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 امثيسلا بحي

 لمحت ةملظم ةرجح قى ةئيضملا ةشاشلا كلت ىهف |ميسلا بحب انأ معن

 لاب ىلع انل رطخت ل يرو اهاتشع اهير ثادحأو رشب نع تاياكح انل

 اهف رظنول ىتح اهمرتحأو |يسلا بحي معن ء اهب رثأتنو اهشيعن اننكلو

 بحب انأ معن ؛نوئطخم مهو لئاط الب ةيلستو ملاوع لغش اهنإ ىلع ضعبلا
 لب كلذك تسيل اهنأل مارح اهنأي ئتفي نم ىتفأ ول ىتح اهمرتحأو امهيسلا
 ىنأل ايسلا بحب معن « اهمدختسي فيك فرعي نمل حالس ةوق ىه
 ىتلا طقف ىه انيسلا اهسأر ىلعو ةمعانلا رصم ةوق نأ كردت ةيرصم

 . مئازهلا نمز ىف ىتح ًائاق رصم مسأ تقبأ

 :مارفلا ىف ةلوألا

 دعت اهنإف اهداليم ىلع رثكأو نرق رورم مغرب انيسيلا تلازام
 نامز نع اهبر :ناكمو نامز لك يف سانلل يكحب يذلا ايثدلا قودنص

 .مهوقرع نم ريغ رشبو ناكملا ريغ ناكمو نامزلا ريغ

 اهعانص مالحأ ؛مالحألل يعوضوملا لداعملا يه اهمالفأو (ديسلا

 اهتغايص نوديعيو اهنوفقلتي نيذلا ايدهاشم مالحأو امنوغوصي نيذلا

 . هاوه بسح لك موقع يف
 يريجو موت ناكو نويزفلتلا نم |منيسلا تفرع لافطألا لكك يلثمو

 لوألا ةليصحلا يه يكيرمألا ينزيد تلاو تايصخش نم مهريغو

 الو مليف يأ مزجأ نأ عيطتسأ الو ءانتيب يف نويزفلتلا ةشاش نم يلايخل
 كاذ ركذأ ديكأتلاب ينكلو .هتدهاش مليف لوأ ناك ديدحتلاب ىتم

 انبحصت تناك نيح «ةعمج موي لك حابص يف يل بحاصملا ساسحإلا

 ىتح تنك ًاحابص ةعساتلا ةلفح يف مليف ةدهاشمل ورتم (نيس رادل يمأ
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 امثيسلا بحي

 «مونلا قبسي 'يذلا ءودهلاو نوكسلا نم ةلاحل أّيبتأ ضرعلا راد باوبأ نم فلدن نأ لبق

 ناك مونلا لبق ام ءوده نكلو .مونلل الإ أدهأ نكأ ملو «نولوقي |ى ةتيرفع ةلفط تنك دقف

 ناك ام نأ يلقع يف لظ نإو «مالفألا ةدهاشمل دادعتسالا ءوده نع ًافلتخم ديكأتلاب

 .ءودهلا ةبون دعب مالحألا يقلتل دعتسأ نيتلاحلا يف ينأ وه (هعمجي

 ثيح اهعم ينذخأت ؛,سانلا لك لثم دقتعأ ام ىلع لثم ءاهدهاشأ يتلا مالفألا تناك

 تكب اذإ يكبأ وأ دابدنسلا راط اذإ ريطأ تنك اهعمو ءبرغلا ىلإ قرشلا نم بهذت
 ىتح ًاليلق رّبكأ نأ ملحأو ؛مامإ لداع وأ سدنهملا داؤف رهظ اذإ كحضأ وأ اليردنس-

 اهقيقحت ىلع ةردقلاو مالحألا نأ ةصالخلاو .ينسح داعس ناتسف يدترأ نأ عيطتسأ

 ءايندلا قودنص نيبو ينيب راص يذلا مارغلل لوألا ببسلا يه تناك اهتلاحتسا مغرب

 .تاياكحلاب ةءاضم ةشاش اهفرط يفو ةملظملا ةريبكلا ةرجحلا كلت وأ

 :مارفلا يف ةيناثلا

 نأ نظأ تنكو ًاليلق قفألا تعستإو رمعلا ربك املك ربكي اهمالفأو |نيسلل يبح لظ
 وأ ؛يايح نم ىلغأ وأ دمحأو ىنم مليف تدهاش املك اهفرذأ اعومد ىدعتي ال ّلْغ اهريثأت

 ينكلو .فقاوملا نم اهريغ وأ «ةلحار ينإ مليف يف ةلطبلاو لطبلا توم ةظنل تءاج املك

 تلصو نيح ؛يراكفأو يتايح ىلع ادج ريثكب ربكأ ريثأت اهل ناك |منيسلا مالفأ نأ تفشتكا

 نم ينألو ءابب قحتلأ نأ بجي يتلا ةعماجلا راتخأ نأ لع ناك نيح ةسردملا دعب ام ةلحرمل

 تنك ىنكلو ءسمش نيع ةعماجب قحتلأ نأ قفوألاو لهسألا ناكف «ةديدجلا رصم تانب

 ةيميداكأب (نيسلا دهعم وأ ؛ةرهاقلا ةعماج مالعإلا ةيلك امإف ءامخل ثلاث ال نيرايتخا نيب
 اجورخ ترتخا ايف ىري ناك هنأل :ةثراك يبأل نالثمي نارايتخالا ناكو «مرهلاب نونفلا

 ناكم نأ مهألا نكلو ؛مالعإلا ةساردب ملحأ تنك اعبط يننأ قحللو. ةماعلا بادآلا ىلع
 يقاحتلاب رعشأس تنك ام اهنود يتلاو ةعاسلا اهب دجوت يتلا ؛ةرهاقلا ةعماج وه ةيلكلا

 يف مهو مهروصت ةبلاط وأ بلاط رود نودؤي نيح (نيسلا لاطبأ لك نأل «ةعماجلاب
 ببسب يل ةبسنلاب ةرهاقلا ةعماج تناك ذإ «قدت ةعاسلاو ةعماجلا لخاد ىلإ مهقيرط

 .رخآ ناكم يأ سيلو ملعلا لقعم يه !نيسلا

 يف ىرخأ ةريثك ءايشأل دتما هنكلو طقف ةعماجلل يرايتخا دنع امنيسلا رثأ فقوتي مو
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 امتيسلا بحب

 ؛ةرخسملا دح ىلإ لصو انايحأ لب «كلذ ريغ ودبي دق هضعبو مهم هنظأ اهضعب «يتايح
 يتسارد ةيادب دنع يبأ عم اضيأ هتهجاو يذلا فقوملا اذه لثم ةيرخسلل عفدت يتلا

 ؛جاوزلا اعبط تانبلا لك ةياهت نأ نوري نيذلا لاجرلاو تالئاعلا نم ناك وهف «ةيعماجلا

 اهنيب نم ناكو «ةيلزنملا ةايحلا نونف لك فرعت نأ ةديشرلا ةجوزلا تامّوقم نم نأو

 تانب مّلعت ةيقار ةديسل ينعقدي نأ «ةيوناثلا يتسارد نم يئاهتنا دعب يبأ ررق اذهلو «ةكايحلا

 ؛يايح يف ةيديجارت ةيمارد ةظحلل كلت تناكو «ةطايخلا نونف لوقي ناك (مك «تاتويبلا

 نأ ناكف «ببسلا نع يلاؤسو يئاكب نم بجعتلل يب أ عفد امم ةقرحب يكبأ تسلج ثيح

 ةةلايقلا مّلعت يتم ةيلظت ماقام نكلو كلاما ةرجعم سان انآ نهأ تنك نآي هل تورمأ

 يبأ بجعتو «كلذب يبأ فرتعي مل ول ىتح رقفلا انبكرو ءانيلعراج دق نمزلا نأ هانعم اذهف
 رقفلا ةقالع نعرثكأ بجعت مث عضو نسحأ يف ةيداملا انتلاح نأ يل دكؤي حار لب لوقأ امم

 |نيسلا مالفأ لك يف نإ ثيح ءاعيط ةقيثو ةقالع كانه نأب هل تدكأف «ةكايحلاب ىنغلاو

 ةطايخلا ةنيكامل نوأجلي مهدجن ام اهئاد ؛ةلطبلا وأ لطبلا ةرسأ ىلع نمزلا روجي نيح

 لب تارشعو ةيابنو ةيادب مليف يف ثدح امك .مهروهظ ينحلت ىتح ةنهملا هذه يف لمعلاو
 ةنبا نم هظيغ متكي وهو ءاكحاض يبأ رجفناف !بلق رهظ نع اهظفحأ يتلا مالفألا تائم

 يبأ تاديكأت مغرو «عقاولاب هل ةقالع ال اميس لغش هد نأ يل دكأو ءاهلقع |نيسلا تسحل

 قزأم يف تعضو املك نآلا ىتحو ةكايحلا ادبأ تملعت امو ,يفقوم ىلع تررصأ يننإف

 هلل اهنم :يأ ةرابع يلقع ددريو مستبأ صيب صيح يف ينتدجوو «رارز بيكرت درج
 .يلقع تسحل يتلا ايسلا

 :مارغلا يف ةثلاثلا

 ايناث ارثأ ردقلا فاضأ نكلو ءابتاياكح ىلع ابصنم طققف اهناطبأو (نيسلاب يرثأت نكي مل

 رداقلا دبع روتكدلا وهو رصم يف بدألاو دقنلا باطقأ دحأب ةرتفل ينتعمج ةريج ببسب

 هتميق فرعأ قحلل نكأ ملو «رداقلا دبع لكنوأ الإ ينعي يل ةبسنلاب نكي مل يذلا ءطقلا
 ناكو «نويزفيلتلا دهاشي وهو هراوج ىلإ سلجأ تنك ينكلو «ماعلا ىوتسملا ىلع اهنيح
 هدقن عمسأو دهاشأ تتكق ءتاشفق بحاص لظلا فيفخ هتمكحو هتيذج ىلع هللا همحر

 نأ عاطتسا هنكلو ؛:ةحضاو ٌدبت ل ءايشأل هتيؤرو هليلحت ينرسأيف مالفأو جمارب نم هارن ل

 كل



 امتيسلا بحي

 ابر هنأ نآلا مزجأ دقو «ةينف وأ ةيرصب ةميقل بح راطإ يف كلذ ناكو ءاهللحيو اهاري
 لامعألل يلخادب ًامارتحا هل تفاضأ لب ءامومع نفللو (منيسلل يبح ةرتفلا هذه تفاضأ
 .عمتجملا يف رثؤت رداقلا دبع لكنوأ يكحي ناك اك ابنأل ةينفلا

 اذإ اهتميقب ةفرعمو ًامارتحا بحلل طقلا رداقلا دبع.د فاضأو نفلاو (ئيسلا تببحأ

 .نيدساف ىتح وأ نيديجم اناك

 :مارغلا يف ةعبارلا

 يمويلا مهفرع يف ةماعلاو نيريثكلا ىدل ًامومع نفلاو (نيسلا لثمت

 لغش اهرابتعاو اهرود هيفست ىلإ ضعبلا ىدل لصن لب ايوناث ائيش ةرتاوتملا مهثيداحأو

 دلبلا اذه يف لئالق نأ معزأو .ريدقت لضفأ يف يسيئر ريغ اهيفرتو ريدقت ىصقأ يف ملاوع

 .ةيمان هللا ءاش نإ دعت ةلود يف ةصاخ (نيسلا نف ةميق نوكردي نم مه

 نأ لبق امنيسلابو زنيجلاب ملاعلا تديست اكيرمأ نأ كردأ ينأل نكلو اهل ةبحم ينأل سيل

 .برغلاو قرشلا يف اهدعاوقو اهشويج رشنت
 اهنأ تتبثأ ءىرخأ ءايشأو دوويلوب تناك ةيوون ةوق ىلإ اهوحت لبق دنهلا نأ كردأ ينألو

 .اهتخل راشتنا مدع مغرب ةيملاع ةوق

 اهمجح لؤاضت مغرب نآلا ىتح ةييبرعلا ةقطنملا يف رصم ةناكم نم لدأ سيلو

 انيسلا نأ الإ ءرهزألا ةوق لالخ نم ينيدلا يتحو يملعلاو يداصتقالاو يسايسلا

 يف ةماعلا ىوتسم ىلع ًةميقو ًادرفت رصل يقبُت يتلا يه ةينويزفلتلا اماردلاو اهينانفو
 .ةيبرعلا مصاوعلا عراوش

 ارجل روح ورع ةوخإ يب يفتحي تارملا فالآ لب تاثم نم مكف
 ءاوس (نيسلاو نفلاف ؛نيرخخآو مامإ لداعو ينسح داعسو موشلك مأو ميلح دلب نم
 يأل ةبراض ةفاضم ةوق (مأ عقاولا دكؤي ءاهفرعت مل مأ اهتميق تفرع ءامهببحت مل مأ امهتببحأ

 .ةمأ

 تهركو «يدالبل فينغت اهنأل اهنم ديجلا تببحأ دقف ء|نيسلل ةيمهألا هذه كردأ ينألو

 .يدالب نم ًاديصر مصخي هنأل اهثيس
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 امتيسلا بحي

 ءاهفعضو اهتوق يف ًةمأ حمالم مسرت اهمالفأب (نيسلا لظت ءيدرلاو ديجلا نيب امو
 ةيعامتجالا ةايحلا يف تاريغتلا نم ريثك رصم ترتعا ةيناثلا ةيفلألا ةيادب ذنم هنأ معزأو

 نيذلا اهعاتصو امنيسلا مالفأ ىلع ديكأتلاب اهلالظب تقلأ يتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلاو

 .ىرخأ نايحأ يف هطابحإو ءانايحأ هفرطتو هلزهو هدجب ى .مملا عمتجملا نوروصي اوحار

 أم يتلا انمالفأل ةركاذلاب دوعن نيح انتايح نم بناجل دصر يف مهسأ نأ عيطتسأ امبرو

 نوكت اهلعلو ءانذجو انلزه يف انع يكحت يهف «ةيناثلا ةيفلألا ةيادب ذنم اهدهاشن انلز

 .هلزه لقيو هذج رثكي لضفأ لبقتسمل ةصرف
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 امتيسلا بحي

 هدكزواع شم روهمجلا

 فيري لي رثكأ قفخيو .ًاقداص ًاليمج ايليف تيأر اذإ يبلق قفخي (نيسلل يقشع طرف نم
 ضرع يف نيمليف تيأر نيح يتلاح تناك ديدحتلاب هذهو ءًايريهامج لشفي نأ نم ًافوخ

 ئراقلل ودبيس امك ةمقن تقولا تاذ يف اهنكلو داقنلل يطعت يتلا تازيملا ىدحإ «صاخ

 ردب نسوسو هديمح دومحم ةلوطب هتاتح فطاعل جارخإ لوأ وهو «ةقلغملا باوبألا امه
 ةعومجيو نيمأ تفريمو فيرشلا رون ةلوطبو فيسوبأ دمحم جارخإ «يوناث ىلوأ» مليفو

 .ةديدخلا هوجولا نم
 يأ لشف وأ حاجن دكؤت ريياعمل عضخت ال تحبصأ ةريثك ءايشأك رصم يف (نيسلا نألو

 دعب نأ يتلكشم ؛حجني يكل ًاليمج ًاقداص ًابليف نوكي نأ يفكي ال حبصأ يلاتلابف ءلمع

 مأ مليفلا اذه حجنيس له :ةباجإ هل دجأ ال ًالاؤس يسفن لأسأ لظأ هدهاشأ ضرع لك

 يف ينمحقيو هملاع ينلخدي ًاليمج اليف نوكي نيح نكلو .بيخأ ًانايحأو بيصأ ًانايحأ ؟ال
 يف قداصلا نفلا سكتنا اذإو «سكتنا امبر ًالشف لباق ولف ديلو لفطك هيلع فاخأ «هايانث

 .قوذت ةلكم نم يناعي دلب اذه نأ هانعم نينتا وأ لمع لالخ نم ىتح دلب

 يذلا روهمجلا دسفأ ام «هدك زواع روهمجلا# راعش اوعفر نمز ذنم نوجتتملا ناك نإو

 باوبألا» حجنيس لهف .هلك ىوس غيستسي ال حبصأف .هدك ملعت هنكلو هدك زياع نكي مل

 ةيقارلا ايديموكلا ؛يوناث ىلوأا حجنيس لهو ؟ةأرجب ةرهاقلا ةايح محتقي يذلا «ةقلغملا

 لازيال هنأ كلذ ينعم نأل ءادعسلا نم نوكأسف انحجن اذإ ؟نيقهارملا ةايح محتقت يتلا
 لشف دقو هدك ملعت روهمجلا نوكيس نكلو ايندلا يهتنت نلف الشف اذإ امأ لمأ كانه

 . ىربك تاداريإ دصح ىف لعفلاب ناليفلا

 ٠ ٠٠١ ريمتبس - يبرعلا دغلا ةلجم ْ



 امتيسلا بحي

 تانبلل يرسلا ملاعلا

 لجر ةيؤر درجم تناك ىضم ايفف «رخآل رصع نم فلتخت اهنكلو رارسأ (ئاد تانبلل

 تبجعأ نيح ظوفحم بيجن ةيثالث يف (ى اثدح هب تماصلا باجعإلاو كابشلا فلخ نم
 رارسألا تحبصأف رمألا روطتو «رمحألا طيرشلا بحاص طباضلاب داوجلا دبع ديسلا ةنبا
 نأ ىلإ عراوشلا يف ةينلع رخآلا سنجلاب تائبلا تاقالع تحبصأ مث اروصو تاباطخ

 انمدصي يذلاو ىلع دمحأ يدجم تانب رارسأ يف ثداح وه اى هادم ىصقأ ىلإ رسلا لصو

 نينج نآلا تائبلا رسف «؟٠٠٠5 ةنس تائب نع يكحت يتلاو انيسلل ىلوألا يبلش ةزع ةصقب

 دعوملا لبق هعضت ىتح رهشأ ال ةدم هب ظفتحت ةرشع ةسماخلا ىدعتي ال اهرمع ةاتف نطب يف

 .ةثراكلا عوقو دعب الإ دحأ اهب يردي نأ نود ددحملا

 (فوع وبأ تزع) بألا نم ةنوكم لاخلا ةطسوتم ةيرصم ةرسأ ةايح يكحي مليفلاف

 ةرسأ يهو (ةحيش ايام) ةيوناثلا ةلحرملا يف سردت ةدحاو هنباو (زيزعلا دبع لالد) مألاو

 فقوم لك يف اهروصي اريماكب اهتدالو ةظحل ذنم هتنبا تاوطخ بألا اهيف عباتي ةيلاثم

 ةاتف نوكتل اضيأ اينيد اهانصح (مهنكلو ايدام اهنيصحتب ايفتكي ملو ءامهتتباب مألاو وه متبمو
 اهتلاخ ةئباك هوياملا يدترت يه الو نهرخص ذنم اهمع تانبك ةيجحملاب يه الف ةلدتعم

 .احتفت رثكألا

 عيطتستو الفط لمحتف اهراج عم ةلماك ريغ ةقالعب روظحملا يف ةاتفلا عقت كلذ مغرو

 تومي يذلاو دولوملا عضت نأ ىلإ ءابب نيطيحملا لك ىلعرمألا يفخت نأ روهش ةعبس لالخ

 ةياهنلا دهشم يف مانت اهسفن ةاتفلا ىتح تتام دق بألاو مألا مالحأ لك نوكت نأ دعب مايأ دعب

 اذه نأ مغرو «ناكملا لوح موحي توملا ناك «تيبلا بألا قلغيو ءاضيب سبالمب اهريرس ىلع

 انتمدص نم تداز يتلا ليصافتلا نم ريثكب لفح يذلا ويرانيسلل ريبك ملظ هيف درسلا

 ؟ريصملا اذه اهنتبا هجاوت يكل ةرسألا كلت تلعف اذام لاؤسيي جرخنف «نيدهاشمك

 بألل ةرتافلا ةقالعلا له ؟جربتلاو تمزتلا نيب طسو ةرسأ تناك ابنأل تأطخأ لهف
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 امتيسلا بحب

 نآي اهسفن تعنقأ يتلا مألا بنذ ناك بنذلا له ؟أطخلل ةنبالا تعفد يتلا يه مألاب
 نم ةنبالا ىلع أرط ام ظحالت ال اهلعج امب اهشيعت يتلا ةقهارملا ةرتف هببس اهنع ةئبالا داعتبا

 ” - اذه نأ روصتأو ؛ةدحاو تاباجإلا نوكت نلو اهسفن حرطتس ةلئسألا تارشع ؟تاريغت

 انلخادب ظقوي نأو ةباجإلا ىلإ انعفديو ةلئسأ حرطي نأ مليف يأل يماسألا رودلا وه

 نأ تروصت ام يرمع :بألا ناسل ىلع ءاج [ىف «ةفث'ر ةنينأمطلا ال انتويب ىلع فوخلا

 .هنع أر قاب سب تنك هّيل لصحي هد
 ؛يمارغاي ايند اي” دعب ىلع دمحأ يدجمل يناثلا مليفلإ وه «ٍتانبلا رارسأ» ناك نإو

 اذهف «جاوزلا راطق ابتاف يتلا تانبلا نكلو تانبلا رارسأ نع تاياكح اضيأ مض يذلا

 انيسلا يجرم بلقأ نع ةزيمتم ةيؤر يهو هتارايتخا يف ةيؤر بحاص هنأ دكؤي

 اهبلغأ ةيرصملا (نيسلاف بابشلا رارسأ وأ لاجرلا رارسأ مهقرؤي نيذلاو ءايلاح نيدوجوملا
 بسمحي ام ردقيو ؛هلكاشمو لجرلا نع ثيدحلا اهيف بلغي امامت عمتجملاك ةيروكذ (نيس

 ديع لالدك ضرعلار ودل دهاشملا بذجت ةعمال ءامسأ لمحي ال مليفي هترماغم يدجمل

 هنأ الإ ءيزمر.فيرشو ايام امه نيديدج نيهجوو ردب نسوسو فوع وبأ تزعو زيزعلا
 وه نانف ريتنوم هكراشي اشهدم امليف انل مدقي نأ جرخمك هتاودأ لك لالخ نم عاطتسأ

 «نازهب ريمسل زيمتلا ديدشو عاو ريوصتو يركذ وبأ ورمعل ةربعم يقيسومو دواد دمحأ

 لضفأ مدق فوع وبأ تزعف لثمت لك نم ريبعت ىوقأ جرخأ هنأ جرخملل اضيأ بسحي
 زيزعلا دبع لالد كلذكو لثممك هل اديدج الخ ناكف «مليفلا كلذ يف نآلا ىتح هراودأ

 .نيديجم نيلثممك |هتدصرأ ىلإ افيضي مل خماش يقوشو ردب نسوس تناك نإو

 الحل ىرغصلا تحخألا ةحيش ايام ةريغصلا ةباشلا كلت يهف ةيقيقحلا مليفلا ةأجافم امأ ١

 ىلع تلصح يذلا يسكاتلا قئاس اهمالفأ لوأ يف رتسوف يذوجب ينركذ ارود تمدق يتلاو

 .اهتبهوم قحتست امالفأ تدجو نإ هجولا اذه اورظتناف راكسوألا ةزئاج ىلع هيف اهرود

 ناك هروهظ نأ الإ رودلل نسلا ثيح نم بسانم هنأ حيحصف يزمر فيرش امأ

 يدجم دريف بسحف ميقلل جيورت وه نفلا لهو قالخألا لوح نوريثكلا فلتخي ..اتهاب
 .قدصلل الإ هيف جوري ل يذلا تانبلا رارسأب مهيلع ىلع دمحأ

 ١ ليربأ - ناديملا ةديرج ٠٠١١
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 امتيسلا بحب

 «(ةكايشلا» نابعثلاو ملسلا

 اًمليف عنصت ال

 مليف ةيادب نم قئاقد ٌرشع دعب ىلع حلي لظ اذال فرعأ ابر وأ ديدحتلاب فرعأ ال
 تانب نيب يميرح ةرك ةارابم نع هيف ملكتي رافلا لداعل ريهش جولونم «نابعثلاو ملسلا»

 تاليابوم ..هلك تقب ةايحلا يه» هنم عطقم يف لوقيف «سالك يالا تانبو ةئيبلا

 رافلا كرتنلو سالك ياملا تانب ىلع ًاقيلعت ؟!تاييمرتلا يف لبالب باجنسو تاتروشو
 ةمالس يناه ةلوطب «نابعثلاو ملسلا» مليف لالخ نم حاحلإلا ببس ةفرعمل هتاجولونومو

 نمو «ىيحيا يناسملتلا قراطو ؛دمحأ» يملح دمحأو ؛نيمساي# ةحيش الحو «مزاح# وأ
 امه نيقباس نيمليف بحاصو ريهشلا ٍبيلك ويديفلا جرحمل نايرعلا قراط جارخإ

 «اشابلا»و ؟روطاربمإلا»
 نالعإو ةياعد ةلاكو يف لمعي يذلا مزاح ةصق يكحي هنأ ضرتفملا وأ يكحي مليفلاو

 مه ال ناذللا دمحأ هقيدصو ةريغص ةنبا هلو قلطم وهو «ديدحتلاب هلمع وه ام فرعن الو

 وأ نيمساي روهظ مث «ةيسنجلا تاقالعلا نع الإ امل ثيدح الو تانبلا الإ راهن ليل امل
 وجنات ةبردم ًاليلو تارايسلا عيبل ةلاكو يف ًاراهبن لمعت يتلا ةيسنامورلا ةاتفلا الح

 !!ليزارب

 اهنم لميف هبح يف يه عقتو ءاهنم هضرغ ىلإ لصي ىتح نيمساي بحب مزاح رهاظتيو
 ةدوعلا لواحيف اهبح يف عقو هنأ فشتكي هنكلو اهكرتيو «نيدهاشمك انل ثدحي امك» مزاح

 ةصق يه هذهو .ناجوزتيف لوبقلل اهعفدت ةرركتملا هتالواحم نأ الإ ءضفرت اهنكلو اهيلإ

 نأ معزأ انأو يظفح دمحم راوحو ويرانيس نايرعلا قراط اهبتك يتلا نابعثلاو ملسلا
 ال ةلأسملا نأل ,نايرعلا قراط ةصق مليفلا ةمدقم يف بتكي الأ هيلع ناك نايرعلا قراط

 ءيش امنيسلا نكلو هيف لوجيو لوصي يذلا نايرعلا لاجم وهو ديلك ويديف ةركف ىدعنت
 نأ عيطتسأ ةتودح وأ امارد انيسلا لظتس ايجولونكتلاو نونفلا تمدقت |مهمف «فلتخم

 ىلع وأ ديدج لكشب اهنوانت متي نكلو ةديدج ةركف نوكت ال دقو ةركف راطإ ين اهيكحأ
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 امتيسلا بحج

 «صانلا ضرعلا يف عزو امك ءامهو .نيرطس عضو نوكي دق قراط نأ ىنعمب ؛قيش لقألا

 ًاومس ةيناسنإلا سفنلا تاجرد ىلعأ ىلإ دعصي ملسلا» نابعثو ملس ايندلا اهيف لوقي ةقرو
 .«ذوفنلا قطانم قمعأ ىلإ ةيرشبلا سفنلاب طحني يذلا نابعثلاو

 هّجوي ام اذهو ؛فيك نكلو مالفألا فالآ اهلوح غاصي نأ :ركمملا نم تاملكلا هذهو

 مث هتنتأ نيأ نم فرعن ل تايصخش انل قلخ يذلا راوخ ر ويرانيسلا بحاص يظفح ىلإ

 ةيسنج تاءاحيإ الإ يملح دمحأو ةمالس يناه نيب دعتت مل تاراوح اهتاسسل ىلع رادأ

 . نودوجوم بايشلا ءالؤه نأ يظفحو نايرعلا معزي دقو .ةداوه الب ءاسنلا نع ثيدحو
 يلعف مليف يف مهارأ نيح نكل ؛مهقدصأسو يداونلا يفو وكسيدلا تالاص يف اشنيب
 ةيصخشلا ىتح اذكه اوحبصأ فيكو اوناك اذام فرعأ نأو مهنع يل اوكحي نأ «ةعانص

 بحي الو ينانأو ةلفط هيدلو ًاجوزتم ناك هنأ ىلإ مليفلا راشأ ةمالس يناه وأ مزاح ةيسيئرلا

 نأ ضرتفملاو لاطبألا ناسل ىلع اولاق مهنكلو «كلذ رأ مل ةدهاشمك انأو هتاذاالإ

 : .مهقدصأ

 املك يذلا ريقفلا لظلا فيفخ يخيراتلا قيدصلا «لطبلا قيدص ةيصخشك يملح دمحأ

 وأ ًاتخأ وأ ًاخأ وأ ًامأ هل ارهظأ ثادحألا يف ًاغارف ًاعم نانثالا وأ قراط وأ يظفح دجو

 نأ اوركذتيف ةيناث غارف ثدحي نأ ىلإ ًامامت مهرمأ نايسني مث ىفشتسملا ىلإ همأ لوخد ةصق

 يف مزاحو نيمساي نكلو هيلإ علطتن نفو عورشم ءيش |!منيسلا لالخ نم بح ةصق درس

 ميلس حماس وه ةروصلا لطب ديكأتلابو لامجلا ةديدش ةروص مليفلاف ةروصلا قاطن يف عقت

 هدعاس دقو ءانيسلا ةشاش ىلع نيتديدج ةءاضإو ًالكش نوك يذلا باشلا ريوصتلا ريدم

 ىدحإ مامأ مهنأكو نورعشي نيدهاشملا لعج يذلا يرماوعلا يزوف روكيدلا سدنهم

 اذه يق نايرحلا قراط دوجو ديكأتلاب يفنأ نأ عيطتسأ ال تنك نإو ةيملاعلا روكيدلا تالحم

 «ةمالس يناه نف عنصل يفكت ال ةكايشلا نكلو (نيسلا يف جرحم كيشأ ديكأتلاب هنأل «رمألا

 ءبعلا نم ءزج ناك نإو ؛ةفصاعلا» ريخألا همليف نع تاوطخو تاوطخ عجارت لطبلا

 جوزتم هنأب انعنقي مل وهف «ريشكب ًانس هنم رغصأ وه رودل يناه هرايتخال جرخملا ىلع عقب



 امئيسلا بحي 5

 درجب دعت مل ةحيش الح ءنايحأ انكحضأ دق مليفلا يف ايديموكلا رصنع يملح دمحأ امأ

 نابعثلاو ملسلا ناك نإف «ريثكب كلذ نم رثكألا تحبصأ اهنكلو قوشمم ماوقو ليمج هجو
 اهديصرل تفاضأ يتلا ةديحولا الحف «ليلقلا الإ هيف كراش نم لك ديصر نم ذخأ

 لمحي يذلا شيفألا نم ةيادب ؛نابعثلاو ملسلا» مليف نإ .ةرظتنم ةمجنك مث ةلثممك

 ةحوتفم خباطم الإ اهيف دجوت ال يتلا هتويبو هصوخشب ًارورمو ؛يبنجأ مليف شيفأ حمالم
 لك حنجي هنإ .كيش عراوشو تويبو تايصخشو كيش شيفأو كيش مليف !ةيكيرمأ»
 «نييملاع نيممصم ءايضمإب ةروهمملا يأ 518266 هينيسلا مالفألا وأ ةكايشلل حونجلا

 فيضأو تاتروشو تاليابوم هدك تقب ةايحلا يه# رافلا لداع تاملكل ةيادبلل دوعأو
 .6تاينيس ةروص يف تابيلك ويديف اهيلإ

 ١ ٠٠١ ويلوي - ةرهاقلا ةديرج



 امتيسلا بحي

 ةيناريإلا انيمهتو ةيرصملا سانيإ

 يئامنيسلا ةرهاقلا ناجرهم ماتخ لفح يف ناتديس تفقو اربوألاب ريبكلا حرسملا يلع

 نم ءزج ىلع باب حتف يف اهتعاجشل اهمليف نع ريدقت ةداهشب تزاف امهادحإ «يلودلا
 مادختسا يف اهتأرحل هينج فلأ ةئاع اهردق ةزئاجب تزافيرخألاو هلهاجت مت ةمأ خيرات

 ةزئاج نالعإ تبحاص يتلا يه ةرابعلا هذهو «ةرصاعملا اياضقلا لوانت يف ةيبعشلا ةغللا

 |هنم لكف ءاقتلالا امأف ةعساش قورف امهنيبف نيتديسلا نيب ءاقتلالا قطانم مغربو امهنم لك

 ةرهاقلا ناجرهمل ةيمسرلا ةقباسملا يف اهمليفب تكرتشا امهنم لكو «ةجتنمو ةبتاكو ةجرخم

 .يلودلا يئانيسلا

 تسرد ١975 ماع زيربت يف تدلو يناليم انيمب# ةيناريإ ىلوألاف فالتخالا امأ

 فصنلا» ريخألا اهمليف بيسب تنجس مالفأ ةعبرأ اهو يئازنيسلا ويرانيسلا مث ةسدنملا

 «ةرهاقلا ناجرهم روضحل الإ اهحارس قلطي لو «يفخلا
 مالفأ 4 املو ؛191/8 ماع امنيسلا دهعم يف تجرخت يتلا يديغدلا سانيإ يه ةيناثلا امأ

 يناليم انيمب ءابتاركذم لالخ نم ةاتف ةصق اتلوانت ناتنثالاو «ةقهارم تاركذم# اهرخآ

 جاوزلا لبق اهتقهارمو ابتايح نع هل يكحت يضاقلا اهجوزل اهتاركذم تبتك ابتاتف ةيناريولا

 دعب الإ اهيلع مكحي الأ هنم بلطتلو «تانيجسلا ىدحإ ىوكش يف مكحي نأ عيطتسيل هنم
 دقو ؛هيلع مكحلا لبق هتقرعم انيلع افلتخم ًاءزج انم لك ةايح يف نأل ةلماك اهتصق عمسي نأ
 ماغلأ لقح طسو يف ريرح نم طويخب اجوسنم !ليف مدقت نأ ةيناريإلا ةجرخملا تعاطتسا

 هوجو تاريبعت طقف دي ةسمل الو ةلبق الب بح ةصق مدقت يهف ؛ةيناريإلا ةباقرلا همسا

 ةروثلا تايادب يف تايراسي تاقهارم ةيضق مدقت نأ كلذك تعاطتساو ةلاسرلا لصوت

 .ةقهارملا ةلحرم نزواجت نأ دعب لاحلا نبي ىهتنا فيكو ؛ناريإ يف ةينيموخلا

 بتكت اهتقهارمف ءانيدل ةديحولا ةيرصملا ةجرخملا نوكت داكت ىتلا يديغدلا سانيإ امأ

 ةصق اهنكلو بسحلاب ةتاهتسا ينعي ال اذهو ءبح ةصق الإ هلوقت ائيش دجت الف اهتاركذم
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 اهنيسلا بحي

 «نييناريإلا سكع ىلع نييرصملل ةحونمملا ةيباقرلا ةيرح لا سانيإ اهيف لغتست ةبئاخ بح
 لمح او اهبيبح عم سنجلا ةسرامل اهعفد يذلا بحلا ببسب لدهبتتو ةاتفلا بذعتتف

 هنتنبا جاوز بألا ضفري أطخلا حالصإو هتبيبح نم جاوزلل بيبحلا دوعي نيجو ءاحافس

 .ةحيضفلا ببسب رصم نم لحريو هترسأ ذخأيو اهبيبح نم
 ين هيفخت ام ماحتقا يف اهتأرج بيسب موجهلل ضرعتت ابنأ يديعدلا سانيإ يعدتو

 ةأرجلا نيأ نكلو ةأرجلا نع سانيإ هلوقت ام تلاق يتلا ميكحتلا ةنجل ةملك مغرو ءاهتايح
 اهلعجت أطخلا حيحصت ديرت نيحو ئطختو بحلا يف عقت ةقهارم ةملاح ةاتف ؛مليفلا اذه يف

 بتاكو ةجرخملا باقع هنكلو امل عمتجملا باقع وه اذه نكي ملو ءرجاب ةجرخملا

 نهظفلي مل نجوزت نيحو نأطخأ تايتف نم مكف ..ةاتفلا هذهل بيدأ يحلا دبع ويرانيسلا
 ؛عقاولا ريغ ىلع عمتجملا ةمكاحمل ةلكشملا قلخي نمك امئاد سانيإ ودبت يلاتلابو عمتجملا

 اهنمث ىدعتي ال يدرب ةقروب تزاف ةيناريإلا انيمبتو ؛هينج فلأ ةئاب تزاف ةيرصملا سانيإ
 اهعم انفطاعتو قمعأو لمجأ ةيناريإلا انيمبت ةقهارمف كلذ مغرو ؛«تاهينج ةرشع

 امامت ةلطب يهف انعنقت مو اهعم فطاعتن ملو اهبحن ملف ةيرصملا سانيإ ةقهارم امأ ءاهانببحأو
 انعمتجمف قح ىلع ىهو عمتجملا رظن ةهجوو روصقل ةيحض اهنأ امئاد يعدت مليفلا ةجرخمك
 . لكاشم عمتجم ىف ةلكشم اهيدل اضيأ ىديعدلا سائيإ لظت نكلو لكاشملاب ءىلم

 7٠١١ ريمقون - ناديملا ةديرج 0
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 امتيسلا بحب

 يرعلاو عومدلاو كحضلا امنيس

 ؛اهققحي هلع تاينمأ ةعومجم ليون اباب ىلع ىنمتأ نأ ةديرجلا يف ليمز ينم بلط نيح
 لمع نع اثحب نكلو [تيسلا يف ابح سيل يئانيسلا جاتنإلا ديزي نأ تبلط ام نمض ناك
 لظ ينو ؛خيحص سكعلاو ةينفلا تاحفصلا تبضن املك يئانيسلا جاتنإلا لق الكف «رثكأ

 دق جاتنإلا ناك نإ نكلو ارصتخم نوكيس يلمع نإف ديكأتلاب ؛(مليف ١ ماعلا يف جتنت انيس

 ةكراشم وه ماعلا اذه جاتنإلا زيمي ام مهأ نأ الإ امليف 237١ ىلع ٠٠١١ ماع يف رصتقا

 . باتكو نيجرخمك !نيسلا لايجأ فلتخم

 يلبجلا نزام منيسلا يجرخ رغصأ ىتح نيهاش فسوي مهلثمم ناكرابكلا ليج نم ةيادب
 (كبحي انبر ناشلع» مدق يذلا يهيملا طسولا ليج ناك امهنيب امو ءقياف فرشأ مهثدحأو

 مدق يذلا لالج ردان مث «وفدنارا و «قالط نيميا نيمليف مدق يذلا قلاخلا دبع يلعو

 يتأي مث ءايئأمنيس «وتورفع» ةيحرسم مدق يذلا زيزعلا دبع دمحمو ؛ضرألا تحت ميحجلا
 رمعو «تاداسلا» ناخ دمحم مث «تانبلا رارسأ» ىلع دمحأ يدجم يف الثمت هيلي يذلا ليجلا

 نيمليفب كراش يذلا فيس وبأ دمحمو «مالس اي جرفتاو «يبويلقلاو ءاتينارجا زيزعلا دبع

 رسعألا لداعو «رانطملا عوتي انحإ3 ىيحي فيرشو «بونللا نم لطب" و «يوناث ىلوأ»
 ةلحرإ راجنلا دمحمو «زع نيا» ةفرع فيرش رغصألا ليجلا يتأي مث «ناولألاو ربنعا

 هوجولا ليج اريخأو «نابعثلاو ملسلا# نايرعلا قراطو ؟ياج حيار يديعص# و «بح
 دماح ديعس مث «يروهمج رارقب زاوجال و «ةفصاعلا» فسوي دلاخ ايجارخإ ةديدجلا

 باوبألا» ةتاتح فطاعو «وناكيرفأ» ةفرع ورمع مث «ةئيرج ةشرا و «يلاتلا نايبلا انءاج»

 «فاعسإ 563 يراوهملا يدجمو «سيبللا» قياف فرشأو «الج الج» يلبجلا نزامو «ةقلغملا

 .«ناقشاعلا» مليفب فيرشلا رون اريخأ مث «سنزيب الو باحصأ» و

 يف اوكراش دق - اراغصو ارابك - ويرانيسلا باتك كلذكو نوجرخملا نوكي كلذبو

 «ةحاسلا نم رابكلا ليثمتلا موجن بلغأ ىفتخا يذلا تقولا يف ايئانيس ماعلا اذه داصح
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 يف يسوبو رونو ةفصاعلا يف ارسيو تاداسلا مليف يف يكز دمحأ الإ مهنم ايأ ىرن دكن لو
 ىلع لصحي نأ عاطتسا اضيأو ءيربص ريمسو جرخملا رونو نيجتتملا امهرابتعاب «ناقشاعلا

 ىلع رابكلا نيجرخملا ءامسأ رهظت مل نولثمملا اكو «جتتملا هرابتعاب ءاملا تحت ميحج يف رود
 .امهجاتنإ نم نالمعي نانثآلاف ,يهيملاو نيهاش فسويك نوجتنم مهنأل الإ تاشيفألا

 تراسو «هدك زياع روهمجلا راعش مهبلغأ وأ نويئانيسلا عفر تارتفلإ نم ةرتف يف

 دقف «مهسفنأ مه نوديري اذام نوفرعي اودوعي مل مهنأل نآلا مهيلع ةقفشم ينكلو رومألا

 يديموك لثمن دوجوب هنع نالعإلا نأو ركوجلا وه يديموكلا مليفلا نأ عيمجلا روصت
 .مليفلا حاجنإل فاك

 يهيملاو ؛روصنح توكس» يف نيهاشك اعم راغصلاو رابكلا هيف قفخأ روصت وهو

 انحإو ايركز ةيكزو «قياف فرشأل سيبللاو ةفرع فيرشل زع نباو «كبحي انبر ناشلع#
 دعت ملو تلشف كلذ مغرو ايديموكلا متخ لمحت مالفألا هذهف «ةئيرج ةشرو راطملا عوتب

 قالط نيمي لشف ليلدب ءاهدهاشيل هبيج يف ام عفديل ةيرغم ةلثمت روهظ اهيفكي ريهامجلا

 لشف ليلدب ةيسنامورلا نع ثحبت ريهامجلا دعت مل امك «يمهف الاجل الج الجو هدبع يفيفل
 « يمهف نيسحو ميكحلا راثآل ناولألاو رينعو يوناث ىلوأو بونجلا نم لطبو ناقشاعلا

 مليف لوح تالؤاستلاو ةقلغملا باوبألا قافخإ ليلدب ركفت نأ ديرت اضيأ ريهامجلا دعت ملو

 زاوجك ايفاك كلذك ةديدج هوجو دوجو دعي مو «يمارحو ربختو نطاوم ريخألا دواد

 نم هتلوطبب ماق يذلا وفدنار ىلع يريهامجلا لابقإلا مدع ليلدب مالفألا حاجنل رورم

 ءامسأ سفن مهو «قزر دمحأو رهاز دمحأو باشخلا ةيمسك ةديدج هوجو ءايلل فلألا
 ملسلا يف ريغصلا توكتكلا ةمالس يناهو ةرضنلا ةحيش الح وأ نآلا نويزفيلتلا موجن

 1 : ..نابعثلاو

 اهتايوتسم فالتخا ىلع مالفألا نم ةفلتخملا تايعونلا هذه هيف قفخت يذلا تقولا يفو

 هلبقي هيجو دحاو ببس الب نييالملا دصحي ياج حيار يديعصك وأمالفا دجن ءاهتايعونو
 فرظ هل (ليف ناك نإو تاداسلاك مليف حاجن قايسلا اذه نع جرخيو «قطنملاو لقعلا

 .هل روهمجلا مييقت يف ىتح ماعلا اذه مالفأ نع ًافلتخم هدجن يلاتلابو صاخ يخيرات

 ةدرو هديب كسميف ينفلا عقاولا أرقتسي نأ لواحي يئامنيس كنأ ليخت قبس ام لك نمو
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 امتئيسلا بحي

 شالب يسنامورو ؛«لشف زع نبا نأل نومضم شم يديموك لوقيل عراوشلا يف يشمي وهو
 زياع روهمجلاف ءال يرعو لشف ةقلغملا باوبألا نأل ءشالب دكنو لشف «ناقشاعلا# نأل

 دعب يحتف ءالجن دوجو مغرب بونجلا نم لطب نأل «شالب رابك موجن الو ةفيظن مالفأ
 بط ءالج الجو سييللا نأل لشف هضرب ةفايه ؛ناقشاعلا ناكو «لشفلا هباصأ ةبيغ

 وناكيرفأ ..تارماغم .هنم خرص يكز دمحأ تاداسلا نأل ةنومضم شم !؟ةسايس اهيلخن

 يذلا هلاؤسل ةباجإ يئانيسلا دجي ال اذكهو «لشف هضرب ايركز ةيكز ىتح ..ايندلا رسكي مل

 .اهتدجو اهدعب لوقي يتلا ادبأ ةحافتلا هيلع طقست الو ةلماك «ةقيدح روهز هببسب فطقي

 ةماقتسالاو ءاكبلاو ةسايسلاو كحضلاو ةفايحلا نم اجيزم ؛١٠7 انيس دجن كلذل

 .روهمج نع ثحبت انيس اهنإ ..ةحضاو حمالم الي يرعلاو
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 امتيسلا بحب

 (؟١ يج يك يف (شيرف» ةيمارح عه

 وأ ةيؤرلاك نوكي رخآلا ضعبلاو ءبراي كرتس لوقتنل اهنم وحصن مالحألا ضعب
 الو اذه ال وه ام كانهو ,نوسجوتم نحنو ريخ هلعجا مهللا لوقنل هنم وحصنف ماهلإلا

 وأ فوح الب ءاخرتسا ةلاح يف هدعب وحصن نكلو هرثإ ىلع ميستبن ملح درجم لب كاذ

 هتدهاشم دعب ضرع راد نم جرخي دهاشم ةلاحل هروصتأ فصو برقأ وه اذهو ءسجوت

 .مسوملا اذه مالفأ هتاداريإ ردصتت يذلا 27 يج يك يف ةيمارح» مليفل

 رخآلا بربيو يابتياق ةعلق ةقرس ءانثأ امهدحأ طبضي نيقيدص نيصل نع يكحي مليفلا

 «تاونس سمخلا تاذ ةريغصلا هتنباب ينتعي نأ - هب هقيدص ىشي الأ لباقم - رطضيف

 ىلإ ةفاضإلاب هعم ةلفطلا دوجو ببسب ضيقنلا ىلإ ةرثعبملا ةيضاملا صللا ةايح لوحتتف
 هتايح لوحت يتلا ءمير سيم ةناضحلا ةسرّدم اهيف لباقي يتلا ةسردملاب اهقاحلإل هرارطضا

 امه بحلاو ةلفطلا ةءارب نوكتف ةقرسلا نع بوتيف اهبح يف عقي ثيح ضيقنلا ىلإ امامت
 هنم جرخت مث كتاكحض ولعت دق وأ مستبت نأ الإ كلمت ال اذهك مليفو «رهطتلا ىلإ هتحلسأ

 ىلإ كوعدي ال وهف «نايحألا نم ريثك يف رشبك هيلإ جاتحن ام وهو ءاخرتسا ةلاح يف تنأو

 اهرصانع ةجزاط يأ شيرف ةصقو دقع الب مليف هنإ «ةلكشم وأ كقرؤت ةيضق وأ ةروث
 نأ الإ كلمت ال مليفلا يف سموملا يتحو ةليمج ةاتفو ميسو باشو ةلفط ؛حاجنلا ةنومضم

 يتحو ءاعيمج بونذلا رفغي عمتجم يف نوشيعي مهلكو «ةلذتبم ريغو لظلا ةفيفخ اهنأل اهبحت
 نأ ىنمتي ال انم نمف ءابم دعسن لب هلاطبأ بونذ رفغن نأ الإ كلمن ال نيدهاشمك نحن

 !لطبلا لعف اك موي لك انقرست يتلا هلافطأ ةسردم قرسي

 مدقي نأ انيسلا ماع ىلإ براهلا يفحصلا لضف لالب ويرانيسلا بتاك عاطتسا دقل

 ةقاطب نوكيل ؛هلاطبأ ناسل ىلع يرجي لظلا فيفخ ًاراوحو ةفيلوتلا ًانومضم ويرانيس
 تربتعا يتلا نجشلا تاظحلا يف حجن ايديموكلا يف حجن كف ؛روهمجلا عم ىلوألا هفراعت

 ال ءفورظلل اياحض اوناكف ةليذرلا ىلإ ةعفادلا ةمورحملا مهتلوفط اوركذت نيح صوصللا
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 ةيئانيسلا ابي راجت ثلاث يف مليفلا ةجرخم اردناس امأ ..مهبحنو مهيلع قفشن نأ الإ كلمت

 ةكبحأ ينتلخ هيل» مث يريهامجلا حاجنلا ال بتكي مل يتلا ةبرجتلا !لبلبو كوربما دعب

 نأ اردناس تعاطتسا بيلك ويديفلا نم تارشعو ءايريهامج حاجنلا طسوتملا اينف عضاوتملا

 ةبيجن ةذيملت اهنكلو اجضن رثكأ مليفلا اذه يف ديكأتلاب يهف ءروطتم ناسنإ نانغلا نأ تيثت

 ءزيمتلا ىلع ويرانيسلا اهدعاس دقو مليفلا اذه يف بسانم عضو وهو ؛ةروصلا لامجل

 ءامل بسحي امم مليفلا لاطبأل اهرايتخا نأ ديكأتلابو

 هئادأ ةطاسب يف هبحن نأ الإ كلمن ال جزاط هجو صللا لطبلا رود يف زيزعلا دبع ميرك

 نانح امأ «ةيئائيسلا هلاوحأ لضفأ يف ناك هراجو ةبيرق يناودكلا دجام نأ امك ؛هلظ ةفخو

 هذه ردقبو «تراك يأب لدبتسي يذلا ركوجلا وأ راودألا تارشع ةبحاص ًاريخأ يهف كرت

 ديكأتلاب ةلفطلا رامع اهم .بعلملا ضرأ ىلع قارتحالا نم اهيلع ةفئاخ ينكل تاردقلا

 رود يف ىفطصم ىوشن «هيجوتلا وأ رايتخالا يف ءاوس اردناسل بسحت يتلا نساحملا دحأ

 طمن دعي ال هنكلو ةيئانيسلا انتايح يف رركتم طمن «لاجرلا ىنمتت يتلا سناعلا ةراجلا
 ةلفطلا وبأ صللا ايركز تعلط .حماستم عمتجم نحن مليفلا قطنمبف ناك نإ يتحو ةطلغ

 .اهلغتسي نأ عاطتسا ةيئانيس ةصرف

 دهتجم ذيملت اهلثم هنأكو ادبف وتيود ةجرخملا عم لكش ريوصتلا ..يلع دمحم باهيإ
 ديعسروب يف قلطلا ءاوهما ىلإ اريماكلاب جورخْلاو ةروصلا ىوبت يتلا بيلك ويديفلا ةسردمل
 ..ساسحإلا اذه ليصأت لماوع نم اناك عيبر ىنم جاتنومو هيزن ماشه ىقيسومو ناوسأو

 حبصنو كحضنف هدهاشن شيرف رصانعب (جزاطا» شيرف مليف 21 يج يك يف ةيمارح# نإ

 .ساسحإلا اذهل انايحأ انجوحأ |مف «شيرف
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 امتيسلا بحي

 روهمجلل مكحلا ..(يدفرم يروي» 0

 يب اذإف هنع ةباتكلا كشو ىلع تنك ؛مالظلا ريمأ» مامإ لداع مليف تدهاش نأ دعب

 ةيئاضفلا ىلع «انأ يبرع١ ةينغأ بحاص ينانبللا ينغملا يدقرم يروي عم ءاقل دهاشأ

 ةرجملا ىلإ هعفد ام هبابش يف ترثأ فيكو «ةينانبللا برحملا عم هتبرجت نع يكحي ةيرصملا
 «قيلعت الب مامإ لداع ةروص همأ هل تلسرأ نيح الإ مألا هنطو نانبل ىلإ دعي ملو اكيرمأل

 ىلإ هنينح منكب هتروص هتركذ يذلا يرصملا يبرعلا مجنلا اذهل هبح طرف نم يكبي لظف
 ةدهاشمل دوعأ نأ تررق راوحلا اذه تعمس نأ دعبو ...هدالبل داعو هبئاقح عمجف «هنطو

 ىدل ةميق حب مجنلل نأل «يلوألا يتيؤر نم ريغي ام هيف دجأ يلعل ةيناث ةدهاشم مليفلا

 .مليفلا لوح يرظن ةهجو نم ريغت مل ةيناثلا ةدهاشملا نأ فرتعأ ينكلو هيبحم

 ايقلي مل مجنلا سفنل نيمليف دعب مليفلا اذه ةيمهأل ىلع اهسفن تضرف ةمدقم كلت

 ًايعز هئاقبل ًاسايقم كلذ ركنأ ول ىتح هيلإ ةبسنلاب هنألو هيلع داتعا يذلا عطقنملا حاجنلا
 ةشاشلا ىلع يبابشلا موجهلا دعب عجارتن تأدب دق همهسأ نأ مأ موجنلا مجنو موجنلل

 هنبا مدقي يذلا مجنلا سيلو بألا مامإ لداعل ةبسنلاب ًاضيأ مليقكا ةيمهأ يتأت مث .ةيبهذلا

 لوأ هنأ ينفلا ىوتسملا ىلع مليفلا ةيههأ امأ .ةيئانيسلا هلامعأ لوأ يف لداع يمار جرخملا

 مالفأ ةمجه رثإ ةيبرعلاب ةقطان |نيسل انقتشا نأ دعب يفيصلا مسوملا مالفأ ةعومجمل ليسلا

 يف مدقن نأ عيطتسنال تسلق اهنم ًاضعب تدهاش املكو «نآلل اهعباوت يف انلزام ةيكيرمأ

 هينج نييالم ٠١ نم رثكأ روطسلا هذه ةباتك ىتح تذفنتسا يتلا (نيسلا هذه لثم رصم

 بتاكو يمار وه ًاديدج ًاجرخم !نيسلل مدقي مليفلا نأ ىلإ ةفاضإ ءاهضرع مسوم لاوط
 كلذب وهو «معنملا دبع رمات وه ةرم لوأل ويرانيس بتاكو ناحرس دلاخ وه ًاديدج ةصق

 !نيسلا اهرقف نم يناعت يتلاو ويرانيسلاو ةصقلا لاجم يف ةصاخو (نيسلل ةفاضإ لثميس

 ىلع مهؤامسأ عضوتو ًائيش نورككتبي ال نمت نيريثكلا ىلإ اهباحصأ مضنيس وأ «ةيرصملا
 1 ..تاشيفألا



 امتيسلا بحي

 ردق ىلع مليفلا ءاج له لاؤسلاو «ةصاخ ةيم*أ هل مليف مالظلا ريمأ نإف قبس ام لكلو

 !!فسألا ال ةباجإلاو هتيمهأ

 لاوهأ زاتجي نأ عيطتسي ربوتكأ لاطبأ نم رايط «ةيسيئر ثادحأ ةثالث يوحت :ةصقلا

 بغاشم هنأل ةسسؤم ىلإ بهذيو !!زوم ةرشق ىلع قلحزتي نيح هرصب دقفيو برحلا
 درمتلاو دواد فسوي اهريدي ىتلاو اهيف ميقملا بابشلا ىدل درمتلا نم ةلاح ثدحيف

 عمجت يتلا بحلا ةقالع يناثلا ثدحلا !!ىقيسوملا فزعو نذإ نودب جورخلا نع ةرابع

 ثدحلا مث (رصنلا فيس نيريش» ٍليل-ىهلم يف اهلباقي ةيليكشت ةنانفب فيفكلا لطبلا

 لشفو رصمل ةرايز يف يبنجأ سيئر لايتغال طيطختلل رصم يف ةيباهرإ ةعامج دوجو ثلاثلا
 صلختلا فيفكلا لطبلا هيف عيطتسي يذلا تقولا يف «نييباهرإلا فشك يف تارباخملا

 يهتنيف ىهتنا دق ءيش لك نوكي نأ دعب سيلوبلا لصي ةيرصملا انمالفأ ةداعكو ؛مهنم
 : .مليفلا

 ةركف ىلع موقت يتلاو !نيسلل ىلوألا «ناحرس ريمس نبا» ناحرس دلاخ ةصق هذه

 ةركف ىهو «ةرصبملا نويعلا باحصأ ىدل ةريصبلا نادقفو نيفوفكملا ىدل رصبلا نادقف

 ءاوس ةميقلا ةليلقلا ًانايحأو ةطسوتملا وأ ةيقارلا ةينفلا لاعألا نم تارشع يف اهوانت مت

 نأ دبال انهو ًاديدج لوانتلا نوكي دق نكلو ةديدج تسيل ةركفلاف ًاذإ ءايملاع وأ ًايرصم
 .ةرركملا ةركفلا دعب ةيناثلا مليفلا ةفآ ويرانيسلل لقتتن

 قلخي نأ عطتسي مل يجاتلبلا حاتفلا دبع عم معنملا دبع رمات هبتك يذلا :ويرانيسلا

 بابشو مامإ لداع ىوس نكي مل يرصملا ديعسف ؛اهعم فطاعتن مدو محل نم تايصخش
 مهعم فطاعتن نأ نيدهاشمك انلهؤي خيرات ىتح وأ ليصافت يأ مهنع فرعن مل نيفوفكملا

 نأ ةصاخو مهعم فطاعتلل رصبلا ودقاف مبنأ درجم يفكي الو ؛مههركن ىتح وأ مهبحنو

 ديعسف :مهتقاعإب رعشن نأ نود ابتايح يف ًائاد كرحتت تناك نيفوفكملا تايصخش لك

 ؛ةيليللا يهالملا داتريو ًادج ًاقينأ نوكيو ةذعاسملل ةجاح نود هسبالم يدتري يرصملا

 يف نيفوفكملا نإ مث ءراوسألا نم ًارابنو ًاليل نوغوزيو ةركلل ةارابم نوفوفكملا بعليو
 لك «خيراتو رسأو ىرخأ ةايح مهل نكلو مهملعت تاسسؤم مهل ايندلا دالب يف اك رصم

 .مهنيبو اننيب ةلصلا تايصخشلا تدقفف ويرانيسلا هلفغأ اذه
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 امتيسلا بحي

 ةروص يف هل تفيضأ اهنكلو هعم بتكت مل اهنأكو تدب مليفلا يف ايديموكلا قطانم
 دهشم دوجو نم دبال مليفلا يف لقأ وأ ةعاس عبر لك نأكو رمألا ادبف :تاشتكسا

 ةدوع دهشمك «ًارركم ًانايحأ لب ًامحقُم ودبيف هل بترو دهشملا قلخي يلاتلابو يديموك
 سفائم بردم« يبلش سنوي نيبغاشملا ةسردم قيفر هرودب ماق فيفك مكحبو «نيفوفكملا

 نيبغاشملا ةسردم ىسنن نأ انديري ال مامإ لداع نأكو رمألا أدبف .حلاص ديعس هرودب ماق

 ظفلا ةسردملا ريدم وأ دواد فسوي ةيصخش امأ !!سمألا ءاقفرب ناعتسا دق ًاريخأ وهف

 5178180 "17/518 بيتويرتس وأ ةيطمن ةيصخش اهيلع قلطن ةيصخش يهف يمارح ا
 ةيعون نم ةيديموك ام يهو ةيرصملا ةينفلا لامعألا راركت اهلتق فئاظولا نم ةيعونلا هذهو
 ةمجن اهب موقت تناك امك ةهوركم ةريرش وأ نيبغاشملا ةسردم يف ىفطصم نسح رظانلا
 .سرادم راظن وأ ماتيألا رادل نيريدمك تاينيعبرألا مالفأ يف ميكح ا يدمح وزوز وأ ميهاربإ

 رصنع مهأ دقتفت يهف مليفلا يف نشكألاو قيوشتلا راطإ يف عقت يتلا ثادحألا امأ

 ىلع ةجيتن راظتتاو عارصلا ّيتفك ؤفاكت نم نيدهاشمك انل يتأت يتلا «ةراثإلا وهو
 نم الإ ةباصعلا زغل فشكي نأ عيطتسي ال يرصملا سيلوبلا ناك اذإ نكلو ءانباصعأ

 يف انه انأ لوقت نأ داكتو فوشكم اهلكش ةيباهرإلا ةباصعلاو رئاجسلا باقعأ لالخ

 هنأل رصتنيس نم لوح لؤاستلل انعفدت مل ةفيعض ةارابم اهنإف هفاعسإلا ةبرع دهشم
 .ةكرعملا هذه يف رصبلاو ةريصبلا بحاص مامإ لداع لارنجلا وأ وبمار ديكأتلاب

 ةريبك ةروص الإ دجت نل ةرهاقلا عراوش يف دوجوم ا مليفلا شيفأ ىلإ ترظن اذإ :ليثمتلا

 جتنملا الإ مليفلا يف ةكراشم ىرخأ ءاسأ ةيأ الب شيفألا ردصتي همساو ًاسلاج مامإ لداعل

 ؛مامإ لداع وه ديحولا هلثمم اليف دهاشت تنأف يللاتلابو ءمامإ يمار جرخملاو مامإ ماصع

 دلاخو رصنلا فيس نيريشف يلاتلابو فرش فويض درج يهف تايصخشلا ةيقب امأ

 يوادجلا ءاجرو ايندو لشمملاو. تسيرانيسلاو معنملادبعرمات لثمملاو بتاكلا ناحرس

 اوسيلو فويض مهف «ةءاسإلا وأ ءانثلا هيلع نوقحتسي ام اومدقي مل ينغلادبع ديعسو

 .ٌرركم ًايطمن مليفلا يف هتيصخش (ك هؤادأف دوواد فسوي امأ «ةمصب وأ تيب باحصأ

 هتقيدص تيب لخاد يف كرحتي وهو ىتحف مجنلا مامإ لداع الإ هيف رأ مل يرصملا ديعس
 كرحتي ناك لب «فيفك وهو يمرك وأ ةدضنم يف رثعتي.نأ لبقي مل ةرم لوأل هلخدي يذلا
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 امتيسلا بحب

 ملاعلا يلثمم مظعم نأ معزأو خماشلا مجنلا مامإ لداع الإ ًاذإ سيل اذهو .ىعيبط لكشب

 موجن مهنأ نوسنيو تاريماكلا مامأ مهسفنأ نم نوخلسني مهمأ نم مهئادأ ةميق يتأت

 وهف مامإ لداع امأ نونوكي نم نيدهاشمك ىسننف ءاهبنودؤي يتلا ةيصخشلا ىلإ نولوحتيو
 فعضي الو رشعتي ال هنأ مهملا دئاقلا وأ لارتجلا وأ ميعزلا هنأل ءنوكي نم ةظحلل انسني مل

 .كلذ نم ربكأ وهف نيفوفكملا ةاصعل ىتح جاتحيالو

 نم اناك ريوصتلا ريدم رصن نسحمو ىقيسوملا عضاو دامح دلاخ :ريوصتلاو ىقيسوملا

 0 ا ا

 وأ دهاحلا ضميرو :نانفرلا قدارج ابك حرخلل تيب ابا ولا يتلا هتريخو هنفب

 .يرصبلا نيركتلا

 متي نأ نكمي ال نكلو ةيرقبعلاب هلامعأ لوأ يف يئانيس جرخم ىلع مكحن دق :جارخإلا
 مامإ يمار ةلاح يه هذهو ؛قالطإلا ىلع ًاجرخم سيل هنأب هلامعأ لوأ نم جرخم ىلع مكحلا

 درج وه لب ةياهن هل دعي ال مليفلا اذه نكلو .زيمتلا ديدش وأ ًايرقبع سيل ديكأتلاب وهف
 ءجرخملل دوعي ًالضق ضعبلا اهاري دق كيقارجلا دهاشم ضعب ةفاضإ تناك اذإو . ةيادب

 .ةيرقبع دهاشم نكت مل ول ىتح جتنملا ءاخسل دوعي ديكأتلاب اهنم ًاءزج نأل ًالوأ أطخ وهف

 نكت مل اهنإ مث جرخملا اهب موقي الو رتويبمكلا ىلع اهذفني نم اهل دهاشملا هذه نأل ًايناث
 ةرثكف ؛ماع ةدمل مليفلا ضرع لطع دق اهذيفنت نإ «ةياعد نم اهب طاحأ ام لك بجوتست

 سيلو مليفلاب رضت ققحتت مل اذإ تاعقوت قلخت مليفلا رصانع نم رصنع ىلع ثيدحلا
 .اهيف هسفن تبثي دق صرف همامأ اجرح مليفلا اذه مغرب يمار لظي نكلو ؛«سكعلا

 نال ماقإ لدا هيجان اقم لع هليصقت مك ذأ هويعقلا ناك مالظلا رينأ مليغ

 نأ اوعاطتسا هودعاسم الو يزرتلا ال نكلو «شيفألا ىلع ةديحولا ةروصلاو مسالا

 لطبلا ناك ول ىتح ريخألا دهشملا زتها دقف يلاتلابو «هيلع ديج لكشب هساقم اوطبضي

 ًاراغص اولازام نيذلا رابكلا ءانبأو شيلا ةطلسو هتطلسب ةيروهمجلا سيئر مامأ ًافقاو

 .روهمجلل الإ نوكت ال ةطلسلا ةلاحلا هذه يفف .هل نوقفصي

 7٠٠5 ويلوي < ناديملا ةديرج
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 امئيسلا بحي

 موجنلا مالفأ طوقس هه

 لعفلاب امهنم ًالك نأ ديدجلا |همليفب اتبثأ ام لوأ يقابلادبع فرشأو يدينه تبثأ
 !صالخ سب هبحاص بحاص

 يقوش دتيرف عم «انأو ليخبلا» لسلسم يف ريغصلا ريصقلا ىتفلا اذه رهظ نأ ذنم

 ؛همسا فرعي ناك دحأ نم ام نأ مغرب دهاشملا نويع عم ةفلألا نم ةلاح عنصي نأ عاطتسا

 الإ ةيحرسم وأ مليف يأ يف رهظي نإ ام نكلو همسا نع لاؤسلاب ىتح متبي دحأ نكي لو
 ًابح ةفلألا تحبصأو «فيفخ همدو لياه هد ريغصلا داولا ةركف ىلع :دهاشملا لوقيو

 همسا دجت نأ درجمب ضرعلا رودل قفدتت نييالم ىلإ مهيويج نم روهمجلا همجرت ًافراج
 !اددج اودوعي مل نيذلا موجنلا ةبيتك دئاق وه يدينه حبصأو ؛مليف شيفأ ىلع

 ةلاح ابنأكو يدينه مالقأل ةقباسلا مالفألا لك ودبت يئانيسلا فيصلا نوثارام أدبي نأ ذنمو

 بلق يبمللا همسا ءيشي ماعلا اذه حايرلا تتأ دقل نكلو ؛ديدجلا همليف ىلإ لوصولل نيخست

 تلك ةبهتلم تناك اهنكلو نيخست ةرتف ةبحاص بحاص مليفل ةقباسلا ةرتفلا دعت ملو «نيزاوملا
 نيعزوملاو نيجتنملاو موجنلاو قوسلا كبرأ امئ .هينج نويلم رشع ةسمخ نآلا ىتح روهمجلا

 ؟هل مدق اذاف «همليف رظنتي يدينه دمح ريثألا همجنل هئافو ىلع روهمجلا لظ كلذ مغرو هامات

 مغرب اههنقادص رمتست نيقيدص نع يكحي ,داوع رهام صخي ويرانيس هبحاص بحاص
 وأ ًايرقبع اليف عنصت دق اهب سأب ال ةركفك يهو «نالصفني ال !هنإف فورظلا ةبوعصو دعبلا

 نوكت ةياهنلا يف ةريغص ليصافتو فقاوم نم ويرانيسلا مدقي ام بسح كلذو .ًائيس وأ ًايداع
 هنم انمهف يذلا مليفلا ةيادب نم ةركفلا حرط هنأل داوع رهام هيف حجني ملام وهو .مليفلل ًاسج

 ذنم دوعيل هرظتتيو هدجو ليخبلا بئاغلا هتيدص مأ لوعي قيدص «يدينه دمحم» ةماسأ نأ

 'ين رودت مليفلا ثادحأ لظت «يقابلا دبع فرشأ» داج قيدصلا دوعي نيح مث تاونس سمخ

 نأ ةيادبلا يف انل لاق يذلا مليفلا يهتني ىتح لئاسولا لكب داج رفس لقرعي ةماسأ نأ راطإ

 ةدحاو ةيقيسوم ةلمج اهتأكو ةرابعلا سفن ددري لظ مث «قيقحو نحب ءاقدصأ يدينهو فرشأ
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 امنيسلا بحب

 ثدح يأل تقولا نم ليلق دعب بقرت ةلاح دهاشملا ىدل قلخي ملامم ةفلتخم تاعيونتب نكلو

 ىلع ًاتسح الأف هربتعي يدينه نأ ودبي دهشم يف الإ تأي ل كحضلا ابر بقرت ىوس ديدج
 نإ ديكأتلابو ءضرعلا تاعاق ءاجرأ يف تاكحضلا ولعتف ةديس رودل هئادأ دهشم وهو همالفأ

 وه هءادأ نأل جرخملل وأ ويرانيسلا بتاكل سيلو يدينهل دوعي هدحو كحضلا اذه لضف

 .روهمجلا تاكحض نع ريخألاو لوألا لوثسملا

 نأ ودبي نكلو «ةيرقبع ًامالفأ هنم رظنتُت ويرانيس بتاك ناك تاونس ذنم داوع رهام
 قباسلا همليف ليلدب ةرظتنملا هتيرقبع تبثي ام مدقي ملف هيلع ترثأ دق ًادج ةصاخلا هفورظ

 بحاص ريخألا همليف ىتح وأ يقابلادبع فرشأ ًادرفنم هتلوطبب ماق يذلا «ةئيرج ةشرا

 .هقهرأف يدينه ىلع ةيلوئسملا لكب عقوأ يذلا ؛هبحاص

 انءاج مث يديعص اهلبقو مادرتسمأ يف مام# ذنم يدينبب همسا طبترا جرخم دماح ديعس

 ةادأ درجم لثمملاو ..طقف لثمملا ىلع ةقباسلا هتاحاجن لك يف دمتعا جرخمك وهو . .يلاتلا نايبلا

 رصنع وه ةدحاو ةادأ همادختساب ىفتكا جرخملاو ءاهنومدختسي دق ةريثك تاودأ نمض نم

 وهف نسكعلا ىلع لب لضفلاب هولثمم هل نيدي نأ بحي جرخم هنإ لوقن نأ عيطتسن الف ليثمتلا
 . طقف نيلثمملل هتاحاجن لكب نيدي

 ىوسم همالفأ نم هريغ نع هجارخإ بولسأ يف فلتخيال ةهبحاص بحاص مليفف اذهلو

 هركذن نأ عيطتسن مليسفلا ىلع ءيش ءافضإ يف ثادحألل ةبحاصملا ثالثلا تاينغألا

 بسكم لمأ ىلع رثكأ تاينغأب مليفلل ةياعدلل ًايجاتنإ ًابلطم تناك تلاغلا يف اهنأل ..جرخملل
 .هيف كشأ ام وهو رثكأ

 نول 4|

 نبا مهشلا بيطلا وهف ءروهمجلا عم لصاوت ةلاح ةيادبلا يف ترشأ | يدينه دمحم

 دمتعا ويرانيس نم هذقني ملاذه لك نكلو «لاعتفا الب هدلج تحت نم جرخت هلظ ةفخ دلبلا
 همايق اهعربأ لعل ةليلق تاظحل يف الإ حلفت مل هروهمج كاحضإل ةلواحم يف هقهرأف ..هيلع

 يف انل مدقي نأ رمألا نسحتسا اذإ هيلع هنم فاخأ تأدب ام وهو «ةيجيلخ ةديس رودب

 م داؤف دمحم نأ بجعتأ :تبتك نيعوبسأ لنمو 27١١7 ةنس يفنح ةسنآلا» مداقلا همليف

 نم بجعتأ مويلاو «نايديموك نوكي نأ ةلواحمل غرفتيل همليف يف ةدحاو ةينغأ ىوس مدقي
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 امنيسلا بحب

 «نيتينغأب فرتحملا برطملا نم رثكأ) تاينغأ تارم ثالث همليف يف ىنغ يذلا يدينه
 دايعأ يف هلمع نأ هل عفشي الو ايديموكلا هنم تعاضف ًابرطم نوكيل غرفتي نأ داك ىتح
 !!يفكت نطاوم لكل ةدحاو ةينغأف «ءانغلا بلطتي لافطألا داليم

 ةيموجنلا رادج هب قرتخي نأ عيطتسي ًارود نآلا ىتح دجي مل لثمت يقابلادبع فرشأ
 مالك وأ بابكلاو باهرإلا يف امك ًايجح اهرغصأ يه فرشأ راودأ مظعأ نإ لب ؛ةيقيقحلا

 يف عدبي وهف ايلاح ةحورطملا ايديموكلا ىلع رصتقا هل لاق نم هملظ ؛معن «لثمب وه ..ليللا
 ناك نإو ىرخأ راودأ يف هسفن برجي نأ هيلع نكلو ءانيسلا لهأ ةغلب قرو دوجو ةلاح
 اهيا يف وه» همليف يف مدآ عم ثدح (ى هل ثدحي ملو ةلماك مليفلا يف هتصرف ذخأ لق قحب

 «بتاكل جاتحم لثمت هنأ فرع ول قاب يقابلادبع فرشأف كلذ مغرو ..هيف هميجحت مت يذلا

 نكلو هيفإلا ىلع دمتعت ال ايديموكلا نم ًاريثك انل مدق يذلا هللا همحر رهظم دمحأ ناك امك

 .بسحف لثممك الإ هفنصن لو ءفقوم ىلع

 نالعإ ين نيسح ءاجر يأر ىلع ءيشلا موزل ءيشلا قطنمب ةدوجوم روفغلادبع ماهر
 !!ةمجنلاو لالحلا

 وهف همسا فرعأ ال فسأللو رومخملا لوطسملا صللا ةيصخش ىدأ يذلا لثمملا امأ

 .لوألا عباوت يف انلزام نحنو ءرخآ يبمل داجيإل جرخملاو بتاكلا نم ةحوجمم ةلواحم

 مظعأ وه «لكش#» رود لظيس مالفألا ين موجنلا عم كراش (مهم فسوي دمحم

 .اهب ماق يتلا تايصخشلا

 لوطو تاينغألا تامغن نيب تهات يتلا ةيريوصتلا ىقيسوملا بحاص دماح دلاخ

 ْ .ةمصب كرتي مل مليفلا

 يدينهف .حاجنلا ةميمت اومدختسي نأ هيغناص لك لواح مليف ؛هبحاص بحاص)

 ةميمت امدختسا يقابلادبع فرشأو دماح ديعسو ةأرملا رودب مايقلاو ةينغألا مدختسا

 زوجعلا ةأرملاو فسوي دمحمو يدينه امدختسا جرخملاو داوع رهامو ؛يدينمل حاجنلا

 نأ وأ نيعلا رش نم كيفكتل ءاقرز ةزرخ يدترت نأ يفكي له نكلو «حاجنلل ةميمتك
 .اريثك فلشأ :دنمآلا زورملا نمشتل نيمتلا كلجري طحت

 ٠٠١7 سطسغأ - ناديملا ةديرج



 امتيسلا بحب -

 _ىب نانفلاو ريزولا ن
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 تائم نم يبنتملا اهلاق ..اكيلاك كحض هنكلو ..تاكحضملا نم رصمب اذ مكوال

 ةكحضم ةسورحملا ضرأ يف انتلباق املك نآلا ىتح اهمدختسن انلزام كلذ مغربو ؛نينسلا

 . نيب امو يئانيسلا ةرهاقلا ناجرهمو ةفاقثلا ريزو نيب انف نفلا ايند يف اهرثكأ امو :ةيكبم
 .تايكبملا تاكحضملا رثكأ امرخآ ليجك يدينهو ليجك حلاص ديعس

 ىلوألا ةيكبملا ةكحضملا

 حرص «ينسح قوراف ةقاقثلا ريزو عم مارهألا ةديرج يف يضاملا عوبسألا رشن راوح يف
 «هينج نويل لا فصنو نويلم يلودلا يئانيسلا ةرهاقلا ناجرهم ةينازيم نأ ةرم لوأل ريزولا

 لأسي دقو .ةفاقثلا ةرازو اهعفدت ىرخألا نويلم فصنلاو ةيلاملا ةرازو اهعفدت نويلم

 رمتؤم لك يف نويفحصلا هنع لأس املاط يذلا حيرصتلا اذه يف يكبملا كحمفملا امو لئاس

 لكشب امإ ةباجإلا نم لصنتي هل سيئر لك ناكو «ناجرهملا داقعنا ىلع قباس يفحص
 ةدعل مقرلا يف ءاكبلاو كحضلا نيعو رسلا انفرع دق اريخأف «يسامولبد ريغ وأ يمامولبد

 رخفي يتلا ةفاقثلا ةرازو امأف «نيرخآب قلعتي اهضعبو ةفاقثلا ةرازوب قلعتي اهضعب بابسأ
 تقولا سفن يف ايماعو ايرصم ايئاهنيس اناجرهم هب معدي يذلا نويلم فصنلا مقرب اهريزو .

 «يجراخ وأ يلمخاد يمالعإ دودرم الو ةميق الو روهمج الب يثبع ناجرهم هيف ماقي يذلا

 ةرازولا هفلكنو بهاوملا ددعتم ينوع ديلو هسأري يذلا ثيدحلا يصقرلا ناجرهم وهو
 .يكابلا كحضلل ةاعدم حبصي اذكه رمألا سيلأ ..هينج فلأ ةثامعبرأ

 ىلع ماقت يتلا تاناجرهملاب ةمئاق همامأ ريزولا عضيو اهتينازيم ةرازولا دشرت ال َملف

 يفاقثلا امهدودرم بسح نينثا وأ ناجرهم ىلع الإ ىقبي الو رصم يف ماعلا ىدسم

 ىلع ةينازيملا ةرشعب نم لضفأ اذه سيلأ ءيجراخلا وأ يلخادلا ءاوس يداملاو يمالعإلاو

 لك لوقي امك ةريقف ةلود نحن !؟نمست الو عوج نم ينغت ال يتلا تاناجرهملا تارشع

 نفلاو ةفاقثلا نم مرحن نأ هانعم رقفلا سيل ديكأتلابو ؛مهقدصن نحنو انع نيلوثسملا
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 نم رهظم وهف مكلا امأ فيكلا يلاتلابو تايولوألا رايتخا ىلع هبحاص ربجي رقفلا نكلو
 ..انع نيلوئسملا تاحيرصت بسح اهكلمن ال يتلا ةيهافرلا رهاظم

 نإو بسحف ةفاقثلا ةرازو ببسب سيل نكلو ءاضيأ كبمو كحضم رمألا نأ ببس امأ

 ايندلا المي ناك يمهق نيسح قباسلا ليقتسملا ناجرهملا سيئر نأ وهف دي رمألا يف اهل ناك

 ءاكبلا ىتح تكحض ينكلو قحم وهو «ةليزهلا ناجرهملا ةينازيم نم ىوكشو اخارص

 نم فالآ ةدع ىلع ايرهش لصحي ناجرهملا سيئر نأ تملع ول ةكراشملا مكنم وجرأو

 معدت ةرازولا نإ :لوقي ةقباسلا هتاحيرصت دحأ يف ريزولا لعج ام هدعاسمو وه تاهينجلا

 دصقي ناك ديكأتلابو «ماقرأ ديدحت نود معدلا مادختسا ءيست هترادإ نكلو ناجرهملا

 هيلامجإ ةرازولا معد امنيب طقف سيئرلل ايونس هينج فلأ يتئام ىلإ لصت يتلا تابترملا
 نأ بجي لاحلا ناسلو هيف ام هيفو هضعب رياعي لكلا نأ رخآ ىنعميو «هينج فلأ ةئامسمخ

 .«كلياطو ينلباط مهلا كرياعأ الو ينرياعت ال» نوكي .
 : ةيناثلا ةيكبملا ةكحضملا
 جمانربلا فاضتسا ايموي ةماعلا تبروألا ةانق هعيذت يذلاو «مويلا ةرهاقلا» جمانرب يف

 ةسردم بابشو سمألا ايديموك موجن يبلش سنويو حلاص ديعس يضاملا عوبسألا يف
 موجنلل خيرفت لمعم تناكو ءاهيف لمع نم لك ىلع دعسلا شو تناك يتلا نيبغاشملا

 يتحو تايتيناثلاو تاينيعبسلا يف نويزفيلتلاو حرسملاو (نيسلا شرع ىلع اوعبرت نيذلا
 اوناك ةيحرسملا هذه لاطبأف ءمهتيموجن تاجرد توافت عم يضاملا نرقلا نم تاينيعستلا

 رايجلا يداهو يكز دمحأو ىفطصم نسحو يبلش سنويو حلاص ديعسو مامإ لداع
 امأ ءاظح مهرثكأ ناكو ةيحرسملا هذه يف هحاجن مامإ لداع رمثتسا دقو .يلبابلا ريهسو

 ناك هنكلو رايجلا يداه امهعمو تالواقملا نيسل الاطبأ اناكف يبلش سنويو حلاص ديعس

 وأ ايحرسم ءاوس ةيديموكلا لامعألا لك يف اًركوج ناكف ىفطصم نسح امأ ءاظح مهلقأ

 رثكأ وأ راكيوش ةناكم تذخأو حرسملا انود|ميرب تحبصأ اهدعب يلبابلا ريهسو ءايئانيس

 نع اديعب رخآ اهايتا كلس دقف يكز دمحأ امأ ,دوجو اهل حبصأ ايئانيس ىتحو اليلق

 .الطب رخآلا وه حبصأ هنكلو ايديموكلا
 اسلج نيذللا ستويو ديعس تمض يتلا ةسلجلا هذه يف يكبملا كحضملا ىلإ دوعن مهملا
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 نم هجورخ ةظحل دهاشملا اهركذتي الو ىنعملا نم ةيلاخ (نيس ابمأو ةيلاحلا !منيسلا نآدقتتي
 ؛هركف طوبهو هاوتسم يندت نم الاق ام هنع الاقف يلاح لا حرسملا امأ ..ضرعلا راد باب

 نأ ريشملا نكلو يتنوقفاوي نيريثكلا نأ دقتعأو يأرلا يف اهعم فلتخأ ال يننأ ةقيقتلاو

 امكاعم يبرعلاو يرصملا دهاشملا تدسفأ ىتلا تالواقملا |نيس لاطبأ هلوقي يأرلا اذه

 1 !!انيسلا تدسفأ

 مامإ لداع مالفأ ىتحو يبلش سنوي وأ حلاص ديعس مالفأ ءاسأ ركذتي دحأ كانه لهف

 جمانربلا لاوط تنك يلاتلابو ءتالواملا انيس ىلع ةعيونت الإ نكت مل «هتايادب يف مهميعز

 !!..مهابص يف اولعف اذام اوسنو ءيش لك نودقتني اوتأ نيذلا حرفلا زيجاوع |مأكو رعشأ

 يف نوعطقيو نودقتني ةصاخلا ممتاسلج يف مويلا نينانفلا بابش دجت رخآلا بناجلا ىلع مث

 جايكملا نم عونك رابكلا ةلماجم ىلإ انايحأ نورطضي ءاوضألا مامأ مهنكلو رابكلا لاصوأ

 ورمع وهو الثم مهنم دحاو ؤرجي نيحو «مهمارتحا بجيو زومر ءامدقلا نأ ةملكل مزاللا

 نيعلا رونك هبحأ يذلا ميلحلا دبع دقتتي نأ - هب نيمرغملا نم تسل تنك نإو - بايد
 اذإ امأ راغصلا ةطمرمب رابكلل حومسمف ايكبم اكحضم اذه سيلأ «دعقت الو ايندلا موقت

 .يدلو اي نوعلم نوعلم وهف رابكلا يف هيأر لوقي نأ ريغص رساجت
 الو اهمهفي الو نيهاش فسوي لامعأ بحي ال هنإ لوقي نأ ريغص جرخمل حمسن ال4

 هل قلعن الو هعم انفلتخا ول ىتح ميلحلا دبع يف هيأر نع ربعي نأ برطمل وأ ؟لهجلاب هتعنن
 الو اعدبم نكي مل هثكلو ةيؤر بحاص ناك باهولا دبع نإ لوقي نأ نحلمل ؟قئاشملا

 نأو لفط وهو هكحضي نكي مل نيساي ليعامسإ نإ لوقي نأ نايديموكل وأ ؟همحل هل خلسن
 كرتن ال م ةياهنلا يفو ؟يأرلا اذه ببسب هنطول نئاخ هنأب همهتن الو هبجعي ال مامإ لداع

 يزمر يناهو كرت نانحو اقسلاو يدينه «ةيكيرمألا ةعماجلا يف يديعص مليف لاطبأ
 ريغصلا لاح ناسل حيصيف نطولا ةنايخب ماهتا الب مهرودص يف ام اوثفني نأ مهريغو

 نفلا ىلع ءاكبلا ىتح كحضن مث ؟كلياطو ينلياط مهلا كرياعأ الو ينرياعت ال» ريبكلاو

 .نآلاو نامز

 ٠٠١5 هينوي - ناديملا ةديرج



 امتيسلا بحب

 نم ةنفح ىلإ دوعن نأ لبق نخاسلا فيصلا مالفأ ةلسلس يف دوقنعلا وه ؛علخ يماحم

 ةرم هيف دوعنس يذلاو رطفلا ديع ىتح ةيرصملا ضرعلا رود كرمأتتل ةيكيرمألا مالفألا
 ينركذ ..مسوم ا اذه يف ثدح (ك اهبلغأل وأ اه فسأن دق ةيرصم !نيس ةدهاشمل ىرخأ

 ةريهش ةلوقمب نيصصختملا ةصاخو ضعبلا دنع اهقلخ يتلا ةلاح او علخ يماحت مليف

 يلاتلابو «صن صن صنلاو ريبك ريبكلا» لوقي ناك نيح تالسلسملا دحأ يف رصن ميهاربإل

 .ًاليدب اه لبقن ال هلامعأ لالخ نم ةلثمم وأ بتاكو مجنل ةروص مسرن نيح نيقلتمك نحنف
 انل مدقي نأ هنم لبقن ال ةيموق اياضق نع ةثالث وأ نيمليف ليثمتب مامإ لداع ماق اذإف

 ملعلا قرحب يدينه ماق اذإو ءانرازوأ لك دعب اهيف هلمحنو ايموق احملم لمحي ال ًابليف
 اذام هلأسن الإو ؛ةينويهصلا رزاجملاب ديدنتلل اقوب نوكي نأ الإ نكمي الف ةرم ٍليئارسإلا

 مهأ نم ةعومجم (نيسلل مدق نيح بتاكك دماح ديحو نأ امك ؟مليفلا اذه يف تمدق

 لدجلا نم اريثك لمح يذلا ةعتملا قوس اهرخآو نيريخآلا نيدقعلا ىدم ىلع اهمالفأ

 راطإ لمخاد فنصي ًامليف ديحو مدقي نأ نآلا ضعبلا ضفري ؛بعشلا سلجم ىلإ لصو
 بجعنر ةيكيرمألا مالفألا يف اهارن ام اريثك يتلا ءآماعات[ 0050643 :ةفيفخلا ايديموكلا

 .اهنم يموقلا فدحلا نع لأسن الو اهعم كحضنو اهب

 سيلأ .ةداجلا تاباتكلا ىلع اورصتقي نأ انباتك رابك نم هريغو دماح ديحو بلاطن ملف

 .صن صن صنلاو ريبك ريبكلا ماد ام كحضلل كحضن نأ ائقحو مهقح نم

 لوقت اك اهجوز نم علخلا ؛«يريحبلا ايلاد» ةباش لامعأ ةديس بلطت علخ يماحم يف
 'ىزمر يناه» اهتيضق يف عفارتي يذلا يماحملا بح يف عقت مث ؛مونلا ءانثأ رخشي هنأل

 هنكلو «مناغ الع» هاماحملا بتكم يف هتليمز هليمتست نأ لواحت يذلاو طيسبلا يفيرلا

 يهتنيو ؛ةئيبلا فالتخال بحلا مغر اليحتسم ىلوألا نم هجاوز حبصيو ةيناثلا ضفري

 يماحملا نيبو اهجوز علخت نأ ديرت «كرت نانح» ىرخأ لامعأ ةديس نيب ةلباقمب مليفلا
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 .رمتستس ةصقلا نأكو باشلا

 ةيديموكلا مالقألا ضعب يف لوبقم لكش اهنأ مغرب هيف ام أوسأ يه مليفلا ةياهن لعلو

 جاوزب ةيديلقت ةيابخ مليفلا يهتتي نأ نم ابره اهيلإ أل دق دماح ديحو نأكو ترعش تننإف
 ةدقع هلخادب اضيأ وهف هتدلي لهأ مامأ هتعمس تذقنأ يتلاو «هبحب ةميتملا هتليمزو لطبلا

 ريغ تدب ول ىتح ةيديلقت ريغ ةياهنب همليف يهني ال ملف ءصن صن صنلاو ريبك ريبكلا نأ
 «ينوناق أطخ اهب ةيضق ىلع هانب هنأ مغرب كسامتلا ىلع ظافحلاب ويرانيسلا زيمت ..ةلوبقم
 ركذ مدع علخلا يف لصألا نأل ,حيحص ريغ وهو علخلا بلطل ررضلا تابثإ ةرورض وهو

 فرعي ديكأتلاب ديحو نكلو ..جوزلا عم ةايحلا لامتحا ىلع ةجوزلا ةردق مدع الإ ,بابسأ
 لاوط «شفرعي ام: ظفلي بعلي نأ دارأ هنأ لباقم يف اهلفغأ هنكلو ةماحلا ةيئزجلا هذه

 حاتفم ةرابعلا هذه نوكتل ةيسنجلا ةردقلا كلمي ال جوزلا نأ ينعي ناك يذلاو «مليفلا

 ةلوحفلا هيلع ودبت يذلا جوزلا نيب يلكشلا ضقانتلاو ,فقاوملا نم ريثك يف ايديموكلا

 .انكحضأو ددصلا اذه يف مليفلا حجن دقو ..ةجوزلا ىوكش نيبو

 : جارخإلا

 جرخخم مامإ يمار دعب يثانيسلا مسوملا اذه يف هسفن مدقي ديدج جرخم عبار نيساي دمحم
 «سرجنوكلا يف حالف جرخم يواقرشلا يمهفو يبمللا جرخم ناسحإ لئاوو «مالظلا ريمأ

 نم ناك نإو .نيرخآلا ةثالثلا نم لضفأ هسفنل اناكم دجو دق مليفلا اذهب هنأ ديكأتلابو

 ؛جرخملل نوكي نأ ضورفملا نمف «نيلثمملا رايتخا صخب امهيف دحأل مول هجوي نأ ضرتفملا
 العرود لوح الؤاست هل هجوأس ىنكلو انايحأ رومألا فلت#ت ةيرصملا انيسلا يف نكلو

 نأ مآ رربنلا اذهل ةيديموك ةلثمرايتخا لضفألا نم نكيرلا :ةليمزلا ةيضختشب تاغ
 ةليمج ىرخأ راكيوش روهظل لاجم الو لاجرلا ىلع ةروصقم تحبصأ رصم يف ايديموكلا
 !!هنع بيجي نأ بجي نم فرعأ ال لاؤس درجم ؟لطبلا راوج ىلإ

 ليثمتلا

 «موجنلا نم فيصلا سمش ةبرضب بصُي مل يذلا ديحولا نآلا ىتح -- يزمر يناه -
 لثم هنأ تبثي علخ يماحم ىلإ يررهمج رارقب زاوج نمف ..يشمي ةوطخلا قثاو وهف اذهو
 دق ..ارمع لوطألا نوكيس هنأ روصتأ كلذلو ءاهريغ وأ ايديموكلا لمحي دق قرول ديج
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 .ءاقبلل يقيقحلا رايعملا وه اذهو ..رمتسيس هنكلو نييالملا نيبالم ققحي ال
 .ءاقبلا ىلع ةردقلا كلمت اهنكلو سكعلا وأ ةعيذم ةجردب ةلثمم - يريحبلا ايلاد -

 .ءيشلا موزل ءيشلا - ةسولاس ماعنإو ينسح نسح -

 .ىسني ال هجوو دحاو دهشم راشتسم ةجردب لثمم يضاقلا رود يف حلاص دلاخ -

 داع نإو مليفلا يف هتيصخشف ؛ةرظنل جاتحي وهف هيلإ اوهبنت - ميظعلا دبع جاجح
 .اهروهظ رصق مغرب حورلا اهبسكأ يذلا وه هنأ الإ دماح ديحول اهقلخ ىف لضفلا

 لهاجت ظرف نم هاسنن اندك اننكلو ءرصعلا اذه يسلبانلا مالسلا دبع ؛فيس ديحو -
 .هل نيجرخملا

 ناك نكلو «ةدلجلل ةدلجلا نم رود ىلع يزمر يناه هيف لصحي مل علخ يماحم مليف

 نيساي دمحو ؛هدعاس نم هعم ناكو كحمفلل انكحضأ دماح ديحوو «هدعاس نم هلوح

 .صن صن صنلاو ريبك ريبكلا نأ اوتبثيل هدعاس نم كانه ناكو هسفن تبثأ

 ؟ةلكشملا ايف

 ٠١١17 ريمتبس - ناديملا ةديرج



 امثيسلا بحب

 7 يكيرمألا يبمللا

 نيزاوملا لك بلق
 مليفلا ةركف أدبت نأ ذنم ةطخ هل موسرمو ددحم ءيش لكف ةفداصملا فرعت ال دوويلوه

 بسهلت مالفأ نمي همدقي ام ءارو نم ينجيس مك فرعي نأ جتتملا داكي ءاهضرع متي ىتح

 مههمف كلذ مغرو ءيش لكل نوططخي مبخأل ةليلق تافداصملا اكيرمأ يفف «ريهامجلا رعاشم

 مل يتلا تافداصملل ةضرع مهنأ رخآلاو نيحلا نيب مهل تبثت ةايحلا نإف ملع نم اولصو

 «باسح اهل بسحي مل اكيرمأ ةايح يف ةئيس ةفداصم ريمتبس ١١ ناك |ىف «اباسح اهل اوبسحي

 ريبكلا ينانويلا جاوز وأ «(0/17 ظذع 120, عمععاع ؟600ذ28) :مليف روهظ ناك

 .«ةينانويلأ ىتبيبح2 مساب رصم يف ًايلاح ضرعي يذلا ؟نيمسلا

 نم رشع يداحلا دعب دوويلوه ةصاخو اكيرمأ ةايح يف تافداصملا نموه مليفلا اذه

 «سولادراف اين اهمسا ينانوي لصأ نم ةرومغم ةلثمم ويرانيس وه ؛ةينانويلا يتبيبحال
 مل اهنكلو ؛قئال ريغ لكشب ةداع لباقت تناكو جاتنإلا تاكرش بتاكم ىلع هب تفاط

 يتلا ةلقتسملا انيسلا جاتنإ تاكرش نم دعت ةريغص جاتنإ ةكرش تدجو نأ ىلإ سأيت

 لطبلا كلذكو ةرومغملا «اين# مليفلا ةلطب نأ ةصاخو «ةليلق ةينازيمب مليفلا جاتنإ تررق

 ةيناث ىوس مدقي مز دوويلوه موجن مثاوق ىلع سيل هنكلو ءميسو لثمم «هيبروك نوج#
 6 ىوس رهبم ينف خيرات يأ كلمي ال جرخمب ةكرشلا تتأ مث «3156 ماع أدب ذنم مالفأ

 ديحولا هجولاو «كيوز ليوج# همسا ةيكيرمألا |منيسلا مئاوق ىلع تامالع كرتت مل مالفأ

 دلاو رودب ماق يذلا «نيتناتسنوك لكيام» زوجعلا لشثمملا ناك مليفلا اذه يف فورعملا

 مجح بسانت ةعضاوتم ةينازيمبو ةليلق عيباسأ يف مليفلا ريوصت متو «ينانويلا ةلطبلا

 ضرع رود ١١4 يف ءايحتسا ىلع هحرط متو .ةقلاعلل ةبسنلاب مزق ناكف هلاطبأو مليفلا
 رصمل ةبسنلاب ودبي دق ضرعلا رود نم ددعلا اذهو «ةجتنملا ةكرشلا فلكت ةياعد ىندأ الب

 .فالآلاب كانه ضرعلا رود نأل ًادج ًاعضاوتم ًاددع ربتعي اكيرمأ يف هنكلو ًالوهم ًاددع
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 وهو «رالود فلأ 547 لخد يلامجإب ءوده يف عيباسألا نم ًاددع مليفلا ضرعيو

 لكف ..ضرعلا رود نم ريبك ددع الو لاطبأ الو ةياعد الب مليفل ةبسنلاب عقوتملا لخدلا

 بحأ دقل ءاهباسح اوبسحي مل يتلا ةأجافملا ثدحت مث هل اوططخ ام بسح ريسي ءىش

 رود روهمج ناكف هل ةياعدلا مهقتاع ىلع اوذخأف هدهاش يذلا مليفلا ليلقلا روهمجلا

 لوحتي ..ةأجف اذكهو ؛هتدهاشمب نيرخآ حصن مليفلا ةدهاشم دعب جرخ املك ضرعلا

 لصيو ؛ىرخأ ضرع راد ١١7 هبلطتو ةدهاشملا يف لوألا مليفلا ىلإ «ةينانويلا يتبيبح»

 .لوحتيو ًاعوبسأ نيرشع هضرع رمتسيو «رالود نويلم ٠٠٠١ وحن ىلإ نآلا ىتح هلخد

 ةينانويلا هتلطب نإ ىتح ىربكلا تاكرشلا مهءارو ىعست موجن ىلإ هتصق ةبتاكو هلاطبأ
 مليف نإ :لوقت ةيكيرمألا ةفاحصلا اهنع تبتكو ىربكلا ينريد ةكرش عم ًادقع تعقو
 تعقو لب ؛ةيجاتنإلا اهتسايس يف رظنلا ديعت جاتنإلا تاكرش ضعب لعج ىنانويلا حرفلا

 تلوحتؤ راكسوألا ةزئاجل مليفلل ةبحاصملا ىقيسوملا حيشرت مت نيح ىربكلا ةأجافملا

 .هدوجو ضرف ينانوي حرف ىلإ عيباسأ نوضغ يف اكيرمأ
 ىلع ًايلاح ضرعي يذلا مليفلا اذه يتدهاشم لبق تامولعملا هذه فرعأ تنك ينألو

 بلق يذلا يكيرمألا يبمللا هنأب هل يتدهاشم لبق روعش ينمزال دقف ءرصم يف ءايحتسا

 ناتش نكلو ءرصم يف انيسلا لهأ تكبرأ ةفداصم ناك ًاضيأ يرصملا يبمللاف «نيزاوملا

 يف ةشمهم ةبورضم ةينانوي ةاتف نع اليف اوعنص مه يكيرمألا رخآلاو يرصملا يبمللا نيب
 يف ةلزعنم ةئف نم رسع اهظح ةبهومب وأ لامج يأب عتمتت ال يهف ةصرف اهل دجت ال ةايحلا
 ميسولا يكيرمألا سيرعلا ىلع .ءيش لك ىلع لصحت ةياهنلا يف اهنكلو ةيكيرمألا ةايحلا

 .ةيطارقتسرألا هترسأو لب اهترسأ اضر يلعو

 ىتح اهعم كحسفت نأ الإ كلمت ال ايديموك لمحي هنكلو نيشمهملا نع مليف هنإ
 ًايقيقح ًالمأ كلمت ةداعسلاو اضرلا ةحنجأ ىلع ًالومحم تنأو مليفلا نم جرختف «يقلتست
 يبمللاف .تدهتجا ول ةصرف كل لمحتس ةايحلا نإف تنك امهم كنأب ًافئاز سيلو

 ةعماتللا تلخدو تدهتجا لب اهلقع بّيغت لو اهفورظل ملستست م ةيكيرمألا وأ يكيرمألا
 قرفلا لظي نكلو ملعتيل اضيأ ةيمألا وحم لوصف لخد اندنع يبمللا نأ ةفداصملاو ؛ملعتتل

 امل ثدحت كلذ مغرو ؛ريبك بسكم يف لامآ البو تايناكمإ الب نيمليف نيب ًاعساش
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 .ةفداصملا

 مغرب يرصملا يبمللا تهركو ءاكيرمأل يتيهارك مغرب يكيرمألا يبمللا تببحأ دقل

 عنصنف نحن امأ ؛مهانهرك ول ىتح دجب نوركفيو دجب ًامالفأ نوعنصي مه ..رصمل يبح
 يرصملا يبمللاف ..مهانبيحأ ول ىتح امال الإ ركفن الو قرزألا ناخدلا ىلإ برقأ ًامالفأ
 راننيب قرفلا فرعت مهتافداصمو مهتقيقح ىلإ رظناف ةفداصمو ةقيقح يكيرمألا يبمللاو
 .مهنيبو
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 امثيسلا بحب

 سكنيلك مليف ةيحض .. يملح دمحأ

 ضرعت ةريبك ةشاش نم الإ ةملظملا ضرعلا راد يف تسلج ةعاس نم رثكأ ىدم يلع

 نم هركأ انأ له ؟ةبئتكم انأ له ؟لظلا ةليقث انأ له لءاستأ «لكاشم وديم» مليف ثادحأ

 نأ تكردأ الب تاباجإلا لك تناك نيحو له ..له ؟رخآ وأ بيسل مليفلا اذه عنص
 ةغلب «ةقلتمم تناك ضرعلا رادف ..وه ام فرعأ ال يننأ مسقأ ينكلو أطخ ائيش كانه

 اققحم ناك لوألا هعوبسأ ىتح مليفلاو انايحأ كحضت تناك سانلاو .هيلبموك قوسلا

 ىتح ثدحيو ثدح هنكلو أطخ هتاذ دح يف اذهو ..هينج نويلملا فصنو نييالم ةعبرأ

 نكلو «ةيديعلا تهتنا امك :تهتنا ةزاجإلا نأل ؛ديعلا دعب ترثأت تاداريإلا ديكأتلاب نآلا

 ةعومجم دعب يملح دمحأل ةلوطب لوأ وهو ةضورعملا مالفألا ةمئاق سأر ىلع لازام مليفلا

 قيدص وهو ةيرصملا (نيسلا يف رركتم طمنك وأ ةيناث ةلوطبك اهيف كراش يتلا مالفألا نم

 ريهشلا دعس دمحمل اقيدص مث - هللا همحر - نيدلا يلو ءالعل اقيدص ناكف «لطبلا

 يتأي وه اه نكلو .داؤف دمحمل اقيدص اريخأ مث لوألا فوفصلل هعفد مت يذلاو يبمللاب

 دبع دمحأ هبتك يذلا لكاشم وديم لطبلا قيدص وه يفطل دمحمو لطبلا وه حبصيل هتقو

 .هيبلا دمحأ عم نآلا يديموكلا ويرانيسلا باتك يبطق دحأ هللا

 م وهف لظلا فيفخ لجر هنأ مزجأ يننإف ؛هللا دبع دمحأب ةفرعم يعدأ ال ينأ مغرو

 اضيأ هنكلو «نيدلا يلو ءالع لحارلل «زع نبا» و ؛دوبع» و ؛رظانلا» مالفأ طقف مدقي

 راوحلا معطي يكل هب نوتأي مهف ىرخأ مالفأل تاهويرانيس ةدغ يف نطابلا نم كراشملا

 فرعي لقألا ىلع وأ لظلا فيفخ لجر هنأ ينعي ديكأتلاب اذهو ءايديموكلاب ثادحألاو

 لك بيصي ام ودبي ام ىلع هباصأ ويرانيس بتاكك هللا دبع دحأ نكلو ؛ةتكنلاب يقلي ىتم

 شمكنيو دسفيو فرحني مث ريبكو طوبضمو ماتو حص أدبي ءيش لكف دلبلا اذه يف ءيش
 جرخملا راجنلا دمحم ةلاح يه امك لصألا قبط هللا دبع دمحأ ةلاح يهو مالحألاك امامت

 .«لكاشم وديم» و «هيإ هيف وه» مليف ىلإ ىهتنأو «نارهز متاح نمز# مليفب أدب يذلا 1
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 ينسح نسح هدلاول جاعزإ ردصمو تالاصتالل دهعم يف سردي باش وه «وديما و
 تنيلا بحي وهو دهعملا يف هتليمز ايلاح ءانغلا ةضوم نيريش هبحت «ةيرصملا !نيسلا روكار

 ةوديما عقيو ىفطصم ىوشن سناعلاب هبشأ تحأ هلو «لالج :مار هقيدص تخأ ةيتغلا

 سحب هنكلو «باهرإلا نع ثيدحلا يف ةرصاحملا اعبط مو ل باهرؤلل ةريرش ةباصع دي يف

 ةرثك نم انبعت ةتودحو ةيطمن تايصخش .ايموق الطب حبصيو ةيرتفملا ةباصعلا رهقي ينطو

 جارخإو ةرركم فقاومو ةتكنو باهرإلاو أطخلا ةبيبحلاو هقيدصو لطبلا نع اهبتدهاشم
 ديدج لطب راعش تحت مالفألا انيلع جرخت موي لكف .لابهتسالاو لاهيستسالا أدبم عبتي

 يف هب نوقلي مث نيترم وأ ةرم «سكتيلكلا» قاروأك روهمج+او نوجتنملا هلغتسي موي لك

 .تالمهملا ةلس

 رن تانازإلاب حلفا زفير تاكيشلاب نقر يردن انزيم زودنا سا دعا

 ىتح اياحضلا رمخآ يملح ددمحأ نوكي نأ فاخأو خفلا يف نونانفلا عقوو «هيلع بلقني

 .نآلا

 ناك جرخملا راجنلادمحمف «ناش يكاجب يتركذ مليفلا اذه يف ءانغلا ةلطب نيريش

 «ميلسلا هاجتالا اههيجوتب هرطاخ فلكي ملف «مليفلا يف اهمادختسا نم فدحلا فرعي

 لوحتت نأ اهيلع فاخأ ينكلو ؛ةقاط ةبحاص ةلثمم يهف ةصرف نع ثحبت ىفطصم ىوشن

 .رخاف ةلأه وأ رصن داعس لثم طمن ىلإ

 لاطبأ نمز يف ةلوطب نع ثحبي يذلا يئاقلتلا لثمملاو بيطلا مكالملا يفطل دمحم

 ؟لكاشم وديم# ائئيب لازام دمحأف اذامل ءاقسلا دمحأ خاسنتسال ةلواحم لالج زمار .سكتيلك

