
 رصنلا ةديرج عم ةلباقملا

 ! سمألاب مويلا هبشأ ام

 .سمألا كلذ نم لبقتسملا تفرشتسا يتلا ةنمؤملا ةلثلا مكلت عورأ امو

 اتامثأ انفلكت نأ لبق اهعالتقا بجو ةطلستملا ةمقطلا هذه نأ تملعو

 ش .مويلا اهعفدن ةيلاغ

 ًاريثك اوناعو ءاهب رمن يتلا فورظلا سفنب اورم ءالؤه نأ ملعن نأ بجي
 بيسب سيل ءادهش اوضق دقو ءانتاعمتجم 4 ترشتنا يتلا ضارمألا نم

 .تاروثلا يقلستمو ؛نيعدملاو ءقيدصلا 5 طقف ودعلا

 قوطنو ءانتاوفهو انئاطخأ نم حلصنو ؛كلذل هبتنن مل هللا حمس الولو

 .ةروثلا دأو ىلع يدسألا ودعلا اودعاسل :نيدسافلاو نيعدملا

 عمجتت ىتح :ريثكب كلذ نم رثكأ لب ,نينسلا :تارشع يضنن فوس امير
 .ًايلود يمحم ا ماظنلا اذه ىلع ةديدج ةروث بايسأ

 يركسعلا دئاقلا فسويلا ميهاربا .ديهشلا عم ةلباقملا هذه فشكت ثيح

 ,ةنمؤملا ةعامجلا كلت ةيعون 154٠ ماع بلح ةنيدم © ةعيلطلا ةعامجل

 ىوق مهيلع تفتاكت فيكو ءمهلمعو مهتقالطنا ل ليحتسملا اوهجاو فيكو

 .مهداهج دأول جراخلاو لخادلا ذ يغبلا

 تاع ع تيما ع هما نقلا لضحم امك امامتو
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 :نيئزج ب اهمدقنسو .ًالاؤس ١1 نم ةلباقملا

 فسويلا ميفاريإ رساي
 :رصنلا ةلجمل لماش ثيدح لوأ 4 فسوي ميهاربا بيقنلا دهاجملا خألا

 .....رامعتّسالا انل ةكرتو ةفلخ ام ّدض انتروت

 ....مالسالا ىلَع ٌبْرَحو ٌيفئاط ٌزييمَت شّيَجلا ٌعاضْوَأ

 قئاقد رشع تقرغتسا ةيعفدملا ةسردم ةيلمع .

 ةلباقملا صن

 ميحرلا نمحرلا هّللا مسب

 نع ةحلل انل مدقت نأ نكمي له «فسوي ميهاربإ خألا :لوألا لاؤسلا 4

 ؟ةضاخلا كتايح

 حالفك قزرلل ًابلط ةقرلا ةنيدم ىلإ يدلاو لقتنا مث .فدات ةيرق #تدلو
 قود رجس جتتاو جا 3 جنان يودع ناوؤبلا تاع جم جمت

 ماق كلذلو مهيلع فطعيو ءارقفلا بحي بلقلا قيقر ناكو ؛يقرشلا ةقرلا

 ةيداصتقالا ةلاحلا ءوسلو :عئاضبلاب «ةيشرشلا » نيلوجتملا ةعابلا ديوزتب

 داع كلذلو يدلاو ىلإ نويدلا ءادأ نولوجتملا ةعابلا عطتسي مل ةنوآلا كلت

 لظ ب ًاماع رشع ةعيرأ اثيضق .«ةماركلا» ةيحان اي نطقلل حالفك يدلاو
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 مل...«حالفلاو لماعلا ةموكح » ةروثلا ةموكحب اهسفن يمست يتلا ةموكحلا

 يلل ضرالا» عايذملا نم عمسن انك اننأ ريغ .ةرارملا ىوس اهلالخ نم نجن

 رخآ 4 يتأن مث .ءافوجلا ظافلألا نم كلذ رخآ ىلإ «اهب لمعيو اهحلفيب

 يفظومو ةطرشلا ىواشرو ؛يبعشلا لمعلا نيب مسوملا مظعم بهذ دقو ماعلا

 .يعارزلا فرصملا

 لوصحلل تالماعملا ىدحأ ءاهنإ دعب ةنيدملا نم داع يدلاو نأ ةرموكذأو

 ذ مالفألا ضعب روضح لجأ نم ركاذتلا تارشع هبيج كو دامسلا ىلع

 هب سأبال ددع ءارشب لماعملا قاهرإ نود ةلماعملا ىطعت ال هنأ كلذ ةنيدملا

 .تاقاطبلا نم

 دقف نوحالفلا اهل ضرعتي يتلا ةقرسلا تايلمع ىلع رخآ الاثم ركذأو

 لخاد اهوفظوم لوجت امدنعو يعارزلا داشرإلل ةرايس موي تاذ تءاج

 فيك لاقو ءاثقلل ةبكسم مامأ يعارز سدنهم وهو مهدحأ فقو لقحلا

 نكي ملو تيبلا لخد مث ,ةفلاخم هذه نطقلا بناج ىلإ ءاثقلا نوعرزت

 نأ ملعلا عم .نيزنبلل انمث تاريل رشع ينم بلطو ًادوجوم اهموي يدلاو

 . اهركذأ مل ىرخأ ةلثمأ ةمثو .__ ةيموكخ رفوردنال _ _ ةرايسلا

 .ةطلسلا هذه ةدايس 4# حالفلا اهدباكي يتلا ةاناعملا ىلع لدق اهلكو

 ,تاناحتمالا مايأ ذو عساتلا فصلا تنك 14517 برح تلعتشا امدنعو

 حالسلا ىلع نويردتي سانلا أدبو يبعشلا شيجلا ئشن ةنأ ءديدحتلا هجو ىلع
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 لمأ يلكو ,ةيسنرف ةيقدنب تملتسا مث :نيبردملا فوفص نمض رضحأ تنكف

