكاو .ةوعدلل يركفلا
 ىلإ جاتحي ناك نإو نآرقلا يف راوحلا نع ةيعوضومب ثّدحتي يذلا وهو ««نأرقلا يف

 ردك عسوت

 تاديقعتلا نم ريثكلا هيف نويحيسملاو نوملسملا شيعي يذلا دلبلا «نانبل يف انشع نيحو

 الإ ها تامامتهالا ىلع حتفني ال هنأ تدجو «يسايسلا عباطلا اهيلع بلغي يتلا

 نع نوثدحتي ال ,كانهو انه نوفقنملا وأ (نييخيسملا ءاملعو ةسسلسسملا ءاملعف اليلق

 «نانبل يف نييحيسملا قوقح نع نوثدحتي اغإو «يحيسملا توهاللاو يمالسإلا توهاللا

 تازايتمالاو يمالسإلا نامرحلا يه اقباس ةلأسملا تناكو .نانبل يف نيملسملا قوقحو



 "10 سدقملاو سندملا

 راوحلا نأ فورعن نحنو . .ةيمالسإلا تازايتمالا مامأ يحيسم طابحإ نآلاو عةيحيسملا

 «(ناشرطلا راوح» اندنع ىّمسي ام وه راوصا نوريدي نيذلا ىدل يحيسملا - يمالسإلا

 دقلو .ديعنو ملكتن نأ مهملا ءرخآلا هعمسي نأ يرورضلا نم سيلو ؛ملكتي نأ ديري ٌلكف

 رواح ينانبللا بعشلا نإ :يحيسملا  يمالسإلا راوحلا نع نوثدحتي نيذلل لوقأ تنك

 دبايلملا 0 0 0 ا 00 حالفلاف حافل 0 ًاضعب هضعب

 ل راوحلا ن نإف 0 ونامل ا يه امو نا دراي نع :لوقي نم ةيجاعلا لمبلا

 تالاح ىقبتل «يمالسإلاو ير ملاعلا يف د١ تانك لكاشملا نوريدي ؛ نيذلا 0

 .ةدوجوم ضعبلا هضعب نع بعشلا لاصفناو زازتهالا

 ةدحولا نم عنام رابكتسالا

 ةعونمم ةيحيسملا ةدحولاو «يملاعلا رابكتسالا لبق نم ةعونمم ةينطولا ةدحولا نإ انلق اذهلو

 ةقطنملا يف اهحلاصم نع ثحبتل ةيلودلا ةبعللا كرحتت نأ نكمي فيك يه ةلأسملا نأل

 لخادلا يف ةيبهذملاو ةيفئاطلا تارغثلا لالخ نم لخدت نأ ءأدحاو نوكن ال نأ لجأ نم

 .ىرخأ ةيموقو ةيموق نيب ام ةيموقلا تارغنلا وأ ,يمالسإلا

 يمالسإلا راوحلا قافإ يف» :باتك يف تصخلت كلذ يف ةبرجت يدنع تناك دقل

 .«راوحلا ناك ءدبلا يف» :لوقأ تنك «(ةملكلا تناك ءدبلا يف» :لاقي امكو .«يحيسملا
 هلك نوكلا قلاخ هللاف اذهلو ..ناسنإلاو «سيلبإ رواحو «ةكئالملا رواح ىلاعت هللا نإ

 ضفر نيح اذكهو «هدنع اًمع ثدحتي نأو هبيجي نأو هيلإ عمتسي نأ ناسنإلل حسفي

 راوح ىلإ وعدن اننأ امكو .كلذ يف راوحلا نع انثّدحي نآرقلا نإف ؛مدال دوجسلا سيلبإ
 ال ثيح .ةيعوضوم ةقيرطب يحيسم - يمالسإ راوح ىلإ وعدن اننإف «يمالسإ - يمالسإ

 .انأ امك ينرواحتو «تنأ امك كرواحأ نأ .ّيىلع كمهف ضرفت الو كيلع يمهف ضرفأ

 فيكف «كعم يفالتخا يف قحلا كلمأ تنك اذإ 5 «يب فرتعتو «كب فرتعا نأ

 .فالخلا لحي يذلا وه راوحلاو ؟قحلا اذه كمرحأ



 57 ةنونجما ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 اديب ..جئاتنلا قيقحتل ةديحولا ةليسولا فنعلا رابتعا ةيناثلاو ؛هؤاغلإو رخآلاب فارتعالا
 دوهيلا ناك ةيمالسإلا ةوعدلا نمز يف ناك يذلا ربخآلا نأل «رخآلاب مالسإلا فرتعا

 ىه ةيركفلا ةلاحلاف (ةيركف ةلاح تسيلو ةفلتخم ةينثو ةلاح كرشلا اميف «ىراصنلاو

 ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأ اي لقول :لوقي مالسإلاو «ةينارصنلاو ةيدوهيلا ةيضق
 نود نم ًابابرأ ًاضعب انضعب ذختي الو اعيش هب كرشن الو هللا الإ دبعن الأ مكنيبو اننيب

 .# نسحأ يه يتلاب الإ باتكلا لهأ اولداجت الوؤط .4..هلل

 ةهج نم ءادعأ مهرابتعال قلطني مل ءاونمأ نيذلل دوهيلا ةوادع ىلع دكأ نيح ىتح

 نولتقيوإ» «هقاثيم دعب نم هللا دهع نوضقنيو# مهكارلاب عقرم م نكلو مهتيدوهي
 لالا دوهيلا 0 ا ينارقلا تدريبا 0 نييبنلا

 «ىسوم ةلاسرل د موهفم عم 00 نإو «نيدك را ههج نم نيل يا

 نب حيسملا وه هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقلإ» :يركفلا بناجلا يف مالسإلا لاقو .هب
 يف نكلو «يركفلا بناجلا يف ًافينع نآرقلا ناك دقل .كةثالث ثلاث هللا نإوؤ» «ميرم
 نأب كلذ ىراصن اَنِإ اولاق نيذلا اونمآ نيذلل ةّدوم مهبرقأ ندجتلووط يعامتجالا بناجلا

 ةيحيسملا يف ينيدلا بناجلا نآرقلا رّدق «نوربكتسي ال مهن أو انابهرو نيسيسق مهنم

 .ةيحنلاو حماستلاو حاتفنالاو ةيناحورلاو ةعادولا ردقو

 ءاقدصأ ىلإ ءادعألا لّوحي قفرلا
 قفرلاب لئاسملا لح دارأ مالسإلا نإف «فنعلا ةلأسم اّمأ ءرخآلاب فرتعا مالسإلا نأ مهفن اننإ
 بولسألا يه ةنسحلاف («نسحأ يه يتلاب عفدا ةئيسلا الو ةنسحلا يوتست الو فنعلاب ال
 نيولسالا ىف : نسحألا ؛نسحأ يه يتلاب عقدا .فنعلا بولسأ يه ةكيسلاو يدلسلا
 يوبنلا ثيدحلا يف أرقنو .ءاقدصأ ىلإ كءادعأ لّوحي يذلا بولسألا عبتاف «لمعلاو
 نأ امإف «(هنأش الإ ءيش نع عفر امو هناز الإ ءيش ىلع عضو ام قفرلا نإ» :فيرشلا

 .«فنعلا ىلع يطعي ال ام قفرلا ىلع يطعيو قفرلا بحي قيفر هللا نإ)و .هحبقي وأ هنسحي

 كدخ ىلع كبرض نم :ةلئاقلا ةيحيسملا ةميقلا نم برتقت ةيمالسإلا ةميقلا نأ ىتح



 قيل سدقملاو سندملا

 مامأ ًاليلذ ناسنإلا نوكي نأ يأ ءاثطاخ ًامهف اهمهف ضعبلاو .رسيألا هل ردأف نميألا

 نوكت نأف نميألا كدحخ ىلع دحأ كبرض ول هنأ ىوتسمب كدنع حماستلا نكيل .رخآلا

 هدنع نكي مل نم» :لوقي حيسملا ديسلا نأل ءانوتاق اذه نركب نأ ذل ةيلتدل اددعمت

 :نآرقلا يف اذكهو «لكيهلا نم صوصللا درط دقو «ًافيس رتشيلو هبوث عبيلف فيس
 ناودعلا ّدر مكقح نمف « «مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمفإل

 هللا لعج دقف ,جنيرباصلل ريخ وهل متربص نئلوؤط «ىوقتلل برقأ اوفعت نأوإ» «هلثمب
 يتلا ئربكلا'ةميقلا كانه نكلو قولا ليغأ كلقح فو «كلسفن نع عافدلا يف قحلا كل

 .كيلإ ءاسأ نّمع وفعت نأ يهو «ىوقتلا طخ عم مجسنتو هللا يضرت

 يأ تعب امنإ» :هللا لوسر لوقي قالخألا مراكم نع ثيدحلا يف يوبنلا ثارتلا يفو

 «كعطق نم لصت نأ) :(ص)لاق ؟قالخألا مراكم يه ام اولاقف ««قالخألا مراكم

 ماعاد يف :نيدباعلا نيرا مامإلا ةيعدأ يف أرقنو .«كملظ نمع ودعت كابر نم يطفو
 نبلاب ينرجه نم يزجأو «حصتلاب ينشغ نم ضراعأ نأل يندّدسو» :قالخألا مراكم

 نسح ىلإ ينباتغا نم فلاخأو «ةلصلاب ينعطق نم يفاكأو «لذبلاب ينمرح نم تبثأو
 .(ةئيسلا نع يضغأو «ةنسحلا كش نآو هزكذلا

 فنع ظل قفر نيد مالسإإلا

 هصلخي نأ ةيعدألا يف درو ام وهو - هللا ناسنإلا وعدي امكف جلا اذه شيعن نحن

 نأ يل تهّرك امكف مهللا» هدي نم هملظي نم ٌصّلخُي نأ ًاضيأ هللا وعدي هملظي نم

 ملظلا ميد يلع نواف 0 ينع عفدلل قيطم تنأو ٌنَمِلَظَأ الود (ملظأ نأ نم ينقف ملظأ

 مهيديأ ىلع ضبقن نمم بر اي ينلعجا .. .«ينم ضبقلا ىلع رداقلا تفاون نملظا الوتد

 سيل مالسإلا نإ .ُمَلَظُت الو ْمِلِظَت ال ةدحاو ةميقلا نأ رابتعاب . .سانلا ملظ نم مهعنمتو

 ال دق تاللاحلا نم ريثكو .ةيحارجلا ةيلمعلاك ةئراط ةلاح وه امنِإ فنعلاف «فنعلا نيد

 انه أرطي فنعلاف «قفرلاب ةمألا ىلإ كزواجتت يتلا ةبعصلا لكاشملا لح اهيف عيطتست
 وأ توملسلا عاوس . سانلاف :ةدجحسملا ةكراطلا ةلاخلا وه ءةدغاقلا وه سيلو لحتك
 وأ ءفنعلا بلطتي يذلا فقوملا قيبطت يف نوئطخي دق  نويناملعلا ىتحو نويحيسملا

 مهفنع ريربت نولواحيف ءمهسوفن يف ةدقعلا نوشيعي دق امبرو «قفرلا بّلطتي يذلا عقوملا
 ةظحالن يذلا «يسايسلا عقاولا يف امك «ةيعقاولا ريغ تاريربتلا ضعبب هل رّربم ال يذلا
 .لاجملا اذه ىف
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 7/٠١ ةبسنب ةيحيسملاو مداسإلا نيب ءاقل

 لوح ةيعوضوملا زجاوحلا عم ًاجتنم نوكي ال يحيسملا  يمالسإلا راوحلا نأ يرّوصت يف
 مالسإلا ةيناصخشو ا ةيئاصخش تلخد يتلاو «ةيحيسملاو مالسإلا

 فورظلا حتت مل نإو ةيحيسملاو ةيمالسإلا ميقلا يف راوحلا نم عنام الف .نيملسملا دنع

 ةبسنب ةيناسنإلا ةيحورلا ميقلا يف ذ مالسإلاو ةيحيسملا نيب ٌءاَقل كانه نإ .توهاللا ناو

 .رثكأ وأ ةيملاب نينامث

 نيب قرفلا نأ كانه ام ةياغو «براقتلا نم ريثكلا ىرن دق توهاللا ةلأسم انْدَعِنأ اذإ

 نكمملا نمو «ةعيرش هيف مالسإلاو «ةعيرش يوحت ال ةيحيسملا نأ وه «ةيحيسملاو مالسإلا
 ةوسق اهيف ىري مهضعب ؟ةعيرشلا تادرفم نم ةدرفملا هذه له «فالخلا نم عون لوصح
 فلتحخا اذلو «نيملسملا ىدل حوتفم داهتجالا باب نأ فرعن اننأ عم ؟ةّيناسنإ ريغو

 لالخ نم صنلا مهفن لهف ءصّنلا مهف ةيجهنم يف اوفلتخاو ءصّتلا مهف يف نوملسملا
 ؟..ةميدق وأ ةثيدح سرادم

 فعض راوخلا نم فوخلا

 يناملع راوح ىلإ وعدن نآلا نحن .مهافتن نأ عيطتسن راوحلا قلطني نيح هنأ دقتعأ
 (ةايحلا نع نيدلا دعبت اهنكلو ةنمؤم ةيناملع كانهف ؛ةدحلم امئاد تسيل ةيناملعلاو «ىنيد
 ةقالعو ةلاح وه  مهموهفم بسح - نيدلا نأل ؛ناسنإلا ةايحب لخدتلا نم نيدلا عنمتو
 .ةيداملا ةيناملعلاك ةدحلم ةيناملع كانهو .عقاولاو ةايحلاب هل ةقالع الو ؛ناسنإلاو هللا نيب

 حّضو امك «نينمؤملاو نيكرشملا نيب راوحلا نآرقلا انل حّضو دقو «ءكلذ يف ةلكشم الف
 (فيعض وهف راوحلا نم فاخي نم :لوقا تنك كلذلو «نينمؤملاو نيدجلاا نوورارخلا

 نيذلاف .رخأ ركفو ىرخأ ةركف نم فاخي ال هراكفأو هركف كلمي يذلا ناسنإلا نآل

 يف اندنعو .راوحلا نم نوفاخي سانأ مه راوحلا نولبقي الو سانلا ىلع مهسفنأ نوضرفي

 «فعض ةلاح نيب ةوق ةلاح لثمي ال ملاظلا نم قلطني نيح ملظلا نأ ؛ىمالسإلا ثارتلا

 لجعي امنإ ؛ةلجع كتمقن يف الو ,ملظ كمكح يف سيل هنأ تملع دقو» :ءاعدلا يفو
 هملظ يفد كملظيف كنم فاخي 00 .«فيعضلا ولك ىلإ جاتحيو ا فاخي نم

 درعا نعو .رخآلا 0 يح وعلا عمراوملا 5 (رّيغتي

 ايكاب بلقلا عجوم يبيش تقرافل ابصلا ىلإ تعجر ول ًافولأ تقلخ



 هرك يف نايفسلف ناتيب كانهو «بيشلاو هبابش عوضوم يف ناسنإلا ملؤت يتلا يه ةفلألا
 :توملل ناسنإلا

 :ًارُم ًائيش هجاونس اننإف توملل انلقتناو هنع انلصفنا اذإ اننأ ركفن انلعج وجلا اذهل انفلإ

 قاذملا رم مامحلا نأ سهل  نألا يف عقوأ ءاوهلا اذه فلإ
 قارفلا دعب نوكي ال ىسألاو رجع حورلا ةقّرف لبق ىسألاو

 عم سانلا عم ريثكلاف ؟ملاعت 'اذاملف '«ىساتي نكح دعب روحش الف نانسثإلا تام'اذإق
 نأ نوفاخي مهنأل ءاوركفي نأو اورواحي نأ نوديري ال «نيينثولاو نييحيسملاو نيملسملا

 ّوج نم ناسنإلا جارخإف .اورّيغتي نأ نوديري الو مهركف اوفلأ دق مهو «ريكفتلا مهريغي
 .هتايح رس وه هدوجوو هتيناسنإ مارتحا دج ىلإ اهداتعي يتلا ةداعلاو ةفلالا

 ْ ' نكمم برغلاو قرشلا راوح
 نم اعون كانه نال «برغلاو مالسإلا نيب ءبرغلاو قرشلا نيب راوحلا اضيأ ديرن نحنو
 ءادعتاو افيش سيل برغلا نأ تومهفي آل مهنمظعم نوملنسملا .ةوجوما مهاقتلا ءونس
 قرتشلاف :نيرمعتسملاو نيريكتسملا كانه نأ امك +نويعوضوملاو نوزكفملا اهيف ةمأ .برغلاف

 ماع لكشب برغلاو «ةفاقثلا ةيواز نم ال ؛ةسايسلاو رامعتسالا ةيواز نم برغلا ىلإ رظني
 ساسأ كانه سيل ًأذِإ .فنعو ةيلوصأ هيفو ؛«(«باهرإ» هيف «ةيسايس ةرظن قرشلا ىلإ رظني

 ةراضللا سسأ لالخ نم ةيركفلا ايانضقلا لالخ نم مهافتلل ا عضو انيلعو .مهافتلل

 ؟تاراضحلا مادص مأ تاراضحلا راوح :وه حورطملاو «ةيمالسإلا ةراضحلا سسأو ةيبرغلا
 مدطصت نأ نكمي ؛مادصلل يراضحلا ىنعملاب ةراضح مدص عيطتست ةراضح كانه سيلف
 ..راوحلاب الإ ءسانلا يف يراضحلا بناجلا مدص عيطتست ال اهنكلو ؛مهرصاحتو سانلاب

 .كلذ يف باوصلا وأ أطخلا سسأ يل تنيبت ثيح

 هادم نييلو عئركف نارحا راوخلا نآأل يركن مادص تاراضحلاب قلعتملا راوحلا يفف

 تنأو «يتاجاحو يحلاصم نع ناسنإك ثدحتأ نيحو .ةيسايسلا اياضقلا يف ىتح ايدام

 اهلعجب فيكو ءانحلاصم نيب قيفوتلا لالخ نم قلطني راوحلاف «كتاجاحو كحلاصم كل

 .مداصتت الو «لماكتت

 تاروث ىفاصت نأ كيرح اك ريفا نأ كيا ئيددسملاو ةماع نييقرعلا همع ةلاكللا نإ
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 ا رم 0 «ةوقلا تناسب 359

 لكل نكلو باهرإلاب نوموقي مهنأو اهحلاصم لتق نوديري ءالؤم نأ روضصتت اكريمأف

 ةفرغ يف سلاج هنأ ىرن «ملكتي وهو شوب ىلإ رظنن نيح اننأل ؛هسفن يف ريكفت دحاو
 .عقاولا هاري امك ال ها هاري امك ملاعلا يف ركفي ةقلغم

 انيلغ (يهريغو نيملسم. اقرشو ًابرغ اتيناسنإ وسم ىلإ عافترالا اندرأ اذإ اننأ دقتعأ
 م1 يف انكرتشا اذإ اننأو ,ردقلاو ءاضقلا سيل فالخلا نأ يحوت ةكرتشم ةدعاق هير

 لكس كلو اياز ديم نركي اديني أل )2 3و 023 جقصرلاو نكملا' نيف

 .(ناشرطلا راوح» انراوحو مهافتن ال اننأ

 ةيحيسملا ميلاعتلا عم مجسني ال امب نيملسملا لماعي يكريمألا عمتجما :ّسقلا

 نظأو 8 ام لك 5 مكقفاوأو راكفألا هذه ًادج رّدقم يننإ :يكريمألا سيّسقلا

 اذهف ««نسحأ يه يتلاب الإ باتكلا لهأ اولداجت الوؤ» ميركلا نآرقلل .ةبسنلاب متلق امك

 ىرن اننأ نظأو نسخ دا نركب نأ بجي رخآلا نم كفقومف عرخألا حم. ققوم هيف
 الو ؛كيخأ نيع نم ةريغصلا ةشقلا جرخت نأ لواحت اذال» :حيسملا لاق ثيح ءأدبملا سفن

 .(كنيع نم ةريبكلا ةبشخلا جرخت

 .نيرخآلا ءاطخأ بيوصت لبق ةيادب يئاطخأ بّوصأو ركفأ نأ بجي ءأدبملا اذه يفو
 كلذكو «نيملسملا دض مئارج اوبكترا نييحيسملا نإف «ةيضاملا نورقلاو خيراتلا يفو

 نأ بجي حيسملا ديسلاب نمؤمك ينأ نظأو .مهريغ قحب ءاطخأ نوملسملا بكترا
 بلطأو راذتعالا اذه نع ريعأ نأ ديرأو ءاهنع رذتعنو نييحيسملا نحن انئاطخأب فرتعأ
 ةيناودعلا تالمحلاو ةيبيلصلا بورحلل يضاملا يف لصح ام لكلو «كلذل حامسلا مكنم

 شوب نكلو ءايصخش هل تّوصأ مل يذلا شوب جروج سيئرلل مترشأ ٍمكنأ ىتحو .مويلا
 هتسايس يف هنإ ؟هتاولص يف صلخم وه لهو ؟هبلق يف ام فرعأ الو ًايحيسم هسفن ربتعي
 ادخأ لماعي ال اهريغو قارعلاو ناتسناغفأو نيطسلف يف نيملسملاو يمالسإلا ملاعلا هاجت
 ةروصب يكريمألا عمتجما نأ نظأو .حيسملا ميلاعت فلاخت هتلماعم لب «ةيحيسم ةلماعم

 فلاخت ةلماعم يمالسإلا ملاعلا نولماعي ؛مهريغو دوهيلاو نييحيسملا نم هيف امب ةماع



 حامسلاو وفعلا مكنم بولطملاو ,كلذ نم رذتعنو اذهب فرتعن نحنو .ةيحيسملا ميلاعتلا

 لكاشم َتَمَس يدب تركيا لجأ يك ريماك لل «ةيكظسلفلا ةينعفلا يف ةصاخو

 بطخأ اما بهذأ امدنعف .ةلداعلا ةيضقلا هذه يف لولحو ةيوست تك نهارتكأا

 نأ لواح او «ةينيطسلفلا ةيضقلا نع ًامئاد ثدحتأ يبطخ يفو (ةسينك يف دحأ راع لك

 عفادأو نيملسملاو مالا نع ةيكريمألا ةيلقعلا يف ةئطاخلا ةروصلا تولصأو حمص

 نادم رع نأ ننغي لوقأو هيك ريمألا عمتجملاو ةبكريمألا سئانكلا يف امهنع

 نأ ملعت الأ ؟نحن انئاطخأ ىلع امئاد ركرت اذا :ىئتولأسي نويكريمألا نم قنسعلاو
 َمِل :حيسملا ديسلا هلاق ام نوملعت الأ :مهل لوقأف ؟نحن انقحب ءاطخأ اوبكترا نيملسملا
 ,تنأ كنيع يف ةريبكلا ةبشخلا جرخت الو كيحخأ نيع نم ةريغصلا ةشقلا جارخإ لواحت

 فارتعالا ىلع بجي حيسملا ديسلاب نمؤمك انأ ؛مهبر نيبو مهنيب نيملسملا ءاطخأف
 (ةينيدلا سانلا رعاشم اولغتسا نويسايسلاف «فنعلا ةيضق يف متلق ام مكقفاوأو ءعضاوتلاو

 .دقحلا اوريثيل «سانلا دنع ينيدلا روعشلاو نيدلا اولغتسا

 .سانلا ةايح يف دقحلا نوعرزي مهّتكلو «ةبحم هللا ,ةيحيسملا يف نولوقي :ًاعطاقم ديسلا
 مكترايزل انرضح نيح ُثيَأر دقلو ؛حيسملا ميلاعتل ةنايخ اذه ينعي :يكريمألا سيسقلا
 «فنعاللا راعشو دج قي راعش وهو قيقا ىلع مدلا ناضفلاو هيف يوفقكم اراعش

 لتق نم ًالدب هسفنب ىحضي حيسملا نأ (ةديقعلا هذه داعبأو «ةيحيسملا ةديقعلا ركف وهو

 ديا 0 0 سيئر 0 ا هذيمالت ذحأف ,هلاقتعال مع وللا

 ينإلا :ةصاخلا هتيصوو هتضهن ةيادب يف (ع)نيسحلا مامداب هن ايم ارو اهيا :ديسملا

 ةمأ يف حالصإلا بلطل تجرخ انو .ءاملاظ الو ادسفم الو رطب الو ًارشأ جرخأ مل

 «قحلاب ىلوأ هللاف قحلا لوبقب ينلبق نمف ركنملا نع ىهنأو فورعملاب رمآ نأ ديرأ ءيدج

 .«نيمكاحلا ريخ وهو هللا مكحي ىتح ربصأ يلع ٌدر نمو

 نع لزانتلا هل اودارأ امنيح ؛هسفن نع ًاعافد لاتقلا لخد امنإف ءفنعاللا ةركف سفن هذهف
 ««ديبعلا رارقإ مكل رقأ الو ليلذلا ءاطعإ يديب مكيطعأ ال هللاو ال» :لاق اهدنعو ,هئدابم
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 نيذلا عم راوخلا أدب هنأ ىتح ارواج ًانانيسو ةيعاد لب ايراحتف تأ مل هنأ ةلأسملاف

 لوزنلا ناكو .ةاغطلا مكح ىلع لزنا كيلع مهفن ال نحن هل اولاق مهنكلو «هلتق اودارأ
 .ميقلاو ئدابملا نع ادايشلا لثمي مهمكح ىلع

 لانيدراكلاب ةرم تيقتلا ينأ ًايحيسم نكي مل - شوب يأ  هنإف ءكمالك ىلع دهاشكو

 روضحبو ماشلا يف ءاقدصألا دحأ نم ةوعدب يئاقل بلط يذلا (يزنيرأ سيسنرف)
 «ةدّدعتم ةسلج تناكو (ميكح كريرطبلاو يوبابلا ريفسلاو اكز كريرطبلاو ميزه كريرطبلا

 لانيدراكلل تلق .مجرتملا وه ميزه كريرطبلا ناك دقف ةيزيلكنإلا هني ال تأ امو

 يف هل تلق «يحيسملا  يمالسإلا راوحلا لاق ؟كرود وه امو تنأ لمعت اذام :يزئيرأ
 اياطق هذع هل تلق :[ةاسنإلا قوت. نعو ةأرملا نع لاق ؟راوحلا ةلأسم. ئع ام. غايألا هذه
 درط يذلا وهو نآلا (ع)حيسملا ديسلا ناك ول ؛ةينيطسلفلا ةيضقلاب كيأر ام ءرظتنت
 ةيضق هذه لاق ؟دوهيلا عم مأ نيينيطسلفلا عم ناك له ؛لكيهلا ةحاس نم صوصللا
 ثيدحلا نكمملا نم توريب يف يوبابلا ريفسلاو ؛ةيسايسلا اياضقلا ملكتأ ال انأو «ةيسايس
 انه ؟ةيحيسملا ةميقلا يه ام يحيسملا كريمض يف لب ًايسايس ملكتأ ال انأ تلق .هعم
 ناطيشلا :هل تلق .هلبقتنلف ؛عقاو رمأ ليئارسإ نإ :لاقو قشمد يف يوبابلا ريفسلا لّخدت
 ؟هعم شياعتنو هلبقتن لهف عقاو رم

 ؟ةللا ءاشاان هالو هبلق نم ًاكحاض ىكريمألا سقلا
 نآنش (مكعنمي ال) مكّنمرجي الوإ» :لوقت ٌودعلا ىتح رخآلل ةبسنلاب نآرقلا يف ةيآ كانه

 .«ىوقتلل برقأ وه (مكئادعأ عم ىتح) اولدعا اولدعت الأ ىلع (موق ضغب) موق

 ل بيعخلر اهيا يلع دري امب 00 + بعلو اضرلا ا 0

 0 0 يليم نم يّيلو 0 يروجو يملظ يودع

 ىتحو .بر اي كّبحأ ىننأل ,هملظأ الأ نمأي هنإف يّودع شاع اذإ ىتح «ٌبر اي نزاوتلاف
 ىلع :نوكاف هبال ىتدابم قع ىلزاتو ؛ةيلإ نكس مدع ف رعيس :نشيدكف شاعاذإ
 دض ىتح لدعاو «نيد هل سيل مظلا نأل ملظت ال لوقي مالسإلاف .ةدحاولا ةدعاقلا



 .لاجملا اذه يف هل ةبارق الو هل نيد ال لدعلاف «كييرق

 يف 97 نسأل ىلع ا دوهيلا تاك .ةيدوهيلا وأ ةيحيسملا دال توملسملا را

 لكاشم يه مهعم نيملسملا لكاشمو .دحأ مهدهطضي ملو هكر ةيروسو قارعلا

 مهسفنا نيملسملا نيب لكاشم كانهف ءاولتحاو اوربجتنو اوملظ مهنال ا ناسنإ

 .ينيد فاللغب فلغت لكاشم يهو ءاضيأ مهريغو

 ءاغلإي ملسم ركفي ال نانبل يفو «ةيعقاو ةيضق نييحيسملاو نيملسملا نيب شياعتلا ةيضق َّنِإ
 ةفاقثلاو ةضايرلاو لمعلا يف نوقفتم نانبل يف نويحيسملاو نوملسملاف اذهلو .هيف نييحيسملا

 رخآو تقو نيب لكاشم قلح لراكو يسايسلا دوجولا نأ نما ةياغو (ةراجتلاو

 دنع لكاشم يأك ةيسايسو ةيرادإ لكاشم يه نكلو ءلكاشم كانه تسيل لوقأ ال انأ
 ابابلا لاق دقل .ةيحيسم ةملسم ةيساسح دجوت نانبل يف نكلو «بوعشلا نم بعش لك
 اهلكاشم اولّمحت . .ةقطنملا ىلع ًافويض معسل مكتنإ :يلوسرلا داشرإلا يف ًالوق نييحيسملل

 .اهريغو ءارآلا يف نوفلتخت دقو «نوشياعتت نوينانبل متنأف ءاهاياضقو

 نظأو «ةقرفتلل جراخلا تالخدت عن عضاوتملا يرود بعلأ نأ لواحأ :ىكريمألا "نقلا
 :نيملسار مالسإلا هاجت ةيكاريمألا ةينهذلا يف ئطاخ رّوصت كانه لولي ١١ دنم هنأ

 قرأ نقاو «برعلاو مالسإلا نع بذكلا لاهجلا ناسل ىلع قّمعي ٍيكريمألا نويزفلتلا

 فالخ وهو انواتع وكا و قيتلسملاو كيرلا نع عفادي ًاعون ؛يكر يمألا عمتجملا يف نيعون

 نوعفادي ًاديج مالسإلا نوفرعي نيذلا نييحيسملا نم رايت كانهو «ناكسلاو نيسّنجْملا نيب
 عاظخعألا بيوصتل نوعسيو هنع

 ثادحأ دعب اهيف سانلا دحسوت نأ اهتحلصمو «بوعش ةعومجم اكريمأ :ديسلا ةحامس

 لوأ تنكو «ةينويهصلا ةسايسلل عوضخو ءاكريمأ دنع ايريتسه تلصح دقل «كلذ يف

 عامس اكريمأ ىلعف .كلذ ةمرحب انيتفأو يملاعلا ةراجتلا زكرم ىلع موجهلا نادأ نم
 .ةيعاولا ةيهقفلا ءاملعلا تاوصأ
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 كعمل ية امرملا اهيا مكر بخأ نأ ديرأ راطإلا اذه يف :يكريمألا سيسقلا

 صاخشأكو نيدك مالسإلا نكي مل اذإ نولءاستي ةنويك ريصألا اه كولا 55 كان

 ىلإ ينعفد دقو ؟ىرج ام نيملسملا ءاملع ركنتسي ال اذاملف ءىرج اًمع نيلوؤسم

 بقع مكفقاومو مكحيرصت تجرخأو «مكب ةصاخلا تنرتنإلا ةحفص ىلع لوخدلا
 يف ناكم لك يف اهعيزوتو اهرشنب تمقو «ةيزيلكنإلا ىلإ اهتمجرتو «ةرشابم ثادحألا
 «مهنجارعو نيملشملا ءاملع ربكأ نم وه هللا لضف لمتنا ْنِإ :نييكر يمألل تلقو اك ريمأ

 نأ متدرأ اذإف .اهتاليثمو ثادحألا د يمالسإلا فقوملا نع حضاو لكشب رثعيو

 نم هريغ نعو هنع ردصي ام اوعباتت نأ الإ مكيلع سيلف «مالسإلا فقوم ىلإ اوفرعتت

 .ةمحرو مالسو ةبحم وه لب ءاباهرإ سيل مالسإلا نأ اودكأتتل «ءاملعلا
 .ةصرفلا حنست امدنعو ,ىرخأ ةّرم يقتلن نأ وجرأو ديسلا ةحامس ًاركش
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 ىضوف ةحاس ةيبرعلا ةقطنملا لوحت اكريمأ

 ةردقب لّوحتي يذلاو «يكريمألا رضخألا ءوضلا نأ عجرملا ةمالعلا ةحامس ىأر

 يف يبوروألا هجولا ءام ظفحي ام ضعب عم «يبوروأ رضخأ ءوض ىلإ رداق
 فاخت اهنكلو «يلود لعف ّدر يأ نم فاخت ال ليئارسإ لعجي ,يسايسلا بناجلا
 نابل ىلإ اهلرعك لفت نا ةضرس ةكرشلا ةئاجللا ناكرلا نأل +بركلا كت نم
 .ةدراب ةيركسع ةهزن نانبلل اهفصق وأ

 نم اهوبقاعي نأ ىلع نورداق ليئارسإ اوبقاعي نأ اوعاطتسا نيذلا نيينانبللا نأ ّدكأو
 :هتحامس عم 74.7.0لا نويزفلت هرجا يذلا حوتفملا راوحلا يف ءاج اممو .ديدج

 نم ًاريبك أدر ؟ًانيعم ًاديعصت ؟ام ةيركسع ةبرض عّقوتت له ,عجرملا ةمالعلا ةحامس
 ؟ةيراجلا ثادحألا تايرجم ىلع مكقيلعت وه ام ؟ةينانبللا دودحلا ىلع ليئارسإ لبق

 ةمواقم كانه نأ لتحملا ىلإ ةكرحتم ةلاسر لثمي ٍدلب يأ يف لالتحالا ءاقب نأ رّوصتأ يننإ
 ةدئارلا مهتبرجت لالخ نم نوينانبللا شاع دقو .هلالتحا لاوزل هيلع طغضت نأ ىلع لمعت
  يبرعلا عارّصلا خيرات يف ةّرم لوال تعاطتسا ةكرحتم ةيعقاو ةبرجت ةمواقملا ناديم يف

 241.07 ةشاش ىلع حوتفم راوح



 ضو سدقملاو سئدملا

 دقو .مهسفنأ نييليئارسإلا فارتعاب يليئارسإلا شيجلا ىلع ةميزهلا ضرفت نأ يليئارسإلا

 نم نإف كلذلو ءًاقح يطع نل اهتكلو ًاحلص يطعُت دق تاضوافلا َّنأ برعلا بّرج

 نأ اودكؤي نأو «ةقاط نم مهدنع ام لكب (هاياقب يف لالتحالا اوهجاوي نأ نيينانبللا قح

 رضاحلا يف ليئارسإ عيطتست ال «ةّوقلل ًاعقوم كلمي نوريثكلا هفعضتسي يذلا اذه نانبل

 .هديري ال ام هيلع ضرفت نأ لبقتسملاو

 ليئارسإ اوبقاع نوينانبللا

 ًايموي ًاناودع لثمت ربو ايكو اذه ناكل يليئارسإلا قارتخالا ةعيبط َّنإَف ءاذه ٍءوض يفو
 ليئارسإل اولوقي نأ نيينانبللاو ةمواقملا قح نمف كلذلو ..نيينانبللاو نانبل ٌدِض اقتدعب

 اوعاطتسا نيذلا نيينانبللا نإو «,باقع نود دمي نل تاقارتخا نم هب موقت ام لك نإ ءاهتغلب

 ةيروسل ةيليئارسإلا تاديدهتلا اَمأ .ديدج نم اهوبقاعي نأ ىلع نورداق ليئارسإ اوبقاعي نأ

 فرتعت نأ ديرت ال اهنإ :ًايناثو ءألوأ مامألا ىلإ بورهلا عاونأ نم ًاعون لّثمت اهنإف «ناريإو
 اذهلو ءفقت ىتمو كرحتت ىتم فرعتو ءاهرمأ كلمت ةينانبل ةمواقمو اياب 00 كانه نأ

 نأ نم ًالدب يلودلا عقوملا ىلإ ةيضقلا لقنتل «ناريإو ةيروسل ةيلوؤسملا لّمحت نأ لواحت اهنإف
 ةيعقاو تسيل ٌودعلا عافد ريزو تاديدهت نإ .ينانبللا عقوملا يف صاخلا اهقاطن يف نوكت
 نأ عيطتست ال ليئارسإ نأل ؛ةديدج ةعساو ةهبج حتفي نأ نكمي ثيحب «ريبكلا ىنعملاب

 يتلا دكا نع كلا قلل ةريياقلا نأ كفارعت يهو «ةهبجلا هذه حتف ةيلوؤسم لمحتت

 .ةريبكلا اهندم يفو ءاهعقاو يف اهجئاتن لّمحتت نأ ليئارسإ عيطتست ال دق

 ةينيطسلفلل دادتما ةينانبللا ةهبجلا

 لخاد هسرامت اّمع يملاعلا ماعلا يأرلا ءاهلإل ةيبونجلا ةهبجلا حتفل ليئارسإ ردابت دق
 ةيبرغلا ةفضلا نم اهب موقت دق ةعساو ريجهت ةيلمع ةيطغتلو :ةلتخما ةيبرعلا ىضارألا

 ؟ندرألا ىلإ

 لّوحتت فوس اهنإف تحتق اذإ ةينانبللا ةهبجلا ّنأل ءًاتيقد سيل مالكلا اذه نأ روصتأ يننإ
 «ليئارسإو نانبل نيب ادودح كانه ىقبت ال ىتلا ةقيرطلاب ةينيطسلفلا ةهبجلل دادتما ىلإ

 فوم ةيئانيللا ةمواقملا نأل ءىضوفلا بنكي اع ىلإ -انيبآ مأ انش ةلأسملا لوحتت امترو

 .مهرايد ىلإ مهعاجرإ
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 عسوي اممو «ليئارسإ هلمحتت ال ام اذهو «ةينانبللا ةمواقملاب ةضافتنالا يقتلت فوس كلذل

 .يملاعلا ماعلا يأرلا ىدل ةلكشملاو ةلأسملا

 ةينابللا ةهبجلا حتف ديري ال يلودلا عقاولا
 ؟ةديدج ةهبج حتفب مايقلا نودعبتست مكتحامس ينعي

 ةدتمملا ةيسامولبدلا ةكرح لالخ نمو «ةدوجوملا تايطعملا لالخ نمو «ةينانبللا ةهبجلا نإ

 ةيسامولبدلا ةكرحلا هذه يفو ءاهديربتل ىعسُي ,ةيبرعلا دالبلا ىلإ اند لإ اك بما
 .ةينانبللا ةهبجلا حتف ديري ال يلودلا عقاولا نأ يف صخلتي يسايس ىزغم

 افيح ىلإ لصت دق ةمواقملا ةبرض
 ؟تايلمعلا ىلع ًاّدر ةدودحم ةيركسع ةبرض عجرملا ةحامس عقوتت له ©
 هشيعن يذلا ولا اذه يف ةيركسع ةبرض ةيأ نأ «عقاولا هب عباتأو هظحالأ ام دقتعأ يننإ

 نأل «قباسلا يف امك تسيل ةيضقلاو .افيح ىلإ لصت دق ةيركسع ةبرض اهلباقت فوس
 ملاعلا ىوتسم ىلع ًايبعش ًارايت تقلح دق ليئارسإ رزاجمو «برح ءاوجأ يه ءاوجألا

 ةمواقملا لبق نم لعف درب لباقيس يليئارسإ لعف يأ َنإف كلذل «ملاعلا مصاوعو يبرعلا
 بح رتس همصاوعو ملاعلا تارعش نم ارثكك نأ دقق او اد نيك لكشبو ةيمالسإلا
 ال نال نأل «ليئارسإ عجوت فوس فورظلا هذه يف ةمواقملا ةبرض ّنِإَو .كلذب اهدنع

 رّسفي ام وهو ءاهريغو ةمواقملاو يسايسلا ىوتسملا ىلع ليئارسإ عم برح ةلاح يف لازي
 .ةينانبللا دودحلا ةقاك ىلع اهشيجل ليئارسإ عمج

 ةهزن سيل نانبل برض
 عدري نأ نكمي اذام مكيأرب ,ةدوجوملا تايطعملا هذه ءوض يف ءديسلا ةحامس ©

 ىلإ لواب ةرايزو ةيسامولبدلا دوهجلا يه له ؟ةنّيعم ةبرضو لعف درك ليئارسإ
 ؟برحلا قاطن عّسوت نم فّوختلا وه مأ ؟ةقطنملا

 عم «يبوروأ رضخأ ءوض ىلإ رداق ةردقب لّوحتي يذلاو يك ريمألا رضخألا ءوضلا نإ
 نم فاخن ال ليئارسإ لعجي ءيسايسلا بناجلا يف يبوروالا هجولا ءام ظفحي ام ضعب
 فوس ةكرحتملا ةيئاتبللا لامرلا نأل «برحلا عسوت نم فاخت اهنكلو «يلود لعف در يأ
 عفرت ليئارسإ ٌلعلو .ةدراب ةيركسع ةهزن نانبلل اهفصق وأ نانبل ىلإ اهلوخد لعجت نل
 وأ «ةيروسو نانبل ىلع طغضلل يبرعو يلود روحم لك عفدنيل ديدهتلاو ليوهتلا ةجرد



 فرغ سدقملاو سئدملا

 .ةيبونجلا ةيدودحلا ةلأسملا ءاوتحال «ناريإ ىلع امير

 ليئارسإ برح ربتعا يكريمألا نأل ءةقطنملا ثادحأو عئاقو يف ةيلج يكريمألا ة ةروص نإ

 عنقأ ثيح «باهرإلاب اهعز هس اه ةيض ةيئاعلا هبرحل ةمدقملا يه ؛ةضافتنالا دض

 هانظحال ام وهو ؛كلذب يسايسلا ءابغلا نم ريثكلا كلمي يذلا يكريمألا سيئرلا نوراش
 بلق هيف داري امث «نانبلو نيطسلف يف ةمواقملا تناك رج ديف نييكر يمألا :تايونصت ف

 نإ .هناعرألا ةيقيصت هيهاقاززب تعش نلإ «لؤلتفتالاو ةيرحلا ديري بعش نم ميهافملا

 قزأملا نم ليئارسإ ذاقنإ ىلع لمعت «لوابو ينيزل اهلاسرإو اهيعس لك يف اكريمأ
 ءاحنأ لك يف ًابلس تسكعنا يتلا ةيجمهلا اهبرح لالخ نم هيف تعقو يذلا يسايسلا
 مهتمص يف ًاميظع ًاقزأم نوشيعي مهو ؛ةقطنملا يف اهئافلح ذاقنإ ديرت امك .ملاعلا

 .نيطسلف يف لصحي ام مامأ يكرحلا

 ىلإ ةبسنلاب ىتحو (ةينيطسلفلا ةيضقلا ىوتسم ىلع مهل ةلماش ةيجيتارتسا ال برعلا نإ

 ىلإ اهولوحو ةيضقلا هذه برعلا جرخأ دقف «ةينيطسلفلا ةلأسملا يف ةيسايسلا ةيضقلا
 اذه مد نم اوففختيل «ليئارسإ عم عارصلا ةحاس يف ةيبرع اهنوك لدب ةينيطسلف ةيضق

 قي .قيدصلا

 طيطخت ىلإ جاتحت ليئارسإ دض برحلا
 !؟نانبل يف ةمواقملل ةصاخ ةيجيتارتسا عم تنأ له 7

 لك نع ًاديعب ريرحتلا ىلع لوصحلل مهتيجيتارتسا يف طيطختلا نيينيطسلفلا ىلع َّنِإ

 ثيح «نانبل يف ةمواقملا عم لصح امك ءًادهاشم وأ ءاجرفتم فقي يذلا يبرعلا ملاعلا
 ىلإ جاتحت ليئارسإ دض برحلا نأل ةمواقملا هذه ّدض برعلا ةمظنأ نم ريثكلا ناك

 مب طخلا ىلع لخدي نأ دحأ يأل حمست ال «ةيسايسو ةينمأ طباوض ىلإو قيقد طيطخت

 يف ةمواقملا نوعضي امن را صاف وك ةمواقملا عوضوم يف ةلأسملا لعجي

 نورماغي نيمواقملا نأ دقتعأ الو .بونج ا يف ة سانلا عقاولو ينانبللا عقاولل ةيعوضوم ةسارد

 .هاجتنالا اذه يف ةيئاوشعلا ةقيرطلاب

 ةمواقملا لامعأو ةينانبللا ةمواقملا لامعأ نيب زييمتلا ىلع نوقفاوم متنأ له
 ؟بونجلا ىف ثدح امل ابنجت ةينيطسلفلا
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 هم وضم ل نأ 00 يننإ

 ا

 ؟كتحامس هيلإ وعدت يذلا طبضلا نم ءزج ةينانبللا ةلودلا له
 :ىيضوغلا نع اهدعيي اع رومألا طبض نم ديل خلت

 ؟ىضوفلا نع اهداعبإب ةليفك ةينمألا ةزهجألا 01 .
 يتلا ةيمالسإلا ةمواقملا اميس الو «ةمواقملا ةيلوؤسم يف نوكت امدنع ةحاسلا ن

 اذهف «ينانبللا يروسلا راسملا عمو ةينانبللا ةموكحلا عم مغانتلاو قيسنتلا ةرئاد يف شيعت

 يف ىرخأ فارطأ لوخد ىلإ ةجاحلا كود لعافو طغاض لكك ٌودعلا ةهجاومب لفكتي

 ..ةحاسلا

 اكريمأ ىلإ لئاسر
 لئاسر ةباثمب يه له «نيينيطسلفلا لبق نم بونجلا يف تاكرحتلاو .فارطألا هذه

 ؟يفطاع يدرف لمع يه مأ ؛ليئارسإو اكريمأل
 فوس ليئارسإ معد يف دادتمالا نأب «ليئارسإ نومعدي نيذلا 0 ةيسايس لئاسر اهنإ

 يف ةيكريمألا ١ حلاصملا ىلإ دتمت امبرو «ةينمألا ىضوفلا ةرئاد يف كرحتت ةلأسملا لعجي

 ,ةمطنملا

 ؟ديسلا ةحامس نم لئاسر ©

 دعمت ارو «تاثبل تاميكم ىف شيعي يذلا ىيطسلقلا يمشلا دازذأ لك نم لئاسر
 .لاجما اذه ىف ةيبرعلا بوعشلاو ىنيطسلفلا بعشلا دارفأ لك ىلإ ةلأسملا

 ىنيطسلفلا بعشلا ىلع ةيليئارسإلا ةمجهلا ةيطغت ىف اكريمأ رارمتسا نأ دقتعأ ىننإ
 ريثكلا طقسي ثيحب ىضوفلا هبشي ام ىل || لقألا ىلع ةيبرعلا ةقطنملا لّوحي فوس
 ١ ل ةقطنملا يف ةيكريمألا حلاصملا نم ريثكلا ىلع طغضيو

 رعلا بوعشلا لعافت يف يحورلا رت وتلا ةجرد عافترا نأ اهطيمت نأ تقارأ

 .نزاوتلا نع تالفنا ةلاح يف ةلأسملا لعجي دق ينيطسلفلا بعشلا عم ةيمالسإلاو



 2 دهام

 فيل سدقملاو سندملا

 ًادشر نوكلمي نانبل يف نوينيطسلفلا
 مهساسحإ نأ كش ال ءاهلخاد نيينيطسلفلاو ,بونجلا يف تاميخملل ةبسنلاب

 رعاشملا هذه عم لماعتلا بجي فيك ؛ةلتخنا نيطسلف يف مهئاقشأ معد ره يعيبطلا

 ؟مهفطاوعو سيساحألاو
 رهقلاو ملألاو سؤبلا اوشاع نيذلا ءالؤهل يسفنلاو يحورلا ساسحإلا اذه نأ روصتأ ينإ

 ىلإ مهعفدي امئر «ةميركلا ةايحلا طورش طسبأ اودقف نيذلاو «تاميخما يف لالذإلاو

 ايناس ادشر نوكلمي نانبل يف نيدوجوملا نيينيطسلفلا ةوخألا نأ دقتعأ ينكلو «ريثكلا

 نأب ههنا اهيف نوحمسي ال يتلا ةقيرطلاب «نانبل فورظو ةينائبللا ةلأسملل ايغوو

 .ةمواقملا ةلأسم يف «ةلعافلا تاهجلا عم طيطختتلا نع ديعب لكشب اوك حتي

 تاهجلا ضعب كانه ناك اذإو ؛ةيلوؤسملاب مهساسحإ يف نيينيطسلفلا انتوخإ مرتحأ ىّنِإ
 قلطنت الو «ةيدرف لئاسملا هذه نأ ىرأ ىننإف ؛كانهو انه نم نوكرحتي نيذلا دارفألاو

 .تاميختا ىف ةلماش ةينيطسلف ةطخ نم

 اهل نودعتسم نحنف ةكرعملا ليئارسإ تحتف اذإ

 اذه لهو ؟ةيبونجلا دودحلا ىلع ةهبج حتف عم متنأ له ءعجرملا ةمالعلا ةحامس

 لاؤسلا يف كالهتسالا اذه لثم نع ًاديعب عوضوملا ةسارد لواحأ ةلأسملا هذه يف يننإ
 لك ىف قحالمل ليئارشإ قلطتت اذا :لوقأ ىتنإ ةينفايسلا ةحااسلا ىف هلثه رودي ئذلاو
 ًايسايسو ًاينمأ ةلأسملا ةراثإ ىلع لمعت اهنأ ىتح ؟دوهيلاب قلعتتو كرحتت ةلكشم يأ ملاعلا

 ىف وأ هلالتحا ىف ءاوس ءودعلا اذه ةهجاوم انل قحي ال اذامل «نانبل ىف انيلع ارشابم ًارطخ

 !؟ينيطسلفلا بعشلا ىلع هموجه

 كلذ نأ دجن اننإف ءاهلك ةمألا ةرئاد يف وأ ةيروعشلا ةرئادلا يف قّلعتت امدنع ةلأسملا نإ
 نيذلاو :ةمواقملا طخ يف نولمعي نيذلا نأ روصتن اننكل .تارربملا نم ريثكلا كلمي
 نوجاتحي ال يذلا يسايسلا دشرلا نم ا نوكلمي «ةينيطسلفلا ةلأسملا يف نوكر حتي

 تحتف اذإ هنأ هيف دكؤن يذلا تقولا ىف ه !ليبقلا اذه نم ةيضارتفا ةلعسأ دب ىلإ هعم

 اهل نودعتسم نحنف ليبقلا اذه نم ةهبج ليئارسإ



 1-5 ةئونجما ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 ةمواقملل ًالانق اوعنصي نأ نيينانبللا ىلع
 بونجلا نم ريبكلا ءزجلا ريرحتو «نيينانبللا نيب ءاقتلا ةطقن تلكش ةينانبللا ةمواقملا هب

 نوينانبللا هيلع ىقتلا يذلا ينيطسلفلا عضولا ىلإ ةفاضإ ءءاقتلا ةطقن ًاضيأ لكش
 :ةيبونجلا ةهبجلا ىلع ربكأ ديعصت لصح اذإ .مهتاءامتناو مهتاهّجوت فلتخم ىلع

 فلتخت نيذلا «نيينانبللا نيب فالخ ردصم نوكيل كلذ يدؤي لهف ءرتوت وأ
 ؟رمآلا اذه لايح مهترظن

 امك - ةماركلاو ةزعلا نانبلو «ناوفنعلا نانبلل مهصالخإ يف نيّداج اوناك ول نيينانبللا نإ

 ةيسايسلا يداونلا لك نأ فرعن اننأل .ًالاثيت ةمواقملل اوعنصي نأ مهيلع نإف - نوثدحتي

 لوح يسايسلا فافتلالل ريدقتلا لك عم «يبرغلا عاقبلاو بونجلا ررحت نأ عطتست مل
 .ةمواقملا

 سيل «زرخلا مواقت ال نيعلا نأل ةيئبع ةيلمع اهنأب ةمواقملا نع نوثدحتي اوناك نيذلا َّنإ
 .تاهاتملا يف نانبل لخدت فوس ةمواقملا نأب ةمواقملا ةبرجت حاج دعب اوثّدحتي نأ مهل
 دلبلا ريرحت لجأ نم ًاراهنأ ءامّدلا اورجأ نيذلاو «نانبل نع نوعفادي نيذلا نأ رّوصتأ يننإو
 عم ءرخآ يسايس يأ اهلمحي امم رثكأ هتيرحو هنمأ ةيلوؤسم نولمحي نيذلا مه «ناسنإلاو
 .سانلا لكل انمارتحا

 ؟ةمواقملا لمعل ةديؤملا فقاوملاب كشت له
 انك ةةييناتبللا لك قع: ديزأ ينكلو «تاليصفتلاب ثدحتأ الو ءدحأ ماهتا عقوم يف تسل

 نأو .اهيلعو اهيف نوشيعي يتلا ةيضرألل مهتسارد يف نييعقاو اونوكي نأ «برعلا لك
 ءفسأ لك عم نحنو .هيف كّوحتت مقوم لك“ يف عفاو رمأ عنص لواحت ليئارسإ نأ اوفرعي
 .جاردألا يف ىقبي ًارارق عنصن نأ «قزأملا هيف شيعن عقوم لك يف لواحن

 نحنو ءاهتحلصمل فقاوملا عنصت ليئارسإ نأ «يبرعلا ملاعلا نيبو ليئارسإ نيب قرفلاف

 .فقاوملا ليئارسإ عيبت اهنكلو تارارق انعيبتو تاملك انعيبت ىرخألا لودلاو يبوروألا

 ّنأ اهنم ءارآ انعمس ثيح ءاعبش عرازم ريرحتب صتخي ام يف ,ةطقنلا هذه لوح



 فرح سدقملاو سندملا

 نع ثدحتت ءارآ كانهو ,ناهرب ريخ ةبرجتلاو ,ررحي يذلا وه مواقملا لمعلا

 يتلا تاروطتلا لك عم لئاسملا هذه لوح نيابت وأ خرش كانه له ءةيسامولبدلا

 ؟ةقطنملا اهشيعت

 ةكرحتملا ةيسفنلا طورشلا ضعبل جاتحت ينلا لئاسملا نم يه ضرألا ريرحت ةلأسم َّنأ دقتعأ

 نأ ايهناخو ًايلخاد ًايسايس: يدعي ةيبونجلا ةهبجلا ءوده نإ :لثم .ةيعقاو طورش نم

 لواحت كلذبو «ليئارسإ نم فوخلاب نونكسي اوأدب مهّنأو «لالتحالا ةلأسم اوسن نيينانبللا

 يف يليئارسإلا ناريطلا تالوج نم هانظحال ام وهو «ةيسفن برحل طيطختلا ليئارسإ
 .ةينانبللا دودحلا ىلع ةيليئارسإلا تادادعتسالاو ةينانبللا ءاوجالا

 يضلل ني نيفكلا كليو فتن اع اهيع فانيلا ليفازعإ ونت وضع وكلو

 ةبرضب ةبرضلا ٌدري نأ دادعتسا ةلاح يف لازي ال هنأو ءاهيناعم لكب ةربخلاو ةيزوهجلاو

 يف ركفت «ةقلغملا فرغلا ضعب يف ولو ليئارسإ لعجي فوس كلذ ّنإف «ةفيذقب ةفيذقلاو
 يطعي هنأ امك .يبرغلا عاقبلاو ٍبونجلا نم تبحسنا امك اعبش عرازم نم باحسنالا
 هناق: ةيفطسلفلا نلإ ةسنلاب امأ :ىوعش ةلفقت فانك نأب يوني اناسحإ ةيبرعلا بوعشلل
 كانه َّنأو ,ةهجاوملا ىوتسم ىلع ناديملا يف مهدحو اوسيل مهنأب يحوي ًاريبك ًامعد لثمي
 .ةلصاوتم ةّيحم لئاسر

 يف ةيسامولبدلا نع ثيدحلا ديرأ الو ؛مهلأسأ يننإف ةيسامولبدلا نع نوثدحتي نيذلا امأ
 0 يهو «تاونس رشع ذنم ؟نيطسلف يف ةيسامولبدلا ةجيتن يه ام نكلو «نانبل

 اك لعقيو ًالتحم ينيطسلفلا بعشلا لازي ال ثيح ةجيتنلا يه امف ؛ثّدحتتو
 لإ ماعلا يف كلعقوم دجؤبل ليبس ال هنأ ليئرسإب نم ملعت نأ الح نإ ؟رتديو حرجتو

 لالخ نمو انطوغضو انفقاوم لالخ نم نيح دعب ولو ديكأتلا انيلعو .ًايوق تنك اذإ
 اننأب تبثن نأو ؛ةيعوضوملا ةطخلابو ةلوقعملا ةقيرطلاب «يملاعلا رابكتسالا حلاصمل انترصاحم
 .ءايوقأ

 ةيكريمألا عئاضبلا ةعطاقم
 ؟ةيعوضوملا ةلوقعملا ةطخلاو ةقيرطلا يه اه

 عم ةيكريمألا عئاضبلا ةعطاقم بجي هنإ تلق «ىوتفلا ىوتسم ىلعو نينس ذنم ًالثم
 ابوروأ نأل «ةيبوروأ لئادب كانه نوكت امدنع يأ ,ناكمإلا عم ةملكب دصقأو «ناكمإلا



 5 ةنونجملا ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 لمعن نأ .ةينطو عئاضب وأ ةيويسآ عئاضب وأ «ىرخأبو ةقيرطبو ءاكريمأ نم انيلإ برقأ
 نود نم ةيبعشلا ةقيرطلاب رصاحن نأ وأ ءاناياضق ةمدخ يف انجازم لعج ساسأ ىلع
 نأ .ىربكلا ةيضقلا نع انلغشت ماظنلا كاذو ماظّنلا اذه عم ةيلخاد ةنتف يف لوخدلا
 ءاوس «ةقطنملا نأ نويكر يمألا رعشي ثيحب «ةقطنملا يف ةدوجوملا ةيكريمألا دعاوقلا رصاحن

 در ا ا نإ | «لابجألا نع ثدحت اننإف ءةمألا راضق يف ثّدحتت امدنع

 : ةكبد ريسمخ

 ليكمل ىلع ندارت لك 2

 0 ةيرحلل كل ب تسع ةَمَلا هذه يف نأ مزأ «ليئاسإل

 .لبقتسملا ىف يف

 لبقتسملا ىلإ رظنلا
 ؟لبقتسملا ىلع ناهرلا اذه لكو لبقتسملا اذه لك عضولا رظتني له ©
 يف وهو ىرسك هيلع رم يذلاو «يسرافلا حالغلا كلذ ةملك لاجملا اذه يف ركذتأ

 هلأسف .هرمع اهغلبي ال دق ةريثك نينسل جاتحي ًالخن عرزي وهو ؛هرمع نم نيعستلا
 ٌسرغنو انلكأف اوسرغ :حالفلا هباجأف !؟لختلا اذه رمث نم لكأت نأ لّمؤت له : فردا
 ادب ضيعف كتأك كايندل لمعإ» :(ع)يلع مامإلا نينمؤملا ريمأل ةليلك :كانهو :قولك ايف

 .(ًادغ تومت كتأك كترخال لمعاو

 نيو ءاذع كيوم عنف ول امك لدغ تتار فمك ىلاو ةلوملا ةوب:ةزاوعلا اذه
 .ًادبأ شيعت كّنأك للك نود كلمع ىف رمتست كلعجي يذلا دادتمالا

 ةلتخنا يضارألا لخاد ةيحورلاو ةينيدلا تاماقملا ّقححب ةيليئارسإ تاكاهتنا كانه
 ضرألاف ,رمألا اذهب قلعتي امب ًاريبك كوت ال ثيح ءتمص هبش ظحالنو ؛ةسّدقملا



 م سدقملاو سندملا

 رس وه ام .ملاعلا يف نييحيسملاو نيملسملا دنع ةريبك ةيحور ةميق لكشت ةسّدقللا
 ؟يملاعلاو يبرعلا تمصلا اذه

 نع درو دّقف ؛ةينيدلا ةسسؤملا نم مظعأ اندنع ناسنإلا نإ لوقلا ٌبحأ «ةباجإلا لبق

 ةمرح ىلإ ىرتأ» :هباحصأ ضعبل لاقو ةبعكلا دنع ًاسلاج ناك هنأ (ع)قداصلا رفعج مامإلا

 .(ةّرم نيعبس ةبعكلا ةمرح نم مظعأ هللا دنع نمؤملا ةمرح نإ لاق !ىلب لاق ؟ةبعكلا

 دهملا ةسينكو اذوب لاثمت نيب
 تأي ملو ناسنإلا ةمدخل تءاج اهنأ «ةينيدلا تاسسؤملا ةميقو «ةميقلا وه ناسنإلا َّنِإ

 ةءاساإلاب نابلاط تاق امدنع اذاملا- ًاقياس كلءاس انك  لءاستأ ىنإ .اهنذخبلا ناسنإلا
 نآلا ثدحتن الو  دهملا ةسينك نكلو «كلذ ركنتسي هلك ملاعلا فقو ءاذوب لاثمت ىلإ
 اهدسلاادقب قيود لا ةيييتكلا مالها تكوملا ىلا يرخألا دجاسلاو ردع دسم نع
 ؛يملع فقومب اهيف تاكاهتنالا هجاوت مل «نويكر يمألا مهيف نمب «ملاعلا يف نيبحيسملا لك
 أدب «ناكيتافلل انمارتحا لك عم هنأ ىتح .سّدقملا ساسأ ىلع همامأ ملاعلا زتهي ثيحب

 .لحلا اذهل ليئارسإ بجتست ملو دهملا ةسينك يف نيدوجوملا ةلأسمل ًايووست ًالح حرطي

 َّنأ ظحالن اننأ ىتح «يحيسملا ملاعلا ىلع ليئارسإل ًاريبك ًاريثأت كانه نأ دقتعأ
 دوهيلا نم ةينيطسلفلا ةلأسملا يف ةيدوهيو ةيليئارسإ رثكأ مه اك ريما ىف ةتئاعيستووبلا
 1 نا يبرغلا ملاعلا لك ىلع يكريمألا طغضلا ىلإ فاضي ريثأتلا اذهف .مهسفنأ
 :قريخألا قطانملا

 ةيحيسملاو مالسإلا ىلع رطخ دوهيلا
 نم كرحتلا لكش نوكي نأ نكمي فيك ؟عجرملا ةحامس مكيأرب بولطملا وه ام
 ةيليئارسإ تاكاهتنا نم ثدحي ام هاجت ةيحيسملاو ةيمالسإلا ةيحورلا تادايقلا لبق

 ؟ةسّدقملا يضارألا لخاد
 يحيسملا املاعلا فرعيل «ةيليئارسإلا ةلأسملا ةهجاوم يف ةينيد ةئبعتب مايقلا نم دب ال
 مالسإلا ؛ةيحيسملاو مالسإلا ىلع ًارطخخ نولازي الو اوناك دوهيلا نأ ءاعم يمالسإلاو
 نيب طبرن امدنع ,ةسسؤملا ةيحيسملاو ناسنإلا ةيحيسملاو ةسسؤملا مالتنإلاو ناسنإلا

 نأ نكمي ال «ينيدلا عقوملا يف لقألا ىلع ًافقوم ذختن فوس اننإف ,ناسنإلا نيبو ةسسؤملا

 .ليئارسإي هيف فرتعن
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 ضيبألا تيبلا ةجيرخ ةمظنألا
 ملاعلل ةبسنلابف ؛ةينويهصلا ةسايسلا ريثأت تحت عقاو يبرغلا ملاعلا نأ انربتعا اذإ
 ؟ةيرورضلا ةئبعتلا هذهب موقي ال اذامل يبرعلا

 ةيبرعلا ةمظنألا ىلع نومئاقلا ام ءيبرعلا عراشلا يف هفقوم نع رع دق يبرعلا ملاعلا نإ
 امك «ةيلاع ةيركسع ةبترب ال يداع يددج ةبترمب «ضيبالا تيبلا نم نوجرختي مهنإف

 :رعاشلا لاق

 مال يإ تيبمب حراسه 2 هيلع ناوهلا لهسي نهي نم

 يبرعلا ملاعلا يف ةيرح ال
 يتلا ةيبرعلا ةمظنألا ضعب طوقس ىلإ يبرعلا عراشلا ةكرح يدؤت نأ نكمي له ده

 ؟ثدحي ام وحن ةكبرم اهارن

 .ئراوطلا نيناوق ٌنسو تارباخلا ةزهجأ لالخ نم يبرعلا عراشلا ةمظنألا ترداص دقل
 .اهريهامجو ةملظنألا نين ةوهلا نفك نأ :تارهاظنلاو :ةبارسملا هلم تفاطتلا ذقلو
 ةيؤرلاو عراشلا اذه ضبن كلمت تادايق ىلإ جاتحت ةيبعشلا رعاشملا هذه نأ ةلكشملا نكل
 ىف لخادتلا اذه ةيلمع لالخ نم ةقطنملا ىف ةيسايسلا فورظلا ْنِإ .طيطختلاو ةمكحلاو

 هماظن ليدبت ىلع لمعي بعش يأ عدمت «ثلاثلا ملاعلا لودو ىربكلا لودلا ةكرح
 نم نويسايسلا فاخي ثيحب ةيسايس ةيطارقوميد يبرعلا ملاعلا يف كلمن ال اننأ ًاصوصخ
 ملاعلا يف كلذكو ءاذه نم ينويهصلا نايكلا يف نويسايسلا فاخي امك «بعشلا

 ةمألا ترداص مانصأ انل تعنص وأ ءانسفنأل انعنص اننأ يه انتلكشم نكلو .يبرغلا
 الو ةيركف تاّيرح ال ثيح «يبرعلا ملاعلا يف تايرحلا اندقف اننأ ةلأسملاف كلذل ءاهلك
 ركفي هنأب اسيلتم هسفن طيضي نأ فاي ئذلا بعشلا نإف كلذلو::ةيسايس تنايرخ
 دق رعاشملا هذه نأ روصتأ ينكلو ؟عقاولا يف هتكرح سرامب نأ نكمي فيك «ةيرحب
 ةضافتنالا ةميق يه هذهو .نيمئانلا نم ريثكلا ظقوت نأ تعاطتساو ةينينج ةروث تقلخ

 ةطقن نم رثكأ قلطت نأ تعاطتسا اهنأ «نانبل يف ةيمالسإلا ةمواقملا ةميقو «نيطسلف يف
 .انسساد نمل محاظلا فاير ربانلا كابات جوع

 ,ةيرحلاب ًاسبلتم طبضي نأ فاخي بعشلا اذهو :لبقتسملا ىلع نونهارت مكتحامس ا

 ؟لمآلا ءوض نم اديزم بعشلا اذهل لبقتسملا لمحي لهف
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 رخو تقو خيب هسفن' نع رتعي يذلا :لملمتلا اذهو «ةينينجلا تالاحلا هذه سردأ نيح

 فقوملاو ّرحلا ركفلا نم فاخي كاذ وأ ماظنلا اذه نأل ,رارحألاب ىألملا نوجسلا هذهو

 لبقتسملا ١ نأل ,فورظلا لّدبتت امدنع قلطني نأ لبقتسملل نكمملا نم هنأ دقتعأ ينإ حلا

 ءوضلا ضعب هيطعن انلعلف «لبقتسملاب قيدحتلا انيلع كلذل .رضاحلا هل عستي ال امل عستي

 .كلذ دعب ةايحلا عقاو يف رجفلا نوكيل رشتني نأ نكمي يذلا

 ىّدأ يبرعلا كرحتلا نأو ؛ةمظنألاو بوعشلا نيب ةّه كانه نأ متركذ مكتحامس 3

 يف ةكبترمو اهبوعش لبق نم ةاّرعم ةمظنأ كانه أذإ (ةيبرعلا ةمظنألا ةيرعت ىلإ

 هذه دوجو عم ةايحلاو رارمتسالل ةلباق يه ىدم يأ ىلإف .,ثدحي ام ةهجاوم

 ؟تابارطضالا
 ةزهجأ محر نم تجرخ امنإو ؛بوعشلا محر نم جرخت مل ةمظنألا هذه نأ ةلكشملا