 .ضرعلا راد باب همادختسا ىدعتي ال سكتيلك مليف

 “#٠١٠١ رياربف - ناديملا ةديرج



 امثيسلا بحب

 اوعيئارط١و (ةموكح كسما»

 سأرلا يف «ناتطبخ » مأ .. ناتيحرسم

 الإ كلمأ الف ..ءالخبلا نم تسل يننألو «يسأر يف نيتبرضب تبصأ دحاو عوبسأ يف

 ةيحرسم ةباصإ نم اتءاج رمألا همهي نمل ناتبرضلاو «يل ثدح اهيف يعم ئراقلا كرشأ نأ

 هيلعو ؟نفلا حرسم# اهناكم ةهجوم تناكف ىلوألا ةبرضلا امأو «ةداعلاك ةيئارنيس تسيلو
 بحاص مرضخملا يحرسملا جرخملا يواقرشلا لالج مسا وهو ءاميئاد ءيضم مسا
 يبرض مت يتلا ةعقوملا مساو ء«ضيرعلا خيراتلاو ةريثكلا تايحرسملاو ةريهشلا تاركذملا
 ؛ةموكح كسمالا اهيف

 دمحأو هللادبع حالص مهف ىنع ةباين ًاغالب مدقيس نمل مهف برضلا يف نوكراشملا امأ
 «سرابموكلا نم ةريبك ةعومجمو فسوي تحدم بتاكلاو يربص دنهو رماع ءافوو قزر

 هللا ىلإ ةريقفلا ةدبعلا ىلع ءاسم فصنلاو ةرشاعلا دعب اوعمتجا ءالؤه لك اوليخت

 ريغ ؛ةموكح كسما) ..يلاتلا مويلا حابص ةئلاثلا ين الإ ينم اوهتني ملو ءآبرض ينوعسوأو

 عم ةيوش ليوط جولونوم اهنإ لوقن نأ نكمملا نم دهاشملا يف برضلا دنب تحت عقت ابنأ
 نيساي ليعامسإ مهسأر ىلع ناكو ءاماظع ًاموجن جولونملل نأل «ةملكلل ديكأتلاب راذتعالا

 «ةيحرسم تسيل ديكأتلاب اهنأل ءاهلرخآ مسا لعفلاب دجأ ال يننكلو ءام*ريغو وكوكشو
 هيرابك اهنكلو هتايحرسم ىلع قِلطي نأ اهجرخمل ولحي اك «يمايس هيرابك ديكأتلاب يه الو
 ةضبق يف عقي هنكلو هرصم تالكشم لك لحب فاشتكا هيدل باش لوح يهف طقن

 شوب لباقيل اضيأ ةبسانم الب اكيرمأ هفطخت مث «ةبسانم الب ةصقارو نيشاشح ةعومجم
 لدوعيو بربي طيبع هنكلو «تارالودلا نييالمب هيدل ام ةلدابم هيلع ضرعي يذلا

 راتسلا لدسي مث «ةموكح نونوكيو نيناجم ةعومجمو وه يقتلي مث ءاهلكاشم لحل ؛رصم»
 ىلغأ ايا ينغت ىهو ةيسنوتلا اّيلع توص ناك ةقيقح ةعقوملا وأ ةيحرسملا هذه يف ام لمجأو

 اذه ًاعبطو ؛موثلك مأ» ل ًاريخأ مث «ةيداش» ل ةينغأ كلذكو ءلوصفلا نيب دوجولا يف مسا
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 .لوصفلا نيب ةينطو يناغأ مدقي وهف ًايسايس ًاهيرابك مدقي هنإ يواقرشلا لوقي نأ موزل ناك

 ءاضعألاو ذاوشلاو سنجلا نع ثيدحلا ىوس اهللاطبأت مامأ نكي ل ةيحرسملا لاوط
 ءافو» ل يفخت امن رثكأ رهظن يتلا نيتاسفلا نم ةعومجمو تاكنلا نم ةعومجم .ةيلسانتلا

 ةسايسلا يف مالكلا نم ؛ةسمخلا' ةرركتم تحبصأ ةمح ,سملا يواقرشلا ةفيلوت «رماع
 مغريو «ةياهن مث «ةميدقلا ةحيبقلا تكنلا نم ؛ةسمخلا و «صقرلاو ءانغلا نم ؛ةسمخل»و

 نيتامل يموهفم نإف «لقألا ىلع وأ بدألا ةلقو بدألا قطنمب نفلا مّيقي نمم تسل يننأ

 ناك هترضح يذلا ضرعلا نأل بجعتأ تسلج يننإف ؛يريغ نع ٍفلتخم نيترابعلا
 لقأيو ءهلح ىبأ يف نوكي نأ دبال هنأ يأ «ةينفلا تافنصملا ىلع ةباقرلا ةدهاشمل ًاصصخم
 ناك !ذايف اننيب ةبيقرلا نكت مل ول لاب ام لأسأ تللظف «ةماعلا بادآلا ىلع جورخلا نم ددع

 ةوطس ىوقأو مسا ربكأ وه يواقرشلا لالج ناك نإو ؟نيدهاشمك يواقرشلا انب لعفيس

 حالص هب علطضا يذلا ليثمتلا رصنجل ريشأ نأ دبال يننأ الإ .هتبشخ ىلعو هحرسم يف
 يف ؛يمارحو ربخمو نطاوم) يف هرود نع يضاملا ماعلا ليثمتلا ةزئاج ىلع زئاحلا هللادبع

 ؛يواقرشلا دي ىلع ةيحرسم ةلوطب لوأ هل يتأت مث «ةاناعم لوط دعب ةيئانيس ةلوطب لوأ

 اذه يف كرود نأ نظأو ءانايحأ مقلعلاك ادج رم شيعلا لكأ نإ :هل لوقأ نأ الإ كلمأ الف

 هجو يهف يربص دنه امأ ءرماع ءافو كلذكو «شيعلا لكأ دنب تحت الإ عقي ال لمعلا

 اجولونوم سيلو ةيحرسمل ةجاحب حرسملا ىلع هنكلو «ًايئارزيس ام دح ىلإ هسفن تبثأ حوبص

 مل هنأ مغربو «هعباتت يهو الإ نيعلا هكرتت نأ عيطتست ال هجوو ةيرطف ةبهوم قزر دمحأ

 رثكأ نوكيس هنأ عقوتأ يننإف نييالملا باحصأ ددجلا ايديموكلا موجن ةرمز يف دعب لخدي
 |بهم هوتي هلعجي نأ هنأش نم اذهو صن لب ًانايديموك ناك هنكلو «غيمج مهنم اينف ارمع

 ًامزق هقيرط يف اوعضوو «ءارمسلاو ءارقشلا هل اودشح امهمو ةريغص حرسملا ةبشخ تناك
 ' .ةيلاب تادزفم اهنإ اولعف امهم ةيسايس ايديموك انل نومدقي مهنأ اًوعدأو هنم كحضي

 وه ريبك جرخم نم ةيناثلا ةبرضلا يل تعقو «ظفحتلا ضعب عم» تادرفملا هذه سفنبو

 ةداغ تتأ رماع ءافو نم الدبو «يدينه دمحم وه نييالم يواسي مساو ءيروفصعلا ريمس

 يف ةعقوملا تمتو كرت نانح ىلإ يربص دنه تلوحتو ؛هسفن رودلا بعلتل قزارلادبع
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 جيرمتو « روهمجلا اوكحضي نوحدكي نولثمتو يقيقح صن الب جرخت «وعيئارط» ةيحرسم
 . ةسايسب فلغم

 نأ هنم بلطيو دلاوملا يف ًابرطم هدلاو لمعي يذلا ءسراف ةصق ىكحت ةيحرسملاف
 ةيملسلا تاثداحملاو «راوحلا ىوهي هنبا نكلو ؛حلاص تحدم يجطلبلا ىلع هرصني

 ؛يودب رودب ةرمو ةأرما رودب ةرم يجطلبلا بلغي نأ ةليحلاب لواحيف فنعلا ضفريو
 اهبلس يتلا هدادجأ ضرأ ديعي نأ حلفي امك «يجطلبلا سنأتسي نأ ةليحلاب حلفي اذكهو
 يتلا ةقاطلا هذه كيلمي يذلا «يدينه دمحم ىلعع ةيناث ايديموكلا لهاك عقيو :ءادعألا

 قيفيل تاظحل الإ قرغتسي ال كحض هنكلو ءروهمجلا كحضيقف ليخحلا لكب اهذفنتسي
 سيلو ًايح ءانغ اهيف ينغي يتلا تاظحللا ةصاخ حلاص تحدم ءانغب عتمتسيو ءىسنيو

 . ىسنيو تاظحل اهنكلو الجسم

 نأ ةيحرسملا نأ ةيناثلاو ىلوألا ةعقوملا نيب قرفلا نأ تركذو قبس امك ةقيقحو
 كسما» نم ًاقيرب رثكألا اهموجن ءامسأ ببسب كلذ ًاعبطو ؛ةفلكت رثكأ ؛وعيئارط»

 «رينويلم وأ ذاحش نم ملقلا كل ىتأ ول ًادحاو برضلاب ساسحإلا لظي نكلو «ةموكح

 .بورضم بورضم تنأ ةياهنلا يفف
 يف ينتعفص يتلا اهتاذ يه «ةموكح كسما# يف ينتعفص يتلا تادرفملا سفن

 ءازقأو هاج رلونمو اغا كاوا ردسنو تاؤارتتك «ةسوسدم فقاؤمر تاكو ةوعيتا را

 ايف ةردهم ةيديموك تاقاطو «ةنيدب ةديسو «ةديس سبالم يف لجرو مهنم نوكحضي

 ةقالع مهل سيل نيتيحرسملا يمسا ىتحو ةسايسلاب فلغم حرسم هيلع نوقلطي
 .ثادحألاب

 دوسألاو ءرضاحلاب يضاملا ةنراقمو «لالطألا ىلع ءاكبلا نوهركي نمت يننأ مغربو
 يف انعلاطت يتلا سدنهملا داوف تايحرسم ركذتأ نأ ىلع ينوريجأ مهنإف «ناولألاب ضيبألاو

 ادحاو امزق ىوحت مل ىهو «هريغالو ةبراوم الو ةفلغم ةيسايس ةركف وحن يهف نويزفيلتلا
 ىتح انكحضت اهنكلو «ياش ىلع دعق ةوهق ىلع دعقي هج دحاو ةرم ةيعون نم ةتكن الو

 دمحم ىتحو تزع ركب وبأو يلوبدم معنملادبعو سدنهملا داؤف تركذت ىنع اغر ءنآلا
 .«يثالثا اوناك نيح ءحرسملا ءاوضأ يثالثو ضوع
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 ليئارسإ نكت ملأ ؟ايناطيرب وأ اكيرمأ ضيبألاو دوسألا نمز يف نكت ملأ .تلءاستو

 تالقتعملاو شيعلا ةمقلب ًامومهم بعشلا نكي ملأ ؟ةسايس كانه نكت ملأ :ةدوجوم

 يف ايديموكلا كحت مل كلذ مغرو ؟نيموزهم نكن ملأ ؟تالصاوملاو تايعمجلا ريباوطو
 موجن رصعلا اذه موجن ؛يل ثدح امك برضلل ةعقوم« همل- مهدسحأ يذلا ءرصعلا اذه

 رصع موجن امأ...هب ينوبرض اذهل ءصنلا نم لاخ كحص رصعلا اذه كحضو «صن الب

 .تاكحضلاب الإ روهمجلا برضل اوجاتحي ل صنلاب نوحلسم اوناكف ضيبألاو دوسألا
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 امتيسلا بحي

 مجن ةعانص ..يتاصخشملا

 يف نمز ذنم لب ءآيلاح شيعن نحنف كلذ مغر «ىرخأ رصانعو جرخم الإ يه ام |منيسلا
 وه مجنلاو «جرخملا راتخي يذلا وه مجنلا «صنلا راتخي يذلا وه مجنلاف ءمجنلا رصع

 اذهل ءضرعلا تيقوت راتخي ًاضيأ هنأ امك «نيرخآلا نيلثمملا نم لمعلا ةعومجم راتخي يذلا
 لقألا ىلع وأ حيحص يدقن لكشب مالفألا نع ةباتكلا يف ةبوعص لاوحألا بلغأ ين دجأ

 نأ ًارطضم مليف نع ًادقن بتكي نم بلغأ حبصأف تبلقنا دق نيزاوملا نأل ءتملعت اك

 باسحالف يلاتلايو .هل ةليح ال فيض ريخألا نأكو ؛هجرخم نود هلاطبأ ىلإ هثيدح هّجوي
 . ًايلاح ضرعي يذلا «يتاصخشما مليف ىلع يرسي رمألا اذه و «هيلع

 رمات ًامامت ديدجلا هجولا هلطبل ًايصخش أبعمو دعمو عونصم مليف ؟يتاصخشملا»

 «مامإ لداع هفشتكمو هنضتحم عم ةريغص راودأو ةليلق لامعأ ين الإ رهظي مل يذلا معنملادبع

 رهظ يذلا يدينه سيل وهف ءامهنم يأ يف ةمصب كرتي مل وهو .حرسملا وأ انيسلا يف ءاوسو
 عطس يذلا نيدلا يلو ءالع وه الو ؛هسنن مل كلذ مغرو «يسنملا» يف مامإ لداع راوج ىلإ

 هنكلو ؛ةشاشلا ىلع ههجو اهيف انيأر ىتلا ةليلقلا قئاقدلا مغرب «بابكلاو باهرإلا# يف
 نمز يف هذيفنت متي مليف ةلوطبب ديدج هجو علطضي نأ ء|منيسلا ىلع ًامامت ةديدج ةثلاث ةلاح

 يدهم وه ديدج ًاضيأ بتاكو ديدج جتنمب يمايق نمز يف كلذك هضرع مت اك :يسايق
 و ؛اكينومراه2 ايمهو ءتاونس رشع ىدم ىلع نيلمع الإ مدقي ل جرخم.كلذكو هفسوي
 ؟ديدجلا مدق اذامف ديدج يف ديدج مليفلا نأ يأ «نويعلا رحس٠

 دحأ ةبهوم زربت نأ تدرأ اذإف «ديلقتلا ىف لطبلا ةبهوم ىلع ًالصفم ًاعوضوم انل مدق

 وأ ةبلبل اهمدقت تناك يتلا كلتك «تاشتكسا هل بتكت نأ الإ كيلع | ريهاشملا ديلقت يف

 يبلش وهو «ةيروحم ةيصخش مدق نيح فسوي يدهم هلعف انم وه اذهو «حالملا ديس
 دي ىلع هتصرف دجي نأ ىوس همامأ نوكي الف ةصرفب ملحي يذلا ليثمتلل قشاعلا باشلا

 ديلقتلا نم ةلاح ىلإ مليفلا لوحتيف ؛ريهاشملا تايصخش ديلقت يف هلغتسي ريسجير
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 مث «ةأرما مث ,مامإ لداع مث ءيكز دمحأ مث داؤف دمحم مث «4بايد ىرمع» ل ةاكاحملاو

 لطبلا معنملادبع رمات ىردل تقو يأ مليفلا ىف ىقبي الو «ليعش ليبن مث ءلاقتم سيرلا

 نوكلمي نيلثمملا ضعبف «ليثمتلا نف نع ًاماق فلتخي نف ةاكاحملا نأ ةقيقحلاو «لثمي

 نأ طرتشي ىلوألا كلمي نم لك سيل نكلو ؛«ةبلبلا و ؛,وكز دمحأ» ك نيتبهوملا نيت
 1 .حيحص سكعلاو ؛ةيناثلا كلمي

 نيدلا رخف جرخملا امأ «هبسانت يتلا اماردلا مدق دقف لطبلا ةمدخل ءاج بتاكلا نألو

 مليف يضاملا ماعلا مدقو ؛زيزعلاتبع دومحما ل !اكينومراه» تاونس ذنم مدق يذلا هديجن

 زاريإ وهو ؛مليفلا اذه نم فدملا فرعي ناك هنأ ودبيف ؛«بينم رماع» ل نويعلا رحس)

 دهاشم يف لطبلا هجو مامأ اريماكلا عضي نأ الإ هرطاخ فلكي ملف «ديدج هجو لطب

 ديري ام عنصي هليبس لاحلا لطبلا كرت (مك ءاهليبس لاح  اهكرتي مث «ةبرقم يأ هبأزولك
 مزجأ داكأ ةريثك دهاشم ىف هنأ ةجرد ىلإ هغامد ىرتشاف «هب ةناعتسالا نم فدهللا مهف دقف

 .روهمجلا هاريس ام ىريل اريماكلا يف ىتح- رظني مل هنأ

 ًاهيبش ودبيل «رمات» هجو ىلع جايكملا عضول رطضا يذلا رييكاملا بوشع دمحم امأ

 يتلا ةليلقلا تاطقللا امأ ؛ءزجلا اذه ىف ؛؟بوشعا حجن دقف ءاهمدق يتلا تايصخشلاب

 ادبق هيف ًاغلابم ًاجايكم هل عضو هنأل «بوشع# لشف دقف «يبلشا ك «رمات» هجو اهيف رهظ
 يف اهدلقي ناك يتلا تايصخشلاب صاخلا جايكملا نم ًاديج ههجو لسغي مل هنأكو «ًايئاد

 نأ ىلإ ترشأو قبس امك .4بأ زولك» ؛رماتا دهاشم لك نأ ةصاخ .هل قباسلا دهشملا

 نم راظتثاو ةربخو ةاناعم دعب الإ «ةديدجلا هوجولا اهيلإ لصت ال يثانيس مليف ةلوطب
 نظأ نكلو «ينريضي ال اذهو ءزجاوحلا هذه لك ىطخت دق معنملادبع رمات نكلو «روهمجلا
 يف اهنإف ءاحل أيهم ناسنإلاك نانفلا نكي مل نإ ةيلاعلا تازفقلاو تارفطلا نأل ءوه هريضي هنأ

 ةرمات# ميقي الأ هانمتأ ام لكو ءايودم أطوقس هدعب طقسي مث «تاظحل الإ هعفرت ال بلاغلا
 نم لاخ قوس يف ضرعي هنأل ؛هتاداريإ ىتح وأ ءبسحف مليفلا اذه لالخ نم هسفنل

 .نانفلا ايحي هدحو ديلقتلاب سيل هنأ امك تاسفانملا
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 رالودلا نونجو ..دناليات يف ةيمارح

 «نييلحم ةيمارح درحجم - ةيادبلا يف يأ - وت يج يك يف ةيمارحلا ناك يضاملا ماعلا يف

 ىلإ اردناس دي ىلع ةيمارحلا لقتنا دقف رشبلا هعم روطتي يلاتلابو روطتي نمزلا نآلا نكلو
 دناليات ةيمارح ؟محل ثدح اذامف «ةرومعملا قرش ىصقأ يف دناليات ىل اورفاسو ةيملاعلا

 نأ عيطتسن ال نيذلا ةيديموكلا مالفألا ةيمارح مه اردناس اهتجرخمو نيمأ ليبن اهبحاصل

 ال ةماهش مهيدلو مهضعب نوبحي نوبيطو ءافرظ مهخأل ؛عقاولاو ةقيقحلا قطنمب مهمكاحن

 رماقم ءابرهكلا ةكرش يف لمعي باش زيزعلا دبع ميركف «رايخألا نم ريثك ىدل رفاوتت
 نيح الإ ههوجوب فرعي نكي مل يذلا يناودكلا دجام هقيقش هنع ثحبي ةثارولا مكحب

 .اهتوم لبق همأ هل تفرتعا

 لبثلا ىهتتم وهو «مألا ثاريم يف هبيصن هينج فالآ ةرشع هحنمي خألا هدجي نيحو

 ءاج ام هيلع ضرعي ابيرق ىتح وأ ةأجف احنأ دجي نأ انم يأل ثدحي نأ اعيمج ىنمتن يذلا

 ةشاشلا ىلع ةدوجوملا تايصخشلا لك نأ دجن مليفلا ثادحأ لاوط !ذكهو «ءامسلا نم

 ميعز بيبل يفطل مليفلا اذه يف رارشألا يتحف «ةبيط ثداوح اهل ثدحت ةبيط تايصخش

 ءافرظ رارشأ مهف مهتهرك دق دهاشمك كنأ يعدت نأ عيطتست ال ايركز تعلطو ةباصعلا

 ةحوللا مهئاطعإ ىلع هوربجيل ميرك ةجوز كرت نانح اوفطتخا نيح ىتح «نوملاسمو
 ..هيلإ ةجوزلا اودر ةحوللا ىلع اولصح.نيحو «ءافرش اوناك لب اهوذؤي مل ةقورسملا

 اوررقو كلذب اوفتكي ل لب انوجهبي نأ ةيادبلا نم هباحصأ ررق مليف دناليات يف ةيمارحلاف
 !!رشلاب ىتح ةجهبلا هذه نودسفي فيكف «دناليات ىلإ ةيحايس ةلحر يف اناجم انوذخأي نأ
 ؟تايصخشلا مسرو ثادحألا ةيعقاوو قطنملا نع مهاؤسب نحن اهدسفن فيكو

 اهمليف لشف مامأ اريثك فقوتت مل يهف ءاعدبمو ايكذ اجذومن اهنظأ ةيمارح ةجرحم اردناس
 ةبلحلا لزنت نأ تررقف .ديج لكشب داقنلا هلبقتسا ناك نإو ايريهامج «لبليو كوريم» لوألا

 عربت يذلا ةروصلاو لكشلا لاجم يف ةصاخخو اهعادبإ ىوتسم نكلو ديري ام روهمجلا يطعتو
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 تقلطنا دق وت يج يكف ةيمارت يناثلا اهمليف يف تناك نإو بيلك ويديفلل ةيعرش ةئبا يه هيف
 ةئيرب ةلفط هجوو ويرانيسلا بتاك لضف لالب هب اهحلس يذلا عوضوملاو ةروصلا ىوتسم ىلع

 هل ويرانيس دجت ل نيح فقوتت ملاهنكلو «مليفلا بحت نأ الإ هعم عيطتست الف رابع ىده يه
 نع ثحبي روهمتلا نأ فرحت يهف «ةبعللا لوصأ تملعت ابخأل ترمتسا لب تافصاوملا سفن

 نكت ملو .بيلك وّيليِفلل ايعرش انبا حبصأ اضيأ روهمجلاف :ةصق نع ثحبي امن رثكأ رظانم
 ريوصتلا ريدم ىلع دمحم باهبإو ريتنوملا يعرم دلاخ اهقفار دقف ورتسياملا يه اهدحو اردناس

 يرجت تناك دلاخ جاتنومو باهإ روصق «قزأم يف نيمأ ليبن ويرانيسلا بحاص عضو يذلإ
 مل باش مليفلا لطب زيزعلا دبع ميرك ءرمتستو بيعلا زواجتتف دجت الف ثادحأ نع ثحبت

 جذومنلا هنإ .هبح ىلع روهمجلا ربجيف اريماكلا هبحت اهجو هتحنم اهنكلو ةماسولا هملظت
 نبع فلتخي كلذب وهو «ةظابأ يدشر انل ديعي يذلا لوألا ىتفلا وأ ؛ناجلل# ميسولا يديلقتلا

 ءاهريغ وأ كرت نانح هبحت نأ لبقت نأ الإ كلمت ال يذلا ريبكلا لفطلا وه ميرك نأل اقسلا دمحأ

 ةغل تملعت يتلا مليفلا اذه يف ةديحولا ةأرملا يه اردنأس نكت مل .قح امل دهاشمك لوقتو

 «مويلا نيس يف ةيقيقحلا ةلطبلا ةأرملل ناكم ال هنأ فرعت اضيأ مليفلا ةلطب كرت نانحف «قوسلا

 اهحنمي نل يذلا قوسلا فرعت اهتكلو .اهبتردقم ملظت .اهتميق نم اريثك لقأ اراودأ لبقت اذهلف
 .هتلعف ام وهو ةلوطب اهنم عنصت نأ لواحتو هراودألا هذه الإ

 الأ هوجرأو يناثلا لثمملا ةقصي قيضي الأ ىنمتأ يذلا ليمجلا نيدبلا يناودكلا دجام

 همسا ناك ولو ىتح لطب وهو ةقداص ةلاح ىهف «ةدرفنم ةلوطبل يعسلا ايلاح لواحي
 .كريغك كنوقرحي انيسلا يجتنم لعجت الف ثلاثلا

 ميرك عم بعلي ناكو همسا فرعأ ال يذلا باشلا يتحو بيبل يفطلو ايركز تعلط
 . مهترادإو مهكيرحت ديجت نأ ةجرخمك اردناس تعاطتسا مهلك «رايقلا

 مالفأو يبمللاو لكاشم وديم لالخ نم الإ ايديموكلا انحنمت نأ (نيسلا عيطتست ال نمز يف
 انوحنم لقألا ىلع مهنأل دناليات يف ةيمارحب بحرن نأ بجي .ةدحاو ةرم كالهتسالل ىرخأ

 ةتس ىلإ رالودلا رعس عفترا نأ دعب ةصاخ «سفنألا قشب الإ اهغلبن نل دالب ىلإ ةيناجم ةلحر
 .رثكأو تاهينج

 ؟ “9*٠ سزام - ناديملا ةديرج ش
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 ةمحللا امنيسو نفلا اهني >9

 ةنامألا وهو .هنم كاكفلا عيطتسي ال قزأم مامأ يفحصلا عضوي نايحألا ضعب يف

 مدع كنم بلطي هنكلو ثيدحب كيلإ يضفيف ام ردصم كنمتأي نيح اهب ينعأ انه ةنامألاو

 ؛دهعلا اذهب مزتلت ةيفحصلا ةنامألا هيددل يفحصك كنإف تاءارجإلا لك مغرو ءهرشن ”

 رارسأ وأ تاحيرصت نم يتبعج يف اب اهيف تظفتحاو فقاوملا هذه لثم تضرعت ام اريثكو

 نوخأ فوسف ةرملا هذه رذتعأ ينكلو .مهدحأ نظ بيخأ ملو انينانف نم اريثك صخت

 .ىلوألا ةرملا امئاد كانهف لاقي اكو ةهركم ةنامألا

 ةكرش جاتنإو دعس دمحم ةلوطب يبمللا مليف يغاملا ماعلا ضرع نيح تأدب ةصقلاو

 نإف قحاسلا يريهامجلا هحاجن مغرب مليفلا ناكو ناسحإ لئاول لوألا جارخإلاو يكبسلا

 «مليف ال هرابتعال ضعبلاب رمألا لصو ىتح هعانصو مليفلا تمجاه دق مالفألا بلغأ

 ناسحإ لئاو مليفلا جرخم عم ةفداصملا ينتعمج مث ينفلا هاوتسمو مليفلا اومجاه نم تنكو
 انئيب رادو .توصلا ضفخنم لجخلا هيلع ودبي ليحن باش يلوألا ةرملل هلباتأ تنك يذلا

 فورظ يأ يف نيفرعت ال تنأ يل لوقي هب اذإف هلوح ةراثملا تاقيلعتلاو مليفلا لوح شاقن

 ال جتنم عم لمعأو ءاقدصأ اننأل مليفلا مجن هب ىتأ ديدج جرخم انأف ؛مليفلا اذه تمدق

 نأ ناسحإ لئاو ررق دقل !؟لعفأ اذايف كحضلاو ةهافتلا ىوس (نيسلا نع ائيش فرعي

 جرخم هنأ هب تبثيل حرفلا وهو ادحاو ادهشم روص لاق (ى هنكلو هيلع هنوضرفي ام لبقي
 نمض نوكي نأ جتنملا ضفر ديحولا دهشملا اذه فسألل نكلو ؛هتاودأ كلمي ديج

 نم راس هنأ ناسحإ لئاو يل مسقأو فرق الب مع اي اهتقو لاق (ى هنأل مليفلا ثادحأ

 لجرلا ىكب دقف لاجرلا عومد ةزيزع يه مكو «ينكيي هيمدق ىلع هتيب ىتح ويدتسالا
 برو جرخملا وهو فيك تبجعت نيحو .لوألا همليف يف اذحاو ادهشم عنصي نأ ين هملح

 .جتنملا اذه ةيعون
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 جرخم ىوكش هرج نأل رمألا ركذ مدع ينم بلط كلذ لجسي نأ هنم تبلط نيحو

 ملحيو لمعلا ىنمتي وهو ةيعص قوسلا نيناوق ايناث ؛لمعلا نم همرحتس جتنم نم ديدج

 هروص امك ةيرضملا ةفاقثلاو بعشلل لوألا ودعلا سيل هنأ اهيف تبثي ىرخأ مالفأو مليفب
 انملظ دق نوكن امبر يريغو يننأب ترعشو دمكلاو ظيغلا نم ةلاح ينتباتناو .ضعبلا

 امأ ؛ةيفحصلا ةتامألا ببسي هسفن نع هعافد رشنأ نأ ىتح عيطتسأ ال يننكلو اياش اجرخم

 يل تلاق يتلاو هيإ هيف وه داؤف دمحم مليف يف تلمع ةريغص ةمجن صختف ةيناثلا ةصقلا

 تأدب نيح نكلو ارثؤم نوكيس اهرود نأ ترعشو هب ترهبنا ويرانيسلا تأرق نيح ابنإ

 سيلو مليفلا لطب داؤف دمحم لوستت تناكو ءاهل ناكم ال هنأ تفشتكا رودت تاريماكلا
 ىهنيو رمأي ناك يذلا وه مجنلا نأ يأ زولك ةطقلب ىظحت نإ ءبجعلا وهو ءجرخملل
 يذلا ريبكلا لشفلا رسفي هنكلو كحضلاو بجعلا ريثي ام وهو ءاريماكلا اياوز يف ىتح

 5 . ضرع نيح مليفلا هب ينم

 لئاو لثم ضرألا يف نوطبحملا عمتجي نأ ةيردقلا ةفداصملا ليبق نم ناك نإ فرعأ الو

 ديدج مليف يف متخلا رس حماسو نيدلا حالص ردان راوح او ويرانيسلا يبتاكو ناسحإ
 تايدجبأ فرعي جتنم «مليق لدعلا ةكرش وه ةرملا هذه جتنملاف «ةفلتخم تادرفمب نكلو

 دعي [ليف انل نومدقيف «نق ةيادبلاو ةياهنلا يف هنكلو معن حبرم نفك اهعم لماعتيو (نيسلا
 لطبلاو راوحاو ويرانيسلا يبتاكو جرخملا نم ةيادب هب لمع نم لكل ةليمج ةيقيقح ةأجافم

 «يطولفنملا وأ يبمللا ةجوز رودب موقت يتلا رودنم نيفين ديدجلا هجولا يتحو دعس دمحم
 يف حبصأ نيحف ؛ناسحإ لئاو سمألاب يل هلاق ام مويلا دكأتأو قدصأ نأ ينتعفد ةأجافم

 اننأ ةطقل لك هيف نلعت (ليف مدق ةفلتخم ةيجاتنإ فورظ يف ةفلتخم تايعونب فلتخم فرظ

 انيلإ ئتأف «نيثباعلا ثبع نم اجن ام ابلاغ راوحو ويرانيسو؛ ةليمج نيعو.ةيؤر هل جرخم مامأ
 يف ركفتو هعم كحضتو هبحت نأ الإ كلمت الو بذع يناسنإ حانج ىلع الومحم يبمللا

 ساق طباض دسج يف ةيحارج ةيلمع دعب هخم اوعضو نيح ؛ردقلا هيف هعضو يذلا قزأملا

 ىلع يهو اهانمتي ةأرماو هملاع ريغ ملاعو هتايح ريغ ةايح ىلإ هعفدي امن «هب هبشلا ديدش
 نع اعافد نجس هنكلو نوجسم مرجم وهف اهسملي نأ عيطتسي ال هنكل هتجوز قاروألا
 ةلمج يف ثباعلا عئاضلا يبمللا صخلي نأ مليفلا عاطتسا .هعبطب مرجم هنأل سيلو هقح
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 ثحبت كرمع لوط :هل لاق نيح ينسح نسح ىشترملا طباضلا نيبو هئيب تراد ةدحاو

 ةلمج اهنإ .يسفن اهب يرتشأ ةصرف عبر نع ثحبأ يرمع لوط انأو كسفن عيبتل ةصرف نع
 مغرب عاوو كردم ناسنإ ىلإ مدو محل ىلإ امود رومخملا لوطسملا يبمللا ةيصخش لوحت
 .هعم نيناوقلاو نمزلا ثبع

 لشميو ويرانيسلا يبتاكو جرخملا هيعناصب زواجت هنكلو مليف درجم سيل كلاب يلب للا
 .ليمجا نفلا نم ةلحرم ىلإ لطسلاو ناهوتلا ةلحرم نم ءادأ ضيفي

 ةمئاق مدقت نيح كوجرأ لوألا كمليف اهدصح يتلا نييالملا غرب :ناسحإ لئاو

 .اهسأر ىلع كلاب يلاب يللا نكيل لمع

 نوكت دق اطيسب ويرانيس امدقت نأ (تعطتسا :متفا رس حماسو نيدلا حالص ردان

 اه(تمدق كنكلو «ةديدج تسيل يبطلا أطخلاو هباشتلا لالغتسا يهو ةيسيئرلا هتركف

 يتلا عراشلا ةفسلف اهنكلو ؛ةفسلف ىلإ هتالك ضعب ين لصي راوح عم ركتبم لكشب
 ةلذتبم نكت مل يتلا ةيديموكلا فقاوملا ىلإ ةفاضإ «هباعيتسا ردق ىلع لك عيمجلا اهمهفي

 .تييلوجو ويمور دهشم لثم ةركتبم اضيأ نكلو

 ىلع رداقلا كليج ءانبأ نيب ديحولا كنأ روصتأ ىطولفنملاو ىبمللا نيب ام :دعس دمحم

 ماعلا كومجاه نمب وكشت تنك !مك ايليئارسإ تسلو ليمج لثمت تنأف ؛طابنألا نم جرخت نأ

 .نييرصملا بلق يف نوكتس راودألا هذه لثمب تنأ لب يضاملا

 امامو امام فلأ نم لمجأ ديكأتلاب كنكلو هدوجو انعدخ شيفألا ىلع مسا :لماك ةلبع

 .ةليلق قئاقح يف ول ىتح
 رود ينأل عن لوقت نأ ريغ ظحلا ةميغت كنورعي راغصلاو كلمت اذام :ينسح نسيح

 .نومضملا ىلع بعللاو .ىرخأ مئامت راكتبا يف انلايخ رقف ىلع ليلد تنأن .كيلع رمي

 |برو تايلاحلا انتامجن نم ريثك نع فلتخم لكشو قرشم ديدج هجو :رودنم نيفين
 اهيلع لبقي الف نومضملا ىلع بعللا خف يف عقت دق وأ يلقتسمل زيمتلل اهبس اذه نوكي

 .نوجرخملا
 مل ول ىتح مليف يأ يف لب يديموك مليف يأ مليفلا يف ءانغلا حبصأ دقل :مليفلا يف ءانغلا
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 ةينغأب مليفلا طبتري نأ الإ ايعاد هل ىرأ ال ايساسأ اءزج هريغو ايفام لثم كلذك نكي

 وهو مليفلل ةيناجم ةياعد كلذ دعيو «ةرشتنملا تاينغألا جماربو امئاد تايئاضفلا اهعيذت

 رمألاو ةينغألاب طبتري ال اذه لبق نف اهنكلو ةراجت (نيسلا تناك نإو تحب يراجت قطنم
 .ينسح نسحك ظح ةميمت اضيأ هنأكو يل ودبي

 مامأ ةرطضم تنك يننكلو مهعم ةيفحصلا يتنامأ يف تطرف نم لكل رذتعأ اريخأو

 ريبع ةحئار اهنم حوفت ىرخأ |نيسو ةمحللا ةحئار اهنم حوفت (نيس نيب قيرفتلاو عافدلا
 .نفلا

 "٠١1” ويلوي - ناديملا ةديرج
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 نفلاو ايكيبابورلا نيب
 ضارعتسالا ةاتف مليف يف اماع نيرشعو ةنسمخ نم رثكأ ذنم ينسح داعس تنغ نيح

 ثادحأ بسح دصقت تناك ؛ايكبلل ايكبلل عفنت ايكيبايور ايكيبابور سان هيف» :ةينغأ
 هريغو ؛قالحخألا الو نفلا ةميق فرعي ال يذلا للدملا ىتفلا فسوي نسح ةيصخش مليفلا

 سفن ددري انتوصو اهتوص لازام اذه مغرو ينسح داعس تتامو ههبشت يتلا جذامنلا نم

 قلطن نأ قيلي يتلا رشبلا تايعون نع انريبعت فالتخا عم اهتامغن سفنب ةينغألا تارلك
 /  .ناكمو نامز لك يف ريبعتلا اذه مهيلع

 ؛ةلهج وأ نيملعتم ءارقف وأ ءاينغأ اونوكي نأ طرتشي الو ايكيباتوزءومأت رهظي لظيس
 انتايح يف مهرثكأ امو ينسح داعس تنغ يتلا ةيعونلا هذه نم مهنأ مهملا ءايبغأ وأ ءايكذأ

 .انتويب لخاد يتحو انعراوشو انئايحأ يف ةيئاوشعلا اهتلتحا يتلا ةماعلا

 ينفلا لمعلا رصانع نم رصنع لك دقفي نأ ديدحتلاب يئانيسلا نفلا ةيئاوشع نمو
 لمعلل لوألا قلاخلا ويرائيسلا بتاكف «هريغ عم اههدابيو هتفيظو جتنملاو لثمملاو جرخملاك
 هراكقأو هقاروأب هل ولحي ام لعفي نأ مجن لكلو .بدو به نم لكل ةشطلم مويلا حبصأ

 ةيفحصلا مهثيداحأ يف نولوقي موجنلا نم امهريغو مدآو يدينه عمسن ام اريثك اننإ ىتح

 تاسلج بتاكلا عم نوسلجيو ويرانيسلا ةباتكو زيهجت يف ايلاح نولمعي الثم مهنإ اهريغو

 ةيلمعلا تاقلح رخآ وه لثمملا نإ «لمعلا ةباتكب مجنلا ةقالع اف بيرغ طلخ وهو «لمع
 حبصأو ةيرصملا (نيسلا يف ويرانيسلا لاح ءاس يلاتلابو عاضوألا اوبلق مهنكلو ةينفلا

 همسا ائيش نافرعي الو تاشتكسالا ةباتك نانقتي نيذللا هيبلا دمحأو هللا دبع دمحأ اهموجن

 قوسلا دض هنأل هب نالمعي ال احبصأ دقف هنافرعي اناك نإو ىتحو ؛يماردلا ءانبلا

 وه جرخملا نأ مغرو ةبعللا يف جارخإلا لخد لب ويرانيسلا ىلع رمألا رصتقي ملو «هنيناوقو
 ال مجنلل ةيمد امإ جرخملا حبصأو تبلقت/ عاضوالا نإف يقيقحلا هبحاصو لمعلا بر

 رضحي مجنلا نأ ديدخجلا لب «هب ادوجوم مجنلا نكي ملول ىتح هتقفاومب الإ ادهشم روصي
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 ضاوع دمحأ نم رثكأ لاثم نم لهو !!يغلي اذامو يقبي اذام لوقي يذلا وهؤ جاتنوملا

 ةفيظوب لمعي نأ ففعتسي مل مث نيمليف مدق يذلا «امام ملكو كلامزلا يف كلذك» جرحت

 ةديدج ةصرف هل يطعي ىتح هجتنم ةمدخ يف نوكت نأ درجمل ثلاث مليف يف جاتنإ دعاسم

 لوقت «ثادحألاب امل ةقالع ال ةينغأ كمليف يف مدقت فيك هنولأسي نيحو «جارخإلا يف

 داسق هلمكأب اليج ملعي كلذب هنأو ؛نينثالا فرعا وأ رمات فرعأ مثيه فرعأ اهتاملك

 ةدساف لعفلاب ةديدجلا لايجألا نآب هسفن نع ضاوع عفاديف ءانتانب اهددرت نيح قالخألا

 !!رثؤت نل يهف ىرخأ ةينغأ نم عنام الف
 ابا اي هيل مداقلا همليف نع ميظعلا ربخلا انيلع نلعي مث نيجرخم يأو كلذ قطنم يأ

 ملعي الو اكينكت ملعي هنإإ دهعملا لخاد انيسلا الايجأ ملعي يذلا ذاتسألا وهو لوقيو هيل

 اهلبقو ابابو امام هركت ابلعي ايكيباور مالكر ةيئاوشع ثيدحلا اذه سيلأ ا!ًركف

 .ايكيبابور لكو كلامزلا

 ٠١١7 ويلوي - ناديملا ةديرج
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 يت م

 نوكأ نأ داكأ وأ نوكأس يننأ تروصت يضاملا عوبسألا يلايل نم ةدوربلا ةديدش ةليل يف
 ليختأو ةراملا نم عراوشلا ولخب عتمتسأ ةسورحملا ةرهاقلا عراوش يف ريست يتلا ةديحولا
 - يف تئجوف ءودهلاو ةئيكسلاب يروعشو يتداعس ةمق يف انأ |ميبو 27 ٠ ةرهاقلا يف ريسأ يننأ

 هسفن ثدحي وهو «سكاعملا هاجتالا يف ريسي ةئيلا بيهم ليوط صخشب دعب نعو مالظلا

 جرخملا سيردإ ىلع مامأ يب اذإف ههاجتا يف قلطنأ نأل لوضفلا ينعفدف لاع توصب

 ةبرجتلا» مامأ لداع مليف جرخأ مث ؟سنزيب الو باحصأت مليف مدق يذلا باشلا

 ىتح ودبيو اباش اجرخم عفدي يذلا ام تبجعتو ءفيصلا اذه يف ضرع يذلا «ةيكرامنادلا
 !بجعلا لطب ببسلا فرع نإ نكلو ؛هسفن ثدحي اليل عراوشلا يف ريسي نأ احجان نآلا

 ؛ةبرجتل ضرعت نيكسم هنكلو ةنازرلا ةياغ يف لازام وه لب هلقع يف بصي مل لجرلاف
 افك طبخي ريسي هتلعج ةيدعس ةيوابميل ةبرجت اهنكلو اعبط ةيكراونادلا ةبرجتلا تسيل يهو

 ىلع يكبسلا عم ايئدبم سيردإ ىلع قفتا نأ دعبف !!نمز رخآ نيلثم :لوقي وهو فك ىلع
 ناك يناشلاو لوألا هيمليف بتاك متخلا رس حماس هبتك يذلاو دعس دمحم مليف جارخإ

 رايتخا يف هقح :لثم اطورش هيلع يلمي دعس نأ دجي هب اذإف مليفلا لطب عم سلجي نأ ايعيبط

 جرخملا قح طوقسو مليفلا جاتنوم يف لخدتلا يف هقحو مليفلا يف هنوكراشي نيذلا نيلثمملا

 ريغصلا مجنلا مامأ اهودشم سيردإ ىلع سلج اعبطو .... و .... و ويرانيسلا رييغت يف
 يل لهق ادرفنم قوقحلا هذه لك جرخمك يل نكي ملاذإ ادحاو الاؤس دعس لأس مث «ريبكلا

 هتيأر مك هسفن ثدحي عراشلا يف راسو بحسنا لعفلابو ءبحسنأ نأ وهو دحاو قح

 حرابمإ نبا يتأي مث موجنلا مجن وهو مامإ لداع عم اًجرخم لغتشأ ىقب سان اي ددريو
 مرتحي جرخملا ناكم كانه دعي مل ؛نمز رخآ نيلثم هللاو لبق نم هب عمسأ مل اب ينبلاطي
 !تيبلا يف سلجي نأ الإ هسفنو هتنهم

 يريس تلمكأو «قلعأ اذاب فرعأ ملو بجعتلا نم ةلاح يف انأو سيردإ ىلع تكرتو
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 رحخآ نيلثمت ددري هتعمس يبجعلو ةنمسلا ديدش صخشب هيلإ رظنأ انأو مدطصأ يب اذإف

 مهرثكأو ًانزو ةيرصملا انيسلا يجرخم لمثأ راجنلا دمحم مامأ يب اذإف هيلإ ترظنف !نمز
 باصأ يذلا حاجنلا ضعب ببسي كسفن ملكت له دمحم اي كلام هتلأس نيحو «لظ ةفخ

 يل ىكحو .نمز رخآ نيلثم ةيناث راجنلا ددر ؟لشفلا ضعب مأ «ناك انأو كبحب» كمليف

 سلج نيحو «ةرم يناث تيكالك» ديدنملا دعس دمحم مليه جارخإ ىلع ايثدبم قفتا هنأ فيك
 هيلعو «هأرق دعس نأ يفكيف ويرانيسلا راجنلا أرقي نأ مجنلا ضفر ويرانيسلا بلطو هعم
 ديدش جرحم راجنلا نأ فيرطلاو بيرغلاو «ويرانيس نودب جارخإلا ىلع نوكيس قافتالاف

 امل ضفري ملو رمق ىفطصمو داؤف دمحم عم لمع دق وهف موجنلا عم ةصاخ ةسالسلا
 لك نم ربكأ مجنلا بلط نأ ىأر ةرملا هذه هنكلو ؛هلويق نيرخآ نيجرخم ىلع بعصي ابلط

 هعقد ام ويرانيسلا ىلع عالطالا نود اليق جرخي نأ مجن هنم بلطي ةرم لوألف ءهل لاتحا
 .نمز رخآ نيلثمت ددري عراوشلا يف ريسي نأل

 اجرخم نيح لك يكبسلا بنتكم ليقتسي امهدعبو راجنلا دمحمو سيردإ ىلع نيب امو

 عراوشلا يف نورشتني :ي نوجرخي مهلكو «نآلا ىتح ضري مل يذلا مجنلا اضرب زوفي هلع

 ةلوطب دعب هنأ نظ يبمللاب ريهشلا دعس دمحم نأ حض خاولا نمف ؛نمز رخآ نيلثمم نوددري

 ةديدش ةنولاب ىلإ لوحت دقف ءايلاح اكيرمأ مكاحو اقباس امور رصيق حبصأ نيمليف
 روهمجلاف «!دج ةديدش ةعقرف هبقعت ديدشلا خافتنالا نأ نآلا ىتح كردي ملو خافتنالا

 ال لولم روهمج وهف .مايألا هذه روهمج ةصاخو بتاج هل نمتؤي ال ايلاع مجنلا عفري يذلا

 كلم ولف ييلاتلاب ؟ىرخأ رييغت ةصرف نم هل لهف مكحلاو ةسايسلا موجن رييغت كلمي

 مه ةيسنلاب نولثمملا حبصأ دقلف «رخأت ام ءاسمو حابص لك نفلا موجن رييغت روهمجلا

 .ليلقب رثكأ وأ ةدحاو ةرم كالهتسالل ديدج هجو موي لك بيلك ويديفلا يبرطمك
 ىلع امنيسلا باوبأ حتق يذلا ةوطسلا بحاصف «ةنسح ةوسأ يدينه دمحم يف لعلو

 هل ةيقيقح ةلالطإ لوأ يف نيدهاشملا بويج نم دصحي نأ عاطتسا هلمكأب ليجل اهيعارصم

 تاهينج ةثالثب رالودلا ناك نيح هينج نويلم 17 ؟ياج حيار ةيليعاسإ) لالخ نم
 ٍيلخادلا عيزوتلا نيزاوم بلق يذلا مجنلا اذه ءدعس دمحم نمز يف اك ةعبسب سيلو

 هسفن وه اذهو «ةريثك نايحأ يف نيدهاشملا بويج سضفنو تارشعلا هتارو نم ىرثأو
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 مليف لوأ شيفألا ىلع عضيل نيصلا يف ديدجلا همليف ريوصتل مويلا أجلي يذلا مجنلا

 روهمجلا نم ةبسن نمضي كلذبو ءروهمجلا لزغل ةلواحم يف نيصلا يف روصي يرصم

 جرخملا هفرع فيرشل ءوجللا ىلإ رطضا هنإ لب ثسذ ريغ وأ ديج منيملا ءءوس اقبسم
 ماع ءارو اماع قفحتأ نأ دعي - هللا همحر - نيدلا يلو ءالعو مامإ لداع ظح ةميمت «يوقلا

 لجف ايناير لاق ول هنأ يدينه روصت نيحف ؛ةفلألا نوكي نأ يف مسوم ءارو (سومو

 هل فيضيس رعشلا عرز نأ روصت نيحو روهمجلا هناخ طقف ائطخم ناك هروهمج كحضيس

 لك يف لخدتي أدبو هتيوفع يف تسيل هتيرقبع روصت نيحو .روهمجلا هناخخ دقف ائطخم ناك

 ةنايخ تناك نإو هروهمجلا هنأخ جارخإلاب يرخأو فيلأتلاب ةرم مليفلا يف ةريبكو ةريغص
 بحلاو دولا نم اديصر كلمي لازام هنأل ىمظع ةنايخ تسيل نآلا ىتح يدينمل روهمجلا

 ال وأ اهمهفي ال يتلا ةلكشملاو .لاح لك ىلع ةنايخ ابنأ الإ دعس اهكلمي ال يتلا ةرشعلاو

 ناج نم وأ اهلل ةمجن نم يلاعتلا لبقي دق روهمجلا نأ نمزلا اذه وكحضم اهكردي
 نوكي نأ ادبأ رفغي ال هنكلو ءيمهف نيسح ليقتلا داولا ةماسو هل لوأ ىتف وأ رميرب

 عنص نمف نايدموكلا امأ قلاخلا عنص نمم لامجلاف ؛هريغ ىلع وأ هيلع ايلاعتم اًكحضم

 ريسي اجرخت تدجوو عراشب تررم املك كلذ مغرو هب بساحي وهف يلاتلابو ءروهمجلا

 يكبسلا بتكم نم اوت جراخ هنإ فرعاف نمز رخآ نيلثمم :لوقيو فكب افك برضي وهو
 .ينفلا جاتنإلل

 ٠١١ 5 رياني - ناديملا ةديرج
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 : حرفو صنوربث نيب

 عيطتسأ ال ةرملا هذه نكلو هذختا رارق نع ةلودلا يف الوئسم ييحأ نأ عيطتسأ ام اليلق

 يتلا ةلوفطلاو ةمومألا سلجم سيئر .باطخ ةريشم ةروتكدلل ةراح ةيحت نلعأ نأ الإ

 ءالؤه رومأ ءايلوأو قيرفلا ريدمو يبيب يرف لافطألا قيرف دض ةباينلل اغالب تمدق
 مهنس عم بسانتت ال ةروصب ءانغلاو صقرلل مهعفدو مهتلوفط لالغتسا ةءاسإل لافطألا

 تمدقت دق ةروتكدلا ةديسلا تناك نإو ئش ىلإ يهتني نل غالبلا اذه نأ نظأ تنك نإو

 نعو ينع اذاف تايئاضفلا ىدحإ ىلع عاذي جمانرب يف لافطألا تأر نأ دعب غالبلا اذهب

 يف رابكلا مهعمو مهريغو لافطألا ءالؤه ةدهاشم ىلإ رثاعلا مهظح مهقوسيس نمن يريغ
 وهف يناثلا امأ ثيغلا لوأ وهو ايلاح ضرعي يذلا «؟صنو ربشا وه لوألاف ؛ةيئازنيس مالفأ

 «ةباقرلا سيئر تباث روكدم روتكدلا جاردأ يفو ىحضألا ديع يف ضرعيسو «حرف» مساب

 .لافطأ اهلاطبأو اهيلع ةقفاوملا تمت تاهويرانيس ةسخ نم رثكأ كانه

 رود اذهف ؛مالفألا هذه دض رصم لافطأو ةلوفط فرش نع ةعفادملا رود صمقتأ نلو

 مامأ تفقوت ينكلو كلذ يف قحلا امل يتلا تاسسؤملا لكو باطخ ةريشم ةروتكدلا

 لداع .د هجرخمل لوألا لمعلا صنو ربش لوألا مليفلا نأ ءوهو امامت رخآ ببسل نيمليفلا

 نق هيلت يتلا لايجألا ملعي هنأ ضرتفملا نم يذلا |منيسلل يلاعلا دهعملا ين ذاتسألا ىيحي

 يل ليق يذلا ديرف مركأ هجرخمل لوألا لمعلا اضيأ وهف حرف مليف وهو يناثلا امأ ؛جارخخإلا

 |مهيجرخمل لوألا لمعلا امهنأ يف طقف ناقفتي ال ناليفلاو يضاملا ماعلا هتعفد لئاوأ نم هنإ

 اضيأ ناقفتي الو نيزيمتم انوكي نأ ضرتفملا نم ثيدحلا جيرخلاو ذاتسألا نينثالا نأو

 وه امههيف مليف لك جتنم نإ اضيأ لب ..لافطألا قتاع ىلع عفت نيلمعلا ةلوطب نأ يف طقف

 جاتنإ يناثلاو «اضيأ لوأ لمع» يداها دبع عفان ةصقو جاتنإ لوألاف «ةصقلا بحاص

 تاقفنلل اريفوت ةباتكلل نالجرلا أحل له فرعأ نأ عيطتسأ الو .نيدلا رصن دمحم ةصقو
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 ؟ةباتكلا يف اهتبهوم ىرن نأ لجأ نم جاتنإلل آجل امهنإ مأ
 ةينف ةثراك امهنأ نيمليفلا نيب ةكرتشملا ةريخألا ةفصلاف |مهفده ناك ايأ مومعلا يلعو

 يف ترهظ يتلا تالواقملا مالفأف .تالواقملا مالفأ نم ربكأ ةسكو نع نلعت سيياقملا لكب

 الو (نيسلا دهعم يف اذاتسأ اهيجرخم نم دحأ نكي مل يضاملا نرقلا نم تايئيعبسلا فصتنم

 مهيلع قلطن نم وأ «ينفلا طسولا ىلع نيلفطتم اهعانص ناك لب «هتعفد لوأ مهدحأ ناك

 الاجم اودجي مل نمم ةداع اوناك املاطبأو ءاركذ نآلا ممل دجت الو «ةبوبس باحصأ رصعلا ةغلب

 ريشا مليف لاطبأ عم ام دح يلإ قفتي ام وهو «مارتحالا نم ردقب عتمتت ىرخأ مالفأ يف

 ارذع دجأ نأ عيطتسأ ال نكلو «كولمملا نيسحو راصتناو لاريمو سمش لثم «فصنو

 و موك ةقباسلا ةينفلا ينسح نسح مالفأ لك نإ «مليفلا اذه يف هكارتشال ينسح نسحل
 الو لاملا الو ةرهشلا هصقنت ال وهف هبيسب مكاحي نأ قحتسي لمع هنإ «رخآ موك مليفلا اذه

 !!انبيذعت نمدأو دلجلا نمدأ ناك اذإ الإ .هسفنب كلذ لعفي ملف «لمعلا

 فقي لثمت يماك نسح وهف «ينسح نسح نم الدب رخآ (نسحا دجن «حرف» مليف ينو
 نأ يأ ةينغأ يف ةلاصأ لبق نم كراش يذلا نوراه دمحأ ليدوملاو نيدلا زع يم راوج ىلإ

 .ةهدك شاليبال ةجاح فلكت مليفلا

 مليف يف همسا يشفرعم قيرف وأ صنو ربش مليف يف يبيب يسايس قيرف ءاوس لافطألا امأ ٠

 ىلإ برقأ مهف «ةلوفطلاب امل ةقالع ال تافصاومو لظ لقثب نوزيمتي لافطأ مهف «حرفا)

 يننأ الإ يضاملا لالطأ ىلع ءاكبلا ةاوه نم تسل تنك نإو «لافطألا ىلإ مهنم طيخاسملا

 توصلاب خرصأو يدجو رونأ ةربقم ىلع مطلأو يكبأل فقأ نأ ةرطضم ةلاحلا هذه يف

 يف اهنكلو لثمتو دلقتو هركتو بحتو ينغتو صقرت تناك دقف «زوريف باب ىلع نايحلا
 نأ عيطتست الو ةءارب مهب ال ؛رابك الو لافطأ ال مهف ءالؤه امأ ؛ةلفط تناك ةياهنلا

 انحبصأ اننأ اوروصت نيذلا رابكلا ىلع يبتع اعبطو «ءيش يأ ءيش مه «نوجملاب مهفصت

 لك نظيل سورحم رصن اهب انالتبا يتلا «نيف ابابا ةينغأ حاجن دعب لافطألا ةضوم نمز يف
 .ارينويلم هولعجي نأ مهنأش نم لايع ةيوش نأ رماغم

 اهل دقنلاب ىدصتأ وأ !مهيكحأ نأ يف ةديدش ةبوعص دجأ حرف مليفو فصنو ربش مليف

 ةجاح نامليف امهق «ةتحب ةينف ةيواز نم نكلو «عفرت ةيواز نم الو ةيقالخأ ةيواز نم سيل
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 له ةدهاشملا دعب لاؤس ىلع حرطيو ءامهدهاشأ نأ اضيأ رثاعلا يظح ينقاس هدك شالبب

 سيل امههضرعب ةباقرلا حمست نأ وجرأ تبجأف «ال مأ مالفألا هذه ضرعب ةباقرلا حمست

 |مهتع روهمجلا فارصنا مث .مالفألا هذه ضرع وه ايهيجتنمل تاقع ربكأ نأ ىوس ءيشل

 ةيواخ ضرع رود يف ايلاح ضرعي يذلاو لوألا مليفلا ىف ؛دآلا ىتح ققحت ام لعفلاب وهو

 ؛يل ناك املثم هللا هلف ةدهاشملل رثاعلا هظح هقوسي يذلا دهاشملا امأ ءامنيسلا لامع نم الإ

 اودهاشي نأ مهنم بلطيو خيرملل ءاضفلا تابكرم هيف دعصت نمز يف رصم لافطأ كلذك

 ؟حرفو صنو ربشا

 .ريدقلا يلعلا هللا ىوس اضيأ مهل سيل ءالؤهف

 7٠١ 5 رياني - ناديملا ةديرج :



 امكيسلا بحب

 ٠٠١7 ديدجلا ماعلا مالحأ

 نيحو ٠٠١: 5 ماع ةيادبو 7٠١7 ماع ءاهتنا نلعتل راونألا تأفطناو سارجألا تقد

 تيدانف «رارحأ ..دفو ..ناديم ..ةيروهمج رابخأ مارهأ فحصلا عئاب ىدان راهنلا علط

 ديدتلا ماعلا رابخأ لوأ فرعأل ةعرسم هيلع

 لك نم مكل اهصخلأ يذلا ديدجلا ماعلل نفلا رابخأ ةلمج يه هذه تناكو «ةراشب يهف

 :فحصلا

 هريوصت أدبي مليف ةلوطب يف يدينه دمحمو سددهملا داؤف كراشي مامإ لداع -
 .ةفرع فيرش جارخإو دماح ديحو ةصق لبقملا عوبسألا

 ةلبعو يكز ىنمو كرت نانح ةلوطبلا اهكراشت مليف يف ليثمتلل ةمامح نتاف ةدوع -

 .باهولا دبع يحتفو لماك
 يناه جارخإ نم مليف يف اقسلا دمحأو زيزعلا دبع دومحمو يكز دمحأ عاتجا اريخخأ -

 .يضاملا ماعلا ىنإيللا رهس امدق نيذللا يئانثلا بيبح رمات ةصق نع ةفيلخ

 نل هنأ فيضيو ظوفحم بيجن ةصق نع ديدجلا همليف نأ نلعي نيهاش فسوي -
 .نمحر لا دبع ظوفحم ملقب ةأجافم ويرانيسلا نوكيس لب ويرانيسلا هل بتكي

 نلعي ةيواملا ىلإ دوعصلاو 217 مقر لزنملا بحاص ..جارخإلل خيشلا لامك ةدوع 7

 نم ةعومجمو يمهف نيسحو يربص دنهو ارشي ةلوطب مليف يف جارخإلل ةدوعلاب هتداعس
 .ةديدجلا هوجولا

 ةبرجت يف مداقلا رهشلا لئاوأ هريوصت أدبي مليف ةباتك نم يهتني ديسلا دبع دواد -
 .ناخ دمحم اهجارخإ يف هكراشي ةيرصملا انيسلل ةديدج

 يلاوح ريوصت يرجي ثيح ريبكلا طاشنلا نم ةلاح يف ةيئانيسلا تاهويدتسالا -

 .ماعلا ةيابخ عم ١/ ىلإ لصت دق اليف ؛٠
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 عوجنو ىرق يف ةفاقثلا روصق لك ليوحت نلعي (ءامسأ ديدحت نودب) ةفاقثلا ريزو -
 لعجيس امن تاهينج ةعبرأ اهيف ةركذتلا نمث «يئانيس ضرع رود ىلإ ةسورحملا رصم
 دراوم يف ةدايز لثميو يئانيس مليف يأ ةينازيم ىلع ديزيو يطغي رصم يف يلخادلا ضرعلا

 .تاهينلا نييالم ىلإ لصت ةفاقثلا ةرازو

 ارسي لضفأ يرصم مليف ةعانص لجأ نم مهروجأ ضيفخت نونلعي (نيسلا موجن -
 نوكراشي دعس دمحمو مامإ لداعو اقسلاو يدينهو يكز دمحأو نيهاش ماهلِإو يولع ليلو
 ىف : - 2 .نالعإلا اذه يف

 جاتنإل هينج نييالم ةرشع غلبم دصري (ءامسأ ديدحت نودب) |نيسلا زاهج سيئر -
 ددع كانهو «ويرانيسلاو ريوصتلاو جارخإلا ةبعش يف !نيسلا دهعم لئاوأ جارخإ نم مالفأ

 يتلا اهتاركذم ةباتكل ديبع ةليبن غرفتو هدبع يفيف لاز تعا لثم ةينفلا رابخألا نم رخآ

 نيسح مادص طوقس دعب ةسايسلا نع اهتبوت ةبغر نالعإو يدنجلا ةيدان اهيف اهكراشت
 .رابخألا نم ىرخأ ةعونتم ةعومجمو نفلل اهغرفتو

 مكل دروأ يتلا رابخألا هذه تارقف ءابتاذ فحصلا يف نويزفيلتلا تاحفص يف امأ

 :اهمهأ

 (ءامسأ ديدحت نودب) نويزفيلتلا ةسيئرو مالعإلا ريزو ريبك يفحص رمتؤم يف -
 نع ءانغتسالا لثم لعفلاب اهذيقنت ادب دقو ديدجلا ماعلا ةيادب عم ةماه تارارق ةدع نانلعي

 ةرازو لقنو «ءيرصملا نويزفيلتلا يف طبرلا ةرقف ءاغلإو نؤيزفيلتلا تاعيذم نم /ا

 ءافتكالاو ربوتكأ نم سداسلا ىلإ مريبسام ىنبم نسم نيفظوملا لكو مالعإلا
 لمجأ نم ةقطنملا هذه يف ليئلا شيئروكو ةرهاقلا لعج ام ىنبملا اذه يف تاهويدتسالاب

 ١ .ةسورحملا نكامأ

 لثمت يتلا تاونقلاو جماربلا نم ديدعلا ءاغلإ هحيرصت يف مالعإلا ريزو فاضأ دقو

 تاونق يف لمعلا زيكرتو اهريغو ريونتلا ةطخ لثم لئاط الب ةلودلا ةينازيم ىلع ائبع
 . «ملاعلا ءاضف يف ةسفانم لعفلاب نوكتو رصم مسا لمحب ةريدج نوكت ىتح ةدودحم

 .نويزفيلتلا يف ةعبارلا ةجردلا ىتح براقألا نييعت ءاغلإ كلذكو

 نم نلعأو (ءاسأ ديدحت نودب) نويزفيلتلا عاطق سيئر يفحصلا رمتؤملا رضح دقو
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 نكلو ةعاسلا نويزفيلتلا تالسلسم ةبساحت متت نل دحأ نم تاهيجوت نودبو هبناج
 سيئر فاضأو «تاقلح رشع نويزفيلتلا تالسلسم بلغأ تحبصأ يلاتلابو «ةميقلاب

 نيمليف رهش لك جتتيس هنكلو ةيئانيس مالفأ جاتنإ نع هتبوت نلعي نويزفيلتلا نأ عاطقلا

 ةديدجلا هوجولا نم ةعومجم ةلوطبو «(نيسلا دهعم يجيرخ بابش جارخإ نم نينويزفيلت

 .ايجراخ اهقيوست متو رهشلا اذه مالفأ ريوصت لعفلاب أدب دقو موجنلا رابك عم

 ةداعسلاو ةشهدلا نإف يفحصلا رمتؤملا رضح نم ىدل تالؤاستلا نم ريثك مغرو

 .روضحلا نادوست اتناك

 .ةيريخلا لامعألل هغرفتو ينويزفيلتلا ميدقتلا مالع قراط لازتعا -

 !ةريزجلل اناتور نم ناحرس ةلاه لاقتنا -

 .راكفأو جمارب نم اهيدل ام لضفأ اهيف مدقت ةدحاو ةانقب يفتكت ميرد -

 .اهدلجو اهمسا ريغت روحملا ةانق -

 ةيادب ينفلا رصم خيرات نع تالسلسم ةدع ةباتك نم ىهتنا نمحر لا دبع ظوفحم -

 نويزفيلتلا يجرخم نم ددع اهجارحإ يف كراشي ؛ظفاح ميل ا دبعب َءاهتنأاو شيورد ديسب

 رحبلا ناميإ ةلوطب ةقلح لوأ ريوصت لعفلاب أدب دقو فلتخم لثمم ةقلح لك ةلوطبب موقيو
 .حلاص تحدمو شيورد

 .ولحلا دمحمو حلاص تحدم نيب رخآو راجحلا يلعو رينم دمحم نيب عمجي وتيود -

 .كولوينلا نم مهأ ءانغلا نأ نلعت ماغنأ -

 يملح عم نواعتي ةلفح لمعاحو ةرفاسم ينإ ةينغأ بحاص 111 قيرف -
 لقأب نيديجملا نيبرطملا راغصل نيحلتلا يف زيكرتلاو تاحيرصتلا رجه ةبسانملا هذهب ركب
 .راعسألا

 بلغأ يضاملا ماعلا يف تركتحا يتلاو ءاناتور ةكرش بحاص لالط نب ديلولا -

 ورمع نلعأ اذهلو مهضعب عم هموجن نواعت ةرورض ررقي ؛ةيلايخ راعسأب ءانغلا موجن
 ريبك ددع لازتعاو رهاسلا مظاك ناحلأ نم طيرش ميدقت يف داؤف دمحم عم هكارتشا بايد

 .ةيئاتغلا تاوصألا نم



 امتيسلا بحب

 ةعومجم ميدقت يف يضار فافع عم نواعتي ريهشلا تاينغألا جتتم سورحم رصن -

 .اريبك اينف اثدح نوكتس اهنأ نلعيو لافطألا تاينغأ نم

 حامسو قوراف يم لشثم اربوألا بابش نم ةينغألا ءامس يف ةديدج ءارسأ روهظ -

 اريبك اددع جتني نويزفيلتلاو نهيناغأ ءارش ىلع روهمجلا تفابتو نسح اشرو ليعامسإ
 رابخألا نِم رخآ ددع كاتهو .ةلئاه ةيدام تايناكمإب تاوصألا هذ بيلك ويديفلا نم
 .ةقرفتملا

 ,ةتسورحملا رصم يف نِفلا لاوحأ ىلع نانئمطالاو فحصلا ةءارق نم تيهتنا نأ دعبو

 برشل يمدق كرحأ تقلطنا اريثك ايفحص المع يمامأ نأب يساسحإو وهزلاب يروعشو
 ام تأرق يننأ فشتكأل ريرسلا ىلع نم طقسأ يب اذإف «لمعلا ىلع يتنيعي ةوهق ناجنف

 وبلا ةدورب ببسب مالحأ ثاغضأ درجم تناك اهنأو مئانلا ىري |يف تيأر ام تيأرو تأرق

 !!ينع ءاطغلا طوقسو

 ٠٠١ ؛ رياثي - ناذيملا ةديرج



 صقان راصتنا ارحب عياص» 0#

 دق ارحب عياص) مليف نم ةذوخأملا ةينغألا تضرع يتلا تايئاضفلا نأ فرتعأ

 لك «ةصقارلا ةيراعلا داسجألا مث ةئيدحلا ةايحلا لباوت لك يوحت ةينغأ يهف «ينتعدخ

 ةيسايقلا تافصاوملاب عونصم هنأ اقبسم ف رعأ مليف ةدهاشم بيمذأ نأ ىلإ ينعفد كلذ

 ينكلو ,فقوتلا وأ ةشهدلل تافصاوم ةيأ اهعم لمحت ال يتلاو ايلاح ةيرصملا (نيسلل

 اليلو اراهن ةيردنكسإلا روصتل اريماكلا اهيف تراد يتلاو ىلوألا ةظحللا ذنم يننأ فرتعأ

 نمآ مل ينكلو مليفلا اذه يف افلتخم ائيش كانه نأ ترعش «ةفلتخم نيعب رغثلا ىرأل رودتو

 يذلا ام فرعأل ترظتناو ,دهاشملا عدخت ةشاشلا لع ةروص نم مكف ءاريثك يسفن

 قحاو ةثالثلاو ,بجر ىلع جرخملاو لضف لالب ويرانيسلا بتاك عم يملح دمحأ همدقيس

 «لكاشم وديم» نمف ؛قالطإلا ىلع ةفيطل نكت مل ةدهاشمك يعم ةريخألا مهيراجت لاقي
 مث بجر يلعل ؛ءارمحلا ةدنجألا» ىلإ الوصو لالبل «ذيملت اشابلا» ىلإ يملح دمحأل
 .ريخاب ئبنت ال اهلك تايئاضفلا اهعيذت يتلا ةينغألا

 اهتاطابحاو اهتبوعصو ةايحلا ىلع لياحتي باش ةصق يكحي يذلا مليفلا ثادحأ نكلو
 نوريغي مهو هدلاو عم اًحيرس اًعئاب حابصلا ف لمعي وهف «لئاسولا لكب قزرلا قيضو

 اي نول لك يلع» لاقي او ةيسنج تالجم ةرمو ةينيد طئارش ةرمف قوسلا بسح مهتعاضب
 نيب امو «حارفألا ءايحإو سئارعلا فزل هئاقدصأ عم ةقرف يف لمعي ليللا يف مث «ةتسطاب

 لطبلا بحيف هرملا عقاولا اذه عم بابشلا شياعتيو فقوتت الو ةايحلا ريست ليللاو زاهنلا
 ريكفتلا ىتح وأ هبحلل ةصرف هذهك ةايح لظ يف له دهاشمك لءاستت امبرو هلذخت ةاتف

 «هتبيبح تيب تحت ينغي انيزح فقوتي ال لطبلاف «معنب لاؤسلا اذه نع مليفلا بيجو ؛هيف

 ءرسكني الو ضرمي وأ يوزني الو يضاملا يف لعفي باهولا دبع وأ ميلحلا دبع ناك امك

 تيبو جاوز يف لمأ الب «زيزعلا دبع نيمساي» ىرخأ بحيل دوعي مث ةظحل نزحي هنكلو

 .ةياهنلا دهشم يف اهجوزتي كلذ مغر هنكلو ءامهعمجي
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 أم ىوزتا قباس ليج دض رم عقاو عم شياعتلا عيطتسي ليج راصتنا ؟رحب عياصف»

 ثالثلا تايصخشلا لمش ول ىنمتأ تنك صوقنم راصتنا هنكلو ءاتيم وأ ايح روبقلا نيب
 رعاشلا ينغملا دبع دومحم هقيدصو يملح دمحأ مهو ليجلا اذه لثمت يتلا ةيسيئرلا

 دهاشملاف ءوكير اريخأ مث ءروهشم رخآ رعاشل سخب نمشب هراعشأ عيبي يذلا نوحطملا

 نأ يستورد ايحالاو ةيسكا) لاو بالاو مالا لهي رملج يحب ليصافت لك الع فرتت

 ال يتلا ةيرصملا انيسلا ةفآ اهنكلو ء(ميظع اليف ناكل لعف ولو هئاقدصأ نع ابل يكحي

 نم ديدعلل عستي ةايحلا حرسم امنيب لطبلا وهو دحاو صخش نع ىكحت نأ الإ عيطتست
 .لاطبألا

 بتار دمحأ طبحملا ةفسلفلا ذاتسأ ةيصخش لباقم يف ةثالثلا بابشلا تايصخش فقتو

 هيف لواحي دحاو دهشم يف ليلخ داؤف ةيصخش مث «روبقلا طسو شيعيل ةنيدملا كرت يذلا

 هنكلو رابكلاك طبحم اضيأ بابشلاف ؛ريخأ دص طئاح مههأكو بابشلا دجت «راحتنالا

 نطب يف ول ىتح شيعلا ةمقل نع ثحبلاو بصنلاو كحسفلاب نمزلا ىلع لياحتم
 .توحلا

 ام ةيلبلا رش نأ :ةمكحب ريست يتلا ةيرصملا ةايح ا سيياقمب ايديموك «رحب عياص» مليف

 دمحأف ءادحاو الطب الإ لمتحت نأ عيطتست ال يتلا ةيرصملا انيسلا سيياقمب ريستو «كحضي

 ىنمتأ تنك مكف مليفلا اذه ةلكشم يه كلتو ءادحاو ادهشم ةشاشلا نع بغي مل يملح

 ويرانيسلا بتاك الو باغ وهال نكلو ؛ءيش يأ نيرخآلا نع فرعنل اليلق باغول
 رودلا اذه يف زيزعلا دبع نيمساي فقت يملح دمحأ لباقم يفو «جرخملا وأ كلذب حمس

 لمجأ لب ؛لمجأ نم ارود تمدق دقف .ليقثلا رايعلا نم ةلثمت اهنأ توص ىلعأب خرصتل
 ءادألا نم ةيلاع ةبترم يف اهعضي نأ بجر ىلع عاطتسا دقف ءايلاح ةحاتملا ةيئاسنلا راودألا

 دهاشن لو .باجحلا يدترت مليفلا لاوط تناك دقف «سبالم وأ لكش ىلع دمتعي مل يذلا

 نيمساي ءاهسأر ىلع نم باجحلا طقس نيح ةداجإب هذيفنت مت دحاو دهشم يف الإ اهرعش

 .زئاوجلا نم اريثكو ادحاو اليف سيلو امالفأ قحت قحتست (رحب عياصا دعب زيزعلا دبع

 ةريبك ةصرف كانه نكت ملف يملح دمحأل عونصم مليفلا نأ ىلإ ترشأو قبس امك نألو

 ليمج لثم وهف بتار دمحأ امأ ءانيأر ام رثكأ امههنم ىرن يكل وكير وأ ينغملا دبع دومحمل
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 .روبقلا نيب ناك ول ىتح هحلاصل رود يأ لوحي نأ عيطتسي

 __ ._ ومهم  .سكعلا سيلو رودلل ةفاضإ ديكأتلاب دمحأ ةيريخو رصن داعس -

 هنأل يئامنيسلا هلمع ةيادب يف مليفلا اذه بتك هنأ دقتعأ ويرانيسلا بتاك لضف لالب -
 فرع نأ دعب رييغتلا ضعبل رطضا هنكلو «ةنهملا تابلطتم ابتدسفأ دق نكت مل ةراكب لمحي

 .ءوس نوناق وهو لاطبألاو قوسيلا نوناق

 0 . >  .مليفلا اذه

 لمحت ةايحل ةليمج ةروصو ةبذع اريماك ريوصتلا اريدم قيفش دمحمو يرسي ماشه -

 .ةليمج اهالعجي نأ اعاطتسا حبقلا نم اريثك

 ىنمتأ الو ىلوألا ةرملل اهارن اننأكو ةيردنكسإلا ىرن انلعج مليفلا جرخم بجر ىلع -

 يف اهزتخي مث اهلزغيو «ةايحلا ةماتق عم ايديموكلا جسني نأ عاطتساو «ةريخألا نوكت نأ
 ريغ نيخست ةلاح الإ انوكي مل نيقباسلا هيمليف نإ :هلالخ نم انل لوقيل «رحب عياص» مليف

 .«رحب عياص» همسأ افده اهيف زرحي نأ عاطتسا ةارابمل ةقفوم

 ةرابع نجهتست تاقيلعت تناكو مليفلا مسا ىلع قيلعت نم رثكأ تأرق :ةظوحلم

 نورظني الفأ «هناونع نم الإ باوجلا نوأرقي ال نيذلا ءالؤه ىلع بجعتأو ؛رحب عياص١

 نخدتو جنرطشلا بعلتو يهاقملا ىلع سلجتو انعراوش يف ريست يتلا هوجولا فالآ ىلإ

 انعاسأ يذؤت تناك ول ىتح ةلاحلل ةبسانملا ةرابعلا يه ارحب عياص» نأ اوفرعيل ةشيشلا

 !!ربو رحب عياص نيب ام نآلا بابشلا بلغأف «ةبذاكلا ةفهرملا

 5٠ 4 َرياريف < ناديملا ةديرج
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 .. (نيملتلا اشابلا»

 قيرطلا تلض ةركف
 قحتسي ءيش ةيرصملا (نيسلاك اينفو ايركف ةريقف نيس يف ديدج ويرانيس بتاك دلوم نإ

 ببس ناك اذه نأ نظأو «راكتبالا حمالم لمحي بتاكلا !ذه ناك اذإ ةصاخو هب ءافتحالا

 م وهف اوت يج يك يف ةيمارح» همالفأ لوأ يفلضف لالب ويرانيسلا بتاكبريبكلا ءافتحالا .
 مليف يناث عمو ؛ةطيسب تناك ول ىتح ةجزاط حمالم لمحي ناك هنكلو ايرقبع |مليف نكي

 دبع ميرك لوألا هةمليف لطب سفن هتلوطبب موقي يذيبلاو «ذيملت اشابلا» بتاكلا سفتل
 ةركف مامأ اننأ دجن ءناسحإ لئاو يناثلاو لوألا ءزجلا يبمللا جرخم جارخإ نمو زيزعلا

 نمف تاجللاعم ةدعي حلصي مليف ةعانصب حمست اهنكلو ةيرقبع عبطلاب تسيل ةفيطل

 .ايعامتجا ىتح وأ ايديموك وأ ايسنامور وأ ايسيلوب نوكي نأ نكمملا
 راشتنا ببس مهنأ سيلوبلا نظي «ةصاخ ةعماج يف بابش ةعومجم نع يكحي وهف

 فشتكي نأ عيطتسي ىتح اهب بلاطك راغصلا طابضلا دحأ عرز متيف ءابب تاردخملا

 نأ رعشيو ةعومجملا تايتف.ىدحإ مارغ يف عقي طباضلا نكلو «تاردخملا هذه ردصم

 متت ةجيتن ىلإ لصي ال نيحو مهعم فطاعتيف مهفورظ اياحض نيمهنملا ةبلطلا ءالؤه
 وه لايعألا لجر اهبحاصو ةعماتللا ةرادإ نأ فشتكت ةياهنلا يف نكلو ةمهملا نع هتيحنت

 دارفأ ىلع ضبقلا ةبلطلا ةدعاسمب باشلا طباضلا عيطتسيو ؛تاردخملا هذه ردصم

 ,نم جرختو رورسلاو ةحارلاب دهاشمك رعشتف «يبمبلا نوللا ىلإ ةايحلا لوحتتو ةباصعلا
 يذلا يأ هغامدل يرتشملا دهاشملا ةيعون نم تنك اذإ اذه ءايستبم وأ اكحاض ضرعلا راد

 ةكحامفلا تاهيفإلا ةعومجمب يفتكتسف مليفلا ءاهتنا دعب قئاقدل ولو ركفي نأ ديري ال

 كبذج ىلع هتردقو زيزعلا دبع ميزك لظ ةفخب يفتكتسو يفطل دمحمو يتسح نسحل

 .لداع ةداغ ةدئاعلا لامحو

 يف نيلماعلا نم ريثك هبحي ال يذلا بعتملا جعزملا دهاشملا ةيعون نم تنك نإ نكلو
 ءاوضأ ءاضت نأ لبقو «ةرشابم كمامأ زفقتسف نهنم ةدحاو انأو ةيرصملا انيسلا ةعانص
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 يز بابش ىلإ ةأجف نوعئاضلا بابشلا ءالؤه لوحت اذامل :ةلئسأ ةعومجم ضرعلا ةلاص

 ةعماجلا ترمتسا فيكو ؛نيبغاشملا ةسردم ةلاح يف اوناك نأ دعب ءايوسأو نيقوفتم لفلا

 اهنإ لوقت ةحول مليفلا عنص بتك ول ىتح اهبحاص ىلع شضبقلا ةحيضف دعب ةصاخلا
 !؟يلاعلا ميلعتلا ةرازو فارشإ تحت تلقتنا

 نونج نج اذامل :لوقتو ةلئسألا يف رثكأ صوغتسف ةلاذر رثكأ ادهاشم نوكت دقو

 طباضلا نأ ملع نيح تاردخملا ةحفاكم ةدحو سيئر رودب ماق يذلا ينسح نسح

 نابيخ هركاف تنك انأ دوسا ربخ اي خرصي حارو «هتعفد ىلع لوألا ناك ةمهملل هراتخا

 .جرختلا دعب طباضلا ةيرقبع ىلع ليلد ةطرشلا ةيلك يف ةبينْملا نأكو

 ءارو يرجت ةنيدب ةديسل ةيرصملا (نيسلا يف تارملا تارشع رركتم دهشم كقياضي دقو
 لقث كب لصي دق لب كحضتس كنأ ضورفملاو «عنمتي وهو هباصتغا لواحت اهنأكو لطبلا

 روصتي ىرخأ ةاتف ةليمجلا ةلطبلا لباقم يف نوكي نأ دب ال له :لءاستت نأ دهاشمك لظلا

 نأ بيرغلاو .كحسضنل افيفخ اهمد طقف نوكيو دحأ اهبحي الو ةحيبق اهنأ مليفلا عانص

 كانه نوكت يكل رودلا اذبب اهوعنقأ مهنكلو ةحيبق تسيل رودلا اذبب تماق يتلا دمحأ اهم

 .صالخو ةدينس

 تاكحضلا ضعب كيلع دسفت ةياهنلا ةظحل ذنم كلتع ىلإ زفقت ةلئسألا نم تارشع

 .ةركاذلا يف دهشم وأ ةركف ىقبت الف ةليلق قئاقد دعب تبرست اهبنأ فشتكت يتلا

 ةببحم ةيئاقلتو «هيلإ نيعلا بذج ىلع ةيدارإ ال ةردق هيدل مليفلا لطب «زيزعلا دبع ميرك
 .مهيف هقلخ هللا ببحي نأ مل تعد مهمأ نإ مهنع لوقن نيذلا صاخشألا ءالؤبب ينركذت

 .تالاح ثالثلا نيب قرف الو تداع مث تباغ مث ترهظ «لداع ةداغ

 - يف ترعش ينكلو ءاهيف ىرابي ال ةيئاقلتب عتمتي ناك ةقباسلا هراودأ لك يف ءيفطل دمحم
 نأل هساقم ىلع سيل هنأ مهملاف «هنم رغصأ |مبر وأ ربكأ رودلا نأكو لثمي هنأ مليفلا اذه

 ١ .هقلقي ناك ام ائيش كانه

 كرود دودح يف تدجأ كنإ تلقل شيفأ لك ىلع كدهاشأ ملول «ينسح نسسح

 .كدوجو ريغ يف سفنتي يكل ةصرف دهاشملل يطعت ال كنكلو
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 ناك امهم لجر يأ نع ةثحابلا ةدينسلا رود نيقحتست كنأ كعنقأ يذلا نم .دمحأ اهم

 ؟ينسح نسح ناك ول ىتح

 اهفشتكا ول تاموقم كلتمت اهنكلو ةبارغلا نم ليلق هب مسأو ديدج هجو ءاله ىنم

 | .اليمج امبر ائيش اهنم عنصي نأ عيطتسي رهام عناص
 نوناقب لمعي هنكلو ركذت ىتح وأ حدتمت ةمصب كرتي مل مليفلا جرم .ناسحإ لئاو

 .ىسنأو كحضلا نم رتك نوناق هنظأو قوسلا

 7٠٠ ؟رياريف - ناديملا ةديرج

 ية 121212121202 ااا ادا

 اهي يي



 امتيسلا بحب

 .. وميتنأو وميك
 لالح تيملا يف برضلا

 كلذ يف نوكي دقو يفاملا عوبسألا ةباتكلا نع عانتمالا ىلإ مليف ةدهاشم ينتعفد

 نم ًالدب ةباتكلل ربكأ ةحاسم اودجو نيذلا ءالمزللو ينم حارتسا يذلا ئراقلل ةعفنم
 ببس امأ ..«وميتنأو وميك» مليفل ةديحولا ةدئافلا يه هذه نأ دقتعأو .مهل يتمحازم

 له :يسفن ىلع هحرطأ ًالاؤسو مليفلا ةدهاشم دعب ينباتنا ًايلخاد ًاعارص ناكف عانتمالا
 ةديدش نآلا ىتح هتاداريإ مليفلاف ..مارح تيملا يف برضلا نأ مأ مليفلا اذه نع بتكأ

 ديلا عباصأ ىلع دودحم هدعالإ اهداتري ال هضرعت يتلا ضرعلا رود داكت لب لازهلا

 مالفألا نم ًاريثك هلبق نم تزواجت اك ؛مدقت وأ رخؤت نل هنع يتباتكف يلاتلابو «ةدحاولا
 نع طقف بتكن له :ًالاؤس يسفن ىلع حرطأل تدع نكلو ..فقوتلا قحتست ال يتلا
 نود ةهفاتلا وأ ةحيبقلا مالفألا كرتنو صن صنلا ىتح وأ ةليمجلا وأ ةميظعلا مالفألا

 نأ تركذت يننأ الول يأرلا اذهل ملستسأ نأ تدكو :لهاجت نم اهيفكي ام كلذ يفو قيلعت

 ىدحإل ةيقيسوم ةيفلخ عم ظفاح ميلح ادبع ةروص ىلع زكري مليفلا يف ًادهشم كانه
 توملا دعب ىتح برضلا نإ :لئاقلا يأرلا نع لودعلل يب عفدو ينراثأ ام وهو هتاينغأ

 جرخملاب ًارورم «هيبلا دمحأ بتاكلا نم ةيادب مليفلا اذه يف كرتشا نم لك ىفو ؛لالح

 .رفن رفن نيلثمملا مث بيسح دمحم جتنملاو ديعس دماح

 ميرمو يسلبانلا مالسلادبعو ظفاح ميلح ادبع مليف نم دهشم نم ًاءزج ذخأ هيبلا دمحأ

 ةيردنكسإلا نم نيمداقلا يسلبانلاو ميلح نيملاح لا ةرهاقلا ةنيدم تعلتبا نيح نيدلا رْخف

 لاملا عفد ةطروو سواه انيملاب نيدهشم يف مليفلا امهروص نيح دجملاو ةرهشلا ملحب
 وأ ايليف هب عنصو دهشملا اذه هيبلا دمحأ ذخنأ ةسورحملا عراوش يف ةنبجلاو طيمسلا مهلكأو

 حبصأو ءميظعلا نفلا لوح ظعاوملاو فخسلاو هلبلا نم ةلاح ىلإ مليفلا لوحتيل ءنظ اذكه

 مليفلا يف ةيصانلا ىلع جمانرب نم ًالدب «ىبارخ اي» ركيم راتس جمانرب يف ًالثمتم ميظعلا نفلا

 !هلل مهنم زيزعلادبع قراطب يسلبانلاو بينم رماعب ميلخ لدبتساو ميدقلا
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 امتيسلا بحي

 حلصي هنأ هوعنقأ نم قدصي الأ هوجرأو بتكأ ةيناثلا ةرمللف زيزعلا دبع قراط امأ

 نكلو ليثمتلا نع هينثأ نأ لواحأ ال انأ ًاعبطو هروصلا نم ةروص يأب ايديموكلا ءادأل
 .ايديموك شالب نكل .اه حلصي دق ايديموكلا ريغ ليثمتلا نم ىرخأ ًاعاونأ كانه

 مل هنإف ؛نويعلا رحس# مليف دعب اهب سأب ال ةيضرأ بسك .اق ناك يذلا بينم رماع امأ

 !! يصارألا لك دقف لب بسحو اهدقفي

 تلقل ةمارغلاب ىفتكاو سبا نم نييفحصلا ىفعأ نوناقلا نأ الول ؛وميتنأو وميك"

 نمث ينيفكيف ةمارغلا مههيف ةراسخ نأل لوقأ نل نكلو «سبحلا بجوتسي ام مهيف
 .ةركذتلا

 5٠٠١ ٠ 5سرام - ناديملا ةديرج



 امتيسلا بحي

 تامداق ءاسنلا ..تاقوألا ىلحأ

 ىمظعلا ةلودلا ةيجراخ ريزو ىلإ مليفلا اذه نم ةخسن يطعأ نأ كلمأ تنك ول

 مهتجح نأ مهل تيثأل نكلو اههيف ًابح سيل ًاعبط «تلعفل شوب اهسيئر ىتح وأ اكيرمأ
 ىلحأ» مليفف «ةأرملا قوقح بناج نم لقألا ىلع ةلطاب اننوئش يف لتخدتلا يف ةغرافلا

 لجر ىلع ةايحلا يحانتم نم هريغ وأ بدألا وأ نفلا ميسقتل يتيهارك مغر «تاقوألا

 .يئاسنلا يئانيتسلا نفلل خراص لاثم هنإ لوقأ نأل مليفلا اذه مامأ ةرطضم يننإف ةأرماو

 يسهف راوحلاو ويراتيسلا ةبتاك امأ «ليلخ ةلاه يهو ةأرمإ هتجرخمو ةصقلا ةبحاصف

 تماق يتلا يتسح رانم كلذكو «ناميلس ماسو اهمسا ةرم لوأل بتكت ةأرمإ ًاضيأ

 تاباش تامجن ثالث عم نعمتجا نهلك «لغرف نيرش روكيدلا نع ةلوئسملاو جاتنوملاب

 .نيمسايلا ةحئار هل اليف انل نمدقيل يبلش ةنمو يربص دنهو كرت نانح نه ًاضيأ
 نيمسايلاو درولا ةحئار تممش مليفلا اذه يفو «ةحئار اهنم لكل رشبلاك مالفألاف

 يكحي مليف ؛تاقوألا ىلحأ» .نايحألا ضعب يف مليفلا تالطب هتلكأ يذلا يرشكلا يتحو
 يف نهتعمج تاقيدص ثالث ةياكح لالخ نم ةكلذف نودب تانبلا مالحأو ءاسنلا ايند نع

 نم ؛كرت نانحا نهادحإ مأ جاوزي مايألا نهتقرف نكلو اربش عراوش ابصلاو ةلوفطلا
 شتفت ةاتفلا تأدي مليقلا ةيادب يه هذهو مألا تتام نيحو «يداعملا تتكسو ينغ بيبط

 ليصافت لك اهنع فرعيو موي لك لئاسر امل لسري يذلا وه نم فرعتل اهيضام يف
 ةلوفطلا تاقيدصب اهتقالع دوعتل اربش عراوش يف اهيضام نع ثحبت ةاتفلا دوعتف ءاهتايح

 هذه نكت ملو «لئاسرلا امل لسري يذلا لوهجملا نع ثحبلا ةلحر يف اهنكراشي ياللا
 انل ةلحر تقولا تاذ فو نهنم ةدحاو لكل فاشتكا ةلحر ريغ ةيفاشكتسالا ةلحرلا

 . نهطابحإ ىتح نهمالحأو نهتفرعم نهكراشنل نيدهاشمك
 رعشن الو انيديأ نم باسنت تاقوأ يه مليفلا لوقي امك سانلا ةايح يف تاقوألا ىلحأ

 .اهب كسمتي يذلا اذه ظوظحمو انرداغت نيح الإ اهتميقب
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 اذه قيرف نأ مزجأ ينإف مليفلا اذه ريوصت يف ًادحاو ًاموي ىتح الو رضحأ مل ينأ مغربو
 تاقوألا ىلحأ انل جرخ اذهل ءضعبلا مهضعب عم تاقوألا ىلحأ هريوصت ءانثأ ىغق لمعلا

 ةيصخش لك لبقت نآل كعفدت ةبحم حور مليفلا دهاشت تنأو اهرعشتست يتلا حورلا هذهب

 نع لخت يذلا بألا ينسح نسح يتحف ءاهعم حماستتو ايئاطخأب ىتح يه اى مليفلا يف
 مليفلا حور اهنإ ؛هيلع مقنت الو هعم حماستت هئانبأو هتاجيز ةرثك نم اهفرعي ملو هتنبا
 .دهاشملا ىلع عبطنت يتلا ةحماستملا

 ىهف ةديدع تارم اهلوجرأو ءةرم لوأ تيكالك ةصقلا ةبحاصو ةجرخم :ليلخ ةلاه

 ةأرما اهنإ - اهاياوز رايتخاو اهيلثمم كيرحت ىلع ةقئاف ةردقو ةيفرح كلمت ةقيقر ةجهوتم
 .نآلا ىتح لجر ةئاهب

 راوحلا تعضخأ دق يهف قوسلا ةغلب لماحتت مل راوحلاو ويرانيسلا ةبتاك :نايلس ماسو

 ًاريثك انل مدقت نأ ىنمتأ «ةايحلا يف امك ًامامت انزحو انبجعتو انكحضف ةيصخشلا ىلإ ثيدحلاو

 !مايألا اهدسفت الأ ىنمتأو تاهويرانيسلا نم

 اهسفن درجت ام ًاريثك نكلو ةحلسألا لك كلمت ةلثمم ءابتارظنب لثمت نم لمجأ :كرت نانح
 .ًالماك ًاشيج كرت نانح تناك مليفلا اذه يف نكلو ةحلسألا هذه نم

 ءارضخلا سنوت ءايحأ دحأ يف تدلو يربص دنه نإ لوقي نم باذك :يربص دنه

 يف اهدهاشي نأ قدصي ال نم يلعو اريش يراوح نم ةيرصم ةعانص ابنإ «ةيسنرفلا ديجتو
 يف ةراسخ ةبوله ةلثمت اهنأ ىلع الإ لدي ال ادهو انبارتب ةنوجعم ةيرصم يهف «مليفلا اذه

 .مالفألا اهتبهوم لجأ نم عنصت نأ قحتست يهف ..صن صن مالفأ

 «فرعأ ال تاونس ترم نآلا ىتحو رحاسلا ذنمف تربك ةريغصلا تنبلا :ىبلش ةنم

 .اهئادأ عاقيإ طبضت نأ تعاطسا يتلا يه ةجرخملا مأ اهتجضنأ يتلا يه تا اونشلا له

 معزأ نأ عيطتسأ ةيادبلا يف تركذ امك يننأ مغرو ًاعم ةأرملاو لجرلا عمجت ةايحلا نألو

 جاتتنإلا نم ةيادب هرود هل ناك يذلا لجرلا لفغي مل هنإف ةأرملا (ديسل جذومن مليفلا اذه نأ

 لدعلا يماسو كلذ ىنمتأ مدني نل هنكلو رماغم ديكأتلاب وهو لدعلا دمحم .د هب ماق يذلا

 «تانبلا نيب هني لو ًابسانم ناك هتجوز ةنبال بحملا مألا جوز رود يف تانبلا كراش يذلا

 ةيمهأو دوجوو حور امهل نيلثمت اناكف هراودأ لوأ يف عيذملا ةرارك ريمأو وه دكاو ورمع امأ
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 دنع فقوتأبس ينكلو ءينسح نسح كلذكو ءاهيرود رغص مغرب امءاسنت نأ عيطتست ال

 يف راشتسم ةجردي لثمب هنإ ًاقباس هنع تبتك يربص دنه جوز رود ىدأ يذلا حلاص دلاخ

 ءارزو سيئر وأ ريزو ةجرد ىلإ دعص دقف مليفلا اذه يف امأ «يقح زياع مليف يف هرود

 ةدشب هلمع ديجي ةرضحتم ةلود نم ريزو لب هللاب ذوعأ ًايرصم ًاريزو هب دصقأ ال ًاعبطو
 بناج ىلإ هرود راكنإ عيطتسن ال لجر ًاضيأ ىقيسوملا عضاو ةدامح دلاخ ..سانلا هبحيو

 .مليفلا اذه تاديس

 هدهاشيس نم امأ هيف كراش نم لك ردص ىلع ماسو ديكأتلاب تاقوألا ىلحأ مليف

 لقأ ىلع وأ ؛هتجوزل مليفلا ةيابن يف حلاص دلاخ اهادهأ يتلاك درو ةقاب ىلع لصحيسف

 .تامداق تانيلاو ءاسنلاف تاقوألا ىلحأ ةملك لمحت ةدرو درحي ريدقت

 ٠٠١ 5 ليربأ - ناديملا ةديرج



 اميسلا بحب ةكرعم

 - :ةميدق ةكرعل ةثيدح ةمدقم

 ةبضاغوأ ًةديؤم ءاهل ًةهراك وأ ًةبحرم اهنع تبتكو مالفأ نم تدهاش ام ردق يلع

 طقف سيل «يصخشلا َيخيراتو !منيسلا خيرات يف ةصاخ ةلاح اميسلا بحب مليف لظي ءاهنم

 هنأل طقف سيلو «ةيضاملا تاونس رشعلا يف ةيرصملا (نيسلا هتجتنأ ام مهأ نم مليف هنأل

 معزأ داكأ ًاضيأ هنأل نكلو «هلبق رخآ مليف نم ققحتت لل |مبر رعاشم هدهاشُم يف سمي مليف
 نم ةفلتخم فايطأ عم هجراخو قرولا ىلع كراعم ينم تقرغتسا يتلا مالفألا رثكأ هنأ

 .يحيسملا نيدلا لهأ نم ضعب عم ةصاخو «عمتجملا

 نيحو مليفلا ليومتل ردصم نع ثحبي عدبملا مليفلا اذه جرخم يزوف ةماسأ لظ
 ةسينكلا تربتعاو ؛مليفلا ضرع دعيو لبق ةباقرلا عم لكاشم هجاو سفنألا ىشب هدجو

 نم ضعيو نيدلا لاجر لخدو ةيحيسملا ةنايدلل ًائيسم مليفلا اذه رصم يف ةيطبقلا
 ةكرعم مضخ يف يسفن تدجوو مليفلا ضرع لوح عارص يف ًافرط طابقألا نيدهاشملا

 ثدحتأ انأو نيدلاب ثدحتي وه ليلج سق عم نكل نف عناص وأ دقان عم سيل قرولا ىلع
 ةسيتك نمو ىرخأل ةودن نم لقتنأ نأل ةعوفدم ىسفن تدجوو ءساسحإلاو نقلاي

 هلاطبأ ةنايد لهأ نم تسلو هعانُص نم تسل ينأ مغر اهيسلا بحب نع ةعقادم ىرخأل
 نم كاته سيل نأب ةعانق ىلع تلزامو نكأ لو .مهنيدل ةءاسإ هيف نأ اهلهأ ضعب ىأر يتلا

 لزتأ تاونس عبس قوف نم هللا نأل ةنايدل ءيمي نأ نكمملا نم ينف ريغ وأ ينف لمع

 ىقري نأ ًاضيأ هنأش نم ديكأتلاب قداص ديج نف يأو «مهتايحبو رشبلاب ىقرتل نايدألا
 .قرافلا عم رشبلا ةايحب

 نيدلا ةوقب زثدتي ركف لك دض ةكرعم الإ ايسلا بحب مليف لوح يتكرعم نكت مل
 يتحو ةحرابلاب ةليللا هبشأ امو .ةيرحلا انمرحيل لالحلاو مارحلا حالس انهوجو يف رهشيو
 داصتقالا يتحو نفلاو ةسايسلا ءانف انيلع نومحتقي نيدلا لاجرف ديعبلا خيراتلاب
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 ةماعلا فاخيف رانلا وأ ةنجلا ىلإ اندوقت ابنأ نونظي يتلا مهفويس انهوجو يف نيرهشم

 تناك رشبلل ةيهلإ ةحنم مظعأ نأ نيكردم ريغ مهو «ديدج ركف يأ نم مهبر نورفغتسيو

 بحبو رجأ هل تأطخأ ولو نارجأ امل تباصأ ولف هلل ةدابع اهلاعإ يف نإو «لوقعلا

 ابرف اوأطخأ هعانص نأ نظأ الو هبرب ناسنإلا ةقالع يف لقع لامعإ الإ نكي مل انيسلا

 مليف لوح ودبي اك ىتكرعم داصح وه ةيلاتلا روطسلا ىف هأرقتس امو «نارجأ مهل نوكي

 .ركف لوح ةكرعم اهتقيقح ىف اهنكلو
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)01 
 ىأر نمك عمس نم سيل

 لاصتا يف لوألا يبح اهنأو يلمع لاجم يه انيسلا نأ فرعت يتلا يتقيدص ينتوداب

 اهتعن بابسأ يل تقاسو ةدشب ةدتحم تناكو «ًايلاح ضرعي ًارفاك اليف كانه نأب ينوفيلت

 لطبلا ىرشف هيرو ٍناسنإلا نيب ةفلكلا عفري مليف وه تلاق |ىكف «رفكلا ةفصب مليفلا اذهل
 قربت ءامسلا هيف رهظت مليف وه مث ,قيدص وأ يداع صخش هنأكو هللا ىلإ ثدحتي

 .دحأ هلثمك سيل يذلا هللا انيري هنأكو هجو هبش ىلإ لوحتت ءامسلا يف مامغلاو دعرلاو

 ؟ءامسلا يف نوكتي مامغ ةروص يف هللا ديسجت متي فيكف

 ريوصتو فسوي انديس ةروصل ديسجت هيف مليفلا نأب تداز لب يتقيدص فقوتت مو
 ةقالعل نيدهشم يوحي مليفلا نأب اهثيدح تمتتخا مث «ريبك مارح ءايبنألاو نيسيدقلا

 ؛مليفلا يف اهجوزو يبلش ةنمو ةديمح دومحمو يولع ليل دصقت ةأرماو لجر نيب ةيسنج

 نع ةلوئسملا يننأك يل لؤاستب اهثيدح تبنأ ىتح عمسأ تللظ لب ةملكب قطنأ ملف
 فيكو مالفألا هذه لثم ضرعب نوحمست فيك :تلاق نيح رصم يف (نيسلا ركفو ةعانص

 !!ريبعت ةيرح سيل رفكلا نإ ؟مليفلا اذه عانصل ريبعتلا ةيرح نع نيعفادت تبتك

 :تباجأف ؟مليفلا تيأر له :ًادحاو ًالاؤس اهتلأس اهثيدح نم يتقيدص تهتنا نيحو

 يتلا يتقيدصف اننيب ثيدحلا ةمتاخ وه درلا اذه ناكف !!يل تكحو هتدهاش يتنبا ءال

 يه كلتو «تأر اهنأكو تكحو تعمس لب مليفلا رت مل رفكلاب هعانصو مليفلا تفصو .

