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 ج٘ل املحٌت
 
 

)إىل زًح كل من غاب يف شمحة األمل يف منايف العراب، ًتعّفس دمى 
 برتاب الٌطن الربَح(

 )من حنن؟(
 

غٓٛات عذاف َطت ٚمل ٜصم ايعطاقٕٝٛ طعِ ايطاس١ ٫ٚ ست٢ س٠ٚ٬ 
سٝح ا٫غتكطاض ايٓؿػٞ ٚاؿٝاتٞ ٚايعا٥ًٞ, َٓص َطًع اؿٝا٠ َٔ 

اـُػٝٓات اىل إ ٜػٝٸبِٗ املٛت ِٖٚ بعٝسٕٚ عٔ ا٫ٌٖ ٚا٭سب١ 
 ٚزف٤ ايٛطٔ, مٔ دٌٝ احملٔ ٚا٫ْهػاضات ٚا٫مل ايسا٥ِ.

قسض يعني َا اْؿو ٬ٜسكٓا َٓص إ بسأْا َطاسٌ ايطؿٛي١ ا٫ٚىل,  
ػٛتٗا َٚطاضتٗا, يعًٓا إشا َا ٚنأْٗا يعٓات ت٬سكٓا ٫ٚ ؾهاى َٔ ق
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قاضْٸا أْؿػٓا َع ا٫دٝاٍ ايعطاق١ٝ ا٫خط٣, قس تتؿاٚت ْػب ايعصابات 
ٚقس ٜهٕٛ دٌٝ َٔ ٖصٙ ا٫دٝاٍ قس عاف غٓٛات ق١ًًٝ َٔ اهلسأ٠ 
ٚخؿٛت ايعاقؿ١, ثِ ٜبسأ ٖسٜطٖا أنجط عٓؿا يٝطػ٢ اـٛف ٜٚكبح 

 املكري غري املعًّٛ قسضْا يف ا٫ْتعاض.  
سٸست ا٫دٝاٍ ايعطاق١ٝ يف شات ايؿعع ايسا٥ِ, يهُٓا دًٝٓا ٖهصا تٛ

مٔ اـُػٝٓني َٓص ٚقت ؼػؼ ا٭ؾٝا٤ ا٭ٚىل َٚا ظيٓا, ٤ْٛٓ بجكٌ 
ا٭محاٍ املٗٛي١ , ناْت ايبساٜات تًو املعاضى ايػٝاغ١ٝ اييت ناْت 
َطاسٓاتٗا بني ا٫سعاب ايػٝاغ١ٝ تٓاٍ ا٭بطٜا٤ ٚقسٚزٟ ايتهٜٛٔ 

, سٝح إٔ اؿكس ٚايهػ١ٓٝ ناْتا ايػُتإ ايًتإ ٚايؿِٗ ملا هطٟ
ازَٓت عًُٝٗا ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ, غُٝا بعس إ زخًت ع٢ً اـط 
ايػٝاغٞ أسعاب هلا تٛد٘ ؾٛؾٝين ٚقَٛٞ َكٝت, نشعب ايبعح 
املٓٗاض َج٬, يهُٓا ايعسا٤ ا٭نجط اغتؿشا٫  نإ بني أسعاب ايٝػاض 

ايٛنع ايعطاقٞ يف ؾًو  ٚايػًط١ اييت متازت يف غٝٸٗا سني ضٖٓت
املدططات املعاز١ٜ يهٌ َا ٖٛ تكسَٞ آْصاى, ٚاغتُط شيو ايعسا٤ 
بأؾهاٍ كتًؿ١ ٚبٛغا٥ٌ تكٌ اسٝاْا سس ايتكؿٝات ايػٝاغ١ٝ 
ٚا٫غتٝا٫ت, تًو ايططم اييت غايبا َا ًٜذأ ايٝٗا ايؿاؾًٕٛ ايػٝاغٕٝٛ 

ب نش١ٝ ٚاملتػًكٕٛ ٚا٭ٚباف َٚٓعسَٛ ا٭ؾل ايػٝاغٞ املتٓٛض, ؾصٖ
ٖهصا غًٛنات امل٦ات, بٌ ا٫٫ف َٔ ا٭بطٜا٤. ٚايككٛض ا٫غاغٞ يف 
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ٖهصا نٛاضخ عا٢ْ بػبب٘ ايؿعب ايعطاقٞ اَطٸ احملٔ, ٚنإ ٜهُٔ يف 
ايكٝازات ايػٝاغ١ٝ اييت ناْت عادع٠ يف قطا٠٤ ا٭ٚناع بعني ايعاضف 
ٚاملتبكط بأزم ا٭َٛض, ؾًذأت اىل اقكط ايططم يف ظسعس١ اٯخط بهٌ 

يٛغا٥ٌ, ست٢ ايبػٝه١ َٓٗا ٚا٭ؾس ز١َٜٛ, ٚنإ سعب ايبعح َٓص ا
شيو ايٛقت, قس أغؼ يتكًٝس أضعٔ يف ايػٝاغ١ ايعطاق١ٝ بإتباع ططٜل 
ايكتٌ ٚايتآَط ٚا٫غتٝا٫ت, َتكٛضا اْ٘ ايططٜل ا٭غًِ ٚا٭قكط يف 
ظععع١ ا٫ٚناع متٗٝسا ٫غت٬ّ ايػًط١ ؾهإ سعبا َٝهاؾًٝٝا باَتٝاظ 

اعس٠ ايػا١ٜ تربض ايٛغ١ًٝ, ٫ٚ ِٜٗ إ ٜتعبس ٖصا ايططٜل يسٜ٘ بتطبٝك٘ ق
باؾجح ٚايهشاٜا ٚمجادِ ا٭بطٜا٤, املِٗ ناْت ايػًط١ ٖٞ اهلسف 

 ا٭مس٢ يسٜ٘.
دا٤ت ثٛض٠ متٛظ بعس ا٫ستكاْات اييت طػت ع٢ً ايؿاضع ايعطاقٞ 
تتٛها ملا نإ ٜعاْٞ َٓ٘ املٛاطٔ ايعطاقٞ ايبا٥ؼ َٔ اقكا٤ يف تكطٜط 
َكري ايب٬ز ٚبعس إ ازخًت غٝاغات ْٛضٟ ايػعٝس ايب٬ز يف زٚا١َ 
دًبت عًٝٗا ايػهب ايؿعيب املتعاظِ ؾجاض ايؿاضع ايعطاقٞ َ٪ٜسا 
ٚزاعُا بك٠ٛ يصيو ايعيعاٍ, ٚاضتهبت ا٫خطا٤ ايكات١ً اييت ناْت تِٓ 
عٔ طػٝإ ايعاطؿ١ ع٢ً ضدشإ ايعكٌ ٚاغتٝعاب املتػريات اؾسٜس٠, 

يعطاقٞ اْٗاضا َٔ ٖصا ايططف أٚ شاى زٕٚ إ ٜطف ؾػاٍ ايسّ ا
يًػٝاغٝني دؿٔ ايطمح١ ٚايتأغٞ ع٢ً ايهشاٜا ست٢ ٚإٕ ناْت َٔ 



8 

 

ا٫عسا٤ ايػٝاغٝني, ؾهاْت تًو ايػٓٛات ع٫ُٛتٗا اـطري٠ بسا١ٜ 
ايهاضث١ ٚٚنع ايعطام ع٢ً غه١ ا٭خطا٤ املُٝت١ ٚا٭خطاض املتعاظ١ُ, 

ت ت٪طط ايؿاضع ايعطاقٞ إ تكّٛ ٚنإ ا٭دسض با٭سعاب اييت ناْ
بتٗس١٥ ا٭ٚناع ٚايتكاضب َع بعهٗا, بسٍ زم إغؿني اؿكس 
ٚايهطا١ٖٝ ٚايكتٌ اجملاْٞ, تًو املُاضغات ايب١ُٝٝٗ ايكاقط٠ اييت ناْت 
ايًبٓات ا٫ٚىل اييت اغػت ـطاب ايعطام َٚعاْا٠ ايعطاقٝني ست٢ َٜٛٓا 

 ٖصا.
ٚاؿطَإ ٚايتػٝؼ ا٭خطم  نإ دٌٝ احمل١ٓ ٖٛ دًٝٓا, دٌٝ ايؿكط 

ٚاؿكس املتٛاضخ ايصٟ غبب اٱسرتاب ٚايعٓـ ٚايس١َٜٛ, ؾهإ 
َٓكػُا بني نش١ٝ ٚد٬ز, ٚاملأغا٠ إ ػس َٔ شات اؾٌٝ َٔ عاز 
د٬زا َٚٔ اقبح نش١ٝ , سٝح بات اقكا٤ اٯخط يٰخط, مس١ 
ٚغًٛنا ٚقه١ٝ ست٢ ٚإ اتػُت بايس١َٜٛ ٚايتكؿٝات ايبؿع١ بني 

ؿٞ ايٛاسس, ٚظ٤٬َ املسضغ١ ايٛاسس٠, ٚايعٌُ ايٛاسس, ٚايه١ًٝ غه١ٓ ا
ايٛاسس٠, ٚاملكٓع ايٛاسس, ٚاؾري٠ ايٛاسس٠, ٚايعقام ايٛاسس, ٚست٢ 
اسٝاْا بني اؾطاز ايعا١ً٥ ايٛاسس٠, ؾاختًط اؿابٌ بايٓابٌ, ْٚبتت اسكاز 
اْتؿطت بني ايٓاؽ ناْتؿاض ايٓاض يف اهلؿِٝ, ٚتٓاَت ايهطا١ٖٝ بؿهٌ 

ع, ؾبات ايٛاسس عسٚا يٰخط زٕٚ إ ٜعطف ايػبب اسٝاْا, ٚعاز بؿ
ايػسض ٚنتاب١ ايتكاضٜط ايهٝس١ٜ زٜسٕ ابٓا٤ اؾٌٝ ايٛاسس, طُعا يف 
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املٓاقب اٚ ا٫َتٝاظات اٚ سؿ١ٓ َٔ املاٍ, ٚاقبح بٝع ايهُري سصيك١ 
ٚؾٛظا ٚتعيؿا ٚمماضغ١ ٫ ٜعاب ع٢ً قاسبٗا بسع٣ٛ ايسؾاع عٔ 

ٕ از٢ْ اسػاؽ باٯز١َٝ ٚاسرتاّ ايصات ٚع٢ً قسض ايجٛض٠ ٚاؿعب, زٚ
 ضٖٝب َٔ ايٛناع١ .

ناْت ثٛض٠ متٛظ بسا١ٜ ايهٛاضخ ضغِ تٛدٗٗا ايٛطين ٚاهابٝاتٗا 
ايعسٜس٠, ٚمل ٜهٔ بٛغع ايععِٝ خايس ايصنط املػسٚض عبس ايهطِٜ 
قاغِ, إ تتٛنح ي٘ ايكٛض٠ بػبب طٝبت٘ ٚطُٛس٘ ايٛطين يف ايتػٝري 

َٔ ٚطٓٝٞ ايعطام ٚقازت٘ ٚإضنا٤ ايكا٥ُني بايجٛض٠  اؾصضٟ ٚايتكطب
ٚضزّ اهل٠ٛ ايػٝاغ١ٝ بني ا٭سعاب, َٚٛاد١ٗ ايتشسٜات املرتبك١ 
بايجٛض٠ زاخًٝا ٚخاضدٝا, ٚغريٖا َٔ املًؿات اييت ناع يف ؾٛناٖا 
ٚبات يٝؼ مبكسٚضٙ إ ٜتبني اـٝط ا٭غٛز َٔ اـٝط ا٭بٝض 

َٴعني ٚغاْس, إ٫ ايك١ً ايك١ًًٝ, ٚاغٛزٸت اَاَ٘ ايكٛض٠, ٚمل هس َٔ 
ٚنإ نٌ ططف ِٜٗٝ مبا ٜطٜس إ ٜؿعٌ َٚا ٜٟٓٛ ايكٝاّ ب٘, ٚغاِٖ يف 
ٖصا ايٛنع ايؿاش ايككٛض ايػٝاغٞ ٚاملُاضغات اـطقا٤ يبعض 
ا٭سعاب اييت نإ هلا َٔ اـرب٠ ايتاضى١ٝ َا ٜ٪ًٖٗا ٭خص املبازض٠ 

آخص٠ يف ايػري ع٢ً ٖساٙ,  ٚاْكاش ايب٬ز َٔ ايططٜل اجملٍٗٛ اييت ناْت
ؾكاَت بأؾعاٍ ٜٓس٣ هلا اؾبني, ٚغاِٖ يف تعاظِ ٖصٙ ا٫خطا٤ زخٍٛ 
اؿاقسٜٔ ٚاملٓسغني ٚاعسا٤ ايعطام َٚػري٠ ايتػٝري اؾسٜس٠ َٚا اىل 
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شيو, ؾأخصت ايهٛاضخ ترت٣ ٚايهٌ يف سري٠ َٔ اَطٙ, ٫ٚ ٜٴعطف َا 
٭خطا٤, غُٝا مٔ ٜٓبػٞ ؾعً٘, ؾتشًُٓا مٔ ايػ٧ٝ اؿغ, ٚظض ٖصٙ ا

ايؿكطا٤ َٔ ٖصا اؾٌٝ, ؾعسْا ؾ٦طاْا يف كتربات ايػاغ١, هطٕٚ عًٝٓا 
ػاضبِٗ ٚمٔ ٚضا٤ِٖ غا٥طٕٚ, ٚاخل بايصنط اٚي٦و ايٓاؽ َٔ دًٝٓا 
َٔ تطبٸ٢ يف اسهإ ا٫سعاب ايػٝاغ١ٝ اييت ناْت ؼٌُ َٔ ايٛعٞ 

ٙ ناْت ايػٝاغٞ ٚايطبكٞ َا نإ ٜؿٛم املُاضغات ع٢ً ايٛاقع, ٖٚص
 ايهاضث١ ايعع٢ُ ٚاملؿاضق١ ايعذٝب١ ايعك١ٝ ع٢ً ايؿِٗ ٚايتؿػري. 

سني قاَت ايجٛض٠ نٓا يف ايعكس ا٫ٍٚ َٔ عُطْا ٚاخصتٓا مح١ٝ ايػٝاغ١ 
بعس إ ضنعٓا أٚىل َباز٥ٗا زاخٌ أغطْا, ٫ٚ غطٚ إ ٜرتب٢ طؿٌ مل 

١, ٜعطف أيـ با٤ ايػٝاغ١, ع٢ً َؿطزات مل ٜأيؿٗا َجٌ, ايطبك١ ايعاًَ
ٚسعب ايعُاٍ, ٚايطؾام املٝاَني, ايصٜٔ أعسَِٗ ايٓعاّ املًهٞ, 
ٚٚدٛب اغت٬ّ ايػًط١, ٚتٛظٜع ا٭ضض ع٢ً ايؿ٬سني, ٚاؿؿاظ ع٢ً 
ايجط٠ٚ ايٛط١ٝٓ, َٚا اىل شيو َٔ ؾعاضات نٓا ْػُعٗا يف املٓاظٍ 
ٚاملكاٖٞ ٚايؿٛاضع ٚمل ْؿِٗ َعاْٝٗا, ٚيهٓٗا ناْت مبجاب١ ايتًكٝح 

ح بٗا, ٚايتباٖٞ مبشبتٗا, ضغِ عسّ َعطؾتٓا مبسي٫ٛتٗا. ا٫ٍٚ يًتؿب
تعًكٓا بععُٝٓا ٚسعبٓا ٚثٛضتٓا ٚايكِٝ اجملٝس٠ اييت دا٤ت بٗا ايجٛض٠, 
ٚتعًل ا٫خطٕٚ َٔ شات اؾٌٝ بكٓاعات َػاٜط٠ تطؾض ا٭ٚىل 
ٚتكطسّ َعٗا, ٚاخصت بصض٠ ايكطاع تتٓا٢َ َٜٛا بعس آخط, ٚبات 
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ى مس١ دًٝٓا, ٜٚٓسض إ ػس طؿ٬ اٚ ٜاؾعا أٚ ا٫ْتُا٤ هلصا اؿعب اٚ شا
ؾابا ٫ ٜساؾع عٔ ططف زٕٚ ططف, ْاغني مجٝعا آْا ْٓتُٞ اىل ٚطٔ 
ٚاسس, ٚعًٝٓا إ ْتػ٢ٓ بٗصا ايٛطٔ, ٚانعني ايٝس بايٝس, ْٚسع 
ا٫خت٬ؾات داْبا ْٚػًٓب قب١ ايٛطٔ ع٢ً ا٫سرتاب ؾُٝا بٝٓٓا, ملاشا 

ابٓا٤ اؾٌٝ ايٛاسس؟ نٓا مٔ نشاٜا  نٌ ٖصا ايكطاع ايصٟ تطب٢ عًٝ٘
ايهباض ايصٜٔ مل ٜؿكٗٛا ابسا َع٢ٓ ايػٝاغ١, آخصٜٔ بٓعط اعتباضِٖ إ 
ايػٝاغ١ ٖٞ اؿعب, ٚايك١َٝٛ, ٚايسٜٔ, ٚايطا٥ؿ١, يٝأتٞ ايٛطٔ ثاْٝا, 
ٖٚٓا نإ اـطأ ايكاتٌ ٚايطا١َ ايهرب٣. ٚايّٝٛ ٜتهطض شات املؿٗس 

 ٚشات ايٓٗر ٚشات اـطاب.
يصٜٔ ْٓشاظ اىل سعب ايطبك١ ايعا١ًَ, ٚمٔ متؿٌ با٭عٝاز ايٛط١ٝٓ مٔ ا

ْٚطؾع ؾعاضات متذٸس ايجٛض٠ ٚضدا٫تٗا, ٚتٓسٸز بأعسا٥ٗا, ٚنإ 
ايططف اٯخط َٔ شات اؾٌٝ ٜطؾع ؾعاض املعازا٠ يٓا ٜٚتشني ايؿطق١ 
ي٬ْكهاض عًٝٓا, ٚاشنط آْا ا٫طؿاٍ اهلاتؿٕٛ َع اٯخطٜٔ, ْٛادٳ٘ 

ٚظدادات ساضق١ تًك٢ عًٝٓا ْٚكّٛ بايسؾاع ثِ اهلذّٛ مبكازَات 
ٚوكٌ ا٫ؾتباى ايصٟ ٜػتػطم يٛقت َٔ املٓاٚؾات اىل إ تؿهٗا 
ق٣ٛ ا٫َٔ, ْٚبسأ بعس شيو بعس نشاٜاْا, ٜٚكّٛ اٯخطٕٚ بٓؿؼ 
امل١ُٗ, ٚنٌ ططف ٜتٛعس ايططف ا٫خط يًذٛي١ ايجا١ْٝ ٚمٔ َعا ع٢ً 

 ًِٖ دطا.شات اـؿب١ َٔ َػطح ا٫قتتاٍ, ٚ
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تًو ٖٞ ا٫ٚناع )اجملاظض( اييت تطبٝٓا يف نٓؿٗا ٚتطعطعٓا عًٝٗا ٚاخص 
اؿكس ٜؿهٌ مس١ تطب١ٜٛ ٚاخ٬ق١ٝ ؾان١ً, َٚبسأ ا٫ْتكاّ ؾطع١ ٚقاْْٛا 
ٚاثبات ٚدٛز. ٚنإ ا٫دسض مبٔ ِٖ أنرب َٓا غٓا ٚػطب١ إ ٜرتنْٛٓا 

نػ١ٓٝ. ْعٝـ يف غ٬ّ ٚقب١ ٚضخا٤, مناضؽ طؿٛيتٓا زٕٚ سكس اٚ 
ٚيهٔ ايبٓا٤ ايصٟ غاِٖ اؾُٝع يف تأغٝػ٘, بٓا٤ ايؿدك١ٝ املطٜه١ اييت 
تتػص٣ َٔ ايهطا١ٖٝ َٚل زَا٤ ا٫خطٜٔ, ؾدك١ٝ غاز١ٜ َطتبه١ 
ٚخطقا٤ ازت بٓا اىل نٌ ٖصٙ ايهٛاضخ اييت ست٢ ٚإ اَتست يكطٕٚ 
اخط٣, مل ؼكس غري اـطاب ٚايسَاض ٚايؿط, ٚايهٌ يف ْٗا١ٜ املطاف 

عطٚض املدٝؿ١, ىطز خاغطا ٚغؿٞ سٓني ضاؾعا ٜس ا٫غتػ٬ّ ٖٚصٙ اي
 ٚيهٔ بعس ؾٛات ا٫ٚإ.

اشٕ َا ايصٟ دٓٝٓاٙ مٔ دٌٝ اـُػٝٓات؟ بعس غكٛط ايجٛض٠ 
َٚٗطداْات ايسّ اييت ؾطعت يف بسا١ٜ ايجٛض٠ ٚاجملعض٠ اييت سكًت 
يًعا١ً٥ املايه١ ٚمبصابح املٛقٌ ٚنطنٛى ٚغريٖا َٔ املسٕ ايعطاق١ٝ 

ٓهٛب١, ٚبعس اـطاب ايطٖٝب ٚاملاٍ املٗسٚض ايصٟ ٜهؿٞ ٱعُاض امل
ايعطام يٝكبح قب١ً حمليب اؿط١ٜ ٚايػ٬ّ, خطدٓا باْك٬ب زَٟٛ ضاح 
نشٝت٘ قاز٠ ايجٛض٠ ٚضدا٫تٗا ايٛطٓٝني ٚبات ايكتٌ ٚايكتٌ املهاز 
ٚايعٓـ ٚايعٓـ املهاز زضب١ ٍ)يٛطٓٝني( ا٫ؾصاش, ؾعاف ايعطام 

املطعب١ ٚقاز ايبعجٕٝٛ مح٬ت ايتكؿ١ٝ املهاز٠  َٗطداْات ايسّ 
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سكست اضٚاح ا٫٫ف َٔ ايعطاقٝني ست٢ أٚي٦و ا٫ؾس ٚط١ٝٓ 
ٚا٫نجط عؿكا يًعطام, اْتٴٗهت ا٫عطاض ٚاغتُط املٛت ٜعؿعـ يف 
نٌ بٝت عطاقٞ ٚزٕٚ اغتجٓا٤ اْط٬قا َٔ َبسا: تكؿ١ٝ َٔ نإ 

ا٫ ؾاملٛت غٝهٕٛ عسٟٚ با٭َؼ َٚٔ َعٞ ٜٓبػٞ إ ٜٓؿص َا اضٜس ٚ
َكريٙ ٖٚهصا ادتُع ايعطاقٕٝٛ يف شات املكري ٚتٛظعٛا بني قت١ً 
ٚنشاٜا ٚاـاغط نإ ٖٛ ايٛطٔ, ٚاـاغط ا٫نرب ٖٛ دٌٝ احمل١ٓ , 
مٔ ايصٜٔ نٓا اٍٚ َٔ زؾع ايجُٔ, ٚت٬سكت بعسْا ادٝاٍ احملٔ 

 ا٫خط٣. 
ٔ عؿٓا يف ضعب زا٥ِ ٚعاف اقطآْا َٔ ْؿؼ اؾٌٝ يف سا٫ت َ

ا٫ْتؿا٤ يصبح آًٖا ٚاسبتٓا ٚست٢ شبح بعض ابٓا٤ دًٝٓا ٚاؾُٝع ٫ 
ٜؿك٘ ؾ٦ٝا ملا وكٌ. ٜؿعًْٛٗا ايهباض ٜٚتًكاٖا ايكػاض. ٚبعس ا٫ْٗاض 
َٔ زَا٤ ايعطاقٝني ايعن١ٝ ٚاييت شٖبت ٖسضا, تعب اؾُٝع د٬زٕٚ 

بع ٚنشاٜا, بعس إ أْٗهِٗ ايكتٌ ٚاملٛت اجملاْٞ ٚعازت اؿٝا٠ اىل املط
ا٫ٍٚ ٚاخص اؾُٝع ًًُِٜ دطاسات٘ ي٬ْكهاض ثا١ْٝ ع٢ً ا٫خط متٗٝسا 
يًذٛي١ ايكاز١َ زٕٚ إ ٜعٞ أٟ َِٓٗ دس٣ٚ ٖصا ايعبح ايكبٝاْٞ 
ٚاخص ايعرب٠ َٔ ػاضب املانٞ. ٚبسأت اؾٛي١ اؾسٜس٠ ٖٚصٙ املط٠ 
ناْت ا٫ؾطؽ ٚا٫خطط ٚا٭نجط ز١َٜٛ ٚخطابا ٚؾٓا٤, تٛظعت 

ٝت ٚساض٠ ٚؾاضع ٚدػس ٚشض٠ تطاب ٚضٌَ َٔ بطناتٗا ع٢ً نٌ ب
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اضض ايعطام يتتذاٚظ ابعس َٔ شيو ٚيتشطم َا تبك٢ َٔ ْاؽ ٚاضض 
َٚعامل تاضى١ٝ ٚسهاض١ٜ بططٜك١ َٛغ١ً يف اؿكس ٚايػاز١ٜ ٚايتسَري 

 ايبؿع ٚا٫دطاَٞ ا٫ضعٔ.
ػٓس اؾُٝع يف طكٛؽ اـطاب ٖصٙ, ؾهٓا مٔ دٌٝ احمل١ٓ قس بًػٓا 

سكٓا إ ْتُتع باؿٝا٠ ٚايعٝـ يف عبٛس١ ايٛطٔ  ايػٔ ايصٟ َٔ
ايؿاسـ ايجطا٤, سكٌ ايعهؼ متاَا, ؾبعس إ عاْٝٓا ا٫َطٜٔ يف 
د٫ٛت ا٫قتتاٍ ايػابك١ غُٝا مٔ املٓشسضٜٔ َٔ عٛا٥ٌ ؾكري٠ 
َٚعٛظ٠, سٝح مل ْرتى ع٬ُ ا٫ ٚقُٓا ب٘, ؾهٓا لُع بني ايسضاغ١ 

ايسضاغ١ َٚتطًبات اؿٝا٠  ٚايعٌُ يٓػتُط يف اؿٝا٠ َٛظعني بني
َٚػاعس٠ عٛا٥ًٓا, خربْا احملٔ َٓص ْع١َٛ اظؿاضْا ٚمل ْصم طعِ ايطاس١ 
ٚايعٝـ ايصٟ ٜٓبػٞ إ ْػتُتع ب٘ مٔ املٓتُني ٭ثط٣ بًس يف ايهٕٛ, 
عؿٓا يف عٛظ َا بعسٙ عٛظ, ْاٖٝو عٔ املداطط اييت ناْت ت٬سكٓا 

ِٖ يٝؿاعتٓا ٚططا٠ٚ عٛزْا ٚمٔ ْتبع ايػٝاغٝني ٫ٚ ْبايٞ باـطط ايسا
 ٚدًٗٓا نصيو مبا ٜؿعً٘ اؿهُا٤ َٔ قازتٓا ٚاملجٌ ا٫ع٢ً يٓا.

يف ْٗا١ٜ ايػتٝٓات ٚمٔ مل ْعٍ يف َطس١ً ايسضاغ١ ايجا١ْٜٛ, ؾطع 
ايبعجٕٝٛ ٚظَط اـطاب يف ا٫ْكهاض ع٢ً ايػًط١ بايتعإٚ َع ضَٛظ 

بح اؿكٝكٞ ايؿت١ٓ ٚاؿكس ؾٛاؾل "ؾٔ طبك١" ٚضنب اؾُٝع َٛد١ ايع
ٚاختًطت ا٫ٚضام ٚعازت يػ١ املٛت ٖٞ ايػا٥س٠ ٚبطظ ايؿاؾًٕٛ 
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ٚاملُٗؿٕٛ ٚشٚٚ ايػٛابل ا٫دطا١َٝ ٚاملتػًكٕٛ  ٚايبًطذ١ٝ ٚاْكاف 
املتعًُني َٚٔ عاؾتِٗ ا٫ضض ٚايبؿط ع٢ً سس غٛا٤, ٚاْتؿطٚا يف 
ا٫ضض ايعطاق١ٝ ناؾطاز, ٚعبجٛا بهٌ ؾ٤ٞ ست٢ بأْؿػِٗ ٚباتت يػ١ 

١ ٚاملٛت ٚا٫قكا٤ ٚايتسَري ٖٞ ايػا٥س٠, ٚمٔ دٌٝ احمل١ٓ ٚغط ا٫ظاس
َؿٗس اـطاب ٖصا, ٫ سٍٛ يٓا ٫ٚ ق٠ٛ ٚمما ظاز ايطني بًت٘, إ 
اؿعب ايػٝاغٞ ايصٟ نإ ٬َشْا َٚآيٓا ٚخُٝتٓا اييت تكٝٓا ؾط 
ا٫ٖٛاٍ ٖٛ ايصٟ غاِٖ بٗصا اـطاب ٚإ مل ٜهٔ بايؿعٌ املباؾط, امنا 

ًٛط يف طبٝع١ َٔ ؼايـ َعِٗ, ٚقًٓا ٚقتٗا زعْٛا ْٓتعط يف ايؿِٗ املػ
ايٓتا٥ر, ٖٚصا ا٫ْتعاض مل ٜهٔ انجط َٔ َػاَط٠ غري قُٛز٠ ايعٛاقب, 
ٚنإ َٔ ايكاز٠ َٔ ضأٖ ع٢ً ا٫نجط قت٬ ٚدطَا ٚقبٝٸ١ٓ غٝاغ١ٝ, 
ؾهاْت املكاَط٠ غري احملػٛب١ ايٓتا٥ر ٚت٬سكت ايهٛاضخ املعطٚؾ١ 

يف تؿاقًٝٗا, ٚيهٔ َا ُٜٗٓا ٖٛ اؾٌٝ ايصٟ  يًذُٝع زٕٚ ايسخٍٛ
عاثت ب٘ ا٫سساخ زَاضا, ٚمل ٜعطف ٖسأ٠ ٚناْت تتكاشؾ٘ ا٫سساخ 
ٚاملتػريات اـطري٠ ؾسؾع مثٔ اخطا٤ ايػٝاغٝني ايكات١ً, ٚنإ اَاّ 
خٝاضٜٔ اسسُٖا ايعٔ َٔ ا٫خط, اَا إ ٜسخٌ ايًعب١ ايػٝاغ١ٝ ايكصض٠ 

ب ظًسٙ َٔ احملطق١  َٚٔ مل  تتٛؾط ي٘ بهٌ غ٦ٝاتٗا َٚٗاظهلا, اٚ ٜٗط
ؾطق١ ايٓؿاش ظًسٙ ؾكس غًِ اَطٙ هلصا ايكسض ايًعني ٚغاض َع ايتٝاض, 
ٚيهٓ٘ بكٞ قاؾعا ع٢ً ايٓعض ايٝػري َٔ ْكا٤ ايهُري, َِٚٓٗ َٔ انطط 



16 

 

يف ايًعب١ ايكصض٠ ٚاقبح دع٤ا َٔ غًط١ ايكُع ٚايتكتٌٝ ٚنتاب١ ايتكاضٜط 
ػايب١ٝ ايععُٞ" َٔ تٝػط ي٘ اهلطٚب تاضنا نٌ ايهٝس١ٜ َِٚٓٗ "ٚنٓا اي

ؾ٤ٞ َٔ اٌٖ ٚاسب١ ٚشنطٜات ٚٚطٔ دطٜح ٚنتابات َبعجط٠ ٖٓا 
ٖٚٓاى, تٛظعٓا يف ؾتات ا٫ضض ٚاقكاعٗا, ٚيهٓٓا مجٝعا تٛسسْا يف 
اـطاب ست٢ أٚي٦و ايصٜٔ ناْٛا َٔ ادٗع٠ ايكُع ٚايطػٝإ ٖٚطبٛا 

 ٝاط احملٛ.ظًسِٖ بعس إ اقرتبت َِٓٗ عذ١ً املٛت ٚغ
اشٕ تعايٛا ْتشاغب ع٢ً غٓٛات عُطْا اييت شٖبت ٖبا٤ ٚمل ْعطف 

 َٓٗا أٟ ؾ٤ٞ ٚمل ْعـ َجٌ بك١ٝ خًل اهلل يف اضض ايعطام.
ؾُٔ مل ميت يف ا٫قب١ٝ ٚايعْاظٜٔ َات يف اؿطٚب اهلٛدا٤ َِٚٓٗ َٔ 
َات يف املٓايف    ٚايبك١ٝ تٓتعط َا تبك٢ َٔ غٓٛات عُطٖا ايصٟ َطٸغت٘ 

ٔ ٚاي٬ٜٛت ٚباتت ادػازْا املٓٗه١ تٓتعط غاع١ ايطسٌٝ, ؾُا ايصٟ احمل
 دٓٝٓاٙ؟
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 هصطفٔ ػبذ اهلل

 هٌجن شؼشٕ أفل لبل األّاى
 
 

"ًأنا اضتحضس ذكسى الشاعس 
 املأضٌف على زحَلى قبل األًان"

 
الشاعس مصطفى عبد اهلل ٌٍّزث اًزاق ًجدي الشعسِ ملن عاشٌا 

 ًمن زحلٌا
 

غتٛقؿين نجريا ٚأْا اقطأ ْكٛم زٜٛإ ايؿاعط َكطؿ٢ ايػ٪اٍ ايصٟ ا
عبس اهلل يف بانٛضت٘ ا٭ٚىل )ا٭دٓيب اؾٌُٝ( اييت قسضت بعس ضسًٝ٘ 
ايؿادع, ْٚت٢ُٓ أ٫ تهٕٛ ا٭خري٠, ٚايكازض٠ بطبعتني, قاّ ظٗس 
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اخطاز ايجا١ْٝ ايؿاعط عبس ايهطِٜ ناقس, قسٜل ايؿاعط ٚأسس املكطبني 
ق١ ٚضؾك١ زضب طٌٜٛ. قسضت ا٭ٚىل عٔ زاض َٔ ايطاسٌ, ؾعطا ٚقسا

املس٣ بعٓٛإ "َهاؾؿات َا بعس ايطسٌٝ", أَا ايجا١ْٝ ؾكسضت عٔ زاض 
ايؿ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ, ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ايعطاق١ٝ بعٓٛإ "ا٭دٓيب اؾٌُٝ". ٚنإ 
قب٬ فطز ِٖ ٜتٛاضزْٞ بني ايؿ١ٓٝ ٚا٭خط٣ بٴعٝس ضسًٝ٘, شيو ٖٛ مجع 

ا٥س مل ٜػتطع َٔ ْؿطٖا ٭غباب تتعًل ب٘ ٖٛ َا تطن٘ ايؿاعط َٔ قك
 ْؿػ٘.

نجريا َا تبازض يصٖين غ٪اٍ ٫ بتذطزٙ عٔ ظَٓ٘, بٌ َٔ شات ايًشع١ 
ٚأْا اغاَط ايؿاعط يف أٚقات تٛادسْا َعا, سني نإ ٜػهٔ يف ؾاضع 
ع٬ٍ بٔ عبس اهلل يف ايطباط ايعاق١ُ,  غ٪اٍ ٜػتٛقؿين نجريا, ٚأْا 

َٓطكٝا َٔ خ٬ٍ اعذابٞ ايؿسٜس بٗصٙ أساٍٚ إٔ أدس ي٘ تؿػريا 
ايتذطب١ املتُٝع٠ سكا, ٌٖ ميهٔ يٛقاض املبسع ٚتهٜٛٓ٘ املتعٕ إٔ ٜٓعهؼ 
ع٢ً ْك٘ اٱبساعٞ ٚميٓهٓ٘ َٔ إْتاز ْكٛم تؿعط عٓس قطا٤تٗا بايهجري 
َٔ ايرتٜح ٚايكػ٠ٛ يف اْتكا٤ املؿطز٠ ثِ اؾ١ًُ ايؿعط١ٜ ؾتذس ْؿػو 

١ٓ ٚايٛاظ١ْ أَاّ ؾاعط ٫ ٜتػاٌٖ أبسا نكاض٨ َػهْٛا بايهتاب١ ايطقٝ
َع ْك٘ اٱبساعٞ ست٢ ٚإ انططٙ ٖصا ا٭َط إٔ ٜععف عٔ ايهتاب١ إٕ 
مل ٜكتٓع مبا ٜهتب, غ٬ف ايٓل ايطا٥ـ أٚ املهتٛب بططٜك١ عذ٢ً 
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ٚزٕٚ متشٝل جملطز اْ٘ ٜٓعع إىل ايؿٗط٠ ايؿاقع١ ٚبايتايٞ ٜٓتٗٞ َٔ 
 سٝح ٜبسأ؟

ّ ايؿاعط ايؿكٝس, سني نٓا َعا يف ايطباط ٖٚصا ايه٬ّ َكتبؼ َٔ ن٬
عاق١ُ املًُه١ املػطب١ٝ, باسجني عٔ عٌُ يف ْٗا١ٜ ايػبعٝٓات, ٚؼسٜسا 

 . 8791عاّ 
ٖصا َا نإ ٜتُٝع ب٘ ايؿاعط َكطؿ٢ عبس اهلل, ؾاعطا َٚجكؿا مبٖٛب١,  

ُأعذبت بٗا نجريا, أْا ايصٟ عاؾطت ٚظاًَت ايعؿطات َٔ ؾعطا٤ 
ٛتا ٜؿٞ بايهجري َٔ ايتُٝع ايعطا٤ ٚايكسض٠ ع٢ً غبعٝٓٝني, ؾٛدست٘ ق

 اْتاز َؿطٚع ؾعطٟ ٜؿاض ي٘ بايبٓإ ٚيهٔ بكُت ٚزٚمنا بٗطد١.
أٚقًين ٖصا ايتأٌَ إىل اؾٛاب ايؿايف َٔ خ٬ٍ إْكاتٞ أ٫ٚ ثِ 
قطا٤تٞ ٫سكا يٓكٛم املبسع َكطؿ٢ عبس اهلل, ؾٛدستٗا ناييت يف 

ايهتاب١ اؿكٝك١ٝ ٚاؾاز٠, سني ايكطا٠٤ ايٓك١ٝ امل٪غػ١ ع٢ً اؾرتاطات 
ابًؼ نجريا يف إٔ ٜػٓطط ٚدسٙ َٚهابسات٘ بكسم ْازض ٚض١ٜٚ ٚانش١ 
ٚٚؾ١ٝ يٓك٘ ايصٟ أضازٙ إٔ ميتًو َٛاقؿات ؼرتّ شٚم املتًكٞ, 
ٚايعٓٛإ وًٝٓا إىل َٛادس ايؿاعط اييت ٚبٓكا٤, قس غٓططٖا خؿ١ٝ ٚٚدسا 

١ٝ ع٢ً تهٜٛٓ٘ ٚٚؾا٤ ملٔ وب َٔ كًٛقات تطنت بكُات إْػاْ
ايؿدكٞ ٚاملعطيف, ٫ٚ غطٚ يف شيو سني ٜكرتب ايكاض٨ َٔ ؾدك١ٝ 
املبسع بهٌ تؿاقًٝٗا ايؿات١ٓ يتعٛز ايكطا٠٤ أنجط بٗا٤ ٚ ايكا, ٚا٭َط 
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اٯخط, إٔ عٓٛإ ايسٜٛإ "ا٭دٓيب اؾٌُٝ" قس ٚقًتين ْكٛق٘ قبٌ 
يف قسٚضٙ بهجري سني ْايت بعض قكا٥س اجملُٛع١, اٖتُاَا ًَشٛظا 

ايعطام ْكتبؼ َا قاي٘ ايؿاعط غعسٟ ٜٛغـ َٔ اؾاز٠ ؾات١ٓ عٔ ٖصٙ 
ايتذطب١ ايػ١ٝٓ ٚايٛاعس٠ يف ٚقتٗا آْصاى, ْاٖٝو إ ايؿاعط ؾسٜس 
ايتعًل بٗصٙ ايٓكٛم اييت تؿعط ٖٚٛ ٜطتًٗا يف املٓاغبات ايعسٜس٠, أْٗا 

 باتت تؿهٌ ظ٬ ٬ٜظَ٘ ؾٝٗٓأ يف قطا٤تٗا بٛدس غاَط.
ايسٜٛإ ٖٞ خعٜٔ إْػاْٞ باَتٝاظ, شيو أْو,  ايٓكٛم اييت نُٗا

قًُا ػس ْكا غري َٗس٣ٶ يٛايسٜ٘ أٚ يكسٜل أٚ أر أٚ َعًِ أٚ ؾاعط 
أٚ كًٛم َط يف سٝات٘ ٚتطى ملػ١ سٓإ ٚؿع١ زف٤, زٕٚ إٔ هتجٗا 
َٔ ايرتب١ اييت ْسؾتٗا ايٓكٛم ٚايعَٔ ايصٟ أساهلا إىل ٖٚر ؿعٞ ظٌ 

صنطٜات يف سً٘ ٚتطساي٘, ٚاي٬ؾت ٬َظَا ؿٝات٘ تاضنا أمجٌ اي
سهٛض ا٭َه١ٓ ملسٜٓت٘ ايبكط٠ بك٠ٛ, بتؿدٝل شٖين ؾسٜس ايتعًل 

 بايبساٜات ا٭ٚىل, َػطم بايبٛح ٚايٛدس ٚايعؿل اٯغط.   
نٝـ ىتاض ايؿاعط ْكا َٔ ْكٛم اجملُٛع١ يٝعٜٸٔ ب٘ غ٬ف ايسٜٛإ؟ 

يعب١ ْطز, إمنا  ايؿعطا٤ ٚسسِٖ ٜعطؾٕٛ اٱداب١, ؾا٫ختٝاض يٝؼ عبجا أٚ
٫ بس إٔ ٜهٕٛ يًٓل ٚقع خام ع٢ً ْؿؼ ايؿاعط, ٚسني ْتُعٔ 

 ايٓكٛم دٝسا لس اٱداب١ ايؿاؾ١ٝ سني ٜػرتغٌ ايؿاعط يف ْك٘:
 أْا ا٭دٓيب
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 عطؾت سسٚزٟ
 ؾطتٸبتٴ يٞ ٚطٓا َٔ ٚضم

 ـ إْ٘ عًب١ يًػذا٥طـ
 ٚسني ٜباغتين يف املكاٖٞ ايكًل

 ٜٚتبعين َجٌ عٛز ايجكاب 
 ٞ ٚأؾعٌ غٝذاضتٞأمل َتاع

 ثِ أَهٞ,
 خؿٝؿا,         

 مبا ورتم...!               
ؾدكٝا أعترب ٖصٙ ايككٝس٠ َطث١ٝ ؾادع١ يهٌ ايعطاقٝني املبتًني باملٓايف 
ٚاملؿطزٜٔ يف أقكاع ايهٕٛ َٚا ٜهابسْٚ٘ َٔ ٜتِ ٚؾكسإ ٬َٚشات 
ٞٸ  ٚخٛف َٔ اٯتٞ, اغتشهاضا يكٍٛ ايؿاعط "بًسٟ ٚإٕ داضت عً

ٜع٠ْ...", ٭ٕ ايؿاعط يف تٛدؼ زا٥ِ َا زاَت قسَاٙ ٫ تؿعطإ عع
 با٭َإ ٚايطُأ١ْٓٝ ٖٚٛ يف أضض غري أضن٘ ٚأٌٖ َا ِٖ بأًٖ٘.  