 تمقف ناريزح ةنايخ تفشكنا كلذ دعب ... دوهيلا لتاقأل بهذأ نأ ث

 !اهب ترثأت ةيمالسإ ةيصخش لوأ يه نم :يناثلا لاؤسلا ؛

 بيطخ وهو ةيمالسإلا ةيبرتلا ةدامل سردمب رشاعلا فصلا ذ انأو ترثأت

 دقو يبلقو يردص ذر قتسيل هينيع نم جرخي ناميالا رون نأ رعشأ تنك فورعم

 هدنع ةبطخلا نورضحي ةقرلا لهأ مظعم .ريبكلا عماجلل ًاييطخ اهموي ناك

 ةقفاوميو لحاسلا ىلإ ةلحرب تاباشلاو نابشلا ةعومجم تماق ةرتفلا كلتاو

 نم ناك امف :هتقفاومب نعطلاو ظفاحملا ةمجاهمب بيطخلا اذه ماقف ظفاحملا

 لوأ هذه تناكو .نجسلا لخاد هب بز مث قيقحتلل هاعدتسا نأ الإ ظفاحملا

 ناكف ءدهطضيو بذعي مالسإلا لاجر نم ًالجر اهيف ىرأ يتايح ب ةرم
 هذه تركذت املك .ءاكبلاب شهجأ تنكو ءيسفن 3 اديدش امقو رمألا اذهل

 .تيمانيدلاب ظفاحملا تيب ريجفت تدرأ ينأ ىتح ةثداحلا

 لجأ نمو مهدحأ نجسي فيك ذإ ءاملعلا تمصل بجعأ تنك مكو

 .ةللا وست م 2 تاج ولو عا

 ةقرلا ءاهجوو ظفاحملاب اذإو تويبلا دحأ #2 ةرهسل ةرم تيعد ينأ مث

 خيشلاو يرحبلا دمحم خيشلا نيوعدملا نيب نم ناكو أضيأ نووعدم

 بعش اثنإ» :ةرارحب لوقيو فقي بيطخلا خيشلاب اذاو ءبيطخلا دبع

 ليئارسإل عكرت نل ةماسملا ةمآلا هذه نأو ناوهلاو لذلا ىبأي ملسم يبرع
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 هنكلو :ةرابعلا حيصفو ءيرج لجر هنإ يسفن #4 تلقف .«اهناوعأو

 دقف دلبلا ذي رمالا ولوأ ظفاحملا ةدايس اي.مكرابتعابو» :لوقي درطتسا

 هلل اوُعيطأ اوُنَمآ َنيِذلا هَ! ايف لوقي لجو زع هللا نأل مكتعاط انيلع بجو

 ,«بداصتا وج كرم ىلا يلوأو قوُسدلا اوُعيطَأو
 رمألا يلوأ نم ظفاحملا اذهأ هللا ناحبس اي يسفن # تلقو هثيدح تلمأت

 جز مهتابجاو نم لهو ..5؟ نومكحي اذاميو رمألا يلوأ تافص يه ام مث ؟انم

 ..59 نوجسلا 4 ءاقرشلا

 فيك هل تلقف ةنيدملا عراوش دحأ ف بيطخلا خيشلاب تيقتلا مايأ دعبو

 ب دقعلاو لحلا لهأ لبق نم هرايتخا مت لهو رمألا يلوأب ظفاحملا فصت

 دقو هفش تنبب سبني ملو خيشلا تمصف ؟5.. اذكو اذك لعفي ملأ ىدلبلا اذه

 نع ءاملعلا ءالؤه نيب نم نأ ًاعامت تكردأ كلذ دعبو ءامامت يتيع ةي رغص

 ....ًالئاز ايندلا نم اضرع هللا تايآب يرتشي

 ؟شيجلا كلوخد لبق ةيمالسالا كتاطاشن يهام :ثلاثلا لاؤسلا 4

 نكي ملو طقف ةيمالسإ ديلاقتو تاداع تاذ ةريسأ نم تردحنا يرابتعاب

 ةعبان ةيوفع يتاكرحت تناك كلذل ءيمالسإلا يسايسلا وجلاب ,ةلص يأ اهل

 .مالسإلا ىلع ةريغلاب تزيمت يتلاو اهيلع ترطف يتلا ةرطفلا نم

 دقل» :نانش يزوف سردملا لاق يسايسلا هيجوتلا سرد بو ةيوناثلا يفض
 برعلا نأش نم لالقإلل لوسرلا ةيصخش ديجمت ب ةريسلا باّتك ىلا
 «ديلاقتو تاداع تاذ ةقيرع ةمأك
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 هيجوتلا باتك هب لواحي امم وهف سردملا دنع نم سيل مالكلا اذه ًاعبط