 «ةيعمس ةفاقث وذ عمتجم نحنف «يتقيدصب ةصاخ ةلكشم تسيلو هرسأب عمتجم ةلكشم
 ام ًائاد ددرت اهلك رصم نإف اذه مغرو ىأر نمك عمس نم سيل اولاق ًايدقو ددرنف عمسن

 جرخيس فيك فرعأ الف هرسأب عمتجم ةفآ كلتو «نيقيلا ثيدح هنع ثدحتتو هعمست

 يذلا ؛اهيسلا بحب مليف هجاوت يتلا ةلكشملا يه هذه نوكتس اهنظأو ىتم الو اهنم

 انبردتو اهانفرع يتلا (نيسلا دودح ىدعت هنأل مليف هلثمك سيل مليفلا اذهف ًايلاح ضرعي

 اهدتعن مل ةيرخ ا نم ةحاسم انل يطعي هنإ ءاهانربخ يتلا ةايح لا لكش ىدعت لب نينس اهيلع
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 .ةلوهسب يهتني نل هلوح لدجلا نأ دقتعأو ًاينف الو ًايسايس ال

 تينا ع عر تينا للا كح تتعن يتلا يتقيدص

 ال يذلا انتايح يف ديحولا ثيدحلا وه هلل انئيدح نأو هللا ىلإ ةعاس لك يف ثدحتن

 يف هللا ثدحن نحن ؛«شارف يف نيرثدتم وأ ايارع هللا ىلإ ثدحتن نحن ةباقرلل عضخي
 ذخأن ملف هنعو هيلإ نوثدحتي هللا دوجو نوركني نيذلا رافكلا ىتح «نزحلا يفو ةوشنلا

 هللا ىلإ هتوص عفر توميسو ضيرم هنأ ملع نيح سأي ةظعل يف نيدتملا هلطب نأ مليف ىلع

 هيمدق ىلع ًايئاج هللا ىلإ هتوص عفر توميسو ضيرم هنأب هل ًافرتعم هيمدق ىلع ًايئاج
 ىنمتي امم رثكأ هيح ىنمتي هنأو ًابح سيلو هنم ًافوخ ةليضفلا لعفي ناك هنأب هل ًافرتعم
 ام هل ثدح ضرعلا ةلاص يف ناك دهاشو لك نأ نظأو دهشملا اذه يف يبلق دعترا هفوخ

 ايو ةليقنلا لما ها رقاد يأ يدعي ينيجاب يدعو لطول زيكو تاع

 .هتاذل ًابح سيلو هللا نم طقف

 نإ لوقي نأ دهاشملا دنع لهسألا :مليفلا هيلإ ينعفد يذلا لاؤسلا اذه ةباجإ دنعو

 كلتو رثكأ هبرب هتقالع ىلع فرعتيو لاؤسلا تاذ هسفن لأسي نأ ًادج بعصألاو رفك اذه
 اهنم بورهلل ةيمويلا انتايح انعفدت ةبعص تاهجاوم انيلع حرطي وه «مليفلا ةلكشم يه

 .فعضلا نطوم نع انلخاد ثحبلا نم ًالدب رفكلاب هتعنن نأ لهسألاو

 ةيحيسملا هترسأو ريغصلا يبصلا ميعن ةياكح يكحي مليف هنأ ودبي دق «اميسلا بحبال

 دوجو ضفري يذلا تمزتملا يحيسملا بألا نم ةنوكملاو ءاربش عراوش نكست يتلا
 لجأ نم داهجلا ةرمغ يف مسرلا تيسن يتلا ةنانفلا مألاو مارح هنأل هتيب يف نويزفيلت

 ةياكح هنإ ؛ميرحتلا ةرمغ يف ةأرما اهنأ تيسنو ةسردم ةريدم ةجرد ىلإ يقرتلاو ةايحلا

 نأ ناسنإلا هركي مكو ءانسفنأ ةهجاومل ائعفدت اهنأل ةبوعصلا ةديدش اهنكلو ةلهس ودبت
 طقف ةظحللا هذه يف اننأل انل هللا باسح ةظحل فاخن انلعجي ام نيع اذهو هسفن هجاوي

 نأ لهسألاف ةركبم ةهجاوم مليفلا اذه نأكو :تلعف امو اهيف اهب انسفنأ هجاون نأ رطضنس

 مامغلاو ءامسلا دهشم نأ اهسامح ةرمغ يف تيسن يتلا يتقيدص هتفصو !ى هرفكلاب هفصن
 ةركاذ روصي ناك ناوث الإ رمتست مل هجول ةيماله ةروص يطعيل ءامسلا يف نوكتي يذلا

 ليختن لافطأ نحنو ًاعيمج نكن ملأ لاؤسلاو هلل هئيدح ةظحل يف مليفلا لطب وه لفط
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 ؟هارن ال ام روصت نم برتقن نأ عيطتسن ىتح هلل ةروص انلايخ يف مسرنو
 اننأل مأ ؟هانليخت ام ليختي ًالفط ةشاشلا ىلع ىرن نيح دعترن اذاملف ءانلك كلذ لعفن ملأ

 بتاك سجرج يناهك دحأ انركذي الأ ىنمتنو ًاراغص هانلعف ام ركذتن نأ ديرن الف نآلا رابك

 يولع ىيل نأ لوقأ نأ ديرأ ال !؟رفكلاب مهتعنن العف نيحو ؛هجرخم يزوف ةماسأو مليفلا
 فلأ همامأ عنص اهتنادب ىلع فيضأ وليك لكو مليفلا اذه يف ةبطاق اهراودأ مظعأ تمدق

 فاضأ مليفلا اذه يف هرعش فصن دقف يذلا ةديمح دومحم نإ لوقأ نأ ديرأ الو ءآنف اوليك

 دراودإ وأ يبلش ةنم وأ زيزعلادبع ةدياع نإ لوقأ نا ديرأ ال .هنف ىلإ رعش نم هدقف ام ردقب
 ديرأ ال امك ,مهتايح راودأ اوعنص مليفلا يف سرابموكلا ناريجلا ىتح وأ لطبلا لفطلا وأ

 اذه هافكل كلذ دعب بتكي مل ول ويرانيسلا بتاك سجرج يناه نإ لوقا نأ لاقملا اذهب

 بحب نأل اليف لوقأ الو قويسم ريغ ًائيش مدق جرخملا يزوف ةماسأ نأو تف مليقلا

 يف ةشاش ىلع ضرعيو مللم 0 اريماكب مت نإو ىتح !نيسلا نم هفرعن ام سيل «اميسلا
 .ةملظم ةفرغ

 هفده يلاقم «ةينف ةوق وأ فعض عقاوم نع ثحبلا وأ مليفب ةداشإلا هفده سيل يلاقم

 مكسفنأ ةدهاشم نوديرت اونوكت مل نإف ركاذتلا نمث وعفادو !نيسلا ودهاشمو روهمجلا

 اوركفت نأ اوديرت مل نإو تاظحلل مكسفنأ ةهجاوم نوديرت اونوكت مل نإو «ًانايحأ

 ال ًافئاز ناك ول ىتح مالس يف اوشيعت نأ نوديرت متتك نإو «ةلئسأ مكسفنأ ىلع اوحرطتو
 امبرو مكمدصيس هنألو مكسفنأ قرؤيس هنألو مكقلقيس هنأل ؛مليفلا اذه اودهاشت
 ءاكبب يهتني يذلا «|يسلا بحبا# اودهاشو اوبهذاف كلذ ريغ متدرأ نإ امأ «مكفيخي

 ينو رابكلا كحضو لفطلا ءاكب ءكحضلاو ءاكبلاب أدبت يتلا ًامامت ةايح اك ةكحضو

 0 .راغصلا كحضيو رابكلا يكييف راودألا لدابتن ةياهنلا ٠
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 امديسلا بحب

)1) 

 اميسلا بحب نع بتكي ليلخ زيزع صقرم صقلا
 ةدحاو ةمغن لمحت تاقيقحتو تالاقمب يضاملا عوبسألا يف فحصلا لك انيلع تجرخ

 ؛ينفلا عادبإلاب ىمسي ايف يحيسملاو يمالسإلا نيدلا لاجر يأر دخأ ةركف ضفر يهو
 اهل ةيمالسإ ةيسفق يف بتكي نأ ملسم يأ قح نم له «لاوقألا هذهللا شهدنم يننأ ةقيقحلاو

 نآرقلاب داهشتسالا متي امدنع ةصاخو ةملسملا ةرسألا تايكولس ميمص سمتو اهتهاجو

 نآرقلا صوصن نم رخسيو (مليف بتكي نأ ملسم يأل قحي له ؛ثادحألا لالخ ميركلا

 ذخأ نأ ربتعتو جتحت تاوصأ جرختو اعادبإ ثبعلا اذه لثم ىمسي نأ لقعي لهو ؛ميركلا

 ينغلا هللاف اعادبإ فافسإلا اذه ناك ول «عادبإلل ايدصت ربتعي رمألا اذه يف رهزألا يأر

 1 .ًاعادبإ ىمسي امع

 نم مهنمو نوريثك ركنتسا ثيح «|ميسلا بحبا ىمسي مليف ضرع دنع ثدح ام اذه
 شيتفتلا مكاحم ماظن ىلإ ةدوع كلذ اوربتعأو ةسينكلا يأر ذخؤي نأ نوفقثملا مهيلع قلطي

 ىلإ باتكلا ةداسلا نهذ ىتفت فيك يردأ الو ابروأ يف ىطسولا روصعلا يف تناك يتلا

 امك مكحلا تاطلس اهل سيل رصم يف ةسيئكلاو ايروأ يف انسلو رصم يف نحنف «ةنراقملا هذه

 اوحضوي نأ قيقحتلا ةبتك لضافألا ةداسلا يل حمسيلو ؛خلإ .. ..ابروأ يف ةسينكلا تناك

 ضرعنت يتلا رومألا هذه لشثم يف رهزألا يأر ذخؤي الأ ؟كلذ يف ةبارغلا هجو وه ام يل

 قئاقحلا ف يزت نم هنومدقي |يف نفلا لهأ ةعجارم قحيالأ ؟ةيمالسإلا يحاونلل
 «ةكئالم أوسيل طابقألا نأ نم تالاقملاو تاقيقحتلا يف ءاج ام عم قفتأ يننإ ؟خيراتلاو

 هذهب مدقن نأ اضيأ لبقن ال اننكلو ؛:ةكئالم ةروص يف امنيسلا انمدقت نأ ضفرن نحنو
 ْ .ةلهلهملا ةروصلا

 نأ قبس ةسيئكلا نإ لب ؛انيسلا دض تسيلو «نفلا دض تسيل ةسينكلا نأ يبأر يف
 دضو هيلع ضحلا دضو رشلاو ةليذرلا دض ةسينكلا نكلو «ةديدع امالفأ جتنتو تجتنأ

 وأ ًافيرش وأ انيمأ نوكي دق يحيسملا نأ ييأر يفو «نايدألا ىلإ ةءاسإلاو خيراتلا فييزت

 ادكيمسل
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 يحيسملا صخشلا نوكي نأ لوقعملا نم سيلو ؛كلذ سكع نوكي دقو ..هرخآ ىلإ ًارهاط

 يف ايحي هنإ «ةرفنم ةروص يف |مئاد نوكي نأ اضيأ لوبقملا نأ سيلو ؛ةيكئالم ةروص يف امئاد

 .ملسملا هيخأ نأش كلذ يف هنأش عمتجملا اذه ضارمأب باصيو عمتجملا :

 فرحني امدنع نكلو كلذ اهمهيالو ةيباقر ةهج نوكت نأ عست مل ةسينكلا نأ يبأر ينو

 سيلو ؛جتحت نأ املو اهتوص نلعت نأ ةسيتكللف ةسيئكلا ىلإ نوئيسيو (نيسلا ىلع نومتاقلا
 امدنعو «خلإ ..وفصلا ريكعت يف تببست اهنأب ةسينكلا مهتت نأ ةلاحلا هذه يف لوبقملا نم

 ارربم كانه نأ دكؤملا نمف ءام لمع يف ةسينكلا يأر ذيؤي نأ ةباقرلا ىلع نومئاقلا ىري

 نم ديدعلا جرختو اهب صيرتن الو هذه رظنلا هجو مرتحن نأ ادج مهملا نمو اذه ميسأرل

 يحوي ام ؛:ةسينكلا يأر ذخأب بلاطي يذلا يأزلا مدبب يدانتو دحاو تقو يف فحصلا

 وأ هتركفل نوسمحتللا وأ مليفلا جتنم اهءارو نوكي دق ةبترمو ةمظنم ةلمح كانه نأب

 .مهرودص يف ام هللا ملعي نورخآ صاخشأ

 ؟ةسينكلا يأر ذخأ نم مكر يضي اذام

 ىلع تزكر اهنكلو ؛هدهاشم وأ مليفلا ةصقل ضرعتت مل فحصلا ةيبلاغ نأ بيرغلا

 نأ لدعلا نم له ؛حيسملا ديسلا ميلاعتلو ةسينكلل توص يأ راهظإ مدع وه دحاو ءيش

 ؟قحلاو لدعلاو قطنملا نيأ ؟خارصلا درجم نم ىتح ينمرحتو يعارذ يولت نأ لواحت

 اظافحو ةمألا رعاشم ىلع اظافح نكلو «ةيباقر ةطلس ةسينكلا نوكت نأب بلاطن ال نحنو

 نأ ةصاخ اهنم ىشخي يتلا رومألا ةشقانم متت نأ ةوخألاو بحلا عفادب نكيل اهتدحو ىلع

 مسا ةعفرب الإ ىضرت الو اهبارت قشعتو رصم بحت ٠١١/ ةينطو ةسينك ةيطبقلا ةسيتكلا
 ا !؟نييصعتم طايقألا ناك ىتم ذنم .كلذ سكع ليوطلا اهخيرات دجوي ملو ءرصم

 قاصلإل ةيادب يه له ؟بصعتلا روص نم ةروص يأب نيبصعتم طابقألا ناك ىتم ذنم
 وهو ابصعتم مليفلا اذه يف جوزلا ناك اذإو ؟دعب ايف اهراثتساو طابقألل بصعتلا ةفص

 ابصعتم سيلو جذاس جوز هنإ ؟ةيتناتستورب نم جوزتي نأ ىضترا فيكف يسكذوثرأ يطبق
 رومألا تراس اذكهو بتكي ةيحيسملا نع ةباتكلا ءاش نم لك نأل ؛مليفلا فلؤم هعنص

 .رتسي انبرو

 وه ماغلألاب ءيلم رخآ عوضوم كانه ؟نونيدتم طابقأ مهنيب لهو ؟نوفقثملا مه نم
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 متي ساسأ يأ يلعف ؛مليفلا اذه لثم ام لمع يف مهيأر ذخؤي نيذلا نيفقثملا عوضوم
 وأ ةيداصتقا وأ ةينف وأ ةينيد ءاوس رومألا لك يف نوتفي نوفقثملا ءالؤه لهو ؟مهرايتخا

 تاقاطب نولمحي طابقأ مأ ؟نونيدتم طابقأ نيفقثملا ءالؤه نيب نوكي ال اذاملو «خلإ ..ةيرذ

 !ىفكو طابقأ مهنأ نلعت

 يحيسملا جرخملا اهيأ الهم

 مهسفنأ ةدهاشم اوداتعي مل نييحيسملا نإ» :مليفلا جرحخم «يزوف ةماسأ ديسلا لوقي

 نكمي لمع يأل مهزفحتو مهككشتو مهفوخ رس وه اذهو ؛ةشاشلا ىلع يقيقح لكشب
 تمدق تنأ لهو :هل لوقأ نأ جرخملا ةدايس يل حمسيلو «ةيحيسملا ةرسألل ضرعتي نأ

 كنأ مأ ؟ضيغبلا بصعتلا اذه اهب ةيحيسملا ةرسألا له ؟اهتقيقح ىلع ةيحيسملا ةرسألا

 نم هتجوز مرحي يحيسملا جوزلا لهو ؟بوقعي سفن يف فدهل ةيحيسملا ةرسألا ىلإ ءيست

 مأ ؟بجاولا اهقح هتجوز ينوي نأ جوزلا بلاطي سدقملا باتكلا نأ مأ ؛يعيبطلا اهقح

 ؟سدقملا باتكلا أرقت مل كنأ

 كرتي» ةحضاو ظافلأب نلعت لب ةجيزلا يف ةيدسجلا ةقالعلا مرحي ال يحيسملا جاوزلا نإ

 نأ ةيحيسملا ىرتو ؛«ادحاو ادسج نانئالا ريصيو هتأرماب قصتليو همأو هابأ لجرلا

 ايحيسم ةقالعلا هذه نكلو ؛هسفن طبض ىلع رداقلا ريغل ةيامحو ةفعلل نوص جاوزلا

 ال نييحيسملا نإ :تاومسلا توكلم وحن ناسنإلاب ةهجتم طابترالا دشأ بحلاب ةطبترم

 بولقلا نإ «ةيعرش ةراعد تسيل ةيحيسملا ةجيزلا نأل جاوزلا يف ةزيرغلل نودبعتسي
 ةيسنبللا ةقالعلا نوكت ذئنيح اهتايح لغشي امدنعو .ءبح نم اهألمي ام اهيدل هلل ةسركملا

 الخدم يحيسملا ومسلا نم مليفلا فلؤم ذختي نأ امأ ءاقالطإ ةياغ تسيلو طقف ةليسو

 نانف لجر ناضحأ ف يمترت ةيناز ةجوز انل مدقيو حيسملا ديسلا ميلاعت ىلإ ءىست ةياورل
 ةجيتن هتجوز قح يف جوزلا رصق اذإ له :لءاستأ يننإ لب «لعتفملا اهجوز ريصقت ةجيتن
 فلؤملا دي مل لهو ؟ةنايخلل هتجوز كلذ عفدي لهف سدقملا باتكلا اياصول همهف مدع

 جوزلا اذهو ةطقاسلا ةأرملا هذه الإ نيدهاشملل همدقي اجذومن تايحيسملا نيب نم

 ؟بصعتملا

 يسكذؤشرا جوزل ةروص مليفلا مدقي ءايسلا بحاب مليف يف تءاج |مك ةيحيسملا ةلئاعلا
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 مدقي بألا ..ميعن ىعدي هرمع نم ةعساتلا يف نبإ املو «ةيتناتستورب ةديس نم جوزتم

 هنأ هنبا نقلي بألا «جتنملاو جرخملاو فلؤملا لايخ يف الإ اهل دوجو ال ةيحيسملا نع ةروص
 مهيلع قفشيو نيئاطنملا بحي هللا نأ ةيحيسملا نلعت امنيب منهج ىلإ بهذيس أطخأ اذإ
 دتري مل نإ هنإ هنبال بألا لوقيو هب نولبقيو قحلا ةفرعم ىلإ نوصلخي عيمجلا نم ديريو
 ىتح منهج لخديس هنطب نم تازاغ جرخأ اذإو ءمنهج لخديس هنإف هسبالم تحت نيتلتف
 نأ مليفلا عانص يسن دقو ءانيسلا بحيو هللا هركي حبصأف نبالا لخاد ًايسفن ًارادج ىنب

 ركذيف منهجو ةنجلا نع هنبا عم بألا ثدحتي .«هبحم هللا» نأ ةيحيسملا تامس زربأ نم
 سللا نأ فيك بجعتيو «هتايح رخآ يف بات يذلا صللا ةصق ةيرخسو ديدش باجعإب
 ناسنإ ايحي نأ بجعتي !نيب ءسودرفلا ىلإ لخد مث ةعئملا ةايح شاعو رورشلا لك لعف
 ةروص اهنإ ..رانلا هريصم نوكيو كلهيف هتايح رخآ يف عئىطخي نأ نكمملا نمو ةمزتلم ةايح

 ىنمتي هنأكو هداهجو ناسنإلا بعت ىسني يذلا يساقلا هلإلاب هروصت اهنإ هلل ةييرغ
 نل «ليلق ءيش يأ» ءام سأك مدقي نم نأ) نلعت ةيحيسملا (نيب ..هبذعيل ةئيطخللا يف هطوقس
 نأ انل نلعت صللا ةصق نإ :«ةبحملا بعت ىسني ىتح ملاظب سيل هللا» نأو (هرجأ عيضي

 هتايح لك ىضمأ دق ناك ول ىتح بوتي نأ طرشب ريرشلا ناسنإلا لوبقل دادعتسا ىلع هللا

 اذه كرتيو هتايح يهتنتس ىتم ملعي ال هنأل نآلا بوتي نأ ناسنإلا بلاطتو هيطخلا يف

 .ملاعلا

 يه انيب مارحلاو لالحلاب هتمزتب هللا هركت اهجوز اهلعج دقو ةجوزلا مليفلا روصي
 مألاف «ةلحنم ةلئاع نم يهو ةجوزلا مليفلا مدقيو «ةررحتملا ةيتناتستوربلا ةيصخشلا

 اهمقر اهيلع بتكتو ضيبت ىتح ةخرفلا رظتنت ةليخب ةما,ن ةفالح ةماتش ناسللا ةئيذب
 دخا هل لوقت ضيبلا نم ائيش اهدالوأ دحأ بلطي امدنعو «ةلسلا يف اهظفحت مث اهخيراتو

 ةسينكلا هاجت ةنوكلبلا نم رظنت ةلحنم تحخألا ؛ةصل هدجلا ..«..خيراتب ..مقر ةضيبلا

 .ةسينكلا كابش نم اهلغاشي باش ىلإ رظنت يه |نيب يلصت اهنونظي
 يفو ءروجفلاو لالجنالاب ةئيلم ةروص يف تاونس عستلا اذ ميعن نبالا مليفلا مدقي

 هتلاخ رايتخا يف لفطلا ددرتي الو هل ةجوز اهراتخي نمع هنلأسي هتالاخ عم هتاراوح دحأ

 هل نلعيو هرايتخا نسحب تالاخلا ةيقب ديشتو :هرايتخال مستبت يتلاو ريبكلا ردصلا تاذ
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 .ًالجر نوكيس ربكي امدنع هنأ

 ءابتامح بحت ال ةجوزلا ةدلاوف «ةبحملا نم ةيلاخ ابنأ ىلع ةيحيسملا ةرسألا مليفلا روصي

 ءيش مهنم دحأ يف سيل ةلئاعلا دارفأ ةيقب اذكهو خلإ ..و رئاجسلا اهنم قرست ةصل هامحلاو

 كرابنو انءادعأ بحن نا لب اضعب انضعب بحن نأ سدقملا ليجنإلا انملعي (منيب حلاص

 .انيلإ نوئيسي نيذلا لجأ نم يلصنو انينعال

 ويهزو «ةنسردملا ةرظان ةقادقلا ةحيوؤلا لغ:كتفمكت لمعي حتلم ىمخش مليفلا قرهظ

 انزلاب حلت هبلق نكل .طقف ايرهاظ الكش هللا قيرط فرعو ىلصو بات يعويش نانف

 اهعفدو تايراعلا ءاسنلا مسر ىلع ةجوزلا ضرح امدنع الإ لاب هل أدبي مل ؛ةساجنلاو

 .اهعم انزلا ةسراممو ةسردملل ةرظانك اهتنهم ىلعو اهجوز ىلع درمتلل

 تمرتملا يسكذو.'رألا وهف ؛مهف الب ليجنإلا ةيعرش قبطي يذلا بألا مليفلا مدقي
 فرعت ال يتلا ةيتدان ستوربلا هتجوز |نيب مايصلا ةجحب ةيجوزلا ةقالعلا نع عنتمي يذلا

 ..ارفغتسم هسبالم ململي وهو ةيكاب موقت مث ززقم رظنم يف اهجوز باصتغاب موقت موصلا
 عم امنيسلا ىلإ بهذي هنبا نأ بألا فشكيو ؟سدقملا باتكلا ميهافمب لهجلا اذه ام

 (!تمزتم ,صخش فرصت اذه له» رمخلا يستحي رابلا ىلإ بهذيو روثيف هملع نود هتلاخ

 بحي هنأ ةقيقحلاو ةسادقلا يعدي هنأو باذك هنأ نلعيف هسفن نيبو هنيب راوح يف أدبيو

 هسفن ةراهط لجأ نم سيلو هللا يف ابح سيلو# هللا باقع نم افوخ اهلحةي الو ةئيطخلا

 جوزلا ثدحتي - .«سدقملا باتكلا انملعي امك ةيدبألا ةايحلا ىلإ هيعس لجأ نم سيلو

 حضتتي انه» هنوفرعي الو هللا نع نوملكتي مهنأ نلعيو فئاوطلا فالتخا نع رومخم وهو
 .؟لكلا ريفكتل ىوعد اهنإ ءسانلا لوقع يف هلاخدإل مليفلا ىعسي يذلا مادخلا طخلا

 نأو ؛ةنجلا سراح وه ركاذتلا عطاق نأو ةئجلا يه |نيسلا نأ لافطألل مليفلا روصي
 امن «ةكئالملا ةحنجأ مهل امنيسلا لامعو سيدقو كالم وه (نيسلا ةلاص يف ةيراطبلا بحاص

 مليفلا روصي امك« ميسلل بحال يهد ةيحيسملاو ةسينكلا نع دعبلل لافطألا عفدي
 م ا ث ةدشبو ةلحنم ةروصب - نيملسمو نييحيسم - لافطألا

 ةنيشتوك رخآ لفط ضرعي (نيب ..لافطألا اهتروع ةضراع اهاورس ةعزان ةسردملا مامح يف

 عم ةحيحص ريغ عاضوأ يف هتلاخ دهاشي نبالاف ةيسنجلا تاقالعلاب ءيلم مليفلاو «ةيسنج



 امتيسلا بحب

 ةباجتسالا ىلع همأ مواسيو «هتابغرل ابيجتسي مل نإ امهرارسأ ءاشفإ ىلع (مهمواسيو اهبيطخ
 ليللا ءانثأ «تايراعلا ءاستلا مسرب موقت ابنأ وهو هيبأ مامأ اهرس ءاشفإب موقي وأ هتابلطل

 يتاوللا تايراعلا ءاسنلاب هنراقي يكل اهدسج ىري نأ اهنم بلطيو اهنبا عم مألا محتست

 هتلاخ ىلع لفطلا صصلتي رخآ دهشم يفو «نهنم لمجأ همأ نأب حرصي مث «نهمسرت
 نأ عيمجلا يسن دقل «ةيسنجلا ةقالعلا دهاشيو |امهضعب نالبقيو نامحتسي امهو اهجوزو

 سرادم لوصف قيرط نع ةحيحصلا ةئشنتلا مهئشنتو لافطألا ةيبرت ىلع لمعت ةسينكلا
 .دحألا

 لالخ ةيليجنإلا ةسيتكلا لخاد اهدحأ ةسينكلا لخاد دهاشملا ضعب مليفلا روصي
 يناثلا دهشملا امأ ,ةسيتكلا لخاد ةئيذبلا مئاتشلاب ءيلم دهشم وهو مليفلا يلطب جاوز ماهتإ

 ىلع نومئاقلا سني مل عبطلابو «جوزلا ىلع ةالصلا ءانثأ ةيسكذوثرألا ةسيئكلا يف متيف

 مارتحا مدعو تارجاشملاو برضلاو بابسلاو مئاتشلاب دهاشملا اذه اوألمي نأ مليفلا

 ايفطاع ءاقل روصي رمخآ دهشم كانهو «نيدلا لاجرو هللا مارتحا مدعو ةدابعلا نكامأ

 يف ةالصلا انيب ءاربشب ايلعلا ةيليجنإلا ةسينكلا راودأ دحأ يف باشو ةاتف نيب تالبقو

 ةسيئكلاب ةطقللا هذه ريوصتي تملع امدنع تشهدنا يننأ ةقيقحلاو ؛يلفسلا رودلا

 سقلل ريدقتو ركش هلك مليفلا ةيادب يف هنأ كاذو اذه نم رثكألاو لب ءاريشب ةيليجنإلا

 قلعأ تايلك دجأ الو «ينفلا عادبإلا اذه مامتإ هليهستو هتدعاسم ىلع يعمل مركأ روتكدلا

 تنأف ةيطبقلا انتسينك اي كنوع يف هللا ناك» لبق نم تلق نأ قبس دقل «كلذ ىلع اهب

 .«برغلا سئانك تافرصت نيلمحتت

 سئانك تافرصت نيلمحتت تنأف ةيطبقلا انتسينك اي كنوع يف هللا ناك2 لوقأ مويلاو

 نع اديعب ةسينكلا ءانبأل قيلعتلا كرتأسو «ةرصم يف برغلا ىلإ ةيمتنملا سئانكلاو برغلا
 .تاديازملا

 نيلذاختملا ءانبجلاو نيناصتلاو نيباذكلا ةروص يف يحيسملا بابشلا مليفلا روصي

 برح يف مهؤامد تلاس نيذلا طابقألا نم لئاهلا مكلا ايسانتم ؛دينجتلا نم نيبرهتملاو

 .رصم بيبحلا مهدلبل ءادف اهريغو ربوتكأ
 ؟انيف نيملسملا انتوخإ يأر وه اذه لهو ؟مليفلا فده وهام
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 لهف «دقنلا نم هتياح ةريبك ةجض هضرع تقبس يذلا |يسلا بحب مليف همدق ام اذه

 نوضفري مسخأ يف نيملسملا انتوخإ يف ىثأ يننإ ءانيف نيملسملا انتوخإ يأر وه اذه
 مه لزاهملا هذه ىلعاوقفاو نيذلا اقح لهو ؟لوقن اذام نكلو ؛كلذ نوركنتسيو

 جاتنإ نم فدهلاوه ام وهو طيسب جذاس لاؤس كانهو ؟نيدلا ىلإ نوئيسملا مأ نوفقتملا

 مئارجلا نم مكو ءزييمتلاو عادبإلا ةاعد نم اندالب ظفحيو هللا انمحر يلف ؟مليفلا اذه

 .عادبإلا راتس تحت بكترت

 ٠٠١ 5 هينوي -ناديملا ةديرج



 امثيسلا بحب

) 

 ةيساسحلل يعادال ..صمقلا بانج

 يباقرلا بناجلا نم لقألا ىلع ةامريسلا بحب» مليف نع ةباتكلاو ثيدحلا نأ نظأ تنك
 نود مليفلا ضرعب ىهتنا دق ةسينكلا يف ةلئمتملا ةينيدلا وأ ةينفلا ةباقرلل ةبسنلاب ءاوس

 ثدحتن وأ بتكن نأ الإ ابيدهاشمو امنيسلا يبحم نحن انل قبي مل هنإو «طقف رابكلل فذح

 انعلاط دقف «باخ دق ينظ نأ ودبي نكلو «يعامتجالاو ينفلا بناجلا نم مليفلا اذه نع

 ناونعي لاقمي ةحفصلا هذه سفن يف يضاملا عوبسألا يف ليلخ زيزع سقرم صمقلا
 .«فافسإلا اذه نع ينغلا هللاو ينفلا عادبإلاب ةقالع هل سيل ..اميسلا بحب

 ةيحيسملا ةرسألا مدسقي ل مليفلا «يبناج ناونع هلو ةحفص فصتن يف عمقي لاقملاو

 ةعوفدم يسفن تدجو لاقملا تأرق انيح يننأ قحلاو ؟هجاتنإ نم فدهلا امو «ةيقيقحلا

 هعم تفلتخا نإو ىتح مارتحا لك هل نكأ يذلا صمقلا ةدايس ىلع ًادر بتكأ نأل ةيناث

 .فالتخالا لك

 لخدت دض اوفقو نيفقثم مهيلع تقلطأ نم ىلع موجهلاب كلاقم تأدب دقل :يديس اي
 نم ةدحاو تنك دقو ءاميسلا بحب مليف ةصاخو ينف لمعل ضفرلا وأ ةقفاوملا يف ةسينكلا

 ىلع ةباقرلا يف ةسينكلا وأ رهزألا ءاوس ةينيدلا ةسسؤملا لخدت نوضفري نيذلا ءالؤه

 لكل نأل نكلو مهتفاقثل مارا اماما عمق ةيفارخاللا ةاتلاو يس ريتا كالا

 .ًالاقم ماقم

00 
 ببسلاو يدل لوألا ضارتعالا وه كلذو ءاهلخاد ضرعتل ةسينكلا اهجتتت يتلا مالفألا

 أي ةيئانيسلا مالفألا نأل ؛ةينفلا لامعألا مييقت يف ةينيدلا ةطلسلا لخدت ضفرل يسيئرلا

 الأ ءاننيب ةدوجوم ةيدرف ةلاح وأ طمن نع ثدحتت اهنأ ةيناسنإ تالاحلا ضرعتت يديس

 ةلاح نع مليف ثدحت اذإ لهف «نونجملاو بحملاو رفاكلاو بصعتملاو لهاجلا انئيب شيعي

 ايرصم اوروص مبخأل رصمل نوثيسي مهنإ انلقو هعانصو مليفلا انضفر «لطبلا باصأ نونج
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 ؟نونحي هنأ ىلع

 نيح هدسج تباصأ يتلا ةيساسحلا نم ةديدش ةلاح ىلإ ًاريخأ يرصملا عمتجملا لوحت

 امامت ضقاني ام وهو ؛ةيحيسم وأ ةيمالسإ ءاوس روصلا نم ةروص يأب نيدلا ركذ يتأي
 تاريماك مامأو ةينيدلا تابسانملا يف نيد لك لاجر اهيطعي يتلا ةيمسرلا ةروصلا

 :ًالئاق هتيادب يف يديس اي تبتك دقف «كلذ ىلع ليلد ريخ كلاقمو «نويزفيلتلاو ةفاحصلا

 اظافحو ةمألا رعاشم ىلع اظافح نكلو ةيباقر ةطلس ةسينكلا نوكت نأب بلاطن ال نحن

 اذه يديس اي ءاهنم ىشخي يتلا رومألا ةشقانم متت نأ ةوخألا عفادب نكيلف اهتدحو ىلع

 جرخم همدقو هبتك مليفب ةينطولا ةدحولا ةقالع ام مهفأ ال انأف ؛لطاب هب داري قح ثيدح

 اف «مهنيد ناك ايأ نييرصم نع يعامتجا مليف «نويحيسم مهنأ ضرتفي ويرانيس بتاكو

 اهلاق اذإف ؛هفاخن يذلا عبعبلا لثمت ةملك تحبصأ يتلا ةينطولا ةدحولاب رمألا اذه ةقالع

 اننأل فحصلا فجتو مالقألا اهدعب عفرت يتلا ةريخألا ةملكلا اهنأكو ودبت اهبتك وأ دحأ

 .عمتجملل ةينطولا ةدحولا ريدكتب نيمهتم انحبصأل كلذ لعفن ملول

 يفف اذملو كضارتعا بابسأ تلصف مث هلمجمب مليفلا ىلع يديس اي تضرتعا دقل

 هلاطبأ ناك ول وأ هلاطبأ ةنايد ددحي مل مليفلا اذه ناك ول له كلأسأ ليصفتلا لبق لمجملا

 تارشع انتالسلسمو انمالفأ يوحت الأ ؟اوضرتعي نأ رهزألا لاجرل قحي ناك له نيملسم

 لبقن ال اذه مغرو «مالسإلاب نيدتو هبرب ناسنإلا ةقالعو نيدلا لهجت يتلا جذانلا نم

 هبرب ملسم ناسنإ ةقالعل اجذومن مامإ لداعل يباهرإلا مليف نكي ملأ ءاهيف رهزألا لخدت

 ضرتعي يك نيملسملاو مالسإلا دض ةوعد مليفلا اذه ناك لهف ءاهححص مث ائطاخ اهأدب

 مهفي ناك يحيسم نع |ميسلا بحبف ؛ىنعم الب ةيساسح درجم رمألا نأ مأ رهزألا هيلع
 دقل ..صمقلا يديس اي .كلذ يف مارحلاو بيعلاو ريضلا اف اهححص مث أطخ هيرب هتقالع

 تنأف كلذ يف ةضاضغ الو نيدلا لجر نويعب كضارتعا هجوأ مليفلا ليصافت يف تبتك

 يلاثم مليف نع تثدحت دقل «يئانيس مليف نع ثدحتت مل كنأ ةلكشملا نكلو «مهنم دحاو

 نم ةديس «نيدتم يسكذوثرأ جوزتي فيك تبتك |ميف تلءاست دقل ةايحلا يف دوجوم ريغ
 ؟تناتستوربلا

 ملسملا جوزتي الأ زئاج ءيش لك ةايحلا قطنمب نكلو زوجي ال اذه ينيدلا قطنملاب
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 نم ةروص يه |!نيسلاو ةايحلا يف اذه ثدحي الأ ؟ةيذوب نوكت دق ةديسل يحيسملا وأ «ةيطبق

 يحسم جوز عرض فيك كلاس يديس تطرتعا ؛ةلكشأا يقاهاتضقر ول قجةايحلا
 انبدؤي ناك اضيأ مليفلاو هيف كعم انأو يراكنتسا لاؤس وهو ؛يعيبطلا اهقح نم هتجوز
 قوقح فرعي يذلا بحملا قيقرلا جوزلا ناك هسفنو هبر عم لطبلا حلاصت نيح هنأ ليلدب

 ١ .هتجوز

 اهخإ تلقو «يبلش ةنم اهتدأ يتلا ةلطبلا تخأ ةيصخش ىلع صمقلا ةدايس اي تضرتعا

 كابش نم اهلغاشي باش ىلإ رظنت اهنأ ةقيقحلاو يلصت اهنونظي ةسينكلا ىلإ رظنت ةلحنم ةاتف
 «فصولا اذهل تبجعتو ؛ةلحنم ةملك كمادختسا نم يديس اي تمدص دقلو ؛ةسينكلا

 ءاقل نأ ربتعن نأ نكمملا نم لهو «ةلحنم تحبصأ باشل اهكابش نم ةاتف ترظن اذإ لهف

 ءالالحتنا ربتعي يلاتلاب ةبساتم تاجيز داجيإو فراعتلل سئانكلا يداون يف بابشلاب تايتفلا

 ؟ابصعت هتبتك ام سيلأ كلذ يف لالحنالا ايف باشلا اذه مليفلا يف ةاتفلا هذه تجوزت دقل

 لالحنالاب ةئيلم ةروص يف تاونس عستلا اذ ميعن نبالا مليفلا مدقي :لوقت تبتك

 اهنم جاوزلا ديري هنإ هتلاخ تاقيدص ىدحإل لوقي ًآئيرب الفط الإ رأ ملانأو ءروجفلاو
 نميف انلاقطأ ثدحن نأ ةيحيسمو ةملسم ةلئاع لك يف يديس اي اذه ثدحي الأ «ربكي نيح

 ال نبالا نأ مهمهفنو كحضنف الثم مهمأ نم جاوزلا نونمتي مهنأ نودري انايحأف مهنوبحي

 !؟كلذ ىلع لالحنا لوقن الو همأ جوزتي

 فئاوطلا فلتخم نع هثيدح مث رمخلا هبرشو رايلل جوزلا باهذ نإ لوقت تبتك
 ةوعد وهو «سانلا لوقع يف هلاخدإل مليفلا ىعسي يذلا مادهلا طخلا نيبي ةيحيسملا

 !؟فالتخالا نع ثيدحلا نيدلا لاجر ىري اذكهأ هللا اي «ريفكتلل

 نيباصنلاو نيباذكلا ةروص يف يحيسملا بابشلا روصي مليفلا نأ تبتك دقل ,مديس
 نع اعافد مهؤامد تلاس نيذلا طابقألا نم لئاهلا مكلا ايسانتم «نيلذاختملا ءانبجلاو

 «اهحل ثلاث ال نيئيش زربت ثبتك ام رثكأ نم لب اهريغ نود ديدحتلاب ةرابعلا هذه نأ نطولا

 مليفلا دهاشت مل كنأ وأ ةليسو لكب مليفلا اذه دض نييحيسملا يدعتست نأ ديرت كنإ امإف

 بذك هنأل هعم رجاشتت ةسينكلا يف هتجوزو دراودإ جوزلا روصي دهشملا نأ ةقيقحلا نآل

 جوزلا اذه ينثت نأ لواحت مث ءكلذ ريغ ةقيقحلاو دينجتلا نم يفعم هنأ يف اضيأ اهيلع
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 نع ةلثمأ هل يطعتو «دينجتلا نم هبورهو بذكلا يف هرارمتسا نع ةيادبلا ذنم بذاكلا
 يف برهتم بذاك دحاو وهف «شيجلا سبالمب ةسيئكلا يف نوسلجي نيرخآ نابش ةئالث

 اذهب مليفلا تأر ول كنويع نأ يديس اي ىرت الأ «نطولا ءادن اوبل نيرخآ ةثالث لباقم

 مث مليف يأ ؛مليف يف ءوضلا نطاوم ىرت نأ ىتح عيطتست ال ةبحم ريغ نويع يه لكشلا
 ؟انيف نيملسملا انتوخنإ يأر اذه لهو مليفلا فده وه ام كلاقم ةيابن يف لءاسنت

 اياطخ لك اليمج ايئانيس ايليف لمحتو عاد الب ملظم قفن يف انلخدت ةرابعلا هذهب تنأو
 نف يه امنيسلا نإ يديس اي .ضعبلا اهعنصي تلا ةينيدلا ةيساسحلا يف انلكاشم .لكو رشبلا

 سفنلا عم هللا اهقلخ يتلا ةليذرلاو ةليضفلاو حلاطلاو حلاصلا اهيف دجن يتلا ةايحلا
 تباتو تمدنو تأطخأ اهنأ ةلطبلا ىلع ذخأت ملف ؛اهاوقتو اهروجف اهمه أ يتلا ةيرشبلا

 الب مكنم ناك نم :حيسملا لقي ملأ ءاهسفن ىلع جاوزلا تمرح اهجوز توم دعب اهنإ ىتح

 ؟نيئطخملا نع وفعي يذلا يحيسملا رايعملا اذبب مليفلل رظنت ال ملف ءرجحتب اهمريلف ةئيطخ
 نوعفادي نيذلاو «نايدألل ةءاسإلا الو فافسإلاب هل ةقالع ال يديس آي اميسلا بحب

 ةيفيك ىلع ادبأ قفتن نل يذلا هللا بحل نورصتتي مهنكلو رخآ دض نيدل نورصتني ال هنع

 .اهيلع امو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ هبح

 5٠٠١ ؟ هينوي - ناديملا ةديرج
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35 
 برغ برغلاو قرش قرشلا 049

 ناموش نانح ىلع ادر ليلخ زيزم سقرد سمقلا :ملقب

 كيف تدجو يننأل ةيحتلا كل هجوأ نأ يل يحمسا ؛ناموش نانح ةلضافلا ةذاتسألا

 ضععب يف نافلتغ نحن ًاقح ؛ًايئاد اهارن نأ ىنمتن يتلا ةيوقلا ةيرصملا ةناسنإلل ًاجذومن
 كعافد يلعو كتبالص ىلع كييحأ :ةيضق دولل دسفي ال يأرلا يف فالخلا نكلو ؛راكفألا

 هب نونمؤي امع عافدلا يف ةبلص ةميزع يوذ نونوكي نطولا ءانبأ لك تبل ايو هب نينمؤت امع
 الأ ينهذ يف تعضوو ” /7 4 خيراتب ءارغلا ناديملا ةديرجب روشنملا كلاقم تأرق «كلثم

 مليفلا اذه عوضوم ذخأي نأ ليختأ مل انأو ةددعتم تاهاجتا يف عرفتأ ال ىتح هيلع قلعأ

 انأو ءرخآلا نع فلتخت رظن ةهجو انم لكل نأ تكردأ يننألو .ةباتكلا نم مكلا اذه

 ريكفتلا يف كجهنم تكردأو كلاقم تأرق يننأب تيفتكاو «كرظن ةهجوو كريكفت مرتحأ

 انلاب امف «اريغص ًالفط بتاكلا ناك ول ىتح هأرقأ ءىش لك نم ديفتسأ نأ تدوعت دقو

 ةديرجب يغاملا ددعلا يف تشجوف ينكلو «ةينفلا ةباتكلا غباون نم ةدحاو انه ةبتاكلاو
 ملانأو ؛مليفلا نم يفقوم ىلع ًاقيلعت «ماظن ةطقن) ناونع تحت تبتك مكتدايس نأب ناديملا

 يننأل الإ ءيشل ال يلابب كلذ رطخي نكي مو ًاردان الإ تابتاكلا ىدحإ عم شقانتأ نأ دوعتأ
 «رثكأو كلذ نيقحتست عطقلاب تنأو ريدقتو لالجإ لكب ةأرملا بطاخأ نأ ابئاد تدوعت

 ال ام اذهو درلا يف لاعفنالل يناعفدت ةباتكلا لالخ كتالاعفناو كتباتك نوكت اهبر نكلو

 تبتك ام ىلع قيلعتلا نم دبال ناك نكلو «ةديس يأ عم وأ كعم يتبطاخم دنع هيضترأ
 .اهيلع قيلعتلا لواحأ انأ اهو ىرخأ ةرم ماظن ةطقن ةءارق تدعأف

 ءاسأ نيد لجر ليلخ سقرم صمقلا نأ روصتأ تنك :ناموش نانح ةذاتسألا لوقت

 ىلع ةباتكلا نم ةحاسم هل ثيح ناديملا ةديرج يف هيأر رشنف هعم فلتخأو ينف لمع مهف

 ىلع هءادعتساو هيأر ًاعزوم فحصلا لك ىلع رودي هب تئجوف يننكلو «عيباسأ ةثالث يدم

 .هتروصب ابوحصم مليفلا

 يف ةصاخ تاودنو تاءاقل نيريدت كنأ مولعملا نمو نانح ةذاتسأ اي كتيل :قيلعتلا
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 ةءاسإ هتباتك يف نأل «هتباتك لبق هنيبتكت امن نيدكأتت تنك كيل «ةينفلا تاناجرهملا

 لك ىبع رودأ يننإ كلوقب تيتأ نيأ نم ؛مارتحاو ريدقت لك كل نونكي نيذلا نيرخآلل

 نمم تسل يننأ ملعي هللا ءيروصب ًابوحصم مليفلل يئادعتساو يبأر ًاعزوم فحصلا

 تدك يننأ ثدحي ملو :ميركلا كدلوم لبق ابر ةفاحصلا يف بتكأ انأو ةفاحصلا نولوستي

 رشن دعب تبتك يننإ كل لوقأ يتنإف ةنئمطم ينوكت يتحو ؛يبأر عزوأ فحصلا ىلع رودأ

 زور ةلجم يف تبتكو مليقلا صخي اميف نيدلا لاجر لخدت ةركف مجابت تاحفص عبرأ
 يب لصتا ةلادعلا ةديرج نعو «يل اهترواحمو ريعش ءافو ةذاتسألا لاصتا ةجيتن فسويلا

 يروص رشن نعامأ «مهلاؤس كتكمي نوقزري ءايحأ مهعيمجو اذكهو ..ظيسب دارع ذاتسألا
 تعنتما ام ًاريثك يننإ لب «قالطإلا ىلع كلذ ىلإ عسأ مل يننأ نانح ةذاتسأ اي ملعي هللاف

 تلسرأ (نيح لاجملا اذه يف فقوم رخآو فحصلل ةروصلا ءاطعإ نع ترذتعاو

 هل لسرأ نأ ينم بلطو قزر يدمح لضافلا ذاتسألا يب لصتا روصملا ةلجم ىلإ يقيلعتب

 اهعمو لالملا راد نم ةصاخخ ةرايس يل لسرأو رصأ هنكلو ؛هتدايسل ترذتعاف ةروصب

 قيفل لاقملا نم ًاءزج رصتخيس هنأ ينغلبأ امدنعو ةروصلا هتدايسل لسرأ يكل بودنم
 رشن يف بغرأ تنك ام :ةروصلا ناكم نم ةدافتسالاو راصتخالا مدع هنم تبلط ةحاسملا

 مليفلل يئادعتسا نعامأ ءمكمامأ رومألا حضتت يتحو مكتدايس قيلعت الول مالكلا اذه

 نألو ييأر تلق ينتكلو ادحأ يداعأ ال انأف مكتدايس مامأ تحضتا ةروصلا نأ دقتعأف

 ةصاخ مليفلا يدعتسأ يتنأ مكتدايس تروصت دقف يأرلا اذه رشن تبلط فحصلا ضعب

 .هل نيسمحتملا نم مكتدايس نأ

 ةباقرلا ىلع مكاحملا يف ةيضق عفر هنكلو كلذب فتكي مل لب :نانح ةذاتسألا لوقت

 نع ًاعافدو رظنلا تاهجو يف ًافالتخا سيل رمألا نأ دكأتأ ينلعج امم هعانصو مليفلاو

 .ىرخأ ءايشأب ًابوحصم طلستلا نم ةبكرم ةلاح اهنكلو ةديقع
 مل اذه نإ ؟ةباقرلا دض ةيضق تعفر يننإ كل لاق نم نانح ةذاتسأ اي ًاوفع :قيلعتلا

 عمسلاب رومألا ذخأت الو بتكن |يف نيققدت نانح ةذاتسأ اي كتيل قالطإلا ىلع ثدحي

 تممضنا دقل (ىأر نمك عمس نم سيل) ناونعب ًالاقم يبتكت ملأ ءكيأر اذه نأ دقتعأو
 نيمألا هتفصبو هسفن نع ليئاربج بيجن روتكدلا راشتسملا ذاتسألا اهعفرب ماق ةيضق ىلإ
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 لهو ؟هب ينيتمهتا امب ىوعدلا ماقأ يذلا يمهتت مل اذإلف ؛ناسنإلا قوقح زكرمل ماعلا

 نع ًاعافدو رظنلا تاهجو يف ًافالتخا سيل رمألا نأ نيدكأتت كلعجي ءاضقلا ىلإ ءوجللا

 ءاضقلا ىلإ ءوجللا له «ىرخأ ءايشأب ًابوحصم طلستلا نم ةبكرم ةلاح اهنكلو «ةديقع
 اي هللا كحاس .ىنع هيتلق ام لك ىصخش يف نيدقتعت كلععي ىتح ذاش فرصت وأ ةميرج

 يننكلو اهنع نيثدحتت يتلا ىرخألا ءايشألا وأ طلستلا وا ءايربكلا فرعن ال نحن ةذاتسأ

 رومألا ضعب نع تعفاد نأ قبس دقل ؛هديؤنو هراوج ىلإ ًاعيمج فقن يذلا نع عفادأ
 عافدلا تيلوت نأ.,قبس امك يتديقع نعدب عفادأ يذلا ساحلا سفنبو مالسإلاب ةقلعتملا

 نم مكتدايس هب تمق امل هباشم موجهل تضرعتو «ةيرثألا ةيمالسإلا طاطسفلا ةنيدم نع

 طاطسفلا ةنيدم نع عفادت اذامل :لوقي بتك ثيح قفألا قيض ناك صاخشألا دحأ

 نع تعفادو يريمض تيضرأ ينننأل هلاوقأب متهأ لو ,خلإ ..اذكو اذك تنأو ةيرثألا

 عيمج راثآ رقوأ يننأ اك «ةيمالسإ مأ ةيحيسم مأ ةينوعرف تناك ءاوس اهراثآو يدلب خيرات
 .اهيلإ ةءاسإلا لبقأ الو مهتادقتعم مرتحأو نايدألا

 ةحامس نأ لعف اهب انل تبثأ صمقلا ديسلاو :ناموش نانح ةليلجلا ةذاتسألا لوقت

 تاعامجلا مادقأ تحت هنت مل ةبسحلا اياضق نأو «هفرعي ال رمأ فالتخالا يف نيدلا

 نم ةوارض لقأ ةيمسر ةباقر يهو ةينفلا تافنصملا ىلع ةباقرلا نأو .بسحف ةيمالسإلا

 انمحر يلف كلوقب ةقيقرلا كتملك تمعتخاو .فالتخالا لبقت ال عمتجملا يف تاعامج ةباقر

 .نآلا مهرثكأ امو نيطلستملاو طلستلا نم هللا

 اهسفن نيبو اهنيب يتلئسأ نع بيجتو اهريمض ةذاتسألا مكحت نأ وجرأ :قيلعتلا

 مبتدهاشمب نييحيسملا نم نيريشكلا باصأ يذلا قيضلا مك كردتل حوضوو ةحارصب

 ناك ول | ةيفاق انبر عم لخدتاه تنأ هنبال بألا لوقي نأ كريمض لبقي له «مليفلا اذهل
 ةذاتسأ اي عادبإلا نم له «ةيبعشلا يهاقملا دحأ ىلع نابطاختيو هللا عم سلجي بألا

 نانفلاو ةنانف كنأ ملعأ انأ ؟حيرتسم كريمض له ؟اذكه هللا نع ثدحتن نأ نانح

 هل تضرعت ام لك نع كيضاغتل تبجعتو تشهدنا كلذل قيقرو ساسح هتعيبطي
 ةصح يف انسلو اينف ينفلا لمعلا مييقتو عادبإلاو نفلا مسا تحت مليفلا اذه يف انتديقع

 لوقلا اذه تررك دقو اهريغ وأ (منيسلا ىلع اياصولا ضفرن نانح ةذاتسأ اي اننأ خلإ ..نيد
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 ريقوتو رخآلا اذه ريقوت عم نكلو رخآلا لوبق أدبم قيمعتل ىعسن ةذاتسأ اي اننأ امك ءارارم

 تكردأل ةقباسلا تالاقملا يف هتبتك ام مكتدايس تعبات ولو ءاينثو ناك ول ىتح هتادقتعم

 ةديرج يف تبتك يننأ ركذأو تافالتخالا ضفرن انسلو تاعامج انسل نحن «ةقيقحلا هذه

 كيأرل تسمحت دقل ؛تافالخلا ديرن الو تافالتخالا لبقن نحن رياني 7 موي رابخألا
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 امتيسلا بحي

)0 
 عيطقلا ةغلو اميسلا بحب

 نأل نكلو ؛هلوح فالخلا عضوم لوح ةباتكلا ديعأ نل يننأ يسفن ىلع تيلآ دق تنك

 صمقلا نيفلتخملا دئاق ىلع درلاو ثيدحلا ةلواحم يف عيباسأ ةثالث ينم قرغتسا دق رمألا

 ىتح نع رفسي نل ناديملا تاحفص ىلع اننيب ثيدحلا نأ تفشتكا نيحو «ليلخ صقرم

 لوحت رمألا نأو .هنع فلتخم قطنمل مهافتلا نم ىندأ دح ىلإ صمقلا عم لوصولا ةلواحم

 0001 .ةريثم اهوح ةباتكلا نأ ىري ةيضق ىلإ هل ةبسنلاب
 .تالجملاو فحصلا فلتخم يف هدرس ديعي يذلا هتاذ وه ناديملا يف هبتكي ام نأ تيأرو

 ةريثم ودبت ةيضق يف ضراعتي لب رواحتي ال صمقلا نأو ؛«باطخلا لصف كلذ نأ تررق

 .در غلبأ لب در لضفأ وه ةلاحلا هذه يف تمصلا نأ تررقف .هل ةبسنلاب

 عفر «يقطنملا ريغ كارعلا يق اندهز دق يريغو يننأ صمقلل ادب نيح هنأ ودبيو
 مليفلا دض ةيضق نورخآو وه عفرف .رثكأ هابتنالا ريثي ىتح ىلعأ لكشب هتوص صمقلا

 ىلإ لوحتي نأ هنأش نم ريخخ اذه ًاعبطو .مداقلا تبسلا موي مكاحملا اهرظنتس هعانصو
 «ةيمهألا تاذ امل دعت مل ةبسحلا اياضق نأ فرعأ ينأل نكلو «ةلجم وأ ةفيحص يف ناونع

 ةيمالعإ ةعقرف رمألا نأ ةظحللا هذه ىتح تربتعاف ىوعدلا ضفرب ىهتتت انوناق اهنأو

 هنأ اركاذ ناديملا يف يفاملا عوبسألا صمقلا هبتك ام تأرق فسألل يننكلو ءالإ سيل

 نم ريغأ نأ هبنتك امم طغض تحت .رطضأ يب اذإو هيف هعقومل لاقملا اذبب انتديرج صخ

 ًافالخ ىدعت دق رمألا نأ كلذ «ةيضقلا هذه لوح ثيدحلا يف ةركلا ديعأ الأب يدهع

 .اهب انامرو .راتلاب بعللا صمقلا أدب دقل باتك وأ ركف وأ مليف لوح
 رجهملا طابقأ ضعب نم هتلصو لئاسر صن لاق اذكهو «بتك [يف صمقلا بتك دقف

 دض هعم فوقولا يف نماضتتو ايسلا بحب مليف نيدت اكيرمأو لايرتنومو ندنل نم
 سانلا ظعي نيد لجر هبتك ايف ككشأ نأ ؤرجأ ال انأ ًاعبطو :هتعانصو مليفلا ضرع
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 الو هيلع ؤرجأ ال ًالواطت ناك كلذ تلق نإف هدنع نم لئاسرلا هذه نوكت نأ يف قدصلاب

 «ضارتعالاب صمقلل ابروأو اكيرمأو ادنك نم لسرأ نم كانه نأ ملسأس ينكلو «هاضرأ

 نوبلاطيو هوري مل مليف ىلع نوضرتعي سانأ يأرب دتعن نأ بجي له ةداس اي نكلو
 مهزواجتن نأ بجي اننأ مأ همرتحنو ايأر مه عمسن نأ حصي ءالؤهأ ؟هعانص ةمكاحمب
 متي مو تاظفاحملا ضعبو ةرهاقلا لخخاد ضرعي مليفلا ..اونوكي مل مهيأرو مهنأكو

 مل اوناك نإ مهنيد يف نعطلاب اورعش ىتمو نوضرتعملا هدهاش نيأف .ًايجراخ هقيوست

 .عيطقلا ةغل سفنلاو عاتجالا ءاملع اهيلع قلطي هذه لعفلا ةدر نإ ؟مليفلا اذه اوردهاشي

 لوقلا سفن هل يبلاتلا ددريف ءمداق بئذلا لوقيو فالآ نم روباط لوأ يف دحاو فقي ناك

 .عمسي وأ ىري نأ نود ةرابعلا سفن ريخألا دري نأ ىلإ

 مهف ببسلا نورئاثلا فرعي نأ نود «ةروثب يهتنتو ةحيصب أدبت عيطقلا ةغل يه هذهف
 .ىلوألا ةحيصلا بحاص دي يف ةادأ درجم

 نم تجرخ يتلا تارهاظملا ىسنن لهف اهب رخاز انرضاحف خيراتلا نم ةلثمأب نآ نلو

 اهداق يتلاو ؛رحبلا باشعأل ةميلو» باتك ببسب برختو ددنت رهزألا ةعماج تايلك
 نوملسملا جرخف نيدلا ءادهش ةءابع ءادتراو ةرهشلا نع ثحبي ةفيحص يف رومغم بتاك

 ةجاذس يف اونظ يذلا نيدلا ةرصن يف اوجرح لب ةياورلا أرق «طقف ادحاو نكي ملو نيرئاث

 ءاهب انيمرو رانلاب بعللا وه صمقلا يديس كلذ ..بتاك دي ىلع نيهأ هنأ عيطقلا
 بحسمل ةفاقثلا ةرازو تعرهف اهداسفو اهلكاشم ببسب ةشعترم انتاموكح نأل فسأللو

 سخبب هتعزوو فالآلا ةموكح تناك ولو «هنع نيلوئسملا ةمكاحمو قاوسألا نم باتكلا

 .مانغأ نم عيطق ال ارشب اونوكي نأ اوملعتيو هوشقانيو نورهاظنملا هآر قيل نمثلا

 زم نلو دوجوم ةزعلا بر نأل «ءايقتألا بولق يف تباث هللا نيد نإ ةداسلا اهأ اي

 هللا قدص «نسحأ يه يتلاب مهداجو» :ىلاعت هللا لاق دقف ؛يأر وأ باتك وأ مليف انمؤم

 مب يلوأ الأ ؟اننيب ءامكحلا اونوكي نأ نييحيسمو نيملسم نيدلا لاجرب ىلوأ الأ .ميظعلا

 ةغل تلعو لوفعلا ةغل هيف تزع نمز يف ءالقعلا اونوكي نأ هللا مالكل نوظفاحلا مهو

 ةظعوملاو ةحيصنلابو حبذملاو ربنملا ىلع تبثت نيدلا ىلع ةريغلا صمقلا ةفاين اي ؟عيطقلا

 اي كب يلوأ ءملاعلا فحص لك يف ايندلا تالاقم لك الو مكاحملا ادبأ اهتبثت الو ةنسحلا
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 ةنايدلا رهوج امه نيذللا قدصلاو ةحامسلا مهميلعتو كتسينك اياعرب متبت نأ يديس

 رعشلا ضراق ةدونش ابابلا ةسادق ميكحلا لجرلا كلذ نيأ بجعتأ ينأو ؛ةيحيسملا

 ةيرد عم هل راوح يف نيتعاس نم رثكأ نويزفيلتلا مامأ تسلج يذلا لجرلا .نفلا قوذتمو

 امن ليمجلا يرصملا ميكحلا اذه نيأ ههصخشب ةرهبنم تسلج ىبغم ماع ذنم نيدلا فرش

 .ةسيئكلا مساب ثدحي

 ٠٠١ 4 ىيلوي -ناديملا ةديرج



 امثيسلا بحب

 مارح ةيافك .. اسنرف يتلاخ

 بعشلا اذه عيطتسي فيك يل تبثي نأ كلذ ركني نم يلعو «يناسنإ جايتحا كحضلا -

 تسل يننأ اهب تبثأل ةمهم اهنأ ترعش ةمدقم هذه ءكحضي نكي مل ول ؛نآلا ىتح ايحي نأ

 تاشاش مامأ سلجتو (ةيابك رعق# ةراظن يدترت يتلا ظابنألا نم وأ ةبآكلا باحصأ نم

 نم ةدحاو ةياهنلا يف انأف «عفرتم قلطنم نم ةينفلا لاعألل اداقن اهسفن نع لوقتو ضرعلا

 .تايفولا ةحفص يف ءاسألا فالآ نيب نم امسا تنكل انايحأ كحضلا الول يذلا «بعشلا

 يننكلو «اسنرف يتلاخ# مليف ةدهاشمل ينتعفد يتلا طقف يه ةيفحصلا يتنهم نكت مل اذحلو

 يناثلا نواعتلا هنأ ىلإ ةفاضإ «مسوملا اذه يف يديموك هنع لاقي مليف لوأل ةعوفدم تبهذ

 ببسلا امأ ؛رحب عياص) مليف دعب «لضف لالب ويرانيسلا بتاكو بجر ىلع جرخملا نيب
 رخاس لكشب لوقي يذلاو ةدم ذنم ضرعلا رود يف هتاذ مليفلا نع نالعإلا ناكف ثلاثلا

 ةلبع» ةشاشلا شحو ةلوطبو زئاوج ةيأ ىلع لصحي نلو ءداقنلا هنع ىضري نل مليف هنإ
 ينزفتسي ملو ءاركتبم انالعإ هربتعأ ينتلعج ىرخأ ءايشأو «يكز ينم” (نيسلا ةطقو «لماك

 .اهنع نوبتكي نيذلاو ءانيسلا داقن ةصاخو ضعبلا زفتسا اك

 ةحاصملا نم ةلاح يف انأو مليفلا ةدهاشمل لورهأ نأل ينتعفد لماوعلا هذه لك نأ مهملا
 يف ةيرصملا مالفألا يف ثدحين امك ىقيسوم ؟..نآ ..نآ» ءهارأ نأ لبق ىتح ؛هعانص عم

 ..نم هنإ هولاق انم نيب نم هنع اولاق يذلا «اسنرف يتلاخ# مليف تدهاشف ؛«ةورذلا دهشم

 نم دقع ذنم لاجرلا اهركتحي يتلا |نيسلل ةيئاسنلا ةلوطبلا ديعتس يتلا مالفألا نمض

 ةلئاعل يمتنت يتلا «يكز ىنما ةطب ةايح ةصق ةليوط ةيادب يف مليفلا يكحي ثيح «نامزلا
 فارتحا ىلع اهتبرف ءاهيبرتل اهتذخأ اسنرف اهتلاخ نأ فيكو «تاردخملا راجتو نيلاشنلا نم

 ةيجطلبلاك امامت نهراجئتسا متي ءاسنلا نم ةيعون اهانعم فرعي ال نمل يهو ؛ةحشرشلا

 ةيعونلا هذه دوجو ركنأ تسلو .دحأ حضفل وأ موصخ عم كراعم يف لوخدلل لاجرلا

 عمتجملا يف ةدوجوملا ةفئاطلا هذه نع انل ىكح مليفلا نأ ول اذهلو ؛عمتجملا يف ءاسنلا نم
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 لكب عمتجملا دصر دض تسل انأف ءائيش لوقأ نأ عيطتسأ تنك ام ةلاح دصري هنأكو

 ةحشرش ةلاح دصري ايليف تدهاش يننأ ةلكشملا نكل «هيف ةدوجوملا تايعونلاو هفئاوط

 وأ ةراح تلخد ديزي وأ ةعاسلا فصنو ةعاس ةدمل كنأ ليختتف «ةيابن ال ام ىلإ حدرو

 ثدحتت وأ اذكه مه اذامل فرعتو ةيعرلا لاوحأ دقفتتو ؛هيف لوجتت نأ نم الدبو ءًاعراش

 ؛عاطقتا الب ةرمتسم حدر ةلاح دهاشتو ةراحلا سأر ىلع فقت كلذ نم الدب ؛مهعم

 هريغك ضرعلا راد رداغي وهو ؛نيدهاشملا دحأ قيلعت نم غلبأ سيلو «ةياهن الب ةجعزم

 يتلا !لماك ةلبع» يه اسنرف !!اسنرف اي ىقب ةيافك لوقي وهو مليفلا ةياب نم قئاقد لبق
 مليف نم ىتح انزو رثكأ مليفلا اذه يف تناك دقف لعفلابو ءاهحايص داز اهنزو داز املك
 حدرلا تادرفم نع ثحبلا هقرغتسا دق مليفلا بتاك لضف لالب نأ ودبيو امام ملك#

 كانه سيلف :ةحشرشلا الإ رخآ ءيش يأب متم لوأ يشف مليفلا لاوط ةحشرشلاو
 'ةطب# وأ يكز ىنم تالواحم لثم ةيعرفلا تاياكحلا يتحف يقيقحلا-ىنعملاب ويرانيس

 بتاكلا فدل ةمدخ درجب ةيليللا يهالملا يف صقرلل اهباهذو حدرلا ةايح نم صلختلل

 ىلإ دعس وأ يدينه لوحتي نأ نم الدبف لجر يز يف لماك ةلبع رّكتتو ةحدرلا» يسيئرلا
 دشرتو هب عقوت نأ ىنم لواحت يذلا تاردخملا رجات ةياكحو ؛لجر ىلإ ةبلع تلوحت ةأرما

 اهلعج ضاير ةدياع اهتخأب اسنرف ةقالع ىتح مليفلا يف رخآ ثدح لكو ؛هنع سيلوبلا

 .لماك ةلبع حدرل ةلئاه-ةصرف نوكت يكل الإ سيل سيل نظأ «ةرتوتم ةقالع بتاكلا

 لك نأ انل تبثأ هنإ «رحب عياص» يف هنع تلقو قبس يذلا جرخملا بجر ىلع امأ

 ارحب عياص» نأل ءاهيف هسفن ملظ دق اهريغو ؟ءارمحلا ةدنجألا» لثم ةقباسلا همالفأ
 ةيادبلا لوقأ الو ءرفصلا ةطقن ىلإ مليفلا اذه يف داع دقف «دهتجم جرحت :هنع لوقت كلعجي

 يف لوجتو لوصت يكل ءاسنرفل لاجملا حاسفإ تناك ةيسيئرلا هتمهم نأ ودبي رخآلا رهق
 ؛حدرلا نم ةلاح الإ ءيش الو «يجارخإ داهتجا الو ءيركف الو يرصب نيوكت الف حدرلا

 ةلصول نيخستلا نم ةلاح ناك ينزفتسي مل هنإتلقو قبس يذلا مليفلا نع نالعإلا نآكو

 5 .قحال لكشب ينزفتسا ام «مليفلا يف حدرلا
 اطيق تووصنو زد نخ نك ىف ةئلازعسا ليف قاهابيحأ يلا ةلفطلا رايع اهم ىتح

 الو بذجلل ال ارصنع نكت مل «مليفلا اذه يف بذجلا رصانع نم نوكت نأ نكمملا نم اهنأ
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 .مليفلا رصانع نم اهريغك درطلا الإ ءيش يأل

 ىدعت نكلو طقف جاعزإلاو جارخإلاو ويرانيسلا نكت م مليفلا اذه يف ةلكشلاو

 عيطتسأ ال يتلا ةروصلاو ةءاضإلا ءوس ببسب ءارولل تاونس ةدع ىلإ ينداعأ يذلا رمألا

 دحاو لأسي نأ ىلإ دهاشملا عفدي ناك هنكلو ءضرعلا ةشاش مأ ةءاضإ أطخ ابنأ مزجأ نأ

 ؟هيإ أولاق مه رخآلا مهنم

 ) ءادأو اهيلع ًامامت ةديدج ةيصخش يهو «ةطب» وأ يكز ىنم مليفلا اذه يف ىقبنو

 «مكينلا موسي قوهرت اهسير نكلو «مليفلا اذه ف ةدحاولا ةعيارلا ىهذ ف ؛هيلع دوعتن

 مأ اهنومولي له يردأ الف ؛دحأ اهيف حجني مل ةسردم يف ةجردب ةديحولا ةحجانلا اهنأكف
 !ديرفلا حاجنلاب ابنوئنبم

 بجر يلعو لضف لالب نأب رعشأ يننكلو «مليفلا يف ام ةءارقب مزجي نأ دحأ عيطتسي ال

 ىنمتي ال انم نمف «قحلا ضعب امل ءيرصملا عمتجملا لكل احدري نأ مهفده ناك مليفلا اذبب

 وأ نانف نيب قرفلا وه اذه ؛ءيش لكل ةحشرش ةلصوب حيصيو ماع ناديم يف فقي نأ

 ؛اهيدي تاكرح ىنعم مهفن الف ؛خرصت ةحوشرش ةديسو خرصي نأ ديري ندمتم ناسنإ

 اسنرف اي ىقب ةيافك :مهل لوقأ نأ الإ كلمأ الف ءفسألل جرخملاو بتاكلا هلعف ام اذهو

 .يلعو لالبو

 ٠٠١ 4 ويلوي - ناديملا ةديرج
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 اراف دلوف لبجلا ضخمت .. لكوع 9:

 ةرابعلا وأ ةمكحلا يه هذه ؛مسدلاو رعشلا عوزنم اضيرم ارأف دلوف لبحجلا ضخمت»

 ؛!لكوع# مليف ةيادب نم ةقيقق.نيرشع يلاوح دعب يعماسم ىلع ددرتت تلظ يتلا ةروثأملا

 ىلع ةقباسلا مالعفألا باحصأ ةصاخ ءا|نيسلا لهأ صئارف هنم دعترت تناك يذلا مليقلا

 هنم شفط قدأ ريبعتب وأ ريغت يذلا مليفلا لب ءفيصلا مسوم يف هل ةقحاللاو «لكوع»

 ةقرس نم افوخ ويرانيسلا ىلع عالطالاب مليفلا لطب دعس دمحم مهل حمسي مل نيجرخ ةثالث

 .لعفي مل هنكلو هيلع مهعلطأو لعف هتيل ايو ؛تاهيفإلاو «ةركفلا

 ينركذ ةيبرحلا رارتمألا نم ارس دحوألا هلطب - دعس دمحم هربتعا يذلا ؛لكوع مليق
 بهرت «ملاعلا عماسم ىلع اهددرت اكيرمأ تلظ يتنلا «ةيقارعلا لماشلا رامدلا ةحلسأ ةصقب

 ملف ءاعدالا اذه ةقيقح فشتكاو موي يف ملاعلا احص نأ ىلإ عجاضملا يف لافطألا ىتح اهب

 . .قارعلل اشيج اساسأ دجي مل لب ؛هريغ الو رامد ةحلسأ ال دجي

 «يبمللا دلج نم دعس دمحم اهم جرخي نأ لواح يتلا ةديدجلا ةيصخشلا وه «لكوع» و

 ءالع لحارلل مليف يف ةيوناث ةيصخشك اهادحإ مالفأ ةثالث ةدمل هب تقصتلا يتلا ةيصخشلا

 كلملا نيمسومل هنم العج ناذللا «كلاب يلاب يللاو يبمللا» نارخآلا نامليفلاأإو «نيدلا يلو

 باشلا يه يبمللا ةيصخش حالم تناك اذإو «ةيفيصلا تاداريإلا شرع ىلع جوتملا

 عم شيعي يذلا «تاردخملا ءارج نم مئادلا لوطسملا ةلاح يفو «هل ةنهم ال يذلا عياصلا

 تارايس يركمس «لكوعا حمالم نإف «هل ةبذعملا ةيصخشلا ةيوق ةيقوسلا ةديسلا همأ

 شيعي وهو «هلمع لمه هنالعج ليثمتلاو !نيسلل هبح نكلو «هتنهم يف ادج ديج هنإ اولاق
 دعس دمحم نكلو هل ةبذعملا ةيصخشلا ةيوق ةيقوسلا ةديسلا ةاطاطأ» هتدج عم ةرملا هذه

 :نيببشل دقتعأ «جايكاملاو سبالملا لضفب وه هادأف هيدؤت ةلثمم رودلا اذهل دجي نأ هيلع زع

 نأ نم ءامبر ءافوخ ايناث ءروهمجلا هدقتفي نأ نم افوخ ةظحل انع بيغي ال ىتح لوألا

 اهب ةصاخ مالفأل ةلطب حبصتو لبق نم لماك ةلبع همأ تلعف امك ؛هتدج هنع لصفنت
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 !هتءابع نم جرختو

 اهوخأ هقرسيو «راصتنا# ةاتف بحي يذلا ؛لكوع» نأ يكحي راصتخا نودب مليفلاو

 نفدل «لكوع» بهذيف ؛هنم ءارث رثكأ رخآ صخشب ظبترتو هناعدخي هل ريفوتلا ةجحب
 ميعزل ةثج اهب ىتوم نفد ةبرع لباقي ىتح عراوشلا يف احنرتم ريسيو رمخلا عم هتازحأ
 رفسلل راطملل اهقيرط ينو «ساملألا نم ريبك مك اهب هبويج نأ ىوس هنع فرعي ال «ةباصع
 يف هسفن دجيو لجرلا ةتكاج يدتريو هنم الدب مانيل توباتلا نم ؛لكوع» هجرخيف ءايكرتل

 ءايكرت يف نييرصملا ةدمع لباقيل بربيو وحصيف «ةيزئانج مسارم يف هنفدل نودعتسي ايكرت

 ىلع نوضبقيو «هتنباو يرصملا ةدمعلا هدعاسيو «نيف وه اعبط فراع شم وه هيإ لاقو

 تنب تانبلا تس نم «لكوعا جوزتيو ؛ساملألا قرست هزياع تناك يللا «ةيرتفملا ةباصعلا

 ..ةتودحلا تغرف ةتوت ةثوتو ءايكرت يف فافزلا لفح روضحل هتدجبب هل يتأي يذلا ةدمعلا

 ةولح» لاؤسلاو مليفلا شيفإ ىلع: بوتكم اذكه «يوبن دمحمو متخلا رس حماس اهبتك يللا

 ىدحإ بيجي نأب روهمجلل حمست اهشيعن يتلا ةيطارقميدلا اعبطو ؟«ةتوتلم الو
 .ةتودح هيلع ةتوتلم لوقيس نمف ارذح نوكي نأ هيلع نكلو :نيتباجإلا

 0 ل ا وبا ا را

 ديحولاف !!برعلا ةدعق قطنمب ىتح وأ ينفلا دقنلا قطنمب هتدهاش دق |هيف مهشقانأ نأ مليفلا

 يتلا ءاسألا راتخا يذلاو «ةدلجلل ةدلجلا نم لثم يذلا دعس دمحم وه هتشقانم بجي يذلا

 تاداريإلا ةمق ىلع نيقباس نيمليف نأ نظ يذلا ؛مليفلا يف ءيش لكو جرخملاو هتكراش

 .«لجف اي ناّير» لاق ول ىتح هل قفصي روهمجلا العجي نأب ناليفك
 نكت ملو «ليثمتلا بحي وهو ةليوط تاؤنس ذنم أدب ديج لثمم دعس دمحم نأ ةلكشملاو

 «تاونس انكه لظو «رثكألا ىلع ادهشم وأ ةليلق اروطس ىدعتت نايحألا ضعب يف هراودأ

 اع لكلا | عئاجلاف ؛هرشلاو عوجلا نيب اقرف كانه نكلو «ليثمت ناعوج يلاتلاب وهو

 .ةلتاقلا ةمختلاب بيصأل همف رشح ول هنأل «ةوطخ ةوطخ أدبي

 يننأ تناك ةلكشملا نكلو ؛ةكحاضلا تاهيفإلا نم مك ربكأ هينيع بصن عضو ؛دعس»

 كدليل ا ول وع مالا ل

 براش سيل هنأ ضورفملاف ؛يبمللا يف اك ةجح هيدل نكت مل اعبطو «ظافلألا جراخت
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 مل وهف لكوعل ىلوألا ةئيطخلا يه هذه .هرش نخدم طقف وه لكوع يف لوطسملا شيشحلا
 هيلع قافشإلا ضعبب رعشأ اعبطو «رداكلا يف نوكي نأ نودب سفنتنل ةصرف انل كرتي
 نأ ةقث ىلع ينكلو «نارطبلا روهمجلا نحن انداعسإ لجأ نم كلذ لعف هنأ معزأس يننأل
 رثكأ اوكحض دق رونو ينسح نسحو «كييبارط ديعسك راودألا همامأ اودأ نيذلا نيلثمملا

 1 .هعم ليثمتلا ءانثأ انم

 هانمتت رون هديب كسمتو ةديدش ةقثب هيف فقي يذلا مليفلا شيفأ نم ةياذب دعس دمحم

 يق ةياهنلا ةملكب ءاهتناو ءاعفرتم «همف يف بيابلا اعضاو «هردص احتاف ؛هرهظ اهيطعي وهو
 ءاوس ينفلا طسولا يف ةماع ةلاح ىلإ تلوحت فسألل ادج ةصاخ ةلاح «لكوع# مليف
 قباس نودبو ةأجف ءايتدلا رسكي مليف يف ةينغأ هل حجنت.مهدحأف ؛يئانغلا وأ يئانيسلا

 ىلإ لوحتي ىتح هيف نوخفنيو لالحلا دالوأ هلوح فتليو هسأر حاجنلا ريدليف «راذنإ
 هحاجن نأ ىسنيو ءموثلك مأ هنأ وأ ءيبهو كب فسوي وأ ءضيبأ جروج هنأ رعشيو «ةنولاب

 ريهالا لوحتتس يذلا رحاسلا هنأ روصتيو خفتنيف «ةفداصملاب حاجن هنإو «حرابمإ ديلو

 .هديري ام ىلإ هنم ةراشإب
 «تالضعلاو خملا هنأ اهب روصتي ىربك ةماط حبصتف ةثلاث وأ ةيناث ةصرفلا هل يتأت دقو

 هذه نم فسأللو «محريال روهمج مادقأ تحت كلذك طقسي باهشلاك اعيرس دعص اكو

 مه اذام نكلو ءادج اديج الثمب نوكي دق لب ديج مهنم اضعب نأ مغر «نآلا ريثكلا جذامنلا

 ءايشأو «ريوصت يريدمو نيجرخو ؛نيركفمو اباتك نوحبصيو «مهتنهم نوسني مهف

 مكلو ءانوعتميو اوعتمتيف اوملعتي نأ نم الدب ءميحج ىلإ مهتايحو انتايح اولوحيل ىرخأ
 .ةنسح ةوسأ يدينه يف

 روهمجلاف «لعفيس لب نييالملاب يتأي ال ”لكوع يف دعس دمحم نإ لوقأ يننأ اروصتت الو
 تيأر امك ءامجاو جرخيس هنكلو «دعس هاجت ةريصقلا ةقباسلا هتربخب اعوفدم مليفلا لخديس

 نل نكلو «لبق نم نيترم هكخضأ هنأ ىلإ ادنتسم هل رفغي دقو ءضرعلا راد يف يعم ناك نم

 دقل ةبسانملابو ءديصرلاب نوهرم نارفغلاف ءطقف ناليف دعس ديصر نأل روهمجلا نارفغ لوطي

 ش .«راجنلا دمحم» همسا شيفألا ىلع بوتكم وه اك مليفلا جرحت نأ ركذأ نأ تيسن
 ٠٠١ ؛ ويلوي < ناديملا ةديرج
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 اقسلا قرأم .. وتين

 نع الإ ثدحتت ال «كيش#» |نيس مدقي هنأب هتمبتأ نايرعلا قراط عم قباس راوح يف

 لاقف ىرخأ تاعوضوم ىلإ قرطتلا نود ءايرثألا ةقبط يه عمتجملا يف ةنيعم ةقبط
 ةجردلا نم ضرعلا رود يهو) لوملا روهمج لجأ نم امالفأ عنضي هنإ حوضوو ةحارصب
 هتايح شاع جرح وهف ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةجردلا نم ضرعلا رود لجأ نم سيلو (ىلوألا
 يتلا ةايحلا الإ روصي وأ ثدحتي نأ عيطتسي ال وهف يلاتلابو عمتجملا يف ةيقار ةقبط نيب
 يدهاشم لاوط يلخادي ددرتت تلظ يتلا ةرابعلا يه هذه ةريخألا هترابع تناكو ءاهفرعي

 نانحو اقسلا دمحأ هتلوطبي ماق ىذلار نايرعلا قراط جرخملا مالفأ ثدحأ «وتيت» مليفل

 بحاص وه نكلو بسحف قراط جارخإ سيل ؛وتيتا و ءدكاو ورمعو حلاص دلاخو كرت
 طقف سيل هنإ ثيح نم «ةدكؤم ةيلوثسم مليفلا اذه نع هتيلوئسمف نذإ ويرانيسلاو ةصقلا

 .ركفلا اذه عناص هنكلو هل هجارخإب مليفلا ركف ىلع اقفاوم

 هيلع ضبقلا متي يذلاو عراوشلا لافطأ نم ريغص ىتف ةصقل عيرس درسب أدبي مليفلاو

 ثادحألا ةسسؤم هعاديإ مث ؛هئاقدصأ دحأ نع اعافد ةطرشلا لاجر دحأ هلتق ببسب

 هل ىقبت الف عراوشلا يف هتايح تناك ابك فنعلاب ءاقبلا لجأ نم ًاعارص اهيف هجاوي ثيح

 ةعيرسلا دهاشملا هذه يهتنتل ؛ةمحرلا فرعي ال ماع طسو اهب شيعيل هدسج ةوق الإ

 ةيضايرلا تانيرمتلا صرامي وهو اقسلا دمحأل ةبرقم ةروص ةيادبلا دهشم ىلإ لاقتنالاب
 .مليفلا ثادحأ أدبت انه نمو هرغص يف ناك |ى ادرفنم ةنازنزلا لخاد اهسفن

 «درشم وأ ريقف وهو ىتفلا كلذ ةايح ليصافت يف انلخدي نأ بحي مل نايرعلا قراطف نذإ

 هنكلو عراوشلا لافطأ نم ام موي يف ناك هنإ اولاق ًاباش الإ رن مل مليفلا لاوط نحنف يلاتلاب

 «تييبلا هل بتريل روكيد سدنهمب نيعتسيو كلامزلا يف نكسي نييالملا باحصأ ىلإ لوحت
 دي يف ةادأ حبصأ هنأل هل ثدح لوحتلا اذهو ءليدوم ثدحأ سديسرم ةرايس بكريو

 ببسب حاجنلا ةدكؤم ةقرسو وطس تايلمع يف هلغتسا يذلا نيدسافلا طابضلا دحأ

106 



 امتيسلا بحب

 لسع رهش يف ةطرشلا لجرو صللا نيب ةقالعلا كلت رمتستو «ةيلخادلا ةرازو يف هعقوم

 يف ناكراشتي لب نيقيدص احبصيو ةريبك ةلئاع نم ىوس باش ىلإ وتيت فرعتي نأ ىلإ
 عطقي نأ ررقيو ةقبطلا هذه نيب نم ةاتف بح يف وتيت عقيو ؛ةيقارلا ةقبطلل معطم ةيكلم
 «ةنيراس» نم اهيف فاخي ال يتلا ةفيرشلا ةايحلا فرع نأ دعب ؛لتقلاو ةقرسلاب هتقالع

 ةرازو يف صخش رهظي نكلو ةيلمع رخآ ىلع وتيتر ًهباصضلا قفتيو :ةطرشلا ةرايس

 طباضلا اذه نم هصلخيل وتيت ىلإ ةيناث أجليف هرس فشكب دسافلا طباضلا دده ةيلخادلا

 طباضلا لشق يف وتيت لشفي نكلو امهنيب ةرذق ةيلمع رخآ هذه نوكت نأب دعو ىلع «لتقلاب
 نجيو .دانزلا ىلع طغضلا نم هاعنم (ههفرع نيذللا ةفيظنلا ةايحلاو بحلا نأكو فيرشلا

 ملحو هملح مدهو هتبيبح مامأ هحضفيو وتيت ىلع برحلا نلعيف دسافلا طباضلا نونج
 هرارسأ لك يوحت ةلاسر كرت يذلا وتيت لتقي ةياهنلا ينو ,رخافلا معطملا يف لثمتملا هقيدص

 هل عفشت ملو همئارجل انمث لطبلا هنأ مغري وتيت تومي (مكف «دسافلا ةيلخادلا لوئسمو وه

 حاتفاب وتيت ىركذ ىلع اظفاحيل ةبيبحلاو قيدصلا ىقبيو طباضلا ىلع ضبقلا متي هتبوت

 .ةيزيلجنإلاب 1110 وأ وتيت مسا مح نكلو ةيناث ةرم معطملا
 ةقبطلل هترظن يف هجرخم نايرعلا قراطل صاخلا ركفلل مليفلا ثادحأ لك سركت اكو

 نبا# قيدصو ةميحر ةينغ ةاتف الإ ةروصلا يف قبي ملف ركفلا اذهل اريونت ةياهنلا يتأت «ةينغلا

 ّةحتتليو ملعتيل هتورث هل كرتو ويت هانبت درشم ريغص يتفو يركذلا ىلع يقبي «سان
 .عراوشلا يف اهؤانبأ يهتني ال يتلا ةقبطلاب

 وه نم مهيف نأ يكحي مليف يأ دض وأ ءايرثألا دض افقوم ىدل نأ ضعبلا روصتي دق

 لك سيلو «حلاطلاو حلاصلا اهيف عمتجم يأ يف تاقبطلا لكف كلذ ريغ ةقيقحلاو ,حلاص

 يف ةلكشملا نكلو ؛نيطايش روصقلا ينكاس لك سيلو ةكئالم يراوحلاو عراوشلا ءانبأ
 اهنم نئي ةلكشم يهو عراوشلا لافطأ ةيضقل ضرعت نايرعلا قراط نأ مليفلا اذه

 ةديدش ةلكأل ضرعت نمك ناكف «نيكسلاو ةكوشلا# قطنمب اهل ضرعت هنكلو ؛عمتجملا
 يف ةديحولا ةلكشملا يه كلتو «نيكسلاو ةكوشلاب اهلكأيل ةصلصلا يف ةقرغم ةيبعشلا

 دقف ءاينف نايرعلا قراط مالفأ جضنأ وه ونيت نإ لوقلا نكميف كلذ ريغ امأ ..مليفلا

 : مليف يف ةرم لوأل تارايسلا تادراطم دهاشم ذفني نأ - لاثملا ليبس ىلع - عاطتسا
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 |ى- هيلع ٍذخأن الو ةينوتراك تادراطم اهءأكو كحسفلا ىلإ انوعدي ال لكشب يرصم
 !!كلذك سيل انم نمف ةيكيرمألا (نيسلاب هرثأت - ضعبلا هيلع ذخأ

 :وه كلذ يف لصيفلاو نييعقاو نكنل ءاهمالفأو دوويلوه نم ايئانيس نولتخ نحنف
 تنسح ةروطتم ةينقتب دافتسا هنأ مأ بسحف اهدلقو ةيكيرمألا (نيسلاب جرخملا رثأت له

 كانهف نيلعفلا لعف نإ جرخملا نأ نظأو ؟يرصم مليفل يئانيسلا ذيفنتلاو ةروصلا لكش

 ةياهنلا يف هنكلو ةيكيرمأ ىرخأ مالفأو "5062 151 813201” مليفب ينركذ اهنيوكت دهاشم

 يذلا يناسملتلا قراط ريوصتلا ريدم ةصاخب ةعانصلل لجحم ريغ ايئانيس المع غاص

 فقي نم ببسب فلتخي هطقتلت امو اريماكلا نيع نأ هريوصتب موقي مليف لك يف تبثي
 اذإ دهاشملا اهلهاجتي نأ نكمي ال يتلا ةينفلا رصانعلا نم لظلاو رونلا نأو ءاهءارو

 نكلو مليفلا يف بذجلا رصانع دحأ وه هدحو ريوصتلا ريدم يناسملتلا قراط نكي مو

 فيصلا اذه ىتأو يضاملا فيصلا يف قايسلا نع باغ يذلا - وتيت وأ - اًقسلا دمحأ كانه

 براقت مغرب ؛ايفام» ريخخألا همليف نع ىتح ًافلتخ ًاديدج ءادأ ًايدترم دوسأ ناصح ىلع

 صللا ةيصخشل ةفلتخم ةغيص داجيإ يف اقسلا دهتجا دقف ءاهيدؤي ىتلا ةيصخشلا رصانع

 يهو «تالاعفنالا داح الو تايصخشلا هذه اندوعت اك توصلا يلاع نكي ملف لتاقلا

 عراوشلا يف ىبرت نم نوكي نأ نكمي فيك انبجعت ول ىتح لشثممك هل بسحت ةراهم
 ئداهم لا لجرلا اذه وه دراب مدب تارشعلا لتقو ةليوط ةدم ثادحألا ةسسؤمب .قحتلاو

 يتلا «اميسلا عيجش# هتيصخش ةعيبطو اذه اقسلا ءادأ لعلو !؟توصلا ضيفخ عيدولا

 لشم اقسلا دمحأ نإ ؟نوكيس اذاف ..لبقملا همليف يف ابر قزأم يف هعضتس اهب درفني نأ دارأ

 ول ىتح تايصخشلا نم ةدحاو ةيعون ءادأ ين اهرصحي نأ هسفنل ملظلا نمو دهتجمو ديج

 نم ةيعونلا هذه يف هدحو غارفلا دس نع لوئسم ريغ وهف «ةيرصملا (نيسلا اهيلإ ترقتفا

 عنصت يتلا ةدهتجملا ةلثمملا يهف مليفلا يف ةديحولا ىثنألا ةلطبلا كرت نانح امأ .مالفألا

 كلذ دعب ىتح وأ مليفلا فصتتنم يف الإ رهظت مل اهنأ مغرف تالوطب ةريغصلا راودألا نم

 دعب ىتح اهاسنت الو مليفلا ةيادب ذنم اهنع ثحبت لظت يتلا ةلثمملا تاموقم كلمت امنإف

 .ةشاشلا ىلع ةياهنلا ةملك
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 هنإ نولوقيو مليفلا اذه يف حلاص دلاخ ءادأ مامأ نوفقوتي نم كانه نأ بيرغلاو

 ثدحتت ال كلذكو ىسنن اننأ ةديحولا ةلكشملا انئجافي ل ةقيقحلا يف حلاص دلاخف .ةأجافم

 ريبك لثع دوجو نع منت ةريغص راودأ كانه (منيب ء.مهراودأ تلاط اذإ الإ نيلثمملا نع ةداع

 هرود انيسن لهو ؟«يقح زياع) مليف يف نيدهشم دعتي مل يذلا هرود انيسن لهف اهءارو
 وهو ةيرقبعب ةريغص اراودأ حلاص دلاخ ىدأ دقل ؟؟تانوالا ىلحأ» مليف يف ريغصلا اضيأ

 هنأ ةحاسم هلو ديج لكشب بوتكم رود يف ةصرفلا يطعأ اذإ يعيبطف يقيقح رابتخا

 يقام لمجأو ةلوطب هتيصخش نم عنصي'نأ دلاخ عاطتسا دقل «ديرف ءادأ بحاص نوكي

 مهدأ لداعف «قينألا ريرشلا راودأ داجأ يذلا مهدأ لداع لحارلا ءادأب رثأتي مل هنأ هئادأ

 لب «كيشلا# ريرشلا راطإ نم جرخ حلاص دلاخ نكلو ؛هررك ول ىتح هانببحأ اطمن ناك

 .ةيرصملا (نيسلا ةشاش ىلع طباضلا ةيصخش يف هرن ل اجذومن ائيطعي يكل هدلج نم جرخ

 يف لوألا هرودب كركذني مليف يف هتيأر املك وتيتل يرشلا قيدصلا رود يف دكاو ورمع

 .«سنزيب الو باحصأ" مليف يف ينيطسلفلا باشلا رود - (منيسلا

 اهنيسلاب نينوكسملا ءالؤه نيب نم تنك اذإ كرهبي ال دف «هب عتمتست مليف (وتيت»
 لءاستت دق كنكلو ءيرصم مليف هنأل همامأ فقوتت كلعجيس ديكأتلاب هنكلو ةيكيرمألا

 نوكت نأ بجعتتو اهيف ريوصتلا مت يتلا نكامألا هذه نيأ :مليفلا ثادحأ لاوط اشهدنم

 رصم يف كانه قحلل نكلو «مليفلا يف ترهظ يتلا كلت لثم رصم يف معاطمو تريب كانه

 .اهدوجو يفني ال اهب انتفرعم مدعف ءاهفرعن ال انثكلو ةماخف رثكأ معاطمو ءارث رثكأ تويب

 7٠١ 5 ويلوي - ناديملا ةديرج
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 هآ ةمولظم .. ال ةنونجم

 بتكي يذلا يفحصلا امنيسلا وأ نويزفيلتلا يف ءاوس ةينفلا لامعألا بلغأ ةداع روصُت

 تعرعرت نيأ ةيعون نم ةلئسأ ةلثمملا لأسي هفات امإ صخش ةروص يف نفلا لاجم يف

 ةماعلا ىدبل قلخ امم :ةحيضف نع ثحاب وأ ةصقار فاتكأ ىلع دعصي يزاهتنا وأ ءيديس
 ايئاد طاحم هنأل ظوظحم يفحص هنأ ةفص روهمجلا هل فاضأو ءيفحصلا اذهل ةيطمن ةروص

 ءالؤه نم ةدحاو يننألو ءاهيلإ سانلا وفبت يتلا ءاوضألاو مالفألاو تارهسلاو موجنلاب

 ءاردزالاب امإ ةئيلملا ةرظنلا هذه نم ملسأ ملف هنع ةباتكلاو نفلا بحب هللا مهالتبا نيذلا

 ينقرؤت يتلا يه ةريمخألا ةرظنلاو «يب نيطيحملا برققأ نم ىقح دسحلاب وأ ًانايحأ
 سكعلا ىلع لب ةرهبملا ءاوضألاو ةثالثلا موجنلا وه هاري ام لك سيل ينغلا يفحصلاف

 هاجت نيدهاشملا حاتجي يذلا لايخلاو ةجهبلا انيلع عّيضي ام ةملظم ًانايحأ موجنلا ىرن نحن

 يلاثمأ ىلع ةقفشلا ضعب دجأ ينلع ؛عوبسألا اذه يل ثدح ام مكل يكحأسو ؛مهموجن
 ضرعلا رود يف ضرعت يتلا مالفألا لك دهاشأ نأ ىلع يتنهم مكحبف «نفلاب نيلتبملا نم

 .ةتحب ةينهم ةلأسملاف اهمدع نم اهموجنل يبح وأ اهتيعون وأ اهاوتسم نع رظنلا ضغب
 دهاشملا لثمأ تنكو ؛هنع بتكأل ًايرصم اليف دهاشأ ضرع راذ ىلإ تبهذ اذهو

 اذه ةدهاشم ىلإ ظحلا مهقاس نيرخآ ةسمخ ريغ كانه نكي ملف ضرعلا راد يف سداسلا

 ةكرعم نم نابحسني مالظلا يف نيحبش تحمل ةياديلا نم ةعاس عبر نم لقأ دعيو «مليفلا

 ةلوفكم اهيف ةيرخلاو «ةيطارقميد اهولعت ال |نيسلا ةدهاشم ةيطارقميدف «مليفلا ةدهاشم

 ماقتنالا ريمأ مليف يف يدجو رونأ ةملك تركذتف ءاشي (متقو باحسنالاب نطاوم يأل
 نيحبش ىرأ يب اذإف قئاقد ترمو «ماقتنالاب هاياحض نم يهتني ناك نيح (ىناثلاو لوألا)

 وهف «قلطلا ءاوملا يف سولجلل جورخلا اررقو دفن دق امهربص نأ ودبي نابحسني نيرخآ
 امهنكلو ركاذتلا نمث نع اذامو امهيف خرصأ نأ تدكو مليفلا اذه ةدهاشم نم ًاعفن رثكأ
 يف قبي لو اهدقتفأ يتلا رايتخالا ةيرح اهيدل نأل يظيغ تمتكف «ةدودعم ناوث يف ايفتخا
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 ' .انأو دحاو لجر ىوس ضرعلا راد

 ةظحللا يف تعجارت يننأ الإ هبيبالتب كسمأ تدك باحسنالاب مهي هنأ ترعش نيحو

 رمألا لوحتيو اهدرفمب ةديس يننأ ةصاخ ؛هب شرحتأ يننأ روصتي نأ نم ًافوخ ةريخألا
 انأ الإ ةياهنلا يف قبي لو ينم تلفي هتكرت اذهلو «يلاتلا م ' يف فحصلا اهلقانتت ةحيضفل

 مليفلا اذه دهاشأل سلجأ نأ ينربجت يتلا يتنهمو رثعلا يظح يعنأ ضرعلا راد لخاد

 توص داك يذلا ةنيكاملا لماع توصو !نيسلا لامع ةمهم» ةديحو تلمتحاو «ةلاثلا ىتح

 نيأ لوقي يلاح ناسلو مليفلل ةيريوصتلا ىقيسوملا توص ىلع ىنغطي نأ ىلع هئاعد

 تعمس ضرعلا راد جراخ يقيرط يف انأو ةدهاشملا ةكرعم ءاهتنا دعبو ءاوريل نودساحلا

 ةمستبم تردتساف ؛غارفلا نم وكشت وأ ةنونجم اهيلع نياب يد تسلا لقت تاسم“

 !!امنيسلا نع بتكأ ةيفحص انأف ..هآ ةمولظم أل ةنونجم :تلقو

 ٠٠١ 5 سطسغأ - مارهألا ةديرج ْ
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 مالفأ ٠١ يف نييرصملا هفس >9

 دعتي مل مسوم يف (نيسلا ةدهاشم يف هينج نويلم نيعبس يلاوح نآلا ىتح نويرصملا عفد

 حاتتفا مت هينوي رهش ةيادب ذنم لوقت ماقرألاو «نيعوبسأ يلاوح كانه لازامو رهشأ ةئالث

 تاقرو عبساو «اسنرف يتلاخ# هالبت مث «|ميسلا بحب# مليفب يفيصلا يئاتيسلا مسوملا

 مث «هيف هنم يبغا اهدعيو «ةينمأ ةهج نم سيرعا اهدعبو ؟«لكوع# مث «وتيت» و «ةنيشتوك
 ةدهاشم يف اوقفنأ نييرصملا نأ يأ ؛كرويوين ةيردنكسإ» اريخأو «ميظعلا نيصلا لوف

 .هينج نويلم 87 ىلإ مسوملا ةيابخ يف لصت نأ عقوتم هينج نويلم ١/ يلاوح مالفأ ةرشع

 مايأ يف دحاو يكيرمأ مليف اهققحي ماقرأ نم هعمسن اهب ةنراقم اليزه مقر اذه ودبي دقو

 يف امأ ءيحو ةقطنم لك يف ضرعلا رودب رخزي دلبو ةينغ (نيس راطإ يف ىلوألا هضرع

 ضرعلا رود هيف زواجتت ال دلب يف ادج اريبك اغلبم دعي غلبملا اذه نإق ةسورحملا رصم
 . ىصحت نأ نم رثكأ ةيداصتقا لكاشم نم يناعي دلبو ةريقف (نيس راطإ يفو ةشاش ٠
 ةمهم ةعانص نع ثيدحلا ددصب اننأ مقرلا اذه ةءارق دعب نهذلا ىلإ ردابتي ام لوأ نإ

 نكمي ال ثيدح وه حيرتال (نيسلا نأ نع انايحأ نيجتنملا ثيدح نأو ةلودلا اهلفغت

 نم رثكأ ىلوأ هيفرت ةليسوك (نيسلا ىلع نولبقي سانلا نأ مقرلا اذه ينعي اضيأو هقيدصت
 .ىرخأ ةليسو ةيأ

 ؟نييالملا هذه اوعفد ميفو فيصلا اذه نويرصملا دهاش اذام :كاؤسلاو

 أدب يذلا «كرويوين ةيردنكسإ» ينثتست .ةعست نيب نم مالفأ ةسمح نإ :لوقت ماقرألاو

 دحاو مجنو ام دح ىلإ ددج موجن اهتلوطبب ماق ةيديموك مالفأ يه ةليلق مايأ ذنم هضرع
 دعس دمحم مهو اماردلا دض ايديموكلا ةكرعم يف اعيمج اوفقو مامإ لداع وهو مرضخم
 بيصنلا تدصح يتلا يه ةسمخلا مالفألا هذهو «لماك ةلبعو يزمر يناهو يدينهو

 .هتوكحضي نم رزاؤي لازام روهمجلاا نأ ينعي امم بساكملا نم ربكألا
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 هطسو زب لازام يقيقحلا هتوص ةريث دعب عمسن مل يذلا دعس دمحم وأ ؟لكوع# *:

 ثيح نم مالقألا أوسأ هنأ مغري «هينج نويلم 15 نآلا ىتح هدحو دصحيو اصقر

 ىلإ هب ةجاح الو «تالضعلاو خملا# هنأ أدبم ىلع رمتسيس هنأ ينعي اذهو ينفلا ءيوتسملا

 ال جرختو عفدي جتنم وه هيلإ جاتحي ام.لكف ريتنوم وأ روصم وأ ويرانيس بتاك وأ جرخم
 0 #6 !هيلع ققابلاو ال لوقي

 تايلمع نودو ههجو تسك يتلا ديعاجتلا مغرب هتاداريإب ظفتحي لازام مامإ لداع -

 روه١جلا عم ةليوطلا ةرشعلا ةزيمب هل ظفتحت ةديدج ةينف ةغايص دجي أدب هنكلو «خفن وأ دش

 ا .ةفلتخم ةينف ةغايص يف ءاقبلا لع رداق وهف ءاضيأ ديدجتلا ةزيمو

 ىلإ أجلف «هتناكم هل ظفحي لقعل يأ جرحم ىلإ ةجاحب هنأ فرع اريخأ يدينه دمحم -.