 هرم تاذابق يلو اة رومالا كارا يا عقيل نوفظوم كانهف «ةيلودلا تارباخن ا

 هذهل ةيعرشلا يطعت يتلا يهو «ةايحلاب اهّدمت يتلا يه ةيتارباخا رئاودلا هذه نإف كلذلو

 .ناسنإلا قوقح نع هيف ثّدحتت يذلا تقولا يف ناسنإلا قوقحل ةطقسملا ةمظنألا

 ةيليئارسإلا  ةيكريمألا ةطخلاب ًاملع ذخأ ةيبرعلا لودلا ضعب نإ مكتحامس متلق
 ؟مهتت نمو ؟كلذ يف متدنتسا َمالإف ؟ةينيطسلفلا ىرقلاو ندملا حايتجال

 تلال سعلاو ةيشاعلا تانولعملا ضعي كلو ةنيعم ءامسأ نعاقآلا ثلا ال انإ
 ةييزحلا ةيطنألا نضيتي نو يوضلا طايرالل اهياردو ةنيره ريغ تاينب ود ةماطنلا

 !؟لقألا ىلع كلذ ةهجاومل اودعتسيل كلذب ًاملع مهؤافلح ذخأي نأ دعب الإ

 ةقطنملل ميسقت ةطخ كانه تسيل

 يف رظنلا ةداعإو ةقطنملا ميسقتل ًايليئارسإ ًايكريمأ ًاططخم كانه نأ ىرت له 0-3

 ؟اهتيفارغج
 عضخت نأ نكمي ال ةقطنملا ميسقت ةيضق نأل «ةقطنملا ميسقتل ةطخ كانه نأ روصتأ ال
 .يفارغجلا عقاولا اذه عم ةنمؤم لازت ال ةيكريمألا حلاصملا ثيح ةيليئارسإ ةيكريمأ ةردابم
 ال اك ريمأ نأ دقتعن نحنو «ئربك هيلود علام ةعضاخ لولا: تسقت ةلايع نأ امك

 ةيوروألا ريغو ةيبوروألا حلاصملا نم ريثكلا طقسي امب فّرصتلا اهنكمي
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 راح وج يف ةمسندلا ىدعتت ال ةيحورلا ةمقلا
 ثحبل ةيحيسم  ةيمالسإ ةيحور ةمق دقعل ةوعدلاب عجرملا ةحامس مكيأر ام 9"

 !؟ةينيطسلفلا ىضارألا لحخاد عضولا

 كفن هاو ني لص يك قلعت اكان ا طق ةيشو ١ مقل نأ دقست وذي

 مهاست امبرو .كانهو انه رتوتلا نم ريثكلا ففختل قلطنت نأ نكمي يتلا تاديقعتلا نم ريثكلا
 .ةينانبللا وأ ةينيطسلفلا ةلأسملا يف ةحاسلا ةكرح لقت يتلا ءاوجألا ضعب ديربت يف ةمقلا هذه

 ةمسنلا لثمك ًامامت يه «عقاولا ىلع ةيسايسلا اهتاريثأت يف ةيحورلا ممقلا ةلأسم نكلو
 يف قمعو دادعإو طيطخت ىلإ جاتحت ةيحور ةمق دقع ةيضقو .راح ّوج يف ينأت يتلا
 عجري مث هيف كرحتلا ىلع ةيحورلا ممقلا تبأد يذلا حطسلا اذه زواجتي تايفلخلا
 تاديقعتلا بسحبو «ينانبللا عقاولا نأ دقتعأو .نيملاس ةيفئاطلا مهدعاوق ىلإ عيمجلا
 ببستي دق «كانهو انه ةيساسحلل ةريثملا تاباطخلا ثيح «ةينيدلا تاحاسلا يف ةدوجوملا

 دل ةحئاج ا لوك لاق "يقانلا كارز ألا "ضعي

 يحيسم نيطسلف روذج نم رذج
 نم نإ ينيطسلفلا عوضوملاب صتخي ام يف ديدجلا يحيسملا باطخلاب مكيأر ام

 ؟ناوهش ةنرق وأ يكركب ةيحان
 تسفر: نطشلف لك مقالا ىف :هاناددلا كيرف ةلايسب نأ رمصعت اننإ
 هدهمو (ع)حيسملا دلومل ًاقالطنا لثمت نيطسلف نأل ؛ةيحيسملا رذج نم قلطنت ينيطسلفلا
 ةيحيسملا ةلأسملا ةعيبط نإف ءانه نمو :ةيحيسملا رذج لثمت نيطسلف يأ يهف .هتكرحو

 فقي نأ روصتأ ال ينإف اذهلو :ةيودجو ةيسانجا ةلأسم يه ةينيطسلفلا ةلأسملاب لصتي امبو

 اهتاناعم ةيحيسملا ةديقع بسحبو «انملع عم اميس ال «ليئارسإ عم نوكيل ديناو نحس

 نيملسملا نيب ةيلماكت ةلاح دجوي أ كمي يذلا وه باطغل اذه نأ .دوهيلا عم

 ناطتخ اهااوسلا نقلا انابلا مهل دارأ امك" اد .نويحيسملا زعشيل 0 ا
 لعافتي امك اهلكاشمو اهمالآو اهاياضق عم نولعافتي ةنرملا ع رع هاك ةقطنملا
 يقلا ىربكلا اياضقلا نع نودعتبي ال نييحيسملا نأ نوملسللا سكي نيه قومك
 نكلو ءًادحوم ًانطو عنصت ن أ عيطتست ال ت تالماجملا نإ .ةقطنملا لبقتسم اهيف كرحتي

 ةمألا عنصي يذلا وه «ىربكلا اياضقلا عم ةبحمبو يعوبو طيطختبو ةّوقب فوقولا
 .دحاولا عمتجماو ةدحاولا
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 اكريمأل توملا :فتهي يمالسإلا ملاعلا
 !؟ةمظنألاو برعلا لوقع ىلع تطغض اكريمأ نإ انلق اذإ مكيأرام

 ّنِإ :ةيكر يمأ بوعش يبرعلا ملاعلا يف كانه سيلو ءاهتدارإو بوعشلا ىلع طغضت مل اهنإ
 هترداصم اكريمأ عطتست مل امم ءيحيسملاو يبرعلا ملاعلا هنمضو ؛يمالسإلا ملاعلا

 ىلإ مهلّوحتل سانلا ضعب ىلع طغضت دق اكريمأ .ميقتسملا هطخ نع هب فارحنالاو

 عيطتست نل اهنكلو «ءالمع ىلإ مهليوحتل سانلا ضعب ىلع طغضت دقو «نييتارباخم
 هاصقأ نم نآلا يمالسإلا ملاعلا ّنأ وه كلذ ىلع ليلدلاو ؛يمالسإلا ملاعلا ىلع طغضلا
 يكرم ةسايسللو اكريمأل توملا :فتهي «هاصقأ لإ

 ؟ناتسناغفأ رارغ ىلع اهل ةيلاوم ةمظنأب اكريمأ يتأت نأ نكمي له 0
 ةينمالمإ ةنفأل كلمت :ىنلا ةمظنألا لك حضفي - انيزام يسعون بوعشلا  نعودذإ
 ةهجاومل ةكريمألا "غنا رياخا لال نم ةقلظأ ىتلا ةيمالسإلا تاكرحلا ىتحو 0

 تايسوسملا ةيهارم اهل ليرأ نا تايسحتسلا سه :ةليلمألا ةننكلمالا :تاكرالا
 لوا دبع ردن شيرت رو دلك نإ .بوعشلا مامأ تطقس ةدهاجملا ةيعيلطلا ةيمالسإلا

 ال" اللا بهدلا ءالط انيدلا آلا كلو «نفوحم قينعلا يتهذلا لاق اذهل بوم
 .مودي

 ؟فورظلا هذه لثم يف ةيروسلا تاوقلا راشتنا ةداعإ يف مكيأر وه ام 8

 ناسل ىلع ةّرم نم رثكأ تحرص دق ةيروسلا ةموكحلا نأل ءراشتنالا ةداعإب أجافأ مل

 «ةيمسر ةينانبل ةدارإب تلخد امنإو ؛ىقبتل نانبل ىلإ لخدت مل اهنأب ديسألا زاشب سيئرلا

 روت تناك دقف اذهلو ءرخآ ٌضعب اهنع ضري مل وأ نيينانبللا ضعب اهنع يضر ءاوس
 اذهلو .زازتهالا نم لخادلا ىف نمألا ظفحل ةوقلا ىنانبللا شيجلا كلمي نأ ىف صرفلا
 ةييكسملا قادابتلا بو ةيزرهسا نيينر ني راوطا اذه لذلك نمت فقلاظتا :ةلاسلانإذ
 .راشتنالا ةداعإل ناح دق تقولا نأب دلبلا ىف ةيسايسلاو

 يقبل كلذك ةلأسملا فماك لولا ىرأ ينإف ورا ىلع تارتوتلا ةلأسمب كلذ طبر امأ

 ةيروس ىلإ هجوم وه لب (بسحف نانبل ىلإ او نجلا ومجعلا نأل «يروسلا شيجلا

 شيجلا ىلع ضرفي ؛عضولا اذه اذه يفو .نانبل ىلإ هجوم وه امب رثكأ ليئارسإ لبق نم
 .لاجملا اذه ىف هعقاوم نعو هسفن نع عافدلل ءاقبلا يروسلا
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 زا قرف نورت دعتل لاسم
 يف دهاجلا ينيطسلفلا بعشلل ءادنك اهنوهجوت يتلا ةملكلا يه ام ؛عجرملا ةحامس 5

 ؟ثادحألاو فورظلا هذه لثم

 نيذلا نيطسلف لافطأ اي (ةايحلا يفو بلقلا يفو لقعلا يفو حورلا يف انتبحأ اي ءانلهأ اي

 نحنمي نأ نعطتسا يتاللا نيطسلف ءاسن اي ؛لبقتسملل مهنويع يف ًاءوض انلافطأ متيطعأ

 اديدج ًالبقتسمو ةديدج ةوقو ةديدج اجور ةملسملا ةأرملاو ةيبرعلا ةأرملا

 ىنعم لك يف مكتخوخيش اوكرحت نأ متعطتسا نيذلا نسلا يف رابكل ١ خويشلا اهيأ

 ةنأ لالخ وم تول ١١ ىلع درمت يذلا بابشلا اهيأ ءنيطسلف بابش اي «داهجلا يف مكبابش

 .لالتحالا ىلعو رهقلاو لذلا ىلع درمت

 اهتوق لكب اكريمأ ّنِإ ءًاديدج ًاخيرات انل اوعنصت نأ متعطتسا نم اي .نيطسلف بابش اي
 نأ مكديري هنأ نلعأ نوراش نآل .مكطقست نأ ديرت ةيكريمألا ةحلسألا لكب ليئارسإو
 نأ دعب ٍديدج قزأم يف ٌردعلا لخد دقل ءاوتبثا ءاوربصا «ليلقلا الإ قبي مل .اوملستست

 مسخي ودعلا أدب دقل .ةيداهشتسالا تايلمعلا هب تقلطنا يذلا قزأملا يف هومتلخدأ

 نأ فرعن نحن وهن خأ ءاورمتست نأ يه ةلأسملا كلذل «نوحرجيو نولتقي هدونجو

 :نرمالا :لابجو ةسايسلا لابج مكيلع تيقلأ دقل .ليفت لغتللا

 نإ هرصني نم هللا ٌنرصنيلوإ» مكداهجو مكدومص يف هللا مترصن دقل ءانلمأ اي ءانتبحأ اي
 مكسسمي نإ4«»9نينمؤم متنك نإ نولعألا مجاور الزب زوتوب ارا «ريزع يوت اللا
 مهنإف نوملأت اونوكت نإ« سانلا نيب اهلوادن مايألا كلتو هلثم حرق موقلا سم دقف حرق
 انتاقاط لك ءمكعم انلوقع ءمكعم اننإ .6نوجري ال ام هللا نم نوجرتو نوملأت امك نومأي

 نانبل نم ةلفاقلا قلطنتسو هللا ةكرب ىلع اوريس ءدحاو بعشو ةدحاو ةمأ نحنو ءمكعم

 .ةكرعم ناسنإلل هيفو ةيضق ةيرحلل هيف ناكم لك نمو

 لقوإ# .ليئارسإ طقستسو نوراش طقسيسو «نورصتنت فوس «نورصتنت فوس ءانتبحأ اي

 سأيي ال هنإ هللا حور نم اوسأيت الوإ» «ًاقوهز ناك لطابلا نإ لطابلا قهزو قحلا ءاج
 .ةماركلاو ةزعلاو رصنلاب مكل انئاعدو انتبحم لك عم ؛#نورفاكلا موقلا الإ هللا حور نم
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 ةمزلملا ىواتفلا رادصإ ةمألا ءاملع ىلع

 ةيكريمألاو ةيليئارسإلا عئاضبلا ةعطاقمب

 يف يبهذملا قزمتلا نأ هللا لضف نيسح دمحم ديسلا عجرملا ةمالعلا ةحامس ىأر

 ةحلصمل عقاولا اذه يف رييغتلا مامأ ًاريبك ًازجاح لثمي يمالسإلاو يبرعلا عقاولا
 :نيانلا لاعشاو فز باشا وهج ىلإ ةييلسلاو سألا كلدكو :ةييطيلفلا ةضفلا
 .كاذ وأ صخشلا اذه سيدقتب

 ةعطاقم ةيمهأ ىلإ ًاريشم «ملاعلا مجحب حبصأ دوهيلا عم عارصلا نأ دكأو

 نم بوعشلا ةئبعت يف ةيلوؤسملا ءاملعلا الّمحمو «ةيليئارسإلاو ةيكريمالا عئاضبلا
 ةحلصمل تايبزحلا زواجتتو تايساسحلا يغلُت ةكرحتم ةدايق ىلإ مهلوحت لالخ
 يقلل ةنيهرقلالاومألا نه نست عفدب ىتفأ هنأ نلعأو .ىربكلا ةيضقلا

 .هدومص معدل ينيطسلفلا

 يف عاضوألا لوح هتحامس عم نارهط ةعاذإ هترجأ يعاذإ راوح يف كلذ ءاج

 اكريمأب نيهملا طابترالا

 ؟ةينيطسلفلا ةيضقلا هاجت ةدحوم ةيمالسإ ةدايق ىلإ لوصولل قرطلاو لبسلا يه ام
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 ال ماع لكشب ةيمالسإلا لودلاو تامظنملا نأ :ةيضالسألا ةداشلا ةلأسن يف ةلكشملا لعل

 ةيناملع ةقيرطب كّوحتت اهّنِإ لب «ةيسايسلا اهنيوانع يف ةيمالسإلا ةفّصلا عقوم نم كوحتت

 ةدعاسملا ميدقت اهتايهيدب نم يتلا «ةيمالسإلا ماكحألاب وأ ةيمالسإلا ميقلاب اهل ةقالع ال

 :روهشلا يوبنلا ثيدحلا ساسأ ىلع «ناكم يأ يف ناودعلل نوضرعتي امدنع نيملسملل

 رومأب متهي ال حبصأ نمو» ؛(ملسمب سيلف هبجي ملف نيملسملل اي يداني ًالجر عمس نم»
 .(ملسمب سيلف نيملسملا

 ةداقالاب انهم ايويطع طاير ةلكس تب ةيفكلسألا لودلا بلغأ ّنأ ءمهألا ةلكشملا لعلو

 ةيأب كّدحتلا نع ةزجاع اهلعجي يذلا رمألا فيك ريغألا ةيزكرملا تاربافغلاو ةيكر يمألا

 اقلطم ًامعد ليئارسإ معدت يتلا لودلا ىلعو اكريمأ ىلع ةطغاض ةلعاف ةيّرق ةكرح

 ةضّرعم وأ زازتهالل ةضّرعم ةيمالسإلا لودلا يف اهحلاصم نأب لودلا كلت رعشت ثيحب
 اقوم ماع لكشب ةيمالسإلا لودلا يف دجن نأ ًادج بعصلا نمف كلذل .رطخلل ًايئاهن

 «ةيبرعلا لودلا اهنمو «ةيمالسإلا لودلا نأ ظحالن اننكلو «ةينيطسلفلا ةلأسملل ًالعاف ًايوق

 عضولاب لصتت ةيضق اهربتعت ملف «ةينيطسلفلا ةيضقلا نم ففختت نأ ىلع تلمع

 ةرئادلل ةيليصفت ةلأسم درجم تربُتعا لب «ماعلا يبرعلا عضولابو «ماعلا يمالسإلا

 ىلإ ؛يليئارسإ - يبرع وأ «يليئارسإ  يمالسإ عارص نم عارصلا لوحتف .ةينيطسلفلا
 ضعب يطعت نأ اهيلع نأ ربتعت لودلا هذه نإ ثيحب «يليئارسإ  ينيطسلف عارص

 .يرخألا لودلا نم ةلود ةيأك نيينيطسلفلل ةلعانملا

 بوعشلا ةدارإ ترداص ةمظنألا
 ال اهنكلو سيساحألاو رعاشملاو حورلا كلمت اهّنإف «ةيمالسإلا بوعشلا ىلإ ةبسنلاب اَمأ
 يف اهترصتخاو اهبوعش ترداص دق ةمظنألا بلغأ نأل «ةلعافلا ةيسايسلا ةردقلا كلمت
 يتلا ةيسايسلا ةيمنصلا هبشي ام ىلإ ةلأسملا تلّوحمت ثيح صخش نم رثكأ وأ صخش
 كانهو انه تارباختلا ةزهجأ نأ امك .كاذ وأ صخشلا اذه سيدقتب ةلوغشم سانلا لعجت

 رييغت ىلع ةرداق ريغ بوعشلا لعج ام ؛يمالسإلا عقاولا مكحت يتلا يه ئراوطلا نيناوقو
 اكريمأ تلواح يتلا «لوليأ ١١ دعب ًاصوصخو ةيلودلا تاديقعتلا لالخ نم اميس ال ؛عقاولا
 هجاوي نم لك ةمهتم ؛«باهرإلا» ىمسي ام ىلع برحلا فيس درجتو عفرت نأ اهلالخخ نم
 نم ةمهتلا هذهب ًامهتم رح ضراعم ملسم لك لعج يذلا رمألا «باهرإلاب ةيكر يمألا ةسايسلا

 :اكريمأ هدوقت يذلا يلودلا روحنا وأ هتلود لبق
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 نأل هلك يمالسإلا عقاولا يف ذ لكاشملا ةلكشم يه ةدحاولا ةيمالسإلا ةدايقلا ةيضق نإ
 ًارجاح ربتعت ةعونتملا ةيمألاو ةيتم بسلا تاديقعتلاو «يقرعلاو يبهذملا يمداسإلا قّرمتل

 عئاولا ةقبعت ىلإو قيسستلا لإ وعدل نحنف كلذلو .فدهلا اذه قيقحت مامأ ًابلضو ًايلاع

 وأ ال عارصلا اذه عا نأل (ةيمالسإ ةلأسم ةينيطسلفلا ١ ةلأسملا رابتعاب ؛يمالسإل

 لخاد يف رصحنت نلو هلك يمالسإلا ملاعلا لبقتسم ىلع سكعنت ةقوتما اياطبإ
 يف مالسإلا ةيادب يف ناك يذلا يمالسإلا  يدوهيلا عارّصلا نأ انكمات يولتكمل
 يف دوهيلاو ماعلا لك يف نيملسملا نيب ملاعلا مجح يف حبصأ دق ءاهدعب امو (ةنيدمل

 فلاحتتب ًايوضع ًاطابترا طبترت يتلا ةيليئارسإلا ةلودلا ىلإ ةبسنلاب اميس الو «ملاعل
 لك يف يمالسإ طاشن لك قحالت تحبصأ ليئارسإ نإ ثيحب ءاكريمأ عم يجيتارتس
 نأ نيلسعلا تيرت ال'اهرأل اك ر يمأ ىلإ ةبيرف ةلودلا ةذه تناك ول ىتح «ةيمالسإ ةلود
 .عقاوملا نم عقوم يأ يف ف ةوق اونوكي

 ملاعلا مجحب , نيينيطسلفلا ةاسأم

 ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاموكحلا ىلع بجي يذلا رودلا وه اه بيد ًاعجرم مكتفصب ©
 ؟ةينيطسلفلا ةيضقلا هاجت

 ةيناسنإلا ةاسأملا مجح ىلإ لصو ةينيطسلفلا ةيضقلا هتغلب يذلا ىوتسملا نأ دقتعأ
 ةعطاقملا وه ناميإلا فعضأ ّنإ .اهل ةلئامم يسآم ملاعلا يف دجن ال دق يتلا ةعيظفلا
 ءانردصأ نحنف كلذلو .ناكمإلا ردقب ليئارسإ معدت يتلا اكريمألو ليئارسإل ةيداصتقالا
 عئاضبلابو «قلطملاب ةيليئارسإلا عئاضبلاب لماعتلا ةمرحب ةيهقف ةيعرش ىوتف «تاوئس ذنمو
 تارايلم ليئارسإ يطعت يتلا ةيكريمألا عئاضبلا عم لماعت يأ ّنأل ,ناكمإلا عم ةيكريمألا
 ةيكريمأ ةعاضب ةيأ يرتشي ملسم لك نأ ينعي «هب انبراحت يذلا حالسلا اهب يرتشتل

 .نيينيطسلفلا لتق يف يليئارسإلا يركسعلا دهجلا ةدعاسم يف كراشي

 يف ًاريثأت لقألا لودلا عئاضبب ةيليئارسإلاو ةيكريمألا عئاضبلا لادبتسا ىلإ وعدن انّنِإ

 ةيبوروأ ةلود نيب انزييمت عم «ةيبوروألا عئاضبلا ىلإ ةبسنلاب ىتحو «ليئارسإ معد
 لودلا بجاو نم نأ دقتعنو .كلذ ىلإ امو ةينطولا وأ ةيويسآلا عئاضبلا وأ «ىرخأو
 هذه عطقت نأ «ليئارسإ عم ةيسامولبد تاقالع اهل يتلا ةيبرعلا اميس الو «ةيمالسإلا

 نايكلا ةعطاقم ةرورضب دحاو ٍتوصب يدانت يتلا اهبوعش عم مجسنتل تاقالعلا

 .ينويهصلا
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 بوعشلا ةئبعت ءاملعلا ىلع
 ؟ةينيطسلفلا ةيضقلا هاجت عجارملاو ءاملعلا رود وهام »عن

 معد ةلأسم نأ بعش لك فرعيل «ةينيدلا ةيحانلا نم بوعشلا ةعبعت وه مهرود نإ

 ةيعرشلا ىواتفلا رادصإو ؛ةملسمو ملسم لك ىلع رشابم يعرُش فيلكت نيينيطسلفلا

 ,قلطملاب ليئارسإ معدت ةلود لكو هةيكريمألاو ةيليئارسإلا عئاضبلا ةعطاقمب ةمزلملا

 نأ نآلا دقتعن انّنِإ .ةيسامولبدلا ةيحانلا نم ليئارسإ ةعطاقمل ةيعرشلا ةمزلملا ةوعدلابو

 ىلإ هلك رفكلا عم زرب رابكتسالا نأ رابتعاب «هيناعم ّلكب داهجلا ةلحرم يه ةلحرملا

 برعلاو نيملتلا نع ار دف نلعشاف يف ليئارسإ راصتنا نأو ءهلك ناميإلاو مالسإلا

 لالخ نم لتاقتل نيطسلف ىلإ لوخدلا عيطتست ال بوعشلا تناك اذإ كلذل .ًاعيمج

 ةكرعملا هذهل معدلا لئاسو لكب داهجلا اهيلع نإف «ءكلذب ةطيحملا ةّدّمعملا فورظلا
 ءاملعلا ىلع نإ .تالاجملا لكبو «تارهاظملابو ىسايسلا فقوملابو لاملاب ؛ةلصافلا

 تايساسحلا لك اهيف ىغلت ةدحو ىلإ ةكرحتملا ةيخاتنإلا ةدايقلا اونوكر ذأ نولمملا
 تايضعتسلا لك زواجك ةنضقلا"نأل :ادحرم امكويو ةدحود سرع اردت ةينوع

 لود لك اهعمو اكريمأ نأ يه ةيضقلا ء«تايساسحلاو تايبزحلا زواجتتو تايعجرملاو

 .نيملسملاو مالسإلا فاعضإ ىلع لمعت ىملاعلا رابكتسالا

 طقسي فوس ٌودعلا ّنإف الإو «ةريبكلا ةيضقلا نع ةريغصلا اياضقلاب ىهلتن نأ زوجي الف
 ةكرعم كانه نإ .كلذ ىلإ ام وأ ةيداصتقالا وأ ةيسايسلا وأ ةينيدلا ءاوس ءانعقاوم لك
 .لطابلا دض قحلا ةكرعم اهنأل ءاهاوتسم ىلإ عافترالا انيلعو ةلصاف

 ًاينيطسلف ذقنت ًارالود عفدا

 معدلاب مكيأر وه امف ؛يونعملاو يللا معدلل ينيطسلفلا بعشلا ةجاح ملعن نحن

 ؟نيطسلف يف انبعش داهج ةيضق يف ةاكزلاو سمخلا لمشي يذلا يداملا
 بعشلل ةيعرحلا قوقحلا نم بستلا:ضعب:عفد:ىف ةيعرش ةضخر انردصأو ءانصخر دقل
 دقلو .كلذ يف ةنيمألا يدايألل لصي نأ طرش «هتضافتنا معدو هدومص معدل ينيطسافلا
 ًارالود عفدا لوقن اننإو ءايبرع لتقت ًارالود عفدا :اولاق دوهيلا نإ قباس ثيدح يف تلق
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 ينيطسلفلا حالس ةيرشبلا ةلبنقلا
 ينويهصلا نمألا ةهجاومل

 ةأرما داهج نأ هللا لضف نيسح دمحم ديسلا عجرملا ةمالعلا ةحامس دكأ
 ًاباوث رثكأ ىتحو ءًاباوث داهجلا عاونأ رثكأ نم وه ةلتحما نيطسلف يف ةيداهشتسالا
 يه ةينيطسلفلا ةيرشبلا ةلبنقلا نأ ىلإ ًاريشم «يعوطت داهج هنأل لجرلا داهج نم
 «ينادلاو ةفيجم كلاس لباعفلا لك رم فرقا يىعو «يليكارسألا نمألا لقت
 ةاتفلا اهيف تزرب ةرهاظك داهشتسالا لعف نع ديسلا ةحامس ةيتارامإلا

 ةيلودلا فورظلا لظ ىف اهاودجو ةرهاظلا هذه ةيمهأ نعو «ةينيطسلفلا

 1 :هنعا م ايناج اك قمنا له نما يملا

 يجيتارتسا فلاحت ليئارسإو اكريمأ نيب
 :ةيضقلا يهو ءاهلماكب ةيضقلا سردن نأ انيلعف ,داهشتسالا ةلأسم سردن نأ ديرن امدنع

 لبقتسملا ىلع اهحاتفنا لك ىفو ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةيخيراتلا اهتادادتما لكب ةينيطسلفل

 ةفلاصملا ةيليقازمإلا لاسم اكيارذب شب اهأل هقيفالحتإ وأ سناك :ةيرغ اهلك هذال
  لقألا ىلع . هلك طسوألا قرشلل اهتطخ لك يف ةيكريمألا ةسايسلا عم ًايجيتارتس

 .ةيداهشتسالا



 م سدقملاو سئدملا

 ةدالو انآ دن ؛نابايلاوب ايويروأ يعي دخات نأ ديت قي ةيلوعلا ةلأسلل يف ملاعلاب ءاهتنا

 يموق نطو نع ثحبت تناك يتلا ةيليئارسإلا عماطملا نم تقلطنا ةقطنملا يف ليئارسإ

 ثيحب «ناوفنعلا نم ريثكلا هل ققحي ملاعلا يف يدرهي لكل ًايدوهي ًاقمع لمحي د دوهيلل

 برغلا اهعمو ءاكريمأ نأ ىلإ ةفاضإلاب .داهطضالا عاضوأ لك اهلالخ نم ىسني

 عم اهحلاصم لصتت ام ردقب ,مهحلاصم مهل نّمؤت ةدعاق نع نوثحبي ةتوافتم ت ردي

 لصاوتلا نم هعنمت يتلا يبرعلا ملاعلا بلق يف ةبوقلا ةلودلا ليئارسإ اودجوأف مهحلاصم

 سانسأ ىلع « ءملسلاو برح ا لاح يف ةيسايسلاو ةينمألاو ةيداصتقالا هعاضوأ لك كبرتو

 ةبصعتملا ةيتئاتستوربلا اكريمأ نيب يجيتارتسا فلاحت ىلإ تلوحت يتلا ةيجيتارتسالا ةقالعلا

 .ليئارسإو دوهيلل

 مامأ ةيخيراتلا ةيبرعلا تايبلسلا ةرئاد يف عقت ةيضقلا نأ فرعن هلك كلذ لالخ نم

 يف رسحنت مل نإو «ءلكشلا يف ةيلودلا تاروطتلا ةجيتن ترسحنا يتلا رامعتسالا اياضق

 تادادتمالاو «ةيكريمأ ةيقدنبو ةيسنرفو ةيناطيرب ةيقدنب نيب ةيبرغلا قدانبلا لدابت.عم قمعلا

 هذه نأ رابتعاب هلك برغلا فيخت تأدب يتلا يمالسإلاو يبرعلا عقاولا يف ةيلبقتسملا
 ضرألا نطاب يف ةلئاهلا تاورثلا مضتو «ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاقاطلا مضت يتلا ةقطنملا
 ةنس نيسمخ دعب ولو قوفتت وأ سفانت ثيحب روطتت نأ نم ةقطنملا نكمي ام ءاهحطسو

 .اهئاخر ىلعو اهتايداصتقا ىلع ًالئاه ًاريثأت رثؤي ام وهو «ةيبرغلا عقاوملا ىلع

 يفطاع ناونع ىلإ مالسإلا ليوحت
 لصتت لب «ةيديلقت ةينيطسلف ةلاسم درجم تسيل دوهيلا عم عارصلا ةلاسم نإف «كلذلو

 مالسإلا لزعي نأ ًاريخأ ةيكريمألاو ةيبرغلا ةطخلا تناك .يمالسإلاو يبرعلا دوجولا قمعب
 نيثأتلا نع ديعب ىفطاع ناونع درجم نوكيل «ةينيطسلفلا ةلأسملا نع ةيسايسلا هتيكرح ىف

 يهو ؛ةقيض ةرئاد يف لخدتل يليئارسإلا  يبرعلا عارصلا ةرئاد نم ةلأسملا جرختل مث
 ليصافت نم ًاليصفت ةينيطسلفلا ةلأسملا نوكتلو «يليئارسإلا - ينيطسلفلا عارصلا ةرئاد
 «نيطسلف ةدعاسم لجأ نم «ةيبرعلا ةعماجلا لالخ نم هيف كرحتي يذلا يبرعلا ملاعلا
 ىف ىرخأ ةيبرع ةلود ةيأ دعاست امك وأ ثالثلا رزجلا ةيضق ىف تارامإلا دعاست امك

 1 ْ .قّيض راطإ

 ناستإلا ناو نق نويقلا قمعلا اذه لك دم ةيدانيتسالا ةلاسلا نإف كده



 5 ةئونجملا ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 اهناوفنع لكب ضبنت ىتلا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيصخشلا هلخاد يف نزتخي يذلا ينيطسلفلا
 ًامامت «ةينيطسلفلا ةباشلاو ينيطسلفلا باشلا بلق يف اهتاحارجو اهمالآو اهتاعلطت لكو
 لالتحالل ةهجاوملا طخ يف ةينانبللا ةباشلاو ينانبللا باشلا بلق يف ضبنت تناك امك

 1 .يليئارسإلا

 ةمألا مالآ رصتخي يداهشتسالا

 وأ باشلا اذه ضبن يف كرحتي امد ًايبرع ًاينيطسلف ًانايك كانه نإف ءاذه ءوض يفو

 يذلا داهجلا ىنعم نم ليجلا اذه هشاع ام لكب ةيحورلا ةميقلا ىلع ًاحتفنم «ةباشلا هذه

 ىلإ علطتلا ىلعو ىلاعتو هناحبس هللا اضر ىلع حتفني امك «ةماركلاو ةزعلا ةلأسمب لصتي
 ةلأسم اهيف ىقتلت ىتلا ةيحورلا ةميقلا ىف صخلتتل رصانعلا هذه لك طلتخت ثيح «قنجلا
 نوكي ال كلذ دنعو ءدحاو دسج يف ةيناحورلاو صالخإلاو ةيرحلاو ةماركلاو ةزعلا
 ىف ةمألا مالآ لك رصتخي 0 ةيداهشتسالا و أ يداهشتسالا نوكيو ( ىنعم دسجلل

 0 اهتوق لك هحنمتل عمجتت ةمألا نأكو ءهلالخ نم دهاجت ةمألا نأكف ءهتكرح
 حتفني يتلا ةيمالسإلا ةيحورلا ىنعم وه اذهو ,دسجلا ىسنيو ةيضقلا وحن كرحتي ثيحب
 :ىلاعت هلوق شيعي ىقبيو «ةماركلاو ةيرحلا اياضق يف سانلا ىلعو هللا ىلع ناسنإلا اهيف
 حرق موقلا سم دقف حرق مكسسمي نإو# :ىلاعت هلوقو «©نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللوإ»
 .#هلثم

 نأ ودعلل نلعيل ههصخش يف اهتيضقو ةمألا رصتخي هنإ ءيداهشتسالا ةيفلخ يه كلت
 لك رصتخت ةمأ اهنكلو «ادارقأ مواقي ال وهف «مواقت لازت ال اهنأو ريخب لازت ال ةمألا
 .ةاتفلا هذهو باشلا اذه ىف ةيلبقتسملا اهتاعلطت

 باهرإلا عاونأ ىسقأ لالتحالا
 «ةريخألا انبراجت لك لالخ نم انملعت دقف «ةنهارلا ةيلودلا فورظلا يف كلذ ىودج امأ
 ساسأ ىلع ةكرحتم ةموغلم تاسايس لالخ نم كرحتت لئاسملا هذهل ةيلودلا ةرظنلا نأ
 «نييندملا دض ىسآملا قمعأ مامأ كرحتت ال لودلا هذه نأ دجن نحنو «ةيلودلا تاهاجتالا
 يف ًاريخأ كلذ انظحال امكو «ناتسناغفأ يف هانظحال امكو «مانتيف يف كلذ انظحال امك
 نينج ميخم يف اميس الو «نييندملا دض ليئارسإ اهب تماق يتلا رزاجما لك يف نيطسلف
 0 .كلذ ىلإ امو سلبانو
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 عزوتنو عقوم نم رثكأ يف كرحتنو انتسايسو انتطخ مكحن يذلا تقولا يف انيلع كلذل

 لب «ةيناسنإلا ةلأسملا شق يأرلا ةيدج نم قلطنت ال يتلا تاملكلا مرتحن ال نأ ناودألا

 «نويئاسنإ اننإ .قحلا باحصأ ىلعو نيدهاجملا ىلع اهنشت يتلا برحلا لالخ نم قلطنت

 نأ يه ةلأسملا نكلو ءانضرأ نورداصي الو اننولتقي ال نم لعقب مهتن نأ ديرن ال نحن

 اوحنمي ملو ةيملسألا ئيفأ كليتارض[اوظعأ :قزيرفلا لودلا نم ريثكلا مهعمو كنك ملا

 «(ناسنإلا قوقح» ساسأ ىلع يدج لكيت اوكرحتي ملو عب يأ نيينيطسلفلا

 2١91/5 ماعلا ذنم لقألا ىلع ةلتحملا قطانملا نم بحسنت نأ اهيلع نأب ليئارسإل اولوقيل

 ىف اولخد مهنإ .ناسنإلا قوقح دض هنأو «باهرإلا عاونأ ينسف وه لالتحالا نأو

 .أدبملا نع اوثدحتي ملو ليصافتلا

 اكريمأو ليئارسإ باهرإ
 مهنمأ نويليئارسإلا لتق نيذلا نيينيطسلفلا نأ يه لاجملا اذه يف ةيضقلا نإ كلذلو
 نإ .مهخويشو مهءاسنو مهلافطأ اورصاحيو ٍمهتسايس اولتقي نأ اولواحو «مهداصتقاو
 حالس ال .هلك كلذ ةهجاوم' ىلإ رارطضالا ةلاسف يه ةيداهشتسالا تايلمعلا يف ةلأسملا

 عارتخاب الإ ينيطسلفلا نمألا لتق يذلا يليئارسإلا درمألا ةهجاوا نيطسلفلا ىدت
 يذلا داهجلا وهو ءديدج عون نم ٌداهج هنإ .ةلبنق ةيأ اهيلع ىوقت ال يتلا ةيرشبلا ةلبنقلا

 برحلا قبطت امدنع بولسأ يأ ىف نيدهاجملا ديقي ال هنكلو «ناودعلا طخ ىف كرحتي ال

 تايلمعلا نأب نينس ذنم انيتفأ كلذل .ةيداصتقاو ةيسايسو ةينمأ ةنازنز يف مهرشحتو مهيلع
 نأو داهجلا عاونأ ىلعأ يه لب «ىلوألا ةجردلا نم ةيداهج تايلمع يه ةيداهشتسالا

 قرف الو ءهلضف نم هللا مهاتآ امب نيحرف «نوقزري مهبر دنع ٌءايحأ اهيف نوكرحتي نيذلا
 نأل لجرلا نم اراثيإو الضفو ًاباوث رثكأ ةأرملا ةكرح نإ لب .ةأرملاو لجرلا نيب كلذ يف
 اهنع هللا عضو دقف ةأرملا امأ ؛هيلع ٌضرف هعقاوم يف داهجلا نأ لالخ نم كرحتي كا

 اهناميإ قمعو اهتيناسنإ قمع نم قلطني يعوطت داهج وه اهداهج نإف كلذلو ؛داهجلا
 ناك اذإ ةداهش فلأب وه طخلا اذه ىف ةأرملا داهشتسا نإف كلذلو ءاهتمأبو اهنيدب
 .ةدحاو ةداهشب لجرلا داهشتسا

 حار يف تايدحتلا مامأ فقت ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمألا نأ 5 ةيضق يه ناللا ةيضقلا نإ

 نأ ةمألل ّدب ال كلذل اينما ةمألا طاقسإ ف رد عزوت يذلا ,يلاعلا ر ابكتسالا



 عئاضبلا ةعطاقم بجيو «قلطملاب ةيليئارسإلا عئاضبلا ةعطاقم بجي هنأ نينس ذنم انيتفأ
 ىمسي ام دض اهتلمحبو ليئارسإب انبقاعت اكريمأ تناك اذإو .كلذ اننكمأ ام ةيكريمألا
 ةيضقلا نأل «ةليكض ةبوقعلا ةجرد تناك امهم اهداصتقا يف اهبقاعن نأ انيلعف «باهرإلاب

 ةمألا نأب ملاعلا هيف رعشي يذلا تمرلا دكؤت نأب اهسفن مرتحت نأ ةمألا ىلع نأ ىه

 اذه يف ىرخأبو ةقيرطب ًابلس رث هات فوس هحلاصم نأو نا ا

 اك رْيَمأو ليئارسإ باهرإ دض «باهرإلا دض ةلمحلا ىنبتن نأ ائيلع نأو «عارصلا





 انميقب انديقي نل رابكتسالا

 رضاع «ةيعامجالاو ةيفاقثلا نسألا لشاب ىكرلا كئارلا ديهشلا ةيعبج نم ةوعذي

 موهفمو مالسإلا» لوح هللا لضف نيسح دمحم ديسلا عجرملا ةمالعلا ةحامس

 نم دانع صحت ؛نغلا سارع كيلس ىف ديالا نما ةعاق يدا باعتألا

 ريزولا ةزكعز يزاغنيثاعلا. :مهمدقت ةيفاعتلاو ةيئاملعلاو ةيسايبسلا :تايصخشلا
 :يتينسملا نيسح نيئرلا الم نيسللا قلع ديسلا نيدلا قيس يراغ قياسلا
 يماحملا كبلعب ةيدلب سيئر «ةيركس ليعامسإ قباسلا بئانلا ءسراف ناورم بئانلا

 «يفاص يلع ديقعلا كبلعب يف يروسلا نمألا زاهج لوؤسم «يغاي بلاغ
 ةفحلالا تاعاقلاو ةةرسالا عاف ير يدع نيذلا سول وعرق نويعتو
 .ةيئرم تاشاش ربع ةرضاحملا تلقت ثيح اهب

 ءاذال :لاقف عجرملا ةمالعلا ثّدحت مث ,ةسعن وبأ ديعس ذاتسألا ةرضاحملل مّدق
 لصتل «ملاعلا ىف فوطت يتلا تايدحتتلا لك مجحب «ةريبكو ةريبك اذامللاو

 نم وأ ةملك نم فاخي موزهم نادجو نم ريثك يف دقرت داكتو ٌدتمتو ائيلإ
 !؟ةمهت ؟؟ةمهت

 .ه١ 45 رفص 5 قفاوملا م5005 ناسين ١5 «كيلعب  يفاقثلا دسألا لساب زكرم



 "0 سدقملاو سندملا

 عافدلا طخ يف ًامئاد نحن اذام
 اهعفدتو ةيفاقثلا نيوانعلا اهفلغت ةمهت قلطنت موي لك يفو ا طخ يف ىقبن اذامل

 نأ ىلع مهركفب اننولغشي نورخالا ىقبيو «عفادنو عفادن ىقبنو «ةيسايسلا تاديقعتلا

 ىلإ فحزلا نود وه بيجيل انركف قلطنيو ,ركفلا نحن جتننل انركف لصؤن فيك ركفن
 ىتلا لغاوشلا هذه لالخ نم ال ركفلا ةلاصأ لالخ نم ةمهتلا طقستل نيرخآلا تاماهتا

 يفق .نامعتسا هلك برغلا نأ ربتعت ال اننأل +برغلا ىلإ ةبسنلاب انيدل ةالقع آلو «برقلا

 ؛ةروصلا نم رخخآ بناج برغلا يفو «ةقيقح نع ثحبي ناسنإو ةبرجتو ملعو ركف برغلا
 انيدل لهف .ناسنإلا ةاسأم لكو تاحارجلا لكو ءامدلا لك ىطعي ًاباهرإ برغلا ىف نكل
 ثلاث ملاع وه يذلا اذه انقرش يف انيدل له :4تايفام) نم برغلا يف ام قرشلا يف
 لك يفو  ةسردم كانه له .نومهتي امك «هريكفت يف يحطس يئادب «نولوقي امك
 هذه نم ريثكلا اكريمأ يف ؟هتذتاسأو هقافر لتقيل حّلسم لفط اهيف جرخي - انخيرات
 .اذه نم ريثكلا رغ كلب نم رثكأ يفو «جذامنلا

 نيملسملاو برعلا هاجتاب باهرإلا كيرحت
 نع ثيدحلا ديرن الو ؟يكريمألا باهرإلا نع اوثدحت لهف ءاموهالكوأ اكريمأ يفو

 ريغ وأ رشابم لكشب اكريمأ هتقزم رخآ دلب يأ يف وأ مانتيف يف يكريمألا باهرإلا
 رثكأ يف باهرإلا ةرهاظ نع ثدحتن نكل ءاكريمأ اهقزمت يتلا ايقيرفأ يف امك «رشابم

 ملو مك دع تاهرإلا تيرعت ره ام ىف ميمي تردكتلا يلو متلادق يبعش خقوم نيج
 ال ههنأل ,ىرخأ تاملك نع اوثحب دقل «ةرهاظلا هذه يف باهرإلا ةملك نع اوثحبي

 .مهل اياودع ةملكلا هده: قوك نأ نودنري

 ءاننمأو انتسايسو انداصتقا ىف اهوعنص ىتلا انتاحارج لك نم نيملأتم انقلطنا اذإ ىتح
 نيلواحم انقلطنا اذإ ىتح «انلافطأل اهوعنص يتلا مالالا لك نم خرصن انقلطنا اذإ ىتح
 يعو انضعب ءاسأ امبر !باهرإلا ةملك تقلطنا ؛عقاولا اذه لكل ضفرلا نع ريبعتلا
 ملو مظنم ريغ فنعب انضعب مهتا امتر «عقوملا عاضأف يدحتلا ةكرح يف ةّوقلا ميهافم
 اواديو ةيناعزإ مالسإلاو «باهرإ ةبورعلاف «باهرإلا ةملك تقلطناو ةمهتلا هيلع تبغت

 تكرمت «يمالسإ وأ يبرع دلب نم رثكأ ىلإ لصتل ةملكلا تكرحتو «نوثحبيو نورظني
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 انه ٌدتمتلو «ةينيطسلف ةيرق لك ىلإ لحخدتلو «هعاقبو نانبل بونج ىلإ لصتل ةملكلا

 نسل الو ؛باهرإلا ةملك تأدبو .ةيضق هيف مالسإلل ناك عقوم لك يف كانهو
 قلحن «عقاولا يسن ىتح ديرجتلا نمدأ عمتجم نحنو .ديرجتلا عم انقلطناو «باهرإلا
 انكرحتو .هكبرت اهنأ الإ عقاولا نم اهل سيل ةيبابض ميهافم يف ثحبنل تايديرجتلا يف
 !؟مهسنج يف ثّدحتن نيذلا ةكئالملا رثكأ امو «ةكئالملا سنج يف اّنم نوريثكلا ثحبيل
 ؟هيف ىنعم ةروكذلل الو ةثونألل سيل ثلاث سنج مه وأ «ثانإ مأ روكذ مه له

 نويقالخأ نحن
 مّدقن نأ ّدب ال «ةشقانملل ةبعصلا انتلحرم يف انيلع ضرف ام يف لوخدلا لبق «ةبحألا اهيأ
 كّبر عم كقالخأ :قالخألا ةملك اهرصتخت اننايدأو «نويقالخأ نحنف :تاديهمتلا ضعب
 دّدحت نأ دب ال ًايقالخأ نوكت نأ .ةايحلا عمو سانلا عم كقالخأو كسفن عم كقالخأو
 ع يه قالخألاو «ناسنإلا وهو ةأرملا وهو لجرلا وه بولسألاف «كيولسأ وه ام

 مهنأل تنعب ازد :ثيدحلا يفف ءكلوح نمو كلوح امب كطبري ام لك يف كبولسأ

 ةيناثلا ةلحرملا تءاج اذإ ىتح .هتلحرمل عستت قالخأ نيد لك يف .«قالخألا 00

 ديسلا لاق دقو ءاهلمكيل رخآلا نيدلا ءاج ةديدج ةيقالخأ تاجاح ىلع عقاولا حتفن
 (ص)دمحم يبنلا ىلإ لصتل ةلأسملا تقلطناو «ا «(سومانلا لمكأل تعجا) 0

 .«قالخألا مراكم معأل تثعب امنإ) :لوقيل

 ةسمالم نود ءاضفلا ىف قلحت ةيلاثم مالسإلا ىف قالخألا له ؟انتايقالخأ دودح ىه امف
 انوديقي نأ لجأ نم نورخآلا هطقسي وأ هسفن طقسيل قالخألا عقاولا رصاحي له ؟عقاولا
 ال ةيرحلاو اذه نولعفت اذامل ..ةيقالخألا انميقب اننوديقي أرقن ام ىف نورخآلاف ؟هتيقالخأب
 ؟دلبقت ال ةلاذعلاو ؟كلذ ليقت

 ةيعقاولا قالخألا
 :لوقتل ضرألا يف يشمت اهنإ «ةيديرجت ال ةيعقاو مالسإلا يف ةيقالخألا نأ يه ةلأسملا نإ
 اهيأ اي» همدخيل نيدلا ءاج لب نيدلا مدخيل ناسنإلا ِتأي ملف «ناسنإلا يه قالخأل
 ةايح يف قالخألا قلطنت 4 مكييحي امل مكاعد اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا اونمآ نيذل

 .ناسنإلا مّدقتو قالخألا تفقو ناسنإلا ريصمب تمدطصا اذإ ىتح ناسنإلا
 لباقم ًابذك كيلع ضرفت يتلا قالخألا ءساّتلا نيب كّرحتت يتلا ةيعقاولا قالخألا اهنإ



 ا سدقملاو سندلملا

 ةيئاتهتإلا ذاقنإل ءاج قدّصلاف .كبعشسشو كنطوو كتمأ رمديل ودعلل هب حّرصت قدص

 لظتا قالخألا نأل ؛ةيقالخألا ةميقلا نم مظعأ ناسنإلا ةميقف .اهميطحتل ال ةمآلاو

 تمّدقتو تفقو هتايح يف ةيبلسلا ىلإ تلصو اذإ ىتح «ناسنإلا ةحلصم يف ةرئاس

 اياضقملا يف ةيناسنإلا تاجاح عاستاب عسي رمألا اذهو .ةيئاسنإلاو ناسنإلا ةحلصم

 ةقلعتملا ةحلصملاو ةحيصنلا عضوم يف ةبيغلاو «ةاجنملا عضوم يف بذكلاك «ىربكلا

 .ناسنإلاب

 انك اصمو انميق نيب

 انتحلصم ال !انتحلصم يه ام يف كّرحتت 2 انميق نأل ءانميقب انوديقي نل :لوقن انه نم

 قمألا ةيامح ىوتسم ىلعو ؛نطولا ةيامح ىوتسم ىلع ةيناسنإلا لب ٠ (ةقيضلا ةيصخشلا

 قالخأ يه مالسإلا ين قالحألا نإ لوقلا عيطتسن اذهلو .لبقتسملا ةيامح ىوتسم ىلعو

 ةدنم ءمحازتلا ةدعاقب ةفورعملاو «لوصألا ءاملعو ءاهقفلا اهثحبي ةدعاق كانهو «ةيعقاو

 نذأي ال قيرط يف لوخدلا ىلع هذاقنإ بجاو مدقتو ناسنإ ذاقنإك نيرمأ نيب فوقولا

 .هروبعب هبحاص

 يف اهقلطن نأ ديرن الو ؛عقاولا ةحلصم لالخ نم اهكرحتو قالخألا ةيعقاو يه هذه
 دكؤي ءانثتسالاو «ءانثتسا ةدعاق لكلو «ةدعاق اهل انقالخأف ءاهل ةدعاق ال ىتلا ةيتامغاربلا
 .ةدعاقلا

 ضرألا ملعب انيلع
 نأل «ةينمألاو ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةيسايسلا ضرألا !ضرألا ملع مّلعتن نأ انل ّدب ال انّنإ
 «قلطنت فيك انتيرئاشعو انتايبزحو ؟انتايبهذم نوسرديو ؛نوططخيو نوركفي نيرخآلا
 ندم: يف نيالا !؟رخت نم اوفرعيل ايتوسردي :مهتإ كاني ضرألا طقتستلو اع مرعشل
 افايح ميسو انشيرات ةوسرو دقل 1؟ نليئاربإ ةقلؤر بناتك ةءارق انيلغ مودم ةنشا»
 ؟نوركفي فيكو !؟ليئارسإ ىنعم ام فرعن ال نحنو ؛مهتاعماج يف اندئاصقو انصصقو
 ؟نوفلتخي فيكو

 لاق مهخيرات لك مست يتلا برعلا دنع ةطخاللا نع هتحامس ثدحت نأ دعبو

 .قيقحتلا لبق ةمهتلا تزهج اك ريمأ نإ :ناتسناغفأ صوصخب



 "هو ةنونجملا ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 يف لوحدلل اهعفدو ةعظنألا فيوختل اندنع اهقيوستل باهرإلا ةملك تقلطناو

 ءالؤه ةرصاحم يف مهعم اونواعتيلو يي بفألا ةسايسلا يضراعم لك ٌدِض مهتاطيطخت

 يأب مهل حمسي الف ًايسايسو «كونبلا لك ىلع راصحلا اذه اوضرفيل :ًاداضتا نيقراجلا
 عافدلاب مهتيرح نع نيثحابلل اوحمسي ال نأ :ةلأسملا يه هذهو ؛ينمأو يسايس طاشن

 دحت امرو (ةيسايس يهتنتو ةيفاقث أدبت ةكرعم يف لخدن نأب اناحشال يت كيرخلا ودع نع

 .قاروألا طالتخنا دنع ةينمأ نوكت نأ ىلإ

 باهرإلا ةمهتل ضعبلا حارتسا
 له :لدجلا أدبو ؛ينانبللا باهرإلاو ينيطسلفلا باهرإلا لوح شقانتن انادي اذكهو

 ئيس باهرإ كانه سيل :تاحيرصتلا ىتأتو !؟باهرإ ةضافتنالا له ؟باهرإ ةمواقملا

 ضعب نأ ىتح ..قطنملا اذهل انضعب حارتسا دقو «باهرإ باهرإلاف ءنسح باهرإو
 ؛يبرعلا عراشلا يف ةّيقت ثدحتي ناك باهرإلاو ةمواقملا نيب قرفلا نع ثّدحت يذلا

 .قطنملا اذه ىلع قفاوي ناك هنكلو

 بلصلا فقوملا اذه تدكأ ةيصخش لوأ لعلو ؛ةصلخم ىوق كانه نأ حيحصف
 ءدسألا ظفاح سيئرلا وه لوليأ ١١ لبقو اكريمأ هجو ىف ةيسايس ةيحان نم ىجيتارتسالا
 انل اودّدح :مهل لاقف ,ةضافتنالاو ةمواقملا باهرإ نع تثّدحت امدنع اكريمأ هجاو يذلا
 فرعن اننأل «باهرإلا موهفم دّدحن نأ نحن انم بولطملا سيلفأ ؛باهرإلا موهفم
 ..ةلاصأو ةّقد لكب انميهافم

 باهرإلا موهفم انل اوددح

 ال نحنف «ملاعلا اذهل برحلاو يدحتلا ةكرح يف موهفملا اذه متنأ متكّرح امدنع نكلو
 ال «(مهموهفم ىلع اورضاوب ناكل هودّدحي ملو .باهرإلا موهفم انل اودّدح ؛مكيلع مهفن

 خباطمو ةسايسلا خباطم نذل كلو «مهيركفم ىدلو ٍمهتاعماج 5 ةّيركف ةلاصأ هليثمتل

 عقاولا طاقسإل ًاديدج ًاحلطصم موي لك يف عنصت نأ لواخت ةيكريمألا ةيزكرملا تازياخلا

 ىلع تاردقم نم كلمي امب هتهجاوم ىلإ ردابيف «هيف ناسنإلا حاتري ال لكشب هراهظإو
 .ةيسايسلا ةيكالهتسالا ةقيرطلا

 يأ «ناسنإلا مارتحا ىلع مالسإلا ديكأت ىه ,ةطاسب لكبو مالسإلا ىف اندنع ةّيضقلا َّنِإ



 فلل سدقملاو سئدملا

 مل نيذلا نع هللا مكاهني ال» :ىلاعت هلوق كلذو ءأرفاك مأ ًاملسم ناكأ ءاوس «ناسنإ

 ناسحإلا كيلع ؛كضرأ نم كجرخي ملو ؛كنيد يف كبراحي ال نم لك ... .مكولتاقي

 .ةايحلا ّقح كلذ يف امب هقوقح لك هل ظفحت نأ هعم لدعلا يفو ءهعم لدعلاو هيلإ

 يعببط لعف در عافدلا

 نم دض يئاقو وأ هيلع ىدتعا نم دض يعافد لعف درب موقي نأ ناسنإلا قح نم نإ

 لمحت نأ ةيضقلا تسيلف .«مكنولتاقي نيذلا هللا ليبس يف اولتاقوإ» هيلع يدتعي نأ ديري

 ّقح ءبحاص تنأو ؛««نيدتعملا بحي ال هللا نإ اودتعت الوإ# ملاعلا هب براحتل ًافيس
 هيلع حتفنا رخآلا ىلع حتفنا نيح مالسإلاو .«ىوقتلل برقأ وفعت نأوإ هنأل ,دتعت الف
 رخآلا راوح ىلإ نارقلا ةوعد تلثمت دقلو عم ةكرتشملا مساوقلا نع ثحبلاو راوحلاب

 الأ مكنيبو اننيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لمان :هلوقب باتكلا لهأب لّتمتملا

 ءاقللا اتطقنف هللا نود نم ًابابرأ ًاضعب انضعب ذختي الو اعيش هب كرشن الو هللا الإ دبعن

 ءرابكتسالا دض فقن نأو «ديحوتلا مهفو هللا رّوصت يف انفلتخا نإو هللا ديحوت :امه

 ممل :لاق راوحلا نع نارقلا ثّدحَت امدنعو .ناسنإلل اًبر هسفن نم لعجي يذلا ٌدضو

 ايراوح سيل ملاظلا نأل «اوملظ نيذلا الإ نسحأ يه يتلاب الإ باتكلا لهأ اولداحت

 هل نحنو دحاو مكهلإو انهلإو مكيلإ لزنأو انيلا لزنأ يذلاب انمآ اولوقوإلل ..كعم
 بولسأ وأ قطنم يأ هنم برتقي مل مالسإلا يف راوحلا بولسأ نإ لب ؛«نوملسم
 وأ انإوإ» :يمالسإلا بولسألا يفف «تافاقثلا يف راوحلا جهانم مّدقت عم رخآ يراوح
 ثحبلا بجي ةعئاض ةيضق لب «تاذ كانه سيل «#نيبم لالض يف وأ ىده ىلعل مكايإ

 هنال «سانلا ملظ ضفري وهو رخاآلا دض ايئادع سيل مالسإلا نإ .اهتيهامو اهتقيقح نع

 ٍّيأ نم هتهجاوم بجيف «هل نيد ال ملظلاو «هلك ناسنإلل هنإ ؛هل نيد ال لدعلاو «لدعلا
 .هلك ملظلا َّدِض نحن اذهلو ؛قلطأو ردص ناكم وأ ةهج

 باهرإلا ىنعم
 رداصي ملو «كيلع دتعي مل ناسنإ ىلع ناودع لكف ءانه نم قلطني باهرالا ىنعم نإ



 ١" ةنونجملا ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 اناا فطختو ًاناسنإ لعقت ثيحف .يباهرإ لسع وع «كتايرحو كتايحو كضرأ

 ةيرئاشع ةذقعل وأ ةيبزح وأ ةيفئاط وأ ةيبهذم ةنيقعل وأ (ىفخم وأ ٌيدام بسكمل

 ضعب هل تناك نإو .كبهري نأ نود ناسنإلا اذه تبهرأ كنأل («يباهرإ تننأف(ةيبضقو
 َّنأل ءبيلاسألا سفنب ههجاوت نأ نكمملا نمف ؛ناسنإك اهيلإ حاترت ال يتلا تيلاسألا
 لهأ نم ةمئألا هنّيب ام وهو :كانهو انه ةيقادصم قحلا ةلأسم يطعت يتلا يه ةلئامملا
 أ بجي ةلئامملاف .نينمؤملا ويف برض نيح اميس اال ؛هبلاطو قحلا عوضوم يف (ع)تيبلا

 .قحلا لجأ نمو قحلا يف قلطنت

 ةيكريمألا ةموكحلاو نطاوملا نيب زييمتلا
 دكؤت يتلا تايطعملا هذه نم اقلظنع لوليأ ١١ ثادحأ عوضوم يف اتيأر ناك دقل

 دضو «لاعفنالاو ةسامحلا دض يمالك نوكي دقو اسكان لوبقم ريع اذه نأ

 الو 0 لك ترّمد دقو ءانذض باهرإلا لزانم يلعأ انقنا# اك ريمأ نأل «انرعاشم

 ضاشسالا نييدزيتمعلاب اهلك اذنهلو «ليئارسإل اهدييأت ةلأسم نود. ىعخ :تلاز
 يك ريمالا بعشلا نأ حيحصو .يكر يمالا مكحلاو ةرادإلاو تارئاطلا يف نيدوجوملا

 الوؤل اياضقلا ىتش ىتش يف نارقلا ءادهتسا انيلع هنكلو «بئارض عفديو «بختني

 يكر يمألا بعشلاو 4 تيرقأ وه اولدعا اولدعت لأ ىلع موق نآنش مكتمرجي

 ةسايسلاب وه اهمامتها لجو (ةيجراخلا اهترادإ ةسايسل متهت ال يتلا بوعشلا نم

 اوضرفي نأ هاما يف اهكيرحت اولواحف «ةصرفلا هذه دوهيلا را دقو (ةيلخادلا

 انيلع نحنو .ةلّضفملا ةفيحصلاو لّضفملا نويزفلتلل ةبسنلاب «يجراخل | يارلا عهيلغ

 بعشلل طيطختلاو ذافنلا لواحن مل نحنف «دوهيلا اهعتتي ىتلا تاسر املا هذه حضف

 ةيكريمألا ةايحلا لصافم يف لوخدلا لواحن ملو ءاناياضق مهفي ىتح يكريمألا
 مالسإلا ةحلصمل ةيسايسلا ةايحلا لوخد زاوجب انيتفأ اذهلو «ةيكريمألا ةسايسلا عقاومو
 دجاوتلا نوملسملا رّرَق ثيحو ةنيوملسملا دوجوو قيستانبملا حلاصمو نيملسملاو

 كلذو .ءمهميقو مهئدابم اودقفي نأ نود ةيبرغلا ةايحلا جيسنو ةايحلا يف ةكراشملاو
 ةعانق يدل سيل «ريثأ ام لك مغر ىلعو «يننإ .ةساردلاو طيطختلا ساسأ ىلع
 نم ريثكلا كانه نأ ىتحو :؛ثادحألا ءارو اوناك نيذلا مه نيملسملا نأ ةيئاضق
 ريشت ءًاعيمج هيلع انعلطا امم تادرفمللا ضعب ةسارد نأل ءاهبيكرت متي يتلا ءايألا
 ةسارد ىلإ جاتحت ةلأسملا هذهو .لالغتسالاو هيجوتلاب ولو كلذ ءارو دوهيلا فوقو ىلإ
 .اهرارسأو ةيكريمألا ةسايسلا عقاوم لكل ةقيمع



 "< سدقملاو سنئدملا

 اذهب املس قلق ءاهطاقسإ انيلع بجي اذلو انرّمدت اكريمأ نإ نولوقي نيريثكلا نإ مث

 ةّيضرفلا وحن ىلع ولو «دقتعن اننأل «جئاتنلا ةسارد انيلعف «لثملاب لمعلا ةدعاق يلع قطنملا

 ىلع تارالودلا نم تارايلمللا تائم تفرص ول اكريمأ نإف :كلذب اوماق ول نيملسملا نأ

 هذه ىلإ لصت تناك ام ملاعلا يف ةينمأو ةيسايسو ةيداصتقا بساكم ىلع لصحت نأ

 يتلا ابوروأ نأ ىتح ءاينمأو ًايسايسو ًايفطاع ملاعلا ءاوتحا اكريمأ تعاطتسا دقف «جئاتنلا

 نيضئاخلا عم اوضاخ ام ناعرس «طيطختلاو ةينالقعلا تاراعش ةيادب اهئامعز ضعب قلطأ

 .نيرئاسلا عم اوراسو

 اذه ىلإ تلصو دق ةينيطسلفلا ةيضقلا نأ ؛ثادحألا هذهب ليئارسإ ةقالع دكؤي امو

 ذنمو ةيضقلا هّجو نوراش نآل «لوليأ ١١ ب ترثأت ةيضقلا هذه نأ ةدعاق ىلع ىوتسملا
 يذلا شوب عانقإ ليئارسإ ةعامج تعاطتساو ؛يمالسإلا باهرإلا هامسأ ام هاجتاب ةيادبلا

 لي ابارخلاو ةلاشسملا هله ناي د لاقي انك تن ايشايس معذو ةدمع ةينايب ةفاقك نع أل
 ضوخي هنأ ىلع مئاد نكسيو شوب قطن كرت اذهلو' «باهرإلا دن نع نينطسافلا

 .باهرإلا ّدض ًابرح هٌؤافلحو

 ٍ شوب موهفم مامأ طقسن ال
 ارديع سلا لمعلا اذه نإ لوقت'انكلو «باهرإلل شوب موهفم مامأ طوقسلا ديرن ال اننإ
 اهحلاصم قيقحت يف لئاسملا هذهل يك ريصألا لالغتسالا ةيحان نم (جئاتنلا ةيحان نم

 انهتاقالطو ايسا تاورق لك“ قزم تاررتقألا يفو «ةيركسع ةدعاق ىلإ ايسآ ليوحت يف اهفادهأو

 .ناريإو نيصلاو ايسور قيوطتل اهيعس يفو ءاهتاردقو

 ىلعو ىلع ةدعاق ىلع لمعلا يغبني الو «جئاتنلا ةسارد انيلع ضرفي ةيضق َّيأب انناميإ نإ
 طاقسإ ديريو ءانبراحي نمو لتحملا دض برحلا نأ انموهفم ىلع رصن انّنِإو .ٌبر اي يئادعأ
 خفلا قى انعقو دقل «عفدو ريرحتو حافكو داهجو ةضافتناو ةمواقم برح ا هذه نإ «انتّوق

 «باهرإلاب ةمواقملا تعن اهلالخ نم ديرأ يتلا ميهافملا بلق يف انل بصُن يذلا

 يف ةلّصؤم ةيملع ةقيرطب موهفملا اذه كيرحت ىلع لمعلا انيلعف .باهرإلاب ةضافتنالاو
 اميف تايجولويديإلا عارص يف عقوقتنو لزعنن الأ انيلعو «ملاعلا يف ةيفاقثلا عماجملا لك

 مهرظن ةهجو رييغت ىلع مهلمحل مهيلع حاتفنالا بجي برغلا يف نيركفم كانه نإ .اننيب
 .اناياضقب قلعتي ام يف
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 ةيداهشتسالا تايلمعلا

 اممووهو ءاهتيعرشو ةيداهشتسالا تايلمعلا ةيقالخأ نع ثيدحلا قلب ركذأ نأ ٌدوأو

 ةلاح لثمي يذلا راحتتنالا اياضق يف لخدت ال ةيداهشتسالا تايلمعلا نأ ارو هتحضوأ

 ةلجللا نآل «كسفنب وأ ّودعلا ديب كسفن لتقت نيح تنأف هسفن اهيف ناسنإلا لتقي ةيدرف
 يف لعقلل يدنجلا قالطنا يف قرف ال اهدنعف ؛ةيعرشلا كلمت ةكرعم يف كلذ ضرفت

 نقلا شير ايفر ةكليت ايبيمح هرطا ذآل دعلا دك ذأ هديب ةكرشلا ةحانب

 ام لك لب «ةيلأ انل دّدحي مل هللاو ,داهجلا تايلأ نم ةلآ يه ةيداهشتسالا تايلمعلا َّنِ
 نأ نم راثي امو «ةلأسملا ةيقالخأب قلعتي ام يفو .ًاداهج ربتعي ةكرعملا هيلع فقوتت
 نيتفملا ضعب نإف ؛ٌكاسن 3 الافطأ 0 ءمهل بنذ ال نويندملاو ؛نييندم اولتق نييداهشتسال

 لافطألا ّنِإ لوقن اننإ .دوهيلا نيب نييندم نم سيل هنأ ىتفأ ضعبلاو «كلذ ةمرحب ىتفأ

 برحلا ريزو وهو «نيفرطتملا نيلوؤسملا ضعب دكأو ربع امك لوقن الو «نييندم اوسيل
 ءالؤه نإ :لاق نينج يف لافطألا لتق نع لكس نيح  نوفرطتم مهلكو - يليئارسإل
 لافطألا نإ .ءابغ لكب هدكأ ام اذه ..لبقتسملا يف نيلتاقم ىلإ نولوحتيس لافطأل

 ربو أوج ةينمأ ةنازنز يف نيينيطسلفلا دوهيلا ب نيس هنأ كذبت اننكلاو «الافطأ ٍنوقيي

 نمألا ينيطسلف نمأ لك نويليئارسإلا لتق ىتح ءريمدتلاو راصحلا عاونأ ىتشو ارحبو
 نإف «يفارغجلا نمألا ىتحو «يركسعلاو يسايسلاو يعامتجالاو «يداصتقالاو يئاذغلا

 نمألا اولتقي نأ الإ | مهنمأل لتقلاو راصحلا اذه نم اوففختيل ير اوري مل نييداهشتسالا