 باتك ىلع حيرص مجهت اذه نإ يسفن #4 تلقف .انلايجأ راكفأ ممسي نأ

 ناندع ذاتسألا خألاو انأ سلجن انكو ؛يمالسإلا .خيراتلاب نعطو ةريسلا

 يتلا نردلا ءاضأو طالبلا ةطساوب امهرم ناك هنأل ريخألا نكلاب ةلقع

 عوضوملا سفن.ذاتسألا عباتي نأ راظتناب دعقملا حطس ىلع ةطالب تعضو هيلي

 .دحلا اذه دنع فقوت هنكل ةطالبلا ةطساوب هسأر مشهأل

 نم تناك تماق يتلا ةروثلا نأ اقباس فورعملا نم :عبارلا لاؤسلا ؛

 ةروث ةعيبط يه امف ةيبنجألا ةرطيسلاو رامعتسالا نم ررحتلا لجأ

 ؟؟نم دض ةهجوم يهو ايروس 4# ناوخألا

 ىلوألا ةروثلاب رامعتسالا دض تماق يتلا ةروثلا يمسن نأ نكمي ةقيقحلا

 كلذ نع ربع دقلو .رامعتسالا هكرتو هفلخ ام دض يهف ةيلاحلا ةروثلا امأ

 يهو تهتنا نوكت داكت ىلوألا ةروثلا» :لاق امدنع نيملسملا باتكلا دحأ

 ةروثلا يهو أدبت نأ بجي ةيناثلا ةروثلاو__ يركسعلا رامعتسالا ىلع ةروثلا

 نوملسملا ناك دقو رامعتسالل ةيركفلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةيعبتلا ىلع
92 55-5 

 عم جاتحت ةيناثلا ةروثلاو ,بيهللاك فطاوع ىلإ ةجاحب تناك ىلوألا ةروثلا

 نيملسملا مامأ ناك ىلوألا ةروثلا 2 :عيطر يعوو ريزغ ملع ىلإ فطاوعلا هذه

 ازافلأ اهيف نيملسملا مامأ نإف ةيناثلا ةروثلا اّمأ .يسح فده مهناطوأ

 نورفاك ىلوألا ةروثلا © نيملسملا عام ناك .تايمعمو ًارارسأو اططخو

 نوي رع 8 سلا
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 نيدترم مويلا نيملسملا مامأ نكلو مهويراحي نأ مهيلع لهسلا نم بناجأ

 ءالؤه سّبلتل ةلوهسب مهيلع اومكحي نأ نوعيطتسي ال مهناوخإو مهئانبأ نم

 نم ًادحأ عسي ال ًاينطو ًارايت ىلوألا ةروثلا تناك .قافنلا نم باوثأب نيدترملا

 هيذغت نطولا لخاد رايت دض ةيناثلا ةروثلا نكلو ؛هسكاعي نأ نطولا ءانبأ

 .ةفراج ةيملاع تارايت

 دهج ىلإ جاتحت ةيناثلا ةروثلا ءداهجو دهج ىلإ تجاتحا ىلوألا ةروثلا

 ءاهتثا دعي نيماسلا نم حالسلا اوقلأ نيذلا ىلع نإ .مظعأ داهجو ريكا
 ةروثلا نأل ؛ةيناثلا ةروثلا لجأ نم ىرخأ ةحاسأ عم هولمحي نأ ىلوألا ةروثلا

 .ًانينأو ًامالآ رثكأو دشأو فنعأ ةيناثلا

 ىلإ جاتحت ةيناثلا ةروثلا نإف .ةليوط نينس ىلوألا ةروثلا ترمتسا نئلو

 ةيناثلا ةروثلا ف انؤادعأو لود ىلوألا ةروثلا # انءادعأ نأ ذإ ءربكأ نمز

 بويجو ةيملاع عاضوأو ةيلحم عاضوأو زجاوحو تازكترمو ةزهجأو تاسسؤم

 تاسسؤملا ءاهنإل ةيناثلا ةروثلا نم دبال هنإ .لودو لتكو داسفو لكاشمو

 دبالو .اهنع بيرغ ءام انضرأ ىلع اهروذج يذفي يتلا ةليمعلاو ةروجأملا

 اهاعروأ رامعتسالا اهعضو يتلا ةيسايسلا لكاشملا ءاهنإل ةيناثلا ةروثلا نم

 ةلازإل ةيناثلا ةروثلا نم دبالو .تاضقانتملا نم ةماود 4 نوملسملا شيعيل

 : ميطحتل ةيناثلا ةروثلا نم دبالو.ةيمالسإلا راطقألا نيب لزاوعلاو زجاوحلا
 نم دبالو .نيملسملا قنخت يتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا قاوطألاو لالغألا

 ىربكلا لودلا اهلتحت يتلا ةيمالسإلا راطقألا ريرحتل قلطنمك ةيناثلا ةروثلا

 ظ .ةليمعلا ةرفاكلا اهتمظنأ دناست وأ
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 ؟؟شيجلا ىلإ تبستنا اذاكو ىتم :سماخلا لاؤسلا