ٜؿسز ايؿاعط ع٢ً إٔ ىتاض َؿطزت٘ ايًكٝك١ بتؿاقٌٝ ٚدسٙ اٱْػاْٞ 
ؾٛظـ نًُات٘: أدٓيب, سسٚز, ٚطٔ, عًب١ غذا٥ط, يٝٓتٗٞ َػتؿعٳا 

بشح عٔ َأ٣ٚ قازّ, تًو ٖٞ طا١َ ايعطاقٝني, يًطسٌٝ يف أٟ ٚقت يً
 ـكٸٗا ايؿاعط بٗصا ايرتنٝع ايؿعطٟ ايساَٞ.
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تًو ٖٞ ايطقا١ْ ايؿعط١ٜ اييت أغًؿٓا يف شنطٖا سني ٜٛسٸس ايؿاعط 
بني ايه١ًُ ايطاعؿ١, ٚاـٛف َٔ اٯتٞ, ٚايٛعٞ املتٓاَٞ بًٗع ايًشع١ 

 يٝ٪غؼ ْكا بٗصٙ اؿؿا٠ٚ ايؿعط١ٜ ايؿسٜس٠ ايرتنٝع.
ايتشسٟ ٫ ٜأتٞ بػٌ ايػٝـ ٚيعًع١ ايطقام, بٌ باٱقطاض ع٢ً إٔ 
ٜٓهأ اؾطٚح ؾٝشٛهلا إىل َٓاؾص ٜػتؿطف بٗا ع٢ً املػتكبٌ سني 

 تهٕٛ دع٤ا َٔ َٛادسٙ ٚتٓاّ يف ضقٝـ شانطت٘ املتأٖب١ زا٥ُا:
 نًٓا أتٝٓا قاَتني

 ٚعٓسَا ؾتشٓا أؾٛآٖا
 اٖتع ثِ اْطؿأ املكباح

املؿك١ سني ميس ايؿاعط غٝٛط ايٛؾا٤ يًشع١  تط٣ َٔ ٜتشٌُ َجٌ ٖصٙ
٫ٚزت٘ اييت اغطقت ؿعات سٝات٘ ٫سكا بأَاْٞ قس تعٛز غطابا, ٚقس 
ت٬َؼ ض٩اٙ يتكبح ٚاقعا قػٛغا َٔ ايتٛدؼ ٚاملؿاد٦ات غري 

 احملػٛب١.
إٕ ٖصا ايتهجٝـ ايؿعطٟ وٌٝ املتًكٞ إىل كًٛم ؾا٥ل اٱسػاؽ 

إ, ٫ٕ ايؿاعط أق٬ قس غًُٓ٘ زؾ١ يٝذٍٛ يف عٛامل ايٓل زٕٚ اغت٦ص
 ايكٝاز٠ يف إٔ ٜبشط سٝح ٜؿا٤ ٚنٝـ ٜطٜس.

ٌٖ ٫ ظاٍ ايؿعط نطٚضٜا يف ٖصا ايعَٔ ايطخ ايصٟ ْعٝؿ٘ ْٚتًع٢ َٔ 
أؾٛان٘ َٚآغٝ٘؟ غ٪اٍ ًَتبؼ ٚوتاز اىل نجري َٔ ايرتٟٚ يٲداب١ 
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عٓ٘ يهجط٠ ا٫ؾتبانات اييت اختًط بٗا اؿابٌ بايٓابٌ يف ظَٔ ضخ 
َٛب٤ٛ َٚبتًٞ بهٌ املػا٨ٚ اؿٝات١ٝ اييت تعسِ عٝـ ايٓاؽ بؿهٌ ٚ

.َٜٞٛ 
 

 ٜا خ٠ًٛ ايتابٛت
ٗٸًٞ  مت

 ؾهًٓا ميٛت
ٖصٙ ايػٛزا١ٜٚ قس ٫ لسٖا يف سا٫ت غري عطاق١ٝ, يٝكٌ ايؿاعط إىل 
َطؾ٦٘ ا٭خري, كتع٫ غٓٛات ٚأٜاّ َٔ غين سٝات٘ اييت قس تهٕٛ ب١ٝٗ 

ٕ, يهٔ قسض ايعطاقٞ إٔ ٜتكاحل َع ٚقس متط عا٫ت َٔ ايؿطح ٚاؿع
املٛت ايصٟ ٜكبح يف قاَٛغ٘ طكػا َٜٛٝا ٚقسضا ٫ َٓام َٓ٘ قس 
 ٜؿاد٦٘ زٚمنا ؼصٜط ٚقس ىتعٍ نٌ فػات٘ يكبٍٛ ؿع١ ايٛزاع ايؿادع.

 ٖصٟ يٝػت بسيت٘ اـان١ٝ
 ٖٚصا ايبػطاٍ
 ٖٚصٟ ايهتـ

 ٖٚصا ايٛؾِ
 ٖٚصٟ ايهطؽ ايصٖب١ٝ

 ٖٚصا ايؿعط ا٭ؾٝب
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 ػت ٭خٖٞصٟ يٝ
 نإ قبٝا سني تٛازعٓا يف ؾذط اؿطب

 
ٜا هلا َٔ ناضث١ تسَٞ اؾٛاضح, َٔ َٓا ع٢ً قسض َٔ ايؿذاع١ 
ٚايتُاغو يٝتشٌُ ٖصا املؿٗس ايسضاَٞ امل٪مل سني ٜكٌ اؿاٍ بايٓاؽ 

 إىل ٖصا اؿس َٔ ايعصاب يتتٛظع ايٓٛا٥ب يف تؿاقٌٝ ايعا١ً٥ ايٛاسس٠. 
 ْٚٓػ٢ ايطقام ميط إىل َٔ ٜؿا٤

 مل ْعس ْػتشٞ عٓسَا ٫ منٛت
 ؾٓشعٕ ـ ؿع١ ؾتح ايتٛابٝت ست٢ تؿٛت

 إْٗا اؿطب ؾٝٓا
 ٚقس قؿكت يًػهٛت ايطٌٜٛ

 ٖٓا بني أعٝٓٓا ٚيػإ ايكتٌٝ
 

طكؼ املٛت ٖصا غايبا َا ٜهٕٛ سانطا بك٠ٛ يف دٌ ايٓكٛم 
ايؿعط١ٜ ايعطاق١ٝ عَُٛا, ٖٚٓا يف ٖصا ايسٜٛإ هلا تٓاٍٚ َٔ ايتهجٝـ 

ٍ, يتٓؿطز عاي١ غٛزا١ٜٚ ٫ تعتِٝ ؾٝٗا ػُع بني ايػدط١ٜ َٔ ٚا٫ختعا
ٖصا ايكسض ايًعني ٚقبٍٛ ٚاقع اؿاٍ ايصٟ ٫ َؿط َٓ٘ سني ٜعٛز يكٝكا 
يف سٝا٠ ايٓاؽ ٫ٚ ٜؿطٸم بني ا٭عُاض ٚاؾٓؼ َٚطدع١ٝ املهإ, بٌ 
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ايهٌ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َػتعسا ؿتؿ٘ يٝساُٖ٘ يف أ١ٜ ؿع١ سٝح ٜهٕٛ 
 املط٤.
ا َا ٜبشح املتًكٞ عٔ دٛاب واٍٚ إٔ ٜٗسٸ٨ ؾعع٘ ايسا٥ِ يف نجري

عامل ٜعرٸ باملٛت ٚايكتٌ ٚاؿطٚب ٚؾطاغ١ اٱْػإ عل أخٝ٘ 
اٱْػإ, ٚؼٍٛ ايبؿط إىل كًٛقات فطز٠ َٔ احملب١, ٚباتت ايٛؾا٥ر 
بني ايبؿط ؼهُٗا تؿاٖات اؿٝا٠ ٚضزا٤تٗا. ٜٚبكٞ ايؿعط ٖٛ امل٬ش 

ضبك١ ايؿط ٚايهػ١ٓٝ ٚأسكاز ايبؿط بعهِٗ يبعض,  ايٛسٝس يًؿهاى َٔ
ٚسني أجل زٜٛإ ايؿاعط َكطؿ٢ عبس اهلل تساُٖين أظاٖري عطط٠ 
ٛٸاس١ ْٚٛاضؽ قابع١ يف أعؿاؾٗا ايساؾ١٦, ؾايجِ ٖصا ٚأزاعب  ٚعطٛض ؾ
شاى ٚأْا أعٝـ ؿع١ اْتؿا٤ ؾا٥ل, ٚيهٔ غطعإ َا تتشٍٛ ؿع١ 

غطٸ٠ يهجط٠ سا٫ت ا٭غ٢  املػطٸ٠ ٖصٙ إىل سٓني ٜتؿذط ع٢ً سني
 ٚاٱسػاؽ بايٛسؿ١ اييت ؼتؿس يف زٜٛاْ٘ ٖصا.

يف ْك٘ ايطسٌٝ, ٜسؾعٓا ايؿاعط إٔ مبؼ أْؿاغٓا ْٚعكط َُٖٛٓا 
يتكبح يف قؿ١ ٚاسس٠ يٓتػا٤ٍ: ملاشا ٖصا ايتؿسٜس ٚايتصٓنط ٚايتٓاٍٚ 
ٚست٢ اٱسػاؽ باملػط٠ ٚايؿاعط زا٥ِ ايتكاحل َع املٛت ٚايطسٌٝ 

 بايرتاب؟ٚايتعًل 
 سني خطدتٴ

ـٳ بني دٝٛب٘  أخؿٞ عين ايطني ايٓاؾ
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 ثٸِ تكسّ ٜػبكين...
 سني خطدتٴ

 ٚنٓت خؿٝؿّا َجٌ ايطري ايٓاؾـ 
 أخؿٝتٴ ٚضا٤ ايعٗط سكٝب١

 
٫ أظٔ إٔ ؾاعطا ؾسٜس ايتعًل بج١ُٝ املٛت ٚايتكسٟ ي٘ بطٚح املكتٓع 
بأْ٘ َعطض يًطسٌٝ يف أ١ٜ ؿع١, ؾٝدتاض أمجٌ اؿا٫ت ٚأعصب 
ايًشعات يٝتٛاؾر َع ؾهط٠ ايطسٌٝ اييت اقبشت قسضا ٜرتقسٙ ست٢ 
اختطؿ٘ املٛت ٖٛ شات٘ يف ظٖط٠ ؾباب٘ ٚق١ُ عطا٥٘. إْٗا ْب٠٤ٛ ٜهتٓؿٗا 
ايػُٛض ٚغط َٔ أغطاض ايٛدٛز اٱْػاْٞ ٖٚصا اٱسػاؽ ايػطٜب 
بكطب ايطسٌٝ ٚتطقب٘, ٚنأْ٘ نٝـ قازّ يف أ١ٜ ؿع١. ؾشسثت 

 ايؿادع١.
 

عط ٖٓا, ْٛاٜاٙ يف إٔ ميٓح ايكاض٨ عتب١ َؿٛب١ بايعاطؿ١ إٕ ؾط١ٓ ايؿا
اؾٝٸاؾ١ قبٌ إٔ ًٜر َتٕٛ ايٓل ايؿعطٟ, ٚيعٌ املتًكٞ ميػح زَع١ 
تهٕٛ قس امسضت زٕٚ اضازت٘, يٝتٛسس َع ايكطا٠٤ ٜٚؿسٸ ضساي٘ يف 

 ضس١ً ؾٝك١ َػًؿ١ بإسػاؽ َطٜط َع اؿٓني.
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ايصٟ وٌُ عٓٛإ  ٖٚٓا ٜٓبػٞ إٔ تؿع عْٝٛٓا بإنا٠٤ ايؿاعط يًٓل
 اجملُٛع١, ٚإ٫ عازت قطا٤تٓا عبجا ملا هلا َٔ ايل خام:

 
"ا٭دٓيب اؾٌُٝ", ايعٓٛإ ايصٟ ٜؿٞ بايعسٜس َٔ ايتأ٬ٜٚت 
ٚاٱسا٫ت ٚاهلُّٛ ايساَع١, ٖٚٛ عس شات٘ قٛض٠ يعطاقٞ ٜتٛظع بني 
ايػطب١ ٚايتػطٜب ٚايبعاز ٚاؿٓني ٚايؿٛم, سا٬َ قًب٘ يف ٚعا٤ خام 

ٜكً٘ اٱخؿام يف ايتعًل بٛطٓ٘ ٚتطاب٘ ْٚاغ٘ ٚشنطٜات٘, َع  ن٬ٝ
اسػاغ٘ ظُاٍ ضٚس٘ ٚؾت١ٓ ٚدٛزٙ, يٝدًل شيو ايطابط اؾٌُٝ بني 
املٓؿ٢ ٚاؾُاٍ, ؾاملٓؿ٢ َكسض عصاب ٚسٓني َٚهابس٠, ٚاؾُاٍ 
إسػاؽ خام ٜسؾع ايؿاعط ٭ٕ ٜبك٢ زا٥ِ ايٛؾا٤ يهٌ تؿاقٌٝ 

َٔ ايتٛسس نِ وتادٗا ايعطاقٞ ٚدٛزٙ, ٖٚصا ايطبط ايؿاطٔ ساي١ 
اهلا٥ِ يف أقكاع ايهٕٛ, يٝبك٢ َتؿبجا با٭ٌَ, ٭ْ٘ إٕ ؾكس اٱسػاؽ 
بعؿل ايٛطٔ اْت٢ٗ إٔ ٜتٛاقٌ َع اؿٝا٠ ٚايٛنع ايصٟ ضمبا غٝهٕٛ 

 طاض٥ا, سٝٓٗا غٝهٕٛ أَاّ سػاب عػري َع ايصات ايؿاعط٠:
 تصنطت أْٞ أتٝتٴ بسٕٚ ؾُٞ
 ٚأْٞ تطنت يػاْٞ ايطٌٜٛ 

 اؿرب... يف قًُٞ َع
 أْا ا٭دٓيب متٓٝت إٔ أعرتض
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 ٚيهٓين َا ٚدستٴ ايه٬ّ
إٕ مجٝع تكٛم اجملُٛع١ ٖٞ َؿاتٌ خطدت َٔ استساَات ايؿاعط 
يف ؿعات يٝؼ َٔ اهلٝٸٔ إٔ ٜؿعط بٛطأتٗا إ٫ َٔ ٬َٜؼ ٖٚذٗا 
ٚغطٛتٗا ٚاتػاع َٓاخاتٗا ٚؾػاع١ أس٬ّ ايؿاعط يف إٔ ٜٛٓطٔ ايٓل 

املُعٔ يف ايٓس١ٜ, ٫غتهٓاٙ احملاشٜط اييت أغؼ عًٝٗا يف شات ايكاض٨ 
ايؿاعط ْك٘ خٛؾا َٔ اْع٫قات يف املنت ٚايط٩ٜا ٚاٱَػاى بت٬بٝب 
املؿطز٠ ايؿعط١ٜ اييت قس تؿهٌ يٛسسٖا ْعٚعا ٚقؿٝا ٜػين ايٓل ٚوٌٝ 
ايتؿاقٌٝ إىل َٓابت ٜتشطى بني أضهٗا ايكاض٨ ٫ٚ ٜػازضٖا إ٫ ٖٚٛ 

تًو ايٓكٛم اييت تتٛاض٣ َعاْٝٗا َط٠ ٚتتذًٞ ٜتعهع ع٢ً ثٛابت 
ْٛاٜا ايؿاعط َط٠ أخط٣, ٚيهٔ بأغايٝب تعٛمي١ٝ ٜػتشًٞ ؾٝٗا ايكاض٨ 

 املٓانس ٚنأْ٘ بطعِ غا٥ط ٚغط ٖصٙ املؿاتٌ ايػه١.
ٜهطؽ ايؿاعط ْكٛم اجملُٛع١ بهاًَٗا ملسٕ ٚأؾدام ٚأَه١ٓ 

ملهابس٠, ٚشنطٜات ٚأمسا٤ ٚشات قبط١ ٖٚا١ُ٥ َع ايٛدس ٚايٝتِ ٚا
تكتٓل سا٫ت بكٝت غا٥ط٠ يف شات٘ ايعاؾك١ يتًو ا٭ضض ٚأٚي٦و 
ايٓاؽ ايطٝبني, يف ْعٚع َٔ ايتٛسس يف ايتٓاٍٚ ايٓكٞ بتٛيٝؿات تعٜح 
ايهجري َٔ ايػُٛض ايصٟ ٜتػِ ب٘ ايٓل اؾسٜس ٫ٚ امسٝ٘ اؿساثٞ, 
ٚهلصا ا٫خت٬ف ٚقت٘ يف ايتعطض ي٘, ؾكط ْ٪نس ٖٓا إٔ ْكٛم 

ٓسضز يف تٛقٝؿٗا بايسضاَا املتٓٛع١ ايعطض ٚايتٓاٍٚ, ٖٚصا اجملُٛع١ ت
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ا٭َط يٝؼ إخؿاقا يس٣ ايؿاعط يف بٓا٤ ايككٝس٠ بكسض َا ٖٛ ؿعات 
َٔ املعاٜؿ١ ايكازق١ َع ؿع١ ايهتاب١, غُٝا إشا عطؾٓا إ ايٓكٛم 
َٗسا٠ يبؿط َِٓٗ َٔ َط يف سٝا٠ ايؿاعط َِٚٓٗ َٔ ٫ ظاٍ ٜػتٛطٔ 

ُٸل يف نُري ٚدساْ٘ ٚإظا٤ نٌ ٖص ٙ املدًٛقات ايٓس١ٜ اييت ظًت تع
ايؿاعط, ُٖا ٚإسػاغا غاضقا يف املعاْا٠, اْ٘ ٜطٜس إٔ ٜكسّ هل٪٤٫ ايٓاؽ 
مج٬ٝ ناْٛا قس أسايٛٙ إىل ٚزٜعِٗ َٚسيًِٗ ٚابِٓٗ ايباض, ؾًٝؼ َٔ 
املعكٍٛ إٔ ٜٛغِ بايعكٛم ٖٚٛ ٫ ميًو َٔ ضز اؾٌُٝ غري بصض٠ 

َٗا هل٪٤٫ ايطا٥عني ٖٚٛ أَط ؾاطٔ يف شات ايطٚح ٜٚٓبٛع احملب١ يٝكس
ايٛقت سني ٜكًٓس أسبت٘ ٖصٙ ا٭ٚمس١ ٚايٓٝاؾني ٜٚٛضٸثِٗ اقسم مثطات 
ٚدسٙ ؾٝتدًل َٔ ِٖ ٜطاٚزٙ ست٢ أعتكت٘ اهلساٜا َٔ عب٤ املػ٪ٚي١ٝ 
ؾباتت ايٓكٛم نًٗا ًَها قطؾا ٭قشابٗا ٚهلِ ؾأِْٗ يف اَت٬نٗا 

ظاٍ هس يف ايؿاعط ابٓا باضا يتعٜٔ َساؾٔ َٔ ضسٌ ٚبٝٛت َٔ ٫ 
 ٚكًٛقا ْسٜا ٚسبٝبا غاضقا يف ايٛؾا٤.

يف ْك٘ املٗس٣ ٭بٝ٘, ٖٚٓا ْؿسز ع٢ً إٔ املبسع ٜبك٢ يكٝكا مبٔ وب 
 َٚٔ ٜكسؽ, ٚٚايسٙ ٚاسس ممٔ ٜعٌ َأغٛضا بِٗ:

 أَػهتٳ سٝاتٳَو باملٓذٌ,
 ٚؾتشتٳ ع٢ً ايؿذٔط ايٝابٔؼ َا٤ٳ اؾسٍٚ

 يف مشؼ ايكٝغ,
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 طأٔؽ َهؿٛفٳ اي
 أغطعتٳ تػطٞ ايؿذطٳ ايػضٸ

 ... أُْعطٵ...!
 ٜتأضدحٴ عُطى يف اؿبٌ املؿسٚز

ِٳ ٚايسٚز...!  َا بني ايؿ
 ٜا: عبس اهلل بٔ امل٬ سػني.

أ١ٜ ؿعات َطٸ٠ ٚنػري٠ تًو اييت زاُٖت ايؿاعط يٝهتب ٖهصا 
نًُات نٌ ٚاسس٠ َٓٗا ؼًُ٘ إىل ضٚض ايطٚح املػازض٠ قػطا, يترتى 

ا٭سب١ ٚؾكس ا٭عع٠, إْ٘ أبٛٙ املهاؾح َجًُا بك١ٝ اٯبا٤ ٚضا٤ٖا ْٛاح 
ايعطاقٝني املتأضدشني طٛاٍ سٝاتِٗ َٓص املٗس ست٢ ايًشس يتتٛظع 
سٝاتِٗ نريا ٚقٗطا, َا بني ايؿِ ٚايسٚز, ايٓٗاٜات ايؿادع١, بكًٛب 

 َتٛض١َ ٚعٕٝٛ تعٌ تصضف زَا ست٢ ايطَل ا٭خري.
 

ز ٚثٝل يسف٤ تًو املعاضات سٓني ايؿاعط ٭َه١ٓ ا٭قسقا٤ إْؿسا
املكسغ١ ٭ْٗا ٬َش َٔ وب ٚنِ ؤ ايؿاعط إيٝٗا يًٝجِ عبل 

 ايػانٓني يف قاضٜبٗا.
 َا بني ايسضب اؿاض

 ٚ "اؿٛف" اؿاض
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 زًٖٝع باضز 
 عًٓل ؾٝ٘ ا٭٫ٚز َٓادًِٗ

 ٚتسٓيت طاغاتٴ املا٤
إْ٘ َٝؼ ؾعطٟ ؾاتٔ ٜعٌ ٜطؾطف عايٝا ؾٛم قاَات ؾار بعهٗا َٚا 

يت تٓؿس ايػٓا٤ اؾٌُٝ مبشب١ ٚتعًل يًطؿٛي١ ايػه١, ٚأخط٣ تتذسز ظا
٫ٚز٠, ٭ٕ قؿشات اـًل ا٭ٚىل, ٚاملس١ْٚ مبساز ايعؿل ٚايربا٠٤, ٫ 

 ميهٔ إ متشٖٛا أعاقري ايػهب ايكؿطا٤.
 

٬ٜسغ َعٞ ايكاض٨ عُل ايٛؾٝذ١ املتذصض٠ يف ايبٛح ٚقسم املؿاعط 
اخٌ اٱسػاؽ اٱْػاْٞ ؼت سني هعٌ ضٚسني يف ضٚح ٚاسس٠ ٜٚتس

خ١ُٝ ٚاسس٠ يتشًُُٗا غ١ُٝ عطؿ٢ يًجِ ا٭ضض ضغِ ؾػاع١ املػاؾ١ 
 بني ايطٚسني.

مل ٜٓؼ ايؿاعط أطؿاٍ ايعطام, ْبت١ ايؿطح املكازض ظًُا ٚضع١ْٛ 
ٚؾكسإ ا٭ساغٝؼ اٱْػا١ْٝ ايٓب١ًٝ, ا٭طؿاٍ ايصٜٔ أْٗهتِٗ اؿطٚب 

تؿبع ٚيٛ يف َتاٖات ايتٛدع ٚاٯؾات ٚاؾٛع ؾُس هلِ طعاَ٘ ايؿٗٞ ي
عاطؿ١ ٚن٬َا ْسٜا, ٚايؿاعط ٫ ميًو َٔ أزٚات اٱطعاّ غري ٖصٙ, 
يٝتُجٌ بكسٜكٝ٘ طؿًني ٜٓطإ أَاَ٘ ؾٝأخصٙ ايؿطح إىل َسٜات شيو 

 ايٛطٔ اؾطٜح .... ايعطام
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 ايكُط ٜصٖب نٌ ّٜٛ يًػٛم

 ٜٚؿرتٟ ٬َٜني َٔ أضغؿ١ اـبع
 ٜٓجطٖا َػا٤ ع٢ً ايؿكطا٤

 طؿاٍ َجًهِ يهٔ غٓٛاتِٗ أقٌ ــ ِٖ أ
 

٫ وٝس ايٓل أبسا عٔ عُل ايٛؾا٤ ايصٟ ٜػسٚ مس١ تؿرتى ؾٝٗا 
ايٓكٛم مجٝعا, َٔ ؾكس ا٭سب١ إىل ا٫ؾتٝام يًكا٤ إىل ايطثا٤ ايساَع 
يًصات ٚايٛطٔ ٚايٓاؽ, إىل اؿٓني يٮَه١ٓ. ؾٗٞ ْكٛم املٛز٠ 

ات ايؿاعط ٚتطى املسدذ١ بايٛدع ٚا٭ْني باَتٝاظ يهٌ َٔ َط يف قط
 بكُات٘ ايٛانش١ يف سٝات٘.

 
 يف ْك٘ "املًٓا"
 تأتٝ٘ ايٓػ٠ٛ,

 بسٜٛى غٛز, ٚتطاب َٔ قرب قيب
ٌٸ ايػشط,  بػ٬غً٘ املعكٛز٠ ؾٛم ا٭ضض, و

 ٜٚؿتتح يًسْٝا ا٭بٛاب
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اقتٓام مجٌٝ ٱسا٫ت ١َٜٝٛ يؿهط تطادعٞ زا٥ُا "ؾ٬ف باى", 
طْا مٔ املتعاٜؿني َع ٜتكس٣ ي٘ ايؿاعط بتؿه٘ ٚضٚح َطس١ يٝصٓن

ٖهصا سٓني زا٥ِ َع أظس١ٜ ايتهٜٛٔ ا٭ٍٚ ن٬ٝ ٫ تهٝع ايبٛق١ً 
 ٜٚبك٢ اٱْؿساز هلا غٝس ايًشع١.

ٜتٓا٢َ ؾٛم ايؿاعط ـُٝت٘ ايع١ًًٝ ٚاييت ٜٗسٜٗا ْكا َٛدعا 
ٚمبهابسات ايٛيس ايٝتِٝ ايصٟ ؾكس اعع كًٛق١ ب١ٝٗ ٖٚٞ أَ٘ عٓسَا ٜؿٝل 

ت٪ْؼ ؾطاؾ٘, ست٢ ٖٚٛ يف ٖصا ايعُط, يهٓ٘ مل َٔ َْٛ٘ ٚؾطس١ ايعٝس 
هس تًو املدًٛق١ اييت اعتازت إٔ تكشٝ٘ بػ٠ٛٓ سٓإ يٝبسأ عٝسٙ 

 اؾسٜس, يهٓ٘ عٝس بسْٚٗا َا ٜؿب٘ ساي١ دٓا٥ع١ٜ.
 

 أَٞ:
 عٓسَا تػتٝكعني َبهط٠ نٌ ّٜٛ

 ٜػتعس ايعامل 
 ٚتتٓؿؼ ايكدٛض

 
٘ ٜتٛاقٌ َعٗا نٝـ ي٘ إ ًٜتكٝٗا ست٢ ٚإ نإ يكا٤ ٚاُٖا؟ يهٓ

بٓؿٝذ٘ ايعاضّ ٖٚٛ ىط بكًُ٘ قبت٘ يريغًٗا إىل سٝح تهٕٛ يف أع٢ً 
 عًٝني.
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 ايرباعِ تتؿتح 

 ع٢ً ضا٥ش١ ؾٛطتو
 ٚيف اـطٛط اييت سؿطٖا ع٢ً ضاستٝو

 غداّ ا٭ٚاْٞ ٚايػٓٛات
 

ٜا هلا َٔ َهابس٠ ٚتصٓنط داضح ٭عع كًٛق١ ْس١ٜ, مل ميتًو َٔ عبكٗا 
ملا ؾات, ؾتٓتعـ بساخً٘ املٛادس. َٔ َٓا ٫  ايٓسٟ غري ا٫غتشهاض

تسَع عٝٓاٙ سني ٜتٛسس ايٛدع بؿكس خكب ا٭ضض ٚقذتٓا ايبٝها٤ 
 ٚايٓس١ٜ زا٥ُا, إْٗا ا٭ّ ايعطاق١ٝ ايٓازض٠ ايٛؾا٤ ٚايكرب ٚاؿٓإ.

ايؿاعط َكطؿ٢ عبس اهلل ٜتشٍٛ إىل ْٛضؽ ٚزٜع وًل ع٢ً ا٭َه١ٓ 
َ٘ يتُٓش٘ اؿٓإ ايصٟ ٜؿتكسٙ يف ٚا٭سب١ ٜٚتٛقـ ط٬ٜٛ ؼت خ١ُٝ أ

غٝابٗا زٕٚ إٔ ٜٓػ٢ إٔ ٜعٓطط ؿعت٘ مبداطب١ َٔ وب تًو ا٭ْج٢ اييت 
ؼًٝ٘ ؾذأ٠ إىل نا٥ٔ ٖا٥ِ يف ايٛدس يتدؿـ َٔ إسػاغ٘ ايَٝٛٞ 

 بايٝتِ.
٫ ميهٔ إٔ ْػازض عامل ايؿاعط املبسع ايؿكٝس َكطؿ٢ عبس اهلل زٕٚ إٔ 

ؿاعط عبس ايهطِٜ ناقس َٔ دٗس ْؿٝس ٚبك٠ٛ مبا قسَ٘ املبسع اي
َتُٝع, إْ٘ تعبري عٔ ٚؾا٤ ٚقب١ ٚؾعٌ إْػاْٞ ٚأخ٬قٞ يكسٜك٘ ٚضؾٝك٘ 
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ايطاسٌ ايؿاعط َكطؿ٢ عبس اهلل, ٜٚكٝٓا أْ٘ عا٢ْ نجريا يتذُٝع 
ايٓكٛم بػبب أْ٘ مل ٜهٔ َكتٓعا متاَا بايطبع١ ا٭ٚىل ايكازض٠ عٔ 

أخط٣ نُٓٗا  زاض املس٣ َؿهٛض٠, ٚيعً٘ نإ وتهِ ع٢ً ْكٛم
 ٖصٙ اجملُٛع١ اييت بني أٜسٜٓا.

 ٜكٍٛ ايؿاعط عبس ايهطِٜ ناقس يف تكسمي٘ يسٜٛإ "ا٭دٓيب اؾٌُٝ":
"ٚدست قعٛب١ بايػ١ سكا يف مجع قكا٥س َكطؿ٢, ٫غُٝا إٔ ْتاد٘ 
َٛظع بني عسٜس َٔ اجمل٬ت ٚايكشـ باٱناؾ١ اىل قعٛب١ قطا٠٤ 

ٞٸ ْػد ٘ املكٛض٠, يصيو ضأٜت إٔ بعض املطبٛع َٓ٘, ٚقس ُأضغًت إي
َُٗيت ئ تٓذع بايؿهٌ املطًٛب زٕٚ ا٫ط٬ع ع٢ً ايٓػذ ا٭ق١ًٝ 
َٚكاض١ْ املتؿاب٘ َٓٗا, ٚتبٝإ َا اق٢ ؾٝٗا َٔ نًُات ٚأسطف, َٚا 
ٗٸٌ َُٗيت ٖصٙ ٖٛ إٔ َكطؿ٢ خًٓـ ٚضا٤ٙ زٜٛاْني َعسٸٜٔ يًطبع,  غ

٘ قكا٥سٙ َٔ مما َهٓين َٔ ؼؿل ْتاد٘ بؿهٌ أزم, ٚتتبع َا آيت ايٝ
 ٖٝأ٠ أخري٠."  

َٔ ٖٓا ٜتهح اؾٗس ايهبري ايصٟ بصي٘ ايؿاعط عبس ايهطِٜ ناقس يف 
اخطاز ٖصٙ ا٫ن١َُٛ ايؿعط١ٜ يكٛت ؾعطٟ خػطٙ املؿٗس ايعطاقٞ 
ايصٟ نإ باٱَهإ إٔ ٜهٝـ ٜٚػين ايهجري َٔ ايتذسز ٚايعاؾ١ٝ يًؿعط 

 ايعطاقٞ, ٚيهٔ ايكسض نإ أغطع ٚأق٣ٛ َٔ ا٭َاْٞ.
 يًؿكٝس ايػايٞ ايصنط ايطٝب 
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 إبشاُ٘ن الخ٘بط
 يف دٌٍانى مجوٌزٍة الربتكال

 حنني البداٍات ًملابدات الساهن
 

سني تتعسز َػاضب ايهتاب١ ايؿعط١ٜ ٚتكٌ إىل َسٜات تعتُس ع٢ً 
َطدعٝات ت٪غؼ يٛؾا٥ر ق١ٜٛ َع نُري ايؿاعط, ٜكٌ ايؿاعط يف 

أضسب يف اٱبساع ٚايرتانِ ايؿهطٟ,  ٖصا املطؾأ ايؿعطٟ, إىل عامل 
متٓهٓ٘ َٔ املػو بأزٚات ايهتاب١ ٚايتعاٌَ َعٗا ع٢ً أغاؽ أْٗا 
قاضٜب َكسغ١, يٝشكل ايؿاعط يص٠ ايتٛاقٌ َع ايصات ايهاتب١ بهٌ 
اؾطاقاتٗا, ٚايكاض٨ املتطًع يكسم ايعطا٤ ايؿعطٟ ايصٟ ٜبشح عٓ٘ 

عطٟ  ٜعر بايطتاب١  بؿػـ ايطاقس يًذسٜس ٚاملبٗط, بعٝسا عٔ ضأٖ ؾ
ٚايطاض٨ املٛغٌ يف ايػطش١ٝ, ٚمما ٜعٜس ا٫يتباؽ يف املؿٗس ايؿعطٟ 
ايعطاقٞ ؼسٜسا, ٚايعطبٞ بؿهٌ عاّ, إٔ ٖهصا ٚنع هس ي٘ أْكاضا 
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َٚطٜسٜٔ, يٝكبح ساي١ َٔ ايػبـ ايؿعطٟ, أٚ ايتِٜٗٛ غري املؿّٗٛ, 
٭قٌٝ ٖٚٛ ابت٤٬ ٜتٓاغٌ بؿهٌ كٝـ يف ايعكٛز ا٭خري٠, يٝعٌ ا

ٜكاتٌ مبع١ٝ ؾعطا٤ ْصضٚا َٛاٖبِٗ ملٛاد١ٗ ٖصا املػذ ٚاظاس١ املتػًل 
 ايصٟ ٜبٝح يٓؿػ٘ اـٛض يف َعرتى ٫ زضا١ٜ ي٘ ؾٝ٘. 

سني ْطايع زٜٛإ ايؿاعط إبطاِٖٝ اـٝاط, ٚمٔ َػٝهني ملا ْكطأ ٖٓا 
ٖٚٓاى, تعٝس قكا٥سٙ تطتٝب شٚاتٓا املطتبه١, ًْٚر مجٗٛضٜت٘ ايؿعط١ٜ 

يٓهتؿـ ػطب١ َػاٜط٠ يًطأٖ ايؿعطٟ, مبعذ١ُٝ باٖط٠,  ايباشخ١,
ٚبسؾل ؾعطٟ ٚيػٟٛ ٜػُٛ بٓا سٝح ايؿها٤ات ايؿػٝش١,  َٔ 
ايهًُات ٚايكٛض ٚايتٛظٝؿات ٚايعٛز٠ يًرتاخ يٌٝٓٗ َٓ٘ بططٜك١ 
ؾاط١ٓ, ٫ اغؿاف ٫ٚ تؿطٜط ؾٝٗا, ٚنأْٓا أَاّ قا١َ ؾعط١ٜ ٜٓبػٞ 

ايٓاقس املتُٝع ؾانٌ ثاَط يف  ا٫قرتاب َٓٗا عصض ؾسٜس, ٚنُا ٜكٍٛ
إؾاضت٘ عٔ ايسٜٛإ, بإٔ )إبطاِٖٝ اـٝاط ... ؾاعط ميتًو قٛتا َتُٝعا 
بني أقطاْ٘, ؾاعط ٜصٓنطْٞ بايػٝاب ٚغعسٟ ٜٛغـ, ؾٗٛ ميتًو ْاق١ٝ 

 ايًػ١ ٚهعًٗا تتكسض ايتذطب١ ايؿعط١ٜ(.
سني ٜهع ايٓاقس ؾانٌ ثاَط, ايؿاعط إبطاِٖٝ اـٝاط مبكاف ؾاعطٜٔ 

برئٜ, نايػٝاب ٚغعسٟ ٜٛغـ, ؾإْ٘ ع٢ً زضا١ٜ بأْ٘ أَاّ قا١َ ن
ؾعط١ٜ, ٚمبٖٛب١ يػ١ٜٛ ٚخٝا٫ت, َٚطدع١ٝ تطاث١ٝ نبري٠, ْتبني شيو 

 َٔ ايٓكٛم اييت وًُٗا ايسٜٛإ )مجٗٛض١ٜ ايربتكاٍ(:
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 إْ٘
 قاب قتًني أٚ أز٢ْ

 ؾشل عًٝ٘ ايكٍٛ
 بعس إٔ ؾطٖت أس٬َ٘

 88ب ناض( مٚمت ب٘ عٔ دعٌٜ اؾتكاضٙ... )ناغ
تتكاعس ايًػ١ ايؿعط١ٜ بتٓاغل َبٗط َع ايكٛض ٚا٫ْتكا٫ت ٚبؿها٤ات 
غٓٸا٤, ٚنأْٓا سكا لٍٛ ع٢ً أضض مجٗٛض١ٜ ايؿاعط ايؿػٝش١ ٚايٛاضؾ١ 
ايع٬ٍ, بعبل َٓسٸ٣ بطا٥ش١ ايطٌ ايصٟ ٜػتذُع بٗا٤ٙ َٔ بطتكاي٘ 

 ايؿٗٞ, طعُا ٚعاؾ١ٝ ٚأيكا.
٢ٓ, تتهح بؿهٌ دًٞ ْٛاٜا ايؿاعط يف ٖصا املكطع ايؿعطٟ ايطاؾٌ باملع

يف ايبشح عٔ قاض٨ ٜكامس٘ ٖصا ايطبل ايؿعطٟ املٛنٛع ع٢ً بػاط 
غاب١ بطتكاي٘ ايؿعط١ٜ ايعاز بايػطاب١ ٚايتشسٟ, ٚنأْٞ سني أقطأ ٖصا 
املكطع, أْين بإظا٤ َكا١َ خٝاط١ٝ أغ٠ٛ مبكا١َ سطٜط١ٜ, ٖٚٞ عباض٠ عٔ 

ٚايػاضف َٔ تطاث٘, يف  َُُٓٓات َكاغ١ عطؾ١ٝ ايعاضف َٔ أزٚات٘,
 ْػٝر ؾعطٟ َرتام, ؾه٬ َٚع٢ٓ.

 تط٣ ـ أَٔ ايهذ١ نٌ َا بٞ؟
 ؾعٓس ايتكا٤ املػا٤ات
 قاَتا أؾطزت بعهٞ
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 81ٚضتٸكت بعهٞ باؾًٓاض... )ايهذ١ ايكسٜك١( م
ٖٛ شات اؿسؽ ايؿعطٟ سني ٜتشٍٛ بكسض ايؿاعط شات ايػ٪اٍ 

٠ ٚاملأخٛش٠ ايٛدٛزٟ ايهبري, يٝتٛظع ع٢ً تؿاقٌٝ شات٘ ايهػري
باملتاٖات ٚايهٝاع, يٝشتهِ ع٢ً ايكُت املطٜب, ٜٓػر ؾػسٙ 

 املٓٗو, إنا٤ات بػطا٥ب١ٝ املٓتهؼ ٚاؿا٥ط َٔ ٚدٛزٙ ايكًل:
 أسطقت زَعٞ

 81)ٌٖٚ نإ زَعٞ غري َا٤؟(... )ايهذ١ ايكسٜك١( م
ٜا ي٘ َٔ نٝاع ٚاْهػاض ٚق١ٓ, سني تتشٍٛ سٝا٠ ايؿاعط إىل فطز 

إٔ تػؿٛ ايؿُؼ يف َساضاتٗا ِٜٚٗٝ ٖٛ بسَع٘ املؿتعٌ ظ٬ٍ تػٝب, َا 
 مبا٥٘.