 ةيناس را سرك يام عارض ف راريعسالاو ءاقبلا له هدهفاس يذلا فرع انيرد

 .ينفلا ىوتسملا

 مدقتي الغ هفقوم دضعيو هدناسي نومضم نود ديدج لكش يف لخدي يزمر يناه -

 .رخأتي الو

 لع موقت ةيقيق> ةلطب بقل لمحت يا ةديجولا ةناييموكلا ىشألا لاك ةلبم -

 ناك نإ مرَجن نأ عيطتسن الو لاجرلا مامأ اليوط دمصت نأ عطتست مل مليف ةلوطب اهفاتكأ

 !!مليف لشق بيسيال ينفلا تملا ءوس مأ ينفلا مليفلا ىوتسم ءوس ببسلا

 نم لقألا ىلع هعقوم يق ٌلكف «ياملآْمَعْلاَو ماعلأ اذه نيب فالتخا ال هنأ ؛ةصالخلاو

 مامإ لداع نم لكل نسحألا ىلإ ينفلا ىوتسملا فلتخا نإر تاداريإلا ىوتسم ثيح

 .يدينه دمحتو

 كني ىلا اجلا دع اولي ملف نفعا (نيق دهني مالا يتلا كو قم دعو دق -

 ريسكت ةكرعم هتلذخ نكلو روهمجلا هلذخي ملو «ءاقبلل ةيادبلا ءاقفر نع ةفلتخم ةغيص نع

 0 .عيزوتلا ةبعلو مالفألا يجتنم نيب ماظعلا

 ىتح نوعزوملا هيلع تفاهت مليف ةلوطبب تماق «بيلك ويديفلا خوراص» وأ بور -
 عيزوت قحب زوفلا لجأ نم متت تناك «ةزيبارتلا تحت» تايلمع نم اريثك نأ فرعأ يننأ

 عفدي نأب ليفك تايئاضفلا تامثاش ىلع بور دضع يذلا روهمجلا نأ نيروصتم مليفلا
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 ودهاشمف حايرلا جاردأ مهتاعقوت تبهذ نكلو «ريثكلا ةيبهذلا ةشاشلا ىلع ابتدهاشم يف

 ةحاتم يبورف «لقأ عفدت نكمم مادام رثكأ عفدت هيل» أدبم ىلع اوراس ةيناجملا تايئاضفلا

 الإ مليفلا دصحي لو اهتدهاشمل ضرع راد ىلإ ةلورهلل يعادلا اف ةعاس ١ ؛ تاشاشلا ىلع

 نع فلتخم !منيسلا داور جازم نأ ىلع لدي هنإف ءيش ىلع لد نإو ءاليلق ديزيو هينج نويلم
 ١ .نويزفيلتلا تومير نوكسمي نيذلا ءالؤه

 ةلاح عئص مليف وهف «رخآ مليف اهايإ هكراشي ال ةديحو ةناخ يف ىقبي «|ميسلا بحب# -
 -عيباسأ هنع ةباتكلا نم لخت مل تايئاضفلاو فحصلا نإ ىتح عمتجملا يف لادجلا نم

 اهب يظح يتلا ةياعدلا مغرو .ىوعدلا ضفر متو مكاحملا يف ىتح هلوادت متو عيباسأو
 ملظ مامأ دمصي مل مليفلا نإف |نيسلاب نومتهملاو نيفقثملا مظعم ابم هلياق يتلا ةوافحلاو

 .تاداريإلا نم ديزي وأ هينج ينويلمب يظحف نيبصعتملا ضعب مامأو ضرعلا
 نيهاشفسوي الإ ةليلق مايأ ىذدم ةبلحلا لحد يذلاو قابسلا لويخ نم قب لو -

 يذللاو ةايحلا يف هتياكح نع ثيدل-ا ةريسم هب لمكي يذلا «كرويوين ةيردنكسإا همليفو

 |(نيسلا روهمجف فاك لكشب هدضعي نل روهمجلا نإ :يريهامجلاو يئانيسلا عقاولل لوقي
 مامأ فقي نأ امأ ؛ههباش نمو «لكوع» حافك تاياكح الإ فرعي نأ ديري ال مايألا هذه

 «لاح يأي هينج نويلم ىلع ديزت نل هتاداريإ نأ ىنعي اذهف هنأش نكي امهم نانم' ”تاذ ةلحر

 ظافحلا هل حيفت يتلا ةيئانيسلا ضرعلا رود نم اددع هجرخم كالتما كلذ يف هدناسيسو
 .ةحبذم يأ دض همليف ىلع

 هينج نويلم نيعبسلا يعفادو روهمجلا نإ :مسوملا اذه مالفألا رمأ يف لوقلا ةصالخو

 ىتح اليدب هنع ىضري الو كحضلا بلطي لازام يذلا يضاملا ماعلا روهمج نع اوفلتخي مل

 .فوجأ اكحض ناك ول

 نوزئاف

 نمو ميعزلا نوكي نم يلعو تاداريإلا ىلع مومحم عارص ةلاح يف ..موجنلا نيكاسم

 نونانف كانه نكلو .كحضلا ىلع ةثعابلا تاهيفإلا نم ردق ربكأب ايديموكلا يف ىظحي

 طغض نود ينف «ناقور» ةلاح يف مهأل روهمجلا لوبق ىوتسم يلعو اينف اوزاق نورخآ
 رفحي نأ «وتيت» مليف يف عاطتسا يذلا حلاص دلاخ ؛مهو اهمومهو ةيموجنلا ماهوأ نم
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 ينكلو هتروص فرعي انلك لثمت وهو مامإ لداع يف بيدلا نسح مث ءاقسلا راوج ىلإ همسا

 سيرعا مليف يف مامإ لداع دغاسم رود لالخ نم عاطتسا هنكلو همسأ ركذن اننأ نظأ ال

 «ديدج ميدق لثمن فاشتكا - نيدهاشمك - ديعنو «هابتنالا دشي نأ (ةينمأ ةهج نم

 اهنظأ ةقباسلا اهراودأ نع ةفلتخم ةيعونو ةيضرأب هسفن مليفلا يف ةبلبل تزاف كلذكو

 اريخأو ءاهتلوفط ذنم ادج ةميدق ةلثمم اهنأ مغرب ةديدجلا (نيسلا ةطيرخ ىلع اهعضتس

 اهجو دعي هنإ ىتح ةريغصلا راودألا نم ليلِق ددع يف هانيأر باش نانف رهظي ارخآ سيلو

 نم ةلاح عنصيل ؛ميظعلا نيصلا لوف» مليف يف. يدينه عم رهظي ناموش دمحم همسأ اديدج

 كلت ةيموجنلا مالحأ هدفت الأ ىنمتأو:ءادألا يف ديدجلا يديموكلا لكشلاو ةجهبلا

 ٠ .ةيوفعلا

 نييالم اهدهاشو نييالم تفلكتو نييالم تدصح ائيس 84*7١ فيص انيس -

 لبق كحسفلا ائيسن مث اهيف انكحض اهمالفأ مظعم نأل ةركاذلا يف اريثك ىقبت نل اهنكلو

 ٠ 5 .اندعاقم كرتن نأ

 ٠٠١ 4 سطسغأ -- ناديم ا ةديرج
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 امئيسلا بحب

 ةليقثلا ةبيخلاو اميسلا

 لظتس .اهتميهأ نم انصقنأ وأ اهانعبات اهانلمأ وأ اهانقشع ءاهانهرك وأ اهانببحأ

 ءاوس انتايح يف رشبلل اهمسرن يتلا ةيطمنلا روصلا نم ريثكل ردصم يه اهمالفأو |نيسلا
 ناك ولو ؛نقدلا قيفوتب هانهبش انل سلجم يف ريرش ناسنإ نع انثدحت اذإف «درن مل مأ اندرأ

 ميكحلا يدمح وزوز لثم انلق ةيساق ةامح نع انثدحت اذإو ءمهدأ لداع لثم انلق ًاكيش ًاريرش

 ةدحاو نع ثدحتن نأ اندرأ ول امأ ءانثدحمل ةروصلا برقن نأ اندرأ اذإ ميهاربإ ةمجن وأ

 يف يأ ءانيسلا تاليمج نم امهريغ وأ نيمأ تفريم وأ ينسح داعس لثم اهامج انلق ةليمج

 .كلذب رعشن مل ول ىتح راهن ليل انيسلا نع يكحن ةياهنلا

 نأ عيطتسأ ال نآلا ىتح ينتلعج يتلا انيسلاو ةكايحلا عم يتياكح مكل يكحأسو

 نم اءزج نأ ىري يأ ناك ةريغص تنك نيحف «فورللا تناك امهم طيخو ةربإب كسمأ

 ةكايحلا ةاتفلا ميلعت يوحت نأ دبال لوقي ناك اذكهو تاتويبلا ءانبأ ةصاخ تانبلا ةيبرت

 هذه دنع فقوتأ نكأ مو .هرصع يف مناوملا وه فرع (ى «ةلماكتم تيب ةبر حبصت يكل
 رظنلا فرصأف اهّيعأ ال ءايشأ نع يبأ ثدحتي ناك ام ًاريثكو ةريغص تنك دقف لاوقألا
 .حاجنب يوناثلا يميلعت تيبخأ نأ ىلإ ىضقناو ىضم نمز اذه لوقأو اهنع

 ىلإ ًاللهتم دوعي بأ تدجو ةعماجلاب يقاحتلاو ةسردملا نيب يذلا ماعلا ةزاجإ ينو
 هنأو «ةكايحلا تايتفلا اهيف ملعت ةسردم كلمت ةيقار ةديس دجو دق هنأ رب ىلإ فزيو لزنملا

 انأو ةرازغب طقست يعومدب يبأ ئجوفو ةقعاصلاك ىلع ربخلا عقوو ًاناكم يل زجح دق

 ءاكبلا نع فقوتأ مل يننكلو هرظن ةهجو نع هتحضوأو قبس اهب ينباجأف ؟اذامل هلأسأ

 ؟ةجردلا هذه ىلإ يبأ اي انرقتفا له .لاؤسب هتردابو

 ةكايحلا يملعتب رقفلا ةقالع اف ؛هلحم يف هتننط يذلا ؛يلؤس نم لجرلا بجعتو

 وأ ةثراكب ةلئاع هيف باصت اليف تدهاش املك تنك يرمع لوطف ةباجإلا يدل تناكو

 ىتح ةنيكاملا لع بكنت ةطايخ حبصتف ؛ةكايحلا ىلإ ةنبالا وأ مألا هجتت رقفلا اهيلع لحي
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 امتيسلا بحي

 ىلع قافنإلل ةنبالا فرحنت دق ىتح ةرسألا ىلع ةنعللا لحتو ضارمألاب باصت وأ تومت

 ش .مألا ضرم

 املكو اهملعتأ نأ ًامامت تضفرو هنيتسو رقفلاب اهملعتو ةكايحلا ّيدل تطبترا اذكهو
 ةبيخلا هذه يل تببس يتلا !يسلا هللا نغل تلق ةربإو طين جايتحإ ىف فورظلا ىنتعضو

 "220007 !اهبحأ اذه مغر ينكلو ةليقثلا
 7٠١ 5 ربوتكأ - مارهألا ةديرج
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 امئيسلا بحب
 7 آب جبح

 ةمطق لوأ نم (كبح موي ناكا
 اذكه وأ ربصلا لك تدفنتساو حارجلاب ةنخشم ةيماردلا ناضمر ةكرعم نم تجرخ

 ترظتنا تنك ول يننأل «تالسلسم ا هذه قح يف تبتك ام ضعب ىلع ةمدان ينأ ريغ تروصت

 يعناصو موجن لك نأ اقبسم فرعأ يننأ م سغرو ؛ربكأ مهيف يتمينغ:تناكل اهتايابن
 يتلا ةيناسنإلا تاسسؤملاو ةيريخلا تايعمجلا تاودن ىلع افويض نونوكيس تالسلسملا

 نولفتحي تاودنلا كلت يف نوسلجيسو ءاببس هل فرعأ الو ناضمر دعب ماقي اديلقت تراص

 تاونقلا ىدحإ ىلع لعفلاب ةودن تدهاش دقف يراظتنا لطي ملو «رابجلا بذاكلا مهحاجنب

 هديإ عفري حجانلا ةينغأ نونغي نيسلاج اهلسلسم ةعومجمو يدنجلا ةيدان ةديسلل ةينويزفيلتلا

 لك نع نولوقيسو !!مهباذع نم اجولفلا لهأ صيلخت اوعاطتسا مهنأكو رخفو ةوشن يف مهو
 ةباتكلا موجن مجن مرح ىفطصم لاق ابك وأ «حاجنلا ءادعأ مبنإ بوث فرط مهل سملي نم
 ةجاحب ةئيس هلامعأ نأ اوبتك نيذلا داقنلا نإ :ودعلا نيع يف لامعأ ةثالث بحاصو ةيئاضمرلا

 !!دقنلا لوصأ اوملعتي يكل تاعماجلاو دهاعملاب ىرخأ ةرم قاحتلالا ىلإ

 مهرطاخ نوريجيسو نييالملا ضعبب ايدام رطاخلا يروبجم ناضمر موجن جرخ اذكهو

 هتعدخ يذلا دهاشملا رطاخ ربجيس نم نكلو مهلامعأ ةميق نع قافنلا نم ريثكب ايونعم
 دومحم هوري ملو «لماك ةلبعو فيرشلا رون ببسب نزحو «يدنجلا ةيدان هب تررغو ءارسي
 ماه هتبذعو هتعدخ نكلو ينارخفلاو يكز ةدجام ءادأ نم ضعب هفعسأو ءزيزعلا دبع

 نيلوئسملا نأل دحأ ال ؟ردهملا تقولاو مدلا ةقرح نع دهاشملا اذه ضوعيس نم ..نيهاش

 ىسننس اننأ نوفرعي مهف اذهلو نايسنلا نم ناسنإلا نأ أدبمب نوريسي نطولا اذه يف

 !دياز خيشلاو تافرع ىوس تومي دح الو توفي ناضمرو

 يف هكلمأ يذلا ربصلا لك تذفنتسا يننأ أطخ تروصت يئنإف «ةيادبلا يف تلق امكو

 نيب براحملا ةحارتساك ةحارتسا ىلإ ةجاحب تنكو هجتاربو ناضمر تالسلسم ةدهاشم

 روهمجلا ذخأ لمفلابو :ةحارتسالا كلت ىلإ مكجوحأو ينجوحأ ناك امو ؛نيبرح
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 امتيسلا بحب

 مل ءالمزلا دحأ اهدصر اك «ديعلا ةرتف يف انيسلا تاداريإ ن أ ليلدب نينانفلاو نفلا نم ةحارتسا

 نسم لثم مه نمو انآ امآ «قياسلا ماعلا لع ديزي وأ فصنلا نم لقأ يهو نييالم ةسمخلا دعتت

 اهعباوتو ديعلا مالفأ عباتتل ناضمر نم انجرخ اننأل .هللا مهلف دلبلا اذه نونف نوعباتي

 ىلإ كعفدت ةجاح اهيف ديعلا مالفأف بهذأ نيأو أدبأ فيك ترتحاو عباوت ةتس اهددعو

 ؟كبح موي ناك» ىلإ «ران كبحا نمف بح يف بح اهلكف ءاهدهاشت نأ لبق نم ىتح ةطبخللا

 لك يف بحلاب نوطاحم ا ننأ مهلا ..هكبحأ ناشلع بيسأ انأو بيس# ىلإ ؟بح ةلاحا ىلإ
 يذلا مليفلا ةدهاشمل بهذأ نأ ؛نطولا بح اضيأ بحلا عاونأ نم نأل ,يرمأ تمزعف «شيفأ

 يف مهاسأو رصم لخد نم ديزأ يكل ةلودلا ىلإ رخآ وأ لكشب عباتلا انيسلا زاهج هجتنأ

 ةيئانيس ةبرجت يناث يف يعمل باهيإ هجرخأ يذلا «كبح موي ناك» مليف يظح نم ناكف ..اهئانب

 نيع ةرظنو ةيؤر كلمي فلتخم جرخمل احملم لمحي ناك يذلاو «نيع ةرظن» نم مليف دعي هل

 .هريغ نود مليفلا اذبم أدبأ نأ يل اعفاد جرخملاو جتنملا مسا ناكف ةيرقبع نكت ل نإو «ةرشبم

 لك ينتتاف نأ دعب يدحو ةملظملا ضرعلا ةلاص يف تسلج دف «تلعف ام ينتيل ايو

 شيعلا لكأ لجأ نم ةرطضم يننأ معز تحت مليفلا اذه ةدهاشمل يتبححص نضفرو قاقيدص

 بحأ يننأل ةشاشبب ةشاشلا ةلبقتسم تسلج ..بلاغ نهيلع سيلف نه امأ مالفألا ةدهاشمل
 دلاخو ميلس دلاخ ؛مه ءاقدصأ ةثالثب ثادحألا تأديو نويزفيلتلا نم رثكأ اعبط |منيسلا

 تايتف ةعومجم اهعمو يريحبلا ايلاد يه ةاتفو ام ناكم يف نوشيعي ءبجر دمحمو ناحرس

 فرشلا يعدتو مهتيب يف نايشلا لإ يلايل وأ ايلاد بهذتو ..ام ناكم يف .ام راب يف اضيأ نلمعي

 اهجوزتي نأ ررقيو ..ام ةّلعل ةرظن لوأ نم اهبح يف عقيل ميلس دلاخ اهلباقي مث ..ام ببسل
 لطبلا كرتيف .ءام ءيشل ةصقار لمعتل لحرت مث ..ام ةلعل هليمز اهبصتغي مث ..ام ببسل

 ضرمي مث اهبحي الو هبحتف «روفغلا دبع ماهيرلا 0 د ا

 تلصو نأ دعب صقرت اهدهاشي سلاج وهو توميو ةصقارلا هتبيبح ىلإ دوعيف نمزم ض
 يونا رايلي يتوكل رف دار ما لإ دان اق ةان ملا يرحل:

 ؟ام لكشب (منيسلا نيبو هتدهاش ام نيب ام ةقالع كانه له :لأسأو راوحلاو ويرانيسلاو ةصقلا

 اذه ناكل طقف كلذك رمآلا ناك ولو :ةروضلا نف وه (ثيسلا نف نإ :لئاق لوقي دقو

 (نيسلا نأ هلمع ةرمغ يف يسن جرخملا نكلو ءاديج ايئانيس انف هيلع قلطن نأ زوجي مليفلا
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 امنيسلا بحب

 ةتباث ةروص وأ ارتسوب نو.كن نأ حاصن منيملا دهاشم بنغأف ةكرحتمل 33 ةروصلا سف يه

 يريحبلا ايلادب ميلس دلاخ عمجي دهشم يف الثم ينعي ؛ةكرحتم تناك اريماكلا نأ مغر

 ناضرعتسي نكلو ناكرحتي ال دهشملا لك يف نينثالا نأ دجس ناصفري |مبخأ ضورفملاو

 .ام ببسلو |مهتكرح لقثل ناك كلذ نأ نظأو ءاريماكلا مامأ ليدوملاك

 الب هلاطبأل ةيفارغوتوف روص ةعومجم نوكي نأ حلصي مليفلا اذه نإ ءرخآ ىسعمب
 نكلو بسحو كلذ يف رصحنت مليفلا ةلكشم نكت ملو رخآ ءيث الب راوح الب ,توص

 دصقي ناك ول ؛هلاطبأ ءامسأ ددحي وهو اهيسن دق جرخملا نأ ودبي ةريبك ىرخأ ةلكشم كانه

 عور أ يف يكور هبشي يذلا نيبكنملا ضيرع ميلس دلاخ راتحا دقف ؛يسنامور مليفلا نأ

 نأ اندوعت ام طرف نم يفطاع برطمك هب عنتقأ نأ ايصخش ىلع بعصي يذلا هراودأ

 اهيف يدتري دهاشم يف ةصاخو دلاخ نكلو ءاريثك لقأ مهمجح نوكي ام ةداع يبرطملا

 رودب موقت نأ حلصت نم رخآ اهجايكمو اهحمالمب ايلاد نأ دقتعأو ؛لقرهك ودبي هويأملا
 امل نكلو ةئيس ةلثمم تسيل ايلادف ءايليماكلا ةداغك ةيسنامورلا طرغم نوكي نأ هب دوصقم

 وأ «جنيتساك سم» هيلع نوقلطي ام اذهو «يرخأ ةيعومل اهزواجت بعصي راودأ ةيعون
 «نيبكنملا ةضيرع داسجألا باحصأب مرغغم جرخملا نأ يف ادب نكلو راودألا عيزوت ءوس

 ديعي الأ هيلإ لسوتأو هوجرأ يذلاو نايديموكلا لطبلا قينصك ناحرس دلاح مدق دقف

 .شالب ايديموكلا نكل ام رود يف ليثمتلل حلصي دق وهف ؛ةبناث ايديموكلا ين ةركلا

 لاوط نولثمملا سمبي ناك ملف «ضرعلا لاوط ةيفاش ةباجإ هل دجأ ل لاؤس ينقرأ دقو

 نإ :ةيادبلا ذنم مهل لاق جرخملا نأل ىرت اي له ؟سمملا جاتحت ال يتلا دهاشملا يف ىتح مليفلا

 يوحت ال يتلا دهاشملا يف ىتح سمهلاب مهيلع يلاتلابو يسنامور هنأ صورفم مليملا اذه

 ام يدقن لكشب مليفلا اذه ةشقانملام ةليسو نع ثحبأ يننأ ةياهنلا يف رمألا ةقبقحو ؟ةيسنامور

 مليف يف ءانايحأ مليفلل روهمجلا ةدهاشم بابسأ دحأ نوكي دق يذلا ءانغلا ىتح ريثكلا دحأ الف

 مغر اريماكلا ءارو فقت ةفلتخم انيع كانه نأ ترعش لوألا يعمل باهي مليف «صيع ةرظن نم

 ءارو نم فقت ةفلتخم نيع كانه اضيأ مليفلا اذه يفو «ةرظن لوأ س بحلا نع عوض وما ةطاسب

 !ةمطق لوأ نم بحلا هب دوصقملا نا؟ و الإ عوضوم الب كلو 'ريماكلا

 ٠٠ 5 ريمفون - ةمألا توص ةديرج
 كا لالا تا تا



 امتثيسلا بحي

 ةسولهلا نع اديعب ..(بح ةلاح» 9

 وأ ؛ءىش يأ «ءىش دض روشي نأ ىلع ًاماَت ةردقلا دهقف بعشك اننأ أطخ روصتأ تنك

 ايفارغجلاو عامتجإلا نوثش يف نيثحابلا ضعب ًانايحأ هددري يذلا يأرلا كلذل نكرأ تدك

 ةايح داتعا نيكتسم تعسث ناكملا ايفارغجب مهرثأت طرف نم نييرصملا نإ .خيراتلاو

 نكت ملو بضغ تاروف درجم نم رثكأ نكت مل خيراتلا رم ىلع هتاروث نأو نايدولاو لوهسلا
 دعب ينكلو .اهريغ وأ ةيسنرفلا ةروثلاك .ىرخألا بوعشلا هفرعت يذلا ىنعملاب ةروث ًادبأ
 مطحو «كبح موي ناكا مليف نم جرخ ضرعلا رود ىدحإ روهمج ضعب نأ تفرع نأ

 نم ريثكلا ليكي حار ىرخأ ضرع رود يف هنأو ةركذتلا ةميق ىلع ًانزح ركاذتلا كابش
 ريثك دض ًاموي روثنس اهبر اننأ يف ةقثلا نم ًاضعب ديعتسأ تأدب ..اهيفظومل ةيساقلا تاملكلا
 ىلإ اهمالفأو |نيسلا انعفدت |مبرف ءيدر مليف درجم دض روثن نأ انعطتسا انك اذإ انبجعي ال امم

 !ءيش يأ .يباجيإ ءيش

 مالفأ ةقاب نم عوبسألا اذه هتدهاش رخآ مليف هاجت ةيبلس ودبن ةمدقم هذه تناك نإو
 .يتيعوضوم لك ةدقتفم انأو «بح ةلاح» مليف تلخد يننأب فرتعأ نأ ّلعف ديعلا

 هلاطبأ دحأ نأل مث ًآلوأ قباسلا مليفلا ةدهاشم ةكرعم رثأ نم مليفلا دض ةزفحتم تلخد

 امم «ةرم لوأل هسفن مدقي جرخم يوادنه دعس هجرت نإ مث «قباسلا مليفلاك ًاضيأ برطم
 رظنأ ىلوألا قئاقدلا يف تسلج يننأ ةصالخلاو ..لكك لمعلا ةجيتن يف ةككشتم ينلعج

 ..ةهدعب يللا فوشن انيلخ انصلخ مع اي اليا :لوقي يلاح ناسلو يمامأ ةشاشلا ىلإ

 ةربن ريغأو دعقملا ىلع لدتعأ تأدبو قئاقد الإ يه ام نأب فرتعأل دوعأ يننكلو

 هيف ماقو «حاتفلادبع دمحأ راوحلاو ويرانيسلاو ةصقلا هل بتك يذلا مليفلا اذه يتدهاشم

 هيبأ عم سيراب يف امهدحأ ىبرتيل مايألا امههتلصف نيخأ رودب ينسح رماتو ةمالس يناه

 ةبرغلا نأ روصت يذلاو رونلا ةنيدم نيدايم يف هيرتروبلا مسري يذلا طبحملا نانفلا

 .ليلقلا هتطعأو هتبحأ اهنكلو هتبهومب فرتعتو هنصتحتس

 ةكسمعحمج
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 امكيسلا بحي

 نضحب تكبستو ةرجه لا تضفر يتلا همأ عم رصم يف ىبرت دقف رخآلا خألا امأ

 نم ءزج هنأ ًاروصتم سيراب يف شيعي يذلا يناه رعشي ربمتبس ١١ دعب نكلو ؛نطولا
 ةجحب نطولل ةدوعلل ةبرغلا ساسحإ هعفدو بيرغك لماعي هنأب ءيسرفلا عمتجملا جيسن

 ةرتفل يرصملا عمتجملا شياعيو همأو هاخأ دجيو ًاجرخم اهب لمعي يتلا ةطحملل مليف زاجنإ

 يف ريكفتلا ةداعإل هعقدي قزأم يف هيخأ عوقو نكلو «ةنيدملا تايبلس ىوس ىريال حئ
 ًاءزج نوكت نأ نكمي فيك ًاضيأو ةبيبح او قيدصلاو خألاو مألا لمشت يتلا نطولا ةركف

 يذلا ؛مليفلا يهتتيل ةدوعلاو لمشلا مل ىلإ باطخ يف هابأ وعديو اهريغتل تايبلسلا نم

 ءبجي امم رثكأ هب دعسأ ينلعجت يتلا ةجردلا ىلإ ًامامت تعقوت ام ريغ ىلع ناك ةنأب فرتعأ
 مليفلا اذه يف ام زربأ نإف قحلل نكلو ؛هطيحت يتلا ةئيسلا مالفألا نم هريغب هتنراقم درجمل

 نإ ركنأ نأ عيطتسأ الو ريوصتلا هيلي مث يوادنه دعس همدق يذلا جارخإلا رصنع وه

 «لايخلا ةيرحو ةكرحلا ةيرح هتحنمو «ةلئاه ةصرف ودبي ام يوادنهل ترفو دق جاتنإلا ةهج

 ةلاح نوكي نأ ىنمتأ ديج رصنع ًاضيأ وهف راوح او ويرانيسلا بتاك حاتفلادبع دمحأ امأ
 ةباتكلا يف ةدئاسلا ةسولحلا ةلاح نع ًافلتخ ًائيش لمحت قمعأ لامعأل نيخست درجم بح
 .ًايلاح ةيئانيسلا

 ةمالس يناه ناك نإ «نيلثمملا عم جرخملا ديكأتلاب هيف كرتشا يذلا ليثمتلا رصنع ىقبي

 نم ربكأ ةلثممك يربص دنه نأ ريغ ديج لكشب امهرود ايدأ نيسرمتم نيلثمم يربص دنهو
 هجو اهنأ درجمل ىرخأب اوتأ مهنأ ول ديكأتلاب ربكأ ةميق هل تطعأ اهتبهومب ابنأ الإ رودلا
 ام دح ىلإ رودلا مجح يف يربص دنه عم تواست يتلا ةنيز عم لاحم لا يه اى ًالثم ليمج
 مامأ هل رابتخا لوأ يف ينسح رمات امأ «ةبهوملاو ةربخلا ببسب تقوفت ةريخألا نكلو

 امبر لاح لك ىلع ناحتمالا زاتجا هنكلو زايتماب حجن هنإ لوقأ نأ عيطتسأ ال ةشاشلا

 وه ديكأتلاب نكلو ءدعب حضنت مل ةبهومل اير وأ ديج ماع راطإ يف هنألو رودلا ةعيبط ببسب
 كرتي اذامل مهفأ ال ةقيقحو» «تامارج وليك ةرشع لقألا ىلع هنزو ضفخ ىلإ ةجاحب

 .«؟نوملعتيو داؤف دمحم ىلإ نورظني الفأ ؟ةيئاذغلا ةمختلا ةلاح مهسفنأ انيبرطم بابش

 هذه هنكلو «تانبلا رارسأ» دعب (نيسلا يف هراودأ يناث مدق يذلا يزمر فيرش ىقبيو

 يف هوقبس نمت ىتح اًجهوت رثكأ ودبي نأ عاطتساو لهسلا بعصلا رودلا يف قوفت ةرملا
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 امتيسلا بحب .

 ةجضانلا ةفوطقملا ةهكافلاك ناكف بألا رودب ماق يذلا فوع وبأ تزع امأ «ليثمتلا لاجم
 ش .ىرخأ ةهكاف ةلس طسو يف

 ّيدل ىقبي نكلو «ًايلاح ديعلا مالفأ تاداريإ هتاداريإ تردصت زبمتم مليف ؟بح ةلاح»
 يفتكي الو يوادنه دعس رمتسي نأ ةينمأ ىقبتو ؟مليفلل .سالا اذه اوراتخا اذامل :لاؤس

 ةلاح» نم رقهقتيو مالحألا هنم عيضتو ةايحلا هسهدت مث فراعت ةقاطبك لوألا همليفب

 ىلع قوفت هنأل .ًاروصتم «بح ةلاحا دنع فقوتي نأ ىتحو وأ ؛ىرخأ ةلاح ىلإ بح
 !هيفكي اذه نأ نيبياخلا نم ةعومجم

 7٠١ ؟ ريمفون - ةمألا توص ةدبرج
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 امئيسلا بحب

 حاجنلا رس ..ناش يكزو يلعوبأ

 نم لوألا دصح دقف «ةيئانيسلا تاداريإلا سأر ىلع ؛ناش يكزو ىلع وبأ» |ليف فقي
 ؛نييالم ةعبرأ يلاوح يناثلاو ؛هينج نويلملا فصنو نييالم ةسمخ نم رثكأ نيدهاشملا بويج

 |مبرو ؟ نيمليفلا نيذه ةدناسملنوهمجلا عفد يذلا ام :وه يلخادب ددرت يذلا لاؤسلا ناكو

 ةملكب الإ ةباجإلا يلثم كيلع بعصت امبروأ ًاقحال هدروأس ايف ةباجإلا نم ًاضعب دجتس
 انتايح رهاوظ نم ريثك يف لطبلا امه قزرلاو ردقلا نإ :لوقأ نأ الإ ًارربم دجأ ال نيح ةدحاو

 ميرك ةلوطب ؟ىلع وبأ» وه لوألا بيترتلا ىلع زئاحلا مليفلاو !!تاباجإلا انييعت نيح
 «باذج عوضوم مامأ اننأب ةيحوم ةيوق ةيادب أدبي لالج دمحأ جارخإو يكز ىنمو زيزعلادبع
 هتماسو ًالغتسم ةمّيقلا تارايسلا ةقرس يف كارتشالاب هقزر ىلع لياحتي ةيبعش ةثيب نم ىتف

 هتيبرت نع لوئسملا ريغصلا هوخخأ عقي مث بصنلل ةديج تالهؤم اهلكو هلظ ةفخخو هءاكذو

 هنع ىلختي نيحف ءاهيدل لمعي ينلا ةباصعلا ريبك نم ةيدام ةدعاسم بلطل هعفدي ضرم ةسيرف
 نيم تورش ةاذجو قو نيبكلا هللا ف ري نا ال نيتملا ننلا وهو هنانأ نوه

 ةمودصم ةاتف عم لباقتي ريمضلا نم ةعزن كلمي ال طباض اهلثمي يتلا ةطرشلاو صوصللا

 يديموك اهضعب تاقرافم ثدحتو ةفلتخم بابسأل نكلو «هلثم ةعئاضو عمتجملا ةوسق نم
 الو كلقع نم ًاريثك يغلتو ةلاثلا ىتح كحضت نأ الإ دهاشمك كلمت ال ةيفطاع يرخأو
 يتلا ةحيرملا ةيقالخألا ةياهنلا تئدح فيكو ًايفو ةأجف مث ًانئاخ لطبلا قيدص ادب مل لءاسنت

 ؟ةموكحلا ةضبقو رابكلا صوصللا نم ةروهقم بوعشك انيضرت
 لطبلل رصتنا هنأل انل رصتنا ةلوهسلا ىهتنمبو ةطاسببو انع ةباين كلذ مليفلا لعف دقف

 !منيسلا داور نم ريثك طابحإل ًالح مليفلا نوكي اذهيو «لطبلا بحت يتلا هتلطبلو هبحن يذلا
 ال ملف حاجنلا ةنومضم ةلداعم .نيببحم لاطبأو ةيديموك تاشفقب مهيلسي تقولا سفن فو
 دهاشم ريوصت يف ديجي نأ عاطتسا جرخمك لالج دمأ ًايجارخإ .لوألا زكرملاب زوفي
 الو ؛ةيرصملا اريماكلا نيع ىلع ةديدج قطانم يف ريوصت نكامأ رايتخاو بحلاو تادراطملا
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 امتيسلا بحب

 مجنلاف «سكعلاب ريست نآلا رصم يف (منيسلا نأب يتفرعمل هيلثمم هرايتخال ًاطنب هيطعأ نأ عيطتسأ

 ًاجرخم لالج دمحأ هرايتخال زيزعلادبع ميرك يبحأس انهف يلاتلابو جرخملا راتخي يذلا وه
 يأف اذهلو ءلظلا ةفخو ةماسولا نيب عمجلا يف درفتم ببحم يئانيس هجو ميرك نأل ةفاضإ

 فطاعت نأل «تارغث نم هب نكي امهم هلمع هيطعي وهو ًانئمطمو ًاحيرتسم نوكي ويرانيس بتاك
 لضفألا وه مليفلا اذه :ًالئاق مليفلا نم روهمجلا جرخيسو تارغثلا دسب ليفك هعم روهمجلا
 فرعت يتلا ةيكذلا ةبولهللا ةلثمملا يكز ىنم هعمو لطبلا وه ميرك نأل ءصيحمت وأ ثحب نود

 نولت نأ عيطتست اذه مغرو «ةأرملا هاجت ًاصوصخو ًامومع ركفلا ةريقف (نيس راطإ يف لمعت اهنأ
 انيسلاو .صلاخ ةينات ةجاح عوضومو ةفلتخم ةيصخشو فلتخم رود اذه نأ انهوتف اهءادأ

 .اهلًائنهف .كلذ يف لضفألا يكز ىنمو مهو الإ يهام

 زيزعلا بع نيمسايو يملح دمحأ ةلوطب (ناش يكز) بيترتلا يف يناثلا مليفلا ىلإ لفتنأ مث

 نيمليفلا نيب رمألا يوتسيو «ريهشلا يبمللا جرم ناسحإ لئاو جارخإو لضف دمحم ويرانيسو
 ةينغلا تدبلاو هنبا نم حضي يذلا بألاو بغاشملا نبالا طمنب ظافتحالاف «ويرانيسلا ةلاح يف

 ًاضيأ مهتملا نيكسملا لشمملا قزأمب اهنم رعشأ ةرركتم رصانع اهلك كحضملا هيفيإلاو ةينغألاو
 يملح دمحأف هعم فطاعتن وأ هبحن وأ كحضن يكل هيدل ام لضفأ مدقي نأ لواحي يذلاو

 داهتجالا يف هعم ىواستت الو مليفلا اذه يف نيدهتجملا رثكأ هنأ امثإ نظلا لك سيلو نظأو

 ةلثمملا نيمساي باصأ يذلا ام فرعأ الف «يكز ىنم اهتليمز سكع ىلع زيزعلادبع نيمساي
 مأ نزولا ةدايز مأ دهتجملا لثملل ةحاسم كرتت ىتح وأ زربت رصانع هنادقفو رودلا له ةبولهللا

 ؟ىنمو ميرك نيب ام سكع ىلع ةدوقفم يملح دمحأ نييو اهنيب ءايميكلا نوكي دق مأ جرخمملا
 يف هب يملح دمحأ ةقالعو لفطلا لالغتسا يف لضفلا عبرا نا جانا حعبلال

 ىلع اهلغتسا دقو لافطألاب هتقالع يف ةصاخ ةيبذاج هل دمحأ نكلو «مليفلا بذج رصانع

 .يعرش لكشب لاح لك
 فسأللف «نولثمملا هرصانع لضفأو يئانيسلا حاجنلا راعش وه نومضملا يف بعللا

 مليفب ىظحي نأ لجأ نم دهاجي لثمملا ىوس ةحاسلا يف فقي الو  ركفلا انيدل ام فعضأ

 .سفنألا قشب ول ىتح ةطيرخملا ىلع هعضي
 ٠٠٠١6 رياربف < ةمألا توص ةديرج
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 امثيسلا بحي

 لسع اي سان اي لصو يبرعلاوبأ

 تلفسألا تيرافع اهيلع نوقلطي يتلا صايوركيملا تايرع ريست ةرهاقلا عراوش يف
 نمألا دعاوقو رورملا دعاوق لك فلاخت ؛مهمادقأ ىلع وأ تارايس ىف ءاوس ةراملا بيذعتل

 ةظحل لك يف اهياحصأو يه اهنعلن نأل انعفدت «ءيش لك مغرب اهتنسلأ انل جرختو ةناتملاو

 نيح كحضلا وأ ماستيالا ىلإ انعفدت اضيأو تلفسألا ىلع ريست تلازام يهف كلذ مغرو

 شيلصبت ام وأ ءلصو اشابلا لسع اي سان اي :لثم تاملك نم اهيلع نوقئاس هبتكيام أرقن

 تاذ ين ةكحضو ةمكح لمحت يتلا تارابعلا نم اهريغ وأ ءايف عوفدملل صب ةّيضر نيعب

 ءيش لك مغرب تلفسألا تيرافع نأ مهملا هدساح نيع ةضع الو بلك ةضع :لثم تقولا

 سيلو اعقاو اوحبصأ ةطاسبب مهنأل ءانكحض نإو ىتح انوكش امهمو انبذعت امهم نوقاب
 صابوركيما تابرعو تلفسألا تيرافع لاحب نوكي ام هبشأ انمالفأ لاجر «ةرهاظ

 يدؤتو ةجف تاينغأل تاوصأ اهنم ردصتو ةميكح ةكحضم تارابع اهيلع بوتكملا
 دلبلا اذه يف انيسلا ةعانص رارمتسا وهف ضرغلا امأ ؛كلذك انمالفأو ةليسو يأب ضرغلا

 وأ تلفسألا تيرافع مهف اهبلغأ امأ ؛ءانئتسالا وه انمالفأ نم ليلقو ؛ةليسو يأب

 طغللا نم ريشك هلوح راد يذلا «لصو يرعلا وبأ» وه هتدهاش تيرفع رخآو :ةشاشلا

 نكلو اوبضغت نأ مكل ناك ام :لوقأ مهو ..مهل ةناهإو مهيلع اتيكنت ديعسروب لهأ هربتعا

 دبع قراط ويرانيسلا بتاك نم ةيادب مليفلا عانص نم اراذتعا بلطت نأ نفك انيسلاب ىلوأ
 لكل تناك نإو «يزمر يناه هلطبو دمحأ نسحم جارخإلا ىلإ دفاولا روصملا هجرحمو ليلجلا
 ..يلع وبأ لماك لامعألا لجر لمعلا جتنم ىتح مليفلا اذه يف هتطرول ببسو ةياكح مهنم

 هنأ ببسب نكلو مجن هنأ باب نم سيل يزمر يناه الإ مهنم دحأ ىلع قفشأ مل ينأ قحلاو

 .هيفتك ىلع اعيمج مهاياطخ لمحيس يذلا ديحولا
 نوكي دق ةرملابو يقدنف دهعم كلذكو اهل جوري نأ ديري ةيحايس ةيرق هيدل جتنملاف

 امأ ءاميسلاك يفاضإ لمع نم هريغ بسكي اك بسكي نأ رضي الو موجنلاو |يسلا بحيب
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 امتيسلا بحب

 امم فشتسأ ينكلو اهليصافت فرعأ ينأ معزأ الف انيسلل ةبسنلاب ويرانيسلا بتاك ةياكح

 «ةجاح الو غامد عجو بلطتنت ال حاجنلا ةفيلوت نأ ةقباس مالفأ نم ىأر اهيف ىأر هنأ هتيأر

 اعيط قيدصو تاهيقإ ةيوشو ميرغ وأ بأ زوجع لجرو ةولح تبو عياص دلو ةياكحلا

 ىلع يل ملسو ةيسنج تاءاحيإ ةيوش ىلع ةيمهو حاجن ةاحرو فطاعت ةيوش مث لطبلل
 ادج حجانلا ريوصتلا ريدم دمحأ نسح امأ ءلصو يبرحس» وبأ لسع اي سان ايو «يامورتلا

 لمعلل برك هظح برجي الأ هيلع بعص اعبر ادج حجانلا اضيأ بيلك ويديفلا جرخمو
 اهجوتيو هتالهؤم لمكي ال ملف ءانيسلا ةعانص يف مرضت نانفو لجر هنأ ةصاخو

 دهشمو ىرخأ مث ةينغأ «بيلك ويديفلا قطنمب مليفلا جرخأ هنكلو !؟يئانيسلا جارخإلاب
 ناك نإف «ةيئانيسلا دمحأ نسحم لامعأ تليخت اذكه امو ءصالخ سيو قورشو بورغ

 نيذه يف لوألا هنوك نأل بيلك ويديفلاو ريوصتلاب ىفتكي نأ هيلع ىنقتأف كلذك رمألا

 .هتاءارغإ تناك ايهم رخخآ لاجم يف ريخألا نوكي نأ نم ةرم فلأ لضفأ نيلاجملا
 ديري وه ءبعصأ هنكلو هيقباس نم لضفأ سيل هلاحف «يبررعلا وبأ وأ يزمر يناه امأ

 انأ ههآ هللاو :لوقي هلاح ناسل نأكو انيلع دكؤي نأ ديري دهشم لك يفو دوجولا

 , تأ ناك ول ىتح ءيش يأ لعفي نأ ليبنلا فدهلا اذه لجأ نم هدنع عنام الو مُّكحضاب
 هذه ركدتلا ةركف نأ قحلاو ..كحضنس اننأ هروصتل الإ ءىشل ال ةأرما سبالم يف ركنتي

 - يزمر يتاه .كحضلا نم رثكأ فرقلا ريثتو ةجوجمم تحبصأو اهازغمو اهانعم تذقف

 انلق ركفلا نم اضعب لمحي ىوتسملا طسوتم ىتح وأ اديج (مليف مدق اذإ - ييدلو اي نيكسم
 امالفأ مدق اذإ امأ ءفسلفتلاب هنومهتي ضعبلا أدبو «ةيسايسلا مالفألا يف صصختم هنع

 لوقأق انأ امأ «هلفقأ الو كابشلا حتفأ :لوقي هلاح ناسلو «هدلج انخلس نمث يأب كحيضلل
 هديه ىلإ كنف وأ كسسفن ناهتماب سيل نكلو شيعيل دلو لثمم تنأ كاذ الو اذه ال :هل

 تثحب «مليفلا تاشيفأ ىلع بوتكم وه امك وأ «يبلش ةنم .يبرعلا وبأ يف تلعف امك ةجردلا
 ىتح ةبوهوملا ةلثمملا هذه هتدأ يذلا رودلا وه ام دحأ ينلدي له ..اهدجأ ملف اهنع

 مهلكو فرشم دبعو هللا دبع حالص ؛فيس ديحو ؟ةزئاج هلو اهنع ثدحتأ نأ عيطتسأ .

 مه الف «ةناعإ جاتحم كتيقل ينيعت نيعملا دبع اي كتبجا لثملا مهيلع يرسي نوعمتجم
 .مهسفنأ اودافأ الو يزمر يناه اودافأ



 امتيسلا بحب 5

 ىلختت نأ تعاطتسا ريهامجلا الو صايوركيملا ةيئاوشعل ليدب داجيإ ةموكحلا عطتست مل
 ام ةيلبلا رشا ءاول عفري بعش اننألو اهتيمدآ مدع مغرب ةحاتملا ةديحولا ةليسولا هنأل «هنع

 بويج نم نييالم ةثالث نآلا ىتح دصح «لصو يبرعلا وبأ» مليف اذهل 'كحضي

 .ةيضر نيعب شصبت امو ةينحب يل صبو لصو يرعلا وبأ لسع اي سان اي هنأل «نيدهاشملا

 ٠٠١8 رياربف - ةمألا توص ةديرج
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 .. مدآ مزالم ناحرف
 ءامنيسلا باب ىلع اتا 7

 مليف حجني نأ لمأت ال ءكحضلا ىوس نوفرعي اهعانصو امنيسلا روهمج دعي ل دلي يف
 ؛اهراودأ لك رصم يف تدقف |نيسلا نألو مهتاذ هباحصأ نم ذوبنم هنأل قايسلا اذه جراخ

 وأ امارح ريتعي كلذ نودو ءبسحف ةغزغزلا دح ىلإ لصت ادج ةئيرب ةيلست الإ دعت لو

 ةبكن وأ ًاببس مهرابتعاو ةراجحلاب نيدهاشملا مجر ةاوه نم تسل ينألو !!رخآ ءيش يأ

 لهأ ءاهباحصأ ىلإ ةيرصملا انيسلل ةسكو وأ ةسكن لك عجرأ ينإف ءاهريغ وأ امنيسلا يف
 لئقم يف ةيرصملا |انيسلا رض بتاكو لثممو جرخمو عزومو جتنم نيب اف مهسفنأ (نيسلا
 هنع ىلختي نأ لبق هنع ([ميسلا بحب) مليفل ةجتتملا ةيبرعلا ةكرشلا لختتت ملأ .اهلهأ نم

 راد نيح هللا رصن يرسي همسا جرحم نع ةيرصملا انيسلا وجتنم لختي ملأ !؟روهمجلا

 دوقنلا رثعبت يتلا |نيسلا ةنيدم ىتح هوضفرف «سمشلا بابا همليف جاتنإ ضرعي مهيلع
 مو ةيينجأ سولفب هجتنأف هتضفر ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام مالفأو تالسلسم ىلع

 رود ثالث الإ هطعي مل مليفلل عزومك نيهاش فسوي ىتح كلذب |نيسلا عانص فنكي
 تقولا يف هنع يلختلل اعفد روهمجلا عفد امم يرس لكشب ضورعم هنأكو «طقف ضرع
 امأ ؛ماعلا اذه ملاعلا يق مالفأ ةرشع مهأ نم دحاوك ةيكيرمألا زمياتلا ةلجم هتراتخا يذلا

 هنأل سيل :حجني نل هنأ معزأ مليف اضيأ وهف ايلاح ضرعي يذلا «مدآ مزالم ناحرفا مليف

 هنأل نكلو ؛سمشلا بابا ةيرقبع يف الو «|نيسلا بحب# ةميق يف وه الف مالفألا مظعأ
 باب ىلع هباحصأ هكرت يعرش ريغ مليف «مأ الو بأ الب مليف هنإ :ةرئادلا سفن يف عقي
 مليفلا اذه نع روهمجلا لت نإ اوبجعتت ال !ذهلو ءاولحرو عماجلا باب نم الدب نيسلا

 1 .«أميسلا بحب# و «سمشلا بابا ةياكح نع ةفلتخم هتياكح نأ مغر

 سيل دلب نم ةمصاعلا ىلإ طبه اباش نأ يكحي يذلا دياز نسحم لحارلا ةصق ؟ناحرف#

 هتيرق ىلإ ةيناث دوعيل ثولتيف ؛حبقلاو رهقلاو داسفلا عاونأ لك هجاويل ةطيرخلا ىلع
 تومت نأ نكمي فيكل جذومنو ةلكشم مليفلا اذه نأ قحلاو ءاناحرف ناك نأ دعب امومهم
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 دياز عيطم جاتنإ نم ايرهاظ مليفلاف ءاهاعري نم دجت مل اذإ اهدهم يف ةميظعلا راكفألا

 ام اهنم عضو طيسول جاتنإلا سولف تطعأ يتلا اناتور ةكرش جاتنإ هنأ ةقيقحلا نكلو

 ئشلا هرودب لعف يذلا دياز عيطمل ىطعأ ام اهنم ىطعأو بعتي نأ نود هبيج يف عضو

 نأ لبق نم فاعم ريغ اضيرم اريقف جرخ يذلا مليفلا اذه جاتنإل تاتفلا الإ قبت لا هسفن
 دقن يف لصألا نأ مغرو .هل وعدي وأ هنع عفادي نم دجي مل مليفلا جرخ دلو نيحو «دلوي

 مل يننإف ءاهسيلاوك نم هفرعن مع سيلو ةشاشلا ىلع انمامأ هارن امع بتكن نأ مالفألا

 | .ينتقرأ يتلا ةرستبملا هتدالو ةياكح مليفلل يتدهاشم لاوط ىسنأ نأ عطتسأ

 ناطيشلا لمع محتفت ولو - اميظع اليمج امليف نوكي نأ نكمي ناك ؛مدآ مزالم ناحرف»

 ذفني نأب هل حمست ةيئازيم زيزعلا دبع رمع هجرخم يطعأ ول - باتك لك يف هللا هنعل
 نيب ًاقرف كانه نكلو ةريقف ةيئاوشع ةقطنم يف رودت اقح ثادحألاف ءانيأر ام ريغ اروكيد

 اريماكلل ةكرحب هجرخمل حمسي ال ريقفلا روكيدلا نأل ..ريقف مليفو رقفلا روصي مليف

 رمع تعفد يتلا يه اضيأ نوكت دق مليفلا ةيئازيم ؛مليفلا ىنغو ناكملا رقفب دهاشملا رعشت

 .فده الب «راكتبا الب تناك يتلاو مليفلا ىقيسومل اعضاو ينهم ىناه رايتخال زيزعلا دبع

 هب ماق يذلا ريوصتلا ىلع رقفلا بحسنيو جاعزإ ىلع جاعزإ ردصم تناك ابأ الإ مهللا
 .جرف ريمسك مرضخم روصم

 يحتف عاطتسا دقف ءادألا امأ .ءادألاو ةصقلا الإ مليفلا رصانع نم ىقبت ال كلذبو
 مهفو هيفرحب يساقلا ةنيدملا ماع يف ءيربلا باشلا ةيصخش يدؤي نأ باهولا دبع

 لبق نم اهئادأب ماق يتلا ةيصخشلا هذه لثم ءادأ يف ةيديلقتلا نع ٌديعب لكشبو نيقيمع

 ةيصخشلا ةيوفع ىلع ظفاحي نأ يحتف عاطتسا «ةأرما بابشا يف ناحرس يركش ةيرقبعب

 ةيوفعلا نيب لصفت ىتلا طويخلا هنم هوتت نأ نود ايديموكلا ةجردل انايحأ ىقري ءادأب

 يف ودبي هنأ هئادأ يف لئمملا اذه لباقت يتلا ةديحولا ةلكشملا نكلو ؛سؤبلاو ايديموكلاو

 نانعلا هسفنل كرتيل هسفن ظحلي نأ هيلع امبر .بجي امم رثكأ راتوألا دودشم دهاشملا ضعب

 «لقع الب لثمي لوألا نأ نينثالا نيب قرفلاف ءفيرشلا رون سيلو الاثم يكز دمحأ ذخأيلو

 «ويدتسالا باتعأ ىلع (مئاد هلقع كرتي نأ باهولا دبع يحتفل ىنمتأو لقع هلكف رخآلا امأ

 ارود يدؤت ةايحلا تاموقمو نامألاو جوزلا دقتفت يتلا ةديسلا «ةنتف مأ» رود يف ةبلبل
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 ةبلبلب ةريهشلا اينون لظت نكلو «رودلا اذه اهلوبقب اهعّضت مل ةلئاه ةصرفو اهيلع اديدج

 ىلإ جاتحت تناك يتلا دهاشملا ضعب اهتفشك دف «ةقبطلا هذه تاديس نم اليلق ىقرأ

 دبع نيمساي نيأ :ناش يكز مليف نع قباس لاقم يف تلءاست ؛حايصلا نم ربكأ ةيقوس

 0 ا اذه ينو ؟اهباصأ اذامو ؟زيزعلا

 مهيأ ؛ةباجإلا بعص لاؤسو لمأتلا قحتست ةقرافم كلتو بيغت نيح ىتح ةشاشلا المت

 نم بذاك !؟ليمج رودل ةميق ةلثمت مأ تاداريإلا ردصتي مليف يف شيفأ ىلع مسا لمجأ

 نأ لثمملا ىلع ىبقأ ام لدعلا يماسو ميظعلا دبع جاجحو ينسح نسح ..هنع بيجي

 هتاذ وه زيزعلا دبع نيمساي ىلع مالكلاف ؛دخأ هدناسي ال مليف يف هراودأ مظعأ نوكت
 7-2 نيام ها

 وهف همامأ رق فو لدا نوف -بي ديكأتلاب ءيش دياز نسحم راوحو ويرانيس : :ةصقلا

 ديري دعي م.هروهمج نأ ةلكشملا نكلو يئاور فوسليف هنإ «مليفلا زيح نم اريثك رثكأ لمحي

 مهعارصو ةيئاوشعلا قطانملا ناكس نع ثيدحلل قوش مهل سيل تالوملا داورو ةفسلفلا

 ةآرم يف هسفن ىري نأ الو هسفن هجاوي نأ ديري ال بذاك عمتجم نحنف ؛ةايحلا لجأ نم

 .ًادراط ينف لمع يأ يف هدوجو حبصأف ءرقفلا نم انبعت نيت بذكلا انمدأ لب :ةيقيقح

 ام نيدتري يتاللا تاليمجلا تانبلا لمحت يتلا بيلك ويديفلا تاينغأ ديؤي روهمجلاف

 يف شيعي بعشك انروصت يتلا تالسلسملل قفصي يذلا هسفن وه و ءسالملا نم الغ

 ةينغلا تنبلا بح يق اوعقي نأ طرشب ءارقفلا,هلإطبأ دناسي يذلا اضيأ هسفن وهو ءروصقلا

 يف رقفلا دناسي ال هنكلو انقح ريقف عمتجم نحن !!سولفلاو سنزيبلا ملاع ىلإ اولقتتيو
 دوسألا مالفأ يف اذه ىري نأ طقف ليقي لب «ةيلاحلا ةينفلا هلاعأ يف ههركي يلاتلابو همالحأ

 مليفلا اذه هجاوت ىرخأ ةلكشم كلتو .خيراتلا نم ءزج ءارقفلاو رقفلا نأكو ضيبألاو

 .انيزح ىهتناو اناحرف أدب يذلا

 5 ٠ ه سرام - ةمألا توص ةديرج
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 دحاولا دبعو انأ

 :اهنم دبال ةمدقم

 هدجت «ةملكلا ةميقو ةروطخ مهفي يح ريمض هيدل ناك نإ بتاكو يفحص لك ةايح يف

 ليصافت يف أطخ نم مدنلا عبني دقو «هملقب هرطس ربخ وأ هبتك عوضوم ىلع ًانايحأ مدني دق
 الإ قرو ىلع ةملك ترطس ام نأ « هللا مامأ دهشأو ..هعجاري دق يأر يف عرست وأ ربخ

 ينم اكاردإ كلذو تائيسلا نازيم يف سيلو يتانسح نازيم يف نوكت نأ اهلبق بر توعد

 ىلع ينأ معزأو .تليق نإ اهدمغ ىلإ ًادبأ دوعت الو ةصاصرلاك جرخت يتلا ةملكلا ةميقب
 ىلع الإ تمدن وأ تعجارت ام ةينفلا لامعألاو رشبلا نم ريثكل يبلس دقن نم تبتك ام ردق

 ةينف ةميق الب مليف عانصل ًابعادم ًافيفخ هتننظ ًاناونع هل تذختا يذلا لاقملا اذهل يتباتك

 يفو يفحص ليمز وه دحاولادبعو ناونعلا وه ادحاولادبع اي هلل كنم» ناكف «ةيقيقح

 كنم ةرابع ثادحألا لاوط نوددري مليفلا لاطبأ ناكو «مليفلا جتنم وه ناك تقولا تاذ
 يدض ةيضق عفرب أجافأ يب ذإو «ناونعلا يف ةرابعلا كلت تمدختساف دحاولادبع اي هلل

 يف ةيضق تهجاو يننأ نم ًاعبان سيل لاقملا اذه ةباتك ىلع يمدن ًاعبطو ..لاقملا اذه ببسب

 ىتأ يمدن ردصم نكلو «ةينهملا يتايح يف اهتهجاو ةينوناق اياضق نم مكف ء«هبيسب مكاحملا
 هعواطت فيك نع لاؤسلاب هتردابف ةفداصم يرشعلا دحاولادبع مليفلا جتنم تيقتلا نيح

 درف ؟يأر درجم مليف يف يأر ببسب مكاحملا يف ىلع ةيضق عفري نأ يفحصلا وهو هسفن
 يتلا ةريغصلا هتنبا رعاشم ىذآ لاقملا اذه نأ نكلو ببسلا وه يبلسلا يبأر سيل نأب ىلع

 !اهيبأ مليف لوح يللاقم نم ًالجخ اهتعماجل باهذلا نع مايأل تعنتما

 يف لرعو يصقم دق اهنزك ةيملك لع يفت نم تنفع الو تتزيلا مرا دهمضأو
 تبتك ام طخأ انأو اهرعاشم يف ركفأ مل ةريغص ةاتف يذآ يب فيكف ؛يملق نم ةظحللا هذه

 نالت هبال وطاقم نأ نظلا فلو ةتانس|امووتررابت ام يأ فراقبا كوع

 تمدأ مك هللا ملعيو تنزحو تمدن نوكأ دقو ةريغصلا ةاتفلل ترذتعا نوكأ دق
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 ...ةيضقلا عئاقو رارمتسا مدعو «مليفلا يف يبأر نع يعجارت مدع مغر رعاشملا هذه يبلق

 اهّلع يتالكل باسح فلأ بسحأ تلزامو تنك تقولا كلذ ذنم يننأب دهشأ نكلو

 .بنذ هل سيل نم يذؤتف اهراسم نع شيطت
 دكؤأل نكلو اهيبأب ةنبا ءاذيإل سيل «دحاولادبع اي هلل كنم2 لاقم رشن ديعأ انأ اهو

 .لعف نإو نزحلا اذه لك بجوتسي ال مليف يف ينأر نأ

 دحاولا دبع اي هلل كتم

 ش .ةمداق ةلزهملاف ةءارقلا يف رمتسا ءادج ةداج ودبت يتلا لاقملا اذه ةيادبب عدخنت ال

 لباق ريغ نف انيسلا نأ ضوع سيول روتكدلا بتك يضاملا نرقلا نم تاينيعبسلا يف
 دقانلل يأرلا اذه ناكو !؟تاصقرو تاييرابكو مالفأ دقن ينعي اذابف « «ليلحتلاو دقنلل

 سيول روتكدلا اهرقتحا تالواقم !ئيس اهبلغأ ةرتفلا هذه انيس نأ ىلع اينيم ريبكلا

 .اهل هجوملا دقنلا راقتحا هيلع بجو يلاتلابو ءضوع

 روتكدلا حور نأكز رعشأ تنك ايلاح ضرعي يرصم مليف ثادحأل يتدهاشم لاوطو

 نم رثكأ لب مليفلا اذه دهاشأ يتنأل ءاهراقتحا يل ثبتل ضرعلا راد يف يلوح موحت سيول

 سيل هنع ةباتكلل ضرعي مليف لك مامأ ائاد فقوتأ ال يننأل قحلاو ...هنع بتكأس كلذ

 يتلا ضوع سيول .د ةلوقم ركذتأ ام اريثك يننأل نكلو «ةيلوغشملا وأ اضفلا مدع باب نم
 .اهبعاتم ةنهمللو يّدعو مليف ههآو ماركلا رورم ىرأ امم ريثك ىلع رمأ ينلعجت

 نم ىوقأ ببسل «كيف تومأو كبحبب» مليف مامأ فقوتأ نأ ادج ةرطضم ينكلو

 ءايشأل الاثم هذختأس يننأل كلذو نيرخآ ءايحأ يأ وأ يل سيول .د حور راقتحا نم يفوخ

 ءامسأب ةفلكتلا ةليلق مالفأ جاتنإ متي نأ دض تسل يننأ اهنمو ءاهحرطأ نأ ديرأ ةريثك

 نوجرخم اهجرخيو ددج ويرانيس باتك اهبتكيو ءرعسلا يصيخر وأ نيفورعم ريغ نيلثم
 ىتح وأ هينج فلأ *4٠ نم رثكأ ريدقت يلعأ ىلع مليفلا ةفلكت لصت الف «ةرم لوأل ددج

 هيف ىضاقتي يذلا تقولا يف ةصاخ يئانيس مليف يأ جاتنإل ايلاح ليئض مقر وهو «نويلم
 ةليسو نوكت ابر كلتف نذإ ؛مليفلا نع طقف مهرجأ نييالم ةتس وأ ةسخ نابشلا موجنلا

 ةدئاف ىلع اهنم لصحن نأ عيطتسن امبر لامعأ زارفإو ةديدج لايجأ خيرفتل ةيئانيس
 .اليلق ديزي وأ !ليف نيرشعلا دودح دنع يرصملا يئانيسلا جاتنإلا فقوت الإو ةيلبقتسم
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 ول ىتح ددجج نورماغم نوجتنم يئامنيسلا جاتنإلا لاجم لخدي نأ دض اضيأ تسل انأو

 «نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتا ةكراشمو عيزوتلا فلس قيرط نع جاتنإلا لاومأ اوعمج

 دهاشأل لخدأ مل يننأ ىنعمب هلض تسل انأ اذه لك .امليف اوجتني يكل شرقلا اوعمجو

 دجأ نأ ةلمآ تلخند سكعلا ىلع ةقبسم ةئيس ةّينب هللاب ذوعأ ؛كيف تومأو كبحب» مليف

 ادج ةقوشتمو ةلبقمو ادج ةفيطل !دج ةمرتحم ةدقان انأف ةظحللا هذه يتحو .هتلتقو قبس ام

 1 .ادج ةلقاع اضيأو

 مليفلا ةيادب نم قئاقد دعب اهركذ قباسلا تافصلا لك تدقف يننأ فرتعأ يننكلو

 مث انيح هرفاظأ مضقيف يديموك قزأم يف عقي ناك نيح سدنهملا داؤف لثم لعفأ تأدبو
 مث اضفتنم فقي مث «ةديدش ةعرسب سكعلا ىلإ اهلقني مث ىنميلا ىلع ىرسيلا مدقلا عضي

 «ةلاحلا تداز قئاقدلا ترم املكو ةيسدنهم ةيداؤف ةلاح ينتباصأ اذكهو ..سولجلل دوعي

 ةثالث مانملا يف مكنع ًاديعبو ًاريخ هلعجا مهللا ريخ هيإ لاق !؟يمامأ هارأ يذلا اذه (مف

 ةزياع شم تانبلا هيإ لاقو ؛مهاعم اوجرخي نيزياعو تاباش ثالث مارغ يف اوعقو نابش
 ةليمزلا يوانحلا دنهو «1) 1[ . نمز يف اوليخت ؛يعماجلا مرحلا هرب جورخلا بيع ناشلع

 عم اوضفضفي نيزياع دالوألا نإ ةياكحلا لك ناك هيإ لاقو اهليمز عم سولجلا ضفرت
 اهاوه يف مققيف رواجملا نكسملا يف ةولح تب نكست يجيت مهملا !!رثكأ شم هللاو تانبلا

 فيفخ همد اولوقيب يناثلاو برطم مهيف دحاو ءمكل لوقأ تيسنو ةثالثلا ءاقدصألا

 تاجاح لصحتو تاجاح لصحت ًاريخ هلعجا مهللا ريخ نيدعبو ؛هيإ هفراع شم ثلاثلاو

 مليفلا هلل دمحلا نيدعيو ةعبار تاجاح لصحت نيدعبو ةتلات تاجاح نيدعبو ةينان

 مل يننأ تفشتكاو قاسلا ىلع قاسلا ةكرح ةرثك نم يلضع دشب تبصأ نأ دعب ...يهنتي

 هلل دمحلاو اهتقانأ ناونع يه ةأرملا رفاظأ نأ ريتعأ يتلا انأو قالطإلا ىلع رفاظأ يل دعت
 دحاولا دبع وه له اهنع ينضوعيس نم فرعأ الو ءامامت اهتدقف مليفلا اذه ببسب

 جرحم مأ ؟طسبناو سولف ةيوش بسكو ليثمتلاب هيف كراش يذلا مليفلا جتنم يرشعلا
 كراشملا نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتا مأ ؟ديحو مثيه هبتاك مأ ؟يوسيع ديس مليشلا

 مدلا ماد امو مهنيب يعومدو يرفاظأو يمد قرفت مهلكف ؟لاطبألا ةعومجم مأ ؟جاتنإلاب

 !يل قح الف قرفت دق
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 تناك نإ ايديموكلا هللا نعل ؛هليمز «راودإو اريماكلا همصاخت هجو مليف لطب ءسراق

 الدب عيمجلل عستم اهيف تانالعإلا ديكأتلابف نوراه دمحأ امأ ءاهوغلي نأ مهيلعف اذكه

 فلنتخي دق هجو يحتف ةريمأو تلفسألا ىلع ةردهم ةقاط دمحأ اهم !خيش اي |منيسلا مه نم

 قحلابو ..ةلوطبلل ةلتاق مالفأ يف يتأتف ةلوطبلا ديرت اهنإ ءقزأم يف (ئاد اهنكلو سانلا هلوح

 «هدهاشم لضفأ اذه لعفلاب ناكو ةأرما يز يف ركنت مليفلا يف سراف نإ مكل لوقأ تيسن

 ضرعلا راد نم تجرخو .هيف حجن ابر ؛مئاه ركس» مليف ميدقت ةداعإب هحصنأ اذهطو

 دقنلا رقتحا نيح قح ىلع ناك دّقف ضوع سيول .د هللا محر ناتلمج يمف يلعو

 لظ يذلا جتنملا مسا وهو ءدحاولا دبع اي هلل كنم يهف ةيناثلا ةلمجلا امأ «يئانيسلا

 ببس فلأ همسا ديدرتل يدل ديكأتلابف انأ امأ «ببس نودب مليفلا لاوط هنوددري لاطبألا

 !!ببسو
 ٠٠١ ليربأ - ةمألا توص ةديرج
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 .. كلبلا طسو تانب

 تومي نل مليف

 كانهف ءاهزيمت حئاور ًاضيأ مالفألل ءاهزيمت حئاور رشبللو ءاهزيمت حئاور ندملل اك
 روخب وأ ةنح رمتلا ةحئارب اهريغو «يدلبلا درولا وأ نيمسايلا» لثم ةيكذ حئاورب مالفأ
 وأ معط وأ ةحئار الب اهنم ريثكو خيسفلا وأ يشرطلاك ةرفنم ةذافن ةحئارب اهضعبو دوعلا

 ال ةملظم ةفرغ يف تاطقل ضرعت ضرع ةنيكام ىلع رادت ديلوليسلا نم طئارش درحم نول
 هشيعن يذلا يئانيسلا مسوملا نأل .ساسحإلا ةركاذ الو لقعلا ةركاذ ال ةركاذلا يف ىقبت

 تأفطنا يتلا ضرعلا رود تءاضأ ةديدج ةيرصم مالفأ ةسخ ضرع ءابنأ لمحي ًايلاح

 نأ دعب ةصاخ ءأدبي مليف يأب ًارئاح ةيئانيسلا ةكرحلل دصارلا فقي «ناضمر رهش لاوط

 تانبا مليفب ءدبلا تررق ..ميركلا رهشلا لاوط ةطمرملا دح ىلإ نويزفيلتلا انكلهتسا
 نامهيلس ماسو يه ةأرما هتبتاك نأل سيلو ريبك جرخم ناخ دمحم نأل سيل «دلبلا طسو

 ةيموجن نمز يف نيتمجنل مليفلا يف ةلوطبلا نأل سيلو ؟تاقوألا ىلحأ» همليف ةبحاص
 مالفألا نيب نم ديحولا هنأ ءطقف دحاو ببسل امنإو ىضم ام لك ببسب سيل «لاجرلا

 .انيسلا ةحئار يهو ةببحم ةحئار لمحي يذلا ةضورعملا

 «نهفرعن انعيمج ؛دلبلا طسوب ةفورعملا ةيراجتلا ةقطنملا يف لمعت ةئف «دلبلا طسو تانبال

 يف تايكاب نهارن ًانايحأو نكحضيو نلكأي لاحملا لخدن نيح نهارن ءنهعم لماعتنو .
 «نيعئابلا ءالؤه ةايح نع انسفنأ لأسنل فقوتن ام ًاليلق اننكلو «لحملا بحاص عم راجش

 لك ةياكح انل يكحتو «يربص دنهو يبلش ةنم» :نهنم نيتنثا ىلع ءوضلا ناخ طلس دقو

 نود ةقبط نم نيتاتف ةايح ليصافت «ةبذاك تناك ول ىتح (مهمالحأ «نيتقيدصلا نم

 ةلحر يف يمويلا مههجورخ نمف ؛دلبلا طسو تانبال مليف جرخ ليصافتلا نمو «؛ةطسوتملا

 لك ليل يف اهجورخو ةيمويلا امتاءاقل نمو |مهلمع ةقطنم ىلإ ناولح نم قافنألا ورتم
 ىلإ عادو ةملك نود اهمأ عم هتنبا كرتو لحر يذلا ينانبللا بألا ةياكح نمو سيمخ

 هفورظ ردقت ةنبالا نكلو ءامهادحإ فرعت نأ نود نيتجوز نيب عمجي رخآ بأل جذومن
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 نمو «ىرخألا هيف لمعت يذلا ريفاوكلا لحم نمو ءبأ فصن درجم امل ناك ول ىتح هبحتو

 يف نايلس ماسو هتجسن كلذ لك ؛لمتكت ىتح أدبت مل ىرخألا ىلإ ةقداص بح ةصق
 ًاريثك لمعي ال يذلا زيزعلا دبع لامك ريوصتلا ريدم هعمو ناخ دمحم ةصق نع ويرانيس
 .هئاطع ةمق يف هنأ مغرب هليج ءانبأك

 مالفأ يف يربص دنه نع ًاريثك فلتخت مل .جرخمك ناخ دمحم ةدايقب ةلث يربص دنه
 ىتح مدقلا صمخأ نم ةلثمم دنه نأل ةطاسبب يبلسلا ىنعملا دصقأ ال انهو «ةقباس ىرخأ

 يئاللا تانانفلا نم جذومن يه :ةيصخشلل ًايئاد حيحصلا رتولإ فزعت يهف عاخنلا
 .ةبوتكملا ةيصخشلا مامأ نيراوتيو نيفتخي

 نيحف ءرخآل جرخم نمو رخآل مليف نم فلتخت اهنأل فلتخم جذومن يهف يبلش ةنم امأ
 عم راودأب ةدعب تماق اهنكلو ؛ةرهبم تناك فشاكلا ناوضر لثم جرخم عم تأدب

 رودلا اهاطعأو ناخ دمحم ىتأ ىتح اهليغشت حيتافم اودجي نأ اوهيطتسي مل نيرخآ نيجرخم

 «ليقثلا رايعلا نم ةلثمم ىرخأ ةنم انل جرخأف ةحيحصلا رارزألا ىلع طغضو حيحصلا

 تحبصأو تربك دق ةأجف ةشورلا ةريغصلا نأكف ةعمدلا ئيتحو ةرظنلاو ةتفللا يف ةعدبم

 لثم كلذك مليفلا فويض لكو «بجي امك (مهيرود ايدأ يتاجن دمحمو اجنلا وبأ دلاخ

 ةيوناث ًاراودأ اودأ نم يتحو يفيفع لانمو بيطخلا ةدجامو بتار دمحأو فوعوبأ تزع

 .مليفلل ةبذع ةحئارو اعط اوطعأ مهلك «فيصن نيلكاج لثم
 شماه ىلع ؛دلبلا طسو تانبا نم ىرخأ جذان فداصأ نأ ةدهاشمك «ىنمتأ تنك

 مو ةجودزم ةايحلا «دلبلا طسو» يفف «مليفلا ةيؤر تعستا ول دوأ تنك «نيتلطبلا ةايح
 رح وهو راتخا ناخ نكلو تاياكحلا نم ريثك ًاضيأ اهيفو «ماحزلا كلذب مليفلا ينرعشي

 .يتاينمأ يف ًاضيأ ةرح انأو هرايتخا يف

 نمز يف اننأل نكلو «رايتخالا اوءاسأ مبنأل سيل هيجتنمل نييالملاب يتأي نل مليفلا اذه

 .اهل ىنعم ال ةكحضي يمويلا هطابحإو هباذع نم روهمجلا هيف بري

 ٠5١١8 ريمفون - رجفلا ةديرج
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 بسكت ءاسنلا امني .. ةذللا ىهتنم 29

 قلخ يف ةيرحلا لماك اهعانصل يطعت اهنأ ءىرخأ نونف يف امك ءامنيسلا نف يف ام لمجأ
 مث اهلاطبأ ةايح لسلست فقو وأ ثادحألا فاقيإ ىلع ةردق ؛ةيهاركو بحو رشبو ةايح

 طيرش يلعو لايخلا ينو .هللا الإ اهكلمي ال عقاولا يف ةيرح ..اهئابنإ ًاريخأ اهبيترت ةداعإ
 نحنف ؛ هللا ةيرح ىلع ضارتعالا كلمن ال انك نإو ءانيسلا عانص اهكلمي يئانيس

 مهبلاطن نأب ديزن انايحأ لب «نينانفلا لايخ ىلع ضارتعالا ةيرح روهمجك كلمن ديكأتلاب
 ال .ردقلا سكع .امنيسلا ىف فالتخالاف كلذك نحنو نولعفي |ميف رارحأ مهف هليدعتب

 .ةيضق دولل دسفي
 تأدب مث ءءاسنلا [نيس دقتفنو لاجرلا انيس هجاون نحن انلق تالطبلا تفتخا نيح

 ..ءاسن اهتاجرخم يتحو «ءاسن اهتابتاكو «ءاسن اهتالطب «ةأرملا نع يكحت |نيس رداوب رهظت
 ةديدج حور اهنأ درجمل اهلكاشم ضعب نع ىضاغتيو مالفألا هذهل سمحتي ضعبلا أدبو

 ابخأل سيلو :ىثثأ اهنأ درجمل ةأرم اب يفتحن نأ ينيفخي ام اذهو ءامنيسلا دسج يف ثعبت
 1 .ةايحلا يحانم نم اهريغ وأ ةيقيقح ةعدبم

 نأ ةيئاسن يرخأو ةيلاجرل |نيسلا نومسقي نمل زوجي يتلا مالفألا نم مليف وه ؛ةذللا ىهتنم»
 مالس ةريهش يهو ةأرما هتبتاكو يزمر داهن يهو ةأرما هتجتنمف ةريخخألا ةيعونلا نم هنإ هنع لاقي

 ةنيزو يبلش ةنمو كرت نانح نهو ءاسن امسا ربكألا هتالطبو يفيصلا لانم يهو ةأرما هتجرخمو

 بتار دمحأو لماك يدجمو ؛يئانيس ءادأ لوأ يف يدقرم يروي نهءارو فقيو رصن داعسو

 نمو .توملا يه «ناسنإلا اهيلإ لصي ةذل ىصقأ نع ثدحتت مليفلا ةركف .يحليصم فرشأو

 اليف اومدقي نأ اودصق مليفلا عانص نأ ديكأتلايو انعم سكع مليفلا مسا نوكي نأ بيرغلا
 نكلو ةقاربودبت دق ةركفلاف فالتخالا اذه ةعانصل ةيفاك تاينلا لك تسيل نكلو ءأفلتخم

 تفاضأ اهنكلو «ةأيحلاو توملا ةيرظنب ةمومهم تناك ابنأ ادب ةبتاكلاف ءاهيف «ساتحإ# ويرانيسلا

 بح ةمزأ يرخأو بألا توم ةمزأ هجاوت ةدحاو ءءاسن عبرأل ةيسفنو ةيفطاع ةايح ليصافت اهل

 نأ اهمالحأ ىصقأو نمدم جوز ةمزأ ةريخألاو اهتيرذع نادقف ةمزأ ةثلاثو جوزلا ةنايخو
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 ضععب دنع هبشي لق (4ةذللا ىهتنم# «رمتعتو ؟ملسو هيلع هللا يلص» لوسرلا ربق ةرايزل بهذت
 سيل هنكلو ؛«دلبلا طسو تانبا هبشي دقو هلثم سيل هنكلو ؛؛تاقوألا ىلحأل مليف ريهامجلا

 ويرانيسلا يف هتمزأ نأ دقتعأو ,فلتخم هنأ مغر ىرخأ ًامالفأ هبشي هنأ مليفلا اذه ةلكشم ..هلثم
 .فالتخالا ببس هتاذ وهو

 اهل روفغمف اذل ءاهمالقأ لوأ هتكلو «ةدعاو ةجرخم ودبت ديكأتلاب ىفيصلا لانم -

 اهداقتفا اضيأو جاتنوملا هيف اهدعاسي مل يذلاو عاقيإلا رصنع كالتمال داقتفا نم اهاياطخ

 .يدقرم يروي لثم ءادألا ةوق قالطإلا ىلع كلتمي ال لثمم نم اريماكلاب اهءارتقا ريدقتل

 هيف ثدحنت يذلا دهشملا اهمهأ بابسأ ةدعل مليفلا اذه تلبق اهنأ دقتعأ كرت نانح -

 مليفلا ةلطب نأ بيرغلا نمو «باوصلاو أطخلاو باجحلاو هللاب اهتقالعو اهسفن نع
 !!مارعلاو لالحلا يف ةمجنلا ةمزأ يه اهسفن ةلطبلا ةمزأ نأكف نانح اهمسا

 .راركتلا نم اهيلع فاحخأ يبلش ةنم -

 .ةمصب اهئادأ نم لعجي ًارود نآلا ىتح دجت مل ةلثمم ةنيز -

 «نمز ذنم اهراودأ لضفأ اذه نإ تلق اذإ ةغلابم نوكأس ىننأ دقتعأ ال رصن داعس -
 .انكحضت نأ لواحت ملابنأل ابر

 .رود وأ ةمصب نع ةنيزك ثحبي لازام هنكلو قورحم ريغ هجو لماك يدحي -
 بتار دمحأ ةمكحب ثدحتي ناك هنأ هرود يف ةلكشملا نكلو ريبك لثمم بتار دمحأ -

 .لهاجلا نمدملا بألا ةمكح سيلو

 «همسال يراجت لالغتسا لجأ نم مليفلل هحيشرت ءاج ديكأتلاب يدقرم يروي -
 اولخد مهنإ لوقي روضحلا ضعب تعمس دقف «هيناغأ ردقب الإ مليفلا دافأ هنظأ ال ينكلو ١

 امير يننإ :لوقأ ينلعجي امم .ةيئاضقلا تاونقلا ىدحإ ىلع هيناغأ اودهاش مهأل مليفلا

 .ةريخأ ريفنت ةليسو ديكأتلاب هئكلو ىلوأ بذج ةليسو يدقرم نوكي دقف ةثطخم نوكأ
 نوكت نأ بجي اهئكلو ءضعبلا نهضعب نع ءاسنلا ثيدح ىه ةأرملا انيس تسيل -

 لعفت نأ ءاسنلا عطتست مل نآللو لاجرلا اهمدقي نأ عيطتسي ال ةدرفنم ةعدبم ةفلتخم (نيس

 .ةيادب ابر اهنكلو كلذ
 ٠٠٠6 ريمسيد -- رحفلا ةديرج
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 0 ادا ااا وا ا ا زا را كا 101 اا اا سلا

 ةمطق لوأ نم تومث مالفأ

 زبخل ىنعم ال ديعلا دعب ..كحك شلتفني ام ديعلا دعب ..ةيبعشلا لاثمألا يف نولوقي
 .ديعلا مالفأ ىلع يرسي ديعلا كعك ىلع يرسي امو ..كعكلا

 يف ضرعلا رود لوح نم نودهاشملا ضفنا يلاتلابو ًاعيرس ةيديعلا سولف ترخبت دقل
 .ةريبك ةروصب مالفألا تاداريإ تضفخناف ةدودعم مايأ

 نينثا عم هترضح امهدحأ «ةفلتخم ضرع رود يف نيمليف عوبسألا اذه تدهاش دقل

 رخآلا مليفلا يفو ؛ةضيرع ةليوط ةشاش مامأ طقف نيجرفتم ةثالث انكف اههفرعأ ال نيرخآ

 يف ةّلعل دحاو موي يف نيمليفلا تدهاش دقف رم شيعلا لكأ نألو ءطقف نيجرفتم ةعبس انك
 رخآلاو مرضحت امهدحأ ..ةيطع دمحمو داؤف دمحم ..نيدمحملا نيب نراقأ نأ يهو يسفن

 لوأل |نيسلا يف نالمعي نيجرخم عيقوت نالمحي نيمليفلا نألو ..وبحي لازامو رضخأ هدوع

 مليف عناص يردبلا دمحأ وهو ذفنم جرخمو جارخإ دعاسمك ًاقيتع امهدحأ ناك نإو ةرم
 .زيزعلادبع حماس وهو جارخإلا ىلع امامت ديدج هجو رخآلاو ؛داؤف دمحمل ؟بح يواغ»

 مامأ ةحيش الح..ةحيش ةلئاع نم نيتخأل |مهيف ةيئاسنلا ةلوطبلا نيمليفلا نأ بجعللو

 ةرم ىلع سأرلا يف نيمليف نأ تررق اريخأ مث ؛ةيطع دمحم مامأ ةحيش انهو داؤف دمحم

 .نيترم ىلع اههيقلت نم لهسأ ةدحاو

 راوحو ويرانيسو داؤف دمحم ةصق نع بوتكم [ى وهو لوألا مليفلا وه «بح يواغ» ٠
 ةاتفلا دوعت مث مايألا [هقرفت نيراج نيلفط نيب بح ةصق نع يكحي وهو «هيبلا دمحأ

 تررقو .صلاخ صلاخ ًاريرش ًالجر تجوزت نأ دعب يقيقحلا ديحولا اهبح نع ثحبتل
 لظلا فيفخ قيدص هل مزالملا داؤف دمحم وه ءافصلاو بحلاو ءاقنلا زمر ًاعبطو .هرجب# نأ

 مليفلا أدبي نوتراكلا مالفأ قطنمبو ؛116 ىلع ًاعيذم لمعي يذلا لالج زمار وهو

 ايديموكلا هبشو بحلا هبشو ةيسنامورلا هبش ًائيش لمحي مليف يهتنيو رمتسي مث رمتسيو
 .ليثمتلا هبش نم ًاضعب ًاريخأو ءانغلا هبش نم ًاضعبو تادراطملا هبشو
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 وأ مالفأ امإ مالفألاف يدنع امأ ءشحو وأ ولح مليف امإ نيدهاشملا ةماع دنع مالفألاف

 ديعلا مايأ يف ناك ول ىتح ةريخألا ةيعونلا نم بح يواغو «مالفأ هبش وأ مالفأ ال

 ةيناثلا راودألل تالثمملا ىدحإ نم اهتفرع ةصق انه يكحأسو .نيبالم ىلع ةعداخلا

 مجن هنأ هدعب رعش يذلا ياج حيار ةيليع|سإ دعب داؤف ددحم مالفأ ةلكشم مكل صخلتل

 ةلئمملا يل تكح ءامسأ ركذ نودو «ءانغلا ماع يف هتيموجن ىوتسم سفن ىلع يئانيس
 دمحم ذاتسأ اي يبنلاو تلاق اهنأ داؤف دمحمل قباس مليف يف ةكراشم تناك يتلا ةريغصلا

 يتلا ةطقللا مجح جرخم نم ةلثمم بلطت نأ تبجعت دقف تضفتنا انهو زولك يف يسفن
 بلعطلا اذه نم يشاهدنا تيدبأ نيحو دمحم ًاضيأ جرخملا مسا ناكو ءاه اهذخأي

 نم ديرت ام بلطت تناك اهنكلو جرخملا دمحم ذاتسألا دصقت مل ابنأب تدر جرخملل

 !!ذوسأ راهن اي ..داؤف دمحم ذاتسألا

 ةصقلا نم ةيادب ؛همالفأ يف يهانلا رمآلا وه فرعي نمل -.فسألا عم - داؤف دمحمف

 الإ قلي مل داؤف دمحم برطملاو هل قلخ امل رسيم لكف ةثراك يهو «هفالخو جاتنوملا ىتح

 يهتنيف هلمعب يفتكي دحأ ال نأ |نيسلا يف ىربكلا ةلكشملا نكلو ؛انايحأ ليثمتللو ءانغلل

 .هلمعب دحأ موقي الأب رمألا

 هب ىتأ يذلاف ..هعم يبلق نكل ..ةملكلل يقيقحلا ىنعملاب جرخم يردبلا دمحأ نأ نظأو

 اذامل :لاؤسلا ناك امبرو !؟هعم فرصتيو هلمحتي ناك فيكف «داؤف دمحم «مليفلا جرخيل

 مجن لشثمم هيف زعو |نيسلا هيف تزع نمز يف ةصرف نع ًاثحب ءاج :ةباجإلاو يأي نأ قفاو
 هات يلاتلابو بر الو ديس بح يواغ مليفل نكي م نكل ..لمعلا ديس وه جرخملا نأ كردي

 ًالثمت هتوك مغر يواصلا دلاخ هاتو ًاساسأ ةهئاتلا ةحيش الح تهاتو لثمملا ٍداؤف دمحم

 وه هبر نأ كردأ يذلا ديحولا هنأل ءلالج زمار ىوس قبي لو ءىرخأ لامعأ يف ًاديدج

 .هل ايفو ناكف هيفإلاو جيرهتلا
 دقو ؛يمأر ىلع اهتيقلت يتلا ةيناثلا ةطبخلا وأ يناثلا مليفلا ناك ؛يصوصحخ سرد»

 ديدش ًايليف عنصت نأ نكمملا نم تناك مليفلا ةركف نأ مغر ؛ىلوألا نم ًاريثك ىسقأ تناك
 هل سيلوبلا ةدراطم نم ًابره ةنيفس نتم ىلع لحر دق ًالجر نأ يهو راكتبالاو ةفارطلا

 روصتق ةنيفسلا تفتخاو ؛١140١ ماع لالتحالا طابض نم ًايزيلجنإ ًاطباض لتق هنأل

141 



 امنيسلا بحب

 1٠١0 ماع قودنص لخادب بكرم ىلع ةبيبط هدجت نأ ىلإ تام اهيلع نم لك نأ عيمجلا

 هنع لاقي يذلا ادومري ثلثم يف ىفتخا (بر هنأل ًاباش لازام وهف هيلع رمي مل نمزلا نأكو
 مهدجي نكلو زئاجع ةئثالثلا هءانبأ دجيل ءارمع لهكلا رهظم باشلا دوعيف فلتخم هيف نمزلا نإ
 نكمملا نم ناك ةركفلا نم ةيئزجلا هذه يلإو .مهضعب يهراكو ةيبرتلا يدقاف ةسيعت ةلاح يف

 بتاك لامج دلاخ دي ىلع ءفسألا عم هنكلو ًافلتخ لعفلاب ًاليف مدقيو روطتي نأ ويرانيسلل

 زيزعلادبع حماس جرخملا اهنم ئربأ نا عيطتسأ ال طبعلا نم ةلاحو ةرخسم ىلإ لوحت ويرانيسلا
 نأ ربتعا دققف «لثمملا ةرادإ «يهو جرخملا لمع يف ًادج ةمهم ةيئزج ىلإ تفتلي مل هنظأ يذلا

 وهف (يميداكألا راتس ريوس) ةيطع دمحمل ةبسنلاب ىلوألا ةثراكلا ناكف لثمم لك ةيلوئسم ليثمتلا

 !!تاهيه نكلو جرخمل هريغ نم رثكأ ةجاحب ناك ةربخ الب لثم هنأل نيكسم
 هللادبع حالصو رخاف ةلاهو ينسح نسح لثم ةريخلا باحصأ رابكلا نولثمملا امأ

 اجافس ئطاوش ىلع ةحسفلاو ةبحصلا باب نم هيف اورمتساو لمعلا اذه اولبق دق مهنظأف
 |مبر يظيغ راثأ ام رثكأ .ًاتهاب ناك اهئادأ لثم اهرودف ةحيش انه امأ ءاهيف ريوصتلا مت يتلا

 بحي نأ ىلع رصأ ويراتيسلا نأ وهو ءىضونفلا ةلاح طسو يف ًادج ًاهفات ودبي دق ءيش

 اذكه رومألا نأل «جاوز ةلواحمو بح ةصق طسو يف ةأجف انسفنأ دجنف ؛ةلطبلا لطبلا

 .ةداعلاك ريست نأ بجي

 ىلع اهثادحأ رودت مالفأ جاتنإ ىوبي يذلا ىلع وبأ لماك جاتنإ نم مليف «يصوصخ سرها
 ؛ديري ام هسولفب لعفي وهف هقح نم اذهو ؛ةيحايس ةيرق وأ هيدل دهعمل بر جوريل ئطاوشلا
 ؟انريغ ىلع هب دّيستن انلزام يذلا ديحولا نفلا نوطمرق ارابك وأ انابش امنيسلا لهأ ايل نكلو
 تلزام نأ ابجع نكلو !؟تالاجملا لك يف انلاح روُمدت نأ دعب ةدايسو ةداير نم ليلقب نوثبعت

 .ةيواه يلإ انب يهتست ةفاخسو «هتميق فرعن لزه درحم انيدل (نيسلاو ةلئسألا هذه لثم لأسأ

 راوح يف داؤف دمحمل لطبلا قيدص لالج زمار لوقي بح يواغ مليف يف :ماظن ةطقن

 قيدصو ياوآ كيتلا ماعط فرعي انعيمجو ياوآ كيت ىقب بحلا لود نيمويلا مع اي امهنيب
 كيت حبصأ يذلا هدحو بحل ا سيل :فيضي نأ هيلع ناكو بحللا فيصوتب ىفتكا نطبلا

 .ةمطق لوأ نم ترمت يهف ..ًاضيأ مالفألا نكلو ياوآ

 : ٠٠١8 ريمسيد - رجفلا ةديرج
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 «قراط شم فرظ» ىف طبعم بابش ©
 رصم يف تاداريإلا ةمئاق زدصتيو هينج نييالم 8 نم رثكأ ققح ؛قراط فرظ» مليف

 اهيلع سسجتيو «ةليمج ةاتف دراطي باشل مهف ءوس ..ةكلهتسم ةركف ىلع موقي هنأ مغر

 اهيف عمسي ةرم لوأ نم هتديرط بح يف عقي باشلا نكل ..مهم لجر ةبوبحم اهفصوب
 ةلوطب مليفلا ..ةدوصقملا ةاتقلا تسيل اهنأ مليفلا ةيابن يف فشتكيو ..ليابوملا ربع ابتوص

 8 ب هدناس روهمجلا ناك اذإو ..ناسحإ لئاو جارخإو لضف دمحم ويرانيسو يملح دمحأ :

 .  .هشيبعلا نم ًاعون ىيس مليف هنأب هفصو حبصي «هينج نييالم
 فسويا ريبكلا لجرلاو ةليمجلا ةييبح ا وأ هتقيدص مث ؛هلطب نم اءدب مليفلا تايصخش

 فيفخ همد دلو «ةيديموكلا مالفألا يف ةرركتم طامنأ ءالؤه لك يواصلا دلاخ ريرشلا وأ «دواد

 تاهيفإلا يتحو .راكتيا الب رخآل مليف نم رركتي زهاج نورتاب ..ريرش لجارو ةولح تنبو
 ءادأو ..اريماك كييرحت درجم جارخخإو .نومضم اب كلذ لخي نأ نود رخآل مليف نم اهلقن نكمي

 يذلاو ..«قراط فرظ» ىلع قبطنيو ةقباس مالفأ يف هانلق ام ديعن نأ ثبعلا نمو .ربعم رئاف

 مدا لشم ..ةمئاقلا ليذ يف ىقبت ةميق رثكأ ىرخأ مالفأ امنيب ؛روهمجلا بذج يف هريغو وه حجني
 .مهفل ةجاح يف رمأ وهو ..«لازغلا

 اههالظب تقلأ يتلاو اهتايدجبأو اهزومرب انسافنأ ىلع تمثج يتلا ةسايسلا نأ رولصتأ

 ..مالعإلا ءيش لك يف ًاراركتو ةيطمن تعضو «ةريخألا دوقعلا يف تدلو لايجأ ىلع

 ًايسايس طبحم |منيسلا نويز لشمي يذلا بابشلا ..امنيسلا ىلع رمألا سكعناو ةسايسلاو
 .دالبب هدالب ةسايس نع ضيعتسي ةملوعلا نمز يف بابشلا نإ مث ..ًايقالخأو ًايداصتقاو

 (نيسلا ىلع لصحي بابشلا ..دوويلوه اهسأر ىلع ىرخأ نونفب هدالب نونف نمو ىرخأ
 اهنم كحضي مالفأ ؛لزحلا ىوس ةيرصملا |منيسلا نم هل ءيقبي الو .دوويلوه نم ةديجلا
 .مولن وأ بتعن نم ىلع فرعن الو ..|منيسلا ىلع مهيديأ نم رابكلا نوبذجي نيذلا لافطألا

 "٠٠١ رياربف - رجفلا ةديرج
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 قدص الو بدك الووحابص 909

 ؛ىقبأو ميقأو لمجأ اضرلا ناك نإو ةماعزلاو ةيموجنلا يواسي ايندلا يف ءيشال

 بايغ دعب هجرخأو ءاضرلا لظي اذه مغرو باحسلا قوف ناريط ةلاحو قيرب ةيموجنلا
 ةرسيمو يدياعلا ةريمأو يحتف ةريمأو مدآ دمحأل يهف ةلوطبلا امأ راجنلا دمحم جرخملا

 .فرش دمحمو فرشم هللادبعو

 يفو ريرض ىقيسوم سردم نع يكحت مليفلا ةصق !؟ديدجلا مهمليفب ءالؤه لعف اذايف

 ةديس ابغأ همهوي لطبلا شيعيو ءاليل حارفألا ءايحإل نييقيسوم ةقرف نّوكي تقولا سفن
 دقفيف دوعي مث هلوح نم لك بذك فشتكيل هرصب هب درتسي لطبلل ثداح عقيو ةلضاف

 .ةقيقحلا ىرت الأ لمجألا نأل رصبلا نادقفب دعسيل رخآ ثداح دعي هرصب

 نكلو ةيويحلا ديدش امليف عنصت نأ نكمملا نم ناكو راكتبا اهب ديكأتلاب مليفلا ةركف

 مليفلا رصانع لكل مدقت نكلو ةركف اهعنصت دق مالفألا ءراكفألا ىلع طقف ايحت ال مالفألا
 وهو لسكلا ىودع هل تلقتنا لهف مدآ دمحأ لطبلا نع اذام نكلو ءريوصتو جاتنوم نم

 !؟بيغت ال ةلوطبو ايديموكلا موجن طسو هتناكم ىلع ظفاحي نأ لواحي يذلا

 قرفلاو ةيئانيسلا سيلو ةيحرسملا ايديموكلا مدق هنكلو ديكأتلاب نايديموك مدآ دمحأ

 دمحأ .ًايحرسم سيلو يئافيس ضرع قوم ةملك ؛نيع ةشمر ؛ةظح !نيسلاف «ريبك |هنيب
 ثحبلا يف ةيرصملا ةشاشلا تانايديموك لك كراشي وهف «صاخ رخآو ماع قزأم هيدل مدآ

 اونوكي نأ الإ مهيضري ال انموجن .اتوص مهل عمسن ىتح كحضلا نم ردق ربكأ نع

 نم وه الف طسو ليج هنأ مدآب صاخلا قزأملا امأ .اننويع كلذ ىذآ ول ىتح اسومش

 ..(نيسلا يف انلاب امق ةماع ةايملا يف ةبوعص دجي ليجلا اذهو ءرابكلا نم وه الو بابشلا

 .ركف هنكلو اليف سيل مدآ دمحأ قزأم

 نود لطبلا بحت يتلا ةبيبحلا تانيديموكلا مالفأ لك يف ةيعرشلا ةاتفلا يدياعلا ةريمأ



 امثيسلا بحب

 رود ةبحاص يهف يلاتلايو هثادحأ رثأنت نل مليفلا نم هانعزن ول يذلا رودلاو «بابسأ
 .يرخأ ءايشأو مسدلا يعوزنم ءادأو

 «كلذك سيل هنكلو رشبم هجو ابنإ تلقل اهراودأ لوأ رودلا اذه ناك ول يحتف ةريمأ

 عقي كلذ نكلو «ةغلابملا ضعب ابباش نإو ةداجإب ةيصخشو ارود.ةرم لوأل ةريمأ تمدق

 اهدسجت اهنأل ةقيقرلا ةأتفلا نع ةفلتخم راودأ لوبقب اهحصنأف يه امأ ءجرخملا قتاع ىلع

 هللادبع كلذكو هدودح فرعي لكم هتداعك لمطبلا دعاسم.رود يف فرش دمحم

 .فرشم

 .مفلا يف اعيرس بوذت يتلا فيصلا مالفأ راطإ يف لوبقم مليف ؟بدك وحابص»
 عنص ول هنأ مغر سيياقملا كلت قفو همالفأ عنصيف ةيموجنلا ءاقب نع ثحبي مدآ دمحأ

 ىلع فيصلا مالفأ دحأ بدك وحابص ناكل !منيسلا نوناقو اماردلاب اضرلا قفو همالفأ

 .قدصب وحابص ناكو نآلا ىتح لقألا

 "٠٠١ ويام - رحفلا ةديرج
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 ةلدنلاو لايعلا

 حرطو بوعشلا يعو ةدايز يه ةريخألاو ىلوألا !نيسلا ةفيظو نأ روصتي نم ئطخي

 عاتمتسالا لوألا هفده نف ًاريخأو ًالوأ [نيسلا ؛:ةكئاشلا قطانملا ىلإ لوخدلاو اياضقلا

 ىلع ةفاضإ يأو مليفلا ضرع ةدم امه لقأ وأ نيتعاس ةدم ةشهدلا نم ةنيعم ةلاح قلخو

 تحت ناعقي نامليف دجوي نآلا يئامنيسلا قوسلا يفو .نيريخ ريخلا ةدايز ليبق نم يه كلذ
 لاله ةدامخ ةلوطب «تبره لايعلا» وه لوألا ..«درجملا عاتمتسالا» موهفملا اذه ةلئاط

 رود ىدحإ يف مليفلا تدهاش دقو هللادبع دمحأ هبتك يراوهلا يدجم جارخإ هاكرشو

 رشعلا ىلع مهرامعأ ديزت ال لافطأ اهداور ةناضح يف يننأ اهروهمج ينرعشأ يتلا ضرعلا

 يننكل طقف هللا ملع يف يه رشبلا تاين نأ مغرو ؛مألا مهبحصت مهضعب لقأ وأ تاونس

 بعللاب ينركذي وهف ريهامجلا نم ةيرمعلا ةئفلا هذه الإ مهفده نكي مل مليفلا عانص نأ نظأ
 يف بوذت اعيرس مث ةدودعم قئاقد اهب بعللا قرغتسي ال يتلا ةتالوكيشلا نم ةعونصملا

 .لفطلا مف لوح ةسوحلو ةمضق الإ اهرثأ نم ىقبي الف اهلكأب مهيلعف لافطألا يديأ
 دمحأ .اذه نم رثكأب هباحصأ قدشتي الأ طرشب مليف ةفيظو كلت نوكت نأ يف عنامأ الو

 مليفلا «ياج حيار ةيليعامسإ» مليف ىلع همتخ عضو نأ ذنم ويرانيسلا بتاك هللادبع
 ءالع لحارلل «رظانلا» مليف يف الإ هملق فلكي م نيريثكلل ةبسنلاب ريخ ةحتاف ناك يذلا

 لالم ةدامح .نابوذلا ةغيرس مالفأ ءًأماس هدعاوق ىلإ دوعي ام ًاعيرس هنكلو نيدلا يلو

 عيطتسأ ال .ةيئانغ ةراجتو ةيئامنيس ةرايز ةراجتو ةرايز وهف مليفلا اذبي ًأطنب بسكي ديكأتلاب
 .نايس رمألاف ينسح نسح مأ هللادبع حالص ابب ماق له ةزع وبأ ةيصخش ركذأ نأ

 1 وجل اب ةدوتللا ايمو وسلا ىرشيو ادرمو ئوعر قي رك ناوبكلاةجاف
 ةقفصلا نأ ىري يذلا جتنملا قطنمب جارخإلا ملاع ين همادقأ تبثي نأ ديري يراوملا يدجم

 .نينثا ذخأت ةعطق يرتشا يه حجنألا ةيراجتلا

 لايعلل مليفلا مسا نأ اونلعأ دقف اولمجتي ملو اوبذكي ل «تبره لايعلا» مليف باحصأ
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 -لايعلا دعسي هنأ اوروصت ام رثكأ اومدقي لو
 ةدنمم ةرملا هذه مليفلا ةلطبف .تفلتخا نإو ةعتملل ىرخأ ةيئانيس ةلاح «ةلدنلا ةدوع#

 ء«جارخإلا الإ هل ةنهم ال يذلا دماح ديعس وه هجرخمو لماك ةلبع ىه لادج الي ةيئانخسا

 سايقل صامخ رتمومرت هيذل يذلا يكبسلا دمحم وه حر ده لكتب وع هبتاكؤ
 نم ًاريثك لكأت تنأو هدهاشت نأ عيطتست ةلذنلا مليف :ًايج ةقيضلا عراوشلا تاخايكحا
 لامعألا لجرو ةفيرشلا ةيمارحلا ةيرصملا !نيسلا يف ةرركتملا طامنألا نم طمن هنآل راشفلا

 _ ام رثكأ يعدي ال مليف ءىرخأل نبا هنإ ملعي نق رخآ وه يذلا نبالاو سبلوبلا طباضو

 نكلو عراشلا ةغل تادرفم هبتاك كلمي راوحو «روضح امل ةلثممب ةتقؤم ةجسبب ةلاح مدقي

 هتاردق ىتح رخخآ ءيش ىلع سيلو نيرصنعلا نيذه ىلع دمتعي جرخمو «ةرركم فققاوم يف
 .دهاشملا ضعب روكار ىلع ظفاحي نأ ينايندلا

 ةلدنلا ةدوع مليفف ةطوغضملا ةتالوكيشلا نم ًاعونصم ًايليف تبره لايعأا ناك نإو
 .ىرخأ انيسل عوج نم ينغت ال تالكأ اهعيمجو ..شوقنملا راشيفلا نم عونصم

 ٠٠١5 ىيلوي - رجفلا ةديرج

17 



 امثيسلا بحب

 فسوي دلاخل ةعورشم ربغ ةنايخ

 نيدلازع يمو باشنملا ةيمسو ةمالس يناه ةلوطب ؛ةعورشم ةنايخ) مليف تدهاش

 نأ ةقيقحلاو ءاصاخ اضرع ازاجم هيلع نوقلطي ضرع ين .فسوي دلاخ جارخإو ويرانيسو
 ةلدهبلا نمحةماع ةلزهم ىلإ تلوحت كلّذك نوكت نأ ضرتفملا نم يتلا ةصاخلا ضورعلا

 ةدهاشم ةاوه الإ اهرضحي دعي ملو اهورجه داقنلا ةيبلغأ نإ ىتح «نيمتهملل ةطمرملاو

 موجنلا ىلع ةينهم الو ةيناسنإ ريغ ةروصب محازتت يتلا تايئاضفلا تاريماكو موجنلا

 بجي ًامليف عورشم ةنايخ لظي هئاوجأو صاخلا ضرعلا ةطمرم نع اديعب نكلو «مهقنختل
 ديكأتلاب «ةديدع ىرخأ بابسأل دايعألا مسوم ةيادب يف لوألا مليفلا هنأل همامأ فقوتلا

 .ةصاخ ةيئانيسو ةينف ةلاح وهو فسوي دلاخ وه مليفلا عناص نأ اهسأر ىلع

 نيب امو ؛ةعماجلا يف ةبلطلا داحتال اسيئر ناكو ةسدنهلا ةيلك جيرخ فسوي دلاخ

 سرح نكي ملو يسايسلا لمعلاب جومت ةعماجلا تناك تقولا كلذ يف ةبلطلا داحتاو ةسدنهلا

 لمعلا يف دودحم لكشب ول ىتح ةبلطلا ةكراشم نم ةيساسح هيدل عمتجملا الو ةعماجلا

 نم ابابش رثكأ شهدم نائف نيهاش فسوي ناضحأ هتفقلت ةعماتلا نمو .«ىسايسلا

 قّلطنا مث ذاتسألا نم اهملعت دقو (نيسلا ةفرح اهيف ملعتيل هتسردم دلاخخ لخدف :بابشلا
 يف تعلت ىتلا ةسايسلا نم ريثكب افلغم ناك يذلاو «ةفصاعلا» همالفأ لوأ يف الماك اجرح

 :يفةناكرب هسقنل رفعت نأ تنوي دلاخخ عاطقساو يللا ةيرخ ءأنئا دلاخ ارو هزتجللا
 ًالالظو ةديج ةيفرح لمحت ام ًائاد تناك ابنأ الإ مظعألا نكت مل نإو ىرخأ مالفأب (نيسلا

 .كرت نانحو يزمر يناه هتلوطبب ماق يذلا ؛يروهمج رارقب زاوج# يف اك ةيسايس

 لامعألا حمالم لمحي (ليف ناك يذلا اجيو مليف يضاملا مسوملا يف دلاخ انل مدق مث

 ةحاسم كانه نكت ملو رخآ وأ لكشب دلاخ حجنو ءضومغلاو ةميرجلاب ةصاخلا ةيئانيسلا

 يهو باجحلاب ركنتت ةاتف دهشم كلذ مغرو ءاجيو يف ةسايسلا راتوأ ىلع بعللاب حمست
 يو ا للا حا هعم ةليذرلا ةسرامل ىتف ةقش لخدت يبلش ةنم
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 ةميرج هب يسيلوب مليف ..اجيو مليف نم ةيعونلا سفن انل مدقيل ؛ةعورشم ةنايخال يتأي مث
 هب همهتي دأ سيلوبلا عيطتسي ارثأ كرتي نأ نود ةمالس يناه اهفرتقي ةجوزلاو خألا لتق

 ةيادبلا ذس اهعفاودو ةميرجلا ليصافن فرعن نيدهاشمك نحنو لتقلاب فرتعم هنأ مغر

 ليصاعتو اثادحأ فشكتل ,اظيفلا رخآ ىتح رمتسن اذه مغرو ءيش لك فرعن اننأ روصتتف

 لك نكلو ةمالس يناه اهفرتقا يتلا طقف سيل مئارمججلا ةروص لمتكتل ةديدج

 .تايصخشلا

 .رساي يقيسومب ءاوس ريثملا هلمع عاقيإ ىلع جرخمك ظفاحي نأ عاطتسا فسوي دلاخ

 يف اهبلغأ متي يتلا تارايسلا تادراطم دهاشم ريوصت ةقد وأ جاتنوم وأ نمحرلادبع

 دلاخ نأ ىلإ ةفاضإ ءبقرتلاو هابتنالا ريشي امم رثكأ ريقفو كحضم لكشب ةيرصملا |نيسلا
 هئادأ يف مدقت ديكأتلاب يذلا ةمالس يناه نمف مهحرادإ ديجي نأ نيلثمملا عم هتداعك عاطتسا

 ةريثألا يناه نويع لمحي شيفألا نأ مغرب «هينيع ىلع زيكرتلا نم رثكأ يليثمتلاو يكرحلا
 ةعلطتملا ةريقفلا ةأتفلا رود دسجت نأ باشخلا ةيمس تعاطتسا كلذك ءاريماكلا ىدل

 مجح رغص مغرب اريثك اهنم رثكأ تاوطخ تمدقت نيدلازع يم تناك نإو ديج لكشب

 هرود مجح ناك امهم هئادأ يف اقالمع يطيرصلا حماس لظيو «ةيمس بئناج ىلإ اهرود

 يثمتلاب ملحي لشثمت امإ جرخملاف ؛هرود مجح يف هب سأب ال لثممك هسفن فسوي دلاخو

 .عنتممو ليثمتلاب ملحي لثمم وأ لشافو

 نيبتأ نأ عيطتسا ال مليفلا اذه يف دحاو لثمم وأ يصخش وأ يمارد طيخ وأ ءيش ىقبي

 يسيلوب مليف يف يمايس حملم نع لزانتي نأ عيطتسي ال فسوي دلاخ نأ الإ هدوجول اببس

 دلاخ نأ نظأ الو ؛«تايصخشلا زاغلأو تادراطملا ريغ رخآ ءىش باعيتسال هيف ناكم ال

 ميهاربإ يفحصلا رايتخاف :ةفداصملاب ذهاشم مهلاعأ يف يأت نيذلا نيجرخملا نم فسوي
 يم٠ خألا ةجوز نوكت نأو ةضراعملا ةفاحص ةركفب جزلاو مليفلا يف رود ءادأل ىسيع

 لمعت ال ىتح وأ رخآ لمع يأ لمعت نأ نكمملا نم ناكف «هل رربم ال ةيفحص «نيدلازع

 .. مت سيئرك ىسيع ميهاربإ دوجول ًارربم دلاخ ىطعأ هنا الإ مليفلا ىلع رثؤي مل كلذف
 .ةضرملاو دسفلا ةيراحمب ًاطبترم هناسل ىلع راوح دورول اضيأ ةصرفو ةضراعم ةديرج

 بم ندع حشرمك رصم يف رهاظتم رهشأ ةطيع وبأ لايك روهظل ةبسنلاب ءيشلا سفنو
 هيجل نع
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 تناك مليفلا يف مجن داؤف دمحأو مامإ خيشلا تاينغأ يتحو «مليفلا يف هرود يف بعشلا

 نم تايعون تفلتخا امهم تاهيفاكلا يفف ءامل ىنعم الو رربم ال ةقطنم نم ةيتآ اهنأك

 دعب هللا رصن نسح ةبطخ نم ءزج روهظو !!بنعلا ةينغأل الإ دوجو ال اهيف سلجي
 الف ءابسانم ناك هنظأ ال ةيئاوشع ةقطنم يف يدلب ةوهق يف ةقانخ ةيفلخ يف ويلوي برح
 نوخي نأ عيطتسي ال فسوي دلاخ نأ الإ رربم الو هل ىنعم الو كلذ لمتحي دهشملا

 اهنظأ الو ؛:ةعورشم ةنايخ ابنأ هسفنل رربي وهو اماردلا نوخي ازاجم هنكلو «ةسايسلا
 5 .كلذك

 ؟1/ رياني - رجفلا ةديرج

1530 



 امتيسلا بحب

 رسنلا متخب .. ةنيهرلا 92

 مالفألاتاداريإ فرعي نأ يئامنيسلا نأشلاب متهم يأل ةدحاو ةليسو كانه سيل

 يف تاداريإلا ةمئاق ىلع فقي همليف نأ |نيسلا يعزوم نم يعدي نم بذاكو «:ةضورعملا
 " «ضرعلا رود باحصأو عيزوتلا تاكرش لتكت نيب ةنلعم ًابرح كانه نأل «هدعب وأ ديعلا .