 نمألا لتقل اوقلطنا امنِإو «نييندملا اولتقيل اوقلطني مل نويداهشتسالاو ؛يليئارسإلا

 «بصاغلا يليئارسإلا نايكلا لخاد ةلداعملا هذه ضرف يف ًاينرج اوقف و هقو ؛يليئارسإلا
 يليئارسإلا عمتجما لخخاد يف رثكأ ةضراعم تقلخ املك رثكأ تروطت املك ةلداعملا هذهو
 لك نم ةدئافلا ام هنأ تركذ يتلا ةيليئارسإلا فحصلا يف هانأرق ام وهو ؛هتموكحو
 عنم ةلاح يف شيعي يليئارسإلا عمتجملا تاب ىتح نولتقي مهو لتقي وه ؟نوراش لامعأ

 .لّوجت

 برحللو ءًابرح شيعن اننإ .ًايديرجت نوركفي مهنأ ضعبلا ةلكشم نأ ءانفلسأ دقل
 اهفرظ يف ةيعرشو ةيقالخأ ةيداهشتسالا تايلمعلاف ءاهنيوانعو ءاهطوغضو «اهبيلاسأ
 .اهتيعوضومو



 "5: سدقملاو سندملا

 اهفورظو عئاقولاب ةطاحإلا انيلع

 اهتايثيحب ةطاحإلا نم دب ال «موهفم ّيأو ةيضق ةيأ ةسارد ديرن نيحو - ةبحألا اهيأ اننإ

 ةيسايسلا «ةيداعألا وأ ئواتفلا :ئوتمم ىلع ءاوس ءاّنم نيريثكلا دنع ةلكشملاو .اهفورظو

 يف اهيلع مكحنو ةيعوضوملا اهنورل نع ةعقاولا دّوجن اننأ «:ةيسايسلا تاليلحتلا وأ

 ءمكحاو يعيبطلا هفرظ يف مكحلا عضف : ؛ءكلذ يف مكحلا فاالتخا يعيبطلا نمو ءاهتايتاذ

 ىلعف :ةييمالا وأ :ةيسسايسلا ةخاسلا يف ءاضقلا وأ ةمكحملا يف ءاضقلا يف قرف ال هنأل

 .ديري ام يف مكحلل فورظلاو نئارقلا لكب ةطاحإلا يضاقلا

 داهج قح ةيضق ليبس يف ةمواقم لك
 ىف تلئمت ءاوس «ةضافتنالا ةكرح لك «ةمواقملا ةكرح لك مالسإلا ىف «ةبحألا اهيأ
 لتاقي يذلا عقوملا سفن يفو «ةهجاوملا ةحاس يف لتاقت ةيئاملع وأ ةيمالسإ رصانع

 ,برحلا اهضرغت يتلا هلئاسو ّلكب ًايقالخأو ًايعرش ًاداهج ربتعت «نويمالسإلا هيف
 نيرطا ةقذلسأ نب قلطم ايعقذاحا نإ ثيحا نرش يتوسل نقفو
 يف نيدهاجملل مهّنملا مالعإلا مامأ طقسن الأ انيلعو .برحلا ةيعرش نم اهتيعرشو

 نأ د ويس لا داست لول هر عم 00 لدبفلا بجيو «باهرإلاب نيطسلفو نانبل
 ةبعل ىف اوقلطنيل اهيلع نيمئاقلا ىلع ةريتأت ىكر يمأللا ىسايسلا طخلا وأ مالعإلا كرعي

 هللا بزح نأو «ةيباهرإ ىصقألا ءادهش بئاتكو «ةيباهرإ داهجلاو «ةيباهرإ سامح نأ
 .يباهرإ

 يف لاقي امو ءيش سيلاوكلا يف لاقي ام نأ ىشخأ يننأل ءانتحاس ةيامح ٌةيادب انيلع نإ
 ممم ان اولاق مهنيطايش ىلإ اولخ اذإو اًنمآ اولاق اونمأ نيذلا اوقل اذإوؤ» ءرخآ ءيش نلعلا

 «لوابل» ًالشف لجسُي مالعإلا "نأ نم ًافوخو ًارذح تلجيس دقل «#نوئزهتسم نحن امنإ

 ضعب قلع لص هنإ شوب لوقبو ,هترايز يف حجن هّنِإ «لواب» لوقي اميف ةقطنملا يف
 ام ةمكألا ءارو ْنِإ) :روثأملا رشفي ام اذهو ,ةعباتملل (تينيتو ينيز» لسريسو ؛« مّدقتلا

 1 بولطم اذهل ءرخآ ءيش نيرخآللو ءيش بوعشلل لاقي نأ اندّوعت دقلو .(اهءارو

 ؛ىلعلل مهطسق اوفو مهْنَأ قوريثكلا دقتعي نأ :ئقخأ 2 ؛عراشلا يف نونطاوملا ىقبي
 يل يري طل زكي وبك زارا أ يحجب ئدلإ كرف الح يمي ذيل

 ةمألا انانطت ةرداصمل رارقتسالا نع نيثحابلا لك ّرهي ىتح «ةيضقلا ترمتسا ام رمتسيو

 .لخادلا مأ جراخلا يف ءاوس



 "و ةنونجملا ةيروطاربمألا :كثلاغلا مسقلا

 عئاضبلا ةعطاقمو «قلطملابو ةيليئارسإلا عئاضبلا ةعطاقمب اديعاو توصلا نوكي نأ اقر

 .ةيك الهتسا بوعش - فسأللو - اننأ رابتعاب «ناكمإلا عم ةيكريمألا

 انتمأ مارتحا انيلع

 ةنازخلا ىف لخدي امم انتايرتشم نم ريثكلا نأل ءانلافطأو انلبقتسمو انتّمُأ مارتحا انيلع نإ

 ؛ينيطسلفلا بعشلا لتقل عقدت «نئارخلا هذه يف ةعدوملا برعلا لاومأ نمو ؛ةيكريمألا

 كوببلا يف ةعدوملا ةيبرعلا لاومألا نم يه ليئارسإل اكريمأ اهلسرت يتلا دئاوفلا نأ دقتعأو

 .ةيبرعلا ةدصرألا نمو «ةيكر يمألا

 ضبن ةداقلا شيعي نيحو فرش سيلو ةيلوؤسم يسركلا ّنأو «ةمأك ركفن امدنع انّ
 نأل مئازهلا قيرط يف نورئاس اننإ لوقلا ديرأ الو .رصّتلل ىلوألا ةوطخلا أدبت هةمألا
 ةيكريمألا تارباخلا مهتفظو نيذلا عيطتسي نلو «ةّوقلا رصانع نم ريثكلا كلمت بوعشلا
 انثدابنو انناعيإو انثدحوي رصحسو:ةماك بكم نحف «توعشلا ةزدانصم ءاناكح وتركي
 .انتاعانقو انقالخأو

 ال ةايرفألا نكلف»ضرألا قف ةايلاغ تسب ةزقلاوب ادلع نيل قنفلا 'ةرزوتخألا اوبأ
 نقل« ازولا نوكأ ىو فاد اكره لمورك وف ةوكت نأ كفل ةذالوتا ؟ءاقدمل
 :يبنتملا ريبعت ٌّدح ىلع «ةّوقلل عوجرلا نم فاخن اننأ ىتح «هانفلأاو فعضلا اًنمدأ

 ايكاب بلقلا عجوم يبيش تقرافل ابصلا ىلإ تعجر ول ًافولأ تقلُح

 .ءافعض نوكن نأ هيف انل داري نمز ىف ةوقلا ةوقل
 .هتاكربو هللا تكرر يكبلع ماحلاو





 ةمألا ةيبرتل ةعطاقملا ىوتف

 اهبفاعي نم ةبقاعم ىلع

 مط ىلا ةيكرتمألا مئاضيلا لك لمشت انينأ ىلإ ازين ةيكرمألا مباضلا ةعطاقمب هاوتف هللا لضف نيسح دمحم ديسلا عجرملا ةمالعلا ةحامس حضوأ
 .ةمألا ىلع ًاررض لكشت الو اهنع ءانغتسالا

 ذختتلو ءاهنوبقاعي نيذلا ةبقاعم ىلع ةمألا ىبرتت نأ وه فدهلا نأ ىلإ راشأو
 كونبلا نم لاومألا بحس بوجو ًادكؤم ؛تايدحتلا مامأ ةبلصلا فقاوملا
 ةيداصتقالا ةوقلا نولّثمي نيذلا دوهيلا ىلإ عجرت نأ نكمي يتلا ةيكر يمألا نئازخلاو
 لب نيملسملاو برعلا ةداقلل ةيصخش تاورث تسيل تاورثلا هذه نآلو ..كانه

 .اهلك ةمألل كلم يه

 عئاضبلا ةعطاقمب هاوتف لوح تاءاتفتسالا نم ةلسلس ىلع هتحامس تاجأ

 ةدصرألا عضو لوح كلذكو «ةيكريمألا تاكرشلا يف لمعلا لوحو «ةيكريمألا
 :ىلاتلا لكشلا ىلع راوحلا ءاجو .ةيكريمألا كونبلا ىف ةيلاملا

 دق يتلا نيعلا تاسدعك اهنع ىنغ ال يتلا ةيكريمألا عئاضبلا مادختسا نع هتحامس لكس
 ةعطاقم بوجو يف ىوتفلا اندّيق دقل :لاقف ,ةيكريمألا تاعانصلا ريغ ىف اهنم دجوي ال



 ينل عئاضتلا هذهل 0 كانه را امدنع يأ ؛«ناكمإلا عنا كي هك ريمألا ع
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 هذه يف ةمرحلا كلذ يف لصألا :هتحامس لاق ؛ةيكريمألا تاكرشلا يف لمعلا لوحو
 مهتايلمع يف ةنياهصلل قلطملا اهمعد يف اكريمأ ىلع درلا لجأ نم لقألا ىلع ةلحرملا

 ل ل ا يا بسب كالا هدام يتلا

 دي ان جدع رق ساس لاعب: رمل زوجي هإف مهن ريشي فوقي رخآآ لمع

 .لمعلا اذه يف هل عمتجملا

 ةيلاع تاناكمإ تاذ يه يتلا ةيكريمألا تامولعملا ةينقت مادختسا نع هتحامس لكس امك
 يتلا تاجتنملا هذه مادختسا يف عنامن ال نحن :لاقف «ةمألا حلاص يف اهمادختسا نكمي
 ثيح نم اهل اليدب دجن ال امدنع ةيفاقثلا ةيتامولعملا ةيمالسإلا تاجاحلل ةرورض لثمت

 مزلتسي ال امب ةعطاقملاب ىوتفلا اندّيق اننأل ىوتسملا ثيح نم وأ ءتاجتنملا هذه ةعيبط

 عيمج ىلع ةيرورضلا ةيكالهتسالا هتاجاح يف يمالسإلا ملاعلا ىلع ًاجرح وأ ًاررض
 .تايوتسملا

 ةمألا يبرن نأ نيملسملا ءاملعلا نم انناوخإ عم ىوتفلا هذهب انفدهتسا اننإ :فاضأ
 ىف ةبلصلا فقاوملا ذختت نأو ءأدبلا ثيح نم اهبقاعي نم بقاعت نأ ىلع ةيمالسإلا
 ةعطاقملاب ةيكريمألا ةرادإلا ىلع طغضلا لواحن ال اذامل .ىربكلا تايدحتلا هذه ةهجاوم
 رّيغت نأ لجأ نم ةيسايسلا اهترادإ ىلع طغضتل ةيكريمألا تاكرشلا عفدت فوس يتلا
 نحنو كلذ لعفن ال اذامل ؟نيينيطسلفلا ةحلصم يف نوكتل وأ ًانزاوت رثكأ نوكتل اهفقاوم
 بعشلا نإ ؟كانهو انه ةيئزجلا ليصافتلا تاهاتم يف لوخدلا نود نم هيلع نورداق
 ةيضقلا لبيس يف ةيتحتلا هتينب لماكبو هخويشو هبابُسو هئاسنو هلافطأب يححْضُي ينيطسلفلا

 يحضُن ال اذاملف «ةمألا لبقتسم سمت يتلا ةيريصملا ةيويحلا ةيضقلا يه يتلا ةينيطسلفلا

 ةماعلا انتايح يف ريبك ررض ىلإ يدؤي ال امي ةيكالهتسالا انتاجاحو انجازم نم ليلقلاب ولو

 ؟ةصاخلاو



 ا ةنونجماا ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 امبرو نييالملاب يه يتلا نيملسملا لاومأ عضو يف يعرشلا مكحلا لوح هتحامس لئسو
 يترغلا ىلإ ه0 و ا :لاقف :ةيك ريغألا كونبلا يف تارايلملاب

 املس ني قي فوس هنأل اهات نيكل طفنلا نأب نوثدحتي اوناك اذإ مهنأب نيملسملاو

 اربحسي نأ مهيلع نإف كلذ يف ظّفحتن نحنو  يمالسإلا ملاعلا بوعش ءاخر ىلع
 ةدحتملا تايالولا كونب يف اهنورمثتسي يتلا تارايلملا تارشع غلبت يتلا ةدصرألا لك
 يف دوهيلا اكريمأ ةورث يّقتلو «ةنياهصلل ةيكريمألا تادعاسملا ىلإ اهدئاوف لك عجرتل
 .ءيش يأ يمالسإلا ملاعلا اهنم ديفتسي ال يذلا تقولا يف ءاهجراخو اهلخاد

 اهرامشتساو ةدصرألا هذ هذه بحسب انبلاط كلذل .ةداصقالو جار ةيئسادتسلا طورشلا

 00 فاعلا رول

 نأ مهيلع نإ :نيملسملل ةداق مهسفنأ نوربتعي نيذلا ىلإو نيملسملا لكل لوقن اننإ
 ةيصخشلا مهتاورث تسيل تاورغلا هذه نأ اوربتعي نأو «يمالسإلا ملاعلا مومه اوشيعي

 الإو ءنيملسملل ةحلصملا ققحي امب اهب اوفرصتي نأ مهيلعو «نيملسملل تاورث يه لب
 ةماعلا مهاياضق لك يفو مهلاومأ يف نينمؤملاو هلوسرو هللا ناخ نمك نونوكي مهنإف
 نأ نكي ىلا ةيكدرمألا' ةدحبتملا ,تايالولا نئارخ يف تاورثلا هذه ءاقبإ نإ .ةصاخلاو
 نم ةريبك نوكي امبر لب «مارح كانه ةيداصتقالا ةوقلا نولثمي نيذلا دوهيلا ىلإ عجرت

 .رداب ئابكلا

 هيلإ ةهجوملا تايدحتلا يف يمالسإلا ملاعلاو مالسإلا اهب رمي يتلا ةلحرملا نإ :فدرأو
 انناوخإ ههجاوي يذلا ريبكلا يدحتلا اميس الو :ةجرح ةلحرم يه ةدعصألا عيمج ىلع
 ةينيطسلفلا ةيضقلا نآل ؛كلذ لالخ نم يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا ههجاويو نيطسلف يف

 ةماركلاو ةزعلاو ةيرحلا عقاوم يف ةيسايسلا ةكرحلا اهيلع زكترت يتلا ةدعاقلا لك رصتخت

 .نيملسملاو توعلا

 لقعلا حتفتو رعاشملا كرمت نأ نكمي يتلا انتاقاط لك رفنتسن نأ ضرفت ةلحرملا هذه نإ
 .كلذ يف تاقاطلا لك رافنتساو ةيضقْلا هذه معد لجأ نم طيطختلا ةكرح يف قلطنتو



 ءاعدلاو رافغتسالاو مايصلاو ةالصلاب لثمتي يذلا يحورلا بناجلا نإف ءاذه ءوض ىفو

 نأ هيلإ لهتبنل ىلاعتو هناحبس هللا ىلع حتفنت ةيناحور ءاوجأ يف رعاشملا كّرحي نأ نكمي
 نأو «راصتنالا ةيلمع يف مهاست يتلا ططخلا لك ىلع حاتفنالا انقزري نأو انمادقأ تبغي
 .نيرفاكلا موقلا ىلع انرصني

 يقتلي يتلا ىرخألا تاردابملا عم لماكتت نأ طرشب نكلو ةيحور ةردابم لك عجشن اننإ
 انناوخإ داهج معد يف تاقاطلا لك رافنتسا لجأ نم ءدحاو ديعص ىلع نوملسملا اهيف

 .نيطسلف يف نيدهاجملا

 ءاوقل نور طنضيب قيذلاو ةنكربمألا ةدحبتلا تانالرلا ىف ةرلمعي ةيدلل يشير وعاو
 نأ ىلإ مكتاجاح رثكأ يف مكر طضي امبر كانه مكعقوم نإ :لاق «ةيكريمألا عئاضبلا
 يتلا تاجتنملاو عئاضبلا اوراتخت نأ مكيلع نكلو (ةيكريمألا عئاضبلا مادختسا ارسرامت

 اذإ مث (ةدغانشم ةيأ هل 0 الو ينويهصلا ودعلاب اهل ةقالع ال يتلا تاكرشلا اهجتنت

 اكريمأ ىلإ اهتاجتنم رّدصت ئرخأ» نادل تاتش :تاعسلا هذه الديعبس نأ 5

 .ىرخأبو ةقيرطب لئادبلا هذهي ةعطاقملا لثمتت نأ نكميف

 ام لكب اولمعي نأ مهيلع نإ :ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا يف انناوخإ لكل لوقن اننإو
 كلذو «ةيكريمألا ةايحلا يف رثؤم لعاف عقوم مهل نوكي نأ ليبس يف ةقاط نم مهدنع

 ةهجاوم يف اناياضق ةلادعب مهعانقإل ةرثؤملا يكريمألا بعشلا عقاوم ىلع حاتفنالاب

 نيم نيينرت اونوكتل يكريمالا عقاولا لقال, يف اراعتدتل مكرسأ رمح نأ ع
 .رارقلا عقاوم ضعب لبقتسملا يف اوكلمتل وأ رارقلا عق

 ةايحلا ىلإ اولحد نأب يكريمألا رارقلا عقاوم ىلإ دوهيلا ذفن فيك اوسردت نأ مكيلع نإ

 مهاياضقب مهبامسإب ع بعشلا اوعنقي نأ اوعاطتساو ؛عساولا اهباب نم ةيكريمألا

 يفو ليئارسإ يف مهاياضق هيلع اوضرفي نأ كلذ لالخ نم اوعيطتسيل ًايسايس عني طيربل

 .يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا دض مهفقاوم لك

 0 نأ ةلكشملا نكلو ةريبك ةوق' نولفمي اكريمأ ىف نيملسملا نإ :فاضأ

 نوكي نأ نأ نآلا ىتح اوعيطتسي مل مهنإف كلذلو اكريمأ ىف ةيويللا'عق ةاوملا نع نولوزعم



 مايو ةئونجملا ةيروطاربمألا :ثلاغلا مسقلا

 نأ نم لضفأ اريخأ ينأت نأ :لثملا لوقي امكو نكلو «رارقلا يف رثؤملا ريبكلا رودلا مهل
 8 رأت ال

 ةرادإلا فقوم نمو ؛ةلحرملا هذه يف اهومتشع يتلا براجتلا نم اوديفتست نأ مكيلع نإ

 اوعمجت نأ ؛كلذ نم اوديفتست نأ مكيلع نإ .نيملسملاو مالسإلا اياضق دض ةيكريمألا
 مكاياضق ةمدخ يف ةلعاف ةيكريمألا مكتينطو نوكت نأ لجأ نم مكفقاوم اومزحتو مكر مأ

 ءزجك اوركفتل مكتيدرف نم اوجرخا .جراخلا يف نيملسملا مكناوخإ اياضقو انه ةيلخادلا

 .ملاعلا يف ناكم لك يف اهدارفأ دهج عم اولماكتتل مكدهج رظتنت ةمأ نم





 فوفو

 يرع لاقعب ةيكريمأ ةيبرعلا ةردابملا
 ينانبل شوبرطب ايكريمأ فئاطلاو

 يأ ذختن نأ نكمي الو «ىتاذ ىميلقإ وأ ىلحم ىسايس رارق الف «ءىسايس بادتنا

 نورك

 (ةرابط قيفوت زكرم» يف ةرضاحم هللا لضف ديسلا عجرملا ةمالعلا ةحامس ىقلأ
 ةينويهصلاو ةيكريمألا ةمجهلا داعبأ» ناونع تحت ينطولا لمعلا ةودن نم ةوعدب

 باونلا نم ددعو صحلا ميلس سيئرلا روضحب (ةقطنملاو نيطسلف ىلع

 ةروتك دلا ةودنلا يف ةيفاقثلا ةلوؤسملا ةرضاحملل تمدق .ةيسايسلا تايصخشلاو

 انم «بلطي عفدملا حلاصل ميقلا بلقنت ثيح نمزلا اذه يف :تلاقف نسحلا ىهن
 هللا لضف ديسلا ثدحت مث .ًايباهرإ ديهشلا يمسنف انتراضحو انميق فلاخن نأ

 ةيليئارسإلا ةيكريمألا ةمجهلا بابسأ لوح ةلئسأ حرطب هترضاحم لهتسا يذلا

 «برغلا اذهل ًادادتما لكشت يتلا ليئارسإ بناج ىلإ برغلا فوقوو ءاهروذجو
 ١ :ةرضاحلا يف ءاج امو

 .توريب - ينطولا لمعلا ةودن نم ةوعدب ةرابط قيفوت زكرم يف تيقلأ ةرضاحم



 "4 سدقملاو سندملا

 دواجتت نأ وه نيطسلف ىلع ةينويهصلا  ةيكريمألا ةمجهلا هذه داعبأ نع ثدحتن نأ
 سوسان رعاشم نم هشيعن ام لك سرتفي مولا ثتدحلا ناك نإو «يمويلا ثدحلا

 .ةروثلا يف امبرو «ملألا يفو رتوتلا يف ءيش ىلإ اهلّوحيل

 كدرحتي يذلا راطإلا يف يحيزاتلا عقاولا 1 ىلإ قلطنن 9 «ىمويلا تل 9 1

 اهيف شيعن يتلا ةقطنملا قامعأب هواخر لصَتي يذلا ملاعلا ع الو هلك ملاعلا هيف

 ام ؟ةمجهلا هذه اذامل ..ثدحلا اهنم قلطني يتلا روذجلاب ًامئاد ركفن نأ دب ال ءاهقاوسأبو

 جردنت نيأ يلاتلابو ؛ةقطنملا يف صاخ لكشب اكريمأو ؛ماع لكشب برغلا ةطخ يه
 يذلا يبلسلا ىنعمل ا لك يف وخلا ًايوضع ًادادتما لّثمت يهو ةطخلا هذه يف ليئارسإ

 وه ام يف يدوهي ءيش دّرجم تسيلو !ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةقطنملا يف ةمألا عقاوب لصتي

 ,عقاولا يف هتادرفم لك كيرحت هاجت يف كرحتت تناك نإو «يتاروتلا يدوهيلا قمعلا

 تعاطتسا اهنكل ؛عقاوملا ضعب يف هنع تلصفنا نإو يذلا برغلا نم تقلطنا اهنكلو

 .هحاصم يف ليئارسإ ىنعم سسحتيل هنادجو يف لخدت نأ

 هقمع يف ناك لب «دوهيلل ةيريخ ةيده دّرجم نكي مل (روفلب» دعو نأ مهفن انه نمو
 اذكهو .لبقتسملا يف هحلاصم دادتما ىلع حتفنملا يبرغلا خانملا اذه دادتما لجأ نم ةكرح
 ترخأتو ةرئادلا تراد مث ؛ينويهصلا نايكلا لكشت قايس يف ةكرح يناطيربلا دعولا ناك
 .ةيكريمأ ةياعرب ليئارسإ ةلأسملا تبحصأف «تاينيعبرألا ىف اهتّوق لك نع ايناطيرب

 ةقطنملا يف برغلا حلاصم
 ذنمو «ةيادبلا ذنم دجو برغلا نأ .همهفأ ام ىف قمعلا ىف انه ةلأسملا نإ «ةبحألا اهيأ

 يف ىأر «لالقتسالا مهل ققحيل ءاج هنأبو «مهرّوحيل ءاج هنأ برعلا ضعب عانقإل هكرحت
 ةيجيتارتسالا عقاوملا لكو «هؤاخر اهيلع فقوتي يتلا ةيعيبطلا تاورثلا هذه لك ةقطنملا
 لك ةقطنملا يف ىأرو «قرشلا نيبو هنيب كاذنآ عارصلا عقاوم لك اهيف كرحتت يتلا
 .هعناصم اهعم كرحتت 0 يتلا ةيكالهتسالا قاؤسالا

 كلذ لمف هنإف كاذ وأ دلبلا 5 لالقتسالا 0 لك رصألا (



 ا ةنونجملا ةيروطاربمألا :ثلاغلا مسقلا

 .ةينمألاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ىضوفلا نم ةلاح يف قمعلا يقبو حطسلا ىوتسم ىلع
 «لقتسي نأ ساسأ ىلع كّرحتي نأ وأ ططخي وأ نزاوتي نأ كاذ وأ دلبلا اذهل حمسُي مل
 ىلع زكرت نأ ,كانهو انه ةيقرعلاو ةيرطقلاو ةيفئاطلاو ةيبهذملا ىضوفلا هذه لكل ديرأ لب

 نم انقمع ىلإ لخدو كلذب انلغشو «ةقيقح اهنوبسحي ةفارخو اند هنوبسحيي :نلخت

 .ضرمو ضرم نم رثكأ اهيف لخدي نأ لجأ

 يك و ةنانصعألا قدم امه نضر اهباضأ ١ذإ نودكلا هنأ ب ةيحالا هيأ افرح نونو
 نكمي ةيرصع ةقيرطب ًاديدج ًادادتما هل عنص برغلا نأ يه ةلأسملا ؟رامثلا نوكت نأ نكمي
 حبصأ .اهيف رّثعتت ال نأ ةينوناقلا طوطخلا لكل نكميو ءاهيف جعزنت ال نأ ناسنإلا قوقحل

 يفاقثلا ادع ا رك تدحك ىذ كنناو «فالغو فالغ نم رثكأب فلق تادعتألا

 «كانهو انه نم ًاشماه ذحخأت ةفاقث انحنم لب «قمعتت يتلا ةيفاصلا ةفاقثلا انحنمي مل يذلا

 اه ةفاقث ىلع لصحنن نأ نكي انأب الإ يوت ينلا ةيقيقخلا اياضقتلا شعب انيطت ابو
 يذلا تقولا يف ءاندنع ضعبلا بّوغتو ءاندنع ميهافملا تبرطضاو ..لصالا نم ءيش

 .- ريبعتلا حصص اذإ - مهدنع ضعبلا قرشتسا

 ىخيراتلا بادتنالا

 هنيرحألا ةفاتطومااجأب ا لك لالخ لكم كانت نأ معد ال نست اذكمأو
 .تنا كتصق كلتف فلتخت وأ اهعم قفتت نا ؛ةيناسنإ اهتيوهو ءاهل نطوم ال ةفاقثلاف
 درطتلو ؛كاذو اذه نم ًاليصأ ًائيش ذخأتل ةلاصألا هذه كيرحت لجأ نم كتفاقث لصؤت
 انمهف َّنِإ انل اولوقي ملو ءانفلخت ببس ىه انتفاقث نإ انل ليق نكلو .كتفاقث نع شماوهلا
 «قيقد لكشب هيلع حتفنيو ثارتلا نلقعي ركف حمالم نع ثحبي يذلا مهفلا اذه ءانثارتل
 ةيفاقثلا ةلأسملا لوح يذلا يوضوفلا ىفاقثلا بادتنالا اذه انل ديرأ دقل .هيلإ ىعسن ام وه

 «تايجولويديإلا يف انقرغو «ريثكلا اهعمجي ال دق ةرئاتم قزم ىلإ يركفلا اننادجو يف
 ةكئالملا سنج يف عازنلا هبشت انتحاس يف تايجولويديإلا راوح يف ةيضقلا تحبصأو
 كنإف اهيلع حاتفنالا ديرت نيحف ,مجسنت ال دقو كعم مجسنت دق ةيجولويديإ ةيأ نأل

 يف ًازاشن نوكت ال ىتح ءكتيصخشو كخيراتو كضرأ ةّيوهو كتيوه نم ًائيش اهيطعت
 انّتكلو .كراكفأو كسيساحأو كرعاشم لك يف ٌجضت يتلا ةيفاقثلا ىقيسوملا هذه لك
 ءانع هّلكب فلتخي دلب يف قبط امك يعارزلا حالصإلا انذخأف «ةرطسملا لقن أعم انلقن

 يعو نود نيميلاو راسيلا ةكرح نم ريثكلا انذخأو :ةضرالا ةسارف قوذ عينصتلا اندعأو



 انرمعتسي نأ ىنعمب ان ًابادتنا سيل ًابادتنا شيعن نأ قيعلا يفو انل ديرأو .ةفرعمو

 زود اوفطوب نم اذه نيرسكلا نأ سيك انكوأ روفافازارك اورمعتسي نأ نكلو نورمخألا

 وأ ءاسؤر وأ ًاكولم اونوكيل اوفظو - فسأ لكب اهلوقن نكلو ءًاضارعتساو ًاراعش اهلوقن
 ىلع عبرتتل انعقاو يف كرحتت يتلا (ةيباقلألا» ١ ةمئاقلا يف هانفرع ام لكو 00

 رمعتسملا تارارق لالخ نم الإ رارقلا ردصيال نأ ديرأو ةقطنملا يف ةيلوؤسملا عق

 ءانتارارق انعنص اننإ لاقيل شوترلا ٍضعبو ًايمالسإ وأ ًايررع ارؤكيد طق ليف 8

 :ايشألا رهوج نع ثحبن ال اننأ يه ةلايملا فأل ءاهتينطو ءاعداو عئاضبلا داريتساك

 نير 41 نيطسلفل ارازق تناك «يلوألا نيطسلف تناك اذكهو .اهلاكشأ نع نكلو

 رعاشلا اهنع لاق يتلا ىضوفلا هذه لك ىلإ 2١975 ماعلا نيطسلف ىف تايعادتلا ّلك

 :اهموي ساّتلا ضعب بطاخي وهو ينيطسلفلا
 (ةينطولل) نوصلخا اهيأ
 ةيضقلا ءبع نولماحلا اهيأ

 دالب نم ةيقب انيدي ىف

 ةّيقبلا ريطت ال يك اوحيرتساف
 نم رثكأ ىلع ةدحتملا تايالولا هيف تطغض يذلا ميسقتلا رارق عم ىتح «ةيقبلا تراطو
 .نيطسلف دوهي ءاوتحال ىلوأ ةلحرمك هّيقتل ةلود

 ةطخ الب كرحتلا
 كيك 1 ترسل ةردس نوز وكل انك فو ا كلطسس ىلمس» ذآ ةنيشقلا تناك دكه
 مكعيمجو ؟ودعلا ةوق يه ام ؟ةيعوضوملا فورظلا يه ام ؟ساسأ يأ ىلع ؟براحن
 نأ اذهل يحوي يذلا يسايسلا بادتنالا اذه يف ةطخلا لعفب انقرغو .ةصقلا ةّيقب فرعي
 ليئارسإ تناكو انبعتو .ةيفئاط ابرح ثلاثلو «ةيبهذم ًابرح كاذلو ةيرطق ًابرح عنصي
 قيرطلا لكل قلطنت تناك ةطخلاو تابالقنالاو بورحلا لك نم انبعت .نيطسلف يف حاترت
 .جئاتنلاو اهدعب امو ١5175 تناك فيك انفرعو ..اهيلإ ةموسرملا

 يسايسلا نرمألا ىنخت : ةيكريمألا تارادإلا دنع نمألا ةملك كل 07 5

 يف ةقلطم هبّش و ليئارسإ دوجو ةيلمعب لصتي ام لك «ينمألاو يداصتقالاو

 .ةقطنملا



 مابا ةنونجملا ةيروطاربمألا :ثلاغلا مسقلا

 لوح ام ىلع ةرطيسلا بولطملا نكلو «بسحف نيطسلف ةلأسم يه ةلأسملا تسيل

 ضعب عم ةيليئارسإ نيطسلف نوكت ىتح ءاهلك ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةقطنملا نم نيطسلف
 .يبرعلا روكيدلا ضعبل يتاذلا مكحلا ضعبو «كانهو انه يبرعلا روكيدلا

 اهتطخ لامكتسا ليئارسإل ديرأ

 ,ةيبوروألا ةطخلا رخآو تقو نيب اهعم عطاقتت يتلاو  ةيكريمألا ةطخلا عباتن انك كلذلو
 ىنعمل معدلا اذه نم ريثك نع اديعب ةيسايسلا هتينطاب يف يتايفوسلا داحتالا نكي ملو

 ةيسايس ةجاذسب «نيطسلف انيلإ عجري فوس هنأب ثدحتنو للهن انك نإو ؛ليئارسإ

 تدم ىتلا لحارملا نع ثدحتي ضعبلا ناك نإو ءاهتطخ لمكتست نأ ليئارسإل ديرأ دقل
 «برعلا نع ةلكشلا نأ نرتدتعتو داتارسإ انما مل اذانوو ةيفطساالا ةنونلا ان
 ّنأ ىه ةيضقلا نكلو ؛ةلكشملا لحل نيتدعتسم اتناك اكريمأو ليئارسإ نأو «نوفرطتملاو

 دعب الإ ةقطنملا لود نم ةلود ىلإ ليئارسإ لّوحتت ال نأ اكريمأ اهعمو تططخ ليئارسإ
 ىلع ةينمألاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا بساكملا نم ردق ربكأ قيقحت يف اهتطخ لمكتست نأ
 1 .ةقطنملا ىوتسم

 يك يالا دايدرعلاا نالوا لاروع قوس دليم ارز اجرك ينايتقرلاو

 وبأ رمع ةقيرط ىلع تالزانتلا تناكو «لح يأ لح ءارو ثهلن انك اننأ يه ةلأسملا نأ
 :ةشير

 رمتؤم راعلا ظفحل طابرلا ىلع مهل ناكف ىحمي نأ راعلا ىلع اوفاخ

 جضنت ىتح حلصلا لبقت ملو ءاهتطخ لك ذيفنتل ليئارسإ تكرحتو «تارمتؤملا تقلطناو
 قيرفلا كاذو ىبرعلا قيرفلا اذه رعشي ال ثيح نم ىتأت تاديقعتلا تناكو ءاهتطخ لك

 لاقو ؛ةيمالسإ كلذ بناج ىلإ نوكت نأ اهل ديرأو ؛ةيبرع نيطسلف تناكو .يبرعلا
 «يمالسإلا بناجلا نع اوثّدحتت ال نيملسملل اولاقو «ةينيطسلف نيطسلف نكتلف برعلا

 نكت مل ةيضقلاو ؛نيملسم ريغ كانه نأل ؛ةيفئاط تايساسح نوقلخت فوس مكنأل
 يتلا هلكاشم هل يبرع دلب دّرجمو «مهدحو اونوكي نأ نيينيطسلفلل ديرأ دق .كلذك



 يف هتمزأ ثحبت يمالسإ دلب رجم 1 0 ا 0

 ةينيطسلفلا ةيضقلا نم اوففخت برعلا

 ال نأ ةدعاق ىلع تكرخ نيطسلفف ؛ ةيطتس بسلا نا بس
 «مالسلا رمؤم هنأ رابتعا ىلع هل برعلا قفص يذلا ديردم رمتؤم كلذ كو (ةيبرع دوعت

 ليقو «يندرألا دفولا نم ًاءزج اونوك «ةينطو ةيصخش مكل تسيل :نيينيطسفلل ليقو

 رصم كانهف «ةدوجوم ريغ ةيبرعلا ةيضقلا نأل «نيعمتجم ليئارسإ عم اوضوافتت ال برعلل
 - يبرغملا داحتالا نكيلف اولاق ديردم رمتؤم يف نيبقارملا رايتخا 2 امدنع ىتحو .ندرألاو
 ليقو !هذه يه سدق يأو «سدقلا ةنجل سيئر ترغملاف ةلأسملاب داحتاك هتقالع امو

 نأل ةذيردخ رقؤم يف لوخدلا عونم ةيبرعلا ةعماجللو ًابقارم نك ؛يجيلخلا نواعتلا سلجم

 ةيسايسلا ةكرحلا نم يبرعلا ملاعلا اذه طاقسإ لب «يبرع ملاع كانه نوكي الأ بولطملا

 .ةينيطسلفلا ةلأسملاو

 ءاهلك تردوص «يمالسإلا ناونعلاو «ةيبرعلا ةيموقلاو ةبورعلاو «يبرعلا ملاعلا ناونع َّنإ
 !قمعلا ىف ةيرطقلا رذجتت ىتح «اهئاغلإو نيوانعلا هذه لك طاقسإل اكريمأ تعسو
 .ةيليئارسإلا - ةيبرعلا برحلا يهنتلو ليئارسإ حلاصتل ةيرطقلا تقلطنا فيك اوظحالو

 امدنع ىتحو «ةيليئارسإلا ةطخلا عباتت اكريمأو لحارم ةّدعب ةينيطسلفلا ةيضقلا ترمو
 ةوق كانه نأ ءاكريمأ مهتمدقم يفو «موقلا كردأ «ىلوألا ةضافتنالاو 00 فيفاطنا
 يف ةيضقلا تكرحت دقل ؛يمالسإلا  يبرعلا ملاعلا يف اهسفن ضرفت تأدب
 0 ملاعلا يف فوخلاب ةيسفنلا ةئبعتلا دشحت نأ ىلع تاينيعبرألاو تاينيسمخلا

 ديرأو  ًاميدق ليق امك  مزهت نأ نكمي الو اكريمأ يه ليئارسإو ءرهقُت ال ليئارسإف
 حلص ىلإ ةيريرحتلا برحلا يهتنتو ءكلذ طقسي نأو «راصتنالا ىنعم اودقفي نأ برعلل

 .ليئارسإ عم

 يف ةمواقملل هجاوملا طخلا يف فقتل ةيضقلا تكرحت نيح «لوليأ ١١ لبق ناك كلذ لك

 لب «ىربكلا ةثراكلاو لدرس افقت ةوق كانه نوكت نأ عونممف ؛ ءاهطقستل «نانبل

 نم انوعنمو ,فاخن نأ اودارأ قمعلا يف نكلو .نانبل يف ليئارسإ مزهت نأ يه ةئيطخلا



 كَ ةنردجما ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسفلا

 مجرتم باتك ةءارق نم انعنمتل مالعإلا تارازو لك تكرحتو «ليئارسإ ىنعم ام مهفن نأ
 نم بدألا رهاظم لك اوسرديل مه اوكرحت امنيب «يليئارسإ وأ يبرغ - وأ يسايس نع
 ةرئاد يف اوناك دقل .ملحنو ءططخنو «ركفن فيك اوفرعيل ءاندنع ةيحرسمو ةصقو ةياور
 .مهدنع ءوضلا ةرئاد يفو رهجملا تحت انكو اندنع بابضلا

 ىليئارسإلا نمألا قرتخت ةضافتنالا
 زجاح نم رثكأ قرتخت نأ تعاطتسا يتلا يرصلا ةكرح ةديدجلا ةمافسالا كتناكو
 ءاوس «فاخي ال نايا كانه نأ ملاعللو دوهيلل يتنوا نأ تيعاطخباو ؛نمألل يليئارسإ

 لباقم ةعاجشو ةلوطبو ًانانإ ةاينإلا ديوي هللا نأ اوما نقف ءًاينطو وأ اينالنإ ناك

 مهتيبقانم يف ةكئالملا قال «ضرألا نيطابش مه مهنوفوخي نيذلاو «ناطيشلا فيوخت

 .مهدوجو باسح ىلع ىتح ميقلا ديكأت ساسأ ىلع نولمعي

 نيملسملاو برعلا عاضخإل لمعت اكريمأ
 ًالبق مهقبس دقو  مهسفنأب توملا نرمحتقي نيذلا ءالؤه لك دض ةلمحلا كناذع هقل
 ىلع نوراشو «نويليئارسإلا لاق «لوليأ ١١ ثادحأ تءاج اذإ ىتح - نانبل يف مهناوخإ

 نع تسر ناك ,يكريمألا سيئرلا نأ انفرعو .4 (يمالسإلا باهرإلا) :اهتدجو ةينهسأر
 هغتمو هعجتطم طقأ اعز اينجام شيعي ناك هنأل «يمالسإو يبرعو يناغفأ ءادف شبك

 عطتسي ملو .هحمالم دّدحي نأ عطتسي مل هنكلو «باهرإلا نع ثدحتف - مونلا نم

 اذكهو .ناك امفيك رّسديو ؛ناك امفيك لتقي نأ ىلع لمع كلذلو ,هعقاوم ديدحت
 :وفحتملا 'ديفعلا ىلع نك ريمألا سيرلا :فعبف هلال فسنلف اكاد 5 ريم عقلا
 نراك ةيدحتع ةلاجللا كفيلا تاما نرقملا انييراني ةيكريمألا ةرادإلا أو
 شقانت دق «يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا اذه يف اديدج اطخ كلانه نأ ةيضقلا لب ..هجازمو
 ةيفاقثلا ةيحانلا نم اهقلطي يتلا هتادرفم نم ًاريثكو «يسايسلا عقاولل همهفو هبيلاسأ
 نوكت دقو «هدنع ةدرمتملا ةيدحتملا ةوقلا ىنعم شقانت دآ عطب ال كنكلو ؛ةيركفلاو
 كيطعت دقو «نونجلا حمالم ضعب كيدل تناك اذإ لقعُت دق ةّوَقلا ّنكلو «ةنونجمو ةلقاع

 يذلا درابلا لقعلاب ًالقاع تنك اذإ كتكرح يف لتخت نأ ريغ نم نونجلا حمالم ضعب

 .ءاخرتسالاب كلل يحوي

 شوب ّنكلو «ةلأسملل شوب هبنيل «يمالسإلا باهرإلا» ةلئاقلا ةملكلا قلطي مل نوراش نإ



 اكمل سدقملاو سنئدملا

 لثمي ًائيش كانه نأ رعشي ناكو ؛يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا لك ماحتقا ىلع لمعي ناك

 يف اهفالتخا عم ةيبعشلا تارهاظتلا هذه لك نأ ظحاليو «ةلقنتمل حابشألا ةكرح

 نحن نآلا ةيقيقح ةروث نكت مل اذإ ؛لبقتسملا يف ةينينج ةروث لثمت «اهتاراعشو اهدادعأ

 .محرلا يفو ةينينج يهو ىتح ةروثلا تاّيفلخ لك نم نوفاخي نيربكتسملا نأ فرعن

 ,يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا عضخيل ؟اذامل ءءادف شبك كانه نوكيل اوكرحت ناتسناغفأ دعبف
 يأ عمقب ىتح ءاهعاونأ ىلع تاديدهتلاو ٌرشلا رواحمو «كانهو انه تاماهتالا عّزوتلو

 .ةوقلا نم ائيش لمحي يبرع توص

 !ةينيطسلفلا نوراش ةلود
 مهنأب نوملسملاو برعلا طبضي ال ىتح «ةفاقثلا نع يكريمألا سيئرلا ثّدحت دقلو
 يف ةفاقثلا (كرمؤت» نأ بلطو .مهتايصخش يف ليصأ ءيشك خيراتلا نع نوئّدحتي

 ليئارسإب اذإو «يمالسإلا وأ يبرعلا ناسنإلا دنع ةليصأ ةفاقثلا ىقبت ال ىتح جهنملا

 لك لالخ نم يمالسإلاو يبرعلا نيملعلا يف دّدجت يذلا ضفرلا اذهو حورلا هذه ىشخت

 عضخي نأ نوراش لاق امك فدهلاو فوخلا ناكو «ةيتفلا ةيبابشلا تاخرّصلا هذه
 اوبلطيو ,مهدوجو اورسخيو مهحالس اوقلُّيو اوملستسيو مهيديأ اوعفريو نوينيطسلفلا
 نال ..لتقلاو ريمدتلاو لتقلا لك مهقحب سرامت يتلا ليئارسإ ال «راتلا قالطإ فقو

 وأ - ةينوراشلا ةقيرطلا ىلع لبقتسملا نيطسلف ةغايصل طرشلا وه نيينيطسلفلا مالستسا
 ىلإ رهنلا نم نوكت دق يتلاو نيطسلف عم نوينيطسلفلا ىقبي امدنع هنأل «ةيكريمألا
 ةجيتن ةيأ ققحي نأ نوراشل نكمي ال هنإف 2١571 دعب نيطسلف نوكت دق وأ «رحبلا

 .يبرعلا هجولا ءام ضعبل ًاظفح ًاضيأ كلذ يف هتدعاسم اكريمأل نكمي الو ؛هعورشمل

 هتبكترا ام لك نع يكريمأ عافد لكو يشحو ريمدت نم نيطسلف يف ثدح ام لك نإ

 ةيلوؤسملا نيطسلف يف نيدهاجملا وأ ؛ةطلسلا سيئر ليمحت ىلع يكريما حاحلإو «ليئارسإ
 ىتح نوفاخي مهنأل كلذ لك ..ءادهش مهومسي الأ برعلا ءامعزلا لك ىلع مهحاحلإو
 كلذب مهتيمست اودارأو «ةلتق حلطصملا يف اونوكي نأ اودارأو ؛ةداهشلا حلطصم نم

 مارتحال ىنعم لك «برعلا ءامعزلا ماكح لالخ نم «ةيبرعلا ةيسفنلا لك نم اوعزنيل
 برعلا ءامعزلا ضعب عم لّحدتو «مهومرتحت ال :ًالئاق يكريمألا سيئرلا ربع ىتح ..ءالؤه
 ةلأسم نوكتل «نيزوعملاو ءارقفلاو ماتيألل نكلو «ةضافتنالل ةيبعشلا تاعربتلا فرصت الأ



 5 ةنونجما ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 يسايسلا بادتنالاب هتيمسأ ام وهو ؛يبرعلا يمسرلا عق ةاولا لك طاقسإ اودارأ دقل :ةيئاستلا
 «نانبل يف اميس الو «نوريثكلا لبقي ال دقو :ةنك ريمألا ةنميهلا تحت تارارقلا لك عضوو
 ةيكريمأ تناك ةيبرعلا ةردابملا نإ لوقت ةقيقدلا تامولعملاو ةيبرعلا ةردابملل لله يذلا

 شوبرطب اكرم ًارارق ناك يذلا فئاطلا قافتا عضو اهدنع.- اها انزع ءاطغ تذحخأو

 ةيضقلاف ءانحمالم ىطعُتو كانه تارارقلا عنصت ؛لوقأ تنك امك «يبرع ٍلاقعو ينانبل
 ةمألا كرمأتت نأ بولطملا نإ .انل بتكي ام ةءارق ال ءروطسلا نيب ام ةءارق ىلإ جاتحت

 .دؤهتنو

 اننأ تبثنل تالزانتلا نم ريثكلا تمّدق دل ؟نآلا ىتحو ةضافتنالا ذنم ثدح يذلا امو
 اذامف .ملاعلا داصتقا لك ىلع ظفاحنو «يملاعلا مالسلا بحنو «نوبذهم «نوبّيط سانأ
 ولو  ؟هنجس نم ينيطسلفلا سيئرلا ريرحت انتطعأ له ؟تارايزلا لك يف اكريمأ انتطعأ
 «ةسينكلا يف نيينيطسلفلا ءانجسلا ترّوح اهّنَأ انتطعأ لهو !؟ةّرق رثكأ ناكل ًائيجس يقب

 عاضوألا كّرحتب يضقي ًاعضو يطعن انلعج امم !ةلود نم رثكأ يف ءانجس اوراص دقلف
 قو «فقاوملا الإ ليئارسإ عم فرعت ال اكريمأ َّنِإ !مهضرأ نع نقطع ةاعإل ةيلودلا

 مهو ءايفطاع نورثأتي مهلعجت يتلا ريباعتلاو تاملكلا ىوس مهل مدقت ال اهنإف برعلا
 .نامتزالا وتفاعل ةفامح

 يف نآلا نولمعي عيمجلاو .ةّيضوافتلا تاردابملا ال «ةوقلل ةديحولا ةقرولا يه ةضافتنالا نإ
 هتاذ يف رعشتسي نأ 8 درف 0 ىلعو . .اهتتاذإب“ مادا طاقسإل سيلاوكلاو نلعلا

 تيار ارنا ل نا ىلع ل ال نأ يه ةقطنملاو نيطسلف يف ةينويهصلا

 نا ازيئارسأل اكريمأ طخ انيق" هاهريطو ةيذايشسالا :تايلبعلا وكتير نأو هةيك ريمألا
 .يناسنإلاو يلودلا عمتجماو ةيلودلا تارارقلا ىلع درمتلا يف

 ىلإ جاتحن نيرصاق ىلإ انولّؤح دقلو ءانتاورث رداصنو «مهلقتعنو ءانيمواقم رداصن اننإ
 شيعن .قلمعتن .ررحتن .دلون .ةضافتنالا عم «ةمواقملا عم ىوقن انّنكلو رومأ ءايلوأ
 انئامدب هعنصن نأ ديرن يذلا لبقتسملا يفو ًادغو نآلا جئاتنلا ىلع لصحنو «ناوفنعلا
 مجحب انريكفتو «ملاعلا مجحب انطيطخت نوكي نأ ىلع ءانريكفتو انطيطختو انتّرعو
 .مئازهلا خيرات ال تاراصتنالا خيرات ةعانص ديرن اننإ «ةيضقلا





 انيذيإ

1 

 ىرخألا ممألا عم شياعتي مالسإلا

 مولعلا ىقلتو ًاميلعتو ةيبرت فجنلا يف أشن «ةدالولا يقارع «ةرسألا ينادبل وه

 برعشلا ميمج ىلع عتدنم يراوتخ لبيع ا وعاض رثم اهتز وج يف ةيياداسإلا
 يحو نم» ممّيَقلا هريسفت اهزربأو «نيتسلا ىلع وبرت هتافلؤم .ةيمالسإلا تاكرحلاو

 تماق ىتلا كلت ةيومد اهرثكا ناكو «لايتغا تالواحم ةدع ىلإ ضرعت ««نارقلا

 هناك ىف سباك ءانلو كانا اهرردم فارغا ؟ يفجع ةيكارمألا اضإ راعلا اهي
 يتلا ةعمجلا ةالص نم هجورخ ليبق ةخخفم ةرايس ريجفت مث ثيح «(باجحلا»

 هللا ةيآ ريبكلا يمالسإلا ركفملا هنإ .توريب يف عوبسأ لك اهتماقإ ىلع بأدي
 امن اروكشم تلا دلاول> ىذا قدلا هللا كف قيس نتحس ليسلا ييرعسلا

 .ةينامكرتو ةيقارعو ةيسايسو ةيركف اياضق يف هرواحتل هتاقوأ نم

 لاؤسلا ,يموقلا ءامتنالا ةيناملع لباقم يف يمالسإلا ءامتنالا ةيملاعب لرقي نم ةمث ©
 ال ىمالسإلا ءامتنالا نأو قلطملاب نيدلا رود ىغلي ىموقلا ءامتنالا نأ له وه

 1 | ؟ةيموق ةيصوصخ ةيأب فرتعي
 لوسر هحرط يذلا ريبكلا ناونعلا يف يه امك مالسإلا ةيملاع نإ .ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مآ ناريزح/ه١ 4 ؟ لوألا عبر - © ددعلا ,«ليلدلا» ةفيحص



 4 سدقملاو سندملا

 اموؤط «اعيمج مكيلإ هللا لوسر ينإ سانلا اهيأ اي لقإل يهلإلا هيجوتلا لالخ نم (صردللا
 تايصوصخلا ءاغلإ ينعت ال مالسإلا ةيللاع نإ .«ًريذنو ًاريشب سائلل ةفاك الإ كانلسرأ
 ىف ةيباجيإ ةكرح ةربتعاو ءعّونتلا اذه دكأ دق ىلاعتو هناحبس هللا نأل رشبلل ةيعيبطلا
 انإ سانلا اهيأ ايإ» :ىلاعت هلوق أرقن نحنف «نيرخآلا سانلا عم نوعونتي نيذلا سانلا ةقالع
 ينعي بوعشلا نع ثيدحلا نأ «ءاوفراعتل لئابقو ابوعش مكانعلجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ

 اهلخاد يف نزتخت يتلا تاملكلا نم يه بعشلا ةملكو ءبعش نم رثكأ كانه نأ

 امو ضرألاو خيراتلاو تاداعلاو ةغللا ءرخآ قيرف نع سانلا نم قيرفل ةزيمملا تايصوصخلا

 ثدحتتن امدنع اذكهو .سانلا نم ةمأ نصخشت ىتلا رصانعلا هذه هب كرحتت امم ءكلذ ىلإ

 ةدحاو فورظ يف شيعلابو ءدحاو دج ىلإ ءامتنالا يف زيمتت ةليبقلا نإف لئابقلا ةلأسم نع
 قاطن يف شيعت دقو نييالملا لمشت دق ةليبقلا نأ فرعن نحنو ةردك يمانكو ضئافخو

 يف لّثمتت ةيناسنإ ةقيقحك عونتلا دكأ ةيآلا هذه يف ميركلا نآرقلا نإ .تائملا وأ فالآلا

 ل ءأرقف لثمي نأ قم الذ ةيناسنإلل ىنغ لثمي عونتلا اذه نأ دكأو «ماعلا يناسنإلا عقاولا

 ميما وا نم لعجي ام «ةيناسنإلا تاعونتلا هذه نيب تاقالعلل ةيفرعم ةيكرح ةليسو

 نأ رابتعاب فدهك تراعلا خضر دقو ايفل نوكي نأ نم الدب ًايباجيإ ًاعونت رخآلا ىلع

 1 ا عا ول ير ا تا لعب روحا ا ايوا قاتم ورا

 ىتلا ةيعقاولاو ةيوربخلاو ةيفرعملا الا سانتا ىلع كاغرطلا هذه عمجت نأ رج ع ا

 .كلذ ىلإ ام وأ نوفراعتي ثيح «ضعبلا مهضعب عم سانلا ءاقل ىلإ يدؤت وأ سانلا دححوت
 رئاودلا عونت يف تسيل ةلكشملا نأ يهو «لاجملا اذه يف ةطقن ىلع دك ْؤأ نأ بحأ يننإ

 3 دما قار ا .ةقلغملا رولا ييداجملا امنإو «ةيناسنإلا

 0 هللا ةدابع نع ناسنإلا دعي ام لك نم كلذ ىلإ مو يع 0 امك مهتاوذ

 مالسإلا نإف كلذل ا نيملاعلا برو ًاعيمج سانلاو ًاعيمج تايموقلاو نضر ثتروه

 .ةحتفنملا رئاودلا ىلع «اوفراعتل لئابقو ًابوعس مكانلعجوإ» لالخ نم دكؤي

 مالسإلاو ةيموقلا نيب
 هذه ىف رمح طوطخ كانه له .ةيناسنإلا تاعونتلا متركذ .دّيسلا ةحامس 8#

 ؟يمالسإلا موهفملا قفو م
 اهسفن سبحت ال ىتلاو ضعبلا اهضعب ىلع ةحتفنملا ةيناسنإلا تاعونتلا ربتعي مالسإلا نإ



 57 ةنونجما ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 ةيناسنإلا تاعونتلا هذه ءرخآلا عم اهتقالع دقعت وأ رخآلا نع اهلصفت ةقلغم رئاود يف
 عونتلا نإ كاذ وأ عونتلا اذهل 0 نومضم كانه ٍسيلو .ةروصلا نع ثحبي راطإ يه
 ًايركف ًانومضم لثمت ال يتلا ديلاقتلاو تاداعلاو ضرألاو ةغللاك ةيناسنإلا صئاصخلا لثمي

 راطإ اهنإ «ةيوبعشلا وأ ةيلبقلا وأ ةيموقلا :لوقن نحن كلذل «مهتايح سانلل مظني نأ نكمي

 حتفني يذلا راطإلا اذه لخاد يف ةروصلا هلأ كشفت مدقي مالسإلاو «ةروصلا نع ثحبي

 عم تاعونتلا هذه لك عمجيل مالسإلا قلطني اذهبو «عبارلاو ثلاثلاو يناثلا راطإلا ىلع
 ةغل اهرابتعاب ةيبرعلا ةغللاب اوفرعتي نأ سانلل ديري امدنع مالسإلاف .اهصئاصخب ظافتحالا
 هتريسم لك يف يمالسإلا خيراتلا نإف كلذلو «نيرخآلا تاغل يغلي 0 «نآرقلا

 عقاوملا ضعب بدع امدنع ماجا نأ ىتح علا تاغللا غلي 3 ةيفاقثلا ريغو ةيفاقثلا

 00 حتفني نأ ديري مالسإلا َنِإ لب «ماقملا اذه يف ةساسالا وأ ةيحوفلا اهتاغل غلي مل
 .كانهو انه ةيمالسإلا ميهافملا لمحت تاغللا لك نأ ىنعمب «تاغللا لكل هتادادتما لكو

 وأ فرحنم مكح نيب يمالسإلا مكحلا تاعونت نم مغرلاب مالسإلا نأ دجن ال نحنف
 ؛كلذ ىلإ امو ةيجهنملاو ةيمالكلاو ةيهقفلا ةيمالسإلا ةفاقثلا تاعونت نيبو «ميقتسم مكح
 نإ لب «كاذ وأ دلبلا اذه ىلع ةيبرعلا ةغللا ضرفل ةطغاض ةلواحم ةيأ كانه دجن مل
 ةغلو نآرقلا ةغل اهرابتعاب ةيبرعلا ةغلل لاجما حسفأ كاذ وأ دلبلا اذه مكح امدنع مالسإلا
 وأ ةيسرافلاب سرد هنأ ىلع ناسنإ بّقاعي ملف «ىرخألا تاغللا غلي مل هنكلو «ةالصلا

 .ةيكرتلاب

 نيرخأتملاو لئاوألا نيب
 دقو ؛ةيموق ةيركف ةلكشم نم نوناعي اونوكي مل لئاوألا نأ ىلإ كلذ دوعي امبرل 8

 ؟نورخأملا ةلكشملا هذه نم ىناع

 تدعم نأ دير هيفا عقاولا يف لحدل نأ لبق يمالسإلا ّطخلا لصؤن نأ كير رحت

 ةسمخ ىدم يف همكح يف مالسإلاف .ةلأسملا هذه يف يمالسإلا ركفلا ليصأت نع نآلا

 نأ دجن اننأ ىتح «ديلاقتلاو تاداعلا غلي ملو تاغللا غلي ملو تايموقلا غلي مل ًانرق رشع

 اذكهو .هبراحي ملو هغلي مل ؛ينيد ديعك مالسإلا همرتحي مل يذلا زورونلا ديعك ًاديع
 مالسإلا قلطنا نيذلا برعلا سابل وه ًانيعم ًاسابل سانلا ىلع ضرفي مل مالسإلا نأ دجن
 يتلا ديلاقتلاو تاداعلا هذه كّرح مالسإلا معن .ديلاقت وأ ةداع ةيأ ضرفي ملو «مهيدل
 وأ يمالسإ مكحب امإ اهطابترا رابتعاب نيملسملا عقاو يف مالسإلا ساسأ ىلع زكترت

 ةيموقلا ةلكشم يهف نآلا اهشيعن يتلا ةلكشملا امأ «ءكلذ هبشأ ام وأ يمالسإ موهفمب



 رح سدقملاو سندملا

 ىف تعضو ةيبرعلا ةيموقلا نأ ًالثم نآلا ةلكشملا نإ .ةيجولويديإلا ةيموقلاو ةيرصنعلا

 ريش نيلإو هيك ارعشالاو ةقلات ةيلاريبللاو ىزتأ ةراش ةيووعتولاو ةراخت ةييسك زالآ اهلغأو

 يتلا ايجولويديإلا عم يه لب «ةيبرعلا ةيموقلا عم تسيل انتلكشم نإف اذهلو ؛كلذ
 ؛ةحتفنملا ةيكرتلا ةيموقلا ةلكشم اندنع تسيل نحن كلذكو .ةيموقلا ىلع تمحقأ

 رثكأ يف تئدحت دقو «يكرتلا ماظنلا بلق يف تعضو يتلا ةيناملعلا عم انتلكشم نكل

 نأ رذن يبارعأل ةصق ترثأ امدنع عوضوملا اذه لوح ةفارطلا نم لكشب ةلخادم نم

 مدنو هزه يف راح رذنلا قحتسا امدنعو «ضرملا نم يفش اذإ مهارد ةرشعب هلمج عيبي

 هعضو رونسب تئا :هل لاقف ؛ةلكشملا هذه لحن فيك هئاقدصأ دحأ لأسف «كلذ ىلع

 ال نكلو مهرد فلأب رولا عيبأو مهارد ةرشعب لهخلا عيبأ ينإ لقو لمجلا ةبقر يف
 ةدالقلا الول لمجلا صحخرأ ام :ةملك لاقو مهدحأ ءاجف «رونسلا عم الإ لمجلا عيبأ
 اهو ةيئاملعلاو ةيسكراملا الول «ةدالقلا الول كلت وأ ةيموقلا هذه 0 ام :لوقن اذلو

 .لاجما اذه ىف كلذ ىلإ

 ددعتم عمتجم يف مالسإلا

 ؟ايبهذمو ًايموق ددعتم عمتجم يف ةكرحو ركفك مالسإلا مهفن فيك 5-5

 اهل ةعونتم بوعش عم مالسإلا شاع دقو ًايعيبط ةبرجتلا هذه مالسإلا شاع دقل
 اهصئاصخب اهظافتحا عم بوعشلا هذه لك عمجي نأ عاطتساو «ةعونتم صئاصخ
 كانه نكت مل ذإ «ةيخيراتلا ةبرجتلا ةيحان نم اذه .ةماعلا ةيمالسإلا طوطخلل اهناضتحاو
 ةيمالبإلا ةفركمللا لخالد نف ىرعأ ةيمرق ون: نصكحش :قلظوي امدعع ةيموق تايساسع

 «يبرعلا بناجلا اهيلع بلغي ةيمالسإ ةموكح يف ًالثم يبرع ريغ شيجب ىتؤي امدنع وأ
 يف تايموقلا لخادت عاونأ نم عونلا اذهل ةيمالسإلا ةينهذلا لبقت ىلع لدي ام اذهو
 نأ اورعشي مل ,مهضرأ يف مالسإلا لزن نيذلا برعلا نأ دجن نحنف .ةيمالسإلا ةبرجتلا

 يف مهمالسإ اوسرام مهنإ لب ؛مالسإلاب مهمازتلا نيبو مهتبورعب مهمازتلا نيب ةلكشم كانه
 ءاج امدنع ةيمالسإلا ةوعدلا تقلطنا امدنع ىتحو (ةيناسنإلا مهتيبورع ةكرح ةعيبط

 لوخد نم ةلكشم دوجوب اورعشي مل «يسرافلا ناملسو يمورلا بيهصو يشبحلا لالب
 يشبحلا لالب ىلإ ةبسنلاب امك «عقاوملا ضعب ىلع مهلوصحو يمالسإلا جيسنلا يف ة ءالؤه

 مرتحا (ص)يبنلا نأو كلذ لالخ نم شيرق تدّقعت ىتح «لوسرلا نذؤم لعج يذلا
 (هللا لوسر انيميشن نأ ديا لوقي ناك امدنع ةيبرعلا ةغللا نع يوغللا هفارحنا ىتح

 .هللا دنع نيش لالب نيس نإ :(ص)لاقف كلذ هل اولاقف
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 يرادإ لكيه ةيموق لكل نوكي نأب ةرورضلا تضتقا اذإ يمالسإ عنام كانه له

 نيب ماجسنالا عاونأ نم عون داجيإ عم نكل «لاجما اذه يف ةيمالسإ ةلكشم كانه تسيل
 يف ةيموقلا هذه نوكت نأ الثم ثدحي امبرف .يمالسإلا طخلا نيبو ةيرادإلا ةفيظولا هذه
 ةموكح انيدل نأ انضرف ول لثمك «ماعلا يمالسإلا قايسلا نع ةلصفنم يرادإلا اهميظنت

 سرعلاو برعلا نم تايموق ةدع مضت ةيمالسإلا ةيروهمجلا نأ فرعنت نحن الشم ةيمالسإ

 مكحي ًايمالسإ ًانوناق كانه نإ لوقن ةراتف «ةلأسملا سردن نأ انيلع انه داركألاو كرتلاو
 نأ هيف ضرتفي يذلاو (ةيمالسإلا مر ماكحألا هلثمت يذلا ينوناقلا دعبلا يف عيمجلا

 رثاودلا هذه 0 رييغت 0 ننقت نأ يعيبطلا نم د ينعي 0 هذه 0

 9 ميظنتلا نم 0 لاجلا حسفت نأ ةيمالسإلا ةلودلا ىلع ور لاجمل ان 01
 ةينوناقلا اياضقلا يف ةلودلا ةحاس لك ىلع اهيف حتفنت يتلا ةقيرطلاب ةيعامتجالا عاضوألل

 :كالواوأ :ةيمرقلا هذيلا ةكمرق يطول يمر ال ا: قلل كلزنامو ةيسايسلا و هئكدألاو
 ةلودلا نأ ضررفملا» «ىردحألا ةينيدلا :تايقاطلاو كتايبهذعلل ةيسلاب ةلأيثلا نه امك

 راطإلا ةيضق امأ ءكلتو هذهل ةيعونلا تايصوصخلا مرتحتو تاعونتلا لك عمجت ةيمالسإلا
 ام وأ يتاذ مكح وأ يرادإ يميظنت راطإ وه له «تايصوصخلا هذه مارتحا مكحي يذلا
 .ايلعلا ةيمالسإلا ةحلصملا عبتي اذهف «كلذ هباش

 ةيموقلا ةيصوصخلا نع ريبعتلا

 ؟ةيرح لكب ةيموقلا هتيصوصخ نع لك ربعي نأ نكمي ًاذإ ا
 ةيناسنإ صئاصخ لمحت يتلا ةيموقلا لب ةيجولويديإ لمحت ال يتلا ةيموقلا نم عنام ال

 فارعألاو تاغللا عونت يف هناحبس هللا هقلخ يذلا يناسنإلا عّونتلا اذه ف

 00 ضرألا فالتخاو تاوامسلا قلخ هتايآ نموإ» ؛كلذ ىلإ امو لاكشألاو
 ر ةملك لاجملا اذه يف ركذتسأ يننإ .هتايآ نم ةيآ هربتعاو هدكأ هللاف ؛«مكناولأو

 ميس نيز مامإلا نع يور ام وهو «ةيموقلل يمالسإلا ركفلا يطعت نأ نكمي
 0 هموق رارش لجرلا ىري نأ اهبحاض اهيلع م يتلا ةيبصعلا نإب :لاق امدنع

 هموق نيعي نأ نكلو هموق لجرلا بحي نأ ةيبصعلا نم سيلو «نيرخآ موق رايخ نم



 "م4 سدقملاو سئدملا

 اذإ ىتح يناسنإلا بناجلا يف دتمت ةيموقلا نأ اذه نم يحوتسأ يننإ ؛(ملظلا ىلع

 .تعجارت ئدابملاب تمدطصا

 ةيمالسإلاو ةينطولا ةّيوهلا نيب
 نورت لهف «ةينطولا ةيرهلا حلطصم ةريخألا تارتفلا يف زرب ًاضيأ هسفن قايسلا يف طه

 ؟ةيمالسإلا ةيوهلاو ةينطولا ةيوهلا نيب ًاضراعت
 نطولا نع كلصفي ثيحب هدبعت ًامنص كنطو نوكي نأب «ةقلغملا رئاودلا دض مالسإلا

 نطولا ؛كتلحم نيبو كئطو نيب قرف يأ «كتيب نيبو كنطو نيب قرف يأ نكلو .رخآلا
 امبر .ةيرادإلا ةيميظنتلا تاروطتلاو تافصاوملا ضعبل عضخت نأ نكمي ةيروتسد ةغيص وه
 ةلود يف هلك ملاعلا دحوتي نأ ؛يمالسإلا ريكفتلا لوقأ الو ؛يمالسإلا حومطلا ناك
 تاروطتلا يف اميس ال ,يلمع ريغ وأ يعقاو ريغ اذه نوكي امدنع نكلو «ةدحاو ةيمالسإ

 تايالولا يف وأ يبوروألا داحتالا يف دجن امك ,ةيدودحو ةبرجت يف شيعت دق يتلا ةريخألا
 حومطلاف .كانهو انه تاعونتلاو صئاصخلا ضعب يقبت اهنكلو ؛ةيكريمألا ةدحتملا
 نوكي ال دق حومطلا اذه نكل عةدحاو ةلود يف ةدحاو ةمأ سانلا نوكي نأ يمالسإلا