 ينلهؤت تناك يتلاو يملعلا عرفلل ةماعلا ةيوناثلا ةداهش ىلع يلوصح دعب

 عطتسأأ: مل ةنوألا كلت # ديلا تاذ قيضلو :ةسدنهلا عورف دحأ لوخدل

 نمض نوكأ نأ يتبغر وه كلذ نم مهألا بيسلاو ءيساردلا يليصحت لامكإ

 ينم ًاكاردإو ؛ًاقباس اهتركذ يتلا ةيركفلا عفاودلل ًاقيقحت شيجلا فوفص

 .ةوقلاب الإ ريغي نأ نكميال دسافلا عقاولا اذه نأب

 9 ًاضيأ ثعبلا بزح ىلإ تبستنا اذا :سداسلا لاؤسلا 4

 ًاقيقحت بعشلا نم ةنيعم تايعون ىلع ًاركح لازامو ناك شيجلا نأ رابتعاب
 ,ةيركسعلا تاسسؤملا ىلع تايلقألا ةرطيس ىلع ةمئاقلا ماظنلا ةسايسل

 ماق دقف بعشلا ليلضتل بسانم يسايس ءاطغ داجيا بجوتست يتلاو

 ىلإ بستنن نأ ا انم بلطو رصان نيدلا رصان ءاوللا وهو ةيلكلا ريدم

 بستثي ىضريباه ادح ايو هدحاولا فرحلاي ًالقاق فدرأ مث .ثعبلا بزح

 « ..نوقفاوم عيمجلا نأ ينعي اذه» :لاق ءيشب دحأ بجي مل املو !«بزحلل

 و

 ؟؟املسم

 رانلا لمحي يذلاك ينأ كلذ ءادج ةبعص تناك ةلحرملا كلت نأ ةقيقحلا

 يل همسر يذلا رودلا يدوأ ىتح رمت نأ دب ال ةلحرم اهنكل ةدحاو ديب جلثلاو

 .يمالسإلا لمعلا
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 . ؟شيجل ا ف كدوجو لالخ كتاظحالم يهام :نماثلا لاؤسل ا

 :ةيلاتئا رومألا كلذ لمجأ نأ نكمي

 دئاقو الإ ءاونالو ةييتك دج مل ذإ .يرصّنعلا زييمتلاو نييريصتلا ةرثك.1

 نوكي هناكأا سيكر نإفردان اذهو ًاينس ناك اذإ امأو ءًايريصن نوكي ةبيتكلا
 زييمتلا ىلع ليلد ربكأو .هترؤشمب الإ ًاتكاس كرحي نأ عيطتسي الو اهريصق

 +٠ًايئاط 77١ مهدادعت ناك ةيمضدملا ةسردم طابض بالط نأ يفئاطلا

 .نييريصتلا نم مه مهتم ١٠١7و بعشلا تائتف فلتخم نم طقف مهنم

 نيدنجملا ركاسعلل ةبسنلاب امأ .قئاقحلا هذه نع ىماعتن نأ نكمي فيكو

 نأ عيطتسي وأ .نيينسلا عيمج ىلع انيوعاج ربتعي يريصن يركسع يأ نإف

 ريرقتلا اذهو ءبايسألا هفتأل ةبترلا ل هنم ىلعأ وه نم ىلع ًاريرقت عفري

 الاثم برضأو :ريرقتلا اذه هقسحب عقر نم عيوست وأ .ديمجت وأ لقتل فاك

 نم .ملق هديبو دعتملا ىلع ًاسئاج طايضلا بالط دحأ ناك :كلذ ىلع

 دسأ ظفاح ةيغاطلا ةروص اهيلعو «بعشلا شيج» ةلجم همامأو ربحلا

 وهو هايتنا امنود هملقب طخي بلاطلا اذه ًادب يروعش الو يئاوشع لكشبو

 تارباخملا ةرايسن ذإ كلذ نم عوبسأ دعب ... ةلجملا هذه ىلع ركفلا دراش

 نم مايأ ةمبس دعيو .كلذل ًابيس يردي نأ نود نيكسللا بلاطلا اذه لقتعت
 دعب :؛ةيدارفإ ةنازنز ذ هاقال يذلا سراقلا دربلاو ريرملاو لصاوتملا باذعلا

 ديعأ مث قيرفلا ةروص هيوشت يه هيلإ ةهجوملا ةمهتلا نأ ملع باذعلا اذه

 ناك"اريخأ ءزملوأ زمغ نود ةدحاو ةقيقد اهيف ضقي مل رهش ةدمل ةيلكلا ىلإ

 .بوكنملا شيجلا اذه نم خيرستلا هريصم
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 دحأ تدهاش ةرم نم رثكأف ءينلعو رفاس لكشب مالسإلا دض برحلا ."