ايؿاعط أٍٚ َٔ ٜهشٞ ٚآخط َٔ ٜٓاٍ ايعصاب, سني ٜٛظع دػسٙ 
ؾًٛا ؾًٛا ٖٚٛ َهطٙ, إىل َساضات َٔ ايؿطح ايطؿٛيٞ اٯغط, ب٬ 
َٓانؿات َع اٯخطٜٔ, قس تؿكسٙ ْكا٤ٙ ا٫ْػاْٞ, ٚؾاعطْا ابطاِٖٝ 

ساضات, ؼت َػ٢ُ ؾاعط ٜطًل قًب٘ اـٝاط, ٜتٝ٘ يف نٌ ٖصٙ امل
ؾطاؾات, غعٝا يٌٓٝ ؿعات عؿل, ؾبٝ٘ بعؿل ايربتكاٍ يهٛع٘, يف 

 ْهاضت٘ ٚطعُ٘ ٚضا٥شت٘ ايؿٛاس١:
 ؾاعطا أطًكت قًيب

 ٚمسٝت عؿكٞ بطتكا٫
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 أغهٓت سطيف
 81/81سٝح اخت٬ف ايسضٚب )ايهذ١ ايكسٜك١( م

طع ايؿاعط أيٝؼ ٖصا امٝاظا ٚانشا يًُهإ ا٭ٍٚ ايصٟ ْؿأ ٚتطع
ؾٝ٘؟ ٖٚٛ غض, ٖؿٝـ, دػسا ٚتهٜٛٓا؟ يٝذس ْؿػ٘ َٔ سٝح ٫ 
ٜسضٟ, َطٛقا بٗصا ا٭ضٜر ايربتكايٞ, ٖٚصا يعُطٟ َٓت٢ٗ ايٛؾا٤ يًبصض٠ 
ا٭ٚىل, اييت تٛغعت يف ض١٥ ايؿاعط, يٝكٛزٙ قًب٘ املتِٝ, يبٗا٤ ايبساٜات, 
َأغٛضا بٗا ضغِ عٛازٟ ظَٔ ٫ ٜطسِ, ٖٚٛ َا ٫قاٙ ايؿاعط َٔ 
عػـ ٚقٗط, يٝعٌ بصات ايٛؾٝذ١ ايٛؾ١ٝ ٭َه١ٓ ايبٛح ا٭ٚىل, ٖٚٛ 

 طؿٌ ٖؿٝـ نٗؿاؾ١ ايطري ايٛزٜع.
أْين أض٣ إٔ ايؿاعط ابطاِٖٝ اـٝاط ٚعا٤ ؾعطٟ ٜٓهح ضشاشا يػٜٛا 
ٜتٓاثط ع٢ً َتٕٛ املهإ ٚايًشع١ ٚاملانٞ َٔ ظَٔ َأغٛف عًٝ٘, 

 سبٝبا. ضآٖا َٚإض, ٚآخط قازّ بػٛزا١ٜٚ ٫ تػط عسٚا ٫ٚ
ٖٚصٙ َأغا٠ تٛسٸس ايعطاقٝني مجٝعا, ؾهِ ٖٞ نبري٠ ٚؾادع١ ق١ٓ 
ايؿاعط إبطاِٖٝ اـٝاط, املٓشاظ بهٌ نٝاْ٘ جملتُع ٦ٜٔ ؼت ٚطأ٠ 
اـطاب, ٫ٚ َٔ غبٌٝ يًؿهاى ِٖٚ ىطدٕٛ َٔ قطق١ يٝتٛدٕٗٛ إىل 

 أخط٣, ٖٚٛ ا٭نجط اسػاغا عذِ املطاض٠ ٚايهٝاع ٚؾكسإ ا٭ٌَ:
 بني ا٭غ٢

 ٚاغتساض٠ ايٓٗط ايصبٝح
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 ناْت خطاٟ
 تٓب٧ باؾؿاف

 51ٚتكطأ غٛض٠ املا٤ املسَٸ٢... )مجٗٛض١ٜ ايربتكاٍ( م
٫ أظٔ إٔ ؾعبا بهٌ َهْٛات٘ عا٢ْ َجًُا ايعطاقٕٝٛ بهٌ ؾطا٥شِٗ, 

 ٖٚا ٖٛ ؾاعطْا اـٝاط بٗصا ا٬ٜ٫ّ ٖٚصٙ ايًػ١ ايصبٝش١:
 أغ٢/ شبٝح/ دؿاف/ َسَٸ٢/

ٌ ايٓكٛم, ٖٚٞ تؿٞ عذِ ايعصابات َؿطزات طاغ١ٝ ع٢ً فُ
يؿعب ٖصٙ ا٭ضض, يٝهٕٛ ايؿاعط يػإ ساٍ املعصبني, ٚيٝػت ي٘ 
ايكسض٠ ٭ٕ ميػح زَٛع ا٭طؿاٍ, ٚىؿـ َٔ أْني ايجهاىل. ٭ْ٘ 

 ببػاط١ أَاّ خطٛط محطا٤ ٚيٝؼ يسٜ٘ غري ايتٛدع ٚا٫ْهؿا٤. 
 اْتهؼ ايكًب َط٠

 ٚاْتهؼ ايٓٗط َطات
 ٌ أْج٢ؾًِ ٜبل يكًيب غ٣ٛ ظ
 ٚمل ٜبل يٓٗطْا ايؿكٞ

 51غ٣ٛ سجاي١ ا٭ٌٖ املتػطبني... )مجٗٛض١ٜ ايربتكاٍ( م
ايكًب ٖٛ ايٓٗط ٚايٓٗط ٖٛ ايكًب, ٖٚصٙ املعازي١ قس ؼٌٝ ايؿاعط 
ٚايكاض٨ َعا إىل ضناّ َٔ املٛادس ٚايعصابات, ٭ٕ ايؿاعط ٚيف ظٌ 

ض٠ ٖصا اؿكاض ايطٖٝب, ٜتٛم يسف٤ ا٭ْج٢, ؾُا أمجٌ ٖصٙ ايكٛ
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ايؿعط١ٜ ايبًٝػ١ املع٢ٓ, ٭ٕ ايؿاعط سني بًؼ َطس١ً ايٝأؽ املطبل, ظٌ 
قًب٘ ٜٓبض عؿكا يعٌ أْج٢, ٚأ١ٜ أْج٢ تًو اييت تٓعـ ؿعات ايؿاعط 
ٚتبكٞ خٝٛطا َٔ ا٭ٌَ, ٖٞ ايٛسٝس٠ اييت ٜعٌ َتؿبجا بٗا, ي٬٦ ٜهٝع 
 نٌ ؾ٤ٞ ٚتكؿع٘ آثاّ ايػ٦ٝني, يٝتشٍٛ إىل ساي١ قٛ ٫ خ٬م َٓٗا,
ؾٗٛ ٜٓكًٓا َٔ ق١ٓ إىل أخط٣, ٚمٔ َع٘ يف شات املطنب بهٛاع٘ اييت 

 تٓعع ايكًٛب ٚتػِ ايٓؿؼ:
اْتهاغ١ قًب/ ٚاْتهاغات ْٗط/ ٚظٌ أْجٞ, قس ٜؿٞ بٓٛاظع ايؿاعط 
ا٫ْػا١ْٝ/ َٚا تبك٢ يًٓٗط, سجاي١ َٔ ا٭ٌٖ, ٚأٟ أٌٖ؟ يًكاض٨ ايه١ًُ 

ٔ ايه١ًُ, يٝذعًٗا ايؿكٌ, أيٝؼ ٖصٙ َؿانػ١ يًكاض٨ َٔ ؾاعط ٜؿٓٸ
 محاي١ أٚد٘.

يًؿاعط اـٝاط َعاٜري قاض١َ يف قٝاغ١ اؾ١ًُ ايؿعط١ٜ, بجٛابت يػ١ٜٛ 
يٝػت ب٬ ضٚح, بٌ تعر باؿطن١ ٚايكٛض بإنا٤ات, َط٠ ؽبٛ يف 
ظ٬ٍ ايه١ًُ, َٚط٠ تٓري ؿع١ ايكطا٠٤ بػطٛع باٖط, َٔ ٖٓا ٜأتٞ 

ات١ٓ, ست٢ ٚإٕ مل تهٔ املٌٓٗ ايؿعطٟ ايبٝٸٔ, يٝػُٛا بًشعات قطا٠٤ ؾ
يًكاض٨ غابل َعطؾ١ مبٓتر ايٓل, يٝكبح ايٓل بٛاب١ ايًكا٤ ْٚاؾص٠ 

 ا٭ٌَ, ٚؼكٌ املكاؿ١ َع ايصات ايكاض١٥.
 غاست عطبني ظ٥بك١ أٜاَٞ

 ٚإش ٜٓاّ ايٛطٔ
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 نإ غطٜطٟ املٛسـ ًَكٝا
 51أبهٞ عًٝ٘ ْجٝجا... )َس٢َ ايؿباب( م

ٕٛ َكري ايبؿط َجًُا يعب١ بٝس ٜا هلا َٔ َؿطزات تسَٞ ايكًب, سني ٜه
طؿٌ, ٫ ٜتشهِ بٗا ٫ٚ مبكريٖا, يتهٕٛ عطن١ يًعبح ايطؿٛيٞ, 
ٖٚهصا ٖٛ َكري ايؿاعط, سني ٜهٕٛ يػإ ساٍ املٓتهػني املٛظعني 
بني ضَاز اؿطٚب ْٚعٜـ اـطاب, يٝهٕٛ ايباضٚز ٚسسٙ َٔ ٜرتقسٙ 

 ٫ٚ غبٌٝ عٓسٙ غري ايبها٤.
 عؿطٕٚ عاَا ٚأْا أبهٞ

 عاَا ٚأْا أغعٍ ض١٥ ثايج١ عؿطٕٚ
 ؾا٭ٚىل يًكططإ
 ٚايجا١ْٝ يًؿٗٝل

 51ٖٚصٟ ايؿؿٝؿ١ يًباضٚز اؾٌُٝ... )َس٢َ ايؿباب( م
ست٢ ايكتٌ ٚاؿطٚب ٚايطقام ٚايباضٚز, عازت هلا أٚقاف خاضد١ 
عٔ املأيٛف, ؾُت٢ نإ ايكتٌ ضمح١؟ ٚايطقام َٛغٝك٢؟ ٚايباضٚز 

زٚا ب٬ َطاغِ, ٫ٚ َطاٜا, ٫ٚ مج٬ٝ؟ ٖصا ٖٛ قسض ايعطاقٝني, إش عا
عؿل ؾؿٝـ يًشٝا٠, ٚنٌ َا وتهُٕٛ عًٝ٘, ٖٛ ٖصا ايٛاقع ايساَٞ, 
ٚايٓعٜـ ايصٟ ٫ ٜتٛقـ. إظا٤ شيو ٜبتهط ايؿاعط ض١٥ ثايج١ بعس إٔ 
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ؾكس ايكسض٠ يف ايتشهِ يف ض٥تٝ٘, يتهٕٛ ايجايج١ ؾؿٝؿ١, ؾُٝٮٖا بطا٥ش١ 
 ٤ ٖصا ايٛطٔ ايصبٝح.ايباضٚز, ٖٚٛ اهلٛا٤ ايصٟ ٜػتٓؿك٘ أبٓا

إْ٘ امٝاظ اْػاْٞ ٚأخ٬قٞ, ٖصا ايصٟ ٜبٛح ب٘ ايؿاعط, ٚهػٸسٙ ؾع٬ 
ٚق٫ٛ, نٞ ٜؿاضى أبٓا٤ دًست٘ قسضِٖ ايصٟ عاز بأَطٙ املدبٛيني ٚغري 

 ا٭غٜٛا٤ َٔ ايبؿط ايعتا٠.
 عٝٓاى خطزيتإ

 ٚاؿطا٥ل طا٥طات
 ؾٌٗ دازى ايػٝح

 18عٓسَا املٛت ُٖٞ... )ٚاسس٠ ٫ تهؿٞ( م
ٖصا ايتٛظٝـ املػتٛس٢ َٔ ؾاعطٜٔ نبرئٜ, نايػٝاب ٚيػإ ايسٜٔ 
بٔ اـطٝب, ٖٛ َكاضب١ ؾعط١ٜ ساؾ١ً باملعاْٞ ٱغكاطٗا ع٢ً ٚاقع 
ايؿاعط ٚا٭ش٣ ايصٟ ٜهابسٙ, ؾٝتشٍٛ غعٍ ايػٝاب ٭ضض َٚا٤ 
ٚتؿاقٌٝ ٚطٔ, إىل سكاض قاتٌ ٚيع١ٓ تعر با٭غ٢, ؾهٝـ يعٝٓني 

 ٥ل طا٥طات؟خطزيتني تعٛزإ إىل سطا
أَا يس٣ يػإ ايسٜٔ بٔ اـطٝب, ؾٝتشٍٛ ضشاش اؿٝا٠ عٓس ايؿاعط 
اـٝاط إىل َٛت ٜػكط نُا اؿُِ ايكات١ً, بسٍ إٔ ٜهٕٛ َكسض 

 ضخا٤ ٜعِ ا٭ضض ٚايٓاؽ.
 يف ْازٟ ايببػاٚات اغرتاست
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 نًُاتٞ ق٬ًٝ ثِ اعرتنت ناستذاز
 19ايسٜه١ ع٢ً يٌٝ ايطؾٝل...)ْازٟ ايببػاٚات( م

ايتساخٌ املطغٛب يف ايؿعط, مبجاب١ ن٫ٛز ؾعطٟ َطتٸب ايتٛظٝـ ٖصا 
بأيٛإ يػ١ٜٛ َتٓاغك١: ببػاٚات/ زٜه١/ ؾذط زغتٛضٟ/ قـ باشر/ 

 ايٛغٔ. 
إٕ ايكاض٨ ايٓب٘ ٜسضى ايطبط ايؿاطٔ بني نٌ ٖصٙ ايهًُات, يتؿهٌ 
يٛس١ َعرب٠, بػتاض كًُٞ ىؿٞ ايهجري َٔ ايٓبض اـؿٝض, بػطا٥ب١ٝ 

ؿعات باشخ١, ٚنأْٞ بايؿاعط تػهٓ٘ تؿاقٌٝ أَه١ٓ قس ٫  ايتؿذٸط يف
مػٗا نُا ٖٛ, ٖٚٛ نايطؿٌ ايػض ايصٟ ٫ ٜطٜس إٔ ٜٓػ٢ غري 

 املأيٛف يف َطس١ً طؿٛيت٘ اٯغط٠.
 يف ْك٘ ظٜٓب ٜكٍٛ ايؿاعط:

 ٫ٚ تسضٟ
 ملٔ تؿٞ

 بايعغاضٜس احملبٛغ١ يف سٓادط ايجهٓات
 ٖٚٞ تط٣

 ايؿاضع املُتس
  أقكاَٙٔ أقك٢ ايهاز إىل

 نادا ع٢ً ا٫غؿًت ا٭خطؽ
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 11ندؿب ايهطاغٞ ايعطب١ٝ... )ظٜٓب( م
هلصا ايٓل غط٠ٛ خاق١ ْٚه١ٗ َتؿطز٠, ؾايعغطز٠ قبٛغ١ يف سٓادط 
ايجهٓات, ؾ٬ ٖٞ تعبري عٔ ؾطح ا٫ْتكاض, ٫ٚ ٖٞ خٝب١ اهلعمي١, إمنا 
ُٖا ا٫ثٓإ َعا, نُٔ تطٜس إٔ تعًٔ عٔ َػطتٗا ٖٚٞ تبهٞ, ٭ٕ 

 هاز )ايعطبٞ( ٜهر بايكُت املطٜب ع٢ً اغؿًت٘ ا٭خطؽ.ؾاضع اي
ٜعٌ اؿٓني يف ٚدسإ ايؿاعط يًبساٜات ا٭ٚىل, ٖادػ٘ ايصٟ ٬ٜظَ٘ 
يف سً٘ ٚتطساي٘, ٭َه١ٓ ٚشنطٜات ٚبساٜات ٚسطاى طؿٛيٞ يكٝل 
عٝا٠ ايؿاعط ايٛيف يٓؿ٠ٛ املطاسٌ ا٭ٚىل يف سٝات٘, ٚايٛؾا٥ر اييت َا 

تؿض سٓٝٓا ٚٚدسا ٚإسػاغا بايٝتِ ٚايهٝاع بٗتت َٜٛا بساخً٘, يتٓ
اسٝاْا يتًو احملطات, إْٗا َسٜٓت٘ بعكٛب١, قر ايؿاعط ست٢ ٚإٕ بعس 

 عٓٗا دػسا, تبك٢ تػتٛطٓ٘ ٚدسا زا٥ِ اؿٓني.
 ٚقؿت ع٢ً بابٗا اؿُِٝ, ٭قٝؼ اضتؿاع

 ايسَع يف دعض٠ ْٗطٖا املعًٍٛ ؾًطاملا
 ؾٝعتين ٖصٙ ايجه٢ً ايططٚب ـ اييت أمسٝتٗا

 َسٜٓيت ٚمستين دٛابٸٗا املكِٝ ـ ؾٝعتين ؾٛم َؿابو
 عطباتٗا ا٭دري٠ ْعؿا َعزٖطا با٭يٛإ

 859املػتط١ًٝ... )بعكٛب١( م
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تػح ايككٝس٠ اـٝاط١ٝ ع٢ً غطح ٬َٖٞ ؾؿٝـ ٜػتعكٞ ع٢ً 
ايكاض٨ ا٫َػاى بت٬بٝبٗا أسٝاْا, ؾٓٛاٜا ايؿاعط ػعٌ َٔ ايككٝس٠ 

ط بٗا ٚايعبٛض َعٗا يًهؿ١ قٓطط٠ ت٪غؼ يٛؾا٥ر ٜكعب ايتؿطٜ
ا٭خط٣, غُٝا َع قاض٨ ٜبشح عٔ ؾها٤ات أضسب, تعر باؿطن١ 
ٚاؿٝا٠ ٚترتاقل َؿطزاتٗا ٚنأْٗا لّٛ تتٮ٭, يته٤ٞ ؿعات َٔ 
امل٪اْػ١ ٫َت٬ى ْاق١ٝ ايصات املٓؿًت١ عٔ َػاضاتٗا ايباسج١ عٔ اؾسٜس 

 ٚاملُتع.
 ع٢ً قًٛبِٗ أقؿاهلا

 ٚع٢ً قًبو ايطقام
 اـعٕٚ ايسقام ؾٗصا

 855ابتًع َٔ املػهٛت عٓ٘ آباضا... )ع٢ً سا٥ط سٓا ايػهطإ( م
إْ٘ كعٕٚ يػٟٛ ٜؿٞ بكسض٠ ايؿاعط ع٢ً اْتاز ْل بٗصٙ املتا١ْ 
ايًػ١ٜٛ, بطس١ً ؾات١ٓ, ؼًٝو إىل ظَٔ ايؿعط ايبٗٞ, ٚا٫سػاؽ بًص٠ 
ايكطا٠٤ ٚغط٠ٛ ايؿاعط ٚؼسٜ٘, ؾتعرتٟ ايع٬ق١ بني ايؿاعط ٚقاض٥٘ 

 زٖؿ١ قس تتؿابو ا٫ستُا٫ت ؾٝٗا يؿو ط٬مسٗا؟ 
 ٜكٍٛ ايؿاعط:
 ؾطٜهني نٓا

 ٚنإٔ نٌ ايرباٜا نساز
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 ؾطٜهني ب٬ يٌٝ
 ؾٝػُطْا َٔ ؾذط اؿطٚب

 غٛاز
 ؾطٜهني ٫ٚ ١َٝٓ يٓا

 818غ٣ٛ زاض... )تؿع١ًٝ اـص٫ٕ( م
ا٫سػاؽ باملطاض٠ ٚايهٝاع ٚاملٛت امل٪دٌ َؿطزات يكاَٛؽ سٝا٠ 

س إٔ اْتعع َِٓٗ ايطػا٠ ؾٛاقٌ ايؿطح ٚاملػطات ٚاؿٝا٠ ايعطاقٝني, بع
ايبعٝس٠ عٔ اـٛف, ست٢ اغتهجط عًِٝٗ ايكت١ً إٔ وتهُٛا ع٢ً ٬َش 

 ٜأِٜٚٗ َٔ يؿش١ ايكٗط ايَٝٛٞ.
ٚست٢ ٖٚٛ يف ٖصٙ ايػ١ُ ايعايك١ يف ت٬بٝب ايٛدٛز ا٫ْػاْٞ, ٜٓعع 

كل يف ٖصا ايؿاعط إبطاِٖٝ اـٝاط يًبشح عٔ زف٤ أْجاٙ, قس ٫ ٜتش
ايهػاز ايعاطؿٞ ايصٟ أخص ٜعسـ ؿٝا٠ ايٓاؽ, ٭ْ٘, نُا أبٓا٤ 
دًست٘, َطٛم بًع١ٓ اؿطٚب, ٚقٝؼ ايؿتو اييت َا َطت ع٢ً بؿط 

 غري ايعطاقٝني.
ؾ٬ ؾا٥س٠ َٔ سٝا٠ عٓس ايؿاعط, إشا مل تتأيل ؾٝٗا اَطأ٠ ٚتؿعًٗا أْج٢ 

 نُا ٜطمسٗا ٖٛ يف كًٝت٘ ٚأساغٝػ٘ بػًٝاْٗا ايسا٥ِ.
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ٜعع عًٝٓا إٔ ْػازض ٖصا ايبصر ايؿعطٟ ؾُٗٛض١ٜ ايؿاعط ابطاِٖٝ 
اـٝاط ايربتكاي١ٝ ا٭ضٜر ٚايطعِ, عًٓٓا ًْتكٞ قطٜبا يف نٝاؾ١ َٓذع 

 دسٜس يًؿاعط ايبٗٞ.
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  لشاءة يف دْٗاى خبلذ خشبى

 لصبئذ هستؼولت
 

١ خايس خؿإ قٛت ؾعطٟ أخاش َٚتؿطز, شٚ بكري٠ ؾعط١ٜ, ٚزضاٜ
ؾاط١ٓ بهتاب١ ايٓل ايؿعطٟ اؿسٜح, تعطٸؾت ع٢ً ػطبت٘ َٚٔ خ٬هلا 
ع٢ً ٚزاعت٘ ٚأزب٘ اؾِ َٔ خ٬ٍ َطاغ٬ت نإ ٖٛ املبازض, ؾعٓٓت 
يف ايبسا١ٜ أْ٘ أسس ت٬َصتٞ سني نٓت َسضغا يف ثا١ْٜٛ اجملط ايهبري 
يتسضٜؼ ايًػ١ ا٫لًٝع١ٜ اٚاغط ايػبعٝٓات, سٝح ناْت تًو امل٪غػ١ 

ملٛاٖب ايؿاب١ ٚيف ؾت٢ أدٓاؽ ا٫بساع,  بػبب يػ١ ا٫سرتاّ تعر با
ايؿا٥ك١ يف خطابات٘, ٚيهْٛٓا ايؿاعط قشطإ نبٝل املٓسٟٚ, اغتاش 
ايًػ١ ا٫لًٝع١ٜ ٚايصٟ ٖادط ٭َطٜها يته١ًُ زضاغت٘ ايعًٝا, ٚأْا, يف 
سٛاض زا٥ِ َع ايت٬َٝص سٍٛ اهلِ اٱبساعٞ, ٚتأغٝؼ ٚضؾات عٌُ يف 

إ َٔ بِٝٓٗ ايؿعطا٤, ٚنتاب ايكك١, ٚاملٗتُني باملػطح, ايهتاب١, ؾه
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يهٓين تبٝٓت ٫سكا أْ٘ َٔ غه١ٓ  َس١ٜٓ ايؿطط٠ يف شٟ قاض ايػاي١ٝ, 
َٚتابع دٝس ملا أنتب, َٚٔ خطابات٘ اؾ١ًُٝ أسػػت بأْ٘ ٜطغب يف 
تهًٝؿٞ برتمج١ بعض ْكٛق٘ اىل ايًػ١ ا٫لًٝع١ٜ, ٖٚصا ٚانح َٔ 

كا٥س َػتع١ًُ(  ايصٟ اضغً٘ يٞ يف املػطب, ا٫ٖسا٤ ع٢ً زٜٛاْ٘ )ق
 ٖٚصا َا غأؾطع ب٘ قطٜبا*.

نٓت قس قطأت يًؿاعط خايس خؿإ قكا٥س يف ططٜل ايؿعب, 
ٚأبٗطتين يػت٘ ٚقٛضٙ ايؿعط١ٜ, َٚا إٔ ٚقًين زٜٛاْ٘, قكا٥س 
َػتع١ًُ, زؾعين ؾهٍٛ ايٛيٛز يًٓكٛم ٫نتؿاف تًو ايػطا٥ب١ٝ 

ؿات١ٓ, بٓس١ٜ َبسع ٜكتشِ َٓص اي١ًٖٛ اٯغط٠, ٚايتٛظٝؿات ايًػ١ٜٛ اي
ا٭ٚىل عٛامل ايكاض٨ املٛاظب ٚاؾطان٘ يف زٖايٝع ايٓل َٚساعبات٘, 
ا٭َط ايصٟ ٜػتٛدب إ٤٬ٜ ٖصٙ ايتذطب١ َا تػتشل َٔ اٖتُاّ, ٭ْٓا 
بأَؼ اؿاد١  هلهصا ْكٛم ت٪ثح َؿٗس ايكطا٠٤ بؿػؿٗا يتؿهٝو 

ٚأْػام يػ١ٜٛ يٝٸ١ٓ ايٓل, يػ١, ٚؽ٬ٝٝ, ٚقٛضا ؾعط١ٜ, مبػاضات 
ايتٛظٝـ, تتػٝس ؾها٤ ايككٝس٠ بتُهٔ ٫ؾت, تِٓ عٔ َٖٛب١ ٚزضا١ٜ 
َتأت١ٝ َٔ زضب١ غا٥ط٠ يف ايطقا١ْ ايؿعط١ٜ, ٖٚٞ إناؾ١ دسٜس٠ ٚػطب١ 
ثط١ٜ تهاف يتذاضب غابك١ ٚقاٜج١ يؿعطا٤ ؾباب ْعتع ٚمٔ ع٢ً بعس 

ؿهٌ ضؾسا آ٫ف ا٭َٝاٍ, مبتابعتٗا ٚضقسٖا ٚايتؿاخط بٗا, ٭ْٗا ت
ٚغ٢ٓ يًُؿٗس ايؿعطٟ ايعطاقٞ ايصٟ ْعتع مبٓذعٙ أميا اعتعاظ, غُٝا أْٓا 
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أَاّ قا٫ٚت َٛتٛض٠ ٱقكا٤ اٱبساع ايعطاقٞ بؿهٌ َتعُس َٔ يسٕ 
غس١ْ ثكاؾ١ عطب, واٚيٕٛ تػٝٝٸؼ اٱبساع ايعطاقٞ ٚإغكاط َٓاٚضاتِٗ 

ٚٚؾا٤  اـبٝج١ ع٢ً َا وسخ اٯٕ يف ايعطام َٔ ؾٛن٢ غٝاغ١ٝ, خس١َ
يػٝسِٖ ايكِٓ, ايٛاٖب ايعطا٤ َٔ املاٍ ايعطاقٞ بؿطا٤ ايصَِ 
ٚايهُا٥ط, ؾٗٓاى خؿاؾٝـ ثكاؾ١, ْتابع ْٚكطأ هلِ, ٜرتقسٕٚ املٓذع 
ايعطاقٞ بهٌ أدٓاغ٘ ا٫بساع١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ ٚقاٚي١ تػٜٛؿ٘, ٖٚصٙ 

بك٢ عل طا١َ متجٌ مس١ ايطأٖ ايجكايف ايعطبٞ بهٌ َسآٖات٘ ايؿه١, يٓ
مٔ املطتبطني بٗصا ايعطا٤ ايعطاقٞ ايصٟ ٜتكاعس أيك٘ َٜٛا بعس آخط, 
نْٛ٘ ٜعترب إؾطاق١ سكٝك١ٝ ٱظاس١ ايطخ ٚايطاض٨, إشا َا قٛضٕ ببك١ٝ 
ايتذاضب ع٢ً اَتساز ايٛطٔ ايعطبٞ َٚا ْكطأ َٔ ػاضب يؿعطا٤ 
ؾباب, تعترب دٌ ْكٛقِٗ قانا٠ ٚقابا٠  َع ػاضب يؿعطا٤ ضٚاز, 

 ٚعطبا, ست٢ أْٓا ْؿعط بإٔ ظاٖط٠ ايكطق١ٓ ٚانش١ يف تًو عطاقٝني
ايتذاضب, يػ١ ٚتٛظٝؿا ِٖٚ ٬ٜسكٕٛ بٓكٛقِٗ تًو ايتذاضب 
يتؿهٌ ظ٬ ؾانشا يف دػس ايككٝس٠ َتٓا ٚيػ١, َٚع شيو ٫ أسس 
ٜتذطأ يًتٓب٘ هلصٙ ايعاٖط٠ ايٛقش١, ست٢ أْين مسعت أسس ايؿعطا٤ 

اض٠, بأْ٘ سني ٜطٜس نتاب١ ايؿباب ايعطب ٖٚٛ ٜكٍٛ بكطٜح ايعب
قكٝس٠, ٜكطأ ْكا ؾعطٜا يؿاعط َعطٚف َٓبٗط بتذطبت٘, َٚٔ ضسِ 
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شيو ايٓل ٜهتب ْك٘ ايصٟ ٫ ٜعسٚ نْٛ٘ قطق١ٓ ٚغطق١ ؾانش١ 
 تػتٛدب ايطؾض ٚاٱزا١ْ ٚايتؿٗري نصيو.

ٖٓا تأتٞ ػطب١ ايؿاعط خايس اـؿإ َتُٝع٠ بعٛامل تتعًل مبطدعٝات٘ ٖٛ, 
ثريا ٭١ٜ ػطب١ أخط٣, َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜعٌ تأثري زٕٚ إٔ ٬ْسغ تأ

ايطٚاز ساؾعا يًهتاب١ ست٢ ٚإٕ ظٗطت ٖٓا ٖٚٓاى ْكاط ايتكا٤ تهٕٛ 
َربض٠ ٚطبٝع١ٝ. يهٓين أدس ؾدكٝا ْؿػٞ أَاّ ػطب١ تػتشل ايتٓب٘ هلا 

 ٭يكٗا ٚبٗا٥ٗا.
قكٝس٠, نًٗا  85قؿش١, ٜهِ  15ايسٜٛإ َٔ اؿذِ املتٛغط َٔ 

َٔ املتا١ٖ اييت ناْت ؼاقط ايؿاعط, ٚاملتٓؿؼ اؾسٜس مبجاب١ ٖطٚب 
ايصٟ َٮ ض٥تٝ٘ بٗٛا٤ ْكٞ, يٝؿتح َٓاؾص دسٜس٠, ٜٚتٓػِ سط١ٜ ايتشطى 
يف ؾها٤ خاٍ َٔ ٬َسكات ايطاغ١ٝ, ٚعْٝٛ٘ اييت ترتقس نٌ ؾاز٠ 
ٚؾاز٠, يٝبك٢ ا٭ٌَ ؾاخكا يف نُريٙ ٚٚدساْ٘, قٌ ا٫ْهػاضات 

يت سٝا٠ املبسع ٚأؾُت٘ ط٬ٜٛ, يهٔ ؾطس١ ٚاـٝبات اي١َٝٛٝ, اييت طا
ايؿاعط مبا اغتذس, تعٌ سػري٠, ٚاٱؾطاقات آخص٠ يف ايصبٍٛ, بعس 
إٔ ضأٖ املبسع ع٢ً اؿٝا٠ املتشطض٠ َٔ غط٠ٛ ايكت١ً, يٝهؿـ ظٜـ 
ايكازّ اؾسٜس, ٚتعٌ شات ايسٚا١َ َٔ نباب١ٝ ايٛنع, قسضا ٚخٝبات 

 ٔ ا٫سباطات.َت٬سك١, يٓؿرتى مجٝعا يف شات اهلِ َ
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يف ْك٘ ا٭ٍٚ ايصٟ ٜ٪ثج٘ مخػ١ عؿط َكطعا قكريا ؼت عٓٛإ )ّٜٛ 
 عا٥ًٞ( ٜكٍٛ ؾٝ٘:

 انتؿؿت ايّٝٛ
 إٔ ايعٚد١ خاضز

 ايجايٛخ املكسؽ
 ٚا أغؿاٙ ع٢ً شيو...

مجٌٝ إٔ ٜٓكـ ايؿاعط املدًٛق١ ايٓس١ٜ يٝؿتتح ايؿاعط زٜٛاْ٘ ببح 
املكسؽ يتتؿح باي٬ يٛعت٘ ٚأغؿ٘, غطٚز أْجاٙ َٔ زا٥ط٠ ايجايٛخ 

َكسؽ, ٚتبتعس عٔ نْٝٓٛتٗا اييت قازضٖا اـا٥بٕٛ, يتتشٌُ مبؿطزٖا 
 شيو ايػكٛط ا٭بسٟ, ٚنأْٗا ٖٞ َٔ اضتهبت إثِ ايهٕٛ بطَت٘.

 طٛيف سٍٛ ضٚسٞ
 ٚتؿبٸجٞ بٞ

 ٚباضنٝين
 ؾأْا َا ظيت أعح

 عٔ ططف خٝط
 (9يف قٓاض٠ اهلل... )ّٜٛ عا٥ًٞ م
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اعط ٭ْجاٙ, أَّا أٚ أختا أٚ سبٝب١, ٭ْٗا ايٓكٛم مبذًُٗا ٖٞ بٛح ايؿ
ْاؾص٠ اـ٬م َٔ ضبك١ ايطأٖ ايؿكٞ, ٚايتؿبح بربٜل ا٭ْٹج٢, 

 َْٚؿػٗا, ططٜك٘ ٫َت٬ى شات٘ املؿطٚخ١ يٝتشطض َٔ نٓو ا٫ْتعاض.
تتهجـ يػ١ ايؿاعط ايكٛؾ١ٝ يًبشح عٔ قطاب ايتٛسس َع ايصات 

اَطأت٘ يًتؿبح باملكسؽ, مبهابساتٗا ٚاملٗا املُض, ٜسعٛ َٔ خ٬هلا 
يتُاضؽ طكٛغٗا ايٓس١ٜ ٚتكرتب َٔ اهلل, عرب شيو اـٝط ايطابط بني 

 تٛأّ ضٚسٗا ٚبٝٓٗا.
 تطنت قاَتو
 تػازضْٞ بعٝسا
 بعٝسا ب٬ لِ

 (85غ٣ٛ ايعٌ... )ّٜٛ عا٥ًٞ م
ب٬ بٛق٬ت ٜؿو ايؿاعط عكس٠ سريت٘ يتػطٟ َع ٖبا٤ اؿػطات 

 سبٝبت٘...بططٜل ٫ ن٤ٛ ؾٝٗا غري عت١ُ ظٌ 
يف ْك٘ ايجاْٞ املٗس٣ يًؿاعط ايطاسٌ عكٌٝ عًٞ, أدسْٞ ؾسٜس 
ايتٛدؼ ٚايطٖب١, سني أتصٓنط سٝا٠ شيو ايؿاعط املتؿطز, ٚأؾاضى 
ايؿاعط خايس خؿإ, ع١ُُٝٝ ايعؿل اٱْػاْٞ, ٖٚٛ ميس ٚؾٝذ١ َٔ 
اهلُّٛ ا٫ْػا١ْٝ ايٓس١ٜ, باعتباض ايطابط١ ايك١ٜٛ َع ايؿاعط ايطاسٌ 

 ؿػطات يطسًٝ٘ ايرتادٝسٟ ٚسٝات٘ ايب١ُٖٝٝٛ امل٪مل١.ٚضناّ ا
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 يٓا قطٸ٠ َٔ اؿعٕ
 ْػُٝٗا قكا٥س... سعٕ ميتس

 َٔ نًٛع نًهاَـ اىل َطاؾ٧ ايكٝا١َ
 ؾٓشٔ أقسقا٤ ايؿتا٥ِ

 ببػاٚات ايتٓعري
 (81أزعٝا٤ ايككٝس٠... )عكٌٝ عًٞ م

نًُات تٛخع ايطٚح ٚتهجـ ا٭مل, ٖٚٛ ٜطثٞ ساي٘ َٔ خ٬ٍ ضثا٥٘ 
ٌٝ عكٌٝ عًٞ, ؾٝتٛسس ايؿاعط مبؿرتنات ُّٖٚٛ َع شيو ايؿاعط بطس

ايؿطٸٜس, قسٜؼ ا٭ضقؿ١ ايهاٍ, يرتسٌ بطسًٝ٘ نٌ أس٬َ٘ ٚآَاي٘ 
املٓدٛض٠, ٚقطات سٝات٘ اييت َا عطؾت ٖسأ٠ أٚ قطاض, ايؿاعط ٖٓا 
وؼ بٍٗٛ ايؿذٝع١ يٝداقِ ايكسض ايًعني, ؾُٝٓح ايؿاعط ٖاي١ َٔ 

 يكعًٛى, ططٜس ايٛطٔ ٚاؿٝا٠...ايتكسٜؼ يصيو ايؿاعط ا
 ٚأْت تطتكٞ غ٬مل بٝانو ايعايٞ

 ْبٝا ٚسٝسا َتػهعا ب٬ ساؾ١ٝ
 ؼٝطو ا٭مساٍ...

ٖهصا ِٖ ايؿعطا٤ املؿطزٕٚ, زا٥ُا ٜتأبطٕٛ عصاباتِٗ ٚٚزاعتِٗ سٝجُا 
ناْٛا, بأمساهلِ ايطث١, ٚعصاباتِٗ, ٚيهٔ بٓكا٥ِٗ ٚطٝبتِٗ, َٔ أَجاٍ 

ؿكريٟ, ٚسػني َطزإ, ٚنعاض سٓتٛف ايطا٥عني: عبس ا٭َري ا
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ٚغريِٖ, ؾعطا٤ قعايٝو ٖٚا٥ُٕٛ, يهِٓٗ ٜطسًٕٛ بػت١ َتًؿعني بأيل 
 امل٥٬ه١...

آْا َُٗا سٛقطْا َٔ ثكاؾ١ ا٫غتٓػار, ٫ ْكٌ سٝح طٗاض٠ عكٌٝ 
عًٞ ٚضٚس٘ ايٓس١ٜ, ؾإٔ َٔ ضؾض اؿٝا٠ املاغد١ ٚايباٖت١ بهٌ 

, قُٝا ْٚكا٤ ٚعطا٤ عؿٝؿا اْبٗاضٖا ا٭دٛف, ٭ٕ ايبكا٤ يٮمس٢
 ٚطاٖطا.

َا أسٛدٓا هلصٙ ا٭قٛات ايؿعط١ٜ اييت تطتٸل َُٖٛٓا ٚيٛ ؿني, بكسم 
 ايهًُات َٚعاْٝٗا ايطقٝك١ ٚايعابك١...

يف ْك٘ ايصٟ وٌُ عٓٛإ اجملُٛع١ )قكا٥س َػتع١ًُ(, ٜعٝس ايؿاعط 
َؿٗس كاض َطِٜ ٚخٛؾٗا َٔ ٫ٚز٠ ٜعٓٗا اٯخطٕٚ غري ؾطع١ٝ, 

ٓٗا اٱي٘ بأ٫ ؽاف, ؾٝكتٓل ايؿاعط خايس خؿإ ٖصا املؿٗس ؾٝط٦ُ
 يٝػتعني باٯ١ٜ ايهطمي١ نُا ٜطاٖا ٖٛ:

 ٖعٟ ايٝو بٓٝاط ايكًب
 تتػاقط عًٝو
 أعكاب غها٥ط

 ٚقٓاْٞ مخط ؾاضغ١
 ٚقكا٥س َػتع١ًُ

 ٚمحاقات
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 ُٚقب٬ باٖت١
 ٫َطأ٠

 (57غازضت قبٌ ف٦ٝو... )قكا٥س َػتع١ًُ م 
ٞ, ىًل عاملا يصٜصا َٔ ايبٗذ١ ٚايكؿا٤ املطغّٛ ع٢ً ٖصا ايعامل ايػطٜاي

 بٝاض ا٭يل ٚسػب...
 َٛغ٬ ٖهصا زا٥ُا

 اَٮ قٛاضٜطٟ بٓٗاضات ٫ نُا متٓٝتٗا
 أزسطز شْٛبٞ ايباغ١ً

 عا٥ُا ممسزا ؾٛم ظٗٛض ايكٓاؾص...
ٖهصا ٖٞ ؾذاع١ ايؿاعط املػتًب بعامل٘ املتشطى باػاٖات َػاٜط٠ 

بأغساؽ يٓٛاٜاٙ َٚسآٖات٘, إْ٘ ؾطٔ يًُأيٛف, ؾٓهطب أمخاغا 
َٚطاٚؽ سس ايتشسٟ ب٬ أغًش١ ٫ٚ شخري٠, غ٣ٛ قاَٛغ٘ ايًػٟٛ 
املػاٜط يًُأيٛف بػطا٥ب١ٝ ممتع١, ٚقًب٘ ايصٟ ىؿل ببٝاض ايٛدٛز, ممت٧ً 
ع٢ُ ا٫نتؿاف, ٚق٫ٛ يرب ا٭َإ, ايصٟ ٜبك٢ عكٞ املٓاٍ, ْؿعط 

و بؿتٛسات ؾعط١ٜ بأغ٢ ٚمٔ ْػازض َتٕٛ ايٓكٛم, عًٓٓا منػ
 دسٜس٠, أظٔ إٔ ايؿاعط خايس خؿإ أ٬ٖ بإلاظٖا باٖط٠ ٚغ١ٝٓ...

 ؾتش١ٝ هلصا ايكٛت ايؿعطٟ املا٥ع ٚاملٖٛٛب...
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 حني ٗمبتل الشبػش ل٘ظل األهل ًبفزتَ للح٘بة
 

 الشبػش سؼ٘ذ الْائلٖ ٗبمٖ لوشٍ هض٘ئب
 سغن ُس٘س الٌبس الصفشاء

 الشبػش سؼ٘ذ الْائلٖ( )لشاءة لٌصْص
 

أدس ْؿػٞ ٚأْا ايتكط عٓٛإ ايسٜٛإ ايصٟ اقتبػت َٓ٘ ايٓكٛم 
)٫... ئ ورتم ايكُط( ٚايصٟ ٜػع٢ ايؿاعط غعٝس ايٛا٥ًٞ إىل 
إقساضٙ ٖٚٛ املٗٝأ طباع١ ٚإخطادا ٚغ٬ؾا مج٬ٝ َٔ تكُِٝ ايؿٓإ 

يطٍٛ املبسع ايسنتٛض َكسم اؿبٝب. أْين أَاّ ظمح١ ْكٛم َتؿاٚت١ ا
ٚايٓؿؼ ايؿعطٟ, سٝح تبسأ با٭مل املُض ٚتٓتٗٞ باملهابس٠ املط٠ ٚبني 
ٖصٙ ٚتًو َٔ ا٫ْتكا٫ت, ٜطسٌ ايؿاعط يف َتاٖات ايٛدس اٱْػاْٞ 
مبعاْا٠ ٚطٔ ٚاْني ْاؽ ٚخطاب اضض, مػٗا مجٝعا تطتبط بٛؾا٥ر 
َتساخ١ً َٚٓكٗط٠ ع١ُُٝٝ ْازض٠ يتؿهٌ تٛيٝؿ١ يٓكٛم ؾاعط ٫ 

٨ إ٫ إ ٜٓشين اْبٗاضا ٚعؿكا ٚأٜها تٛاؾذا ٚدساْٝا يف ميًو ايكاض
شات ا٭مل, يريس٬ َعا, ايكاض٨ ٚايؿاعط, ع٢ً مجط ايعصابات اييت 
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تٛسسِٖ, يُٝػهٛا بت٬بٝب ا٭ٌَ املتبكٞ هلُا ٜٚؿهشا عؿكا ْازضا يف 
قسق٘, ٚسني اؾتح عٝين بعس إغُان١ يصٜص٠ ع٢ً دطؽ ايهًُات 

ق١ يف ظمح١ ا٭يٛإ, أبعس متاَا شيو ايًٕٛ ايباٖط٠ بتًٜٛٓاتٗا ايػاض
ايطَازٟ ايصٟ غايبا َا تتؿح ب٘ ايٓكٛم سني تتشٍٛ ؿع١ ايكطا٠٤ 
ايعاؾك١ إىل ضناَات َٔ ا٭ساغٝؼ ٚايٛدس ٚايػٝاب َٔ ؿع١ 
احملػٛؽ إىل سٝح أَه١ٓ ٚشنطٜات, أضاز هلا ايؿاعط إٔ تهٕٛ ساي١ 

 ساي١ إبساع١ٝ تهاف إىل اغتؿعاظ سكٝكٞ يًكاض٨ ايصٟ وٌٝ ايكطا٠٤ إىل
 دٗس ايؿاعط يف إخطاز ٖهصا ْكٛم َٛدع١.