 مالفألا يأ دصري نأ املالخ نم عيطتسيو مالفألا تاداريإ ىلع علطي .؛>أ الف يلاتلايو

 مليف وأ مجن قح نم سيلف هيلعو «ةحورجم تجرخ وأ ديعلا ةكرعم يف ةرصتنم تجرخ
 .بذاك لكلا نأل عزاتم نود لوألا هنأ يعدي نأ

 يذلا ؛ةنيهرلا» مليف دنع فقوتأ ديعلا مايأ ذنم ةضورعم تلازام مالفأ ةتس نيب نمو
 ةباتك يف صصخت بتاك وهو ءانيسلا هعم لماعتت ةرم لوأ يف قوراف ليبن .د هتصق بتك

 يرصملاو ةماع يبرعلا بدألا يف ردان نف وهو ؛ةيسوساجلا تاياكحو ةيسيلوبلا تاياورلا

 ايناركوأل هترجه ةلحر يف لياقي «زع دمحأ» يرصم باش نع ةصقلا يكحت ثيح ؛ةصاخ

 يف هسفن باشلا دجيل هفاطتخا متيو «لبون ةزئاج ىلع ًالصاح ةرذلا لاجم يف اًيرصم ًالاع

 يرصملا ملاعلا لتقل ىعست ةيادبلا يف رونا ةديس مهمعزتت ةقزترملا نم ةباصع عم ةهجاوم
 ةهج كانه نأل هيلع ظافحلل ةيناث ىعست مث مالسإلا مساب ةيباهرإ تاعامج نم ةروجأم

 نييرصملا نم ةعومجمو باشلا هجاويو «ةرذلا لاج يف هتردق لغتستل هديرت ىرخأ

 حالص» ملاعلا اوصلخي ىتح ةباصعلا هذه ةيئاضف ةانق يف ةعيذمب مهعمو نيرجاهملا

 ىلع ةيح تلازام ةباصعلا ةميعز نأل ةحوتفم ىقبت ةياهنلا نكلو مهرسأ نم ةهللادبع

 .نودهاشملاو مليفلا لاطبأ عقوت ام سكع

 دمحأ جاتنومو اردناسل جارخإ نيب ام ديج يئاهنيس لكشب ةجوسنمو ةقوشم ةتودح
 .نيدلا حالص ردان ويرائيسو ظفاح

 سيلو ءارمس هرصانع لك ءيرصم مليف هنأل روهمجلا عم قزأم يف مليفلا لظي نكلو

 نم برتقي مليف يأ وأ «ةنيهرلا» مليف ةلكشم يه كلتف «رقشأ رعشو ةنولم نويع اهيف
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 مالفأ لابقتسسال دعتسم دوزيلوه |نيس ىلع ىبرت يذلا يرصملا روهمحلاف ؛ةيعونلا هذه
 تادراطم اهثادحأ يوحتو «نامربوسلاو قراخلا يكيرمألا لطبلا نع يكحت ةيكيرمأ

 لبقتسي نأ لاوحألا ,رم لاح يأب ادعتسم سيل هنكل .تاصاوغو تارئاطو تارايس

 عانص لعف اريمخو ؛ديج ينف لكشب هذيفنت مت ول ىتح يرصم مليف يف ثادحألا سفن
 يرصملا لطبلا ةيقاديصمف اذه مغرو رصم جراخ ايناركوأ يف هثادحأ اورادأ نأب مليفلا

 هلطب نأ قدصي نأل دعتسم ,رصم يف روهمجلا .ةدوقفم |مئاد يكيرمألا لطبلاب ةنراقم

 .ةلطبلا بح يف هّلدتم يسنامور وأ طيبع وأ لظلا فيفخ

 هتبوبحم لجأ نم نيرخآ عم يديألاب ةكرعم يف لخدي دق هلطب نأ هتدصي ام ىصقأو

 وأ ءاوه ا يف ةرئاطب قلعتلا ىلع رداق هلطب نأ قدصي نأل دعب ادعتسم سيل هنكلو «طقف
 مليفو .ةيكيرمألا مالفألا يف اهيلع داتعا ثادحأ نم اهريغ وأ ةينونج ةعرسب ةرايس ةدايق

 نأ مغر ىتح اهل روهمجلا لبقت مامأ اقئاع فقي امم ةروصلا هذه يف زع دمحأ مدق ةئيهرلا

 ايديموك اعباط لمحي نأ بجي يذلا ايلاح يرصملا لطبلا تايدجبأ اوسني مل مليفلا عانص

 هنكلو مليفلاب رخآ وأ لكشب عتمتسا دقو ضرعلا رود نم روهمجلا جرخي .دلب نبا هنأل

 لقع هقدصي ال ءيش يرصملا دهاشملل ةبسنلاب وهف ةنيهرلا صقني ام وهو هل قدصم ريغ
 .هتدوج مغر

 امن همدقت ديدج نع مئاد ثحب ةلاح يف اهنكل ؛نيوكتلاو نسلا ةريغص ةجرخم :اردناس

 .رصم يف لمعتو شيعتو ةدولوم اهنوكو ايفارغجلا لعفب اصقان ناك ول ىتح امل بسحي
 عون نم لطب قلخ لجأ نم مليفلا اذه يف ةينفلا تاناكمإلا لك هل ترفاوت :زع دمحأ

 ةدودحم اهنكلو اهعيضي مل ةلئاه ةصرف «ةيديموكلاو ةيلضعلا ةلوطبلا نيب عمجي صاخ

 .زع دمحأ لازام ةطاسبب وهف رجنزراوش وه الو زورك موت وه الف روهمجلا لبقتب

 لظلا ةفيفخ ةليمج نيمسايف ؛ةيصخشلا لثمت امم رثكأ اهسفن لثمت :زيزعلا دبع نيمساي
 يف اهلعجي امن ةلثمملاب ةصاخ ةيلوئكسمف ءاسنلا امأ لاجرلل بتكت راودألا نأ اهتلكشم

 .رخآل مليف نم ريغتت ال لاوحألا بلغأ
 ام سكع ىلع اديدج اجذومن قلخي نأ فلتخملا رودلا ةعيبط عم جايكملا عاطتسا :رون

 .رون نع ليق
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 ىلإ لءاضتتو هلامعأ ةرد وه يمارحو ربخمو نطاوم يف هرود ىقبي :هللادبع حالص
 .راودألا لك هبناج

 نم ةيعونلا هذه نوكت نأ بجي فيكل جذومن لطبلا قيدص رود يف :فرش دمحم

 .ةلوطبلا عم ىزاوتت يتلا ةيناثلا راودألا

 لشثممل جذومدل ؟ةنيهرلالو «ةعورشم ةنايخا دحاو مسوم يف ناليف :يطيرصلا حماس

 .لثمملا نم هتميق دمتسي رود يف ريبك

 ةصقان اهنكلو ةيرصملا انيسلا ةيطمن رسأ نم جورخلل ةديج ةيئانيس ةلواحم ةنيهرلا-
 جراخ ىلإ هب ناريطلل هعانُص تالواحم مغر ىتح رسنلا متخب ةموتخم اهنأل ,دهاشملا ىدل

 1 .ةيرصملا ءاوجألا

 /٠ ٠٠٠١ ريائي - رحفلا ةديرج
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 يعانصلا يملح دمحأ بطم

 دح يأ» ةسورحملا ةرهاقلا عراوش يف رورملا ةلاح ًامامت هبشت رصم يف امنيسلا ةلاح

 هعمسي نلو خارصلل ءوجللا ررضتملا يلعو «تقو يأ ينو ناكم يأ يف ةجاح يأ لمعي

 اقعراوش يف ريست لازت ال ةايحلا نإف انعراوش يف بيستلاو طبختلا ةلاح مغرو .دحأ

 طبض مامأ ًازجاع فقيس ملاعلا يف ةرهش ميظنتلا يمدنهمو ءاملع رثكأب اوتأ ول مهنأ دقتعأو

 ماعلا اذه عيطتسي ال ةزجعمب ةايحلا يف نورمتسي ةرهاقلا لهأ نأ ىريسو «عراوشلا هذه

 .شيعلا ىلع لياحتلل ةيرصم ةعانص ابنأل اهمهفت ءاملعلا نم هريغ وأ

 :ةيموجنلاو ءاقبلاو ةايحلا نوديري قزأم يف مهف |(نيسلا يف انموجن لاح ًامامت اذهو

 ةيئاوشع ةلاح يف نيجتنمو نيعزومو نيينفو نيج رخو باتك نم (نيس عانص مهطيحيو
 ؛عدبي نأ وأ ركفي نأ لقعل ةصرف يطعي ال امب ةروص ةيأب ءاقبلاو دوجولا نوديري مهلك

 فراعتملا نومضفملا ىلع ريسلاو دئاسلا ىلع اوشيعي نأ يه ةديحولا ءاقبلا ةليسو نكلو

 موجنلا نم ىلوألا فوفصلا ىلإ ءودبب باسنا لثمم يملح دمحأ .ةيئاوشعلا ةلاح يف هيلع

 ةصاخو (نيسلا داور هبحأف هراوج ىلإ لفط هج هوجوو ةكحضلاب هسفنل انا<كم دجوو
 اذه لظ يف عيطتسي ناك دمحأو ءضرعلا رودل مهيديأ نم رابكلا نوبحسي نيذلا لافطألا

 . تاموقمب لمعلا رثآ هنكلو ءمسوم لك يف ةعونتم ةيديموكالامعأ مدةي ذأ ببحملا لوبقلا

 ام ًاعون ةطسوتم وأ ةريقف ةقبط نم حفاكم باش - ظوفحم نورتاب ىلع نوم..املا ,ف ريسلا
 دراج يدوب نوكي ةرمف ءرخآل بتاك نمو رخآل مليف نم ًاريثك فلتخي ال - قزأم يف عفي
 ةيرث ةلئاع ةايحل هلخدت ام ةليسو كانه نأ مهملا ةيرث ةريغص ةاتفل ًاذقنم ةرمو ةيرث ةرسأل

 نإ ىتح تافصاوملا سفن ءلضفأ ةروص ىلإ هتايح مه نولوحيو مهنم بحيو مهيف رثؤي
 .بالكلل يملح دمحأ قشع فرعأ انأو مليفلا يف ؟بلك» كانه ًايئاد

 دوجولا امل ناك يتلا ةيديموكلا تاهيفإلا وه رخآل مليف نم ديحولا فالتخالا

 .رخآلا عمست نأ قحلت نل ؛هيفإ) ىلع تكحض ول كنإ ىتح «يعانص بطم» يف ىصقألا
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 ةلطبلا فلتخت دقو رخآل مليف نم يملح دمحأ دلاو رودب موقي يذلا لثمملا فلتخي دق

 .ءامسألا فالتخا مغر نايس رمألا نكلو ةبوبحملا

 ركفي نكي مل ًاقباس «توكتك» مليف بتك يذلا ويرائيسلا بتاك ريمألا قراط نأب مزجأ

 همدق نأ قبس نورتاب ىلع لمحي ناك هنكلو لشممل ا, موك ليف مدقي هنأ بتكيوهو
 5 .يملح دمحأل نورخآ

 ةعيبطلا دض نوناق وهو ؛ةشاشلا نع دحاو دهشم يف ةدحاو ةظحلل بغي مل يملح

 امنيسلا يف ايديموكلا لاطبأ نوناق نكلو ةايحلا يف تقولا ضعبل نوبيغي لاطبألا يتحف

 .صاخ نوناق عراوشلا لثم ةيرصملا

 يف هنع اولاق يذلا اذه سيل هنأ همدقي مليف لك يف تبثي نأ ديري جرخم ناسحإ لئاو

 لجر كانه :لوقيل جاتنوملاو ريوصتلا مدختسي وهف ًاجرخم سيل هنإ ؛يبمللا» همالفأ لوأ
 داكت تيداوحو رركم ركف لظ يف كبلذ لعفي اذام نكلو «رود هل اريماكلا فلخ فتي

 تالاحلا مظعأ يهو دهاشملا ىدل بقرتلا وأ ةشهدلا ةلاح يغلي امم ًاقبسم ةفورعم نوكت

 ءانسلا ف

 اهتدهاش يتلا رون كلذكو «نورتابلا سفن زارط ىلع ريرش ينغلا دبع ديعس دمحأ يتح
 راد نم كجورخ دعب ًارثأ اهل دجت الو يفتخت «تامصب:هل نكلو ريغص رود يف «ةنيهرلا» يف
 .ماستبالا ىلع ثعبي لطب لباقم يف ةمهجتم ًايئاد تناك اذا كسفن لأست نأ الإ ضرعلا

 :كوبرض هعانص نأب رعشت نلق ؛يرخأ مالقأك هتدهاشمل مدنت ال مليف «يعانص بطم»

 كنأ ىلع كعم اولماعتي م ًاضيأ مه نكلو «طيبع كنأ ىلع كعم اولماعتو كسأر مأ ىلع
 هيلع فراعتملا نورتابلا يف ديدج يأب ..ديدجب كوشهدي نأ (نيسلا لهأ نم ديرتٍدهاشم
 ش ش .نومضملا يف سيلو نومضملا ىلع بحللا نم ًالدب

 /١1 ٠١ رياني - رجفلا ةديرج
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 رود لصألا ىلعو .. ينييروتلا
 هلهأ زيمتي هنم ءزج نحن يذلا قرشلا نأو «يفطاع بعش اننأ بارغألا انع يكحي

 لوقلا اذه ديدرت طرق نمو ءءاضفلا ل] هدوعص ةلجو ف برغلا اعدقتفا يتلا ةيسنامورلا
 كش يدل ؟انقدص لهو بارغألا قدص لهف“انسفنأ نع هددرن انحيرو هانقدص اننأ نظأ

 تحدم دمحأ هجرخت مالفأ لوأ «ينيبروتلا» مليف تدهاش نأ دعب ةصاخ كلذ يف ريبك

 وهو «يظفح دمحم راوحو ويرانيس نع «يربص دنهو قزر دمحأو رينم فيرش ةلوطبو
 ماقو نامزلا نم دقع نم رثكأ ذنم دوويلوه هتمدق يذلا رطملا لجر مليف نع ذوخأم

 نم لاح يأي تسلو «مليمفلا اذه ةدقع يه كلتو «نافوه نيتسادو زورك موت هتلوطبب

 نكلو «ةيرصملا انيسلا خيرات نم ريثك هيلع ماقو لوصأ هل نف وهف سابتقالا دض لاوحألا
 نم عباصأب ةيناسنإلا رعاشملا ىلع لزغي مليف دوويلوه ررد نم ةرد رطملا لجر نأ ةلكشملا

 يه هيف ام ميقأ نكل .مخضلا جاتنإلا ىتح وأ ءادألا وأ جارخإلا يف هتيمهأ نمكت ال ريرح

 باصم امهدحأ نيقيقش ةصق ءاهزاربإ يف ةقباسلا لماوعلا لك ترفاضت يتلا رعاشملا
 نكلو رعاشملا عيانم اهيف فجت ةرتف دعب نايقتلي الماك نوكي داكي رخآلاو دحوتلا ضرمب

 ال فيكف ضيرملا ربكألا خألا يف اقشع دهاشمك تنأ بوذت نأ لفكت اهب نامؤقي ةلحر

 ؟ابح مليفلا يف هقيقش بوذي

 يبلق ىلع يدي تعضو ةصقلا سفن نع اذوخأم روصي ايرصم (مليف نأ تفرع نيح اذل
 يفطاع بعش نحن يسفنل لوقأل تدع ينكلو مهلتقت |بر ةنراقملاف .هعانص ىلع افوخ

 تاقالعلا يف ةصاخ رفصألا رعشلاو ةنولملا نويعلا باحصأ نم رثكأ وه ام انيدل

 ينيبروتلا ينلذخخ قحلل نكلو مليفلا ةدهاشم ترظتناو ةلوقملا هذه يبلق نأمطا «ةيرسألا

 نأ ةصاخ ينف لبقتسمب ئبني هجرخمف ايئانيس عنصلا ئيس هنأل سيل ءانتفطاع لذخ امك

 كلذكو هجرخم نم ةءافك لقأ نكي ل زيزعلادبع دمحأ هريوصت ريدم «لوألا هلمع وه اذه

 بحاص وه ويرانيسلا بتاك يظفح دمحم نأ يلادب نكلو ناورك رمات ىقيسوملا بحاص
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 غاص يذلا وهو هتثادح مغر |منيسلا يف اسرمت رثكألا وهف ةريخألا ىتح وأ يلوألا ةلكشملا

 ةلحرف ؛هثادحأ يف سمغنأ نأ مليفلا ةدهاشم لاوط عطتسأ ملف لصألا ةغايص داعأ وأ

 بعلي نيأف قزأم نم جورخلل تناك اهنأ يل تدب ناقيقشلا اهب ماق يتلا الثم اسنرف
 نيح الداعم اهلبق دجو يظفح نأ مغر جراخلا يف اناك ول الإ ونيزاك يف رامقلا نايرصملا

 ين خألا ةيرقبع فشتكيل امهدحأ تيب يف هل ءاقدصأ عم قاعملا ةدعاسمب قاعملا خألا عمج

 ةلحرل لداعمك نيقيقشلا بارتقال ةيقطنم ريغ ةليسو الإ سيراب ةلحر نكت م «ماقرألا

 برضأ نأ عيطتسا لاونملا اذه يلعو «ةرربم تناك يتلا يكيرمألا مليفلا يف ساجيف سال
 ىلع رعشيل امير يظفح اهفاضأ يتلا معلاو ةبيبطلا ةيصخشو مألا ةيصخش لثم ةريثك ةلثمأ
 حلاص يف تالداعملا الو ةفاضإلا نكت مل فسأللو ؛رّيغو لّدبو فاضأ هنأ ايلخاد لقألا

 ىتح رطملا لجر دهاشأ مل ينأ ول ىنمتأ تنك مليفلا ةيابخ عمو ءلصألاب ةنراقم ينيبروتلا

 ىلع ةلوقم ىلع اوبرت نيذلا ءالؤه نم ينكلو ينف لمع هاجت ةدياحم نوكأ نأ عيطتسا
 .رود لصألا

 الف اهيقلت يف لقألا ىلع ةينفلا لامعألا فالتخال ةليسو انايحأ يليثمتلا ءادألا لظيو

 وه اهنم لك ناك دقف ؛نايفوه نيتساد وه قزر دمحأ الو زورك موت وه ريئم فيرش
 ديكأتلاب دمحأو فيرش «نييكيرمألا ضقنأ نأ تلواح طقف (ههمق اهادأ يتلا ةيصخشلا

 الو ءامهيف ميلسلا لبق قاعملا ىوه يف ينعقوي نأ ويرانيسلا عطتسي مل نكلو ناديجم نالثم

 عانص فوحخ ريغ اهدوجول ارربم ةدهتجملا ةلثمملا يربص دنه-ءادأ دجأ نأ تعطتسا انأ

 املك ريثم فيرش ..قرو نم ول ىتح ةلطب دوجو نود يئانيس المع رهظي نأ نم مليفلا
 كاحضإلا سيلو ليثمتلا يف ةصرفلا هل تحنس املك قزر دمحأو اجهوت داز رمعلا هب مدقت

 رهبم لصأب ةنراقم ينف توقخ ةلاح يف ٍليثمت جهوت عنصي اذام نكلو اجهوتم اضيأ ناك

 .سمشلاك

 |برف رطملا لجر تدهاش كنأ دحاو ءيش ىلع الإ هتدهاش اذإ مدنت نل مليف ينيبروتلا

 ٠٠١1 ليربأ - رجفلا ةديرج
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 ةايحلا ةصقر نانبل (ةطسوب»

 فرعت له ؟ةصقرلاب ةجوزمملا ةفتصلا ىنعم فرعت له ؟ةجهبلا ىنعم فرعت له
 ..«ةطسوب# ب كيلعف فرعت ملول ؟ةدعم ةصغم اهيلت نأ نود ةمسد ةبجوب عتمتست فيك

 ؛ةكبدلاو زوريفو زرألا دلب نم انيلإ ىتأ يئانيس مليف درجم هنإ «ةطسوب# ام كاردأ امو

 ضورعلاو تاناجرهملا نع اديعب ايراجت اضرع ينانبل مليف ةرهاقلا يف ضرعي ةرم لوألف

 نم رثكأ جتنت ال ابنأ ىنعمب ايجاتنإ ةريقف انيس ماع لكشب ةينانبللا !نيسلاو .ةصاخلا
 وأ سنوت يف ءاوس ماع لكشب ةيبرعلا انيسلا لاح سفن يهو ماع لك ةثالث وأ نيمليف
 ال تالواحم ىلإ ةفاضإ انيس جتنت يتلا ةديحولا ةيبرعلا لودلا يهو رئازجلا وأ برغملا

 وأ ةيبرع انيس ةملك لاقت نيحف يلاتلابو ءيرخألا ةيبرعلا لودلا لك يف ديلا عباصأ ىدعتت

 لوألو نآلا ليقتست ةيرصملا ضرعلا رود نكلو ءيرصم مليف هنأ ةرشابم ينعي يبرع مليف

 ةيبرع ةلود نم ةصقو اليثمتو اجارخإو اجاتنإ هنأ يأ ؛يقيقحلا ىنعملاب ايبرع اليف ةرم
 نيتنلا ةينرعلا ةيموقلاب ءاضخالا باي نم نيل كيفي ايو ازوكم دعس لهف افرغأ

 ةغللا كلت «يئامتيسلا نفلا وهو لمشأو عسوأ با» .مم نكلو نمز ذنم اهمالحأ تتام
 لاسرإ ناكم ينعتانيدل ةطسوب ةملك ؟لصار +2 2 .ةردتال ىتلا ةيملاعلا

 يتأت اهنكلو رهاظلا يف اذه «سيبوتوألا وأ ةرايسلا ينعت يهف نانبل لهأ ىدل امآ تاباط٠ .
 يف نيليصف نيب ةكرعم ببسب اهتيادب تبش يتلا ةيلهألا برحلا وهو رخآ ينعم نع ةيانك
 ش .سييوتوأ

 تاصقر ممصم باش نع يكحي يجنتقرع بيليف هجرخأو هبتك يذلا مليفلاو

 ةكبدلا صقرل ةقرف نوكيل داع هنكلو «ةيلهألا برحلا نابإ سيراب ىلإ رجاه يقيسومو
 هبح ىلع مهنم لك لظ نإو «لبسلا مهب تقرفت نأ دعب ةساردلا يف هئالمز ةعومجم نم

 ةكبدلل يديلقتلا لكشلاب سيل نكلو ةقباسم لوخد بابشلا ةقرف لواحتو ءصقرلل
 ةصرف نم اهمرحي امت ءادألا وأ ىقيسوملا يف ءاوس ةيرصعلا نم تاسمل ةفاضإب نكلو
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 هقيرف ذخأل هعفدي ثيدحلاب ميدقلاو ثارتلا جزم ىلع مليفلا لطب رارصإ نأ ريغ «ةقباسملا
 خيراتبو مهسفنأبو عقاوب نومدطصي بابشلا ةلحر يفو هنف ضرعل نانبل لخاد ةلوج يف

 .راصتنالاب ةياهنلا يقأت نأ ىلإ رييغتلا يف ةبغرو بحو برح مهيف هترفح
 ةوسكملا لابجلاو تاللدتملا تايئاضفلا تاعيذمو ت.*'بحلا ءاسنلل فدارم انه

 لظيف ءانايحأ ايارعلا تاييلكلا تانبو لتقلاو تارهاظملاو اريثك برحلاو زرألا راجشأب
 ؟+يش لك مغر ىقبيو سفنتيو شيعي نأ اذه لثم دلب عيطتسي فيك انلاؤس

 لاطبأ لشم رشب هيف نانبلف ءيجنتقرع ٍتيليف ةطسوب ىدل احضاو باوجلا دجتسو
 ةغايص اوديعي نأو ضاقنألا ىلع ىتح اوصقري نأل رارصإلاو ءاقبلا بح مهعفدي مليفلا

 .ونكتلا ىقيسوملا ىلع ةكبدلا لثم ةينانبل ةعانص ىلإ ايندلا لك نم ةيتآلاو ةميدقلا ءايشألا
 «ةطسوب مليفب يرصملا دهاشملا عاتمتسا مامأ اقئاع فقتس ةجهللا نأ روصتأ ال

 نم انتجهل اماردلاو انيسلا مهتسلع ارك برعلا تاجحل نع اريثك انتملع دق تايئاضفلاف

 ريغ ىرخأ مالفأ ةدهاشم ىلع دعب برتي مل يرصملا دهاشملا نأ قئاع ىقبي دق نكلو .لبق

 اذه نم جرخن نأب ملحأ ينكلو ؛ةيبروألا |نيسلا نم اليلقو ةيرصملاو ةيكيرمألا (نيسلا
 اهمسا ةعزوم لالخ نم ءايحتسا ىلع انروزت ىرخأ انيس عجشنف بحرأ ايند ىلإ رسألا

 ةيبروألا (نيسلا ناجرهمب انيلإ يتأت يتلا يهف ء|نيسلل بحو ةأرجب زيمتت يروخ نايرم
 تبئثي مليف ةطسوب .ةيداملا ةفزاجملا مغر ضرعلا رود ىلإ مليفلا اذبب تتأ يتلا اضيأ يهو

 ةصقر اهعم صقرلاو ةدهاشملا قحتست ةياكح هنكلو ايراع اردصو ةزم سيل نائبل نأ

 .ةايتلا

 /٠1” ليربأ - رجفلا ةديرج
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 .. ناجرم دمحأ ناجرم
 ناجنتبلاب ساقتال ةميقلا

 نأ امأ ؛داهتجالاو دهحلا نم ريثكو ةينف ةلحرو خيرات هانعم اذهف مامإ لداع نوكت نأ

 مسوم يف مامإ لداع مالفأ ثدحأ درجت هنأل فلتخم رمأ اذهف ناجرم دمحأ ناجرم نوكت

 دوعتي مل رمأ وهو دعس دمحمل ؛ركركا مليف ضرع موي سفن يف ضرعي يذلاو فيصلا
 ًادرفنم الإ مامإ لداعل مليف ضرع متي ال ناك ةداعف ؛نيمليفلا امجن الو روهمجلا ال هيلع

 تاكرش عارصو يفيصصلا مسوملا رصقو مالفألا ددع ةرثك نكلو عوبسأ ةدمل لقألا ىلع

 ال رمألا اذه ناك نإو ءفيصلا لصف يف ضورعلل ةديدج ةلاح تقلخ- ضرعلاو عيزوتلا

 لخشيام نكلو نيصصختملا لغشي هنكلو رخآ وأ لكشب انيسلا روهمح لغشي هنأ نظأ

 اذه لبق ديكأتلابو ءاهيف تاكحضلا مك اهبرو اهتايعونو مالفألا وه قحب ركاذتلا يعفاد

 لبق انأف لوألا ماقملا يف ينلغشي ام اضيأ وهو ءاهموجن ةدهاشمو (منيسلا دايترا ةعتم هدعبو

 هقيرفو مامإ لداع ائنل مدق اذايف ءاهمالفأو (نيسلا بحأ ةدهاشم درجم يصصخت دعبو

 ىلع نينانفلاو بابشلا نم ىرخأ ةعومجو سيردإ ىلع جرخملاو يطاعم فسوي بتاكلا
 .امنيسلا تاريماك نع بايغ دعب ةدئاعلا نيمأ تفريم مهسأر

 ناجرم دمحأ ناجرم وهو ةديحوو ةيسيئر ةيصخش لوح رودي هنأب مليفلا مسا كئبني
 ذنم يكحي مليفلاف «لمعلا قيرف عم ةيعامج ةروصب اطاحم ناك نإو «شيفألا ردصت يذلا

 لاملاو داصتقالا لجر وهف ةمصاعلا .ىلع ناجرم مساو ةيصخش ةوطس نع يلوألا ةظحللا

 مالعإلاو تالواقملاو ةحايسلاو ماعطلاو هايملاو نابلألا عناصم بحاص ةرهاقلا يف ل وألا

 يف مليفلا أدبي مث ءثادحألا ةيادب لبق ةروصلاب مليفلا اهل دهمي ةيروطاربمإ بحاص وهف

 لكب ارورم بئارضلا لجر نم ةيادب ةوشرلاب هاغتبم ىلإ لصي يذلا لطبلا ةعيبط درس
 سلجم يف وضعك ءاوس هفادهأل لوصولا مامأ اقئاع فقتو هيلع رمت يتلا تايصخشلا

 يف راثتسالا يف لخدتي لامعأ لجر وأ رمثسمو ةلودلا زئاوج ىلع لصاح وأ بعشلا

 .ميلعتلا
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 اذه ين امهرزاؤتو اذه نم راعلاب نارعشي ةأجف ةصاخ ةعماج يف ةنباو نبا لطبللو
 قحتلي هنع هئانبأ رظن ةهجو بألا ريغي يكلو ؛رربم نود ةعماجلا يف (بتذاتسأ ساسحإلا

 ضرمتو ةذاتسألا عم قزأم يف عضوي نأ ىلإ حاجنلل ًاعيمج اهبتذتاسأ يشريو ةعماجلا تاذب
 هئانبأ عم جرختيو حجنيل راكذتسالا يف دهتجيو تقولا ضعبل هتعيبط نع ىلختيف هتنبا
 ةيسيئرلا طوطخلا يه كلت نكلو ثادحألاب لحم ديكأتلاب راصتخا .ةذاتسألا نم جوزتيو

 مساب تاونس ذنم هتدهاش ايكيرمأ اليف هبشت يهو يطاعم فسوي اهبتك يتلا مليفلا ةصقل

 سابتقالاب بتاكلل ًاماهتا سيل وهو ؛ةسردملل ةدوعلا وأ ؛880اع '10 5ءطمواآ»

 مليففلا دصقأ نكل مليفلا ةيابن تسيل يهو «ةياهنلاب ةربعلا نكلو ةميرج سيل سابتقالاف
 لك يف ةوشرلا ىلع دمتعت يتلا لطبلا ةيصخش ةعيبط ةيادبلا ذنم انل مدقي ويرانيسلاف .لكك

 نم ةقيقد ١١ وحن دعب الإ يقيقح ثدح نود ةياهن ال ام ىلإ اهيف ديعي لظي هنكل «فقوم
 ثدنلاو ؛مامإ لداع هوجو ىتح للملا دديي الو للملاب دهاشملا باصيف ؛ثادحألا
 باشلا ةصاخ نابشلا هئالمز ةعومجم عم هؤاقلو ةعماجلاب لطبلا قاحتلا وه يساسألا

 لضفل سيل ةايح عشت تناك يتلا مليفلا يف ةديحولا ةيصخشلا هنأ نظأ يذلا يكم دمحأ

 باشلا رود يف يندعسلا دمحأ ةيصخش تناك كلذك «ءادألا يف لضفل نكلو ةباتكلا يف

 .هقباس نم لقأ ةجردب ناك نإو نيدتملا

 لقألا ىلع وأ مليفلا الطب امبنأ ضرتفملاو ءانبألا يفخي ناك هنأ ويرانيسلا صئاقن نمو

 ىتح لزنملا رجه ىلإ اهعقدي لسكلا طرف نم ناكف ثادحألا لخاد ةلوطبلا يف ناكراشم

 .امههنم صلختي
 لثم اًّيعقاو اًدخأم مامإ لداع ديكأتلابو مليفلاو يطاعم فسوي ىلع ضعبلا ذخأي دق

 هانبا ضرعتي لاملا ةدايس ثيح انئمز يف ةيداملا سياقملا هذه لجر له :ضعبلا لءاستي نأ

 ًايقالخأ ًاذخأم هيلع ضعبلا ذخأي دقو ءانيسلا يف ايزاتنفلا ضفرأ ال ينكلو هنم جرحلل
 ىتح هتوشر عطتسي مل دحأ كانه له :نيمأ تفريم هيف هلأست يذلا دهشملا ضفرب ًاتمزتم

 دهاشم ىكذأ نم هارأ ينكلو ىلاعتو هناحبس هللا وشري هنأكو يكزيو يلصي هارنف ؛نآلا

 ويراتيسلا نم ىوقأ ةركفلا نأ بيعلا نكلو ابيع كاذ وأ اذه يف ىرأ الف انأ امأ «مليفلا

 ذقني نأ عطتسي مل سيردإ يلعل جارخإلا نأو فقوملا سفن ىلع ةرركتم ةكحضلا نأو
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 دهشمو ةيعامجلا ةينغألا دهشم امه مليفلا دهاشم لمجأو ىوقأ نأ بيرغلا نمو «فقوملا

 .اواولا سوب يبهو ءافيه ةينغأ يدؤت يهو ةذاتسألل ناجرم ليخت

 «تانايديمرك وأ ةيئانثتسا تالاح الإ يضارتفا رمع مسهل داتعملا يف (نيسلا موجن

 نيب عمجي مامإ لداعو «ناجلا نم رثكأ اليوط ايجي نأ عيطتسيو خيشي ال نايديموكلاف

 امنإو ِءادأ سيل «مليفلا اذه يف ام ةجردب ينلذخ هنكلو نايديموكو ءانثتسا وهف نيتلاحلا

 مجن يأك سيل وهو ؛هروهظو هئادأ ىلع تقبطنا جارخإلاو جاتنوملاو ويرانيسلا يف بويعل
 .ىوقألا يللاتلابو رهشألا هنأل هلوح نم لك ءاطخأ لمحتي وهف

 نم حمالم امل انفرع يتلا ةديحولا ةيصخشلا اهنأ مغر ةبيغ دعب ةدئاع نيمأ تفريم

 تلازام اهنكلو اهئادأ ىلع عبطنيل حمالملا نم ديزمل جاتحت تناك اهنإف ناجرم لثم خيرات

 .ةفاضإ ديكأتلاب تناكو ةيويح كلمت

 نيزت امتروص نأ مغر ويرانيسلا امهملظ امك مليفلا امهملظ ةمالس فيرشو ةمسب
 .شيفألا

 نكي مل هنكلو ةشاشلا مامأ ةدودعم قئاقدل رهظ ول ىتح عباط هل لثمم ناموش دمحم

 ال ةميقلا نكلو ةقباس راودأ نم اريثك ربكأ مليفلا اذه يف هرود ةحاسم نأ مغر كلذك

 .ةحاسملاب ساقت

 يقيقحلا بسكملا مه زيزعلادبع ورمعو يديره ىفطصمو يكم دمحأ نابشلا ةعومجم
 «مهراتخا هنأ دقتعا يذلا مامإ لداعل اضيأ نكلو مهل لضف اذه امبرو «مليفلا اذه يف

 .نظأ اذكه وأ نوجرخملا سيلو راتخت يتلا يه نآلا فسألل موجنلاف

 جهولا تاذ هل سيل هترهشو هئارث مغر وهف ؛مامإ لداع سيل ناجرم دمحأ ناجم

 .مليفلا ثادحأ يف رهظ اك ريرحتلا ناديم يف ديحولا مسالا ناك نإو ىتح

 /٠١٠1 ويلوي - رجفلا ةديرج
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 هعوج ٠+ ث

 .. ةقيفشو روميت
 ةيئاسن ةرهاظم قحتسي ال -#

 اهذخأ دق ةلوقملا هذه نأ ودبي نكلو ءاعيمج نونفلا لك ابك عمتجملا ةآرم |منيسلا نإ

 روميت» مليف تدهاش دق نكأ#ل «عمتجملا اياطخ لك اهدحؤ !نيسلا ليمحتل ةعيرذ ضعبلا

 ةباتكلا يونأ تنكو ءيديموكلا فيصلا موجن رابكل ةرتاوتملا مالفألا مضخ يف «ةقيفشو

 ليجأتل اعفد ينتعفد ةليمزلا مالقألا ضعب نم ةيفحص ةلمح نكلو لجؤم لكشب هنع
 نأ لبق ةأرماك تنكو «ةقيفشو روميت ةدهاشمل هاجتالاو دعس دمحم توكتكلا ةدهاشم

 يروكذ عمتجمل ءالعإو ءاسنلل ةدر هنأ هنع اوبتك يذلا مليفلا هاجت ةزفتسم ةدقان نوكأ
 لصو لب هتدهاشم ليق مليفلا نم ينرفنت نأ ادج ةلماعو ةأرماك ىلع ناك ةريثك تامابتاو

 هدهاشت مل اهخإ تلاق يتلا جليفلا يف اهيأر نع يداحلادبع ةشئاع ةريزولا اولأس مهأب رمألا

 .هتركف دض اهنكلو

 تايعمجو نهتايعمجو ءاسنلا نأ روصتأ نأ مليفلا دض ةغللا ناقتحا طرف نم تدك

 راد يسرك ىلع تسلج ينأ قحلاو «روميت ملَيفب ددنت ةرهاظم يف جرختس ناسنإلا قوقح
 اهتالدعم ىلعأ يف راعشتسالا نورقب ةلماعلا ىثنألا بلاخمو ةكرعملل ةدعتسم انأو ضرعلا

 وأ ةقيفش ىلع فرعتلا تأدب مث هسفن فرعي اقسلا وأ روميت تيأرف مليفلا ثادحأ تأدبو

 ينيع مامأ اربكيل ثادحألا ينتذحأ مث ءايهضعبب ةطبترملا هنم لك ةلوفطو يكز ىنم

 تقو يف ةرازولا يمرك ىلإ لصت ةقوفتم ةاتف ةقيفشو ايندلا دق اطباض روميت حبصيو

 حيصأ تنك امهنيب ثدحي فالخ ناك ةزم لك يفو ناح اصتيو ناكراعتي |مهتيأر مث «يمايق

 يسرك ةقيفش تكرتو اجوزت نأ ىلإ بح هيهاضي ال ةلوفطلا بحف ةيناث اودوع ال يلخادب
 مليفلا يهنتل تءاج يتلاو امهنيب ةريخألا ةقانخلا ليلدب ءاهتاحومط كرتت مل اهنكلو ةرازولا

 لوحت يذلا يعرم دلاخ دهتجملا ريتنوملا ةرم لوأل هجرخأو بيبح رمات هئادحأ غاص يذلا

 .جارخإلا ىلإ
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 دقف «ةرازو فلأ ةقيفش تكرت ول ىتح اعم امهدوجوو ةقيفشو روميت تببحأ دقل
 هل هلم<أ نأ بجي ام مليفلا يف دجأ لو ءساسحإلا اذهل مليفلا ليصافتو ثادحألا ينتعفد

 اهعانصل ةآرم هدعبو اذه لبق يهف عمتجملا ةآرم (نيسلا تناك نإف رشبلا اياطخ لك نم

 رصم ءاسن لك ىلع بحسنت نأ بجي ال ةأرماو لجر ةصق درجم ةقيفشو روميتف «مهلايخو

 نم نأ قحلاو ؛تاعمتجملا لثمت نأ لبق اهعانصو اهسفن لثمت مالفألاف «ةيبرعلا ةقطنملا الو

 همالفأ بلغأ جتني دلب يف اهتعانصل ىدصتن نأ لبق !نيسلا ركفل ىدصتن نأ بجعلا

 «ةركف ىلع بارتلا انلهأ ام ردقب عنصلا ديج امليف اندجو اذإف ؛ةعانص وأ ركف نم ةيلاخ
 يتلا ةريرشلا تاينلا كلت لك لمحي هنظأ ال حرم مليف درجم ةديدش ةطاسبب «ةقيفشو روميت

 انامأو ايقيقح ابح تدجو ةايحلا ةريسم ىدم ىلع ءاسنلا نم ْنم يل اولوقف هل اهولمح

 ءاسن نم اهيف اهب ايندلا اهيلع بلاكتتو الإ هريغ وأ لمعل هرجهت مث لجر فنك يف ةيامحو
 مليفلا لوح لؤاستلا وه اضيأ بجعتلل ينعفد ام مث «قيفرلا تعاضأ اهنأل ءاهبنؤتل

 اهنم بولطم !نيسلا نأكو اهجرخت نم تاوئس عبس نوضغ يف ةريزو ةباش حبصت فيكو
 صقني وأ فيضي ال انم نمو ليختم عقاو |نيسلا ءفرصت نود عقاولل انوبرك نوكت نأ

 .هئطبي وأ هاطخب عرسي وأ هلمجي ىتح هعقاول
 يف ةعنصلا ةميق نع اوثدحتي نأ ةيبلغألا يسن مليفلا عانص ةدر نع ثيدحلا مضخ يفو

 دق ايديموكلاف رخآلا ضعبلا يف ةدوجلا ةديدشو اهضعب يف ةديج قحلل يهو «مليفلا

 ةيفيصلا مالفألا عانص بلغأ نأ ادب يذلا دهاشملا لقع تمرتحا ثادحأ قايس يف تءاج
 مظعأ نأب ةيخيرات ةلوقم دكؤي همالفأ لوأ يف يعرم دلاخو «لبحلا نم وحن ىلع هنولماعي

 ءادأو ىقيسومو جاتنومو ريوصت رصانع نمف «ديج ريتنوم لصألا يف مه |منيسلا يجرخم
 تايصخش لك ؛جارخإلا باب تابتع ىلوأ ىلع فارتحاب همدق عضي نأ دلاخ عاطتسا

 امومع ةيرصملا (نيسلا يف ةيديلقتلا تايشيلكلا ىلإ أجلت ملو ةيفرحب ةموسرم مليفلا
 نم مهريغ وأ ينسح نسح وأ ةلطبلا ةقيدص وأ لطبلا قيدص لثم ةصاخ «ةثيدحلاو

 .نيكراشملا ءامسأ ةءارق درجمب مليفلا ليصافت لك فرعن انلعجت يتلا ةموظنملا

 نع قباسلا همليف نم هدقتفا امبر اديصر فاضأ دق مليفلا اذه يف هنظأ اقسلا دمحأ

 هرقدصي ملو تقولا لاوط يكبي مهلطب ىرت تناك ريخألا يف سانلاف ىوحلاو قشعلا
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 .هعم اوفلتخا ول ىتح روميتك هوبحأو هوقدص ديكأتلاب مهنكلو

 ةيرصملا (منيسلا يف تانبللو ديكأتلاب اهل اديصر تفاضأ اضيأ ةقيفش رود يف يكز ىنم
 «نايديموكلا راطإ يف روكيد ةعطقو «ةزُما درجم ةنوبغم ةأرملا اهيف ودبت لعفلاب يتلا

 ىلع يكابتلا نم الدب يئانيسلا نهعضوو ءاسنلا نع عفادن نأ ةلاح ا هذه يف بجوأو
 هسعوي
 . ةلمتس

 رهظي نأ نكمي ناك مليفلا نأ نظأ ال تاهمألا رود يف يوادجلا ءاجرو رخاف ةلاه

 8 .تاهمأ رود يف اهيف اكراشت يتلا مالفألا بلغأ ين امهراودأ سكع ىلع اهنودب

 نأل ءادألا اوداجأ روميتو ةقيفش ةايح يف يأ مليفلا يف ةيشماملا تايصخشلا لك

 8 .اديج ءاج مهفيظوت

 ةضهانم ةرهاظم قحتست رقهقتلل ةوعد سيلو حرم يسنامور مليف درجم ةقيفشو روميت
 ىنعمب .مهتلوجر نع لاجرلا بلغأ لزانت نمز يف انك نإو «ةيئاسنلا ةيرح لا تابلاط نم

 فاتهلل جرخت نأ ءاسنلا ىلع بجوأف ةماهشلا باب نم عراوشلا يف ىتح ءاسنلل مهتيامح

 مالفأ ةيقب دهاشأس ينأل مهعم جرخأ نلف انأ امأ ؛هتبيبح ةيامح داجأ يذلا روميت ةايحب

 .يشيع لكأ ىلع يرجأس يأ تقولا اذه يف فيصلا

 ؟:ها/ ويلوي - رجفلاةئيرج 02
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 شم هد ةمعنلا ّيلع» ةرابعلا هذبب مليف لوح هلاقم دقان لهتسي نأ حلصي وأ حصي له

 ةينف ةلاح هنكلو مليف شم هد ةمعنلا ىلع ءنكلو ؛حلصي الو حصي ال ديكأتلاب 'مليف

 امأو «ركرك» وهف اليف سيل يذلا مليفلادمأ ءاهدصر بجي ةيقالخأو ةيداصتقاو ةيعاتجاو

 بوهوم ريغص لثمن ةياكحلا أدبنلو ءيكبسلا وه جتنملاو دعس دمحم وه مجن يهف ةلاحلا

 مامتهاب ظحي لو تاهوتالبلا نيب وأ حرسملا ىلع ءاوس ناكم لك يف ةصرف نع ثحبي حار
 لثمملا ىلع دمألا لاط «نفلا عانصل وأ روهمجلل ءاوس هتبهوم رهظت يكل ةيقيقح ةصرف وأ

 مهنم اريثك ةبهوم لقأ نيلثمم ىأرو مهءامسأ راونألا ءيضتو دعصت الايجأ ىأرو بوهوم ا
 يدؤي امومع باشلا طابحإ ناك نإو .ةصرفب ملحي عاقلا يف لازام وهو موجن ىلإ اولوحت

 مث فعاضم لكشب نكلو راجفنالا سفن ىلإ يدؤي نانفلا طابحإف يعامتجا راجفنا ىلإ
 .نيدلا يلو ءالع ةلوطب ؟رظانلا» مليف يف ةصرف اريخأ تءاج مث ءرمدم ينف راجفنا هيلي

 ناقتإب دعس هادأ رود «يجطلبلاو تاردخملاب ٍبّيغملاو عياصلا ريكسلا يبمللا ةيصخش

 زهتنا ثيح «ةينفلا هتايح يف ةلصاف ةطقن كلت تناكف بوبحم مجن عم حجان مليف يف

 يف روهمجلاو اهيلع بعليل يريهامجلا جايتحالا ةلصوب فرعي يكبسلا وه جتنم ةصرفلا
 دلبلا وأ تيبلا وأ عراشلا هب ريسي ءقطنم كانه دعي ملو ةبوربغم سانلاو سييب# ةلاح

 يقتليف «نيدلا حالص رظانلا نم الدب لطبلا ىلإ يبمللا لوحتيل ةلكشم الف اذل ةعمتجم

 لكؤت نيأ نم فرعي جتنم عم ناسحإ لئاو وه تقولا كلذ يف طبحم جرخمو طبحم لثم
 .روهمجلل انه فتكلاو فتكلا

 لثمملا لوحتي اهاحضو ةليل نيبو تاداريإلا يف ةيسايقلا ماقرألا يبمللا مليف برضيو

 نم دجي ال داقتنا نم هنع بتكي وأ هل لاقي امهمو «ةبيغم ةلبه ةفيلوتب مجن ىلإ طبحملا

 نيح امأ .دحأ هل رظني م دجب نفيو دجب لثمي ارمع شاع لجرلاف يعيبط رمأ وهو يدص
 ةطلخلا يه هذه نأ دعس دمحم روصتو «راتس ربوس ىلإ لوحت طالخلا يف هلقع برض
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 نمو عاطيف رمأي روتاتكيد ىلإ لوحت لب رخآل مليف نم ةعرجلا ديزي حارف «حاجنلل ةيرسلا
 دادزاو ةيصخش لك يف احبق دعس دادزا 'لكوع# مث «ةحوب» ىلإ ؛كلاب يلاب يللا مليف

 ليصافت عيمج ةفرعم نم رخآلا ولت ادحاو نيجرخملا عنمي نأل هب تلصو ةيروتاتكيد
 ىتح مالفألا ليصافت لكو عيطقتلا ةيفيكو مليفلا جاتنوم لكش وه ددحي نأو ءويرانيسلا

 رود باوبأ مامأ روهمجلا فطصيو ةقفاوملا لباقم نييالم ىلع دعس لصحيو ءروكيدلا

 نم رشبلا لوحتل ةيطمنلا ةروصلا يه هذه تسيلأ ءيرخأ دعب ةرم همليف دهاشيل ضرعلا
 ايف ظطو وكيف ظط» ةينغأب همتخي يذلا ركرك» ريخألا همليف يتأي ىتح !؟يرخأل ةلاح

 يهو «قيلت «ظط» لشم تاملك الإ هيف دعت مل عمتجمو ةيرشب سفن ةلاح نع قدصب ربعيلا
 بيجنو فيسوبأ حالصل ٠٠ ةرهاقلا يف ميادلادبع بوجحم «ظط» نع فلتخت ديكأتلاب

 ظط يأ يلوألا امأ مدو محل نم ةتوحنمو ةموسرم ةيصخش اهتلاق ةريخألاف «ظوفحم

 اهب ربحيل «ركركا وأ دعس دمحم هنم اهذخأو ميحررلادبع نابعش الوأ اهب ىنغ دقف «ركرك)»
 5 .ةايحلا نم هققوم نع

 دقف ؛هلمعل هجو اضيأ يكبسلا وهو جتنملا نإف عمتجملا اذهل ةروص مجنلا ناك نإو
 اتوص تيأرو ورتم انيس يف مت يذلا «ركرك» حاتتفال اريوصت دهاشأ نأل ةفداصملا ينتداق

 نم هعنميو هبرضي داك يذلا هللادبع دمحأ مليفلا بتاك عم جتنملا لماعتي فيك ةروصو

 يبودنمو نيروصملا بسيو دوعصلاب هرمأيو نويزفيلتلا تاطحم ىدحإل راوح لامكتسا

 قيلت اهنكلو ينف عضوب الو مليف حاتتفاب ال قيلت ال ةروص «ةينويزفيلتلا تاطحملا

 روهمجلا هعنص رخآ روتاتكيد ءالوح نم سانلا اهبحاص شيي ةحيبذ ىلع فقت ةعومجمب
 ةجاح نيمشاف شم نييفحصلا نأو «ركاذتلا كابش وه هرايعم نأ ناكم لك يف نلعي

 دمحأ نيتنثا ىلإ اولوحت ةدحاو ةكرش اوناك نأ دعبف ايوون اراطشنا يكبسلا لآ رطشنيو

 كغامد ربك جهنلا سفن ىلع نوريسي مهلك «ميركو دمحمو دمحأ ثالث ىلإ مث دمحمو
 .سييبت ةلاح يف روهمجلا

 نأ ديكأتلابو ةيابن [ئاد كانه نأ نوسني ةاغطلا لكك يكبسلاو دعس دمحم نكلو

 هنأ معزأ ينأ مغر هتياهن يف اهبتكي ةطقنو رطس هنكلو دعس دمحمل ةياهنلا سيل «ركرك»
 لاط امهم يهتنت ةاغطلا ةايحو ةيغاطل لوحت هنكلو ءادألا ىلع ةردق رصم تانايدموك رثكأ

 صل كل

 اهتيشلا بحي
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 .ةايحلا ةنس يه كلتف ءاقبلا مهب

 يلا نلف وساكن وو رجالا اقر لإ ةرووسستل يي دنس ردع ناكاذإب

 لصح هلق حور «هينيع نييلام شم هيإ انركاف وه ءهلق هفوشت امل هلك ىلع هلك» الئاق دشأ

 !!!هلك ىلع هلك «هيإ

 ٠١١1 ويلوي - رجفلا ةديرج
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 («كنم عفو يللا شوح)»

 < ادوسلا ةطبلا نبا كنأل

 م روهمجلا لازام مالفأ ةثالث وأ نيمليف نم الإ يضقني يفيصلا يئانيسلا مسوملا داك

 مهيلع قفني ءاضيب ةطبدالوو موجن دجوي ةماعلا ةايحلا يف اكو «دعب اهري مو اهربتخي
 «نيدلاولا ءاعد ةكربي نورئاس نورمخآو ءنوحجني وأ مهئابآ نظ نوبيخي دقو نييالملاب

 نظ بيخي نكلو نيبالم مهل عقديو نيجتنملا ىلع نوللدتي موجن اضيأ |منيسلا يف كانهف
 تاعماجلاب قاحتلالا درنجمل مهلهؤت مهحاجن ةجرد نوكت دق وأ اعم روهمجلاو نيجتنملا
 عفدت مل ةفلكتلا ةليلق موجنو مالفأ كانهو «ريدقت ىصقأ ىلع يميداكأ نردوملا وأ ةصاخلا

 مامأ فقوتن نأ بجي اذه مغرو «يئانيسلا قوسلل ةمخض لاومأ وأ ىربك تاكرش مهب

 .فرشملا ليثمتلا جذامن مامأ اننأل نكلو جتانلاو ءادألا ةيرقبعل سيل مهبراجت

 راكتحا ىلع دمتعت |نيس لظ يف شيعت نأ لواحت مالفأ مامأ نحن عوبسألا اذه ينو
 دارفأ فاتكأ ىلع امئاد ماق ةيرصملا انيسلا خيرات نأ مغرو «عيزوتلاو جاتنإلل طقف نيتكرش

 نيدي ةيرصملا !نيسلا خبرات نإف رصم ويدتسا لثم جاتنإلل ىربك تاكرش لباقم يف انايحأو

 ينغملادبع دومحتو قزر دمحأ ةلوطب «كذم عقو يللا شوح» مليف .درفلا جتنملل هتيبلغأ
 دمحأل ةيجارخإلا براجتلا ىلوأو يتشوقلا دمح هيراجت يناث يف هبتك ؛مناغ العو ىرشبو
 ىربكلا تاكرشلاو تاراكتحالا مغر شيعت نأ لواحت يتلا دارفألا امنيسل جذومن يدنجلا

 .مهيدل ةايحلا بابسأ بلغأ ءافتنا مغر اوشيعيل مهب عفدت نأ لواحتو اهموجنل عفدت يتلا

 لظ يف اهمرتحت ةلواحم هنكل ايرقبع وأ ايظع امليف «كنم عقو يللا شوح» مليف نوكي ال دق
 .ةدئاف نود ةيوقت نقحو ةيصوصخ سوردو موجن علدو نييالم فلكتت اهنأ نوكحي مالفأ

 عيطتسي هنكل هيلع ناهرلل ىربكلا تاكرشلا عفدت ةيموجن مجح لصي مل لثمم قزر دمخأ

 ةرم لوأل جرخمو ديدج بتاكو جاتنإلل ىرغص ةكرش عم نواعتي نأ ةصاضغ الف اذهل ءايجي نأ

 يراك ميج يدويلوحلا مجنلل ريهش مليف نع ذوخأم هنأ -(ثإ نظلا لك سيلو- نظأ مليف يف

 تايئاضفلا اهروصت يتلا عقاولا جمارب ةركفل ضرعتي مليفلا (وش نامورت) نامورت ضرع وهو

169 



 امتيسلا بحب

 يشفت عم نكلو هانقدص امل ةيضام ةليلق تاونس نم مليفلا اذه ميدقت مت ول ابرو «ةرثكب نآلا

 مليفلا يف .«كنم عقو يللا شوح» مليف ةصق بعوتسن نأ عيطتسن تايئاضفلا يف جماربلا هذه
 ةصق ضرع يف رمتستو هللوم ذنم عقاولا جمانربل اريماكلا همزالت يذلا لطبلا روصي يكيرمألا

 قارتخا رخآ وأ لكشن نيدي مليفلاف «لايخلا نم عقاولا فرعي دعي مل هنأ ىلإ لاح ا هب لصتو هتايح

 .قارتخالا اذهل ةوسقلا ديدش جذومن لالخ نم كلذ قلخيو ناسنإلا ةايح ةروصلاو مالعإلا

 ةضرع لطبلا لعجي ثيح ةدح لقأ رمألا ناك نإو لوقلا تاذ لوقي يرصملا مليفلا داكيو

 ةيفخلا اريماكلا مامأ اننأكو رمألا ودبيف «ةددح ةدمل فرعي نأ نود عقاولا جمارب نم جمانربل

 نع ثحبلا يف قرغتسا بتاكلا نأ ؛كنم عقو يللا شوح» ةلكشم «ةفلتخم ةعيونتب نكلو

 «مليفلل ةريخأ ةراشإ يف الإ يمدآلا بناجلاب متبي ملو ةياهنلا ىتح ةكربفملا عقاولا ججمانرب بيعالأ

 لمحيال فيطل فيفخ مليف «كنم عقو يللا شوح» «ةريبك ةبذك ابنأكو لطبلا ةايح تدبف

 هدهاشت تنأو كافق ىلع كبرضي ال تقولا سفن يف هنكل ؛جارخإ وأ ءادأ وأ ةركف ةيرقبع

 باحصأ ركشن نأ انيلع بجوف ىوتسملا اذهل انمالفأ ضعب ةلاح تلصو نإو «كب نيهتسيف

 .ةزفتسم ةروصب نيدهاشمك انب اوثبعي مل مهخأ درجم ل ةيئانيس ةلواحم

 ريثكلا اهيلع قفني مل ول ىتح هتبهوم سملن ديكأتلاب هل جارخإ لوأ يف يدنجلا دمحأ
 .يرخأ صرف همامأ ديكأتلابو

 .ةصاخلا ةركفلا هصقنت نكلو اثادحأ قلخي نأ عيطتسي ويرانيس بتاك يتشوقلا دمحم

 وهف يلاتلابو ءايلاع هتوص عفتري ال ايديموكلا ين وأ هجهوت يف ئداه لثمم قزر.دمحأ
 .عقو راط اى الإ عفتراو ريط راط ام لوقلا هيلع قبطني نمم سيل

 . هارأ ينكل ء|مهعمجي هيشل امير يكز دمحأ ءادأ ىلع ةعيونت تناك هتايادب ينغملادبع دومحم

 رثكأ هنم لعجيس هب صاخ فلتخم بولسأو نيحانجب ءادألا ءامس يف قلحم رئاطك نآلا

 .اليوط شيعيل قولخم لثمت هنأل ىرخأ مساومل ىنمتأو يئامنيسلا مسوملا اذه يف نيحبارلا
 .فادهألا تفلتخا نإو مناغ الع لثم اهلثم حاتملاو نكمملا زيح يف بعلت ىرشب

 رهظ الب مليف هنأ درجمل فيصلا مادقأ هسهدت الأ ىنمتأ مليف كنم عقو يللا شوح

 7 .ءارمس ةطب نباوأ ةيموجنلا
 ٠٠١1 سطسغأ - رجفلا ةديرج
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 دحاو يف ةثالثلا .. اضر هدك 29

 ةقباسلا همالفأ حجنأ ةلوطب هكراش ةصاخ ةقالع يملح دمحأو يواصلا دلاخ نيب

 ًاينف وديود انّوكيل رخآلاب |مهنم لك دعصي ءاضر هدك» ةيئاثلا |مهتبرجت يفو «قراط فرظ»
 يملح بذجي نأ يف دلاخ حجنو ..ايديموكلا ةقطنمل لخدي دلاخ لعبجي نأ يملح عاطتسا
 .زيمتلا ةديدش «اضر هدكا يفاعم امهدهاشم لك تناك كلذل ةيديجارت ةيديموك ةقطنم ىلإ

 لمحت اهنإ لوقيو ؛يملح عم ةبرجتلا هذه دعب هحاجن تاقوأ دعسأب نآلا رمي دلاخ

 |مبرو اضيأ ؛يلعوبأ» مليف دعب لالج ردان دمحأب هتقالع يف ؟و يملحب هتقالع يف ١ مقر
 نم لضفأ نم يملحو ردان ناكف «لمعلا وج تربتخا نينثالا نم لك نم يلوألا ةبرجتلا

 .يناسنإلاو ينفلا ىوتسملا ىلع ناعئار |بنأل امهعم لماعت

 روهمجلا ةداهشب نيزاوملا بلق هنإف فيصلا مسوملا هضرع رخأت مغر ؛اضر هدك»
 وججلا اهمهأ ءايشأل كلذ يواصلا دلاخ عجريو ..ةلماجملا فرعت ال يتلا تاداريإلاو

 دمحأ مجنلاو زيمتملا جرخملاو ديجلا ويرانيسلل ةفاضإلاب ؛ريوصتلا هيف مت يذلا يحصلا
 فيظن هبلقو ةفيظن هغامد ادج دماج لئمم هنأ» . دلاخل مالكلاو  تبثأ يذلا يملح

 امل أجلي ال كلذل «هسفن يف ةريبك ةقث كلمي هنأ امك .«بوهومو يكذو سانلا بحيبو

 عيمجلا رهظي نأ بحي سكعلاب الثم يرود ريغصت لواحي ملف هئالمز ىلع ؛ةنسفنلا» ىمسي

 «ةريبك رودلا ةحاسم تناك ؛قراط فرظال ةبرجت يفو ..زيمتم رودبو ةريبك ةحاسمب هعم

 يف لخدي نأ نود دهشملا لاوط يملح ينكرت «نيسرتسام» ناكو دهاشملا دحأ يفو

 هنأ دكؤي فقوم اذهو ..ةدحاو ةيناث ههجو رهظيل دهشملا عيطقت متي نأ ضفرو «رداكلا

 هءالمز دعاسي يملح «اضر هدك» يف رركتي رمألا سفن ..هءالمز دعاسي مجنو نانف

 يلعو حاجنلا نا يواسي دولاو منهافتلا نإ لوقت ةسردم نم انأو ..عيمجلا دعاسي جرخملاو

 رثكأ انأ سكعلاب ءكلذ نع صخش دعبأ انأ نكل ةلماجم هنأ ىلع يمالك مهفي دق ةركف

 لمعب# اعبطو قفانأ الو لماجأ الو يقح نع تكسأ الو ةلكشم يأل احضف سانلا
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 .أطخ ءيش يأ ىرأ امدنع (ةشود

 ةبعص ةيصخش مهيلع بصنيو هاضرم رارسأب رجاتي يذلا يسفنلا بيبطلا ةيصخشو
 وأ ةكوراب سبلي ًالجر بيبطلا لكش نوكي نأ تحرتقا» :دلاخ اهنع لاق ليصافت اهل ناك

 ردان دمحأو يملح عم تاسلج ةدع دعب قيقد لكشب ةيصخشلا تجرخو ةكوسكس هل

 لثم انأ نكل كريغ ةيصخشلا لمعي دح ليختن نكمم شم يل لاق ضعبلا نأ ةجردل لالج

 ينبجعي حلاص دلاخ همدقي ًارود ىرأ امدنعف اضيأ يلثم نورخآ كانهو «ليصافتلا قشعأ

 .«ةيصخشلل ليصافت عضو ديجيو يوق لثمم هنأل هريغ ًادحأ ليختأ الو ادج

 قاطن نمض لخدي ةيصخشلا هاضرم رارسأ لغتسي يذلا باصنلا بسبطلا

 ةيعونلا هذه لبقي عبطلاب دلاخ نكل نينانفلا ضعبل ةفيخملاو ةيديلقتلا ريغ تايصخشلا

 ًالثمت الو ًافظوم تسل ينأل تارماغملا يف توماب انأ :لوقي اكو «ةرماغملا حورب راودألا نم
 روهمجلابو يسفنب ةقث كلمأ انأو (ئاد رماغي نأ نانفلا ىلع لب ..ةفيظولا حورب لمعي

 ةرامع دعب هنأ ليلدلاو «ةرماغم ةبسن هب تناك نإو ىتح فلتخمو ديدج رود يأل قوذنتملا
 موجن هعقوتي ناك امم سكع ىلع سانلا بحو حاجنلا لحارم لمجأ تشع نايبوقعي

 .نورخآ

 ةنهمل ةءاسإلاب تامابتالا تلعشأ هاضرم ىلع بصني يذلا ىسفنلا بيبطلا ةيصخش

 انأو تاونس ذنم :ةدحب لاقو ادج دلاخ راثأ اذهو ..ةنهملا ف كيكشتلاو ىسفنلا بيبطلا

 نأل ةنهم يأ زفتسي نأ ضرتفي ال ةنهم وأ تايصخش يأ ضرعي مليف يأ نأج يدانأ

 طباض وأ دساف بيبط ةيصخش هميدقت وأ ءطبضلاب عقاولا سيلو رظن ةهجو مدقي مليفلا
 دجن فسأللو أطخ ربكأ ميمعتلاف ءابطألا وأ نودساف طابضلا نأ ينعي ال هريغ وأ

 ..دلبلا ةعمس هيوشت ءابطألل ةءانسإلا ..رصم ةعمسل ةءاسإلا لثم ةظوفحم ةعشب تاما

 ةباقرلاب نوطاحم نحنف «سفنتن انوبيسي» نأ هبلطأ ام لكو ءاذكهو ..نيدلل ةءاسإلا

 ٠ .ةيرحلا نم ةحاسم جاتحي نفلاو ةينهملاو ةينيدلاو ةيسايسلا

 يذلا برضلا ٍدهشم وه «اضر هدكا يف دلاخ اهنع ثدحت يتلا دهاشملا بعصأ نم

 يسفن ىلع فاخأ ينأل برضلا دهاشم يف رتوتأ امئاد لاقو ..يملح نيبو هنيب ثدح

 0 .شدحت ةريثك تاباصإ تيأرو ةفينع تاضايرو ًاباعلأ تبعل املاطف ؛يلمعو يئالمزو
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 لكشب مهعم نولعافتي ؛مهوكبي وأ سانلا اوكحضيل نولثمملا فقي حرسملا ةبشخ يلع
 لمعلا عانصو لثمملا نأ مهملا :قيفصتلاو ءاكبلل وأ قيفصتلاو كحضلل مهعفدي ام رشابم

 اهيف لصحي يتلا ةيئامنيسلا ةلاحلل فلاخم عضو اذهو ٍءرشابم لكشب مهبيصن ىلع نولصحي

 تاملك ضعبو «تاداريإلا يأ ماقرألا لالخ نم ر نهمججلا عب مهبيصن ىلع مليفلا عانص

 ةنمو يملح دمحأ ةلوطب «اضر هدكا مليف ةدهاشملةثبهد نيحو «كانهو انه داقنلا نم

 ةملك روهظ دنع مليفلل قفصي روهمجلا نأ ام دح ىلإ تبجعت لالج دمحأ جارخإو يبلش

 يذلا يوفعلا فرصتلا !ذه اريربت دجأ ملو ءايئانيس هنم رثكأ يحرسم دهشم وهو «ةياهنلا
 يف مليفلا تدهاش يننأل ةطاسبب «ةصاخلا ضورعلل بحانصملا قاغنلا وأ بذكلا نم ولخي

 اهيف عقدو ىرخألا ةيفيصلا مالفألا دهاش هبلغأ ابر روهمجلا اذه نأ ريغ «ماع ضرع

 مل هسولف نأ رعشو «ريكأ ةجردب ريخألاب عتمتسا هنكلو ةاضر هكا مليف يف عفد ام لثم

 مليفلا عاتص لكو وه هل اوقفصي نأ الإ يملح رَجَأ ةدايزل ةليسو نم دجي ملف ءابه بهذت

 .ادوجوم مهنم دحأ نكي ملول ىتح
 ثاريمب لمح تنأو «اثضر هدك» مليف ةدهاشمل لخدتس (نيسلا داور نم كنأ ول

 دما مالقأ نع مث ةماع ةثيدحلا ةيديموكلا مالفألا ةصاخ .فيصلا مالفأ نع يديلقت

 ةياكحل ةشهدم ةطلخب ةيادبلا ذنم ًاجافتس كنكلو اريثك عقوتن نل يلاتلاب :ةقباسلا يملح

 يف دوجولل مهعفدي امن شيلا نم ابره مسالا تاذب مهدلاو مهيمسي مئاوت ةوخإ ةثالث

 امامت نوفلتخم ةوخإ ةثالثلا «ةرملا يف طقف دحاو صخش جورخب الإ حمسي ال دحاو ناكم

 اوعيطتسي ىتح بصنلا يف هباشتلا اذه نولغتسيو مهلاكشأ تبباشت ول ىتح ةيصخشلا يف
 ةضبق يف ملاسملا بيطلا خألا عقيو ثادحألا ىلاوتت ؛ةرجهلاب ملح مسي اغلبم اوعمجي نأ

 هفحض لكاشم نم صلختي ىتح هجالعل رتويبمكلا ىلع نم همسأ طقتلي يسفن بيبط
 نيهتست نأ نود ةياهنلل ةيادبلا نم كب ريست يتلا ةكبحا وه مليفلا اذه يف ام لمجأ «هفوخو

 قلطنم نم ثادحأ لوبقو زواجتلاب حمسي يديموك مليف مامأ اننأ ول ىتح كلتقعب
 .مليفلا همدختسي مل تراكلا اذه ىتح نكلو سرافلا

 متها ءامامت يدج لكشب عوضوملا ذخأ هنأ يل ادب يمهف دمحأ باشلا ويرائيسلا بتاك

 ىلع رثأ امم ةيانعب ةتوحنملا هتايصخش ةنسلأ ىلع اراوح يرجي نأ عاطتساو هليصافت لكب هيف

 , امثيسلا بحب
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 الو برتقي هؤادأ داكي نكلو اديجم الثمت ناك لبق نم دمحاف «ديكأتلاب يملح دمحأ ءادأ

 عدبي نأ لثمملل حيتي ديج لكشب بوتكم ويرانيسلا نأ دكؤي امم رخآل مليف نم فلتخي
 ةلوهسب عيطتست كنإ ىتح ثالثلا تايصخشلل يملح ءادأ يف حضاو اذهو هلمع نقتيو

 كانه ةداع ةيديموكلا مالفألا يف ءذحاو يف ةثالث وأ نيلثم ةثالث مهبنأكف مهنيب قرفت نأ

 رسألا اذه نم جرخي نأ «اضر هدك» عاطتساو «قيدصلاو بألاو لطبلا ةبيبح ةتباث طانأ

 م يهف اهئادأ ىلع اضيأ سكعنا امم «ةبيبح يأك تسيل اهنكلو يبلش ةئم لطبلا ةبيبح مدقف
 رود ىلع جردني مالكلا سفنو «ةولح علطت ةروصلا ناشلع كحضا لبق نم مليفلل تأت

 ًاءزج دقفل ناك ولو مليفلا نم حازت نأ نكمي آل اهنكلو ةليلق دهاشم «بيبل يفطل بألا

 ىسفنلا بيبطلا ةروص يف لطبلل دناسملا رودلا وأ قيدصلا يتأي ارخآ سيلو اريخأو

 موقي اجرغو بتكي ايتاك دمي نيح ندكلو شهدم هنأ مزجأ داكأ لثمم .يواصلا دلاخ
 اعزتنا دلاخل نادهشم .اهبهاوم ةميق فرعت ال |نيس يف عئار لثمم يواصلا دلاخف «هلمعب

 ةعيدخلا فشتكا نيح مث يملح عم ءانغلاو صقرلا دهشم ةلاصلا يف قيفصتلاو كحفلا

 ىلع لاقي نيلثمملا ىلع يرسي يذلا مالكلا سفنو «ليكولا معنو هللا يبسح ةلمج لاقف
 روص ىلإ تايصخشلاو قرولا ىلع تاملكلا لقني عاطتسا دقف ؛لالج دم-أ باشلا جرخملا

 فيك دهاشملا راتخي نيح يتحو اهتدهاشم ءانثأ كينيع ضمغت نأ عيطتست ال ةعباتتم

 هدكا ءافقلا ىلع برضلا نود عتمتسنو كحضن نكم اننأ دكؤي مليف اضر هدك»

 .ةعبرأ وأ نينئا يف سيلو دحاو يف ةثالثلا نوكي نيح يوق «اضر

 ؟ اب سطسقأ درجفلا ةديرج
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 . امتيسلا بحي

 مالفأ عنصل يفكت ال مالحألا ..وشتايلبلا 9

 دق تارابع ءرشلاو ريخلاو رشبلاو شوحولا مضي كريس وأ ريبك حرسم الإ ايندلا ام

 هتوصب ناكملا ءاجرأ جريو حرسملا ةبشخ ىلع فقي نيبكنملا ضيرنع لثمب نم اهلبقت
 ةملكلا ةمكحو غلابملا ءادألاو توصلا ةماخرب ًابجعم روهمجلا هل.قفصيف يروهجلا

 يف يهف ءفلتخي رمألا (نيسلا يف نككلو حرسم ةبشخ ىلع ثدحي دق اذه لك «ةرشابملا

 |مهعمجي دق حرسملاو انيسلا ؛ةملكلا نم ولخت ًانايحأ يتلا ةرظنلاب امبرو تاملكلاب سمهلا
 يذلا وشتايلبلا مليفو ؛درسلا يف بيلاسألا (هقرفت نكلو ةتودحو ةياكح نع ثحبلا
 ىلوألا ةلوطبلاو ةيامغتسا مليف دعب هبراجت يناث يف تاهبلا دامع هجرخأو هبتكو نآلا ضرعي

 نفل يمت اهنأ يل تدب يتلا مالفألا نم مرك يدياهو باهولادبع يحتف عم يكز مئيه

 نإ لوقت يتلا مليفلا ةريكف لصوي فيك فرعي مل ةطاسبب هنأل «امنيسلا نم رثكأ حرسملا
 يف مهتايح يهتنت دق زيبارت يبعالو ءشوحوو «وشتايلب هفئاوط لكب كريسلا لثم ايندلا
 لصت نأ ةليمج ةمكح كلتو ءرطخلا ةفاحو كالسألا ىلع نوبعلي اوشاع نأ دعب ةحمل

 عونلا مدختسا لب ةمهملا انيسلا تاودأ مدختسي مل جرخملا نأل لصت م اهنكلو دهاشملل

 .بيردت نود نولثمملاو ريربت نود ةرشابملا :اهيف جفلا

 رجانخلا يمار باهولا دبع يحتف رخآلاو زيبارت بعال نإ لوقت ةياكح مامأ نحن
 نم ةمهم قاروأ ةعومجم مهيديأ يف عقت نأ ىلإ ءاينغألا تويب نئازخ ةقرس يف ًاعم نالمعي
 قاروألا هذبي دافتسا رجانخلا يمار نأ مهفنو تاونس رمت مث «نيمهملا لاجرلا دحأ ةنيزخ

 وهو يكز مثيه نأكو ءاذامل فرعن الو وه امك وشتايلبلا نبا يقبو ًاريدرايلم حبصأف
 دعاصتت مث بتاكلا جرخملا دارأ اذكهف ءريرش رخآلاو يقنو بيط نئازخخ يمارح

 هقيدص اهيف هطروي لتق ةميرج دهاشيف نئازخلا ةقرسل مثيه دوعيل رربم نود ثادحألا»

 فوع وبأ تزع مهلا ريهشلا لجرلا نم الدب سيلوبلا هدراطيف ؛لتاقلا هنأك ودبيل

 درس نأل ثادحألا درس لمكأ نل ًاوفع ..اهنكلو كريسلا يف ةقباس ةليمز هدعاستو
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 .ئراقلا ىلإ هلقنل ًارربم ىرأ ال يذلا شيوشتلا نم ريثك هيف ثادحألا

 ثادحألاو «لاعقألا ةرربم ريغ تايصخشلاو ةلوبقم ريغ ةشّوشم ةتودحلا تناك نإف

 ةروصلاو لثمملا لثم ىرخأ تاودأ مليفلا بحاص جرخملاو دهاشملل يقبت ةلعتفم

 .ىقيسوم او
 ةربخ الب لثمم يكز مثيه هلطب نأ ةصاخ ههيجوت يف جرخملا قفخأ دقف لثمملا رصنع امأ

 ةريخلا بحاص باهولا دبع يحتف يتحو ؛هريغ وأ توصلا تاقبط مادختسا وأ ءادألا يف

 «ةيصخشلا تافرصت عفاودل همهف مدعل ايبر ءادألا ةغلابم نم وجني نأ عطتسي ل ربكألا

 مليفلا يف دومصلا عاطتسا يذلا ديحولا ابر ؛حمالم امل دبت مل يتلا مرك يدياه كلذكو

 وشتايلبلا نإ لوقت يتلا ةركفلا ثاريمب ناعتسا ابر هنأل بتار دمحأ ريبكلا لثمملا وه

 .ًايكاب ناك ول ىتخ ةطاسبي سانلا كحضي

 مليفلا خف نم جرح يذلا ديحولا رصنعلا يه اهنأكو ودبت ليعامسإ ورمع ىقيسوم
 .ًاليف ذقنت نأ نكمي ال ديكأتلاب اهنكلو

 لوألا هامليف مستا يذلا تاهبلا دامع هجرخمل ديكأتلاب فاطم ةيابن سيل وشتايلبلا
 يف همالفأل ًابتاكو ًاجرحم نوكي نأ يف هسفن ةعجارم هيلع هنكلو تافصاوملا سفنب يناثلاو

 لك سيلف نييتسحلا ىدحإب زافل فيلأتلا نود جارخإلاب ىقتتكا ول امبر هنأل ءتقولا تاذ
 .عادبإلا لك ىلع رداقب جرخم

 ةلصوبلا دقف بوهوم لثممل حمالم هيف يرأ يننإف وشتايلبلا خف مغرف يكز مشيه امأ
 نمو ؛ًالوبق رثكأ ناكل لضفأ ىرخأ ةصرف حنم ول امبرو ؛ةيصخشلل مهفلاو ءادألا يف
 حبش نم مكف دبألا ىلإ هملظتس ةنراقم اهنأل ءبألاب هنراقن نأ ريغصلا لثمملل ملظلا

 .ءانبألا لتق ءابآلل

 ةلوطب يف مثيهل لح ناك كلذكو هذيفنتل ىعس هجرخمل الح ناك ديكأتلاب وشتايلبلا
 .مالفألا ةعانصل اهدحو ةيفاك مالحألا نإ لاق نم نكلو ةيقيقح

 /٠٠١1 ريمتبس - رجفلا ةديرج
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 ةيرورعبلا ةأرملا .. نيدلازع

 ؛ةيموجنلاب ملحي نأ نانف لك ىح نمو «ءارثلاو ةلوطبلاب ملحي نأ ناسنإ لك قح نم

 ركبت ام ًاريثك «عقاولا ضرأ ىلع لزنت نيح نكلو عورشم ءيش لك مالحألا ملاع يفف

 يمو «لاعفألاب تنرتقا نإ ىتح ظحلا اهيتاوي ال دق وأ لاعفألا اهيزاوت ال نيح مالحألا

 تاداريإلا ملاع ين ةدرفنملا ةلوطبلاب تملح يهف نيتلاحلا لثمت اراماكيش يف نيدلازع

 قراط ليمزلا ناك نإو ءاهفلاحي مل ظحلا نأ امك لمعلاب ملحلا نرقت مل اهنكلو ةيئانيسلا
 مادختسا يل قحي ال امن لماك ةلبع ىلع ةيوابميللا ةأرملا ريبعت مدختسا ةرتف ذنم يوانشلا

 رورععب ىلإ ةبسن ةيرورعبلا ةأرملا ةرابع مدختسأ نأ الإ يمامأ دجأ الف ءيرخأ ىلع ظفللا

 ملحت نأب ال تحمس تاداريإ دصحو «نظيأ» ريخألا اهمليف يف نيدلازع يم كراش يذلا
 ..ريبك لمج ىتح وأ (ريغص لمج يأ) رورعب نود ةدرفنم ءانغلاب

 اهمعدت امالحأ كلمتو اهركنأ ال ةبهوم كلمت ةليمج ةريغص ةلثمم نيدلازع يم ديكأتلاب

 دقف اهتارايتحخا ىلع رثأ دق ةريخألا ةرتفلا يف يكبسلا عم اهلمع نأ ودبي نكلو ةبهوملا كلت

 يأ ىلع قفاويف ةصرغب ملحي ديدج جرم :مالفألا يف يكبسلا قطنمب مليفلا اذه يف تلمع
 قطنم ةيقبو !؟كاذ وأ اذه مركم نمميأ له ملعأ هللاو ةيهوملا كلمي ال دق وأ ءيش

 ؛ةيظفللا تاهيفيإلا يف ردق رثكأب حمست فقاومو ةطيسب ةتودح جاتنإلا يف يكبسلا

 اذه ىلع اراماكيش يف يم تراس دقو !!الليو ةصقرو ةينغأو يئاوشع لكشب ةبكرمو

 تاداريإلا نم ردق لقأب يظح اهمليفف اهنظ باخ نكلو نومضملا هنأ ةروصتم جذومنلا
 ىدص روهمجلا ىدل تدجو مالفأ عم سفانت مليفلا هيف ضرع يذلا مسوملا نأل ابر
 تناك يكبسلا ةطلخ نأل وأ ؛هنمو هيلع كحضلا نم اولمو هنوشيعي عقاو نم ماقتنالل

 ادرفنم نيدلازع يم مسا عضو اراماكيش نأ مهملا .ةخبطلا رس وه يذلا سفّتلل ةصقان
 .انيسلا ملاع يف تاداريإلا اهعقوت يتلا فرشلا ةمئاق يف سيل هنكلو

 لطاعلا اهجوز عم شيعت يتلا صابوركيملا ةقئاس ةيركشل ليلدتلا مسا وه اراماكيش
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 ةئداح اهدوقت «ةيدنهلا مالفألا ين اهبحل مسالا اذه اهيلع اوقلطا ةيبعش ةقطنم يف اهئانبأو

 لك حلصتل راودألا نالدابتيف اهتايحل ةضفارلا ةهفاتلا تاوذلا تنب اهتهيبش ءاقلل ةرايس

 .هلاح هبجاع دح شيفام نأ قطنمب يرخألا ةايح امهنم

 ناك يتلا ةرابعلا يهو «رزجب ريهشلا نيساي ليعامسإ مليف عم قباطنت داكت مليفلا ةركف
 يف نكلو «رودلا هعم لدابت يذلا ينغلا ههيبيش هقحليل قزأم يف عقو (ملك ةعمس اهددري

 ىفطصم يقيدصو ٍليمزو ءرزجلا وه ليابوملا ناك رخآ رصع يف ترهظ يتلا اراماكيش
 :هل لوقأو ةيعوضوملا أدبمب هسكاشأ نأ الإ عيطتسا ال ينكلو ةركفلا بحاص وه رامع

 .رزج ىفطصم اي رزج

 مهكراشي نأ ةيدرفلا يف نيددشتملا رثكأ ىلع ىتح ضرفت يعامج لمعك |منيسلا ةعيبط
 ءاجرو ناموش دمحمو بيبل يفطلو ٍيناودكلا دجامو دراودإ يم كراش دقو «نورخآ

 ادب يذلا دراودإ ةصاخو ةكراشملا هذهي اعيمج اورسخ فسألل مهنكلو ؛ةلوطبلا يوادجلا

 عيطتسأف ناموش دمحم امأ ءبيع مليفلا اذه يف هنكلو اببحم اكرتشم |مساق ًاريخأ مالفألا يف

 بيبل يفطل امأ ءاراماكيشل دمحم عفد مهلل سانلا عفدي (مك انايحأ شيعلا لكأ نأ مزجأ نا

 .بجاو خيراتلل مارتحالا نم اليلق الإ قيلعت الف يوادجلا ءاجرو

 مليفلل نيدلازع يم دادعتسا نع رابخألا نم اريثك تأرق اراماكيش مليف ريوصت ءانثأ

 سسبالم ءارشل دنملا ىلإ ًاصيصخ رفاس مليفلا جتنم نأو ءيدنهلا صقرلا ملعتب
 ةميظعلا دنهلا ريثأت نع مليفلا ضرع لاوط ترظتناو دراودإو يم نم لكل تاراوسسكأو

 نم دده لا ةمظعل تمت ال ملح يف ارشح ةروشحم ةينغأو ةصقر الإ دجأ ملف هتعانص ىلع

 ين نكامأب مهيلع ترشأ تنكل ةقشملاو رفسلا نم الدب ٍينولأس مهنأ ولو ؛ديعب وأ بيرق
 نوكت انايحأ اهضرع لبق مالفألا نع ةبوتكملا رابخألا !!ةيدنه تامزلتسم عيبت ةرهاقلا

 ايف اولدابتي نأ نييفحملا ءالمزلاو نينانفلا نم ىنمتأف ءاهتاذ مالفألا نم ازازفتسا رثكأ

 الو هدك شم لقاغ عمتسملاف انونجم ملكتملا ناك اذإ# لوقت يتلا ةيبعشلا ةمكحلا مهنيب

 . ! ؟(هيإ

 :ةثالث ىتح وأ نينثا وأ مليف يف رايتخالا ئطخي نأ ًائيش نانفلاو لثمملا خيرات يف ينعيال
 يم نوكت دقو «لضفا مداقلا نإ :لوقنف لءافتن ام ةداع لب ةيابن اهلك تسيل ءاطخألاف
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 عدي ال اهب تتبثأ لقألا ىلع اهنكلو رايتخالا تأطخأ دق اراماكيشو نظيأ نيب ام نيدلازع
 يف اهرصح يتلا ةيسنامورلا لطبلا ةبيبح نع ةديعب تايعونلا لك ليثمت ىلع ةرداق اهنأ اكش
 اورظنيل نيرخآلا (نيسلا عانصو نيجرخملا بعلم يف نآلا ةركلاب تقلأو ءاهقالطنا ةيادب
 نأ :ليبس ىلع ليبن فدمل تأطخأ اراماكيشو نظيأ يم نأ معزأف «ةفلتخم ةرظن اهيلإ

 تلاق ثلاث أطخو ؛رزج ..رزج لوقأس ٍناثلا يفو رزج اهل تلق لوألا يف «نايليف اهاياطخ

 يريغو انأ يقح نم اهدعبف «ةتبات ةثلاثلا نكلو نيساي ليعامسإ ةرابع سفن هيف ديعأ امبر
 .ريغصلا لمجلا ىثنأ ىرخأ ةرابعب وأ رورعب يم اهيلع قلطن نأ

 7١١/4 رياني - رجفلا ةديرج 0001 ش
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 لافطألا امنيس .. (ابوج»

 انايحأ نوكت دق هاجت لك يف كرحتت فارطأو ذفني دسجو ركفي لقع ناسنإ لكل ايك

 رشبلاك اضيأ |منيسلا مالفأ ؛هيجنت وأ قزأم يف ناسنإلا عقوتف ةئطاخ وأ ةميلس اهتاكرح

 0 .كرحتت فارطأو ذفني دسجو وبديو ركفي لقع اهيدل نوكي نأ دبال
 اهيلع ريسي يتلا تاوطخلا هل عنصي يذلا مليفلا لقع وه ويرانيسلا نأ ضرتفملا نمو

 تاللاحلا نم تارشع كانه نكل .حيحص سكعلاو دسجلا حلص لقعلا حلص نإف «دسجلا

 مليفل يتيؤر اهب صخلأ داكأ ينكلو ةطسفسلا دصقأ مل ةمدقم كلن ..امهنيب ةفلتخملا

 لوأ يف جرف ريمس دمحأ باشلا هجرخأو تعفر دمحم .د هبتكو ايلاح ضرعي يذلا «ابوجا»
 .يريحبلا ايلادو نابعش ىفطصم هتلوطبب ماقو هلامعأ

 لواح هنأل ايكرت ىلإ رصم نم جرخ يفحص روصم ةصق انل يكحي هبتاك وأ مليفلا لقع
 يزتاراباب روصم حبصيل رخآ دلب ىلإ بهذف هدلب يف اشيع هل دجي ملف داسفلا حضفي نأ
 نم روصملا اذه ةدراطمب مليفلا أدبيو «مهئادعأ نم عوفدم لباقم يف سانلا حئاضف روصي

 مهنم رثكأ هنأكو مهنم تلفي نأ روصملا عيطتسيو «ةمهم ةيصخشل دراج يدوب لبق

 مأ فرتحم لتاقو دراج يدوب وه له ةيادب مهفن نيدهاشمك نحن الف مهتنهمل ةسرامم

 ريربت نود اذكه همدقيف رصتنيو يرجي الطب انل مدقي نأ ديري مليفلا لقع نكلو ءروصم
 يف شيعت ةيرصم ةاتف ريوصتو ةعباتم هنم بولطم لطبلا نأ كلذ دعب دجنو ..ىقطنم

 ةلاحك امامت ايكرت يف ايحت اذامل فرعن الو :يلسلب اهابار ذي رصمااهنا انا ترون ايكرت

 ةضافتنالاو نيطسلفو ليئارسإ ةهجاوم يف انسفنأ دجنل ثادحألا روطتت ةأجفو ؛لطبلا

 دهاشمك كسفن تلأس ولو «تادراطمو تومو ةنايخو ةمواقملل ةحلسألا بيربتو

 ريغ ةباجإ دجت نل كنأل «ةدهاشملا نع تفقوتل ثادحألا طسو يف ايقطنم ادحاو الاؤس
 .كل يكحي اذام الو كل يكحي فيك فرعي ال شوشم ويرانيسلا وأ مليفلا لقع نأ

 ةقباسلا هبراجت لك لوقت يذلا هبتاك تعفر دمحم .د وأ ويرانيسلا وه لوألا ابوج قزأم
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 ' يكحي هنأ قطنمب بتكي هنإ لوقت وأ ويرانيس بتاكك هنم لضفأ ديكأتلاب «لافطأ بيبط هنإ
 .ةلوغلاو نسح رطاشلا تاياكح قطنم أودعت دق نامزلا اذه لافطأ ناك نإو لافطأل

 نكل «لمعلا ورتسيام وه هيف جرخملا «نف يف بتاكلا ىلع ةلماحتم نأ دحأ روصتي دقو
 هنم لبقن يريغو ينلعجي امن اريماكلا فلخت ةرم لوأل فقي باش جرخملا ابوج ةلاح يف

 مليف لقع ءاطخأ زواجتي يكل جرف ريمس دمحأ مامأ لازام لبقتسملاف لوألا «لمعلا ءاطخأ

 دهاشم يف كلذ ىلإ ةجاح نود هتالضع زربي نأ دهاشملا ضعب يف جرخملا دارأ نإو ءابوج

 جرخملا نأ قطنمل ةيناث دوعأ ينكلو :5201102[528-51017 :نشومولس وأ نشوم تساف

 ءامنيسلا ةطيرخ ىلع همسا عضي نأ لجأ نم لمع لوأ يف زواجتلا هنم لوبقم داتعملا يف

 يف لضفألا وه جرخملل لوألا لمعلا نوكي نيح تاءانثتسالا ضعب كانه ناك نإو
 .ءانثتسالا اذه ةرئاد يف عقي نل ابوج جرخم نأ معزأ ينكلو هخيرات

 دقو الطب همسا نشدي نأ ديري هنأل قزأم يف لثمت نابعش ىفطصم ابوج:مليف لطب

 هسفن عضو مث هتبرخت حلفت لو «يحاص غامدلا يلخ# مليف يف هتايادب يف ايديموككلا برج
 مل وأ امامت هيلع قيطنت ال تافصاومب نكلو ناتللا رود يف !نيسلا عانص ضعب هعضو وأ

 هيلع نونهاري اولظ مهنكلو اقسلا دمحأ وه الو زع دمحأ وه الف ؛نيدهاشملا عومجم اهلبقتي

 نوكي نأ بيرغلا نمو ءاهديؤي انومضم يوحت ال طسو ةقطنم يف بعليل رخآلا دعب (ليف

 ءايفام مليف يف هرودوه اعم داقنلاو روهمجلا اهركذي يتلا نابعش ىفطصم راودأ لضفأ

 دنع نمكت ةميقلا نأ فرعلأ سردلا نابعش يعؤ ولو هيف ربكألا مسالا وه نكي مل يذلا

 |جن هنم عنصيس امم ديج مليف يف يقطنم لكشب بوتككم ديج رود يف انايحأ نيلثمملا ضعب
 1 .ةبذاك ةدورفم تالضعل ةجاح نود

 اهاطبأ بلغأ (نيس يف ةأرماك اهل حاتملا ةرئاد يف بعلت اهنكلو ةديج ةلثمم يريحبلا ايلاد

 ؟رئاسخلا نم ردق لقأب حاتملا لبقت نأ الإ كلمت لهف «لاجر

 نكلو ةميق مليفلل فضي مل ةيماع مالفأ يف كراش يذلا يروسلا لثمملا دوعسم ناسغ

 امك سكعلا سيلو رابكلا فعضي راغصلا عم بعللاف ءانيدل هتميق نم صقتنا فسألل

 .ناسغ عم ثدح

 فورظلا اهلوحت ةيدجلا ةديدش ودبت فقاوم نم انايحأ ةيقارلا ايديموكلا عبنت نيسلا يف
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 لثم ةيدجلا ةديدش ةيضق نع ملكتي هنأ ابوج مليف يعدي نيح نكلو «ةفيرط فقاومل
 ..ةفارطلا نع ديعب ءيش ىلإ رمألا لوحتي ةيحطسلا هذه رمألا جلاعيو ةينيطسلفلا ةيضقلا

 !نيسلا داور نأب كلذ رربي ةودن يف تعفر دمحم ويرانيسلا بتتاك ينذأب عمسأ نيحو

 دجأ الف ءاهوشيعي مل مهنأل طيسب بولسأب ةيضقلا مهفرعن نأ دبال نابشو لافطأ مهبلغأو

 نوفرعي مهو زربمابلا لافطأ اوسيل (نيسلا داور نإ اوفع :هل لوقأ نأ الإ يمامأ

 ةميقو اقمعو امهف رثكأ لكشب ةيضقلا هذه نع يكحت رابخأ تارشن ةعاس لك نودهاشيو

 .نيدهاشمللو كلطبل هتمدق ام

 ٠٠١8 رياني - رجفلا ةديرج
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 هطنوأ ةصاخ تايلمع

 بتاك ىلع ةيادب ؛هباش ام وأ ةيسوساج وأ نشكأ وأ تارماغم مليف عنصُي يكل
 عدي نأ نود نشكألا قلخ اهلالخ نم عيطتسي ةياكحل روصت هيدل نوكي نأ ويرانيسلا
 نع هلأسأ نأ ةصرف ةدهاشمك يل كرتي الأ هيلع لب ؟هيإ يف وه هسفن لأسيل ةصرف جرفتملل

 مونلل دعتسأو يلزنم ىلإ لصأو ضرعلا راد نم جرخأ نأ دعب ابر الإ ثادحألا قطنم
 هذه ؛هدك طيسب عوضوملاو تارماغملا هذه لك هيإلا نبا اي لوقأف «مليفلا عجرتسأو

 ةطنوألا يف خيرات باحصأ مهف «ةكنحب اهتعانص ناكيرمألا انناوخإ فرعي ةفيلوتلا

 اهب عتمتّسنو انهءاوو ثهلنو اهدهاشن ةيكيرمألا نشكألا مالفأ نم تائم ءابنوديجيو

 جرخملا ررقي نيح نكلو ءاهقدصنف ةكوبحم نكلو ةطنوأ درجم يهو انايحأ اهل قفصنو
 ال مالفألا هذه رارغ ىلع مليف ةعانص ديعس دمحأو رهاط رمع نابتاكلاو نبل وبأ نامثع

 اهلكش مئارج ةيعون نآلا رصم يف نأ مغرب «ةكوبحم ريغ ةطنوألا نأل ةطاسبب هقدصن

 دحأ ين راهنلا حضو يف كنب ىلع اصخش رشع ةسمخ هب ماق يذلا وطسلا لثم انيلع ديدج
 تالضعلا يلوتفم ءاقدصأ ةعبرأ ةياكح دجن ةصاخ تايلمع يف نكلو «نيسدنهملا عراوش

 مهدوقي !!رصم ةحلصمل لدقلاو ةقرسلا يف اهبباسحل لمعلل مهدنجت نأ ةينمأ ام ةهج ررقت

 ةعبرألا تومي ىرخأل ةرماغم نمو ءاباس لوكين يه ةأرماو يمهف ىفطصم وه لجر

 يف لأسن ؟هيإ هيف وه ةيادبلا يف لأسن ايكو «ةيناث نوقزري ءايحأ مهدجن ةأجف مث نابش
 نأ ركنأ ال «مالفألا نم عونلا اذه قطنم دض ةلئسأ يهو ؟ىتمإو يازإو هيإ هيف وه ةياهنلا

 لكب ساقت مالفألا ةدوج نكلو ديج لكشب دهاشملا ضعب ذفني نأ عاطتسا نبل وبأ نايثع
 يح : .اهضعبب سيلو دهاشملا

 ةباتكو جارخإل اهجايتحا ردقب يوق يليثَت رصنعل جاتحت ال مالفألا نم ةيعونلا هذه

 ةثالثل هرايتخا لالخ نم ةيليثمتلا هرصانع رايتخا يف قفو دق ديكأتلاب جرخملا نكلو «ةيوق
 سرجه رماتؤ ميلس دلاخ مهو ةصاخ ةيدسج تافضاوم يوذ تالضعلا يلوتفم نيلثمم
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 بسك جرخملا ناك نإو نشكألا ءادأ ىلع ةيقادصم مهنيوكت يفضي ةرارك ريمأو

 هنأ تبثي نأ دارأ يذلا ميلس دلاخ ةصاخ اريثك اوحبري مل نيلثممك مبنأ الإ مهرايتخاب

 نع هزيمي يذلا برطلا حالس نم هسفن درجي نأب دلاخ يضر ملعأ الو برط نود لثم

 رصنعلا ىدأ ثيح ؛ىسيع ليبن وه مليفلا اذه نم بسك يذلا ديحولا لثمملا اهبر ؛هريغ
 .راودألا نم ةيعونلا هذه يلثمم نع فلتخم لكشب مليفلا يف رخاسلا

 ةطنوألاب كسمتي وأ ةيكيرمألا ةطنوألل لصي نأ عطتسي مل ةصاخ تايلمع مليف

 .تحت يللا الو قوف يللا هدهاش الف ملسلا ىلع صقرف ةيرصملا

 اهومكح ضيبألا تيبلا يف لاجر ةايح نع يكحت امالفأ دوويلوه تمدق ام رثكأ ام ١

 نع يكحت ىرخأ مالفأو يدنيك وأ نوسكين لثم مهنيعب ءاسؤر نع يكحت مالفأب ءاوس
 يف زئاج اذهو «فلؤملا نم لايخ درج ؛ةيصخشلا وأ نامزلا ددحت نأ نود اكيرمأ سيئر

 اوبوانت نيذلا ءاسؤرلا نم تائم يوحي هرصق ىلع يكيرمألا خيراتلا نأل ةطاسبب اكيرمأ

 نيذلا مه طقف ءاسؤر ةعبرأ نإ لوقي انل ثيدحلا خيراتلا نإف رصم يف امأ ءاهمكح ىلع

 مايأو 58 رصان امهو مهتايح نم بناوج ىلع نيمليف (نيسلا تمدق دقو ءانومكح
 ةيرصملا انيسلا يف قوبسم ريغ لمع وهف ءاسؤرلا ةايح نع ةليختملا مالفألا امأ تاداسلا
 هبتك يذلا سيرلا خابط مليف ينو ؛نأشلا اذه يف ابصخ سيل دهاشملا لايخ نأل ةطاسبب

 موقي يذلا سيئرلا اذه نأ نهذلل ةرشابم ردابتي دماح ديعس هجرخأو يطاعم فسوي

 بتاكك امير وأ ,دهاشمك درت مل مأ تدرأ ءاوس كرابم سيئرلا هب دوصقم يكز دلاجم هرودب

 لك هيدل ةيبعش ةقطنم يف ماعط ةبرع كلتمي لجر نع يكحي مليفلاو يطاعم فسوي لثم
 هيلع عقي ةفداصملابو ,تايلحملل ىواشرلاو تالصاوملاو نكسملا يف يناعي ؛هتقبط لكاشم
 تالواحم يهو بعشلا نم بارتقالل هنم ةلواحم يف صاخلا هخابط نوكيل سيئرلا رايتخا

 نكلو سيئرلا نيع نوكي نأ خابطلا لواحيو «هتناطب نم هب نوطيحملا |مئاد اهدض فقي
 .سيئرلا نع هداعبإب ةياهنلا يف بسكت ةقيقحلا نع هلزع ديرت يتلا هتناطب

 كحسفلا نطاوم نسم ريثك اهيفو زيمتلا ديدش امليف نوكت نأ نكمملا نم ةركف
 يرصم هنأل ةطاسبب نانعلا هلايخ قلطي ملو البكم ناك بتاكلا نأك نكلو «ةيرخسلاو
 الب مسدلا ةعوزنم تناك مليفلا يف سيئرلا ةيصخش نإ ىتح ؛ءاسؤرلا يف دودحم هلايخ
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 مهتاجوز نونوخيو نوبحي مهف «مالفألا يف نييكيرمألا ءاسؤرلا سكع ىلع حور الو ةلئاع

 انايحأو ءاهلب انايحأ نودبيو «مهنم رخسيو نورخسيو بذك نم اياطخلا يف نوعقيو
 ةبيهل مارتحا نم ةلاح كات يرصملا سيئرلا خابط يف امأ رشبك مهنومدقي مهف ءاركح

 ريخألاو لوألا دهاشملا نوكيس كرابم سيئرلا نأ اوروصت مايفلا عانص نأكو «ةسائرلا

 زيمتت يذلا دماح ديعس جرخملا ىتح مليفلا ضرع يف مهسمنأ اومرتحي نأ مهيلعف مليفلل

 مليفلا لطب تباصأ هابتنالا حور سفنو ءاهابتنا فقي هنأك ناك ةحرم حورب ةداع هلامعأ

 بقاكلا تاني نأ نودع يلايلع يتلا ديلا ناك ناوي اراب اركز دلل

 1 هيف مرو حوتلاو
 ءاححرم رثكأ ناكو داتحلاةقادأ نع جرخ يئانيسلا سيئرلا يكز دلاخ نأ ول ىنمتأ تنك

 . هتايح يف سيلو بعشلا سلجم ةصنم مامأ سيئر نكلو سيئر هنأكو دجب رمألا ذخأ هنكل

 ىلع سانلا لباقي نيح ةيقيقحلا سيئرلا تاشفق نم اضعب اولقن ول مهنأ بيرغلاو «ةيمويلا
 رثكأ مليفلا ناكل لعفلاب سيئرلا لوانتت يتلا تاكنلا نم اضعب اولقن وأ ؛عقاولا ضرأ

 مل تكنب سيئرلا ىلع هيف يقلي خابطلا نأ ضرتفملا نم يذلا ديحولا دهشملا يتحف ءافطل
 ناك ول ديكأتلاب يرصملا سيئرلا خابط مليف .ةيدجلا ةياغ ينو امومهم امالك الإ هيف اولوقي
 نم لوحت ةيرصملا ةخسنلا يف هنكل :ةرخسم قدأ ةرابعب وأ حرملا ديدش ايليف ناكل ايكيرمأ
 .ةرخسملا وأ ةطنوألا يف نييرصملل ءازع الو سيرلا ةرضح يف مليف ىلإ سيرلا خابط

 ٠٠١ رياربف - رجفلا ةديرج
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 ائيلم يئانيسلا قوسلا دجأل رصم ىلإ تدع رئازجلا يف تقولا ضعبل بايغ دعب
 زاف وأ راكسوألل ًاحشرم ناك امإ اهبلغأو «دوويلوه نم ةدراولا ءاوس ةديدجلا مالفألاب

 ةنراقم ام ًاعون ةفلكتلا ةليلق ةيرصملا مالفألا نم هب سأب ال ًاددع تدجو كلذكو «لعفلاب
 اهلكو 4١48 عراشو ةئونأ تاظحلو ةرايط نسحو ا/*1/ ةفرغا مليف لثم موجنلا مالفأب

 نيب يتأت يهف «نيجرخم ىتح وأ نيلثمم وأ صصق ةيعون ةبرجت «ةبرجعلا ةرئاد يف عقت مالفأ
 خيراتب ينركذت مالفألا كلتو ءاهيف مهمالفأ ضرع ىلع موجنلا بلاكتب ةمحدزم مساوم
 وأ لثممب نوتأي ام*ريغ وأ يناجيرلا بيجن وأ ينباصم ةعيدب تناك نيح رصم يف ورتايتلا

 نم مكو ؛هل ميدقتك وأ ريهش مجن ةرمن نيب غارف ءلمل ةصقار وأ برطم وأ تسجولونم
 شرطألا ديرفف «تاغارفلا هذه ين اولمع راصبألاو عمسلا ءلم اوناك مهانفرع موجن

 مهنكلو غارف ءلم درجم ام تقو يف اوناك مهريغ نوريثكو اكويراك ةيحتو نيساي ليعامسإو
 رود نمز ىلإ ةدوعو «ديكأتلاب مهتبهومو صرفلا هذه ربع ةيموجنلا ىلإ غارفلا نم اولقتنا
 دمحم .د جاتنإ نم ًالوأ هنأل 21 عراش مليف دنع فقوتأ ورتايتلا نمز نع ًاديعبو ضرعلا
 يئامنيسلا جاورلا نم ريثك عانص نم ناك هنأ مغر ةرتف ذنم (نيسلا نع بئاغلا جتنملا لدعلا

 تالاجم يف ةيرصملا انيسلا موجن يه دعب [يف تراص يتلا ةديدجلا هوجولا نم ًاددع هعفدب
 .ًاريوصتو ًاجارخإو ًاليثمت ةديدع

 هجرخمل ىلوألا ةبرجتلا هنأ امك ىلوألا ةبرجتلا يهو ةماش رمع ويرانيس 218 عراش»
 ؟مرضحم جتنم |مل اهاطعأ ةصرفب ناديدجلا جرخملاو بتاكلا لعف اذاف ءيرهوجلا ماسح

 مليفلا أدبيو ءسأق بأ ببسب ةقلغم ةايح شيعت مألا ةميتي ةاتف نع مليفلا يكحي

 صصق بتك نم رهشأ يتسيرك اثاجأل ةياور اهنيب نم ضرألا ىلع ةاقلم بتكل دهشمب
 مليف مامأ هنأ يلوألا ةظحللا ذنم ًابهأتم دهاشملا بغأي امم ليست ءامد دهشم مث «ةراثإلا

 اهدهاشت لتق ةميرج لوح رودت مليفلا ةصقف كلذ دعب دهاشمك كلذخي ملام وهو ريثم
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 امتيسلا بحب
 عاطتسا دقو «ثادحألا ةيابن عم الإ اهطويخ فشكتت الو اهترجح كابش نم ةاتفلا كلت

 عود هنأب دهاشملا نم ساسحإ وأ ةغلابم نود ةراثإلا هذه ىلع ظفاحي نأ ويرانيسلا

 سيل لتقلا ليصافت نأ دهاشملا فشتكي نوح يتحو ًافورعم نوكي داك هل ةبسنلاب لتاقلاف

 راثأ نإو هللضي م ويرائيسلا نأل حايترالاب رعشي ؛هعقوت نم وه لتاقلا نكلو اهروصت امك
 . لوضفلا هيدل

 لهسي ةلطبلاف ءاهنم لك خيرات عم بسانتت ةدوجي تايصخشلا ةماش رمع مسر
 عمطلا نكلو كنحت لجر معلاو ءًادساف سيل هنكلو حومط باش لطبلاو اهعادنخ.,

 لذخي مل كلذك يرهوجلا ماسح جرخملاو ؛ةلفغلاب هل حمسي هل ئيسلا يلاملا عضولاو

 «ةياوه سيلو فارتحا ىوتسم ىلع أليف مدق دقف ؛هب رماغ يذلا جتنملا الو ئيرانيسلا

 كيرحت حاجنب عاطتسا هنأ ةصاخ ربكأ مالفأ يف قالطنالل ةصرف هتبهوم مامأ نأ دقتعأو

 ةلوطيب اهيف نوعاطضي يتلا ىلوألا ةرملا اهنكل ةقباس ًالامعأ اومدق مهلك نابش ةعومجم

 لجرل ةبسنلاب ةصاخ نيخدتلا دهاشم يف طارفإلا هيلع ذخؤي نكلو :ةعمتجم ةدرفنم

 مايأ ذنم ةراثإلا مالفأ يف ًادج ةيديلقت يهف رطخو أطخخ دهاشملا هذهو «لطبلاو سيلوبلا

 !!ةحصلا ىلع رطخ ابنإ مث ضيبألاو دوسألا
 مليفلا لاطبأ
 ا لا يق دارا [سا - ىلوألا ةرملا تسيل هذه مناغ ريمس ايند

 .كلذ ريغ امل اولاق ول ىتح ةديئس درجم يه يدينه راوج ىلإ نكلو يدينه دمحم راوج
 نأ اهيلع نكلو جرخملا وأ جتنملا لذخت مل يهو يقيقح رابتخا يف تناك ةرملا هذه اهنكلو

 يتلا تاليدوملا ةيعون تناك امك« ءةيصخشلل ًابسانم مليفلا يف اذه ادب نإو امنزو ظحألت

 ةأرجل ةجاح يف اهنكلو ربكأ نوكت دق اهليثمتو يئانغلا ابتوص ةبهومب ايند ءاهتدترا

 .رثكأ (نيسلا عانص نم ةأرحو ربكأ ةيصخش

 ًاينويزفيلت بصتغملا ريزولا نبا ةيصخش لالخ نم ناك هميدقت نأ مغرب سكولف دمحأ
 دمحأ نأ اثإ نظلا لك سيلو نظأ يننإف «18 عراش يف لمتحم لتاق مث ,ماع يأر ةيضق يف

 يف فسوي نسحب ينركذي ام ببسل وهف ؛راودألا نم ىرخأ ةيعون ءادأ ىلع رداق سكولف
 لك ديكأتلاب مدقي مل سكولف دمحأو ةحرملا مالفألا ناك فسوي نسح مدق ام لضفأو هبابش
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 .ةريثك صرف همامأ ايند هتليمز لثم هنكل هيدل ام

 نم ودبي ايف اهتبستكا يتلا ءادألا ةغلابم نم اهصلخمي نأ جرخملا عاطتسا نادمح سيم

 .ًاركبم جايكملا هقهري الأ ىنمتأ ليمج هجو 081/ ىنويزفيلتلا يديموكلا جمانربلاب اهلمع

 ةقرافملا نمو رثكأ صرف ىلإ ةجاحب لازام هنكلو ًادج دعاو هجو فسوي نسح رمع
 ًانايحأف هيبأ رس نبالا ًائاد سيلف رمع دلاو فسوي نسحب ينركذ سكولف دمحأ هليمز نأ
 .هليمز وبأ رس ليمزلا نوكي