 مغر كلذو ةالصلا نودؤي نيذلا ركاسعلا قنع ب ءالا بصي وهو طايضلا

 هانيعو يركسع ينءاج دق هنأ ىرخأ ةرم ركذأو .... ادج دراب ستطلا نوك

 ؛ينم حاحلا دعي باجأف ءاكبلل كوعدي يذلا ام هل تلقف اعومد ناضيفت

 تيبلا 4 امهتفاضتسا ىلع يناربجي قوزر دمحأ بيقرلاو لوألا مزالملا نأ

 ماعظلا دادعإ نيحو :ةقباس ةرس إب اهشرع امهتتششسا لش تنك نأ 5

 بجتسأ مل املو يتدلاوو يتقيقش ىلإ ةسيسخ تارظن ناسلتخي اناك امهل

 نم لينلل لئاسولاو بيلاسألا ىتشب يلغ طغضلا ناسرامي أدب امهبلطمل
 ريرقت عفرب بيقرلاو لوألا مزالملا ددهأ نأ فقوملا اذه يناعد دقل .. رش

 الإ نيرذقلا نيذه نم ناك امف رمألا كلذ نع اعنتمي مل اذإ تارباخملل

 هذه نم عوبسأ دعبو هيف ابتك ام ابتك نأ دعب .يقحب ًايبزح ًاريرقت اهفر نأ

 بيس كلذل ملعأ نأ نود بزحلا ةبعش ةدايق لبق نم يثاعدتسا مت ةثداحلا

 قحب هتفرتفا يذلا ام تلءاست ذكدنع .ةيناديم ةيبزح ةمكحم اهنأ تملعف

 ترصق له.. اهيلع نادأ ىتح ًاوهس ةملك ينم تطقس له .. هّللاي.. نطولا

 اي+ةبعشلا نيمأ لاق ةمكاحملا ةيادب ذو 59 اذام مأ يتابجاو نم بجاو ع

 ثحيا ال :تلقف 5(ن) قيفرلا ةلكشم ثحبن مأ ًالوأ ةسلجلا حتتفن له قافر
 ىلإ وعدت ثنأ قيفر اي :لاقف .ةلكشم كانه تناك اذإ (ن) قيفرلا ةلكشم 4#

 نذؤأ ةرم ينتيأر له كلذ ىلع ليلدلا وه امو :تلق .... يمالسإلا نيدلا

 :لاقف .. ةاذام مأ ةركاسعلا نم عمج 4 ًابطخ تيقلأ ينأ مأ ركسعملا
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 سابعل باتك يعم دهوش هنأ تركذتف ةيمالسإ ايتك علاطت تنأ قيفر اي
 بتكلا علاظأ انأف ةركفلا ةيرح ىلع رجح كانه له :تلقف .. داقعلا دومحم

 .ال...قيفر :لاقف 5كلذ نم ينعنمي يذلا امف ةيمالسإلا ريغو ةيمالسإلا

 عم ةالصلا ضراعتت لهو ملسم انأو يلصأ انأ معن تلق ..اضيأ يلبصت تنأ

 بزخلا روتسد 4 حيرص ّئيش كانه لهو ...59 بزحلا ئدابمو فادهأ

 فورظ ل رمي نطولا اذه نأ رابتعاب نكلو ال :باجأف .. ؟مالسإلاو ىفانتي

 انتفو عيضن ال نأ انب ردجألاهودعلا عم فازنتسا برح ضوخن نحنو ةبعص

 ثالث نم رثكأ قرفتست ال ةالص لوطأ نأ روفلا ىلع هتيجأف .. ةالصتلا

 اهتذله نودقتت لاوطلا تاصاسلا نوضقتو رسخلا نورها مكنأ امنيب قئاسن
 تناك اذإ مث !؟تقولل ةعيضم كلذ نوكي الفأ ةيلقعلا مكسيساحأ لماك

 ًاعداخم نوكي نأ امإ سيئرلا ةدايس نإف بزحلا فادهأو ىفانتت ةالصلا

 نوكي نأ امإو هل هاضرن ال اذهو يومألا عماجلا يلصي امدنع سانلل

 .بجي ملو مثعلتف.. ةودق انلوهف اقداص

 يديمجت مت اهدعبو كلمع ىلإ بهذت نأ كناكماب قيفر اي لاق كلذ دعب

 دحأ نيبو ينيب ةقالعلا تءاس دقو .ريصن ةبترب نيتئس ةدلل اييزح

 هلاق امم ناكف تانكثلا # ةعامجلا ةالص زاوج ىلع فالخ دعب طابضلا

 نإو لتكت نع ةرابع اهنأل ةعامجلا ةالص عنمت نأ كيلع نإ :طباضلا يل
 تارباخملا ىلإ كلذ لصي ال نأ تدرأف ؛هتماقتساب فورعم قيفر اي كهاجتا

 طباضلا اذهو «معزي امك :كيلع افوخ يرجي ام ةقيقحب كمالعإب تيفتكاو
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 بيصأ ثيح ةريطخ ةلاح 4ك نآلا وهو دئار ةبترب وهو يروهز حودمم وه