إٕ نتاب١ ايٓل يس٣ ايؿاعط غعٝس ايٛا٥ًٞ َهٕٛ َتعسز ايبٓا٤ات 
ٚىهع ٫ستُا٫ت ايتأٌٜٚ ٫َت٬ى املؿطز٠ أٚد٘ تكبٌ ايكطا٤ات 
باستُا٫ت كتًؿ١ عٝح ٜكبح اْتكا٤ املؿطز٠ ايؿعط١ٜ نطبا َٔ املػاَط٠ 

ايٓتا٥ر إٕ مل تكسض َٔ ؾاعط ٜعطف َطدعٝات٘ ٚإسا٫ت٘ غري قػٛب١ 
ايؿعط١ٜ ٚايػٛغٝٛيٛد١ٝ, برتانٝب ؽهع يف أساٜني نجري٠ إىل شات 
ايؿاعط املػطق١ يف احمل١ًٝ ٖٚصٙ مس١ ؼػب يًؿاعط باَتٝاظ, شيو إٔ 
ايؿاعط ٜكبح قاْعا َاٖطا سني ٜٛظـ تكٓٝات٘ غري ايبعٝس٠ عٔ َهْٛات٘ 

ٖٓا, اْؿساز ايًشع١ ايؿعط١ٜ اييت تتٛايس عٓسٖا  ا٭غاغ١ٝ, ْٚككس بٗا
ايككٝس٠ إىل سٝح ٜٓتُٞ ٜٚؿهط بتؿاع٬ت ٚدسا١ْٝ تٓتُٞ إىل ا٭ضض 
ٚايتاضٜذ ٚا٭ؾطاز, ٚقبٌ ٖصا ٚشاى ايصنطٜات ايػا٥ط٠ يف ٚدسإ 
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ايؿاعط ٖٚٞ ا٭غاؽ سني تتشٍٛ ايككٝس٠ إىل َطدٌ َٔ املؿاعط 
اي١ ْازض٠ َٔ ايتٛسس, ساي١ َػطق١ متهٔ املبسع َٔ ايتكاط املؿطز٠ يف س

يف ايٛدس ٚاٱسػاؽ املطًٛبني سني ْطٜس ْكا قازقا باْتُا٥٘ 
 َٚهْٛات٘ ٚض٩اٙ.

إٕ اغتشٛاش ؿع١ ايهتاب١ ايؿعط١ٜ ٚاييت اتؿل ايعاضؾٕٛ بؿٔ ٖصٙ 
ايكٓع١ ع٢ً تػُٝتٗا باٱؾطاق١ ا٭ٚىل ٖٚٞ ساي١ قٛؾ١ٝ تهؿٞ ع٢ً 

 ع٢ً املبسع اؿكٝكٞ ؿع١ ايٓل قسغ١ٝ بازضاى خام ٚيٝؼ باهلني
 متطغ٘ يٲَػاى بت٬بٝب ايٓل.

اؾتتح قطا٤تٞ ايعاؾك١ يٓكٛم ايؿاعط غعٝس ايٛا٥ًٞ باغتشهاض َا 
نتب٘ ايٓاقس ايهبري عسْإ ايعاٖط َٔ انا٤ات هلصٙ ايٓكٛم قس تهٕٛ 
زي٬ٝ ٜعٝٓين ع٢ً تًُؼ ايٓل سٝح ٜكٍٛ:)غعٝس ايٛا٥ًٞ ؾاعط ًَتبؼ 

م َٚتػطبٌ مبا ٜٴػؿح َٔ زَا٤ ايعطاقٝني ا٭بطٜا٤ ظػطاؾ١ٝ ُّٖٚٛ ايعطا
 قباح َػا٤(

ٖٓا ٜهع ايٓاقس عسْإ ايعاٖط ٜسٙ ع٢ً أٍٚ اؾطح سني ٜػًط ايه٤ٛ 
ع٢ً ْكٛم ايؿاعط يٝكسّ ٚبصنا٤ ايكاض٨ ايعاضف بتؿاقٌٝ ايٓل 
ٚع٬قت٘ باملبسع نْٛ٘ ْتاز اعتُا٫ت إْػا١ْٝ ٖٞ قٝؼ قس تهٕٛ يف 

رتاغا وُٞ املبسع َٔ تًٜٛٓات غري َككٛز٠ أعُام ايؿاعط يتؿهٌ َ
أسٝاْا ٚيهٓٗا تبك٢ ؾصضات مج١ًٝ ٚؾاط١ٓ يٓاقس ؾهو ايٓكٛم 
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ٚأساهلا إىل َهْٛاتٗا ا٭غاغ١ٝ قبٌ إٔ تكبح تٛيٝؿ١ إبساع١ٝ يؿاعط 
ٜػع٢ ٫ٕ ٜبتعس عٔ اهلصٜاْات ايطاغ١ٝ يف نتابات ؾا١ٓ٥ يٝكسّ عكاض٠ 

كا بصا٥ك١ َتؿطز٠ ٚبإسا٫ت دٗس متطز ٚتهابط ع٢ً ايعازٟ يٝكٝؼ ْ
َعرب٠ ٜػًؿٗا ايٓؿٝر املُض ٚتػتبطٔ ٖٓٗٓات يعصاب إْػاْٞ خاؾت 
ٜٛؾٞ بع٬ق١ ايؿاعط ايك١ٜٛ يتٛاؾذ٘ َع ْك٘ ايصٟ ٖٛ يف اؿكٝك١ 
َهابس٠ ملبسع َكٗٛض ٫ ميًو غري اٱؾكاح عرب ْكٛق٘ اييت تطسٌ ب٘ 

 قطار َٓهؿ٧ يف تهاضٜؼ ٚعط٠ يف ايهتاب١ ايٓك١ٝ وًٝٗا ايؿاعط إىل
ع٢ً شات٘ ٚىتعْٗا يف أعُاق٘ املٓهػط٠ اييت تطػ٢ بؿهٌ دًٞ ع٢ً 

 دٌ ْكٛم ايسٜٛإ.
تطايعٓا ْكٛم بػطابتٗا ٚيهٔ عُُٝٝتٗا ست٢ أْو تًر َتٕٛ ايٓل 
عرب عٓٛاْ٘ ٚسػب ٫ٕ ايؿاعط ٜػع٢ ٫ٕ ٜ٪غؼ يف ٫ٚز٠ ايٓل 

سٝاْا, سٝح ع٢ً ايعٓٛإ املعرب ٚايصٟ ٜتػِ بعُك٘ ٚقسق٘ َٚباؾطت٘ أ
٫ َٗطب يًؿاعط يف نْٛ٘ ٜطًل ايعٓإ ملدًٝت٘ ٚبتٛم غاَط ٜٚتشطى 
يف َػاس١ ايٓل َػتُسا قٛضٙ ايؿعط١ٜ ايؿا٥ك١ ايس٫ي١ َٔ شات 
ايعٓٛإ ايصٟ نجريا َا ٜكٛز ايٓل إىل ضس١ً َٔ سٝح بساٜت٘ يٝٓٗٝ٘ 

 بصات ايؿهط٠ اييت عٕٓٛ ؾٝٗا ْك٘.
ٞ يف ْك٘ ا٭ٍٚ ايصٟ امساٙ: )أْا ًْتكٞ يف زٜٛإ ايؿاعط غعٝس ايٛا٥ً

ٚأْت(, ٖٓا ٜؿطض ايؿاعط إٜكاعا َتٓاغُا َٔ َؿطزتني متج٬ٕ ايع٬ق١ 
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اييت غايبا َا ٜهٕٛ يًؿاعط سهٛض نبري ٚدًٞ ؾٝٗا. )أْا( ٖٞ شات 
ايؿاعط اييت ٜؿتح َٔ خ٬هلا املٓاؾص ع٢ً غط ٚدٛزٙ نٝاْا إْػاْٝا ي٘ 

ٚايٛدسإ ايل خام, زا٥ِ  َٔ ايع٥٬ل َع ايتاضٜذ ٚا٭ضض ٚايبؿط
ا٫درتاح ٫ٚ غطٚ إٔ ٜؿتتح ايسٜٛإ بٓكٛم عٔ ؾادع١ ايطـ 
ٚاغتؿٗاز اؿػني )ع( ٚاضض نطب٤٬ َٚا متجً٘ ٖصٙ ايؿادع١ َٔ 
ؾذٔ خام ٚعُٝل يس٣ ايعطاقٝني بؿهٌ عاّ ٚع٢ً ايؿعطا٤ املبسعني 

ٕ بؿهًٗا اـام دسا. ٖصٙ ايج٬ث١ٝ املٛدع١ اييت ؼؿط عُٝكا يف ٚدسا
 ايؿطز ايعطاقٞ املطتبط بٛدس ساضم يتًو ا٭ضض املكسغ١:

 قًبو ايؿٗٞ
 َهطز َٓص ا٭ظٍ

 بسٟٚ ايعاقؿ١
 دٓاساى

 ؾعؿع١ ايكباح
 ٚضا١ٜ ٦َص١ْ غاسط٠
 بطن١ ن٥ٛو ا٭محط

 ؾذري٠ قربى
بٗصا ا٫غت٬ٍٗ ٜٓهأ ايؿاعط غعٝس ايٛا٥ًٞ دطاح ايكاض٨ يٝؿاضن٘ 

امل َتشطى َٔ ايكٛض ايػا٥ط٠ شات ا٭مل بس٫٫ت ؼٌٝ املؿطزات إىل ع
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يف ايؿذٝع١ ايعطاق١ٝ املػه١ْٛ عٝا٠ ١٦ًَٝ با٭ْني ٚاـطاب ٚايؿكس 
ايسا٥ِ, غًٛاِٖ إٔ ٜػازضٚا عرب غ١ُٝ سع١ٜٓ إىل سٝح غكط اؿػني 
َهطدا بسَ٘ ايطاٖط يٝعطٞ يًؿٗاز٠ قسغ١ٝ ٜتٓػِ َٓٗا املؿذٛع 

ؿـ ٚيٛ ؿني ايعطاقٞ َٔ سازث١ ايطـ يتُٓح ايكاض٨ ؾػؿا قٛؾٝا ى
 َٔ ٚطأ٠ ا٭مل ايؿادع.

ؾكًب اؿػني سني نإ ىؿل بايؿٗاز٠ ٖٚٛ ٜعًِ َا غت٪ٍٚ إيٝ٘ 
ايٓٗا١ٜ )ؾٗٝا( ٬ٜٚسغ ايكاض٨ ؾط١ٓ ايؿاعط يف اختٝاض ٖصٙ املؿطز٠ 
يتٛقٝـ قًب اؿػني فاظٜا شيو ايكًب ايعنٞ ايعاَط باحملب١ ٚاٱميإ 

دٌ املباز٨ اٱْػا١ْٝ ٚايؿٗاز٠, ست٢ ٖٚٛ ٜٓتعع َٔ َهُٓ٘ َٔ ا
ايػا١َٝ اييت تتعس٣ َا ٖٛ زٜين, سٝح مل ٜهطز ؿعتٗا بػٝٛف بين 

 أ١َٝ, يهٓ٘ نإ كتَٛا بايؿٗاز٠ َٚٓصٚضا يًؿسا٤ َٓص ا٭ظٍ.
إْٗا ايعاقؿ١ اهلٛدا٤ ٚايطع١ْٛ يف أبؿع ػًٝاتٗا, إٔ تسعٞ أْٗا 
نطدت قًب اؿػني ايصٟ ٖٛ َهطز أق٬ َٓص عطؾت ايبؿط١ٜ َع٢ٓ 

يؿٗاز٠ َٔ ادٌ املباز٨ املكسغ١, ؾ٬ غطاب١ إٔ تهٕٛ ايٓٗا١ٜ َطقٛؾ١ ا
 يف يٛح اـًل اٱْػاْٞ.

ايؿاعط ٖٓا ٜكـ اؿػني بايطا٥ط امل٥٬هٞ سني ٜطؾطف دٓاساٙ َع 
ؾعؿع١ ايكباح يٝشًل بعٝسا عٔ اؿٝا٠ ايؿا١ْٝ إىل سٝح اـًٛز 

 ايػطَسٟ املكسؽ.
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عط١ٜ َت١ٓٝ ٖٞ خًٝط َٔ ٚايؿاعط ايٛا٥ًٞ أغؼ ْك٘ ع٢ً بٓا١ٝ٥ ؾ
تطنٝب١ قس تبسٚ َتٓاؾط٠ يهٓٗا يف ايكٝاغ١ ٚسس٠ ٚاسس٠: قًب 
َهطز+ عاقؿ١ َس١ٜٚ+ دٓاسإ َؿعؿعإ+بطن١ ن٤ٛ+ ؾذري٠ 

 قرب.
نصيو ٚظـ ايؿاعط ن١ًُ )٦َص١ْ( تطَٝعا مجعٝا ٜتذاٚظ ايصات إىل 
َسٜات ابعس يًبشح عٔ اٱميإ اؿل ٚايتكطب إىل قٛت املٓازٟ 

مل٪َٓني يًٝٛشٚا بسف٤ ايعكٝس٠ ٚظ٬ٍ امل٦ص١ْ, ٖٓا تعين اٱميإ ؾُٛع ا
 باملطًل.

ٌٖ إٔ زّ اؿػني نسَا٤ ايبؿط ايعازٜني؟ ايؿاعط ٖٓا ًٜتكط ٖصٙ 
ايسَا٤ ايٓاؾط٠ ٫ نػا٥ٌ امحط َػاح ع٢ً تطاب ادطز, إمنا ٖٛ بطن١ 
ن٤ٛ تتؿح بًْٛٗا ا٭محط يتهٕٛ بٛق١ً يًباسجني عٔ زضٚؽ ايؿٗاز٠ 

يًدًٛز, يتٓػطؽ عُٝكا ٚتتذصض يف ا٭ضض يتٓبت ؾذري٠ قرب,  ٖٚسؾا
نإٔ اؿػني ٜعطف أْٗا غط عٓازٙ َٔ ادٌ إضغا٤ قِٝ اؿل ٚؾطٚض 
اٱميإ. ؾتػتشهطْٞ قٛيت٘ املباضن١ اييت عازت ٚغاَا يؿٗسا٤ اؿل 

 ايػايهني ع٢ً شات ايسضب: )ٖٝٗات َٓا ايصي١(.
 يف ْك٘ ايجاْٞ )ايهٗـ( ٜكٍٛ ايؿاعط:

 ب أضؾٝـ ايطنيٜكً
 ًِٜ ن٤ٛ املهإ
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 ٚسطاض٠ ايطٝـ
 ٜؿس ايطساٍ َٔ دسٜس

غتدسّ ايؿاعط يػ١ ايػا٥ب يٝؿطى ايكاض٨ يف بًٛاٙ ٚٚدسٙ, ٖٚصا 
ْعٚع شنٞ يٝسع ا٫ثٓني قاض٥ا َٚبسعا يًػٛض يف َتٕٛ ايٓل ايصٟ 
أعطاٙ عٓٛاْا ٜتػِ بايععي١ ٚاـٛف ٚايكساغ١ ٚايتعبس ٚا٫ْتُا٤ 

ايصات, نًٗا إسا٫ت ملؿطز٠ )ايهٗـ( عٓٛإ  ٚايٛسس٠ ٚايتٛسس َع
 ايٓل.

ٖٚٛ ٚيف تعبسٙ ايكٛيف يف نٗؿ٘ ٫ ٜٓػ٢ اْتُا٤ٙ ٭ضض ايػٛاز سني 
ٜتصنط ايطقِٝ ايبابًٞ ايصٟ ٖٛ يف اؿكٝك١ أضؾٝـ َٔ ايطني ٜسٕٚ 

 ٭ععِ اؿهاضات ٚ٭ب٢ٗ دٓؼ بؿطٟ.
ني ٚيهٕٛ ايؿاعط وٌُ ُٖ٘ يريؼٌ, ٜتٛاؾر يف ْك٘ َع نًهاَـ, س

ملًِ ن٥ٛ٘ يف أٚضٚى عطاض٠ ايباسح عٔ اـًٛز, يٝؿس ايطساٍ ثا١ْٝ 
 عجا عٔ ايعؿب١ ا٭ٌَ.

إٕ ايؿاعط غعٝس ايٛا٥ًٞ ميس يٓا خٝٛط٘ يٝٓػر غؿٛت ٚٚزاع١ عؿك٘ 
يتؿاقٌٝ ٚدٛزٙ اٯزَٞ بإسػاؽ ايؿاعط املٓهػط ٚوًُٓا َػ٪ٚي١ٝ 

 اـطٚز مبؿاضنت٘ شات ا٭ْني ٚعُل ايط٩ٜا.
ت املتعسز٠ شات ايٛدٛٙ املدتًؿ١ يعطاقٞ ٜعؿل ٚطٓ٘ سس ا٫ْتكا٫

 اؾٕٓٛ يٝدتاض سها١ٜ ايػٓسباز تتكسض عٓٛإ ْك٘ اٯخط:
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 يكٝل بايعطاقٞ
 سها١ٜ ٚتطاثا
 ٚتطسا٫ أبسٜا

٫ وتاز ايكاض٨ ؾٗس نبري يف ؾِٗ َا ٜطّٚ ايؿاعط قٛي٘, ٭ْ٘ أضاز إٓ 
ضنا, ٚعاز ايطسٌٝ ٜبح املٛادس يف ْؿؼ ايعطاقٞ ايصٟ تبعجط دػسا ٚأ

زٜسْ٘ ٬َٚشٙ يًد٬م, يهٓ٘ ٚضغِ َٓاؾٝ٘ ايبعٝس٠ عٔ أضن٘ ٚأًٖ٘, 
ظٌ ٜتأبط أمل٘ ٚأٚداع٘ يٝبك٢ يكٝكا بهٌ تؿاقٌٝ ايٛطٔ ٚايتاضٜذ 
ٚايرتاخ ضغِ تطساي٘ ا٭بسٟ, نػٓسباز عكطٙ اؾسٜس ٚيٝػت ي٘ ٜس 

 ؾُٝا وسخ.
 غعٝس ايٛا٥ًٞ: )ٖصٜاْات َا بعس َٓتكـ ايًٌٝ( ايٓل املٛايٞ يًؿاعط

 يف ٖصٙ املًُه١
 غشاب ايًٌٝ ايجكٌٝ

 عري٠ َكسغ١
 ٚضٜح غًُٝإ
 ؿٔ دٓا٥عٟ

غايبا َا ىتًٞ ايؿاعط املػهٕٛ بعؿل ا٭ضض ايبهط تًو اييت ؾتح 
َٓاؾصٙ ا٭ٚىل يتهٕٛ بٛابت٘ إىل ايعامل اٯخط باَتسازات٘ ايطٚس١ٝ ٚاملها١ْٝ 

تٛسسا ٜساعب ك١ًٝ  يٝتٛسس َع ؿعات ايٛدس ايػاَط ست٢ ٚإ نإ
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ايؿاعط ٚسػب, ٚغايبا َا وسخ شيو ايتساخٌ ايصٟ ٜػين ساي١ ا٫يل 
اٱْػاْٞ يٝبسأ غٌٝ ايهًُات َٔ أعُام ايؿاعط املبسع َع٠ٖٛ باؿب 
اؿكٝكٞ. إْٗا نًُات ٜؿبٸٗٗا ايؿاعط باهلصٜاْات, ٖٚٛ قل متاَا يف 

ايؿاعط شيو ٫ٕ ؿع١ نتاب١ ايٓل تبسأ بٗهصا ٖٓٗٓات ٫ ٜعطف 
نٓٗٗا, غُٝا أْٗا تأتٞ يف ؿع١ تٛسس سني ىتًٞ ايؿاعط َع ْؿػ٘ 
يتشكٌ ع١ًُٝ املطاٚز٠ ٫ؾتهاض ايه١ًُ يٝػتُع يصات٘ ٖٚٞ تًتكط 
اؿٓني ايكازّ َٔ بعٝس يٝٓػر غعري هلؿت٘ ٜٚبح ٚدسٙ يف ممًهت٘ ٖٚٛ 
ٜتًك٢ ايػشاب ايجكٌٝ يف شيو ايًٌٝ سني ٬َٜؼ َٝاٙ ايبشري٠ املكسغ١ 

تٗؿٗـ ضٚح غًُٝإ ع٢ً ٚدٓتٝ٘ يٝدطز بًشٔ دٓا٥عٟ يٛطٔ  سٝح
 ٖٛ ؾػش١ ايؿاعط ٚسسٙ زٕٚ غٛاٙ.

إٕ ايعامل عٓس ايؿاعط غعٝس ايٛا٥ًٞ ٫ ٜعسٚ نْٛ٘ ضقع١ ؾططْر تتشطى 
َهْٛاتٗا أسٝاْا نسا ع٢ً ايطغبات ٚبؿهٌ عبجٞ, إمنا ىتاض اٯخط 

ٖهصا أطًل  ا٭َه١ٓ اييت قس تهٕٛ قات١ً أٚ تٓتعط َػريٖا بجبات.
 عٓٛإ ضقع١ ؾططْر ع٢ً ْك٘ املٛايٞ سٝح ٜكٍٛ:

 ؾهػبري
 ٜٓٗض اي١ًًٝ َٔ تابٛت٘

 ٜطتسٟ بع٠ اؿطب
 يٝباضظ عطٌٝ
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 َٔ دسٜس
نِ ٜعٛز اؾُاٍ يف زضبه١ اؿطٚب قبٝشا ٚغ٦ٝا, ٖٚا ٖٛ ؾهػبري 
وٝٞ ضغب١ ايكتاٍ عٓس عطٌٝ يٝهٕٛ ي٘ ْسا, ٚبسٍ إٔ هعً٘ ْسميا يف 

عٝسٙ ثا١ْٝ إىل اؿٝا٠ بعس ضس١ً ايكُت ا٭بسٟ ٚسست٘ ايكات١ً, ٜ
املؿرتض, يريتسٟ بع٠ ايكتاٍ ٚهعٌ َٔ عطٌٝ غطمي٘ بعس إٔ نإ غًٛاٙ 

 ٖٚٛ ٜتأغ٢ ٭ٚداع٘, ٜتشٍٛ ٖٓاى يف ايعامل اٯخط َٔ أيس أعسا٥٘.
ٖٚصا ايرتَٝع ٜٛسٞ بؿِٗ ايؿاعط ي٬عك١ْٝ٬ َا وسخ ٚعطؾ١ٝ ضا٥ع١ 

اض٨ وٌُ ٖٛادػ٘ ي٬َٝؼ ؾذٓا أؾًح تؿل ايهًُات ططٜكٗا مٛ ق
ٛٸٕ زاض٠ أغ٢ ٭مل ممض ٫ ْٗا١ٜ ي٘ نُا ٜبسٚ.  ايؿاعط يف إٔ ٜه

 يف ْك٘ ايتايٞ ٜكٍٛ:
 ب٬زٟ اؿُطا٤

 تًبؼ قبع١ اـٛم
 ٚمتٗس ايططٜل

 يعٛز٠ ايبًسٚظض
 َٔ ايؿباى اـًؿٞ

إٕ اؿهٛض ايسا٥ِ يًعطام أضنا ٚؾعبا َٚهْٛات, ٖٛ ايؿػٌ ايؿاغٌ 
ٝس ايٛا٥ًٞ يٓعٚع٘ يف تٛقٝـ ساي١ شيو ايبًس اؾطٜح بًػ١ يًؿاعط غع

ايعاؾل املٓسٚؾ١ باملطاض٠ ملا وسخ يتًو ا٭ضض ايػاي١ٝ, ٚيف ٖصٙ ايطس١ً 
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ا٫غطا١ٝ٥ ٖٚٛ يف َٓؿاٙ, تتٛاؾر املهْٛات ٚنأْ٘ ْٛضؽ َٗادط ٜٓتكٌ 
 ٫ دػسا بٌ ضٚسا ٚقًبا ٚأساغٝؼ ع٢ً تؿاقٌٝ اؾطح ايعطاقٞ.

, اضض ايػٛاز املعطا٤, بتاضىٗا ٚسهاضتٗا ايعطٜك١ ؾب٬زٙ اؿُطا٤
ٚبؿطٖا ايطا٥عني تهع ع٢ً ضأغٗا قبع١ خٛم ؼاؾٝا يهطبات 
ايؿُؼ ايكاعك١ ٚنأْ٘ قسض يعني ٬ٜسكٗا ٖٚٞ ا٭ّ املعطا٤ ايٛيٛز 
زا٥ُا, خريا ٚبطن١, ضغِ خؿاؾٝـ ايًٌٝ ايك١٦ُٝ يتذعٌ ايططٜل غايه١ 

ـًؿٞ نسا ع٢ً َان١ٓ اـطاب يعٛز٠ اـكب ٚايُٓا٤ َٔ ؾبانٗا ا
ٚاحملٛ. ٚملاشا قبع١ َٔ خٛم ٖٚٞ ػًؼ ع٢ً خعٜٔ ايٰي٧, ٚيٝػت 
قبع١ َٔ سطٜط, تًو ٖٞ ؾطاز٠ ايؿاعط املبسع يف إٔ هعٌ َٔ اـٝاٍ 

 ايطًٝل بٛقًت٘ ي٬يتباؽ ايٓكٞ اؾٌُٝ.
َٚع إٔ ايؿاعط ٜطٜس إٔ ٜبكٞ ا٭ٌَ بٛابت٘ يًد٬م يهٔ شيو 

ٜهٕٛ أزا٠ بٓا٤ َجًُا ٖٛ أزا٠ ٖسّ, ٚيهٔ ملاشا َٔ  ايبًسٚظض ميهٔ إٔ
ايؿباى اـًؿٞ؟ ْرتى يًكاض٨ إٔ ٜهتؿـ ْٛاٜا ايؿاعط يف ٖصا 

 ايتٛظٝـ املًتبؼ باغتدساّ ْباٖت٘ ايؿعط١ٜ.
 أَا يف ْك٘ اؾٌُٝ ايصٟ ميجٌ عٓٛإ اجملُٛع١: ٫...ئ ورتم ايكُط:

 يف ممًه١ املطدإ
 يف عُل ايبشط
 اضنب نآبيت
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 ع ايبشطٚاتط
 إشا نإ ابٛيٛ متجا٫ اخطقا

 ٫ هٝس غ٣ٛ ا٭ناشٜب ٚاؿري٠
 ؾُا شْب ايؿُؼ...؟
 تساعب ايػُا٤ مبٛز٠

 أعُستٗا اـٝط١ٝ
 تكاغِ نبسٖا َٔ ؼب

 ٚتػسم غًػبٌٝ اؿًُتني.
ايؿاعط غٓسباز عكطٙ زا٥ِ ايرتساٍ ست٢ ٖٚٛ قابع يف قطاب٘ ٫ ٜتشطى 

ٓل تتذػس ٖصٙ ايط٩ٜا يس٣ دػسا إمنا ضٚسا ٚأساغٝؼ ٚيف ٖصا اي
ايؿاعط متاَا. أٜٔ ٖٛ املهإ ايصٟ ىتاضٙ ايؿاعط يُٝتطٞ نآبت٘ ٜٚطسٌ 
قٛب اـ٬م؟ اْ٘ ىتاض ممًه١ مج١ًٝ ٫ مبعٓاٖا ايعازٟ احملػٛؽ بٌ 

 عًُٗا اؾٌُٝ ٚأيٛاْٗا ايعا١ٖٝ ٚكًٛقاتٗا ايب١ٝٗ.
بشط ٖٚٞ تًو ٖٞ ممًه١ املطدإ, إمنا أٜٔ تهٕٛ؟ إْٗا يف أعُام اي

ايطس١ً اييت ٜتُٓاٖا نٌ َٔ ٜبشح عٔ اـ٬م يًٗطٚب َٔ سا٫ت 
ضث١ تطٛم ايؿاعط إىل سٝح ايٓكا٤ ٚاؾُاٍ ٚايربا٠٤....... يٝعٛز 

 ايؿاعط َٓتؿها ع٢ً تًو اؿا٫ت اييت أدربت٘ ع٢ً ايطسٌٝ.
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سني ٜٛقِ ايؿاعط اٱي٘ ابٛيٛ با٭خطم ٫ يهْٛ٘ متجا٫ ٫ ضٚح ؾٝ٘, 
أثكً٘ املطا٩ٕٚ بأضزٜتِٗ املعٜؿ١, ٚضغِ إٔ ايؿُؼ ته٧ بٌ يهجط٠ َا 

تًو ا٭َه١ٓ, ؾ٬ نري إٔ تساعب ايػُا٤ مبٛز٠ ٚتعًٔ ؾٛضتٗا ايسا١ُ٥ 
إظا٤ غ٦ٝات ايبؿط, ٚتبك٢ ضغِ نٌ ؾ٤ٞ َكسض ايسف٤ ايصٟ ٜػطٟ 

 يف دػس َٔ ؼب.
ٖٚٓا اْتكاي١ ايؿاعط اؾ١ًُٝ سني ٜتصنط اْ٘ زا٥ُا وتاز إىل اؿؼ 

ٚبسْٚ٘ تعٛز اؿٝا٠ دسبا٤, ٚست٢ ايؿُؼ تكبح يٝػت بصٟ  ا٭ْجٟٛ
ؾا٥س٠ إٕ ٖٞ مل تتؿ٢ٗ تًو اؿًُتني ايٝاْعتني, ٚبعس ضس١ً ايٓؿ٠ٛ 

 ٖصٙ ٜعٛز ايؿاعط إىل سٝح ايكػ٠ٛ:
 دٓٛز ايتُاغٝح

 ػتاح ايكط٣
 ٚامل٦ص١ْ اـهطا٤

 تطشٔ قًيب
 بني تًتني.

ايطز٤ٟ, ٚاؿٝا٠ ٫ ميهٔ اْ٘ اي٬ متاثٌ اؿٝاتٞ ايسا٥ِ, ؾاؾٌُٝ ٜكابً٘ 
إٔ ٜسعٗا اٯخطٕٚ ٚضز١ٜ ٖهصا, ؾٗٓاى كًٛقات ؾه١ ٫ ؼب ٖسأ٠ 
٫ٚ تػع٢ يػهٕٛ, يتتشٍٛ إىل متاغٝح تًتِٗ ا٭بطٜا٤ ٚايٛزٜعني ٚؼٌٝ 
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اخهطاض املسٕ إىل سطا٥ل زا١ُ٥... ثِ تبهٞ عًٝٗا ْسَا بسَٛع ايعٜـ, 
 ح با٭ٌَ زا٥ُا.ٚبني ٖصا ٚشاى, ٜعٌ قًب ايؿاعط ٜتًع٢ ٖٚٛ َتؿب

 أَا أغٓٝات ايؿاعط غعٝس ايٛا٥ًٞ يًٛطٔ ؾٝػطٸزٖا ٖهصا:
 أ١ٜ غ١ُٝ ق١ًُ بعبل ايكُط

 أ١ٜ ضدؿ١ بًٕٛ ايؿعاٜا
 تطزز أمسا٤ْا

 ؼؿط قبٛضا َٔ ايًُٕٝٛ
 ٖٓاى...

 ٜطززٖا ايؿعطا٤
ايكُط عٓس ايؿاعط ايٛا٥ًٞ تطَٝع ي٘ ٚطأ نبري, شيو اْ٘ ؾسٜس ايتعًل 

د٘ ايٛطٔ ؾٝ٘ ست٢ ٖٚٛ ع٢ً بعس آ٫ف ا٭َٝاٍ, بايكُط ٚيعً٘ ٜط٣ ٚ
ٚايػ١ُٝ زا٥ُا ق١ًُ باملعٕ ٚيف شات ايٛقت ٜطٜسٖا إٔ ؼٌُ عبل ايكُط 
يرتسٌ سٝح تطى قًب٘ ٚشنطٜات ايكبا ٖٓاى يتُطط يف شات املهإ, 

 قُطا يته٤ٞ ا٭َه١ٓ ايساَػ١.
ضغِ ؾػاع١ ا٭َه١ٓ, ؾا٭مسا٤ يف ٫ٚزتٗا ٚمتٗا دسضإ ايبٝٛت 

يٛط١٦ٝ ٖٓاى, تعٌ بهٛاضخ سطٚبٗا ٚسكس ؾعاٜا تًو اؿطٚب, ا
تبك٢ ضغَٛات ٚدس ٚقب١... ست٢ ٚإ عازت قبٛضا أٚ ؾٛاٖس 
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يًُػسٚضٜٔ َٔ ايؿعطا٤, إمنا ٖٞ يف سكٝكتٗا قبٛض يُٕٝٛ تعطط زا٥ُا 
 بؿصاٖا ٚعبكٗا تؿاقٌٝ املهإ.

 يف ْك٘ )سًِ( ٜكٍٛ ايؿاعط غعٝس ايٛا٥ًٞ:
 استهٔ بٝسٟ عُطٟ

 اقًيت قربْٟٚ
 ٚاغٓطط تاضٜذ سهاٜيت

 ع٢ً ٚضم َٔ َا٤
ايؿاعط زا٥ُا َٓصٚض يٰخط ٚيًُهإ ٚايتاضٜذ عُطا ٚطٝب١ ٚبٗا٤, يهٓ٘ 
ٜػٓطط ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ مجٝعا ع٢ً ٚضم َٔ َا٤, ٜٚعؿل قب١ٝ َٔ َا٤, 
ٚميٛت ع٢ً ساؾ١ ْٗط, ٜٚسؾٔ يف قرب َٔ ايًُٕٝٛ... َا أعصب ٖصٙ 

٘ قسض اٱْػإ ايعطاقٞ ايصٟ وٌٝ اـطاب ايٓٗا١ٜ ضغِ ؾساس١ ايؿكس, اْ
ٚاملساخٔ ٚايسَا٤ ايٓاؾط٠ ٚا٭ؾ٤٬ املتٓاثط٠ ٚايبها٤ املطٜط ايصٟ ًٜعًع يف 
نٌ ا٭ضدا٤ ٚايهٛاضخ اييت باتت قسض املعًَٛني, إىل ؾػش١ أٌَ قس 

 تبسٚ بعٝس٠ املٓاٍ, يهٓٗا ايؿه١ُٝ يف َٛاد١ٗ ايٓٛاظٍ ايطعٓا٤.
ًٜتكطٗا ايؿاعط بٛدع أعُل ٚإسػاؽ قاتٌ نٌ ٖصٙ ايكٛض املتٛاتط٠ 

 يٝشًٝٗا إىل ٬َسِ يؿعب ئ ميٛت ٚاضض ئ تؿ٢ٓ أبسا.
إْٗا سا٫ت تؿهٌ قطات ١َُٗ يف دٌ ْكٛم ايؿاعط ايٛا٥ًٞ, 
يتعًٔ بٛنٛح اْتُا٤ٖا إىل دػطاؾ١ٝ املهإ ٚاؾػس ٚا٫ْتُا٤, ٖٚٞ 
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يعُطٟ, َٖٛب١ نبري٠, سني ٜٛظـ ايؿاعط نٌ ٖصٙ ايتؿاقٌٝ 
ٓكٛم تتٮ٭ أَاّ ايكاض٨ يتٛؾط تًو امل٪اْػ١ ٚاملتع١ يف قطا٤تٗا ب

 ٚايػٛم يف َتْٛٗا ايعاضؾ١ بسٖايٝع سطؾ١ٝ اٱبساع ايؿعطٟ ايباشر.
 

 دعقد الوائؾي
 5551دقـــرة ذاتقـــة / 

 ذاعر وإعالمي وناذط يف حؼوق اإلنسان ومرتجم عراقي. 

 مؤدس ومدور حترور: اهلدف الثؼايف. •

 .8778ساهؿ ن يف انانفػاةة الععاانقة املااركة يف عا  أحد امل •

وداهم يف الؽثري من  8775ناجئ دقادي يف الوناوات املفحدة األمروؽقة مـذ عا   •

الـعارات الثؼافقة واألدبقة يف دورتووت، وقد  عددا من األمسقات الععروة واألعؿال 

لػـون " ثم أخريا " ذاؽة حؼوق املسرحقة وأدس " املركز العراقي األمروؽي لؾثؼافة وا

  -أمروؽا-اإلنسان العراققة 

"الؾـدنقة العدود من الـصوص بالؾغة  Noble Houseنعرت له مؤدسة " •

 اناجنؾقزوة.

/  award certificate/  5551/ 5559فاز بؾؼب دػري الععر العربي لعامّي  •

ء أمروؽا مبجؾدون ، راعت بعض قصائده مع باقة من ذعرا -مؽفاة الععر الدولقة. 

     Deluxe Hardbound Editionمطاوع ن حتت عـوان 

 (  The Sound of  Poetry( حتت عـوان   )CDراعت بعض قصائده عؾى ) •

 .5551مع أفضل ثالثة وثالث ن ذاعرا أمروؽقا لعا   

 / مؽفاة الععر الدولقة. 5559فاز جبائزة الععر األودي لعا   •

عر الدولقة " قرواًا دووانه األول بالؾغة انانؽؾقزوة حتت عـوان دفطاع له "مؽفاة الع •

(No... The Moon Won't Burn.نا ... لن حيرتق الؼؿر ) 
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 هحوذ طبلب هحوذ البْسطجٖ ًوْرجب

 لشاءة يف دْٗاى )آُبث ال تٌتِٖ(
 

طبٞ عَُٛا إٕ أزب املٓؿ٢ يٝؼ با٭َط اؿسٜح يف املؿٗس اٱبساعٞ ايع
ٚايعطاقٞ ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس, ؾًٓا يف ػطب١ ؾعطا٤ املٗذط نعُط ابٛ 
ضٜؿ١ ٚإًٜٝا ابٛ َانٞ ٚا٭خطٌ ايكػري َٔ يبٓإ ٚناتب ٜاغني 
ٚقُس زٜب ٚغريِٖ َٔ اؾعا٥ط ٚايطاٖط بٔ دًٕٛ ٚعبس ايًطٝـ 
ايًعيب َٔ املػطب ٚايعسٜس َٔ ا٭مسا٤ اييت اقرتْت نتاباتٗا يف ايػطب١ 

ٚإ نإ ايعسٜس َِٓٗ ٜهتب بايًػ١ ايؿطْػ١ٝ, سٝح نإ سهٛض ست٢ 
املهإ ٚٚدسإ ايبساٜات ٚضابط١ ايسّ ٚعؿل ا٫ضض ٚايٓاؽ, نًٗا 
سانط٠ بك٠ٛ يف اعُاهلِ ٚقًُا لس غط٠ٛ املهإ ايصٟ ٜبسعٕٛ ؿع١ 
نتاب١ ْكٛقِٗ اٱبساع١ٝ  يف سهطت٘. ؾا٭َه١ٓ ٚايؿدٛم ٚايكٛض 

ساعٞ ٚسٓني ا٫ْتُا٤ اىل اؾصٚض نًٗا تعٛز ٚايٛدع ٚيٛع١ ايٖٛر اٱب
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اىل مح١ُٝٝ املهإ ا٫ٍٚ ٖٚٞ اؿهٔ ايساؾ٧ يًُبسع ؿع١ ايتُاٖٞ 
ٚايٛيٛز اىل عتبات ايهتاب١ ايٓك١ٝ بهٌ تؿاقًٝٗا املطٜط٠ ٚاٚداعٗا 
اي٬ٖب١. َُٚٗا بًؼ اسػاؽ املبسع باملهإ ايصٟ ٜٓتر ؾٝ٘ ايٓل ؾإ 

ٓٸؿ٘ زٕٚ اضاز٠ اٚ قكس يٝصٖب بٓك٘ ايؿعٛض بايهِٝ ٚٚؾٝذ١ ايسّ تع
اىل تًو اؾصٚض املكسغ١ بعؿل طاؽ ٚٚث١ٝٓ يف ايتعًل بايػُا٤ 
ٚا٫ضض, ْٚاؽ ٚتاضٜذ ٚع٬َات ٚانا٤ات ايتهٜٛٔ ا٫ٍٚ يًُبسع, 
ؾاملبسع َٔ أنجط ايٓاؽ اضتباطا ٚٚدسا بٗصٙ ايتؿاقٌٝ ٖٚٞ َكسض 

ايػًط١ ٚؾِ  اهلاَ٘ ٚعطا٥٘ ٜٚبك٢ املٓؿ٢ اط٦ُٓاْا يًُبسع َٔ عػـ
 ا٫ؾٛاٙ َٚٛت اؾٌُٝ زاخً٘. ٚقسم ايؿاعط اش قاٍ :

 ٫ تٓٗطٕ غطٜبا عاف غطبت٘ // ايسٖط ٜٓٗطٙ بايصٍ ٚاؿعٕ
٫ٚ ْػايٞ اشا َا قًٓا إ املبسعني ايعطاقٝني ٜتكسضٕٚ َبسعٞ ايعامل امجع 
َٔ سٝح ؾتاتِٗ ٚاٚداعِٗ ٚب٬ِٜٚٗ بابتعازِٖ عٔ ايٛطٔ فربٜٔ 

احملل ايصٟ طاٍ نٌ ؾ٤ٞ يف ايعطام ٚاٚهلِ املبسع بػبب ايهٛاضخ ٚ
ايعطاقٞ, ٫ٚ ْػايٞ اٜها اشا َا ضدعٓا اىل عٗٛز َا قبٌ احمل١ٓ يٓذطٟ 
اسكا٤ بػٝطا يٓهتؿـ إ  َجكؿٞ ايعطام َٚبسعٝ٘ َٔ اقٌ ايٓاؽ 
محاغا ملػازض٠ بًسِٖ ي٬ضتباط اؿُُٝٞ ايعذٝب با٭ضض خ٬ف 

ٖٚصا ا٫َط ٫ ٜٓػشب ع٢ً  ايعسٜس َٔ َبسعٞ ايبًسإ ا٭خط٣,
املبسع ايعطاقٞ ؾكط, بٌ املٛاطٔ ايعطاقٞ شات٘ ايصٟ ٫ ميٌٝ ابسا ملػازض٠ 



81 

 

بًسٙ ٚا٫غتٝطإ يف بًس آخط َُٗا ناْت ا٫غباب يتعًك٘ ايػطٜب 
باضن٘ ٚتطاب٘ ايصٟ ٜكسغ٘ سس ايعباز٠, يهُٓا اهلعات ايهاضث١ٝ اييت 

ٝح عِ اـطاب يف ايعطام سسثت بعس اغت٬ّ ايعَط اهلٛدا٤ يًػًط١, س
اؾٌُٝ ٚبات ايعٝـ اَطا ناضثٝا انطط امل٦ات, بٌ ا٫٫ف َٔ ايٓاؽ 
ٚيف َكسَتِٗ املبسعني يرتى ايب٬ز قػطا , ؾتٛسس ايٓاؽ يف ايؿذٝع١ إٕ 
يف ايساخٌ اٚ يف ايؿتات , ؾٗاّ املبسع ايعطاقٞ يف اقكاع ايسْٝا سا٬َ 

سٝس ٚبٛقًت٘ يف املٓايف نًُا ايٛطٔ يف قًب٘ َٚتأبطا قكا٥سٙ, ظازٙ ايٛ
ٔٸ عًٝ٘ اؿٓني ؾاؼا قًب٘ ٚؾاضؾا قكا٥سٙ, آخصا بايٓٛاح يًٓهبات  ع
ٚايهٝاع . ٜكٍٛ ايؿاعط عسْإ ايكا٥ؼ يف زٜٛاْ٘ تأبط َٓؿ٢: "ايعطام 
ايصٟ ٜبتعس نًُا اتػعت يف املٓايف خطاٙ, ٚايعطام ايصٟ ٜت٦س نًُا 

سع يف اْؿطاضٙ ايسا٥ِ اْؿتشت ْكـ ْاؾص٠ قًت آٙ". سٝح ٜبك٢ املب
بني ايٛطٔ ُّٖٚٛ ايػطب١, ٫ٚ غطٚ يف إ ايؿاعط ايؿص بسض ؾانط 
ايػٝاب عا٢ْ نجريا َٔ ايػطب١ ٚا٫بتعاز عٔ ايٛطٔ ٚعهػت دٌ 
قكا٥سٙ سذِ املأغا٠ اييت َطغتٸ٘ سس ايٝتِ ؾٝكٍٛ يف "غطٜب ع٢ً 
اـًٝر" :"قٛت تؿذٸط يف قطاض٠ ْؿػٞ ايجه٢ً عطام/ ناملس ٜكعس, 

يػشاب١ , نايسَٛع اىل ايعٕٝٛ/ ايطٜح تكطر بٞ عطام/ ايؿُؼ نا
امجٌ يف ب٬زٟ َٔ غٛاٖا/ ٚايع٬ّ , ست٢ ايع٬ّ ٖٓاى امجٌ, ؾٗٛ 
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وتهٔ ايعطام" . ؾٌٗ لس أنجط َٔ ٖصا ايٛدع ايساَٞ ٚا٫ْهػاض 
 ايكاتٌ ٚا٫سػاؽ بايهٝاع؟ اْ٘ ا٫يتٝاع اؿاضم بعٝٓ٘. 