 ةيضق لسلسم يف صللا رود نم ًاريثك لضفأ ةباينلا ليكو رود يف يحليصم فرشأ
 .طباضلا رود يف هنم رثكأ ناسنإ هنأل ماع يأر

 .دعب تأت مل ةصرفلا اظاظ دمحم

 .راغصلا يديأ رابكلا سملي نأ ةايحلا ةمس يطيرصلا حماسو لدعلا يماس :رابكلا

 وه مدقتي نأ ىنمتأ نكلو ورتايت يف الصاف وأ ضبن سج درجم نوكي دق 18 عراش

 عراشو «راجفنالا يتأي ىتم ملعي نم مث ءايحتسا ىلع ضرع اهتيادبف .رثكأ ةرئاد ىلإ هريغو
 .ناخدلا ضعب هنم ىفتخا ول هباحصأل فرشم هنكلو اراجفنا سيل ابر

 /٠٠٠١ سرام - رجلا ةديرج
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 رينم فيرش عوجر ةطقن

 ةاسأملاو ةاهلملا لمتحت ةيموي ةتودح شيعلا فيغر ىلع هيف لوصحلا حبصأ نمز يف

 تاحفص يبفحص هب بذتجت يذلا ردقلا سفنب ريتاكيراكلا يماسر بذتجت يهف

 فيغر لجأ نم فوتولوملاب هيوشت وأ لشق مئارج نع تاياكح انل اولقنيل.ثداوحلا
 مليف نع ةباتكلل ىدصتأ نيح ًانايحأ سجاوملا ينباتتت نمزلا اذه لشم يف .شيعلا

 ىتح وأ مليف نع تناك ءاوس اهسفن ةباتكلا ىنعم نع لءاستأو ؛كانه وأ انه ضورعم

 يتلا مالحألا يه [نيِسلا تسيلأ :ةلئاستملا يسفن ىلع درأ ينتكلو شيعلا فيغر نع

 - كلذك |نيسلا تسيلأو ؟شيع ةمقل لجأ نم ريباوط نيفقاولا ءالؤه ىتح اهفنك يف شيعي
 يسفن يف رئادلا راوحلا اذه لثمو !؟اهيف نيلماعلا رشبلا نم ىرخأ فالآل شيع لكأ يه

 1 .مالفألا نع بتكأل دوعأف عوجرلا ةطقن دنع يهتني

 فيرش هتلوطبب ماق يذلا. «عوجر ةطقن) وه نآلا ضرعي مليف ثدحأ نأ ريثملا نمو

 لوأ انيسلل نامدقي ناتما هبتكو ,ناموش دمحمو ناميلس دمحمو مرك يدياهو رونو رينم
 .ديرف متاح ةيئانيسلا هبراجت لوأ ين هجرخأ [ى «دماح دومحمو دماح ميهاربإ امهو امهلامعأ

 ةوعدلا ةقاطي وهو شيفألا نع ثدحتأ نأ ىلع مليفلا نع ثيدحلا يف أدبأ نأ لبقو

 قحلاو مليفلا ةدهاشم رارقل اهنم ربعت يتلا ةباوبلا وه ىرخأ ةرابعب وأ ءمليف يأ ةدهاشم

 تاشيفأب ينركذت يهف «قالطإلا ىلع ةزفحم تسيل «عوج.ر ةطقن# مليف ةباوب وأ ةقاطب نأ
 يز هدك ةجاح ةلطبلاو لطبلا ةروص الإ لمحت الو يديألاب مسرت تناك نيح ىضم نمز
 ريغ ادب ول ىتح ديدجلا ةدهاشم يف ةبغرب ةعوفدم ينكلو «هباش ام وأ لاطبألا عارص مليف

 .شيفألا لالخ نم كلذ

 يفرط ىلع فرعتن مث «ةرايس طوقس ثداح هتيادب يف ىرن يذلا مليفلا ةيادب عمو

 هتجوز مث «قومرملا لامعألا لجر رينم فيرش هنأ مهفنو ًاهوشم هارن جوز امهو ثداحلا
 ىتح لجرلا جالع ةلحر (مهعم شيعن مث ثداحلا يف ةريبك ةباصإ بصت مل يتلا رون
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 اذه متيو ءرصم يف اههتيب ىلإ ادوعي نأ ىلإ ةيليمجت تاحارج ةدع ءارجإو اكيرمأل (هطوصو
 تقولا ضعب دعبو ةئيطب ثادحألا أدبت ىتح مليفلا ةيادب نم ةقيقد ٠١ وأ ١0 يلاوح يف

 هدهاشي يذلا مليفلا ةيعون ةظحللا هذه ىتح كردي م هنأل «لعفلاب للملاب دهاشملا رعشي

 نيجوز نع يكحت مليفلا ةصق نأ مهملا ءيقيوشت يأ ؛سنبسيس» مأ نشكأ مأ يعامتجا وهأ
 كانهو ءرخآ عم ةقالع يف هتجوز تعقو ىتح لجرلا ةنايخ ةرثك ببسب |مهتاقالع ترتوت

 اهقيشع عم ةلتاقلا يه ةجوزلا نأ انل فشكت يتلا ةياهنلا ىتح اهيف نيرئاح لظن ةميرج

 ا .سكحلا سيلو لوتقملا وه جوزلا نأو
 ؛هحاجن رصانع مهأ دقتفا هنوك يف نكلو «سنبسنما هنوك يف سيل مليفلا اذه قزأم

 نم ةروص يأب للملا اهوطي نأ -بجي ال اهديعأو - بجي ال مالفألا نم ةيعونلا هذهف

 عطتسي ملام وهو ءمسالا اذهب تيمس امل الإو ةراثإلا مالفأ ةعيبط دض كلذ نأل ءروصلا

 .هيفالت ريتنوملا ىتح وأ جرخملا وأ ويرانيسلا وبتاك

 تقولا ضعبل قفخأ ويرانيسلا نكلو ؛ًاديج ًاريثم اليف نوكت نأ لمتحت اهسفن ةصقلا
 يتأن مث ءلوألا لمعلا ةراكب نم اضعب دقتفاو ةربخلا دقتفا يذلا جرخملا هكرادتي ملام وهو

 لظي هنكلو ءًايساسأ ال ًالمكم ًارصنع نوكي مالفألا هذه يف ةداع وهو ليثمتلا رصنع ىلإ

 .يرصملا روهمججلا ىدل ةصاخ ةدهاشملل عفادلا كرحتملا يحلا رصنعلا

 لكشب نكلو فيرش ىلع ماع لوق اذه ءًاجضنو ةعارب مايألا هديزت لثمم ريئم فيرش
 ال يتلا ةيرصملا (نيسلا صخي هنكلو هدحو هصخي ال قزأم نم يناعي رينم فيرش ًاضيأ ماع
 يف يفاكلا عونتلا فرعت ال !نيس يهف «بابشلا وهو ادحاو اليج الإ لمتحت الو فرتعت
 ابلاط حلصي وه الف ريتم فيرش ليج لبقتي يذلا روهمجلا يتحو «راودألاو تاعوضوملا

 رمعلا فصتتم ةمزأ تناك نإف «زيزعلا دبع ميرك وأ اقسلل ابأ حلصي وه الو ايعماج
 رينم فيرشو ؛ةيرصملا |منيسلا يف لثمملا ةوسقب بيصت ديكأتلاب يهف «رشبلا ضعب بيصت
 ًالكشو انس مئالم رينم فيرش «عوجر ةطقن' يف .نوباصتملا سيلو نيباصملا ءالؤه دحأ

 ؟لثمت ديصرل ةفاضإك اذه يفكي له نكلو ؛ةيصخشلل

 اهريغ نود ةموسرم ةيصخش تمدق دقف مليفلا اذه نم نيديفتسملا رثكأ يه :رون

 قطنمب اهيف تكراش ةريثك ىرخأ مالفأ نم ربكأ اهل ةصرف لمحت ةحاسمبو ديج لكشب
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 .طقف ةليمج ىثنأك اهلغتسا

 يف ةمصب لمحي مل هنأل ءادألا يف ةمصب لصحي مل اهرودف رون سكع :مرك يدياه

 .ويرانيسلا

 !يشام :ناييلس دمحم

 .ةليلق هتامالع مليف يف مرتحم دوهجم :ناموش دمحم

 لمع هنكلو ءاهعانص اهنم أربتي نأ بجي ةيئانيس ةثراك الو ةمدص سيل «عوجر ةطقنا

 اذهل .ةدحاو ةيواز ىلع ةيؤرلا نورصقي نيذلا ءالؤه نم تسلو ؛هجرخمو هبتاكل لوأ

 ىلع هنكلو ءءدبلل عوجر ةطقن مهل نوكت الأ ىنمتأ ءيأتس ىرخأ صرف كانه :مهل لوقأ

 يف ضرعت يتلا مالفألا نم 5٠/ نم رشكأ نأ اوركذتي نأ ىلوألا لامعألا باحنصأ

 زوقلا ىلع اهب نوسفانتي اهباحصأل ىلوأ لامعأ يه تاقباسملا لمخ اد ملاعلا تاناجرهم

 هنأل لوألا لمعلاب اونيهتست الف اذل .رابكلا ةلواتعلا عم ىرخأ زئاوج وأ بدلا وأ ةفعسلاب

 .عوجر ةطقن هدعب أت نل ابر
 نوكأ نأ ىنمتأو «يلاقم يف ًاريثك ؛عوجر ةطقن# مليفلا مسا تمدختسا :ةريخأ ةملك

 .مسالا نم مهدصق مهفأ مل يذلا مليفلا عانص نم رثكأ همادختسا تنسحأ

 "؟ ٠8 سرام - رجفلا ةديرج
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 كامسألا ةنينج ىف
 راشيفلا لكأت نأ حصيال

 مامأ سيراب يهاقم دحأ ىلع سانلا نم ةعومجم سلج نيح نرقلا فصنو نرق ذنم

 ىرج تاراطقلا دحأ كرحت ضرعي ناكو «يئانيس مليف لوأ ةدهاشمل ةيئادب ضرع ةشاش

 ةلاح عنصت اهتيادب ذنم |نيسلا نأ يأ مهنم راطقلا بارتقا مهروصت نم ًافوخ روهمجلا

 تالاحلا نم تارشع وأ نجس وأ لمأت وأ نزح وأ حرف ةلاح مدقت امإ يهف روهمجلل

 ةفاقثو ةعيبط فالتخاب مليفلا اهيلع ككرتي يتلا ةلاحلا فلتخت دقو «ةفلتخملا ةيسفنلا

 تالاح قلخت مالفألا نأ ةدعاقلا نذإ :مليفلا ةدهاشمل لخد نيح ةيجازملا هتلاح وأ يقلتملا

 ةنينجا مليف نع ثيدحلل يلخدم وه ديدحتلاب كاذو ءرخآل صخش نم فلتخت اهنكلو
 نع يربص دنهو دكاو ورمع هتلوطبب ماقو هللا رصن يرسي هجرخأ يذلا «كامسألا

 .نازبب ريمس ريوصتو نمحر لا دبع رصانو هللا رصن يرسي ويرانيس

 كرحتت اهلوح نم ةايحلاو ويدارلا يف ةعيذمو ريدخت بيبط نع ىكحي ؛كامسألا ةنينج»

 اندتتعا امك نوتاعي ال ءالؤه لك ةبيبحو قيدصو خأو بأو مأ نم |بهب ةطيحملا تانئاكلاو
 مهللاو للملا يف نمكت مهجاناعم نكلو «ةيفطاع ىتح وأ ةيدام لكاشم نم امنيسلا يف

 نزحو مه يف يأ «ديك يف ناسنإلا انقلخخ دقلا ةزعلا بر لاق امكف ناسنإلل نيمزالملا

 .ةبوعصو

 كلمت ةعيذملاو اهب رعشي ال ةبيبح-و هنكسي ال اتيبو ةرايسو ةدايع كلمي ريدختلا بيبط
 كلذكو ةدحولا نم يناعت كلذ مغر اهنكل ءاهبحي اقيدصو ةنهمو مسا اهل ةلئاعو اهاج

 .اهتدج خيبط ةساركب اهتنبا يصوتو توم ا رظتنت يتلا مألا ودبت

 نم ًافوخ مهب رثدتت يك نيملسملل اهترامع يف ققشلا رجؤت يتلا ةيحيسملا ةديسلاو
 اكيرمأ يف اهئانبأ عم ايحت نأ عيطتست ال يهو ؛ةطلسلا نويمالسإلا اهيف ىلوتي ةمداق ةظحل
 تمص يف ةيافك تاطفاي نولماحلا عراشلا يب سانلاو .رصم يف لبقتسملا نم ةفئاخ اهنكلو

 .راظتنا ةلاح يف ًاضيأ مه
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 .ًاتوم ناك ول ىتح رييغتل راظتناو بقرت ةلاح يف كامسألا ةنينج مليف يف جذامنلا لك

 ةيرصملا انيسلا يف هاندوعت امع ًامامت ةفلتخ ةلاح مليفلا اذه يف مدقي هللا رصن يرسي
 عطمتي يتلا ةماعلا ةيوناثلا تاناجتما لثم ًامامت ةدهاشملا انيلع لهست نأ انتدوع يتلا

 ىتح طسوتملا بلاطلا ىوتبسم يف تابنإحتتبالا نأ نيدكؤم ميلعتلل نولاتتملا ءارزولا
 .اهسفن ةايحلا الإ طسوتملا نم ىندألا نطاوملا ىوتسم يف ءايشألا لك تراص

 يئانيسلا دقنلا ةريسم يف رخآ رمأل قرطتأ نأ «كامسألا ةنينجا ببسب ةرطضم يلعلو

 الو اهبحيال مالفألا ضعب نأ ًانايحأ مزجأ داكأو «روهمجلا ىلع ًايلاعتم ًانايحأ ودبي يذلا

 مامأ ةلاهجلاب نومهتُي ال ىتح ةجوه يف مارتحاب اهنع نوبتكي كلذ مغرو داقنلا اهمهفي
 بحأ ال ًالثم انأف اروهمج ةفيعضلا يسفن ربتعأ يننألو «مليفلا مهفي ال هنإ لوقي ماع روهمج ٠

 همالفأ تراصو ملاعلا يف رشتناو ايناملأ يف رهظ يئامنيس نف وهو ءامجودلا هاجتا مهفأ الو

 يتلا مالفألا نم ريشك كانهو ءاهمهفأ ال ينكلو «زئاوج دصحتو تاناجرهملا يف ضرعت

 نكلو «رمألا اذه نالعإ نم لجأ الو اهتببحأ ام ينكلو ملاعلا يف داقنلا مارتحاب تيظح

 اوسلج نيذلا نيدهاشملا نم ةعيزأ نكلو همهفأ مل ليف الو اجود سيل ؛كاسألا ةنينج#

 نم ليلق تقو دعب اوجرخ ًادج ةريبك راشيف سايكأب ضرعلا راد اولخدو يراوج ىلإ
 عاجرتسا ضرعلا راد ريدم نم اوبلظيل اوجرخ |ميرو ؛مهرمذت نيئلعم مليفلا ةيادب
 .هسفن رسفيل ةصرف مليفلا الو مهسفنأ اوطعي مل معزأ ام لع مهنأ كلذ ءمهدوقن

 تنك اذإ امأ «هدتعت ملام باعيتسا ىلع ةردقللو:لمأتلل هتدهاشمل جاتحي مليف «كامسألا ةنينج»

 .مليفلا اذه ةدهاشمب كل ةجاح الف ةعقاس ةجاحو اراشيف مالفألا يف نوري نيذلا ءالؤه نم

 يب ؛كايسألا ةنينجو ةرسيم نيحو ىضوف يه» ضرع. نيب تعمج يتلا يه ةفداصملا نأ نظأ الو
 نع ًايرهاظ ةئالثلا مالفألا فالتمنا مغر نمحرلا دبع رصان وه دحاو مسا تحتو دحاو تقو
 .ماظنلا ىلع ةروثلا دسج هنأل نيهاشل ؟ىضوف يها عم تفطاعت سانلا ءضعبلا اهضعب

 هنأل اهفاتكأ ىلع سانلا هتلمح دقف نيهاش ذيملت فسوي دلاخل (ةرسيم نيحا امأ

 (كامسألا ةنينجا» ةلاح يف اهنأ نظأ ال نكلو «ةنوحطملا تاقبطلل رهقلا ننع ثدحتي

 «ءاينغألا مومه نع ثدحتي رخآلا فرطلا ىلع هنأل ةطاسبب ردقلا سفنب فطاعتس

 .فلتخا نإو مه ةياهنلا يف ينوقدص هنكلو افرت ءاينغألا مومه يف ىرت ةماعلاو
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 امتثيسلا بحي

 لصأ نم اوتأ نيذلا اهيجرخم فالتخا ىلع ةثالثلا همالفأب نمحرلا دبع رصان ناكف

 ش .ةفاك همومهبو هتاقبط عيمجب هلك عمتجملا حّرش دق دحاو

 همليف تايصخش لعج نيح يف ةيرصملا !نيسلا يف قوبسم ريغ الكش هللا رصن يرسي راتخا
 نكلو بجعتب دهاشمك رعشت ةيادبلا يف .حرسملا ىلعانل يكحت اهنأكو ةرشابم اريماكلا ثدحت

 حاوس دهشمل لصن نأ ىلإ رثكأ كمهفت اهنأل تثدحت يتلا تايصخشلا عم ةفلأب رعشت ليلق دعب
 عتمأو ىوقأو لمجأ نم دهشم يف اهفواخمو اهموم» انل يكحت يتلا ةيحيسملا تيرجرام وأ رونأ
 اهطعت مل ةلثمم ةايح ةريسمو ةيناسنإ ةايح ةريسم صخشلت نأ حامس هيف تعاطتساو «مليفلا دهاشم

 .نينس لآوط هنم تمرح ام لك اهاطعأ اذحاو ادهشم نكل ريثكلا (نيسلا

 .فارتحالا ةياوه اهنكلو ةياوملا ةرئاد يف ًائاد بعلي دكاو ورمع

 .«كامسألا ةنينج» ةلطب اهنأل اهليج تانب لك نع زيمتب رعشت نأ اهقح نم يربص دنه
 .مالفألا تارشع نع دحاو دهشم ديزي لب ىواستت ًانايحأ رونأ حامس

 .ةيسنرف ةغلب اوثدحت ول ىتح ةيرصم نورطقي نيذلا نيهاش ذيمالتل ببحت هجو ةرمسلا مساب

 ًالامج فيضت ًانايحأ ديعاجتلا ءطقف بابشلاب صاخ لاهجلا نإ لاق نم بتار ليمج
 .بابشلا لك نم رثكأ لثمملل

 اهءامسأ فرعأ ال ىرخأ هوجوو «يلع دمحم ىولس «يواشيفلا دمحأ ؛يوارطبلا ةحنم
 ةحسم مليفلا يطعأ لاطبألل ءانثتسا ..ءانثتسا الب مهلك مليفلا يف دكأو ورمع قيدص لثم
 .فارتحالل لصت يتلا ةياوهلا

 عادبإ نم ًاردق الو ةءافك لقأ انوكي مل يقيسوملا ناورك رماتو ريوصتلا يف نازبب ريمس

 . : .نمحرلا دبع رصان ويرانيسلا بتاك وأ جرخملا

 رخآ ًادروم كلتمي ًاضيأ ديكأتلاب هنكلو (نيسلل ًاقشع كلتمي ديكأتلاب هللا رصن يرسي
 .مالفألا هذه لثم مدقي نأ عيطتسي هنإ ىتح (منيسلا ريغ قزرلل

 بلجي نل يذلا «ةرسيم نيحو ىضوف ىها دعب نمحرلا دبع رصان ةيثالث (كامسألا ةنينج

 راين شاكأ و ةرشرعلا ووك نولعي يذلا ءالرخ اما ةخيتج نو كفا ءالا تاق

 ١٠8 ٠ سرام - رحفلا ةديرج
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 اهتبيسلا بحب

 اه ٌّض اًفقاو كحضا ..ةرفش هج هه

 مالفألا نم ددعب ةئيلم ضرعلا رود دجأف دوعأل تقولا ضعب ةرهاقلا نع تبغ
 مالفألا نم ةيعون يهوأ «ةقلكتلا ةليلق مالفأ ناونع تحت جردنت يتلا ةثيدحلا ةيرصملا

 يف ءاوس موجنلا ةرئاد نع ًاديعب جرخت يتلا مالفألا يهو ةرثكي ةيملاعلا |نيسلا اهفرعت

 رارمتسال فاك لكشب حبرت ةداع مالفألا هذهو «ويرانيسلا ةباتك وأ جارخإلا وأ ليثمتلا

 مليف لثم ضرعلا ةمتاق ةزادص ىلإ لوحتتل ةأجافم يتأت مالفأ اهنمو (نيسلا يف اهعانص

 تاداريإلا زجاح رسك يذلا 4158[ 02661 8110622 «ةنيدبلا ةينانويلا يتسسورعا

 يف انيدل امأ دوويلوهل ةيسنلاب ةلاحلا يه هذه ءانيسلا موجن نم يأ هيف نكي ملو ةينويلملا
 نمز ذنم ىمست اهنإ ىتح ةئيدر ةعمس ةفلكتلا ةليلقلا مالفألا ةعمس نإف قرشلا دوويلوه
 تالاجم يف لمعي مهنم ضعبلا ناك لئاوألا اهعانص نأ ىلإ ةبسن «تالواقملا انيس

 بحاصو بتاكو جرخمو هوجولا نم ددع نيب ةعيرس ةلواقم ربتعت اهنأل وأ تالواقملا

 .يرخأ ءايشأل ةليسو (نيسلا ذخأي لام سأر

 ةرئاد يف عقت مالفأ ةعبس نم رثكأ انيطعي يذلا رضاخلا نع ملكتنو خيراتلا كرتنل مهمل

 تانب»و ؛هدك لبق انلباقتا انحإ9و ؛بماك#و «ةثونأ تاظحلا لثم ةفلكتلا ةليلق مالفأ

 «يرخأ مالفأ قيرطلا يف ميرو ««ةرفش ةقرو»و ؛سكعلاب نييشام»و ؛تالكيسوتومو
 نأ قبسملا يروصتل دحاو مارجورب يف مالفأ ” برضأ نأ يلخاد يف تررق يننأ ةقيقحلاو

 ةماع دودح يف الإ ًاقيلعت وأ ًاتقو ينم جاتحت نلو ةلهس نوكتس اهبتدهاشم مالفألا هذه

 ههآو يهتنتس فيكو ةباتكلا أدبأس فيك يلقع يف تررق ىتح يننإ لوقلا مكقدصأو
 دمحأ الإ هعانص نم فرعأ ال يذلا «ةرفش ةقرو# مليفب تأدبو مالسلاو مليفو عوضوم

 لداعم ّيدل يمهف دمحأ مسال ناك نإو ءجرخملا سيسمر ريمأو ويرانيسلا بتاك يمهف

 ال ةقياسلا ةيئانيسلا سيسمر ريمأ براجت نأ الإ ويرانيس بتاكك لوألا همليف حاجنل



 امتيسلا بحي

 «ةسامحلا مدنع لقألا ىلع وأ ةيبلسلا ىلإ برقألا رعاشملا هذبب ضرعلا راد تلخدو

 يف يدارإ ال لكشب لدتعأ ينتدجو ضرعلا ءدب نم قئاقد دعب ينإف يبجعلو نكلو
 كحضأ تأدب مث رثكأو رثكأ لدتعأ ًايدارإ ال ينتدجوو ةدودعم ىرخأ قئاقد مث يتسلج

 نيح مث موجن اهنأكو ؛نمز ذنم اهفرعأ ةشاشلا مامأ فقت يتلا هوجولا لك نأكو رعشأو
 الإ ةياهنلا يف كلمأ مل مث تاظحلل نوبيغيس مهنأل تقياضت مليفلا طسو يف لصافلا ىتأ

 ةقرو» مليف .مهفلخ فقو نم وأ ةشاشلا ىلع اوناك نيذلا ءالؤه ؛ًاعيمج ممل قفصأ نأ

 نوعقي ةأجف مث ةايح ةصق هل مهنم لك ةعماجلا يف ءاقدصأ نابش ةثالث ةايح يكحي «ةرفش

 نمز رارسأ دحأ صخت ةياكح ةميرجلا ءارو نأ نوفشتكي مث لتق ةميرجب مابتا ةلكشم يف

 دجسملا تحت دوجو هل سيل ناهيلس لكيه نأ تبثت ةطيرخو «ةرفش ةقرو ةنعارفلا
 عيبب نولبقي ال نورتهتسم مهمأ انروصت نيذلا نابشلا ءالؤهو ؛دوهيلا يعدي اك ىصقألا
 ةلوطبلا اهئاعدا مدعو اهقدصو اهتراكب يكحلا اهدقفي ةتودح «ةيدؤبي ةمظنمل ةقيثولا هذه

 الطب دجام ماشهو يمهف دمحأ هبتك يذلاو ديكأتلاب ويرانيسلا ةلوطب مليف «ةينطولا وأ
 .ليثمتلا ملاعل ةفاضإ مهلكف ثلاثلا لطبلا وكيش كلذكو «مليفلا

 تايصخشلا مسر اعاطتسا دقف ويرانيسلا ملاعل ةيوق ةفاضإ ماشهو دمحأ نأ امك

 حجن دقلو - نيينانبللا انناوخإ يأر ىلع - موضهمو لوبقم راوحو مدو مح ىلإ اهليوحتو
 لثم ةيوناثلا تايصخشلا يتحو يتوجلا ةيمسو جرف لثم لاطبألا رايتخا يف سيسمر ريمأ

 فرعأ ال فسأللو «ةعماجلا ةذاتسأ رودب تماق يتلا ةريبكلا ةلثمملاو ميهاربإ ايزث ةدجلا

 دمحأ هوجو ناك ديكأتلابو ؛هدعاسمو ةطرشلا طباض رودب ماق يذلا يلوتم دمحمو اهمسا

 يفكي ًادحاو ادهشم نأ هرود تبثي يذلا مناغ ريمس كلذكو ةيوق ةفاضإ يواشيفلا

 سدنهمو هللادبع يداش ريوصتلا ريدم ؛لمعلا فرشي ام رثكأ هفرشي دق لب مجنلا

 نم ةعومجم مهلك لدعلا مير تسيلياتسلاو هللادبع دمحأ ريتنوملاو يدجم لايك روكيدلا

 مههدابف هوبحأ ًالمع اومدق مهنأل مهل قفصأ نأ لبق مهركشأ نأ الإ كلمأ ال نابشلا

 يذلا روهمجلا ىلإ ةيئرم.ريغ ةعشأ ربع لقتنت ةيدعم ةبهوملاو بحلا (نيسلا ينو .بحلا
 .بحلا اذه لك وأ مليفلا اذه دناسي نأب ملحأ

 ىلع نولصحي نمت هعانص وأ اموجن هلاطبأ وأ اعفترم هتوص نوكي ال دق «ةرفش ةقرو»
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 امتيسلا بحب

 ةركذتلا نمث نم ًاريثك رثكأ ىلع هل كتدهاشمب لصحتس مليف ديكأتلاب هنكلو نييالملا

 نملو ؛هعانصل ًاقفصم فقت نأل هتيابن يف رطضت اهبرو «ةيرصبو ةيلقع ةعتم لع لصحتس
 هنكلو ًاباش لازام يذلا يظفح دمحم ويرانيسلا بتاك مهدعاسيو مهدناسي فقو
 دادتما هل سيل نم نأ يهو ءانتايح يف اهدقتفن ةدعاق يسري بابشلا ءالؤهل هناضتحاب

 هناضتحاب يظفح دمحم ؛مدهتن داكن ىتح روذج الب رجش انيلغأو نوذج دل ردك هنأكف

 .راغصلا نيعدبملا ءالؤطل فاصأ اك هسفنل ةماق فاضأ بهاوملا ءالؤمل

 ٠٠١8 ليربأ - رجفلا ةديرج
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 امنيسلا بحب

 مالفألا ضرع يف نامكحتت نيتللا يئانيسلا عيزوتلا يتكرش نيب فالخلا ىلع هللا ةنعل

 رمألا يف ينينعي ام ةقيقح نكلو .ديكأتلاب (نيسلا ةعانص ىلع هرثأ هل فالخ وهف «ةيئانيسلا
 ىلع مث نفرع رود نع ثحبأ لظأف اليف دهاشأ نأ. لجأ نم ينبيصت يتلا «ةخودلا» وه

 يف ضرعيس مليفلا نأ اشلاث دكأتأ نأ ىلع مث «نلعت |ى «مليفلا ضرعت اهنأ نم دكأتأ نأ

 عوبسألا اذه دهاشأ نأ يف تحجن يننأ مهملا ءانايحأ ةرم شيعلا لكأ ةخودف «ةنيعم ةلفح

 اتينوت امنيسلا عانصص هربتعي يذلا تيقوتلا اذه يف ضرعت يتلا مالفألا كلت نم نيمليف
 ءارسأ يزاوت دودح- يف الإ تاداريإب يتأتس اهنأ نونظي ال امالفأ هيف نوضرعي اذهلو ءاقورحم

 ةنومضم تسيل ةيئانيس براجت باحصأ مبنأل وأ ةديدج هوجو مهنأل ءاهعانص
 |مبر يتلا مالفألا هذه ةدهاشم ةلواحمل رثكأ ينعفدت بابسأ كلت ديدحتلابو .بقاوعلا

 .لاكشألا لكب ةيرث نوكت نأ ىنمتأ انيسل نيفلتخم الكشو ًالمأ اهتايط يف لمحت

 مكحب هل تعقدنا دقو ؛عوبسألا اذه يتدهاشم يف لوألا مليفلا ناك «بماك» مليف

 نم ةيعونلا هذبب نوعتمتسي نيذلا ءالؤه نم انأو بعر مليف هنأ ةرابعب هوردص مهنأ

 انحاورأ يف ششعي يذلا قلقلا راتوأ ىلع بعلت اهنأل ءعنصلا ةديج تناك اذ] مالفألا

 اذه مهل لوقأو مهفرعأ نمم ضعبو «ةحارب اهدعب ينرعشي ام مليفلا ضرع ةدم هكلهتستن
 باوصلا لمتحي دق يأر هنكلو ءانايحأ لبهلاو نونجلاب يننوتعني بعرلا مالفأ هاجت ليلحتلا

 جارخإو ديحو مشيه ويرانيسلا هل بتك يذلا «بماك# ةدهاشمل تلخد ينأ مهملا ءأطنخلاو

 ةداعو ةديدجلا هوجولا نم ةعومجم ةلوطيو امامت ةديدج ءامسأ يهو .داشح زيزعلادبع

 ؛مالفألا هذه لاطبأ امه جارخإلاو عوضوملاف ةريبك ءاسأل ةجاح يف تسيل بعرلا مالفأ

 ؟بعرلا مالفأ هلعفت ام يب لعفي نأ بماك عاطتسا لهف

 يف روجهم قدنف وهو ناكحملا ةبارغ هيفكت ال بعرلا قطنم نأل ؛ةطاسبب ال فسألل

 بعرلا نكلو تاكساملا هيفكت الو نيلثمملا نيب فوخملا تارظن هيفكت الو «ةيئان ةقطنم
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 امتيسلا بحي

 ةصق يكحي مليفلاف بماك يف ققحتت ملام يهو «ةعقوتملا ريغ ةأجافكا ةلاح نم عبني ءيش

 ناضماغ امهو هتجوزو لجر هكلمي روجهم قدنف ىلإ ةلحر يف اوبهذ ءاقدصأ ةعومج

 ةلاح أدبتو ؛ةرربملا ريغ مث ةيادبلا يف ةرربملا لتقلا مئارج نم ةلسلس أدبت مث «ةبسانم نود

 هتمرب رمألا نأ ةياهنلا يف فشتكن مث مليفلا يف أوسألا ءزجلا يه فسألل تادراطملا نم

 «ققحتتس امبر اهنإ انل لوقت ةياهنلا نكلو «هتباصأ ةبوبيغ يف لطبلل ةينمأ وأ املح ناك
 ادقتفم ناك مليفلا نأل رخأتم ذاقنإك تءاج اهنكلو ام دح ىلإ مليفلا تذقنأ ةياهنلا كلتو
 اديعب ةفلتخم انيس نع ثحبلا راطإ يف ةعورشم ةلواحم لظي هنكلو «هثادحنأ لاوط ام ضبنل

 نميأ مليفلا ةلوطبب تماق يقلا ةديدجلا هوجولا ةعومجم :نشكألاو ايديموكلا نع
 فطاع دمحمو هللا عنص يناهو نيدلا لامج نيمسايو لاله ميرو يناه ةريمأو يعافرلا

 مهلقأ ديكأتلاب نكلو أوسألا وأ لضفألاب مهنيب زيمأ نأ عيطتسأ ال «فيطللادبع ورمعو

 مدقألا بيبل يفطلو ةمالس ناهيج امأ «ربكألا رودلا بحاص يعلخملا دمحم وه ةبهوم

 .هضفرن نأ الو هل قفصن نأ عيطتسن ال عورشم مادختسا امهف نيجوزلا رود يف اليثمت

 ةيادب نوتكت دق اهنكلو ءبعرلا ةعانصل ةطسوتم نم لقأ ةلواحم «بماك# مليف
 امليف دهاشأ نأ تررق ينبذجي نأ عطتسي مل «بماك» نألو «رخآ مليف لجأ نم اهياحصأل
 ميرك يللين هتاشيفأ ردصتت مليف ةيلاتلا يتطحم وه «هدك لبق انلباقتا انحإ» ناكف رخآ

 سمسش نيدان ويرانيس .يريحبلا ادنارو نيساي رسآ ديدجلا هجولاو ينسح نسحو
 نيح العف اذايف ةيئايتيسلا ةحاسلا ىلع امامت ناديدج نامسا امهو ؛يعفاشلا ماشه جارخإو
 .ةهدك لبق انلباقتا انحإ» يف ةرم لوأ الباقت

 ةموسرم تايصخش مكحم ويرانيس عنصلا ديج سيياقملا لكب (ليف امدق امهنأ ةقيقحلا

 نإو ديج نم رثكأ لعفلاب ءادأو ءاريماكلا فلخ ةرم لوأل فقي جرخمل ديج ذيفنت ةيانعب

 وه ةأجافملاو ؛هل يقيقحلا رابتخالا وه اذه نأ روصتأ يذلا رسآ ديدجلا هجولا هيلع عبرت

 نع افلتخم ءادأ مدقي نأ عيطتسي لازام هنأ تابثإل ةجاحب سيل يذلا ينسح نسح

 انحإ مليف يف ديج رثكأو اذه لك «ديعب نم هبيرق وأ همع وأ نايديموكلا لطبلا وبأ ةيصخش

 ركف نم عبان قلق «هثاهتنا دعب ىتح قلق ةلاحب كرعشي مليفلا لظي نكلو ؛هدك لبق انلباقتا

 .انمالفأل ةيابخ جاوزلاب ىضري ال
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 امتئيسلا بحي

 هنإ ملينفلا اذه نع لوقي هبتك نم وأ ةفيحص يأ يف ركذأ ال فسألل اناونع تأرق دقو

 جاوز نود مهتقالع زارمتساب هلاطبأ لافتحاب يهتني ةطاسبب هنأل ؛جاوزلا ةسسؤم براحي
 ةقالع كانه تناك نإو ةلشاف تناك مليفلا يف ةديحولا جاوزلا ةقالعف «قناخ طابترا وأ

 ةأرماك تنك نإو ؛مليفلا يف ينسح نسح ةجوز يهو ةافوتم اهتلطب نأل انل دبت / ىرخأ
 ةناسنإو ةدقانك يننأ الإ «ةيوامسلا نايدألا يف ةعورشملا ةديحولا ةقالعلا وه جاوزلا نأ ىرأ

 ديكأتلاب ينكلو مهداجأ دقو مهعم فلتخأ دق «مهركف ىلع نيرخآ مكاحأ نأ ضفرأ

 |مبر ةمداق لايجأ ىلع قلقب ترعش ينكلو «يعم نوفلتخي نيذلا ءالؤه ىلع ةمّيق تسل

 انوقبس نم نأل «تاقالعلا ةحابإ لباقم يف جاوزلل ضفر نم مليفلا باحصأ هاري ام ىرت
 ريشي مليف هك لبق انلباقتا انحإ» مليف ءاهيلع نومدان مهنأ نظأ ةحابإلا هذه يف برغلا يف

 .رخآ ثيدح كلذ يفو «ةفئاخخ تنك ام كلذك نكي مل ولف ,عنصلا ديج هنأل فسألل قلقلا

 مليفو «لعف (مف يقلق ريشي نأ بجي ناك بعر مليف ءامهضعب نم ضيقنلا ىلع نأمليف
 نييسنامورلاو نيبعرملا يف رمألا هللو !!تأدم ايف هب أدهأ نأ بجي ناك يسنامور

 .عيزوتلا تاكرشو

 ٠٠٠١4 هينوي - رجفلا ةديرج

200 



0 
 ال

 خب نيج
 8 *ض1غل

3 
 ل
 ل

 يف شيعأ يننأ ليختأ ام ًانايحأف ؛مالحألا فلخي يذلا رحسلا كاذ يه اهمالفأو (نيسلا

 نكلو «لعفأس تنك ديكأتلاب ؟شيعأس تنك فيك ىرُث لءاستأو |نيسلا لبق ام رصع

 نونفل امبرو مونلا مالحأل الإ رحس اهيف نكي مل روصعلا هذه يف مهتايحو فيك لاؤسلا
 |نيسلا نع ثيدحلل ةيفسلف ةمدقم تسيل هذه .رحسلا فلتخي ثيح حرسملا لثم ىرخأ

 ؛ءايحتسا ىلع ًايلاح ناضرعي نيمليف نع ثيدحلل يقطنم لخدم اهنكلو ماع لكشب

 روهمجلا هداتعي امع ةفلتخم نيوانع تحت ناعقي امهنإف ةفلتخم ءايحتسالا بابسأ نأ مغرو
 ضرعلا تيقوت ثيح م اثلاثو .عوضوملا ثيح نم وأ موجنلاو لاطبألا ثيح نم ءاوس

 ا ا رص ل

 58 : 000 .راغصلا

 : 3 3 ىلوألا ةلاحلا

 فيرشو يواشيفلا قورافو 07 ليل هشيفأ ىلع بوتكملا ؛ةعبسلا (مسلا ناولأ»
 ليل لمعلا ذه يف ناريبكلا ناْسالاو ءيوادنه دعس هجرخمو زيزع بنيز هتبتاكو يزمر

 نكلو ءانيسلا سأر ىلع نيجّوتم نيمسا اناك نأ دعب ةرتف ذنم شيفأ اهعمجي مل قورافو
 نيب ام يولع يليل تلظ نإو «نورخآ جهو دازو ضعبلا جهو بهذو فلتخا نمزلا

  عطتسي مل قوراف نأ الإ ءانيس شيفأ ىلع ريبك ميساك ءاقبلا ىلع ةرداق رخآلاو نيحلا

 .اينيسلا رحس نع ًاليدب هليج ءانبأك نويزفيلتلاب ىفتكاو دومصلا

 «رابك دوجو ةلاح يف قلخُت نأ الإ نكمي ال يتلا ةيئانيسلا صصقلا ضعب كانه نكلو
 ناولأ ةصق -فيلأتلا ايند يف زراب باش مسا يهو - زيزع بئيز تمدق دقف اهتلق مغرو

 لاجر ةقفن ىلع شيعت يعت ةديس نع يكخت يهف امل سمحت ديكأتلابو باش جرخمل ةعبسلا |مسلا

 وه هتايح تناك نإو :ةيفوص ةلاح هلمع يف ىري ةرونت صقار لباقت دسجلا ةعتم لباقم يف

 اهيونذ لسغ ةأرملا لواحتف «ةأرملاو لجرلا ةايح عطاقتتو سندلا نم ريثك اهيف رخآلا

201 



 امتيسلا بحب

 هنكلو ءهقشعي ًانف هنيأ ميلعتبو صقرلاب اهلثم لعفي لجرلاو رحبلا هايمب ىتح اهمومهو
 نيملاحلا ءالؤه ىتح فسأللو كلذك دعي مل نمز يف ةقيقر ثادحأو ةصق «هنم هيلع فاخي

 نأل ؛ءيشلا ضعب ًابيرغ هارأ دق ببسل فاك لكشب مليفلل نوسمحتي ال دق ةيسنامورلاب
 ةقالع نع ام مليف انتل يكحي نيح ىتح ؛ةءاربلاو ةراهطلاب ةماعلا دنع ةطبترم ةيسنامورلا

 ملحي رخآلاو ابيط ائيري امهدحأ مالفألا عانص لعجي ةأرماو صل نيب وأ لجرو ةيناغ نيب

 :بح ةصق يف امك نيعئار نيفرطلا لعجي وأ الثم ةليمج ةأرما مليف يف اك «رييغتلا ىنمتيو
 ناولأ ةلاح يف نكلو ءاعمتجي نأب ملحيو نيفرطلا عم دهاشملا فطاعتيف «آب07ع 505

 ةيناسنإلا تاقالعلل ةرظنلاف أطنلا لمتحي دق ريسفت هنأ الإ .كلذك سيل رمألا ةعبسلا امسلا

 مليف نأ مهملا !انأ تنك نإ لاب امف«هب مزجي نأ ركفلا وبأ وطسرأ ىتح عيطتسي ال ءيش
 يتلا ةيسنامورلا ةناخل هي ومست نأ عيطتست يتلا ءايميكلا ضعب دقتفي ةعبسلا سلا ناولأ

 .ضعبلا يضرت دق

 يناث يف مليفلا اذهل ضرعت هنأل «ةأرجلاب زيمتي ديكأتلاب باش جرخمك يوادنه دعس
 نأ هبابشب عطتسي مل هتكلو ءطيسب يلزه وأ كحاض مليف ةلوهسل حنجي ملو ةيئانيسلا هبراجت
 دقو ؛ةحيبف هروص بلغأ رصع يف ةليمج ةروصلا نأ مغر مليفلا ىلع اعاقيإو ةيويح يفضي

 .رصن نئسحم انيروصم رابك دحأ ةءاضإو نفو ةربخب اذه يف حلست

 تناك |مبر ءادألا يف اقمعو ةدوج نمزلا اهيلع ىفضأ يتلا تالثمملا نم يولع ليل

 «ءادألا ةميقو قمعب اليلق الإ فرتعت ال ةيرصملا !نيسلا نككلو اهبابش ردص قهدقتفت
 بحب - تانبلا بح- ةعبسلا امسلا ناولأل لثم مالفأب ءاقبلا ىلع ةرداق ليلف اذه مغرو

 اهنأ دقتعأ يننأ الإ ةينويلم تاداريإب مالفألا هذه لثمب يتأت نل تناك نإو اهريغو ؟!يسلا

 ةمقل لبق هلمعب لوألا عتمتسملا وه اوقدصت ال وأ اوقّدص نانفلاف ءالوأ اهسفن اهب يضرت

 .ايئانيس لقألا ىلع كلذك ليل نأ نظأو شيعلا

 نمزلا هعم لعفي مل يذلا يواشيفلا قوراف فقي يولع ليل نم رخآلا فرطلا يلعو
 نيذللا هقمعو ءادألا جهو نم اريثك هسفن دقفأ وأ دقف دق قورافف «ليل عم لعف اك

 عتمتسي دعي مل يواشيفلا قوراف نإ ًاثإ نظلا لك سيلو نظأو «نيلثمملاب نمزلا امهلعفي
 هل دهاشملا دقفي امم ةعتملل دقاف وهف ءاقبلا لجأ نم كلذ لعفي هنكلو «ليثمتلا وأ ءادألاب
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 امتيسلا بحبي

 .ةعتملا كلت سفن

 لقمع ريق هووقلا اذه نما عوز كالا زاورألا قادلضنا تاشةجز يدمر فيك

 .ءانغسا نود راودألا لكل هلهؤت ال هتافصاوم

 ةيناثلا ةلاحلا

 ترعشف «ةراشب,يريخ جارخإ هشيفأ ىلع بوتكمو ةدغر ةلوطب مليفل نالعإب تئجوف
 يتنهم يهو «ةيئانزيسلا ةينفلا رابخألا ةلصوب تدقف ابر وأ رظنلا تأطخأ امبر يننأب
 العف كانه نأ نم دكأتأل موعزملا مليفلا مسا وهو ؛رمقلا ىلإ ةلحر# ىلإ ةعرسم تبهذف

 وهو ضرعلا راد يف ةراشب يريخ تلباق يبجعلو احيحص رمألا تدجوف «ضرعي الليف
 ةبرجت ٍيناث وه اذه نأ ةياكحلاف «مليفلا ضرع نم يبجعك اما ابجعتم يلثم مليفلا دهاشب

 ناخ دمحم مق نأ دعب ؛؟ ٠٠7 ماع ةراشب يريخ هجرخأ ةيرصملا (نيسلا خيرات يف لاتيجيد

 هجتنأ يذلا مليفلا نم يريخ يهتنا نأ دعبو «يتفيلك» مليف لالخ نم ىلوألا ةبرجتلا
 ةيريهامج ناغأو دهاشم ةفاضإ يف جتنملا ةبغر لوح تافالخلا |مهنيب تبد زياف فصاو

 جرخملا نكلو ءضرعلا رود يف هضرعيو «يللم 0 ىلإ هلوحي نأ عيطتسي ىتح مليفلل
 درجم لالخ نم هل ةيريهامج ءافضإ ليحتسملا نم ةصاخ ةبرجت مليفلا نأ فرعي هنأل ضفر

 مامتهالا دقفي يريخ لعج تقولا كلذ يف ئجافملا زياف فصاو ضرم نكلو ؛ةينغأ

 سمح دعب مليفلا نالعإ دجوف اموي احص نأ ىلإ ةبرجتلا يسنو «مليفلاب يلاتلابو فالخلاب
 هنأ يسن نأ دعب ةيرصملا (نيسلا خيرات يف يناثلا مليفلا دهاشيل ابجعغتم ٍلْثم رضحف «تاونس

 .اهعناص

 اوناك مهنأ ادي دقو ؛ةيرجتلا هذه لاطبأ مه يردحبلا ادنارو يناسملتلا قراطو ةدغر

 ءفدلا اهيق ةيرسألا تاقالعلا تدقف نمز يف ةرسأ ةقالع ةياكح ءاهيف لمعلاب نيعتمتسم

 نمز ىلإ اهدعب يريخ انذخأيو «تنرتنإلا ربع ةقالع وأ كنبلا يف باسح درجم تراصو
 مليف ءرمقلا لثم ىرخأ نكامأو ىرخأ بكاوك ىلع هيف سانلا ضعب ايحيس ليختم مداق

 لوقي وهو ةراشب يريخ يلثم عمست نيح ةصاخ همرتحتس كنكلو هبحت نأ ةرورضلاب سيل
 مالفأ لالخ نم همالحأ مدقيو شيعي نأ عيطتسي يكل ويديف تالسلسم جرخُي هنإ
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 ةراشب يريخخو ةعباسلا ناولأ يف يولع ىليل ةلاح لثامت مليفلا اذه يف ةدغر ةلاحو

 مالفألاب باحسلا قوف قالطنالاب نوملحي مهف «نينانفلا نم نيرخآو يوادنه دعسو

 انعطتسا ءاوسو «بيخت دق ىرخأ ًانايحأو مهمالحأ بيصت دق ًانايحأو نيملاح نوقلطنيف

 مرتحن نأ لقألا ىلع الإ انيلع سيلف عقاولا يف مهعم فالتخالاو مالحألا مهتكراشم

 .مهلف رابكلا مالحأ ؛نيرخآلا مالحأ

 ٠٠٠١4 هينوي - رجفلا ةديرج



 امتيسلا بحب

 نطولا هيرابك

 فسوي يماس برطملا تاينغأ ضعبب أدبي ةعاذإلاو نويزفيلتلا يف تانالعإلا دحأ

 ىلع تانرلا لمحو انيبن رصنتل اذك مقر مث ٠4٠٠ ب لصتا عيذملا توص لوقي مث ؛نيرخآو
 اي :هلئاق خب رصأ دابكأو نايلغلا ىتح ينريثي تارشعلا نم هريغك نالعإلا اذه «كنوفيلت

 يف ريسأ مث ولم يري نيالع نكتار نر لا ين هع رمت لوق كال مارح لجو
 اهيلع ابوتكم تارايسلا فالآ دجأو اياوزلا فالآو ةناثم فلألا تاث ةرهاقلا عراوش
 يدفت ملف ةرايسلا بحاص اي تنأ نيأو :لءاستأف ؛هللا لوسر اي يمأو يبأ كادف»

 تاملكلا نم ًاريشك دجت تانرلاو عراوشلا يف كو ؟كسفنب سيلو كمأو كيبأب لوسرلا
 ىلإ دجتس نيفظوملا تارشع هب كلذ ريغ وأ يموكح بتكم يأل بهذت نأ لواح «كلذك

 بوكرلاو رفسلا ءاعدب ةوسكم طئاوحلاو ةظعو ةمكح هيف ًايوبن اثيدح مهنم لك بناج
 راظتنا يف مهبتاكم جاردأ نيحتاف رشبلا ءالؤه سفن ًاضيأ دجتس كنكلو سبلملاو ماعطلاو

 ةيواز يف ةوشرلا دعبو لبق ةالصلل كنونذأتسي نيذلا ًاضيأ مهو ؛كتحلصم ءابنإل ةوشر

 .ةيموكحلا حلاصملا تاقرط يف ةالصلل ًاناكم اهوذختا ةريغص

 جاجعحلاو نيرمتعملل ةردصملا ةيمالسإلا لودلا رثكأ اهنأ تاءاصحإلا تتبثأ رصم يفو

 بيرغلا نمو ةضيرفلا هذه يف ًاقافنإ بوعشلا رثكأ مه نييرصملا نأو «مارحلا هللا تيب ىلإ
 رصم يف «ةقطنملا يف ىلعألا يه رصم يف داسفلا ةبسن نإ لوقت تاءاصحإلا هذه سفن نأ

 نولطتيو ةبجحملل ةةقيبض ةزولب يأ» يداب دجوي ةيمالسإلا دالبلا نم اهريغ نوم ًاضيأ
 يأ اينارفوزيشلاو بكرلل داسفلاو عيمجلل نيدلا رصم يف «ةبجحملل لدتم طسوب زنيج

 ماحرأ يف ةنجألا باصأ هنإ ىتح «ءاوهلا تائيزج يف ةلوهسب لّقتني سوريف ماصفلا

 ةئادحأ رودت يذلا «هيرابك» مليف ةدهاشمب ًادج عتمتستس تنأ رصم يفف اذهو «مبتاهمأ

 ةمهم يف ةيمالسإلا تاعابجلا نم باش هل يتأي ههرابك نع يكمي وهو ةدحاو ةليل يف

 نوسراجلا نمش كرععف ةيديفرك ةزوضب هعيوم رش كلر نوفل هَل ةيراحتنا
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 ضعب حلصي راوحلا نأ فشتكا هنأل ةيلمعلا ءاغلإ ىنمتيف ةليذرلا لاع كرتب هعنقي يذلا

 ىلع انفرعت نوكن نأ دعب هيف نمب ناكملا رجفنيف ةيلمعلا متيل هليمز يتأي نكلو «رشبلا
 لاوط ةحبسملاب كسميو داسفلا الو رمخلا ىطاعتي ال يذلا هيرابكلا بحاص لثم جذامن
 ىفختتو ةراعدلاب لمعت يتلا ةاتفلاو هاهلم يف لمعت ةرهاع لاومأ لحتسي هنكلو «تقولا

 يدؤيو ةيجيلخلا ةأرملا لاومأ ىلع شيعي يذلا برطملاو ءاهنكست ىتلا ةقطنملا يف باجحلاب

 لاطبأ نم ًالطب ناك يذلا دراج يدوبلاو :ةراغ عي رخأ اذحأ لدضحالو ةطباه يناغأ

 ضرعتت يتلا ةاتفلاو «ةنهملا هذه الإ دجي ملف هتكرت ةلودلا نكلو هتوص دقفو برحلا

 .نيرخآو هيرابكلا ىلإ برهتف باصتغاب هجاوتف عراشلل برهتف اهمأ جوز نم شرحتلل
 يف ًادوجوم ويرانيسلل ًابتاك هللادبع دمحأو ًاجتنم ىكبسلا هبحي ام لك دجت «هيرابكا يف

 ةيوتعو اذه لك نكلو «تاكيلخ ءاسبقو كيتابع ديقإ]و فلم ءاقغو نفت كوع ملاقلا
 هيرابك يف اهثادحأ رودت ةطاسبب ةصقلا نأل يمتح دوجو لب عورشم دوجو ةرم لوأل

 ةصاخلاو ةماعلا ثادحألا ريفضت ىلع ةردقبو ةعاربب هللادبع دمحأ همسري نأ عاطتسا

 حماسل ةلوطبلا يتأت مث مليفلا اذه ين لوأ ًالطب ناك ويرانيسلا نإ لوقن نأ انيلع قحف

 تابث مغر ةايحلاب ةضبان ةروص ىلإ اذه لك لوحي نأ عاطتسا يذلا جرخملا زيزعلادبع
 كرتت الو اهءارو ثهلت ةقحالتم ةعيرس ثادحألاف ؛مليفلا ثادحأ هيف رودت يذلا ناكملا

 ؛ةمحقم تأت ملو ءاكذلا ةديدش اهعضوم يف تناك ةيديموكلا فقاوملا ىتح :ةباترلل ةصرف

 ؛ةجرد ىصقأل هيلثمت رايتخا يف حجن لكشلا ربع ويرانيسلل هميدقت يف جرخملا حجن امك
 .ةلايثلا ىتح تايصخشلا اوشيعي نأ اوعاطتسا ءانثتسا نود نولثمملاف

 دبع حالص «ةايحلاب ةضبان ةئفاد تجرخف هتيصخش بحأ مهنم ًالك نأ دكؤملا نمف
 «عنتمملا لهسلا ليثمتلا باهولادبع يحتف ربك ىلع ظحلا هملاحي يذلا ءادألا ذاتسأ هللا
 يف رابك رخاف ةلاهو ريدب دمحأ ..ًاريخأ مناغ ريمس ايند ؛عئار داح لاحتنا يواصلا دلاخ

 لشمي هارأ املك دراودإ «ةمظع يفطل دمحمو فرش دمحم «يناودكلا دجام ؛ءادألاو ماقملا

 رذتعاف ةصاخ ايديموكلا لثمي الأ هيلع بجي هنإ ةلئاق هنع اهيف تبتك ةرم لوأ ركذتأ نآلا

 يف عست ال ةحاسملاو ىلوألا ةلالطإلا اهنأكو دارم اناموج «ناولألا لك ءادأ ىلع رداق هنأل

 «يجيلخلا لجرلا رود ىدأ يذلا لشمملا ىتح مليفلا يف رهظ هجو لكب ةداشإلاب ةقيقحلا
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 امتيسلا بحب

 3 00 .قاب هنكلو ريغص رود يف باسك يم ديكأتلابو

 يف:تلصو ليفقو جارخإوجاعثومو ريوصتو ويراتيس نيب مغانت ةلاح ؛هيرابك» مليف

 يف هيرابكلا داور جربخو ةيياهتلا تفلتخا ول ىنتأ تنك مكلو ؛راجفنالا ةظحل ىلإ اهتورذ

 نكلو ءرشتنم سوريفلاو ةئيقاب لاح ا نأ انل دكؤتل بعشلا ةقب عم اوباذو ركابلا حابصلا

 وأ بئاتلا الإ اهنم جرخي الو ةليذرلا تولندت ًايقالخأ ًاماتخ همليف متخي نأ رثآ بتاكلا

 لبق نكلو ًامامت ؟هيزلابك» هبشت ةسورحملا عراوش نأ ةقيقحلا نكل ءتيملا دسجلا وأ قاعملا

 ةرداق أل ةظوظحم يبنأ دقتعأ مليفب عتمتس سأ نيحف ًادج |منيسلا بحأ ينألو ءرجفني نأ

 هللادبع دمخأ تمجاه ام ًاريثك ينألو ؛هنعةباتكلا راظتنا نود ةرشابم هعانص ركش ىلع

 تنك نإ :هلأسأو هركشأ نأ همليفب ىعاتمتسا دعب ىلع هقح نم نأ تيأرف ويرانيسلا بتاك

 ؟لببق نم ةئيس ًامالفأ تمدق ملف هيرابك» يف تلعف يك ةباتكلا ىلع ةردقلاو ةبهوملا كلم
 ريغ ًامالفأ لبقتسي ًاديج ًاروهمج تدجو نيحف يتبهوم زربأ نأل:ينعفد روهمجلا# :لاقف
 ؛هيحأ ًامليف مدقأو يتبهوم ركذتأ نأ تررق ءاهحاجن ىلع دعاسيو بحر ردصب ةيديلقت
 تافصاوم ممل تناك موجنل مالفأ اهلك هيرابك لبق ًاليف ١7 تمدق هللادبع دمحأ فاضأو

 ديدي نفت دبا ريو نكار ءاحاكلا تاق ولع تيب وجسلا تاكو تاباو

 هللادبع حالص لشم «مليف ليشي# نأ عيطتسيو هلبقتي دب روهمجلاو اهبعاتمو ةيموجنتلا نع

 هيف ناك ؛يمالحأ مهب مدُقأ نأ تحطتسا ؛مهريغو باهولادبع يحتفو يواصلا دلاخو
 موجنلا طوغض ناشلع رداق شئنك ام هدك لبق ههه مليفلا يف اجدجوو ينم ةبيات ةجاح

 دجأو يتبهوم ضرفأ نأ تعطتسا نيح نآلا نكل تيبلا يف دعقاح تنك الإو نيجتنملاو

 .هبحأ اليف تمدق ًاروهمج

 جايتحالاو ةصرفلا بلط ةماود يف هوتت يتلا بهاوملا تارشعل جذومن هللادبع دمحأ

 مدق نأ دعب اندع داع نإ نكلو هئتبن نأ انيلعف ًاليمج أليف مدقيو زواجتي نأ عاطتسا هنكلو

 .ًاليوط هتبهوم اوردهأ نيذلا نيجتنملاو موجنلاو عمتجملا يرعي اليف

 ٠١١4 هينوي - رجفلا ةديرج 1
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 اميسلاراشفو صقرمو نسح ع

 انه لواحأسو ..يرظن ةهجوب عنتقي مل هنأ نظأ يذلا قيدصلا عم شاقنلا ىهتنا

 .راوخلا لامكتسا

 نيملسملا نيب يفئاطلا فالخلا وه موي دعب ًاموي ةسارش دادزي ناقتحا نآلا رصم يف

 ءانبأ نيب ًاباهتلا دجن ًانايحأو ..رجفنتو بهتلتو نخست صبرتلا نم ةلاح ..نييحيسملاو
 يمالسإ - يمالسإ رخآو ءيحيسم - يحيسم فالخ كانه راص ىتح ةدحاولا ةفئاطلا

 ؟ةكئاشلا ةيضقلا هذه هاجت «صقرمو نسحا» لعف اذاف

 يطاعم فسوي ويرانيس نع فيرشلا رمعو مامإ لداع مالفأ رخآ «صقرصو نسحل
 ةيصخش يف ركتلا ىلإًاسق عفدي يذلا يحيسملا فرطتلل ةروص انل مدقي مامإ يمار جارخإو
 انل روصي مث ءيحيسم ةيصخش يف ركتتلا ىلإ السم ًاخيش عفدي يمالسإلا فرطتلاو ؛ملسم
 يحيسملا هنوبز نم غئاصلا يرتشي نأك يرخألا دض ةنايد لك ىدل فرطتلا رهاظم نم ًاليلق

 ةقالع روصي نيح وأ «لقأ رعسب هبهذ ملسملا نم يرتشي ةظحللا سفن يفو عفترم رعسب بهذلا
 اذهال :ةلئاق ةملسملا ةييبحلا خرصتف سكعلاو ملسم باشو ةيحيسم ةاتف نيب عمجت يتلا بحلا
 مهسئانك يف ةسواسقلاو ةنتفلا ران نولعشي ربانملا قوف نم خياشملا انل روصي ًاريخأ مث .مارح
 «مليفلا لاطبأ» ةملسملاو ةيحيسملا ناتلئاعلا نيب «فينع لانق يف نافرطلا جرخي ىتح اهنوكزي

 .مليفلا يهتتيو فنعلل نوضرعتي مهو مهيديأب امهدارفأ كسمي

 ىرحألاب وأ ةيضقلا هذه هاجت «صقرمو نسح2# لعف اذام هتحرط يذلا يلاؤسل ةدوع
 وأ اههلعف ءاج فسألل ؟اهب مامإ يمار جرخملاو ويرانيسلا بتاك يطاعم فسوي لعف اذام

 نع مليف نم ًابولطم نكي مل ..ريطخ دج اهيف رازهلا ةيضق لوح ًايحطسو ًاطبحم |مهمليف
 هفسي نأ ًاضيأ هنم ًابولطم سيل نكلو امنيسلا رود سيل اذهف ًالح امل دجي نأ ةيفئاطلا ةئتفلا
 .ةسواسقو خياشم ةعومجم فرطت جاتن ةيفئاطلا ةنتفلا نأكو رمألا

 وأ هرصاحت نأ نم ًالدب هديزت دق فسألل اهنظأ فرطت رهاظمل ضرع «صقرمو نسحا
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 امئييسلا بحب -

 يتدارإ نع ًايغرو ..باشلا جرخملا اى ًامامت اذه نع لوئسم يطاعم فسويو ..هلاح ىلع هيقبت

 عم مامإ لداعو «دماح ديحو عم مامإ لداع نيب ةنراقم ةلاح يف تنك مليفلل يتدهاشم لاوطو

 انعفديو انيكبيو انكح ضي نأ عيطتسي ةايح ئلتم لوألاف «ريبك قرفلا نأ قحملاو يطاعم فسوي

 نود ًايلزهو ةيدج نود ًاداج ودبي يناثلا نكلو ..انتويبل دوعن نأ دعب ىتح لمأتلاو ريكفتلل

 .ركفن نأل ةجاحب اننأ رعشن ال مليفلا دعب ضرعلا رود نم جرخن نيحو ءكحض
 .ةلاسر ال نأ ينعدت يتلا مالفألا غاصت اذكه سيل

 "لاصفتا دهشمتق الإ | مهللا ةغل وأ ًادرفت هل حمل م مليفلا اذه يف جرح مامإ يمار

 .ةدحاو ةدضنم اههعمجت تناك نأ دعب ةدضنم ىلع ةفرغ يف امهنم لك نيتلئاعلا

 نإف امههيلقعو [هفطاوع نع ربعيو جرخملاو بتاكلا ناسلب قطني |منيسلا يف لثمملا
 ةيويح دقتفا دقف مامإ لداع ةلاح يف ثدح امو ؛هؤادأ صقن اصقن نإو لثمملا داجأ اداجأ

 ءادأ نإف ةلاخلا سفنل ضرعتي نأ بجي ناك لثممك فيرشلا رمع نأ مغرو ةركفلاو لقعلا

 .زيمتم مجنك هيفكي ًايحيسم ناك يناحيرلا بيجن نأب هتفرعم دهشم
 فسويو ىفطصم نسحو فوعوبأ تزعو يجبروشلا ءانهو ةيلبل لثم رابكلا نولثمملا

 .لضفألا ةبلبل تناك نإو «مليفلا مهرثي مل نإو مهدوجوب مليفلا اورثأ نيرخآو دواد

 اذه اهيطعي امبر حوبص هجو ةيناثلاو ديجم لوألا يريشو دراودإ يف لثمتملا مليفلا بابش
 مليفلا اذه يف ًالطب دعي هنأل مليفلا بابش عم مامإلا دمحم عمجأ مل ..يرخأ راودأل ةصرف رودلا

 بولطملا لاعفنالا نم ريثك ىلإ دقتفي دمحم هجو نإ قحلاو رابكلا لكو مامإ لداع راوج ىلإ '
 نأ ررق دق مامإلا دمحم ناك نإف ؛لشمت يأل ًامومع بولطملا لاعفنالاو اهادأ يتلا ةيصخشلل
 .بويعلا نم ًاضعب حلصت دقف ءادألا ميلعت سشرول هجوتي نأ هيلع ًافرتحم ًالثمم حبصي

 ىقيسوم اهنكلو ويرانيسلا يف دسف ام حلصت نأ تلواح نمحرلادبع رساي ىقيسوم
 .مالكلا هنع زجع ام ضّوعت نأل_ينكت ال ةيحوم

 ءامسأو فلكم جاتتإو ميخف مالكب رصم يف ةيفئاطلا نع ثدحت «نصقرمو نسح» مليف
 .فوجأ هنأ هيف ريكفتلا لواحت نأ دعي فشتكت مخفق مالك نم مك نكلو «رابك موجن

 .؟ءيشب يهتني ال ريبك سيك ..اميسلا راشفا لثم هنأ فشتكت

 ٠٠١/8 ويلوي - رجفلا ةديرج
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 يملح دمحأ فسأ لبقيروهمجلا

 مهريهامج عاتمإ ىلإ نوفدهي مالفألا عانصف «فده مليف لكل امك فده لف لكل

 ينفلا لمعلا نم ةققحتملا ةعتملا هفده روهمجلاو ؛تاداريإلا اهمجرتت مهيدل ةناكم خيسرتو

 نانفلا نيب بوتكملا ريغ قافتالا ةغايص يهتهذه ؛ةاسأم ىتح وأ ةركف وأ ةماستبا يف -

 عم روهمجلا فده قيقحت داعتبا وأ بارتقا نيب لشفلا وأ حاجنلا حجرأتيو ؛هريهامجو
 ًاكحض اهبر كحضلا همالفأ ةدهاشم نم هفده ديكأتلاب يملح دمحأ روهمج ؛نانفلا فده
 همجن ةدهاشم دنع هنأ ًاقبسم ملعي ةياهنلا يف هنكلو ؛نييديموكلا هئالمز نع ًافلتخم

 يف جاعزإلا ىلع فسآ هنأ ةدهاشملا لبق مه نلعأ دق يملح نكلو «هبلق نم كحضيس
 .مليفلا تدهاش اذإ الإ هانعم فرعت ال ناونع

 نأ يملح دمحأ ررق مليفلل ًاجرخم يعرم دلاخو ويرانيسلل ًابتاك رمق تجبب نميأ عمف
 امبر اذهل هنم هروهمج اهداتعا يتلا نع ةرياغم ةقطنم يف لخديو همالفأو هئادأ نم ريغي

 هروهمجل رذتعي نأ يملح ىلع ًالعف له نكلو «جاعزإلا ىلع فسآ» همليف مسا راتخا

 بهاومب هروهمج ئجافي نأ لثمملا قح نم نأ نظأ ؟فلتخم رمألا نأ مأ ًاكحض هلذخ هنأل
 نع ثحبيل ةداتعم ريغ قطانم يف بعلي نأ نانفلا قح نم كلذكو «هيدل ةنماك تاردقو

 لااؤسلا.يتأي انهو هفده يف قح هل يملح دمحأف نذإ ؛ميسقتلا ةيطمن نع ًاديعب ليوط رمع
 انأ ؟ةباصإلا تباخ مأ هفده قيقحت «جاعزإلا ىلع فسآل ب يملح دمحأ عاطتسا له يلاتلا

 رعشي هنكلو هذيفنت ديري عورشم هيدل يرقبع باش نع يكحي مليفلاف «لعف دق هنأ مزجأ
 يف فشتكن نأ ىلإ ؛لاحلا هوكشي سيئرلل تاباطخ لاسرإ ىلإ أجليف هعمتجم يف داهطضالاب
 متي يذلا لطبلا ىدل ةضيرم تالايخ الإ يه ام هانيأر ام اريثك نأ ريخألا مليفلا ثلث
 تلازام لطبلا تالايخ نأ ريخألا دهشملا يف فشتكن اننكلو ؛هتايح ميقتستل هجالع

 .شيعي هنكلو ةرمتسم

 مليفلا ويرانيس «ةركفلل لقألا ىلع صيخلت هنكلو مليفلا ةينبب لالخإلا ديدش صيخلت
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 «ءارعشلا ةمكح نم ريثك ًاضيأ هيفو «هبتاك رمق تجبب نميأ رعش ةفارط هيفو يكذو مكحم
 نإو اماردوكياس اهيلع قلطي يتلا لمعلا ةعيبط مهفتي نأ هجرخم يعرم دلاخ عاطتسا دقو

 للملا ضعب نوكي امبرو «هذقني جاتنوم ىلإ جاتحا |مبر يذلا للملا تاظحللا ضعب يف هباش
 فسآ يف يملح «تأي مل هنكلو كحضلا نم ينأي ًائيش رظنتي دهاشم ساسحإ نم ىتأ دق
 ًاجرهم تسلو لاوحألا نسحأ يف طقف ًاكحضم تسل انأ نايلملا مفلاب لوقي جاعزإلا ىلع

 لالدو ةديمح دومح1 يملح دمحأ عم ًاكرتشم ديكأتلابو  يعرم دلاخ رايتخا ءاهثوسأ يف

 اندتعا يذلا ةديمح نأ بيرغلاو ءًادج قفومو يديلقت ريغ مألاو بألا راودأ يف زيزعلادبع

 مكو .ثادحألا ئد ةفيفخ ةمسنك أدبف «يملح عم راودألا لدابت دق ًاداج ًالثم هيلع
 «لطبلا ىدمل مهو درجم تناك ةديمح يف ةلثمت ةماستبالا نأ دهاشملا فشتكي نيح ًائيزح ناك

 درجمل ايديموكلا مجن اهيلإ أجلي يتلا ةاتفلا كلت تسيل ديكأتلاب مليفلا اذه يف يبلش ةنم

 ةنم تحجن دقو يسيئر لكشب ةموسرم ةيصخش اهنكلو «مليفلا يف ىثنأ كانه نوكت نأ

 .اهئادأ يف حوبصلا هجولا

 نم ريثك ظفحي ال امبرو ًالطب سيل وهف ضرألا حلم مهيلع قلطن نم ةيعون نم لثم وه
 ىلع تنك يننأ دكؤيل مليفلا اذه يف هرود ءاج مث هتيادب ذنم هتيبحأ ينكلو همسا روهمجلا

 نأ مليفلا يف طقف نيدهشم يف عاطتسا يذلا فرش دمحم وهو ءادألا عئار وهف باوص

 وهو كحاض نجشب هرود ىدأ هنأل نكلو ةيكاب ابنأل سيل ةزئاج قحتست ةمالع كرتي

 .  .ءادألا عاونأ بعصأ

 رظنتيو ًاكحاض أدبيف كحضلا فدهب روهمجلا هلخدي مليف «جاعزإلا ىلع فسآ»
 ةياهنلا يتأت نأ ىلإ هفدخل لصي هلعل رمتسي هنكلو طابحإلا ضعب هبيصيف دجي الف ديزملا
 هضفري دقو ديدجلا دقعلاب ضعبلا لبقي دقو «ريغت يملح دمحأ عم هدقاعت نأ فشتكيف
 .يملح هيلع انلضفو هانضفر وأ هانلبق مرتحم عورشم دقاعت ةياهنلا يف هنكلو ضعبلا

 ٠١١/8 ويلوي - رجفلا ةديرج 1
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 امتيسلا بحب

 كحاض نوتراك ..روبد شتإ

 يف ًاداريإ ىلعألا وهو يفيصلا يئانيسلا مسوملا ف دوقنعلا رمخآ وه «روبد شتإ#
 ؟دوقنعلا رخآ ةياكح يه امف «ًايلاح مالفألا

 يف وهو يكم دمحأو أ شتإ باشلا ةيصخش ىلع دمتعا ينوتراك مليف «روبد شتإت

 روهمجلا دنع ال وبق تقالف ةيقوشو رمات ؛موك تاسا يف ةيصخشلا هذه مدق جرخم لصألا
 مهنإ ىتح ةفيثكلا اهتكورابو ةيروتاكيراكلا اهحمالمب بابشلاو نسلا راغص ةصاخ
 بابشل جذومن هنكلو ةطوطفب رخآ وأ لكشي ينركذت يهو ؛تانالعإلا يف اهولغتسا

 روهمجلا بحو حاجن رمثتسي نأ يكم قح نم ديكأتلابو .نحط شورلا ةيناثلا ةيفلألا
 شئاطلا باشلا ةياكح «ةديدج تسيل ةياكح ام مدق ابب لعف اذايف ًايئانيس ةيصخشلل

 سانلا نداعم فشتكيف ةورثلا هنم عيضت نيح الإ ةيلوئسملا فرعي ال يذلا ثباعلا ينغلا

 مليف يف تناك اهرخآ تارملا تائم مويلا ىتح اهتيادب ذنم (نيسلا اهتمدق ةتودح «ةليصألا

 لثم ةيصخش نأل ةطاسبب رمألا اذه يف حداف ررض الو ءزع نبا نيدلا يلو ءالع لحارلا

 ةينوتراك ةتودح الإ لمتحت ال شتإ

 يتلا مالفألا نم ةيعونلا هذهف ؛هسفن شتإ ىلع فونملاو ليصافتلا وه شنإ يف قزأملا
 «ةريصق ةرابعو:ثهال عاقيإو دهاشملا ةعرسب مستت نأ دبال ةطاسبب رشلا ريخلا اهيف دراطي

 شتإ نيب ثيدحلا لوط يف ةزرابم اهيف ةيحرسم دهاشمو ءيطب عاقيإ شتإ مليف يف نكلو
 ديصخساا#راكيرح ءطلا انين هاقلا نيانحإ كلت اباررع دج يحبألاب

 تدب لوألا همليف يفف ؛دعس دمحم لاح وه اذه نأب مزجأ ينكلو |نيسلا ةشاش ىلع

 انلصو ىتح كلذك رمألا رمتسا مث مليفلا بويع لك مغر ةببحم ةجزاط يبمللا ةيصخش

 ' - .ةيصخشلل ةينفلا تادرفملا سفن نم للملاب سانلا رعشأ يذلا شاكشوب ىلإ
 نإو تامصب هل حملأ مل يذلا يدنجلا دمحأ وه هليج نم ديدج جرح ىلإ يكم دمحأ أجل

 «ًاجرخم شيفأ يأ ىلع همسا عضيل دوجولاب ىفتكا هنأ (نإ سيل نظلا بلغأو نظأ تنك

212 



 امتيسلا دبحب

 الإ موك تاسلا ةنعومجم سفن نم ةلوطبلا هنوكراشي نم راتخا يذلا ةدايقلا يكمل كرتو
 اهيف سيل راودأ ةميرغلا رود يف رخاف ةلاهو بألا رود يف ينسح نسح امه نيريبك نيمسا
 يف اهيمدق الإ يرن ال يتلا ةنيمسلا ةديسلا كلت لثم اودب دقف «مليفلا عانص الو اهل ةفاضإ

 مهف ؛ةأجافم دجأ الف هسفن يكمو حماسو نادجو يجنإ بابشلا امأ يريجو موت مالقأ
 نظأ الو موك تاس تايصخش يأ ةيقوشو رمات يف اهنودؤي يتلا تايصخشلا لثم امامت

 .شتإك تايصخشو مليف راطإ يف ءادألا اذه نم مهل ربكأ ةيناكمإ دوجو

 بدألا ةليلق ةخياب ةتكن حبصأ الأو رركتي الآ ىلع كحاض نوتراك مليف شتإ مليف

 ةرملا يف اننكلو ءايحتسا ىلعو لجخي ىلوألا ةرملا يف اهيلع كحضن تاكنلا يف بدألا ةلقو

 مهنم نوكي نأ ىنمتأ الد بدأ ةلق زياع هد ال هيلع لوقن ًارصم دحأ انيلع اهداعأ اذإ ةيناثلا

 .شنإ عانص

 يف دعس نم ةديدج ةخسن وه يكم دمحأ نأ ًابيرم ًاروعش رعشأ :ةريخأ ةظوحلم
 سيل دكأتلاب يكمو مالحأ ثاغضأ درجم هذه :لوقأف مونلا نم وحصأ ينكلو «هتايبلس

 .كلذك

 ٠٠١8 سطسغأ - رجفلا ةديرج
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 امئيسلا بحي

 نييالم نودب ..ةدراهنلا يز 29

 ةنراقم ًاداريإ فيعضلا يئامنيسلا مسوملا اذه نأ مغرو ؛تباش نإو باش نف !نيسلا

 اهمرتحنو اهمامأ فقوتن نأ بجي ةفلتخم ةباش براجت حمالم لمحي هنإف فيصلا مسومب

 نييالمب يتأتو نييالم ىلع لصحت موجن مالفأ تاداريإب ةنراقم اهتاداريإ تندت نإو ىتح

 .«ةشهدلا» |نيسلا ةجبب رصانع مهأل رقتفت اهنكلو

 بحاصو هجرخمو هبتاكف ةشهدملا ةباشلا (نيسلا ةرئاد يف عقي مليف «ةدراهنلا يز»

 ةفورعم هرجو ىلإ أجل ةمالس ورمع «هبراجت ىلوأ يف باش دحاو صخش وه جاتنوملا

 دقو «سكعلا وأ اهبحت دق ةصاخخ ةلاح مهب عنصو مليف ةينازيم قهرت الو فلكت ال اهنكلو
 مرتحت ديكأتلابو اهدنع فقوتت كلعبتو كشهدتس ديكأتلاب اهنكلو سكعلا وأ كبجعت

 .اهعانص

 امنيسلا يف اهدجن الق يتلا اماردوكيسلا مالفألا ةرئاد يف عقي «ةدراهنلا يز» مليف

 ةيسنرفلاب اهيلع قلطي تاظحل وأ ةظحل يف ًاعيمج انيلع رمت ةرهاظ نع يكحي وهف «ةيرصملا
 ةأجفو ًاراوح هعم ريدتو ًاناسنإ لباقت انايحأف اذه تيأر نأ قبس دقل وأ (00عُزو 70)

 ةلطب ةياكح يه هذهو «ىتم وأ نيأ فرعت نأ نود لبق نم هتشع دق فقوملا اذه نأب رعشت

 باش بح يف عقت ةأجفو «امبتايح ردكي نمدم خأ اهيدلو اهمأ عم شيعت يتلا ةمسب مليفلا
 ةبباشملا ثادحألا ىلاوتتف رخآ باش بح يف ةركلا ديعت مث اهيخأ دي ىلع توملل ضرعتي

 .جئاتنلا تفلتخا نإو

 ةركف ءًاقبسم هانفرع ول ىتح هرييغت كلمن ال موسرم ردق نع يكحي «ةدراهنلا يز»

 مادختسا داجأ دقو «ةايحو ةروصل اهلوحي نأ ةمالس ورمع مليفلا عناص عاطتسا ةيفسلف

 .جاتنوملاو ىقيسوملاو ريوصتلاب ارورمو نيلثمملا نم ةيادب هتاودأ لك

 اذل ةريثك لامعأ يف ةقورحم تسيل هيلثمم هوجو نأ هتلاسر ليصوت يف جرخملا دافأ ام رثكأ
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 مغر ىسيع ليين ءاهيلع ةديدج ةيعون يف اهسفنلو مليفلل ةفاضإ تناك ةمسب ءاهانقدص
 دمأ ءًالاح لضفأ يل ةبسنلاب ايديموكلا يف هءادأ نإف هتوص تاربن ىلع ةرطيسلل هتلواحم
 ادبف هئادأ ىلع مزاللا نم رثكأ رطيس هنأل جرخملاو وه أطخأ نكلو دهتجم هجو «يواشيفلا

 ثدحيس اذام فرعت ال اهنأ ضرتفملا نم يتلا ةيصخشلا دضو هتعيبط دض اذهو ًادماج

 ” ل

 عتمتي اك ظحلاو لقعلاب عتمت ول هنأل ًاديج هجولاو مسالا اذه اوركذت نيساي رسآ
 ةيصخش مدق رسآ «ةيرصملا (نيسلا يف ةباشلاووجولا مهأ نم ًادحاو حبصيس ةبهوملاب
 دمحأ لحارلا نإ تلق اذإ ةزواجتم نوكأ الو «ةيرصملا منيسلا يف لبق نم مدقت مل اك نمدملا

 .يكز دمحأ برلسأ زواجت رسآ نأ الإ اهمدق نم لضفأ ناك يكز

 «حورلا دقتفي ليمج لاثمت ليدوملا ةداعو ليدوم لصألا يف يهف ؛ينتشهدأ ىورأ

 اهنكلو ءرجحلا دلاخو ديبع ليبن عم «ةدياف شيفام» مليف يف ًاقبسم اهمادختسا مت اذكهو

 يف تتام نإو تيقب دقف «حورلا عوزنم دسجلا ركف زواجتت نأ تعاطتسا رودلا اذه يف

 مليفو ءابياشت نإو ىتح ةدكؤم ةقيقح هذه «حرابمإ يز» سيل «ةدراهنلا يز» .مليفلا
 ةفلتخم ةباش (منيس يف ًالمأ كانه نأ دكؤي هنإف «نييالملا ققحي مل نإو ىتح «ةدراهنلا يز»

 1 .روهمج معدل جاتحت

 ٠١٠١8 ريوتكأ - رجفلا ةديرج
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 امتكيسلا بحب

 ةمرتعم نكل ةقورسم تالبق 9

 فاخي عمتجم ,ةلاثلا ىتح اضقانتم راص عمتجم يف ريثم هناونع مليف ؛ةقورسم تالبقا

 ناونع ادب امير اذمل ءدسجلا ليصافتو نبنوطب ىلع فاخي نأ لبق هثاسن رعشو سأر نم

 ام تالبق لعفلاب هيف دجوو مليفلا دهاش ول لاب اف ؛هتدهاشم لبق ىتح اضوفرم مليفلا
 .ضعبلا دنع لقألا ىلع مليفلا لوح ءارآلا راثأ يذلا وه اذه امبر ءاليلق رثكأ وه

 دبع .د هتصق بتك ةقورسم تالبق «مليفلا لوأ نم وأ رطسلا لوأ نم أدبأ ينعدو

 يل ةبسنلاب ودبت ةفيلوت حلاص دمحأ وه باش جرخمو تسيرانيس عم ؛حابصم يداها

 نم جذامن ةعبرأ ةصق ايكحيل اعمتجا باش نانفو نسلا ريبك بيبط ةبيرغ نيرخآلو

 «ةايحلا وأ لمألا ىلإ مهجورخ ًاريخأ مث .مهتلاطبو مهطابحإو مهبح صصقو بابشلا
 ةذمالتلا انحإ نم ةيادب ةريثك مالفأل ارركتم اجذومن لازتخالا اذه يف مليفلا ودبي دقو

 عاطتسا ليصافتلاو «ليصافتلاب مالفألا يف ةربعلا نكلو ؛يرمخألا مالفألا تارشعل

 سيسمر .د لثم ريوصت ريدم ةربخ ىلإ ادنتسم ةراهمب اهيكحي نأ رجحلا دلاخ جرخملا
 فسوي حرفو يمزع دمحأ لثم اهانقدص ةباش هوجو مث ينسح رانم جاتنومو ءقوزرم
 نانح لشم ةريبك ىرخأ هوجوو رهام نيمرنو ةميعط ءاعدو ميرك دمحمو يريحبلا ادنرو

 .ميلس رهامو ىلع دمحم ىولسو فسوي

 زواجت ريثم مليف هنأ ًاقبسم ىأرو قطنمب هلخد ول ةقورسم تالبق مليفل دهاشملاو

 يتلا لؤافتلا ةلاحو مليفلا قدصو ةدوجب هعاتمتسا ديكأتلاب لقيس اهبر ؛ءارمحلا طوطخلا

 ةظحل لك رركتت ةياكح هيف ىريس ديكأتلابف قبسم يأر نود دهاش اذإ امأ ؛ةياهنلا اهريثت
 نكلو لبقتسمو تيبو ةفيظوب نوملحيو مهيديأ كباشتت بابش ءرصم لين ئطاش ىلع
 ..هلمكي مهنم ليلقو هطسو يف مهضعبو «قيرطلا لوأ يف مهضعب طقسيف مهمدصي عقاولا
 نآلا ىتح همدق يئانيس لمع لضفأك هتيؤر مدقي نأ مليفلا جرخم رجحلا دلاخ عاطتسا

 يف تلازام يتلا مهئيب ةديحولا امبرو نابشلا هيلثمت ةرادإ يف حجنو مالفأ ةثالث نيب نم
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 امتيسلا بحي

 يتلا ةربخلا نم ليلقل جاتحي ليمج هجو اهنكلو ؛يزوللا ارسي يه يهيجوت دهج ىلإ ةجاح
 .هتيابت رودلا اذه نكي مل نإو فلخ.يداش باشلا ناك ةيليثمتلا رصانعلا أوسأ ءاهتدقتفا

 «امنيسلا ملاع نع بيرغ مسا حلاص دمحأ عم ةصقلا بحاص «حابصم يداها دبع .د

 تاللبقلا هيف تزع نمز يف . .ًاربعم ًايقيقح انف تحئص اذا ةبيرغلا ءامسألاب ًالهأ نكلو

 هل مليق يف اهضعب ءاج ول ىتح ةعورشم اهنأل ؛ةقورسملا تالبقلا لبقن نأ انيلع ةيعرشلا

 .هتالبق سكع ىلع قورسم ريغ مليف هنكلو“تانهلا ضعب

 7٠0 ريوتكأ - رجفلا ةديرج



 امتيسلا بحي

 امنيس الو ةموكح اهيف ال ىددلبلا

 هابشأ درج لي كلذك تسيل اهنكلو ءاههبشت يرخأو ةليصأ ءايشأ كانه (ئاد ةايحلا يف

 ..مالفأ هابشأو مالفأ كانه «نينانف هابشأو نونانف كانه ءرشب هابشأو رشب كانه «ةلاصألل

 يف ضرعلا رود ضرعت ثيح «يلج حوضوب ةرهاظلا هذه نآلا انعلاطت"ضرعلا رود يفو

 ةليلق مالفأ اهرواجت ةيكيرمألا مالفألا نم ةعومجم ةيرصملا !نيسلا نم ولخي داكي مسوم
 ودبت ةيكيرمألا مالفألاف ؛هيبشلاو ءىشلا لكشو موهفمل ةحضاف ةنراقملا ودبتف ..ةيرصم

 مليف نم حضوأ الو ربكأ لثم نم كانه سيلو ؛مالفأ هابشأك ودبت انمالفأو لصألا يه

 ٍناثلا وه مليفلاف ءديكأت وأ ماهفتسا نع همسا مني ال يذلا «ةموكح اهيف يد دلبلا»

 نأ لمآ تلازام اذه مغرو احاجن قلي مل يذلا بماك مليف دعب داشح زيزعلادبع هجرخمل

 ةبتاكلا نأ امك ءرورسلل اثعبم نوكي نأ ضرتفملا نم !منيسلل ديدج جرخم مسا ةفاضإ
 وه سرجه رماتل دعاسملا لطبلاو ديدج مسا ءاضيأ مليفلا ةجتنم يهو يوارعش نيريش
 نم اريبك امك لمحي مليفلا نأ يأ ؛ةجتنملا جوز وهو وج وأ لامج همسا ديدج هجو اضيأ

 ؟يئامنيس مليفب ددجلا لعف اذارف ةفاضإ نوكت نأ ضرتفملاو ةديدجلا ءامسألا

 جرخ ىتح مهتبذع ةباقرلا نأو يمايس مليف هنأ هضرع ىتح هناونع نم ةيادب يعّدأ

 !!كلذك سيل هنكلو مالفألا هبشي |مليف الإ اومدق امف تلعف اهتيل.ايو ءرونلا ىلإ مليفلا
 ةطرشلا لاجرك اوسيل مهنكلو ةطرشلا لاجر وأ ةطرش لجر داسف نع يكحي مليفلاف

 ةلاح مامأ كسفن دجت مليفلا لاوطو ءانايحأ انتطرش داسف هبشي مهداسف ىتحالو اندنع

 دحاو نم توافتم اهعانص سفن يف فدهل عنصت مالفألا لك «دجلا هبشت اهنكلو لزهلا نم

 .ةعتملا وهف فدهلا توافتي مل نإو مالفألا هذه ةدهاشم نم فده هل روهمجلا يتحو رخآل

 ىلع همسا عضي نأ ةصرف هجرخمل ةبسنلابف فادهأ هلك مليف «ةموكح اهيف يد دلبلا»

 هتجتنم امأ !؟مليف عنصل يفكي ةمئاق يف مسالا عضو درجم له نكلو «ةرم لوأل شيفألا

 نأ اهقح نم سيل نكلو الثمت اهجوز نم لعجتو اهسولفب لمعت نأ اهقح نمف هتبتاكو
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 امتيرسلا بحي

 سرجه رمات ؛ةركذت نمث روهمجلا اهيف عفدي انيس انل مدقت اهنإ لوقتو انيلع كحضت
 مليقلا اذهو ليثمتلا ةطيرخ ىلع ددحم عضو هل سيل نآلا ىتح هنأل ةدرفنملا ةلوطبلاب ملحي

 ةدشب هركأو مليفلا يف فادهأ اهل ديكأتلاب مناغ الع ؛ةطيرخلا ىلع نم امامت هدرطب ليفك

 مناغ الع ةلاح يف َنكلو ماهتالا اذه دض ينأل ءاهتثونأل ديكأت اهفده نأ روصتأ نيح يسفن

 .اهروهظل ريربتا اذه الإ دجأ ال مليفلا اذه يف

 لكأ هلك ةياهنلا يفو ةصرف نع ثحبت هوجول ناجذومن يعلخلا دمحمو مرك يدياه
 مرك يدياه هضفرت ملف شيعلا لكأ أدبم - ريبكلا وهو - فوع وبأ تزع لبق نإف شيع
 ؟؛ةموكح اهيق يد دلبلا» مليف رصانع نم مهريغ وأ ريتنوملا وأ روصملا وأ يعلخلا دمحت وأ

 روهمجلا رنه رمألا اذه يف مولظملا ديحولا «لصي مل وأ هيلإ لصو نوكي دق فده لكلل

 .مليفلا الو ةموكحلا ال دجي ملف مليفلا ناونع ىنعم نع ثحبلا وأ ةعتملا فدهب لخد يذلا

 مليف وهو هراوج ىلإ يضرعي يكيرمأ رخآو مليفلا اذه نيب ةنراقملا ثبعلا نمو
 موقتو «رالود نويلم ١41 نآلا ىتح ةيكيرمألا قاوسألا يف دصح يذلا مليفلا «ايمامام»

 سريب هيف اهكراشي ؛ينغتو صقرت يهو نيتسلا تدعت يتلا بيرتس ليزيم هتلوطبب
 يتلا نوسنوج نيرثاكل ويرانيس نع ديرفيس ادنامأ ةرم لوأل مدقي ديدج هجوو نانسورب

 نأ يأ ةيئانيسلا اهلامعأ لْؤأ يف ديويلا ادليفيك ةجرخملا كلذكو ؛ةرم لوأ !نيسلل بتكت

 جاهتبالا ىلع كربجي مليف ايمامايف .ناتش نكلو نيمليفلا يف رخآب وأ لكشب اباشت كانه
 ءانغلا ىلع كربجيو ءايكاب تنك ول ىتُح ةذاعسلا ىلع كاجو :ًابتكم تنك ول ىتح
 اندنع امأ «ةليصأ امنيسو ةموكحو تاباختنا اكيرمأ يف .البنتث تنك ول ىتح صقرلاو

 . ةموكح اهيف دلبلا هناونع مليفو ةموكحلا هبشو تاباختنالا هبش كانهف

 .اهنيبس الو ةموكح اهيف ال ىد دلبلا نإ قحلاو
 ٠5١١4 ريمفون - رجفلا ةديرج
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 امتيسلا بحب

 مالك رخآ يكبسلا ةبيصم

 يف «ةملكلاب ماتهالاو ةءارقلا هيف تعجارت نمز يف يتنهم ىودج نع اريثك لءاستأ

 الو فحملا نوأرقيال يأ ارئاعبل لو تردتت ايداكلا ملكا نياق و سلع نص

 رجييو ةفسملا لامعألا نم ريثك نأش نم يلعيف روهمجلا امأ ءاباجيإ ىأ ابلس دقنلاب نورث
 «رابحألا لك نم هغرفتو ةيبلقلا ةتكسلاب ملقلا بيصت ةرئاد ؛ةديجلا لامعألا نم ًاريثك

 لهف ..دلبلا اذه لهأ قالخأب ومسي نف لجأ نم ةلتاقم دوعأ ينكلو اريثك وأ اليلق بئتكأ

 ىلع يليلدو حبقلل يمالستسا نلعأل ءاضيبلا ةيارلا دعب عفرأ مل ينكلو ..امبر ؟ةمهاو انأ

 1017 ينل ترا نعي كار الاعب رعر جيت لو نع حالا واب نايا كلذ

 هيلع ةدسافلا مطامطلا ءاقلإ الإ قحتسي ب الو ميلالم فلكت مليف يف ةريثك اهنكلو ةليلق

 قادت ل ىداسل ردع نا الم ارق جب ؟مالك رخآ» مليف نع بتكأ

 ةماع يرصملا عمتجملا ىلع قبطنت يتلا رهاوظلا نم ًاريشك هيف نألو ءوسلا يف درفت هنأل

 : .بسحف |نيسلا ىلع سيلو

 ا ا ل ل ا

 دلب يف نكلو !؟ةيايحلا قحتست ةعلس |(نيسلا تسيلأ .كلهتسملا ةيامح تايعمج هيراحت

 يكلهتسم ةياحب انيلاط ول نذإ يه ةيهافر ءممسم ماعطو هايمو ءاوبب سانلا هيف تومي

 : 1 .اهنيسلا

 هجوو رورعب برطم يأو ةضب ءاضيب زم يئانيسلا جاتنإلا يف يكبسلا تادرفم

 .يبنلا ىلع يلص مث لبهأ يديمرك
 يئانيسلا روهظلاب ملحت تابيلك ةمجن رطم نيلدام يه ءاضيبلا ةزملا ؛مالكلا رخآ» يف

 ريغ ًامالحأ تناك ول ىتح ملحي نأ هقح نم ناسنإ يأك ديكأتلاب ينكلو «تلعف ام اهتيلو

 برطم رورعبي مالحأك امامت .ةعورشم ريغ نم رثكأ |منيسلا يف نيلدام مالحأو :ةعورشم
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 امتيسلا بحب

 .لضفملا يكبسلا

 يف اذاتسأ هنوك فقوتأ ينكلو «يئانيس جرخمك همسا مامأ فقوتت ال دق ديرف مركأ

 ايحي هنكلو !؟مهملعيل هذيمالت مامأ لجرلا فقي فيكف ءالايجأ جرخي يذلا |نيسلا دهعم

 نفو نيدو داصتقا لهأو نييسايس نم مكف «ذاقبلل اهبحاص لهؤت يتلا ةحاجبلا نمز يف
 .نوديجملا نوقدإصلا عجارتيو ىلوألافوفصلل ْمِهعفدت ةحاجبلا نكلو نوبذاك

 بوهوم لثمم ينسح نسح ءبسحف ةينذ تسيلو ىرخأ ةيعمتجم ةرهاظ ينسح نسح
 نأ ررقف رم ام ردقب هيف دعي مل رمعلا نأ رعنشي ديكأتلاب هنكلو ظح ةميقو ليل ذاتسأو

 نييالملا فرعي مل هليج لثم ينسح نسخ «مداق وه امو تاف ام قحليل ءيش يأ لعفي
 يأ لعفيل دادعتسا ىلع حبصأف «هريغ لقع ترادأ (ى هلقع ترادأ اهأر ىتح شاع نيحف:

 اهنكلو اهنم وأ اهيف كحض ال ةيكبم ةئزحم ةرهاظ ازوجارأ هولعج ول ىتح اهلجأ نم ءيش
 ؟تالاجملا لك يف رثُك مهو مهل لمأتم نم كانه له :تازوجارألا نمز يف لءاستأ ينلعجت

 طمن ةيرصملا !نيسلا يفو ءتاعفصلا ىقلتي نأ مليفلا يف هرود باش لثممل هجو ةخيبت

 كرابت نأ نم ىذأتي الف ةصرفب ملحي ًاديدج ًاهجو نوكي ام ةداعو تاعفصلا ىقلتي لثممل

 «بورضملا سيلو براضلا وه نوكي موي هيلع أي لعل برمفلاب مليفلا لطب دي ههجو
 .اهخيرات ىدم ىلع ةيرصملا انيسلا يف نيبورضملا لك زواجت ةخيت نكلو

 فرشأ عمو ؛يعانص بطم يف يملح دمحأ عم اهانببحأ بوهوم ريغص هجو ةفرع ةنم
 نمز يف ةدوقفملا ةءاربلا لثمت مليفلا اذه يف اهنكلو ءتاتس تسو لجار يف يقابلادبع
 ةدوصقم اهبر ةراشإ هتاذ دح يف !ذهو «يعماج ذاتسأ ةنبأ رود يف ابنأ مغر عراوشلا لافطأ

 .تعاض دق ذاتسألا ةبيه نأل مليفلا عانص نم ةدوصقم ريغ وأ

 يف ءادوسلاو ءارفصلاو ءارمحلا طوطخلا لك مالك رخآ مليف زواجت :ماتخلا دهشم

 , لكو روصملاو جرخملاو جتنملا انيلع هيف جرخي يذلا ماتخلا دهشم نكلو «ةيرصملا |ئيحلا
 ينأ فرتعأو «دحأ هيف مهقبسي مل فافسإلا يف ديدج حتف وه أونغيو اوصقريل مليفلا عانص

 لماع ىلإ ترظنو ؛ةشاشلا ىلع هارأ امل ةقدصم ريغ يانيع تعمد ىتح هيف تكحض

 نم الدب تاجاصلاب هدي جرخت نأ هنم رظتنأ يراوج ىلإ ةيراطبلاب فقي يذلا !نيسلا
 .يجيت ةعاسو حورت ةعاس ةرعش يدنع انأ لصأ !!يفطل ؟نيم يل لوقيل ةيراطبلا
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 امتكيسلا بحي ٠

 ةلاقمب سيلو ةرابعي هيلإ ةراشإلا وأ حيبق مليف نع ةباتكلا مدع نأ ضعبلا ىري دق

 ءاحبق رثكأ نمزل ناونع هنكلو ي ةبسنلاب حيبق مليف درجم سيل ؛مالك رخآ» نكلو «يفكي
 ةملك هيلع قلطن بذكو «لمع ةريسم اهيلع قلطنو ةيبلس نم انتايح تادرفم لك هيفف

 وه مالك رخآ مليف ناك ول ءباوصلا نيع هيلع قلطن أطخو ءآلامج هيلع قلطن حبقو ؛قح
 .ربكأ ةبيصحلا حبصتف مالكلا لوأ هنأ ول امأ ةبيصم راصل رخآلا

 ٠١٠١/8 ريمفون - رجفلا ةديرج
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 امئيسلا بحي

 ةيورضملا ءاسنلا ةروث

 تاللطبلا وأ تانبلا مدختست رثكأ وأ نامزلا نم دقع ىدم ىلع ةيثانيسلا مالفألا بلغأ تلظ

 .ةميق وذ رود اهل سيل نكلو مألا وأ تخألا وأ ةبيبحلا يهف «لطبلل لمكملا راوسسكإلا نم عونك

 ضعب ترهظ نيح يتحو «ةدينس درجم نهنم لعجي يذلا عضولا اذه نم تائبلا تلم دقو ٠

 ملف نيمليفلا نيب قرافلا عم امام مّلك وأ تاقوألا ىلحأ لثم ةيئاسن ةلوطب تمض يتلا مالفألا
 ةيئاسن ةريثك ءامسأب شيفألا ءاج لب «مليفلا ةيلوئسم لمحتت ةلطبل دحاو مسا شيفألا يفكي نكي

 .يئاسنلا يئانيسلا رققلا نم وكشت تالطبلا تلظو ءضعبلا نهضعبل ةدناسملا نم عونك

 يمو لماك ةلبعءتاشيفألا نردصت تالطب ثالث ترهظ يئانيسلا مسوملا اذه ينو

 يرخألا نع ءامسألا هذه نم ةلاح لك فالتخا عمو «زيزعلا دبع نيمسابو نيدلا زع

 نأ الإ ءنآلا اهدصر لاجم سيل «شيفألا ردصت يف ةقباس ةبرجت امل يمو ةلبع نأ ةصاخ

 دكؤت تالطبلا تاحيرصت تأرق لب «ةوقب تانبلا ةدوعل للبت تحار مالفألا نم اريثك

 انيسب ليلهتلاو تاحيرصتلا نع اديعب نكلو ءىرخأ ةرم لطبلا ةدينس رود نلبقي نل نبنأ
 ؟عقاولا ضرأ ىلع تالطبلا تلعف اذام ءاسن اهتالطب

 ةياكح يورت ةصقلاف ءاهنع يكحن يتلا ةيئاسنلا مالفألا لوأ يدود ةدادلا نكيلو

 لكاشمب ءانبأ ةتس هيدل هجاوتل نمأ ريدم تيب يف ىبتختف ةقرس ةميرج نم برب ةصل
 اهتيوتو ةقرسلا اه لازتعاب يهتنت ةدوم ةقالع مهعم ميقت نأ عيطتست اهنكلو ؛ةديدع

 ةيبنجألا مالفألا نم اريثك هبشي دق ةماعلا هطوطخب ويرانيسلا «ةرسألل اهماضناو

 .مليفلا بويع نم ابيع وه قالطإلا ىلع اذه سيل نكلو اهيصحأ نلو «ةفيفخلا ةيديموكلا
 .ائيس ايليف وأ ًاعتمم اعئار !ليف اهنم لعجت يتلا يه اهليصافت مالفألا نم ةيعونلا هذهف

 نع ثحب نيح مث ؛ةصقلا عضو هنأكو أدب ويرانيسلا بتاك نأ يدود ةدادلا ةلكشم

 .مليفلا نم ءاهتنالا الإ فده وأ ىنعم نود تاشتكسا مدقي نأ الإ عطتسي مل ليصافتلا

 مو دوب ار ع رس لل
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 امتيسلا بحي

 ةطبارتم ريغ خفقاومي كاحضإلا الإ امل ىنعم ال ىلوألا ةظحللا ذنم ةدادلاب ءانبألا ةقالع «ةياهنلا

 .ةدادلا رود ىلع ميدختلل الإ رربم ريغ امهدوجو هتجوزو دراودإ راخلا ةيصخسش ىتح

 خرصتو صقرتو ينغت ءيش لك لعفت ةلطب هفده ككفم ويرانيس مامأ نحن نذإ
 .زوجع ةديس يز يف ركنتتو يكبتو

 تبره نيذلا لاجرلا نيكحضملا مالفأ تافصاوم تاذ يه يدود ةدادلا تافصاوم

 .هنولعفي ام سفن لعفتل زيزعلا دبع نيمساي مهنم
 ين-ةغلابم مليفلا اذه يناهنكلو ليمج اهؤادأ ءرابكلاو لافطألل ةببحم ةلثمم نيمساي

 ةروصلاو مسالا مجح نم ةيادب ءيش لك يف ةغلابم يعدتست ةقلطملا ةلوطبلا نأكو ءادألا

 عطتسي مل يذلا مليفلا جرخم سيردإ ىلع اهكراشي ديكأتلابو «ءادألاب ءاهتناو شيفألا ىلع
 هئادأ يف اريثك غلاب يذلا هللا دبع حالص عم هتطخ سفن وهو اهئادأ عاقيإ طبضي نأ

 ريخمو نطاوم مليف يف هارأ يننأكو فارتعالل هيف ةمداخلا برض يذلا دهشملا ةصاخ

 ميسج أطخ وهو دحاو ءادألاف «فارتعالل ةمداخلا يربص دنه برضي ناك نيح يمارحو

 اضعب دصح يدود ةدادلا نوكي دق ءءادألا اذه لثم لمتحي ال حرم طيسب مليف يدود ةدادلا نأل

 اهيفكتس ةيديعلا نأ زيزعلا دبع نيمساي نظت الأ ىنمتأ ينكلو ةيديعلا سولف نم ًاريثك ىتح وأ
 م اهودصح يتلا ةيديعلا نم ريثكف أهل ةرببع لاجرلا ضعب نكلو «ةلوطبلا ةريس لاكتسال
 .نونزحي الو ةيديع الب مهيلع دايعأ يتأتف اوعجارتيل اليلق الإ مامألل مهعفدت

 .اينوكاساف اديدحت رثكأ ةرابعيو ةبورضم ةروث ضعبلا اهيلع قلطأ |ى (نيسلا يف ءاسنلا ةروث
 ٠٠٠١/8 ريمسيد - رحفلا ةديرج



 امثيسلا بحب

 نيعبرألا موجن ..ايبارتسأ 29

 اهوح نم لك ديكأتلاب اهرعشيو انايحأ رعشت تاتيعبرألا فصتتنمل ةأرملا لصت نيح
 ةأرملا كلت تناك ول لاب امف ءاهاصوأ يف بدي فوخلا أدبيف .فيرخلا ىلإ اهقيرط يف اهنأ
 .ةيداغ ةأرما يأ نم رثكأ اهفوخو ربكأ اهمه حبصيس ديكأتلاب ةيئانيس ةمجن

 نكلو ًافيخم فيرخ لك سيلف كرظن ةهجو ريغتس ديكأتلاب ايلارتسأ تدهاش ول نكلو
 : .نامديك لوكين ءاسنلا لك سيل اضيأ

 ناكاجويهو نامديك لوكين ةلوطب ءكلذك رصم يفو ايماع ضرععي مليف ايلارتسأ
 ويمورو جور نالوم مليف جرخم نامريلزاب جارخإو ويرانيس زرتلاو ندنارب لفطلاو
 فلكت ماعلا لود فلتخم يف ةيكيرمألا انيسلا تاداريإ ةمئاق ىلع فقي مليفلا.تييلوجو

 لازامو تاداريإ رالود نويلم 65١ دصحي نأ نآلا ىتح عاطتساو رالود نويلم اقول

 .اضورعم

 ةيزيلجنإ ةديس نع «1947١و 9*١917 يماع نيب هئادحأ عقت يذلا مليفلا يكحيو

 عقتل اهتايح ريغتت اهتلحر يفو اهجوز نع اثحب ايلارتسأ ىلإ ارتلجنإ نم لحرت ةيطارفتسرأ
 ضيبألا نيب طلتخملا سنجلا نم لفطو ءاهدعاسي راقبألل عار لجر :نينثا بح يف

 مهنأل ةقورسملا لايجألا لافطألا ءالؤه ىلع قلطي ناكو ءايلارتسال نييلصألا ناكسلاو
 امو .نوجسلا هبشت نكامأ يف مهنوعمجيو مهيلع ضبقي ثيحم طالتخالا نم نوعنمي أوناك

 .نيرخآ نمو ةعيبطلا نم اهيلع ةسرش ابرح ةأرملا هجاوت لفطلا بحو لجرلا بح نيب
 ضرألل رحسو برحو عارصو بح «يرخأ مالفأ يف هرن مل ةصقلا هذه يف ءيثال