 صايلل نودهاجملا اهبصن يتلا نيمكلا ةيلمع ءارج نم غامدلا كل جاجتراب

 ظ .!دقاح ايري 79 مضي يذلا

 لوح ةريثك تالؤاستو ةديدع تاهيش تريثأ دقل :عساتلا لاؤسلا 4

 مكزوصتب وه امف ؛قباسلا ذ ةيروس #4 يرجت تناك يتلا لايتغالا لامعأ

 59 كلذ ببس

 نيملسملاو مالسإلا قحب ىربك ةميرج تبكترا اهنأ ةطلسلا تملع دقل

 تعاطتسا ام يمالسإلا فصلا دعبت نأ اهيلع بجيو درلا عقوتت تأدب اهنأو

 .ةيقيقحلا ةهجاوملا نع ًاليبس كلذ ىلإ

 وجلا ةلغتسم يتيركتلا ماظنلاب لايتغالا تايلمع تقصلأ نأ دعبف

 مئاقلا عارصلا لالفغتسا ىلإ تدمع قارعلاو ةيروس نيدلبلا نيب نوحشملا

 مث ةمواقملا لئاصف ضعبب رمألا لوأ ةمهتلا تقصلاف ينانبللا رطقلا

 ليئارسإ ىلإ تاداسلا مرجملا باهذ تلفتسا ًاريخأو .. بئاتكلاب اهتقصلأ

 تايلمع قصلي يكل ةيزخملا ديفيد بمك ةيقافتاو ,دوهيلا مادقأ دنع هعوكرو

 ةلاح ىل ىلإ بعشلا تلصوأ ىتح ٠ .: يفيد بعت فارل اولمآو داسفلا فور ثاثتجا

 كلذو اهقدصي نم قلت مل ةبوذكألا هذه نكلو .ةملكلا هذه نم لتاقلا للملا

 مهل دوهشملاو نودهشتسي نيذلا ةوخألا ةقيقحو رمألا ةقيقح تلي نأ دعب

 تايوتسملا ةفاك ىلع نيفورعملاو ماعلاو صاخلا مهعمتجم دنع مهحالصب

 ليئارسإ لبق نم مهؤارش نكمي ال هلل مهحاورأ اوعاب نيذلا ءالؤه لثم نأو

37 



 ىلع قزعلل ماظنلا عفدي يذلا وه تاماهتالا ةسايس طوقس نإ .اهناوعأو

 ظافلألا نم كلذ ىوس امو ةيملاعلا ةيلايربمإلاو ةيعجرلا رتو ؛ميدقلا رتولا

 .اكيرمأ 4 مهدايسأ اهايإ مهملعي يتلا ءافوجلا

 نمؤملا بعشلاو ةنمؤملا ةببصعلا نع ىلختي نل هتردقب ىلجتملا هللا نإ

 يناثلا ءزجلاب ةمالك متخ لمجلا هذهب .امهدحو ةحاسلا 2 امهكرتي نلو

 .ىغولا تاحاس 4 نودهاجملا مدقت نيقيلا اذه ىلعو :ةلباقملا نم ريخألاو

 تقبس يتلا ثادحالا ضعب ضرعت نأ كل نكمي له :رشاعلا لاؤسلا 4

 ؟؟كسفن ىلع اهساكعنا ناك فيكو ةيعفدملا ةيلمع

 يهو تارياخملا ىرت نأ ةملسملا ريهامجلا ىدل ًافولأم حبصأأ نأ دعب

 هنومسي ام سانلا لقانت نأ دعبو .ءاملعلاو نايشلا داتقتو تويبلا قوطت

 اهيف سرامي يتلا ةيمارجإلا قرطلا نعو :نيلقتعملاو نئاهرلا بيذعت نع

 ضيرتتو ةيئايرهكلا تارايتلاب قعصو بالودلا ىلع دج نم بيذعتلا اذه
 فلتخمبو خافتملاب نطبلل خفنو ءرفاظألت علقو ديدحلا صراقمب ةرشبلل

 يمالعإلا متكتلا عم .نطنشاوو وكسوم 4 ةمدختسملا ةزهجألاو لئاسولا

 2 تارباخملل ةيرود لوأ برض عم حولت لمألا قراوب ىلوأ تناك.ديدشلا

 ةطلسلا بانذأ ىرت يهو ةريبك ريهامجلا ةحرف تناك مكو .نولسيم يح

 ءايحأ فلتخم  تايزودلا برض تايلمع تقحالت مث .مهئامدب نيجرضم

 .ةيبعشلا ةمواقملا رهاوظ دوجولا ىلإ زربتل ةنيدملا
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 مهو نييريصنلا دافحأ ىرأ انأو يتليخم ل تراد ثادحألا هذه لك

 هيتدلساو نعم ةييقدلا ينك اةيلاس افي عركاسج. شرعي ةزعوقب
 كلذ دنع :نيملسملا نم ديزملا بيذعتو لتقب كلذ دعب اوموقيل .ةشاشرلا

 ضرعب اوماق امدنع نويهص دافحأ نيبو مهنيب قرف ال هنأ اعل ثرعش

 ياتي 10000 نيددرم اهلالتحا دعب سدقلا #4 يركسع

 در يه ةيعفدملا ةيلمع نأب لوقلا عيطتسن له :رشع يداحلأ لاؤسلا 1
 ةدقاحلا ةيريصنلا ةطلسلا اهب تماق يتلا ةيمارجإلا لامعألا هذه ىلع