ع زٕٚ اْؿكاّ تطاؾك٘ يف سً٘ ٚتعٌ ايٛؾٝذ١ بني ايٛطٔ ٚاملبس
ٚتطساي٘, ٜٚبسٚ يًكاض٨ سذِ ايؿذٝع١ ٚاؿػط٠ يف قكٝس٠ ايػٝاب 
ٖصٙ, يتكٛزْا اىل ا٫َتساز ايصٟ عاْاٙ املبسع ايعطاقٞ بعس عكٛز َٔ 
ضسٌٝ ايػٝاب يٓهتؿـ إ املٓايف قسض ايعطاقٞ َٚعاْات٘ ايسا١ُ٥, ؾٌٗ 

َعاْا٠ ايؿاعط ٖٞ ٜعترب إ َا نتب٘ ايػٝاب َٔ ْكٛم ؽتًر ؾٝٗا 
بسا١ٜ ٭زب ا٫غرتاب ايعطاقٞ؟ سٝح نإ املبسع ايعطاقٞ َٓص 
اـُػٝٓات ٚايػتٝٓات ٚست٢ قبٌٝ ايعيعاٍ املاسل يف ْٗا١ٜ ايػبعٝٓات 
ٜعٝـ يف عبٛس١ ايٛطٔ ضغِ نٌ املكاعب اييت نإ ٜعاْٝٗا ٜٚهتب 

ت ْك٘ َٓسٚؾا بايرتاب ٚعؿل ايٛطٔ ٚضغِ ايب٬ٟٚ املت٬سك١ اييت َط
بايعطام بكٞ املبسع ايعطاقٞ يكٝكا باضن٘ ْٚاغ٘ ٚمل ٜربح املهإ, زؾ٦٘ 
يف اؿب ٚايتعًل ايكٛيف ٚايعطا٤ ايسا٥ِ سٝح متٝعت ػطب١ ايهتاب١ 
ا٫بساع١ٝ َٓص ا٫ضبعٝٓات ٚاـُػٝٓات بعٓؿٛاْٗا ٚضٜازتٗا ٚاؾعاعٗا 

عٓنٞ يٝكبح ا٫بساع ايعطاقٞ قب١ً يهٌ املبسعني ايعطب ٚايكٓطط٠ اييت ت
عطا٤ِٖ يٝتُهٓٛا َٔ اغٓا٤ زضبتِٗ َٔ خ٬ٍ بٛاب١ ا٫بساع ايعطاقٞ 
بهٌ اَتٝاظ ٫ٚ ظايت تأثريات ٖصا ايتعًل ٚغًط١ ا٫بساع ايعطاقٞ قا١ُ٥ 
ٚتعترب ايٛد١ٗ اييت تؿتح َٓاؾص ايعطا٤ يهٌ َٔ ٜبشح عٔ َٓاؾص 
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١ْ َؿطع١ ع٢ً  اؾاز ٚايطقني يف ا٫بساع املتُٝع. ؾٗٞ ػطب١ غ١ٝٓ ٚٚاظ
يتهٕٛ بٛق١ً َٔ ٜبشح عٔ الاظ ْل ٜكرتب َٔ ٖصٙ ايتذطب١ ايجط١ٜ 
ٜٚتؿل ايٓكاز ٚاملتابعٕٛ ملػري٠ ا٫بساع ايعطاقٞ بٗصٙ املػ١ًُ ٚتأثريٖا 
بٌ ٚغطٛتٗا ع٢ً عُّٛ ا٫بساع ايعطبٞ, يٝػع٢ نٌ َبسع إشا َا اضاز 

, إ ٜكرتب َٓٗا يٝػرتف َٔ َٓاًٖٗا يًٛيٛز اىل عتبات ايهتاب١ ا٫ٚىل
ٚنِ َٔ َبسع عرب َٔ ٖصٙ ايبٛاب١ بٓؿطٙ يف املٓابط ايعطاق١ٝ ٚظٌ ٚؾٝا 
يصيو ا٫ستهإ ست٢ بايٓػب١ اىل ازبا٤ هلِ ا٫ٕ باع ٚسهٛض َتُٝع 

 يف بًساِْٗ, ظًٛا ؾسٜسٟ ايتعًل بتًو ايتذطب١ املٓبع.
غري إ َا ٚقع يف ايعطام َٔ نٛاضخ عُت اؿٝا٠ ايعطاق١ٝ بتؿاقًٝٗا 

ز اىل َعتكٌ نبري ٚايٓاؽ اىل غذٓا٤ يعَط٠ ناي١, نإ ٚاسايت ايب٬
يٲبساع اؿغ ا٫ٚؾط َٔ تًو ايهاضث١, ؾطاٍ املبسع اغ٠ٛ باٯخطٜٔ 
َٔ ايعطاقٝني , ايعػـ ٚا٫نطٗاز ٚايتٓهٌٝ ٚاملٛت املُٓٗر اسايت 
اؿٝا٠ ايعطاق١ٝ اىل دشِٝ َطعب ٚسٛيت اؿٝا٠ اىل امل ٚخٛف ٚضعب 

ع ا٫ خٝاضٜٔ اس٬ُٖا اَط َٔ اٯخط,  إَا إ َٚهابس٠ ٫ٚ ٬َش يًُبس
ًٜٛش بايكُت ي٬٦ ٜطاي٘ املٛت أٚ ٜبشح عٔ ٬َش آَٔ َٚٓؿص 
يًد٬م بعس إ اغتؿطؽ ايكت١ً شعا ٚاباز٠ يهٌ ؾطا٥ح اجملتُع 
ايعطاقٞ ٚباتت سٝا٠ ايعطاقٞ يف نـ عؿطٜت إ مل ٜكؿل هل٪٤٫ 

ط َا تٝػط ي٘ َٔ ابساع اؾ١ًٗ ٚايتاؾٗني, سٝح بات ِٖ املبسع إ ٜتأب
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ٚايبشح عٔ بٛاب١ اـ٬م يًٗطٚب ظًسٙ َٔ بطـ ا٫ٚغاز ٚتطى 
ايٛطٔ بانٝا ٖٚٛ قٌُ ؾٛقا ٚاملا ٚايتٝاعا ٚبكاٜا نطا١َ يٝذس يف املٓايف 
ططٜك٘ يًد٬م َٔ ٖصا احملل ٖٚٛ ايصٟ نإ ؾسٜس ايتعًل بٛطٓ٘ 

شت ٚتطاب٘ ٚاًٖ٘ ٚشنطٜات طؿٛيت٘ ٚقباٙ, ٚنِ َٔ ايؿطم اتٝ
يًُبسع ملػازض٠ ايعطام ٚايعٝـ بعٝسا عٔ ايٛطٔ قبٌ إ ؼٌ ايهاضث١, 
ا٫ اْ٘ نإ ٜأب٢ شيو ضغِ نٌ املػطٜات ٚؾهٸٌ ايبكا٤ يتعًك٘ ايؿسٜس 
بهٝاْ٘ ا٫ْػاْٞ ا٫ ٖٚٛ ايٛطٔ ايػايٞ, يتبك٢ ايٛؾٝذ١ ايٛسٝس٠ بني 
ايٛطٔ ٚاملبسع ٖٞ ْك٘, ٚسؿ١ٓ َٔ شنطٜات َٛظع١ ٖٓا ٖٚٓاى يف 

شانطت٘, يٝ٪غؼ َٔ دسٜس يع٬ق١ ع٢ً منط مل ٜأيؿ٘ ٖٚٛ ٜتٓكٌ  ضقٝـ
يف املٓايف ٚب٬ز ايػطب١, وًِ إ ٬َٜؼ تطاب٘ ست٢ ٚإ اؾًح يف إ ٜأتٝ٘ 
ايٛطٔ يف اؿًِ يٝهتب عٓ٘ اَطٸ اٚداع٘ بػٛزا١ٜٚ ٚسعٕ ٚاسرتام 
 زا٥ِ, ؾالع ا٭زبا٤ ايعطاقٕٝٛ ازبا َػاٜطا متاَا ملا نإ غا٥سا ِٖٚ زاخٌ
ضقع١ اؿكاض ايكاتٌ, َٔ سٝح ب١ٝٓ ايٓل ٚاختٝاض املؿطز٠ ٚقٝاغ١ 
ايكٛض ايتد١ًٝٝٝ اييت ٜػهٓٗا ايبٛح ٚا٫سػاؽ بايٝتِ ٚاؿري٠, ٚناْت 
ظاٖط٠ دسٜس٠ يف ايهتاب١ َٚٓش٢ مل ٜأيؿ٘ ايكاض٨ ٚايٓاقس ع٢ً سس 
غٛا٤, ؾأؾطزت هلا ايهتابات ايعسٜس٠ ؾطسا ٚؼ٬ًٝ ٚتكُٝٝا يًهؿـ 

اي١ اؾسٜس٠ يف ايهتاب١ ا٫بساع١ٝ ٚاييت ت٪ثح ملٓش٢ ٫ؾت عٔ ٖصٙ اؿ
ٚدسٜط با٫ٖتُاّ اطًل عًٝٗا ايٓكاز ٚاملٗتُٕٛ تػ١ُٝ "ازب املٓؿ٢" 
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ٚبطظت امسا٤ ضق١ٓٝ ٚٚاظ١ْ مل تهٔ َعطٚؾ١ يف ايساخٌ اٚ اْٗا ناْت 
قس اسذُت عٔ ايهتاب١ ا٫بساع١ٝ يعطٚف ايكُع املػتؿطٟ ٖٓاى, اٚ 

ا ٚمل تتًُؼ بعس ططٜل ايهتاب١ بؿهًٗا ا٭ضسب ست٢  ناْت يف بساٜاتٗ
ٚدست اْٗا تبسع ْكا وانٞ ُّٖٛ ايهاتب بابتعازٙ عٔ ايٛطٔ 
ٚبكطا٠٤ ايٛاقع اؾسٜس ٚا٫غرتاف َٔ َٓاًٖ٘, ؾعاز ايٓل َعها َٔ ٖٓا 
ٖٚٓاى, ٚبطظت امسا٤ عسٜس٠ ظاٚدت بني ايجطا٤ ايصٟ محًت٘ َعٗا َع 

ابعازٖا ٚتؿاقًٝٗا, ٖٚصٙ مس١ ٜتؿطز بٗا  َهْٛات ايجكاؾ١ اؾسٜس٠ بهٌ
املبسع ايعطاقٞ زٕٚ غريٙ, ٫ٚ ْطٜس ٖٓا إ ْعسز ا٫مسا٤ اييت اَتست 
ع٢ً خاضط١ ا٫بساع ملبسعني عطاقٝني طٛضٚا ٚاغٓٛا ثكاؾات تًو 
ايبًسإ ٚنتبٛا بًػ١ شيو ايبًس اسٝاْا ٚسكًٛا ع٢ً دٛا٥ع عامل١ٝ 

٪غػات ايجكاؾ١ٝ يف ايعامل َعطٚؾ١ ٚؾٗازات تكسٜط١ٜ َٔ اعطم امل
ٚيهِٓٗ ضغِ شيو َا سازٚا َٜٛا بأساغٝػِٗ ٚٚؾا٥ذِٗ عٔ ايٛطٔ, 
بٌ بايعهؼ ٚٓظؿٛا ضٖإ ٚدٛزِٖ ٖٓاى ٚاْعهػت يف دٌ ْكٛقِٗ 
بعس إ بكُٖٛا بأٚداع ٚندٛا ايسّ ايعطاقٞ ؾٝٗا. مبع٢ٓ آخط ٌٖ 
ىتًـ ازب املٓؿ٢ عٔ غٛاٙ يف زاخٌ ايٛطٔ؟ يٝهٕٛ اؾٛاب 

اب قطعا, ؾٓط٣ قكٝس٠ املٓؿ٢ تعر بايٛدع ٚاؿري٠ ٚا٫ْهؿا٤ باٱه
ٚايًٛع١ ايسا١ُ٥ ٚاؿٓني ٚاؿػط٠ ٚايٝتِ ٚايطغب١ يف ايطسٌٝ يتؿذري 
اؿٓني مبدٌٝ ؾعطٟ ٚاسػاؽ اْػاْٞ نػري. ٖٚصا ٫ ٜعين إ قكٝس٠ 
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ايساخٌ اييت ٚيست َٔ ضسِ املٛت ٚايكٗط ٚايطعب ايَٝٛٞ ٫ تتٛاؾر 
ٝا٠ املبسع, بٌ نإ املبسع اؾس اسػاغا بٍٗٛ َع ايَٝٛٞ َٔ س

ايهاضث١, اْتر ْكٛقا زا١َٝ ٫ٕ َبسع ايساخٌ قاقط َٔ غًط١ ايكُع 
ٚقهٛض عًٝ٘ اجملاٖط٠ ٚيهٓ٘ ٚظـ قسضت٘ ا٫بساع١ٝ يف اْتاز ْل 
٬َٖٞ, عا٥ِ برتَٝعات َهجؿ١ ٜػتعكٞ ع٢ً د١ًٗ ايٓعاّ ؾُٗٗا, 

ٔ ضبك١ احملعٛض غ٬ف ؾتشاٌٜ ع٢ً ايػًط١ ٚمتهٔ َٔ ا٫ؾ٬ت َ
َبسع املٓايف ايصٟ ٜتُتع بٗاَـ ٚاغع َٔ اؿط١ٜ ٚاؿطن١ زٕٚ إ 
ىؿ٢ غٝاط د٬ز أٚ َطاقب١ ضاقس نٝسٟ. ٚيهٔ ٖٓاى ايهجري َٔ 
ْكاط ا٫يتكا٤ بني ابساع ايساخٌ ٚايؿتات ؾه٬ُٖا َػطم يف غٛزا١ٜٚ 

خباٜا ايًشع١ ٚٚدع ا٫سػاؽ باملطاض٠ يٝش٬ٝ ايكاض٨ ايٞ ايػٛم يف 
ايٓل ٚايبشح عٔ ايتأٌٜٚ ا٫قطب ملأغا٠ ايؿاعط. ٚيهٔ َبسع ايساخٌ 
نإ ٜهتب ْك٘ ٚسٝات٘ ع٢ً نـ عؿطٜت إ مل ٜهٔ ع٢ً قسض ٖا٥ٌ 
َٔ املطاٚغ١ ٚايتُهٔ َٔ ازٚات ايهتاب١ املدات١ً َع املرتبكني بعي١ 
ايهاتب يتهٕٛ املكك١ً باْتعاضٙ, ٚيكس عسٸ ايٓكاز إ ازبا٤ ايساخٌ 

يبني باؿصض اْتذٛا ْكا ابساعٝا بًػ١ َهجؿ١ ٚتطَٝع عكٞ ع٢ً املطا
ايؿِٗ  َٚؿطز٠ ؽهع يًتأٌٜٚ ٚنإ اهلل يف عِْٛٗ سٝح ناْٛا بني 
غٓسٜإ ايًشع١ اؿاضق١ يًهتاب١ َٚططق١ اؾ٬ز ؾاؾًشٛا يف ا٫ؾ٬ت 
ٚاْتذٛا ْكٛقا باشخ١ َٚبسع١ سكا َٚا نتاب يٝايٞ اؿكاض ايصٟ 
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عطام يف ايساخٌ ايصٟ اؾطؾت ع٢ً اقساضٙ زاض ٜهِ ْكٛم يؿعطا٤ اي
ايكس٣ ا٫ زيٌٝ بٝٸٔ ع٢ً متهٔ َبسعٞ ايساخٌ َٔ ايعطا٤ اي٬ؾت يف 

 اٚز قٓتِٗ*.
يكس بطظت امسا٤ عسٜس٠ بػطت سهٛضٖا بك٠ٛ يف املؿٗس ا٫بساعٞ 
يبًسإ ايؿتات ٜٚهؿٞ إ ْصنط امسا٤ تعترب ا٫ٕ قب١ً يًُبسعني ايؿباب 

يطا٥س٠ َِٓٗ: خععٌ املادسٟ, عسْإ ايكا٥ؼ, أزٜب يف متجٌ ػطبتِٗ ا
نُاٍ ايسٜٔ, ايطاسٌ َكطؿ٢ عبس اهلل, عبس اهلازٟ غعسٕٚ, ٚزٜع 
ايعبٝسٟ ٚايعؿطات َٔ املبسعني ايعطاقٝني, ظًت ْكٛقِٗ ؼاٜح ا٫مل 
ايعطاقٞ َٓسٚؾا بأمل ايػطب١ ٚسطق١ املٓايف. َٚٔ ايؿعطا٤ ايصٜٔ اغػٛا 

َٓص اٚاغط ايػبعٝٓات ست٢ باتت قكٝست٘ يككٝس٠ املٓؿ٢ باَتٝاظ ٚ
ضزٜؿا ٭زب ايؿتات عطقتٗا ٚيٛعتٗا ٚسذِ ا٫غ٢ ايصٟ تعر ب٘ 
ايٓكٛم,  ايؿاعط ايطاسٌ قُس طايب ايبٛغطذٞ بتذطبت٘ املتُٝع٠ 
نع١َ٬ باضظ٠ ٭زب املٓؿ٢ اٚ َا اقطًح ع٢ً تػُٝت٘ "ازب اـاضز", 

ايساخٌ اييت متٝعت ٖٞ اٜها  ٭ْٓا بكطا٤تٓا يتذطب١ ايهتاب١ ا٫بساع١ٝ يف
ٔٵ مبؿانػ١ قس  ِٸ ا٫ؾٛاٙ, يه ٚنُا اغًؿٓا باحملاقط٠ ٚايهِٝ ٚايكٗط ٚن
تهًـ املبسع سٝات٘ ٫ٕ ايهتاب١ ا٫بساع١ٝ غست اَطا نٝاْٝا بايٓػب١ ي٘ 
٫ٚ قٝس عٓٗا, ؾهتب ْكا دػٛضا ٜعر املا ٚسػط٠, اَتسازا هلصٙ 

طب١ اـاضز يٓتبني إ ايتذطبتني ايتذطب١ اييت قس تتكاطع اٚ تًتكٞ َع ػ
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تتُطغإ بصات ا٫مل ٚاملطاض٠ ٚإ ظٗطت بعض ا٫خت٬ؾات اييت قس 
تبسٚ ؾاغع١ اسٝاْا بني ايتذطبتني بػبب ايعطٚف املٛنٛع١ٝ ٚايصات١ٝ 

 يهًتُٝٗا, ٚيٓأخص ػطب١ ايؿاعط
قُس طايب ايبٛغطذٞ َٔ خ٬ٍ زٜٛاْ٘ ) آٖات ٫ تٓتٗٞ ( يٓتبني 

غٛضْا يف َنت ايٓل سذِ املعاْا٠ ٚا٫سػاؽ بايٝتِ  دًٝا َٚٔ خ٬ٍ
ؾذا٤ت ايككٝس٠ بٓا٤ َتها٬َ دصٸضت ٚدٛزٖا ٚؿع١ نتابتٗا َع 
َطدعٝاتٗا ا٭ٚىل, ؾهإ ايٛطٔ سانطا بك٠ٛ يٝشٍٛ ايؿاعط ا٫ؾٝا٤ 
اييت ٜعٝؿٗا نًٗا اىل قٛض َتشطن١ ٚأْػٔ ست٢ اي٬ َتشطى يٝهؿٞ 

ا٫ْعتام َٔ اغاض ايًشع١ ايكاٖط٠  عًٝ٘ يبٛغا عطاقٝا َتشطنا باػاٙ
يتُٓح ايؿاعط ٖسأ٠ ست٢ ٚإ ناْت ١ُٖٝٚ, يٝػرتٜح ق٬ًٝ َٔ يٛعت٘ 
ْٚؿٝذ٘ ٜٚؿعط بسف٤ ايرتاب ايصٟ ظٌ ٜٓادٝ٘ مبطاض٠. ٜكٍٛ ايؿاعط 
يف تكسمي٘ يًسٜٛإ ) اْا ٫ انتب ايككٝس٠ َبتٛض٠, امنا تتؿهٌ قكا٥سٟ 

٪نس ايؿاعط بعسّ ادتعا٤ نُٔ ض١ٜ٩ تتهاٌَ ٚتؿهٌ ايعٌُ(, ٖٚٓا ٜ
اؾ١ًُ ايؿعط١ٜ ؾٝؿٛٙ ايكٛض٠ ايؿعط١ٜ يٝذعًٗا َؿهه١, ضنٝه١ 

 َٚتٓاؾط٠, امنا قٝاغتٗا ٚسس٠ ٚاسس٠ َع٢ٓ َٚب٢ٓ: 
يف ْك٘ ا٫ٍٚ: )عٓس نؿاف ايػطاب( ٜػتٌٗ ايؿاعط َٓادات٘ يًٛطٔ 

 ؾٝكٍٛ:



89 

 

ٖصا ايٛطٔ املٛعٛز/ املُتس/ بني ا٫ٖٚاّ/ َاضا بايصنط٣/ ٜعٝـ ع٢ً 
 قاضع١ ايِٖٛ. 

إْ٘ ايٛطٔ ايِٖٛ يٝٓتؿض بساخً٘ ضناّ املٛادس يٝذسز قٛض٠ ايٛطٔ 
ست٢ ٚإ نإ ضَعا ٫ ٜعسٚ نْٛ٘ تٛظٝؿا غطٜايٝا يٝعٛز ايٛطٔ نؿاؾا 

 َٔ غطاب ٫ٚ ٜٓاٍ ايؿاعط غري ايِٖٛ املٛعٛز.
ايٛطٔ ٜٛقس بٛابات/ ٜهطب بأغٛاض/ سٍٛ ا٫سعإ ....... يػ١ 

ؿهٌ ٚاقع اؿاٍ عٔ ايٛطٔ ٚاغتشاي١ ايٛيٛز غٛزا١ٜٚ ٚقٛض قامت١ ت
َٔ بٛابات َ٪قس٠ ٚقعب١ املٓاٍ يٝعٛز عطام ايؿاعط اغٛاضا ٫ ميهٔ 
ادتٝاظٖا ؾٝطٌ عػط٠ ع٢ً اظسٜات٘ ا٫ٚىل طؿ٬ ًٖٛعا ٜٓط ٖٓا ٖٚٓاى 
ٖٚٛ ٫ ٜعطف َٔ اَطٙ غري سٓٛ ٚزف٤ ايٛطٔ اَتسازا يسف٤ اَ٘, 

ؿػري ٜٚٓتشب ٚسٝسا غاضقا ٜعٌ ايؿاعط َػتًبا, ٜبتًع قطاخ٘ ا
بايؿذٔ. تبني ٖصٙ ايكٛض٠ املأغا١ٜٚ سذِ املطاض٠ اييت نإ ايؿاعط 

 ٜكاغٝٗا.
ٖصا ايٛطٔ املُتس / بني اؿط ايػانب ٚايكشطا٤ املٝت١/ ... ٜػتصنط 
ايؿاعط ٖٓا ٚبػك١ شيو ايؿعاض ايؿهؿاض: ٚطٔ ميتس َٔ احملٝط اهلازض 

ط ايٛطٔ ايعطبٞ بطَت٘ يف املأغا٠ اىل اـًٝر ايجا٥ط, ٖٚٓا ٜؿطى ايؿاع
٫ٚ ٜػتجين ايعطام ايصٟ ٜعٌ ٚسسٙ ْاؾص٠ ايؿاعط املؿطع١ ع٢ً نٌ 
ا٫ستُا٫ت يٝ٪غؼ ي٬تٞ َٔ ا٫ٜاّ ٚا٫سعإ ايكاز١َ, ٚتٛظٝـ 



90 

 

ايؿاعط ٖٓا ايكشطا٤ املٝت١ بسٍ اـًٝر ايجا٥ط ٖٞ ْب٠٤ٛ ايؿاعط سٝح 
زا٤ ٫ سٝا٠ ؾٝٗا امنا ؼٍٛ ايعطام اىل ٚطٔ اط٬ٍ ٚقشطا٤ قاس١ً ٚدط

املٛت ٚسػب ٖٛ ايصٟ ٜعؿعـ ؾٝٗا, ؾٝهطض زا٥ُا مجًت٘ اؾاضس١: 
ٖصا ايٛطٔ ايِٖٛ, سني ؼٍٛ ظٖٛ ايعطام بٓدًٝ٘ ايباغل اىل يٕٛ 
زانٔ َٔ ضَاز ايؿتو ايطٖٝب ٚخطا٥ط ٫ تٛدس إ٫ يف عكٌ ٚٚدسإ 

 ايؿاعط.
عٛى ٚسٝسا ٌٖ ابكطت ايؿذط املتؿادط َبتعسا / نك٥٬س زان١ٓ / تس

 / تؿػس ا٫بٛاب / تطتؿع ا٫غٛاض/ تبسٚ قسَاى املرتبتإ ندؿني ...
ٜػتشهط ايؿاعط طؿٛيت٘ ؾٝعسٚ قٛب ايٛطٔ بكسّ ساؾ١ٝ َرتب١ 
يٝتٛغس تطاب٘ ٜٚتٓػِ ٖٛا٤ٙ, يهٔ ايٛطٔ ٤ٜٛٓ عًُ٘ زٕٚ إ وع٢ َٓ٘ 
بًُػ١ زف٤ ٖٚٛ ؾسٜس ا٫سػاؽ بايٝتِ, ؾٝؿعط با٫ْهػاض سٝح 

ضزٜؿا يًع٬ٍ ٚايعكبإ: عجا عٔ ٚطٔ ٚظ٬ٍ/ ايعكبإ  ٜعٛز ايٛطٔ
 اؿا١ُ٥, اييت ؼّٛ ع٢ً دٝـ املٛت٢ يٝعٛز ايٛطٔ َكرب٠ نبري٠.

َٔ ٜعٝس يكًب ايؿاعط غطٜطت٘ ٜٚبعس اـٛف عٓ٘ ٖٚٛ قابع يف قطاب٘ 
 ايككٞ يهٔ ايٛطٔ ٜبك٢ زا٥ُا َكسض قًل ايؿاعط.

كامت١: ايػاع١ مل ٜو يف ٜػرتغٌ ايؿاعط ايبٛغطذٞ يف ٬ََح ايٛطٔ اي
ٖصٙ ا٫ضض غ٣ٛ/ قُت ٚغهٕٛ/.... نٌ ؾ٤ٞ ؼٍٛ اىل قُت 
قاتٌ, ٫ سٝا٠ ٫ٚ سطن١ ٫ٚ بٗا٤, مل ٜتبل َٔ ايٛطٔ غري ايكُت 
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ٖٚٛ ايصٟ ٜتٛم يًتشٍٛ ايسا٥ِ يهٔ ضٚس٘ ايهػري٠ يف ٖصا ايٛطٔ 
 ايهػٝح, قطخات يًؿاعط متٛت عٓس ٫ٚزتٗا. 

٢ ايػاسٌ َػُٛضا بايػطبا٤ ٚا٫َتع١/ ٚبًؼ تٝ٘ ايكٛاؾٌ/ يتطٌ عً
 تػبكو غّٝٛ مسا٤ سب٢ً .

ايكٛاؾٌ ناعت يف قًب ايكشطا٤ ٜا قسٜكٞ ايؿاعط, ٚقطتو غتعٛز 
ٚاسات دطزا٤ ٚاْت قاط باـٛف ٚتٓٗـ ؿُو ايه٬ب, ؾاْت 
زا٥ُا َػُٛض سس ايبها٤ بايػطبا٤ ٚا٫َه١ٓ, ٖا ٖٛ ايبشط ٜسعٛى اٜٗا 

قو يف ٖس٥ٚ٘ اؿصض ٫ٚ غري ايػؿٔ َآيو ايؿاعط املٓهٛب يتؿطؽ ؾٛ
 يٲعاض ٚاْت ع٢ً ظٗطٖا ق٬ُ نايػطبا٤ املٓهٛبني.

ٜٓؿتح ع٢ً ايهٕٛ/ ٜٓبض بايؿطح ايكاخب/ ٚاهلٍٛ ايكاخب ؾاْؿط 
 قًعو / ٚيتسٕ اؾعض املأٖٛي١ با٭ؾذاض ٚبا٭غطاب...

ايؿاعط زا٥ِ ا٫عاض بني ايؿطح ايكاخب ٚاهلٍٛ ايكاخب ٌٖٚ 
 يؿذط َع ايػطبا٤ ٚاْت تطٌ ٜتُٝا ٚغط ضناَات ا٫سعإ؟ٜتٛاؾر ا

أْؿس اؾعاضى ؾٛم نؿاف/ ٖٞ ا٫ٌَ املسؾٕٛ / ٜسعٛى ايبشط ؾهٔ 
 ٚطٓا/ نٔ خ١ُٝ عؿل غ١ُٝ اس٬ّ...

ست٢ ا٫ٌَ ايػطاب بات َسؾْٛا يف ايٛطٔ, ؾايؿاعط ممهٔ إ ٜهٕٛ 
ضٚس٘ ٚطٓا ٚيهٔ ايٛطٔ ٫ ٜسؽ ايؿعط ٖبا٤ يف تؿاقٌٝ ايؿاعط, ؼّٛ 

يتٓسؽ يف طا٥ط, ٚزٜعا نإ اّ داضسا, ٚيهٔ ايٓباح ٜعٌ ٬ٜسك٘, 
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ٖٚٓا ٜكاضٕ ايؿاعط بني ايٓباح ٚا٫قٛات ايٓؿاظ اييت تعهط ؿع١ 
ايتٛسس َع َُٖٛ٘ ايؿعط١ٜ, يٝبك٢ غاضقا يف اؿًِ ٖٚٛ ًٜعل قسضٙ 

 املرتبل بًشعات شيو ايتٛسس املكسؽ. 
ؾاهلادط٠ هلب / هلب  ٚيعٌ ٖٓاى نطَٚا... ن٬ / امجات قكب /

َعًِ / نػعري/ أيل اـط٠ٛ بعس اـط٠ٛ/ ايًر اَاَو. / ٖصا ايػُط 
 ايػاَض/ نهتاب / ٌٖ ٖصا ايػُط غطاب؟ 

ٜعسز ايؿاعط يف َٛادس سع١ٜٓ اغ١ً٦ ساضق١ قس ٫ هس غري اهلٛا٤ 
َتٓؿػا يهٝل ايطٚح ٖٚٛ ؾاخل قٛب تط١ُْٝ ايٛطٔ مبتٓاقهات 

ٖادط٠, هلب, غعري, أيل, نتاب, غطاب. اي١ُٝ: نطّٚ, نٌ, امجات, 
يٝٓتٗٞ ي٬ ؾ٤ٞ غري ايػطاب بعس ٖصٙ ايطس١ً ا٫غطا١ٝ٥ ٫ٚ ميػو َٔ 

 اًَ٘ ايهاشب غري ايػطاب.
يف ْك٘ ايجاْٞ )ْؿٝس( تتٛاقٌ ُّٖٛ ايؿاعط يف شات ايسا٥ط٠ اؿًع١ْٝٚ 

 املتعب١: 
 تط٣ تأتني نا٭غطاض / امحًٗا ؾتػشكين / متط ع٢ً نًٛعٞ / استُٞ
بايبشط/ ٜؿتح دٓاسٝ٘ يهٌ اس٬ّ ايؿطاض/ تٛضثني َهاَين أمل ايكطار/ 
تباغتني ايطٜح با٭ؾذاض/ ٚا٫سعإ با٭ضٚاح/ ٚايػطبات بايصنط٣ / 

 ٚآَايٞ / بهٌ ؾطا٥ع ايٓهس...
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ٌٖ ٜتٛغِ ايؿاعط زضٚب٘ يٝؿص عٔ ؿعت٘ غاضقا يف ْؿٝسٙ املتعايٞ تاض٠ 
ٖٚٛ ٜطأ اضض ايٛطٔ,  ٚاـاؾت تاض٠ اخط٣؟ يٝذس َٓؿصٙ ايٛسٝس

ايبشط, اٚ ٜطري ظٓاسٝ٘ ٖٚٛ ٖٓا ٜبازٍ ا٫ؾٝا٤ بػريٖا ٜٚعٝس تطتٝبٗا 
سػبُا ٜط٣ يٝكتعس ع٢ً اَٛاز ايبشط, طا٥طا سني ٜتعب ٚوًل بعٝسا, 
بٛقًت٘ تطاب ايٛطٔ ٚنٛع عططٙ ٚاؿبٝب١ تبك٢ غؿٝٓت٘ يًد٬م َٔ 

 اتٕٛ احملاضم اىل ْؿ٠ٛ ا٫ْعتام.
ػذ١ٓٝ يف ايهذٝر/ ٚأنرتٟ زاضا/ اظٜٓٗا بأس٬َٞ غسا اضتس يًُسٕ اي

/ ٚاؾطؾٗا بأغطاضٟ/ ٚاؾطع بابٗا يًطٜح ٚا٫غطاب/ ٚاظضع يف 
 سسٜكتٗا ا٫ظاٖري...

َُٗا تهاثطت ع٢ً ايؿاعط املٛادع, ٜعٌ َتؿبجا با٭ٌَ, ٫ ًٜتؿت 
اسٝاْا ملآغٝ٘ قبٌ إ ٜطٌ ع٢ً ؿعت٘ يٝؿطع يف اـطط ايكازّ, ؾٗٛ 

تٞ زا٥ُا, ٚغسٙ اًَ٘ ٚيٝؼ غ٣ٛ إ ٜكبض بسؾ١ ؾاخل ايٓعط يٰ
ايطٜح يٝصٖب بعٝسا ٜٚهؿٝ٘ إ ٜبك٢ ايٛطٔ سٝعٙ ا٫ب٢ٗ يٝهرتٟ زاضا 
تصٓنطٙ زا٥ُا بسف٤ ايٛطٔ ٜعٜٓٗا بأس٬َ٘ ٜٚؿطؾٗا بأغطاضٙ, اْٗا 
٬َشٙ ا٫خري َٔ عػـ ايٝتِ ٚقٗط ايػٓني, يٝعبكٗا بهٛع اظاٖري 

ٌ ٚا٫سػاؽ بايؿطح ست٢ ٚإ نإ قبٛبت٘, يهٓ٘ ٖٚٛ يف ْؿ٠ٛ ا٫َ
ٚاٖٝا , ٫ ٜتشطض متاَا َٔ غط٠ٛ ايكسض ايًعني ٬َٚسكت٘ يهٌ خطاٙ 
ست٢ ٚإ ناْت قُتا ٚزٕٚ نذٝر, ٖٚٛ طٝب سس ايبها٤ سني 
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ٜسدٸٔ يف سسٜكت٘ ست٢ ايػطبا٤ ٜٚؿتح بابٗا يًطٜح َٓؿص اـ٬م َٔ 
ٜبك٢ ايٛطٔ ضبك١ احملاقط٠ ايكات١ً يتكبح زاضٙ  د١ٓ َط١ٜٛ بايكُت, 

يف نُري ايؿاعط اؾطاق١ زا١ُ٥ ايتٖٛر ٚ ايتٮ٭ ست٢ ٚإ ناْت يف 
خاططٙ ٚنُريٙ ٫ ؽبٛ ابسا, يٝعٌ قاَسا نايؿذط هاٖس ايطٜح 
ٚايعٛاقـ ٚاْٛا٤ احملٛ ٫ٚ ٜتعسعح ست٢ ًٜتكٞ اؿبٝب١ يٝٓسؽ يف 
دػسٖا ٚضٚسٗا يتٗسأ ضٚس٘ , تتهطض يف ْل ايؿاعط َؿطزات: 

 ا٫دٓش١... -ا٫عاقري -ايطري -ايطٜح -املٛز -ايبشط
ٚاظٔ اْ٘ هس غًٛاٙ يف املكا١َٚ ؼسٜا يطع١ْٛ َٔ أؾكسٙ ٚؾٝذت٘ برتاب٘ 

 ٚاًٖ٘.
يف ْك٘ )تٗٛمي١( ٜؿتح ايؿاعط شضاعٝ٘ َؿطع١ يٮٌَ: يٛ اغعستو 
ايطٜح/ يٛ َطت ا٫َٛاز نػ٢ً/ يٛ تجين ايؿطاع/ يٛ سٓت ا٫غطاض ْع 
ايرياع/ اغ١ٝٓ نػ٢ً/ يٛ أغسٍ ايعؿام ادؿاِْٗ/ يٛ عاْكت 
ُٖٚٞ/.... ٜهطض ايؿاعط مجًت٘ ايؿعط١ٜ: يٛ.... مثإ َطات اسػاغا 

: سٝح تطاْٞ / بني ِٖٚ غط٣/ ٚضس١ً ٫ نبريا با٫ْهػاض يٝٓتٗٞ
 تٓتٗٞ بايطدٛع.

 ايطدٛع شيو اؿًِ امل٪دٌ يًًُِٝ ايؿاعط دطاسات٘.
 اَا يف ْك٘ )ايطس١ً( ٜكٍٛ:
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بسأت اعؿاب ايِٖٛ / ٚايططم املٛغ١ً / يف ا٫ٖٛاٍ املٛقٛت١ 
باـطٛات....../ بايباع١ ٚا٫ضز١ٜ / ايكُح ٚا٫غطاض؟ / اتهٕٛ اـامت١ 

 ؟طٛاؾا آخط
اْٗا زٚض٠ َٔ ا٫مل املُض ايصٟ ٫ ٜسع ايؿاعط إ ٜتٓؿؼ ايكعسا٤ 
ٜٚعٝس تطتٝب ْؿػ٘  يٝٓطًل ثا١ْٝ ٚثايج١ زٕٚ إ هس َٚه١ اٌَ يف 
ْٗا١ٜ املؿٛاض, ؾايططٜل قؿٛؾ١ باملداطط ٚاملػاَط٠ غري قػٛب١ ايٓتا٥ر 
ٚعًٝ٘ ضنٛب ا٫ٖٛاٍ ٚيهٔ غطٛات َٛقٛت١ ٫ٕ اؿصض َطًٛب 

ٞٸ بساخً٘ تًو ٜٚػتعني بص نطٜات٘ املدتع١ْ يريٓطب ايصات املٓٗاض٠ ؾٝشٝ
ا٫ٜاّ اـٛايٞ َٔ قٛض سٝات١ٝ ٜؿتكسٖا ا٫ٕ, تًو يعُطٟ ق١ٓ سكٝك١ٝ 
ٜكاغٝٗا ازبا٤ املٓايف ِٖٚ هًٕٗٛ أٟ غبب هلصا اـطاب ايصٟ ٜكٓطع 
اٚقاهلِ ٫ٚ َٔ غبٌٝ ي٬ْعتام اٚ ملػ١ سٓإ ِٖٚ بأَؼ اؿاد١ 

ؿٝا٠ ٚعساي١ ايٛدٛز ا٫ْػاْٞ يهٔ ٖصا ا٫َط ٜبسٚ يٝؿعطٚا بسف٤ ا
 عكٞ ايتشكٝل:

أتهٕٛ خطا٥ب تطع٢ ا٫غرب٠ / ٚا٫عؿاب ايٝابػ١؟ / بُٝٓا ا٫عُس٠ 
 اهلط١َ/ ٚايبٛابات املؿتٛس١ يًكٝـ ٚيٮٖٚاّ/ ايطاس١ً/ .