 انمسقت امك سانلا ٍمُسقتو ًايعقاو نكي مل اذإف ءايعقاو  (ةيخيرانلا لحارملا ضعب يف ولو

 لودلا هذه عمجن نأ انعطتسا اذإو :ةنيعتم لود يف اهريغ وأ وكيب سكياس لالخ نم

 ىلع لودلا هذه عمجن نأ عطتسن مل اذإ نكلو «كلذ ىلع هلل دمحلاف مالسإلا ىلع
 بوعش نيب لصاوتلا نم عون داجيإ ساسأ ىلع لمعن نأ انيلعف «ةدحاولا ةيمالسإلا ةلودلا
 عيمجلا هيلع يقتلي يذلا ناونعلا وه يمالسإلا ناونعلا نوكيل لودلا هذه نيبو لودلا هذه

 يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم  قادصملا ىلع ظفحتلا عم امك «ةماعلا ةيمالسإلا حلاصملا يف

 رظنلا عطقب «برعلا ىلإ ةبسنلاب ةيبرعلا لودلا ةعماج وأ ؛ةيمالسإلا لودلا ىلإ ةبسنلاب
 «قيبطتلا ىف رخآ ءىش اذه ءال وأ اهفادهأ ققحت ةعماجلا وأ ةمظنملا هذه تناك اذإ امع
 كانه نوكت نأ نكمي .يمالسإ رمتؤم ةمظنم وأ ًايمالسإ ًاداحتا ميقن نأ نكع لثمك نكل

 ماعلا يمالسإلا راسملا يف ًايتاذ ًامكح يطعن نأ ىلع ضرفت دق يتلا فورظلا ضعب
 ال هنأ ضرفت ةيمالسإلا ةحلصملا تناك اذإ ءيمالسإلا مكحلا نع فرحني ال ثيحب
 نم عونلا اذه يف الإ ,مالسإلل ىربكلا جئاتنلا ققحت نأ ةدحاولا ةيمالسإلا ةدايقلل نكمي
 كلذ ةييشأ هدأ يلارديفلا داحتالا وأ 0 ةلودلا هيلع فرشت يذلا يتاذلا مكحلا

 ةدعاقلا ٌءانثتسا تالاحلا ضعب يف نوكي دق اذه ,ةدعاقلا وحن ىلع ملكتن ال نحنو

 .ادحاو ًابعشو ةدحاو ةمأ مهلك سانلا نوكي نأ يه
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 رمحألا طخلا
 ؟رمحأ طخ كانه سيل يعرشلا بناجلا نم ًاذإ »هب
 مكحلا ماظن يف ةسدقم ةغيص انيدل سيل نحن «ىرخأ ةرابعب .رمحأ طخ كانه سيل معن

 وأ رمألا يلو َّكإ عجرت ةيرادإلا تاميظنتلا نأل «يرادإلا يميصطلا ىنعملا اذهب يمالسإلا

 هبشأ ام وأ هيقفلا ةيالو وأ ىروش تناك ءاوس «ناونعلا ناك يأ ةيمالسإلا ةحلصملا ىلإ
 مكحي يذلا نإ انه لاحلا هذه يفو .يمالسإلا مكحلا يف تايرظنلا هب تكرحت امم كلذ

 مامأ تالاحلا ضعب يف ركفن دق ءايلعلا ةيمالسإلا ةحلصملا وه امنإ ةيمالسإلا ةلأسملا

 ةيروتسد ةيمالسإ ةدحو نوكتل ةيناكمإ ةيأ كانه سيل هنأب انب ةطيحملا ةيعوضوملا فورظلا
 نم ريثكلل ًاعضاخ دلبلا لعجي اذه نإ ثيحب «ةيموق نم رثكأ مضي نيعم نطو يف
 نأ ىلإ ةيمالسإلا تادايقلل كرتشملا يأرلا لصو دقو «ةيجراخلا تازازتهالاو تالخدتلا

 ال كلذ دنع «ةقيرطلا هذه ىه هلالقتساو دلبلا ةيرح اهيف ىمحن ىتلا ةديحولا ةقيرطلا

 ةدحو ةيضق يف يمالسإلا يرادإلا ميظنتلا «ىرخأ ةرابعب ..ةيعرشلا ةيعلاتلا هنا
 ام ةسارد ىلإ جاتحت ةددعتملا رئاودلا وأ دلبلا يف ةدحاولا ةرئادلا ةدحو وأ اهددعتو ةلودلا
 .لاجما اذه يف ايلعلا ةيمالسإلا ةحلصملا يه

 نييمالسإلا ريغ عم تافلاحت

 نييمالسإلا ريغ عم نويمالسإلا فلاحتي نأ ةلاحلا هذه يف نكمي ءديسلا ةحامس 8

 !؟ةينطو وأ ةكرتشم ةحلصلمل
 ل | اولاعت باتكلا لهأ اي» :لوقي هللا نإ «ةيرظنلا ىوتسم ىلعو كلذ دكؤن نح
 نم ًابابرأ ًاضعب انضعب ذختي الو اعيش هب كرشن الو هللا الإ دبعن الأ مكتيبو اننيب ءاوس

 ةيصخشل نايدألا يف تافالتخالا دوجو عم ءاوسلا ةملك مالسإلا حرط دقو ؛هللا نود

 هيي كاس عي ةيعرملاب ًافارتعا لثمت ال ةيضقلا .كلذ ىلإ امو ديحوتلا ةعيبطو هللا

 امدنع  ّقدألا ريبعتلا وهو - ىقالتن وأ فلاحتن امدنع اننأ «نييمالسإلا دنع ةدوجوم

 ضورفلاو ؛ ؛مهتيعرشب افارتعا ينعي للك تزن نيف اوبال ريغ ع حار قرم يق فالك
 ينعي ال رخآلا عم ءاقللا نإ .أطخ اذه .مالسإلا ةيعرشب الإ فرتعي ال ملسملا نأ

 ري علام كلر ,ةركفلا ةعيبطب يقتلي ال ًالاثم كانه لعلو «هتيعرشب فارتعالا

 اذإ ىتح كرتشم قيرط يف يدوهي عم راس (عرًأيلع مامإلا نإ لاقي .ةيحيضوت ةيبيرقت

 هيلإ بهذي نأ ديري يذلا قيرطلا ىف * يدرهبلا عم" عر يلع قلاطلا قرط قرتفم ىلإ لصو

 نإ ذل ةلاقق كيارن تلد لهف كانه نم كفي رظمدإ يطا ابا ايدنل لاقف ءيدرونلا



 ىلإ انلصو اذإف «ةبحصلا قح انيلع هل ناك صخش عم انرس اذإ اناصوأ (صامللا لوسر

 ىهف «ةلأسملا يه هذه «كلذ ىلإ ام وأ هل ةيحت تاوطخ هعيشن نأ انيلعف قيرطلا قرتفم

 مامأ تالاكلا نم ريثك يف فقن دق نحن .حاضيإلا لئاسو نم ةليسو لثمت انلق امك
 ام وأ ةيسايسلاو ةيداصتقالا اناياضقب لصتي نيعم فده ىلإ لوصولا انيلع ضرفت ةلحرم

 ًافده ةلحارم ضعب يف فدهلا اذه نوكيو ءاندحو هقيقحت عيطتسن ال ثيحب «كلذ ىلإ

 مهعم انئاقل نم لعجت ال يتلا تاطفحتلا عم نكل نيرخآلا عم يقتلن نحنف «نيرخآلل
 اننأ نمز ذنم اراعش تقلطأ دقو (مهتيعرشب ًافارتعا لثمي وأ انعقاوم يف مهل ةوق لثمي

 .هتيعرشب فرتعن الو لطابلا عم شياعتن

 تالزانتلاو تافلاحتلا

 نييمالسإلا لبق نم تالزانت ىلإ تافلاحتلا هذه يدؤت ام ًاريثك ءانديس نكلو ©

 ةدعاقل عضخت نأ ّدب ال كلذ ىلإ ام وأ ةينمألا وأ ةيسايسلا تالزانتلا نأ يه ةلأسملا نإ
 يلحرملا كفده يف كعم يقتلي يذلا رخآلا عم كفده ىلإ كلوصو فقوت اذإ محازتلا
 هيطعت تالزانت الو «كئامتنا نم تالزانت ال ,ةيرهوج ريغ تالزانت مدقت نأ يغبني

 «نيرمأ نيب رشحتو هيلإ ةجاحب نوكت دق تالاحلا ضعب يف كنإ .هيلإ ىمتني امل ةيعرشلا

 مدقتف ًالثم يملاعلا را الوم ل انوي رك دا ىلإ حاحا

 ّدب الو ىربك ةيضق كانه نأل ةعفلا هذه حلاصم ريغ ىلع نوكت دق يتلا تالزانتلا ضعب

 ريبعتلا بسح ىلع ةدسفم لثمت ال يتلا تالزانتلا هذه نيب مهملاو مهألا وه ام رظني نأ
 .تالزانتلا هذه مدقنف مهأ ةحلصملا تناك نإف ءىربكلا ةحلصملا اهيف لب ءيلوصألا

 يقارعلا ماظنلاو ةضراعملا
 متعمس «يقارعلا فلملا لالخ نمو يسايسلا بناجلا ىلإ لخدن ,ديسلا ةحامس ©

 يف «قارعلا ىلإ ةيكريمأ ةيركسع ةبرض هيجوت لوح تايبرستو تاحيرصت ديكأتلاب
 عم فوقولا ءامهل ثلاث ال نيقيرط قرتفم ىلع ةيقارعلا ةضراعملا تفقو ةطقتلا هذه
 ؟ةلداعملا هذه ىف رخآ رايخ كانه لهف ءسكعلاب وأ ماظنلا دض اكريمأ

 مأ ةضراعملا هب موقت يغاطلا ماظنلا نم قارعلا ريرحت نأ له :لاؤسلا اذه مامأ لءاستأ يتنإ
 ةيسايسلا نيوانعلا لالخ نم ضرفت ةرضاحلا فورظلا نإ ؟هب موقت يتلا يه اكريمأ نأ
 نأ ديرت اكريمأ نأ «قارعلاب قلعتي ام ىف ةكرسألا ةهاسنلا يف اهعباتن يتلا ىربكلا



 موو ةنونجماا ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 ةضراعملا لمعتستو قارعلا تاردقم لك ىلع يلوتستو قارعلا يف يغاطلا ماظنلا طقست

 يذلا وه يقارعلا بعشلا سيل ثيحب «كلذك رمألا ناك اذإ .ةيشماه ةادأك وأ 0

 اك ريمأو ةكرحلاب بعشلا موقي ثيحب «راودأ عيزوت كانه نأ ةلاسملا كيلو «رييغتلا عنصي

 امدنع نآلا لعفت امك اهتافلاحتو اهشيجب يه اكريمأ نإ لب ال ؛ ءماقملا اذه ىف 0

 لخد نود نم يناطيربلا اهفلاحتب يه يتأت ,كانهو انه ةينمألا ةقطنملا هذه تضرف
 «ةضراعملا كرحتت نأ ىلع قفاون ال نحنف ,كلذك رمألا ناك اذإ ءاهريغل الو ةضراعملل

 1ناط لمعلا ةرقا نيل يع اكرم .ءاوهلا يف ةزفق درجم نوكت فوس اهتكرح نأل

 ىف نآلا اهانظحال امك اهتسايس ىف ا ل لل

 ع ةفافألا ةيركلل نأ يه ةلأسملا نكلو «ناتسناغفأ انررح اننأ نلعت اهنإ «ناتسناغفأ

 .اهئافلحو ةيكريمألا ةسايسلل ريغص يشماه عبات درجم

 ؟اوشمه دقو ناتسناغفأ يف ةيكريمألا ةسايسلل نيضراعملا ريصمو فقوم انيأر ءنكلو
 نيروك دنا دي ال رقت كللذلو ةيتضاولا هنا وودنألا رود ىأ ةنهرافسلا نمل ذلك
 «لكشلا اذهب ةطاسبلا نم تسيل ةيضقلا ينعي .ةيقارعلا ةلأسملا يف ةيكريمألا ةطخلا ةعيبط

 تأ اني كوول لير «قيسنتلا ديرت ال اكريمأف ؟اكريمأ عم قسنن اننأ له هنأب ًالاؤس حرطن ثيحب
 يذلا نقارعلا ييفنشلل دورت اك مآ تناك :ولاهنا هكللد ىلع ايلدللاوت ةريغسأ ةادأ ىلإ: لاوحلا
 ةوقلا ةضراعملل تطعأل ءماظنلا طاقسإب موقي نأ ءاهلئاصف عيمجب هلثمت اهنإ ةضراعملا لوقت
 ضعب ىلع قدصتت اهنإ :ةضراعملا ضعب ىلع قدصتت اهنأ دجن لب «ةيداصتقالاو ةيركسعل
 بيردت ىه لب ةيركسع تادعاسم ىلإ لوحتت ال ىتلا ةيلالا تادعاسملا ضعبب تاهجل

 قارعلا رداوك نم ريثكلا كانه نأ فرعن نحنو .كلت وأ ةرئادلا هذه ةرادإ ةيفيك ىلع ياردإ
 ةمظنألا يف هوشاع ام لالخ نم ءاوس ةيرادإلا ةبرجتلا نوكلمي نمم تايوتسملا عيمج ىلع
 ةحلسأ ةيقارعلا ةضراعملا ىدل عضت نأ عيطتست اهنإف اقح تدارأ ولف ءاهريغ وأ ةقباسل
 .ماظنلا طاقسإ عيطتست ىتح ةروطتم ةينمأ ةزهجأو ةمدقتم ةروطتم

 مأ ماظنلا رييغت نع ةزجاع اكريمأ نأ لهف ءرمتسم راصحلاو دقع نم رثكأ ذنم 1

 ؟اذام
 ماظنلا وهو ةياورلا لطب كانه .اهلوصف متت نأ ّدب ال ةياور كانه نأ ىسندن ال نأ انيلع

 ققحتل «ىرخابو ةقيرطب هناريج لوح لكاشملا ةراثإب لصتت راودأ لطبلا اذهلو «يغاطلا
 نإ .ةقطنملاب طيحي يذلا عقاولا اذه لك يف اهتسايس لجأ نم فورظلا جضنتو اكريمأ



 11 سدقملاو سئدملا

 هذه ءاقبإ لجأ نم ويرانيسلا اذه نم ءزج وه امنإ قارعلا صحو ءجضنت مل فورظلا
 لاحملا حسفأ ول هنأو «ءكلذ نع لوؤسملا وه ماظنلا نأب ءاحيإلل «ماظنلا دض ةيبعشلا ةلاحلا

 اور ده نأب يل ليق دقل .كلذ ىلإ امو تابوقعلا تعفرل اوشتفي نأ نيشتفملل

 ىلإ تلصوو ١901 ةنس نانبل بونج ليئارسإ تحاتجا امدنع ةيليئارسإلا ةموكحلا

 اوهنتو روص اولتحت مل اذامل :هل اولاقو روص يف ةينيطسلفلا ةمواقملا تناكو روص فراشم

 لازت الو «ةياورلا تهتنا لطبلا لتق اذإو «ةياورلا لطب يه ةمواقملا نإ :لاق «ةمواقملا

 :ةرهسمم لازت النيك ريمألا ةيقازعلا :ةياولا

 كش ال ,ةينامكرتلا ةرئادلا ىلإ نآلا لخدنو ,يقارعلا فللا يف انلز ام ءانديس ط»#

 ةيمالسإلا لئاصفلا دحأ ؛قارعلا نامكرتل يمالسإلا داحتالا نأب عالطا ىلع مكنأب
 هباطخ داحتالا نّصحي فيك :وه لاؤسلا ءاددحم ًايركف ًاباطخ ىنبتي «ةيقارعلا

 ؟يمالسإلا جهنملا ءوض يف يركفلاو يسايسلا

 كرا نت اورج فوكو نا ديال قارعلا فانوك غل يمالسإلا داحتالا نأ روصتأ يشن

 ديو يا ؛كلذ لالخ نمو «ةيسايسلا ةلأسملا يف ةيمالسإلا
 نكلو ءماع لكشب ةيقارعلا ةدحولا طخ عم نوكيل هميسقت وأ قارعلا ةدحو نم

 5 علا را هتيصوصخ هل نوكت نأب بلاطي نأ قارعلا نامكرتل ىمالسإلا داحتالل
 ةقاقدلا رع دحتبت ال ىلا ةيخيزاتلا هضافن ًاضيأ هل توكت نأو: «يالسإلا طفلا نع دعتيت
 ا لوا يد ةماعلا ةليشولا كتقافت مول ةنصاخ مقلم لانسر هل ركن تارت ةييقلسمإلا
 ملاعلا نم ءزجو ةيمالسإلا ةكرحلا نم ءزج نحنف «نآلا ىتحو ةيادبلا يف هنع انثدحت

 انتيصوصخخ كرحن «يمالسإلا ملاعلا عونت رهاظم نم رهظم ًاضيأ اننكلو «يمالسإلا
 .ةيمالسإلا ةرئادلا ىف نييميسقت انسل .ىمالسإلا طخلا نع دعتبي ال ام ىف ةيعونلا

 رئاودلا لك ىلع حتفني بعش وهو ةيخيراتلاو ةيفاقثلا مهصئاصخ مهل بعش نامكرتلا
 يمالسإلا طخلا يف اهعم نواعتي نأ لواحيو «كلذ ىلإ امو ةيبرعلاو ةيدركلا ىرخألا
 ظفتحي امك ةيموقلا هتايصوصخب هظافتحا عم نكلو ماعلا ينطولا طخلا يفو «ماعلا

 يف ةيمالسإلا ةلأسملا يف هكرحأ ًامئاد ريبعت يدل «لاجملا اذه يف .مهتايصوصخب نورخآلا
 ْ ْ .ةدحولا يف عونت وأ عونتلا يف ةدحو :لوقأ ةيبهذملا ةيضق

 نم رثكأ يف نيعزوتملا نامكرتلا مكئانبأ ىلإ ةيهيجوت ةملك نم له ءريخأ لاؤس ©
 ؟دلب



 57 ةنونجملا ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 ملاع نم رثكأ يف ًادادتما مك <ل نإ نيملسملا نامكر ثلا نم يناوحنأ لكل لرقأ ع

 نم لكلا نكي ول نإ نإ :ةيرثكألا نأ لؤافتلا ىلعو زازتعالا ىلع ثععبي امث لعلو ؛يمالسإ

 ناونعلا اذه يف اوكرحتت نأ مكناكمإب نإ لوقن نحن كلذلو «نوملسم مه ؛كارتألا
 ةميكح ا مالسإلاب اوقلطنتل ةددعتم 00 ةددعتم 86 لمشي يذلا ل

 اكارتأ اولرك .اهفورظ لكب ةعونتملا عاضوألا اوسردتو «هفورظ لكب ًاديج عقاولا وسرد
 فرحني نأ ديري يكرت عقوم لك عم اوقلطنا .يمالسإلا ملاعلا لك عم نوملسم اونوكو
 .ةليصالا هطوطخ ىلإ هعاجرإ ىلع اولمعتل ةليصالا هطوطخو هفادهأ نع مالسإلاب

 ضعب رييغت ليبس يف كانهو انه نم مكيلع لطت يتلا تايباجيإلا ضعب نم اوديفتسا
 نوحتفنت ةطخ لالخ نم اوقلطنا .كاذ وأ دلبلا اذه نع بناجأ متسل مكرابتعاب ميهافملا

 ىتح كانهو انه ةينامكرتلا عقاوملا ىلع اهلالخ نم نوحتفنتو يمالسإلا ملاعلا ىلع اهب

 .ةيموقلا مكح اصم نع دعتبت ال يتلا ةيمالسإلا ةحلصملا اوققحت نأ مكنكمي
 يكل 22 دعا طاح





 هم

1 

 ىضاملا يف نانبل طقست مل ليئارسإ
 لبقتسلا يف هطقست نلو

 امل ًارظن «صاخلا هدعُب هل هللا لضف نيسح دمحم ديسلا عجرملا ةمالعلا عم راوحلا

 عقاو ليلحت يف صوغلا ىلإ لصت ةيؤرو رّصبتو قمع نم ينيدلا عجرملا اذه هلثمي
 .ةيبرعلا تانايكلاو بوعشلا ىلع يليئارسإلا - يبرعلا عارصلا راثآو ةقطنملا

 ليلحتلا ىلع يعقاولا عباطلا ءافضإ يف ةيئانثتسا ةمهاسم هللا لضف ديسللو

 ةءارق يف باسحلاو لمعلا ةغل لمعتسي داكيل ىتح «يعامتجالاو يسايسلا

 .اهنم ةيجيتارتسالا اصوصخو ةيسايسلا تارايخلا

 هذه ريذاحم أرقيو «ةقطنملا ىف ةيكريمألا ةسايسلا فادهأ هللا لضف ديسلا للحي
 يف رخأتي الو ءاهتاكيتكتو اهتاوتيفو ةبعشتملا اهحلاصمو رمحلا اهطوطخو ةسايسلا

 ةينيطسلفلا ةطلسلا نيب قيسنتلا نأ ربتعي ثيح «ةينيطسلفلا ةضافتنالا ةكرح دصر

 ةيسنلاب امهنيب فادهألا قباطتل نما راعش صح ادوجوم شيس ةقواتملا لئانعتو
 يليئارسإلا باحسنالا ةرورضو ةينيطسلفلا ةلودلا مايقب ةبلاطملاب ةلثمتملا ةلحرملل

 ٠..؟/ه/؟:4 (ثداوحلا» ةلجم



 لح سدقملاو سندملا

 هلبق خرصي نأ ىلع رخآلا فرطلا فارطألا دحأ ربجي يكل وه ةطاسبب عارصلا»

 نأ ىلع ًاددشم 0 هللا 0 هدكؤي ام اذه 0-000- فقو م

 ةعومجم هللا لضف ديسلا قلطأ ثيح «ينانبللا لخادلا ىلإ لصيل راوحلا دعما دقو
 .ينانبللا نايكلاو فئاطلا قيبطتو ةيلخادلا تافالخاب قلعتي ام يف ةزرابلا فقاوملا نم

 ةمواقملا يف نيينيطسلفلا لبقتسم

 حايتجا دعب ةيداهشتسالا تايلمعلا فانئتسا ةداعإل كتءارق يه ام :(ثداوملا»

 ؟ةيبرغلا ةفضلا
 هنأ روصتأو «ةينيطسلفلا ةمواقملا ىلع يضقي نأ عاطتسا دق نوراش نوكي نأب كشأ يننإ
 ةديدج ا قلخي نأ عاطتسا دقف ؛ةمواقملا ةكرحل ةيوقلا تابرضلا نم مغرلا ىلعو

 هذه نكل .ريبعتلا حص اذإ ًادقح رثكأ امبرو «ةيلعاف رثكأ لكشب لالتحالل ةضفار ةرتوتم

 عقاو يف ةئداه ةيطيطخت ةكرحتم ينيطسلفلا بعشلا دارفأ ءازإ ةينينج نوكت دق ةمواقملا

 يف ةيليئارسإلا تايلمعلاب تلثمت يتلا ةيشحولا نأ وهو ءًادج طيسب ببسل نيمواقملا
 سيل تيكا انهدأ انك 1ةيعيسلا ءازيقلا طوقا "لك" زراعتس كناك هوتعو سبات
 ىكريمألا دييأتلا لالخ نمو «ةنونجلا هلعف دودرو نوراش باطخ لالخ نم ىنيطسلفلا
 تمول لول نوم الإ ليقتتتلا ىأ يتعشلل سيلاانأ ييباقلا نيرعلا ثوكتلاو قالخملا
 نأ اعلم سل نيقركللا لك تاريخ من لهادنلا يماوبلا هتاطخ ىف"ةوزاشنأل
 وأ ةزغ ىلإ وأ ندرألا ىلإ ءاوس «ليدبلا نطولا ةركف لازت الو ءائيش نيينيطسلفلا يطعي
 «نوراش يكف ف ةلئاب باك نإ

 يركسعلا نزاوتلا اوققح نويداهشتسالا
 ليئارسإ لخاد لصحت يتلا ةيداهشتسالا تايلمعلا نأب لئاقلا يأرلا نع اذاه
 دض ةريبكلا هتيلمع ذيفنتل نوراشل ةجحلا تطعأو ةينيطسلفلا ةيضقلاب ترضأ
 ؟نيينيطسلفلا

 يف نوراش باطح نأ يه ةلاسملا نأل «ةقيرطلا هذهب نوثدحتي نيذلا عم فلتخأ يننإ

 .ةييطيتلللا ةلملزملا ظامداو ةيبيطسلملا ةيقدعلا طافسإ فدهتسي ذاك لرألاةسركح
 «ريعبلا رهظ تمصق ىتلا ةشقلا تناك تايلمعلا هذه نأ ىلع قفاون دق نحن كلذل
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 تقحلأ تناك اذإو «قمعلا يف يليئارسإلا نمألا ّرهت نأ تعاطتسا اهنأ روصتن اننكل
 ةلأسم يه ةلأسملاو ,ينيطسلفلا بعشلا طقسُن مل يهف ؛ينيطسلفلا عمتجماب ةريثك اراض

 وأ سامح وأ ىصقألا بئاتك نم رصنع فلأ لقتعي نأ عيطتسي دق نوراشف «برح

 الو ؛هتيرح ديري بعش كانهف «ينيطسلفلا بعشلا لقتعي نأ عيطتسي نل هنكل «داهجلا

 .هتضافتنا الإ ةقرو ةيأ كلمي

 نم ليئارسإ هكلمت ام ءازإ يركسعلا نزاوتلا اوققحي نأ اودارأ نييداهشتسالا نإف «كلذل

 تايفلخ يفف .يليئارسإلا نمألا لتقت ةرق نوجتني مه اميف ينيطسلفلا نمألا اهب لتقت ةرق

 يلخادلا زازتهالاب اورعش اذإ الإ اولزانتي نل نييليئارسإلا نأ علا ينيطسلفلا نادجولا

 .عباصألا ضع ةبعل هذهف .الح هل نوكلمي ال يذلا

 فقو اوبلطيو مهيديأ نوينيطسلفلا عفري ىتح برحلاب رمتسي نأ ديري هنإ لاق نوراش نإ
 ىلإ دوهيلا لصو اذإ الإ اعيش اوذخأي نأ اوعيطتسي نل مهنأ نودقتعي نوينيطسلفلاو «رانلا
 ال نيينيطسلفلا تلعج ةلأسملا هذهو «رانلا فقو اوبلطي نأ ىلإ هيف نورطضي يذلا قزأملا
 طيطختلا باسح نوبسحي مه امنإ ؛لعفلا درو لعفلا يف ليصافتلا باسح نوبسحي
 .ةقطنملا كلت يف نمألاب رعشي يليئارسإ ىقبي ال نأ لجأ نم «فدهلا نزلا لوصول

 قطانم ىلإ اهلقن نوديري لب ؛مهقطانم يف ةكرعملا ىقبت نأ نوديري ال نوينيطسلفلاو
 .ةقيرطلا هذه الإ كلذل ةصرف يأ نوكلمي الو نييليئارسإلا

 ليئارسإل ينمأ قزأم قلخ
 نيطسلف لخاد ىلإ ةكرعملا لقنل فدهي يذلا كيتكتلا اذه عم ديسلا ةحامس متنأ
 ؟عملا

 لئاصف لك عم قيسنتلاب كرحتت تناك ةقباسلا ةلحرملا يف ةينيطسلفلا ةطلسلا نأ روضنأ

 ةينيطسلفلا ةطلسلا نالّمحُي ةينويهصلا ةطلسلاو ا ةرادإلا نأ انيأر اذهل .ةمواقملا

 .هب تماق امب مايقلا لئاصفلا عنمت نأ كلمت تناك اهنأ رابتعاب ءثدحي ام ةيلوؤسم

 ليئارسإ نم ءيش ىلع لصحت نأ عيطتست نل اهنأب ركفت لازت الو تناك ةطلسلا نإ
 ةلأسملا تناك امك أمامت «ينمأ قزأم ىلإ نييليئارسإلا ىدل عقاولا لّوحمت اذإ الإ اكريمأو

 .لتحملل قزأم ىلإ لالتحالا اولّوحي نأ نانبل يف نومواقملا عاطتسا امدنع



 نلف سدقملاو سندملا

 ةيوستلا هذه لبقتت ةيوستلا ضفر أدبم اهتيجيتارتسا يف عضت يتلا ةينيطسلفلا لئاصفلا نإ

 نأ روصتأ يننإف اذهلو .ةيلحرم ةيحان نم كلذ ناك ولو ١971 دودح ساسأ ىلغ

 هذه ىوتسم ىلع لقألا ىلع اا ةينيطسلفلا ةطلسلا نيب ءاقللا نم ًاعون كانه

 داهجلا)و «سامح» باطحخ ىلإ عمتسي عمتسي عيمجلاو ا اهيلع ناقفتي ىتلا ةلحرملا

 .ةيداهشتسالا تايلمعلا يدافتل يليئارسإلا باحسنالا ةرورض دكؤي يذلا «ىمالسإلا

 نانبل ىلع طغضلل ثيغتست ليئارسإ
 اعبش عرازم ةهبج كيرحتب ةيمالسإإلا ةمواقملا مايق يف ديسلا ةحامس لوقت اذاه
 ؟ةينيطسلفلا ةيضقلل امعد

 ءطيسب ببسل «روظنملا لبقتسملا يف دلبلا عقاول ررض يأ لثمت ةبرجتلا هذه نأ روصتأ ال
 كلذ نال ,بونجلا ةهبج حتف نوديري ال «يلودلا عمتجملا لك اهعمو «ليئارسإ نأ وهو
 ةينانبل - ةيليئارسإ برح ىلإ رجي فوسو «ةقطنملا يف ينمألاو ىنئايسلا مقاولا كبري فون
 م ةيكر يمألا بايردلا ةنيجتتلو ينرعلا ملاغلا هليخك كاع اذهو «ةيروس

 نع اع قلخي ةيلامشلا ةهبجلا حتف نإ اا ةينيطسلفلا ةضافتنالا ةلأسم يف اهتاحارج

 0 راصح يف شيعت فوس ليئارسإ نأ كلذ ىنعمو .ةمواقملاو ةضافتنالا نيب لصاوتلا
 ةيلودلا عقاوملا لكب ثيغتست تأدب ليئارسإ نأ فيك انيأر كلذلو .ةهبج نم رثكأ ىلع
 امدنع ةمواقملاو «ةهبجلا هذه حتفت الأ لجأل ناريإ امبرو ؛ةيروسو نانبل ىلع طغضت يكل
 قل ةيليتارسألا تاديدجتلا نأ كرش كناكأو (ةلحرلا ةقدل ةيعاو تناك زايكل اذه كراتعا

 هلخاد يف يوحي يذلا ينوراشلا نونجلا دوجو لظ يف ىتح ةمساح لحارم ىلإ لصت
  .ةينمألا هتطخخ فدهتست ريذاحم نم كلمي ام لالخ نم يسايسلا لقعلا ضعب

 ةحلسأ كلمت نانبل يف ةيمالسإلا ةمواقملا نأ كردت ةيليئارسإلا ةينهذلا نأ ًاضيأ ظحالن
 ةمواقملا لعف ةدر نأ ينعي ام ءافيح ىتح يليئارسإلا قمعلا ىلإ لصت لصت نأ عيطتست ةروطتم

 .درلا ىلع ةرداق تناك ول ىتح ًاريثك اهفلكت فوس لعف يأب ليئارسإ موقت امدنع

 نانبل طقست نل ليئارسإ
 نانبل عضي هنأل ؛تايلمعلا نم عونلا اذه ديبأتل ةبسنلاب ينانبل يلخاد ماسقنا كانه

 ؟ليئارسإ ةهجاوم يف ادرفنم
 نكلو «هنآلا طاب ميظتنت قلو ىطالاا ىف اةانلا ظقيت مل :ناعيلل ةيليئارشإلا ةيريطلا"ةإ
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 اهنأ ينعت ةهبجلا حتفت امدنع ةدوجوملا ةينيطسلفلا ىوقلا اهيلإ تّمضنا اذإ ةمواقملا ةبرض
 .يليئارسإلا داصتقالل يويحلا ىدملا لثمت يتلاو ؛ةينائبللا دودحلا قطانم لك لواطتس
 ةلكشم نوكت دق يهو ؛نييليئارسإلل ةبسنلاب ةهزن نوكت نل ةلأسملا نأ روضتأ كلذل

 ءاهتاباسح يف ئطخت مل ةمواقملاف اذهل .اهلك ةقطنملا قاروأ طلخت اهنكل .ةيروسو نانبلل

 «ةينيطسلفلا ةضافتنالا ىلإ ةبحم ةلاسر «تايلمعلا هاه ير عار نأ تعاطخملا يهو

 .اعبش عرازم ةينانبل دكؤت نأ تعاطتسا اهنأ امك

 ةيروس برض عنمت ءارمح طوطخ
 ؟ةيروسو نانبلل ةريبك ةيركسع ةبرض هجّجوو نوراش تلفت ول اذاه

 اكريمأ نأ «ةيلودلا تايفلخلا ضعب نوفرعي امبر نيذلا نييسايسلا نيللحملا ضعب ثدحتي دق

 يف لوهت امبرو .نائبل وأ ةيروس دض هبرحب موقي نأ يف ةيرحلا ضعب نوراشل كرتت دق
 اهوا نطعيلا ةضحب نح قروسلا نتيخلا لاصعل ةيليئارس ةطخ ةلاجهالإ: لوقلل هنا رياح
 يف قاروألا طلخت فوس ةيروس دض برح يأ نإ لوقأو .ةعوضوم ططخ نم كلذ ىلإ
 كانه نأ دقتعأ يننكل «ليئارسإ ةهجاومل ةوقلا نم تسيل ةيروس نأ حيحص .يبرعلا ملاعلا
 ثيح نمواوز صئرب ينرعلا ملاعلاف :قييروسلا للص ةيرخا ةلأسم يف ءارمح ًاطوطخ
 ؛ةيروس دض ةيليئارسإ ابرح لبقي نأ نكمي فيكف «قارعلا دض ةيكريمأ برح يأ (أدبملا
 ءوضلا يف ىتحو «ةيروسل هبرض يف نوراش هجاوت ةلكشم م نم رثكأ كانه نإف اذهل

 ةلاحب ٍيمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا بيصت دق ةلأسملاو «نوراشلا اك ريمأ هجم غذلا رضخألا

 ةنلظنألا ذل 2 ربا ليوا ان انهو قف ىنألا ةدياجلا مف ةروعسال يونج
 نأ عيطتست ال «يسايسلا طوقسلا اذه لك نم مغرلا ىلع اكريمأو .اهعم ةفلاحتملا
 .ةيليئارسإ - ةيروس برح رثإ تحت دق يتلا جيئاتنلا لمحت

 ةلاصأ لب ةلاكو تسيل
 عم عارصلا نمث  ًاديحو عفديو ًاديحو براحي نانبل نأب ةينانبل ةيلخاد ىوكش كانه _

 ًاصوصخو ءديعب دمأ ذنم اهتوكس ىلع ىرخألا تاهبجلا ءاقب لظ يف ليئارسإ
 ؟ةيليئارسإلا  ةيروسلا ةهبجلل ةبسنلاب

 اننأ ناونعلا ناك اذإف .ةهبج ةيأ حتفت امدنع كتكرحل هعضت يذلا ناونعلا يف قرف كانه
 ةلاكولا ةلأسم نأب قيلعتلا يتأي نأ دب الف «يبرعلا 0 براحن نأ ديرن
 انلكوأ ام ذيفنتل ةيداصتقاو ةيركسعو ةيسايس «تاهجلا عيمج - نم تاناكمإ دوجو ضرفت



 0 سدقم لاو سندملا

 اي م يس ا لاق 0 ورا عا 0-0

 نورخأآلا براحبي نأ رظتنت لهف قرا نأ ديزكو نيم نقررعت كيلا :تاكيفك ناد
 ال دقو «ليئارسإ اوبراحي نأ نوديري ال نورخآلا ؟مهدنع ةدوجوملا ةلئامملا ضارمألا

 هتحاسو هتغيبط بسحب نانبل نكل .ةيساق مهلاوحأ نوكت دقو «ةبسانم فورظ مهل نوكت
 براحي نأ عاطتسا يذلا هدحو هنأ ةقباسلا ةلحرملا يف تبثأ امك «براحي نأ كلمي

 .لالتحالل هتبراحم يف حجني نأو «لالتحالا

 نوما 0 روبثلار ليولا ريع نأ هناا اذاملف تست ةئاعللا ا نإف كلذل

 .بئارألا 0 نوريثك ا هيف برشي ىلا تقولا ىف 0 بيلح

 دالبلا ىلع ىضقت تافالخلا

 تداك مكحلا لهأ نيب تافالخخ نم ةرتف ذنم ىرج امب ديسلا ةحامس كيأر اه

 ؟دلبلا ةروص ىلع يضقت
 ىلع رك ل ةلواطنملا ةيئادنلا ةتايسلا :ةةنييطالا و تبافذلخلا نعم نق هللا قلص يضف دق
 اهبابسأ ضعب نوكي دق ةيئاطرس ًاضارمأ شيعت يتلا ةيداصتقالا ةلأسملل ةطخخ عضو ساسأ
 نيب ةمهاسم ةكرش لثمت يتلاو ءاهلصافم لك يف داسفلا رخني يتلا «ةيرادإلا ةلكشملا

 تلغأ نأ يه اهشيعن يتلا لكاشملاو .اهتقرس يفو ةماعلا لاومألا ريع يف راغصلاو رابكلا

 انه يلام وأ يداصتقا عقوم نم رثكأل ةمهاسم هكر نولثمي ةينانبللا ةسايسلا كك نيذفانلا

 0 ذخأتل ينانبللا عقاولا لصافم يف لخدت ةيبنجألا تاكرشلا نأ دحن اذهلو «كانهو
 خم اريك رشف اف اذهو ءكاذ وأ ذفانلا اذهل ةلومع يطعت اهنأ رابتعاب «نيينانبللا لاومأ نم
 هنأ انيلإ لّيخيف «نيينانبلل ةماعلا حلاصملاب قلعتت يتلا اياضقلا يف كرحتت يتلا تافالخلا

 .كلت وأ ةئفلا هذهل صصحلا ىلع فالخ هنكل «ةماعلا ةحلصملا ىلع فالخ

 دوحل سيئرلا ءادأ ردقأ
 ؟ةلحرملا هذه يف نيلوؤسملا ءادأ فصت فيك
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 يفو ريرحتلا اياضقو ةمواقملل همعد يف دوحل ليمإ دامعلا ةيروهمجلا سيئر ءادأ ردقأ يننإ

 .ديج لكشب ةيبرعلا اياضقلاو ةينيطسلفلا ةضافتنالل ةبسنلاب يسايسلا هفقوم

 لماك لكشب قبطت ال نانبل ىف تاقافتالا
 دودح نيب لصفي مل يذلا فئاطلا قافتا ىلإ ةيسائرلا تافالخلا ببس دوعي له
 ؟تاسائرلا تايحالص

 سيل هنأ ىرأف «لالقتسالا ذنم ينانبللا يرادإلاو يسايسلا عقاولا سرعتسا نأ ببحأ يننإ

 1 0 ل ل كانه
 أشني مل نائبل نأ يه ةيضقلا نأل ءرخآ ًائيش نييسايسلا نوناقو أعيش ينانبللا نوناقلا نوكي
 ةيميلقإلاو ةيلردلا تاغارصلاو تالجا دلل ةحانن 0 ا امنإ «هينبل ًانطو نوكيل
 ةيميلقإلاو ةيلودلا تارباخملا تادادتمالو

 ءاهنإل عضو يذلا فئاطلاو «لالقتسالل ناونعك ينانبللا ماظنلا نأ يه ةلأسملاف كلذل

 ال ًاينانبل ًابعش نوكت نأ اهل داري ىتلا ةينانبللا ءاسفيسفلا هذهل روكيد درجم ناك «برحلا
 اوعضيل «ةيفئاطلا مهفوهك يف اوشيعي نأ لب «هيف ةينانبللا ةيصخشلل ئنعم يأ هلهأ كلوي
 .نانبل ةتفال ىفئاط باب لك ىلع

 امنإ ءقبطيل عضوي مل ١5714 ماع قافتا نأ امك «قبطيل عضوي مل فئاطلا قافتا نإ
 يح يدايبملا زارتهالا ةلاح نإ نانبل دوعي نأ ىلع ملسلا ةداعإل كلذ لك عضو

 اهعضت نأ ةفئاط لك لواحت يتلا ةينطولا مساب ةيفئاطلا صصحلا نفاسأ ىلع امئاذ كرحتي
 ال :ًامئاد اهب ثدحتأ تنك ثالث تاءالل عضخي هيف شيعن يذلا نانبل نإ .اهل اناونغ

 .رارقتسا الو رايهنا الو ميسقت

 ةجذاس ةينانبل ةعيلقت
 ؟ًايئاهن نطو نانبل رابتعا ةركف ىنعم وه ام اذإ ط8
 .يناسنإلا روطتلا قاطن جراخ نوشيعي نيينانبللا نأ ىلع لدت ةجذاس ةينانبل ةعيلقت هذه
 يف ةعودتملا ةيوروألا ةنادضعيشلا يف اهتدحو دجت نأ لجأ نم كرست ةمسقملا ايوروأ نإ
 وأ ةلودلا هذهل تاظفحتلا ضعب كانه نأل «لماك داحتتال ططخت يطهو ا داحتالا

 دودحم هنأل ةيكرأ لخاد ىف شيعي نأ كلمي ال يذلا نانبلو .داحتالا ليصافت لوح كلت



 قا سدقملاو سندملا

 يذلا نانبل نإ «يبرعلا ملاعلابو رحبلاب دودحمو ليئارسإ ناونع تذخأ ىتلا نيطسلفب

 نطولا ةيعقاو دكؤن اننإ ؟يئاهن نطو نع ثدحتي نأ هل نكمي له ةيبرعلا ةئرلا يف سفنتي
 يصور نأ انينوتجتم عطتسي مل يتلا «ىليللا» هذهب لزغتن لظن اذا نكلو «يئاهنلا

 ؟ًاراعشأ نأآلا ىتح هراعشأ تيقبو

 اذاملف .رخآ دلب يأو يبرع دلب يأ نيب داحتا وأ ةدحو ةيأب حمسي ال يلودلا عقاولا نإ
 ةيعقاو ال ًاكيش براحن اذاملو ؟لايخلا وج ىف وهو ؛هساسأ ىلع فلتخنو ءىش ىف كرحتت

 نييروسلل يئاهن نطو ةيروسو «عقاولا بسحب نيينائبلل يئاهن نطو وه نائبل نإ ؟هل
 .ةيبرعلا ةدحولا نم مغرلاب

 ةيغيفلا حلا
 قافتالاو يلخادلا يعيشلا تيبلا بيترت عوضوم يف ديسلا ةحامس دجتسا اذاه

 ؟ةيعرشلا ةينيدلا ةيعجرملا لوح
 ةنيخد ةيساتم تانقفاومب ىظحت ئلعألا نعينقللا ىتمالتنإلا نلجتلاب ةلكتم ةيفتيرم كات

 سلاجملا يه امك ًامامت ءلجآ وأ ًالجاع نإ ,ةجيتن ىلإ لصت فوسو «ءاقرفلا اهلوادتي
 ةيئاوتفلا ةيعجرملا مجح يف ةينيد ةيعجرم كانهو .ينانبل ماظنل عضخت يتلا ةيئانبللا ةيلملا
 ةيعونت ةيعيشلا ةيعجرملاو .كلذك هلك يعيشلا ملاعلا يف ةكرحتم يهو «ةيفاقثلاو ةيركفلاو

 «تايساسحلا ضعب ةيددعتلا قلخت دق .ىرخأب وأ ةقيرطب اهرود سرامت يهو «ةيددعتو
 .سانلا هاضترا اعف لثمت اهنكل

 ؟راطإلا اذه يف ةدحاو ةيعجرم دامتعا ىلإ وعدت له ط»
 .ةيعجرملا ةدحول لاجملا يف حسفت ةرضاحلا لاوحألا نأ دقتعأ ال



 برخلاو قرشلا نيب يناسنإ راوح ىلإ وعدن

 ةراح يف هللا لضف نيسح دمحم ديسلا ىمظعلا هللا ةيأ ةحامس لزنم لوحت

 لتحي هتحامس نآل كلذو «ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا ةفاحصلل دصقم ىلإ كيرح

 نيب ياو ام هنألو :ايديضتم يقدم ًايركف انقرطو ؛ًايذايق ايمكلبإ اعقوم

 فتقاوملا ذاختاو اهايافخو ثادحالا تايرجم عبتت يف هتريصب ةوقب هل دهشي

 هتحامس ىلإ لمح يذلا ىناطيربلا ىفاحصلا ءاقل ىتأيو .اهءازإ ةمساحلا ةيئدبملا
 تيري رجالا: ىطعلاو لبق ىرم هعحاتس اهياع تاك ايضعي ةلفنألا نم ازيك اذدَع

 هلمحي نأ بجي امو ىبرغلا رظن يف ملسملا ةروص وه اهددصب نحن ىتلا ةلباقملا

 نع يبرغلا نطاوملا لقع يف جلتخت ةلئسأ نع ةبوجأ نم يبرغلا يفاحصلا
 ةلمج نم ةيمالسإلا تادايقلا فقاوم ةفرعمل ىعسلا ىلإ ةفاضإ ةويملسملا مالسإلا

 ةقطنملا هاجتاب ةيسايسلا عيراشملا دلاوت ةمحز يف ملاعلا يف تاذيعأ قم ىرجب ان

 يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا بوعش لكل ةيعامجلا ةبقاعملا عباط اهيلع بلغي يتلاو

 :رئريت ماهارغ يناطيربلا يفاحصلا عم راوحلا صن يلي

 .رنريت ماهارغ يناطيربلا عم يفاحص راوح
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 5 سدقملاو سندملا

 ؟هللا بزحل يحورلا دشرملا مكنأ حيحص له
 يرابتعاب نكلو هللا بزح ميظنت يف ًارضع ُتسل انأف ءيميظنتلا ىنعملاب ًاحيحص سيل
 ذخأي امك «ةيمالسإلا يراكفأ نم ذخأي ليجلا ّنأ نم دب الف «نييمالسإلا عجارملا دحأ

 .يمالسإلا ملاعلا ىف نورخآ

 بوعشلا ال ةيكريمألا ةسايسلا ةيرح
 ؟مريلا يمالسإلا ملاعلل ماعلا جازملا وهام ©

 ةمعادلا لا ةقاشتلا كنف ةنأب رعشي هنأ «يسايسلا يمالسإلا ملاعلا ىف ماعلا جازملا

 امهفا رثكأ يه ابوروأ نأ دقتعيو «ماع لكشب برعلاو نيينيطسلفلا دض «قلطملاب ليئارسإل

 امنإ .الادتعا رثكأ اهفقاوم نال ارينا نم يمالسإلاو يبرعلا ملاعللو ةينيطسلفلا ةيضقلل

 نحنو «ىهتنا دق يبرغلا رامعتسالا دهع أل «برغلا نم ةدقع يمالسإلا جيلاعلل نسل

 مارتحا برغلل ديرن اننكلو ,يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف حلاصم برغلل نأ فرعت

 نيب راوح ىلإ وعدن نحنو «ةلدابتم حلاصم ىلع ةزكترم تاقالعلا نوكتل ءانحلاصم
 نم ريثك دض وه لب ؛«برغلا دض مالسإلا نأ ًاحيحص سيلف .مالسإلاو برغلا
 وه امك ًامامت ؛ةضراعملا ينعي لب ءادعلا ينعي ال يسايسلا لالتحالاو «ةيبرغلا تاسايسلا
 ةلكشملا نكلو .ةيجراخلاو ةيلخادلا ةضراعملاب فرتعي وهف «ةيطارقوميدلا ةركفلا يف برغلا

 ديرت اهنكلو «ملاعلا ةيرحب يدانت ةيكريمألا ةرادألا اهنمو «ةيبرغلا تارادإلا ضعب نأ

 .بوعشلا ةيرح ال ةيكريمألا ةسايسلا ةيرح

 اونوكت نأ امإو انعم اونوكت نأ امإ) ةحارصب نلعأ يذلا شوب سيئرلا نم هانعمس ام اذهو
 موهفم ديدحت مهف انبلط امدنعو «باهرإلا عم انسلو مكعم انسل انلق دقو ««باهرإلا عم

 عفادت ليئارسإ ّنأو ءباهرإ ينيطسلفلا بعشلا لاضن نأ اوربتعاو ءاولبقي مل باهرإلا
 شوب سيئرلا نإ .نيينيطسلفلا عم باهرإلا عاونأ نم عون يأ سرامت ال اهنأو ءاهسفن نع
 «ينيطسلفلا بعشلل ناسنإلا قوقح دض ناكو «ةيسايسلا ةلأسملا يف ًايطارت وعد نكي مل
 .يدوهيلا ناسنإلا قوقحب الإ فرتعي ال هنال

 «ينيطسلفلا بعشلا لتقو ةينيطسلفلا تاميفغاو ندملل ليئارسإ حايتجاب حمسي شوب نإ

 نسفنلا نعت اعافزب يطل ”ةمواقن ةكرت رسب ال امكن نشلا نع اعافد كلذ رثغيو

 عم يأ) انعم اوشاع دقف «نيدك دوهيلا دض انسل نحنو .لالتحاالا نومواقي مهو



 نيل ةنونجملا ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 اهنا“ ادعت يراصنلا شاع امك ؛مهيغلنو مهدهطضن نأ نود ا +١ ةّدم (مالسإلا

 دعاس برغلا نككلو .برغلا مهدهضا لب دوهيلا دهطضن مل نحنو ؛«ةينيدلا ةيرحلاب نمؤن
 نيداعم دوهيلا ربتعن ائنإ .اهنم اهلهأ درطو نيطسلف لالتحا يف انداهطضا ىلع دوهيلا
 .نويماس اننال «ةيماسلل

 ةسايسلا لجرو ..نيدلا لجر
 هذه ىلإ ًاسمغنم نوكي نأ هللا لجر هيمسن  مكتحامسك لجرل نكمي فيك ©

 ؟ةيسايسلا لئاسملا ىف ةجردلا
 هرم ةةبامدلا# ا ةنلا يحشر هللاوب هن لعل وهف ف انج ال | 16 2ع للم ينيبلا نقوم

 هنم ديري هللاو ؛ناسنإلل مداخ نيدلا لجرو (ةيناسنإلا ةسايسلا ينعنو «ناسنإلا ةحلصمل

 .نيدلا ةمدخل ناسنإلا ِتأي ملو ناسنإلا ةمدخل ءاج نيدلاف «ناسنإلا ةمدخ

 ؟ةسايسلا لاجر صاصتخا نم ىه تالاجملاو فادهألا هذه نأ كتحامس دقتعت الأ ©

 ٌقح نم نأل «نيد لاجرو هنفاعت لاجر ىلإ سانلا فينصت انيلع يغبني هنأ دقتعأ ال

 ده ةساسلا نع ىزدلا لسعر تاهت اةنينو. كابل اياك لك نقديار م نأ ناندقألا
 ةحلضم دنض ةسايسلاب ذنعأي الأ ىديذلا ملاعلا ىلع نإ لوقت نحو .هعيرخل داهظنعا
 ةسايسلا سرامب نأ لب «ةصاخلا هحاصمو هضارغأل ينيدلا هعقوم لغتسي ال نأو ؛ناسنإلا
 .ناسنإك ركفلا سرامب امك ناسنإك

 بختنت امك بختنم ريغ ًاصخش مكرابتعاب مكتحامسل رظني برغلا نأ ةقرافملا ©
 ؟سانلا ىلع هتبيهو هذوفن هل نكلو ,ةيسايسلا تادايقلا

 لكشب سانلا هبختنت ةيبعش كلمي يذلا ملاعلاف ءيوفع باختنا وه اندنع باختنالا نإ

 لصحي ءصوصخلا هجو ىلع يعيشلا ينيدلا عجرملاو .ةيمسر ةقيرط نود هديؤتو .يوفع

 قلطني عجرملل دييأتلا اذه لثم نأل ؛ةريثك لماوع اهيف لخدتت ىتلا ةيمسرلا تاباختنالا
 .ةيناسنإ ةغانق خم

 نانبل يف يدوجو مغر ىلعو ةيمالعإلا ةياعدلا ةزهجأل يك التما مدع مغر ىلعو «ىننإف



 "5ك 2 سدقملاو سندملا

 ىعيبط لكشب يراكفأب هرحاو يننوديؤي يت رمل 0 يف نياللا نإف ءالثم

 مه نمو ًاعقاو دّسجتي فيك ,رايتخالا وأ باختنالا وأ تيوصتلا وأ عارتقالا اذه د
 ؟هنوسرامب نيذلا صاخشألا

 يف عجرم ا ر اكفأب ذخأت «ةيعيشلا ةيعجرملا يف سانلاف :كلذ ققحت يتلا يه سانلا نإ

 صخشلا نع ثحبت نأ لواحت يهو ءاهاياضق يف هلأستو ينوناقلاو يعرشلا بناجلا

 ردصت ال ةيعجرملا يوقع ًاطابترا هب طبترتف «هتايحو هكولسو هجاتنإ لالخ نم مئالملا

 .هب مزتلت نمب اهتاعانقو سانلا ةقث لالخ نم امنإو ءموسرمب

 عجرملا /صخشلا اذه نأ يأ يعيبطلا باختنالا اذهل ةيماتخلا ةجيتنلا ُظَفلُتث فيك د
 .(هتيعجرم ةملك» ظفلت فيك بختنم ا

 اهب ريديف «ةيعرشلا قوقحلا هل عفدتو «هيتفتستو هديؤتو هلأستف هب سانلا طبترت
 .نيجاتحم او ءارقفلل اهلالخ نم حنميو «ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تاسسؤملا

 ةيداهشتسالا تايلمعلا قلطأ نم لوأ
 ملاعلا اهنع ربعي يتلا تايلمعلا قلطأ نم لّوأ مكنأ ىلع يبرغلا ملاعلا مكمدقي
 !؟ًاراحتنا برغلا اهذدعي امنيب ,ةيداهشتسالاب يبرعلاو يمالسإلا

 يتلا تايلمعلا نيبو اهنيب تقرفو اهنع تعفاد ينكلو ءاهقلطأ نم لوأ تسل ق أ عقاولا

 تلقوا يف ثدح ام انركنتسا كلذلو .ملسلا ةلاح يف نم او لة دا وت

 تارئاطلا باكر مادختسا روجي ال هنأل اداهشتسا تسيلو ةيراحتنا تايلمع اهنإ

 ا ماسلا 0 2 0 0- 00 يف 0 ىلع 0

 .ًامامت فلتخم عضولاو «نيينيطسلفلاو ليئارسإ نيب برح ةلاح كانهف «نيطسلف يف امأ
 نولتقيف مهسفنأ نع نوعفادي نوينيطسلفلاو .برحلا ةلاح يف نييناملا لتقت ليئارسإف
 نوعسي نوينيطسلفلاو «ينيطسلفلا نمألا اولتق نييليئارسإلا نإ .برحلا ةلاح يف نييندملا
 انه زمنا: ظقشتق عمار وما نو كررطاف نويفدملا لدقل سلو: ىليتارسإلا نمألا لقفل



 ب ةنونجما ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 ىضارأ لالتحا قطانم نم تبحسنا ليئارسإ َّنأ ولف .برح ةلاح يف كانهو
 نأ (نمألا» نم دوصقملاو «نييندملل نوضّوعتي ال نيينيطسلفلا نإف «نيينيطسلفلا
 ءاسنلاو دالوألا تلتقف «ةقلطملا برحلا ةلاح نوشيعي نيينيطسلفلا تلعج ليئارسإ
 00 ا ”كلا رججشلاو 0 00 ترجو تاجيل عويشلاو

 هذه ا نييطسللا 5 نكي معي ١5(. فأرلا تارئاطك 0 بورحلا

 تفصق ليئارسإف .ييزافلا اذه ريغ ًاقيرط 9 مل مهنأل لب «نييندملا لتق نوبحي

 اميشوريه اكريمأ تفصق نيح لايت :اهياكتضأ سوؤر قوف تويبلا ترمدو ندملا

 فالآ اكريمأ تلتق دقلو ؟نييندم ىلع مأ نييركسع ىلع ةيرذلا ةلبنقلا تقلأ له
 كاتعو برشا نورشا نم اذه تلاقو وهرود. تح ببيهتدو ناففألا نم نيدلا
 اذه نوينيطسلفلا لوقي كلذلو .ًأاطخلا قّدصي لقاع يأف ؟برحلا يف لصحت ءاطخأ

 !؟ليئارسإ ةميزه يف مهاست نأ نكمي ةليسو ةيأ ريربت نكمملا نم له ط8
 اوكرت لهف «(ءافلحلاو  ايناملأ) برغلا لود نيب ةرئاد برحلا تناك امدنع :لاؤسلا ديعأ

 يضرأ يف يتيرحب نمّؤأ ينيطسلفك يننإ ؟يناملالا يزانلا ةميزه ىلإ يدؤت ةليسو

 .تاراضحلا لك هب فرتعت

 ندال نب ةلأسم ىف ةيئاضق تانابثإ ال

 ؟لوليأ ١١ ثادحأ ءارو ىه نابلاطو ةدعاقلا نأ  كتحامس  دقتعت له ا#
 نييكريمألا نأل :ةيضقلا هذهل دراب ينوناق لقعب ةيئاضق تانابثإ كلمأ ال ينأ عقاولا
 :فللءارو اوتوكي نأ نكمملا نهي ةتاتابتإلا نع اوني نأ لبق كدال ني ىلع ازبكح
 .ةلأسملا هله ىف ةسوملم ةيئاضق تاتابثإ كلمأ ال ىنكلو

 ؟ديسلا يأر وه امف ,كلذ ءارو اوناك ةدعاقلاو ندال نب نأ ةيضرف ىلع
 نألو «تايلمعلا هذه لثم ةيعرشب فرتعأ ال ينأل ؛تايلمعلا نم عونلا اذه تبجش دقل

 .اريبك اررض مهب تقحلأ دقل لب «كلذ نم اوديفتسي مل ملاعلا يف نيملسملا



 اذه هجاوي ام وحن يمالسإلا ملاعلا يف يلختلاو فعضلا نم ةلاح اندصر دقل 8

 ؟كلذل قيقد ايادصر لهل (لكاشم نف:علاعلا

 ىف فلاحتلا ناونع يطعأ يذلا فلاحتلا هعمو يك ريمألا ديدهتلا نأ يروصت يف

 نيفرشملا نأ ميش الا :قفعتشلاب ساسحإلا اذه ببس ناك امبر - باهرإلا دض برحلا

 نم نيبختنم اوسيلو ؛ةيلوؤسملا ىوتسمب اوسيل يبرعلاو يمالسإلا ملاعلا يف مكحلا ىلع

 ع ًاباخعتا بعشلا

 نومكحي مهنأل ؛مهبوعش نولثمي ال يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف نيلوؤسملا بلغأ نإ
 .تارباخلا ةزهجاو ئراوطلا نيناوقب بوعشلا

 ؟ةيبرعلا لودلا يف ةيطارقوميد ةلاح ةيؤر ىلإ هللا لضف ديسلا وبصي له
 .ةيروتاتكيدلا دض نحنف (هيلوؤسم رايتخا يف هتيرح بعشلا كالعما ىلإ وعدن نحن

 ؟ةيطارقوميدلا ّدض مالسإلا يف ءيش ال نكل

 ضرفي نأ هل سيلو ؛كلذل ةباجتسالا مكاحلا ىلعو ءبّوصيو دقتني نأ ,ءيش لك ىلع
 هتايلوؤسمب مايقلا ءيسي يذلا مكاحلا طقسي نأ هقح نم بعشلاف «بعشلا ىلع هسفن

 نيذلا نأل ؛ئيس قيبطتلا ّنكل ؛مكحلا ةلأسم يف يمالسإلا طخلا وه اذه .هبعش هاجت
 .نويروتاتكيد مه نيملسملا تارّدقم ىلع نورطيسي

 ؟نيملسملا ىلع ءالؤه ةرطيس يأ ؟راص فيك عضولا اذه ©

 ضعب تفظوو ؛ةهج نم سانلا ىدل يعولا تطقسأ رامعتسالاو فلختلا روصع نأل
 اذه طاقسإ نم تعنم ىتلا ةيلودلا تاديقعتلا ىلإ ةفاضإ ؛دالبلا ىلع ةرطيسلل سانلا
 .كلذ ىلإ ىدأ ام ,.مكحلا كاذ وأ مكحلا

 نيينيط افلل نيطسلف

 ؟ةمئاقو ةدوجوم نوكت نأ يف قحلا ليئارسإل له 0

 ىلع اوناك نوملسملاف مهب ةءولمم تناكو «نيينيطسلفلل نيطسلف نأ دقيعتو نتازت ”اذنإ
 نيب لكاشم ةيأ كانه نكت ملو ةيدوهيو ةيحيسم تايلقأ مهبناج ىلإو ةيرتكألا ئوتسم
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 اوناك مهدادجأ نأل اهكلم نيطسلف نإ تلاق ليئارسإ نكلو .دوهيلاو ىراصنلاو نيملسملا
 خيراتلا ىدم ىلع بوعشلا نأل ءيراضح ريغو يناسنإ ريغ قطنم اذهو ءاهيف نونكسي
 نيطسلف ىلع ةيخيراتلا اهتطلس ةداعتسا يه ليئارسإ ةركف نإف كلذل .دلبل دلب نم لقتنت
 ريغ رهأ الهو مهناكم نيطسلف ىلإ ملاعلا دوهيب نايتإلاو مهضرأ نم نيينيطسلفلا درطب

 رخآ بعش يتأي نأ نويناطيربلا لبقي له :لأسأ ينإو ؛يناسنإ ريغو يقطنم ريغو لداع
 نونكسي اوناك ةازغلا دادجأ نأ ةجحب مهدلب نم نييناطيربلا درطيل ملاعلا ءاحنأ ةفاك نم

 !؟قطنملا اذه ةيعرش نويناطيربلا ىري لهف ؟ايناطيرب
 !ال عبطلاب

 .لاؤسلا اذه نع مهباوج يف نييناطيربلا قطنم وه انقطنم اذإ

 نيطسلفو دوهيلا
 ؟نيطسلف يف ءاقبلا  يليئارسإ يأل نكمي له ؛مكتحامس ةرظن بسحب 8
 عاقبلا يف مهقح نوكلميو نينسلا تارشع ذنم نيطسلف ناكس نم مه نيذلا دوهيلا نإ

 مهرايد ىلإ نيينيطسلفلا ةدوعب اولبقي ناو ءاوتا ثيح نم عوجرلا مهيلعف «ملاعلا اتا

 ضرفي يذلا عقاولا رمألل ةيعرش الف «يناسنإ قطنمب ثدحتتن اننإ .دوهيلا اهلتحا يتلا

 .نيرخالا ىلع ةوقلاب

 مالسإلاو برغلا
 كلذ نم رثكأ نمؤأو ,مالسإلا نومهفي ال برغلا يف مهنأ نمؤأ ؛يناطيربك ينإ ا

 ىلإ يضفي مالسإلا نأ سجاهلا نم عون مهيدلو «مالسإلا مهف ءيسي برغلا نأ
 ؟ةنكمت ةلاحلا هذه لوصح تامّرقم لهف ,بصعتلا

 دلب يأ دجن ملو «ةيمالسإلا دالبلا ىف نودوجوم نييبرغلا نم نوريثكلا كانه :لأسن اننإ

 كانهو ؛برغلا يف اهلثم ثدحي دق ةطيسب تالاح يف الإ نييبرغلل ضرعتي يمالسإ
 عم اوشياعت لب «يبرغلا عقاولا ةايح اوكبري ملو برغلا يف نوشيعي نيملسملا نم نييالم

 يف نيفرطتم كانه نأ امك نيملسملا يف نيفرطتم كانه نإ .ًادج يعيبط لكشب نييبرغل

 نإ لوقن ال انئكلو ؟برغلا يف بناجألا دض ةيرصنع تالا كانه :تنبلا «كرغلا

 دض ىتح نيملسملا يف نوبصعتم كانه كلذكو ءيرصنع وأ بّصعتم هلك برغل
 ةيآ كانهو .بّصعتم وأ يرصنع مالسإلا نإ لوقن ال نكلو .ضعب عم مهضعب نيملسمل



 م١ سدقملاو سندملا

 دوهيلا بطاخت يهو ءءاقدصأ ىلإ ءادعألا لّوحي يذلا بولسألا نع ثدحتت نآرقلا ىف

 نوفلتخي ام يف راوحلل مث هيلع نوقتلي يذلا ركفلا ىلإ نيملسملا عم اونا اع راضتلاو

 ىراصنلابو دوهيلاب مالسإلا فرتعا دقو دعم شياعتيو رخالاب فرتعي مالسإلاف هيف

 ءسانلا لك هيف فلتخي ام يف راوحلاب نمؤي وهو .هخيرات لك يف مهعم شياعتو

 ناسنإ ركف رييغت عيطتست الو ءًايعقاو كلذ سيلف «ةوقلاب ركفلا ضرفب نمؤي ال مالسإلاو

 .عانقإلاو راوحلاب لب «ةوقلاب

 يه لهف «نيدلا ةركفب ةموكحم ةلود اهنأ ةيمالسإلا ةلودلل نورظني برغلا يف طه
 ؟كلذك

 نوملظي ماكحلا بلغأ نأل ءطقف نيرخآلا ىلع ريثأت ةليسوك نيدلا شيعت لودلا هذه نإ
 مهنكلو ةيطارقوميدلا مسا مهسفنال نوطعي نيذلا نيريثكلاك «لدعلل وعدي نيدلاو سانلا

 .ةصاخلا مهتاباسحل اهنولغتسي

 ؟ليئارسإ ةميزه نكمي له
 !؟اهفلخ اكريمأو ليئارسإ ةميزه نكمملا نم له

 .ينيطسلفلا بعشلا ةميزه نكمي ال نكلو «بعصلا نم

 ؟نكمت ريغ ىنعي له !ًادج بعصلا نم 9

 نمأ ربتعت يتلا اكريمأ عم ةئطاوتم ةيبرعلا لودلا نأ سردن نيحف «يجراخلا عقاولا بسحب
 اكريمأ ةميزه اننكمي ال «ةيلاحلا ىوقلا نيزاوم بسحيف «ةيكريمألا ةرادإلا نمأ لبق ليئارسإ
 ةّرق كانه سيلف «فورظلا تلّدبت اذإ ةميزهلا قاحلإ ًالبقتسم نكمملا نم نكلو «ليئارسإو

 .خيراتلا يف ةدلاخ

 نيملسملا هاجت برغلا رعاشم
 يف رود نم ايناطيرب هتبعل امل مدنلاو فسألاب يروعش نع ربعأ يناطيربك يننإ ا

 ربتعأو ؟كتحامس لوقت اذامف ؟ينيطسلفلا بعشلا ديرشتو نيطسلف بلسل ةقطنملا

 !؟ريقحو عشب رمأ رخآ بعشل اهميدقتو هضرأ نيعم بعش بلس نأ
 نأ «ةيبوروألا لودلا ىوقأ نم يهو ءايناطيرب ىلع ىنمتأو ءًادج رعاشملا هذه ركشأ انأ
 ايناطيرب نأ رعشن قرشلا يف اننإ .اهتسايس يف اكريمأ شماه ىلع نوكت نأ نع دعتبت
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 نع تدعتبا ول يبوروألا داحت الا ةدايق يلع ةرداق تناك اهنأو «يسايسلا اهلالقتسا تدقف

 ابوروأ فاعضإل ايناطيرب ديا اكريمأ نإ ف يملا ةسايسلا ئماه' ىلع نوكت نأ
 ةيئانجلا | رثكأ نوكتل ةّدعم ايؤروأ نأ روصتن نحنو .٠ .ياعيربا بعشلا فدشي ال رمأ اذهو

 نأ لدب يبوروألا رودلا بعل ايناطيرب ىلعف ءاكريمأ نم ثلاثلا ملاعلا يف بوعشلا عم
 ادع نيك لكشبا اهوووأ ىلع حاتفنالل نودعتسم نحنو هيف ريمألا رودلا ع