 ؟نيملسملا دض

 ةيضقب قلعتي رمألاف :ريثكب يماقتنالا درلا دودح نم ربكأ وه رمألا نإ

 نم ودعلا درجت امدنع نكلو ءهدحو هلل ناطلسلاو ةيمكاحلاو ةديقعلا

 تغلب نأ دعبو فالآلاب نيلقتعملا ددع حبصأ نأ دعب ةيناسنإلاب روعشلا لماك
 بالطلا زجتحي نأب ىلوألا ةظحلل تركف اهاصقأ يشحولا بيذعتلا ةيلمع

 بيذعتلاو داهطضالا ةقيقح راهظإلو ءايجراخ انتوص عامسإل كلذو ,نئاهرك
 نكلو ةيعاذإ وأ ةينويزفلت ةلباقم ةطساوب كلذو :نمؤملا انبعش هاقلتي يذلا

 بلطم يأل ةباجتسالل دعتسم ريغ هنأ ةقباسلا ودعلا تافرصت نم رهظ امك

 ؟ليصفتلاب ةيلمعلا تمت فيك :رشع يناثلا لاؤسلا 4

 جرخت بارتقال ًارظن لجع ىلع مت ةيلمعلا طيطخت نإ لوقلا عيطتسن
 نيدهاجملا ميسقت مت اهيلع قفتملا ةطخلا ءارجإ دعبف مدقتملا فصلا ةرود

 :تاعومجم سمخ ىلإ
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 .طابضلا بالطلا برضو ةودنلا ماحتقا اهتمهم ىلوألا ةعومجملا ١

 .نسسراحملا لالثحلا اهيكمهمو ةيناثلا ةعومجلا

 كاش ةرودذ ف نييريصتلا ظايضلا يرش ايقيهمو ةكلئاكلا ةعومجلا

 .دئارو مدقم نيب ٠" لص نم [يريصق أظباش ١1 مهدادعتو ةبيتك

 فاسع ديمعلا ةيف ناكو حيسملا ةمجاهم اهتمهمو ةعبارلا ةعومجملا  ؟

 .نييريصتلا طايضصلا ضعب عم ىسيع

 دعب هيف رانلا مارضاو مسقملا لالتحا اهتمهمو ةسماخلا ةعوهجلاا ©

 ب اوناك ةبيتك دئاق ةرود طابض نأ الإ :ةعاذإلا لالتحاو رصانعلا جارخإ

 رداغ دقف ناسغ ديمعلا امأ :ذيفنتلا ةعاس ىتح قحتلت ملو كلذ ءانثأ ةزاجإ

 .ةعاس فصنب ةيلمعلا ذيفنت لبق ركسعملا

 بحسنا مث طقف نييريصنلا بالطلا زرف مت نأ دعب ةيلمعلا تمت دقلو

 لمكأ ىلع اهتمهم ةعومجم لك تدأ نأ دعب نيملاس مهدعاوق ىلإ ةوخألا

 ظ ..هةجو

 ضعب زرفب مقت مث كنأب تاعئاش تددرت :رشع ثلئاثلا لاؤسلا <

 ىلتقلاو ىحرجلا ضعب كانه ناك هنأل نييحيسمو نيينس نم طابضلا

 ؟؟نييحيسملاو نيينسلا
 اوماق ةلودلا نمأو ةيركسعلا تارباخملا طابض نأل حيحص ريغ اذه

 بالطلاب لح امل ًاماقتنا مهزرف ىرج نيذلا بالطلا ةيقب ىلع رانلا حتفب

 .ةبلطلا ءالؤه نم ددع حرجو لتق ىلإ هرودب ىدأ اذهو نييريصنلا
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 بالط ضعبو اوئنجس طابضلا ضعب كانه :رشع عبارلا لاؤسلا 1

 ؟كلذت مكريسفت امف اومدعأ طايضلا

 مزالملاو ليوط ناميلس دئارلا مهنم ركذأ اونجس نيذلا طابضلل ةبسنلاب

 بابثأ ىلإ باهذلاب انذآ هثم تيلط ضف ناميلس كارلا امأ ءفاشص ناتدع

 أطباض يرايتعايو كلذب يل حمسف .يبراقأ ضعب دجاوت ةجحب يسيئرلا
 ,طابضلا ةفاك دنع يعيبطو فولأم نيش اذهو ةبوانملا ةرايسلا تبلط ابوانم

 ةبتر ينم ىندأو بوانم طباض وهف ةقالع ةيأ هل سيلف ناندع مزالملا امأ

 .. .تايحالص ةيأ هل سيلو

 عيطتسي نأ امهنم لكل نيأف قئاقد /٠١/ تقرقتسا اهلمجمب ةيلمعلاو

 لوقأف اومدعأ نيذلا طابضلا امأ .. . فطاخلا فقوملا اذه لايح فرصتلا

 نودو نيينسلا بالطلا ىلع يثاوشع لكشبو رانلا حتف نع عروتي مل ودعلا نإ

 مهنم يأ ىلع ًالصأ ةلظابو ةيطابتغا ًامهت ليكي نأ نع عروتي لهف :ةمهت ىندأ
 اذهو مهمادعإب موقي مث بيذعتلا تحتو ًاضيأ ةلطاب تافارتعا مهنم عزتنيوأ

 ل رود هل سيل رخألا ويف نييسبلا دقارلا دبع فيرعلا امل . الش لضصحاام
 0 يي

 ...حالسلا ةوقب ديتقا ةقيقحلاب ملع امدنعو ؛هلوح
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 4 ةلمعتسملا ةحلسألا نأب تاعئاش تددرت :رشع سماخلا لاؤسلا 4