ٜعاٚز ايؿاعط ايهط٠ زٕٚ إ ٜؿعط باملًٌ, ؾٗٞ قه١ٝ َكسغ١ ٚضس١ً 
ايٛثٛم َٔ ايٓٗا١ٜ, ٚيهٔ ا١ٜ ْٗا١ٜ ٚاٟ َكري غٝعٜؿ١ٝ بإقطاض ؾسٜس 

ٜٓتعطٙ يٝعٌ اـطاب مس١ ٜػتٛطٔ ايصانط٠ ظؿاف زا٥ِ؟ ٚست٢ 
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ا٫عُس٠ َ٪ٍٚ ايؿاعط يتكٝ٘ عػـ ايٛقت, باتت خطب١ ٚآ١ًٜ اىل 
ا٫ْٗٝاض, يتبك٢ ا٫بٛاب زا٥ُا َؿطع١ يًكٝـ ٚا٫ٖٚاّ ايطاس١ً ٚيهٓ٘ 

 ٜعٌ َتؿبجا بهٌ ؾ٤ٞ.
٫ غٛاٙ ٬َش ايؿاعط يف اهلطٚب َٔ قػ٠ٛ ايًشع١ ايِٖٛ ثِ ايِٖٛ ٚ

اىل ؾها٤ أضسب ٚممًه١ َٔ اؿًِ ٜعٚقٗا نُا ٜؿا٤, يٝعٌ ؼت ٚطأ٠ 
ا٫سػاؽ باؾٌُٝ يف زاخً٘ ضغِ قبح َا ٜػٛضٙ َٔ ؾهاع١ ٚبؿاع١ 

 ٚامل زا٥ِ.
بسأت اعؿاب ايِٖٛ/ ٚاْساح غطاب/ نٓت ع٢ً آخط ؾت٘ / طاؾ١ٝ / 

 ب أططاف ايٝأؽ. ٚايكاؾ١ً اهلًه٢ / تتذاش
ايه٬ّ َا عاز َتٓؿػا يًؿاعط ٚايكُت زٜسْ٘ يف ايتعاٜـ َع َا وٝط 
ب٘. دسب ا٫ضض ٜسى نٝاْ٘ بآباضٖا ايٓهب١ بعس إ ناْت اضض 
ايعطا٤ ٚاـكب, اْٗا اضض ايػٛاز, ايٛؾا٥ر تتذصض يف اعُام ايؿاعط 
أنجط ؾأنجط ٚايٛطٔ ٜتشٍٛ اىل اٌَ ظ٥بكٞ املًُؼ نًُا اَػو 

ٝب٘, اْعيل َٔ بني ٜسٜ٘ ٚمل هس غري اـٛا٤. اْٗا ق١ٓ ِٖٚ قاتٌ بت٬ب
ٖٚٛ يف َٓؿاٙ ٜػتػٝح مبا تٝػط ي٘ ٚيهٔ زٕٚ اٌَ يتكؿع٘ ضٜح 

 ا٫ؾذاض ايكؿطا٤.
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ايهطّ ع٢ً ايطري/ ايطري ع٢ً ايهطّ/ ايٓشٌ ٜجطثط, ادٓش١ تُٗٞ/ ايٌُٓ 
أؾكط/ املٓتعِ خٝٛطا غٛزا٤ / ايكطط املتؿُػ١ / ٜٓابٝع مخٛض/ عػٌ 

 اعطاؽ قا١ُ٥ قاعس٠ / اؾطط١ سطٜط/ اطؿاٍ َبٗٛضٕٚ/ ْريإ عصب١.
تًو ٖٞ ايػٛزا١ٜٚ ايكامت١ بعٝٓٗا, بتٓاقهاتٗا, ٚنًُا ؾتح َػطبا هلصا 
اؿكاض, زاُٖت٘ املداٚف ثا١ْٝ, يتعٛز كًٛقات ا٫ضض َكسض ؾػب 
ٚخٛف ٚتٛدؼ/ ايٌُٓ ٜجطثط ... يٝعٛز خٝٛطا غٛزا٤ ٚايكطط ٜٓابٝع 

ْٚريإ ايٛطٔ تًو ايعصب١ ٜػتشهطٖا ايؿاعط يف ٚدساْ٘ يٝعٝس مخٛض, 
مٓل١ ا٫ٌٖ سٛهلا ؾٗٞ زا٥ُا عصب١ قبٌ إ تًػع٘ بٖٛٝذٗا اي٬ؾح, ٖٚٛ 
وػس سيت ايٛضم ايصٟ نِ مت٢ٓ إ ٜكاسب٘ ُٖػ٘, يٝهطنط َع٘ 

 َجًُا ا٫طؿاٍ يف ايل بط٤ٟ.
ؿطؾات ايػطبا٤ ٜكُٕٝٛ ٖٓا / ايؿُع املٓتعط ع٢ً قًُ٘/ ٚن٣ٛ اي

املؿطع١/ ا٫ؾذاض/ املتٓاثط٠ / ٖٓا ٖٚٓاى.../ ا٫تطب١/ ا٫عؿاب بسأت 
 اعؿاب ايِٖٛ.

تط٣ َٔ ٜكِٝ يف ٚطٔ اـطاب غري ايػطبا٤ ٚاملٓشٛغني؟ ؾًكس ٚقٌ 
ايؿاعط اىل ْٗا١ٜ ايكٍٛ ٫ٕ ايٛطٔ سني ٜعٛز خطابا ؼٌ ايعاقؿ١ 

ع ٖٓا يتصٖب بهٌ ؾ٤ٞ مبا تبك٢ هلصا ايٛطٔ املٓهٛب, خطاب ٜتٛظ
ٖٚٓاى يتػطٞ ا٫تطب١ مجاٍ ا٫َه١ٓ ٜٚبسأ ايِٖٛ زٚضت٘ ثا١ْٝ, زا٥ُا 
ٜعٛز ايؿاعط هلصٙ املؿطز٠ بعس إ وًٓل بعٝسا عٔ تؿاقٌٝ اـطاب يِٖٝٛ 
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ْؿػ٘ إ َا سٌ بٛطٓ٘ َٔ قٛ نإ فطز ِٖٚ ٚيهٔ َا إ ٜكشٛ َٔ 
غؿٛت٘ ست٢ هس ْؿػ٘ َطُٛضا ؼت أْكاض اـطاب ايصٟ ٜتٛظع يف 

 ا٤ ايٛطٔ زٕٚ تؿطٜل بني ا٫َه١ٓ ؾٝكشٛا ع٢ً اؿكٝك١ املطٸ٠.اضد
إ ايؿاعط بطسًت٘ اٱغطا١ٝ٥ ٖصٙ ٜعاجل ؿعات ا٫غط اهلاضب باٱَػاى 
بكطٜط ايطٜح يه٬ٝ ٜعٛز ُٖٚا, ؾٝعبٸأ ض٥تٝ٘ بطا٥ش١ ايٛطٔ ٚعبل تطاب٘. 
تًو يعُطٟ اؾس ؿعات ايتعًل بايِٖٛ, يٝػسٚ يف كًٝت٘ سكٝك١ 

غٛاٖا قض ٖطا٤. ايٛطٔ ايكابع ؼت دًس ايؿاعط  ٚسػب, َٚا
ٜتشػػ٘ ؿع١ بًشع١ بٗادؼ اـٛف عًٝ٘ تاض٠ ٚضغب١ ايتٛسس َع٘ 
تاض٠ اخط٣, ست٢ ٚإ ابتعست ظ٬ٍ اؾؿاف عٓ٘, ٫ٚ بأؽ يف إ 
ٜٓطٌ ع٢ً ضَا١ْ اؿًِ يف ؿع١ ضا٥ك١ ٚيهٔ بتٛدؼ ؾسٜس اؿصض َٔ 

 املؿاد٧.
ٚاسات زان١ٓ ٚظ٬ٍ/ أخؿاف  اغطاب قطا تتؿادط يف أبس َٝت/

ْٝام َرتٚن١/ زَع اخهط/ أغطاض شاب١ً/ بٛابات عاض/ أغطاب 
 َػُٛضٕٚ/ غؿٔ عابط٠ / ٜبتػِ غًٌٝ ا٫س٬ّ ايطث١.

ٜعٌ ايؿعط ٜعسز َٓاؾص اـ٬م بكًل ؾسٜس ٚبعؿل طإؽ عًٓ٘ ٜتًُؼ 
داز٠ ايكٛاب يتٛم ايًكا٤, ؾٝٛظـ يف ْكٛق٘ تعابري تتكاطع سٝٓا 

سٝاْا اخط٣ يٝذُعٗا يف بٛتك١ ٚاسس٠ بهٌ َتٓاقهاتٗا: ْٝام ٚتتٓاؾط ا
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 -أْسا٤ غؿٔ عابط٠ -بٛابات عاض -اغطاض شاب١ً -زَع اخهط -َرتٚن١
 ضر َؿٓٛم..... -عٓكا٤ قٓط١

ؾهٝـ هُع ايؿاعط ٖصٙ ا٫ؾٝا٤ املتٓاؾط٠ يٝهعٗا اَاَ٘ زٕٚ إ ميٝع 
ضاعٝ٘ قٛب بني ايٓاؾط ٚبني ايكطٜب اىل ايكًب, ٚب٘ تٛم يٝؿتح ش

 ايٛطٔ ايبعٝس بؿطح طؿٛيٞ ٚا٫سػاؽ بايؿٛم ميعٸق٘:
اْت ايهٝـ ايباسح عٔ خ١ُٝ/ اْت قط٣ يًكشطا٤ اؾا٥ع١/ ْرياْو 

 اٖٛاٍ ايٓؿؼ...
 ٚيهٔ بعتاب زاَع ٚامل ممض ٚسػط٠ قات١ً: 

 د٬غو َٛت٢ ايعؿل/ غعسى َتعب/ قسَاى ضقام قس٨ ...
١ْ ٚايًّٛ ايهػري ٚا٫سػاؽ ٚبعس ٖصا ايعتاب اي٬ٖب ٚاملٛاد١ٗ اؿٓٛ

بعُل املٛز٠, ٜطٓطب ايؿاعط يػت٘ ي٬٦ ٜعٌ ايٛطٔ غانبا عًٝ٘ ٚتعٌ 
 ايٛؾٝذ١ زٕٚ اْؿكاّ ىاطب٘ عٓٛ ؾذٞ:

 أضح عٝٓٝو / تٗسٸز بايٓذ٣ٛ/ أٚقس باضق١ ا٫ٌَ...
يف ْك٘ ا٫خري )طٝٛض( ٫ ٜهاز ٜطسٌ ايؿاعط بعٝسا عٔ شات ا٭غ٢ 

ٟ نِ داٍ يف اـٝاٍ يريتٸب ي٘ َهاْا ٚا٫سػاؽ عادت٘ يًٛطٔ ايص
وتُٝ٘ َٔ قػ٠ٛ ايػطب١, يهٓ٘ ٜعٌ ٜسٚض مبٛادسٙ ايكاضخ١ ٫ٚ َٔ 
فٝب, ؾٝتسضز بسيع طؿٛيٞ ٚاسابٌٝ خازع١ نأْ٘ قيب ٜبشح عُٔ 
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ميس ي٘ ٜس ايعٕٛ يٝٓتؿً٘ َٔ ضنٛز ايًشع١ اىل ؾها٤ أضسب ٚمبطح 
 اؾ٧. بط٤ٟ نأٟ طؿٌ يف ايهٕٛ ٜبشح عٔ ٬َش ٚسٓٛ ٚقسض ز

عٓس غطٚب ا٫س٬ّ ايهسض٠ / ػًؼ يف زاضى/ َٓؿطزا بايصنط٣/ 
 غعـ نٌٝ ٜتٗاَؼ/ نؿٝٛر تٓكت يٓٛاح مياّ...

ٖٓا ٜػتشهط ايؿاعط نجريا َٔ ٬ََح َسٜٓت٘ ايبكط٠, بٓدًٝٗا َٚا٥ٗا 
ٚؾٝٛخٗا ٚمحاَٗا ٚابطادٗا َٚكاٖٝٗا ٚؾٛاضعٗا ٚغاساتٗا ٚسٖٓٛا 

ت امنا ٜطٜس ؾكط إ ٜتٓا٢َ ا٫ٌَ ٚيف ٖصا ايهِ اهلا٥ٌ َٔ ايصنطٜا
ٔٸ اـٛف ٬ٜسك٘ ٜٚٓتؿض  بساخً٘ ٜٚػتٛطٔ ا٫ْتؿا٤ يف قسضٙ, يه
بساخً٘ زا٥ُا ضعب فٍٗٛ يٝعٜح شيو ا٫سػاؽ اؾٌُٝ َ٪اْػ٘ 

 ايٛسٝس يف ٖصا ايطكؼ املٛسـ:
اْت غطٜب/ طاضزى عٛا٤ ش٥اب دا٥ع١/ ؾٓؿطت دٓاسٝو/ ٚطاضزت 

ضز٠ /غؿٔ دام١/ أْٗهٗا اعكاض/ ا٫ؾام/ َٓهؿ٦ا تكهٞ اٚقايو با
 َطت يف اس٬ّ ايػطبا٤ تؿٝٸعٗا/ اسؿاز ْٛاضؽ... 

ٜتٛنأ ايؿاعط ع٢ً اس٬َ٘, ظازٙ ٚدع ايػطب١ ُٖٚ٘ ايسا٥ِ, قٛض٠ 
 ايٛطٔ ايها٥ع بني ظٚاٜا ايطٚح ٚضناَات اـطاب: 

َٔ ٜططم ْاؾص٠ ا٫س٬ّ/ ايهسض٠/ اقٛات ايسٜه١/ تعًٔ/ عٔ تٝ٘ ْٗاض 
 آخط...
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 –ٚببػاط١ ٜٓٗٞ ايؿعط زٚضت٘ ايسا١َٝ زٕٚ إ ٜٓاٍ عؿب١ اؿٝا٠ ٖهصا 
َتُج٬ بعصابات َٛاطٓ٘ دًذاَـ ايصٟ قاتٌ ست٢ ايطٜح زٕٚ  –ا٫ٌَ 

إ ٜٓاٍ َا أؾ٢ٓ ضزسا َٔ عُطٙ عجا عٔ اٌَ اؿٝا٠ اـايس٠, ًٜتكٞ 
ايعطاقٕٝٛ مجٝعا يف شات اهلِ ْٚؿؼ املعاْا٠, َهابساتِٗ ٫ سسٚز هلا 

عغت مشؼ اؿهاض٠ ع٢ً ٖصا ايٛطٔ املعطا٤ ست٢ َٜٛٓا ٖصا َٓص إ ب
 ٚيعًٗا متتس اىل َا ؾا٤ اهلل.

إ ضسٌٝ ايؿاعط املؿاد٧ ايصٟ َجٸٌ يهٌ َطٜسٜ٘, ؾادع١ سكٝك١ٝ سني 
اَتست ي٘ ٜس ايػسض ٚا٫دطاّ ٚاغتاي٘ قت١ً قرتؾٕٛ ٚظ٬َٕٝٛ د١ًٗ, اْ٘ 

ايؿعطٟ  ؾعٌ دبإ ٚخػٝؼ اضازٚا َٔ خ٬ي٘ اغهات ٖصا ايكٛت
املتُٝع ٚايكا١َ ا٫بساع١ٝ اييت تطنت اضثا ؾعطٜا نإ باٱَهإ إ تطؾس 

 املؿٗس ايؿعطٟ ايعطاقٞ  ٚايعطبٞ اؿسٜح بايػين ٚاؾسٜس.
نإ ايؿاعط ايطاسٌ قُس طايب ايبٛغطذٞ قًبا ٚمل ىهع 
يتٗسٜسات ايكت١ً, ؾٛاقٌ   ؼسٜ٘ ٱلاظ َؿطٚع٘ ايؿعطٟ ايصٟ ْصض 

ست٢ اؼؿٓا مٔ اي٬ٖؿني يًٛيٛز اىل ممًهت٘ ايؿعط١ٜ سٝات٘ َٔ ادً٘ 
بػٓاٖا ٚتؿطزٖا, ٚنِ آملٓا مٔ ايكشب احملبني هلصٙ املٖٛب١ ايؿص٠ إ 
ىػط املؿٗس ايؿعطٟ ايعطبٞ عَُٛا ٚايعطاقٞ ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس, 
ٖهصا قٛت َعطا٤ متٝع عٔ ايطأٖ يف ايهتاب١ ايؿعط١ٜ ٚخًل ي٘ نٝاْا 
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٫ ٜكرتب عٔ ايتذاضب ا٫خط٣ َٔ سٝح ايتأثط  َػتك٬ َٚتُٝعا ٜهاز
 ٚايتكًٝس ٚايتٓاقات ايؿعط١ٜ اييت نجريا َا تكسَٓا سني قطا٤تٓا هلا. 

إ قُس طايب ايبٛغطذٞ قٛت ؾعطٟ قازح, نِ ؾعطت بايهِٝ 
ٚاْا اقطأ ْكٛق٘, ؾتصنطت َآغٞ بسض ؾانط ايػٝاب َٚعاْات٘ َع 

شا َا قاضْا بني ا٫ثٓني, املطض ٚعؿك٘ ايكٛيف يٛطٓ٘ ايعطام, غُٝا ا
ؾٓذس ايهجري َٔ ايكٛض ايؿعط١ٜ تٛسسُٖا َعا َٔ ٚقـ ايٓدٌٝ, اىل 
ٚقـ ايطبٝع١ ٚنجريا َا تهٕٛ تًو ايكٛض ايؿعط١ٜ يكٝك١ مبسٜٓتُٗا 
ايبكط٠, ثػط ايعطاقٔ املس١ٜٓ اييت البت ايؿعطا٤ ٚاملؿهطٜٔ ٚايعباقط٠ يف 

 ب ٚا٫ػاٖات. نٌ َٓاسٞ ا٫بساع ا٫ْػاْٞ املتعسز املؿاض
ٜٓبػٞ إ ْعٝس شنط٣ ايؿٗٝس قُس طايب ايبٛغطذٞ زا٥ُا, يٝعٝـ يف 
قًٛبٓا ٜٚػتٛطٔ نُا٥طْا, ؾاعطا ٚاْػاْا َٚٓان٬ ٚؾٗٝسا, ٚبٗصا 
ايٛؾا٤ ايصٟ ٫ هب إ ٜؿرت ابسا, ْهٕٛ قس غآُٖا بإسٝا٤ شنطاٙ 
 ايعطط٠, ٚٚدٗٓا يط١ُ يًكت١ً ا٫ٚغاز سني اضازٚا إ ٜػهتٛا ٖصا

 ايكٛت اـري ٚيهِٓٗ خػ٦ٛا يف ؾعًتِٗ ٚمل ٜؿًشٛا يف شيو.
ٚيٓكـ مجٝعا ازبا٤ َٚجكؿني ٚقطا٤ اٚؾٝا٤ يف ايعطام اٚ اؾعا٥ط اٚ ع٢ً 
اَتساز ايٛطٔ ايعطبٞ اؾطٜح, ٚقؿ١ اد٬ٍ ٚتهطِٜ يطٚس٘ ايطاٖط٠ 
ٚزَ٘ ايعنٞ, ٚيٝدػأ نٌ َٔ ؾاضى يف ايؿع١ً ايس١٦ْٝ ٚاـًٛز يو ٜا 

 اعط ايجط ٚا٫ْػإ ايطٝب ٚايٓازض ايٛؾا٤...ابا ضاؾس ايؿ
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 بلم٘س حو٘ذ حسي

 شبػشة ٗحرتق الٌب٘ز ػلٔ شفتِ٘ب
 

ايػ٪اٍ ايصٟ َا اْؿو ايٓكاز ٚاملٗتُٕٛ يف ايؿإٔ ايجكايف عَُٛا 
ٚاٱبساعٞ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم هسٕٚ غُٛنا يف سػُ٘, ٖٛ ٌٖ 

 ميهٓٓا ػٓٝؼ اٱبساع إىل إبساع شنٛضٟ ٚآخط أْجٟٛ؟
ٖصٙ ايج١ُٝ املًتبػ١ ٜهٕٛ اؾُٝع أَاّ إؾهاي١ٝ َٔ ْٛع خام, يف 

ٜتساخٌ ؾٝٗا ايتشًٌٝ ايٓكسٟ بط٩ٜا املبسع, ٫ٚ ْٓػ٢ َٛقـ ايكاض٨ 
ايؿطٔ ٚاملتابع اؾاز بٗصا ايؿإٔ نْٛ٘ َٔ َهْٛات ايٓل, ٚايتعاّ 
املبسع ٚعصض ؾسٜس ٭ْ٘ ٜهتب يكاض٨ ْسٟ ميهٔ إٔ وٌٝ ايٓل إىل 

ٔ, ع٢ً املبسع إٔ ٜهٕٛ يف غا١ٜ اؿصض ٚايؿط١ٓ ؾطى, بتٛظٝـ َساٖ
 َع ْك٘. 

ؾٌٗ ٖٓاى ؾاضم بني املٓتر ايصنٛضٟ عٔ قٓٛٙ ا٭ْجٟٛ؟ ؽتًـ اٯضا٤ 
سٍٛ ٖصا املٛنٛع, ؾُِٓٗ َٔ هس ايؿاضم نبريا ٜٚٓبػٞ ٚنع سسٚز 



104 

 

بني ٖصا ٚشاى, إْكاؾا يًٓل, َِٚٓٗ َٔ هس إٔ ٖٓاى تساخ٬ ٜهاز 
ؽ بني ا٫ثٓني, ٚطا٥ؿ١ أخط٣ هلا َٛقـ ٜهٕٛ ٬َٖٝا ٚغري قػٛ

قاٜس, َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَط ٖصا اٱبساع ايعكٞ ع٢ً ايتؿهٝو, ٜبك٢ 
املتابع هس أسٝاْا قعٛب١ يف اٱساي١, ٚمٔ َع نٌ اٯضا٤ اـا٥ه١ يف 
ٖصٙ ا٫ؾهاي١ٝ, إش لس إٔ ٫ ؾطم بني دٓػٞ ا٫بساع أ٫ٚ, ٚثاْٝا ٫ 

٢ ايٓل بهٌ أدٓاغ٘ اٱبساع١ٝ يُٝٓش٘ بس َٔ طػٝإ ايَٓؿؼ ا٭ْجٟٛ عً
أضها خاقا ٚعبكا قس وٌٝ ؿع١ ايكطا٠٤ أنجط َتع١ ٚاْؿسازا يًٓل. 
ْٚؿؼ ايؿ٤ٞ ٜكاٍ يٲبساع ايصنٛضٟ, يٝعٌ اٱبساع اؿكٝكٞ فطزا 
َٔ ايتذٓٝؼ يف غايب اؿاٍ, يتبك٢ ايًُػات اييت ٫ بس َٓٗا ٚاييت 

َعطٚف ٚدا٥ع ٱغٓا٤  تعٗط بؿهٌ غري قكسٟ يف ايٓل, ٖٚصا أَط
ؿع١ ايهتاب١ إشا َا أضزْا يًٓل إٔ ٜهٕٛ قازقا ٚمبٛاقؿات لاح 

 ٚزمي١َٛ ايعٌُ.
ؾهِ َٔ ا٫بساعات ٚبهٌ ا٭دٓاؽ ْطاٖا بًػ١ شنٛض١ٜ َٔ ناتب١ 
َبسع١ ٚايعهؼ قشٝح. عٝح ٜكعب متٝٝعٖا, يك٠ٛ ايتؿابو يف 

زٚمنا ؾطم بني  ايعٌُ, ٭ْٗا ٫ٚز٠ يكازّ ٜ٪ثح ؾها٤ ايكطا٠٤ باؾسٜس
 دٓؼ َبسع٘. 

تبك٢ ايهتاب١ أْج١ٜٛ ناْت أّ شنٛض١ٜ, ٖٞ ؾشٓات َٔ ايعطا٤ 
ا٫ْػاْٞ يتشكٝل َتع١ ايكطا٠٤ بػط٠ٛ ابساع١ٝ متٓح ايكاض٨ ؿعات َٔ 



105 

 

ايٓؿ٠ٛ ٚتتٛسس يسٜ٘ ٚسس٠ ايعٌُ, يٝبك٢ املعٝاض ا٭غاؽ دٛز٠ ايٓل 
ٛ اهلسف ا٭مس٢ ٭ٟ يتتشكل ا٭يؿ١ املطًٛب١ بني املبسع ٚقاض٥٘, ٖٚصا ٖ

 َبسع.
سني تٓشاظ ايهاتب١ يًطدٌ بككس١ٜ هلا َسي٫ٛتٗا يتهطؽ كانات 
ايهتاب١ ايعػري٠ ٚاملؿش١ْٛ بايٛدس ٚايعصابات بًشعات متطز ع٢ً 
ايصات ايهاتب١ يتتدًل ٚيٛ ؿني ٚبكسم َتٓاٙ َٔ شيو اؿػٞ اجملطز 

غب زٕٚ إٔ ٚغري املٛد٘, يتشكٝل َتع١ ايتٛاقٌ ع٢ً ايبٝاض َع َٔ تط
تؿٞ بٓٛاٜاٖا عجا عُٔ ؼب يتكتٓل ؿعات ؾطح َٚػاَط٠ ٚبٗا٤, 
ٚتؿعط بأْٛثتٗا اؿكٝك١ٝ ٚقس َست خٝٛط ا٭يؿ١ غري املط١ٝ٥ ٚمبٛقـ 
ضاؾض يًُسدٔ ٚؾذاع يتتذاٚظ ايهٛابح اجملتُع١ٝ ايطث١, يتعًٔ 
ٚبتذاغط عٔ نْٝٓٛتٗا ا٫ْػا١ْٝ غري املٗاز١ْ يتدطز عٔ املأيٛف ايؿاش 

٭ْاْٞ, ٖصا ايؿعٌ املػاَط ٖٛ عس شات٘ ْهاٍ َكسؽ, ٜػتشل ٚا
ايٛقٛف َع٘ ٚزعُ٘ بهٌ ممهٔ يتًُؼ ططٜل ا٫ْعتام َٔ تابٖٛات 

 َتدًؿ١ ٚباي١ٝ.
ٖصا ايٛنع ايباٖط ٜطؿٛ بك٠ٛ ٚسهٛض آغط ٚزٕٚ عٓا٤ ايهؿـ, يف 
ْكٛم املبسع١ ايؿاعط٠ ايب١ٝٗ بًكٝؼ محٝس سػٔ يف نٌ أعُاهلا 

, ٚؼسٜسا يف زٜٛاْٗا ا٭خري املٛغّٛ )أمجٌ املدًٛقات ايؿعط١ٜ اؾط١٦ٜ
 عٔ زاض َٝعٚبٛتاَٝا يف بػساز. 5585ضدٌ( ايكازض عاّ 
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عٓٛإ ايسٜٛإ ٜؿٞ بامٝاظ ٫ ٜطاي٘ ايؿو, بإٔ ايؿاعط٠ املبسع١ 
بًكٝؼ سػٔ يعًٗا ٚدست َٔ ؼب نانتؿاف يف أقاِْٝ ٫ تطاهلا إ٫ 

ٗا ٖصا, َطآ٠ يهٌ ضداٍ ٖٞ, بطس١ً عح ؾاق١, يتذعٌ َٔ ؾاضغ
ايهٕٛ, بايطغِ َٔ نٌ اؿٝجٝات اييت متٝع بني ٖصا ايطدٌ ٚشاى, يهٓٗا 
ٚبَٓؿؼ قٛيف تتعاٌَ َع اؾُٝع ع٢ً أْٗا كًٛقات ْس١ٜ, مج١ًٝ, 

 ػطزٖا َٔ نٌ ْٛاظع ايػ٤ٛ, يرتؾعٗا ملكاف ايكسٜػني.
ا ٚسسٖا تٓازٟ ؾاضغٗا ٚشضاعاٖا ممسٚزتإ باػاٙ اجملٍٗٛ يٓا, ٚاملط٥ٞ هل

 ٚقٛتٗا ا٭ثري ميٮ ا٭ؾل:
ٞٵ يٛسستٞ إٔ اتبعٝين  تَٛ

 ضدٌ َٔ عػٌ أْت
 نٝـ يٞ ٚأْا ايٓش١ً

 (1ايتٛقـ عٔ ايسٚضإ َٔ سٛيو )م 
ست٢ ٖٚٞ بٗصٙ املٛادس ايػاَط٠ يًعجٛض ع٢ً ؾاضغٗا, سبٝبٗا ايعػًٞ 
ٖصا, تبك٢ ٖٞ َكسض ايعطا٤ ٚايتٛايس, ٭ْٗا ٖٞ ايٓش١ً, ؾُٔ ٜٓتر 

تط٣؟ يٝعٛز سبٝبٗا ٖٛ ٚيٝسٖا, ايصٟ ؾٓهًت٘ مبعطؾتٗا َٚجًُا  ايعػٌ ٜا
تبػٞ ٖٞ, َػٝح دسٜس ٜتؿهٌ َٔ بصضتٗا ٚبساخًٗا يٝٛيس, سًٛا, 

 ٚزٜعا, عػًٞ املصام ٚايؿعٌ:
 ت٧َٛ يؿؿيت بكب١ً
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 ضدٌ َٔ عػٌ أْت
 نٝـ يٞ, ٚأْا اؿامل١ ظٓاسني

 ايتٛقـ عٔ ايطسٌٝ
 (1إىل سٝح تعقعم ايعكاؾري )م 

كطع ايؿعطٟ اٱٜطٚتٝهٞ, وطى ؾٗٛا١ْٝ ايكاض٨ ٫ بٓعٚع٘ ٖصا امل
اؿػٞ ايؿر, ٚبػطٛت٘ ايصنٛض١ٜ بٓعع١ ا٫ؾرتاؽ ايبُٗٝٞ, بٌ مبٓاغا٠ 
ضٚس٘ ايعطؿ٢ يًشٓٛ ا٭ْجٟٛ ايؿاتٔ, بٛدس زاَع ٚؾؿٝـ, ٖٚٞ 
تٓاغٝ٘ َجًُا ترتمن ؾسٚا يطنٝعٗا ايٛزٜع, ٬َنا ًَؿعا بايبٝاض, وطم 

ٝايف يًٛقٍٛ ايٝٗا يف سطن١ زا٥ب١ َٔ ايبشح عٔ املػاؾات ٜٚعسٚ ايؿ
َآي٘ ايًصٜص, َط٠ ٜػٛض يف أتٕٛ املُهٔ, َٚط٠ تربز دصٚت٘, يتبك٢ 
َٛاقٝت ايهؿـ ؾاخك١ يف ٚدٛزٖا نً٘ ٖٚٛ بصات اؾٕٓٛ 
ي٬َػاى بت٬بٝب املع٢ٓ يتًو ايرتاِْٝ ايكسغ١ٝ يف قطاب اؿب اٱهلٞ, 

دعًت َٓ٘ سًٛ املصام  ضدٌ َٔ عػٌ ميٓٸٞ ايٓؿؼ إٔ ًٜتكٞ مبٔ
 ٚؾٗٞ ايٛدٛز ٚعهٛض غين ٚطاؾح باملعاْٞ ايبًٝػ١.

 ٫َٟٛ ا٭َري
 سكاْٞ ايعطبٞ ا٭قٌٝ

 (9َا ايصٟ أٚدعو ٚأضخ٢ قسَٝو ايطؾٝكتني؟ )م 
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إْٗا اْتكا٫ت ٭ْج٢ َتعسز٠ اؿا٫ت ٚاؿهٛض ايعبل, ٖٞ يف ساي١ 
أساهلا إىل  اْهػاض ٖٚٞ ترتقب اط٬ي١ سبٝبٗا ٖٚٛ بٗصا ايتٛدع ايصٟ

اَطأ٠ نػري٠ ٚقبط١ ٚسبٝبٗا شيو اؾٛاز اؾاَح نُا عطؾت٘, ٜتشٍٛ 
اىل ٚنع نػٝح غري قازض ع٢ً محًٗا نايربام ٭قكاع أخط٣ أنجط 
بٗا٤ ٚغبط١ ٖٚٞ ؼًِ بؿاضؽ ًًُِٜ ٖٛادػٗا يف ؿع١ تٛسس يٝطًٞ 
دػسٖا املٓكٛع بايطغبات, ؾٝا هلا َٔ خػاض٠ َٛدع١ يتربز دص٠ٚ 

ٓسٖا بعس إٔ تٛاؾذت َع٘ يٝعٛزا دػسا ٚاسسا َْٚؿػا ْسٜا ايطغب١ ع
ٚتٓٗسات ٫ ٜػُعٗا غٛاُٖا, عاؾكني بتٛاؾر سبٝب ْٚكا٤ غطٜط٠, 

 أيٝػت تًو أمجٌ َا ٜهٕٛ عًٝ٘ عؿل ٥٬َه١ ايطمح١؟
 ٚأٖطب يًٓبٝص ا٭محط املػؿٛح ٚاملصبٛح َٔ ٚدعٞ

 ٚتٗطب َٔ ظٚاٜا َٜٛو اـايٞ
 (85يتكتٌ ضغب١ اؾػس م )

صا ايٛدس ا٭ْجٟٛ تػطم ايؿاعط٠ يف ْؿ٠ٛ ايطغبات يتداطب نٌ بٗ
ايطداٍ ايباسجني عٔ ًَصات اؾػس, ٚيهٔ أٟ دػس ٖصا, ٖٚٛ 
املأغٛض ؿبٝبٗا زٕٚ غٛاٙ, يهٓٗا تطثٞ نٌ ايطداٍ اهلا٥ُني يف 
َؿاظات اؿًِ ِٖٚ بٗصا ايًؿح ايصنٛضٟ, يتػكٞ عطاؾ٢ ايٛخعات, 

ٝصٖا املػؿٛح َٔ زَٗا. ؾأ١ٜ َٓاز١َ اؿاملني بٓؿ٠ٛ اي٬ ممهٔ َٔ ْب
ٖصٙ اييت غتُٓشٗا ؿبٝبٗا ٚنإٔ ضداٍ ايتٝ٘ نًِٗ قس ػُعٛا يف 
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سعطتٗا ٚايتٓػو يف قطابٗا, يتهٕٛ ٖٞ ايػاق١ٝ يٓبٝصٖا ايصٟ ورتم 
 ع٢ً ؾؿتٝٗا هلصا اؾُع ايصنٛضٟ املباضى.

إْٗا أْج٢ َا ٫َؼ دػسٖا ايػٝح ايصنٛضٟ عجا عٔ ؾ٠ٛٗ اـ٬م, 
تًو ٖٞ بسا١ٜ اـطٚز َٔ ؾطْك١ اؿكاض املهطٚب عًٝٗا َٓص إٔ  بٌ

٫َػت دػسٖا ايبض خٝٛط ايؿُؼ يتٗؿِ نٛابح اؿكاض ٖٚٞ 
َطٛق١ بهٌ اغٝذ١ ايتٝ٘, ٖٞ ٚبٓات دٓػٗا, ٖٚصا يعُطٟ أب٢ٗ َا 
ٜهٕٛ عًٝ٘ تطٜٛع ايصات احملاقط٠ يططز ايؿا٥ٔ ٚاملٗني ٚؾتح َػاضب 

ػاَط٠ ؾعط١ٜ قس تٓؿطز ؾٝٗا ؾاعطتٓا, دسٜس٠ َٔ ايؿطح ٚا٫ْعتام مب
 بًكٝؼ محٝس, ٚبهطا٠ٚ ايٛاثل َٔ ا٫ْتكاض.

تٛظـ ايؿاعط٠ يػ١ َا٥ع١, َٓسٚؾ١ بتٓٗسات ايباسج١ عٔ ؿعات تتٛسس 
ؾٝٗا َع ايؿاضؽ اجملٍٗٛ, إ٫ يف خٝاهلا, يػ١ ؾذاع١ ٚعٓٝؿ١ أسٝاْا, 

ط تًو ٖٞ قطخ١ اي٫ٛزات ايطاؾه١ يهٌ أْٛاع ايتسدني, ٖٚصا أَ
طبٝعٞ َٔ اَطأ٠ تٓطل بأؾٛاٙ ْػا٤ ايهٕٛ, يتشطِ تًو ايتابٖٛات 

 ايػب١ٝ ٚاملصي١. 
أيٝػت ايهتاب١ ٖٞ قطخ١ نس سا٫ت ايتؿعٞ ٚا٫يػا٤ ٚازا١ْ ٚؾهح 

 ايطأٖ ايطخ بهٌ ب٬ٜٚ٘ َٚػا٥ٚ٘؟
 ت٧َٛ يؿًػؿيت با٫سرتام

 ضدٌ َٔ عػٌ أْت
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 نٝـ يٞ أ٫ أعبسى
 ٌٖٚ أعبسى

 (1م ٚأْا ايطاؾه١ يهٌ ٚثٔ )
ست٢ ٖٚٞ تٓعع يف ايبشح عٔ ؾاضغٗا ايػسميٞ ٚاهلا٥ِ يف َؿاظات 
ايهٝاع, ٚاؿٝا٠ املط٠, ٫ تٓؼ أْٗا كًٛق١ هلا خكٛقٝتٗا, بطغِ 
ٚزاعتٗا, نْٛٗا نا٥ٔ ؾؿاف ٚطٝٸع, يهٔ َا إٔ ؼؼ إٔ ظسؿا َطا٥ٝا 
غٝشًٝٗا ؾاض١ٜ, يتؿطٜؼ ْعٚات ؾبل, ٚمتتس مٖٛا ٜس املٗاْات, تٓتؿض 

تهؿط عٔ أْٝابٗا ٚتٴعٗط كايبٗا, بصات ايؿطاغ١ يف اؿؿاظ عٔ بك٠ٛ ي
قريٚض٠ ايًشع١, يططز ايطٜح ايكؿطا٤, ضاؾه١ تػًٝع دػسٖا ٭ٟ 

 ٚثٔ نإ.
زٜٛإ ايؿاعط٠ بًكٝؼ محٝس سػٔ ٖصا, ػطب١ ٫ َجٌٝ هلا َٔ بني 
املٓذع اٱبساعٞ ايٓػا٥ٞ, ايؿعطٟ َٓ٘ ؼسٜسا, ؾطأ٠ ايتٓاٍٚ بًػ١ 

ط٠, ٚيهٓٗا ١٦ًَٝ بايكسم ٚاملهاؾؿ١ ٚايبٛح اٯغط, َعذ١ُٝ َان
يًٛقٍٛ إىل شيو اؿًِ يٌٓٝ َٔ ت٣ٛٗ, أَري أس٬َٗا يتُٓش٘ شاتٗا 

 ايؿاعط٠, دػسا ٚضٚسا, بأس٬ّ امل٥٬ه١. ٚعطا٤ ايكسٜػني.
 َػهني أْت

 تػتػٝح بايعطٸاؾات
 ٫ٚ تك٣ٛ ع٢ً ايتكطٜح
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 مل نٌ ٖصا ايعٓا٤؟
 ٌٖ ٖٛ خٛف َٔ ايػطم

 (11َٔ اي٬ غطم؟ )م أّ خٛف 
ٖصا ٖٛ ايتشسٟ بعٝٓ٘, سني تساؾع عٔ بٓات دٓػٗا بٗصٙ ايك٠ٛ ٚايجك١ 
املتٓا١ٖٝ, زؾاعا عٔ ايه١ْٛٓٝ غري ايكاب١ً يًُػاَٚات ٚاملسا١ٖٓ ايؿه١, 
يرتغِ سبٝبٗا إٔ ِٜٗٝ ًٖعا ٚٚدسا ٫ٚ ٜتٛإ با٫غتعا١ْ بايعطاؾات 

 ٚايتػًٝع. ٖٚٛ آخط ايهٞ, يهٕٛ أْجاٙ عك١ٝ ع٢ً املٗاز١ْ
 قكب١ خهطا٤ أْا
 بكػ٠ٛ نػطتٗا

 نإ ا٭مل ععُٝا
 سني ايتٛت ضقبيت إىل دٗتو

 قبًت٘ عٓٛ
 (51ٚؾانت ضا٥ش١ ايتؿاح )م

تٛقٝـ يف غا١ٜ ايبٗا٤ بكٛض ؾعط١ٜ تػعٚ أعُام ايكاض٨, ٚنأْٓا أَاّ 
قك١ سب ضَٚاْػٞ, يؿًِ ٜكٛض سها١ٜ سب عصضٟ يٝاؾعٳني بططا٠ٚ 

ػ٠ٛ ٚايٛزاع١ ٖٞ ايٛزاع١, ٚضغِ ا٭مل ايععِٝ ايٓطدؼ, ايكػ٠ٛ ٖٞ ايك
هلصٙ املدًٛق١ ايٓس١ٜ, مل تٓؼ أْٗا خعٜٔ َٔ ا٭ساغٝؼ ٚاملؿاعط 

 ٚتبك٢ يػ١ ايتػاَح غط ٚدٛزٖا.
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 ٌٖ َٔ ٚؾا٤ أنجط َٔ ٖصا؟
٬ْسغ ٖٓا إٔ ايؿاعط٠ تٛظـ يف املكطع ايٛاسس نُا٥ط كتًؿ١ يتُٓح 

ِٜٓ عٔ زضب١ ؾعط١ٜ  ايٓل اْتكا٫ت تؿٝض باؿٓني ٚعهٛض ؾعطٟ
ٚقسض٠ ع٢ً اَت٬ى أزٚات ايعاضف بػط ايهتاب١ ٚزٖايٝعٖا, بتؿٓٔ 
ٚقسض٠ ٚمتهٔ, مما ميٓح َػط٠ ايكطا٠٤ ايكا أنجط. ؾ٤ٛ ايؿاعط٠ إىل 
نتاب١ قكٝس٠ ايتؿع١ًٝ ٚنأْٞ بٗا تتككس ٖصا, يتعٜٔ ايسٜٛإ بٗصٙ 

ٝابٗا يف ايٓكٛم مبٛغٝكاٖا ايطاؾ١ً با٭ْؼ ٚايعصٚب١ املأغٛف ع٢ً غ
 املٓتر ايؿعطٟ ايطأٖ.