 ةعقبلا هذه مليفلا ضرع ةدم يه تاعاس ثالثل انوكسم شيعت اذه مغر نكلو ءرشبلاو

 نم ريبك ءزج نمكي اذلو .ايلارتسأ ضرألا تاراق رغصأ ديدحتلاب وأ ةديعبلا ضرألا نم

 يف شيعي نم نأ قدصت نأ كربجي يذلا ناكملا رحسو ريوصتلا رصنع يف مليفلا اذه ةيمهأ
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 .قيدصتلا كنكمي ناكملاو رشبلا رحس نيب ايف ءاهرحس هبيصي دالبلا هذه

 انيسلا فرع يف وهو «نيعبرألا اودععت نيذلا ةيملاعلا |نيسلا لاطبأ نم نينثال ءادألا

 العجي نأ ةعاربب اعاطتسا نامديك لوكينو ناكاجويه نإف اذه مغرو «توفخلا نس ةباشلا

 .ينيعبرألا سيلو قهارملا بحلا ملح ا|مهيف ىري دهاشملا

 يذلا اهمأوت يف ريوصتلا ءانثأ اهلمح تفشتكا نامديك نأ مليفلا ذه يف ريثملا نمو

 لقأ ملأ ؛ملاعلا لوح ةصاخلا مليفلا ضورع اهب ترضحو «مليفلا نم ءاهتنالا دعب هتعضو

 .نمزلا زواجتت ةأرما اهنإ مكل

 تاينغألاو هاقيسوم ىلإ ريشن نأ نود مليفلا نع ثيدحلا زواجتن نأ نكمي الو
 ةبرطم تكراش كلذكو جرخملا اهتاملك بتكو ءنوج نوتلا اهيف كراش يتلا هل ةبحاصملا

 وه مليفلا ةدهاشم دعبو ءانثأ ينراثأ ام رثكأ لعلو .لتيلالجنأ يهو ءانغلا يف ةيلارتسأ

 يداك يأ ق دريس نا عمت ىلا ةيكردألا ايسلا ن ةيدعلا طفلا شاسع

 اهنع ًامالفأ مدقتو ةيبرعلا انتقطنم ىلإ يتأت نيح ىتح .اهقدصنو امالفأ عنصتو ملاعلا

 ىلإ بهذتق رثكأ دعتبت مليفلا اذه يف يهو ءاهريغ وأ بيذاكألا نم مسج لثم اهقدصن

 ةيئاعد ةلمح يف رالود نويلم عفد ىلإ ايلارتسأ عفدت لب ءاهقيدصتل ملاعلا عفدتو ايلارتسأ

 .ملاعلا ءاحنأ لك يف مليفلا ضرعل ةبحاصم ةحايسلل

 كلم مليف ضرع دعب ادناليزوين عم ثدح امك اهب ةحايسلا ديزت نأ لمأت ايلارتسأف
 .«دلبلا دهاش . .مليفلا دهاشا ةرابع مليفلاو ةحايسلل ةلمحلا تردصتو («متاوخلا

 ةدايزب نأ ليفك ايلارتسأ هجتنت مل يئاديس مليفو رالود نويلمف «ينراثأ اضيأ رمألا اذهو

 ةدراط فسألل لب ةبياخ ةيجيورت تالمح ىلع نييالم هيف قفنن يذلا تقولا يف حايسلا ددع

 يف ريوصتلل يتأي يبنجأ مليف يأ شفطنو ؛ةقرسلاو يسنجلا شرحتلا تانالعإك حايسلل

 «سيباوك نوكت دق وأ نيعدبملا نم ةعومجم يديأ ىلع ققحتت مالحأ (منيسلا ءرصم

 نحن انمالحأ لاب ايف «نيرخآو نامديك لوكين هتلطبو هجرخم دي ىلع ققحت - ايلارتسأو

 سيياوك
 ٠١٠١9 رياربف - رجفلا ةديرج
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 'كين» ةرماغم ..وناكيم 148

 رطاخملاب فوفحم مليف هنأ ينعت ةبرجت ىلوألا ةرملل اضيأ لطبو بتاكو ةرم لوأل جرخم
 لوألا جارخإلا وناكيم مليف تافصاوم يه كلت ءدهاشملل كلذكو «جتنملل ةبسنلاب
 ىلوألا ةيئانيسلاةبرجتلا كلذكو يدمح لئاو هبتاكل اضيأ لوألا لمعلاو لماك دومحل

 اومدق ؟مهل تحيتأ ةصرفب ءالؤه لعف اذايف «قوراف كلملا رخآ لوق ينو ءنسح ميتل

 نادقف وهو ردان يوضع ضرمب امهدحأ باصي نيخأ ةصق ىلع دمتعت ةصاخ امارد

 هضرم ءافخإل هاخأ مزالي نأ ريبكلا خألا رطضيف خملا يف مرو ببسب بيرغلا ةركاذلا

 ثادحألا لالخ نمو ىفاعملا وأ ضيرملا خألل ةلماك ريغ ةايح لباقم يف هتايح ىسنيو

 ىسني بيبحلا نأل لماك ريغ بح اضيأ هنكلو ضيرملا خألا بح يف عقت ةاتف ىلإ فرعتن

 .يرخأ دعب ةرم بحلا ةبرجت دواعتس ابنأ ادب ةبيبحلا نكلو هبح
 ىلإ ردابتي دق لب اريثك ةيرصملا (نيسلا اهقرطت يتلا ةيعونلا نم سيل صاخ مليف وناكيم

 «يبنجأ لصأ نع اذوخأم مليفلا اذه نوكي نأ عوضوملا اذه ةردن لالخ نم دهاشملا نهذ

 طرفل يديلقت ريغ وأ ديد عادبإ يأ هاجت ةككشتم ةيلقع تراص يرصملا دهاشملا ةيلقعف

 .تايصخشلاو مالفألا نم رركتملا طمنلا ىلع هدايتعا

 اديعب عنصلا ديج مليف درجم وه لب «يبنجأ مليف نع ذوحخأم وناكيم نأ نظأ ال ينكلو
 وناكيم عطق ابءأكو مليفلا رصانع عم لماعتي نأ لماك دومحم هجرحم عاطتسا ةيطمنلا نع

 يدمح لئاو ويرانيسلا بتاك اذه يف هكراش ديكأتلابو ؛مليفل الماكتم الكش يطعتل اهعمج

 لك «نشايينإلا وأ كيرحتلا لاجم يف ةصاخو ويرانيسلا شرو نم ريثك يف ىبرت يذلا

 رمات ىقيسومو يدشر اهم جاتنومو يرس ماشه اهنع لوئسم ةروص نم مليفلا رصانع
 ملف ضعبلا اهضعب عمو مليقلا عوضوم عم اسناجت تحنص يبرغم لداع روكيدو ناورك
 .مغانتم ريغ وأ زاشن ءيس اهيف دبي

 .. لمحت يذلا ليثمتلا رصنع وهو هتهجاوو مليف يأ رصانع حضوأ نع ثيدحلا ىقبيو
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 .دومحم دلاخو رونو يواصلا دلاخو نسح ميت هتيلوئسم

 نويزفيلتلل ليثمتلا نأل ءاهنم هيلع ةقفشم تنك ةيئاينيسلا هبراجت ىلوأ يق نسح ميت

 ءامسلا نانع ىلإ الثم عفري دق يذلا روهمجلا يتحو «ليثمت ةيمستلا سفنب نينثالا نأ مغر

 ميت ةبرجت ىلع ةقفشم تنك اذهللو ءامنيسلا يف هسوديو اضرأ هعقوي دق نويزفيلتلا يف

 ىلإ هقيرط نم اءزج عطق ميت نأب مزجأ نأ عيطتسأ يتدهاشم دعب ينكلو «ةيئازنيسلا
 نم نأ دكؤي نأ هب عيطتسيو هعطقيل ليوط قيرط همامأ لازام نكلو «ةرحاسلا ةشاشلا

 ةشاش ىلع هتدهاشمل عفديو هتيب نم لزنيل ريكأ عفاد هيدل اناجم نويزفيلتلا ةشاش ىلع هبحأ

 دقتعأ نكل .ةيرصملا حورلاو ءادألاو ةجهللا زجاح زواجتتي نأ عاطتسا نسح ميت ء|نيسلا

 |مجن نسح ميت مسا نشدي يكل ىرخأ ةيصخشو رخآ رودل جايتحا يف لازام روهمجلا نأ
 .لبعب يف عنص منخب

 ملول ىتح ادحأ هبشي ال ءادأ بحاص وهف «ةيصوصخلاب موتخم لثمم يواصلا دلاخ

 نأ عطتست مل نآلا ىتح ةيرصملا (منيسلا نكلو ؛دهاشملا نم دودحم ددع ؛هرود زواجتي

 ربتعي دق ؛يواصلا دلاخ ةبهومك اديعب قيلحتلل اهيفكت ةحنجأ الب اهنأل هنم ديفتست
 .ةقيلط ريغ تلازام اهنكلو قالطنالل دلاخ ةبهومل ةصرف وناكيم

 ريغ نيلثمملا ةلامع نم دحلل يكز فرشأ رارق نأ نتبثي يتاللا تالئمملا نم ةلئمم رون

 نأ تعاطي ودع برهرم ليعمسو نم اسرع نأ شيدنأل ييلطاخ ىازت نورشلا
 .ادحأأ هبشت ال ةصاخ ةهكنب اهتغاصو اهتمدق يتلا ةيصخيشلا مهفت

 دهاشملا هيلع رمي مسا ىلع ءومفلا طيلستل ةيادب دسافلا جوزلا رود يف دومحم دلاخ

 ةبهومل ةدوع كلذ يفو «همامأ فقوتي نأ بجي رودلا اذه دعب هنكلو «ماركلا رورم ةداع

 .ميدقلا نم ديدجلا جرخي نأ عاطتسا ديدج جرخم

 .نيقي اهتيابن نكلو كش اهتيادب ةرماغم وناكيم

 ١ ٠١ ةرياربف - رجفلا ةديرج
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 مليفو جرخمو ةلثمل فرش ةمزأ

 ءيملح لثم ةفلتخم بابسأل جارخإلا لاجم ىلإ نيجتنملا ضعب لوحت |نيسلا خبرات يف
 لمعلل ةدوجلا مت لثمي اجتنم همسا ناك يذلا بيجن سيسمرو يدجو رونأو ةلفر

 . .ءانثتسا الب همالقأل لوألا مجنلا وهف همالفأ موجن مسا قبسي همسا ناكو.«ينفلا

 ؛جارخإلل اولوحت نيذلا نيجتنملا نم هريغ نود بيجن سيسمر مامأ فقوتأس يلعلو
 يتلاو «دايسألا مارغ اريخنأ مث ةيبب مث يده «يلاوتلا ىلع يه مالفأ ةثالث يف كلذ لعف هنأل

 رعش مث ءاجاتنإ اهتبهوم ىنبتف جتنملا اهمارغ يف عقو يتلا زيزعلادبع ينبلل اهتلوطب تناك
 جارخإلا اهيلإ فاضأف هبلق يف ةقلأتملا هتمجن يفكي ال هدحو جاتنإلا نأ مجنلا جتنملا

 .ةلماك اهنع هتيلوئسم نوكتل

 ةبسنلاب جارخإلا نأل ةيناث جارخإلا بيجن سيسمر دواعي مل امهنيب بحلا ىهتنا نيحو
 .ةريثألا هتمجنل بحلا ءاهتئاب تهتنا ةوزنك ادب هل

 مليفف ءرمألا فلتخا نإو رضاحلا نع ثيدحلل اهنع يكحأ خيراتلا نم تالاح كلت

 هيلع رهظت مل يذلا يعياتلا ديلو جارخإو جاتنإ نم نآلا ضرعي يذلا ؟فرش ةمزأ»

 .مليفلا ةلطب قزارلادبع ةداغ نم هجاوز دعب الإ جارخإلا ضارعأ

 ينغلا دبع ديعس دمحأو ءمسوملا اذه يناثلا هرود يق يمهف دمحأ ةلوطبلا يف ةداغ كراشي

 .تاكرب قراط ةصق نع يحليصم فرشأو يدناسو يففطل قراطو

 لمحت يتلا يأ «يرتسيم# اهيلع قلطي يتلا: مالفألا ةيعون نم هنأ ضرتفملا نم مليفلاو
 ةباتكلا ةعارب ىلع دمتعت ةداع مالفأ يهو «ثادحألا ةيابن عم زاغلألا هيف لحنت اضومغ

 مليف هيلإ رقتفا ام وهو مليفلا رصانع نم رخآ رصنع يأ وأ ءادألا وأ جاتنإلا ةعارب لبق

 ىواهتف مليفلا ماتخ ىلإ لصو ىتح ىواهتي ذحخأ مث ايوق أدب ويرانيسلاف ؛فرش ةمزأ
 ام سفن وهو ؛حور الب اتيم كارح نود طقسيل ىنبملا ىلعأ نم لطبلا ىواب# امك امامت
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 .مليفلا باصأ

 عناصل ةياهنلا يف لوقت دهاشمك كسفن دجت ةحجانلا ةضماغلا ةميرجلا مالفأ يف ةداع

 تباصأ اذإ نكلو ءاهبيترت لواحتل ثادحألا ديعتو ءاذه ثدح فيك نيذلا نبا اي مليفلا

 نم ةيعون يأ مامأ اننأ ينعي اذهف ةلابهلاب ساسحإلاو كحضلا نم ةلاح نيدهاشملا

 ةدهاشمل تيهذ نيح ثدح ام وهو ..جرخملاو بتاكلا هدصق يذلا عونلا الإ مالقألا

 .مليفلا

 ةداغف ةلثمملا ةمزأ وه مهاوقأ لعلو بتاكو جرخمو ةلثمم ةمزأ وه «فرش ةمزأ» مليف

 ةنراقم ام دح ىلإ ةريبك ينفلا اهراوشم تأدب اهنكلو ةبوهوم ةلثمم ديكأتلاب قزارلادبع

 برو «نويزفيلتلا وأ انيسلا يف ءاوس عطقتم لكشب اهتققح ابتاحاجنو ءاهريغ تايادبب
 اهسفن عضتل اهتوق لك مادختسا نم دبالف اذهلو ةلوطبلا يف ةريبك تسيل اهتصرف نأ رعشت

 .جرخملاو جتنملا نيتمهملاب علطضا ول لضفألاو جتنم جوز اهتصرفو «تالطبلا ةمئاق ىلع

 ةمجن ةلطب نوكت نأ ديرت اهنكلو ةلئثمم بقلب يفتكت ال اهنأ قزارلادبع ةداغ ةمزأ
 يذلا «فرش ةمزأ» لشم مليفب يتأت نل ادبأ اهنكلو يأت ال وأ يتأت دق ىرخأ ةيضق كلتو

 ةيراه ةدراطم ةيصخش رود يف تسيلو ةلح ىبمأ يف اهنأكو تامجنلا سبالم هيف يدترت

 «جرخملا نع بيغي نأ بجي ال ناكف ةلئثمملا نع اذه باغ نإو «رأث نع ةثحاب وأ لتق نم

 دم ملابرف اذل جتنا وعز ةلبما عماتدملا يق عمم يذلا جورلا وه حرخللا نخاو

 .(طلغ هد بيع ال» امل لوقي اثلاث انوص نانثالا

 ناسنإ لك قح نمو هب يفتكت ال اهنكلو ةينفلا ةطيرخلا ىلع ناكم امل ةدهتجم ةلثم ةداغ
 -  .ةمزألا يه كلت ؟لضفألا نوكي فيك نكلو نانفلا كلذكو لضفألل علطتي نأ

 هل لضفألا نم ناكو هيدل ةفاضإ الو اعدبم سيل هنكلو ايثراك سيل جرخم يعباتلا ديلو

 .ةيداصتقا ةمزأ نم نايناعي نمزو |نيس يف اهتميق اهل ةقاش ةمهم وهو جاتنإلاب يفتكي نأ

 ديلوف ؛ةيلصألا ناسنإلا ةنهم يف روطت وأ عادبإ يأ مّجحي رثكأ راودأ نع ثحبلا نكلو
 بتاكلا تاكرب قراط امأ اجرح هلاب امف ءروصقلا نم ريثك هيدل لصألا يف جتنم يعباتلا
 ءاهب بجعنو موي لك اهارن يتلا ةيكيرمألا مالفألا فالآك !ليف عنصي نأ دارأ هنأ هتمزأ

 - ةرعم اهنإ نينم فرعت» لوقي يذلا يبعشلا لكملا هيلع قبطنا ىتح لايخلا ين ىدامت هنكلو
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 لطبلا راحتتناب ةياهنلا تتاكف ةياكحلا هنم تعستا دقو «تعسو اهيقالت ال-- ةبذك ي

 .ًاببس هل مهفأ مل يذل'
 لظي هنكلو «ةباقر نودب» مليف نم الاح لضفأ مليفلا اذه يف ديكأتلاب يمهف دمحأ

 .صيخرلا لطبلا

 ةدحاو ةملك ًانانف لأسأ نأ رطضأ نيح انايحأ يناقياضي يفطل قراطو ديعس دمحأ

 .؛هيلال

 ماظن ةطقن

 سيل وهو ةذاشلا رود تلمع ةدحاو لوأ انأ :هيف لوقت قزارلادبع ةداغل اراوح تأرق

 ةحيدمو روتسملا فشك يف داؤف ىوجن :لثم تداجأو اهتقبس ةريثك ءارسأ كانهف ًاحيحص
 :هيف لوقت مناغ العل اراوح أرقأ ةداغ راوح دعب يب ذإو ءاهريغو ةيواهلل دوعصلا يف لماك

 ريغت نيهاش يللود :هيف لوقت بعلإ ةعاتب ايرامل اراوح مث «ةذاشلا رود ىدأ نم لضفأ انأ

 ءاهعم لمعلا يلاتلاب اهفرشي الو ايرام ببسب مليفلا نم تبحسنا اهنإ تلاقف يبللود امأ ينم

 أمم هعنمتو همليف مامأ ةرشع فقت ةباقرلا نأ ىلع دودخلا مطلي حار يذلا يعباتلا ديلو مث

 .هيف سيل ام مليفلا يف روصتي دهاشملا لعج

 «فرش ةمزأو ةباقر نودب :لشثم مالفأ لوح حدرلا نم ةلاح كانهف ءاراصتخاو

 .شيفام فرشلا نم ىلحأو «مالفأ ىتوملاو ةراح ةزانجلا نأ ةقيقتللاو

 7٠4 رياربف - رجفلا ةديرج
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 «ميلاظملا يرّود» ةركلا لهأ ةغلب هيلع قلطن نأ زوجي يئانيس مسوم مامأ نحن
 نيب ىتح طقسيس نمو زاتمملا يرودلا ىلإ ميلاظملا يرود نم دعصيس نم لاؤسلاو
 ١ ؟ميلاظملا

 جتنملل لوألا جارخإلا وهو «ةباقر نودب# ناك ميلاظملا بعلم يف اولزن نيذلا لوأ

 ايرامو نيهاش يللود عم اماو قيرف برطم يمهف دمحأ ةلوطبو ؛ءيزوف سجرج يناه
 «ىسيع ليبنو يريحبلا ادنارو مئاغ العو ةرمسلا مسايو دراودإو «بعلإ9 بيلك ةبرطم

 ةعبرأ هلو (طقف رابكللا ةرابع مسوملا اذه يف لمحي يذلا ديحولا مليفلا وه «ةباقر نودب»
 ؛هذيفنت دعبو ءانثأو لبق ليواقألا نم ريثك هلوح رادو ةديدج ءامسأ مهلك هفيلأت يف اوكراش

 ةحشرم تناك يتلا يرغم نازرو جتنملا جرخملا نيب تافالخ ىلإ ةيباقر لكاشم نمف

 .نيهاش يللود عم لكاشم ىلإ تبحسنا مث ةلوطبلل

 يريغك ينعفدت دق يتلا رابخألا نم ريثك هتفداص «ةباقر نودب» مليف نأ ةصالخلا

 نأ دعبف ؛ديهش ىلع هللاو لوقلا مكبذكأ ال ينكلو «هنع ةباتكلا لاح ا ةعيبطب مث هتدهاشمل

 همامأ فقوتن نأ قحتسي هارن ام لك سيل غامد عجو الب يسفن يف تلق مليفلا تدهاش

 تدهاش نيح مليفلا نع ةباتكلا تررقو يرظن ةهجو تريغ نكلو ؛يريغ هنع ثّدحأو

 دجتس اهنأو مليفلا يف ةدوجوملا ةأرجلا نع ثدحتي صاخ ءاقل يف نويزفيلتلا ىلع هجرحم -

 جرخملا ثدحت اذكه ..انعقاو هجاون نأ ديرن الو ائسفنأ ىلع بذكت اننأل اهمامأ فقي نم
 كانه نأل مليفلا نع بتكأو يدي نع رمشأ نأ تررق ةظحللا هذه يفو همليف نع جتنملا
 نوبذكي نيذلا ءالؤه هجاون نأ يهو «ةليقث تناك ول ىتح ماله :! ةلمح ىلع عقت ةيلوئسم

 ينأه نأ نظأو ءام ةلكشم مهيدل وأ لطاب ىلع مهو قح ىلع مهنأ نوروصتي اهبر وأ

 ًاناطيش نوكأس تمص نإو ةعجارملل جادحي همليف نع لاق ام لاق نيح يزوف سجرج
 .سرخأ
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 امتيسلا بحب

 تاردحمل نم داسفلا لئاسو لك ىرن مث ةيبرغ ماغنأ ىلع مناغ العل ةصقرب أدبي مليفلا

 انل روصي يذلا مليفلا أدبي مث ,ءءاسنل ناقيسو ةيئاسن ةيلخاد سبالمو يركذ قاول رومخل

 داسفل جذومن مهنم لكو «قوقحلا ةيلك يف ةبلط مبهنأ ضرتفملا تايتفو نابش 4 ةايح
 اهعفد يتلا ةريقفلا لثم ةيرصملا (نيسلا يف ةظوفحم بلاوق ءانثتسا نود مهلكو ءام يقالخأ

 ينمتو بذكلل تبكلا هعفد يذلا ظفحتملاو داسفلل لاملا هعفد يذلا ينغلاو «رهعلل رقفلا

 نم اهيف ديدج ال طاينأ مهلك داسفلل ينخلاب هطابترا هعفد يذلا لاخلا طسوتملاو داسفلا

 مدقت ةليوط نينسب ًارورم «ةميزعلا» مليف يف كلذ لبق ام ىتح وأ «ةذمالتلا انحإ» مليف

 نيالا ل و ا و

 نم لكل ًازواجتم نوكي نأ ىنمتأو هوقبس نم لبك مليفلا اذه يف سجرج يناه زواجت

 ملاع يف صوغي نأ ررق لب لئاط البو رربم نود ةيرشب جذا,ن داسف مدق يناهف ؛هب قحليس
 .هضرعي ال ًاحيبق ًائيش كرتي ال يكل ةرملاب ةيسنجلا ةيلثملا

 نأو عمتجم يأ وأ يرصملا عمتجملا يف حبقلا نع ثدحتت نأ نيب ًادج ريبك قرف كانه
 ةسايسلاو رشبلا حبق تمجاه ايندلا لك يف ةميظع مالفأ نم مكف «حبقلا يف كراشت

 اوكردي مل ةعبرألا باتكلاو جرخملا سجرج يناه ؛لامجلا ةديدش تناك اهنكلو قالخألاو

 .هسفن داسفلا نم طبعأو أوسأ لكشب داسفلاو حبقلا اوضرعف قرفلا

 ٠٠٠١9 رياربف - رجفلا ةديرج
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 امتيسلا بحب

 ديودحم حومط .. ةيمارح بلقم

 ىلع حومط الب ىرخأ ةئفو دودمحم مهحومط نورخآو حومط مهل رشب ةايحلا يف
 دح ىلإ اهحومط مالقأ كانهف مالفألا رشبلا امكو |منيسلا يفف ةايحلا يف اكو «قالطإلا .

 ءاقبلا حومط ىتح فرعتال اهريغو فادهأب دودحم اهحومط يرحخأو ءامسلا يف ناريطلا

 .نويزفيلت ةشاش ىلع

 حمط ام ىلإ لصو لهف دودحم هحومط مليف يناثلا عونلا نم عوبسألا اذه انمليفو

 يف لالج دلاخ كراشو هللادبع لئاو جتنملا هتصق بتك يذلا ةيمارح بلقم مليف ؟هيلإ

 دمحأو ينغملادبع دومح هتلوطبب ماقو شاقنلا حيمس ىلوألا ةرملل هجرخأو ويرانيسلا

 حالص ريبكلا لثمملا مهكراشو ةمالس فيرشو يناودكلا دجامو فسوي ورمعو ٍيندعسلا

 اندتعا ةيكيرمأ ةريثك مالقأ صصق عم ةهباشتم ودبت مليفلا ةصق ؛يصاعلا ناهيإو هللادبع

 ءوس ةيعونلا هذه بيعي ةداعو «ةيرصملا (نيسلا يف ةليلق اهنكل تاجاوخلا (نيس يف اهيلع

 لئاول اكراشم لالج دلاخ عاطتسا «ةيمارح بلقما يف نكلو ءاهلقن ةجاجف وأ اهلقن

 يف ةيهوم مهنم لكل نابش ةعبرأ نيب عمجت يهف ام دح ىلإ ةيرصم ةهكن اهيطعي نأ هللادبع

 نم ةاتف مهيلإ مضنتو يربك ةقرس لجأ نم مهعمجي ريبك لجر الإ ةلص مهطبرت ال ام لاجم
 ةحلصم قاروأ قرسي نأ ررق يذلا ريبكلا لجرلا خأ ةنبا يهو «جراخلا نم سيلو لخادلا

 .ةعمسلا ئيس ًاينمأ ال وئسم ناك نأ دعب ةلمعلا كص

 ىلع ةيمارحلا بلقني نيح طيطختلا داسفإ ءاكذ مث طيطختلا ءاكذ ىع دمتعي مليفلا

 .مهريبك ىلع ديدحتلابو ضعبلا مهضعب
 لعف دقو آلإ سيل نيجرخملا ةمئاق يف همسا عضي نأل حمطي جرخم ةيمارح بلقم يف

 .«ةيمارح بلقم» ةيعون نم مليف لالخ نم ربكأ ةصرف هيدل نكت مل نإو
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 امتيسلا بحب

 دقو ًاصصق اهنم لهني ام !ريثكو ؛ةيكيرمألا انيسلل بحم جتنم حومط مليفلا سفن ينو
 لكل ًاحملمو احور عنصي نأ عاطتسا يذلا لالج دلاخل اكراشم ةرملا هذه هنكلو «لعف

 .ةلوبقم ةهكن مليفلل اتطعأ ةيصخش

 مليفلا اذه نأ ديكأتلاب ربتعيس ينغملادبع دومحمف توام: دقف هلاطبأ حومط امأ

 ريبك يريهامج حاجن اهفداصي مل مالفأ عم تءاج تنأ نيح يتحو ترخأت ةلوطبل نيشدت
 بلقم# نوكي |مبرو «ةقلطملا ةلوطبلا قح هحنمت ملف. «باسح فشك» وأ «لازغلا مد» لثم

 روحم ناك اذه نأ نظأو «ةفلتخم ةروصب لقألا ىلع ةلوطبلا كلتل ًايفاك ًائيشدت !ةيمارح
 ١ 0 .لعف دقو هحومط

 معط الب ةيئانيسلا (مهتكراشم تناك مليفلا اذه لبق فسوي ورمعو يندعسلا دمحأ
 .هيف احجن امهنظأو فلتخم دوجول امل ةصرف ةيمارح بلقم ناك ابرو «يقيقح

 لازام وهف ةقباسلا هراودأ نع ريغتي مل هحومط نكلو هتداعك داجأ يناودكلا دجام

 : .زيح لا سفن يف بعلي

 ءرملا هانمتي ام لك سيل نكلو حومط ام ناك ديكأتلاب يصاعلا ناهيإو ةمالس فيرش
 دصقأ اهئانغل اعلطم نآلا ىتح دجت مل اهنظأ يتلأ يصاعلا ناميإ ةلاح يف ةصاخ هكردي

 .ةشاشلا ىلع اهليثمت

 ةصقلاف ءايمارد ًابجاو ديكأتلاب ناك راغصلا نيب اريبك الثمم هللادبع حالص دوجو

 هللادبع حالص ىدأ بجاولا باب نمو ةباصعلا بابش عمجيل نسلا ريبك لثممل ةجاحب
 .بجاو هيونتلاف اذل بجاو هيدل نوكي ال نيح عدبي ةداع لثمملا اذه نكلو رودلا

 نأ دبال همييقتل يتأت نيح نكلو حومطلا دودحم ةينازيملا طسوتم مليف ؛ةيمارح بلقما
 دقف اذل «قيدصب ةناعتسالا نود معن ةباجإلاو هيلإ حمط ام ىلإ مليفلا لصو له :لأسن

 .نويلملا حبري مل ول ىتح حجن
 ٠٠٠١8 رياريف - رجفلا ةديرج

2325 
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 يرصملاراكسوألا

 ىلإ لوحتت ةنيعم ةظحل دنع اهنكلو ءيش ال نم كمالحأ ينبت نأ عيطتست دوويلوه يف»

 .(ةقيقح

 8١: مقر راكسوألا لفحل هميدقت يلارتسألا لشمملا .ناكاجويه أدب ةرابعلا هذهب

 رفصألا رعشلا باحصأ ىلع ظيغلاو قنحلا نم ةلاح ىبلق يفو لفحلا دهاشأ تسلجو

 تسلج «ةسفانتملا ةريثكلا مالفألاو ةنكادلا نويعلاو رحألا رعشلا وأ ةنولملا نويعلاو

 لوح نييالملا لقعو نويع بذدجت ةظحل ..سفانتلا يف ةقاشرلاو ءادألا يف ةقانألا دهاشأ

 .ريبك لكشب |نيسلا مهيوهتست ال نيذلا ءالؤه نيب نم ىتح ملاعلا
 يتحف ةشاشلا ىلع مهارأ نيذلا ءالؤه نيب سلجأ ينأ ءوسلاب ةراّمألا يسفن يل تلّوس

 عم نوروصي ةفلتخملا ةينويزفيلتلا تاطحملا يبودنمو حرفي مهلكش نيروصملاو ةفاحصلا
 .ةلئسألا يف هرودل ًارظنتم مجن لك مهمامأ فقيو ةلدهب الب نييالملا نييالم يواست موجن

 ىلإ تاظحلل توميرلاي تلقتناف نالعإ هعطق دقف ليوط ملح ا رمتسي مل يظح ءوسلو
 راكسوألا هيلع نوقلطي يذلا وأ راكسوألا لفح لقن دوسألا تخبلل عباتأ ىرحخأ ةطخحم

 نراقألو هشيعأ يذلا عقاولا ىلع يتبقر روذج ىلع طقسأل ملحلا نم تقفأف ءيرصملا

 .ةنراقملا ىلإ ةريخم ريغ ةرطضم
 ديزي وأ صاخشأ ةرشع مضت ةيعمج لالخ نم اماع ٠ ذنم مدقي يرصملا راكسوألاف»

 ودبي لفحلاو ءبولسألا سفنبو ماع لك مالفألا لضفأ نوراتخي نم سفن مهو اليلق
 يذلا يكيرمألا راكسوألاب ةنراقم يرصملا راكسوألا نس رغص مغرو يبعش حرفك

 نسحو ابصو لامجو لوألا ةعمس ءوسو حبقو ةلوهك نيب ةنراقم ال هنإف نيناثلا ىدعت
 يتلا ةطقسلا يسفن نع ضفنأل تدع دعب نمو لبق نم رمألا هلل نألو .ريخألا ةعمس

 .راكسوألا لفح ملحلا ىلإ تدعو حبقلل يتدهاشمب اهيف تطقس
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 تت امتيسلا بحي

 ملو «بابهلا انظح يف ةلين انتج عاتب» يواّرسلا مساق حورب يتدهاشم لمكتسأ تحرو

 اصيصخ بوتكم ويرانيس لضفأ ةزئاج نع اونلعأ نيح الإ مساق جاحلا يلخادب حرتسي
 ؛كنالب سنال نيتساد « 14311 :كليم مليف ويرائيس بتاك اهيلع لصح يتلاو انيسلل
 تصلخت ةظحللا هذه يف ؛ذاوشلا قوقح نع عافدلا دئار كليم يفراه ةايح يكحي يذلاو
 شصضدنعام لود هضرب نكل مهدنع يللا مهم شم تل ديغلاب يماسحإ نم ءزج نم

 راكسوأ لكو رماع هلعجيو !!بابهلا مهظح يف ةلين مهتج ..بدألا ةلقل اوعديب قالخأ
 0 .نيبيط انحإو

 هل نسزافنجفلا ةئيرج



 امثيسلا بحب

 لحلاوه (رفص -- دحاو)

 قيضلاو ةوسقلا نم جرخ نع يرصملا ثحبي ءئطولا قيضيو فورظلا وسقت نيح
 هيسنت ةلواط ةرشع بعلي ةوهق ىلع سلجي ىتح وأ يورك قيرفل سمحتي وأ ةتكن يقليف
 لئاسو نم ةيرصمةليسو اهنكلو ةارابملا وأ ةتكنلا دعب ريغتي ءيش الف ءافئاز ًانايسن هموم#
 .نازحألا ىلع لياحتلل ةديدع

 موعن ميرم يهو ةيرصملا انيسلا ىلع ةديدج ةبتاك ةعاربب هتجسن مليف ةياكح يه هذه
 .تايرخألا ءاسنلا نم ةعومجم عم «رفص - دحاو» تمدق يتلا

 ةنوجعم جذامن ةصق يكحيل ةعاس 14 نم لقأ يف هثادحأ رودت ؟رفص - دحاو»

 نيعبرألا تدعت يتلا ةأرملا كانهف «ةيصخش لكب ةصاخ تدب نإو ةماع ةيرصم نازحأب

 ةمرحم ةقالع ىلإ رطضتف ةيناث جاوزلا عيطتست الو قالطلا لواحت تاونس تمضق ةيحيسم
 ؛لمحلا وأ جاوزلا نلعت نأ عيطتستال اهنكلو ةمومألا يف ملحلا امل لثمي الفط لمحتو

 .ملسأ اي نزّوجتاي لوقي لاح ناسلو لالخلا اهمرحت ةيسنكلاف

 ىلع مهارن نمت ريثك لثم وه «ةديسلا هذه ةقالع ىلع ريهش عيذمل جذومن كانه مث

 يتلا ةريقفلا ةليمجلا ةاتفلا كانه عيذملا لباقم يفو .اموجن مهنم عنص حاحإلا «ةشاشلا

 اهيابش قيحر صتمي ريبك جرخم اهريدي ءاهتثونأو اهبابش الإ ةبهوم الب ةمجنل تلوحت
 .اهتثونأ نم اهينجت ًالاومأو

 ؛ءاسنلا نم ريثك اهفرعت يتلا ةديسلا كلتب رصم ةروص لزغ موعن ميرم لمكتو
 .هيبرتف ًاباش اهل كرتو جوزلا اهرجه ةأرما «لزانملا يف ءاسنلا ليمجت يف ةصصخللا ةنآلبلاب

 يه همأب نبالا ةقالع «ةأرماو الجر ريصتو ةفئازلا ةولحلا ةملكلاب ةايحلا ىلع لياحتتو

 توص كراج عمسي الأ هانعم رتسلا نأ فرعت ال يتلا ةئفلا كلت تاقالعل جذومن

 .كخارص
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 نانثالاو هديقس يري يذلا سبانلا جفومتي رتعا ةيرشب ةطيرخ مس مليفلا لمكير

 ةيجحملا ةاتفلا دجت ةروصلا ىفف «هينغي ًانأش ئرما لكل نألو .عراشلا امهيبري ناجذومن

 ملحت اهنكلو نقحلا ءاطعإب هيلع لياحتتو رقفلاب ىضرت يتلا ومطلا ةيرطملا تخأ ةريقفلا

 يحب اهرب ةارق نيا يف ةلاع ةطلنلا نكلواربلا تاق لظعراطسلا راورجتللاب

 .قحلا اذه

 انيسلا ىلع ديدج يرصب بولسأ ىلإ 5 أ ةلماك أجلت ؛رفص -دحاوا يف
 نم ءزج هنأ دهاشملا رعشي ىقتح لاطبألا بحاصت يتلا ةلومحملا اريماكلا «ةيرضملا

 حور طقتلت نأ ةريتنوملا عيبر ىنم عيطتستو «كلذك رعتشي لعفلاب وهو ايرصب ةيصخشلا
 لمكيو تايصخشلاو ثادحألا عم ايزاوتم اثهال اعاقيإ عنصتف ةجرخملاو ةبتاكلا

 توص عم ةياهنلا ىتح انبحاصت يتلا ةيريوصتلا ىقيسوملا بحاص يركش دلاخ ةروصلا

 . .صلاخلا يرصملا نجشلا لثمي يذلا دوعلا

 دعن مل اننأل مدق ةرك ةارابم يف رصتخت اهلك رصم اندهاش ترصتمخا رفص دحاو يف

 . كلذ نم رثكأ يف رصم ىرت ىتمف ةقيقحلا اهنكلو نزحم ءيش اهيلع الإ عمتجن
 مل مأ مهءامسأ انفرع نيعئار نيلثمم نود لمتكيل نكي مل اهتاقيفرو يركذوبأ ةلماك عادبإ

 .مهراودأ مجح رغصل اهفرعن

 مل يتلا اهتعاجش اهيف بحأ «هيدؤت رود لك يف اهبلق نم ةعطق مدقت ةلثمب نيهاش ماهلإ
 ىلع ةردقو اجهو اهديزي اههجو ىلع طخ لكف «نينسلا يفخت ليمجت تايلمعل اهعفدت
 .ءادألا

 اهيلع رمنف ؛ةيداع ةيعادبإ فورظ يف انايحأ لمعت اهنكلو عيفر زارط نم ةلثم ماهإ

 وأ اهليج تالثمت نيب اهل ليثم ال ةأرجب انشهدت ةصرفلا دجت نيح اهنكلو ماركلا رورم

 .اهوقبس نم ىتح
 نم ارنا تناك تمسلا تاطخا يف تح رود ةيتن ولدا تعا ةلكراضتلا

 .خارصلا تاظحل

 اذإ هذعب اهنكلو ليمجلا ليثمتلا ةميق فرحت نكت م رودلا اذه لبق اهنأ روصتأ ةنيز

 .ثغلاب لبقت نل امبر اهسفن تدهاش
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 رودلا تبهو ةلثمم درجم ءلدسنم رعش الو هيلاب الو صقر الب ةجهوتم ميرك ٍللين
 تاظحلا يف شينروكلا ىلع نفقي يتاللا تانبلا فالآ لثم اهنأ دهاشملا ترعشأف اهحور

 .نمزلا نم ةسلتخم بح
 .ًاقمع و ًاجضن رثكأ ديدج ءادأ يواشيفلا دمحأو اجنلا وبأ دلاخ

 ناك هريغ ًادحأ روصتت نأ عيطتست ال «رفص -دحاوا يف هدهاشت نأ دعب مامإلا نيسح

 .حاجنلا ةمق وه كلذو ؛رودلا اذه لثمب مايقلا عيطتسي

 ةيبنجألا ةصقارلاو مألاو يركسعلاو بيبطثاو طباضلاو هديفح لفطلا ؛بيبل يفطل
 .مهءامسأ فرعن ملول ىتح لاطبأ ءانثتسا نود مهلك

 ال نكلو ؛مليفلا اذه جتنم انيسلا زاهج سيئر يئيللا حودمم عم فلتخأ ام ًاريثك

 ولو ءشيعيس ًاليف هب اوعنص آلام ءالؤه لك حنم هنأل ةعبقلا هل عفرأ نأ الإ عيطتسا
 اهتدهاش مالفأ نم ًانأش لقأ سيل وهف ةيملاع زئاوج هنع اندصح امبر ًاديج هقيوست انعطتسا

 ىلع ةردقلا انصقنت فسألل اننكلو «زئاوجلا نم اهريغو راكسوألا اهعانص دصحو

 .قيوستلا

 ىنمتأ يذلا روهمجلا هل رصنع مهأ الإ ىقبي الو مليفلا رصانع لك ىلإ يبس اهيف ترشأ

 نأ قحتسيو جاتحي هنكلو «ميلاظملا يرود ةرتف يف ضورعم هنأ مغر مليفلا نضتحي نأ
 .يرودلاب زوفيو سأكلا ىلع ةرادجب بعلي

 ىلإ ةجاحب مهنكلو داقنلاو نييفحصلا نم ةنفح قيفصت مهيفكي ال نوعدبملا نونانفلا
 نف لباقم ليمجلا نفلل ةوقلا ردصم مهف ءانيسلا ركاذت نمث يعفاد روهمجلا نم ناضتحا

 ىلإ ةجاحب ؛رفص -دحاو عانصو دهتجملا نانفلا طبحي روهمجلا ةرزاؤم نودبو «طباه
 .طابحإلا نوقحتسي الو قيفصتلا

 ٠١١9 سرام - رجفلا ةديرج
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 اهبلغأ يظح يتلا ةيكيرمألا مالفألا ضرع مسوم نوكي نأ رشبلاو رادقألا ثبع نم

 يف ةملاظلا مالفألا مسوم هتاذ وه نوكي نأ ءراكسوألل تاحيشرت لقألا ىلع وأ زئاوجب

 .اينيسلا

 وأ مات طابحإ ةلاح امإ قلخت ةيكيرمألاب ةنراقم ةضورعملا ةيرصملا مالفألا ىلع ةرظن

 ترتمخا دقف «مهطابحإ لهسي نيذلا ءالؤه نم تسل يننألو «ةلتاك ةرخسم ةلاح

 مهلا لباقي يذلا يّرصملا ينيوكت نم ءزج لاح لك ىلع يهف ةرخسملا وأ ةيرخسلا

 .ةيرخسلاب طابحإلاو بلغلاو كحضلاب
 ةلوطب «ةبيرغلا نوتاب نيماجنب ةلاح» ةيكيرمألا مالفألا هذه دجوت ضرعلا رود يف

 تلسنيو تيك ةلوطب «دوور يرنش وليفير» ءراكسوأ زئاوج "٠ ىلع لصاح تيب دارب

 يدده لا ؛درشتملا رينويلملا# «لبهلاب ملاعلا لوح زئاوج ىلع لصحو حشر ويرباك يدو
 يديموك «يارش ةنمدم تافارتعا ءايديموك ءانآو يرام# :راكسوأ زئاوج 4 بحاص

 «هرمع نم ا/0 لا زواجت يذلا يرقبعلا دووتسا تنيلكل ؛وديروت دنارجا «يعامتجا

 مالفأ نم هريغو نام يجوب «نوتراك نشاينأ مالفأ اورابسيد ةياكحاو «رقشغدم»

 بعرل ةيديموك مالفأ نم ةفلتخم تايعونب انرمغت ةيكيرمألا |نيسلا :يرخأ ةرابعي ءبعرلا
 ةميقلاب رعشت كلعجت ةمتقو ةعتمو ًانف لمحت ءانثتسا نود اهلك نشكأل ةيعامتجا مالفأل
 رشب نع كل يكحتو ملاعلا كب بوجت يتلا ةرهبملا ةشاشلا كلت انيسلا نفل ةيقيقحلا

 .ةملظم ةلاص يف يسرك ىلع سلاج درج «كناكم حربت نأ نود مهتايح كلخدتو

 ةيرصملا مالفألا دجتل كلوح تفلتت رمخازلا يكيرمألا مسوملا اذه لباقم يفو

 .مايألو «ةباقر نودب» يه «دهاشملا بيج ىلع ةيكيرمألا عم سفانتت يتلاو ةضورعملا

 - دحاو) مليف ةملاظلا ةمزحلا هذه نم ينثتسأو «نوكيلس روتكدالو !توم ةقلعاو (ةبعص

 دعاوق طسبأ ىلإ رقتفت مالفأ ؛نيملاظلا انيس عم هعقوم ريغ يف نآ دق هنظأ يذلا «رفص
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 .ءيش يأ وأ نفلا وأ ةعتملا

 لاملا سأر نم ةزواجتم ةلاح نالثمي |منأل نيمليف نع ثيدحلل ديدحتلاب فقوتأسو *
 وأ مهسفنأ هباحصأ هب يذؤي ال ىتح ضعبلا دي نم هلاوز ىنمتت نأل كعفدي يذلا

 اهلك ةقباس ةيجاتنإ براجت هل يداحلا دبع عفان همسا صخش هجتنأ «توم ةقلع» مليف

 ..بيجن سيسمر هنأكو هجتنم مساب مليفلا مدقي هنالعإ ؛«توم ةقلع ةريتو سفن ىلع

 . ىتأو ةدحاو ةرملولو ًاجرخم نوكي نأ يف هيبن دجام ملح لغتسا يدايملا دبع عفان

 لوحتيو «ةيثانيس ةرخسم مسبب عنصيل جرف حودمت مهردصتي نيعراصملا نم ةعومجمب
 يسفن عضو نم تلواح اههمو ؛4توم ا ةقلع# دعب ةئيجع نم ةعطق ىلإ مليفلا اذهل دهاشملا
 هللا نعل :لوقأ نأ الإ ًاريربت دجأ ال كلذ نولعفي اذامل ليختأ نأ ةقلعلا هذه عانص ناكم
 .توم ةقلع يف قفنأ الام

 لاملا سأر بحاص هجتتمل مالفأ فانصأ نم ًاضيأ وهو ؛نوكيلس .دال وه يناثلا مليفلا

 لب جاتنإلاب يفتكي الأ ررقف «يداهلا دبع عفان زواجت يذلا بتاكلا هللا دبع يدوعسلا

 ةولب هيلع تناه «نوكيلس .دال فاش نمو ىنغمو صقارو لثممك ةيهبلا هتعلطب انعتمي

 فلخ فتقي ةرم لوأل جرو لافقتألا ةلخ نم نيموهفمي ىتأ ريغألاف توم ةقلعا
 ًاماقم ضورفمو ًانس ةريبك ءامسأب فسألل ىتأ دقف نوكيلس امأ ؛ًليف مهب عنصيل اريماك

 دمحأ وهو قوسلا يف دوجوم جرخمب ىتأو مهريغو بيبل يفطلو ينسح نسح لثم
 ىتح يقفلا نيمرنب ًاضيأ ىتأو ؛نمث يأب اريماكلا فلخ فوقولا ملح هصقتي الو يردبلا

 ءاريماكلا مامأ نمث يأب فوقولل قاتشت ال ديكأتلاب اب:أ الإ ةيئانيس ةلطب نكت مول
 اولجخي نأ بجي هعم اوكراش نمو «توم ةقلع بحاص نم ةحاجب رثكأ نوكيلس بحاص
 .دل -تمدق :هيف لوقت ًاثيدح يقفلا نيمرنل أرقأ نيح بجعتأو ؛مهسفنأ نم ًاقح

 اهل لوقأ نأ الإ لوقت ام ىلع يل قيلعت الو ةينويزفيلتو ةيئانيس ةلطب يننأ تبثأل «نوكيلس
 !!ةبيخ الب

 ٠٠١9 سرام - رجفلا ةديرج
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 ءابآلا هيلع عراصتي درشتملا رينويبملا 9*9
 ةداع ىقلت رصم يف ضرعت يتلا ةيدنهلا مالفألا تناك تاينيناشلا ىلإ تاّتتيتسلا نم

 ناشتاب باتيمأ حبصأو ءاهيعزومل ةبسنلاب هب سأب ال ًالخد يلاتلابو اريبك ايريهامج ءافتحا
 فقو ةيردنكتمإلا ناجرهم هاعد نيحو .اضيأ رصم يف ةروطسأ ةيدنملا ةروطسألا

 .نهيعو ندقفي تايتفلا تداكو «راطملاب هراظننا يف فالآلاب يرصملا روهمجلا

 ناك نامزلا كلذ روهمج قوذف «ناك !ىك دعي ل !نيسلا روهمج نأل ىهتنا كلذ لك نكلو

 يه يدنا ةيدان تناك رخآلا فرطلا يلعو «مالفألا هذه ةيعونو ناشتاب باتيمأ ىلإ حنجي

 لباوتب نكلو يدنه لا قوذلا هبشي ام مدقت تناكو ةيرصملا مالفألا يف ريهامجلا ةمجن

 .ةيرصع

 ةيذغت زوين دوج ةكرش تلواح امدنعو هروهمجو هقوذب نمزلا اذه بهذ دقل لك يلع
 رصم يف امههضرعل دنهلا نم نيتثا وأ مليفب تتأو ةيكيرمألا |منيسلا نع ةفلتخم انيسب قوسلا

 5110505008 :درشتملا - رينويلملا» مليف لعج يذلا ام نذإ ..ةريبك رئاسخل تضرعت

 نأ نكمي ال اعبطو ؟ايلاح ةضورعملا مالفألا ةعاق يف تاداريإ ىلعأب ىظحب «منن1

 يتلا مالفألا نم اريثك نأل راكسوأ زئاوج / ىلع الصاح اليف هنوك ىلإ هحاجن بسنن

 .يرصملا ضرعلا يف تسكت ام اريثك ملاعلا يف نيبالملا نييالم يلعو راكسوألا ىلع تلصح

 فقوتن نأ انيلع ةصاخ ةلاح يكيرمألا - يزيلجنإإ - يدنحلا «درشتملا رينويلملا» مليف

 .اهتاياكح يكحنل اهمامأ

 اهمارغ يف عقو ءبراوس ساكيف يدنهلا يسامولبدلا اهبتك ةياور نع ذوخأم مليقلا

 اهل فاضأو يئانيس صن ىلإ افوح يوفوب نومياس وه ريهش يزيلجنإ ويرانيس بتاك
 منيب ةنايدلا لوهجم هنكلو (لسم سيل ةياورلا يف لطبلا الثم ..ةياورلا نع تفلتخا اثادحأ
 لصي لب يمودنملا داهطضالل ضرعتت يتلا ةملسملا ةيلقألا نم لاطبألا ..ويرانيسلا يف
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 .مهئايحأ قارحإ ةجرد ىلإ رمألا

 ةكلاملا ةكرشلا سفن يهو «مليفلا جاتنإل روداليك يه ىرغص جاتنإ ةكرش تدصت

 يف ضرعي نل مليفلا اذه نأ اررقم ناكو ؛نويلملا حبريس نم# جمانرب جاتنإ قوقحل
 يتحو «نويزفيلتلا تاطحمل هعيبو 171)19) ىلع هضرعب نوفتكيس نكلو (نيسلا تالاص
 رئنراو ناوخإ ةكرش ىلإ تأجلف هجاتنإ لمكت نأ ةكرشلا عطتست مل قاطنلا اذه ىلع

 هب متهت لو تسعاقت اضيأ اهنكلو ؛هلاكتسال رالود نييالم ه تعفد يتلا ةيكيرمألا

 ينعي امت ..رالود ينويلم هجاتنإ لامكتسال تعفدو ةقالمعلا سكوف ةكرش اهعم تلخدف

 .ةيئاريسلا زئاوجلا لكل دصاح ىلإ درشملا مليفلا لوحتي بجعللو ادرشم ناك مليفلا اذه نأ

 ىتح ماعلا لوح هضرع نم ينجيو هيف كراش نم لكل ظحلا ةميمت حبصيو ؛ماعلا رادم ىلع

 تارهاظم هببسب جرختو ةقوبسم ريغ ةيئانيس ةرهاظ ىلإ لوحتيو رالود نويلم 197 نآلا
 مليف وهف رخآلا ضعبلا ىدل |نيب ءدنهلا هجو هوش ضعبلل ةبسنلاب هنأل دنهلا يف ةبضاغ

 يتلا دنهلا سأر ىلع جات هنأ نورخآ ىري |نيب ,دنحلا نع ضيبألا لجرلا لايخ لثمي

 بزح نإ ىتح راكسوأ زئاوج 8 اهنم تذخأو اهراد رقع يف اكيرمأ ةميزه تعاطتسا
 هتلمح ةبحاصم ةينغأ «نامحر .ر.أ يدنهلا راقيسوملا اهنحل يتلا مليفلا ةينغأ نم ذختا رمتؤملا

 ..راصتنالا ةينغأ اهبنأل ةيباختنالا

 نويلملا حبريس نم جمانرب ةبرجت ضوخي نأ ررق ريقف ريغص باش نع يكحي مليفلا
 شغلاب فرجعتملا جمانربلا مدقم همهتي نيحو ةيبور نويلم ٠١ ةزئاجب زوفلا عيطتسيو
 ةلئسأ لك نع ةباجإلل هلّمأ يذلا هيضام نع باشلا فشكي سيلوبلا هعم ققحيو

 اهحرط يتلا ةلئسألاو هابص ذنم باشلا ةايح نيب زاوتم ويرانيس لالخ نم جمانربلا
 نأ عاطتسا فيكو نيرخآو ةملسملا همأ يمودنهلا لتقو قرحأ فيك ىرن اهنمو ؛عيذملا

 تومب يهتنت يتلا ةصقلا ةيامن ىلإ ءارعلا يفو تاراطقلا حطسأ قوف هوخأو وه شيعي
 ..هنوعباتي اوناك نيذلا نييالملا ملح ققح نأ دعب بيبحلا ىلإ ةبيبحلا ةدوعو دسافلا خألا

 .صقرلاب ةبوحصملا ةيدنهلا مالفألا نم ريثك تايابن هبشت ةصقرب مليفلا يهتنيو
 ىلإ راصتنالا ملح ةركف زواجتي نأ عاطتسا يذلا ويرانيسلا وه مليفلا اذه يف ام ىوقأ

 اهريغت ىلإ ريشي مث تايئاوشعو ةميرجو رقفو بصعت نم دنهلل ةلماك ةايح حمالم مسر
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 .اهمدقتو

 مليف عيطتسي ام اليلق ةطلخ لمحي هنكلو ةيراجتلا مالفألا رصانع لك يوحي مليفلا

 مهؤاضرإ انايحأ بعصي نيذلا داقنلا اضرو يريهامجلا اضرلا يهو ءاهمدقي نأ يئانيس

 .ةيدنحلا مالفألا ىوبي دعي مل يذلا يرصملا روهمجلا يضري نأ عاطتسا اضيأو لب

 ديكأتلاب مهنكلو «نيدلا وأ ةسايسلا يف ثيدحلا درشنملا رينويلملا مليف باحصأ عدي مل

 تدهاش نأ دعب ..رارسألا نم اريثك يوحت يتلا ةيرشبلا سفنلا نع اوثدحت امك امهيف اوثدحت

 يدنهلا لثمملا روباك لينأ الإ خيرات بحاتص ادحاو (جن مدقي مل يذلا ةفلكتلا ليلق مليفلا
 لثم ىلوألا ةرملل اريماكلا مامأ فقي مهبلغأ لاطبأب ناعتسا لب «عيذملا رود يف ريهشلا
 .العف نودرشم مه نيدرشملا راودأ اودأ نيذلا لافطألا نم ريثكو وتنب !ديرف ةلطبلا

 قلطنن وأ راكسوألا محتقن نأ عيطتسن ال4 :تلءاست مليفلا اذه تدهاش نأ دعب

 يزيلجنإ جرخملاوحمس دنملا يف مهنأ نظأ امع ةباجإلا تناكف ؟ملاعلا ءاضف ىلإ انمالفأب

 اوعضيو مهل ةءاسإلاب هومهتي وأ هورفكي لو حبقلا نم اريثك جرخيو روصي نأ ضيبأ
 ول ىتح رصتنن ىتمف ءاهرسأب دنهلا هعمو ليوب ديفاد جرخملا رصتناف ,همامأ ليقارعلا

 .؟يدنه جرخمب

 ٠٠١6 ليربأ - رجفلا ةديرج
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 امئيسلا بحي

 يناجملا لتقلا «فافز لفح»

 كحضيف ريهامجلا ءاكب هب ادصاق ايمارد ادهشم نانف اهيف عنصي يتلا ةظحللا يق

 تمصلا نم ةلاح ثدحتق روهمجلا كحضي نأ هب دصقي ًادهشم عنصي وأ ؛روهمجلا
 |مف همدقي يذلا ينفلا ّلمعلاو نانفلا لشفل انالعإ نوكت ديدحتلاب ةظحللا هذه ..قبطملا

 .هسكع ثدح لب ثدحي  هثودح ىنمتي ناك

 ويراثيسو جارخإ نم ايلاح ضرعي يذلا ؟فافز لفح" مليف ةلاح وه ديدحتلاب اذهو

 .ضاير دمحم لثمملل جاتنإ لوأو يرسي دمحأ باشلا جرخملا
 ةيبوزعلا يلايلب مهلافتحا ءانثأ يف نابش ةعومجم عمجت ةقادص نع يكحي فافز لفح

 مهكراشت تناك ةصقار ةافو يهو اهيف مهل بنذ ال ةئداح ثدحتف «مهقيدصل ةريخألا

 ىتح ةقحالتم مئارج ةعومجب ىلإ مهعفدت ةميرجلا ماعم سمط مهتلواحمو اهتوم «ةليللا
 .هقيدص سورع دي ىلع ضاير دمحم مليفلا لطبل لتق ةميرجب يهتني يذلا مليفلا ةيابن

 يف ثدح ام نكلو ةئجافمو ةنيزح ةياهنلا نوكت نأ دصق جرخملا نأ ضرتفملا نمو

 يفف «نيقدصم ريغ كحضلا نم ايريتسه ةلاحل روهمجلا تعفد ةياهنلا نأ ضرعلا ةلاص

 لطبلا دسجو ةلتاقلا سورعلا كرحتتو ةنيزح ةمغن ىقيسوملا هيف بعلت يذلا تقولا

 .هتمزأ نم ءزج لقألا ىلع وأ مليفلا اذه ةمزأ يه كلتو روهمجلا كحضي ىجسم

 نوكت مث جرخملا مهنيب نم مالقأ ةثالثب ابوتكم ويرانيسلا نوكي نأ ةدشب ينفقوتسا
 ملأ ؟الثم ناث هعجاريف بتك ام رخآلا ىلع مهدحأ أرقي ملأ ؛ةشاشلا ىلع تدهاش | هتجيتن

 ؟ءاج ام ضعب مهفقوتسيف ويرانيسلا نولثمملا أرقي
 مدقي نأ عاطتسا ثيح ؛موي 400 وه ليج مليفب تناك يرسي دمحأ جرخملا ةيادب

 هيف ىرتو همرتحتس دهج ديكأتلاب هنكلو |مهبحت ال وأ اًهبحت دق نيفلتخم الكشو اعوضوم
 ؛«شاكشوب» مليف لالخ نم ةيناثلا يرسي دمحأ ةبرجت تءاج مث فقوتلا قحتسي افالتخا
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 امتيسلا بحب

 ال ديكأتلاب نكلو لطبلل وأ جرخملل ةقفوم نكت مل اهنأ فرعن انلك ةبرجت يهو دعس محمل

 نأ ىلإ ةفاضإ ؛رطاخملاب فوفحم ءيش دعس عم لمعلا نأل ؛ةطاسبب جرخملا ىلع بسحت
 اراصتخاو .مليفلا جارخإ نم نيرخخآو ةفرع ورمع بره دعب للحمك ءاج يرسي دمحأ

 لوألا مليفلا يف .يرسيل ةيناثلا ةبرجتلا يه «فافز لفح" مليف ةبرجت نأ ريتعأس يننإف

 يف انيب ءيظفح دمحم وهو عئار تسيرانيسل ةباتكلا كرتو جارخإلاب يرسي دمحأ علطضا

 ديكأتلاب جرخم لك سيل نأل ظحلا هناخ ويرانيسلا ةناحن يف همسا عضو نيح ةيناثلا ةيرجتلا

 انيسسلا ىوتسم ىلع ىتحب بتاكلا جرخملا جذومتف «نيلاجملا يفاهدبم توكي نأ لعأرداق

 .ريبك دح ىلإ دودحم ةيملاعلا

 بت لا وفا وعر يول ب ب نور اك و رروسلا لسم

 نكلو ؛عدبمو فلتخم لكشب ةروصلا عم لماعتت ةفلتخم ًانيع مهب ءدل قلخ امم تانالعإلاو

 مهتاينغأ تاملكو نيبزنطملا تاوصأك امام فيعض ٌقوحضمب وأ نومضم الب بلغألا يف

 5 : .ًاراهنو ًاليل انرطمي يذلا بيلك ويديفلا يف اهنوددري يتلا
 50 كلذكو يئانيسلا جاتنإلا ةبرجت ضوخي نيحت رماغم ديكأتلاب ضاير دمحم

 : .اجتنم هرابتعاب دحوأ لطبك هدوجو ضرفي مل نيح ايكذ ناك اضيأ هنكلو

 بوحصم ريغ ءاوملا يف ءادألا نوكي نيح نكلو ديج ءادأ امئاد كانه راصن دايإ

 .لثمملا نع روهمجلا هوتي ىرحألاب وأ لثمملا هوتي عوضومب
 اهذختي نأ روهمجلا ىلع بعصي نكلو نيفلتخم ءادأو الكش لمحت ةلثمم مرك يدياه

 .ارديف نع لاقي نأ نكمي مالكلا سفنو ةمجنل اجذومن

 تسيل اهنكلو ةلوطبلا يف اوكراش ةثالث ناويإ برطملاو يديره ىفطصم يماهتلا دمحأ

 مدلا ىلع ىتح كحسفلل روهمجلا عفد يناجم لتق لفح الإ نكي مل ؟فافز لفحا مليف

 ,رثانت نيح

 ١٠١5 ويام - رحفلا ةديرج
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 امثيسلا بحب

 مث اهانردص مث اهانقدص اهانددر ام طرف نم ةرابع ؛يوق بيط بعش نويرصملا»

 مهلك نييرصملا عمج ةلواحم نأ قحلاو ءاهاندقف اننأ نيروصتم اهانيكبف انيلع مايألا تراد

 ةلاحتسالا ديدش ءىش لصألا يف ىه ةيعمج وأ ةدحوم تافص ةيار تحت .رخآ بعش يأ وأ

 تداع انهار «نيحالف انبلغأ دعن مل نحنف تاريثأتلا دفاور تددعت نأ دعب ةصاخ

 نوكي دق نكلو اضيأ فالتخالاو هيف حرشلا لوطي دق ثيدح ..ىلوألا يرصملا ةنهم

 ناكد» همالفأ ثادحأ يف فسوي دلاخ اهحرط يتلا ةيضرفلا وه اذه يلخدم ببس

 دلاخ مالفأ بلغأ قيقر نمحرلادبع رصان راوحلاو ويراتيسلا هل بتك يذلاو ؛ةتاحش
 ( .ًاريخأ

 ةياكح اهنأكو ةعبرألا هئانبأب ةرهاقلا ىلإ حزن يديعص لجر ةلئاع ةصق يكحي مليفلاو

 هناوخإ نود هل انبا لضفي يذلا بألا ةياكح ىهف ءاهرتو ىلع فزع وأ فسوي انديس

 نيتسلا هنود يوبجالا ترم هجر ةفاعاالل نرديك هدف تدم غوت نيرعألا

 ىتح مهعم حماستلاو هتوخإ ءاقلل هتفل ىلع خألا لظي اذه مغرو «هثاريم ىلع نولوتسيو
 دي ىلع بيطلا خألا لتقمب مليفلا يهتني نأ ىلإ هتبيبح نم جوزت دق هاخأ نأ فرعي نيح
 ةعاشإ عم تقولا سفن.يف ىزاوتت يتلا مهتايح يف يضوفلا عيشتف هيلع دقاحلا هيخأ

 توم نأكو 7٠: 17 ماع نع يكحي دلاخف «ةبيرق اهنأ دلاعن ىري يتلا رصم يف ىضوفلا

 .ةمراعلا ىضوفلا لبق ةعوزتملا ةريخخآلا توتلا ةقرو نوكيس هحماستو هتبيطب خألا

 ىلإ لصت ىتح ةقيمع ةءارقل جادحت الو اهيف ةبراوم ال يتلا جرخملا ةيؤر يه كلت
 وأ فلتخن «هنف اهب مدقي ةصاخخ ةيؤر هل نوكت نأ ديكأتلاب جرخم يأ قح نمو ءدهاشملا

 اهنكلو ةصاخلا جرخملا ةيؤر يف تسيل «ةتاحش ناكد» ةمزأ نكلو اهيف هشقاننو هعم قفتن

 ملام مليفلا لّمحف مزاللا نم رثكأ توصلا يلاع هلعجيل مليفلا ىلع هضرف يذلا هبولسأ يف

 .هيلإ ةجاح يف نكي



 امتثيسلا بحب

 تثدح يتلا ةيملاعلاو ةيسايسلا ثادحألا لكل كاب شالف نم اهيف اهب ثادحألا ةيادب

 ال ام اماردلا يفو ؛هيلإ ةجاحب ةصقلا نكت مل ائبع تفاضأ نآلا ىتح تاينيعبسلا نم

 لصيل توصلا عافترا الإ فيضي ال امم ريثك «ةتاحش ناكد» مليف ينو اهنم صقتني فيضي

 «ةيليئارسإلا ةرافسلا ىلإ تام يذلا لضانملا بيبطلا الليف ءانبألا عيب لثم ؛خارصلا دح ىلإ

 اهطسيأ ينو ءابآلا ثارتل ارجه:تاريسفتلا دقعأ يف ينعي تو «رييغتلا نم عون هسفن عيبلاف

 «فلتخيس رمألا ناك ةيدنلوم ا ةراغسلل الثم ضرألا هذه ءانبألا عاب ول لهف «ريوطتلا

 كيلذ يف فسوي دلاخ نككلو كلذ نظأ ال ؟ةجيتنلا سفنب روطتت نل مليفلا ثادحأو

 لوأ هنأكو ادب ركفلا ىوتسم ىلع هنإف زيمتملا جارخخإللا ةيفرح لك هكالتما مغر مليفلا

 بحمل ةلبق لوأ وأ بتاكل باتك لوأ لثم ودبي جرخملل مليف لوأ نأل ةطاسبب ..همالفأ

 «كلذ دعب تالبق وأ مالفأ وأ بتك يأت نل هنأكو ءيش لك ..ءيش لك اهيف لوقي نأ ديري

 لك لمحي نأ لويقملا ريبغ نمف يلاتلابو دلاخ مالفأ لوأ سيل «ةث تاحش ناكد# مليف نكلو

 .جيجمفلا اذه

 ةليمج اهلك ديكأتلاب ثاينغألا نم اويبك اددع لمحي يذلا مليفلا يف هانغلا رصنع يتح

 ىرخأ عاونأو لاؤملا نيب اهعونت نكل تيخب لامج وه ريبك رعاش ضبنو ةيفرحب ةغاصم
 .اجيجتتض حيجضلا ىلإ تفاضأ ءاسنو لاجر نم ةفلتخم تاوصأ ةثالثو ءانغلا نم

 هراخكنإ نكمي ال رود امل ناك - ريثألا دلاخ ذاتسأ - نيهاش مالفأ يف ىقيسوملاو ءانغلا

 مادختسا يف ةيفرحو امادختسا ةيرصملا انيسلا يجرخم رثكأ نم نيهاش ناكو ءايمارد

 ءانثتسا الب هتيادب ذنم اهجرخأ يتلا همالفأ لك يف هجم ىلع راس دلاخو «ءانغلا رصنع

 -  .ثادحألا رتاوت عم همضهأ وأ هقحالأ نأ عطتسأ مل طيلخ ةتاحش ناكد يف نكلو

 يطغت نأب ةليفك رصانلا دبع ةروص نأ 57 دلاخو نمحر لادنبع رصان ىري دق

 ال يتلا ايجلاتسونلا وأ يضاملا يف ثحبلا ةيسنامور يل ةبسنلاب اهنكلو انتايح يف خورشلا
 .(ةتاحش ناكد» ليصافت ةيعقاوب تثدحت اذإ نمست وأ عوج نم ينغت

 مهو مهكيرحتو هيلثمم رايتخا يف نابشلا نيجرخملا عربأ نم فسوي دلاخ نأ كشال

 قحتست دهاشم هلو مامألا ىلإ تاوطخ اطخ رودلا اذه يف دعس ورمعف ..هنولذخيال ةداع

 .ربقلا يف وهو هدلاول هثيدح دهشمك اهمامأ اليوط فقوتلا
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 امتيسلا بحب

 داز ربكلا هحمالم ىلع نمزلا رفحو هرعش ضايب داز |ملك لثمملا اذه لاب ام ةدينح دومحم
 رابكلا راودأ نم ريثك ةيرصملا انيسلا فسألل نكلو «ءادألا ىلع ةردقو اجوضنو الامج

 .ةديمح ةبهوم لمتحت الف ةحيسك اهيف
 نيدي نأ هيلعف ةشاشلل همدق يذلا جرخملا هنأب نيهاشل نيدي ناك نإ ليلجلادبع ورمع

 .دحأ هيلإ هقبسي مل همساب اروفحم ءادأ هحنم ورمعو «قلأتلاو حورلا هحنم هنأل دلاخل رثكأ

 اريثك قلعيال همسا ناك نإو ةينويزفيلتلا اماردلل ةبسنلاب فورعم هجو زاوف يربص
 ءادأو ارود مدقوءاهصنتقي نأ عاطتسا ةرماغم هرايتخا «ةتاحش ناكد» يف نكلو ناهذألاب

 .تاجرد هاعفري نأ نود ارمي نأ بجي ال نيعئار

 هلذخت مل هتبهومو جرخملل بسحت ةيديلقت ريغ تارايتخا قيفو دمحأو ميرك دمحم
 ال .بوهوم لثمت ديكأتلاب - همسا فرعأ ال فسأللو - صربلا رودب ماق يذلا ىتح

 قزارلادبع ةداغ يه اهنم ةدحاو ناتنثا هتمدق يذلاو مليفلا يف يئاسنلا رصنعلا الإ ىقبي

 رثكأ دقتعأ اراودأ لبق نم تمدق اهنأل ةأجافم نكي مل اهؤادأو ديكأتلاب ةربخ ةبحاص ةلثم

 .ديدجب سيل تخألا رود ين اهحاجن نذإف ءاهيف تحجنو رودلا اذه نم ىتح ةيوعص

 امامت اديعب ارود تمدق ابنأل نكلو لضفألا ابنأل سيل ةأجافملا يه يبهو ءافيه لظتو

 .اهنع امهانقرع نيذللا لاجلاو ءارغإلا نم اريثك لمحي هنأ مغر ءاهنع انتاروصت نع
 دهاشملا ضعب يف ءادألا اهنم تلف انايحأو ةديجلا ةأجافملا نيب ءافيه ءادأ انايحأ حوارت

 دهاشملا هذه ءاقرح راحتنالاب ددهتل اهدسج ىلع زاجلا اهيف بكست يدلا دهشملا يف ةصاخ

 نم ةكحض وأ ةماستبا تلفت نأ نود ابيدؤت نأ عيطتستل ةيرصملاب ةنوجعم ةاتف ىلإ جاتحت

 لظت اذه مغرو .كلذ لعفت معانلا عيفرلا توصلا ةبحاص ةقيقرلا ءافيه نأ ىلع دهاشم

 ويديف ةبرطم درج ءاهنع ةفورعملا ةروصلا زانجت نأ ىلع ةرداق دهاشملا بلغأ يف ءافيه

 .اهئادأب ةراثإ رثكأ ةلثممل لوحتت نأ ىلع ةرداق اهنأل ؛ريثم بيلك

 ريغ نيلثمم رايتخاب هتايدحتب اصاخ ًاءزج نوكي ابر ءافيهل فسوي دلاخ رايتخا
 ءافيه نأ دقتعأ ينكل ءايئاعد اهدوجو نم ةدافتسالا ىلإ  اعبط  ةفاضإ «همالفأل نييديلقت

 ؟دعب همدقتس يذلا ام ىرتف |منيسلا معط تقاذ اهنأل ةتاحش ناكدب عنقت نل

 هعم ةيلخادلا ةرازو تنعت نم ىوكشلا مئاد فسوي دلاخ نأ فيك بجحتأ اريخأو
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 امتيسلا بحب

 «مالفألا كلت سفن يف الر كشلا مدقي هدجأ مث ؛مالفألا ىلع ةباقرلا يف اهفنأ سدت اهنأو

 ةمهفتم لعفلاب اهغأل مأ اهرش نمأيل ةسايكلا نم عون ةيلخادلا ةرازول دلاخ ركش لهف

 اهردص ايف ةحتفتم ةرازو امأل اهركشل اعيمج انعفدي دق امم هتيرح نع هثحبلو همالفأل

 !؟بحر

 تارهاظملاو شيعلا فيغر ماحقإ نم تدرجت ول ةيناسنإو ةينف ةلاح ؛ةتاحش ناكد»

 ىلع رصأ هنكلو ناكدلا ةياكحب فتكي مل فسوي دلاخ نكل :ديكأتلاب اقدص رثكأ تناكل

 .ناكدلا هب قاضف هلك ملاعلا لب ةئك دلبلا لب هلك عراشلا ةياكح يكحي نأ

 ٠٠١ 4 هينوي - رجفلا ةديرج
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 امتيسلا بحب

 دوسآلا نمزلا يف ضيبألا ميهاربإ

 مأ ةضيبلا قيسأ مهيأ «نآلا ىتح ةباجإ ةيرشبلا هل دجت مل يذلا لاؤسلا رارغ يلع

 ىلع قباسلا (مهيأ ؟صضيبألا ميهاربإ» مليفل يتدهاشم لاوط يندواري لاؤس لظ ؛ةخرفلا

 مهريغو هئامرلعو عاتجالا مولع لك ..ةشاششلا ىلع فنعلا مأ عراوشلا يف فنعلا رخآلا

 نوعجريو رابخألا تارشن يف فنعلا دهاشم ضعبو |منيسلا نفل ةداع مابتالاب نوريشي

 .عمتجملا يف فنعلا راشتنا يف ببسلا اهيلإ

 مئارج نم اهليصافت ضعب اوقتسا مبخأب اهباحصأ فرتعي متت يتلا مئارجلا نم ريثكلاو
 عمتجملا فنع نأ نيقيي ةباجإلاب رهاجن نأ عيطتسن اننأ نظأ الف اذه مغرو «ةيئازنيس

 اذه لك مليف حاتتفا دهشم نوكي نأ امنيسلاب رمألا لصي نيح نكلو «انيسلا ةيلوئسم
 |منيسل ةجاحب اننأل فقوتلا بجوتسيو عزفم ديكأتلاب رمألاف ؛قئاقد ىلع ديزت ةدلو فنعلا
 رجفتم عمتجم يف اهتيلوتسمب رعشتل نانفلا ةيرح تاءارغإو اهعانص مالحأ نع زواجتت
 .فنعلاب مستي نمز فو

 ةمدقم يف فنعلا لاط امك تلاط دق «ضيبألا ميهاربإ» مليف نع يتمدقم نوكت دق

 ويرانيسلا وهف هرصانع مامأ فقوتلل هريغك جاتحي يئانيس مليف ةياهنلا يف هنكلو «مليفلا
 ؛نايبوقعي ةراع# دعي دماح ناورم هجرخمل يناثلا لمعلاو ءنسحلا وبأ سابعل لوألا
 ملخي باش لثم خيرات يف مامألل ةوطخخو زيزعلادبع دومحم نم اريماكلل قوش دعب ةدوعو
 .اقسلا دمحأ وهو ءاقبلاب

 بلق يف نوشيعي نيذلا ءالؤه ءرصم يف سانلا ضعب نع يكحي ضيبألا ميهاربإ مليف
 ًاخيرات مهيدل نأل ءاهنيناوقل نوعضخي الو اهب مهل ةقالع ال مهنكلو ًايفارغج ةمصاعلا

 ضيبألاب ريهشلا ميهاربإ وهو مهنف اجذومن مليفلا عانص راتخا .ةفلتخم نيناوقو ايفارغجو
 .ةياهنو توم اريخأو ماقتناو بحو ةقادص ةياكحو هدلوم ذنم هنع اوكحيل



 اهنوك نم رثكأ ةيئانيسلا ةصقلا لّمحي مل هنآ مليفلا اذهل ىلوألا ةليضفلا يل تدب امهبر
 |يف مهلا لمحو ريكفتلل دهاشملا ىلع ءبعلا كرتو ءزعملا ةرهاق يف سانلا نم دحاو ةياكح

 مغر ؛ةيمدآلاو نوناقلا جراخ رؤب ىلإ لوحتتل اهيف قطانم ةلودلا تكرت فيكو انل ثدح

 فنع نأكو ؟لحلا وه مالسإلا» لثم تارابع ,روكيدلا يف أدب اك ءاهناردج ىلع بتكت اهنأ
 نع اديعب بوهوم جرخم هنأ دكؤي همالفأ يناث يف دماح ٠ ' رم ءرشبلا فنع ىلإ داق ركفلا

 ناورم نايبوقعي ف ناك نإف ؛هب طبترم هحاجن نأ اومعز يذلا دماح ديحو بألا ملق

 مل ضيبألا ميهاربإ مليف يف هنإف ,موجنلا ددعو ةياورلا ةميقو ةرهشبو دماح. ملقب حلست
 ةءاضإلاب عاطتسا يذلا ريوصتلا ريدم هعم حجنو .حجن كلذ مغرو هتبهوم الإ كلمي

 لوكسملا فيس وبأ سنأ-غاتسألا امأو «ةتابو ةعيرس ةايح ليصافت لقني نأ اريماكلا ةكرحو

 رصاتع نم العاف ارصنغ ناك ديكأتلاب وهف مليفلا اذه يف ةيمهأو ةميق لقي الف روكيدلا نع

 .مليفلا ةميق

 دمحأو ؛نيدهاشملا بلق ىلإ لوصولا يف جرخملا ةحلسأ ىوقأ يليثمتلا رصنعلا لظيو
 ءادألا يف نكلو هديجي يذلا نشكألا لاجم يف سيل تاوطخ مدقتي مليفلا اذه يف اقسلا

 صخش ىلإ هيف لوحت يذلا يناثلا فصنلاو مليفلا نم لوألا فصنلا نيب ام هئادأ فالتخاف

 مغرو .هلقعب اهيدؤي هنكلو هراودأ هتالضعب يدؤي الثم سيل اقسلا نأ دكؤي نمدم حورحجم
 نم يفتنخي املق يذلا دحوألا هنأ اهنيب نمو اهنيناوق اهل يتلا رصم يف مجنلا (نيس ضفرأ ينأ

 وهو الإ مليف يأ يف ادبأ رهظي ال هنأل امجن اقسلا (نيسل ةعبقلا عفرأ يننإف ةشاشلا ىلع

 .ءادألا يف ةماقو راودألا يف ةميق ممل نيرخآب طاحم

 دصق نع بئاغ وهو هاندقتفا لثمم «مليفلا يف يرخآلا ةماقلاو ةميقلا زيزعلادبع دومحم

 اروفحم لظيس ارود مدقيل داع هنكلو «هتبهومب قيلت ال راودأ يف ادهز انايحأو اعفرت انايحأ

 .هئادأب

 قدصي نمق ءاهعم دوت ىتح ةيصخشلا مضه هنأكو رهبم ءادأب ادرفتم دكاو ورمع

 وه ليثمتلا ىوهيو ةصروبلا يف لمعي يذلاو ةيكيرمألا ةعماجلا جيرخ باشلا اذه نأ
 .اهمدق ىتلا ةيصخشلا

 نم لك هجو يف اهمسا فقو املك راودألا اهِيَلع ترم املك حوبص هجو يربص دنه
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 امتيسلا بحب

 ىلإ نوتأي دق برعلا نيلثمملا نإ :يقيقحلا لوقلا نأل ,برع نولثمم اهب رصم نأب يعدي

 مغلاب لوقن نأ انل قحي اقلأتو ةجهلو انول مهحنمت رصم نكلو نيتفلتخم ةجهلو ةيسنجب رصم

 .ديكأتلاب انل قح يربص دنهو .انل كلم مهنإ نايلملا

 ا طال قوق ل لم تاما حل رسل <

 ىقبي نكلو رمحأ هنكلو مليفلا شيفأ ىلع اوبتك اك ضيبأ سيل ميهاربإ نوكي دقو ءرثكأ وأ

 ةقادصو بح نم رشبلا رعاشم نع ثدحتي نيح فنعلا زواجتي نأ عاطتسا مليفلا نأ

 رصم نإف اوقدصت ال وأ اوقدصو رشب مه ةياهنلا يفف ءفورظلا ىصقأ يف ىتح ةمومأو
 نم اننكلو ءءاقدصأو ضيبألا ميهاربإ فنع نم ىسقأو رثكأ ىمخادلا فنعلا اهبف ىلغي

 .قدصن نأ ديرن ال انتمالسو انتحار لجأ

 ٠٠١ 4 هينوي - رحفلا ةديرج
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 امتيسلا بحب
 ا سؤنخة ساخ

 جرخم ةدالوو .. دقاف لدب 9

 ؛رباع يئانيس ثدح يأك رمي نأ بجي ثدحب سيل ديجو ديدج يئانيس جرخم دلوم
 تتفخو تبضن نإو ءاهلقع وه جرخملا نإف !ديسلا بلق وه لثمملا ناك نإ هنأل ةطاسبب

 . جرخم دلوم دهشي مسوملا اذهو :ةفقاو تناك ول. ىتح ..تتام مث بولقلا تخاش لوقعلا

 زع دمحأ هتلوطبي ماقو بايد دمحم هبتك يذلا دقاف لدب مليف مدق ءالع دمحأ همسا ديدج

 15115062063لا هيلع ىلطي ام وأ ضومغلاو نشكألا نيب عمجي مليفلاو «يبلش ةنمو

 ئجالملا دحأ نم الفط ناينبتيف باجنإلا نم نيمورحم جوزو ةجوز ةصق يكحي ثيح
 .ةرسألا هذهل يعيبط جاتن وهف بألاك ًاطباض حبصيل ربكيو

 طباضلا لطبلا نأ دهاشملا فشتكيل ماكحإلا ديدش وي درانيس يف ثادحألا كباشتتو

 جاتن ًاضيأ وهو «ةعئاض هتايحو نيوريه نمدم وهف هنم ضيقنلا ىلع نكلو مءوت خأ هيدل

 ةباقر نود لامو ءاسنو رمخب اطاحم هتكرت ةصقار مألاف ءاهيف ىبرت يتلا هتئيبل يعيبط

 يهتنيل رثكأ ثادحألا دعاصتت ةقيقحلا كلت فاشتكا متي نيحو «هيلع وه ام ىلع حبصأف

 اهب اهتيور يتلا ةطاسبلا هذبب ثادحألا نكت مل نإو ءرخآلا نجسو امهدحأ تومب مليفلا

 .اهنع ةباتكلا تمت اذإ ةدهاشملا دسفت دق يتلا ليضافتلا نم ازيثك مليفلاب نأل

 ىلع عنصلا ةمكحم نكت ل نإ اهنأل 45115062067 مالفأ يه امنيسلا عاونأ بعصأ

 نأ نم الدب روهمجلا اهنم كحضي ةئشاشلا ىلع ةرخسم ىلإ تلوحت ويرانيسك قرولا

 اليف عنصت نأ عيطتست يتلا مالقألا يلاتلابو  ةيرصملا انمالفأ نم ليلقو ء«فغشب اهعباتي
 يأب دهاشملا عيطتسي ال مليف «دقاف لدب# نأ قدللاو «هنم ةيرخسلل دهاشملا وعدي ال ًاريثم

 .ةياهنلا دعب ىتح ضعبلا دنعو ةياهنلا ةملك ىتح هتعباتمل هعفدي لب هنم ةيرخسلا لاح

 ريوصتو ظفاح دمحأل جاتنومو ءالع دمحأل جارخإ نم «مليفلا رصانع ةيقب نكت ملو

 تقاضأ اهنإ لب ديلا مكحملا ويرانيسلا نم لقأب ليعامسإ ورمعل ىقيسومو ركاش رازنل
 عانص لك نيب ةيعامج مغانت ةلاح كانه نأكو دهاشملا ادبف مليفلل ةميقو لامج رصانع هل
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 : .مليفلا

 رع دمأب أدبأسو «نولثمملا وهو مليف يأ بلق نع ثدحتأ مل نإ اصقان ثيدحلا لظي

 لمعلاب ًارماغم ناك اذه لك لبق هنأل نكلو «شيفألا همسا ردصتي يذلا لطبلا هنأل سيل

 زافف اهشخي مل زع نكلو ةرماغملا نوشخي انموجن نم ريثكو «ةرم لوأل ديدج جرخم عم
 نأ فرعأ تنك مليفلل يتدهاشم لبقو .هل ةفاضإلا نم ريثك هيف ديكأتلاب رودو ليمج مليفب

 نيجرحم ميدقت ىوبي ناك يذلا فيرشلا رون ةقيرط ىلع رماغ زع «مءوتل نيرودب موقي زع
 موجن ضعب لثم زع نأ تننظو .بيطلا فطاع لثم مهألا مه دعب |ميف اوحبصأ ددج

 لدب» مءوت ةلاح يف نكلو ةشاشلا نع اوبيغي ال ىتح ًارسق مأوتلا ةركفل نوأجلي (نيسلا
 هثادحأ وأ مليفلا ةركفل ناك ام ةدحاو ةيصخشب ىفتكا زع ناك ول هنأل ةفلتخم ةلأسملا ؛دقاف

 ال ةيمارد ةرورض اهنأل نكلو دهشملا ديستي يكل ةليحلا هذهل أجلي مل زع دمحأ ًاذإ ءرمتسي نأ

 .اهنع ءانغتسالا نكمي

 فيضي مليف لك يف هنأ الإ هتماسو ىلع تدمتعا ةيئانيسلا هتيادب تناك نإو زع دمحأ

 .ةيئاديسلا ةلوطبلا ةطيرخ ىلع رارمتسالل ةماسولا ىلإ ًاببس
 ةفاضإ ةنمدملا ةيرثلا ةييبحلا رود يف اهنكلو امل حاتم لا نم ربكأ ديكأتلاب ةبهوم يبلش ةنم

 نم اههجو لسغت ىتم فرعت ةلثممل جاتحي ؛دقاف لدب» يف اهرودف ,مكلا سيلو فيكلا يف
 رودل ةلثمم اهنكلو ةمجن ابنإ لوقت نأ نود طقف لثمتل ةشاشلا ىلع جرختو قيحاسملا

 - ,ةئمدم

 تاكحضلا ثعبي رصنعك |نيسلا يف يوناث لكشب هدوجو ىلع اندتعا هجو يفطل دمحم

 رركتت مل ةبرجت اهنكلو «مساوم هدبعا مليف يف ةدحإو ةرم هل تحيتأ دق ةلوطبلا نأ مغر

 ةيصخشب ماعلا اذه انأجاف مث ؛هيرابك» مليف يف هرودب يضاملا ماعلا نيدهاشملا أجاف هنكلو

 نيلثمملا نم ليلق الإ عطتسي مل ريرشلا ةيصخش(«؛دقاف لدبا» يف فلتغ ءادأو ًامامت ةديدج

 نأ يفطل دمحم عاطتسا ؛مهدأ لداعو يتسور نافيتسإ لثم ةيطمنلا ةرئاد نم اهب جورخلا

 .«دقاف لدبال مليف يف هرودب ًايسا ءالؤه ىلإ فيضي
 يفطل دمحمو ءانيسلا يرثي نأ نكمي زنك ةيرصملا (نيسلا يف ةثلاثلاو ةيناثلا راودألا ولثمع

 لاطبألا الإ نوري ال ريصق رظن باحصأ مهبلغأ |نيسلا عانص نكلو كلذ ىلع لاثم هريغو
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 امتيسلا بحي 5 ا

 نم ًاريثك عزني اذهو ؛مه الإ نومتهي الف شيفألا ىلع ريبكلا طخلاب مهؤامسأ ةبوتكملا
 لماك امليف مدقي نأ ءالع دمحأ جرخملا عاطتسا ؛دقاف لدب» يف نكلو مالفألا يف مسدلا

 .لورتسيلوك الب مسدلا
 ؛«أهب ريسأ يتلا ةقيرطلا ىلع مكحا مث ًالوأ يئاذح يف كمدق عض» لوقت ةمكح كانه

 .اهب لمعي نم انم ليلقف اذه مغرو

 مهيلع مكحنو انريغ مكاحن نأ لهسأ اف ةمكحلا هذه سكع ىلع ريسن ام ةداع انلك

 دقف ةمكحلا هذه تققحت «دقاف ٍلدب# مليف يف نكلو «مهناكم يف انسفنأ روصتن نأ نود

 سيل اهقيقحت نكل لهس ةليضفلا نع ثيدحلا نأ تفرعف ةيذحألا تايصخشلا تلدابت
 .ةلوهسلا سفنب

 ٠١١9 هينوي - رجفلا ةديرج
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 حرفلاو داز رهش ىف تحن يللا رصم

 يننأ نظأ ينكلو ؛مالفألا لوح ةقيقحلا نوركتجي مهدحو مبخأ داقنلا روصتي ةداع

 امهدحأ نيمليف نع عوبسألا اذه بتكأس يننإف اذل ءفالتخالاب ملحأ لقألا ىلع وأ ةفلتخم

 رخآلاو اهولاق امك مهؤارآ تلقن دقف هدهاش يذلا روهمجلا نم ضعب رظن ةهجو نم

 .مكل ىكحأسو دازرهشو حرفلا نيب (ف ءيرظن ةهجو نم هنع بتكأ نأ يلاوحمسا

 علطم الب ةديرج وأ «عئاج الب ماعط ةبجو وأ ئراق الب باتك ابنأك روهمج الب (نيس
 اهل نوكت نأ نكمي امنيسلا الف «تالمهملا ةلس اهناكم راص اهيف علض ىفتخا اذإف ءاهيلع

 اذه يف لاجملا حسفأس اذهلو .ةديرجلاو ماعطلاو باتكلا كلذكو روهمجلا اهرجه ول ةميق

 راد باب ىلع هلأسأ تفقو يذلا روهمجلا ىأرل 'دازرهش اي يكحا» مليف نع لاقملا

 .همدع نم مليفلا ةدهاشم رارق ذختأل مهيأر بلطأ ةدهاشم يننأكو ؛هيأر نع ضرعلا

 .هتدهاش تنك ينأ مغر

 ةصق تشاع انم لكف قدصب انع يكحي ؛عئار :تاباجإلا تءاجف الوأ ءاسنلا تلأس

 نيف ىرأ ةرم لوأل يكز ىنم ىلع أرط يذلا رييغتلا ؛ينبجعأ لمت رخآ وأ لكشب هذهك

 مليف لضفأ راصل ءطبلا ضعب نم صلختلا مت ولو ادج ةئيطب هئادحأ «هللا رصن يرسيل

 كلت تناك ؛ناحرس ةلاه نم ضعب اهيف ةعيذملا نأكو ترعش «نآلا ىتح مسوملا اذه يف

 .مليفلا نع نبمأر نهتلأس يتاللا ءاسنلاو تايتفلا نم ضعب.ءارآ

 نكي فاس نسق ةلكألا لغرأ امامت ةفلتخم لاجرلا ءارآ تءاج دقف يبجعلو

 فسوي ةصق هبشت تايتف ثالثلا ةصق «يعقاو ريغ لمع مليف اولاق دقف مليفلل اسمحتم

 نأ دصقي جرخملا ناك ول ؛ءاسنلا عم فطاعتلاب رعشن مل «اهيف ديدج الف محل نم تيب سيردإ
 ةسونعلا وأ نجسلاب ءاوس نهريمدت مت مليفلا يف ءاسنلا لك نأل قفحخأ دقف مليفلا اذبم ةيوق ةأرملا

 مامأ فوقولا ةعيذم عيطتست نأ يف ةيعقاولا نيأ ءءاسنلا دض مليف يلاتلاب اذهف ؛ةحيضفلا وأ

 .لاجرلا ءارآ تناك هذه ..رخآ عمتجم نم عبان لايخ هنإ اهتصق يكحتل اريماكلا
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 امتيسلا بحب

 دعي نأ نظأ الو ,مهنسو مهسنج فالتخاب مليفلا نع روهمجلا رظن تاهجو تنيابت
 هارآ امن ًاضعب لاق دقف «ىنيفكي روهمجلا نأل يبأر حرطأ نأل لاجم كانه ءارآلا هذه لك

 .هللا رصن يرسيو دماح ديحو دازرهش تثدحت | امامت ثدحت هنكلو ..هرآ مل امو

 ةايح يف لمأت ةظحلو ةمكح وأ نزح وأ حرف ةظل ابيدهاشم ببت ةليمجلا (منيسلا مالفأ

 مهنأك مهعم لعافتي ةياهنلا يف هنكلو «دهاشملا نع ًامامت نوفلتخي وأ نوبباشتي دق ؛نيرخآ

 تكح يتلا مهفقاوم مهفتي ةياهنلا يف هنكلو ,مههركي دق وأ مهبحي دق ..لهأ وأ ءاقدصأ

 .مالفألا كلت اهنع

 ءيش اهنم ىقبي ال ةداعق ةلاحضلاب فصتت يتلا كلت وأ ةحيبقلا امنيسلا مالفأ امأ
 ءاقدصأ وأ لهأ مه الف اهصوخبش نع ًاديعب ىقبيو ؛لمأتي وأ نزحي وأ حرفيل دهاشملل
 .تافاسمو تافاسم دهاشملا نع مهلصفت ةشاش ىلع نوكرحتي سانأ مه نكلو

 مليف يف نكلو ءلحض حيبق رخخآو ميق ليمج مليف نيب ةطاسبب قورفلا يه كلت

 ميق ليمج مليف نيب قرفللو ىتعملل ىرخأ تافصاوم فيضن نأ جاتحن امير ؟حرفلا»

 .لحض حيبق رخآو
 ةميقو لامج نيب ضقانت كانه له «لثم ةلئسأ ةدع حرطأ نأل ينوعدي «حرفلا» مليفف

 ةميق ام مليف حرط ول له يأ ؟مليف يأ اهحرطي يتلا ةيقالخألا ةميقلاو يئانيسلا نْفلا

 اليف حبصي وأ يقالخأ مليف هنأل ًاديج اليف ةرورضلاب حبصي ةنامألا وأ فرشلا وأ قدصلا

 ؟ةدابعلا رودو سرادملا اهلاجم ةيقالخأ ميق نع ثدحتي هنأل ًالحض

 ضحعب اهل وعدت يتلا ةديمحلا قالخألا الف ةديحولا ةباجإلا وه يفنلا نأ دقتعأو .
 .يرخأ مالفأ ةميق نم صقنت يه الو ةميق اهلعجت مالفألا

 مليف يضاملا ماعلا تمدق يتلا لمعلا ةعومجم سفن هتمدق يذلا ؛حرفلا» مليف نع اذاف

 يتحو يكبسلا دمحأ جتنملاو زيزعلادبع حماس جرخملاو هللادبع دمحأ ويرانيسلا بتاك «هيرابك
 نيرخآو هللادبع حالصو مناغ ريمس انيدو يناودكلا دجامو يواصلا دلاخ لثم نيلثمملا تاذ

 .ينسح نسحو لالج رسايو راتخم ةميرك لثم ددج نيرخآ نيلثمت ىلإ ةفاضإ
 يذ لجر نع يكحي ثيحب دحاو ناكم يفو ةدحاو ةليل يف هئاذحأ رودت «حرفلا» مليف

 ةقطنملا لهأ هيف وعدي ًايْمهَو احرف ميقي نأ ررقي «يواصلا دلاخ ةيبعش ةقطنم يف تيص
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 اهب يرتشيو'«تابسانملا يف هدر بجي ًانيد ةئفلا هذه اهربتعت يتلا ؛طوقنلا لاومأ عمجيل

 لثم مهتايحو اهصوخشو ةقطنملا كلتل ةطيرخ ىرن ةبسانملا هذه لالخ نمو «صابوركيم
 تنبلاو ءاهتوم تاءارجإل هينج فالآ“ غلبم ىلع صرحت يتلا ؛راتخم ةميرك# مألا

 ريبكلا لجرلاو ءاهتثونأ ءافخإب اهلهأو اهسفن يمحت يتلا ؛مناغ ريمس ايندا ةلجرتسملا
  يبلي نأ عيطتسي ال هنكلو سنجلل تاطشنملا ىلإ أجليو ةباش جوزتي يذلا 'ينسح نسح»

 هتبطخ لوطت يذلا «لالج رساي» باشلاو ؛يوق لجر اهيوتحي نأ يف اهتابغر لك تاطشنملا هذبب
 تربك يتلا «ردب نسوسا ةيبعشلا ةصقارلاو ءشفعو ةقش لجأ نم لمأ نود تاونس عبس

 دعي مل تسجولونم عقاولا يف ةبجحم هبش اهنأ مغر شيعلا ةمقل لجأ نم لمعت تلازام اهنكلو
 ابي لاطو ؛دارم اناموجا تربك يتلا ةباشلا ءافلتخم راص كحضلاو بّيغم هنأل هجاتحي عمتجملا
 . ليدنم ىلع ةنلعم اهتءارب ديري عمتجملا نكلو هللا مامأ اهجوز عم سنجلا تسرابف نامرحلا

 .سانلا لجأ نم اهتيرذع امل ديعي بيبط نع ثحبتف ءامدلاب ثولم

 مسرتل يرخأو عمتجم ةروص اهضعب لقنتل ويرانيسلا بتاك اهمسر رشبلا نم جذامن
 فنعل هابأ رجبيو طوقنلا عمجي يذلا «يناودكلا دجام» لجرلا كلذك ؛ةيدرف ةلاح ةروص

 .نونسلا اهحمت مل هجولا يف ةمالع هل ببس هرغص يف
 جايتحا نود ةيصخش لك ليصافت مسر يف ويرانيسلا بتاك هللادبع دمحأ داجأ دقو

 .ثادحألا هيف رودت يذلا ناكملا وأ نمزلا نم جورخلل وأ كاب شالفل

 دق ةيبرغلا انيسلا تناك نأو ةيرصملا مالفألا تاياهن ىلع ًاديدج ًالكش بتاكلا مدق

 ثادحألاو ويرانيسلا هديعي ىهتنا دق مليفلا نأ دهاشملا روصتي نأ دعبف «لبق نم اهتلعف

 ةافو نالعإ نيب ام راتخي نأ لطبلا ىلع ناك ةظحل ىفف «ًاماق ةفلتخم ىرخأ ةياهنب ىرخأ ةرم

 مدقيف ءاهدارأ يتلا دوقنلا عمج متي ىتح رمألا هام حرفلا لامكتسا وأ حرفلا ءاهنإو همأ

 وهو ةباجإلا هل ىطعأ الإ روصت رايخ دهاشملل كرتي الف ؟ول اذام نع ةباجإلا مليفلا
 ةيقالخأ ةياهن ضعبلا اهاري دقو لبق نم (نيسلا هفرعت مل ثادحألا درس ين ديدج لكش

 اولاذام» لاؤس ةباجإ وه ربكأللا اهقزأمو ةايحلا رهوج نأل كلذك اهارأ ال تنك نإو ةيريرقت

 بيعالو لاؤسلا اذه نع بيجي نأ ررق «حرفلا» مليف نكلو ؛هنع باوجلا ًادبأ فرعن ال يذلاو

 داجأ دقو ءًاديج ايليف عنصت تقولا تاذ يفو ًايقالخأ أدبم نانفك رقت نأ نيب ضقانت وأ كلذ يف
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 بيغلا متملع ول نأو ًالثم برلا اضر نم مألا ضر نأب رقي ليمج مليف ميدقت حرفلا عانص
 .ةريثك يرخأ ناجمو هردق ريسأ ناسنإلا نأو عقاولا مترتخأل

 يكزلا لالج اهمدق يتلا ةروصلاو ليصافتلاب زيزعلادبع حماس جرخملا عاطتسا
 نامزلا يف كرحتي هنأ دهاشملا رعشي نأو «ةعيرس ًائادحأ مدقي نأ همدق يذلا جاتتوملاو
 ,اريغتي مل ناكملاو نامزلا نأ مغرب ناكملاو

 ىتح ينفلا مهخيرات ىلإ مليفلا اذهب اوفاضأ ديكأتلاب هلمع قيرفو زيزعلاتبع حيلس

 1 .ركفلا يف مهعم نوفلتخي دق نيذلا ءالؤمل

 ىلع ةردقلا ةديجلا راودألا اهل مسرت يتلا رصم ةورث نولثمملا مليفلا رصانع نم ىقبي

 .اهييدهاشم بولق يفو ةيبرعلا !ديسلا شرع ىلع نيعبرتم ءاقبلا
 ذاشلا ةيصخشك دهاشملا هؤادأ رهبي نل ابر حرفلا بحاص ةيصخش يف يواصلا دلاخ

 حرفلا يف هتيصخش ءادأ نأ دقتعأ نكلو «هيرابك» يف يبعشلا برطملا وأ «نايبوقعي# يف
 .دهاشملا رهبي يذلا رتكراكلا نع ةديعب اهنأل لثممك هيلع بعصأ

 ينرعشأ دقو «رابكلا موجيتلا فاصم ىلإ هب عفترا سلس ءادأ يف هلمجأ ام يناودكلا دجام

 ايديموكلا قطنمب ًايديموك ًالثمم سيل هنإ :تاونس ذنم هنع تبتك نيح قح ىلع تنك ينأ
 ٠ .يرظن ةهجو ًاريخأ هراودأ تتبثأو طقف لثمت هنكلو ةيزصملا

 لك نع (مبب ولعي ءادألا قدصو ةيرقبع نكلو ةليلق دهاشم ردب نسوسو راتغةميزك
 .ةلوطبلا راودأ

 هتيطعأ نإف هيف مب حضني ءانإ لثمملا نأ ىلع يح ليلد لالج رسايو مناغ ريمس ايند
 وأ و نوب ونوب ةلكاش ىلع ًاراودأ هتيطعأ نإو امأ ةرجفتم ةبهوم ىطعأ ًايقيقح ًايق ًارود
 .ًاغارف الإ دهاشملا يطعي ال هنإف ةسون يتلاخ

 .دارم اناموج ءانيجور «ةرمسلا مساب «ينسح نسح «باسك يم ؛هللادبع حالص
 .فالآلا اوضاقت نإو نييالملا نواسي نولثمت مهءاسأ فرعأ ال امبز نورخآو يسرم ءالع

 يف نككلو ةيفرحب عونصم هنأل يقالخألا قطنملا ضفرن وأ لجخن نأ بجي ال حرفلا يف
 ,مهتقو مهقالعأ ضفرن نقلا لمجتو قالخألا يصدت ىرخأ مالفأ

 ٠٠١9 ويلوي - رحفلا ةديرج
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 رشبلاروجف .. حافسلا

 بعص رخآلا ضعبلاو دايقلا لهس نهنم ضعبلا ةنولتمو ةعونتم ءاسنلاك |نيسلا مالفأ

 نكي فيك نفرعي نهضعب دجت كلذ مغرو «نهيف ام زربأ نوكي نأ بجي لامجلا «مهفلا
 يل ودبت ديكأتلاب (نيسلا مالفأ حمالم ..حبقلا الإ نزربي ال لالا مغر تايرخأو .تاليمج

 ةأرما ةياهنلا يف اهنكلو ةدقعم وأ ةطيسب «ةيبغ وأ ةيكذ «ةحيبق وأ ةليمج ةأرما هجو تارسقك

 .اهيلإ علطتي نم امئاد رظتنت
 ةشهدم ةأرما ىلإ علطتأ يندجأ ايلاح ضرعي يذلا ؟حافسلا» مليف ىلإ علطتا نيحو

 .اشهدم (مليف دصقا اوفع

 قلي مل يذلا «ةعبسلا امسلا ناولأ» ريخألا همليف دعب يوادنه دعس جارخإ حافسلا

 ماقو يريدردلا ةيطع عم يواصلا دلاخ |ئيسلل ىلوألا ةرملل هبتكو ايريهامج احاجن
 .يواصلا دلاخو اباس لوكينو ةمالس يناه هتلوطبب

 ةيابن ىلإ هب لصتل رغصلا ذنم هتايح تدقعتو هاوبأ لصفنا باش ةياكح يكحي مليفلاو

 .ةقنشملا لبح ىلإ ةيواسأمو اديقعت رثكأ

 نم ريثكو «ةعنقملا ريغ تافداصلاو اماردويلملا نم ًاريثك ةياكحلا هذه لمتحت دقو
 اذه يف اشهدم ناك يريدردو يواصلا هبتك امك حافسلا مليف نكلو ظعاوملاو خارصلا

 ةرهام ديب تايصخشلاو مليفلا ليصافت ىكحو اماردويلملا ةلوهس ىلع زفق هنأل قايسلا

 نيدي نأ عيطتسي ال هسفن ةرارق يف مليسضلل دهاشملاف .بهذلا نازيمك قيقد نازيمبو

 لك نأ نم مغرلاب ةلماك ةروصب اههركي نأ عيطتسي ال اضيأو ؛ةلماك ةروصب تايصخشلا

 تاظحل دهن كلذ مغرو ءرخآ لجر لجأ نم اهنبا تكرت مألاف ةثطخم مليفلا يف جذامنلا

 ةبيبحلاو فطاعت تاظحل هيف دهت كنكلو ساق لجر بألاو اهيلع قافشإلاب اهيف رعشت
 هتايح فورظ نكلو لتاقو حافس لطبلاو «رذعلا ضعب انايحأ اهل دجت كنكلو ةنئاخ ةأرما

 ةقيقحلا لعفلاب يه تايصخشلا يف تافصاوملا هذهو «لماكلاب هتنادإ عيطتست ال كلعبجت
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 مليف تايصخش يه اذكهو نيطايش (ئاد اضيأ نحن الو ةكئالم اعيمج نحت الف ةايحلا يف

 -- .حافسلا

 ىلع هب عفتري نأ عاطتسا لب ؛ويرانيسلا ىوتسم نع اجرخم يوادنهدعس لقي مو
 ةشهدلا ىوتسم ىلإ سبالملا يتحو ىقيسوملاو جاتنوملاو ليصافتلاوةروصلا ىوتسم
 مليف ّلعفلاب «حافسلا» مليف نأ دكؤيو فيضيل ليثمتلا رصنع يتأي مث .ةببحملا ةينفلا
 55 .شهدم

 نيهاش فسوي ةسردم يف جرخت هنأ ميرف رخآ ىوتسم ىلإ هئادأ يف يف لقتنا ةمالس ٍيناه

 يف امامت ةفلتخم سرادم ىلإ نايمتتي اهبرق ىلع نانثالاو فسوي دلاخ دي اهدعب هتفقلت مث

 نم ةيصخشلل قمعأ مهفبو فلتغ ءادأب جرخي هنأل مليفلا اذه يف انشهدي يناه نإف ءادألا

 .تارظن درح

 يف انشهدت اهنكلو ليثمتلا ةحاس ىلإ رفصألا رعشلاو لاهجلا اهعفد ةلثمت اباس لوكين

 كانه لهف ؛ةبحم اهنكلو ةنئاخ ةجوزو ةأرما ليصافتل عئار مهفبو ديج ءادأب مليفلا اذه
 نأ لوكين تعاطتسا دقو نيقي ىلع انأ لب نظأ ال ءاهيف ترغرقت امهم اهتنايخب دعست ةأرما