 ؟ْنَم أطخ رمألا اذهو ؟هالسإلا مهف نم ليلقلا ردقلا كلمي برغلا نأ دقتعت اذالا
 .ًاديج مالسإلا نومهفي برغلا يف نوفقثم كانهف ؛ءكلذك هلك برغلا نأ دقتعأ ال

 ىلإ ةفاضإلاب «ةيباجيإب مالسإلا نع ملكتي ناك وش درانرب رخاشلا يناطيربلا بيدالاف
 ةيبرغلا لودلا تارادإ نأ ةلكشملا ٌنكلو .مالسإلا نومهفي نم يبرغ ركفم نم رثكأ

 فلحلا ربتعا اذهلو .اهحلاصم ىلإ ءيسي دق ةيرحلا ىلإ يعادلا مالسإلا نأ تربتعا
 .نيببل رمأ اكيغو «يتايفوسلا داحتالا طوقس دعب برغلل ديدجلا ٌودعلا مالسإلا يسلطألا

 .ًايعقاو

 ؟ليلق مالسإلل مهمهف برغلا يف نويداعلا صاخشألا ىتح
 ةياعدلاو ؛مالسإلل ٌداضملا مالعإللو «لاجملا اذه يف نيملسملا ريصقتل دئاع اذهو .حيحص

 .ةداضملا

 ؟ناريإ يف ًاديدج ٌىدص مكتحامس راكفأ ىقلت له 0-7

 اهب ثّدحتأ ىتلا راكفألا نوديؤي نمت ريثكلا كانه

 !؟هّدض ينيمخلا مامإلا نأ ربتعي برغلاو ,ينيمخلا مامإلا ةروص مكمامأ ©
 تارادإلا ةسايس ّدض نكلو «ناسنإلا برغلا ّدض نكي مل ينيمخلا مامإلا نأ دقتعأ
 دقف .ةيبرغلا تازادإلا نيبو برغلا ناسنإلا نيب طلختن ال نأ انيلعو «ةيمسرلا ةيبرغلا
 ةجيتن نويبرغ مهلك مهنأ عم «ءافلحلا برغو اينامأ برغ نيب لكاشم كانه تناك
 .ضعبلا مهضعب عم نوفلتخي امك ةسايسلاب فلتخن نحنو .ةسايسلاب فالتخالا

 يف يبلس رثأ اهل ناك يدشر ناملس قحب تردص يتلا ىوتفلا نأ دقتعت الأ 8#
 !؟هب بجعم ريغو يدشر ناملس ةيصخش دض يننأ املع «نييبرغلا سوفن
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 ةيصخش لوانت وأ مالسإلا دقن يف ةيملع ةقيرطب ثّدحتي مل هنأ يدشر ناملس ةلكشم

 ةئايخلا لّدمي ام اذهو .ًاعيمج نيملسملا ناهأف :مئاتشلاو بابشلا ةقيرطب ثّدحَت لب «يبنلا
 ةنايخلا ليبق نم (ص)يبنلا ىلع ءادتعالاف .هلك ملاعلا يف اهيلع بساحي ينلا ىمظعلا

 ىوتف ردصت ملو مالسإلا اودقتنا سانلا نم ريثكف ءركفلا ةيرحب لصتي ال اذهو .ىمظعلا
 .مهقحب

 !؟ًايطاخ ًائيش ىوتفلا تناك دقل  يبأر اذهو  مارتحاو ظفحت لكب ©
 .ةتطاخخ بيلاسأ نوكي دق ىوتفلا دعب ثدح ام نكلو ءكلذك ىوتفلا تسيل

 ,مكتحامس نم هانذخأ يذلا تقولل ركشلاو «ةحارلا نم ريبك ردقب تركي دمقتل 8

 .اليزج ًاركشف

 ثيدحلا ضرع ىف ةّقدلا وجرأو «ةقيقحلا هاجتاب فدهلا فشكي ام لكل رضاح يننإ
 ع

 .مجرتملا
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 ,لوليأ ١١١ ةبرض فظوت اكربمأ
 اهمئارج نم ليئارسإ ةئربتو ةضافتنالا برضل

 تربتعا اكريمأ نأ هللا لضف نيسح دمحم ديسلا ىمظعلا هللا ةيآ ةحامس ىأر

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةدايقلا عقوم يف يتايفوسلا داحتمالا طوقس دعب اهسفن

 نيصلاو نابايلاو ايسور ىلع ةعونتملا طوغضلا سرامت امبر يهو «ملاعلل ةينمألاو
 دكأو .ةيوطلسلا اهفادهأ ىلإ لوصولل ثلاثلا ملاعلا ىلع اهسفن ضرفت يك ىعستو

 تبعشلا ئدل ناقتحالا سينفنت اهنم دازي ابرخ تتاك ناتسناغفأ دن برحلا نأ

 .هتيامح ىلع ةرداق هترادإ نأو ؛هناوفنعو هتوق ةداعتساب بعشلا اذه رعشيل ىكر يمألا

 «ةطيحملا ةقطنملا لك ىف قلقلا ةراثإ ىلإ ًامئاد ىعست اكريمأ نأ هتحامس فاضأو

 .ةديؤملا فقاوملاو تالزانتلا نم ريثكلا

 لك ةيرافعش ليغأ قع لوليأ 11 تادعأ وم كيفيست نأ كلواتع اك ريئأ نأ دكأو

 .باهرإلا

 .ةيدوعسلا (ظاكع» ةديرج عم ةلباقم
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 ةديرج اهترجأ يتلا ةلباقملل لماكلا صنلا تانيب رشنن ىلي اميفو

 اهيف ءاج يتلاو ماك بأ 8 خيراتب هتحامس عم ةيدوعسلا ع(ظاكعو

 باهرإلاب ةفعضتسملا لودلا ماهتاو اكريمأ

 نم ريثكلا يمرت اهّنأ امّيس ال ؛لوليأ ١١ دعب ةيكريمألا ةسايسلا فدهت َمالإ
 ؟باهرإلاب تامطتتملا نم ريثكلا فّتصتو «ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا

 دق اهنأ ظحالن اننإف ةيكريمألا ةرادإلا ىلع رطيسُن يتلا ةينهذلا يف اكريمأ سردن امدنع
 ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةدايقلا عقوم يف يتايفوسلا داحتالا طوقس دعب اهسفن تربتعا

 لئاسولا فلتخمب ملاعلا تارّدقم ىلع ةرطيسلل اهيف ططخت يتلا ةجردلاب ملاعلل ةينمألاو
 .كلت وأ ةلودلا هذهل ةيسايسلا فورظلا بسح

 بناج نم رثكأ يف اهسفن ضرفت امك .نيصلاو نابايلاو ايسور ىلع ةيداصتقالا ةيسايسلا

 ىلإ لوصولل اهمظنت يتلا ططخلا بسحب كلذو .ثلاغلا ملاعلا ىلع ينمأو يسايس
 .ةيوطلسلا اهفادهأ

 تناك لوليأ ١١ ثادحأ ىف اكريمأ اهتهجاو ىتلا ةريبكلا ةمدصلا نإف كلذ ءوض ىف
 هعنصتو هدجت ام يف ءايربكلاو توربجلا اذه نم قمعلا يف اهتباصا اهنألل ادن ةيوق ةيدع
 داجيإ ىف ةمدصلا نم ديفتستو «ةمزألا زواجتت نأ اكريمأ تلواح اذهلو .اهسفنل اكريمأ
 ملاعلا يف ةضراعملا عقاوملا لك ىلع اهترطيس ماكحإل لاجملا اهل حسفي رتوتم يملاع عضو

 ءاهل ةيقيقح ةلكشم لثمي باهرإلا نأ ساسأ ىلع باهرإلا دض برحلا راعش ريثأت تحت

 .هلك ملاعلل ةيقيقح ةلكشم لثمي هنأب يحوت امك

 يبوروألا داحتإلاك ًانطاع قريك ةلود نم رثكأ بذتجت نأ ' اكرم تعاطتسا دقل

 باهرإلا برض ل ةيكريمألا فادهألا ١ بسحب ةيمارلا اهتطخ > ىلإ نابايلاو ايسورو

 اهل ملاعلا معد نم ةديفتسمو كلذ لالخ نم ديرت ام قيقحتو ًارهاظ

 يتلا ناتسناغفأ دض برحلا يف اهتكراشمل يسلطألا فلحلا عانقإ ىلع تلمع اكريمأ نإ
 نع ةلوؤسملا تاهجلا يوأت اهنأب  نابلاط  اهيلع ةرطيسملا اهتموكح لالخ نم اهمهتت
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 يأ يطعت نأ نود نم «ندال نب ةدايقب ةدعاقلا تاعومجم يهو «لوليأ ١١ ثادحأ

 ىتح اننأل ..ثادحألا هذهب ةدعاقلل اهماهتا ةعيبط يف يعوضوم يئاضق قيقحتل لاجم

 ةينوناقلا ةيناسنإلا رصانعلا عمجي ًاينوناق ًايعرش ًايئاضق امكح مكحن نأ عيطتسن ال نآلا
 يطعي ناك ندال نب نأ ةظحالم عم .ةددحم ةهج ىلإ ماهتالاب ريشنل لاجما اذه يف

 دقو تارغثلا نم ريثكلا هيف دجن اننإف ينوناقلا قالطلا يلا عضو اذإ امبر ًاييايح ًامالك

 ,عوضوملا اذه يف ةيليئارسإلا ةيدوهيلا تايفلخلا نع تئدحت دق ًاتاوصأ كانه نأ انظحال
 ىلإ ريشن اننكلو ؛ةيضقلا هذه شقانن نأ ديرن ال اننإ .ةأجف اهيلع لدسأ راتسلا ّنكلو
 اذه يف هتايثيحو هرصانع لك رفاوتت نأ لبق مكحلا ىلإ رداب يذلا يكريمألا تنولسألا

 بعشلا ىدل ناقيعالا سيفنت اهدم داري ًابرح تناك ناتشاغفأ دض ترخلا نإ لاا
 امك «هتيامح نع ةرداق هترادإ نأو هناوفنعو هتوق داعتسا هنأب رعشيل ةهج نم جيك ربمألا

 ال فعضتسم بعش ىلع ةيساقلاو ةيضاقلا ةبرضلا هذه برضت نأ تعاطتسا هترادإ نأ
 يتلا ىرخألا بوعشلا فوختل ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا هكلمت امم ةيقيقح ةوق يأ كلمي

 فرط نم رثكأ ىلع اهتاماهتا عزوت اكريمأ تأدب دقل .ناتسناغفأل لئامم ريصمب اهتدّده
 براقت تاقالع لثمت يتلا ةيدوعسلا اهنمو  اهئافلح ىلع ىتح «ةقطنملا يف روحمو
 ةقادصلا تاقالع يف ةيبرع ةلود لوأك «ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا عم فلاحتلا تاقالع
 يف اوكراش نييدوعس كانه نأ ساسأ ىلع اهماهتا تعزو دقو .اكريمأ عم فلاحتلاو
 ةيدوعسلا ةموكحلا يفن نم مغرلاب ؛كانه ةدعاقلا نم اياقب كانه نأو لوليأ ١١ ثادحأ
 ذإ ايدوعس سيل ندال نب-نأو «باهرألا: نيدت اهنأ نايبا نم رثكأ تردصأ دقو: :كلذل
 ىلعو .تدجو اذإ ةدعاقلا عقاوم لك ىلع رطيست اهنأو ةيدوعسلا ةيسدجلا هنم تعزن
 ةرادإلا تاراشإ ضعب لالخ نمو ءاهيلوؤسم لالخ نمو اكريمأ نأ دجن كلذ مغر
 نع مّلكتت ةرادإلا يف ًايراشتسا ًارصنع نولثمي يذلا ءاربخلا ضعبو ةيدوعسلا فحصلاو
 .ىبلس لكشب ةيدوعسلا

 ةقطنملا ىف قلقلا ريثت اكريمأ
 نم عبان «باهرإلا يمحت ةلود وأ اكريمأل ةيداعم ةلود اهنأب ةيدوعسلا فصو له ©

 ؟مكيأرب ةنيعم عقاومو فقاوم
 اميس الو ةطيحملا ةقطنملا لك يف قلقلا ةراثإ ًامئاد لواحت ةيكريمألا ةسايسلا نأ روصتأ ينإ
 ةيدوعسلا مجاهي توصل لاجملا حسفتل ءءاقدصألاو اهئافلح ىدل ىتح طسوألا قرشلا
 توصلا اذه نأب ءاحيإلا اهيلوؤسم لالخ نم لواحت مث «ةهج نم ةيبرعلا نادلبلا ضعبو



 ضل سدقملاو سندلملا

 ةسايسلا هذه نم دارملا نأ مهفأ يننأل «يمسر فقوم وأ ةرادإ ةيأ لثمي ال يصخش

 تالزانتلا نم ريثكلا باذتجال كلت وأ ةرادإلا هذه يف كابرإلاو قلقلا ةراثإ وه ةيكريمألا

 برض ىلع هقفاوملل ةدعتسم تسيل اهنأ تنلعأ ةيدوعسلا نأ انه لا: .فقاوملاو

 دعاوقلا مادختساو قارعلا دض هيك رومألا ةلمحلا يف ةكراشملل ةدعتسم تسيلو «قارعلا

 قفانملا يكريمألا فقوملا اذه طبرأ يننإ .قارعلا دض ةيدوعسلا يف ةدوجوملا ةيكريمألا
 (ةينيطسلفلا ةيضقلا اندر ةيقارعلا ةيضقلا اهنمو ةيبرعلا اياضقلا نم ةيدوعسلا فقومب

 ةينيطسلفلا ةيضقلاب قلعتي ام يف ةرم نم رثكأ :نكريمألا فقوملا ةيدوعسلا تدقتنا دقل

 ةردابملا هذهو ؛ةيبرع ةردابم ىلإ تلوحت يتلا اهتردابم تقلطأ دق ةيدوعسلا َّنأ نم مغرلاب
 برعلا دادعتسا ىلإ ريشت ةردابم دّرجم اهتربتعا لب اهنم ًامساح ًافقوم اكريمأ ذختت مل
 .ةردابملا يف ىرخألا تادرفملا ىلع ديكأتلا نود نم ليئارسإ عم حلصلل

 ةضراعم لب ةيباهرإلا ةقيرطلا نع ةضراعم اهضراعي ال نم ىتح ءاهتسايسل نيضراعملا

 نم باهرإلا ةمهتب ررحتلا ديرت ةهج لك عفدت نأ لواحت اهنأل «ةيداصتقا وأ ةيسايس
 نيذلا برعلا دارأ امك هحلطصمو هلولدمو باهر إلا موهفم ةشقاتمل لاجما حسفت نأ نود

 لك ني طرا 0 ددحم ا تاخرإلا 00 0 نأ ما 0

 تاردصل :ةلاسلا هده :قيظوت' دير اك تعا نال «لولبأ 3 00
 ساسأ ىلع اهمئارج ىلع اهتنادإب ملاعلا ماق يتلا ليئارسإ راهظإلو ةينيطسلفلا ةضافتنالا

 .ىصقألا

 ةضافتنالا تاكرح رابتعا يف يبوروألا داحتالا ىلع اهريثأت كرتت نأ اكريمأ تعاطتسا دقل
 يتلا ةيعابرلا ةنجللا لذلعت رع نعرخأبو ةقيرطب راو خو (ةيباهرإ تاكرح

 اذه يف اهتيجراخ زيزو يع اك زيمأ ةدايقب ةدحتملا مألاو ئنوروألا داحتالاو ايسور تمض

 .لاجملا

 دوجو نع ناكم لك يف ُشّتفتل «هلك ملاعلا دض ًافيس تلمح دق اكريمأ نأ روصتأ ينإ

 دض ليئارسإل قلطملا دييأتلا يف يكريمألا فقوملا نم مهتضراعم تقلخ نيضراعم



 مب ةئونجما ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 فرعن يذلا قارعلا نم اهفقوم يف اميس الو «قلطملاب برعلا دضو «قلطملاب نيينيطسلفلا
 لحخدأ يذلا يقارعلا ماظنلا ءاقب ىلع قفاوت ال اهعيمج لب ةيب ةديرملا لولا يلغأ نأ اًميع
 نواب ال هيلو ؛جيئاتنلا هذه ىلإ ىذأ امبرو رصح الو اهل دع ال لكاشم يف ةقطنملا

 .ىقارعلا بعشلا ىلإ ءيست امتر يتلا ةيركسعلا ةقيرطلاب قارعلا برض ىلع

 نأ عيمجلا ىلعو ةطلسلاو دئاقلا انأوإ ةوقلا انأ :لوقتل ملاعلا مامأ ًافيس لمحت اكريمأ نإ
 اكريمأ نإ «لوليأ 11 ثادخأ ىلع انلعع تلف كلذلو :ةنك ريمألا ةياححلل اوعضخي

 ققحتل تارالودلا نم تارايلملا تائم تيقفلا ول اع لولا 135 :كادحأ نم كلاش

 .كلذ ىلع تلصح امل اهيلع تلصح ىتلا ةدافإلا

 ذقت نأ ىف ادب اريبك ابيكم اكريمأ اوطعأ دق تادخألا ةذهياوماق نيذلا نإ[ اذهلو
 ًاباجيإ وأ بلس جئاتنلل نيعاو اوناك اذإ امع رظنلا عطقب «ملاعلا ىلع ةرطيسلا يف اهتسايس

 .نيعاو ريغ وأ

 ةيقارعلا ةلأسملا يف غوارت اكريمأ
 ..نيسح مادص وهو ملاعلا يف مكاح أوسأ ىلع ءاضقلا ديرت اهنإ لوقت اكريمأ نإ
 9 ري اس زال لاا ىف دك يخل ادع يلع اعفلاو هك حلا ترسل بح

 ؟مالسلا ةيلمع نوكتس فيكو ؟هبعشو قارعلا يضارأ تبرض
 ىه اهنأل تيوكلا برح يف يقارعلا م اظنلا ةيامحب تماق يتلا يه اكريمأ نأ نوعا يننإ

 ّك عقاولا اذه نم تدافتسا اهنألو ؛ماظنلا دض تماق يتلا ةضافتنالا تطقسأ يتلا
 نم رثكأ ىلع طوغضلا يف تدافتساو «ةيبرعلا ةقطنملا يف يقارعلا ماظنلا ةثدجأ يذلا

 :ةقمالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا اهعقاوم نم ريثكلا تذيباو « ؛جيلخلا اميس الو ةيبرع ةلود

 قلقلا نم ةلاح داجيإ يف'اهل ةجاحو ناريإ برض يف ةيادبلا ذنم اهل ةجاح تناك دقو

 .مالسلاو نمألا نعو رارقتسالا نع ثحبت تناك يتلا ةيجيلخلا ةقطنملا يف كرحتلملا

 انلِعلَو .ةقطنمل يف ةكريمآلا ةايسلا» كعارق خه ةدعافا ادع ةيادنلا كنبو يقارعلا ماظنلا نإ

 تلاق اهنأب كاذنآ «يبسالغ» اكريمأ ةريفس حيرصت يف هانعمس ام اذهو ؛تيوكلا
 سرغنوكلل حمسي مل كلذلو لاجما اذه يف تيوكلا عم مكعازن يف لخدتن نل :نييقارعلل



 م1 سدقملاو سندملا

 يتلا يه ةيكربسل ةسايسلا نأ ريشي هنأل 0 هتملدق يذلا ا

 . يقارعلا 0 نع ةطيسلا عراوبفلا شف

 عاقيإل ةيكريمألا ةطخلا نم عون وه تيوكلا لالتحا نوربتعي نيللحملا نم نيريثكلا نإ
 ةيوقت يفو ةقطنملا يف اهتسايس يف اهنم ديفتست نأ لجأ نم خفلا اذه يف يقارعلا ماظنلا
 ..ةقطنملا يف اهعقاوم

 ًاريثك نأل ءءوسلا نم ةيلاع ةجرد ىلع نولوؤسملا نوكي نأ ىف ةلكشم اكريمأ دنع سيل
 ةيشلاب يرعب مكانا ذه نأ تسيل اهدنع ةلاسملاوب نلوؤسملا اوتمأ معاك ريم ءافلخا نم
 رضخأ ءوض ءاطعإب ةيكريمألا ةيسايسلا ةّيضق يه ةيضقلاف ءكلذك سيل وأ هبعش ىلإ
 دق رخآ مكاحب هليدبت ىلع لمعت اهنإف هتلحرم توا هرود ىهتنا اذإف ةنيعم ةدمل مكاحلا

 الف .اهحلاصم يف ربكأ اردن ةكريم ١ (ةيبايجلا كوست يذلا هج ةلدكرل يدم نوكد
 ىلإ فاضأ يذلا هماظن نم يقارعلا بعشلا هيناعي يذلا يلخادلا عقاولا نيب قرفن نأ ّنب

 نوكي نأ نرد ال يقارعلا بعشلل راصح ىلإ لّوحت يذلا يلودلا ر اصحلا ةاتاعملا هذه
 .راصحلا اذه يف ةيلوؤسمو هصاخشأ يف ريثكلا رسخي مل يذلا ماظنلل اراب

 ضعب عم 3 ةيقارعلا ةضراعملا ةكرح ةقيرط يف اهتجلاعم نم دب ال ةيضقلا هذه نإ

 .هوحن 3 ماظنلا رييغت ةيضق يف يبرعلا عق ةاولاب ةلأسملا ةقالع رابتعاب ةيبرعلا تادعاسملا

 مكاحلا اذه ليدبتلو نييقارعلا نويع داوسل قارعلا برحل ططخت ال اهنإف اكريمأ امأ
 ىلع ةرظيسلا :لواخت :اكريمأ نأ يه ةيصعلا لب اءوس لقأ وأ لضفأ مكحب أوسألا

 قارعلا تارامثتسا ىلع رطيست اهنأ اًنهك ةيسألاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا قارعلا تارّدقم

 ةسايسلاب اهعيوطتل ةقطنملا يف ةلود نم رثكأ ىلع طوغضلل ططخت امبرو هقاوسأ ىلعو
 .لبقتسملا ىف ةيكريمالا

 ةيكريمألا ةطخلا ةفلكت

 هللا بزحو سامح نوتعني مهنإ :ًالثف تاكرحلاو لودلا ضعب ىلع رطخ كانه له
 لهف ,برضلاب اهدوجو نكامأ يف تاكرحلا هذه نوددهيو يمالسإلا داهجلاو



 منو ةنونجما ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 ربع ةقطنملا ىلع ةيرامعتسا ةرطيس ىلإ يدؤيس ًاضيأ هبرضو قارعلا ىلإ قيرطلا
 ؟ةقطنملا يف ةيكريمألا دعارقلا نم ريثكلا عضو

 نأ دجن «قارعلا برض ةيضق يف تعضو يتلا تاهويرانيسلا ضعب سردن امدنع اننإ

 تائم لب تارشع فّلكت دق اهنإ ثيح قارعلا ىلع برحلا ةفلكت لوح ًاثيدح كانه

 قارعلا يف ةيكريمألا تاوعلا ميقن نأ ططخلا هذه نيب نم نأل تارالودلا نم تارايلملا

 ينعي امن ًايداصتقاو ًاينمأو ًاينانازف يقارعلا عضولا لك ىلع فرشت نأو تاون (ه) ٌةَدم

 ضعب نم ىرخأبو ةقيرطب بارتقالاو ةقطنملا ىلع اهتضبق ماكحإل ططخت اكريمأ نأ
 ضعب تأدب يذلا جيلخلا ىلع ىلع اهتضبق ديدشتلو «لاجلا اذه يف ناريإ اميس الو لودل

 نرقلا نأ ربتعن نحن اذهل .اهضرأ ىلع يكريمألا يركسعلا دوجولا نم لملمتت هبوعش

 ةقطنملا لورتب لك ىلع ةرطيسلا ىلع لمعت يتلا ةيكريمألا ةسايسلا نرق ناك يضام
 ىتح اهداصتقال يويحلا نايرشلا لورتبلا لثمي يذلا يبوروألا داحتالاو نابايلا قئعب كاسمإلل

 .كاذ وأ لاجملا اذه يف نابايلا ىلعو ابوروأ ىلع طغضلا كلمتلو لورتبلا اذه لك كلمت

 ةسالتسالاو ةيزعلا ةمألا ةيزاحم لاحت اك يمأ نأب ةيسايبنلا تكاد ضحي ل تلق دف

 !؟قارعلا ىلع اهبرح لالخ نم

 ناريإ راصحل ةيكر يمأ تاللواحم

 ؟ناريإ ىلع اهتضبق اكريمأ ززعت نأ نكمي لهو ؟ناريإل فادهتسا كانه له
 ًايفارغج ناريإ راصح ديرت اهنكلو ناريإ عم برح يف لحخدت نل اكريمأ نأ روصتن اننإ
 ىلع طغضلا نم ديزملا لجأ نم لاجملا اذه يف يداصتقالاو يسايسلا اهراصح دعب
 عقاوملا نم بارتقالا ىلعو «ةيناريإلا ةسايسلا ىلعو «يناريإلا عقاولاو ةيناريإلا ةحاسلا
 .ناريإ يف يمالسإلا ماظنلا ةلخلخ لجأل ةيناريإلا ةيلخادلا

 ماهتا ,ةضافتنالا برض ,ةيروس راصح .ةيدوعسلل تاماهتالا ,ءاوجألا هذه لظ يف
 ..ةبكترملا مئارجلا ,ةيداهجلا تاكرحلا

 يذلا يرابكتسالا ىتوربجلا ناوفنعلا اذه لخاد ىف شيعت اكريمأ نإ ةيادبلا ذنم تلق دقل
 نم لاب سيلا دنأ ركفت ةكادي اك زيمأ نإ «ملاسلا ىف: لوألا ةوقلا هنأ هته فرع
 دض رارق يأ رادصإ عيطتست الف ءاهتضبق تحت ةدحتملا مألاف ءاهيلع ضارتعالا عيطتسي
 ىربكلا لودلا نأ ىتح .يكريمألا طخلا نع فلتخي يسايس طخخ يأ دض وأ ليئارسإ



 مادختسا نم اهعنم  يكريمأا طغضلا نأب رعشت تأدب / (وتيفلا) قبلا قح كلمت يتلا

 .ةيداصتقالا 0

 ملاعلا ىلع بجي يتلا تارارقلا يه اهتارارق نأ ساسأ ىلع فوصتت تحبصأ اكريمأ نإ
 بعشلا دض وه ام اكريمأ لخاد يف عرتشت تحبصأ اهنأ ىتح اهلبقتي نأو اهيلع ةقفاوملا
 ع اكريمأ بلاطت علا ناسنإلا قوقح دض يه يتلا نيناوقلا نم اريثك كريمالا
 نم ريثك ىدل تاضارتعا كانه نأ اريج انأرق ىتح .اهيلع ةقئاولاو اهقيبطتو اهتاعارمب

 لاقتعا ةيعرش مدع يف لدعلا ةرازو ىلإ ةهجوم يهو ؛قييكريمألا نيسايسلاو:نييوناغلا
 نأ نود باهرإلا ةمهتب اكريمأ لخاد نم وأ ناتسناغفأ نم اكريمأ مهتلقتعا نيذلا ءالؤه
 نأ نود نمو (ةمكاحملل مهميدقت نود نم ينوناقلا لكشلاب ةدلحم ةمهت مهيلإ هجوت

 قوقح طسبأ عم ىفانتي امم مهريغ وأ مهيماحمو مهلهأب ءاقلل ةصرف يأ مهيطعت
 ددح رطل نا ده نق تالا قوفع بنقل طلطعس ةنادناق ريما نإ: :ناننقآلا

 نيناوق ردصت نأ ةيناطيربلا اهنمو ةيبوروألا لودلا نم بلطت تأدب اهنأ ىتح باهرإلا
 برحلا مساب ةيناطيربلا ةيسنجلا اوذخأ نيذلا ىتح وأ ايناطيرب يف نيئجاللا ةكرح ديقت
 .باهرإلا دض

 مزتلت الو «ناسنإلا قوقح دض اهنأب ثلاثلا ملاعلا لود براحت تناك يتلا اكريمأ نإ
 ملاعلاو هجراخو اهدلب لخاد ناسنإلا قوقح برضل عرشت يه اه «ناسنإلا قوقح
 ةيليئارسإلا مئارجلا لك مامأ طقسي ملاعلا تلعج اكريمأ نأ فيك انيأر اذكهو .هلك
 نأ انيأرو «ملاعلا يف ريمضو لقع هلبقي نأ نكمي ال امم ينيطسلفلا بعشلا دض ةهجولملا
 ىف نيملسملا دض ةيباهرإلا لامعألاب برصلا مايق دض لاع توصب ثدحتت اكريمأ
 هيف ىرن يذلا تقولا يف لاع توصب خرصت تناك ءاينابلأ يف وأ كسرهلاو  ةنسوبلا

 .مهريغ وأ برصلا هب ماق امم رطخأ لامعأب موقت ليئارسإ

 ديدج وكيب - سكياس
 نم اهرامعتسال ةيبرعلا ةقطنمللو ,برغلا لبق نم قارعلل فادهتسا كانه له

 ؟ديدج وكيب - سكياس كانه لهو ؟ديدج
 1 2 نورك رو ب وهج لازي ال يذلا عورشملا وه وكيب - سكياس نأ دقتعأ



 ملا ةئودجملا ةيروطاربمألا :ثلاثلا مسقلا

 ىلع رطيست نيح اك ر يمأ نأ رابتعاب ماكنا اذه نم ىتح ةنمؤم ةيرغلا حلاصملا نأل «ةلود

 رثكأ تنلعأ اذهلو «ةلودلا هذه مسقت نأ جاتحت ال اهنإف ةفارس لا: ايكطمك تيوس" (ةقلطرلا

 مل ًايعقاو ةمسقملا صربق نأ فيك انيأر لباقملا يفو قارعلا ميسقت ّدض اهنأ ةّرم نم

 .لاجما اذه يف نيتيصربق نيتلودب فارتعا ىلع لصحت

 راما نإف 227 ا هذه دوعت يتلا ةرهجألا 76 نم 0 هذه 50

 ىلع ة ةرطيسلا وه بولطملا نأل «لالتحالا دض ةروثلا ةيلمع اكريمأ بتجي دق ديدجلا

 امو ةيقيوستو ةيرامثتساو ةيلورتب ةقطنمو ةيجيتارتسا عقاوم لثمت اهنأ رابتعاب ةيبرعلا ةقطنملا
 امب ةيمالسإلا قطانملا ضعبو ةيبرعلا ةقطنملا اههجاوت يتلا ةلحرملا نأ روصتتن اننإ .كلذ ىلإ
 .اهخيرات ىف اهيلع تّرم ىتلا لحارملا رطخا نم ناريإو ناتسناغفاو ناتسسكاب اهيف

 ةمداق ةينيطسلفلا ةلودلا

 ةينيطسلفلا ةلودلا لكش امو ةيليئارسإ ةينيطسلف ةيوست نم هيلإ راصي اه ىرت فيك ©
 ؟كيأرب

 ةيطسلفلا ةلوؤلاةلايبف نأل لكش نود نم ةمداق ةينيطسلفلا ةلودلا نأ روصتأ يننإ
 عوقد ريزو ىلإ عمتسن امدنع اننإ .. ةلوذ ةيأ نكلو ملاعلا لك ريمض يف تلخد

 نأ ثدحتي مث ةلتحم ا نيرا مدعم انوأ ةلتحملا يضارالا نع ثدحتي وهو يك ريما

 0 يضارألا هذهل نكي ملو 0 رسإ

 ةعوضوم اهنأل تاطرتسلا نع يزال لكاس لوقي هنأك  ةتاطوتملا نك لوا

 ىتحو «ةيكر يمألا ةسايسلا فالح ىلع ثدحتي يكريمألا عافدلا ريزو نأ دجن امدنع اننإ
 ىنعم نإف 971١2/لا يف ةلتحنلا يضارالا نع ثدحت يذلا شوب تاحيرصت فالخ ىلع

 يطعي ثيحب ليئارسإ ةحلصمل ةيكريمألا ةسايسلا يف ًارييغت كانه نأ ركفن دق اننأ كلذ
 ةلودب حمست نأل وأ «ةينيطسلفلا ةلودلا نوكت نأل ةينوناقلا ةجحلاو ةصرفلا ليئارسإ

 يك ريمألا ةيجراخلا ريزو هلاق ام نأو ؛لكش الو ةحئار الو معط الو اهل نول ال ةينيطسلف

 ىلإ ةفاضإلاب كر يمالا عافدلا ريزو ةينهذ فرعن نال فاس هلو: كعبأ ناني ةلو ابدأي



 ضب سدقملاو سندالملا

 ريزو ىتح - ل اه

 نانبل يف برح ال
 تابذاجتلا ؟نانبل يف ةيلهأ برحل رداوب كانه له «نانبل يف دوجوملا يفئاطلا ولا

 ؟ءيشب جرخت نأ اهنأش نم له ةلصاحلا
 تناك دقلو «ةنتفلا نم هتصح نانبل ذخأ دقف «روظنملا لبقتسملا يف نانبل يف برح ال

 ةيجراخ ريزو طيطخت لالخ نم ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيفصتل ةيكريمأ اير ةيناكللا رخل

 ةيلحخادلا ةينانبللا تايطعملا لالخ ساما ةرخازكا مل ءرجنسك يرئه قباسلا اكريمأ

 ةطخ كانه نكت مل اذإ ءبرحلا جتنت نأ عيطتست ال ةيلخادلا ةينانبللا تافالخلا لك نأل

 يف بورحلا لك خيرات يدم ىلع ناجل يف برحلا يف ةيميلقإ ةطخ عم ةقفاوتم ةيلود
 .نانبل

 ةيرحلا ساسأ ىلع ةينطو نيوانعب ةيفئاط عقاوم يف ةكرحتملا تاوصألا هذه لك َّنِإ
 «تاذلاب ةيروسو - نانبل يف ةيبرع ةلكشم ةلكشملا لعجت نأ لواحت يتلاو لالقتسالاو
 تاجاعزإلا ضعب , دجوت دقو .ءاوهلا يف كرحتت تاوصأ يه ةيليئارسإ ةلكشم تسيلو

 نذل اع قف نأ عيطتست نل اهنكلو ةيلخادلا سيساحألاو رعاشملا يف تازازتهالاو

 يه يروسلا رودلا ةيضق نإف اذهلو .ًايبرعو ًايلود هب ًافرتعم ارود لازي ال يروسلا رودلا
 نأ امك «ةينانبللا ةيلخادلا ةسايسلاب لصتت ةئراط ةيضق دّرجم تسيلو ةيلود ةلداعم ةيضق

 ضعب ىلع تاظحالملا لكل عامتسالل ةدعتسم اهنا نيينانبلل ثدحتت تأدب ةيروس

 نم رثكأ عم راوحب تأديب دقو .مهنيب راوحل ةدعتسم اهنأبو اهيف ةيروس ةمهتملا اياضقلا
 مهنأ نيينانبللا ةلكشمف اذهلو .ةضراعملا يف نودعي اوناك نمم لاجملا اذه يف ينانبل قيرف

 نم نيريثكلا ةلكشمو :منهلحاد نم كزحتت مهلكاشم نكلو جراخلا ىلع لكاشملا نومري
 يذلا ىفجنلا ىفاَصلا كي لاق دقو ًاينطو ًاناونع يفئاطلا مهطخ نوطعي مهنأ نييفئاطلا

 :مظنف «لاق نم ال ليق ام ىلإ رظنا :ةلئاقلا ةمكحلا رّيغي نأ لواح
 ليقام ال لاق نم ىلإرظناف انلاوقأ يف مويلا عادخلا رثك

 !؟مكحلا يف مهتبرجت تناك فيك نيحرّصملا ءالؤه ةسارد انيلع نأل



 :عبارلا مسقلا

 ةيكريمألا ةقرحملا ىف قارعلا
 ملاعلاب كاسمإلا ةلحر





 انضين

 قارعلا دض برحلا يف اكريمأ ةدناسم
 ةريطخ جئاتن ىلإ يدؤت

 يتلا ىوتفلا نأ هللا لضف نيسح دمحم ديسلا عجرملا ةمالعلا ةحامس حضوأ

 برض يف ةدحتملا تايالولا ةدعاسم نيملسملا ىلع اهيف مّرحو ًاريخأ اهردصأ

 هنأ ىلإ اريشم «(«ةيتحتلا هانب ريمدتو يقارعلا بعشلا برض تمرح امإ) «قارعلا
 تس. ليدحم هادم ماظن اظاقيبأل هحضراعما يسوم نقازإللا "نيفعلا اره يلاك
 ربتغاو ..كلذ ليبس يف نييناملعلا عم نواعتلا نيملسملل اهيف زاجأ ئوتق ردصأ هنأ
 يذلا قطنملا عم فلتخي هنأ ىلإ ًاتفال «مايكر يمأ تعدخ ةيقارعلا ةضراعملا» نأ
 بعشلا يمحت نأ نكمي اكريمأ نأ هدافمو ميكحلا يداه ديسلا هيف ثدحتي

 ديرت ةلود لب ةيريخ ةيعبض تبا اف ريما نذل همك اح ىلع روثي امدنع ىقارعلا

 هعقوم نم ةدافتسالاو قارعلا لورتب لك ةرداصمو ةقطنملا لورتب ىلع ةقلطملا ةرطيسلا
 .(ةيبرعو ةيمالسإ ةلود نم رثكأ ةرصاخم يجيتارتسالا

 يف ايلعلا ةدايقلا نأ غلبت دقو ««ناريإ يف اهيلع قفتم ريغ ةلأسملا هذه» نأ ربتعاو
 ناو ارو» ةمدع و أ نطيشاو لإ تاهذلا ةيرعع نيقارعلا نيضرلسسلل ةلطعا تارزإ

 برحلا عورشمو «تيوكلا هلالتحا دنع قارعلا دض برحلا عورشم نيب ًاقرف كانه

 ,.7١؟865 ددعلا مك بأ 4 امير ,(ماعلا يأرلا» ةديرج



 ضل سدقملاو سندملا

 دك تيوكلا ةدناسمل هدض برحلا يف برعلا لخد قباسلا يف هنأل :نآلا هيلع

 نأ ىلع ددشو ««قارعلا برضل ةيلود تارريم كانه تسيلف نآلا امأ ؛ةيبرع

 .(هلوح نم ةقطنملاو هبعش كبرأ» ىقارعلا ماظنلا

 اهفلاحت دكؤتل ربمتبس ١١ ثادحأ نم تدافتسا اكريمأ» نأ هللا لضف ظحالو
 ءيشحو لكش يف ةينيطسلفلا ةلأسملا برض يف ليئارسإ عم يجيتارتسالا

 ددهت يه اهو «يبرع دلب نم رثكأ ىلإ نيينيطسلفلا ىلع برحلا طوطخ تدتماو
 ًايسايسو ًايركسع ىئوقألا ليئارسإ نوكت نأ بولطملا نأل ءرضمو ةيدوعسلا
 الو ,ةقطنملا يف يدايقلا رصم رود ةدوع ىلع قفاوت ال اكريمأ نأ امك ءًايداصتقاو
 ثادحأب مهمهتت نمم نيريثك نأ ةظحالم عم «لقتسملا رارقلا ةيدوعسلل نوكي نأ

 نب ةماسأ نوديؤي يدوعسلا بعشلا نم نيريثك نأو «نويدوعس «ربمتبس ١
 :ةاك ريمأل يننعلا اذه هلمجي: يذلا هركلا نع ضف دال

 رود نأل دماج ةيوؤش الل اكريمأ ىلع نيينانبللا ضعب ناهر» نأ ىلع ددشو

 ًافصاو ««أيليئارسإ لوقأ داكأو ءايبرعو ايوروأو ًايكريمأ هب فرتعم نانبل يف ةيروس
 ههيبشت ىلع ينيوت ناسغ قفاوي هنأ ىلإ ًاريشمو «(ةيتوصلا» ب رودلا اذه ةضراعم

 ادي ناشرزعلا ناو نفسو داك امد ناس رخاء اره الاخ ضراجلا اوشن
 .«ةجيتن ىلإ يدؤي نل راوحلا

 ىمسي ام نأو (ةيناصخشلا جتنت نأ تعاطتسا نانبل يف ةيفئاطلا» نأ ارو

 نانبل» نأ ىلع ًاددشم ««يفئاطلا ماظنلل يحورلا روكيدلا وه ةيحورلا تايعجرملا

 نيينانبللا ةدارإب نولصي ال نييدايقك نوتأي نيذلاو ؛ءلخادلا نم مكحي ال

 لح ند ةلجؤلا ةلكشملا وه بودجلاو نأ ريتغاز  فونهفي ةراشإلا نم بيبللاو

 .(ةينيطسلفلا ةلأسملا

 :هعئاقو انه (ماعلا يأرلا» ىلإ صاخ ثيدح يف تءاج هللا لضف ةمالعلا فقاوم

 ًايكريمأ تعدخ ةضراعملا لئاصف
 يف ةدحتملا تايالولا ةدعاسم نيملسملاو برعلا ىلع مرحت ىوتف ةرتف لبق تردصأ ©



 مب ةيكريمألا ةقرحملا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 صلختلا لبس يف ثحبت نطنشاو يف ةيقارعلا ةضراعملا تناك اميف ؛قارعلا برض
 ؟يقارعلا ماظنلا نم

 نجا ريمأ ةدعاسم ةينيدلا ةيحانلا نم عيمجلا ىلع اهيف مرحأ يتلا ىوتفلا هذه تردصأ

 ترعذز :ةيهدلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا هتاردقم ىلع ةرطيسلاو يقارعلا بعشلا برض

 فرعأ ىننأل ؛لخادلا نم اهلكاشم لحت نأ وأ اهتمظنأ ريغت نأ ىلإ ةيمالسإلا بوعشلا

 ةيقارع ةيعرش ذحأت نأ لواحت لب ,دوعولا يطعت امدنع اهدوعو يف قدّصت نل اكريمأ نأ
 انلعلو ءًائيش مهيطعت نل اهنأ يروصت يفو «ةيقارعلا ةضراعملا لئاصف ضعب ِءاقل نم
 يناغفأ قيرفل لاجما يف تحسفأ امبرف «ناتسناغفأ عم نآلا اكريمأ لماعتت فيك ظحالن

 ناونع تحت اهب موقت يتلا رزاجما ىلع ضارتعا يأ دجن نأ تود: نما هللا يف ةكسااهل بان

 .كلذ ىلإ امو أطخلا

 نأ كم ال اننأل انكر ما تعد ةيفارعلا ةضراعملا نع لئانضفلا هذه نأ روبصتأ ىلإ
 يف تايطارقوميدلا لك طقست ىربك ةلودب ةناعتسالا ربع يطارقوميد ماظن يأ ققحن

 مادص نع ًاعافد سميل

 يقارعلا بعشلا ةدارإ ّدضو نيسح مادص ماظن نع اعافد ىوتفلا هذه ربتعا ضعبلا
 ؟ةريبغتل

 برحلا نأل يقارعلا بعشلا برض ميرحت نع تثدحت «ىوتفلا هذه يف تئدحت امدنع
 ف كدعب انيك كيلا اذهل ةيعحستلا ةيتبلا نيت رشكلا مدت كعوتم ةقازعلا: نع: ةيكزومألا
 ؟رفارزلا يسشلا برص ناع نويظر اغلا ءالوع فارين رهف وحرر ةقيرطب ةناهيناكفأ
 ةفاحصلا ىوتسم ىلع يفاحصو يعاذإ ةييدتجا ند رتكأ ىف علق قنإ مث ؛لاؤس اذه
 لكب لمعي نأ ينارغلا بعشلا نم بلطن اننإو «قارعلا ماظن دض اننإ «ةيبرعلاو ةيملاعلا

 هنأ ىوتف تردصأ ندنأ نح «ماقتلا دك طاعسإ ليوم يف هنعر هادكوو نأو هاوق

 كلذلو «يقارعلا ماظنلا طاقسإ ليبس يف نييناملعلا عم اونواعتي نأ نييمالسإلل زوجي

 ؟يقارعلا بعشلا دض اهنأو يقارعلا ماظنلل دييأت اهنأ ىوتفلا هذه لمحت نأ نكمي فيك
 يأ دض اننأ اولاق نيذلا نيضراعملا نم ريثكلا هب حرص ام وه ىوتفلا يف هتركذ ام نأ

 ذيفنت ربع وأ ةيسامولبيدلا لئاسولا ربع ماظنلا رييغت ديرنو «قارعلا دض يركسع لمع
 يذلا قطنملا وه ىوتفلا هب يحوت يذلا قطنملا ءكلذ ىلإ امو نمألا سلجم طورش



 نقيا سدقملاو سندملا

 ؟يقارعلا ماظنلا دييأتل ىوتفلا هذه نوكت فيكف «نوضراعملا هب ثدحتي

 نباو ميكحلا رقاب دمحم ديسلا قيقش ةش ميكحلا يداه ديسلا هر و1

 ؟نطنشاو راز يذلا ةيقارعلا ةضراعملا دفو نمض ,كتلاخ
 نأو «عفنت مل ماظنلا طاقسإل تسروم يتلا بيلاسألا للك نأ ميكحلا يملا ساو
 يه اكريمأ نأ ىري كلذلو «جراخلا يفو لخادلا يف ًادرشم ًابعش حبصأ يقارعلا بعشلا
 كلذلو ءتيوكلا برح دعب ةيبعشلا ةضافتنالا تكرحت امدنع يقارعلا ماظنلا تمح يتلا

 ىلع روثي امدنع يقارعلا بعشلا يمحت نأ اكريمأ نم بلطلا وه ةضراعملا هذه قطنم نإف

 هتضافتناب موقي امدنع يقارعلا بعشلا يمحت نأ اكريمأ ىلع نأ نوملكتي مهنإ .همكاح
 .كلذ ققحتي فيك يردأ الو «ةيبعشلا

 ديرت ةلود لب «ةيريخ ةيعمج تسيل يهف ءاكريمأب قثن ال اننأل قطنملا اذه عم ٍفلتخن اننإ
 لورتب لك رداصت نأ ساسأ ىلع لمعتو «ةقطنملا لورتب ىلع ةقلطم ةرطيس رطيست نأ
 يجيتارتسالا عقوملا نم ديفتست نأ ديرت اهنأ ىتح ء.هقاوسأ لكو هتارامثتسا لكو قارعلا
 نأ ةلكشملا .ىرخأبو ةقيرطب ةيبرعو ةيمالسإ ةلود نم رثكأ رصاحي نأ نكمي يذلا قارعلل

 قفألا ىلإ نورظني الو ةيوازلا يف نوقرغتسي مهلعجت سانلا ضعب اهشيعي يتلا ةمزألا
 ليصافت نم ليصفت درجم ةريغصلا اياوزلا هذه ربتعت يتلا ةيسايسلا ةلأسملا يف عساولا
 .ةريبكلا ةيرابكتسالا ةطخلا

 قارعلا برض دض ناريإ
 ةضراعملا نأ ًاصوصخو .ةلأسملا هذه نم ىناريإلا فقوملا لوح تالؤاست كانه ©

 - ؟ناريإ يف دوجوم اهمظعم وأ ةيقارعلا
 يف ايلعلا ةدايقلا نع ردص ام لك نأ «نييناريإلا نييسامولبيدلا نيلوؤسملا ضعب ينئثدح
 بعش مكنأ رابتعاب «مكتيرح اوذخ را رع ا ل ا

 .مكتايلوؤسم اولمحتت نأ مكيلع لب ءًائيش مكيلع ضرفن ال نحنو «ضراعمو رئاث يقارع
 ام هو لا اجبار ديس حدا تارت ع نم ةناهلك اسحب
 لبق ةيجراخلا ريزو اهنع ربع دقف «ةيناريإلا ةسايسلا امأ .اهيلع قفتم ريغ ةلأسملا نأ ىلع لدي

 .يدوعسلا ةيجراخلا ريزو عم هنع ثدحت ام اذهو «قارعلا برض دض اننأ هلوقب نيموي



 م ةيكريمألا ةقرحملا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 ؟ريربتلا اذهب تعنتقا له هب

 .عانتقالا نع ثيدحلا يف ةيسامولبيد كانهو ةركفلا قمع يف عانتقا كانه

 نيعورشم نيب قرفلا
 دعب جيلخلا برح يف ةدحتملا تايالولا كراش ةيبرعلا لودلا نم ًاريبك ًاددع نكل ©

 ؟تيوكلل قارعلا لالتحا

 «تيوكلا هلالتحا دنع برحلا عورشمو نآلا قارعلا دض برحلا عورشم نيب قرف كانه
 ماظن ىلع ىدتعا ًايبرع ًاماظن نأ ةرئاد يف ةعوضوم تناك تيوكلا لالتحا ةلأسم نأل
 اولخد نيذلا برعلا نإف «ءكلذل «ةيبرع ةلود ىلع تدتعا ةيبرع ةلود نأ وأ ءرخآ ىبرع

 دنع ةيبرعاةلودك :تيوكلا ةدئاسع قاطب ىف مهما نوريعر اوناك هقارعلا كح ارح
 ةلود يأ أدبت امدنع «ىبرعلا نزاوتلا كبري اذه نأ ساسأ ىلع ؛ىرخأ ةيبرع ةلود ناودع

 تاقالعلا يف ىضوف ىلإ يدؤي ام ءىرخأب وأ ةجحب اهيلإ رخآ يبرع دلب مضب ةيبرع
 لالتحا نم يبرع دلب ريرحت وه بولطملا نأ رابتعاب ةلأسملل رربم كانه ؛كلذل .ةيبرعلا
 نأ نآلا ةلاسلل «نياكألا ذه ع ةطورظم تبل هلاشلاف هلال اقأ خا "قرع ةلن
 ىلع ةيلود تارربم كانه نوكت نأ نود نم يبرع دلب ىلع برحلا نلعت نأ ديرت اكريمأ
 نأ اد كيلا قم نأل  نضرفلا يدع ةذق نهانا سرت ام كودلا ةرتاعلا ناسا
 ام وأ يرصملا وأ يروسلا ماظنلا طاقسإ حرط يف يقارعلا ماظنلا طاقسإ دعب اكريمأ قلطنت
 اكريمأ ةدئاسم نإف كلذل .كاذ وأ ماظنلا اذه نع ىضرت ال اهنأ ساسأ ىلع ؛كلذ هباش

 ريغو ةيبرعلا لودلا رارقتسا ىوتسم ىلع ةريطخ جئاتن ىلإ يدؤت قارعلا دض برحلا يف
 كاذ وأ ماظنلا اذه طاقسإل ةيعرشلا اهسفنل ىطعت ةديدجلا ةيكريمألا ةطخلاف «ةيبرعلا
 .ةيركسع ةقيرطب

 ناتسناغفأو قارعلا نيب تاقورف
 «تايفوسملا دض اك ريمأ ةعينص ناك ناتسناغفأ ىف («نابلاط» ماظن نإ لوقي نم كانه ©

 عنمي اذامف ءاكريمأل دحاو مقرلا ودعلا «نابلاط» تلّوحت تايفوسلا باحسنا عمو
 ؟اهدض بلقنت مث «يقارعلا ماظنلا طاقسإل اكريمأب ةيقارعلا ةضراعملا نيعتست نأ

 هّوشي هنأل «نابلاط ماظن دض اننإ انلق نحن .ةلأسملا سردن نأ اندرأ ام اذإ ريبك قرف كانه
 نأ قر امك «يناغفألا بعشلا ىدل ةيناسنإلا يناعملا لك طقسي نأ عاطتساو «مالسإلا

 ميوقت نم هارن ام يف ةموسحم ةلأسم هذه .هلوح نم ةقطنملاو هبعش كبرأ يقارعلا ماظنلا



 مو سدقملاو سندملا

 نوداغلا ةفيرط يلع اهناعل نأ نمرابل ةينالا لكلا ةلأسملا نكلو ؛كانه وأ انه ماظنلا

 ع ًاعاقد ةيكريمألا رظنلا ةهجو نم تناك ناتستاغفأ ع :برثلا ةلأس:نأ ؛يلودلا
 ةيناغفألا ةموكحلا تمهتاو ربمتبس ١١ ثادحأ يف «(ةدعاقلا» تمهتا اهنأ رابتعاب سفنلا
 ناتسناغفأ ماظن نأ ةلأسملاف كلذل ؛نييباهرإلا ءالؤه يوؤت اهنأب نابلاط اهيلع فرشت يتلا

 يتلا ةجحلا يه كلتو «ةدعاقلل ًاكراشمو ةدحتملا تايالولا ىلع ًايدتعم ًاماظن حبصأ
 دض برحلا يف لوحخدلاو اهتدعاسم ىلع قفاوي ىتح يسلطألا فلحلل اخ ريما اهتمدق

 ةلود يأ نإ) :لوقت يتلا يسلطألا فلحلا ماظن نم ةسماخلا ةداملا ىلإ ًادانتسا «ناتسناغفأ
 ةلأسملا هذه .«اهدعاسي نأ هبجاو نم وأ فلحلا قح نمف ءاهيلع ىدتعي فلحلا لود نم

 ىلإ ءاسأو ءىيس نابلاط ماظن نأ تسيل ةلأسملا .ىلودلا نوناقلا لخاد كرحتت تناك
 ب 1 ثادحأ نع لوؤسملا وه نابلاط ماظن نأ ةلأسملا لب ؛هربيغت نم دب الو هبعش
 رامدلا ةحلسأ ةلأسم كانه ؟ةلأسملا يه امف قارعلا ىلإ ةبسنلاب انآ نفاس رع لكش يف

 كانه داش طورشو اطورش هقارعلاو ةدحتلا مألا نيب نآلا لدج عيطوم عنو لماشلا

 نويانقلا ساس ىلع سمانا اهذعي ىف" ةيعقلا:سرادقا نأ اندرأ اذإ ةلأسملا ىف قرف
 ١ ْ نييلودلا

 هب ليكنتلا لعفب لعفب ءًأارجهم حبصأ يذلا هبعش عم هيطاعتو يقارعلا ماظنلا ةيضق كانه 9
 ؟ةعيشلا ءاملعلا اميس الو

 وأ ةلكشملا لحن نأ تسيل ةيضقلاف ةلكشم هجاون نأ ديرن امدنع هنإ تلق .حيحص اذه

 ربع ةلكشم فلأ كهجاوتل ةلكشم لحت امبر كنأل ءاهلح ةيلآ يه ام نكلو ءاهلحن ال
 ةيكريمألا برحلا لالخ نم نمألاب عتمتي فوس يقارعلا بعشلا له :لاؤسلاو .لحلا

 ةينبلا رمدي ال عيرس لكش يف متت فوس قارعلا ىلع ةيكريمألا برحلا لهو ؟قارعلا ىلع
 ثيدحلا يرجي يذلا ويرانيسلا نأ هيف فرعن يذلا تقولا ىف «ىقارعلا بعشلل ةيتحتلا

 نيا رتبجا نمي نق نأ درع دال اك ريق هنأ ةظحتل ب فارعلا لع هيك نيمألا توسل ف
 اذإ اكريمأ ريثت لهو ؟هنوؤش بترت نأ عيطتست ىتح هل لالتحا ةلمح يفو «قارعلا يف

 كانه ؟ناتسناغفأ ىف تناك ىتلا ةيلهألا برحلا ىه امك ًامامت ةيلهأ ًابرح ماظنلا تطقسأ
 ولا انج ثقل درت هيلا ةقرمألا ندا لوخ ءاههعنألا كامالع نب ربك
 عقاولا نوكي نأ ئكحأو نقب اهولخو ةينانبللا ةقيرطلا ىلع تسيل ةيضاقلا لبقتمملا

 :لوقي يذلا فورعملا رعشلا تيب عقاو وه نآلا

 ناحلاو ةفدمرلا نمروس حتا“ ٠ ةفيرت سف عع يبسعسلا



 مسا ةيكريمألا ةقرحلا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 :تلق انأو «(ةنوخسلاب ىضري توم لومار» :لوقي الثم نووري نييقارعلا ةوخالا ضعب
 .(ةدعملا ناطرسب ىضريف ةئرلا ناطرسب توم لومار»

 اهتاديدهت ذفنت اكريمأ

 تلصح ةنسلا هذه لالخ ,ربمتبس ١١ ثادحأل ىلوألا ىركذلا نم برتقن 0-3

 اوتاب ًالامجإ نيملسملاو برعلا نأ زرابلاو «ةقطنملاو ملاعلا يف ًادج ةريبك تاروطت
 ؟مهنع ةمهتلا هده عنرارخ راع عرعر «باهرإلاب نيمهتم

 نمدرسعس 3 كادحأ :تاعمنا اهنأ «ةيلاط اهقرادإ ةنمايس نم اكرم ةلكشم زعل

 دي هل وأ لطلا ايناس وص راب ىداانع قيس ايناوت ل2 كمن حا

 دينعتت مل اهمكرذم ىف رتوتلا ةراثإ ىلع لكعتل ءاهتاقاش نم ىفحت ارياف تيعف لعدب
 يدل عم اهيلماغتاو ىف ةينوناقلا فارعألا تزواجت ةرادإلا هذه نأ ىتح .يسايسلا اهططخم

 يأ وأ ةمكاحم نود نم ةليوط ةدم اوقبيل مهنع تظفحت وأ «ةمهتلا هذه ريثأت تحت مهتلقتعا

 لودلا لك عضخت نأ لجأ نم باهرإل ا دض برحلا راعش حرطت تأدب مث «ةينوناق قوقح

 ةراثإ ىلع تلمع ثيحب ءًينمأو ًايداصتقا ؛ةيكريمألا ةسايسلا عقاوم ضعب نع ظفحتت دق يتلا
 اميس الو ةيسايسلا طوطخلا ضعب يف اكريمأ عم فلتخي امبر ملاعلا يف ناكم لك يف قلقلا

 روحم يف لودلا ضعب عضتل رشلاو ريخلا نع ثدحتت تادبو «نيملسملاو برعلا نم ناك اذإ

 .ةيدجلا ىلع ثعبت امث رثكا ككححضلا ىلع ثعبت ةجذاس ةقيرطب ءرشلا

 اهنلاع هكرتلا ييعتساو +: كاوا هلال قسد ترد فكما سبك مسالا ءاذاكشو
 اهنأ ساسأ ىلع يشحو لكشب ةينيطسلفلا ةلأسملا برض يف ليئارسإ عم يجيتارتسإلا

 ًابرح نيينيطسلفلا ىلع ةيليئارسإلا برحلا نوكتل باهرإلا ةرئاد يف ةلأسملا هذه تعضو
 :نيرع دلي ننترتكأ ىلإ نيعطتسلالا ناغ تركلا طوس عدنا قير ءباعرألا هش
 لدلص نبت تحست اهنأ تك انهي ادظحتلو :ةيئاهرإلا تتاننطتملا دهان انهنأ زاجسعاب

 كلذل رربم يأ مدقت نأ نود نم «قارعلا برضل ملاعلا ىلع يتوربجلا يدايقلا ناوفنعلا

 نوريثكلا دجي امبر يذلا ماظنلا ةعيبط نع رظنلا عطقب سكش 1: ا تاور هتقالاعب رف

 .ًاليوط اتقو اهكبري امبرو «ةقطنملا كبرأ يذلا ماظنلا هنأ مهريغو قارعلا ناريج نم

 ةيلودلا :تافالعلا ىف اديدع اعد ىواهسصرت ةلاثلا هذع ىف ةيكرمألا ةةتايجلا قكل



 6 سدقملاو سندلملا

 ريثت نأ تعاطتسا اكريمأ نإ .يعرش ريغ ماظن هنأ رابتعاب ءاهماظن ريغت نأ ديرت اهنأل
 لك ذيفنت ربع ءايسايسو ًاينمأو ًايداصتقا ىضوفلا هذه نم ديفتستل ملاعلا يف ىضوفلا
 .ةيسايسلا اهتاططخم

 اكريمأ اومدخي نأ اوعاطتسا ربمعبس ١١ ثادحأب اوماق نيذلا نإ لوقأ تنك كلذل

 هذه ىلع لوصحلل تارايلملا تائم تعفد اهنأ ولو ءاهخيرات لك يف اهب ملحت مل ةمدخ

 هذهب تماق يتلا ةهجلا نع رظنلا عطقب «ءكلذ ىلإ تلصو امل اهتسايس ذيفنت يف جئاتنلا

 ىف تعضو ةيفخ تاهج اهنأ مأ ءاكريمأ لوقت امك ةيمالسإ تاهج ىه له «لامعألا
 نخانوا لكشف يقل رئاذلا

 ىرقألا ليئارسإ
 امهو ءرصمو ةيدوعسلا رطش اهراظنأ تهجو ةدحتملا تايالوملا ؛قارعملا ىلإ ةفاضإ

 ؟نيتلودلا نيتاه ىلع ةيكريمألا طوغضلا ىلإ رظنت فيك ءاهل ناتفيلح
  يكريمألا فلاحتلا ربع «يجيتارتسالا ىوتسملا ىلع ةيكريسألا ةسايسلا نأ روصتأ

 نأ بولطملا .ليئارسإ مامأ ةيوق نوكت نأ ةيبرع ةلود أل داري أل هنأ اهدافك ؛يليئارسإلا

 اكريمأ ةوقب طبترت ليئارسإ ةوق نأل ءأيداصتقاو ًايسايسو ًايركسع ىوقألا ليئارسإ نوكت

 امك «ةقطنملا يف يدايقلا رصم رود عجري نأ ىلع قفاوت ال اكريمأ نإف اذهلو مةياللا ف

 يف ةيسايسلا نوؤشلا ضعب يف لقتسملا رارقلا ةيدوعسلل نوكي نأ ىلع قفاوت ال اهنأ

 ةلأسملا 5 اك ريما ةديبرت يذلا خوضرلا اخضرت مل رصمو اهنأ اميس الو «ةقطنملا

 ىلإ ةفاضإلاب «قارعلا ىلع برحلا عم  نلعلا يف لقألا ىلع - ابواجتت ملو «ةينيطسلفلا
 يف عولضلاب مهمهتت نم نيريثكلا نأ يه «ةيدوعسلا ىلإ ةبسنلاب ةلكشم يناعت اكريمأ نأ

 بعشلا دارفأ نم ًاريثك نأ يه «ىرخأ ةظحالم عم «نويدوعس مه ربمتبس ١١ ثادحأ
 هلال وكن ذل نق ةندآل نب ةناسأ نوويلي « كتاقرلخلا لطي بيل قةوعسلا
 لكك ؛«يدوعسلا بعشلا هلمحي يذلا هركلا نوكي دق نكلو «ندال نب ةيصوصخ
 ةيمالعإلا ةلمحلا نيب حجرأتي يذلا يكريمألا كولسلا نإف كلذل .اكريمأل ةيبرعلا بوعشلا

 لثم ءرصم ىلع طوغضلا ضعبو ؛ىرخأ ةهج نم نيلوؤسملا تاحيرصت ضعبو «ةهج نم
 ىلع طغضلا هنم بولطملا نوكي امبر ءكلذ ىلإ امو ميهاربإ نيدلا دعس ةمكاحم ةيضق

 ةينيطسلفلا ةلأسملا ىف ةنلعملاو ةيعقاولا امهفقاوم ضعب نع الزانتت ىك رصمو ةيدوعسلا

 ١ .ىرخأ لئاسم يف امبرو «ةيقارعلا ةلأسملا يفو



 ممم ةيكريمألا ةقرحلا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 ةيجيتارتسالا نأل «يسايسلا ىوتسملا ىلع ىتح ةيبرعلا لودلا لك فاعضإ وه بولطملا

 يتلا ةينانبللاو ةينيطسلفلا تامظنملا عضو لعلو .يوق برعلا يف نركي الأ يه ةيكريمألا
 يل تاما هذه نأ رابتعاب «كلذب يحوي ليل ردم تنم :نطرألا ويوبع لجأ نه سعت

 ؛ليئارسإ مامأ ةوقلا نم ًامجح اهسفنل يطعت «ليئارسإ دض داهجلا ةعياتما يلع اهرارصإ
 ةكرح ىلع تبترت يتلا ةيسايسلاو ةيمألا ١ جئاتنلا نم ةريخألا خرصت امدنع 227

 ةكرح عنمل نآلا هب موقت ام وأ «نانبل نم ةميزهب اهباحسنا اميس الو تامظنملا هذه

 بصنو ؛«؛ ماع قطانم يف تايلمع ذيفنت نم ىصقألا بئاتكو داهجلاو سامح

 «يبرعلاو ينانبللاو ينيطسلفلا عقاولا يف ةوق عقاوم كانه نأ ينعي ام « «نوتقطنملا نيب زجاح

 .ىوقألا يه ليئارسإ نوكتل ةوقلا عقاوم لك طقست نأ بولطملاو

 ,هاجتالا اذه ىف اهططخ كرحتت «اهتاءاوتلا لكو اهتاديقعت لكب ةيكريمألا ةسايسلا نإ

 ءاهتقادص عم نمألاب هيف نورعشي ىوتسم يف ءاقدصأ اهل سيل اكريمأ نأ فرعن نحنو
 .(ةلتاق اك ريمأ عم ةقادصلا نكلو (ةبعتم اك ريما عم ةوادعلا» :لوقي فيرط لثم كانهو

 ١١ ذنم مهتكرحو ءاكريمأ ىضر بسك ىلع نوقباستي برعلا نإف ءككلذ مغر ©
 01 00 ؟لعفلا در ىلع رصتقت ربمتبس

 عضاخ ةمظنالا بلغا نأ اصوصحخ «يمالسإلاو يبرعلا عقاولا يف يعيبط فعض كانه

 تءاج الو «يماامإلا رمتؤملا ةمظنمو ةيبرعلا ةعماجلا نيلإ ةفاضإ ةيكا ريما ةنساتيمل

 ريشا هاج انه فحسماو .فعضلاو طوقسلاو طابحإلا ناك ربمتبس ١١ ثادحأ

 :هيف لوقي يبنتملل

 ماليإ تيم حرجلام هيلع ناوهلا لهسي نهي نم

 ةيروس ىلع طغض ةليسو
 نانبل يف ضعبلاو ةيروس ةبساحمب يكريمألا سرغنوكلا مامأ نوناق عورشم كانه ©

 ؟نوناقلا اذه ديؤي
 عجشت دق تناك نإو «ةيكريمألا ةرادإلا هيلإ حاترت الأ ضرتفي يذلا رارقلا اذه نأ روصتأ
 ةلأسملا .ًاعم نانبلو ةيروس ىلع طغضلا لئاسو نم ةليسو وه «هيف كرحتي يذلا خانملا
 عوضوملا لصتي ام رادقمب اكريمأ اهديرت يتلا بلاطملا ققحت مل ةيروس نأ تسيل

 «قارعلا معدو نيينيطسلفلا معد ربعو ,لاجملا اذه يف ةينانبللاو ةينيطسلفلا تامظنملاب



 ول سدقملاو سندملا

 رود نأل 08 8 ل ل نيذلا نتانيا نكلو

 ا

 ؟رودلا اذهل ةينانبل ةطراعم كانه نكلو ©
 نوربتعيو 01 مهتاوصأ نوبحي نانبل يف .ةينوصلا ةضراعملا ةضراعملا هذه يمسأ يتنإ

 اذه ةمدخلل زئارغلا ةراثإ نكمي فيكو «ًايلاع توصلا نوكي نأ ةيفيك يف وه ناوفنعلا نأ

 .توصلا

 ل بيذشت ىلإ جات ةقالعلا هذه 0 2

 ها ابين رتب 0 اا م ا كانه 0

 ةيروس نوكبري دق ؛ةيروس ءاقدصأ نم ىتح نيينانبللا ضعب نأ ةظحالم عم «نانبل يف
 مهيطعت ةيروس نأ نيرخالل ءاحيإلاب نانبل يف اودسفي نأ نولواحي مهنال ءاعم نانبلو

 .ةيروس مسأب داسفإلا نم

 ناسرخلاو ناشرطلا راوح

 ؟ةلأسملا هذه ىلإ رظنت فيك ءراوح ة ةجورمه نانبل يف مايألا هذه شيعت 8

 ناسغ»ل ناسرخلا راوح وه ًاديدج ًاريزشت مويلا تأرقو «ناسرطلا داوخل نع فردا تنك

 ةينهذ ىلإ ج جاتحي راوحلا نأل (ةجيتن يأ ىلإ يدؤي راوحلا اذه نأ دقتعأ ال .«ينيوت

 ؛رخآلا قيرفلا هاجتا يف ة ةوطخ مدقتي نأل كانهو انه رواخلا هع نأ يهو «ةيراوح

 مهنكامأ يف ءاقبلا ةدارإ نوشيعي راوجلا خ خيرات لك يف نيرواحتللا نأ يه ةلأسملا نكلو