ٚمٔ ْػازض ٖصا ايرتف ايؿعطٟ ايؿاتٔ, ْت٢ُٓ يًؿاعط٠ املبسع١ بًكٝؼ 
محٝس سػٔ زٚاّ ا٫يل ٚايبٗا٤, يتػٵين املؿٗس ايؿعطٟ ايعطاقٞ عَُٛا 
ٚايٓػٟٛ ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس, باملعٜس َٔ ا٫بساعات ايكاز١َ يطؾس 

سع ٚاملُٝع, ٚأض٣ ؾدكٝا إٔ املهتب١ ايؿعط١ٜ باؾسٜس َٔ ايعطا٤ املب
ايؿاعط٠ غتشكل ٖصا ا٭ٌَ يكسضتٗا يف اَت٬ى َٖٛب١ ايهتاب١ ايؿعط١ٜ 

 بؿهٌ ٫ؾت ٚضقني.
 ايسٜٛإ: أمجٌ املدًٛقات أْت

 َٔ َٓؿٛضات َٝعٚبٛتاَٝا
 ايػ٬ف َٔ الاظ زاض قؿشات زَؿل

 قؿش١  885ٜكع ايسٜٛإ يف 
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 ْكا ؾعطٜا 18وتٟٛ ع٢ً 
٠ ايصات١ٝ يًؿاعط٠ ٜػطٞ ْبص٠ عٔ سٝاتٗا ٚأِٖ ٜٚتهُٔ ايسٜٛإ ايػري

 اعُاهلا ايؿعط١ٜ ٚاؾٛا٥ع اؿاق١ً عًٝٗا.
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 فشاس ػبذ املج٘ذ شبػش

 ٗخشج هي سكبم األصهٌت املّشة
 

َٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜؿهٌ سهٛض املبسع ايؿاعٌ يف املؿٗس اٱبساعٞ ضاؾسا 
تذطب١ اٱبساع١ٝ بؿت٢ أدٓاغٗا, ؾتتعسز ايتذاضب َٔ ٖاَا ٱغٓا٤ اي

سٝح ايهِ ٚايهٝـ, ٚق٫ٛ ٶإىل ايكٛض٠ اييت ٜطَٚٗا املبسع, ٚؼسٜسّا 
بايٓػب١ يًُتابع ايؿطٔ ايصٟ ًٜتكط اهلِ اٱبساعٞ بعني ضاقس٠, 
ٚاملؿاضن١ يف إثطا٤ ػطب١ املبسع, ٚنؿـ اهلٓات اييت قس تؿٛب ايعٌُ 

ككس١ٜ اييت قس ٜكع ؾٝٗا َبسع ايٓل, ٖٚٓا تهٕٛ يتذاٚظ املجايب غري اي
املؿاضن١ ايؿاع١ً ؼكٝكا يًٗسف ايصٟ ٜػع٢ إيٝ٘ ايططؾإ, َبسعّا 
ٚقاض٥ّا ْسّٜا يًعٌُ. مبع٢ٓ آخط إٔ املبسع مياضؽ زٚضّا ؼطٜهّٝا يًُتًكٞ, 
يٝشؿعٙ ع٢ً ايتؿاعٌ ايعاؾل يًٓل. ٚقس تكٛز ٖصٙ ايع٬ق١ إىل خًل 

ملبسع يتٗصٜب ايتذطب١, ٚنؿـ املجايب, ٚنُا ساي١ قش١ٝ وتادٗا ا
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ٜكٍٛ ض٫ٕٚ باضت: )هب ع٢ً ايٓٸل ايصٟ تهتبْٛ٘ يٞ, إٔ ٜعطٝين 
ايسيٌٝ بأْٸ٘ ٜطغبين, ٖٚصا ايسيٌٝ َٛدٛز, إْٸ٘ ايهتاب١ يتهُٔ يف ٖصا, 
عًِ َتع١ ايه٬ّ, ٚمل ٜبل َٔ ٖصا ايعًِ غ٣ٛ َكٓـ ٚاسس, إْٸ٘ 

 ايهتاب١ ْؿػٗا".
تٓا باملبسع ايؿاٌَ ؾطاؽ عبس اجملٝس, ؾٓاّْا تؿهًّٝٝا, ٖٚهصا ناْت ع٬ق

ٚقشؿّٝا َطَٛقّا أؾطف ع٢ً ايبٝت ايجكايف يًُبسعني ايؿباب, َٔ 
خ٬ٍ إؾطاؾ٘ ع٢ً أِٖ َٓرب ثكايف يف املػطب آْصاى, ْاقسّا قاضَّا, 
ٚعطٸابّا سكٝكّٝا ؾٌٝ بات ٜؿهٌ ظاٖط٠ يف املؿٗس ايؿعطٟ ٚايكككٞ 

ٕ. يهٓٓا مل ْعطف اْ٘ َٓتر يٓل ؾعطٟ بٗٞ ٚايجكايف املػطبٞ اٯ
٫ٚؾت, إ٫ سُٝٓا ؾذٸط َؿادأت٘ ايؿعط١ٜ بإقساضٙ زٜٛاْ٘ ا٭ٍٚ 

 املٛغّٛ )ن١ً ايطٚح(
ٚبكسض َا ٜتعًل ا٭َط مبكاضبات تكٛزْا إىل ايػبب ايصٟ هعٌ َٔ 
املبسع املٖٛٛب ًٜٛش بايكُت, ٫ٚ ٜبازض, نأقطاْ٘ َٔ شات اؾٌٝ, إىل 

هعًٓا ْٛاد٘ غ٪ا٫ّ قس ٜتهطض نجريا َٔ دٌٝ إىل دٌٝ, ايعٗٛض, َا 
شيو إٔ أقٛاتّا ؾعط١ٜ ظًت خًـ نٛايٝؼ ايعٌُ اٱبساعٞ بطغِ َا 
تهتٓعٙ َٔ َٖٛب١ َتُٝع٠. ٫ٚ ْعطف ايػبب اؿكٝكٞ يعسّ َعامح١ 
اٯخطٜٔ ممٔ نإ سهٛضِٖ ع٢ً ايػاس١ ٜؿهٌ ظاٖط٠ ناْت ؼبٛ 

هتاب١, ٚأثبتت سهٛضّا ٫ؾتّا يف بساٜاتٗا, ست٢ اَتًهت ْاق١ٝ اي
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ٚٚاظّْا. ٫ٚ ْرتزز أبسا, سني ؾادأتٓا َبازض٠ املبسع ؾطاؽ عبس اجملٝس, يف 
إٔ ْعٝس تطتٝب املؿٗس, يٓعرتف ع٢ً ٖصا ايكٛت املتؿطز, ضغِ قُت٘ 
اـذٍٛ, قبٌ ٚبعس ظٗٛض بانٛضت٘ ايؿعط١ٜ ا٭ٚىل. بطغِ أْين ٫ 

ٞ مخري٠ ػطب١ ٜٓبػٞ إٔ مٝٝٗا اعتربٖا بانٛض٠ أٚ َٛيٛزّا ٚسٝسا, بٌ ٖ
باقتساض, َٖٛب١ ايؿاعط ايصٟ ٫ظّ ايكُت ط٬ٜٛ, ست٢ قطض إٔ ىطز 
ٖصٙ اٱناؾ١, يريَِ ايؿطر ايصٟ قس ٜهٕٛ ٚقع٘ أنجط عًٝٓا َٔ 
إسػاغ٘ ٖٛ شات٘, سني ْهتؿـ أْٓا أَاّ إَها١ْٝ ؾعط١ٜ ظًت بٓأٜٗا 

س ايؿعطٟ عٔ ايعٗٛض ط١ًٝ عكٛز َٔ ايعَٔ, تعترب خػاض٠ يًُؿٗ
 ايعطاقٞ إٕ مل ٜبازض ايؿاعط بٗصا ايهطّ ايؿعطٟ اي٬ؾت.

ٖصٙ اجملُٛع١ قس ؽًدٌ ايهجري َٔ ايكٓاعات يس٣ املتابعني يٮدٝاٍ 
ايؿعط١ٜ ايعطاق١ٝ, َٔ سٝح عطا٩ٖا ٚضؾسٖا يًتذطب١ ايؿعط١ٜ ايعطب١ٝ 
ٚايتكاقٗا َٔ قطٜب أٚ بعٝس مبٔ داًِٜٗ َٔ ايؿعطا٤, إشا َا عًُٓا اْ٘ 

تُٞ يًذٌٝ ايػتٝين بصات ايط٩ٜا ٚايتٛظٝـ ٚايٓؿؼ ايؿعطٟ ٜٓ
ٚايتدٌٝٝ ايؿطٔ, ٚضغِ إٔ ٠ٖٛ ايتباعس ايعَين بني بٛح ايؿاعط 
َٚٓذعٙ ايؿعطٟ قس ْاٖع ايٓكـ قطٕ َٚا ٜعٜس, يهٔ ؾاعطْا بكٞ 
أَّٝٓا يططٜك١ نتاب١ ايٓل ايتؿعًٝٞ يتًو اؿكب١ ايط١ًٜٛ, ٖٚصا ٜعين أَا١ْ 

ايؿاعط ىتعٕ بسٚاخً٘ اهلِ ايؿعطٟ يتًو املطس١ً  ا٫ْتُا٤, سٝح بكٞ
ايصٖب١ٝ بكاَاتٗا ايؿاك١, نايػٝاب يف أٚاخط سٝات٘, ٚغعسٟ ٜٛغـ 



118 

 

ٚعبس ايٖٛاب ايبٝاتٞ ٚبًٓس اؿٝسضٟ ٚقُٛز ايربٜهإ ... ٚغريِٖ َٔ 
ا٭قٛات ايؿعط١ٜ اييت أغػت ايًبٓات ا٭ٚىل يككٝس٠ ايتؿع١ًٝ, يتؿتح 

ٗٸًت نجريّا َٔ ١َُٗ َٔ َٓاؾص يٮدٝاٍ اي٬سك ١, ٚت٪غؼ يعتبات غ
دا٤ بعسِٖ َٔ ؾعطا٤ ع٢ً اَتساز خطٜط١ ايؿعط ايعطبٞ, ٚباقتساض 
ٚمشٛر ٚق٠ٛ سذ١ يف املٓذع, بطغِ َؿطٚع ايتشسٜح ايصٟ تعطنت 

 ي٘ قكٝس٠ ايتؿع١ًٝ.
ؾطاؽ عبس اجملٝس ؾاعط بتذطب١ ؾعط١ٜ ناْت تًٛش بايكُت, ٚانب 

از, يهٓ٘ مل ٜططح ْؿػ٘ َؿطٚعّا ؾعطّٜا إ٫ ؾطغإ ايه١ًُ ايؿعط١ٜ ايطٚ
َ٪خطّا. ٚمٔ ٫ ْبايؼ إشا َا قاضْا ايٓكٛم اييت تهُٓٗا ايسٜٛإ 
بٓكٛم نٓا ْتُاٌٜ ططبّا عٓس قطا٤تٗا مبٛغٝكاٖا َٚتاْتٗا َب٢ٓ َٚع٢ٓ 
يف بساٜاتٓا ا٭ٚىل. ٚايػطٜب يف ا٭َط إٔ تاضٜذ اٱبساع َٓص أدٝاٍ قس 

ٜعٗط َتأخطّا ٭غباب قس تهٕٛ شات١ٝ أٚ قس  عطف ظاٖط٠ املبسع ايصٟ
تهٕٛ َٛنٛع١ٝ, ٚي٘ اؿل يف تربٜط قٓاعات٘ يف شيو, يهٓٗا بايٓػب١ 
يًكاض٨ تبك٢ قه١ٝ إبساع ؼٌُ ايهجري َٔ ايس٫٫ت, ْاغـ يهْٛٓا مل 
ْكطاٖا قب٬ّ, ؾتهطٸّ عًٝٓا, ٚأؼؿٓا بٗصٙ ايتذطب١ اييت أسٝت بسٚاخًٓا 

ٖصا اؿكاض املدٝـ يًهِ اهلا٥ٌ َٔ قكٝس٠  بٗا٤ ايٓل ايتؿعًٝٞ بعس
ايٓجط, سني اختًط ايػح بايػُني, يٝعٝسْا ايؿاعط إىل شيو ايعَإ 
اؾٌُٝ, املأغٛف ع٢ً ضسٌٝ َبسعٝ٘ اؿكٝكٝني, ايصٜٔ نإ هلِ ايؿهٌ 
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ا٭نرب يف إٔ ىٓطٛا يٓا, ظٗسِٖ َٚجابطتِٗ ططٜل ايبسا١ٜ ايصٟ, 
ايّٝٛ بعٓذ١ٝٗ ٚتعاٍ ٺ ٚعكٛم, ٚيٮغـ ايؿسٜس, تٓٓهط هلِ ؾعطا٤ 

 يهِٓٗ, ٚبطغِ نٌ ؾ٤ٞ, ٜعًٕٛ املطدعٝات اؿكٝك١ٝ يٓا مجٝعّا.
ْعِ, ؾايؿاعط ؾطاؽ عبس اجملٝس ظاٖط٠ ٜٓبػٞ ا٩٬ٜٖا َا تػتشل َٔ 
اٖتُاّ. ٚمٔ ْػُع٘ بني ايؿ١ٓٝ ٚا٭خط٣ ٜعرب عٔ تٛانع٘, ٚنٕٛ 

هؼ َا ٜسٸعٞ ػطبت٘ ايؿعط١ٜ يٝػت بصات ا٭١ُٖٝ اييت ْطاٖا مٔ ع
متاَّا, ٖٚصا تٛانع ٜجطٟ نجريّا َٔ ػطبت٘, ٚمٔ ٫ ْعًِ بأْ٘ وهٸط 
ملؿادأ٠ دسٜس٠. ؾُطسبّا مبؿادآت٘ ايجط١ٜ اييت غتهٕٛ قط تطسٝب, 
يتٓكـ ٖصا ايؿاعط املٖٛٛب, ٚتعٝس ي٘ ؾ٦ّٝا َٔ ايربٜل ايصٟ ٜػتشك٘ 

بسعني, ظساض٠. ؾكس اعتاز ع٢ً ايتٛانع بطغِ ظٗٛض ايعؿطات َٔ امل
ممٔ ضعاِٖ ؾدكّٝا, ٚؾتح نٌ ممهٓات٘ ايجكاؾ١ٝ يتبين أعُاهلِ سُٝٓا 
نإ َػ٫ّٛ٦ عٔ َٓرب ثكايف َػطبٞ ٖاّ, ؾٛنعِٗ ع٢ً غه١ اٱبساع 
ايؿعطٟ ٚايكككٞ, سني نإ املًشل ايجكايف ؾطٜس٠ املٝجام ايٛطين 
ايبٛتك١ اييت قٗطت نٌ اٱبساعات ٚؾتشت َٓاؾص ب١ٝٗ ع٢ً اٱبساع 

كٞ, بعس إٔ غاِٖ, بتبٓٝ٘ ؾدكّٝا هلصٙ ا٭قٛات, ٚايػٗط ع٢ً اؿكٝ
تٛدٝٗٗا ي٬ْط٬م يف عامل اٱبساع ٚايعطا٤. ْصنط بعها َٔ ٖصٙ 

 ا٭مسا٤: 
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غعاز ايٓاقط )أّ غ٢ًُ(, ايؿاعط مجاٍ املٛغاٟٚ, ز. مجاٍ بٛطٝب, 
ايؿاعط٠ ٚزاز بُٓٛغ٢, ايؿاعط٠ أّ غٓا٤ )لا٠ ضداح(, ايؿاعط٠ 

١ ايٓٛسٛ, ايؿاعط٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ بٓٝؼ, ايؿاعط قُس ٚايكشؿ١ٝ ؾتٝش
امحس بٓٝؼ, ايؿاعط قُس أْٛاض قُس, ايؿاعط عُط بًٓشػٔ, ايؿاعط٠ 
لا٠ ايعباٜط, ايطٚا١ٝ٥ ٚايؿاعط٠ أمسٗإ ايععِٝ, ايؿاعط٠ ْاز١ٜ ٜكني, 
ايؿاعط عبس ايطسِٝ اـكاض, ايؿاعط َكطؿ٢ ًَح, ايٓاقس قُس 

ف, ايؿاعط عبس اؾٛاز ايعٛؾري, ايؿاعط بٛعع٠, ايكام قُس عطا
 ْؿٝؼ املػٓاٟٚ, ايؿاعط َٓري اٱزضٜػٞ, ٚايهجري غريِٖ.... 

ٚاعرتاؾّا إْػاّْٝا عصبّا بٗصا اؾٌُٝ, ٜكٍٛ ايؿاعط املٖٛٛب مجاٍ 
 املٛغاٟٚ عل املبسع ؾطاؽ عبس اجملٝس:

"ؾطاؽ عبس اجملٝس, بايٓػب١ يٞ يٝؼ ؾدكا عازٜا, ؾٗٛ سني ٜتشسخ 
ِ أٜها, ٚابتػاَت٘ تًو ابتػا١َ طؿٌ ٜٓعط بعني ايربا٠٤ إىل اؿٝا٠. ٜبتػ

ٚعٓسَا أْعط يف أعُام قًيب أعح عٔ ا٭سب١ ٜهٕٛ ؾطاؽ ٚاسسا ممٔ 
ٞٸٵ. ٚإشا نٓت َسٜٓا يكسؾ١ َا نُا أظعِ, ؾاْا َسٜٔ هلا  ٜكعسٕٚ إي
٭ْٗا محًتين شات ّٜٛ ٚٚنعتين ع٢ً َهتب٘ يف دطٜس٠ املٝجام ايٛطين 

 ع٢ً بٝاض ٜبشح عٔ ْؿػ٘ يف ظمح١ ايهًُات."غٛازا 
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 دالالت ًمسجعَات العنٌان:
 خنلة السًح

ٖٛ عٓٛإ زٜٛإ ايؿاعط ؾطاؽ عبس اجملٝس. ٚايعٓٛإ وًٝٓا ع٢ً زٜٛإ 
ايؿاعط سػب ايؿٝذ دعؿط املٛغّٛ )ن١ً اهلل(, ٖٚٛ بانٛض٠ أعُاي٘ 

٢ ٚد٘ أٜهّا, يٓعطف َا يكسغ١ٝ ايٓد١ً, يس٣ املبسع ايعطاقٞ عً
ايتشسٜس, ٚيًعطاقٝني نُٛضٚخ ٚضَع هلا َها١ْ َباضن١. ٫ٚ ْسضٟ 
نٝـ سكًت ٖصٙ املكازؾ١, إش إٔ ن٬ ايسٜٛاْني ُٖا بانٛضتا 
ايؿاعطٜٔ. ا٭ٍٚ أضدع ايٓد١ً إىل اهلل, ٚايجاْٞ أساهلا ع٢ً ايطٚح. 
ٚيه٬ اؿايتني َػع٣ أبًؼ, ٚي٘ َٔ ايس٫٫ت َا ٜععظ تعًل أٌٖ ايعطام 

 ٘ بٗصا "ايها٥ٔ" ايطَع.َٚبسعٝ
 ٚسسىٹ اٯٕ

 تػُكني نطَح ٹ
 يف خاقط٠ ايػُا٤ٵ.

 نٌ ا٭ظ١َٓ ٖبا٤ٵ
 (57َٜٚٛو ايتاضٜذ نً٘... )ن١ً ايطٚح م

 
ٖٓا ٜتهح َا يًٓد١ً َٔ َع٢ٓ ٜتعس٣ املأيٛف, يتذُع تاضٜذ تًو 
ايب٬ز ايكك١ٝ. إْٗا أضض ايػٛاز ٚأًٖٗا ايصٜٔ ٜعتربٕٚ ايٓدٌٝ دع٤ٶ َٔ 



122 

 

إضثِٗ ٚتهِٜٛٓٗ اٱْػاْٞ ايهاضب يف عُل ايتاضٜذ ؾدكٝتِٗ ٚ
 بعطا٥٘ ٚمشٛخ٘ ٚثطا٥٘.

يًٓد١ً َها١ْ يف سٝا٠ ايؿعٛب, ٚناْت سانط٠ بك٠ٛ يف مجٝع ا٭زٜإ 
اييت ٓفستٗا ايهتب ايػُا١ٜٚ بإغٗاب يف ايتٛضا٠ ٚاٱلٌٝ, ٚشنطت يف 

 آ١ٜ:  58ايكطإ ايهطِٜ يف 
( ٚقاٍ 87)امل٪َٕٓٛ آ١ٜ  ؾأْؿاْا يهِ ب٘ دٓات َٔ نٌٝ ٚأعٓاب"

 ايػطٸٟ ايطٓؾا٤ يف ايٓد١ً.
 ؾايٓدٌ َٔ باغل ؾٝ٘ ٚباغك١... ٜهاسو ايطًع يف قٓٛاْ٘ ايطٴطبا 

ٚناْت ايٓد١ً تعترب يف سهاض٠ ٚازٟ ايطاؾسٜٔ, يس٣ ايبابًٝني 
ٚايػَٛطٜني, ؾذط٠ َباضن١ تعٜٔ ضزٖات املعابس ٚعطٚف ايتٝذإ. 

دٌ ٜعٗط ع٢ً ١٦ٖٝ اَطأ٠, ؾٝٓتؿط سٝح نإ يف َعتكساتِٗ إٔ إي٘ ايٓ
 ع٢ً أنتاؾٗا ايػعـ نا٭دٓش١.
ؾهاْت ؼطّ قطع ايٓد١ً ايٛاسس٠  17أَا ؾطٜع١ محٛضابٞ يف َازتٗا 

 ٚتػطٸّ ايؿاعٌ بٓكـ ؾه١, ٜٚعترب َبًػّا نبريّا آْصاى.
ٚايٓد١ً تؿرتى َع اٱْػإ بػبع قؿات, َٔ أُٖٗا قسض٠ ايتشٌُ 

قؿاتٗا أْٗا متٛت ٖٚٞ ٚاقؿ١. ٖٚصٙ ٚايكرب, ٚعسّ ا٫مٓا٤. َٚٔ 
يعُطٟ َٔ قؿات ايعطاقٝني. ؾ٬ غطٚ إٔ ٜٛظؿٗا ايؿعطا٤, َٚٔ بِٝٓٗ 
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ؾاعطْا ؾطاؽ عبس اجملٝس يف أعُاهلِ بٗصا ايتعًل ٚايبٗا٤, تُّٝٓا ٚعؿكّا 
 ٚتكسٜػّا يًٓد١ً املباضن١.

ٚناْت ايٓد١ً تعبس يس٣ ايػَٛطٜني َتُج١ً بعؿتاض. ٚسني زاِٖ َطِٜ 
 ضا٤ املداض خاطبٗا اٱي٘:ايعص

ٖعٟ إيٝو ظصع ايٓدٌ تػٸاقط عًٝو ضطبا دٓٝا ؾهًٞ ٚاؾطبٞ ٚقطٸٟ 
 (51-55عٝٓا." )َطِٜ 

أَا يف ايعطام ؾتُجٌ ايٓد١ً ضزٜؿّا يًٛدٛز ايعطاقٞ تاضىّا ٚإْتادّا 
َٚكسغات, ٚضَعّا ٭ضض ايػٛاز, ؾٗٞ َكسض اـكب ٚايُٓا٤, ٚقس 

ٝػِٗ َٚكسض ؾدطِٖ. ٚقس ٚظؿٗا تعًل ايعطاقٕٝٛ بٗا, ٚباتت أْ
 ايعسٜس َٔ ايؿعطا٤ يف ْكٛقِٗ.

أَا ضزٜـ ايٓد١ً, )ايطٚح( نُا ٚٓظؿٗا ايؿاعط يف ايسٜٕٛ نعٓٛإ 
زاٍ, ؾٗٞ بسٚضٖا َٔ َكسغات ايٛدٛز اٱْػاْٞ ٚنْٝٓٛت٘, ٖٚٞ 

 إؾان١ يًذػس تتشطى بإؾطاقات ْٛضا١ْٝ.
 ٚقس ٚقؿٗا ابٔ غٝٓا:

ٟ بٛاغط١ ايٓؿؼ نٌ َا ٜتدٌٝ ٜٚؿهط "بإ ايطٚح متٓح اؾػس املاز
 ٜٚصنط"

 نصيو أعطاٖا ابٔ ايكِٝ أضبع َطاسٌ:
 ا٫ستهاض
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 غهط٠ املٛت
 ايكعٛز إىل ايػُا٤

 ايربظر
 ٖٚصٙ ايتٛقٝؿات تعطٞ يًطٚح بعسا قٛؾٝا أنجط َٓ٘ َٝتاؾٝعٜكٝا.

ٚقس تٛؾل ايؿاعط سني ضبط ايٓد١ً بايطٚح يتهٕٛ أقطب إىل ايٛدع 
َع٢ٓ ملأغا٠ اٱْػإ ايعطاقٞ باْهػاضات٘ ٚأمل٘  ايعطاقٞ املط, ٚابًؼ

املُض ٚضٚس٘ املعصب١. ٚعاز عٓٛإ اجملُٛع١ ضزٜؿّا يهٌ ايٓكٛم اييت 
غع٢ ايؿاعط َٔ ٚضا٥ٗا إىل ػػٝس سكٝكٞ ملعاْا٠ اٱْػإ, سني تبك٢ 
غًٛاٙ ايٛسٝس٠ ؾُٝا وتهِ عًٝ٘ َٔ ضقٝس بات َٔ ايصنطٜات, بعس إٔ 

يهِٓٗ ضغِ شيو َا ادتجٛا ايٓدٌ, ٫ٚ غشكت٘ عذ٬ت ايكػا٠. ٚ
اْتععٛا ضٚس٘ ايًكٝك١ با٭ضض, ٚاملتذصض٠ َجًُا ايٓدٌ, ايهاضب١ عُكّا 
ٚعؿكّا با٭ضض ايعطاق١ٝ. ٖٚصا ايطبط ايؿطٔ َٓح ايٓل نجريّا َٔ 

 ايبٗا٤:
 ٚسسى ٹ

 تٛقعني ايًٌٝ مسريّا
 ثِ تػطٜإ َعّا

 يف غاب١ ن٤ٛ بعٝس آت ٺ
 ست٢ اْب٬ز اؾطحٵ
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 (57طؿا٤ املساضات... )ن١ً ايطٚح مأٚ اْ
يٓتأٌَ زق١ ايٛقـ ٚايطبط بني َؿطزتٞ ايٓل, ٚضغب١ ايؿاعط يف إٔ 
ٜؿتح فػٸات يتشطٜو ْٛاظع املتًكٞ, يٝكرتب أنجط َٔ ٚدسٙ 

 ٚاْهػاضات٘.
ايسٜٛإ تتكسضٙ َكٛيتإ ٜػتؿٗس بُٗا ايؿاعط, ا٭ٚىل ٭بٞ سٝإ 

٠, ٚقًب تاٙ يف أٚا٥ٌ ايتٛسٝسٟ "عذيب َٔ يػإ َؿتٕٛ بايعباض
اٱؾاض٠" بٗصٙ ا٫غتعاض٠ ٜطٜس ايؿاعط إٔ ٜبًػٓا سػ٘ ايكٛيف ايصٟ 

 ٜطػ٢ بك٠ٛ ع٢ً َتٕٛ ايٓكٛم.
أَا املكٛي١ ايجا١ْٝ ؾٗٞ يًطٚا٥ٞ ايهبري ْٝهٛؽ ناظاْتعانٝؼ اش ٜكٍٛ 
"إْٞ ٫ أدس ظَاّْا, ٫ٚ أدس َهاّْا يهٞ اضقل. أْا ع٢ً عذٌ" 

 ٚتعًك٘ باؿٝا٠ ٚدٛزّا ٚسبّا ٚاْؿػا٫ت. يٝصٓنطْا بايطا٥ع ظٚضبا 
إسا٫ت غ١ٝٓ باملعاْٞ يٝؿتتح ْكٛق٘ بعس إٔ ىهعٗا يصات ايط١ٜ٩ 

 ٚايٓؿؼ ايؿًػؿٞ املعرب.
 ايسٜٛإ َٛظع ع٢ً أبٛاب, ٚنٌ باب ٜؿتٌُ ع٢ً فُٛع١ قكا٥س.

 ايباب ا٭ٍٚ امساٙ "تٜٓٛعات" ٜؿتتش٘ بٓك٘ ا٭ٍٚ َهابط٠:
 نًهِ بايعت١ُ ايعُٝا٤

 طنِ ٧ًَؾع
 ٚأْا...
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 (9ؾعطٟ ٜه٧... )م
ملٔ ٜٛد٘ ٜا تط٣ ايؿاعط ٖصا اـطاب ايؿعطٟ ايصٟ ٫ ٜٓتُٞ يكؿ١ 
ايتهابط بٌ ٖٞ املهابط٠ يٲؾ٬ت َٔ ضبك١ ا٭غط يٝهٕٛ ايؿعط َٓؿصٙ 
يٲسػاؽ بآزَٝت٘, إْ٘ ٜكٝٓا ىاطب مجٗط٠ ايؿعطا٤ إمياْا َٓ٘ بأْ٘ ًٜتكٞ 

بٕٛ باَت٤٬ أَا ٖٛ ؾٝهتب َعِٗ ع٢ً بٝاض ايه٬ّ, نِْٛٗ ٜهت
 بإنا٤ات يتهتٌُ ايكٛض٠.
 أَا يف ْل "قسؾ١" ؾٓكطأ: 

 قسؾ١
 ؽبٛ يف ؾًٛات ايكُت أغاْٝٓا
 ٚتٓاّ ع٢ً ٖسب ايًٌٝ قكا٥سْا

 ٜػؿٛ يف ايٓذُات بطٜلٵ
 قسؾ١

 ٜػهط ؼت خطاْا زضبٷ
 (9ٚهٔ ططٜلٵ... )م

يٝؼ مبكسٚض ايؿاعط إٔ ميػو بت٬بٝب ايعَٔ اهلاضب ٚايًشعات 
ايؿات١ٓ قطات قس ٜهٝع ؾٝٗا اٱسػاؽ بايٛقت. ؾكط ٜطٜس إٔ ٜصٖب 

 بعٝسّا بتأًَ٘ يًٓؿاش َٔ ٚطأ٠ ايًشع١ ايكات١ً.
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ايٛطٔ عٓس ايؿاعط ٜتٛظع بني َكرب٠ ٚظٖط٠ يُٕٝٛ, نًُتإ َتٓاؾطتإ, 
 ٚيهُٓٗا يف ق١ٓ ايعطام ته٬ُٕ إسساُٖا يٮخط٣:

 غٝستٞ تػأٍ عٔ ٚطٔ ٺ
 ٜتؿهٌ يف َكرب٠ٺ

ٕٵ... )دٕٓٛ م ٜتذعأ  (1يف ظٖط٠ يُٝٛ
يف ْك٘ ايصٟ ٜٗسٜ٘ إىل ضٚح ايؿاعط بًٓس اؿٝسضٟ ؼت عٓٛإ "ططٜل 
أغُات", ٖٚٞ قط١ٜ قطب َطانـ ؾٝٗا نطٜح ايؿاعط املعتُس بٔ 

 عباز, ْكطأ:
 نٓت أزض٣.

 غري إٔ ايػٝـ يف أغُاتٳ
 َعضٚع ع٢ً ايسضب ع١َ٬

 ( 88ؾاْعٚت يف ايكُت نٌ ا٭غٓٝاتٵ... )م
ٞ ايؿاعطإ بًٓس اؿٝسضٟ ٚؾطاؽ عبس اجملٝس يف سهط٠ ايؿاعط ًٜتك

ًَو املًٛى املعتُس بٔ عباز يف شات اٱسػاؽ بايػطب١ ٚايهٝاع 
ٚاملهابس٠ ٚؾكس ايٛطٔ, تًو ايكٛاغِ اييت عازت ْؿٝس املطاثٞ يؿعطا٤ 
ايعطام, يهٕٛ ايؿعطا٤ ايج٬ث١ ٜتٛسسٕٚ يف ايؿكس ٚايٝتِ ٚايؿعٛض 

 ض.بايهٝاع ٚزف٤ ا٭ض
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يف ْك٘" عاظؾ١ ايبٝاْٛ" ٜتٛظع ايٓل ع٢ً قٛض تؿه١ًٝٝ بط١ٜ٩ ؾٓإ 
تؿهًٝٞ ٜعاٚز بني ايط١ٜ٩ ايؿعط١ٜ ٚايط١ٜ٩ ايبكط١ٜ, يُٝٓشٓا تٛيٝؿ١ 

 يٛس١: 85ؾ١ٝٓ ع٢ً إٜكاع آي١ ايبٝاْٛ تتٛظع ع٢ً 
 َسٸٟ يٞ

 َٔ ُٖؼ ا٭دطاؽ مسا٤ٵ
 ٚاْتؿطٟ

 َا بني غّٝٛ ايعُط ؾها٤ٵ
 ٚسسى متتًهني ايػُعٳ

 متتٳًهني ب٘ٚٴ
 (85ٚتطزز ْػُتو ا٭قسا٤ٵ.... )م

يف باب اجملُٛع١ ايجاْٞ )أٍ ايتعطٜـ( مل تربح أبسا قٛض٠ اٱْػإ 
ايعطاقٞ بؿُٛخ٘ ٚؼسٜ٘ يًُشٔ اييت نابسٖا, َٚا ظاٍ ٜعاْٝٗا, مبطاض٠ 

 ايكابط ٚاملتؿبح با٭ٌَ ٚايهٝا٤ ايكطٜب. 
ٌٵ  ٜا هلصا اؾب

ٍٴ  نًُا زاُٖت٘ ايػٝٛ
ٍٵ  اغتطا

 ُا ؾادأت٘ ايجًٛزٴنً
ٌٵ... )اؾبٌ م   (87اؾتع
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ٖهصا ٖٛ ايعطاقٞ ٫ ٜٓهػط ٫ٚ ًٜني, نايطٛز ا٭ؾِ, دب٬ ٜعٌ 
 بٛد٘ ا٭عاقري َُٗا ععُت.

ايعطام ٚطٔ ايؿٗسا٤ ٚايهشاٜا ٚايٓهبات. ٚايؿاعط سني ٜهتب ْكّا 
عٔ ايؿٗٝس ؾٗٛ هُع نٌ ؾٗسا٤ ايعطام زٚمنا متٝٝع يٝٛسسِٖ يف 

 قسغ١ٝ ايؿٗاز٠:
 يٝت٘ قاٍ يٞ

ٍٵ ٌٷ باػاٙ ا٭ؾٛ  اْ٘ ضاس
ٍٵ  يٝت إٔ ايؿكٛ

 غٝٸطت يف َٛامسٗا
 نٞ أض٣ بٛس٘ٴ
 ؾاسبّا يف املططٵ

٘ٴ  نٞ تطٌ ابتػاَت
 (55يف اخهطاض ايؿذطٵ... )ايؿٗٝس م

٫ أزض٣ ملاشا وهطْٞ ٚأْا أقطا ٖصا ايٓل ضسٌٝ ايؿاعط ايعصب ؾعطّا 
هٌ ايؿٗسا٤ ايٛزٜعني ايصٜٔ ٚقُّٝا, قُٛز ايربٜهإ؟ أ٫ْ٘ ميجٌ ضَعّا ي

ضسًٛا ٚتطنٛا ٚضا٤ِٖ شنط٣ طٝب١ ٚاغ٢ ممهّا ٚإسػاغّا ٫ ٜتٛقـ 
باملطاض٠؟! ؾٗسا٤ ايعطام نًِٗ ٚزٜع١ مسا١ٜٚ َكسغ١, ٚبٗا٤ ٥٬َهٞ 

 طاٖط, َبسعني ناْٛا أّ أْاغّا َػسٚضٜٔ.
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ٚمٔ لٍٛ يف بٝاض ايه٬ّ ايؿعطٟ املططظ بايبٗا٤ ٚبرتف املٓتؿٞ, 
شٍٛ بني أضخب٬ٝت بعٝس٠ ٫ بأضض دطزا٤, ٚباٚقٝاْٛغات ؾهأْٓا ْت

تًؿٓا بٗا ا٭َه١ٓ, ٚتعطٸدات ته١ٜٝٓٛ ْٗتع هلا سّٝٓا, ْٚػتػًِ يًٗسأ٠ 
سٝٓا آخط, بكطا٠٤ ايعاؾل ايصٟ ٫ ميٌ تٓٛع ايتٛظٝؿات ْٚػِ 
ايكٝاغات َٚٛغٝك٢ ايتًٜٛٓات ايؿعط١ٜ ايطاؾش١ باملعاْٞ ٚايط٣٩ 

 ايباشخ١.
طّ ؾٝ٘ ايؿعطا٤ ٚايصٟ أْكـ بين دًست٘, نٕٛ يف ْك٘ ايصٟ أن

ايؿاعط زا٥ِ ا٫سرتام, يٝٗسٟ َا ٜبٗر ايكاض٨, ٜٚٝػط عًٝ٘ ايططٜل, 
سني ٜتشٍٛ ايؿاعط إىل مشع١ ؼرتم يته٤ٞ ايططٜل يٰخط, تصنريّا 

 مبكٛي١ ايؿاعط ايرتنٞ ايععِٝ ْاظِ سهُت يف ٖصا املٓش٢.
٘ٴ  أطؿأ يف ضاح ايهـ غٝذاضتٶ

 ايطٚح ايػاباتٵؾاؾتعًتٵ يف 
 أؾعٌ عٛز ثكابٺ ؾٛم اؾطح ٹ

 ؾأدٸرٳ يف ايٓؿؼ ايطغباتٵ
 اططمٳ قُتّا
 اسطمٳ ٚقتّا

 زبٸتٵ ؾٛم ايطٌَ ٹ أقابع٘ٴ
 نعكاضبٳ تٗذطٴ غاعتٳٗا
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 (55يتؿريٳ إىل نٌ ا٭ٚقاتٵ... )ايؿاعط م
ٖهصا ٖٛ ايؿاعط يف تهشٝت٘ يف نٌ ا٭ٚقات, يٝعٌ قبػّا زا٥ِ ايتٖٛر 

 ٚايعطا٤.
شٍٛ اٱسػاؽ با٭مل إىل ساي١ غري َأيٛؾ١, ًٜتكطٗا ايؿاعط سني ٜت

يٝهؿٞ عًٝٗا مجاٍ ايكٛض٠ ٚقسم املؿاعط, بططٜك١ ٫ ؽًٛ َٔ 
 ايتشسٟ.

 غًين
 عٔ ٚتط ٺ أغهتٳ ْبض ايًشٔ ٹ

ٕٵ... )ايػ٪اٍ م  (55ٚظٌ أغريٳ ايٓػٝا
مجٌٝ إ ٜعٛز ايؿاعط إىل شانط٠ يٮؾٝا٤ املٓػ١ٝ, سني تعكـ ا٭ٖٛاٍ 

 , ست٢ تٓػـ خعٜٔ ايصانط٠ املعصب١. بهٌ ؾ٧
اْ٘ املآٍ ايصٟ ٜعٌ ايؿاعط وتػٞ تأٖٚات٘, ست٢ ٜعٓ٘ آتّٝا إيٝ٘, ٚقس 

 ٜكسَ٘ ايبشح سني ٜهتؿـ اْ٘ ٫ ٜٓاٍ إ٫ ايػطاب.
َٔ املعًّٛ إٔ ؾعط ايتؿع١ًٝ ٖٛ ايتعاٚز بني املع٢ٓ ٚاملب٢ٓ برتُْٝات 

ٚايكٛض ٚاـٝاٍ, ضاقك١, َٛغٝك٢ ٚيػ١ ٚتٛظٝـ ؾعطٟ ٧ًَ باملعاْٞ 
خ٬ؾا ملا ٚقٌ إيٝ٘ ايؿعط يف نجري َٔ سا٫ت٘ سني ؼٍٛ إىل تهٜٛٓات 
ن٫ٛد١ٝ خاي١ٝ َٔ ايك١ُٝ ايؿعط١ٜ اؿكٝك١ٝ. ٖٚٓا ٜٓبػٞ ايتأنٝس ع٢ً 
إٔ نٌ ؾعطا٤ ايتؿع١ًٝ َٔ ايكاَات املعطٚؾ١ قس َطٚا َٔ ٖصٙ ايتذطب١, 
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ٜٛغـ ٚايبٝاتٞ, ٚؼٛيٛا يهتاب١ ايٓل ايٓجطٟ أَجاٍ ازْٚٝؼ ٚغعسٟ 
ٚست٢ قُٛز زضٜٚـ يف نتابات٘ ايٓجط١ٜ املتُٝع٠, ٚغريِٖ َٔ ايؿعطا٤. 
أَا ؾعطا٤ قكٝس٠ ايٓجط َٔ ا٭دٝاٍ اي٬سك١ ؾِٗ غري قازضٜٔ, ٚست٢ 
أِْٗ عادعٕٚ عٔ نتاب١ ْل تؿعًٝٞ ٚاسس ؾٌٗ َععُِٗ بايبشٛض 
ايؿعط١ٜ, ٖٚٓا تهٕٛ َطدعٝاتِٗ ْاقك١, ْٚكٛقِٗ ٖؿ١ يف غايب 

سٝإ. ٫ٚ ٜػعٓا إ٫ إٔ ْساؾع عٔ ٖصا املبسأ, إشا َا أضٜس يًٓل ا٭
ايؿعطٟ إٔ ميتًو َكَٛات لاس٘, ٜٚعٌ ايؿاعط ٜتبا٢ٖ مبا ٜٓذع َٚا 
وتهِ َٔ كعٕٚ يًتُهٔ َٔ اٱملاّ بهٌ أزٚات ايهتاب١ ايؿعط١ٜ 

 املٛؾك١.
 ضمستٳ ؾٛم ايؿؿ١ ايػهب٢

 ابتػا١َ ايطنا
 دًذًتٳ يف اؿٓادط ٹ

 طغٗا ايكسااييت أخ
 (51قٗك١ٗ اغتشػإ....  )املٗطز م

ٜتكُل ايؿاعط نٌ ا٭زٚاض, يٝكطأ عه١ُ ايعاضف, نٝـ ٜٓسؽ غؿ١ 
إىل زٚاخٌ املتًكٞ, يٝؿِٗ ؾهٛي٘ َٚهْٓٛات أعُاق٘, ٜٚكطأ َا بساخً٘ 
َٔ ُّٖٛ ٚسا٫ت َطتبه١, ؼتاز إىل خًدًتٗا يتٓؿطز أغاضٜطٙ, 
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ؿ٠ٛ اييت باتت اٯٕ مس١ ايكاض٨ ٜٚٓتؿٞ أيكّا, يٝدًل َكاؿ١ بسٍ اؾ
 بٝٓ٘ ٚبني ايؿعط.