 ١ .شهدم رادتقاب ةقيقحلا هذه لقنت

 ةسايسلاو بدألاو رعشلا يمحو حرسملاو منيسلا يف ةيئاننتسا ةلاح يواصلا دلاخ

 مدقي نيح انشهدي نأ ىلع ًارداق دلاخخ لاز ام نكلو كلذ دنع ةشهدلاب يفتكا هنظأ تنكو

 زواجتيو ملسلا وأ برحلا يف لاملا ءارو ىعسي يذلا ينانبللا,لجرلا ةيصخش مليفلا اذه يف

 ءايلا ىلإ فلألا نم اههركت نأ ضرتفملا نم ةيصخش «هنم ديفتسي نأ لجأ نم هناخ نم عم

 .اهعم كحض لي دهاشملا اهبحأف ةايحلا اهبهو دلاخ نكلو ءايثأنيس

 ليكوو لدعلا يماس بألاو ردب نسوس مألاك مليفلا يف ةيوناثلا تايصخشلا يتح

 - .مهراودأ اوداجأ ءانثتسا نود مهلك يحليصم ٍفرِشأ مألا_ جوزو ةبايتلا

 ىوتسملا يف مدقتم هنأ الإ فيصلا مسوم يف ارخأتم هضرع مت نإو ؛حافسلا# مليف

 روجفلا هللا مهمهلأ رشب نع يكحي هنأل «ءامدلا هيف ترئانت ول ىتح هدهاشن نأ قحتسيو

 3 .انم لك لثم كلذ يف مهو ىوقتلا لبق

 57:9 ويلوي - رجفلا ةديرج 5
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 كحضلا نم تناريط 290

 مالفألا ررد ضعب نإ ىتح سابتقالا ىلع همئاعد ماقأ ةيرصملا انيسلا خيرات نم ريثك
 ةسبتقم اهنأ مغر ةصلاخ ةيرصم تراص نيدهاشملا نادجو ين اهمسا ترفح يتلا ةيرصملا

 نم تارشعو باهولادبع نيطفل ؛يح ةعاشإلو راقفلاوذ نيدهلازعل «بحلا ربغا لثم“

 مالفألا هذهل تامسقلاو تاحمللا ةيرصم طرف نمو ؛يبنجأ لصأ نع ةذوخأملا مالفألا

 ةعبقلا عفرن انهو «رشاعلا دجلا ىتح مألاو بألاو دلوملا ةيرصم ابنأ ال دهاشملا مزجي داكي

 .ةشاشلا ىلع همدقن امل لوألا عدبملا نوكن نأب انملح ول ىتح سابتقالل

 يديموكلا يكيرمألا مليفلا نع ذوخأملا ؛تنإ ريط» مليف ضرع أدب عوبسألا اذهو
 ةيرخسلا ةديدش ةرابع جرخملا بتك حوضوو ةحارص لكبو 6 1082216 -؛لزاد يب)

 .ةحلصم يهف رخآ مليفو مليفلا اذه نيب هياشت كانه ول :لاق نيح ىنعملا ةقيمعو

 لب ةفاضإ دعي «روبد# دعب هلامعأ يناث يف يدنجلا دمحأ جرخملل «تنإ ريطت نأ قحلاو

 .ئيس هنكلو اسبتقم سيل لوأ مليف لباقم يف هل ةيقيقح ةيادب

 يف ةرخاسلا ةباتكلا نم لقتنا يذلا رهاط رمع ليمزلل لوألا ويرانيسلا وه «تنإ ريط»

 .لضف لالب هقبس ثيح ةمئاقلا هذه يف ىناثلا مسالا كلذب هلعلو «|منيسلا ىلإ بدألاو ةفاحصلا

 يفو ؛هلوح نمب ةنراقم راوطألا بيرغ وهو ايرطيب ابيبط لمعي باش نع يكحي مليفلا

 نكلو ؛ةبغر يأ هل ققحي نأ ديري ينج هل رهظي اديحو اهيضقي يتلا هداليم ديع ةليل
 .نابيخ تيرفع وهف نامزلا اذه تيرافعل جذومن تيرفعلا

 ةبغرو ةردق بسح ىرخأ ىلإ يصخش نم لوحتي نأ مليفلا لطبل حمست ةيادب
 هتبوبحم بلقل لطبلا لوصو يف تيرفعلا قفخي ةرم لك يفو «هتبوبحمب زوفي يك تيرفعلا
 .اهبلقب زوفي يك هسفن نوكي نأ هحصني نأ نم ارفم دجي الف

 ةيليثمتلا هبهاوم زربي يكل ةلئاه ةصرف يكم دمحأ دجي اذكه ويرانيس قايس يفو
 عفاعت ةنامع ف هئأ ادب حرر ةيدناتم نتالم عيمصتو دج عكار هدماطو «ةيديمركلاو

 لل



 امتيسلا بحب

 امههفرج نيح ىتح هل راوحلاو ويرانيسلا ةباتك يف.كراش يذلا مليفلا يف ةليصفت لك عم

 وأ ؛وديمو ةتاحش نسح ديلقت لثم ةيمارد ةوق ال تسيل فقاوم عضو يف ايديموكلا رايت
 امصخ سيلو لكك لمعلا حلاصل ةفاضإلا تءاج مالفألا يف يدنملا لطبلا ةيصخش ديلقت
 «هتاردق زاربإو لطبلا ىوهل تناك ول ىتح تاشتكسا ةفاضإب حمسي مليفلا عوضومف «هنم

 .اهدض وهف اماردلا مدخي ال ' لك نأ ةدعاقل ءاثثتسا اذهو

 بتعأ نأ ةدقانك عيطتسأ الو اهبحيس روهمجلا نأ نظأ ةدعاقل ءانثتسا «تنإ ريط» يف

 اهيف مليقلا عانص ىلع
 نإو «ددع ةلايك راودأ يف اهدوجنو ىلع اندتعا ةريغص'ةباش مليفلا اذه يف ام مهأ لعلَو

 «ىوقألاو زربألا يه «تنإ ريط ةأجافم نأ الإ «حرفلا» يف متانع ريمس اييند انتأجاف

 ا« انانالاع يقرا دالاوتايععحلا رك ؛ تعاطتساو تاعقوتلا ايند تزواجت

 14 .دعب ينلغتسي نم دجأ ملو ةبهوملا ةديدش انأ هوه

 لب ةاواسملا مدق ىلع ايند هراوج ىلإ تفقو هوجولا تارشع بحاص لطب يكم دمحأ

 انكحضت نأ ةليمج ةلثممل نكمي فيك انيسن نأ دعب ريهاجلا هاوفأ نم تاكحضلا تعزن
 .يلبابلا ريهس وأ راكيوش ذنم

 لهسلا وأ سلسلا ءادألا يناودكلا درام مليفلا يف همساك لعفلاب حبصأ يناودكلا دجام

 .عنتمملا

 ةيحرسملا لالج دلاخ ةشرو يجيرخ نم نانثا اهم ماق يتلا لطبلا ءاقدصأ تايصخش
 ةيرصملا (نيسلا يف ةددحم هوجوب نوهرم !ئاد لطبلا ءاقدصأ رودف ءروضحلا ةجازطب زيمتت

 1 .تاعقوتلا رشك مليفلا اذه يف نكلو
 يكم دمحأ مليف ضرعي تاداريإلا يف فيعضو ايديموك طبحم يئانزيس مسوم ةياهن يف

 .اهتيسن تاكحض ركذت ىلع ٍينربجأ هنكلو يضاملا ماعلا يندعسي مل يذلا

 تايصخش ىلع نولوقيو مليفلا نم ام اعون ةريقفلا دلبلا طسو |تيس داور كحضي دق

 سفن نم ةينغلا تالوملا انيس داور كحتفيسو «ةغلابم اهنإ يضايرلا بردملا لثم

 .هنوفرعي مه عقاو نم لبعألا قبط ةروص ابنإ اهنع نولوقيس مهنكلو تايصخشلا
 ماه لعالسا هرمي هنأ دوز كبي روما انأ مهلا لايخاو عقارلا تيامز

 ا رجفلا ةديرج



 امتيسلا بحب

 5 8 3 7 3 وه ين

 ةبسنلاب هنكلو قزري يح دوجوم صخش هنأ ينعي ديق طقاس ريبعت يرصملا عمتجملا يف
 يلعلو ؛ةريثك لكاشم ديقلا وطقاس هجاوي ام ةداعو ؛دوجو هل سيل ةيمسرلا تالجسلل
 مليفلاف .ايلاح ضرعي يذلا «يملامعلا# مليف ةلاح فصول ديق طقاس ريبعتلا اذه ريعتشأ

 شيفألا ردصتي ملو «تنإ ريط» يكمو ؛كوربم فلأ» يملح يمليف نم عوبسأ لبق ضرع
 ةمحر ديدجلا هجولاو يورأو فيرشلا فسوي ةروصو مامتهالا ريثي ةمجن وأ مجن مسا
 مهيف دحأ ال يفطل دمحمو هللادبع حالصو زيزعلادبع لالد نيريبكلا نيالثمملا يتحو

 _  يناث يف تحدم دمحأ هجرخم مسا يتحو مليفلا لوخدل هعفديو ًايداع ًاروهمج ريثي ديكأتلاب

 دلاخك جرح ةيموجن كلتمي مهيف دحأ ال ديدجلا ويرانيسلا بتاكو «ينيبروتلا» دعب هلامعأ

 .مليفلا يف ةقثلل روهمجلا عفديل ةفرع فيرش وأ فسوي
 لبق نم كلذكو ءروهمجلا لبق نم هزواجت مت «يملاعلا» مليف نإ :لوقلا ةصالخ

 هعم تلماعت ةفاحصلا نأ دقتعأو «ديق طقاس هتدالو نم مايأ دعب هوربتعاو !نيسلا يعزوم

 .قطنملا سفنب

 (نيسلا رتافدل تدع ينكلو هتدهاشم تلمهأ دقف «هتاذ موللا يسفن نع يفنأ الو

 .كلذ نع رذتعأ نإ تلق نإ لجخأ الو هدجأل

 ملاعلا كلذ ىلإ هدوعص ةلحرو ةركلا بعل ىوسي ىتف ةصق يكحي «يملاعلا# مليف
 ةظحل يف توملا اهبيغ مأوت تحخأو بأو مأ ةصق يوحت يتلا هتايح ةلخر عم يزاوتلاب

 ويرانيسلا اهبوري ثادحألا كلت لك ؛ةياهنلا ىتح رمتساو ةلوفطلا ذنم أدب بح مث ةلصاف

 نع يكحي يذلا امير لوألا دعي مليف يف رضاحلا ىلإ دوعي مث انايحأ كاب شالفلا ةقيرطب
 .مهملاعو مدقلا ةرك يبعال

 نأ نكمي فيكو ةيرصم ةرسأ ةايح انل لقني نأ جرخملاو بتاكلا نيب مليفلا عاطتسا
 ريغ مأ ةركلل ابحم ناك ءاوس ءدهاشملا ىلإ ةظحل للملا قرطتي مو ؛دلوت وأ بهاوملا تومت
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 اهروصتي مك ٠١٠١ ماع ملاعلا سأك ىلإ رصم لوصوو ثادحألا ةيابن عم هنكلو «بحم

 ةميزه عطتست مل رصم نأل ةفئاز تناك ول ىتح ةرماغ ةداعس ةلاحب دهاشملا رعشي مليفلا

 ةرابم ىف راصتنإ الإ ةحرف نم انل دعت مل رصم ىف نألو «مليفلا اهليخت اك عقاولا يف رئازبلا
 .مليفلا انل اهمدق دقو ةضهجملا انمالحأ لك اهيف رصتخن مدق ةرك

 نم لقتنا يذلا يظفح دمحم ويرانيسلا بتاك وهو نائف جس فقي لمعلا قيرف فلخ

 ديكأتلاب بوهوم بابشل ةياعربو قار قطنمب (نيسلا عانّص ةناخ ىلإ باتكلا ةناخ
 .جتنملا لاومأبو:يتاكلا ةربخب مهدناسي

 يف هنأل انكمت رثكأو ردقأ ديكأتلاب ةينيبروتلا» مليف دعب ةيناثلا ةرملل جرخم تحدم دمحأ

 ءاصلاخ ايرصم امليف مدقي هنكلو ؛«رطملا لجر» لثم ًايكيرمأ اليف سفاني ال ةرملا هذه

 عمتجملا نم ىطسولا ةقبطلا ريوصتل ةينكس تاكولي يف ريوصتلا نكامأل هرايتخا يتحف
 مليفلل ةميق ءافضإ يف تمهاس ديكأتلاب دامح دلاخ ىقيسومو «ةنيدملا اهلكأت تأدب يتلا

 .ةسوسحم

 نم بحرأ ةرئاد ىلإ مليفلا لطب فيرشلا فسوي لقني نأ يف كلذك جرخملا عاطتساو

 «يبلش ةنم بيبح رود ىلع هيف لصح يذلا «ىضوف يها مليف اهيف اب ىتح ةقباسلا هراودأ

 ىلإ دعب لصي مل نإو فلتخم ؛يملاعلا» يف هنكلو معط الب اتهاب هؤادأ اهيف أدب ىرخأ راودأو
 .ءادألا اتنسحأ دقو |مهترادإ جرخملا نسحأ دقف ةبيبحو ىورأ امأ دهاشملا بلق

 مألاو بألا ارودف ؛(مهلمجأ امو ناريبك نالثمت زيزعلادبع لالدو هللادبع حالص

 .ةيرصملا (نيسلا يف يديلقتلا مادختسالا يف مليفلا اذه يف نافلتخ

 تايناكمإ نم اريثك رثكأ هتيهوم نأ نظأ ردان ليصف نم شهدم لثمب ىفطل دمحم

 نأ نكمم يفطل دمحمو :يرخألا راودألا لمبتو موجنلاب الإ فرتعت ال يتلا ةيرصملا |منيسلا
 .موجنلا لك راودأ نم لمجأ نوملعت ول يهو يرخألا راودألا مجن نوكي

 نم قحتست اهنإف ديق ةطقاس تناك نإو ىتح ماتهالل ةريشم ةبرجت «يملاعلا» مليف
 موجن ءامسأ تلمح ىرخأ ةيئازيس براجت نم لمجأ ديكأتلاب ابنأل ءاهديق ةداعإ دهاشملا
 .اهيدهاشم تطبحأ اذه مغرو نيجرخمو نيلثمم

 ٠٠١5 سطسغأ - رجفلا ةديرج ش



 ًامثيسلا بحي

 لطبلا ىدل سوفلاضرم
 ةريمأ نونجم ىف ةجرخملاو

 هاري ام ريغ رخآ ءيش يأ ةيؤر نع هيمعتف ناسنإلا لقع نم ام ةركف كلمتت نيح

 اديقعت ةلاحلا دادزت نيحو «سوه» ةلاحلا هذه ىلع ءابطألا قلطي ءابب توملا ىتح كسمتيو

 الإ هلقع يف ءوض نم ىقبي الو ناسنإلا لوح نم يرخألا قئاقحلاو راكفألا لك يفتختف“
 سوه ةدحاو ةرابع يف امل يسفنلا بطلا صيخشت حبصي هكلتمٌ يتلا ةركفلا نع

 .«يباصع

 دق نوكت نأ دعب هب جرخت يذلا ديحولا ريسفتلا ديدحتلاب وه يباصعلا سوه لاو
 يديره ىفطصمل ىلوألا ةلوطبلاو يديغدلا سانيإ جارخإ «ةريمأ نونجم» مليف تدهاش
 فرشأ ةصق نع بوتكم وه اك مليفلا .نورخآو متايه امههكراشتو ؛لاحر ارون ةيروسلاو

 .مرحم ىفطصم مرضخملا راوحو ويرانيسو يويتش

 عقاولا نيب طلخي هنإ ىتح انايد بولقلا ةريمأب سوه هيدل باش نع يكحي مليفلا
 رخآ مساب نكلو ةقيقحلا يف اهب يقتلي ةأجفو «مان الك هناضحأ يف اهروصت يتلا مالحألاو

 مليفلا لطبل ةبسنلاب اذه ءرصم نع ةباتكلل تءاج ةيفحص اهنأ يعدت يهف ىرخأ ةفصو
 .ةريمألا اهنأ فرعن نحف نيدهاشمك انل ةبسنلاب امأ

 ةعومجم دهشم اهدحأ دهاشم ةثالث لجأ نم ةيقيفلت ةلاح يف مليفلا ثادحأ رمتستو٠

 خيش عم ةريمألا ءاقل دهشم مث ؛تابجحم نهلكو نهتسردم نم نجرخي تاريغص تانب
 خيش عم ةريمألا ءاقل اريخأ مث ,حمسلا مالسإلا نع اهعم هثيدحو مالسإلا خياشم نم

 .ربكأ ةيمسر ةروصب نكلو خيشلا مالك رركي يذلا رهزألا

 روصي يذلا ةياهنلا دهشم مش ةريمألا بحب سووهملا باشلا لتقمب مليفلا يهتنيو

 .اهتزانج يف ةصاخ ةينغأ ال ىنغ يذلا نوج نوتلا تص ىلع بولقلا ةريمأ انايد ةزانج

 اذه ام الاؤس كسفن ىلع احراط «لالببزا#  اوفع . ةلاح يف مليفلل دهاشمك جرخت مث
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 وأ ةكحضب ىتح وه الو ةينذ ةلاحب وه الو رظانمب وه الو ةصقب وه الف !؟هتدهاش يذلا

 اذه ام لاؤسلا كسفن ىلع ديعتف .«انكحض لقألا ىلع وهآ# اهلالخ نم لوقت ةماستبا
 اذهف هدهاشت مل وأ «ةريمأ نونجم» تدهاش تنك نإف بيجأ نأ يل حمساو ؟هتدهاش يذلا

 كلذكو «يمسولا هبح نود تومي يذلا لطبلا ىدل باص سومه ةلاح نع ربعي مليف

 بصعتلاو ةيرحلاب ةصاخ راكفأ اهكلمتت يتلا مليفلا ةبحاص يديغدلا سانيإ ةجرخملا
 تأدب يتلا يديغدلا سانيإ هنع ثدحتتو هلعفت ام لك يف لوألا اهمه يه تراص ىتح

 مث «تقولا كاذ يف جارخإإلا موجن رابكل جارخإلا راغص نبم ةدحاوك ةيلمعلا اهتايح
 . .جارخإلا يف ءاسنلا لمانأ ىلإ رقتفت !نيس يف ةجرخم تحبصأ

 نم ًاريثك تمدق مث |منيسلا يق ةديدج ةمصب ؛نوناقلا اهيأ اوفعا لوألا اهمليف ناكو
 ضعي تالمجو ول يحن حاعيتلا جمب مرا اهنا تناكو ةطسوتلاو ةدمخلا مالثألا

 .نيرخآ عم فالتخالا

 خيراتلا نع ثدحتأ انه ينكلو ةرتف ذنم «ةدهتجم ةجرخت تناك يديغدلا سانيإ

 ىتح اهيدل مخضتت تلظ مث ةريغص تأدب ةدحاو ةركف اهتكلمت سانيإ نأل يضاملاو

 ابوتكم الاقم تسيل (نيسلا نأ اهاسنأ يباصع سوه ةلاح ..مليفلا يف اهلطب لثم تلوحت

 ةعتمو ةياكحو ةروص اهنكلو «راكفألل ًابلعُم ًاعنصم الو ةبهتلم تاحيرصتل اناونعالو
 اينيدآفرطتم راص عمتجم نحن معن «مليفلا عم هراكفأ تفلتخا ول ىتح دهاشملا اهعم فلآتي

 ةريمأ نونجمب سيل نكلو فرطتلا اذهل ىدصتت نأ امنيسلا ىلعو ًايداصتقإ ىتحو ًايقالخأو

 .ىديغدلا سانيإ بولسأو

 مدقت املك لثمملاف ؛ليثمتلا موجن نم اريثك رثكأ لوطت ةشاشلا ىلع مهرامعأ نوجرخملا

 نادعت ةربخلاو نسلا نإف جرخملا ةلاح يف امنيب .هرعسو هتيموجن نم كلذ مصخ نسلا هب

 .هرعس نم ناديزتو ةفاضإ

 اهتفيظو اهل اهحنمت يتلا ةزيملا هذه نم دفتست مل يديغدلا سانيإ فسألل نكلو

 نأ لباقم يف ءيش يأ لعفت نأ لبقت يتلا ةمجنلا قطنمب !نيسلا عم تلماعت دقف ؛ةجرخمك

 .اهل قفصي نم دجت مل نإو ىتح ةلوطبلا ىلع لصحتو ءوضلا ةرؤب يف لظت

 باجح# هضفرتو هبراحت امع نالعإلاب يديغدلا سانيإ تكسمت ؛ةريمأ نونجم» يف
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 جاتنوم لالجخ نم عباتتو نيلثمم نم اهتاودأ تيسنو «/نايدألا فالتخال ةينيد تاريسفتو

 ؛مليفلل ءيش ةفاضإ يف زيمتملا يقيسوملا فلؤملا دواد حجار ىقيسوم حلفت ملو ؛ةروصو

 ةيناث راودأ ىلع نآلا لصح ول يتحو الطب هانلبق نحن الف اريثك يديره ىفطصم رسخ
 .هل مهلبقت قيعتف هتلوطب ركذي لظيس دهاشملا نأ نظأ

 مامأ ةرم لوأل فقت يتلا ةيروسلا ةبرطملا لاحر ارون الإ مليفلا اذه يف دحأ حبري مل امبر

 .ةشاشلا ىلع ربعملا ليمجلا اههجو لوبق تدكأ اهنأل انيسلا تاشاش

 نونجم» ريخألا اهمليف نإ :اهيف لوقت يديغدلا سانيإل ًاريخأ تاحيرصت ةدع تأرق
 (نيسلا نع عفادت نأ بحت ام لكيو هللاب اهفلحتسأ ينكلو «نايدألا نع عفادي «ةريمأ
 نيرخآل هتالمتشمو نيدلا نع ثيدحلاب اهسوه ابناج كرتت نأو «ةعتمم ةليمج مالفأب نفلاو
 ةيعمتجملا اهبرحل غرفتتو يئانيسلا لازتعالا نلعتلف وأ «نيفرطتم مأ نيلدتعم اوناكأ ءاوس
 : .ةيقالخألاو

 ٠٠١4 ربوتكأ - رجفلا ةديرج
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 مليف تيقلول ؛ينلباق ىقبإ» 29
 - بويج نم ةريبك ةيديع ىلع لصحي نأ رطفلا ديع يف يئانيسلا مسوملا عطتسي مل

 ىرخأ مالفأ ترمتساو ةمهملا هذهل تمدقت دق تناك ةديدج مالفأ ةتس نأ مغر نييرصملا

 اهتقبأ وأ كوريم فلأو تنإ ريط :لثم تاداريإك دمصت نأ تعاطتسا فيصلا مسوم نم

 هضرعت يذلا سوبوب لشم ًاضيا اهكلتمت يتلا ضرعلا رود يف امل ةكلاملا جاتنإلا تاكرش
 .اهب ةصاخلا ضزعلا رود يف زويئدوج ةكرش

 , ةيسنلاب ًادج ةريثك اهنإف هينج نييالم 8 لا زواجتت مل ةيئانيسلا ديعلا ةيديع نأ مغربو
 .ةضورعملا مالفألا ةيعونل

 ديج تقو ةيضق يف ًاعمط سيل «ينلباق ىقبإ) مليف مامأ تفقوت عوبسألا اذه يف

 أرقأ نأ ينراثأ ام نكلو «يدقن لاقم ةباتكو ةديرجلا يف ةحاسم ءلم يف ًاعمط الو ديكأتلاب

 ةمق ىلع هنكلو ًاقح ةليزهلا تاداريإلا ةمق ىلع ناك هنأ فرعأو مليفلا عانص تاحيرصت
 ترهظ مالفأ ضرعلا رود نم هيف تفتخا يذلا تقولا يفو ..لاح لك ىلع تاداريإلا

 .ًادماص لازام ينلباق ىقبا نأ الإ هعم

 ديس هبتك يكبسلا دمحم جاتنإ نم مليف ةدهاشمل باهذلل يعفدب ًاليفك كلذ ناكو

 هجرخمو ةصقلا بحاص هنأ هل ثيدح يف ريغصلا دعس ركذ اك تآجافملاو ءيكبسلا

 ريغصلا دعسل ةلوطبلا «ةيئانيسلا هلامعأ لوأ يف تابيلكلا نم ديدع جرخم قؤراف ليعامسإ
 ..سمش ةصقارلاو يحتف ةريمأو دمحأ اهمو ينسح نسحو ديع نايلسو يسرم ءالعو
 ينعمب هدك شالبب ةجاح مليفلا ةفلكت نأ ًادحاو ىنعم دكؤأل ءاسألا ذه لك تركذ ًاعبط

 !!بسك دق نذإ جتنملاف هينج نييالم ؛ مليفلا تاداريإ تناك اذإ هنأ رخآ

 نكلو هللا هديزي نأ وعدأو بسكي نأ هريغ وأ يئانيس جاتنإ يأل جتنم يأ قح نمو

 نأب ءامسلا انبلاط ول مأ ةدايزلاب هل وعدن ًاضيأ اذه لهف ةدساف ةعاضب مدقي يذلا نع اذام
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 امتيسلا بحب
 22225225 5 ممم ج

 !؟نيدقاحلا نم نوكن هيف اهتلعف لعفت
 ابي نكلو ةصق يه الف ًالوأ ينف اهداسف ..«ةدسفمو ةدساف ةعاضب ينلباق ىقبإو»

 ةجاجف رثكأ اهسبالمو جف اهصقر سمش اهمسا ةصقارل ًاصيصخ ةعونصملا رظانملا ضعب
 ."جف دوجو ينلباق ىقبإ» هاسملا لبحلا ةلاح ثادحأ يف اهدوجو يتحو

 ينلباق ىقبإ يف هانيأر اك سيلو قار تاصقارلا ضعب دنعو عئار نف يقرشلا صقرلا
 اكويراك ةيحت لعفت تناك !ىك نفب مهعتمتل روهمج مامأ ةنانف صقرت نأ نيب ريبك قرف كانهف

 نأ وأ ؛ءامسألا نم تارشعو يكز ريهس وأ فكاع ةميعن وأ ينيك وأ يولع تانيز وأ

 عونلا نم تناك مليفلا يف سمشو ..يرخأ فادهأل مون ةفرغ يف لجرل ةأرما صقرت

 .ريخألا

 داقنلا ضعب :فرحلاب لوقي ؟سانلا مالكا ةلجم هترشن هل راوح يف ريغصلا دعس

 كانه امأ «ينع مهترظن ريغتت ينوفرعي نأ دعب نكلو «يتقيقح نوفرعي ال مهبنأل يننومجاهي
 .مهب متهأ ال ءالؤهو نيسفانملا حلاصل نولمعي نورخآ

 ركفي نأ نم هتلكاش ىلع مه نم وأ ريغصلا دعس هقلطي نأ لهسأ هيشيلكإك ودبي مالك

 تاذ ينو ةشاشلا ىلع ودبي امك الإ هفرعي نأ ديري ال داقنلا نم ثلاث عون كانه امبر هنأ

 .هيسفانم حلاصل لمعي ال وه تقولا

 يف دلبلا دالوأ نم ريثكك ةيبعش لظ ةفخو ام ًاتوص كلتمي نائف ريغصلا دعس ديكأتلاب

 كلذ نم رثكأو لمع الب فسألل دعس ةبهوم نكلو «أباثتكا لقأ سانلا ناك نيح «رصم

 ينيصلا ةكراملا نم مالقأ برض ديجي يذلا يكبسلا دمحم ةيعون نم جتنم دي يف هتعقوأ

 : .ابوهو ةصقرو ةسوبو ةونغ نع ةرابع

 يتلا ًاضيأ دمحأ اهم نكلو ينتسرفو ينتظاغأ يتلا يه طقف دعس تاملك نكت ملو

 نأ نيروصتت نم اي ..تس اي ةكرب ..نينثا ينم شيفام انأ :هيف لوقت ثيدحب تحرص
 .رخآ ىلإ مليف نم ةرركتم ةمئاد لبه ةلاح ايديموكلا

 نمزلا مادقأ تحت اهعاضأ ةبهوم ىلع ةرسحلا وأ ةساردلا يعدتست ةلاح ينسح نسح

 .لام عمج ىلع تفاهتلاو
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 امنيسلا بحي

 «ةينويزفيلتلا راودألا ضعب دعب ايحت نأ عيطتست ةلثمم اهنأ نمؤأ داكأ تنك يحتف ةريمأ

 ًامامت اهلثم ةطلام بارخ دعب دودخلا مطلت اهنأ الإ هل ينعم ال مليفلا.اذه نم اهؤربت نكلو

 اذه يف ثدح ام لثم هنم أر بتت روهمجلا هظفلو اليف تمدق املك يتلا مناغ ل تسخألا لثم
 دق لمع نم ةءاربلا نالعإ !!ةئون :أ تاظحل مليف يف هلبقو ؛ةيميداكألا مليف عم مسوملا

 ىتح هباحصأ ىلع ًادهاش لظي هاوتسم ناك امهم ينفلا لمعلا نكلو ًاتقؤم ًاجرخم نوكي

 .دوجولا نم اوفتخي نأ دعب

000 

 دقل يقد ةيهاد اي تلق هلالقتسا اهنم لك نلعأو فالدلا امهنيب أدب نيحو ءايهمالقأ
 ًاراطشنا كلذ تريتعاو ءانبألاب دادزت هترسأ نإ لب نينئا اراص دحاو نم ًالدبو ارطشنا

 يكبسلا دمحم نع دمحأ لصفنا نيح هنأل اذه نع رذتعأ نكلو ..!نيسلا يذؤيس ًايوون

 ىلإ روطتو يكبسلا دمحأ جاتنإ فلتخا |نيب مدقي اب دمحم كسمتو ؛جهنم |مهنم لكل راص
 .حرفلا وأ هيرابك مليفك انيس يه ديكأتلاب نكلو سانلا اوح فلتخي دق انيس

 ناطلس نم امهب هللا لزنأ ام يتلا مالفألا ةيعون ىلع ًاسقباق يكبسلا دمحم لظ نكلو

 > : ٠  .رمج ىلع ضياق هنأكو

 يف اهوعفد نييرصم سولف يهو رثكأ وأ هينج نييالم 4 دصح ؟يتلباق ىقيإا ملف
 لكف امنيسلا يكلهتسم ةيايحخ زاهج كانه سيلو لدبتست الو درت ال اهنكلو ةدساف ةعاضب
 .مليف تيقل ول ينلباق ىقيإف ..دهشاف مهللا تغلب مهللا ..هسفن ةيامح نع لوئسم نطاوم

 ٠٠٠١9 ريوتكأ - رجفلا ةديرج
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 امئيسلا بحب

 ادونه برعلا لك لعجإ بر 8

 نولو سنج يأ نم نيرخآ لباقم يف هءاكذو هتنطف رهظي نأ ديري نيح يرصملا داتعا

 ًالوق ةرابعلا هذه تراص ىتح ؛«يدنه ينركاف تنإ9 ةرابعب ًاركنتسم ًالئاستم خرصي نأ

 هنادجو يف ةقيقح ىلإ اهلوح لب «ةلوقملا ةذه ىلإ يرصملا نكرو «نييرصملا ةفاقث يف ًاروثأم
 .دهاشملا هفصو اذإ يرصم يئانيس مليف يأل ءيسي فصو ىلإ ًاضيأ تلوحت اهنإ ىتح

 .ىدنه مليف هنأب ,داقنلا يتحو

 وأ ءام مليف ةيلوقعم مدعل ًانايحأ يتراشإ يف ةرابعلا هذه مادختسا نم سفن ينثتسأ الو

 .ةجف اماردويلم هرابتعاب هنم ءاردزالل ىتح

 فيصلا ضرع يذلا يديموكلا «تنإ ريط# مليف عبات ناك اذإ ئراقلا ركذي دقو

 ضرعلا تالاص روهمج كحض فيك ركذي دق «مناغ ريمس ايندو يكم دمحأ ةلوطب يضاملا

 تالاص يف ًايلاع كحضلا ناك فيكو ةيدنهلا مالفألا ايندو يكم هيف دلق يذلا دهشملا نم
 .دهشملا اذه يف ضرعلا

 ًاراذتعا مدقن نأب ؛نطاوم يأ لبق ءيسفن بلاطأ نأل اهنم دبال ناك ةمدقملا هذه لك
 ينعم نم هل سيل مكمت نم مهقح يف هانفرتقا مع ملاعلا يف دونها لكلو دنهلا ةلودل ًايمسر

 ىلع ةزواجتم ناسللا ةطيلس ةبتاك يننأب ينفصتو ؛كوجرأ لجعتت الو !!ةليقثلا انتبيخ الإ
 1 .كترضح ةيرصمو يتيرصم

 دروتست ال يتلا ةلودلا يه رايلملا اهناكس ددع غلبي يتلا دنهلا نأب يرصملا رياعأ نل

 نأب اهينطاومو ةديشرلا انتموكح رياعأ نلو ءايتاذ ءافتكا اهيدل نأل اماعط دحاو هينجب

 ةسورحملا ضرأ ىلع ناكم نع هيف ثحبن انلزام يذلا تقولا يف ةيوون ةلبنق ةعناص دنهلا

 ةعانص يف لوألا ةلودلا يه دنلا نأب نييرصملا رياعأ نل ..ةيوون ةجاح يأ ةماقإل

 يف مهلا نأل كلذب ادحأ رياعأ نل ..لومحملاب كلذكو رتويبمكلاب صاخلا ريو تفوسلا
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 امتيسلا بحب

 .مهلياطو ينلياط كلذ

 خويشلاو ءارمألاو جاتنإلا تاكرشو ا!منيسلا لهأ لك رياعأو خرصأ نأ عيطتسأ ينكلو

 مكتيل اي مهل ةلئاق يناّيحلا توصلابو ءالؤه لك ..نييالملاب تارجحلا يف نفلا نوعري نيذلا

 .ادونه متنك

 مليف باحصأ دونهلا مادقأ تناك ماعلا نم تقولا اذه سفن يفو يضاملا ماعلا يف

 ةعانص برضتو راكسوألا لفحل اهقيرط يف ءارمحلا ةداجسلا ىلع ريست ؛درشتملا ريئويلملا

 زئاوجو نييالملا نييالم دصح يدنمهلا درشتملا رينويلملا» مليف ءاهراد رقع يف دوويلوه

 .ميلالملا الإ فلكتي مل يذلا وهو «ملاعلا يف ناكم لك يف امارتحاو

 ..ناخ يمسا» مليفب حابص تاذ ملاعلا دنحلا ئجافت تيقوتلا سفن يفو ماعلا اذه يفو.

 نم 1049 دقسع 5 اطقم.. 880 1 ةقع 206 2 [8[6520215 - «ًايباهرإ تسلو

 خور هاش ةلوطب نمو اجيثاب يلابيش هتصق تبتكو راهوج ناراك وه باش جرخم جارخإ
 .لوجاك ةيدنه لا ةمجنلاو ناخ

 هتملع فيكو ملسم وهو ءدحوتلا ضرمب باصم يدنه باش ةايح يكحي مليفلاو
 .ىرخأ ةنايد لهأ نم وأ يذوبو ملسم ىلإ سيلو رارشأو رايخأ ىلإ مسقني ملاعلا نأ مألا

 شياعتيو ءاكيرمأ ىلإ فورظلا هب لصت ىتح يرقبعلا ضيرملا باشلا اذه ةايح روطتتو
 ناخ حبصيف ربمتبس ١١ ثداح «لوحتلا ةطقنل ثادحألا لصت نأ ىلإ جوزتيو بحيو

 نكلو ؛داهطضالاو باذعلا نم ةلسلس ىلإ مهتايح لوحتتو ءايباهرإ ملسم وه نم لكو

 مالعإلا راظنأ طحم ريصيو رمألا ريغي نأ هدحو عيطتسي ناخ فيعضلا ضيرملا ملسملا

 انأ يأ ءناخ يمسا :اكيرمأ سيئرل لوقي نأل بحلا عفادب هجتي نيح ملاعلاو يكيرمألا

 .ايباهرإ تسلو ملسم

 مهألا نكلو .ىقيسومو ًاليثمتو ةباتكو ًاجارخإ لمخملا نم ةعطق ةينفلا ريياعملاب مليف
 نوطعي مهف اذه مغرو ءاذوب لاثمت وأ رانلا وأ رقبلا دبعي اهيف ضعبلا ؛ةلود نم ةلاسر هنأ

 .مالسإلا نع عافدو بصعتلل ذبن بلطو حماست ةلاسر ملاعلل

 رهزألا دلب الف ءاهيف ةملك وأ ارطس ولو مدقت نأ برعلا نيملسملا لاومأ لك عطتست مل

 دالب الو ءدنهلا لشم لعف نوداوق ةرفك نينانفلاو مارح [نيسلا نأب انيلع هباون جرخي يذلا
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 ًامئيسلا بحب

 تعاطتسا ةنيبرعلاب اهسفنل ثدحتت ةيئيد تاطحم ىلع اهلاومأ قفنت يتلا ةيطفنلا مالسإلا

 .كلذك

 ىلإ ملسملا ناحت تللوح ةيملاعلا ةفاحصلا تلاق اكو ءاهولعف نيذلا مه دونملاو دنحلا

 تاعاق يف ًامارتحاو ًابح مهعومد يرجتو ملاعلا لك يف نودهاشملا هقشعي يذلا لطبلا

 .مُهَّوأ انأو ادونه نيملسملاو برعلا لك لعجا بر «ةملظملا ضرعلا
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 امئيسلا بحب

 مايألا كلتو ةرهشلاو ةطلسلا داسف

 «ءانتسا اهيف دجت نأ ردني ةدعاقو يتاسنإ رايعم .داسفلاب نانرتقي ام ةداع ةرهشلاو ةطلسلا

 «لاملاو ةرهشلاو ةطلسلا ةياوغ مامأ ةفيعض سفن هناحبس هللا اهقلخ يتلا ةيرشبلا سفنلاف

 ةلتاق رمألا ةياهن يف يه ةياوغلا تاذو «ءايبنألاو نيسيدقلا داهج ىلإ اهيف سفنلا داهج جاتحيو
 رشبلا نيب هللا اهلوادي يتلا مايألا يه كلتف ءاهدصي نأ عيطتسي يذلا اذ نم نكلو ءاهباحصأ

 «مناغ يحتف ةياور نع ةذوخأملا «مايألا كلت# مليف ةياكح يه كلتو ؛مهنداعم نيب قرفيل

 تالسلسملا قددصأو لمجأ نم ةدحاو ًاقباس ةينويزفيلتلا اماردلا حنمي نأ عاطتسا يذلا بيدألا
 عطتسي مل كلذ مغرو :«شرعلاو ٍبينز» لساسم وهو ةسايسلاو نفلاو ةفاحصلا ملاع نع

 ةيبدألا تاياورلا نأل امير «ةتاياور نع ًاذوخأم ًالمع مدقيل هركذدتي نأ ينويزفيلت وأ يئانيس

 تاهويرانيس ةغايص نم ًاريثك رشكأ دوهجم ىلإ جاتحي ينويزفيلت وأ يئازيس ويرانيس ىلإ اهليوحتو
 .ليصفت راودأ ديرت ةمجن وأ مجن ةركف ىلع ةيتبم

 ؛مهئاوهأ فالتخا ىلع رشبلا اهبتري مل يتلا ةايح لا هبشي هنأل ليصفت هيف سيل بدألا

 .ةايحلا هبشت |ملق انيدل ةينويزفيلتلا اماردلاو |نيسلاو
 نوكي نأ ررق يذلا باشلا جرخملا هنبا الإ ًريخأ مناغ يحتف ركذتي مل «تركذ نأ قبس اكو

 ًاجتنم دجو هنأ مهألاو .اهي ىلوأ وهو يصخشلا هثرإ يهف «هيبأ لامعأ نع ًاذوخأم هلابعأ لوأ
 لاملا رع ثيح ؛ةبعص تاقوأ يف ؛مايألا كلتا مليف امدقيل ؛لدعلا دمحم .د وهو يأرلا هقفاوي

 .نآلا اهدصر لاجي يف انسل ىرخأ ءايشأو ةيداصتقا تاريثأت ببسب ءانيسلا يف هقافنإو

 ةصق انل مليفلا مدق ؟هب اولعق اذإف تاشاشلا ىلع جرخ ؛مايألا كلت# مليف نأ مهملا

 فرعأو هتيأر يننأ مزجأ جذومن ..«ةديمح دومحل ةعمابللا ذاتسأ ةيسايسلاو ركفلا لجر

 فلأ هل لجر «ةيركقلاو ةيفحصلاو ةيسايسلا انتايح يف هنوهبشي نم تارشعلا صصق

 ىدحإ نم جوزتم لجرلا اذه «قباس خيرات ىلإ دوعي هداسفو ءدساف هنكلو ركفم ءهجو
 دمحأ» باهرإلا ةحفاكم يف قياس طباض عم يقتليو ءاهرمد دق نوكي داكي يتلا هتاذيملت

 سي سس بسس سس سس سس سل ب سس سس يس ب سس حس سن سس اس سس لسا

 دووم
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 امئيسلا بحب

 .رصم يف ىوصقلا باهرإلا ةرتف نع هدعي ثحب يف تامولعمب هدعأسيل «يواشيفلا

 ىلع ةحيضف عقت نيح «مليفلا ةمتاخ ىلإ انب لصتل تافالعلاو ثادحألا كباشتتو

 هنع مكاحلا بزحلا عفريو ءيرازو بصنم دلقتل دعتسي ناك يذلا مهملا لجرلا اذهل ءاوهلا

 ةدلب نم ءاج امك دوعيل المهم ارك ريصيو ةيكيرمألا ةرافسلا كلذكو هتيامحو هءاطغ

 .راحتنالاب هتايح يهتنتل ةريغض

 مدق ديكأتلاب هنكلو ؛هعيطتسي ءيش لك مدق مناغ دمحأ ريغصلا جرخملا نوكي ال دق

 ةءاضإلاو ةروصلا تعاطتسا .ميظعلا بيدألا هيبأ ركفب ًارثدتم امرتحم فراعت تراك

 يذلا «رغاد هدبع ىقيسوم تمهاس اى ءآدرفتو ًالاجو ًاقمع فيضت نأ زيزعلادبع دمحأل

 .ًاحور تمصلا تاظحل حنمت نأ ؛مليفل ةيريوصت ىقيسوم عضو يف ةرم لوأل كراشي

 وهو ةدهاشملا أدبي نأ داتعا دهاشم نم همرحت (مبر مليفلا ةيادب يف عاقيإلا ءطب نكلو

 سفن لظي نكلو «يطاعتلا ةلهسلا !نيسلا هيف اءزج تدسفأ ابر ,دهاشم «ءيش لك مهاف

 ربصلا هيدل دهاشم لك سيل نكلو ءاليلق ربص اذإ عتمتسي نأ نكمملا نمدهاشملا اذه
 .نيدهاشملا ءالؤه بسكل اطسو الح دجت نأ ةفلتخملا ةيرصملا امنيسلا ىلعو .كلذل

 نم ريح لثمت ةديمح دومحمف ءاهراودأل ةمئالم اهعيمج مليفلا اذه يف ليثمتلا رصانع
 ةقطنم يف ابعال لثممك لظي هنكلو هتيصخشب هئادأ نم ضعب نرتقا نإو ىتح ءرخآل رود

 .دحأ اهيف هيرابي ال

 .ًايثانيس لقألا ىلع ةديمح دومحم ةقطنم يف هدرفتو هتارايتخا يف ًاريثك هبشي يواشيفلا لمحأ

 ىتح اهدوجو لظي نكل «ةديمح دومحمل مأك اهتغاستسا عطتسأ مل نإو يرمعلا ةيفص

 .مليفلل ةفاضإ ريغص رودب

 ةصرفل جاتحت يتلا ليثمتلا مقاط لك نيب ةديحولا يهف ءيماس ليل ديدجلا هجولا امأ

 .اهلبقتسم نم اءزج ام دح ىلإ فرعن نأ عيطتسن ىتح ىرخأ

 هيدل ءيديلقت دهاشمل حلصي ديكأتلاب هنكلو «يديلقت ريغ اليف نوكي دق «مايألا كلت»
 أرقي امير عقاولا نم ءزج ةيؤر ىلع مهألاو «ةدهاشملا ىلع ربصلاو ردصلا ةباحر نم ضعب

 .هوجولا لك ىريس مايألا كلت ينو ءًادحاو ًاهجو الإ هنم فرعي ال هنكلو هب عمسي وأ هنع
 7١1١ ويام - عباسلا مويلا ةديرج
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 امتيسلا بحي

 اهناريج تس ةيرجفلا 2598

 ةسايسلا يف لثمتت امك «نيتانفلاو نفلا يف لثمتت انتايح يف ةماعلا رهاوظلا نم ريثك

 دلبلا اذه ةقاقثلاو ملعلا لهأ يف يتحو «نيدلا تالاجرو هترطابأو داصتقالاو اهلهأو

 5 .هيف شيعن يذلا"

 نا او يلاعلا توصلا بحاصن ءاهدصقأ يتلا ةماعلا رهاوظلا ةيادب دصرتلو

 تسم ةيرجغلا» لوقي يبعش لشمب المع «قحلا ريغ ىلع ناك ول ىتح ةكرعم يأ يف رصتنما
 ..كعم ةيرجغ تاوصأ نم هدشحت امو توصلا عافترا مامأ امامت ىشالئت لمعلا ةميقف ..ةامناريج
 .تافنصلا هذه يمانت ىلع هطلستو مالعإلا ةوطس نم هيف شيعن يذلا رصعلا دعاس ديكأتلابو

 نم ةسايسلاب لمع ىسايس وأ ةطسوتم ةميق بحاص ىتح وأ ةميق الب نانف نم مكف
 رصم يف تاماقلا باحصأ نم راص فقتثم وأ ملاع فصن وأ بيبط وأ «قازرتسالا باب

 باحصأ فقي ءالؤه لباقم يفو ..حاحلإلا ديدشو ٍلاع توص بحاص هنأ درجمل

 ال نأل مهتاوصأ نيضفاخ لمعلاب نيمومهم «هنومدقي اب نيفتكم ةيقيقحلا ةميقلاو بهاوملا

 .مهلاعأل راظنألا تفل وأ خارصلل مهيدل تقو

 امم ءتوص الب ءاليلق هلبق امو رصعلا اذه يف ديدشلا فسألل نويقيقحلا نوبوهوملا

 .ضرألا ىلع كرحتت مئازه ىلإ مهوحي انايحأو مهقنخي لقألا ىلع وأ مهلتقي

 ينكلو تالاجملا لك يف يلاعلا توصلا باحبصأ نم ةلثمألا تاثم لب تارشع ّيدل

 فلخ تاياكحو صصقتب ازومر مهنع نولوقي نم ضعب حضف ىلإ يعس ةلاح يف تسل

 طرف نم فسألل اننكلو ءاهفرعي ينادلاو يصاقلا نأ نظأ ةرهاظ دصرأ طقف انأ «باوبألا

 اعقاو نمزلا رورمب تراص لب «ةنجهتسم وأ رظنلل ةتفال دعت مل اهعمو اهيف انشعام
 .همامأ فقوتي نأ متبي دحأ دعي ملو هسفن ضرفي

 توصلا ةرهاظل الاثم هنم ذختأس يئانيس لمعو طقف دحاو مسا مامأ فقوتأس ينكلو

 .انعمتجم يف يلاعلا

 رمات ءريصقلا فيصلا مسوم مالفأ لوأ ؛ينيع رونا مليفو ؛ريهش مجن ينسح رمات
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 امتيشلا بحب

 نيحلتلا وأ ءانغلا لاجم يف ءاوس اهمجح نم ليلقتلا عيطتسن ال ةبهوم كلتمي نانف ديكأتلاب

 .ليثمتلا ةبهوم نم ضعب ىتح وأ
 لججألا سيل ديكأتلاب هنكلو .بوهوم نانف -هروهمج هبقلي نأ بحي امك - وميت نذإ

 ةعاس وأ موي ولخي الف ءاتوص ىلعألا هنكلو «ليثمتلا وأ نيحلتلا يف ةبهوم رثكألا وأ اتوص

 .ابذك وأ اقدص ..ثدح ربكأ ..ءيشلا ضعب وأ ءيش ال نم عنصو الإ

 ديدش امهدحأ هتايح يف نيثدح دصرب ىفتكأس لب ثادحألا هذه نم اريثك دصرأ نلو

 نكلو ؛مثإ نظلا ضعبو يقيقح ريغ ابذاك هنظأ رخآو «راصتنال هلوحي نأ عاطتسا ةيبلسلا

 .هلوح هتوص عافتراب قوبسم ريغ يملاع ثدح ىلإ هلوح اضيأ وميت
 رمات لوح ؛هسبح متو دينجتلا نم برهتلاب همابتا مت نيح يبلسلا لوألا ثدحلا

 سيلو ةفاضإلل اهمدختسا لب ؛هتيبعشل رايعمو راصتنا ىلإ ةفرشملا ريغ ةمهتلا هذه ءاكذب
 ىتح ثدحت ل ةردان ةعقاو يف هل ةدناسملل ربوتكأ يربوك ىلع تاتفال عضو مت ءمصخلل

 ىلع نورداق ءاينغأ نوديرم مهل ديكأتلاب نيذلا نيسوبحملا نيملسملا ناوخإلا زومر عم
 مل مهنكلو مهل دييأتب عراوشلا تاتفالو ةيموقلا سيلو ةصاخلا دئارجلا تاحفص ءلم

 .ةيبعشو راصتنا ىلإ ةميرجلاو ةميزه لا ليوحت ىلع لاثم درجم اذه ..وميت اهلعف |نيب اولعفي
 لبآ جيب» اهمسا نإ لاق يتلا ةزئاجلا كلت وهف يقيقح ريغ هنظأ يذلا رخآلا لاثملا امأ

 لصح هنأ ناكم لك يف رشن رمات .«(818 كلم م16 1111510 77/350 - درووأ كزويم

 دعب ةرشابم ءاج نالعإلا اذهو أهملستل رهشلا اذه لالخ رفاسيسو ةزئاجلا هذه ىلع

 ورمع هجو يف يفيفع ورمع اهرجف يتلا وكانوم ةعاتب درووأ كزويملا ةزئاج رمأ حاضتفا
 رمات نالعإ تيقوت «يبرعلا نطولا لك يف نكلو رصم يف سيل ةرهش رثكألا مجنلا بايد
 .سوردم ريغ هنظأ ال نذإ

 انت رمل اها نا عل لانو تنوع جنط يتلا ةزئاجلا هذه نأ مهألاو

 ةرملا يف اوررق نيح مهنكلو اهضفري ناك اذملو ءطقف برطمك ةيلاتتم تاونس ثالث
 ررق ..ةقوبسم ريغ ةرهاظو نرقلا مجنك اهايإ هوحنميف هردق قح هوردقي نأ ةعبارلا
 لقي مل ؟تاونس رشع ذنم ىغم يذلا مأ يلاح ا نرقلا ؟نرق يأ :لاؤسلا ..مالس اي !!اهلوبق

 ؛عنمت دعب اهيلع لصح هنأ مهلا ..اهصخت ليصافت يأ نع نلعي ملو «ةئيحلا هذه ام وميت
 !!نرقلا مجن بقل هتطعأ ابنأ مهألاو



 امتيسلا بحب

 يهو ةدرووأ لبآ جيب» مسا الإ دجأ ملو ءامايأو امايأ ةزئاجلا هذه لصأ يف تثحب

 نم يلعو «دئاوملا بيترتل لكش لضفأ وأ ميظنت لضفأك تالفحلا يدهعتمل يطعت ةزئاج
 ءاهيلإ لوصولا ديرن ةمولعم يأب انلصوي دوجوم تنرتنإلاف !!ينلدي نأ كلذ ريغ دجي

 .ةريغص ةيرق حبصأ ملاعلاف
 حار مث ,ةصق جيب ..لبآ جيبلا وأ ةريبكلا ةحافتلا ةصق ن٠ اص ينسح رماتف اذه مغرو

 صخش نم لوحت يأ ءايلاع رصم مسا عفري هنأو ةحرفلا هيلع رثكتست سانلا نأب يكابتي اضيأ

 هحنم يذلا يلاعلا توصلل اركشو ..مولظم ناو ..ُكلاب كاش صخش ىلإ هتياور يف كوكشم
 .اذه لك

 تاياكحلا نم ريثكو ةصقلا بحاص وهف «ىرخأ ةلاح همالفأ ثدحأ «ينيع رونا مليف
 حتفو ءيش لك يف ديدج هنإ لاق يذلا مليقلا اذه روهظو جاتنإ تبحاص تاعئاشلاو
 همالفأ لك لشم مليق مامأ نيدهاشمك انسفنأ دجن اننكلو «ةيئانغلا (نيسلا يف ديدج
 .اهمدق ىتلا تاهويرانيسلا أوسأ نم ادحاو دعي وه سكعلا ىلع لب «ةقباسلا

 ال يذلا نايديموكلا ههجو فلألا بحاص رمات انل مدقي نأ دحوألا هفده مليف «ينيع رونا
 .نحلملاو فلؤملا اذه لك لبقو لثمملاو براملا اعبطو ةلوتفملا تالضعلا بحاصو ىرابي

 جرخ هنأب ريصقلا هخيرات ىدم ىلع اهمدق يتلا مالفألا مامأ ينرعشي جرخم ناسحإ لئاو
 طبرا# عئاش لثم بسح قدأ ىنعمب وأ هدك زياع قوسلا# نأل ءرخآ كرتيو طخ ىلع ريسي

 وأ جتنملا امإف هبحاص امأ مليفلا وه لئاول ةبسنلاب راحلاو ؛هزياع هبحاص ام حرطم راهحلا
 .نيعمتج نانثالا وأ مجنلا

 .بابسألا فالتخا عم .فسوي ورمعو يبلش ةنم وه ديكأتلاب مليفلا اذه يف ام لضفأ .

 .يراجتلا حبرلا ضعب نكلو اينف احبر سيل مليفلا اذه نم حبرتس ديكأتلاب يبلش ةنم
 ةددحم حمالم دوجو مدع مغربو |نيسلا ىلع ام دح ىلإ ديدج هجو وهو فسوي ورمع امأ

 .تاوطخ هعفدت امبرو !نيسلا يف ربكأ مجسح يف قحلا هتحنم اهنإف ءاهبعل يتلا ةيصخشلل
 يئاتيسلا دهشملا هردصتو هرابخأب توصلا عفترم مليف مامأ نحن «ينيع رونا يف

 نإ مكل لقأ ملأ نكلو ..هل توص الف كلذ ريغ وه ام امأ ..هجتتمو هلطببو يفيصلا

 .؛اهناريج تس ةيرجغخلا)

 ٠١٠١ ويام - عباسلا مويلا ةديرج
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 امتيسلا بحب

 دوسألا نطولا لسع ع8

 ىنغت ةينغأ تاملك يف لدعلا تحدم تاونس ذنم هحرط لاؤس ؟نطو ةملك هيإ ىنعي

 نأ ينعت ىرخأ تاملكب اهنع باجأو «اكيب اكيش اكيرمأ» مليف يف داؤف دمحم برطملا اهب
 ىلإ ةرظنلا هذه نوكت دقو ..ةفطاعلل عضخت يتلا تايركذلاو ليصافتلا نم ةعومجم نطولا

 نطولاف:«يفطاعلا ىنعملا هنكلو ؛؛نطولا» ةملك ىنعم نع ةباجإلا نم ءزج اهيف ديعب دح
 يف كنأل زيمتلاب روعشلاو «يونعملاو يداملا نامألاو «ةناصملا ةماركلا دجوت ثيح دجوي

 .هجراخخ ىتح وأ ..كنطو

 «بايد دلاخ هيتك يذلا مليفلا «هوسإ لسع# ثادحأ رودت عوضوملا اذه لوحو

 مهنأ ربتعأ ءامسألا نم ةريبك ةعومجم عم يملح دمحأ هتلوطبب ماقو ,ءيعرم دلاخ هجرخأو

 ماعنإو ءبيبل يفطلو ؛كيبارط ديعسو «دراودإو «مناغ ريمس يميإ لثم لاطبأ اعيمج
 يملح اوكراش ءانثتسا نود اعيمج مهنكلو مهءامسأ فرعأ ال دق نيرحخآو ؛ةسولاس

 .ةرادجي ةلوطبلا

 اماع نيرشع ىضق نأ دعب رصم ىلإ نيثالثلا يف باش ةدوع ةصق يكحي يذلا مليفلاف

 زاوج الماح هل دوعي نأ راتخا يذلا هدلب ءاقل هجاوي فيكو ؛هيدلاو عم اكيرمأ يف شيعي

 .يرصملا هرفس

 اهيلإ ترشأ نأ قبس يذلا نطولا ىنعم ليصافت سفن نع نوثدحتي «دوسإ لسع» يف
 لكب نطولا ةروص مسرتل كييزاوملا نم عطقو تاياكح ىلإ مليفلا اطوحيو «لاقملا ةيادب يف

 ول ىتح نزحلا نم اعون روهمجلا ضعب دنع مليفلا ببسي دقو ءضيبأو دوسأ نم هيف ام
 ةركفب امومهم لازام يذلا عونلا نم روهمجلا اذه نأ ول ..ىرخأ تاظحل يف كحض

 ماقتنا ةلاحو نطولا اذه هاجت بضغ نع اسيفنت هيف ىري دقف رخآ روهمج دنع امأ ؛نطولا
 لطبلا ضفري نيح ديكأتلاب ةياهنلا اهدعستس روهمجلا نم ىلوألا ةئفلاو «هتايبلس لك نم
 اذه نمف ؛ةيعقاو اهارت نلو ةياهنلا ضفرتسف روهمجلا نم ةيناثلا ةئفلا امأ .هدالب ةرداغم
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 امثيسلا بحب

 يف تءاج امكو يه امك رصمب ىضريو اكيرمأ مالحألا ضرأل ةدوعلا ةصرف كرتي يذلا
 !اهترسأو اهعم سلج وأ لاملا ضعب هتطعأ ازوجع ةراج هل نأ درجمل مليفلا

 ام ردق يلعف ..مليفلا رصانع ىوقأو لمجأ نم وه روصتملا فالتخالا اذه نأ نظأو
 دهاشملل كرتت ال ةرظنلا ةيداحأ مالفأب اهروهمج ةيرصملا 'نيسلا مالفأ بلغأ تدسفأ

 عم لدجلل ةصرف دهاشملل ؛دوسإ لسع# مليف يطعي ام ردق ىلع ءاهعم فالتخالل ةصرف

 .ةياهنلا وأ ةيادبلا لوح مليفلا عانص

 «بايد دلاخ هبتك يذلا ويرانيسلا يلاتلابو عوضوملا صخت مليفلا اذه يف لوألا ةلوطبلا

 كحضلا ىلع ثعبت ةيح ةضبان ليصافتو ةروص ىلإ هلوح يذلا يعرم دلاخ جارخإلاو
 .تقولا تاذ يف ىسألاو

 التم ءادأ مدق يذلا ءيملح دمحأ وهو روهمجلا هجاو يذلا لطبلا نع ثيدحلا يقبيو

 .اهي قطني ةكرح وأ ةملك لكب يعو لثممك هيدل ناك دهشم لك يف هنأ مهألاو ءاروطتم

 وأ ايديموكلا يف ءاوس «ليج ءانبأ لك نيب نم ديحولا لثمملا وه نآلا ىتح يملح دمحأ
 ةشهدلا ثعب ىلع ةردقلا كلمي لازام يذلا ءابتايعون فالتخا ىلع !نيسلا لاطبأ يف ىتح

 بعلي يذلا تقولا يف ..رخآل مليف نم ةشهدلا نم ةلاح عنصي رهف «همالفأ روهمج يف

 «روهمجلا ىدل حاجنلا نومضم هنأ نوروصتي ام لقألا ىلع وأ نومسفملا ىلع نورخآلا

 ةقيصل ةمس فسألل هنكلو ؛«تالاجملا نم هريغ يف وأ نفلا يف لشفلا نيع وه اذهو

 .ايلاح نطولاب
 ألتما حجنو عراوشلا دحأ يف هكاوف ريصع لحم مهدحأ حتف ول يذلا دلبلا نحن سيلأ

 ةينف.ةبيكرت وأ ةيصخش يف اوحجن اذإ انمالقأ لاطبأ سيلأ ؟هكاوفلا ريصع لاحمب عراشلا

 امهو «ةرماغملاو راكتبالا بايغل ديسجت اذه يفو !؟توملا ىتح اهيلع نوفزعي نولظي
 هليج ءانبأ نيب اديحو بعلي يملح دمحأ نإف كلذبو ؛يقيقحلا نفلا يف نايسيئرلا ناعلضلا

 .هدرفتل همرتحن نأ الإ عيطتسن ال هعم انفلتخا نإ يتحف ذ ءاركتبمو ارماغم

 يلا ل ا ل كا

 .تقولا ضعبل اهدراطت لظتس ابر ةيصخشلا هذه نأ نظأ لب «عيباسأ و أ مايأ

 «ةميق اراودأ اوطعأ اذإ اردان ءادأ ميدقت نوعيطتسي نيذلا نينانفلا نم جذومن دراودإ
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 امئيسلا بحب

 عيطتسي راوحو ويرانيسو رود يه رئبلاو اهيف اب حضنت رئبلاك حبصي اديج ناك اذإ لثمملاف

 .هل ىطعُي ام رزو لمحتي هنأل رخآو مليف نيب توافتي دراودإف اذهلو ءاهيدؤي نأ

 لسعا ىلإ هرييغت مت مش !يتضوأ يه رصم) هناونع ناك مليفلا اذه ريوصت ةيادب يف
 اهئانبأ مف يف لسع ناطوألا لكف مليفلا ةلاح نع اريبعت رثكأ يناثلا مسالا نأ نظأو ادزسإ

 ريصيل راهنلا يتأي ىتمف ؛دوسأ ليللا نولب نكلو السع ناك نطولا مليفلا اذه يفو ..ٌرُم وأ

 !؟ضييأ هلسع نول انئطو

 ٠١1١ هينوي“- عباسلا مويلا ةديرج
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 امتيسلا بحي

 مضهرسع ..رئيدلا 28

 هسفن ىلع حرطي ايدازإ ال وهف ام مليف وأ ام نف ىلإ :ناسنإ يأ «ناسنإلا ضرعت دنع

 ال يتأت اضيأ ةباجإلا نأ معزأو ؟يتدهاشمب هيف تكراش وأ هتدهاش ام ةدئاف ام :وه الاؤس

 دق فالتخالا يتحو ءاعم نينثالا وأ ايركف وأ ايرصب اعاتمتسا ةدئافلا نوكت دقف ءايدارإ

 .يأرلاب ةفلاخملاو ريكفتلل هعفدي هنأل ةطاسبب كلذو «عاتمتسالل ةدهاشملاب كراشملا عفدي

 «هتيهارك وأ ام ينف لمع بح ىلإ انعفديف نطابلا انلقع يف ثدحي هتركذ نأ قبس ام لك

 .ههاجت انرعاشم يف دايح ىلع فوقولا ىتح وأ

 اذهل دهاشملاف «راظتنا لوط دعب ايلاح ضرعي يذلا ةرليدلا# مليف ةمزأ هذه نأ دقتعأو

 هثادحأ لك موقت يذلا مليفلا اذهل يتدهاشم ةدئاف ام :ايدارإ ال هسفن لأسيس اهبر مليفلا

 «يحورلا بألا ةيعون نم مليف وه الف ءلدعلا تحدم.د هغاص ويرانيس يف فدصلا ىلع

 نم اهقدصن ملو ءرقشألا رعشلا باحصأ نم اهقدصنو ايفاملا نع تاياكح يكحت مالفأ وأ
 انريغ نم ذخأن نحنف «ركف ةمزأ اهنكلو ةيرصنع تسيل هذهو ؛ءارمسلا ةرشبلا باحصأ

 ءيش لب «ةروصب وهالو لصألا وه ال حبصي انتسملب هفلغن نيحو نوعنصي امئ اءزج
 يف دجوي يذلا ايفاملا ملاع لخد وه الف ««رليدلا» مليف ويرانيس همدق ام اذهو .هوشم ثلاث

 .ةماعلا وأ ةصاخلا صخت ةياكح نع انل ىكح وه الو «ملاعلا يف ناكم لك

 .«حلاص دمحأ هجرخم عاطتسا ككنم ويرانيس قتاع ىلع عفت ىلوألا «رليدلا» ةمزأ نذإ

 مل اهنكلو .حورلا ضعب ةكرحلاو ةروصلا نم اعنصي نأ ءميلس حماس مليفلا روصمو
 ,«رليدلا» ذاقنإل فكت

 وأ ةيجراخلا دهاشملا الو ةروصلا ىفكت الف «يعامج دوهجم جاتن ةيئانيسلا مالفألا نألو

 «مالفألا هذه يف هلافغإ نكمي ال رخآ رصنع كانه ديكأتلابو ءنشكأ مليف عنصل تادراطملا

 امزيراكي عتمتي يذلا اقسلا دمحأ وه مليفلا اذه لطبو «هلاطبأ ىرحألاب وأ نولثمملا وهو
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 امثيسلا بحي :

 نأ عطتسي مل اذه لك مغرب اقسلا نكلو «مالفألا نم ةيعونلا هذه لثمل ةيقادصمو تاردقو

 .دهاشملا ىدل ةشهدلا رصنعل ادقاف ناك هنأل «رليدلا» ذقني

 هنع هفرعن ام مدق هنأل هتعباتمل دهاشملا عفدي نأ عطتسي مل «رليدلا» مليف يف اقسلا

 مليف دنع فتوتأس يرظن ةهجو نيبألو «مدقي ايف لبق نم هاندهاش اننأكف «لعفلاب

 هنأ اضيأ فرعيو ءهتاردق فرعيو الدم اقسلا فرعي ملينلا اذه دهاشملاق العم ةريزجلا»

 ؛عقوتلا نع فلتخت مليفلا ليصافت نأ نم ةشهدلاب عتمتسي هنكلو ؛نشكأ اليف دهاشيس

 1 .اقسلل بسحت مالفأ ةمئاق يف 2ةريزجلا# لثم مليف عقي اذهو

 يف يوبنلا دلاخ روهظ هاجت روهمجلا لعف در وه هلوقأ ام دكؤي يذلا رخآلا لاثملا لعلو

 .ةيموجنلا مجحلا ةبسنلاب اقسلا عم ةاواسملا مدق ىلع فقي ال هنأ مغرب «مليفلا اذه

 ةشهد راثأ هنأل حبري نأ عاطتسا رصانعلا لمتكملا ريغ مليفلا اذه يف يوبتلا دلاخ
 اذه وه سيل دلاخ نأ مليفلا لالخ نم فشتكا مث ؛هلثم فرعي هنأ روصت يذلا دهاشملا

 «هنم عقوتملا نع ةفلتخم ريياعمب ةريرش ةيصخش ىدأ هنكلو ؛ءادألا ملاحلا ئداحلا لثمملا

 .اقسلا رسخو يوبنلا دلاخ حبر اذلو

 ايديموك اهجو هانفرع يذلا يعفاشلا لاضن وه مليفلا اذه يف ربكألا حبارلا نوكي دقو

 هرود لالخ نم تبثي نأ عاطتسا ةدع هوجو بحاص لثم مامأ انب اذإف «ةيقوشو رمات» يف

 .نيدهاشملا نويعو بولق يف ىلعأ ةجرد ىلإ دعصيل ءفك هنأ «رليدلا# مليف يف

 ىلع اهعضو «رليدلا» نأل نيرساخلاو نيحبارلا نيب طسو ةقطنم يف ميلس يم عقت اهبرو
 .ءانغلا نع اديعب ليثمتلا ءفلتخم قيرط ةيادب

 نم يلج مليف هنأ عضوم نم رشكأ ين هيلع تقلاطأ «ذيضت نمز رايعمب رايد

 ةرتف لوط مغرو كلذ مغرو ؛جضني :ب ىتح ًاليوط ًاتقو قرغتسي يذلا محللا «لمجلا

 عب مليف هنأ يأ .يقلتلا يف «يلمجاو ذيفنتلا يف 'يلمج» !ليف لظي هنإف هذيفنت

 .ةغاستسالا

 5 هينوي - عباسلا مويلا ةديرج



 امتيسلا بحب

 روهمجلا نم عجارت اة

 ايديموكلا ملاع ىلع بسحت يتلا مالفألا نم يمليفب يئانيسلا فيصلا مسوم ىهتنا

 |مهعاتصو نيمليفلا دصقم نأ مغرو «؟مالستسا الو عجارت ال)و ««اجيج 8 يبمللا»

 روثأملا لوقلا ناكف ءاهبم تبعشت دق قرطلا نإف ««كحسضلا» ..دصقملا تاذ وه |ملاطبأو

 يذلا يبمللا ؛نيمليفلا نيذه ةلاح يف لدبت دق .دحاو كحضلا نكلو بابسألا تددعت

 ترغأ ًاقباس نييالملا اهيف عفدو روهمجلا اهبحأ يتلا ةيصخشلا هيلعو نومضملا يف بحل

 اهتم ذخأي تاونس لظ نأ دعب مسوملا اذه لماك لكشب امل ةدوعلاب دعس دمحم اهبحاص

 4«2شاكشوبالو ؛توكتكاو «ةحوبا لثم ةفلتخم تايصخش يف اهمدقيو اهحمالم نم اضعب

 ةدوعلا نع مالستسا الو عجارت ال هنأ ررقف ..هانمتي يذلا حاجنلا ىلع لصحي مل هنكلو

 .ةيمامألا فوفصلل هعفد يف ببسلا تناك يتلا ةيصخشلل ةلماكلا

 ةفاضإ نأ هنم ًانظ رييغت وأ ةبراوم نود ؟يبمللا» ىلإ ًارغاص دعس دمحم داعف

 هنييالمو ةدوقفملا هتناكم هزارحإب ةليفك ةفيلوتلا هذه ىلإ «اجييجلا» لالخ نم ايجولونكتلا
 الو ءروصت امك تكحض ريهام الف ,ءدعس دمحم نظ باخ نكلو «ةرظتنملا ةعئاضلا

 داور يكحضم ةمئاق سأر ىلع هعضوو ؛هسأر للك يرغملا حاجنلا الو ؛تداع نييالملا

 1 .امنيسلا

 نودو روهمجلا كحضُي ناك ام لك تلعف دقف ؟اذاحل :هسفن لأسي دعس نأ ينظو

 هسفنت يف دعس فيضي دقو !؟ينولذخي ملف ًاقباس ينودناسو ينوبحأ اك تدعو «ةبراوم

 قطن تبلقو «تاكتلا تقلطأو تينغو .تصقر «روهمجلا ىلع هللا ةنعل :ًارئاح ًالئاق

 !نوضري ال مهنكلو «ًالكشو ًايسا مهلطب مهل تدعأو «تاملكلا

 عمسي ال هنأل هيتأت نل ةباجإلا نكلو «لاؤسو لاؤس فلأ هسفن دعس دمحم لأسيس اهبر

 .بسحف هتوص ىدصب هيلإ دوعي يذلا هلقع توص الإ

237 



 امتيسلا بحب

 دقاعتو «ةينويزفيلتلا 11 ةيصخش يف روهمجلا هبحأ رخآ لثمم فقي رخآلا فرطلا يلعو
 اذه سفن نكلو ءانيسلا يف ةيناث ةيصخشلا سفن مهل مدق لعفلابو .كحضلا ىلع هعم
 ةبجو هئاطعإ ىلع رارصإلابو لماكلا عادبإلا مدعب اضرلل دادعتسا ىلع سيل روهمجلا
 .مهعمسي دحأ ال نكلو ءصالخ ةيافك اولاقو ءاهومضهو تارملا تارشع ًاقباس اهولكأ

 يف سانلاف «ملاعلا يف انيسلا روهمج حومطك سيل هحومط رصم يف يئاينيسلا روهمجلا
 لاجم يف ىتح ليلقلاب ىفرت تراص تالاجملا لك يف ليلقلا لقأ ىلع تداتعا يتلا رصم
 سانلا نأل ,ديدش أطخ اذهف ةلداعملاهذه ىلإ نونانفلا نكرت نأ نكلو «عادبإلاو نونفلا

 .بناج اهل نمؤي ال رصم يف ريهامجلاو
 ال هنأ قثوو «هل مهبحلو سانلل نمآ نم لك هجاوي يذلا يديجارتلا أطنخملا وه كاذو

 .بحلا اذه نع مالستسا الو عجارت

 |مهنيب قرفلا نكلو ,مالستسالا وأ عجارتلا مدعل ناجذومن يكم دمحأو دعس دمحم

 لب ؛هل نكريو حاجنلا اذهب فتكي مل هنكلو ءبسانم ريدقتب حجن همالفأ لوأ لالخ نم
 هتاردقو ةينفلا هاوق عمجتساو هحاجن ةميمت تناك يتلا ةكورابلا علخو ةيادب درجم هربتعا

 ؛4تنإ ريط) وهو ديدج مليف لالخ نم رخآ مسوم يف ةعونتم تايصخش صمقت ىلع
 بحاص هنأ ادب جرخمو مناغ ريمس ايندو يناودكلا دجام لثم نيرخآب هحاجن يف حلستو
 رخآ مليف يف يكم رهظي ديدج رخآآ يئانيس مسوم يلإو ءيدنخلا دمحأ وهو ةيئانيس نيع
 ًادج ةميدق ةياكحبو ةكلذف وأ ةيرقبع نود ةديدج ىرخأ ةيصخش ىلإ ريهالا بذجيو
 - «تارملا تارشع مليفلا يف اولاق امك اهسره مت ةياكح ,«ضيبألاو دوسألا مالفأ نمز ذنم

 ' وأ عجارت نود ديدج ءادأب نكلو ةميدق ةياكح يكحي لطبلا نأل اهبحي روهمجلا نكلو
 .مالستسا

 ىلإ ةركفلا نم ةيادب لماكتملا عادبإلا هدعسي نأ ةرورضلاب سين (نيسلا روهمج نذإ

 الا يكم مليف نع هئاضر ليلدب ءلقألاب ىضري هنكلو «نيلثمملاو ليصافتلا ىلإ ذيفنتلا
 .«مالستسا الو عجارت

 7١٠١ ويلوي - عباسلا مويلا ةديرج



 امنيسلا بحي

 لمألاو ايبا نيب ديعلا مالفأ 9289

 ءاوس نامزلاو ناكملا لاح ةءارق لئاسو نم ةليسو ملاعلا لك يف (نيسلا مالفأ دعت

 ابنأ نظأ ضرعت تلازام يتلا رطفلا ديع مسوم مالفأ ىلع ةرظنو .باجيإلاب وأ بلسلاب

 .رخآ وأ لكشب انلاح ةءارقب ةليفك

 ضماغلا لجرلاف اهباحصأ اهريتعي اذكه وأ ةيديموك مالفأ ةضورعملا مالفألا بلغأ

 مالفأ ءضرعُت ةعبرأ نم مالفأ ةثالث «دلبلا دالوألو ؛«ريببو ريهشو ريمساو ةهتمالسي
 نكلو ؛كحضلل جايتحإ يف بعشلا نأ نوفرعي (نيسلا ىلع نيمئاقلا نأ ينعي امن «ةيديموك

 يف كحضن امك راص يئامنيسلا انكحض نأ مأ العف كحسفلاب روهمجلا مالفألا هذه دمت له

 .ٌربلف ؟ًايذاك وأ ارم ًاكحمف ةايحلا

 لضف لالب بتاكلاف «ةسايسلاب كحضلا طلتخي «هتمالسب ضماغلا لجرلا» مليف يف

 مدقي مل مليفلا نكل ةطلخلا هذه مغرو «ينف بغاشم يزمر ناه هلطيو ؛يسايس بغاشم
 ؛ءيش لك نم ةسملب ىفتكا هنكلو ءفقوم اهل ةيقيقح ةسايسالو ايفاص اصلاخ اكحض انل

 ءيش لك نم ةسمل كانه نأ ادب لي ء«ةقداص تناك ةسايسلا الو ءايقيقح ناك كحضلا الف

 هبحن مل نإو انلاح لعفلاي هبَشي ةهتمالسب ضماغلا لجرلا# مليف نإف اذل «ةلماكتم ةيؤر الي

 يتحو ءكحضلا هبشي فئاز كحض لب ايقيقح انكحض دجي مل رصم يف نحنف ءانضري وأ

 امك شيعن اننأ حطسلا ىلع ودبي ام ائيدل ةسايسلا يفو «لمتكي ال !دبأف كحضن انأدب نإ

 ةيئاسم جماربو فحصو ةضراعمو بازحأو بعشلل سلجم ..يسايس كارح يف نولوقي
 ءاهرهاظ يف ةيسايسلا ةسرامملا رهاظم نم رهظم درحم ءانثتسا نود اعيمج اهنكلو «ةرهسو

 درجم هنكلو ىرخأ لود يف يمايسلا كارخلا هبش يهف ةيقيقح تسيل اهرهوج يف اهنكلو
. 
 + ةممس

 «فاقسإلاو ةيقوسلا لثمي يذلا «دلبلا دالوأ» ىلإ ؛هتمالسب ضماغلا لجرلا» نمو

 انجماريو انسبالمو انعراوشو اتسفنأ بقارن الأ !؟انيف سيل وه اهب ؛دلبلا دالوأ» ىتأ لهف
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 الأ ..ةيقوس نكامألا رثكأ يف لاحملا قيسنت هبشت يتلا عراوشلا ربكأ يف انلاحمو ءاهفويضو

 اوعنص نم لع نذإ مول الف ءانيلع اديّست ةيقوسلاو فافسإلا نأ فرعنل اذه لك بقارن
 .هتجاجفو هتيقوسب عقاولا اولقن مهنأ الإ مليفلا اذه

 دمحأ :نابشلا نم ةعومجم هلّمو هبتك مليف «ريبمو ريهشو ريمسا مليف يتأي اريخأ مث

 ةعتملا الإ فده نم هل سيل اعادبإو اكحضو ةيلست لمحي ؛دجام ماشهو وكيشو يمهف

 رهقو «شيع ةبوعص نم اهيف ام لك مغرف ءانتايح عم هباشت كلذ يفو ؛ةيفاصلا ةكحضلاو

 انتايح يف رهظت رخآلاو نيحلا نيب ام اننإف «ةريثك ةيبلس رهاظمو سأيلا دح ىلإ لصي ريثك
 لاق امك لوقنف ؛لمألا نم اضعب انايحأ انيف ثعبت ةديدج لايجأ انل اهحنمت ةئيضم.تاضمو"
 .لمألا ىلع ثعبي لوق ..«نيدلا موي ىلإ يتمأ ينو ّيف ريخلا» لوسرلا

 ديرف مركأ هجرخأو ؛لامج رمع وه باش هبتك مليف ؛؛يكيم ةلئاعا اريخأ يتأي مث

 يف رابكلاو ءلاوحألا بلغأ يف بابشلا روظنمب نآلا ةيرصملا ةلئاعلا لكش نع يكحي

 ءانبألاو ةرسألاب رفكي ةدهاشملا دعب هسفن مليفلل دهاشملا دجي فسأللو ءاهضعب

 ةروص نم اهأوسأ امو ؛مليفلا عئاقو بسح ءروزمو بذاكو لطاب لكلاف «ةمومألاو

 ءاهخيرات ىدم ىلع ةرسألل ةيرصملا |نيسلا انل اهتلقن روص لباقم 23٠٠١ ماع يف ةرسألل

 يتلا مالفألا نم تارشعو ؛4ميم ةيروطاربمإلو ؛يزيز ةلئاع»و «ةسورعلا مأ» لشم
 ةلئاعا مليف يتأي يكلو ..ةيرصملا رسألا يف باجيإلاو بلسلا نطاوم اهنيح يف تءاضأ

 تفتخا لهف ءاضارمأ الإ ةرسألا دسج يف دجن الف ,حورجلا نطاوم طقف ءيضيل ؟يكيم
 ..ىنمتأ ال !!!! يكيم ةرسأ الإ رسأ نم دعي ملو ميمو ةسورعلاو يزيز ةرسأ ةروص لعفلاب

 .ةقيقحلا اهنأ ودبي نكلو
 ٠١٠١ ربوتكأ - عباسلا مويلا ةديرج
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 روهمجلاب هتقالع ديعتسي مامإ لداع 929

 ةلدهبلا نم اعون يروصت يف لمحت ام ةداع اهنأل دايعألا يف (نيسلا دايترا ىلع دتعأ مل

 اذه ٍيتاداع نع تجرخ يننكلو ؛ماحزلا ببسب مليفلاب يصخشلا عاتمتسالا مدعو

 مليفلل قوش دعب روهمجلل ىتأ يئانيس مسوم نع هتروصت ام عباتأ ينّلع مسوملا
 «ةديدج ةيرصم ًامالفأ اودهاشي نأ نودب انيسلا روهمج ىلع دمألا لاط دققف ءيرصملا

 مليفلا نم عابشإلاب روعشلاب روهمجلل حمست ىل ةليلق يلاتلاب همالفأو اريصق ناك فيصلاف
 يذلا رطفلا ديع هدعبو ء(نيسلا روهمجلا هيف مصاخي يذلا مسوملا ناضمر ىتأ مث ءيرصملا

 .ةعونتم وأ ةيوق ةيرصم مالفأب روهمجلا هيف رفظي مل ًاضيأ
 ىلإ جرخيس هتايعون فالتخا ىلع يرصملا روهمجلا نأ تروصت يننأ رمألا ةصالخ

 لعفلاب تدهاشف ..يسدح قدص دقو «ديعلا اذه مالفأ ةعباتمل ةيئانيسلا ضرعلا رود

 ودبي ل مهنم اريثك نإ ىتح ؛.مهحئارش فالتخا يلعو ضرعلا رود نوداتري فالآلا

 هتظحال ام اذه ناك نكلو ءدايعألا يف ضرعلا رود داترت يتلا ةيعونلا نم يل ةبسنلاب

 ىلإ ريبك غلبم وهو «ديعلل ىلوألا مايألا يف نييالم ةتسلا تزواجت يتلا تاداريإلا يل هتدكأو

 سأب ال اغلبم نييرصملا ةيديع نم بحست نأ تعاطتسا (نيسلا ذإ .مسوملا اذه لثمل ام دح

 ؟مهل تمدق اذإف ..قوش دعب تتأ دقف هب

 :بايغ دعب مامإ لداع هب دوعي يذلا ؟رمياهز» ناك مسوملا اذه اهمدق يتلا مالفألا لوأ

 ؟هتدوع تناك فيك ىرُّتف :ضرعلا تاشاش نع «رثكأ لب ؛لماك ماع

 «دمحأ نسحم ريوصتو ؛ةفرع ورمع جارخإو «نيدلا حالص ردان فيلأت نم مليف يف
 اينارو «ميرك يللينو «قزر دمحأو «باهولادبع يحتف نم ةكراشمب مامإ لداع دوعي

 ضفر ةلاح يف وهو «رمياهزلا ضرم هجاوي ءارثلا ديدش لجر ةصق اوكحيل ءفسوي
 هذه نأ دهاشملا فشتكي نأ ىلإ هضرم دكؤت رهاوظلا لك نكلو ءضيرم هنأ قيدصتل

 كردي نيحو بألا لاومأ ىلع مهيديأ عضول مهنم ةلواحم يف نيدسافلا هئانبأ نم ةعدخ
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 نوكت نأ بجي | مليفلا يهتني نأ ىلإ ءامامت رخآ هاجتا ىلإ ثادحألا بلقنت ثدح ام بألا

 .ةيلاثم تناك ول ةايحلا

 لوانتت يتلا مالفألاف ؛لبق نم اماردلا يف ةقورطم ريغ ةركف نوكي ال دق مليفلا ويرانيس

 7 نال عيبا يل يدي ما تحك رق حل ارحم

 .ثادحألاو ليصافتلا يف راكتبالا نم اريثك ةديدجلا

 نر تال يشب لايحب لور تول كلا ددتألا قعر را دأ قرع ورمع ماظل

 لداعل ءادألا يف ةصاخ ةغايص انل داعأ هنأ لمعلا اذه جرخمل زاجنإ مهأ نأ نظأ تنك

 لثم ينفلا طسولا يف باقلألا نم مك ربكأ بحاص وه مامإ لداع نأ نم مغرلا يلعف «مامإ

 نإف ؛«نينسلا لوط مغرب شرعلا ىلع ًاعبرت ربكألا مجنلا»و ؟ميعزلا»و ؛موجنلا مجن»
 داع هنكلو ؛««سوبوب# همالفأ رخآ يف ريبك دح ىلإ روهمجلا همصاخ ريبكلا مجنلا

 .عفوتم ريغ لكشب نكلو روهمجلا حلاصيل ؛رمياهز»ب
 «هنم |مهيلع دتعن مل ءادألا يف تاريبعتو اهجو مدقي نأ مليفلا اذه يف مامإ لداع عاطتسا

 لوط نم مجن ءادأ نع ًافلتخم ًاسح لمحت ابنأل نكلو ءايديجارت وأ ىسأ لمحت اهنأل سيل
 .ءاكبلا ىتحو كحضلاو بضعغلا دنع هتاريبعت انظفح هل انترشاعم

 ًامامت تاقالعلا بوشت يتلا للملا حمالم ًانايحأ رهظت روهمجلاب موجنلا ةقالع يفف
 يذلا جوزلاك ودبي نأ عاطتسا «رمياهز# مليف يف هرودب مامإ لداع نكلو هآلثم جاوزلاك

 ةيده اهحنم ىلع ليوط رمع دعب ًارداق دعي مل هنأ تروصت اهنأ مغرب ؛ةيدهب هتجوز عئجافي
 .اهئجافت

 5١٠١ ريمفون - عباسلا مويلا ةديرج



 امثيسلا بحي

 هنبا سيل لصنقلا نبا ©
 اهيلإ هجتي يتلا ةيثانيسلا ةبجولا لكشت يتلا يه ىحضألا ديع مسوم مالفأ تلازامأ

 تضفخنا دق ةيئانيسلا ةيمويلا تاداريإلا نأب يتقث مغرو ؛ضرعلا رود ىلإ هتلحر ين روهمجلا
 .ايفاض] اروهمج موي لك دهشت ةعبرألا ةديدجلا مالفألا نإف ةيديعلا مايأ يف هيلع تناك امع

 ىلعألا وه ديكأتلاب نوكي ال دق ديعلا ةيادب عم هضرع أدب يذلا لصنقلا نبا مليفو

 وه لمعلا فلؤمف «بابسأ ةدعل اهدنع فقوتلا بجو ةيئانيس ةلاح دعي هنكلو ًاداريإ
 وهو ةديدع تالاجم يف ًاضيأ داقتنالاو باجععإلاو لدجلل ةراثإر ثكألا بتاكلاو رعاشلا

 مسوملا يف رخآ ملهفب هسفن سفاني يذلا ةفرع ورمع وه مليفلا جرخمو ءرمق تجهب نميأ
 هتاوبك مجن ؛لدجلل ةريثم ةلاح ًاضيأ وهف اقسلا دمحأ لمعلا لطب امأ ءرمياهز وهو هسفن

 اذه ين مدقي ..هئاطخأ نم دعب لمي مل يذلا روهمجلا بحب عتمتي اذه مغرو ةريثك ةينفلا

 ايديموك لمحي رود وهف ةودعلاو ةقيدصملا نارينلا نع هدعبيس هنأ روصتي ارود مليفلا

 دلاخ ةلوطبلا هكراشيو غامدلا عبجو نم ريثكب اقسلل ىتأ يذلا نشكألا نع هيف دعتسو

 سيلو ًاريخأ مث .ناضمر يق اقرشم نكي ل ينويزفيلت روضحو يئانيس بايغ دعب حلاص
 .روهظلا نع مساومل تباغ يتلا لداع ةداغ |مهعم يأت ًارخآ

 كراش نم لك ةايح يف ام ًاعون ةقراف ةمالع ريبك دح ىلإ لصنقلا نبا مليف لكشي نذإ
 ؟اولعف اذام ىرتف ءرضاحلا ينفلا مهلجس يف لقألا ىلع وأ هيف

 هجاوي هنم جرخي نيحو تاونسل نججسلا لخدي ديتع رّوزم ةصق لصنقلا نبا انل مدق

 فشتكيل ثادحألا ىلاوتتو «لبق نم ائيش هنع فرعي ماّنبا هَل نأ فشتكيف ابيرغ افقوم

 ةاتفو موعزملا نبالا نم يربك ةعدخل اياحض اناك |مبنأ ًاعم خلاص دلاخخ» روزملاو دهاشملا

 حيرت ةديعس ةيابن ةعدخلا هذه مغرب مليفلا يهتتيو ثادحألا يف مهكراش نم لكو ليللا
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 اهدكؤيو «نادت نياد» لوقت يتلا ةمكحلل حاتري دق يذلا دهاشملا برو فارطألا لك

 .ماقتنا وأ ءامد وأ فنع نودب مليفلا

 رمق تجبب نميأ اهبتاك ةعيبطك ةرخاس ةيديموك اهحمالم ةيكذ ةصق مامأ نحن نذإ
 .ةلمتكم ريغ فسألل اهنكلو

 نابولسأ اهل «فولبا هيلع قلطي ام وأ ةعدخلا ىلع دمتعت يتلا مالفألا ئم ةيعونلا هذه

 فرعيو ؛لطبلا دض ةعيدنلا يف ًاكراشم روهمجلا نوكي نأ امإف ءامنيسلا يف امه ثلاث ال

 لطبلا لشم هلثم ةعيدخلاب - ًامامت روهمجلا أجافي نأ وأ ةيادبلا نم عادخلا ليصافت عيمج

 روهمجلا كرشأ وه الف نيب نيب ةقيرط فلؤملا عدتبا لصنقلا نبا مليف يف نكلو «عودخملا

 وه اقسلا نأ نيقدصم اننوفج ءلم مانن نيدهاشمك انلعج وه الو ةعدخلا يف ةيادبلا نم

 ين لوألا ءزجلا لاطأ هسفن تقولا يفو «مليفلا ةيابن يف ةقيقحلاب أجافن مث «لعف روزملا نبا

 نكلو بتاكلا ةيلوئسم طقف دعت ال ةلكشملا هذه نأ نظأو ؛للملا ضعب هارتعا ىتح مليفلا

 :حلاص دلاخل هئادن يف اهددري اقسلا ناك ةملك كلذكو جرخملا ريبك لكشب اهيف هكراشي

 عضو ًايئاد ةملكلا هذه ديدرتو يدلاو اي ةملكب هيداني اقسلا ناكو هوبأ هنأ ضرتفملاو

 تاميلكب مهابأ نوداني مهفالتخا ىلع ةداع ءانبألا نأل ءكشلا نم ةمئاد ةلاح يف دهاشملا

 .مئاد لكشب سيلو ةرم ةباعدك الإ ءانبألا اهقلطي ال «يدلاو اي» نكلو ةديدع

 !؟ليصافتلا اهدسفت ال مالفألا نإ لاق نم نكلو ؛ةريغص ليصافت هذه دعت لك لعو

 يف ةصاخ اعاقيإو ةأرجو ًاحرم رثكأ حورل جاتحي ديكأتلاب ناك مليفلا اذه يف ةفرع ورمع

 . ًاهجو مهيريو هريهامج حلاصي نأ دارأ ابر مليفلا اذه يف اقسلا .مليفلا نم لوألا فصنلا

 ديكأتلاب اقسلا لظي نكلو رتوتلا ضعب هباش نإو ًاحرم ًءادأ مدق فنع وأ ءامد الب ًاحمس

 .لثمملا بحي جرخت هداق ول ديجلا ءادألا ةيصان كلتمي الثم

 قلطي ام وأ تايصخشلا صمقت يف ةصاخلا ةعاربلا لثمي مليفلا اذه يف حلاص دلاخ
 .ةلاح ا وأ رمعلا ثيح نم ةيصخشلا يف تافصاومب ديقتي ال يذلا رتكاراكلا لثمت هيلع

 تناك نإو ةليمج امئاد ةلثمم يهف «مليفلا اذه ةأجافم سيياقملا لكب يه لداع ةداغ
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 امتيسلا بحب

 «ةديدجلا رصم ةقش يف# مليف يف ناخ دمحم عم تلمع نيح الإ ةييطمن ةقباسلا اهيراجت

 ةلثممك ةداغ نأ ينعي امن «ةرايج ىرخأ ةيليثمت ةردق نع تفشك لصنقلا نبا يف اهنكلو

 نم اهيدل ام جرخميو بتكي نأ عيطتسي نم نآلا ىتح دجت مل اهنكلو راهبإلا ىلع ةرداق

 ىعسي صاخ فده هعانُص نم لكل ناك لصنقلا نبا مليف ؛ءادألا يف تاقبطو بهاوم

 مهنم ليلق باحخو مهضعب باصأف ماع لكشب حاجنلا يف ةبغرلا ىلع اوعمتجا نإو «هيلإ
 .روظنمو روكشم مهيعس ديكأتلاب نكلو ءام لكشب

 01١ ريمسيد - عباسلا مويلأ ةديرج ل
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 سفط سب .. ناريح لبلب 20

 هيلع تقلطأ امك ؛حبارلا دوسألا ناصحلا ةيئاونيَّس مساوم ةدع ذنم يملح دمحأ لكشي

 حاجنلا ةملك يعدتسي يئانيس مليف شيفأ ىلع همسا دوجو راص ثيح «ةفاحصلا

 وأ هليج موجن ْنيِب ًاكاحضإ رثكألا هنأل سيل ..يدقنلا حاجنلا نم اريثكو ,يريهامجلا
 .ًالقع حجرألا هنأل نكلو ,تالضع رثكألا

 لمججألا نونوكي ال دق مهو ؛ةحجارلا لوقعلا باحصأل اد ءاقبلا ةايحلا نوناق ينو
 يف ءاقبلا نوناق وه ًاضيأ ةايحلا يف ءاقبلا نوناق وه (ىو .ًادسج ىوقألا وأ ًاحرم رثكألا وأ
 .ةيموجنلا

 ؟«ناريح لبلبا مليف يف يملح لعف اذام ىرُت نكلو

 رثكأ لالخ نم دكأو «هتاحاجن هعم دهش -يعرم دلاخ وهو- جرخمب مجنلا حلست

 دهتجم ريتنومك هلمع بناج ىلإ هل فاضت ةيعادبإ تاردق كلمي جرخم هنأ مليف نم
 لعف اذامف ..بايد دلاخ وهو قباسلا هحاجن رخآلا وه هكراش بتاكب ًاضيأ حلستو

 !؟يئثالثلا

 نيحو «همالحأ عم قفاوتت ةاتفب طابترالا ىنمتي حجان باش ةياكح لمحت ةصق اومدق

 اهيف يريف ءاهتضيقنب يقتلي نأ ىلإ بيعل لوحتي ةزيم هاري ناك ايف ؛لكاشملا أدبت اهب يقتلي
 ام نأ ًاضيأ فشتكي يتلا ةيناثلل ىعسيو ىلوألا كرتيف ؛ىرخألا ةبيبحلا يف هدقتفي ناك ام

 مقتنت نأ ىلإ :ةركاذلا نادقف ثداح ببسب ةّركلا ديعيو ءاهيف ههركي ام هسفن وه اهيلإ هعفد

 .هتبيبطل هيكحي كاب شالف لالخ نم رودت ةياكحلا هذه لك «ناتنثالا هنم

 يكز دمحأل «يفكت ال ةدحاو ةأرما» لثم ةقباس ىرخأ مالفأ امل تقرطت مليفلا ةركف

 ام ناسنإلا لتُق» ناسنإلا يف يلاعت هللا هلاق اب انركذي اهناح ناسل ..تالطب ثالثو
 يف ديزملاو ًانايحأ اهسكع بلطنل دوعن اننإف ءاهانمتن معن نم هللا انحنم |مهمف «؛هرفكأ
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 هعبطب لجرلا نأ ءرمألل يبعشلا ريسفتلا نكلو .لقعتملا ريسفتلا وه اذه « نايحألا بلغأ

 :هينكتألا ًادبأ ةدئناوو ءانلا لك ديري وهن «ةسافطلاب رشي

 ةأرملاو ءلطبلا وه اهيف لجرلا ؛ةمغنلا هذه ىلع ةعيونت الإ وه ام «ناريح لبلبا مليفو

 يميإ اهتبعل يتلا ةيئاسنلا ةيصخشلا صخب ًاطخ فاضأ تم لا سفن يف هنكلو ءاهب لوعفم

 .هب الوعفم هلعج اهب طابترالا ديري نمو «ًالعاف اهلعجف
 نودب حرم راطإ يف ةركف لمحي أحرم امليف يعرمو بايدو يملح يئالثلا مدق نذإ

 يريش ةصاخ «نيديج لعفلاب نيرود امدقت نأ لداع يريشو ةنيز تعاطتساو «ةكلذف

 .ليثمتلاب دهعلا ةثيدحلا

 نم بجعتأ ينكل ءأوسألا وأ لضفألا تناك ابنأل سيل ؛يميإ دنع فقوتأ ينكلو'
 لسعال ع اهرود ةحاسم نأ مغرب «مليفلا اذه يف ةيديموكلا اهتاردقب ةدافتسالا مدع

 .يملح عم امل ىلوألا ةكراشملا «؛دوسإ

 ةدوسإ لسع يف اهروهظ لبق اهنم هلبقن نأ ًايقطنم ناك يميإ هتدأ يذلا رودلاف
 «ةريغصلا ةباشلا هذه يف ةعئار ةيديموك ةقاط دهاشملا فشتكا دل ؛«ريهبو ريهشو ريمسالو

 ةقاطلا هذه لغتسي مل َمِلف ؛دوسإ لسع) يف ةليلق دهاشم يف اهراهظإ يف يملح اهدعاسو

 لقعلا تافص عم ىفانتيو «ةباجإ هل دجأ مل لاؤس !؟ريكأ ةصرفلا تناكو «ناريح لبلب# يف

 مجنلا نإ :لوقي لقعلاف ..هنارقأ نيب يملح دمأ ةزيم نع ةيادبلا يف اهنع تئدحت يتلا

 يميإ نأ نظأو ءرشبلاو ةيديموكلا فقاوملا نم ةبيتك ىلإ ةجاحب يديموكلا ةصاخ
 ةوق نم هسفن مرحو ؟اهمادختسا نع لقعلا بحاص لزانت َجِلِف ءاشيج يواست اهتاردقو

 : !؟ةيعابر عفد

 .موجنلا ًانايحأو لاجرلا اياطخ لمحي مليف !ناريح لبلب#

 ٠١١٠١ ريمسيد - عباسلا مويلا ةديرج
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 ظ سرهفلا
 1 ا ا ا و و ءادهإ

 2111 *ا 000 ةمدقم -

 11 ل طع الو هلو او رب ١ رو ع هذك زواع شم روهمجلا

 11 12123 3*5 )ظ5ظشط تانبلل يرسلا ملاعلا

 #1 795 اليف عنصت ال ؛ةكايشلا» - نابعثلاو ملسلا

 1/0 ا و لوا ور فوج د اعاسما اما قا ةيناريإلا انيمبتو ةيرصملا سانيإ

 114 ا ا ار هوا سمت مم ىرعلاو عونتدلاو كلطتعلا دسم

 0 ل ا وا بلا كوك يا شيرقا ةيارح

 105 2 2 نر اوكلو عقلا ها تمم قام أ خي روهمجلل مكحلا - ؛يدقرم يروي)»

 ل 24 ا مال ل وو هالو وعلة وو طا موجنلا مالفأ طوقس

 11 ا و عا او وأ الل ورا عل وللا نإ هوو ركطل ان و نانفلاو ريزولا نيب

 711 4 ا ا اع اداب قانا ا ل ريبك ريبكلا - دماح ديحو

 1/7 ا ومدخل عل لع دا نيزاوملا لك بلق - يكيرمألا يبمللا

 )100000 00 سكتنيلك مليف ةيحض - يملح دمحأ

 1 سأرلا يف «ناتطبخخ# مأ ..ناتيحرسم ؟وعيئارط) و «ةموكح كسمأ)»

 6 11 81 تلا ماكل وعمق وول لااا و واق ولا مجن ةعانص - يتاصخشلملا

 ا ل رالودلا نونج - دناليات يف ةيمارح

 0 ةدحتلا سو نقلا انين

 #21 +150 نفلاو ايكيبابورلا نيب
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 امتيسلا بحب

 #1 نمز رخآ نيلثمم

 00 حرفو صنو ربش نيبرصم لافطأ ةسكو اي

 1 ا ا ٠٠١7 ديدجلا ماعلا مالحأ

 11 ا ا وو ا ا قا صقئان راصتنا «رحب عياص»

 0 ز ] ز ز ز]ز]ز]ز]ذ11]1 قيرطلا تلض ةركف - «ذيملت اشابلا»

 ا[ ا ومار ملا ..... لالخ تيملا يف ترضلا ..وميتنأو وميك

 7 و ا اجرت الو وفا تامداق ءاسنلا - تاقوألا ىلحأ

 ا ]1 |ميسلا بحب ةكرعم

 ض2 00 ىأر نمك عمس نم سيل

 2101 ا ل حالا ااا هولك دامت هولا ونا افق ليلخ زيزع صقرم صقلا در

 0 0 ةيساسحلل يعاد ال - صمقلا بانج

 9 ل برغ برغلاو قرش قرشلا - صقرم صمقلا

 ل عيطقلا ةغلو |يسلا بحب

 0 0 0 000000 مارح ةيافك - اسنرف يتلاخ

 وا را اًرأن ادلوف لبجلا ضخمت - لكوع

 1 وا و م 0700 اقسلا قزأم - وتيت

 )000001 ]1 ]1 1 هآ ةمولظم ..أل ةنونجم

 111 ا ا د وو اعلا مالفأ ٠١ يف نييرصملا هفس

 ال م وق ولا او نامل ولا رو نك ةليقثلا ةبيخلاو ايسلا

 0 ا ]1 1 1 1 1 1ز1ز 1 1 ةمطق لوأ نم ؛كيبح موي ناك»

 00000000000 000 000000 ةسوله لا نع اًديعب - «بح ةلاح»
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 11 ل م حاجنلا رس - ناش يكزو ىلع وبأ

 1 قا ل 0 لسع اي سان اي لصو يبرعلا وبأ

 ااا 1 000 «امنيهلا باب ىلع هات» - مدآ مزالم ناحرف

 اا 1 1 -دحاولا دبع اي هلل كتم

 000000000000000 تومي نل مليف - دلبلا طسو»تانب

 000 0 بسكت ءاسنلا انيس - ةذللا ىنيتتم

 000ااا ا ا ةمطق لوأ نم ةتكسلاب تومتمالفأ

 0 ]| ] ] ]1 ] ]ذ ]1 ]ذ]ذ ] «قراط فرظ ىف طبحم بابش»

 115 151 ع او قلو علا دما لمد هاهم لن اا وم ماا قدص الو ..بدكال وحابص

 0 ا ام ا ا ةلدنلاو لايعلا

 )10000 فسوي دلال ةعورشم ريغ ةنايخ

 15 1 م لا م ست جل اسمو رسنلا متخب - ةنيهرلا

 001000011 1 00110 يعانصلا يملح دمحأ بطم

 11501 1 رم ممم ا ما رود لصاللا ىلعو - ينيبروتلا

 182421 ا ماب لج و ممل الط وما اوت ةايححا ةصقرو نانبل «ةطسوبلا

 0000010 1 ] ] ] ]ز]ز]ز]ز]1]1]ذ]1] ]5 ناجنتبلاب ساقت ال ةميقلا - ناجرم دمحأ ناجرم

 1117 د ا ل مل خطا عام ةيئاسن ةرهاظم قحتسي ال - ةقيفشو روميت

 00 10 روهمجلا ىف ظط - دعس دمحم

 000000 79 ةدوسلا ةطبلا نبأ كنأل؛كنم عقو يللا شوح»

 000 دحاو يف ةثالثلا - اضر هدك

 0000111 ]ا يفكت ال مالحألا - وشتايلبلا
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 00 ا ةيرورعبلا ةأرملا - نيدلازع يم

 يم عد م بهن قط خا ارق املا داق ونا نو طقف لافطألل (نيس - اايوجال

 00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

 2111110 راشيفلا لكأت نأ حصي ال كامسألا ةنينج ىف

 مرتد وو هيمن مم همم مم مرور مومو مرهف لوم و ميم مم معمل اًفقاو كحض ذأ - ةرفش ةقرو

 0 ا ا 11 1 ا ا ا

 22غ يملح دمحأ فسأ لبقي روهمجلا

 0 كحاض نوتراك - روبد شتإ

 دا لال هاف ملف الا هل مط شك زج لاو عمم ومنا قاوم نييالم نودب - ةدراهنلا يز

 21100010 ةمرتح نكل ةقورسم تالبق

 »1 0 (ئيس الو ةفوكح اهيف ال ىد دلبلا



 2ظ158 ءابآلا هيلع عراصتي درشتملا ريتويلملا

 500 .... يناجملا لتقلا «فافز لفح»

 201111100 ديق طقاس - يملاعلا

 ةريمأ نونجم ىف ةجرخملاو لطبلا ىدل سوملا

 0 مليف تيقل ول «ينلباق ىنقبإ)

 0 ةردع ترغلا لك لج كر
 0 مايألا كلتو ةرهشلاو ةطلسلا داسف

 517770 اهناريج تس ةيرجغلا -

 00 ا 00 000 دوسألا نطولا لسع

 هوومو مهو ق ري ثمموو موس دم مهموم ومره وعم

 هير مريم ووو مر ربو و مرر مةوم د موقوف وعول

 ندي ورث وب ار ويبيع ومووف وم سو يوم موه

 هوريعم هر ث ودوم ووءومر م عموم مم وعومموم

 م66 مدمر دوور روس ر ير موسوو مدعم رم ءعمف

 هير ةوع ين اووومن وسوف م درء مره و ورشي و حفو

 هدر يعمو ياء دم ورورد يهووهوع مج هوه ففعل

 ءدوثورومدمرمءءوءميريعورءرسو عمم وو م مععو

 ةمومدددمممو عمد عهمومو مموج وس ممم مم معمم

 هةودرممةوم روب موي موعد مو سوم ميم مم مقوو

 و ويوقف وود ة يمر دروع ودم مع ودوو مم وقو



 امتيسلا بحب

 0111117100000 روهمجلا نم عجارت ال

 اا 1 لمألاو سأيلا نيب ديعلا مالفأ

 0 ا 1 1 1 روهمجلاب هتقالع ديعتسي مامإ لداع

 00 هنبا سيل لصنقلا نبا

 111/1 و لاو محلا واطول سفط سي - ناريح لبلب

 0 سرهفلا
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