 .رخآلا فرطلا مدقتي نأ ىلع

 ؟مكحلا ناكرأ نيب بولق لسغ ةيلمع راوحلا قبس د
 نارا الو قيما راريقأال يس مان نك ترابكلا تالك كانع اممادأ لوقا كيفك
 ىقبيل ؛«تاسسؤملل ةتباثلا طوطخلا ىف لودلا يه امك ةلود نوكي الأ نانبلل بولطملا



 3" ةيكريمألا ةقرحلا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 ًازمر صخش لك نوكيل ؛ةيناصخشلا جتنت نأ تعاطتسا ةيفئاطلا .صاخشأ ةلأسم
 سانلا وعدي انهو .ةفئاطلل ةبساحم هتسايس لك ىلع هتبساحم نوكت ثيحب ؛هتفئاطل
 تسيل نآلا ةلكشملا ءكلذ هباش ام وأ شدخ دق ةفئاطلا زمر نال رومألا مئاظعو روبغلاب
 نانبل ىف نوكت دق .هتفئاط دحاو لك رداصي امدنع ؛ةيناصخشلا نكلو ةيفئاطلا
 ةيطارقوميد كاته تسيل نأ ظحالن اننكلو «ماعلا وجلا يف «حطسلا ىلع ةيلكش ةيطارقوميد
 .ةفئاط لك لخاد

 ؟نانبل يف ةيحورلا تايعجرملا وأ نيدلا لاجر رود لوح ًالاؤس حرطي اذه 8
 .نانبل يف يفئاطلا ماظنلل يحورلا روكيدلا وه ةيحورلا تايعجرملا ىمسي ام

 رظنت فيك الود رايلم م.لا زواجت ًانيدو ةقناخ ةيداصتقا 0 يناعي نانبللا 9 ( ]1

 ؟لاخا اذه يف يريرحلا قيفر سيئرلا اهجهتني يتلا ةسايسلا ىلإ

 يل ناك ةبيطلخ رح لرجل يتلا لئاسملا نم يه ةيداصتتالا ةلأسملا نأ روصتأ

 ةدايق يف يفئاطلا عيزوتلا انه« يه ةلكشملا نأل «فئاطلا ماظن لوقأ داو ؛مكحلا

 «ةلكشملا لح كلمت تايصخش كلت وأ ةفئاطلا هذه يف دجت ال دق كنأ ينعي تاسسؤملا

 ال امدنع ءكلذل .ناك امم عدبأ ناكمإلا يف سيل نأل كاذ وأ اذهب لبقت نأ ضورفملاو

 هةر ةيروهمجلا يار ءارزولا ةسائر ىف ىنأت نأ كدكمي «ىفئاط ماظن كانه نوكي

 نكلو ؛ةلكشمللا لح يف ةءافكلا نولثمي نيذلا صاخشألاب ءءارزولا وأ يباينلا سلجم
 نأل «لخادلا نم مكحي ال ناتبلو نييتعم ًاصاخشأ ضرفي يفئاطلا ماظنلا نأ يه ةلأسملا

 نم بيبللاو .نيينانبللا ةدارإب نولصي ال تاسسؤملا يف نييدايقك نانبل ىلإ نوتأي نيذلا
 .مهفي ةراشإلا

 ؟نانبل بودج يف عضولا ىلإ رظنت فيك ا
 ىئاهن لح كانه سيل .ةينيطسلفلا ةلأسملا لح ىتح ةلجؤملا ةلكشملا وه بونجلا نأ دقتعأ
 لك يفي نأ ضروف ةيلوتللا دايما ةيعللا نآل يقطر هع قي فرس «بوتعلا
 .هناكم ءىش





 ضشل

 ملاعلا يف ربكألا رشلا لْئمت اكريمأ

 ًارظن ءأينغ نوكي ًامئاد هللا لضف نيسح دمحم دّيسلا ريبكلا عجرملا عم راوحلا
 ثادحألل ةبقاث ةيؤرو عساو داهتجاو قيمع ملع نم (دّيسلا» هب عتمتي ام

 .اهجئاتنو

 ًاصوصخ «حوتفملا راوحلا اذه يف «ءاوللا» ةلئسأ عيمج نع ةباجإلا يف دّدرتي مل
 يتلا ٠٠١١ لوليأ ١١ثادحأ ىلع ماع رورم عم بسانت هعم راوحلا دعوم نأ
 «(كرويوين يف يملاعلا ةراجتلا زكرم ىنبم» اكريمأ يف يراجت عقوم مهأ تبرض

 نوغاتنبلا رقم» :ملاعلا يف ةلود ىوقأو ربكأل يركسعلا رارقلا عقوم تبرض امك
 ضيبألا تيبلا» يكريمألا يسايسلا رارقلا عقوم برضت نأ تداكو ««نطنشاو يف

 راشا يذلا ,«دّيسلا» عم راوحلا ىلع اهتايعادت تضرف ةبسانملا هذه «(نطنشاو يف

 قمع طقسأو ؛ميمصلا يف ملاعلا يف ةلود ىوقأ باصأ» هنأل هزيامتو ثدحلا ىلإ
 اهنأ رّوصتت اكريمأ تناك امدعب» كلذو ؛«لخادلا يف نمألاب يكريمألا ساسحإلا
 اهتزهجأ مغر لوليأ ١١ يف اهنمأب اذإو «ملاعلا ىلع قلقلا عّروت نأ عيطتست
 .(ةيجيتارتسالا عقاوملا مهأ يف باصُي

 .ها١ 477 بجر ” قفاوملا م١٠٠١” لوليأ ؟ نينثإلا .«ءاوللا» ةديرج



 دوقت اهمالعإب اكريمأ» :هتحامس لاق نيملسملاو برعلا ىلع اهبرح لوحو
 عقاوملا عيمج تربتعا ندال نب نيد ببسبو «مماسرلا كن ةيبرغلا بوعشلا

 ا : تابوقع تضرفو دنهلا عم نواعتت اكريمأ»و ««افده ةيمالسإلا

 يأل ةريبك ةوق يطعت نأ ضفرت اهنأل 0-0 ةيوونلا ةلبنقلا ىلع تظفحتو
 .(ةيمالسإ ةلود

 ىلع لوصحلل تلمع ناتسناغفأ يف اكريمأ» :نإ لوقلا يف «دّيسلا» دّدرتي الو
 لوحو .«نواعتلا لصح اكريمأو ناريإ حلاصم تقتلا امدنعو «ةطيحنلا لودلا معد
 مهليوحت وأ ةرئاطلا باكر لتق ىلع لمعلا نأ ربتعن ال» :لاق تارئاطلا فطخ
 .«ايداهج المع ىملاعلا ةراجتلا زكرم ىف نيدجاوتملا سانلا برض وأ ةلبئق ىلإ

 هللا :لتطف هاكفلا لاق ةيعطسلللا ةيطقلا ىلع لولي ١١ كادحلا تايقات لزحم
 نأل ؛ةينيطسلفلا ةيضقلا يه لوليأ ١١ ثادحأ تايعادت نم ربكألا رّرضتملا»
 ةينيطسلفلا ةمواقملا هب موقت ام نأ ةيبرعلا لودلا ضعب ب ىدلو يلو م اك ر يمأ

 .«ًاباهرإ ربتعُي

 لالخ 0 ءابغب زّيمعت نآلا اكريمأ» :لاق ةيكر يمألا ةوقلا لبقتسم لوحو

 اهترطيس لامكتسال لمعت اكريمأ» :لاق قارعلا ىلع يكريمألا ناودعلا لوحو

 مكحتلو «نابايلاو ابوروأ قانخب ذخأتلو «ملاعلا لورتب ىلع رطيستل ةقطنملا ىلع
 (دّيسلا» ىريو .«ةيديدح ديب جيلخلا لودب مكحتتل يلاتلابو «ناريإ ىلع قوطلا

 لاؤ ان نكي -:نيكياس نأو :هميسقت لجأ نم تيل قارحلا ىلع برحلا» نأ
 امدعب يبرعلا نطولا ميسقت ىلإ ةجاحب تسيل ليئارسإ نور ليلود اضالقف
 ىلع ىتح اير مل ةعيشلا» نأ كك «(ةيبرعلا مونلا فرغ ىلإ تلخد

 ىلإ راشأو ««قارعلا ميسقت ساسأ ىلع ةلود مهل نوكت نأ يف مهولا ىوتسم
 اهبرحو «ملاعلا يف َرشلا لّثَمت اكريمأ» :اكريمأ ةدعاسم ميرحتب ةقباسلا هاوتف

 ميرحتب اناوتف اًتلعأ كلذلو ءبعشلا ىلع برح ىلإ لّوحتتس قارعلا ىلع
 .«كلذ نم اهنيكمت



 معو ةيكريمألا ةقرحما يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 ىتح ىمالسإ وأ ىبرع دلب يف اكريمأ لحتدت ىلع قفاوي الو هنأ (دّيسلا» نلعأو
 :راوحلا يف ءاجو .(«ماظنلا طاقسإ ىوتسم ىلع ول

 لوليأ ١ ١ثادحأ تايعادت
 هللا لضف نيسح دمحم ديسلا أرقي فيك ,لوليأ ١ ثادحأ ىلع ماع ىضم دعب 5

 ؟يميلقإلاو يلودلا نيديعصلا ىلع هتايعادتو ثدحلا
 اكريمأل حتف دق هلأ دج اننإف «ريبكلا ثدحلا اذه: تيقعأ يتلا تاروطتلا عباتن امدنع

 يفد 55 ربكأ باصأ هنأ ثدحلا اذه يف ةزّيمملا ةلأسملا نأل ءاهقافآ لكب ملاعلا باوبأ
 ساسحإلل قمع يأ طاقسإ لثم هنإ ثيحب «ميمصلا يف - لقألا ع ةلحرملا هذه

 عيطتست اننا روض تناك اكريمأ نأل ؛تاهجلا عيمج نم لخادلا يف ا يكريمألا
 نأ نود اهحلاصم دّدهت ةلود ل ةينمألا لكاشملا قلخت ثأو «ملاعلا ىلع قلقلا عزوت نأ

 يتلا ةينمألا ةلاحلا هذه ريثأت تحت نطاوملا يكريمألا شاع دقف اذهلو ءءوسب باصت

 يلحملا زاهجلا وأ «01.6 (هيإ يآ نتسز لا وهو .هملاجلا يف ربكألا يتارباخما زاهجلا اهكلمي
 اذإو ءريرح ىلع ماني نأب هيلإ ايحوأ امهنإ ثيحب «8.8.1 (يآ ىب : تفار كا وسو هي ظفرلل

 زكر م رفا تيححتا اهنإ يحب هردألا انمي كرما دق ةكرشلا ةلاسلاب

 تيبلا :يسايس زكرم ىوقأ ىلإ لصت نأ تداكو ءيركسع زكرم ىوقأو يداصتقا
 ْ .ةموسرم تناك يتلا ةطخلا بسح يكريمألا سرغنوكلا وأ ضيبألا

 ةلوقعماللا ةمدصلا لوليأ ١
 مادعنا لاح يف تشاع ةرادإلا اكريمأ نإ ةيادبلا يف انلق امك لوقن نأ عيطتسن انلعلو
 مكح نود نم تناك اهنإ ثيحب «ةعاس ةدم ءوضلا ةرئاد نع بايغ ةلاح يفو نزولا
 يكريمألا نادجولا يف ةلوقعماللا ةمدصلا لثم ثدحلا اذه نإ .ةهجاولا يف لقألا ىلع

 ةمدختلا ةحلسألا كلو ءتايؤعبلا لك ىلع ةيوقلا ةلودلا يهو  رعشت اك دم نادي

 يتلا يهو «ةوقلل ساسأ يأ كلمي ال يلخاد عضو يف شيعت اهنأ - ةيوونلاو ةروطنملا
 ال يتلا ةيطارقوميدلاو ةيرحلا ةلود اهنأب ملاعلا مامأ ةيناسنإلا اهتالضع ضرعتست تناك
 ؛نمألل ساسأ يأ طقست نأ تعاطتسا ةيرحلا هذه ّنأ فشتكت اهب اذإف «ملاعلا يف اهل ريظن

 .يكريمألا نمألا قمع ىلإ ذافنلا ليبس يف اهنولغتسي نيذلا لكل باوبألا تحت اهنأل

 تلا ةقيرطلاب- ةوقلا :نارفتع اد ةاوفنعلا اذه ديل كردض ةيكريذألا ةطخل تدي اذهلو



 4 سدقملاو سنئدملا

 امك  عاجشلا بلق اهل علخني يتلا ةبرضلا برضتل ةيركسعلا اهتالضع اهيف ضرعتست
 ىه ناتسناغفأ تناكو «ةلجعتسم ةيوق ةبرضب مايقلا ىلإ ةجاحب اكريمأ تناكو  نولوقي
 نم اهتحلسأ م دقن سا يك ؛ملاعلا يف ةلود فعضأ اهنأ رابتعاب ,ةحاسلا
 نيمتاقلا لمعت نأ عاطتسا ٍيكر يمألا مالعإلا نأ ةظحداي عب ,ةمواقم نود

 نذل رمق نأ اكريمأ تعاطتساو ءباوص وأ أطخ نإ ءاكريمأ يف ثدح ام ةيلوؤسم
 يف يه ةيبرغلا ةيركسعلا ةوقلا نأب يحوتل ؛برحلا هذه يف اهعم لخدي نأب يسلطألا

 .يف تلمع مث ؛تأدبو ءناك اذكهو .هريغو يسورلا داحتالا لبق نم دييأت عم ءاهتمدخ

 نأ لواحت يتلا اكريمأ لعج ام «تايرحلا نيناوق لك يف رظنلا ديعت نأ ىلع رخآلا بناجلا
 ةيلخادلا اهنيناوق يف ناسنإلا قوقح لكرت «ناسنإلا قوقح ىلإ اهتءاسإب ةلود نم رثكأ مجرت

 يف اكريمأ تلوحت اذكهو . مآ لمع يأ نع نييك يمألا ةياننحب ةعيرقا تحت اهلجرب

 .قوقحلا هذهل ًاكاهتنا اهيلع دزت مل نإ ثلاثلا ملاعلا لود نم ةلود ىلإ ةديدجلا اهنيناوق

 نأ ناسا نع ام اكريمأ تاذب في ةيتاذلا ةيكريمألا ةلايبللا+ ضقت ا فا اذه
 - ةديدجلا ةطخلا يف كلمت ثيحب ءاهيديب ملاعلا كسمتل ةبرضلا هذه نم ديفتست
 ناك الو .هتفاقث يف ىتحو هنمأو هتسايسو هداصتقا يف ؛ملاعلا يف دلب يأ يف لخدتلا

 عقاوملا تبقا اكريهأ نإف اهلي (ةدعاقلا) هميظنتو  ندال نب وهو - لوألا مهّنملا

 دض برحلا مساب مقارلا نيعقوم يأ يف هبرضت نأ نواح يذلا فدهلا يه ةيمالسإلا

 مأ ابوروأ يف ءاوس «دحأل حمست ملف « ءاهسفنل ةيكريمألا ةرادإلا تطاتحا دقو «باهرإلا
 هنأب تقدحت اكريمأ نإف اذه ءوض يفو .باهرإلا موهفم شقاني نأ «ثلاغلا ملاعلا يف

 نأ امإ» :ملاعلا مامأ اهتالضع ضرعتست تأدبو ءريّرش باهرإو رّيخ باهرإ كانه سيل
 !؟«اندض امإو انعم اونوكت

 كلتمي مل يتلا ةمدصلا هذه ريثأت تحت ىربكلا لودلا دوقت نأ اكريمأ تعاطتسا اذكهو
 ةعجافب باصُي باصم ٌّىأك ًامامت «ةيسفنلا اهتايعادت ىشاحتيل ءاهيلغ ضرتعي نأ دحأ
 تعاطتسا اذكهو «ةياعرلاو ناضتحالاو ةاساوملا بيلاسأ لك هيلإ اومدقيل سانلا ينأيو
 ةلود ةيأ فيوخت ىف ناونعلا اذه لغتستل ؛باهرإلا دض برحلا ناونع فظوت نأ اكريمأ
 مي اطقم كف رك باهرإلا اذه نو نزل ىلإنامو فوصلاو ايسووك وبك ةلزخبرأ ةيبرع
 اننأب» ثدحتت نأ تلواح نإو «مالسإلا ةهجاوم ىف ةيبرغلا بوعشلا دوقت نأ اهمالعإب
 ْ .«مالسإلا دض انسل



 "4 ةيكريمألا ةقرحما يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 ىئاضقلا قيقحتلا تعنم اكريمأ

 لهف «ةيوق ةبرض ىلإ ةجاحب تناك ناتسناغفأ ىلإ تبهذ امدنع اكريمأ نإ تلق طه
 ؟لوليأ ١١ ثادحأ نع ًالوؤسم سيل ةدعاقلا ميظنت نأ يف ككشت تنأ

 هذه سردي نأ يلود يئاضق قيقحت يأل حمست نل اكريمأ نإ ةيادبلا ذنم تلق دقل

 تايطعملاو قئاثولا قحالي يذلا درابلا لقعلاب كّرحتت ىتلا «ةيئاضقلا لئاسولاب ةلأسملا
 هذه نم ديفعنملا مهما ةذحيو :تايناكمإلا سردي هسفت كقولا يو: :ثادخألا للخيو
 نأب ةيئاضقلا تالامتحالا يف راثي دقف .ءاضقلا يف فراعتم وه ام لالخ نم ثادحألا
 ضعب نانا ديم ناك نإ (ةيئاضقلا تالامتحالا يف راثي دقو ,ديفتسملا يه ليئارسإ

 جهولا اذه تدقف ةرهجألا ةنوألا يف اكريمأ نأل «نوديفتسملا مه ةكاريمألا ةرادإلا روقص

 ا ؛ملاعلا يف عستت اهل ةضراعملا ةرئاد لعج ام «ملاعلا وحن كّرحتلا اهحنمي يذلا
 ناك هنأ كلذ ىنعمو ؛ىرخأ ةهج نم يسورلا داحتالاو ةهج نم كرحتي يبوروألا داحنالا

 مهتملا نأب ةيعوضوم ةيئاضق ةيلقعب مكحأ نأ عيطتسأ ال يننإف كلذل .ةمدص نم دب ال

 .مرجما وه اكريمأ لبق نم

 1 اكريمأ حلاصمو ايسور قيوطت
 ايسآ قرش بونج يف يكريمألا يركسعلا دوجولل ةيقيقحلا فادهألا تلّدبت له 5

 ناريإو نيصلا دودح ىلع ةيكريمألا تارغلا تتاب امدعب اميس ال «(ناتسناغفأ)

 ؟ناتسكابو
 تاروطلاو ضاداشألا طمس لارف الو هيفا هين ذأ قتلة انينأ نوما هلا انآ
 ةركلا لك ىلع ةيركسعلا اهدعاوق زكرت نأ لخآ جف ملاعلا يف :ةيسايسلا عئاقولاو

 ءايسآ بونج ةقطنمب قلعتي امل ةبسنلاب يكريمألا رادجلا يف ةرغث كانه تناكو .ةيضرألا
 ةوقلا عقاوم لك نم ايسور ديرجت ىلع لمعت يتايفوسلا داحتالا ظاوقتت ليم اك ريمأ نأل

 ام اذهو ءايسأ قرش ىلإ اهتقطنم نم دتمي يذلا طيحخملا يف ىربك ةلود اهلعجت يتلا
 داحتالا نع تلصفنا يتلا لودلا لك دعاستو رصانتو لزاغت اكريمأ تأدب امدنع هانظحال
 ءاكريمأ عم ةديج تاقالع ىلع لصحت نأ ىلإ ديدش قوت يف تناك يتلاو 5

 لعج ام ءاكريمأ اهل اهمدقت نأ نكمي يتلا ةيكريمألا تادعاسملا ىلع لوصحلا ىف
 ةيسايس دعارف اك رخال ةوكي ذأ ينط ؤنألا اذهو. ءاسوز ناصخ قلع. لمعت 0

 ىلإ هيلع روبعلل ةيويسالا رسجلا بصنت تأدب را نأ دقتعأ كلذلو .ةيداصتقاو ةينمأو

 نحنو .كلذ ىلإ امو ةيعيبطلا اهتاورث ىلع لوصحلا يفو ةقطنملا قيوطت يف اهحلاصم



 مع سدقملاو سندملا

 ىلع كلذ لالخ نم لطتل ناجيبرذأ ىلع طغضتو لخدتت اكريمأ تأدب فيك فرعن

 نيم لالا "قاسم ف لوألا ةرطقلا كادي ريبآ نأ وقعت" اذهل «نيوزق رحب ةلأسم

 ءوضلا ضعب كلمت تناك امبر «ناتسناغفأ هجاوت تناك يتلا ةيمألا لكءانتملا لعلو

 .كانه ًاليوط ءاقبللو ددمتلل رربم هل نوكيل ؛كانه يكر يمألا ةوسدلا نم قصللا

 ةكرتشم حلاصم اكريمأو ناريإ
 تافادهتسالا ةروطخخ نم دحلا ؛ناتسكابو ناريإ :نيتيمالسإلا نيتلودلل نكمي له

 اترهظأ نيتلودلا نيتاه نأ ةظحالم عم ءايسآ قرش بودنج ةقطنم يف ةيكريمألا

 تقولا يف ف ,يضاملا ماعلا لالخ ةيكريمألا تاوقلا عم اتنواعت لب ,ةنرم فقاوم

 ؟نواعتلا اذه تايباجيإل نطنشاو هيف تركنت يذلا

 يه ةيكريمألا ةسايسلا نأ يهو «ةيكريمألا ةسايسلا يف ةيسايس ةقيقح فرعن نأ انيلع
 وأ اهمامأ ةدوجوملا عئاقولا لالخ نم كرحتت اهنإ لب «ئدابم اهل تسيل ةيتامغارب ةسايس

 .ةيجيتارتسالاو ا يس رك نأ لواحتو ءاهقلخت يتلا عئاقولا

 ةطيحملا ةقطنملا لود نم اميس الو «يلود معد ىلإ ٍةجاحب تناك اكريمأ نأ فرعن نحن
 هذه اهحلاصم تقتلا دقو «نابلاط ىلعو (ةدعاقلا) ىلع اهبرح لامكتسال ناتسناغفأب
 تشاع دقو «ناتسناغفأ عم ةعساو ًادودح كلمت يتلا «ناريإل ةينمألا حلاصملا ضعبب
 تملا دتبلا وتعد ىلع ةيادبلا ذنم تلمع كلذلو «نابلاط ماظن عم ةداح ةينمأ لكاشم

 ىرخأب وأ ةقيرطب تقتلا يتلاو نّيعم مجحب اهحلاصم تسرد ءاذه ءوض يفو .يلامشلا

 ضفر يف ةيجيتارتسالا اهتسايس رّيغت مل ناريإ نكلو «لاجملا اذه يف اكريمأ حلاصم عم
 .ناريإ ىلع ةرطيسلا يف يكريمألا ذوفنلا

 عم نواعتلا مدع بجوتست ناريإ يف ةروثلل ةبسنلاب ةيئدبم ةيضق كانه نكلو
 ؟اكر يمأ

 فلاحتلا امه «نييناغفأ نيقيرف نيب ناك يلحم ا عقاولا ةعيبط بسحب ناتسناغفأ يف عارصلا
 ىه امنإو «ةيلاثم اياضق تسيل «ءسردت امدنع ةيئدبملا اياضقلا نإف كلذل .نابلاطو ىلامشلا
 ينمأ رطخل ةنيعم ةلحرم يف ًاضّرعم نوكت امدنع تنأف عقاولا رمألا يف كرحتت اياضق
 رطخلا اذه يدافت ساسأ ىلع لمعت نأ يعيبطلا نمف ةكلدمأ قيفع ىلإ هم ادع نيبك

 كلذل .لاجملا اذه يف هيلع تأ اهيا دوغ مث «ةلحرملا مجح هبلطتي يذلا ىوتسملاب



 مي ةيكريمألا ةقرحملا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 رومصتت' ان يه «يمالسإلا يفاقثلا موهفملا يف اههجاون يتلا ةلكشملا نأ كرذت نأ اًنيلَع
 ول ىتح ًالثم نّيعم يمالسإ قيرف عم فقن نأ انيلع نأ ي ىنعي «قلطملاب ةيمالسإلا نيوانعلا
 لولح يه ةيمالسإلا لولحلا نأ ىرث ًامئاد اننأ هيف معزن موهفم كانه .ةئاملاب ةئام انرمدت

 جامي كلو مارح مالسإلا يف بذكلاف «قلطلا ءاوهلا يف شيعت ةيلاثم تسيلو ةيعقاو

 يجنت يك ًابذاك هللاب فلحت نأ ؛هيلع نمؤم ةيامح وأ ةمألا ةيامح تفقوت اذإ ًالاللح

 يشيع ينل ةررعلا سردت نأ ةيمالسإ 0 ةيأل نكمي ءاذه ءوض يف نا رهف

 .ةملاس اهدعاوق

 رطخلا مجح لداعي ناريإ دودح ىلع نابملاطو ةدعاقلا هب موقت تناك ام له نكلو طه

 ؟اهدودح ىلع يكريمألا يركسعلا دوجولا هلثمي يذلا
 اهنكمي فيك ركفت ناريإ تناكو «ةلاحم ال مداق يكريمألا رطخلا نأب ناريإ ترعش دقل
 ىلع ةيملاعلا ةمجهلا هذه لالخ نم كردت تناك اهنأل ءايلحرم ولو هنم ففخت نأ
 كلت ىف دحأل لاجم ال ثيحب :لوقعماللا قاطن ىف تلخد ةلأسملا نأب ناتسناغفأ

 1 كلل نإ يوجع ريب نا طفوا هيلا

 ؟اكريمأ ىلإ ةيناريإ لئاسر نواعتلا اذه ربتعت الأ نكلو
 نحنف «جئاتنلا ىوتسم ىلع اياضقلا يف رظنت نأ كيلع نإف تاميدقتلا نع ثدحتت امدنع

 ,ةيناغفألا ةلأسملا لوح ناريإ عم ًانواعت ربتعا ام ضعبب تبخر يتلا اكريمأ نأ ظحالن
 ني :ناعيمناقاا ىف لعدت كادي ناوإ هاب ترمس انينأل تاررإ :دضتةسازكا قا كذو

 عقاولا ىلع اهترطيس معدت نأ ديرت ناريإ نأب ترعشو ءاهديؤي يذلا قيرفلا لالخ
 يذلا تقولا يف اذه «ناتسناغفال ةيداصتقالا تادعاسملا مدقت تيقب ثيح (يناغفالا

 اكريمأ نأ ىتح «تادعاسملا هذه لثم ميدقت نع اكريمأ عم ةفلاحتملا لودلا هيف تعنتما

 عم اهفطاعت تبحس دقف «كلذ قوفو ءاهددهت تادبو (رشلا روحم» يف ناريإ تعضو
 .ةيكلملا عججشت كن ادلب يمتاخ سيئرلا

 نأ هيندلمإ ةلرد ةنأل هيردخلا نار اهعموااك ريما نأ "كن اان ناك الات انآ
 ةيتافسكابلا ةيوودلا ةليدقلا ىلع ايناطفمت تناك اذنهنو ادع هريبك :ةزق اهيذل كوكي
 اهنم ناتسكاب اهترتشا يتلا تارئاطلا نع جرفت مل اهنأ ىتح «ناتسكابل تابوقعلا هيجوتو



 4 سدقملاو سندملا

 .. را ريظ ناعنكابل تبلق هنأ بك اييار اماددع هايظحلال ماده ايف تلقذو

 يهو «باهرإلاب ريمشك يف يررحتلا قيرفلا ماهتا ىلإ تلّوحتو دنهلا راب راقت تأدبو
 تداع «نييريمشكلا ريصم ريرقت قحب نمألا سلجم رارقب تفرتعا اهنأ ضورفملا نم يتلا

 «دنهلاو ناتسكابب اهتاقالع راطإ يف ةيكريمألا ةسايسلا نإ .نويباهرإ مهنأ مهنع ثدحتتل

 .اهشماوه نم ًأشماه ناتسكاب ءاقبإ عم اهتسايس ىلإ دنهلا بذجت نأ ديرت اهنأ يه

 (ةدعاقلا) ىلع ءاضقلل اكريمأ اهتداق يتلا برحلا ىلع ًابيرقت ماع يضم دعب
 نأ نودقتعت متلز ام له .ةرمتسم تلاز ام تاهجاوملا نأ عئاقولا دكؤت ,(نابلاط)و

 يركسعلا دوجولا هل ضّرعت يذلا هتاذ ريصملا هجاويس يكريمألا يركسعلا دوجولا
 ؟ةرفاوتم ةمواقملا تامّوقم لهو ؟يتايفوسلا

 ةينمأ  ةيسايس ىضوف كانه نأ فرعن نأ انيلع نكلو ؛مجحلا اذهب عيطولا نأب نوصتأ ال

 ام اذهو .ناتسناغفأ يف ةطلسلا ىلع عارصلا ىوتسم ىلع فلاحتلا لئاصف نيب ةيلخخا
 تاوقلا ةهجاومل ةينمالا ىضوفلا هذه نم ديفتست ةدعاقلا وأ نابلاطلا لولف لعج

 ام ىوقلا نيزاوم ةعيبط بسحب ثدحي نل .ىرخأب وأ ةقيرطب «ةيبوروألا وأ ةيكريمألا
 عم اوناك هلك برغلا اهعمو اكريمأ نأل ؛ناتسناغفأ يف يتايفوسلا داحتالل ثدح
 ديعدلا ةضايدتلد نويسراملا آلا: كد ل اهيرنو تاق وسلا دانألا شا عيدها
 وكي يلون نك نيمألا فوجترلا نأ وويل كلو .ةدلردلا ةوقلا هلق اعنا نكرومألا
 1 :نانسافأ قاع

 باهرإلا ةيضق
 ريبكلا ناونعلا لكشت ءًاباهرإ هيمست ام ىلع شوب ةرادإ اهتنلعأ يتلا برحلا
 ةكرحلا جهن نيب ةلصافلا دودحلا يه ام 50٠0١ لوليأ ١١ ثادحأ تايعادتل
 ىتح نوملسملا عطتسي مل اذالو ؟يفاقثو يسايس موهفمك باهرإلا نيبو ةيمالسإإلا
 جهن ثيح «يلودلا ديعصلا ىلع رخآلا ةبطاخم ىلع ةيقيقحلا ةردقلا داجيإ نآلا
 ؟لادتعالا سيلو دئاسلا وه نيركسعملا الك ىف فدطتلا

 اهب موقي يتلا رزاجما يف لثمعي يذلا عقاولا كانه ؛ةيمالسإلا تاكرحلا يف ناعقاو كانه
 يف (ةدعاقلا) ىلإ بسني ام ا نارا يف امك ةيمالسإلا ةكرحلا ىلع نيبوسحملا ضعب

 اهضعب نيب لصفت يتلا قورفلا نع رظنلا عطقب لامعألا هذه لثم نإ .لوليأ ١١ ثادحأ



 مم ةيكريمألا ةقرحا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 ىلع لمعلا نأ ربتعن ال اننأل ءاهعقاوم نم عقوم نم رثكأ يف ًايباهرإ ًالمع لثمت ءضعبلا
 ىف نيدجاوتملا سانلا برض وأ رايخ نود نم ةلبنق ىلإ مهليوحتو ةرئاطلا باكر لك لتق
 ةظحالم عم ًايداهج ًالمع لّثِي مهنايدأو مهتايسنج نع رظنلا عطقب يملاعلا ةراجتلا زكرم
 لافطألاو ءاسنلا لتق نأ امك .ثدحلا اذهل ةجيتنك يمالسإلا ملاعلا ىلع ةيبلسلا جئاتنلا
 ماللسألا ىلإ نوبسني نم ضعب ىلإ لمعلا اذه ةبسن: تناك اذإ:نيداوملاو:خويضلاو
 لّثمت اهنإف ءرئازجلا يف ضعبلا هب مهتي امك ةينمأ ةزهجأ لمع نم ةجتان نكت ٍملو ةحيحص
 .باهرإلا نوكي ام ىصقأب ًايباهرإ ًايشحو ًالمع

 امو نوينيطسلفلا هب موقي ام اذهو «ريرحتلا لجأ نم لاتقلا ةكرح عقاو وه يناثلا عقاولا
 تايرحل ًارداصمو ضرألل ًالتحم ًاودع هجاوي يذلا اذه «هتاذ يف نويريمشكلا هب موقي

 نيزاوملا لكل عضخي يريرحت يحافك يداهج لمع وه لمعلا اذه لثم نإ .بوعشلا
 لاوزل اولتاق نيذلا ظحالن اننأل ءاهيلع لوصحلاو ةيرحلا | ةلأسم يف ةيلودلا ةيراضحلا

 مهلمع ناك اسنرف يف يزانلا ةهجاومب اوفقو نيذلا وأ ملاعلا يف يناطيربلا رامعتساالا

 ماق يذلا لمعلاو نوينيطسلفلا هب موقي يذلا لمعلا نأ ربتعن نحنف كلذل .ايريرحت المع

 - اكريمأ ةسايس نكلو .ملاعلا نادلب لك نم هب فرتعم يريرحت لمع وه نوينانبللا هب
 نأ تلواح «ةيليئارسإلا ةسايسلا عم ةفلاحتم ا لوليأ ١١ تادنحأ تايعادت نم اذغو

 ةيداهجلا تامظنملا عضتل ءنيطسلف لخاد يف باهرإلا دض برحلا ةلأسم قّوست
 رخأ ىلإ ءىصقألا بئاتكو ةيبعشلا ةهبجلا مث يمالسإلا داهجلاو سامحك ةيريرحتلا

 ةلوأ ةيدايدعتسالا قازلسغلا نئانسأ ىلع «باهرإلا ةرئاد يف نانبل يف هللا بزحو «ةمئاقلا

 لتقت امدنع باهرإلاب ةيربعلا ةلودلا مهتت نأ نود نم نكلو «نييندملا دض اهنأ رابتعاب

 :ةينيطسلفلا ةيضقلا يه لوليأ ١١ثادحأ ةيضق نم ربكألا روتضملا تاق كلذلو  .ةيقدلا
 ىتحو «يسورلا داحتالاو يبوروألا داحتالا اعنقت نأ اتعاطتسا ليئارسإ اهعمو اك ريما نذل
 لتاقت يتلا مث ؛ ًالوأ ةيداهشتسالا تايلمعلاب موقت يتلا تامظنملا نأب «ةيبرعلا لودلا ضعب

 .ةيباهرإ تامظنم يه اهلالتحا قطانم يف ىتح ليئارسإ

 يكريمألا طغضلاو برعلا
 ؟رخآلا ةبطاخم ىلع ةردقلا داجيإ اوعيطتسي مل نيملسملا نكلو 8#
 اويوكي نأ اولراح عيساسلا نأل «ياطلا ىزلجا ف تملا هلام نأ دعفعا اذ

 ةقيرط ىلع «لذ باطخ ىلإ هيف باطخلا لوحت يذلا دحلا ىلإ مهباطخ يف نييراضح



 معك سدقملاو سئدملا

 نيملسملا نأ ةلأسملاف .«انارفغ راص ىتح ملظلا قّنأت» :لاق يذلا لبجلا يودب رعاشلا
 نأب اورعشو (يكريمألا ليوهتلا نيا تحت (ةيبرعلا لودلا اضوصختو «لودك اوطقس

 معد ةمهت وا باهرإلا ةمهت :ةمهتلا هذه نم مهسفنا اوئربي نا مهيلع ضرفت تاروطتلا

 ءاقدصألا نم نوربتعي نم اكريمأب ًأطابترا لودلا رثكأ تلواط اهنأ ىتح «باهرإلا
 نأ يه ةلأسملا نإف اذهل .يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا يف اكريمأل نييديلقتلا ءافلحلاو
 .اهبوعش لّثمت ال يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم نأو «ةيسايس ةدحو مهلثمت ال نيملسملا

 ؟اهرود نيأ ..ةيمالسإلا ةيلهألا تامظنملا نكلو ه#

 ةزهجأو ةيتارباخاو ةينمألا ةزهجألا لبق نم ةرداصم ًالوأ ةيمالسإلا ةيلهألا تامظنملا

 تاميظنتلا هذه هجاوت يتلا ةيركسعلا تامكاحملا ظحالت امدنع كلذلو «ئراوطلا نيناوق

 ةيماللسإلاو ةيبرعلا دالبلا ىف ةمظتألا »نأ لحن اننإف ءاهتاءامشتا فالثخا ىلع تاك

 «يكريمأل طظطفشلل فاعور لزدللا 0 نأ 0 انئإف كلذ نم رثكأو .ةيلهألا
 ريخلا لهأ نم ريثكلا اهكلمي يتلا ةداضوألا زجحب ينمضلا ديدهتلا عوضوم يف دروع

 ءاربخلا نأ نىتح هيك ريمألا ةقيرطلا ىلع دويقو تاباسحل ةيريخلا تايعمجلا نم وأ

 تاباسح. يف قيقدتلا ىلع اوفرشيل يمالسإو يبرع دلب نم رثكأ ىلإ اومدق نييكر يمألا
 وأ مهتاكزب نوعربتي نيذلا ريخلا تالاجر لك راصحب ءاحيإلا يفو ةيريخلا تايعمجلا
 ىّمسي ام نإف اذهل .كلذ ىلإ امو ءادهشلا نيدهاجمللو نيقاعملاو ماتيألل مهتادعاسمب

 ةميزهلاو لشفلاو زجعلا همكحيو بوعشلا هيف رداصُت ملاع وه يبرعل رعلاو يمالسإلا ملاعلاب

 .ةيسفنلا

 ؟نيفرطلا ىدل لادتعا دجوي الو ًاتوص ىلعألا وه فّرطتلا نكلو طة
 د قوس باهرألا هع اانا يصشاطم قتتك ريطألا ةقيراقلا نأ نفكعأ كلا
 دح ىلإ لصي يذلا ىوتسملا ىلإ :يتالتمإلاو ةييرعلا برعتلا دل :ريفلاب سامحألا
 نيؤزوألا داحتالل تاعباتما ضعب لالخ نم علطتسأ يننأ امك ةقطنملا يف لوقعماللا

 ةيلودلا ةسايسلا ىلع يكريمألا طغضلا لقثب رعشت تحبصأ انآ ىرعتا:كودلا ضنا
 ةلأسملا يف ةيكريمأ ةعزن يكريمألا باطخلا يف هجاوت تحضأو ءاهح اصم اهب طبترت يتلا
 ابوروأ تناك اذإو: ءاهي ةعابتا ةلواخمو: ملاعلاب ةدفتلا ساسأ ىلع لمعت" ةينمألاو ةيسايسلا
 اهنأ دقتعن اننإف ءاكر يمأ عم ةزتمم تاقالع ىلإ ةيويحلا حلاصملا لعفب ةجاحب مما



 موب ةيكريمألا ةقرحنلا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 ةيداصتقالا اميس الو ءاهحلاصم ىلع ًاظافح تاقالعلا هذه نم يلبقتسملا ررحتلل ططخت
 داصتقالاو يكريمألا داصتقالا نيب ةريرم برح دوجوب رعشن اننأ اهتارامأ نم يتلا
 .يبوروألا

 ةيكريمألا عئاضبلا ةعطاقم
 عورشملا ىلع طغض ةلاح ةلبقملا ةلحرملا يف نولكشيس نيملسملا نأ ىرت له 7

 ؟يكريمألا
 8 يمالسإلا حطسلا ىلع وفطت تأدب يتلا ةريغصلا رهاوظلا ضعب نأ رّوصتأ يننإ

 ةحاسلا نأ ىلع لالي ءاذعب ودحيب مجحب ولو يق ريمألا عئاضبلل نيملسملا ةعطاقم

 ىلع أطغض اكريمأ تدادزا املك ةيوفعلا ةيبعشلا ةعطاقملا يف رّوطتت نأ نكمي ةيمالسإلا

 .ةينيطسلفلا ةيضقلا اميس الو ةيمالسإلا اياضقلا

 ةيكريمألا ةياعتلا لجأ نم ةريمك :فايئازين :نضيسسم هنادو اكريمأ نأ ظحتلا :قنذلف
 اهتادعاسمو اهتسايس حرش لالخ نم اهتروص نيسحتل يمالسإلا | ملاعلا ىلإ ةهجوم لا

 ةهجوملا نفشاحألاو رعاشملا بئناج يف ةروطخلاب رعشت اهنأ ىنعي د أم «يمالسإلا ملاعلل

 يمالسإلا ملاعلا يف ةيكريمألا ةشانسلا دص

 رولبت نود لوحت يتلا بابسألا يه امو ؟اهفّرطتب ملاعلا اكريمأ دوقت نيأ ىلإ ا
 ؟ملاعلل ءايمعلا ةدايقلا هذه ةهجاومل ةيقيقح ةيلود تاموظنم

 نيذلا ضعب ةرطيس لالخ نم «ريظنلا عطقنم ءابغب رّيمتت نآلا ةيكريمألا ةرادإلا نأ يبأرب
 .ملاعلا يف دّوفتلا نمو لققلا نمو رزاجملا نم ديزملا يف يه اكريمأ ةوق نأ نوبسحي
 ريست انهدأدجم ةمنقلا ئيعن تعصت نأ ىلع لمعت ىفلا اكريمأ نأ نوصتأ ىنإف كلذلو

 ْ ادعت ني ةعرسب

 ىلإ ةوعدلاب تحاطأ يتلا لماوعلا يه امو ؟ةدحتملا ممألا ةمظنم رود حبصأ نيأ ا
 ا موهفم' ددحي 0

 يأ ا نك ربما فقرا ةوسارم لغاز د ال قا جيلا د ل

 ملا دبيح «كلذ لل هاش علبأ ليترسالا < يلسدملا عارصلا ةيضق لعلو (ةيضق



 م4 سدقملاو سندملا

 نم مغرلاب «نيينيطسلفلا دض ةيليئارسإلا رزاجملل ةنادإ ةيأب موقي نأ نمألا سلجم عطتسي
 .ةيليئارسإلا تافرصتلا دض ةّداح فقاوم نوفقي لودلا هذه ىلوؤسم نم ًاريثك نأ

 اكريمأو برعلا :روخم ا
 فادهألا يه ام ,مكيأرب .هماظن رييغت ةجحب قارعلا ىلع ناودعل رّضحت اكريمأ

 رظنلا ةداعإل ًاديهم قارعلا ميسقت مأ «قارعلا طفن وه له ؟ناودعلا اذهل ةيقيقحلا

 ؟ةيليئارسإلا ايفارغجلا حلاصل ةنهارلا ةيبرعلا ةطيرخلاب

 اهضارغأ لك تدفنتسا اذإ ىتح ؛ةمظنألا عنصت يتلا يه ةيكريمألا ةسايسلا نإ ءالوأ
 يتلا ةقيرطلاب ماظنلا اذه عنصت نأ اكريمأ تعاطتسا دقل .اهطاقسإ ىلع تلمع اهنم

 داصتقالا اترّمد نيبرح ضوخي نو «يبرعلا عق ةاولا كبري نأو ,هبعش اهيف رّمدي نأ عاطتسا

 ناديم يف اميس الو «ةيبرعلا اياضقلا نم 5-5 اتطقسأو «يناريإلاو يجيلخلاو يقارعلا

 ةمدخل ًاح اص دعي مل هنأل هضارغأ دفنتسا هنأ دقتعأو ؛يليئارسإلا - يبرعلا عارصلا

 تناك اذإو ,جراخلا يفو لخادلا يف ةيقاذصم ةيأ دقف هنأل «نآلا دعي ةيكر يمألا ضارغألا

 ىلع كحتت اهنإف «نآلا ماظنلا اذه عم فقت يتلا ةيبرعلا رعاشملاو فطاوعلا ضعب كانه

 نولقثم ٍبرعلا نأ كرم اننأل «(ةيواعمب ًاضغب نكلو يلعب ًاّبح الو :لئاقلا لثملا ةقيرط

 .الوأ اذه «كلذ مهيلع ضرفت ةنّيعم ًافورظ كانه ّنكلو ؛مهعقاوم لكب ماظنلا اذهب

 طيحت يتلاو ًايلخاد ةرتوتملا ةداحلا عاضوألا هذه يدؤت نأ نم ىشخت اك يمأ نإ اقاكو

 ةيكريمألا ةسايسلا عم ةقادص ىلع نوكي ال ديدج ماظن ىلإ ةيميلقإ ةرتوتم عاضوأ اهب
 «قارعلا ىف ةيبعشلا ةضافتنالا تأدبو تيوكلا برح تهتنا امدنع هانظحال ام اذهو
 لّخدت «اهيف ًاريبك ًارود ناريإل نأو ءرصتنت فوس ةضافتنالا هذه نأب عيمجلل لّيخو
 ضعبل وأ هتايلآل لورتبلا نم هيلإ جاتحي امب يقارعلا ماظنلا دادمإ يف يكريمألا شيجلا
 .ةضافتنالا طاقسإ لجأ نم تايلآلا

 ىقارعلا ماظنلاو اكريمأ
 ؟تامولعم هذه له

 «(مكنطو نع اوعفاد مهل انلق» :لاق اك ا اووديم نأ ىتح «ةقيقد تامولعم هذه

 ماظنلل اك ريمأ ةدعاسم ريثأت تحت تطقس ةيبعشلا ةضافتنالا نأ نوفرعي مهلك نويقارعلاو
 ةدايقلاو ةيكريمألا ةسائرلا نأ ىكالهتسالا مالعإلا لالخ نم ًاعيمج فرعن انلعلو



 م ةيكريمألا ةقرحما يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 اذهب فيشرألا ةعجارم نكميو «(ةحارصب ماظنلا طاقسإ ديرن ال انئأب» اتحّرص ةيركسعلا
 .نأشلا

 نأل ,ةقطنملا ىلع اهترطيس لمكتست نأ ؛تاظحالملا هذه عم «ديرت اكريمأ نإ ءألاثو
 لورتب ىلع رطيست نأ ديرت يتلا ةيكريمألا ةسايسلا يف لورتبلا نرق ناك نيرشعلا نرقلا
 نأل اكريمأل لاجملا حسفأ دق يقارعلا ماظنلا ناك اذإو «نابايلاو ابوروأ قانخب ذحخأتل ملاعلا
 امدنع هتلعف ام اذهو «طفنلا ةسايس ىلع رطيست نأ ديرت اكريمأ نإف «طفنلا يرتشن
 يتلا «كيبوأ» لود رثكأ ىلع اهترطيس لالخ نم كلذو طفنلا راعيتأ عفترت تناك

 .كلذ ىلإ امو هقيوستو كفنلا راعسأل اًييضيقشت يف ةيكريمألا ةسايسلا عم كرحتت تناك

 ناريإ برضتل ال ناريإ ىلع قوطلا مكحت نأ ديرت اهنإف «ةيناث ةيحان نمو را

 نمو ؛رثكأ ناريإ ىلع طغضت نأ لجأ نم نكلو  اهباسح يف دراو ريغ اذهف - ًايركسع
 .ناريإ يف يمالسإلا ماظنلل ةضراعملا لئاصف لالخ

 دّيْؤي هعقاوم نم ريثك يف هنأ رابتعاب ءاكريمأ قلقي أدب جيلخلا نإف «ةغلاث ةيحان نمو
 كلذلو «لازت الو هدّيؤت تناك اهنأب ةمهتم ةيمسرلا عقاوملا ضعب نأ ىتح «ندال نب

 رثكأ ديب جيلخلا ىلع رطيست نأ قارعلا ىلع ةرطيسلا لالخ نم ديرت اكريمأ نإف

 قارعلا ميسقت
 ؟قارعلا ميسقت اكريمأ ديرت له د

 نوناقلا وه وكيب - سكياس نإ «ناريإ الو ايكرت الو قارع ال ءميسقتلا ةيضقل ةبسنلاب

 .ايلود نالا ىتح سّدقملا

 ؟ةيليئارسإلا ايفارغجلا حلاصل ًاديدج وكيب  سكياس كانه نإ لاقي نكلو ©
 لكارسإ فاك هيل ةعاشم تسلا لينا رس نأ «ديدنع وك ند نيكر ان قلاع :نيبلاذل
 نآلا اهنكلو «تاليود ىلإ يبرعلا ملاعلا ميسقتل تاينيتسلاو تاينيسمخلا يف ةجاحب

 .ديدج وكيب - سكياس ىلإ ةجاحب تسيل يهف «ةيبرعلا مونلا فرغ تلخد

 ؟قارعلا يف ةيلارديف مايق ىلع اهتقفاوم تنلعأ اهلقث لكب ةيقارعلا ةضراعملا نكلو



 مع سدقملاو سندملا

 ةلأسملا ىلع تحتفنا يتلا ةيقارعلا ةضراعملا نأ حيحص .ةركفلا جضنت مل نآلا ىتح
 حرطلا اذه نكلو «يقارع داحتا وأ (ةيقارع ةدنسو لظ يف .ةيلار ديفلا نع تثدحت ةيدركلا

 عضولل كرحت يأ نإ .ةنهارلا ةلحرملا يف لقألا ىلع ؛يلودلا خبطملا يف ًادراو سيل
 ةلأسملا نأ دقتعأ الو ,ةقطنملا يف ةلود نم رثكأ كبري فوس ةقطنم يأ يف يدركلا

 وه ايكرت يف يدركلا دوجولا نأ ايهردصح «كلذ رربي اك عضبلا نب ثعلب ةزدركلا

 .ناريإ يف وأ قارعلا يف يدركلا دوجولا نم مخضأ

 طسولا يف ةّينسو بودجلا يف ةيعيش ةلود ءاشنإب ميسقتلا نأشب ةلوقم كانه »

 ؟لامشلا يف ةيدركو
 ميسقت ساسأ ىلع ةلود مهل نوكت نأ يف مهولا ىوتسم ىلع ىتح اوركفي مل ةعيشلا
 ىنعم نإ مث .ةيسايسلا تاكرحلا ىوتسم ىلع الو ىبعشلا ىوتسملا ىلع ال «قارعلا

 ىلع عقت اهنأل «نارياي ةقحلم ةلود نوكت تداك اهنأ كي وتلا رك يقلد دوجو

 كلذل. ةيكريمألا ةسايسلا الو جيلخلا لؤق ال هيلع قفاوي ال ام اذهو «ةينازيإلا دودحلا
 يف قمع يأ اهل سيل قارعلا ميسقت ةلأسم نأ امك «لاجملا اذه يف ًادراو سيل اذهف
 .يعيشلا الو يّنسلا ال يقارعلا يبعشلا عقاولا

 ؟نآلا ميسقت لامشلا يف كانه ًايلمع نكلو
 وه ميسقتلا اذه نإ .برحلا مايأ يف نانبل ميسقتك مات نآلا لامشلا ميسقت نإ ءالك
 .انتالكشم لحي نأ عيطتسي نل هنا فرعي برغلا نال «ةدحولا قيرط

 ؟برنجلا يف ةيعيش ةلود ةماقإل عورشم كانه سيل هنإ نولوقت
 نينطاومك هيف نوواستي نطو يف اوشيعي نأ طقف نوديري ةعيشلا نإ لوقلا عيطتسأ يننإ

 ؟قارعلا ىف ةيلارديف كانه ناك اذإ نكلو ©

 رارق وه ثدحي امدنع ةيلارديفلا رارق نإ «ةيلارديفلا رارق كلمي ال يقارعلا بعشلا نإ
 ثدحتن ال نحنو .نالا ىتح باسحلا يف ادراو سيل اذهو «يميلقإ رارق عم خاتم يلود

 كانه نأ ىلع لدت ال انيديأ نيب ةدوجوملا تايطعملا نإ لوقن نكل «قلطملاب ةسايسلا يف

 .ةيلارديف



 وأ ةيكريمألا ةقرحلا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 ةمحم اهتدعاسمو رشلا لّثمت اك ريمأ
 ىلإ مكعفد يذلا ام .قارعلا ىلع اهناودع يف اكريمأ ةدناسم مّرحت ىرتف متردصأ عه

 يف كراشت ةيقارعلا ةيمالسإلا ةضراعملا تناك يذلا تقولا يف ىوتفلا هذه رادصإ
 ؟نطنشاو يف ةيكريمألا ةرادإلا عم ةيقيسنت تاعامتجا

 كانه لب «نطنشاو ىلإ تبهذ يتلا دوفولا يف ةلّثمم ةيمالسإلا ةضراعملا لك تسيل كلو

 ةيمالسإلا ةوعدلا بزح وهو الأ ءاهضرأ ىلع تاضراعملا ىوقأ لّدمت ةيمالسإ ةضراعم
 .اكريمأ عم تاقالعلا ضفري يذلا

 لّوحتت فوس قارعلا ىلع اهبرح نأو «ملاعلا يف رشلا لّثَمت اكريمأ نأ ربتعأ يننإ ءًايناثو
 يف اكريمأ ةدعاسم زوجي ال هنأب ىوتفلا تناك دقلو .يقارعلا بعشلا ىلع برح ىلإ
 .ةينمألاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا هتارّدقم ىلع ةرطيسلا نم اهنيكمتو يقارعلا بعشلا برض

 اذه طاقسإل ةيبعش ةكرح ةيأ عججبشن نحنو «ماظنلل نوضراعم اننإف ؛ماظنلا ةيضق امأ
 ةضراعملا لئاصف ضعب نم يل مّدق لاؤس نع ابارج ىوتف تردصأ يقل ىتح «,ماظنل

 :تلقف ؟ماظنلا طاقسإ ىلع نييناملعلا عم اونواعتي نأ نييمالسإلل زوجي له :ةيقارعل

 هيلع ماظنلا طاقسإ فقوت اذإ كلذ زوجي

 ىكريمألا لخدتلل ال

 ؟ةيقارعلا ةيلخادلا ىوقلا ىنعي ©

 ىرتسم ىلع ىتح «يمالسإ وأ يبرع دلب يأ يف اكريمأ لحخدت ىلع قفاون ال نحن
 نوكت نأ ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلل ديرن اننأل :ةصاخلا اهحلاصم باسحل ماظنلا طاقسإ
 .كلذ اهيلع ضرفي ال نأو «ةيسايسلا اهتارارق يف ةّرح

 انحسفأ ول اننأ يهو «ملاعلا يف يسايسلا نزاوتلا ىوتسم ىلع ةيجيتارتسا ةطقن كانه مث
 فوسف هل حاترت ال اهنأ درج هتعيبط نع رظنلا عطقب اان طعبت نا اك يمال لاخلا
 مالا ورك هربوا يدا يبس ؛ةيلود ىضوف ىلإ ةلأسملا لّؤحتت
 .هطاقسإي دّرفتتو اهبجعي مل اذإ ماظن يأ

 ةيضق يف نييمالسإلا قارعلا ءاملع عم ضقانت ىلع ىوتفلا هذه يف متنأ له د
 ؟قارعلا يف ماظنلا رييغتل اكريمأ عم نواعتلا



 موك سدقملاو سئدملا

 00 كلذب ١ 0 اوتاك امبر ءانيأر انلو مهيأر 1

 اذام اوري ملأ ..ةيلودلا تارارقلا ليعفتو يقارعلا بعشلا ةيامح بلطن نولوقي مه ©
 !؟نيطسلف يف ةيلودلا تارارقلاب اكريمأ تلعف

 .مهيلإ لاؤسلا هّجوت نأ كناكماي

 قارعلا ىلع ناودعلاو ناريإ
 ةيقارعلا ةيمالسإلا لئاصفلا ضعب ةكراشم ىلع ضارتعا ّيأ ةيناريإلا ةدايقلا ٍدبت مل 8

 ةيكريمأ تانيمطت ناريإ ىدل لهو ؟كلذ بابسأ يه ام .نطنشاو تاعامتجا يف
 بتجت مويلا ناريإ عيطتست لهو ؟اهلمشت نل ةقطنملا ىلع اهبرح تايعادت نأب
 ؟ةيكريمألا دغلا راطخأ

 مكتيرح مكل مهل اولاق مهف «نييقارعلا اياضق يف نولخدتي ال مهنإ نولوقي نييناريإلا نإ

 .مهعم ًائيدح يرجت نأ كناكمايو ءادحأ عنمت ال نحنو

 هتاردقب دجاوتي قارعلا يف ةيمالسإلا ةروثلل ىلعألا سلجملا نأ ملعي لكلا نكلو ©
 ؟ناريإ يف ةيسايسلاو ةيركسعلا

 ريغصلا ريغصلا ىمجحب ا يم ةقحسالاه ره :قيقرمو «كلذ مهل تلق دقو كلذ مهفأ انأ

 يف اوكرحتي ال نأ نيفعضتسملا ىلع نأ هللا انمّلع دقلف «ملاعلا يف ناكم يأ يف ًادج

 ميف اولاق مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ» :ىلاعت هللا لاق «نيربكتسملا ططخ

 000 اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ اولاق ضرألا يف نيفعضتسم انك اولاق متنك

 .«اريصم تءاسو منهج مهاوأم كئلوأفإ» «ةوقلا ىلع اولصحت ينعي

 ؟قارعلا دعب ناريإ ىلإ ّرشلاب اهدي دمت نل اكريمأ نأب تانيمطتلا ضعب كانه له
 نلقي فوس كلذ نأل «نازيإ نع تر ىأب غرقت نأ نكمل اكريمأ نأ فقرعأ.انآ
 ماظنلا كبرت نأ اهدهج لكب لواحت اكريمأ نكلو .بقع ىلع ًاسأر جيلخلا يف عاضوألا
 .ناريإ يف يمالسإلا



 مور ةيكريمألا ةقرحملا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 ةهجاوملاو برعلا
 يه امو ,ةيكريمألا ةمجهلا ةهجاوم يف يلاحلا يبرعلا فقوملل مكمييقت وه ام 8

 ىلع طغض لئاسو ًاقح برعلا كلمي لهو ؟ةهجاوملل ةحانملا ةيبرعلا لئاسولا

 !؟رخآ ًائيش انل نولوقيو ءيشب نوحّرصي برعلا نإ نولوقي ناكريمألا نأل ؟اكريمأ
 انمآ اولاق اونمآ نيذلا اوقل اذإوإ» :ىلاعتو هناحبس هللا لوق رك ذتأ يننإ ؛كلذك رمألا لغاز
 ةلحرم برعلا غلب له ارب ل حل اولاق مهنيطايش ىلإ 0 اذار

 ل ل 1 ا

 راعش تحت ةيلاحلا ةيكريمألا ةعافدنالا فيفخت ىلع يبوروألا فقوملا ةردق يه ام ه#
 ؟باهرإلا را

 اكريمأ مج يف ةيلعاف كلمي ال يذلا يبوروألا تلو اممدالا نأ رّوصتأ يننإ
 مألا طورشل قارعلا خضري له ددحن نأ انيلع نكلو «فقاوملا ضعب لالخ نم الإ

 فقوملا كبرُي اذه نإف كلذب حمس اذإف ؟ال مأ نيشتفملا ةدوعب حامسلاب ةدحنملا
 روما

 ىلع نوكتس لوليأ ١١ يف ةيكريمألا ةمجهلل ةيساسألا جئاتنلا نإ لوقي نم كانه ©
 ؟ينيطسلفلا بعشلا ةيضق باسح

 ناددحي ناذللا امه ينيطسلفلا يعشلا ةوقو ةومعم نكلو ههللذ لإ يشق زئالالا لجل
 ىلع نهارن «ةوقلا مهيطعي نأ هللا وعدنو نهارن نحن .رّوصتلا اذه ناكبريو جئاتنلا

 هرسخي ام هيدل سيل هنأب رعش يذلا ينيطسلفلا بعشلا نأ دقتعأو ءدومصلا اذه رارمتسا
 سيلو «مكمامأ ودعلاو مكءارو رحبلا» :دايز نب قراط ىلإ بسني ام وه هفقوم «نآلا

 .(ربصلاو قدصلا الإ هللاو مكل





 موو

 ةيمالسإ ةيفاقث ءىراوط ةلاح ىلإ وعدأ

 ينمألا عضولا نأ هللا لضف نيسح دمحم ديسلا عجرملا ةمالعلا ةحامس دكأ
 ملاعلا لغش ًايبلس ًايداصتقا ًاعضو عبتتسا ةيكريمألا تاديدهتلا هب تببست يذل
 ةيفلخلا عراوشلا يف شيعت ةلأسم تحبصأ ةيفاقثلا ةلأسملا نإ ثيحب «يمالسإل

 ةيعوتلا ةلأسم تحبصأ ثيحبو «يبرعلا ناسنإلا وأ ملسملا ناسنإلل ةّماعلا ةينهذلل

 يف يمويلا اهزبخو اهّمه شيعت سانلا نأ رابتعاب ؛ةبوعص نم ولخت ال ةلأسم
 لازت ال هنأ ىأرو .كلذ ىلإ امو داصتقالاو مالعإلا ىفو ةسايسلا ىفو نمأل

 تاتو رءابطسو نيتي أ نيد فام م فلا نطل يرتك ةسوز كانه
 برحلا هذه تايفلخ زاربإل ةيعون ةلمحب مايقلا يف «نيلوؤسمو نييسايسو ءابدأو
 لجأ نم ططخت يتلا ططخلا حضفو «ةبورعلاو برعلاو نيملسملاو مالسإلا دض
 ىلع ةرطيسلا يف ةيكريمألا ةسايسلا ريثأت تحت يبرعلاو يمالسإلا ملاعلا طاقسإ
 يف ةسايسلاو نمألاو ةورثلا عقاوم لك ىلع اهذوفن ديكأت لامكتسا يفو «ملاعلا
 ءاج امو هتحامس عم (ةيدوعسلا ةنيدملا» ةديرج هترجأ ءاقل يف كلذ ءاج .ملاعلا
 :راوحلا يف

 .م7/48/9١٠٠1؟57 «ةيدوعسلا (ةنيدلملا» ةديرج «ىبغزلا دمحأ



 يفاقث ٍدحتو ةيسايس ةمدص
 نيملسملاو برعلا يعو يف لوليأ نم رشع يداحلا ثادحأ هترّيغ يذلا ام ,ةيادب

 يفاقث رصع ةّمث له ءٌقدأ ىنعمب ؟اهدعب انتفاقث لاح يه امو ؟ملاعلاب مهتقالعو
 ؟ءلوصف تأدب ديدج

 يفاقث دحت ىلع تحتفنا ةيسايس ةمدص تلكش امر لوليأ نم رشع يداحلا ثادحأ نإ

 (لوليأ ١١١ ثادحأ لعفب لّوحتف «ةيداع ةقيرطب نكلو ؛كلذ لبق ًاكرحتمو ًاراثم ناك
 .ةيفاقث تازارتها ىلع حتفنملا يسايسلا لازلزلا هبشُي ام ىلإ

 فرطتلا ةلأسم لوح تاذلاب يبرعلاو يمالسإلا ملاعلا يف ٌلدج كانه ناك هنأ فرعن انّنِإ
 نم ريثكلا لمحت يتلا تاحورطلا ةلأسمو ءرخآبو لكشب باهرإلا ةلأسمو «لادتعالاو
 ؛ةيمالسإ ةكرح نم رثكأل ةمهت حبصأ يذلا «ةيلوصألا»ناونع اهتمّدقم يفو «نيوانعلا
 لالخ نم ربيغتلل ةديحولا ةليسولا «فنعلا» رابتعاو رخآلا ءاغلإ يه ةيضقلا نأ ساسأ ىلع
 .برغلا يف (ةيلوصألل» دئاسلا حلطصملا

 هشيعي ناك ام كانه ةمظنمو انه ةمظنم ىلإ هّجوتتل رخأو تقو نيب راثُت ةلأسملا تناكو
 هاجتالا اذه يف ةيمالسإلا تاكرتا نع موت تناك امك .يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا

 تناك يتلا فطخلا تايلمع يف وأ «رئازجلا يف ثدحي ناك ام اهتمدقم يفو «باهرأإلاب

 ريغ وأ نانبل يف رخآو تقو نيب ثدحت تناك يتلا تاريجفتلا يف وأ «نانبل يف لصحت

 يعيبطلا نمو . ينمألاو يسايسلا ىوتسملا ىلع هيف لدجلا رودي ناك امث « «ملاعلا نم نانيل

 ئداه لكشب كرحتت ةلأسملا تناك انه ىتح .ةيفاقث ةدعاق ىلع زكتري ناك هلك كلذ نأ
 لالخ نم ثدحت يتلا لكاشملا ةعيبطل اعبت كاذ وأ دلبلا اذه يف ةرارحلا ضعب كلمي
 تدأ يتلا ؛«لوليأ ١١١ ثادحأ تءاج ىتح ..كانه فنعلاو انه فنعلا ذختت ةمظنم
 ال امث ريجفتلا ىف ة مدختسا يذلا بولسأللو آلوأ ثدحلا ةماخضل «لازلزلاب هبشأ ةلاح ىلإ

 «نوغاتتبلا وأ يملاعلا ةراجتلا زكرم يف رجيفتتل تارئاطلا قلطنت ثيح «ملاعلا يف هل قباس
 اكريمأ وه فدهتسملا نإ ايناث مث .ضببألا تيبلاو يكريمألا سرغنوكلل ريجفتلل ططختلو

 عقاولا رمألا بسحب ملاعلل ةيسايسلا ةدايقلا يف مرهلا سأر ىلع فقت يتلا

 مالسإلا دض ملاعلا تشّيج اكريمأ
 «لاجملا اذه يف مهتملا نع شتفت اهتلعج اكريمأل ةفينعلا ةمدصلا هذه نأ يعيبطلا نمو



 موب ةيكريمألا ةقرحملا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 لو 1 006 ناك يذلا ندال نب ةيصخش رابتعاب ءاهيدل ةزهاج تناك ةنادإلا نأل

 «(مالسلا راد» 0 يفو (يبورين) يف ةيكريمألا تارافسلل تاريجفتلا يف اك دنع

 تاكرحلا لك ىل |١ (ندال نس» زواجتت كر يخألا يسايسلا طيطختلا ىف ة ةلأسملا تأدبو

 .فينعلا 2 ةيك ريمألا م ىّدحتت يتلا

 ةقيرطب تحرط «كلذ ءوض يفو «ءالؤه عقاوم لك نع شتفت اكريمأ تأدب اذكهو
 «ةيسامولبد ةقيرطب كلذ تفّلغو «كلذ ىلإ رشت مل نإو «مهتملا وه مالسإلا نأ ىرخأبو
 اهئاقدصأو اهئافلح نم ملاعلا شّيجت نأ تلواح كلذبو .نومهتملا مه برعلا نأو
 ناوع تحت ماقملا اذه يف برعلاو مالسإلا لاسم لوح: ءاهتم نيقكاطاو اهيلإ نيفحارلاو
 «باهرإلا» نيوانع يضع نأ اهلالح نم تلواح يتلاو «(باهرإلا دض برحلا»

 ةلأسملا لاخدإ ىلإ ىّدأ ام ؛ ؛ملاعلا يف ةيكريمألا ةسايسلل ةضراعملا ةيمالسإلا تاكرحلل

 «باهرإلا دض برحلا يف اكريمأل ةفيلح ليئارسإ نوكتل .باهرإلا ةرئاد ىف ةينيطسلفلا
 ثيحب «يمالسإلا ملاعلا يف ًاصوصخو «يملاعلا قلقلا نم ةلاح اكريمأ تدجوأ كلذبو
 انه عجارتلاو كانه رذحلاو انه فوخلا ريثتل ,عقوم نم رثكأ ىلع قلقلا شرت اكريمأ تأدب
 .ناك اذكهو «كانهو

 ظوطتو :ةلتسأ
 ملاعلا هتمدقم يفو لك يمالسإلا ماعلا ىوتسم ىلع ةيسايس ةزه ىلإ ىّدأ اذه لك

 ليئارببإ تيطعأ تيحت:ةييطسلفلا ةلأشلا ىلع ةداعلا “قوق ةينلسلا هقاريتأت كرت «نيرغلا
 ناومع تحت هتوؤشو هعيضافتلاو ةيعحشلا هغيتب: ف ىئيطسلفلا نعشلا نيمدك ىف ةيرطلا لك
 مالسإلا له :يفاقث زازتها ىلإ يدؤي ىحنم ذختت ةلأسملا تأدبو .باهرإلا دض برحلا
 تايلمعلاك «ةفولأمللا ريغ قرطلاب لتحما ٌدض تايلمعلا له ؟ال مأ باهرإلا عّجشي