 9؟كلذ ةحص ىدم امف ليئارسإ عنص نم تناك ةيلمعلا

 سمطل ودعلا لبق نم ةسئاي تالواحم درجم يه تاعئاشلا هذه نإ

 يتلا ةحاسألا نأل .ةنمؤملا ةبصعلا ةقيقح نع بعشلا ليلضتو قئاقحلا

 ةيسنرف تاشاشر اهنمو ةيسور اهنم ةفلتخم تايعون نم يه تمدختسا

 لثمو ءاضيأ ةيسورو ةيزيلكناو ةيسنرف لبانقو .طقف دحاو يكيرمأ شاشرو

 ..يعيبط لكشبو بعشلا ىدل ةدجاوتم ةحلسألا هذه

 دعي دالبلا ةرداغمب تمق كنأ حيحص له :رشع سداسلا لاؤسلا4

 ؟ةيلمعلا

 يه نكت مل ةوخألا عم ةيلمعلا هذهب تمق امدنع ينأل حيحص ريغ اذه

 ةكرابملا داهجلا قيرط  مامألا ىلإ ةدحاو ةوطخ اهنكلو ءديحولا فدهلا

 وأ «هّللا لإ هلإ ال» ةيار عفترت ىتح قيرطلا اذه لامكإ ىلإ ىعسن نحنو

 نأ وه ةعئاشلا هذه نم ودعلا فده نإ ..نينوتفم ريغ ءادهش هللا ىقلن

 مهنأ درجمب تهتناو ةطيسب ةباصع اهب تماق ةيلمعلا هذه نأ بعشلل رهظي

 .ًادبم وأ ةديقع ةيضق تسيل اهنأو .اوبرهو اوبرض
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 بسح كلذو اهب رمت لحارم ةروث لكل نإ :رشع عباسلا لاؤسلا 4

 انتروث لحارم ضعب يه امف ةيعامتجالاو ةيناكملاو ةينامزلا فورظلا

 ؟ةيمالسإلا

 دقف :ىلاعت هدنع نم ريبدتبو هتردقو هللا لوحب يرجي ئيش لك نأ كشال 1

 تناك ةلتاقملا ةميلطلا نآل كلذ .. ًادج ةبعص يركسعلا انلمع ةيادب تناك

 هاوق ةفاك رمألا ةيادب  جزي ودعلا ناك امنيب .اهدرفمب يغبلا ىوق هجاوت

 يلخادلا نمألا ىوق ىلإ ةلودلا نمأب ىمسي ام ىلإ ةيركسع تارباخم نم

 لتقن ال انتأب هتفرعم كلذب ًالفتسم ةقطنملا ءانبأ نم نييبزحلا دنج مثو

 نم تابرض عضب يقلت درجمب اهباحسنا تنلعأ ىوقلا هذه نكلو :نيينسلا

 ةلعفلا هذه نع نيدهاجملل راذتعا تاقاطب اومدق مهنإ 1 ,نيدهاجملا

 نيدهاجملا بناج ىلإ فوقولل مهدادعتسا اونلعأو اهوبكترا يتلا ةعينشلا

 اهتاعاطق فلتخمي ةيبعشلا ىوقلا ةفاك تلعافت ام ناعرسو :نوكلمي ام لكيو

 يذلا ودعلا ةقيقحو ةكرعملا ةقيقح اوكردأ نأ دعب نيدهاجملا لئاصف عم

 ايارسو ةصاخلا تادحولاب جز امدنع رفاسلا يفئاطلا ههجو نع فشك

 حقفب موقتو لزعألا نمآلا بعشلا قحب ةقحالتملا مقارجلا بكدرتل عاقذلا

 ةقلطم ةيوفعبو بعشلا اهلالخ نم ربع يتلا ةيملسلا تارهاظملا ىلع رانلا

 ريغو يقيقح ءاتفتسا ةباثمب اذه ناكو .ةيمالسإلا ةروثلا طخب همازتلا نع

 ءادهشلا نم ريثكلا طقس دقو عقاولا ضرأ ىلع ةدسجم هجئاتنو روزم

 لكب ةيحضتلل مهدادعتسا نع كلذب نيربعم بعشلا ءانبأ نم ىحرجلاو
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 ةيركسعلا مهتابرض نودهاجملا عبات مث حالسو لاجرو لام نم نوكلمي ام

 اهعفدو ةعردملا ةثلاثلا ةقرفلا جز ىلإ ودعلا عفد امم هللا قيفوتب ةمخضلا

 اهنأ هنم ًانظ ىرخألا ةيونألا ضعب عم كارتشالاب بلح ةظفاحم لخاد ىلإ

 ةبسن نأ ملعلا عم .دسأ ظفاح ةيغاطلا حلاصل فقوملا مسحت نأ عيطتست

 يلجتملا هللا نأ كلذب ًايسان.. دج ةعفترم تناك ةوقلا هذه ذب نييريصنلا

 هب امهكرتي نلو نمؤملا بعشلاو ةنمؤملا ةبصعلا نع ىلختي نل هتردقب

 .مهدحو ةحاسلا
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