 برح لاح ىف ىتح نييندملا لتق زوجي له ؟ال مأ ًايمالسإ ةعورشم ىه ؛ةيداهشتسال
 ءارو نمكت يتلا تايفلخلاو ؟ةداهشلل مالسإلا موهفم وه ام مث ؟ال مأ ريرحعل
 ةّجلاِب نوركفي مهلعجت غامد ليسغ ةّيلمعل  اوراثأ امك - نوعضخي له ؟نييداهشتسال
 ةيفاقثلا ةزهلا هذه تّدأ كلذبو ؟نيملسملا دنع توملا موهفم وه امو ؟عقاولل يعو نود

 .يبلس طخو يباجيإ طخ :نيطخ ىلإ

 ىلع تسكعنا يتلاو «برعلا ٌّدضو نيملسملاو مالسإلا ّدض ةلمحلا وهف «يبلسلا طخلا اَمأ



 "مهم سدقملاو سئدملا

 برح لالخ نم قلطني يذلا دقحلا نزتخت ةيراضح ريغ ةيئادب ةقيرطبو برعلاو نيملسملا
 .كلذ ىلإ امو ةيدوهي اميس الو ةينيد تايفلخو ةيسايسو ةيمالعإ

 يذلا م أدب ا 0 ا 6 طخ انو

 نع ثّدحتت بتك نيب «ةعّنتم ةبتكم يه برغلا يف ةيمالسإلا ةبتكملا نأ يعيبطلا نمو

 وح ريكحا ةلمكلا دج كقدتو 0 .ًاباجيإ مالسإلا نع ثّدحتت ىرخأو ًابلس مالسإلا
 ىلع ةمئاللاب وحني نيفّقثملا ضعب أدب دقف ,يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف مالسإلا لوح
 لالخ نم انأدبو ءَأدّيج اهوسردي مل امتر يتلا (ةقلقلا» ميهافمللا ضعب لالخ نم مالسإلا
 «ةييلاسألا كعب :ز اكو ةمحلا رت تارطخي ةليهتلا مده هرم فحمل ةلواكس ام نت قكلا

 مّدقن نأ ىلإ تاوعدلا انيأرو «ةيداهشتسالا تايلمعلا ٌدِض قلطنت ىواتفلا انيأر ىتح
 طبضي فيعض يأك كلذ ريغو برح ةاعد انسلو ةملاسم ةمأ انئأ فرعيل برغلل انسقنأ
 تدجوأ اذهبو .يوقلا مامأ هتءارب تبقي نأ لواحيف «يوقلا لبق نم ةنيعم ةمهنب ًاسبلتم
 اهنكلو ؛ةصاخ يمالسإلاو ةماع هلك ٍملاعلا يف ةيسايسلا ةيفاقثلا ىضوفلا نم ةلاح اكريمأ
 مهتلمح ارادي نيملاسملا نيركفملا ا نأل «يملعلا يفاقثلا زيكرتلا ةلاح نم ًاريثك تجتنأ

 ليزتو ءحوضولا نم ريثكلا اهيطعت ةقيرطب ةيمالسإلا ميهافملا يف زيكرتلا اوأدبو :ةداضملا
 دقتعأو .كانهو انه قارشإلا طاقن نم ًائيش ىطعأ امب ءضومغلاو ةيبابضلا نم ريثكلا اهنع
 نيملسملا نيركفملا لعج هنأل :ةيمالسإلا ةفاقثلا ىحنم ىف ًايباجيإ ًارصنع لثمي اذه نأ
 ةينهذلاو ؛مالسإلا ميدقت ةقيرطو «مالسإلا ةسارد ةقيرط يف ةريثكلا تارغثلا نوفشتكي
 فنعلا ربتعت تناك يتلا ةيموقلا تاكرحلا ىتحو «ةيمالسإلا تاكرحلا ضعب دوست يتلا

 ملاعلا يف ةيسايسلا تاكرحلا لك تعبط يتلا ةيسكراملا ةفسلفلاب اهرثأت لعفب ًاساسأ
 زيمتي يذلا يروثلاو يمادصلا اهعباطب رمان قو نينو تايتيسرالا نم يبرعلا

 .ةيسايسلا تايدحتلا ةهجاوم يف فنعلا بولسأب

 اكرزما نين يجيتارتسالا فلاحتلا نأ فشتكت اننإف «ةينيطسلفلا تايعادتلا ىلإ ةبسنلاب ام



 موو ةيكريمألا ةقرحملا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 يف «لوليأ ١١١ ثادحأ نم اديفتسي نأ نكمي فيك ادم ناططخي اهيلعس ليئارسإو
 عانتما يه لاجمل اذه يف ةوطخ لّوأ تناكو .ةرئادلا ١ هذه يف ةينيطسلفلا ةيضقلا لعج
 «باهرإلا موهفم» ثحبب نع هترادإو اهسيئر صخشب ةكاريمألا ةدحتملا تايالولا

 ضعبو ءايسور وأ نودوألا | داحتالا لود ضعب هب يدانت تناك ام ؛عقاولا يف هتيقادصمو

 عانتمالا ةيليئارسإلا /ةيكريمألا ةطخلا تناكف ««باهرإلا موهفم دّدحنل» «ةيبرعلا لودلا

 ىتح «باهرإلا ةرئاد ىف نانبل يف ةمواقملاو ةينيطسلفلا ةضافتنالا لاخدإل «كلذ نع

 يتلا ةقيرطلاب اكريمأ هتقلطأ يذلا «باهرإلا» دض برحلا راعش لالخ نم امهيرض لهسي
 ملاعلاو عقاولا تزه يتلا ةمدّصلا هذه ريثأت تحت ةينيطسلفلا ةيضقلا اهيف ملاعلا ىسني
 الأ ىلع لمعي ثيحب ءأيساوم ًاجتحم ًايّرعم اكريمأ ىلإ فخزي هنا ل ير
 ملاعلا ىلع ةلاحلاو ةليحلا هذه تلطناف .فطعلا مدعب روعشلا وأ نرتلا كلالاب تناثرت
 «سامح» لاخدإ لّهس ام ؛ةدحتملا منألاو يبوروألاو يسورلا داحمنالا هيف امب ىلك

 ءادهش بئاتك»و (ةيبعشلا ةهبجلا» ىلإ ةحبسملا تّركو ««باهرإلا» ةرئاد يف (داهجلا»و

 ءوض يفو .كلذ ملاعلا لّبقتو ..كلذ ىلإ امو «نانبل يف ةيمالسإلا ةمواقملا ىلإ» (ىصقألا
 0 ؛ةينيطسلفلا ةيضقلا تكبترا ءاذه
 تلّوحت ثيحب تالعافتلا لازت الو .برحلا ال مالسلا لجأ نم لمعت اهنأ تبنتل ءالؤه
 ةلانم ىلإ تلوح و ةةيسايس ةلادسم نوكت نأ نم الزي ةيبمأ ةلاسم ىلإ ةينيطسلفلا ةيضقلا

 بعشلل يليئارسإلا لالتحالا ةلأسم ةجاعم نم ًالدب  يليئارسإلا نيالا ننال ينعش
 ةينيطسلفلا ةيضقلاو ينيطسلفلا بعشلا لك حبصأو الوأ لفاعبإ تحيتمأ .ينطسلا
 . يليثا رسإلا نمألا شماه ىلع ةينيطسلفلا ةيضقلا فلخ يه يتلا ييرعلا ةنضقلاو

 لجأ نم «ةينيطسلفلا ةطلسلا يف ةرادإلا زاهج حالصإ ةلاييسم يف رظنلا حبصأ كلذل
 ينيطسلفلا نمألا زاهج رييغت ةلأسم تحبصأو «يليئارسإلا نمألا نمضي عضو داجيإ
 ..يليئارسإلا عمال ةحلسل ةنرصلاو ةموووألاو ةيكريمألا ةيزكرملا تارباخللا ةياعر تحت

 ال ةيليئارسإ ةيضق كانه تحبصأ مل نيتك روطلا يكب طالب وول حج دو

 .اهتحلصمل ًايمالسإ ىتحو ًاينيطسلفو ًايبرع اهلوح ام لك ةسارد نم ّدب

 لعجت نأ تعاطتسا اهنإ ثيحب «لوليأ ١١ ثادحأ نم تدافتسا اكريمأ نأ دقتعن انّنِإ
 يف ةيداصتقالاو ةينمألاو ةيسايسلا عاضوألا لك فظوت نأو ءاهتضبق يف هلك ملاعلا
 اهحلاصمل قارعلا ةيضق تحتف اهنأ فيك انيأر اذكهو .اهل نيضراعملا لك برضل ملاعلا



 انك سدقملاو سندملا

 يف زكرعل لظطخت تأديب: اهنأ ساسأ ىلع ٍءيقارعلا بعشلا «نويع داوسل» ال ,ةصاخلا

 ةيكريمألا حلاصملا ةيضق تحبصأ ةيضقلا نأ اهلك طسوألا قرشلا ةقطنم بوعش نادجو

 نا ديك ريالا هيلا هلو ماك ةديتاا رااهتمكو نأ دج علم ١ نا قطني

 ةحلصملا شماه ىلع بوعشلا حلاصم نوكتل نك نمألا حلاصملا نيمأتل عيمجلا عضخي

 ةيبرعلا ةالبلا تارامتتماو ةيمالببألاو: ةيبرعلا ةورغلا رذاصم ىف ءارجم ةايلعلا ةيكريمألا
 .ةلأسملاو ةيضقلا يه هذه .اهجاتنو اهقاوسأ يف وأ ةيمالسإلاو

 ةسايسلاو ةفاقثلا نيب لوليأ
 ثيح .هلخاد نم يكريمألا بناجلا صخي ام يف ناك لوألا بناجلا ءيديس
 صخي ام يف انلاؤس امأ .«لوليأ ١١ ثادحأ» نم ةيكريمألا ةرادإلا تدافتسا
 لكو يعولا عاّتصو ةيعادلاو مامإلاو فقثملا رود وه ام :ًايلخاد يمالسإلا ملاعلا
 هذه تلاز ام له  يدّيس  مكيأربو ؟ةلحرملا هذه يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا بخنلا
 !؟لعفلا تاّدرو تاريغتملا هذه لظ يف ةيوهلا سرحتو يعولا عنصت بخنلا

 تاديدهتلا ريثأت تحت يمالسإلاو يبرعلا نمألا تّره ىربكلا ةمدصلا نأ يعيبطلا نم
 برح لالخ نم ةربكتسملا ةيلعتسملا ةّوقلل ًاجذومن يطعت نأ تلواح يتلا ةنكريمألا

 يف ةخلتسألا' نم نيفكلا تلعتدأ اهنأ تح ةخلسألا ئرقأ اهيفآ تلمعتلا يتلا ناتسناغفأ

 000 ضارعتسالا اذه نإ .كلذ ذ لبق تبّوج دق نكت مل اهنأل براجتلا ةرئاد

 يمالسإلا ملاعلا ىلإ ةهجوم ةلاسر ناك ءيسلطألا فلحلا اهعمو ايرمأل ةيركسملا

 .ملاعلا يف ةيكريمألا ةسايسلل عوضخملا ساسأ ىلع الإ نمألاب رعشي ال نأ هيلع

 يف يداصتتقالا زازتهالا ساسأ ىلع ًايبلس ًايداصتقا ًاعضو عبتتسا ينمألا عضولا اذه نإ
 0 وأ «ةيمالسإلا ةيريخلا تايعمجلل ليومتلا رداصم ىلع طغضلا ةيلمع
 كلت وأ ةهجلا هذه ةدصرأ دمجت نأ ىلإ ةلودلا هذه وعدت اكريمأ لعج ام «ةيمالسإلا
 برحلا ىلإ ةفاضإلاب ؛كاذ وأ اذهب ةلودلا مقت مل اذإ | رومألا مئاظعو روبثلاو ليولاب دّدهتو
 .بورحلا عاونأ ىوقأ نم ةّيسفن اب رد ايد نفاع يف تلكش يتلا ةيمالعإلا

 ىف شيعت ةلأسم تحبصأ ةيفاقثلا ةلأسملا نإ ثيحب «يمالسإلا ملاعلا لغش دق اذه نإ

 تحبصأ ثيحبو «يبرعلا ناسنإلا وأ ملسملا ناسنإلل ةّماعلا ةينهذلل ةيفلخلا عراوشلا
 ىمويلا اهزبخو اهّمه شيعت سانلا نأ رابتعاب «ةبوعص نم ولخت ال ةلأسم ةيعوتلا ةلأسم



 م ةيكريمألا ةقرحلا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 هسفن تقولا يف اننكلو .كلذ ىلإ امو داصتقالاو مالعإلا يفو ةسايسلا يفو نمألا يف
 ءابطخخو نيفقثم وأ نيد ءاملع نم «ةفقثملا ةعيلطلل ىربك ةصرف كانه لازت ال هنأ دقتعن
 برحلا هذه تايفلخ زاربإل ةيعون ةلمحب مايقلا يف «نيلوؤسمو نييسايسو ءابدأو باّتكو
 طاقسإ لجأ نم عضوت يتلا ططخلا حضفو «ةبورعلاو برعلاو نيملسملاو مالسإلا دض
 يفو «ملاعلا ىلع ة ةرطيسلا يف ةيكريمألا ةسايسلا ريثأت تحت يبرعلاو يمالسإلا ملاعلا

 .ملاعلا يف ةسايسلاو نمألاو ةورثلا عقاوم لك ىلع اهذوفن ديكأت لامكتسا

 ةيفاقث ئراوط ةلاحلا

 مايقلا وه «ةيناملع مأ ةينيد تناكأ ءاوس «ةفقثملا ةيعاولا ةعيلطلا رود نأ روصتأ يننإ
 نأ يمالسإلا ملاعلل نكمي يتلا ةحضاولا طوطخلا اهئاطعإو ةيمالسإلا ميهافملا ليصأتب
 تاينهذلا ضعب يف فلختلا عقاوم فشتكيو أطخلا نم باوصلاو اهنم حيحصلا فرعي

 ملاعلا فرعيل ؛كلت وأ مالسإلا ىلع ةبوسحملا ةكرحلا هذه اهب موقت يتلا بيلاسألاو

 ًاعقاو كانه َّنأ رابتعاب «لطاب اهب داري ٌّقح ةملك هيلإ ةهجوملا ةمهتلا هذه نأ يمالسإلا
 عقاولا لك لئثمي الو مالسإلا لثمي ال هنكلو ,يمالسإلا ملاعلا يف ًافلختم ًايمالسإ

 .لاجما اذه ىف ىمالسإلا

 0 ةيراخو

 لوح نورخآلا هراثأ امل لعف در نوكتل ال (ةيمالسإ ةيفاقث ٌئراوط ةلاح ىلإ وعدأ يفنإ

 جدع «ةرملا طاقنو تعضلا طافت نع اناذ فحي لدن نركل ىتكلو: هةمألاو مالسإلا

 لبقتسي ام رابتعاب «يباجيإلا بناجلاو يبلسلا بناجلا نيب لصافلا عضي نأ لجأ

 ىتح «ةيكالهتسالا تاماهتالا ريثأت تحت طوقسلا نم يمالسإلا ملاعلا نيصحت رابتعابو

 هذه ريثأت تحت ةيلوؤسملاو بنذلاب روعشلاو بنذلا ةدقع يمالسإلا ملاعلا شيعي ال

 نإف فعض طاقن انيدل تناك اذإ هنأ يمالسإلا ملاعلا فرعيل «ةيمالعإلا برحلا

 الأ انيلعو «ةّوق طاقن انل نإف ةّوق طاقن نيرخالل تناك اذإو ءفعض طاقن نيرخآلل

 طاقن ىلإ اهليوحت ىلع لمعن نأ انيلع نإ لب ءاندنع فعضلا طاقن ريثأت تحت طقسن

 .كلذ ىلإ امو ةّوق



 معدو؟ سدقملاو سئدملا

 هتاذ مهفي ىتح «تاذلا ىلإ ناسنإلا دوعي | نأ لأ نم رم ةقالطنا ةمدصلا هذه نوكت نأ

 اهضعب 0 مل وأ 55 اوفشتكا 7 مه 58

 ةيدقن ةعجارم
 ملاعلا صخي ام يف تايعادتلاو لعفلا تاّدر لوح هسفن قايسلا يف ,يديس 8

 ةفاقثلل ةيدقن ةكرح داجيإ يف ثدحلا اذه بتست له ؛يمالسإلاو ىبرعلا

 هاجتا يأ ىلإو ؟ةّيوعدلاو ةّيركفلاو ةّيسايسلاو ةيرظنلا اهتايلجت ّلك يف ةيمالسإلا
 ؟ةلحرملا هذه ىف ةّيدقنلا انتلصوب ديست

 ةيدقن ةلاح ثدحت نأ  ةكرحلا هذه تايباجيإ نم ةقو تعاطتسا اهنأ دقتعأ ىننإ

 مامأ يبلسلا روعشلا اذه نع سيفنتلا لئاسو نم ةليسو جنشتلا ذختي بولسأ نيب عّروتت
 عقاولا سردت ةّيعوضوم ةّيملع ةّيدقن ةكرح ىحنم يف كرحتي بولسأو «يمالسإلا عقاولا
 اوأدب نم نيفقثملاو ءاملعلاو نييمالسإلا نيسرادلا نم كانه نأ دجن ثيح .هلك يمالسإلا

 ةيفلس نم ةيديلقتلا ةيمالسإلا عقاوملا وأ ةيكرحلا ةيمالسإلا عقاوملل حسم ةيلمعب نوموقي
 ةوفلا عقاوم ضعب اوفشتكيلو «كانه فلختلاو انه فلختلا ةعيبط اوفرعتيل «ةيفلس ريغ وأ

 نم اوففختي نأ اهنع نديظتتد يتلا ةقيراقلاو هطاقنا لك اسود ,كاذو بناجلا اذه يف

 0 يتلا ةيفارخلا ةينهذلا يف وأ تاساردلا جهنم يف ءاوس «فّلختلا عقاوم
 .كانهو انه ةيكرحلا لئاسولاو بيلاسألا يف وأ «نيملسملاو مالسإلا نوؤُس ىلع نيمئاقلا

 ةيدقن ةسارد ةيلمع ىف ةيفاقثلا ةينهذلا ّدهت نأ تعاطتسا ةمدصلا هذه نأ روصتأ ىننإ

 عقاوم نإ ثيحب لكلا عقاومو يعولاو مّدقتلا عقاوم نيب عارصلا نم ةلاح تقلع اهتز

 نأ رّوصتن اننكلو .يعولاو مّدقتلا عقاوم فعضتلو عمقتل اهتّوق ديعتست تأدب تاهل

 ةّيفلسلا تاكرحلا نونضتحي اوناك نيذلا ىتح «عيمجلا نأ ىرأو «ةرمتسم لازت ال ةكرعملا
 تادتضلاو ةيسايبلا' ةيواتعلا ضحي لعن ىيرطعم اوخيضا «فلختلا عقاوم نوسرحيو
 .باهرإلاب نيسبلتم اوطبضي ال ىتح فلختلا عقاوم ضعب نم اوففختي نأ ةينمألا



 ضان

 مالسإلا نيجدت ططخم طبحن ةدحولاو ىعولاب

 ةمالعلا ةحامس َرَّضاح (رصاعملا انعقاو ىف ةيمالسإلا ةدحولا ريصم» :ناونع تحت

 يتلا ةّيمالسإلا ةّيركفلا ةودّنلا يف كلذو هللا لضف نيسح دمحم دّيسلا عجرملا

 ٍةياغل ةعونتم جهانم ىلاعت هللا ىلإ ةوعّدلا» :ناونع تحت «عاقبلا رهزأ» يف تّدِقع
 يف كراش دقو لزليأ +4: 488 يجرتا# نوللا حابض - (ةدحاو

 لصيف راشتسملا خيشلاو «سيملا ليلخ خيشلا عاقبلاو ةلحز يتفم :ْنِم لك ةودتلا
 .(ةيروس) يسلبانلا بتار دمحم روتكدلا خيشلاو «يولوملا

 ..يعامتجالاو يسايسلا روضحلا نم ٌدشحو «ءاملعلا نم فيفل ةودّتلا رضح

 خيشلا عاقبلاو ةلحز يتفم ةملك اهدعب تناك ميركلا نآرقلا نم تايآب تلهّتساو
 :فامكحو ةداقو ةعئا قاوتعلا اذه تحت مّلكتملا :اهيف اهيف ءاج يتلاو سيملا ليلخ

 ناد يف امكف «لاجر نعاابل ديال ةفلكلاو ءارييختو ايد نرمك اهل ةملكلاو

 دقو «ءاوللا لمحل نمشلا عفدو ءاوللاو ة ةملكلا عفر نم كانه «يمالسإلا ملاعلاو

 ةوعدللو «ةوعد ةملكلاو ..ءاوللا دهشتسي الأ مهملا نكلو «تايصخش طقسي

 .اهتداقو اهلاجر

 ره ةثالث لبقتسي مويلا عاقبلا رهزأف :ةءامشلا حو وهو ؛عمتجما ةلظم مالسإلا نإ



 نفل سدقملاو سندملا

 .ناطوألا يغلن ال ًءاول مالسإلا مقرن نيح انّنِإ .ركفلا يدهتجمو مالسإلا ٍةداق
 :اهيف ءاج ةملك هللا لضف نيسح دمحم ديسلا عجرملا ةمالعلا ةحامس ىقلأ من

 ىفاقثلا يدحتلا

 نع ثيدحلا نم قلطني رصاعملا انعقاو يف اهريصمو ةيمالسإلا ةدحولا نع ثيدحلا
 لك يف رمي مل ُهّنَأ ةلأسملا َّنأل ,ةكرحلا هذه يف هرودو عقاولا يف مالسإلا ةكارح. نمو :(ةالسأإلا
 يذلا زازتهالا ةلاح اهلحاد يف ةنزتخما ةلحرملا هذه ةروطخ يف ٌةلحرم يمالسإلا انخيرات

 .انمادقأ تحت نم ضرألا ٌرتهت ىّتح مظاعتي وهو ءروعشلاو بلقلاو لقعلا بيصي

 ٌثيح «ةيفاقثلا ةلأسملا لاطي يذلا يّدحتلا وه مالسإلل يّدحتلا نأ ىه نآلا ةلأسملا َّنِإ
 ميهافم نع ثّدحتت  اهتعيبط نع رظنلا ٌضغب  ملاعلا يف ةفاقثلا عقاوم لك تأدب
 وأ فقوملا اذه ىلع ماهفتسالا تامالع فالآ عضيل يفاقثلا رابكتسالا قلطنيو .مالسإلا
 يّدحتلا نضتحي يذلا يعامتجالا يّدحتلا ٌمث .كلت وأ ةعيرشلا هذه ىلع وأ ءكاذ
 ريسن نأ انل دارُي ىتلا تاهاتملا هذه لك نم ىمالسإلا انماع ىف ههجاون اميف ىقالخألا
 نيوانعلا نم ريثكلا مسابو «ةّيناسنإلا ةّيرخلا مساب ةديدج قالخأ عنصل ةلواحم يف اهيف
 .اهعقاوم نع انميهافم فّرخختل انرعاشم باذتجا اهل ُداَرُي ىتلا

 داصتقالا عقاوم لك ةرداصم هلالخ نم ُدارُي يذلا يداصتقالا يّدحتلا نع ثّدحتن نلو
 عيمج ىلع شماهلا وه انداصتقاو لصألا وه مهداصتقا نوكيل يمالسإلا ملاعلا يف
 0 نأ ُدبتعي رابكتسالا أدب دقل.مهداصتقا شماه ىلع انداصتقا حبصيل «تايوتسملا

 .هتارّدقمو هتارامثتساو هقاوسأ ىف :هداصتقا وه انداصتقا

 يسايسلا يدحتلا

 30 م الج قر يلا يا يدحلا يبأي مث

 5 م ل

 06 هربا نيدلا حرم ئىتخ ىراضحللا ةمدصو فلختو ةمهت ىلإ ةّيمالسإلا ةعيرشلا

 مالسإلا 1مل نع 5 وعلاب انحبصأف (ةئسايسلا ةلأسملا ترّوطتو .نيملسملا مساي

 .«(فئدطتلاو باهرإلا» تاملك اوثدحتساف هتيرح ةرداصم دنوديري نيذلا لباقم



 معو ةيكريمألا ةقرحلا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 هل ططخي مل مالسإلا نايك يف بناج ّقبي ملف هلك مالسإلا لمشت ةكرعملا نإ
 هرفدهتسا الإ ًاعقوم اوكرتي ملو ,مهعم نيرفاكلا مهئافلحو نيربكتسملا نم نورخألا
 عقومو انه طالب ةمدخل هفيظوت نكمي ىتح «مالسإلا نيجدت اهيف ُدارُي يتلا ةطخلاب

 ملسبو ءانه نيربكتسملا ططخ يف كرحتت برحب ىوتف يطعيل «كانه يرابكتسا
 .كانه كرحتي

 ؛مالسإلاب يوضع طابترا ةكرح يف قلطنتل «ةّيمالسإلا ةدحولا ةلأسم ٌزربت خانملا اذه يف
 ال طاقنلا عيمجت يه انهجاوت يتلا ةيضقلا نأل ءاّيودحو نوكت نأ ينعي املسم نوكت نأف
 كيكو صعب نع اهعحب لوم نأ نك تيك ةلابلا نوكت فني ةطاقنلا ليج
 بهذملا ىف ىّتح لب ءبسحف بهاذملا نيب ال «ليلضتلاو ريفكتلا تاماهتا يمرن نأ نكمي

 :نيرعأ ةديضاولاو ةراث ةعيبطلا ةانقاتلاب نودعم انك بآل محاولا

 ناتيبهذم
 ةيفئاطلا ةّيبهذملا :ناناونع ةّيبهذمللو .انتايح ىف مالسإلا ناكم ُذخأت ةّيبهذملا تأدب دقل
 نأ ةلأسم ّنأل ,مالسإلل ئنغ داهتجالاو مالسإلل عنغ ةّيركفلا ةّيبهذملاف .ةّيركفلا ةّيبهذملاو
 لالخ نم نكمي ..ًاراوحو ًاريكفتو ًةسارد :ئنغ وه مالسإلا مهف يف بهذم كل نوكي
 .ةدحولا ىلإ لصن مل نإ براقتلا لهسن نأ ركفلا طخب مارتلالا

 «بصعتتف ةزيرغلا اَمْأ «بّضعتي ال ركفلا بهذم مزتلي نمو «بّصعتي ال ركفلا 1

 كركف ُقّيضت ةيبصعلاو .هدادتماو هتباحرو ركفلا قمع نوكلمي ال نيذلا مه نوبصعتملاو

 .كتحاسو كتايحو كردصو

 ثّدحتتن انّنإَف :ةدحولا نع ثّدحتن نيحو «ةّيفئاطلا ةّيبهذملا نم اءاج دقحلاو بصعتلاف

 صتلا ىلع حتفنملاو «ةنشلاو باتكلا ىلع حتفنملا ءيركفلا ىنغلاو ةدحولا مالسإلا نع

 انمهتي امك ؛هدنع دمجتيل ال حتفني ؛هفلخ نمو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا

 ّنكلو «تباث فورحو تاوصأو تاملكك صنلا َّنِإ .صّتلا مامأ دومجلاب نورحألا
 لدعلا ىف ركفت نأ كنكميو «تالاجملا لك ىف كرحتي ًالثم لدعلاف .كرحتم نومضملا
 ةملك اهنكلو «فورح ةدع ىف ةملك وه :ًايمأو ًاداصتقاو ةكاسلو ذك عمو ايولطاو 0

 ْ .هلك ملاعلا تانونكم ىلع لمتشت



 شلح سدقملاو سندلملا

 ةدحولا ةلأسم يف راوحلا
 ةدحولا ةلأسم جلاعن نحنو بناجلا اذه ىلع حتفنن نأ ىلإ جاتحن دق ءاذه ءوض يف

 ةينهذلا ةلأسم يهو يرعأ ةيضقب يقتلنل «ريصملا ثيح نم رصاعملا انعقاو يف ةيمالسإلا

 مل ول امك ةركفلا ىلإ قلطنت يتلا ةينالقعلا ةيئهذلا يه ةيعوضوملا ةينهذلاو .ةيعوضوملا

 ةئيبلاب ةطيحملا بناوجلا يف مأ يتاذلا بناجلا يف ءاوس ءاهل تاقبسم ةيأ كانه نكت
 ةقبسملا ةيبلسلا جئاتنلا ىلإ ةرظن رخآلا لاجملا يف ًاضيأ اهل نوكت ال نأو ..اهريغو
 اذهو .رخآلا عم اهفشتكت نأ ديرت ةعئاض ةقيقح تناك ول امك ةلأسملا ىلإ رظنت نأ
 ,راوحلل يفاقثلا بناجلا يف راوحلا جهانم لك قبس يذلا راوحلل ينآرقلا جهنملا وه
 يف راوحلاو بطاختلا بيلاسأ روطت نم مغرلاب رخآ راوح جهنم يأ هنم برتقي ملو

 .ملاعلا

 رخآلا يطعتو ٌّقح ىلع كنأ ةريبك ةبسنب عنتقت نأ ساسأ ىلع زكتري ملاعلا يف راوحلا َّنِ
 2 يأرو يبأر ىلإ ةرظنلا يف ةيتاذ كانه .قح ىلع هنأ ةليعض ةبسنو ةريغص ةصرف
 :نيرخآلل (ص) ٍلوسرلا باطخ يفو (ص)هلوسرل ىلاعت هللا ثيدح يف ميركلا نآرقلا امأ

 ءاج يذلا وهو ًاكاش يبنلا ناك لهف ,#نيبم لالض يف وأ ىده ىلعل مكايإ وأ اًنإوإ»
 جهنملا اذهو هبولسأو هجهنم راوحلل ٌّنكلو !؟هللا ىلإ ةيعادلا وهو ءهب قدصو قدصلاب

 ىلع وأ :لالض ىلع .تنأ نوكت دقو «ىده ىلع نوكأ دقو لالتغ قع نوكأ دق :لوقي
 سيل .ةقيقحلا نع ثحبلا ةلحر يف قفارتن نأ انيلغ ءانتيب ةعئاض ةقيقح كابيق ىذه

 .رخآ جهنم اهيلإ قري مل ةيلقع ةيعوضوم كانه لب «يلاسرلا ينارقلا جهنملا يف ةيتاذ كانه

 ًاضعب انضعب بطاخن الفأ «قطنملا اذهب نيكرشملاو نيرفاكلا بطاخي (ص)يبنلا ناك اذإف
 نأ يه ةيعوضوملاف .لاجملا اذه يف ءاقلل عقوم فلأ ىلع يقتلن نحنو «قطنملا اذهب
 ام كلمت تنك اذإو .ةقيقحلا نع ثحبلا ةلحر يف ةقفر ؛يراوح عوضوم يأ يف اهشيعن
 نأل «ىقتلنسف «ةقيقحلا هنأ دقتعأ اًمع ثحبلا رصانع كلمأو ةقيقحلا رصانع هنأ دقتعت
 اذاهلع يدنا اذه ىف ايل لام ال ةييطمعلا نآلوز يف اورق كالا لب بة ول كاذلا
 عم ءاقللا عقاوم نع ثحبلاو راوحلاو ءاقلل ةوعدلا يف ةينآرقلا بيلاسألا انمامأو دعتبن
 نم كلذ وحنو ديحوتلا دودحو ةيديقعلا ةلأسملا يف ىراصنلا نيبو اننيب مكف .رخآلا
 ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأ اي لقط :لوقي ىلاعت هللا نإف كلذ عمو «ةريثكلا ليصافتلا
 نم ابايرا اضغب انضعي لسفر الو ًافيحت هي هع الو هللا الإ ديعت الآ كيو انين ءاوس



 موب ةيكريمألا ةقرحملا يف ذ قارعلا :عبارلا مسقلا

 .«مهنم اوملظ نيذلا الإ نسحأ يه يتلاب الإ باتكلا لهأ اولداجت الو هللا نود

 هانشع اذإ يراوحلا يئاقللا خانملا اذهف ءءاقللا خانم شيعنل ءاقللا عقاوم دنع يقتلن نأ

 ةيحورلا يه هذه .راوحلا مكحت يتلا يه ءاقللا ةّيحور تناك ؛فالخلا عقاوم ىلإ انلقتناو

 ةينهذ: ةلاح نوكت نأ دب ال لب ,نيفقثملاو ءاملعلا لوقع يف قلطنت نأ يفكي ال يتلا
 امتر يذلا ينارقلا جهنملا شيعن نأ عيطتسن ىتح ةيمالسإلا اندعاوق اهب فقثن نأ «ةيبعش

 وق يننإو .كلذ ريغو ةيمالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا انعقاوم ىلإو انتويب ىلإ تح عع

 ةيااسإلا ةدجولا لوح تارق زمو تاراغشو تايادكو كنا يصاست نع ىلطأ ام نك نأ

 يف امبرو ٠ .هيلع رطيست يتلا يه ةلماجما تناكو .قمعلا يفال حطسلا يف كّرحتي ناك
 ال .كّوحتي يذلا وه بذاكتلا ناك ابر  دحأل ًاماهتا لجسأ نأ ديرأ الو - عقاوملا ضعب

 اوقل اذإو. لف .هلك كلذ قوف نيملسملا نذل نانا يف هللا اهلزنأ ةيآب دهشتسأ نأ 3

 .©نوئزهتسم نحن امنإ مكعم اّنِإ اولاق مهنيطايش ىلإ اولخ اذإو انمآ اولاق اونمآ نيذلا
 نأ نورطضم اننأ ثّدحتيل ةيبهذملا هتدعاق ىلإ دحاو لك قلطنيو «ةدحولاب مّلكتن
 ةدحولا ثيدح ضرفيو كلذ يضتقي عضولا نال ,بولسالا اذهبو ةقيرطلا هذهب ثّدحتن

 اننإ .ةريبكلا تاديقعتلا شيعي يمالسإلا عقاولا يقب اذكهو .ةيمالسإلا ةدحولا رمتْؤم يف

 يأ يف انتايبهذم تايبصع نإ «عوضوملا اذه يف ةيبعش ةقيرطب ركفن نأ ىلإ ةجاحب
 ثري ام يف اهانثرو امنإو ءانئاضعأ نم ًاوضع تسيلف ءانعم قلخت مل يمالسإ بناج
 ًايتاذ ًائيش تسيل يه .مهبهاذم نم سانلا راتخي ام يف اهانرتخا وأ «تايبصع نم سانلا

 نيحف .هانرتخا ركف وأ هانثرو ركف وه .تاذلا نع جورخن وه هنع جورخلا نأ ىنعمب ءانيف
 رخآلاو هناكم أفقاو انم دحاو لك لظي نأ ىلع رصن اذامل ,راطإلا اذه يف ةلأسملا نوكت
 راوحلا ىقبيو «مامألا ىلإ ةدحاو ةوطخ هعم مدقتلا وأ رخآلا راوحل ًادعتسم سيلو .كلذك

 :ةاكرطلا راوح ةدعافت تدر“ قلع اتاك

 وحن مّدقتي نأ دحأ عطتسي مل «نينسلا رم ىلع سوردلاو بتكلا فالآ مغر ءاذامل الإو
 (ةلاسسلل ووش ةرو نع ثيدحلا ديرأ ل يننإو ...ةدقع تاديقعتلا تدازو رخآلا

 انل هللا دارأ دقلف .هنم جورخلا ديرن عقاو نع ثيدحلا ديرأ نكلو ءءوضلا نم طاقن كانهف
 راونأ يف ةعزوم يهو «ليللا درطت ءوض طاقن كانهف «ةحملاب ةئم سماد ا نأ دقتعن الأ
 نم رعشن ضيبلا يلايللا يلا قزيضو لرجف يلايللا هذه ءارو نأ ىلإ يشب ةت يتلا بكاوكلا

 .ليللا لحخاد رجفلا ىنعمب رمقلا ءايض لالخ



 مد سدقملاو سنئدملا

 ةيسايسلا اناياضقو رابكتسالا
 اهنإو ءأمامت انب لصتت ال يتلا ةيسايسلا ةلأسملا لاخدإ يهو ءنآلا اههجاون ةطقن كانه نإ
 ةبهذمتملا ةيمالسإلا لودلا ضعب ذختتو ثدح ثدحي نيحف .ةيرابكتسالا ةلأسملاب لصتت

 ذختتل ةيمالسإلا تاكرحلاو تامظنملا ضعب كرحتت امدنع وأ «كانه وأ انه نيعم بهذمب
 ةلأسملا راثت ًاسأرف ءرخآ بهذذمب ةبهذمتعم ةكرحل رخآ افقوم فلاخي ابر كاتهو انه ًافقوم
 لالخ نم ةكرحتمو ءاهحلاصم نم ةقلطنم ةمظنملاو ةكرحلاو ةلودلا نوكت دقو «ةيبهذملا

 نم ةعيشلا دض فقوملا اذه ّنِإ :لاقي ام ّنأ ةلأسملا ٌنكلو «ةلأسملا هذهل يسايسلا اهمهف
 كانه امنإو ...هلك عوضوملاب ننستلاو عيشتلل ةقالع الو «ةعيشلا نم ا ةنسلا
 يقلل ىلا وأ ةديسولا ةليبزلا ىلا نين ةينالسالا هاك رخل نأ فانك لفع
 ةجوملا انبكر اننأ اهريغ وأ ناتسناغفأ ىف لصح امدعب ةلكشملاف هيي م

 وأ فرطتلا وأ فدعلا بيلاسأب ىمسي ام ىلع نوقفاوي ال نمم مه نيريثكلا نأ عم

 تارباختا زاهج نم عرف ىلإ يمالسإلا ملاعلا لّوحتي نأ كلذ ىنعم سيل نكلو ؛باهرإلا
 هتيرح ىلع هحاتفنا لالخ نم همالسإ ىلع حتفني ملسم لك قحالي ةيكريمالا
 قييمالسإلاو نيملسملا قكتكا# ةينالئمإلا لودلا :بلغا نإ ؟نآلا كانه اذامق ةلالقعساو
 انحبصأو «(ةدعاقلا» عم ةقالعلاب موهوملا لامتحالا ىوتسم ىلع ىتح ءناكم لك يف

 لتقنو قحالنو تامولعملا مّدقن ةيكريمالا ةيزكرملا تارباخلا عورف نم ًاعرف ًايناجم
 اكريمأ ىلإ نيلقتعملا مّلسنو لقتعنل لب «كلذب انعانتقال ال كلذ لكو ..نجسنو
 اههجاون يتلا ةروصلا لعلو .لئاسملا رطخأ نم ةلأسم هذهو ؟كلذ ىنعم امف ؛مهمكاحتل
 سرخي يك يعسلا يه ةيضقلاو «هاجتالا اذه يف كرحنت يبرعلاو يمالسإلا ملاعلا يف

 .مالسإلل هروصت يف ةيرحلا ةرارح لمحي يمالسإ توص لك

 ,مالسإلل اهمهف يف نابلاط عم فلتخن اننأ انحرص دقو «فلتخن نأ انيدل عنام ال لوقن
 قلو هفدصاه نك يمالسإلا عقاولا ىلإ اننا هبال «لوليأ ١١ يف اكريمأ يف ثدح امو

 ةيمالسإلا ةكرحلا لخاد يف رايتلا اذه ةهجاوم نيب ٌقرف كانه نكلو «هتاذ يف ًارربم ناك

 ةيمالسإ ةكرخ لك ةقحالم ىف اكريمأ نع ءالكولا توكنت نأ وأ «يمالسإلا عقاولا وأ

 ْ .لاجملا اذه يف يمالسإلا رتوتلا شيعي ملسمو

 ةدحولاو راوحلا ةيحور ليعفت
 اذهل نومضملا ةجلاعم انيلع نكلو «(يمالسإلا رتوتلا» حورلا هذه ىلإ ةجاحب اننأ دقتعأ



 نا ةيكريمألا ةقرحلا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 .هلمعو هبولسأ ىف ءىطخي وهو مالسإلل ًاصلخم رتوتملا ناسنإلا نوكي دقف ءرتوتلا
 سدا وعلا ىلع ةيروعتا ةنذلجا ةدشرب "كانه نأ تالا ىيسحستت نكطكلا دول
 0 ءناتسناغفأ ةيضق ىوتسم ىلع ةيمالسإلا ةيبعشلا فقاوملا يف هانظحال ام وهو
 يتلا ةينيطسلفلا ةيضقلا يف ذ نآلا ىلجتت ةدحولا هذهو «كسرهلاو ةنسوبلا ةيضق

 0 ةضافتنالا عم - بوعشلا ىوتسم ىلع لقألا ىلع  يمالسإلا ملاعلا لك

 ةيمالسإ ةدحو ىلإ لوحتت نأ وجرن «ةيقيقح ةيروعش ةيمالسإ ةدحو يه «ليئارسإ
 ةديجولا ةييتايسلا ةدحولا نم صفا الون تايسلا عقارلا كرش :ىرتم ىلع ةيسانب
 نأل ءاهنع ةيمالسإلا ةفصلا دعبن ال نأو ءاهتيوقتو اهنم ةدافتسالا ائيلع نإ :ةيجامدنالا
 هنا ندمت نحنو «فقوملا اذه نع ةيمالسإلا ةفصلا داعبإل قلطنت تاوعدلا نم ا

 لخاد ةدوجوملا ةيمالسإلا بساورلا نم نوكر حتي نييكرحلا نييناملعلا ضعب يبيع

 نأ دقتعن اننأ امك .فقوملا اذهو رصنعلا اذه دقفي مالسإلا لعجن الأ انيلع نإ .مهسوفن

 ىوتسمو لودلا ىوتسم ىلع ةيمالسإلا تارمتؤملا ىف ثدحت ىتلا تاءاقللا هذه

 يملا نيك لا دوو يعادل نان نل نيسان قارماعو يقال كراك رت
 هنإف قورفلا نم ريثكلا يغلي نأ عطتسي مل اذإ براقتلاو مهافتلا نم ًاعون تدجوأ
 نحنو .ةيفاقثلاو ةيصخشلا تاقالعلا نم ًاعون دجوي نأ عاطتساو ءاهصلقي نأ عاطتسا
 ىوتسملا ىلع ةدحولا نم ًاعون دجوي نأ عاطتسا يذلا دلبلا لثمي نانبل نأ دقتعن
 نيب جوازتلا ةّيضق ظحالن انّلعلو ءرخآ يمالسإ ٍدلب يأ يف نآلا هدجن ال يبعشلا
 ءاملعلا عمج ةبرجتو «نانبل ىوتسم ىلع تدتما فيك بهاذملا فلتخم نمو نيملسملا

 ال نأ ديرن يتلا ةيمالسإلا تاكرحلا تاءاقلو اهكيرحتو اهليعفتل وعدن يتلا نيملسملا

 يف اميس الو «ةيفاقثلا بناوجلا ىلإ اهيطخت بجي لب «ةيسايسلا ةلأسملا ىلع رصتقت
 اذهبو: .قسعأو مشا لكسب ايانعقلا :ىقدتيو رثكأ تاكردلا هذه..امع ةفياام ناني
 تابثإ انيلعف «ةددعتم تامالسإ راص مالسإلا نأ نييناملعلا تالوقم نم صلختن
 هذه لق» .مالسإلا مهف ىف تاداهتجاو ةدحولا ىف ًاعونت كانه ّنأو ؛دحاولا مالسإلا
 شكلا نايل الا ركل دقت # ينعبتا نمو انأ :ةريصب ىلع. هللا ىلإ وعذأ يلين
 هلك رابكتسالاو رفكلل زربي نأ هلك مالسإلا ىلعف هلك مالسإلا ىلإ زرب دق هلك

 1 وسد ورمل وعل د روبرت ١ اا كيتا
 .اهنم انذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع

 همهف يف انتاينهذ نم ريثكلا رييغت لالخ نم هرييغت اننكمي فيكو «عقاولا سردن نأ انيلع



 مايد سدقملاو سندملا

 يف ةيويحلا اناياضق يف اميس الو «يمالسإلا عقاول ولا لكب قيدحتلا انيلعو هعم قالطنالاو
 ةيعابملا ةديدجلا ةينوعرفلاو نيك ريمألا موجهلا ةهج ةهجاومو . .امهريغو قارعلاو نيطسلف

 .هلك يمالسإلا عقاولا طاقسإل



 ماا

 يكريمألا فادهتسالا ةرئاد يف قارعلا

 دمحم ديسلا عجرملا ةمالعلا ةحامس ربتعا «(ةظقيلا» ةلجم ىلإ صاخ ثيدح يف

 نيملسملاو برعلا ىلع اهيف مرحو اهردصأ يتلا ىوتفلا نأ هللا لضف نيسح

 اياضق لك مامأ ةيلوؤسملاب هروعش نم تقلطنا «قارعلا برض يف اكريمأ ةدعاسم

 بعشلل برض وه قارعلا برض نأ دقتعي هنأو «برعلا مهتمدقم يفو نيملسملا

 .ماظنلل سيلو يقارعلا

 نأ هل نيبت «ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةقطنملا يف يسايسلا عقاولل هتسارد لالخ نمو

 :ةيبرعلا لودلا يف ةيلورتبلا تاورثلا ىلع ةرطيسلا ديرت ةيكريمألا ةدحنملا تايالولا

 قيرطلا نأ برعلل دكؤتل ليئارسإ عم يجيتارتسا فلاحت يف كرحتت اكريمأ نأو
 .ليئارسإب رمت اكريمأ ىلإ

 ةبساحمل يكريمألا سرغنوكلا مامأ عوضوملا نوناقلا عورشم نأ هتحامس دقتعيو
 اك ريمأ ةحيلاقم اناا هةيق رتمألا !ةرادالا نق ةبايودتملا "نسيب جاو د رجب ةنووس
 .ةيروس ىلع يداع ريغ طغض يأب حامسلا مدعب يه

 .١ا/ها” ددعلا م٠6 .؟ ١١ه ,(ةظقيلا» ةلجم «نيدلا ءالع ضاير - توريب



 نأ هتحاسي ربفعا «نيئعيوكلا ئرشألا حوضؤمو ةيعيوكلا< ةيقارعلا ةلاخلا نيعو
 يش يأ مدقي مل قارعلا نأل ,ىرسألا عوضوم يف اميس الو «ةيقاب ةلكشملا
 هذه لك .فالخلا روذج لحلو ةيضقلا ةعباتمل ةنجل يأ ةيبرعلا لودلا ددحت ملو

 يف اهيف يأر هللا لضف نيسح دمحم ديسلا ةمالعلل ناك ىرخأ عيضاومو زومألا

 :راوحلا اذه

 ةيعرشلا ةيلوؤسملا
 ,ىقارعلا ماظنلا ةحاطإل قارعلا ىلع برح نشب ةيكريمألا تاديدهتلا دعاصتت
 ذضو «يبرعلا ملاعلا يف ةصاخو برحلل ةضهانملا تاحيرصتلا لباقملا يف دعاصتتو
 ,قارعلا برض يف اكريمأ ةدعاسم نيملسملاو برعلا ىلع مرحت ىوتف تردصأ ةرتف
 كلتل كتءارق امو ,ىوتفلا هذه تردصأ اذال كتحامس نم فرعن نأ ديرن كلذل
 ؟تاديدهتلا

 «برعلا مهتمدقم يفو نيملسملا اياضق لك مامأ ةيلوؤسملاب انروعش نم تقلطنا ىوتفلا

 لك يف اهتيلوؤسم شيعت نأ لواحت لب ءصاخ يميلقإ راطإب رثأتت ال ةينيدلا ةيعجرملا نأو
 ارو نوملشملا عون لجأ نم اهتاناكمإ 6-50 لمعتو ؛يمالسإلا ملاعلا بيصي ام

 عقارا يطارد ىو ههيعلادلا هدم احن .هيف كرحتت يذلا راطإلا يف مهنع راطعألا

 نأ ديرت ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا نأ ىرأ انأو «ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةقطنملا يف يسايسلا

 نآلا ىتح - لثمت يتلا ةيلورتبلا تاورثلا اميس الو ءاهلك ةقطنملا تاردقم ىلع رطيست
 يذلا نإف كلذب «ىملاعلا داصتقالل يويحلا نايرشلا  روظنملا لبقتسملا ىفو لقألا ىلع
 ًاعارص كانه نأ فرعن نحنو .يملاعلا داصتقالا ىلع رطيسي لورتبلا عبانم ىلع رطيسي
 يلع مس اك ريما نإ ةينت هةانالاواهوروأو اك ريمأ نين داسمالا :يرتسلا لع اع

 لورتب ىلع اهترطيسف كلذل «لعاف يوق داصتقا امهل نوكي نأ نم نابايلاو ابوروأ عنم
 لمعت اذكهو .ينابايلا يبوروالا داصتقالا يف يويحلا بناجلا ىلع ةرطيسلا لثمي ملاعلا

 ةقطنملا يف ىربكلا ةلوؤسملا زكارملا اهيف امب ةيسايسلا عقاوملا لك ءاوتحا ىلع اكريمأ
 .ةيكريمألا ةعرزملا هبشي ام ىلإ لوحتل

 0000 يكربمألا فلاحتلا

 ا ليئارسإ عم + راد اكريمأف 0



 سايس ةيكريمألا ةقرحملا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 قلل اذ لالخ نم مارتن نإ كلذلو ءاينمأو ايسايسو ايدافعتا «طسوألا
 نم لكاشم اهل ببست دق يتلا اياضقلا نم ريثكلا اكريمأل رسين نأ لواحت يجيتارتسالا

 ليئارسإل حمفت نأ لواحت اكريمأ نأ امك ؛ ,ةقطنملا ىلع طوغض نم كلمت ام لالح

 ملاعلا لود رثكأل ةفورعملا ةركفلا نم هانظحال ام اذهو ءاهيلع رطيست يتلا تاحاسلا

 ام اذهو «ليئارسإب رمت اي ربما ىلإ قيرطلا نأ يف فيهو قرشلا اميس 0 «ثلاغلا

 ذنم ليئارسإ نيبو ةملسملا ايكرت نيب يداعلا ريغ يوضعلا طابترالا اذه يف ًاضيأ هانعبات

 مهل ليقف ءاكر يمأب اوطبتري نأ اودارأ ايكرت يف مكحلا ىلع نيرطيسملا نا (فادستملا

 ةيبرعلا لودلا ماكح دحأ نم تعمس دقو .ليئارسإي طابترالا ضرفي اكريمأب طابترالا نإ

 هتقفاوم «ليئارسإ حلاصت مل ةيبرعلا لودلا نأ نم مغرلا ىلع «ليئارساي هتقالعل هريسفت يف
 تارمتؤم تارارقو يمالسإلا رمثؤملا تارارق نم مغرلاب هدلب يف يليئارسإ بتكم حتف ىلع
 تاقالعلا ضعب نم هسفن ىمحي نأ ديري هنأب «بتاكملا هذه قالغإب ةيبرعلا ةمقلا
 .ليئارساي رمت اكريمأب ةقالعلا نإ هل ليقو «هيلع ةطغاضلا ةيميلقإلا

 ةيكريمألا ةطخلاو ةيكريمألا حلاصملا يف ةيكريمألا ةطخلا لالخ نم تظحال كلذل
 دييأت يف لوقعملا ريغ قلطملا ريثأتلا اذه يفو ءامهنيب يجيتارتسالا فلاحتلا يف ةيليئارسإلا

 لكب هيلع موجهلاو ةيتحتلا هتينب ريمدتو ينيطسلفلا بعشلا برض يف ليئارسإل اكريمأ
 ةعئاملا ةيبابضلا تاملكلا ضعب ىوس ءانك اس اكريمأ كرحت نأ نود نم يرخلا لئاشو
 ال يتلا جاجتحالاو فسألا تاملك ضعبو ؛كاذ وأ يبرعلا لوؤسملا اذهل اهمدقت يتل

 تظحاال هلك اذه لالخ نم ...ليئارسإ ىلع طغض يأب موقت نأ نود نم ءأئيش ينعت

 ماجا مكاحلا ةلأسم يه تسيل قارعلا دض برحلاب اهدزدهتو اكريمأ يضع نبس نأ

 ىلع ًارطخ لثمتو ملاعلا ددهت يتلا ةيصخشلا هرابتعاب وأ ءرشلا لجر هرابتعاب قاعلا
 هع اك ريما رطيبم نأ يه ةيساسألا ةلابنملا نإ «كللذك ىلإ امو هيك ريمألا ةزحيتملا تايألول
 عقي هنأو هدحأ دنع ادوجوم نوكي.أل دق يلورتب طايتحاب زيمتي هنأ اميس ال ءيارغلا لك

 ةبترملا يف ةيدوعسلا نأ انربتعا نإ «ةيطقنلا ةيمالسإلا وأ ةيبرعلا لودلا يف ةيناثلا ةبترملا ىف

 .ىلوألا

 لورتبلاب كاسمإلا ديرت اكريمأ
 ضعبلا اهب ثدحتي يتلا ةقيرطلاب ال «قارعلا لورتب لكب ةلسمت' نأ اك ريمأ 'ديرت كلذل

 كرجبي نأ نما هكساال كينعب ءامانك ةيلتع رافي نأ لذ «لوزتيلا يره نآب



7 

 ما 4 سدقملاو سندملا

 ام اذهو ؛ةطغاضلا ةيكريمألا ةسايسلا لالخ نم الإ هعيزوت وأ هراعسأ وأ هجاتنإ ةيضقب

 اكريمأ لمعت اذكهو .اهتارارق نم ريثكلا لطعو تالاحلا نم ريثك يف «كبوأ» لود كبرأ
 نم لواحت يذلا ىجيتارتسالا هعقوم ىلعو هتارامثتسا ىلعو قارعلا قاوسأ ىلع ة ةرطيسلل

 دنا طرت كال أل ايلف يح موقفا ةقلسللا لع طقسا لا ل هروح

 اهترصاحمو ناريإ ىلع قوطلا ماكحإ ىلإ ةفاضإلاب اذه .يداصتقالا وأ ىسايسلا

 تظحال كلذل .رشابم ريغ وأ رشابم لكش يف اكريمأ عم ةفلاحنمل لودلا نم ةعومجمب
 هبعشل كابرإ نم هلثمي ام ساسأ ىلع ماظنلا طقست نأ ديرت ال ةيكريمألا ةكرحلا هذه نأ

 ؛ماظنلا اذه ةيامحب تماق يتلا يه اك ريمأ تذل هوك يمال قلما هيوح ملاعللو هتقطنملو
 رضخألا ءوضلا هتطعأ يتلا يهو «ناريإ دض برحلا ضوخيل ةوقلا هتطعأ يتلا يهو

 دعب هيلع تلصح امو برحلا هذه جئاتن ىلع لصحتل «تيوكلا دض برحلا ضوخيل
 «تيوكلا برح دعب ةيقارعلا ةيبعشلا ةضافتنالا تطقسأ ىتلا ىه اكريمأ اذكهو .كلذ
 نم تمهاس يتلاو «ةضافتنالا كلت برضيو «هبعش برضي ىتح ةوقلا هتطعأ يتلا يهو
 نإف اذهل .هلايتغا نا هطاقمإ نولواحي نيذلا دض تامولعملا هئاطعإ يف اهتارباخم لالخ
 انتا ريخأ هي ءاوهروم ام اذهو ةليشتتو ةلمتحت قارعلا لالتخا نير ةيك مآل هيلا

 عم اهب نولماعتي يتلا ةقيرطلا ىلع ًامامت «قارعلا عاضوأ بترنسو ًاليوط قارعلا يف ىقبنس
 اذإ نقارغلا بعشلا ةينب نم ريككلا سدت فوس برحلا هده نأ ظحتالب اذكهو. .نانسناكفأ
 ةحلشألا ركأ تليعتما فيح (ناتسناعأ ىف اهي كما ىلا ةقيرطلا لغ ابرج" تناك
 .لبق نم اهلمعتست مل ةحلسأ تبرج اهنأ ىتح ءاروطت

 ماظنلل سيلو يقارعلا بعشلل راصح
 ناعي ملو «يقارعلا بعشلا هنم ىناع راصح وه قارعلل يكريمألا راصحلا نأ ربتعأ يننإ
 اذه نأ ةلأسم امأو .هتالاح لضفأ ىف شيعي ىقارعلا ماظنلا نإ لب «ىقارعلا ماظنلا هنم
 ةديلوتالا ل هننرعق عيت هيكانلا لاه طخسي نأ لجأ نم بعقل ىلع طفلا
 ىرخأ ةلود نم تادادمإ يأ هل نكي مل نإ طغضلل ةليسو اهبعش كلمي ال ةيروتاتكدلا
 ةيشحو ةمظنألا رثكأ نم هنأل ,هماظن طاقسإب يقارعلا بعشلا عم نحن كلذل .هدناست
 نأ دقتعن اننكلو .يبرعلا ملاعلاو ةقطنملا كبرأو هبعش كبرأ هنإ ملاعلا يف ةيروتاتك دو
 انمرح دقف كلذل «قارعلا طاقسإ ةلأسم يه لب «ماظنلا طاقسإ ةلأسم تسيل ةلأسملا
 ينعلا وق اترتصي قارب ىدلا» نأ همت األ + ارفلا هيعشلا بتدضلا < نأ ةدعانت

 ةسايسلا شماه ىلع شيعي بعش ىلإ هليوحتو هتاردقم لك ىلع ةرطيسلا لجأ نم



 ماو ةيكريمألا ةقرحملا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 ليئارسإ نأ ةدم ذنم هانأرق ام اذهو «ةيليئارسإلا ةسايسلا شماه ىلع يلاتلابو ؛ةيكريمأل
 برض ىف اهلمعتستل ةيكريمألا ةحلسألا لجأ نم ةيركسعلا اهدعاوقب لاجملا تحسفأ
 شيجلا لمعتست اهنإف ةيليئارسإلا دعاوقلا لمعتست امدنع اهنأ فرعن نحنو .قارعل
 .ةريطخ ةقباس هذهو «قارعلا برضل فيفخ ءاشغ وأ ءاطغ داجيإل كلذو ىليئارسإل
 اذه ةعيبط نع رظنلا عطقب ءيبرع ماظن طاقسإب درفتلل اكريمأ دادعتسا راعش نأ امك
 رربملا يطعي فوس كلذ نال ,ءىضوف ةلاح يف يلودلا عقاولا لعجت ةقباس لثمي «ماظنل

 يذلا نم :لءاستأ يننإو .كانه وأ انه ماظن طاقسإل اهدرفمب كرحتت نأ ىربك ةلود يأل
 عم ىشامتي ال هنأ ةجحب رخآ يبرع ماظن طاقسإل لمعت نأ نم اهريغ وأ ًادغ اكريمأ عنمي
 ملاعلا لوحت فوس ةطخلا هذه !؟كلذ ىلإ ام وأ ةيبرغلا حلاصملا عم وأ ةيكريمألا حلاصملا
 .ةيسايسلا ىضوفلا هبشي ام ىلإ

 ةلمحلا هيت نم هيلإ يسوتوب ىكريمألا نبعشلا _نجدت نأ لجأ نم نآلا لمعت اكريمأ نإ
 ةييظك نم اك اماق اي ىك ريمألا يهشلا ىلع ًارطخ لك قارعلا ني: ةيليوهكا ةيمالعألا
 ميدقت نم هتراثإ لواحت ام رابتعاب يسايسلا ملاعلا نجدت نأ لواحت اذكهو .«ندال نب»
 فلحلل تايطعملا ذه تمدق امك امامت «يقارعلا ماظنلا ءاقب ةروطخ ىلع لئالدلا
 تناجلا ىف هنأ ظحالتو:.ناتساغفأ يرض ىف اهتواعي نأ هل تدارأ امننغ ىسلطألا
 ةفاضإلاب يسورلا داحتالا وأ يبوروألا داحتالا ىدل اميس ال ,ةيلود حلاصم دع يرعللا
 ةسايسلا يف نطابو رهاظ كانه «ينرعلا عقاولا يف نأ دقتعأ يننأل «يبرعلا جارحإلا ىلإ

 ىلإ "يدوي نأ نكع قارعلا بريح نألا نعلا' اذهل اضفار اييرحامالك ايه لكل ةيبرعلا

 .برعلا نولوؤسملا هب ركفي ام اذهو ءهلك يبرعلا ملاعلا يف لازلز داجيإ

 قارعلا برض ىلع ةقفاوملل ةيكريمأ طوغض
 ىلع ةقفاوملا لجأ نم ةيبرعلا لودلا ضعب ىلع ةيكريمألا طوغضلا ىلإ رظنت فيك ©

 ؟قارعلا برض

 لجأ نمو «تارعلا برضل ةيمالسإ ةنيرخ ةيغرش ىلع لصحت نأ يعيرمع اكر يمأ نإ

 لثمي مادص نأ ساسأ ىلع ءًيبوروأو ًايكريمأ ًاضيأو يبرعلا ملاعلا يف ًايمالسإ كلذ ةيوست
 .يغاطلا لجرلا اذه نم هذاقنإل اهب ثيغتسي يبرعلا ملاعلا نأو ؛يبرعلا ملاعلل ةلكشم

 يبرع دلب نم رثكأ طيروت ةلواحم ىلع اكريمأ لمعت امبرو ههاجتالا اذهب كرحتت ةلأسملا نإ



 ما سدقملاو سندلملا

 تيركلا ريرحت برح يف لصح امك كلذ ةيناكمإب ةدقتعم «قارعلا دض برحلا ىف

 ةلود كانه نأ وه نيتلحرملا نيب قرفلا نكلو :ينررطا ةيرعلا ل رقلا ضعي كداعكح دنع

 هذه امنيب «لخدتلل ًارربم ةيبرع ةلود يأل يطعي ام «ىرخأ ةيبرع ةلود ىلع تدتعا ةيبرع

 ةيروس نم فقوملا
 ىرت فيك «ةيروس ةبساحمب يكريمألا سرغنوكلا مامأ نوناق عورشم كانه
 ؟ةقطنملا ىلع هريثأت امو عورشملا اذه كتحامس

 ةيمعأ يروسلا نودلل نأ رمعت ةقطنملا ىف ايفان يدعي ةيكريمالا ةزادإلا نأ رويصتأ انأ
 ةيلوصألاو ةيلاكيدارلا تاكرحلا ضعب ىلع ةرطيسلاو يسايسلا عقاولا تيبثت يف ىربك
 ىلع يسايسلا حاتفنالا نم كلمت ةيبرع ةلود يأ كانه تسيل هنأل ءىرخأبو ةقيرطب
 كلذل ءتاظفحتلا ضعب عم «ةيروسلا ةلودلاك ةيمالسإلاو ةيموقلا ةيسايسلا تاهاجتالا

 ريغ طغض يأب حامسلا مدعو ةيروس عم ةقالعلا ءاقبإ ىلع لمعت ةيكريمألا ةسايسلا نإف
 لكش يف اهرودب ةيروس طغضت نأ لجأ نم ةيروس ىلع طعضت اكريمأ نإ .اهيلع يداع
 ءاوس ««ةيباهرإ) اكريمأ اهربتعت يتلا تامظنملا ىلع ةلحرملا هذه يف رشابم ريغ وأ رشابم
 ىننإف اذهل .ًادج ةدودحم ةجردب ىقبي طغضلا اذه نكلو .ةينانبل مأ ةينيطسلف تناكأ
 نأ نم سرغتوكلا عنم لجأ نم اهذوفت لكب لمعت فوس ةيكريمألا ةرادإلا نأ َدقتعأ
 ةيكريمآلا ةرادإلا ىلع ضرفي فوس كلذ نال ؛(ةيروس ةبساحم رارق» رارقلا اذه ردصي

 يدنا :طوعصلا رضعبو تايرقعلا رضعب لاكن: كيا ةيروس علم يبس غو يف: لرجدلا
 يفور رطلاا فرفاقلا اذه ذأ روبضتأ انأد ا ذهلو ةعطتلا قت اكريمأ ةحليعم ىف تعببل
 .لقألا ىلع تابوعصلا ضعب هجاوي فوس سرغنوكلا

 نيطسلف هاجت اكريمأ ةيق

 ؟ةينيطسلفلا يضارألا يف يرجي ام هاجت اهتيقدصو اكريمأ رودب كتحامس يأر ام 9
 نم ةيليئارسإ رفا ةقيرطب نكلو «ليئارسإ يه ةينيطسلفلا يننارألا ين اكريمإ نإ

 :نييليئارسإلا بطاخي ناك امدنع نوتنيلك «سيئرلا» ةملك ركذتن لازن ال نحنو ؛ليئارسإ
 ةرادإلا ةكرح سردن امدنع اننإ .ةفزاجملا نم مكعنمن فوسو مكتالزانت يف نوفزاجت مكنإ

 نأ لواحت يتلا ةينهذلاب لمعلاو ؛يسايسلا ءابغلا نم ديزملاب زيمتي اهسيئر نأ دجن ةيكريمألا
 ١ .ةيسصخو ةفاقتم ةقلزطي ىياسلا» ىدينلا هانا نو جرف



 سابا ةيكريمألا ةقرحلا يف ذ قارعلا :عبارلا مسقلا

 ىلإ هريمدتو ينيطسلفلا بعشلا لتق يف ةيرح ا لك ليئارسإ ] تطعأ اكريمأ نأ ظحالا اننإ

 يع ليتات ريك رعت نصل ىلا يعتسب عرصلا ةرادإلاو 0 تودع

 نم ليئارسإل رالود نويلم يتم ءاطعإ عورشمب مدقت يك ر يمألا سيئرلا نأ انظحال دقو
 لجأ نم نيينيطسلفلل رالود نويلم نيسمخو «باهرإلا دض اهبرح يف اهتدعاسم لجأ
 امأ «نيينيطسلفلا لتق لجأ نم غلبملا اذه ليئارسإ يطعت اكريمأ تاكو. هةيتاسنإلا تناقل
 ةقيرطب مهتاحارج ديمضت لجأ نم وأ «ىلتقلا ءالؤه نفد لجأ نم اهنإف انويلم نوسمخلا
 (ةينيطسلفلا ةلأسملا يف ةبكريمأ ةيقادصم كانه تسيل هنأ دقتعأ يننإف اذهل !ىرخأب 0

 اياب انالك يباع ناك ترعلا نيلورسلا ةثاقل لذلع يك ربألا سيئرلا نأ نحع
 ,ةيلآ يأ نود ةلود نع ثيدح وه ةينيطسلفلا ةلودلا نع هثيدحو

 ليئارسإ نأ فيك ىري يسورلاو يبوروألا داحتالا هيف امب ملاعلا لك نأ فرعن نحن
 ًاحارتقا مدق تاقوألا نم تقو يف يبوروألا ناملربلا نأ ىتح «ةلودلا باهرإ سرامت

 دض هسرامت يذلا يباهرإلا عضولا اذه ةهج نم ليئارسإ ىلع تابوقع ضرفل
 :ةيبرعلا ةلاسملا ىف الو ةينيطسلفلا ةلاسملا ىف آل كر يمأب قتال نحن كلذل :نينيطسافلا

 نييتيوكلا ىرسألا ةيضق
 نع ريثكلا ليقو «ةيتيوكلا  ةيقارعلا ةلاحلا تشقون ةريخألا ةيبرعلا ةمقلا يف
 ىرسألا ةيضقو ةلاحلا هذه ىلإ رظنت فيك ,كتحامس يأرب .تاحلاصمو تالزانت
 ؟قارعلا يف نييتيوكلا

 ةقيرط ىلع تيوكلاو قارعلا ةلأسمل ًاجالع توريب ىف ةيبرعلا ةمقلا ةردابم تناك دقل
 يفو «ةيقابلا ةلكشملا روذج لئمت يعلا اياضقلا 6-5-5 مل انهنأ كنذ علا سوت
 يأ مدقي مل قارعلا امنيب «نويتيوكلا ىرسألا يهو ةيسايسلا ةيناسنإلا ةلأسملا اهتمدقم
 يتلا ةيضقلا هذه ةعباتمل ةيبرعلا لودلا يف ةلعاف ةنجل ةيأ ةيبرعلا ةمقلا ددحت ملو 0

 «يناسنإلا عقاولاب لصتت ةلأسم اهنأل «ةيتيوكو يتيوك لك ىلإ ةبسنلاب قيمعلا حرجلا لثمت
 تازارفإ نم اهنأل :نآلا ينعم ةيركلا ىلع فارعلا هن رح ءاقب'لذع يتلا ةلأسملا يهو
 يذلا ىوتسملا ىلإ لصت مل امهنيب تاقالعلا نأ دقتعأ يننإف اذهلو .برحلا كلت جئاتن

 ةلود ني ةقالع يأك تاقالعلا يف ةيعيبط ةلاح كانه نإ لوقن نأ هلالخ نم عيطتسن



 م سدقملاو سندملا

 دوست يتلا ةيئمألاو ةيسايسلا بناوجلا ىلإ ةفاضإلاب هنأ دقتعن انئأل «ىرخأو ةيبرع
 تيوكلا ولوؤسم عيطتسي ال يتلا ةلأسملا يرسألا ةينطق قت: «ةشوكلا < ةيفارعلا تاقالتلا

 .اهاسني نأ يتيوكلا بعشلل نكمي الو اهنع اولزانتي نأ

 نانبل يف ةيعيشلا ةفئاطلا

 دتع يعيرشتلاو يسايسلا جهنلا يف ' مريس ناحل ىف يبخل لاا رادع 5-7

 ةفئاطلا لصتس نيأ ىلإ كيأرب ,ةعيشلا قرفتي ةره يأ دنعو ,ةيعيشلا ةفئاطلا

 ؟اهتملك ديحوت مدعب نانبل يف ةيعيشلا
 يسايسلا ىنعملاب ةفئاط ىلإ اولوحتي مل مهنأ «ملاعلا يف امبرو نانبل يف ةعيشلا ةلكشم

 ري كر ل لك ب اب اللا اشتلا

 صعب يفو رصانعلاو تامظنملا لك را «نانبل يفو ثيدحلا يننانسلا خيراتلا اميس ا

 ضفر ةلأسم يف ىلعألا لكما جذوم ىلإ ًامئاد نوعلطتي ةعيشلا نأل «تادايقلا نايحألا

 نطولا اذه يف ةيعيبطلا قوقحلا ىوتسم ىلع هنوشيعي اولاز امو ملظلا اوشاع مهف «ملظلا

 ىوتسملا ىلع يبهذم لكش يف سرامت يتلا طوغضلا ىوتسم ىلع وأ ؛نطولا ريغ يف وأ
 .ةدحوم ةدايق نيوكت نم ةعيشلا عنم هلك اذهو «هباش اهوا :نيسابس لكش ف وأ ىنيدلا

 ام«ةعونتمو ةددعتم تايعجرم كانه «يعيشلا خيراتلا ىدم ىلعو ةيهقفلا ةلأسملا يفو

 ًاطاقنو ةئيضم ًاطاقن كانه نأ رابتعاب «يباجيإلاو يبلسلا نيب ةروصحم ةلأسم لا لعجي
 ىلع ظافحلا عم «نيينانبللا لكك يه نانبل يف ةعيشلا نإف كلذلو .لاجما اذه يف ةملظم

 ةدحو شيعت «نانبل يف ةينيدلا تايلقألا ضعب هيف تناك يذلا يخيراتلا راسملا ضعب
 اوناك مهنإف ةعيشلا امأ .ةقطنملا يف تايلقألا لأبو يف يسايربلا عضولا ةجيتن ةنيعم

 .نيلوزعم اوناك مهنأل خيراتلا قاطن جراخ

 امدنع اذهلو «يسايسلا عقاولا نع ةعيشلا لزع سرامت ةيخيراتلا فورظلا ضعب تناكو
 اميس الو قلقلا نم ًاعون مهل ببس ام اذهو «مهل ًارقتسم نكي مل «عقاولا ةعيشلا لخد
 نأ يف نوركفي ال يسايسلا زازتهالا نم عونلا اذه يف ىتح ةعيشلا نأ روصتأو .نانبل يف
 ميسقت نع ًائيدح كانه نأ ةيمالعإلا انثيداحأ لك يف اندكأ نحن كلذل «ةلود مهل نوكت
 دحأ هيف ركفي مل رمأ اذهو «بونجلا يف ةيعيش ةلود ىلع ةعيشلا هيف لصحي «قارعلا



 مبق ةيكريمألا ةقرحلا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 وأ بودجلا يف ةيعيش ةلود يف نوركفي اوناك ةعيشلا نأ نع نانبل يف ثيدحلا نأ امك

 يف نيملسمك شيعلاب نوركفي ةعيشلا .دحأ هيف ركفي مل رمأ ًاضيأ وهو «كبلعب يف

 يف ةدوجوم ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيناسنإلا مهقوقح .نيملسملا ةيقبك يمالسإلا عمتجا

 .هلك نطولا ةيامحلا هلك نطولا ءانبأ ثكواعت

 جتني نأ وجرن ضاخم ىلإ يدؤت فوس ةقطنملا يفو نانبل يف ةيسايسلا تاروطتلا نإو
 هيف تشعو قارعلا يف تدلو دقو تقلطنا نأ ذنم يننإف ؛ّيلإ ةبسنلاب امأ .لوقغم ًاجاتن

 ةرم لوأل ١557 ماع قارعلا نم نانبل ىلإ تكج امدنعف ءايلحم ركفأ مل .ةليوط ةدم

 تنكو ةيرامعتسالا ططخلا اهيف تضفر ءاملعلا دحأ نيعبرأ ىركذ يف ةديصق تيقلأ

 مل كلذلو ءًايلاع ؛مالسإلا لالخ نمو ءًايبرع ؛يمالسإلا ريكفتلا لظ يفو ءًيمالسإ ركفأ
 لعد نم لكاشلاضعج يعيجاو اذهل امبر «ةيبهذم ةيفئاط ةرئاد يف يسفن نجسأ

 .مالسإلا مهف يف ًارحو خيراتلا مهف يف ارح نوكأ نأ تلواح نا «ةفئاطلا





 مم

 ةيركسملا ةضافتنالا تايلمعل يقالخألا دعبلا

 عجرملا ةمالعلا ةحامس عم اماه ًاراوح ريخألا اهددع يف «بادآلا» ةلجم ترجأ
 نق حلما تابادسلا يالجألا دمتلا لوف ثلا ' انطق لود نيم هيفا
 ْ ١ :ميدقتلا يف ءاجو «ةلتحملا نيطسلف

 فجنلا يف دلُو ءاهئاهقف رابك نم دحاوو «ملاعلا يف ةعيشلا عجارم دحأ وه
 ةيداهجلا تايصخشلا زربأ نم وهو «نانبل ىلإ رجاه «ةينانبل ةرسأ نم فرشألا
 يتلا كلت اهزربأ ناك «ةّدع لايتغا تالواحم ضرعت .ةيمالسإلا (ةلاحلا» يف ةرّثؤملا

 يف بتكلا تارشع هل .ًاديهش 6٠١ ىلاوح اهيف طقسو (يأ.يآ.يس)لا اهب تّقأ
 رسكلاو ةتيايسلاو هقفلا
 :يقالخألا دعبلاب ةلصتملا ةلئسألا صن ىتأي اميفو

 ريرحتلا فدهب ةلص وذ وه له لب «رابتعالا ىف دعبلا اذه دَخْوُي نأ يرورضلا َنِمُأ - ١
 ؟ةيلمعلاو ةينوناقلا تارابتعالا ىلإ ًاسايق ًايوناث ربتعُي نأ هيلع نأ مأ ؟ًالصأ

 هنأب (لالتحالاب موكحم ريغ يأ) يعيبط عضو ٍّيأ يف يندملا ناسنإلا انفّرع اذإ - ١
 فيكف «ةيركسعلا ةمدخلا تالاجم نم لاجم يأ ىف لمعي ال صخش لك



 1 سدقملاو سندملا

 وأ معلا نم ةريشع ةنماثلا يف صخش هنأب لفطلا فعُي هاندأ ةلكسألا يف :ةظحالم

 .ةيركسعلا ةمدخلا ىلإ عَمدُي نأ الإ ءيندم ناسنإ ءافيرعت ءاهنإ /هنإ .رغصأ

 نوناقلا كاهتناب 0 يضارأ ة ةدحتللا 11 اقع : يتلا ىضارألا 50 ل

 امب) ةيبرغلا ةًفضلا يف مهنكس ددجل كلذو (ةعبارلا فينج ةيقافتا اميس الو) يلودلا

 ءاضعأ مه مأ «نييندم ًاسانأ نيطوتسلملا ءالؤه نوربتعتا .ةّرغو (ةيقرشلا سدقلا اهيف

 ؟اذاملو ؟ًاعم تازمألا مهيلع قبطني مأ «ةيركسع هبش تاعومجم ىف

 ةيليئارسإلا (تارمعتسملا) تانطوتسملا ىدحإ يف نينطوتسملا دحأ ماق ةّرم تاذ
 يليئارسإلا نويزفلعلا يلسارم نحب مامأ جاجسالاب ةيبرغلا ةفضلا يف ةيدوهيلا

 انتلكشم لك نأ نيح يف «نيذوبنم اصاخيشأ نييليئازيسالا ةيقم انربتي اذا :لوقلاب

 رق 142. ماع اونكس-نيذلا نيرعألا ةوهيلا دعب نضرألا هذه اتكس'اننأ ئه

 َوأ ؟ًادبملا ثيح نم مهنيبو اننيب قرف ٍّيأ ؟افيحو بيبأ لت يف ةيبرع تناك ًاندمو
 لأ يدوتهملا انبعشلا ىلع يفيد ىلا «ليئارسإ ضرأ» :اهعهرب ضرألا هذه كسب

 ؟اهقتعُي
 حبصيل دلبلا يف هيضقي نأ ءرملا ىلع يغبني يعم ٌنمز ةمثأ ؟اذه يف مكيأر وه ام
 نيطسلف ىف (نييعيبط» نينطاوم نييليئارسإلا دوهيلا رابتعا نكميأ ؟ايلصأ ًانطاوم
 ٍّيأ يفف ءمعن باوجلا ناك اذإ ؟(نييلصألاو نأش كلذ يف مهنأش «ةيخيراتلا
 ؟ًاضيأ اذاملف ءال باوجلا ناك اذإو ؟اذالو ؟كلذ نوكي فورظ

 نيح هماحتقاب 7 «فقنعلاب ءاوس) يعرش ريغ لكشب كلزنم ىلع مهدحأ ىلوتسا اذإ

 ىلإ ىعست نأ كل ًاركبم نوكيفأ «قيرطلا ةعراق ىلع كيمرب ماق مث : «(هجراخ تنك

 كلذ ىلع ةليوط تاونس تضم ول اذامو ؟ددجلا نيلتحم ا درطو كلزنم ةداعتسا

 كيلطم لعجل (ةيفاكلا» ةّينمزلا ةدملا يه ام ؟ديدج ليج لزنملا يف دِلُوو ماحتقالا

 دح ىلإ ًاليدب 00 ٌتيطعأ اذإو ؟لوعفملا يهتنم كلزنم ىلإ ةدوعلاب لداعلا

 تبّج اذإو ؟اذاملو يلصألا كتيب ةداعتسا ىلع ديِصَت نأ كل ًارّربم نوكيفأ «لوقعم

 مدختست نأ لرسم نوكي لهف ؛كاعسم يف َتلشفو ةلرأ ةعنانللا ةقوتاعلا تاوتقلا

 ؟اذاملو ؟ريخخأ ذالمك ةّيفنع لئاسو
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 ةيبرغلا ةّقضلا يف ًاعراش ربغي دوهيلا نييطوعسلا يام ماب :ةيلاتلا ةلاحلا لّمأت 6

 ٍليوط لجس دوجولو .نينطوتسم ٌصخي هنأ ىلع لدت ةحضاو تاراشإ هيلعو ٌءاسم
 ةيبلاغ َّنِإَف ,نونطوتسملا اهب موقيو ماق يتلا تاكاهتنالاو ةيمادلا تاءادتعالا نم
 لالتحالا نع ٌحضاو ٌريبعت نينطوتسملاب ٌةقالع هل ام لك ّنأ ربتعت نيينيطسلفلا

 .مهتمالسل موؤشم ديدهت لب «نيينيطسلفلا ٍضرأل يركسعلا
 صابلا كلذ ةمجاهمب تاينيطسلفلا وأ نيينيطسلفلا دج موقي نأ اره نوكيأ 5

 نوربتعُي نم اهسفن وأ هسفن ةيامح لجأ نم يأ (ةيئاقولا ةبرضلا» باب نم
 .كلذ حرش ءاجرلا ؟اذامل ؟نيحلسم نيلتحم نيبّصعتم امهرظن يف

 مهيلع موجهلا ربتعُي لهف «لافطألا نم صابلا اذه يبكار ضعب ناك اذإ

 تاباصإ عوقو لاح يف لوؤسملا وه ْنَمو ؟ةمواقملا لامعأ نم ًاعورشم ًالمع
 اورتصأ نيح تاباصإلا هذهل مهوضّرع نيذلا مهّلهأ :لافطألا فوفص يف

 ّدع نكميأ ؟ًاعم نافرطلا مأ ,نومجاهملا مأ ,مهريغ يضارأ اونطوتسي نأ ىلع
 تانطوتسملا ّنأل ؛تاباضإلا هذه نع يئزج ٍلكشب ةلوؤسم ةدحتملا تايالولا

 نود نمو اكريمأ تارالود نود نم ًالصأ دوت تناك ام ةيليئارسإلا

 ؟يلودلا قمألا سلجم تارارق نيش اراركتو ارارع يك رمال وتيفلا مادختسا

 لافطألا هيحأ .ةباكضإ نافعا فكما «لووسملا نص طل كوم روختأو
 دب ال ةش» ىهأ ؟هلوبق نكمي هما] 2 معدل لقص 8ع ايرالف روض ةفداصملاب

 ؟اذاملو ؟ةباصإلا كلت ءانثتساب ًاعورشم نوكيس ناك لمع يأ يف «هنم
 نوكتسأ «(ءاسنلا» ةملكب «لافطألا» ةملك لدبأ نكلو «هالعأ ويرانيسلا دعأ

 كاوتحا :لافطالا# ةءايديألا نم ءاسلا نابع نكتمأ ةاذا1و ةتلغم ةاناباجإ
 ضعبو ادج تانّيدتملا ءانكتساب) ٌنهمظعمو «ءالقعو نيغلاب ًاساتأ َنْسَلَأ ؟ءاوسب

 موجهل نضّرعت اذإف ؟يليئارسإلا شيجلا يف نمدخحي (ىرخألا تاعومجملا
 دمع َنِوَبع ةينأل (نهسفنأ ىلع 0 ١ ّنهنإ لوقلا نكمل .حّلسم

 ّقحلو يلودلا نوناقلل ًايدحتو «ةلتحم ضارأ يف «تانطوتسم ّنهفصوبو
 .مكرظن ةهجو اوحرشت "نأ ءاجرلا ؟مهضرأ يف نيينيطسلفلا

 ًاملع ع(ءاسنلا»و ةلافطألاو اكن (خويشلا» ةملك الحم «هالعأ ويرانيسلا دعأ

 ةيركسع لافعاب ا اوعلطضا دق اونوكي نأ لمتحُي (خويشلا» ١ ءالؤه نأ

 كتاباجإ رّكغت له «ىليئارسإلا لالتحالا شيج ىف اومّدخ وأ ةيليئارسإ

 ؟اذاملو ؟ةقباسلا
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 عورشم ٌرمُأ ايناتان وأ بيبأ لت يف ةيركسع ريغ ةيليئارسإ ٍتاصاب فادهتسا له ٠
 لهف «نويليئارسإ دونج مه تاصابلا دحأ باكر ةيبلاغ ّنأ ًانقيتم تنك اذإو ؟اذاملو
 ٌررً”) مُهَأ ؟هيف نيدوجوملا ةيلقألا (نييندملا» نع اذامو 1007 مآ هفادهتسا نوكي

 ؟اذاملو «هنم دب ال (مزالم

 لتق يف ةظحل نودّدرتي ال مهنإ ءاتسح» :لوقت نيينيطسلفلا ىدل ةعئاش ةرابع ةمث - م
 دققت نا نيج عيطتسن ال اذاملف «ريثكب ىلعأ ةريتوبو ءاضيأ انلافطأو لب ءانيتندم

 ؟(مهلافطأو مهين دم

 تاعارصلا هذه لثم ىف رأثلا أدبم ىلإ وأ «نيعلاب نيعلا) أدبم ىلإ رظنت فيك

 هبجشت مل يذلا «ةلادعلا» لاكشأ مدقأ نم ًادحاو ادبملا اذه سيلأ ؟ةيقالخألا
 ؟اذاملو ,مصخلا ركسعم يف درف ّيأ نم رأثلا صاصتقا نكميأ ؟ةيوامسلا نايدألا

 اهبكترت يتلا مئارجلا نودّيؤي نييليئارسإلا مظعم ّنأ ًارعؤم ةّدع تاعالطتسا تدب -
 (ةقئاخ ٍتاراصحو «تالايتغا نم) نيينيطسلفلا نييندملا ناكسلا ّدض رك

 رّربي لهف «(ارج ٌملهو «لافطألا كلذ 3 نمي قابلا ىلع رّروبم ريغ ران قالطإو

 ةفرطتم ٌءارأ لهو ؟لالتحالا ٌدِض لمع يأ يف ًايئاوشع نييليئارسإلا فادهتسا اذه

 ناك ول اذامو ؟هيلع يدسجلا موجهلاب نوينيطسلفلا موقي نأ ء غّوست ام يليئارسإل

 ّدض فنعلا مادختسا ىلع ٌضحت ةماس ةيرصنع ةلمح يف ًأطرخنم يليئارسإلا اذه
 ىرج ول اذام لب ؟يفيئز ماعبحرو اناهاك ريثم نأش ناك امك «نيينيطسلفلا
 ىليئارسإلا فادهتسا اذه رّوبيُأ «ةزغو ةفضلا ىف نينطوتسملا فوفص ىف ضيرحتلا
 : ؟اذاملو ؟ضّيملا

 يبصلا برضب يليئارسإ ٌنطوتسم ماق ١117 ماع ليلخلا يف :ةيلاتلا ةلاحلا لحن ٠
 .هلتقف هسّدسم بقعب ءاماع ١١ رمعلا نم غلابلا :ةشوش يملح ينيطسلفلا
 هسفن ءاقلت نم تام لفطلا نأ ًامعاز ءرمألا لوأ لتاقلا أب يليئارسإلا يضاقلا
 ىتلا ءايلعلا ةمكحملا نم ٍطغضو ةديدع تافانئكتسا دعبو «(ىسفن طغضل ةجيتن
 تناك عي واصلا هاف ىف رظنلا ىضاقلا داعأ ««فيفخلا لعقلا»ب ثداحلا تقصو
 ةيدحل ل اهيبضك روهش اةثب لتاقلا ىلع مكحف  ةمدتحم ةديدجلا ةضافتنالا
 ةمكحملا مهنا يبصلا ٌدلاو .تارالودلا نم فالآ ةعضب اهُردق ٍةمارغبو ةيعامتجالا
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 تالاحلا تارشع ةيليئارسإلا (ميلستلا ةيظنم تقتوو .(لتقلاب ٍنذإ» رادصإب

 ّمأ ترّوق اذإف «ةفيفط ًاماكحأ ارّملت وأ مئارجلا وبكترم اهيف ءىَرُب يتلا ةهباشملا

 هيلع صاصرلا ِتقلطأف «مرجملا نط نطوتسملا كلذب (ةلادعلا مكح» لِزنُت نأ امي يملح

 ؟اذاملو ءارربم اهلمع نوكيفأ ءاهضرأ برق هترايس دوقي ناك نيح

 ٌراهج هبيس راجفنال ةجيتن نيينيطسلف ٍلافطأ ةسمخ لت 50٠0١« يناثلا نيرشت يف- ١
 ادعت ناك دهن ديفا اذه يغالا رينو ناك تنرق نليتا رمال نيرا هنو
 يف شيجلا ذخأي ملو ؛قيرطلا اذه نومدختسي اوناك نيينيطسلف نيطشان لتقل
 ىلع أريس اهسفن قيرطلا نوكلسي سنوي ناخ ميخم لافطأ نأ ةقيقح رابتعال
 اذه فصو «يليئارسإلا ناكرألا سيئر «زافوم لوواش .ةسردم موي لك يف مادقأل
 طائضلا بينأت درجم نع رّصق هنكلو «نزخُمو ُحضاف ّينالمع أطخ» هنأب ثداحل
 وه مأ «باهرإلا لاكشأ نم الكش ثدح ام نوربتعتأ .ثداحلا كلذ نع نيلوؤسمل

 ٍةرايس فادهتسا لهو ؟ةنلعملا اياونلا ّمهت لهو ؟رّربم هنكلو (رّوهتم» ّيبرح لمع
 ال ارش :يأ) ًافسؤم ناك نإو عورسم يبرح لمع «بولطم» ١ أطشان ؛لقنت نم يف «لقنت
 ؟اذاملو ؟نيينيطسلفلا ةايحب ًازّرقم اراتهتسا فشكي يمارجإ ٌلمع وه مأ «(هنم دب

 لنيك ءاينولاقو ًايفالخأ ةرزيم ةحلدتملا ةينيظطسلفلا ةقواقلا نأ متربتعا ول ىتح
 تايسفن ىلع ٍدسفم رثأ تاذ ليوطلا ىدللا ىلع نورك انهنأ نع نوكوحتت
 ةقداجملاب ةمركحم مود نوكت نأ ةيواقما لف ىلَعَأ ؟مهعمتجم ىلعو نينيطسلفلا

 ؟ةينوناقلاو ةيقالخألا

 ىلع تءاج دقف ءهللا لضف نيسح دمحم ديسلا عجرملا ةمالعلا ةحامس ةيوجأ امأ

 :يلاتلا لكشلا

 دعبلا اذه ةّيمهأ نع ١
 اهيف كّوحتي يتلا عقاوملا نم عقوم ٌّيأل يقالخألا دعبلا نع ثدحتن نأ ديرن امدنع
 ىلع حتفني ٌيديرجت ملاع يف قلطني يقالخألا قفألا له :لأسن نأ انيلع َنِإف ؛ناسنإلا
 تقلطنا امهم قالخألا ّنأ مأ ؟عقاولا ةّيكرح نع ًاديعب هتادرفم لك يف هكرحيل ناونعلا
 اهدعبُت نأ اننكمي ال ثيحب «عقاولا يف ناسنإلا ةكرح نمض ىقبت اهنإف لاثملا ملاع يف
 ؟هدوجو لك يف هجاتن وه ناسنإلا نال عقاولا اذه نع



 "مك سدقملاو سندملا

 ريغ ةيلمع اهنأ ىرن اننإف ,يقالخألا موهفملا يف ةيديرجت ًةرظن برحلا ىلإ رظنن نأ اندرأ ول
 نم ريثك ريمدتو مهداصتقا ريمدت ىلإو سائلا نم ددع ربكأ لتق ىلإ يدؤت اهنأل «ةيقالخأ

 رومألا عضن نيح اننكلو .ناسنإلا ةايح يف ةيبلس ةميق لّثمي يذلا رمألا ,مهتايح بئاوج
 ةيباجيإلا جئاتنلا نيب ةنراقم ٍةسارد نم قلطنت برحلا م نأ دجن ةيعقاولا اهفورظ يف

 ملاع وه يناسنإلا ةوجولا ملاع يأ - انملاع نأ انفرع اذإ اضووتكو (ةيبلسلا جئاتنلاو

 .هلباقم يف ًائيش ترسخ اذإ الإ ًائيش حبرت نأ كنكمي الف «قلطملا ال دودحملا

 ةعاصم ف ةيباجيإلا تناول ةيلغ نت اهتعرش دعاس كللذل امن :برحا ةقكلعأ نإ
 لا يع هايف ب راك ماما "ليا دا هلع نفخ يعم نات يارا للع اينتإلا
 ديهأت برك نإ! يناجي نخاو تيل ىمفع نت ناسنالا اهيف ففي حلا اونألا نك
 امم ءاريبك .فدهلا ناك املكف :اهيلغ بّترتت ىتلا ىربكلا فادهألا ةيعرش نم اهتيعرش

 .ةيعزش برشا تناح هنااا ةيانسإ يي
 ريرحت ةلأشنم له :يلاتلا لاؤسلا حرطنل ةينيطسلفلا ةلأسملا ىلإ ع اذه ءوض يف

 اذه نع باوجلا ىف دوهيلا دجي امبر ؟قالخألا ّن دض يه مأ «ةيقالخأ ةلأسم يه نيطسلف

 0 د دوس ضر يهو ,داعيملا ضرأ يه نيطسلف نإ لوقت يتلا ةركفلا لاؤسلا

 ال برعلا نم اهريرحت يقالخألا بجاولاو «برعلا اهلتحا - ةيدوهيلا ريطاسألا ساسأ ىلع

 ةيضق نيطسلف ريرحت لني ريطاسألا ليواهت نع ديعيلا يناسنإلا عقاولا يف نكلو .دوهيلا
 ضرألا هذه ّنأ نم ًاقالطنا «يمالسإلاو يبرعلا ملاعلاو نيينيطسلفلا ىلإ ةبسنلاب ةيقالخأ
 لبق دوهيلا ثدحتي ناك امك بعش نودب اضرا ال «نييغيشلاو هةولير تناك

 ىلع اهيف نيرّدجتم اوناك اهنونكسي اوناك نيذلا سانلا ءالؤه نإ .نيطسلف مهلالتحا

 لبق بوعشلا نم بعش ىنكس ّنأ ىرت ةيراضح ةميق ٍّيأ كانه تسيلو «نورقلا ىوتسم
 اذه  نينسلا تائم لبق اوناك اهنونكسي نيذلا سانلا اودرطي نأ مهل رّربت نينسلا فالآ
 و ةعيحم هوك أل دق اهنأل - ةعييعبس نساسألا أ ةنياهديفلا ىوهبلا ةزككد فتاك لإ
 .ىناسنإلاو ىناكسلا اهانعم

 نأل «ةيقالخأ/ةيناسنإ ةلأسم يه اهيف اوشاع يتلا مهضرأل نيينيطسلفلا ةداعتسا ةلأسم نإ
 هتيناسنإ اهيف شيعيو اهمكحي نأو اهيلإ دوعي نأو هضرأ يف ىقبي نأ ناسنإلا ّقح نم
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 .ريبكلا فدهلا ةيعرش لالخ نم اهتيعرش ذخأت برحلا تادرفم نأل «ريبكلا فدهلا
 ٌةدرفم ربتعت ةريبكلا فادهألا قيقحتل ةمساحلا جئاتنلاب لصتت ةدرفم لك َّنإف كلذلو
 ؛كانه ةيناسنإ لكاشمو انه ةيناسنإ أمالآ جتنت دق يتلا تايبلسلا نم مغرلاب «ةيقالخأ
 يه ام يف تايباجيإلاو تايبلسلا نيب ةنراقملا يه  انركذ امك - ةلأسملا نأل كلذ
 .اهتيعرش ءايشألل يطعت يتلا ةيضقلل ىربكلا نيوانعلا

 ةدعاقلا ٌنكلو «يناسنإ لمع لك ةميق يف لحخدت نأٌدب ال قالخألا نأ دقتعن اننإ

 تايبلسلا نيب ةراقلا ىلع حتفني دودجملاو ءدودحملا يف لب ,قلطملا يف تيتتيل ةيقالخألا

 تناك املكو ؛ًايقالخأ لمعلا ناك رثكأ تايباجيإلا تناك املكف «تايباجيإلاو

 .يقالخأ ريغ لمعلا ناك رثكأ تايبلسلا

 يندملا ةّيهام نع  "؟

 ليغ وأ رشانا لكشب ئركسشف ٍلمع يف كراشُي ال يذلا ناسنإلا وه يندملا ناسنإلا ّنإ

 نوكي فيجب «يركسملا لمعلا ةيلاثاو ةفعامجللاو ةينامبلا زئاسرلاب هيوياألو «رشابم
 ةروثأملا تاملكلا ضعب يف أرقن .يركسعلا شيجلل يطايتحا يعامتجا شيج نم ًادحاو
 لحادلا ىلعو «مهعم هيف لحخادلاك موق لعفب يضارلا» :(ع)يلع مامإلل ةملك يف اندنع

 .(لمعلا ُمثإو ىضرلا ممثإ :نامثإ

 .(مهتثالث ءاكرش هل نيعملاو ملظلاب يي ىضارلاو ملاظلا» «ةيداجألا ضعي يف اندنع دروو

 رقع نم ّنإو ءطخسلاو ىضرلا سانلا عمجي ام نإد :لوقي (ع)يلع مامإلل صن يف أرقنو

 اوحبصأف اهورقعفإ» :لاقف .(ىضرلاب هوّمع امل باذعلاب هللا مهّمعف دحاو ا رمت فان

 .4:نيمدان

 كراشم"ناسنإ وه لئاسولا لكي هدنيأت ةيلمع“ىفا كراشيو ذاعحم دتؤي يذلا ناسنإلا' نإ
 :ىنويهتصلا ناكلا ىف يأرلا تاغالطتسا نم هنع ارمتااغ ةركف دحأت انلغلو لمحل
 هنأ يرتخ «نينيظسافلا ده ةيفسو لاحعأ نم ةينويهتفلا ةموكحلا هي ةوقعاام”ديؤتا ىلا

 هل ةكراشم نوكت كلذبو «ينويهصلا شيجللو ةينويهصلا ةموكحلل ةوقلا تطعأ يتلا يه
 شيحتو لالتحالا مكحي معد ىف :ةلراشي قع لك نأ ريدعت نحت اذلو :ةيلغف ةكراشم
 نم اذه .يندم ريغ ناسنإ وه ةيداملاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا لئاسولا فلتخمب لالتحالا



 نك سدقملاو سندملا

 ادع ام) ةلتحملا نيطسلف يف نيدوجوملا دوهيلا بلغأ نأ فرعن اننإف ةيناث ةهج نمو ءةهج
 نإف اذهلو .طايتحا دونج وأ نكويلعف دونج امإ :ىليئارسإلا يلا ىف ٌدونج مه (لافطألا

 .نويندم ال نويركسع كانه نيدوجوملا دوهيلا نم ٠٠ دا

 نينطوتسملا ةّيهام نع 9
 نيينيطسلفلا نوربتعي ال كلذلو .ةنس ١١ نم لقأ ناك نم وه دوهيلا دنع لفطلا ًالوأ

 رول ولا هوك نصر وج نمادك .ًالافطأ ةنس ١ ىلع مهرمع ديزي نيذلا

 نأ ربتعن نحنو .اهلهأ مهتموكح ةدعاسمب اودرطو «ةينيطسلف ًاضرأ اولتحا دق نينطوتسملا

 صخش وه ضرألا ىلع يلعفلا لالتحالا سرامب نم لك نأو ,يركسع ٌلمع لالتحالا
 ةونجك نوحلسم مهتيبلغأ يف وأ مهلك نينطوتسملا نأ كلذ ىلإ انفضأ اذإف .يركسع

 .نييندم مهرابتعا عيطتسن ال اننأ ينعي كلذ نإف يليئارسإلا شيجلل نييطايتحا

 4/ دوهيو نينطوتسملا نيب أدبملا يف قرفلا نع
 يناجي ةلاسلا رع ثوم نأ لواحي مكلاؤس:يف هنورك ذت يذلا نطوتسملا اذه نإ

 نيميقملا دوهيلا مظعم ّنكلو .ةيدوهي ًاضرأ نيطسلف لك ربتعت يتلا ةيدوهيلا ايولويددوألا

 ماع ةلتحنا ىضارألا امأو ؛طقف يضارألا هذه يه ليئارسإ نأ نوربتعي 48 لا يضارأ يف

 ا 0 يسر ةدهاو شمالا لع اهو هيكل مهمظعم وأ مهنإف 7

 عجري نأ لواحي مكلاؤس يف نطوتسملا نإ .اهيلع حز انتم ضرأ وأ ةلتحم ضرأ يه لب
 لا قطانم يف دوهيلا بلغا نهذ يف ةيعقاو هل دعت مل يذلا يتاروتلا بناجلا ىلإ ةلاسملا

 ريثكلا مهفلكي مهيلع ًاعبع تانطوتسملا نوربتعي ءالؤه بلغأ نأ امك ؛ةهج نم اذه
 نم نيلوؤسملا ضعب انيأر اننإ ىتح .مهنمأو مهتسايسو مهداصتقا نم ريثكلاو ءاياحضلا نم
 اهنإ نولوقيف تانطوتسملا نع نوثدحتي نييليئارسإلا نييسايسلا نمو يليئارسإلا شيجلا

 يتلا ةريخألا ةركفلا ىلإ ةيسلاف انآ اول ذكف ةركذ نأ نع اللي اياز ةلكش كبف

 .بضغلل ةيعرش يطعُي ال «نينسلا تائم غلب ولو «نمزلا رورم نأ دقتعن اننإف لاؤسلا اهراثأ

 فنعلا مادختسا ىفو ءاقحال وأ نآلا ءبيلسلا تيبلا عاجرتسا يف قحلا نع
 رمألاف لزنملا نع ثدحتتن انك اذإو ءيلزنم يف يقح طقسُت ةينمز ةدم ةيأ كانه تسيل

 تارشع تضم ول ىتح مهدلب ريرحت يف دلبلا اذه لهأ ٌّىح طقسي ال ىرحخأ ةوق



 نا ةيكريمألا ةقرحلا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 «يعرشلاو ينوناقلاو يناسنإلا قحلا لئمي هنأل يلزنم ىلع ّرصأ نأ يّقح نمو .نيئسلا
 بعش قح وأ «هلزنمل ناسنإلا ةيكلم نإ .رخخآ نطوب ينطو لادبتساك رخآ لزنمب هلادبتساو
 نحن لب .هاضرب الإ ؛ةراضحلا يف الو نوناقلا يف ال ليدب ّيأ اهل سيل ةلأسم ءهنطو يف
 لزانتي نأ بعشلا قح نم سيلف هلزنم نع لزانتي نأ هّقح نم ناك اذإ ناسنإلا نأ دقتعن
 كلم وه لب ؛كلت وأ ةينمزلا ةلحرملا هذه يف سائلا كلم سيل نطولا نأل «هنطو نع
 .اهلك لايجالا

 يّدؤي كلذ ناك اذإ زوجي ال ا ل لراس 0
 هلوق ريسفت يف ةروثأمل تاملكلا ضعب يف اندنع درو دقو .ريرحتلا ةلأسم فاعضإ ىل

 هللا نإ) :لاق هنأ (عاقداصلا رفح مالا نع «نينمؤملاو هلوسرلو ةزعلا هللوؤ» 0

 لذُت نأ كّمح نم سيل .(هسفن .لذي نأ هيلإ ضّوفي ملو اهّلك هرومأ نمؤملا ا

 يأ عيب نإف كلذلو .كتمأ ةزعب كتّرع طابترا لالخ نم وأ كتيناسنإ لالخ نم كسفن
 ضرألا نم ءزجأ هضرأو هلزنم نأ رابتعاب ةمألل ةنايخ لّثي دوهيلل 0

 ل هذهل مضق يأ ّنَأل ءاهيلع اوطفاحي نأ عيمجلل دب ال يتلا ةينيطسلفلا

 .ليصافتلا يف ل أدبملا يف يه ةلأسملا نإ .اهلك ضرألا مْضق ىلإ يّدؤي ةيراجت

 نينطوتسملاب ءيلملا صابلا نع -
 ةونط وسلا نركب كللدسو نطرشللاا قب مع لاح ةلاص ناريكمالا نإ كلف: يأ

 ءالؤه عانقإل ةديحولا ةقيرطلا نأ ىرنو ةلأسملا سردن نيحو .ةيركسع ةلاح
 ةلأسملا َّنإف ؛مهتانطوتسم يف نمألا مهداقفإ يه تانطوتسملا نع ءالجلاب نينطوتسملا
 يركسعلا لمعلا ىف ةلكشم ةمث نوكت ال كلذ دنعو .ريرحتلا ةلأسم ةيقالخأب لصتت
 لعق نوديري ال ةرايسلا هذه نوفصقي نيذلا نيدهاجملا نإ .مكلاؤس يف روكذملا

 .نيينيطسلفلا نمأ لتقب ليئارسإ لعفت امك «نينطوتسملا نمأ لتق لب ءاهيف نينطوتسملا

 رربم «بالط وأ لافطأ ةرايس ةرايسلا تناك اذإ ؛تاذلاب لافطألا لتق نأ دقتعأ ال - ب
 ضعب داجيإ نكمي نكلو .ناطيتسالا كلذ يف مهل َبْنذ ال ءالؤه نأل .هسفن يف
 ليطعت معي نأك «نمأم يف اوسيل مهلافطأ نأب نينطوتسملا رهشُت يتلا اوعألا
 .اهيف لافطألا لتقُي نأ نود نم اهديدهت وأ ةرايسلا
 ذلا مه مهتأل نويليئارسإلا مهف- لافطظألا بخأ ةياعإ لاح يف - نولوؤسملا امأ



 ؟96 سدقملاو سئدملا
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 مهولخدأف «ضرألا هذه ىلإ مهئاسنو مهلافطأب سانلا اولقنو ؛تانطوتسملا اولتحا
 .نيدهاجملاو لتحمل نيب برحلا ةكرح يف
 لك ةيلوؤسم لمحتت اهنأ دقتعأ يننإف ءاكريمأ رود نع مكلاؤس ىلإ ةيسنلاب امأ

 «ةيناطيتسالا اهتسايس لك يف وأ غم لا يضارأ اهلالتحا يف ءاوس «ليئارسإ مئارج

 تانطوتسملا ءانب ركئتست يتلا ةلوجخلا ةّييحلا تاملكلا ضعب رودص نم مغرلاب
 ةطلسلا دض طوغضلا هيف سرامت يذلا ىوتسملاب طغض ّيَأ اهيلع سرامت ال اهنكلو
 فقاوملا ىطعت ىهف «ةينيطسلفلا ةلأسملا ىف ةقفانم ةلود اكريمأ نإ .ةيئنيطسلفلا
 ![تاملكلا نيهظتاقلاو هن رعلا  ىطعتو قويلجا يقل ةكادنأا ةحلسألا و ةيعاذلا
 وكي :كلذف ؛نيرحتلا تايلمع نم 15 ىف ةفداصم لافطألا دحأ بيصأ اذإ امأ

 او ربا ماعلا تارانطحب لك هه تدحهت مآ اذهرب بريا ةكارفم و اضئيلط ارز
 .ًادمعتم لافطألا ٌلِبق نوكي الأ

 ريغ وأ ةرشابم يركسعلا لمعلا معد يف كراشي ال يذلا وه يندملا ّنإ تلق
 .يركسعلا لمعلا قالطإ ىلإ يدؤي يذلا يسايسلا لمعلا معد يف وأ ؛ةرشابم
 ةلاح لّثمت ال تانطوتسملا وأ ىنويهصلا نايكلا ىف ةأرما دجن نأ ًادج بعصي اذهلو
 ْ ْ .ةيركسع

 اوناك خويشلا رثكأ نأ اميس الو «(خويشلا» ىلإ ةبسنلاب ةقباسلا يتاباجإ رّيغأ ال

 ؟عودشلا نس ريرعاو توزاش سيلأ .بابشلل ةربخلا نوطعي مه امبرو «نيلتاقم ًانابش
 تخطلت يذلا خويشلا نم مه ينويهصلا نايكلا نومكحي موتا لعأ نإ لب

 نع ةداعلا يف ثدحتن نيح .نيملسملاو برعلا نم فولألا تارشع ءامدب مهيديأ

 نع ٍةلزع يف نوشيعي نيذلا نوبّيطلا نوملاسملا خويشلا دوصقملاف خويشلا ةباصإ مدع

 .عارصلا ةحاس

 ًاررض» نوباصملا ناك اذإ امو «.48لا قطانم لخاد نييندملا فادهتسا نع
 «امزالم

 قوفت ةيركسع ةوق كلمت ليئارسإ نأ يهو ؛ةيسايسلا ةرئادلا يف ةلأسملا هذه عضن نيح
 نم مهرصاحت ثيحب نيينيطسلفلا دض ةوقلا هذه لمعتست اهنأ ىرنو ءاهرسأب ةقطنملا ةوق

 عفدل ينيطسلفلا نمألا لك لتقت نأ لجأ نم ةيركسعلا اهتايلآب تاهجلا عيمج



 موق ةيكريمألا ةقرحملا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 لتق يه ةينيطسلفلا ةطخلا نإف « «خشيلا (ةلودلا»ب لوبقلا ىلإو مالستسالا ىلإ نيينيطسلفلا

 بلجت نأ عيطتست نل مهتموكح نأ ينويهصلا نايكلا يف سانلا ماهفإو يليئارسإلا كيف
 ةلأسملا هذه طبترت كلذ دنع .يركسعلاو يندملا مهعقاو يف هيلع اولصحي نلو نمألا مهل

 كانه ناك نإ كانه وأ انه نييندملا لتقب طبترت الو يليئارسإلا نمألا ىلع برحلا ةلأسمب
 هم نويندم

 ال ةينمأ ةنازنز ىف اورصوحخم نيينيطسلفلا نأ ىهو ءاهظحالن نأ دب ال ةلأسم ةمث نإ
 لخاد ةيداهشتسالا تايلمعلا يف مهتكرح نإف كلذلو .اهلخاد يف كرحتلا نوكلمي
 مهنمأ نع عافدلا فدهب ءاوطنالا ةلاح نم صلختلا لجأ نم ةكرح يه ؛/لا قطانم
 ريغ ٌرطضا نمفإ» :أرقن نحنو ؛برح ةلأسم يه ةلأسملا نإ .رخالا نرمالا ل اقتسإب كلذو

 الإ ءيش نم ام» :ةّنسلا يف أرقنو هللا باتك يف ءاج امك هيلع مثإ الف ٍداع الو غاب

 .(هيلإ ٌبطضا نمل هللا هّلحأ دقو

 «نيعلاب نيعلا» أدبم نع - 8

 انم ًايندم لتق ًاصخش نأ انضرتفا ولف .ىصخشلا بناجلاب لصتت «نيعلاب نيعلا» ةلأسم نإ
 ةيلطع ا نع نيعلاب يلا ةيلعع نإ نال كلذ لتقل ةقالعاال يدع لكنحنأ اننا نيل
 نكل .مرجنا صخشلا زواجتي ام ال «يصخشلا بناجلاب لصتي صاصقلاو ءصاصقلا
 نأ مهيلع ناك دقف .ًايسايس أطخ لثمت مكلاؤس يف نوينيطسلفلا اهب قطن يتلا ةرابعلا
 انييندم لتق نأ نودقتعي اوناك اذإو .مهنمأ لتقن نأ انقح نمف ءاننمأ نولتقي مهنإ :اولوقي
 بسحب مهييندم لتق نم اودقعتي ال نأ مهيلعف «برحلا تايضتقم باب نم دربم

 دق ريرحتلا برح نأ يعيبطلا نمف «ريرحت برح براحن اننإ .ًاضيأ برحلا تايضتقم
 1 هاو انه نخ نودملا ا

 دجي ال يكل «ةينمألاو ةيسايسلا ةلأسملا يف ىتح «اهلوقن يتلا ةملكلا نسحُت نأ انيلع نإ
 يه يتلا اولوقي يدابعل لقوإ# :ىلاعت هللا لوقي .انتاملكب انبراحي يكل ًارربم ٌودعلا
 انبرح نسحن نأ انيلعو «برحلا عاونأ ىلعأ يه ةيمالعإلاو ةيسايسلا برحلا نإ .4«نسحأ
 :ةيوكسملا ةلاسملا يف مهدض انبرح نسحن امك ةيسايسلاو ةيمالعإلا ةلأسملا يف مهدض

 نوقلطي اوناك لب «ةيسايسلاو ةيمالعإلا برحلا اونسحي مل مهنأ برعلا ةلكشم لعلو
 يتلا تارابعلا ضعب ببسب اندض ملاعلا ريثي نآل ةصرف ودعلل لعجي امب ايئاوشع مهتاملك
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 دي ا

 نيفرطتملا نييليئارسإلا فادهتسا نع
 نم لكو «ضّرحي نم لكو «براحي نم لك نإ :فيضنو .لاؤسلا اذه نع انبجأ دقل

 .هبراحنت

 رأثلاب ةذخآلا ٍيملح َمأ نع - ٠
 .«بابلألا يلوأ اي ةايح صاصقلا يف مكلوإ :لوقي هللا َّنأل ًايعرش نوكيس اهلمع نإ
 نأ اطوضخلو .«مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا ن نمفإ» :ًاضيأ لوقيو

 .الفط ناك ول ىتح «ينيطسلف ّيأل مارتحا ال نأ هلخاد يف نطبتسي ليئارسإ يف ة ءاضقلا

 ىف دامرلا ٌرْذل ىه امنإ كلذ هبشأ ام وأ ِةفّمَحم ٍةقيرطب ردصت ىتلا ماكحألا نإ كلذلو

 ١ ْ .ليئارسإ يف «ءاضق» كانه ّنأِب ملاعلا مامأ ءاحيإللو نويعلا

 ًالمع (نييباهرإلا»ل ًاقيرط نوكلسي نيينيطسلف لافطأ لتق ناك اذإ امع

 4 "ع رم

 ام لك نإ لب ءباهرإلا لاكشأ نم لكش لافطألا كئلوأ هل ضّوعت ام نأ دقتعأ يننإ

 وأ نيطشانلل ةوبعلا عضوب ليئارسإ برح نأ ربتعن ال نحن .باهرإ ليئارسإ هب تماق
 نوعفادي نيذلا نيينيطسلفلا ّدض اهنأل ةيباهرإ برح يه امنإو ؛ةعورشم برح لافطألل
 لكشب لافطألا اهيف بعلي ضرأ يف ةفسان ةوبع يركسع ناسنإ عضو نإ .مهضرأ نع

 نأ ندعح لمع لب أطرح ليل هنإ ا نأ ال ةبسنب ولو لافطألل فادهتسا ماع

 .مهلتق ديري ال ناك اذإ لافطألل طاتحي نأ ناسنإلا ىلع

 نيينيطسلفلا ىلع ةحلسملا ةمواقملا ريثأت نع - ١
 هناسنإ ريرحت لّثَمت ىتلا هضرأ ريرحت ةلأسم هباسح يف عضي نيح مواقملا نأ يعيبطلا نم

 ىف ثدحي اذام امأ .ىناسنإلا هنادجو يف ايذلحأ المع لّثمي هب موقيام لك نإف

 دونجك ريرحت دونج مهو «رشبلا ةيقبك شب نوينيطسلفلاف «ضرآألا ريرحت دعب لبقتسملا



 وع ةيكريمألا ةقرحملا يف قارعلا :عبارلا مسقلا

 نومي قس دقو كرقرطسي دقو نويؤضر دقو نوماس دق .:رخألا ناذنبلا يف ريرحتلا

 /ةيقالخأ ةيلمع اهتادرفم لكب ريرحتلا ةيلمع نأ ربتعن نأ عنمي ال كلذ نإف لبقتسملا

 .ةيناسنإ

 يذلا: تقرلا ىف ةينايتألا ةاعبألا انتامأ نويبع نيد قيرخالا نأ نم انيدخ سال
 يتلا قالخألا نعو اهوقحس يتلا ميقلا نع نوثدحتي نيحو ؛انقانخب هيف نوكسمي
 ةيقالخألا ةدعاقلا نم قلطنن نحن :مهل لوقن اننإف هلك كلذ نولعفي نيح ؛اهوردهأ
 لب ءانميقو انقالخأب انودّتقي نأ مهل حمسن نل «لاثملا يف شيعت ال يتلا ةيعقاولا نكلو
 !عقاولا رمألا مامأ طقست ال اهنكلو عقاولا نع دعتبت ال انقالخأ نأ دكؤن نأ ديرن

 توريب





 تافلؤملا

 هللا لضف نيسح دمحم ديسلا ىمظعلا هللا ةيأ ةحامس عجرملا ةمالعلا

 :هل ردص

 ١995. توريب ءالط «كالملا راد ,مالسإلا ءوض ىلع اناياضق

 .1945 توريب ,هط «تاعوبطملل فراعتلا راد ؛هالسإلا قيرط ىلع تاوطخ

 .19145 توريب «ط «قيمالسإلا رادلا «ةوقلا قطنمو مالسإلا

 .19954 توريب هط كالملا راد ,نآرقلا يف ةوعدلا بولسأ

 ١995. توريب ؛هط «كالملا راد «نآرقلا ىف راوحلا

 .1445 ثوريب ء1ط «كالملا راد ءءاروشاع يحو نم
 ١1998. توريب ءاط .«فراعتلا راد .(ع)مظاكلا ىسوم مامإلا قافآ ىف تالمأت
 ١991. توريب ء,ط «كالملا راد ؛حاتتفالا ءاعد باحر يف

 50٠٠١. توريب 23 «كالملا راد ءليمك ءاعد باحر ىف

 .1999 توريب ١ط «كالملا راد «تانيب

 ١519/8. توريب ء,ط «كالملا راد ءيحيسملا ىمالسإلا راوحلا قافا ىف

 ا كوز معلما لتفراعلا يسوم «بابعلا ايد
 ١199/8. توريب «عط «كالملا راد قأرملا ايند

 مق



 موك سدقملاو سندملا

 ١1995., توريب ,هط «فراعلا ةسسؤم ,ةايحلا هقف

 ٠٠١١ توريب ءالط «كالملا راد ةأرملا لوح ةيمالسإ تالمأت

 ١99/8. توريب «258 «كالملا راد ,نآرقلا نافرع نم

 5١١١. توريي 2( «كالملا راد ؛ةايفعاو ناسنإلل

 /١93. توريب «؛ط «كالملا راد ؛ةيعيشلا ةيعجرملل ةديدجلا ملاعملا

 50٠٠١. توريب ء1اط كالملا راد ,ةودقلا ءارهؤلا
 ©١996 توريي ؛؟ط «كالملا راد ,تادارإلا عارص

 ١1597. توريب ء1اط .كالملا راد ,عونمملا يدحت

 70١1. توريب ء,2ط «كالملا راد ,عامتجالاو ةسايسلاو ركفلا يف تاراوح

 .19917 توريب ءكاط «كالملا راد ,ةرصاعم ةيمالسإ اياضق

 ١14197. توريب «,3ط ,كالملا راد «يملاعلا ةأرملا جذومن (ع) ءارهزلا

 50١١. توريب «ط كالملا راد ,لبقتسملاو نييمالسإلا باطخ

 50١١. توريب ,”ط «كالملا راد ءاياضقو مومه ةيمالسإلا ةكرحلا

 1١95٠. توريب ءرشنلاو بتكلل سيرلا ضاير راد ؛(رعش ناويد) نادجولا ئطاش ىلع
 70١١. توريب ء3ط «كالملا راد (رعش) ةايحلاو مالسإلل دئاصق

 560٠٠١. توريب ءكاط «كالملا راد ,فالتخالاو ةدحولا اياضق ىف ثيداحأ

 5000 توريب 3ط «كالملا راد ,(رعش) مالسإلا لالظ اي
 580١١. توريب ءاط «كالملا راد ءلفطلا ايند

 .1598 ,7اط «كالملا راد ىاروشاع ثيدح

 ١19517. ,”ط «كالملا راد ,”3جو١ج ء,ةيهقفلا لئاسملا

 1١9948. ق3لاط «,كالملا راد ,ةرصاعملا تايدحتلاو نويمالسإلا

 .1998 توريب «5ط «كالملا راد .١ج ,ةحضاولا ىواتفلا

 .199/8 توريب ء”؟اط «كالملا راد .جحلا كسانم

 50.٠١. توريب قاط «كالملا راد ,(تادلجم ال) ةودنلا باتك

 ١19924. توريب ء”اط «كالملا راد ,ع)تيبلا لهأ باحر يف

 1١591. توريب ءاط «كالملا راد .فارحنالا ةهجاوم ىف ةوبنلا ةكرح

 5٠٠٠١. توريب قاط «كالملا راد نخل تايدت

 ١٠.٠.٠ توريب ءاط «كالملا راد ,ةوقلا ةدارإ



 مو تافلؤملا

 7٠٠٠١. توريب 2,3ط «كالملا راد ,ةمألاو هيقفلا
 ١155/8. توريب ؛؟ط «كالملا راد ,داهجلا باتك

 .1598 توريب ء١ط «كالملا راد ؛عاضرلا يف ةلاسر
 .19517 توريب ؛5ط «كالملا راد ء.١ج .حاكنلا باتك

 ١951. توريب ء١ط «كالملا راد ؛ةيصولا باتك

 ١199/8. توريب ءاذط «كالملا راد ,ةراجإلا باتك

 ١991 توريب «5ط «كالملا راد ,ةراختسالاو ةعرقلا باتك

 ١1995. توريب ء1أط «كالملا راد ,دهعلاو نيميلاو رذنلا باتك

 .1998 توريب ءكاط «كالملا راد ,ةحابذلاو ديصلا باتك

 50١١. توريب 2ا"ط «(كالملا راد ةعيرشلا هقف

 30٠١. توريب ء١ط «كالملا راد ,رارض الو ررض ال ةدعاق ىف ةلاسر

 1 را كورس اع فدل دقن ارا باك
 5٠٠١. توريب ء١١ط «كالملا راد «(نادلجم) ةيداجسلا ةفيحصلا ىحو نم

 ١598. توريب 2,5 ط «كالملا راد اهلج ؟ه) «,نآرقلا 85 نم

 (ع)نينسحلا نيمامإلا دجسمو دبعلا رثب دجسم يف تيقلأ يتلا ةعمجلا بطخ
 .19917 توريب 3”ط «كالملا راد ,بارحمو ربنم ةعمجلا
 /١959. توريب ءاط «كالملا راد ءفقوملاو ةملكلا  ةعمجلا ةالص

 50١١. ء١ط رشنلاو بتكلل سّيرلا ضاير راد «ةينانبل قئاقحو ايافخ «لئابقو ءارمأ





 كل

 مالعألا سرهف

 787 نيدلا دعس ءميهاربإ

 1١م8 ا/ (يبنلا) ميهاربإ

 ١ مجلم نبا

 5171 رمع ,ةشير وبأ
 ١656 ديعس ؛ةسعن وبأ

 ه9 ظفاح ءدسألا

 ١١1 ديعس :دعسألا

 ب

 ١99189518541815 21/9 باهولا دبع ,ناخردب

 ١١ ا/ ١231ا/ دمحم ؛يواجرب

 ١١ال/ هيبن ؛يرب

 ءل؟ فال م١ 47 »ع ,“. ىلع ةماسأ «ندال نب

 ل51 مكه ك4 مك » ل اق الر اال للا

 لحال ملمذلال انكم لنلكتأت لك” نلكأ 48

 مماب ىلع سلك صرم

 لال تك تلك ىو فال م١ 524 .و جروج ءشوب

 ناو مثثك اكد لك كال كمال لام

 قات اقل ٠

 .59٠ نوعمش ءنيريب

 ١5١ سابع ,نوضيب

 ١1١17 هيزن ,نوضيب

 ب

 *6 ,؟ا/ تيرغرام «رشتات

 5 كيد «ىنيشت

 3١ يست وام «غنوت

 575 ناسغ ,ىنيوت

 . ماهارغ «رنريت

 /١١١7 نيساي .رباج

 5/84 21١ 41/ (مامإلا) قداصلا رفعج

 45 ديلو ؛طالبنج

 ١7/8 نيسح (نسح جاحلا

 +7 رج راجح

 51 ىلع ,برح
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 ّح
 ه4 يلع «يئنماخلا

 ١١م داؤف ,ةكرحلا

 قيفر «يريرحلا 41١١1 ١١1

 م5 رساي ,يريرحلا
 .١17 (مامإلا) يلع نب نسحلا
 5١14 (مامإلا) ىلع نب نيسحلا
 مالا ىلا مادص «,نيسح

 6١ه 211101117 نيسح ,ىنيسحلا

 ١5 ىلع ىنيسحلا
 51/8 1117 ميلس ؛صحلا

 ١١8 ديشر «طيطح

 /١١1 (ديمعلا) طيطح
 757/7 رقاب دمحم .ميكحلا

 77/7 0558 يداه .ميكحلا

 ١١10 ميهاربإ ؛يوالح
 ١١17 رايب ءولح

 ١١78 مشاه رديح

٠ 

 َّح
 ١١8 بيبح (ةفيلخ

 ١١17 يلع ليلخلا

 2139 ,8*1 2.١171 يوسوملا هللا حور .ينيمخلا

0 

 ١١/7 ديعس وبأ ءاسنخلا

 ١١ا/ ساطغ .يروخ

 خا

 1١١ا/ رايب ,شاكد

 هال يقوش «لالد

 ١١/8 ناندع :ىطايمد
 /١00 دعسأ ؛بايد

 رر

 /١81 نمحرلا دبع .دشارلا

 “١/7 1١١# ناملس .يدشر

 ١؟ا/ 1١١ ا/ دمحم لدعر

. 

 رر

 ١٠5 يزاغ «رتيعز
 * هد دم «ىبغزلا

 81 ماعبحر «يفيئز

 ١١17 فيطللا دبع «نيزلا

 سس

 ١١1/41١4 ىلع دمحم ؛ىناحبسلا

 نقع نزح ىذك كرك ناك يكرت «يريدسلا

15 

 ١١17 رصان ,يديعسلا

 ؟هه 21١17 ليعامسإ ؛ةيركس

 7١ داشر ,ةمالس

 ١؟ لأومسلا

 ١١17 داؤف ,ةروينسلا

 ١١10 20118 نيمأ ميهاربإ ,ديسلا
 ؟ هه يزاغ «نيدلا فيس

0 2 

 س
 ١١م لامك ءاليتاش

 ننال ىلإ ىو نسم ىو ىك ن9 ليبرأ :نوراش
 لتك ك#1 كلا كل نك ل18 ل

 مول 099 ل ا

 ١١7 دومحم «ريقش

 ١١17 زياف كش

 ١١ا/ ليمج ,سامش

 7١١ درانرب وش

 ص
 ١7/7 بيح :قداص

 ٠٠5 ىلع :ىفاص

 5ا/ محا ؛يربص

 ١١17 دمحم ,نيدلا يفص

 ١١ا/ ديشر ,حلصلا
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 ّط

 86ه دايز نب قراط

 ١١١7 ناندع «يسلبارط

 ١١18 ريمألا دبع ,سابع
 ١.٠٠5ا/ 61954 20151 ء١ال4 ,.١8؟ رساي ,تافرع

 اا/١ ضاير ,نيدلا ءالع

 /١١١ نسح .ةيرلع

 ءلا1/ 0358 21148 21417 (مامإلا)بلاط يبأ نب ىلع

 فضي

 ١١10 (مامإلا) نيدباعلا نيز نيسحلا نب ىلع

 ه ؛ (الملا) رمع

 07 دمحم «نانع

 ١48 (يبنلا» ىسيع

 َح
 ١/ سرطب «يلاغ

 45 ليسرام ناغ

 7/9 ديعس ءابيرغ
 ١1١4 هللا اطع ,ماشغ

 518 27117 يبسالغ

 ف

 55ه ,١١١ا/ ناورم ءسراف

 لل ل١ 50 2195 نيسح دمحم ديسلا هللا لضف

 ننال فال يك ىلع ءالك ءالال سد 5 4 ع

 الك ثككذ نك ككل نكاح ككال

 لأؤو تامه ءلدك ءلدعه ل6١ لحمه ل

 7 تق قه تى كالا لككاأال لهم

 نلمم ىكو ىلرو تلال لركن للم سلال

 ممم يزل لالا لالا سكك للكل

 ١١1 دمحم ,شينف

 تلا كل

3 

 ع

 2١١ ١ ميعن مساق

 ١١8 نالبق ؛نالبق

 فيلما

 ١١١7 هللا دبع ءريصق

 ١١17 اضر ديمح ؛يمق

 ١١1١١1 رصان ءليدنق

 َِك

 ١/4 ريثم .اناهاك
 4" 35و ميلو ,ءيسياك

 ال5 21٠١8 ليب ,نرتنيلك

 ١1١8 دراشتير «نشنك

 837 يرئنه ,رجنسيك

 م١0 2311 ليمإ ,دوحل

3 
 ١١1١ دايز ,دجام

 يبتملا 51١., ١6

 ؟ هال اولا (يبنلا) دمحم

 ١١17 ةراشب ,.جهرم

 ١77 ميرك ؛ةورم

 814 يلع وبأ ءىفطصم

 /١1 قداص دمحم ,يتفملا

 ١١107 يلع دمحم خيشلا دادقملا

 8 فزوج «لزركم
 /11١1 ١١/8 هيزن ءروصنم

 ١م ا/ (يبنلا» ىسرم

 ١١8 نيسح ,يوسوملا
 ١١ 03111/ رامع ,يوسولملا

 7١م6 لوواش ءزافوم

 ١١8 دومحم «ءىلوملا

 771 لصيف ؛يولوملا
 377 ليلخ «سيملا

 ل

 مد بتار دمحم ,يسلبانلا

 77١ يفاصلا دمحأ ,يفجنلا

 ١١17 جروج مج
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 ١١/2311١1 (ديسلا) نسح هللا رصن

 هه قيفر ,هللا رصن

 ١١ بين ؛نيدلا رون

 هه

 ١١7 سابع مشاه

 ١١٠ (كريرطبلا) ميزه

 ىف

 ؟هه بلاغ «يغاي

 ١١1 دمحم ,يغاي



2" 

 نكامألا سرهف

 اسوا

 م41 359 ايسآ

 ه5 ىطسولا ايسآ

 ل55 لال ىلا ءالال ته ت١ هال يتايفوسلا داحتالا

1 511 041 144 

 ناجيبرذأ ١7١

 957 ندرألا
 اينيمرأ ١١

 ايلارتسأ 5١ 07+

 لم لال لم كال ل5114 75037 1 ليئارسإ

 ىلاك للك ءالك ءالإ تال مه ف٠ كم كال كل

 كمال لد 14 ملا تك تل قتلك فخ لك ىلا

 كلا ل لا تا ارب ا تدلل ل ل

 ل1 كاأ1ه ل١1 ك1 ل55 ل ل:

 ندر كدال ملكك ل54 ك7 لت “الم

 ل كلا ملال كلب ك5 كه كا

 و15 ءاك#1 ال اللا لكلا كه كا:

 لد” لد لاثد٠ كدهع م15 218 ل

 لالالا كالك /نكالإ لكالال لاك ءلككاأ لهم

 235955 5 تقال لقه ت55 كالك كال

 لال ملا *”6 درا دال مكر الكلف

 لداإل لله ثك“أاأ ت9 لكلا لكلكا للكك

 للالك ىتكالم لالا لالا لالا ملكك 8

 اند تريل 0 تيكر دس

 ٠55 تال 75 ايقيرفأ

 فال فك فو فا“ م5 فا ى7ر ,7”او ناتسناغفأ

 3م قلل قى فخ نال ىك فم ىك للا كمل

 نقع فمذال فكالأ كك“ ءنلمهأذ؟ ل55: لأكد

 75 155١ ”5هرإ نها 55175 557" علك."

 كا لل 6 55 لال الكا كا

1 6 

 ؟٠ اينابلأ
 ملك ى/ل.07 اينالأ

 ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا رظنا اكريمأ
 ١4 21165 ةينيتاللا اكريمأ

 كتل لل عج عل كال كك ىلا ١ ايوروأ
 لكم ككل كلو كحك لد تك كك لال
 ماو لعرو سلو ظلوا لمنح كلت



 ماع سرهف

 31 514 37+ اموهالكوأ
 ءامال كم1 كالا ءك14 #4 تيل (ءم 14 كت'؟ ناريإ

 كك كك لكأت ىللتال ىلا ىثغ# لاح

 اكد ل تا ا ا ل

 ب

 كر ءلكأ١ تر صر صال ى٠ا5 59 ناتسكاب

 نكد را في

 7145 نيوزق رحب
 717/ ليزاربلا

 ءك155215841 01١ 0015.1١5 1141151١ ايناطيرب

 نضل دشن دل ل 0

 ما/لا/ 7187 توريب

- 
 بف

 ا/٠ ايكرت

 8/85 بيبأ لت

 مه 256 رئازجلا

 1951 نينج

 ١٠١ ك5 نالوجلا

 ّح
 ؟/١ افيح

 ر

 كم أو ال ضلت ءثل لم ل4 ىلا كح ايسور

 11 لك اكلات ءللكثاأو للاكل لالا ل ه8

 ضايرلا ١79

 سس

 للا الاه لول كم8 ٠٠١ ٠١ ةيدوعسلا

 سرفر ضخ

 قرض ملكا 314 5*5 لت ىلا ىالال لال ةيروس

 للك” كو تالا كمخخل فكه ل55 كال

 مالت سالو للا سعال ن1

 م 0

 سس

 لاا ىلا ىلا؟ أ ل1 37 طسوألا قرشلا
 نفر فظل ل 6 0

 5: ْن ثيشلا

 ص
 ١١14 لاموصلا

 لعق ف مظل ء لت :311 36447 714 للا ىه نيصلا

000 

3 

 ص

 اا كرا كوك ا ةيبرغلا ةفضلا

3 
 نم4 لعل لكك ىلع تس ىلع يمالسإلا ملاعلا

 الرمال ملرزلاك نزع لاله لتمل لكك لكم

 نثر ءك595 تأكل كقكحك كمذك كحذحخ ل44

 مران ل سلا سل سمت سال ل اس

 55و 15111١8244315 ال ىلا“ ثلاثلا ملاعلا

 تشاد لا ل0 اكتر در

 511 لاا للكلاال للكاكأ

 ا ا ا ا ماي يبرعلا ملاعلا

 ىلرال لقوا كخذخ كمحذك فكمزاعط كرزع لاله

 ندك ثللر لاو تكرم كالا ىكعف

 ملك ىتلالم ىلا لحل

 2958 2355 ,١؛ قارعلا

 ا

 ا

 لالال نال: ل54 لح

 تلال فيضاسا نا رسل فلسا ا تت

 ىلا لكم لل ملاكا لكل ك6 اال

 تشر يا تيا تيرا لا يلا

 نول كله لكمال لكما لكهأ ءكهلص 9195 كم3

 ضملا رشف شرما ضيا جا رش ضل

٠. 

 ىف

 ناكيتافلا / ١

 846 0٠.1 ءال5 اسنرف

 م048٠ 2410/04 555ه 51425١ 14 نيطسلف

 قلتو كده ملدا كدلك اك ءاله تعم تلال
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 نقده فنتك ك5 لكم ءلكا علك ال مملحأ

 ,لدك ءتكدعه لخعم كلخنأ فتحا فنكعس كأي

 ت15 كا ت55 ل للا كاك لدم

 تال كالال تكالك تال كالا كالا مك( م

 ولا مالا كم ا ك5 8 39د اكرم

 ملم للك لحل

 ١5١ مانتبيف
- 

 قف

 51م5 2555 4١98 .2114141١1 ا سدقلا

 5915 25962 ةزغ عاطق

 ُك

 ه9 لوباك

 54+ 25/8 ريمشك

 ىا/ل ىذا ادنك

 31/ ايمولرك
 ناو ل ل لا ل0145 2. تيركلا

 ضي شفي ضف 84

 ل
 للم ءو,لإ فك تنز قمه لل لل لكه لح ناني

 ك1 ١1١4815 قت قا ضلك لا كك لبا لبك

 كمعم فكم فما فكال' كلاك5 ن5 لا

 لت لا لا لا الل مك خم

 ك5 كأذعه 35575 كالا لكدال ل95 تام

 لالش ل1 لل ل لام لا 01

 مما ل الئ ك3 لتا كهل كه ك هد

 ١١ ايبيل

 م

 7ه ديردم

 رصم ١ه 31١8 88115541١١١ 555

5 

 ل

 ١95 سلبان
 .٠ 3و كرويوين

 مه

 ١07/١ دنهلا

 ه1 اميشوريه

 و

 مها 377855٠ نطنشاو

 نو م11 37 ن5 31١ ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا
 ىو لك للم لل لك ك5 تكتم ت5 1

 صفا”5(مهاأ فد 45 1ال 45 2115 45 ك١ كك

 هلأ ءالو تال تثكأخ تكل" كال تع هال ما +

 قتن ىلنتك لال فنعم ىلا فل ضع الث ءالك الا

 للا هت ءكلد1 ك7 كد قال قك قكذأ

 400 لا ا لا لا ال

 نمي لاله ثكال# تلكم كتلك1ذ ثأكأ لس

 لدعم ل5ه لأذ؟ كقع لملك كتم؟ فتح

 ثيل يلا ل ل ل ل

 للأكل 515 م15 5388 اال كا
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