ا٭ّ بكٝػ١ اؾُع, أَٗات ايعطام اي٥٬ٞ نٔ ايؿطو١ ا٭نجط إٜصا٤ 
ٚؼ٬ُ ٚعصابا ٚٚدعا َٜٛٝا, ٖٔ اي٥٬ٞ َا تٛقـ مٝبٗٔ ٫ٚ عًٜٛٗٔ, 
ٖٚٔ ٜعاٜؿٔ نٌ ؿع١ اْتهاغات أ٫ٚزٖٔ ٚأظٚادٗٔ ٚبٓاتٗٔ 

طٝكٗا أٟ نا٥ٔ غرئٖ... ٜؿطز ايؿاعط ٚأسبتٗٔ, ٜٚتشًُٔ أٚظاضّا ٫ ٜ
ُٸًٔ َٔ  املبسع ؾطاؽ عبس اجملٝس هلٔ سك١ َٛدع١ اعرتاؾا هلٔ َٚا ؼ
أعبا٤ ٚظًِ ٚنٝاع ٚخػاضات ٭عع َا هلٔ, دطا٤ اؿطٚب 
ٚاملػاَطات َٚٛت ايهُري اٱْػاْٞ إظا٤ َا ٫قاٙ بؿط ايعطام 

 املٓهٛبٕٛ.
 َا أمجًهٔ

 تٓجطٕ بكاٜا ايعُط لَٛا
 ؾٛم ؾؿاٖٞ ايعُأ٣تٮ٭ 

 (51َططا بًٛضٟ ايكططات.... )ا٭َٗات م
إْٗٔ مجٝعا أَٗات ايؿاعط, زٚمنا تؿطٜل بني َٔ أضنعت٘ َٔ سًٝبٗا 

 املباضى َٚٔ ؾاضنٔ مٝبٗا يؿكس اعع َا متًو.
إْ٘ ْؿٝس ٜتذسز يف نٌ ؿع١ يف زٚاخٌ ايؿاعط, يٝشؼ بهْٝٓٛت٘ نٞ 

أضن٘ َٚٔ وب, ست٢ ٚإ ٫ ٜتؿع٢ ٜٚتشٍٛ إىل عسّ, يٝعٌ يكٝكّا ب
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ناْت فطز أس٬ّ بعٝس٠ املٓاٍ, ٚتبك٢ ا٭ّ ا٭ٌَ ٚايسف٤ ٚاؿٓإ 
ٚاـري ٚأْك٢ ايكِٝ, مٓحاي١ ا٭غ٢, بطغِ عٛازٟ ايعَٔ ٚعذ٬ت٘ اييت 

 غشكت نٌ ؾ٤ٞ يف ايعطام ايصبٝح.
 َا أقػانٔ

 تعًكٔ اٖابٞ
 دسثا تكتات ب٘ غطبإ عٛضٷ

 ؾٛم أْني زعا٤ٺ
 ١ّٜرتزز متت١ُ خاؾت

 (51يف ايكًٛات...  )ا٭َٗات م
 تعٌ َباضن١ تًو املدًٛق١ ايٓس١ٜ َكسض اؿب ٚايعطا٤ ٜٚٓابٝع اؿٓإ. 

يٮقسقا٤ سكتِٗ يف تٛظٜع ايؿاعط ٚؾا٤ٙ ملٔ وب, ٖٚا ٖٛ ايؿاعط 
املػطبٞ املبسع عبس ايػ٬ّ بٛسذط قاسب ايككٝس٠ املؿٗٛض٠ )ععف 

َتٝاظ, وع٢ بًؿت١ ٚؾا٤ َٔ َٓؿطز ع٢ً ٚتط اهلا٤( ٖٚٛ ؾاعط تؿعًٝٞ با
ايؿاعط ؾطاؽ عبس اجملٝس بتٛظٝؿ٘ ٚاٚ ايكػِ يف ناؾ١ مجٌ ايٓل 

 ايؿعط١ٜ تأنٝسّا ع٢ً قسم املؿاعط َٚٛز٠ ايتعًل.
 ٚايتُط ٚايعٜتٕٛ

 ٚقُت ٖصا ايبًس اؿعٜٔ
 ٚنربٜا٤ دطس٘



135 

 

 ٚت١ٓٝ تؿتٸشت
 ٚاْؿًعت

 تًػع ثػط ؾاعط َػهٕٛ
 باؾٔ ٚايسٖؿ١ ٚايعذب

 بٝاض غ١ُٝ ٚايطُأ١ْٓٝ يف
 تٓػاب يف غهٕٛ

 ئ امين
 يػري ن١ً تهرب يف ايطٚح

 (55ٚئ أخٕٛ... )ايكػِ م
ٖهصا ٖٛ زٜسٕ ا٭ْكٝا٤ َٔ ايعطاقٝني سني ٫ وتهُٕٛ يف سٝاتِٗ 
غ٣ٛ ع٢ً ايهطا١َ نأغ٢ً ق١ُٝ إْػا١ْٝ ٫ ميهٔ املػا١َٚ عًٝٗا أٚ 

 ايتؿطٜط بٗا.
يتؿعًٝٞ, يٝهتب يٓا يف باب آؾام ْجط١ٜ, ٜطسٌ ايؿاعط َٔ ايٓل ا

ْكٛقّا ضا٥ك١. ٚبتُهٔ ايعاضف ٭زٚات٘, ٚثكت٘ بك٬ب١ ايتذطب١ اييت 
 وتهِ عًٝٗا: 

 اعطف
 اعطف َٔ تهْٛني

 ل١ُ تطغِ يٞ نؿٞ
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 (59ل١ُ تطًل أقابعٞ... )َٔ تهْٛني؟ م
أَط يف غا١ٜ املتع١ إٔ ٜتشٍٛ ايؿاعط إىل ؾطاؾ١ يٝتشطى عط١ٜ, َتٓك٬ 

ًتكط ايعبل ا٭ْجٟٛ, َجًُا احملاضب ايصٟ ٜبشح بني ضسٝل ا٭ظٖاض, يٝ
 عٔ ؿعات َٔ ا٫غرتخا٤, بعس إٔ اغتٓعؾ٘ ايبشح عٔ أْؿاؽ دسٜس٠.

اْ٘ ايبشح عٔ َٓؿ٢ زاخٌ َٓؿ٢. تًو ٖٞ ايػطب١ اؿكٝك١ٝ ٚاٱسػاؽ 
 بايٝتِ ٚايهٝاع ٚؾكس نٌ مجٌٝ... نٝـ شيو؟!!

بؿكس ايٛطٔ,  إٕ ايؿاعط باْهػاضات٘ اي١َٝٛٝ, ٖٚٛ يف أعُل اٱسػاؽ
ٜبشح عٔ َٓؿ٢ ٜكٝ٘ يؿش١ ايٛدٛز اٱْػاْٞ املهططب, ؾ٬ هس إ٫ 
إٔ ٜسؽ ضٚس٘ بٓدًت٘ ا٭ٌَ, يعً٘ ٜؿعط با٭َإ ست٢ ٚإ نإ أَاّْا 
ظا٥ؿا ٫ ٜعسٚ نْٛ٘ غطابّا, يُٝػو با٭ظ١َٓ ايها٥ع١, ٚايتاضٜذ 

ستٝاز املٓؿًت, ٚايبٗذ١ ايؿاتط٠, ٚايعُط املٓهػط ع٢ً َطاٜا اؿًِ ٚا٫
ؿٓإ ا٭ْج٢." يص٠ ٫ تعطف ا٫ْطؿا٤", مسط يًٌٝ اؿعٜٔ يف َساضات 

 َؿتٛس١ ع٢ً اَتساز ايِٖٛ.
 ايتٸؿت يف زف٤ ؿا٥و

 أؾاعٞ ايؿطزٚؽ
 ايتٸُت ايٓذّٛ عٓس طًعو

 ؼهٓني عٓٛ
 أقسا٤ ايطٜح احمل١ًُ ؾذٓا
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 ؾؿاست ضا٥ش١ ايؿذط
 ٚتهػطٟ بطٚقا

 ٫ تٓطؿ٧
 ثِ...

 (15ايطٚح ماْؿٝين ؾٝو... )ن١ً 
ٖهصا ٜطٜسٖا ٖٚذّا, عطٚؾّا, زؾ٦ا, ؾٗسّا, زَا٤ يًكطابني, قُطّا 
نٗٓٛتّٝا, طًعّا يًٓذّٛ, ضا٥ش١ يًؿذط, غًُّا يًطٚح, سّٓٛا, ؾذّٓا 
ْٚٛاسّا, َططّا ٚبطٚقّا, يتعٌ ايٓد١ً ٬َش ايؿاعط ا٭خري. ٫ٚ اختٝاض 

 غٛاٙ.
سٛاض -أغ١ٝٓ سب-يف باب سٛاضٜات ث٬خ قكا٥س ٖٞ: سٛاض أٍٚ

 َتأخط. 
 ايتشٍٛ.-مشٛؽ-أَا يف ايباب ا٭خري ؾٝهِ ايٓكٛم: ضثا٤ ايعٌ

 ٜٓعيل ايع٬ٕ ع٢ً اٱغؿًت
 خؿٝؿني نُٗؼ املٛد١

 ٜٓؿطؾإ ع٢ً ايعؿب ايططب
 ؾتػطٟ يف خهطت٘ املبت١ً

 ضعؿ١ ٚدس
 ؾٝٓتؿض ايعٌ ا٭ٚسس
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 وتهٔ تكٛغ٘
 وتهٔ ايًٕٛ

 ايهٕٛ
 ايبٕٛ ايؿاغع

 (18-15)ايتشٍٛ مٚاىل ؾطؾات ايؿذط ٜطري... 
َعّا, ؾاعطّا ٚقاض٥ّا ْٛزع ٖصا ايػسٜط ايؿعطٟ ايٛاضف, ٚعػط٠ أقٍٛ 
يٝتين أظٌ يف سهط٠ ايٓكٛم ايجط١ٜ تسثطْٞ بسؾ٦ٗا ايًصٜص ٫ٚ أمجٌ 

 َٔ ايؿعط ا٭ب٢ٗ زثاضا.
إمنا ايؿاعط نأْٞ ب٘ ىطز َٔ قؿك٘ يٝبشح عٔ ثطا٤ دسٜس َٔ ممًه١ 

ايصٟ ْبك٢ ْٓتعطٙ, نُا اٱؾطاقات  ايهًُات, يٝتشؿٓا ظسٜسٙ ايؿعطٟ
 اجملٓش١ ٚايب١ٝٗ يًٓتكٞ ثا١ْٝ يف عبٛس١ ؾعط١ٜ ٚاضؾ١.
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 الشبػش ستبس جببس الذساجٖ

 الشص٘ف الؼبسٕ يف دْٗاًَ الجذٗذ
 

بادتٗاز َٚجابط٠ وح ايؿاعط غتاض دباض ايسضادٞ اـط٢ مبػاضات٘ 
ايٓاؾط٠ يف ؾعطٙ مبػاَط٠  ايؿعط١ٜ قٛب بٗا٤ ايه١ًُ داقا َجًُا اؾٝاز

٫ ضٜب أْ٘ قس أؾطز ٚقتا ٚدٗسا يتأغٝؼ عامل٘ ايصٟ ٜتؿطز ب٘ يٝػاٜط 
ايهجري َٔ ايتذاضب جملاًٜٝ٘, َٔ سٝح إعاضٙ ايكعب يف بٗا٤ ايهًُات 
ايؿات١ٓ, َعذُٞ ٫ ؾا٥ب١ يف تٛظٝؿات٘ ايًػ١ٜٛ, َٔ سٝح قؿا٩ٖا 

كؿا٤, نأْٗا َؿاٖس ٚأيكٗا ع٫ُٛت ؾعط١ٜ تعر بايًكطات ايؿا٥ك١ اي
٦ٖٝٗا يًؿطد١ ايػُٝٓا١ٝ٥. َبٗط يف ٚؾا٥٘ يًه١ًُ يُٝٓشٗا َا تػتشل َٔ 

 أيل مبٛغٝك٢ ٫ ًٜتكطٗا إ٫ ايؿاطٔ بػ١َ٬ اٱبساع ْٚكا٤ ايًشع١.
ؾايؿاعط غتاض دباض ٜ٪اخٞ بني ايكٛض٠ ٚعطط ايه١ًُ, ببٛح خاؾت 

س١ً ؾعط١ٜ  أسٝاْا ٖٚازض يف زٚاخٌ ايؿاعط أسٝاْا أخط٣, يٝدطز يٓا
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بأيٛإ ظا١ٖٝ ٚمبػاضات َٔ املساعبات املطنب١ يػٜٛا ٖٚٞ متط مبشطات 
ٜتساخٌ ؾٝٗا ايصاتٞ بايهْٛٞ يتتؿح أسٝاْا بأضز١ٜ ضَاز١ٜ, ٖٚٓا تهُٔ 
َسا١ٖٓ ايؿاعط, ٫ مبٓش٢ ايتعِٜٛ ايًػٟٛ ايباٖت, بٌ برتتٝب ٜتساخٌ 

أٚ مبشض  ؾٝ٘ ايصاتٞ باملٛنٛعٞ املؿانؼ أسٝاْا, ػط ايؿاعط ع٠ٛٓ
إضازت٘ إىل َسٜات تتٛظع بني ا٭مل ٚاملػطات ست٢ ٚإٕ ناْت املطاض٠ 

 ؾاضات تتهطض نجريا يف َتٕٛ ايٓل, مب٪ا١َ َع ؾطح ايعابط.
نكاض٨ يتذطب١ غتاض دباض ايسضادٞ, أضاٙ ؾاعط ا٭مل ٚا٭غ١ً٦ 
ايؿانش١ يًطأٖ َٔ ايؿٛادع, وانٞ َٔ خ٬هلا ايصات ايهػري٠, 

ط, بهجاؾ١ ؾعط١ٜ ٚمجٛح يػٟٛ ٚبتعاٌَ ؾطٔ ٚا٭َه١ٓ, ٚاٯخ
َٚتٛاظٕ, َا إٔ تًر عتبات ممًهت٘ ايؿعط١ٜ ٜٓتابو شيو اٱسػاؽ 
باملطاض٠ ٚا٭غ٢, يهْٛ٘ وح املػاض بت٪ز٠ ٚبأزٚات ايعاضف بسٖايٝع 
ايهتاب١ ايؿعط١ٜ اييت تعر باؿطن١ ٚايكٛض ٚايتٓاٍٚ بتٛقٝؿات َعذ١ُٝ 

يهٝاع, زٕٚ إٔ ٜػطم يف ايػٛزا١ٜٚ تػًب عًٝٗا املٛادع ٚاٱسػاؽ با
 ايكامت١.

٫ٚ غطٚ يف شيو, ؾٗٛ ؾاعط يكٝل بأضن٘ ْٚاغ٘, وٌُ أٚظاضا تٓطبل 
ع٢ً أْؿاغ٘ يكػٛتٗا بػٛزا١ٜٚ تٓع أغ٢ ٚسطق١, ٫ٚ َٔ غ٬ح ىطد٘ 
َٔ نبٛت٘ غري ايتٛسس َع ايًشع١ ايؿعط١ٜ ٚاييت تؿهٌ ي٘ ٬َشا 

 يٲؾ٬ت َٔ ضبك١ احملاقط٠ ايعامل١.
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ٕ غتاض دباض ايسضادٞ ؾاعط َبٗط يف ٚؾا٥٘ يًه١ًُ َٚٛغٝكاٖا اييت إ
تتٛظع ع٢ً ايبٝاض يتؿهٌ عاملا ميٓشو ا٫ط٦ُٓإ بإ ايؿعط ايعطاقٞ 
َا ظاٍ غري, ٖٚصٙ ا٭قٛات اؾاز٠ ٚاملجابط٠ يف ٚؾا٥ٗا يسمي١َٛ املؿٗس 
ايؿعطٟ ايصٟ بات ١َُٗ إبساع١ٝ ٚأخ٬ق١ٝ ٫ َٓام َٔ ايٛؾا٤ هلا 

طم ع٢ً زٚاّ تٖٛذٗا, ضغِ سذِ ا٫ْٗٝاضات ٚاـػاضات ٚاؿ
 ايهرب٣ حملٔ ا٭ضض ٚايٓاؽ اييت َا تٛقؿت َٜٛا.

إٕ ؾبابا َبسعني ْصضٚا أْؿػِٗ هلصا اؾٓؼ ا٫ستؿايٞ, َعتربٜٔ إٔ 
ايتعًل ب٘ ٚبطؾسٙ باؾسٜس َٚٛاق١ً تٛطٝس ايع٬ق١ َع بٗا٥٘ ايسا٥ِ. 

ب٘ ٚي٘, غُٝا سني ْعاٜـ  َػأي١ ؼس نٝاْٞ ٫ قٝس َٔ ايعٝـ إ٫
ؿعات َٔ ايٛدس ٚايؿطح ايطؿٛيٝني ؼاقط ايؿعطا٤ ايؿباب ٚمتٓشِٗ 
ؿعات آغط٠ ؿع١ وؿًٕٛ مبٛيٛز ؾعطٟ دسٜس, أٚ ْؿط ْل ع٢ً 
َٓرب ثكايف, ٖٚصا َا ْعٝؿ٘ ؾع٬ ٚمؼ بػعاز٠ غاَط٠ مٔ دٌٝ 
ايػبعٝٓات َٚا بعسٙ, سني ٜعٛز ا٭يل ايكازم ٚايٓكٞ يًٛدٛز 

ٞٵ غٛاٙ, ٚمٔ ٚغط اخت٬ط اٱ ْػاْٞ َكسضٙ ايؿعطٟ ٫ٚ ؾ
ا٭ٚضام بني ايسضبه١ ايػٝاغ١ٝ ٚايتهايب َٔ أدٌ ا٫غتشٛاش ع٢ً 
أَٛاٍ َكسضٖا ؾاغس ٚغري ؾطٜـ, يُٓٝع بني سايتني َٔ ايؿطح, 
اسسُٖا ضخ َٚٛب٤ٛ, شيو ٖٛ اؾطٟ ٚضا٤ اؾُٛح ايؿغ مٛ ايطُع 

ني ميتًو ايؿاعط ضقٝسا ٫ مثٔ ايؿاغس, ٚبني ؾطح ايٓكا٤ اٱْػاْٞ س
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ي٘, شيو ٖٛ نٓع اٱبساع َٚا وتهِ عًٝ٘ َٔ خعا٥ٔ زا١ُ٥ ٖٞ أمس٢ 
َٔ ايجطا٤ ايعابط. ٚتًو ٖٞ املؿاضق١ ايػطٜب١ يف اؿاي١ ايعطاق١ٝ ايطا١ٖٓ, 

 َجًُا ٖٞ َٛظع١ ع٢ً دػطاؾٝا اٱبساع ايعطبٞ عا٫ت َتؿاٚت١.
 "اٯٕ ميهٔ ملعطؿٞ اضتسا٤ دػسٟ"

 ايؿاعط ىتاض ٖصٙ ايًشع١ ٫ضتسا٤ َعطؿ٘ شيو بػبب:ملاشا 
 اهلصٜإ يف ايؿاضع 

 5"املهتغ باملػاَري..." )َػاَري ايٛقت( م
ايكٛض٠ ايؿعط١ٜ ٖٓا تؿٞ بايهجري َٔ املعاْٞ ملا ؼٌُ َٔ َتٓاقهات 

 قس تؿهٌ ق١ٓ يًؿاعط َٚا ٜعاْٝ٘ َٔ قاقط٠ ٫ ٜعطف خ٬قا هلا.
 أقطرٴ أٜٗا ايهِٝ

ٞٵأغٔطم نٌ   ؾ
 إ٫ تًو اؾٓاظ٠ املط١َٝ

 1عٓس ضقٝؿٗا ايعاضٟ )ايطقٝـ ايعاضٟ( م
ٜٓكٌ يٓا ايؿاعط بكطا٠٤ ؾعط١ٜ ممه١, املؿٗس ايعطاقٞ املطٜط سني ناقت 
بايٓاؽ ست٢ ا٭ضقؿ١ ٖٚٞ عاض١ٜ, ٫ٚ َٔ ٬َش َٔ ٚطأ٠ ايهِٝ ايصٟ 

 ضاح ٜعؿعـ يف تؿاقٌٝ سٝا٠ ايبؿط املٓهٛبني. 
ىل أٟ َس٣ تتشٍٛ سٝا٠ ايؿاعط إىل دع٤ َٔ أ٫ هس َعٞ ايكاض٨, إ

 اـطاب ايؿاٌَ يٝتشٍٛ إىل إضخ ٫ ؾهاى َٔ عصابات٘ ايكات١ً؟
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 نٝـ غأضتسٟ ثٝابٞ
 ايسَٛع اييت عٗسْاٖا غطقت

ـٸ...  ايػػٌٝ د
 ؾاخل وسم َٓص ّٜٛ ايطقام

 ا٭ٚظٴ ٖذط ايػطٛح
 87سطخ ططٜل امل٪اْػ١ )ْٗا١ٜ( م

يؿعط١ٜ ؾا٥ك١ ايتٛسس َع املهإ نٝـ يؿاعط إٔ ٜتعاٌَ َع ايًشع١ ا
ٚايعَإ ٚزٚاخٌ ايؿاعط بػًٝاْٗا ٚؾٛضتٗا ٖٚٛ يف ٖصٙ ايتؿاقٌٝ َٔ 
احملٛ اييت ترتقسٙ نبك١ٝ أبٓا٤ دًست٘؟ أيٝػت تًو ساي١ تبسٚ نطبا َٔ 
املػتشٌٝ ٱْتاز ْل ٜتشطض ايؿاعط َٔ غطٛت٘ سني ٜػططٙ ع٢ً 

ؼ قسضٙ ايًعني ٚكايب ايبٝاض يٝعٛز دع٤ا َٔ امل٪اْػ١ ايعصب١ ٖٚٛ سبٝ
املٛت ي٘ باملطقاز, تهازات ٫ ميهٔ ؾِٗ نٓٗٗا إ٫ َٔ خ٬ٍ ايػٛض 

 يف َتٕٛ ايٓل.
 ؽتؿٞ اـطٛات يف ايهباب

 تت٬ؾ٢ ٚا١ٖٝ
 ا٭ساغٝؼ تؿط َصعٛض٠

 15َٔ ضزّ َطاؾ٧ اؿٓني )غطق٢ ايسَٛع( م



144 

 

٫ لس يف نٌ ايٓكٛم تباؾري ؾطح أٚ ساي١ َٔ املساعبات اييت تططب 
ع١ ايكطا٠٤ باْػٝاب ضَٚاْػٞ ؼطض ايكاض٨ َٔ غٛزا١ٜٚ ايًشع١ إىل ؿ

َعاٜؿ١ أنجط بٗا٤ ٚؼطضا َٔ ٖصا ايسَؼ ايػايب ع٢ً ايٓكٛم, ٖٚصا 
أَط ي٘ َا ٜربضٙ سني ْؿدٸل ايٛدع ايصٟ عاز مس١ يكٝك١ بايعطاقٞ 
ست٢ ْػ٢ ايؿطح, ؾُاشا إشٕ عٔ ايؿاعط ايصٟ ًٜتكط اؿا٫ت اي١َٝٛٝ 

 اٱسػاؽ باملعاٜؿ١ هلهصا سا٫ت َطٜط٠. مبذػات ؾسٜس٠
 

 ملاذا السصَف العازِ؟
خطاب َؿتٛح يهٌ َٔ تابع نٛاضخ ايعطام ٚقٔ ايٓاؽ ٚايهِٝ ايصٟ 
بات دع٤ا َٔ تؿاقٌٝ ٚدٛزِٖ, ٫ٚ ْكٍٛ ايٛدٛز اٱْػاْٞ ٭ْٓا 
بٗصا ايتٛقٝـ ْهٕٛ قس ؾٖٛٓا سكٝك١ ايعصابات املطٜط٠ نػ١ُ يٛدٛز 

يصٟ ْػتػطب نٌ ٖصا اٱقطاض يف ايتؿبح باؿٝا٠ املدًٛم ايعطاقٞ, ا
ضغِ ايع٫ظٍ اييت قكت ب٘ ط١ًٝ ايعكٛز ا٭ضبع١ ا٭خري٠, َٚا ظاٍ يف 

 شات املٛادع ٜٛاقٌ ايعٝـ بإقطاض َصٌٖ.
َٔ ٖٓا اختاض ؾاعطْا ايسضادٞ ٖصا ايعٓٛإ يًسٜٛإ نتعبري ٜؿٞ عكٝك١ 

ؿ١ ايعاض١ٜ يت٪ٜٚ٘ َٔ َا ٜعاْٝ٘ ايعطاقٞ, زضد١ أْ٘ مل هس ست٢ ا٭ضق
ؾتات٘ ٚنٝاع٘ املتٛاقٌ, ٖٚٓا تهُٔ ؾط١ٓ ايؿاعط يف قاٜج١ اؿاي١ 
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ِٕ سكٝكٞ, ٭ْ٘ ٫ ميًو َٔ أغًش١ مبُهٓات٘ غري ْكا٤  ايعطاق١ٝ يتٛثٝكٗا هل
 ايه١ًُ ٚبٗا٤ املٛقـ اٱْػاْٞ ٚا٫مٝاظ يًُعًَٛني َٔ بين دًست٘. 

 ٚنسٜسْ٘ يف زٜٛاْٝ٘ ايػابكني:
 تٓذس بايِٖٛسُٝٓا أغ •
 َٛا٥س ايطَاز •

ٜٓشٛ ايؿاعط شات اـط٢ يف ضغِ َٛادع٘ ايؿعط١ٜ يٝ٪غؼ ي٘ َػاضا 
 قس ٜػاٜط ايعسٜس َٔ فاًٜٝ٘, ٚقس ًٜتكٞ َع آخطٜٔ.

إٔ ايؿعطا٤ بٗصٙ ايرتنٝب١ ايؿعط١ٜ اييت تػع٢ ٭ٕ تتهاٌَ َع ايتذاضب 
عاملٗا اييت غبكتٗا ٚتٌٓٗ َٓٗا باعتباضٖا َساضؽ ؾعط١ٜ هلا زضبتٗا ٚ

ٚٚنعٗا ا٫عتباضٟ ايٛاظٕ ست٢ يًُؿٗس ايؿعطٟ ايعطبٞ بطَت٘, ٚلس 
إٔ َٔ ايهطٚضٟ ٚاملِٗ إٔ ٜؿصب ايؿعطا٤ ايؿباب ػطبتِٗ َٔ ايهجري 
َٔ اهلٓات ايؿعط١ٜ اييت لسٖا َكش١ُ ٖٓا ٖٚٓاى, مما ٜهعـ ضقا١ْ 
ايعٌُ يتذاٚظ اهلؿٛات باٱنجاض َٔ ايكطا٤ات ايؿعط١ٜ يطٚاز هلِ َٔ 

تذطب١ ٚايًػ١ ٚاـٝاٍ ٚايتٛظٝـ املعذُٞ ٚايتٓاٍٚ  ٚاؿبه١ ايؿعط١ٜ اي
َا هعًِٗ ٜتشكٕٓٛ نجريا َٔ بعض ايؿطط ٚايٓؿاظ ايصٟ ًْشع٘ يف 

 ْكٛقِٗ بني ايؿ١ٓٝ ٚا٭خط٣.
إْٓا يف ايٛقت ايصٟ مؼ بإٔ ايؿعط ايعطاقٞ ٫ ظاٍ غري ٫ٚ خٛف َٔ 

٤ ايؿباب هتٗسٕٚ سكٍٛ ٖبٛط يف َػتٛاٙ أبسا, بٌ لس إٔ ايؿعطا
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ٚبط٣٩ ؾعط١ٜ أغٓت نجريا ايتذطب١ ايعطاق١ٝ ٚأناؾت ايهجري َٔ خ٬ٍ 
ظٗٛض أمسا٤ هلا اعتباضٖا اٱبساعٞ ايجط ٚاملؿطح ٚمبٛاٖب َص١ًٖ, ْت٢ُٓ 
إٔ ٜعًٛا يف ايتذطب١ ايؿعط١ٜ ايعطاق١ٝ املُٝع٠ ٜٚبتعسٕٚ عٔ ايتؿتت 

ايٛطٔ ايعطبٞ,  ايؿعطٟ ايصٟ ًْشع٘ ٖٛ ايطاغٞ يف ػاضب ؾباب١ٝ يف
سٝح َٔ ايكعب إٔ متٝع عا٥س١ٜ ايٓل, َٚهإ إْتُا٥٘, ٚاملؿٗس 

 ايصٟ وطخ ؾٝ٘ إبساع٘.
يف سني إٔ َٔ مسات ايؿعط ايعطاقٞ ايتعطف عًٝ٘ زٚمنا اٱط٬ع ع٢ً 
َبسع٘ َٔ خ٬ٍ نْٛ٘ َٔ شات املٌٓٗ ايؿعطٟ مبعذُٝت٘, ٚتٛظٝؿات٘, 

ايصٟ ٜػاٜط إىل سسٚز ٚتؿطزٙ, ّْٚؿػ٘, ٚطػٝإ ايتُهٔ اٱبساعٞ 
 نبري٠ بك١ٝ ايتذاضب ايعطب١ٝ ا٭خط٣.
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 ّدٗغ الؼب٘ذٕ يف دْٗاًَ:
 ْٗثك للخسبئش الكربٓ لض٘بع االًسبى اهبم سالطني الجي

 
متهٔ ايؿاعط ٚزٜع ايعبٝسٟ إ ىطٛ بايؿعط َطس١ً تٛثٝك١ٝ دسٜس٠  

كاتٌ بهٌ ملؿطٚع٘ ايؿهطٟ بَُٗٛ٘ ا٫بساع١ٝ ايهرب٣ نْٛ٘ َا ؾت٧ ٜ
ممهٓات٘ هلصا ايتأغٝؼ ايبٗٞ َتش٬ُ َؿاقا ٫ سكط هلا, إٕ ع٢ً 
َػت٣ٛ املػاَط٠ ا٫بساع١ٝ احملؿٛؾ١ املداطط أٚ ايٓعٜـ املازٟ زٚمنا عٕٛ 
بعٓازٙ يف ا٫غتُطاض يف اقساض فًت٘ ايطا٥س٠ "ف١ً نؿاف" نْٛٗا بٛتك١ 

هبٛت ٚنٌ ػُع أمسا٤ دٌ َبسعٞ املٓايف ٚاحملاقطٜٔ زاخٌ بٝت ايعٓ
ا٫ق٬ّ ايطاؾه١ يًُٗاز١ْ ٚبٝع ايصَِ ٚع٢ً ْؿكت٘ اـاق١ زٚمنا عٕٛ, 
ؾكط ٜطٜس َٔ ٖصا ايؿعٌ اـري ػُٝع ا٫سب١ َبسعٞ ايؿتات َع املبتًني 
عكاض ايؿاؾػت يف ايساخٌ, ٫ٚ ٜٗسف َٔ ٚضا٤ شيو ا٫ عؿك٘ 

ٓابط يٲبساع اؾاز ٚػُٝع شٟٚ ايه١ًُ ايبعٝس٠ عٔ ايتسدني, يٝػاٜط امل
املؿب١ٖٛ َسؾٛع١ ا٫دط, املتبذشني  بٛقاس١ بكسم ايه١ًُ اؿط٠ ٖٚٞ 
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َِٓٗ بطا٤ , ظٌ ايػ٪اٍ اؿاضم: ملاشا ٫ ًْذِ ٖ٪٤٫ املتؿسقني 
بإَهاْاتٓا املتٛانع١, ٚيهٔ بٓكا٤ ايػطٜط٠ ٚتػٜٛـ ا٫ق٬ّ املأدٛض٠ ؟ 

 ؾهإ ي٘ َا اضاز ضغِ ٍٖٛ امل١ُٗ...
سٜٛاْ٘ ايػازؽ يف َػريت٘ ايؿعط١ٜ اؿاؾ١ً ٜطٌ عًٝٓا املبسع ايعبٝسٟ ب

 بايعطا٤ عْٓٛ٘: 
 "َٓؿٕٝٛ َٔ د١ٓ ايؿٝطإ". 

قؿش١ َٔ  811وتٟٛ ايسٜٛإ ع٢ً تػع ٚث٬ثني ْكا َٛظعا ع٢ً 
ايكطع املتٛغط َٔ إقساض اؿطن١ ايؿعط١ٜ يف املهػٝو اييت ٜسٜطٖا 

ت املبسع قٝكط عؿٝـ, ؼٌُ ْكٛم ايسٜٛإ عٓاٜٚٔ ٖٞ مبجاب١ إسا٫
٭َه١ٓ ٚامسا٤ تاضى١ٝ ٚاغطٛض١ٜ تهطب بك٠ٛ يف عُل ايتأضٜذ ايعطاقٞ 

 املأغٛض.
يف َسخً٘ ا٫ٍٚ يًسٜٛإ, ىتاض ايؿاعط ْكني أسسُٖا يؿاعط بابًٞ 
قسِٜ, ٚاٯخط فُٛع١ ْكٛم ٭َط٨ ايكٝؼ, املتٓيب, ايطقايف ٚقاحل 

 عبس ايكسٚؽ.
سػني َطزإ )ئ  ٜهتب ايؿاعط تكسٜطا يًسٜٛإ ٜؿتتش٘ بكٛي١ يًطاسٌ

 اسرتّ ٖصا ايعامل ٚيف ا٫ضض طؿٌ ٚاسس َٓهػط ايعٝٓني(
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ٜٚٓٗٝ٘ بكٛي٘ ٖٛ: )َٓؿٕٝٛ َٔ د١ٓ ايؿٝطإ, قاٚي١ تٛثٝل يًدػا٥ط 
ايؿُٛي١ٝ ٚاْك٬ب املعاٜري ٚنٝاع ا٫ْػإ, اْٗا ْعٜؿٓا ٚقطاخٓا نًٓا 

 مٔ املٗعَٚني اَاّ غ٬طني اؾٔ ... ٖٚعا٥ُٓا(.
 طنب َٔ:عٓٛإ ايسٜٛإ َ

 َٓؿٕٝٛ + د١ٓ + ايؿٝطإ 
ٚايعطاقٞ ايًكٝل بُٗ٘ ايَٝٛٞ إٕ نإ َبسعا اٚ وٌُ ِٖ ايكطا٠٤ 
اؿاضم, واٍ اىل تؿاقٌٝ ٖصا ايجايٛخ ايصٟ ٜعين ايهجري ي٘ ٚيًُٓؿٞ 
ايهْٛٞ, اْٸ٢ نإ اْتُا٩ٙ, ٚمبا إ ْكٛم ايسٜٛإ تتعٜٔ بعٓاٜٚٔ 

٤ ايككٝس٠, نًٗا تتػطبٌ ٱسا٫ت ؾاق١ً ٚقطع١ٝ قبٌ ايسخٍٛ اىل ؾها
بجٛب ايٛدع ايعطاقٞ ٚسػط٠ املٓايف, ؼطى يف زٚاخٌ ايكاض٨ املبتًٞ 
بٗهصا سا٫ت ؾاش٠, اغتعط هلٝبٗا َٚا ؾت٧ نصيو يف ازم تؿاقٌٝ 
سٝا٠ املبسع ايعطاقٞ املٓؿٞ, أٜا نإ ْٛع ا٫قكا٤, ٫ٕ ايٓكٛم 

ايساخٌ,  ببػاط١ ٫ تػتجين سذِ ايعصابات اييت نإ ٜعاْٝٗا َبسعٛ
اسػاغا َِٓٗ بٛطأ٠ اـٛف, ؾٝشًُٕٛ باهلطٚب ِٖٚ ع٢ً أغطتِٗ, 
ٖطٚبا وطضِٖ َٔ ٚطأ٠ ايًشع١ املدٝؿ١ ٚطكٛؽ املٛت اجملاْٞ, سني 

 ٜتذاغط املبسع بهتاب١ ْل قس ٜهٕٛ ا٫خري يف ضسًت٘ ا٫بساع١ٝ .
هُع ايؿاعط ايعبٝسٟ ُّٖٛ َبسعٞ اؾشُٝني, ٜهعِٗ مجٝعا يف غ١ً 

َٝٛٞ ٚاغ٢ ايػطب١, يٝ٪طط يٓا ْكا بإسا٫ت َأغٛض٠ بكسض ايعصاب اي



150 

 

ايعطام تأضىا ٚاضنا ٚتطاثا ٚبؿطا, ِٖ سكاز احملطق١ ست٢ مل ٜعٛزٚا 
قاؿني ٚقٛزا هلصا ايًٗٝب ٚاحملٛ, يهٔ ثطا٤ اؾػس بعصابات٘ ٚايؿهط 
باسرتاقات٘, ؾٓهٌ ٖصٙ املدًٛقات ايباٖط٠ َٔ دسٜس, يٝػتعٝسٚا َٔ 

٠ اـًل َط٠ أخط٣, ٫ؾهني عٓانب املٛت ملكريِٖ تطاب ايؿٓا٤ زاض
ايب٦ٝؼ, ؾٝعٛزٚا ِٖ شاتِٗ تؿهٌٝ اضٚاسِٗ َٔ شات املٓايف يًٝذٛا 
ؾطزٚغا اخط, ٖٚهصا ٚبٓؿؼ ايطٚح املتعاظ١ُ يف ايجطا٤, ٜٛاقٌ املبسع 
ٚزٜع ايعبٝسٟ اؿؿط يف شات املؿٗس املٓهٛب ٜٚػتعٝس بططٜك١ املهٝس٠ 

ايصٟ تعطض ي٘ بعس إ ؾتٓت٘ سٛا٤ بأنٌ  تٛظٝـ قك١ آزّ ٚا٫غٛا٤
ايتؿاس١ بإغٛا٤ ؾٝطاْٞ, ؾٓؿاٙ ايطب خاضز اؾ١ٓ. ضٓنب ايعبٝسٟ 
سهاٜت٘ َٔ شيو اٱغٛا٤ ؾهإ ايٓؿٞ َٔ اؾ١ٓ بتشطٜض َككٛز, يهٓٓا 

ؾٝطإ )ايٓعاّ ايكساَٞ(  –ْعاٚز تطتٝبٗا ثا١ْٝ يتهٕٛ: د١ٓ )ايعطام( 
ايصٟ عٔ ٚبككس١ٜ ؾطنتٗا َٓؿٞ )ايعطاقٕٝٛ(, غ٬ف ايؿاعط  –

ايهطٚض٠ اٱبساع١ٝ, ٜبسأ بايٓؿٞ ثِ اؾ١ٓ ٚاخريا ايؿٝطإ. َُٚٗا ٜهٔ 
َٔ دٗس بصي٘ ايؿاعط يف تٛظٝـ قك١ اٱغٛا٤ ٖصٙ, تأغطْا ٖصٙ 
ايؿط١ٓ يف ايطبط بني َا ؾٓهٌ ثطا٥ٓا ايطٚسٞ ٚا٭خ٬قٞ, ٚبني ضأٖ 

ًٝ٘, يٝذس ا٫مل املُض, يٝهٕٛ تٛظٝؿا خاضز ؾصيه١ ايؿعط ٚأساب
ايؿاعط شات٘ زٕٚ غابل زضا١ٜ, إمنا باْسؾاع إبساعٞ غري َؿطٚط بٓٛاٜا 
كات١ً, يٝؿشٓ٘ ع٫ُٛت إبساع١ٝ قازق١, ؾأساٍ ايتُين اىل ؾهط٠, 
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ٚايؿهط٠ اىل قٝاغ١, ٚايكٝاغ١ اىل تٛظٝـ, ؾأخطز ٖصٙ ايتٛيٝؿ١ 
 ايؿاط١ٓ ٚايصن١ٝ.

يًتعطٜـ بٓؿػ٘  يف ْك٘ ا٫ٍٚ )اقٍٛ نًُيت ٚاَهٞ(, ىكك٘ ايؿاعط
 |يٝطٌ ع٢ً ايكاض٨ به٠ٛ َٔ اؿعٕ ايؿؿٝـ: اْا ٚزٜع بٔ عبس اهلازٟ

ٚغطٜب بني  |ٚسٝس يف سعْٞ  |٫ٚ أسهط قسٸاؽ  |٫ آنٌ يف ٚي١ُٝ 
 ايٓاؽ... 

ٜػرتغٌ ايؿاعط يف ْك٘ بٛقاٜا ٖٞ نؿـ يعٛضاتٓا ٚاعرتاف بآثآَا, 
ىل, ٚميطض ٜسٙ ع٢ً نأمنا ٜطٜس ايؿاعط إ ٜعٝسْا اىل سا٫ت اـًل ا٭ٚ

ادػازْا املتآن١ً َٔ ايكٗط ٚا٫قكا٤, يٝٓٗٞ ضس١ً ايعصاب ٖصٙ عا٫ت 
ايٓؿٞ ٚا٫بعاز قػطا, إٕ نإ ْؿٝا دػسٜا بهٌ اهلُّٛ اٱْػا١ْٝ, اّ 

 تػٝٝبا نُٝٝا٥ٝا يًذػس ٚتعط٬ٝ عٔ َػري٠ اؿٝا٠.
ايٓكٛم بعٓاٜٚٓٗا ايكاز١َ ٚتؿاقًٝٗا املطٜط٠ ٖٞ قطاخات تػتٓذس 

ا مٔ املٓٗهني, ٫ٕ ْؿو أغاض ايكػ٠ٛ عٓٗا ٖٚٞ تٓعف زَا ؾا٥طا, بٓ
ٖٛ ايسّ ايعطاقٞ ايؿتٝت بعس إ سٛيت٘ طٛاسني اؿطٚب ٚاملٛت اىل 

 ْكٝض يًشٝا٠ ٚايتٛاقٌ.
ٜبتعس ايؿاعط نجريا يف ٖصٙ ايٓكٛم خ٬ؾا يػابكاتٗا, عٔ ؾصيه١ 

٠ املتعسز٠ ايه٬ّ ٚغُٛض املؿطز٠ عا٫تٗا اييت ؽهع ٭ٚناع ايكطا٤
املػاضب ٚايتأ٬ٜٚت, يٝهعٓا ع٢ً غه١ ٚاسس٠, ؾٝعٌٜ عٛا٥ل ايؿِٗ, 
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ٚتعسز ا٫غتٓتاز, يٝبين اغٝذ١ غا١ٜ يف ايؿؿاؾ١ٝ ٚٚنٛح ايط٩ٜا, 
ٚىتعٍ املػاؾ١ انجط, ًٜٚر اساغٝؼ ايكاض٨ املهتٟٛ بًٗٝب ايٛدٛز 
ايكًل ٚايساَٞ, ٚيهٔ بأغًٛب ؾاطٔ ٜػاظٍ مجاٍ ايًشع١ ايؿعط١ٜ 

ٚخٝا٫ت يؿاعط ٜعطف َاشا ٜكٍٛ َٚٔ ىاطب, اسٝاْا ْؿعط بط٣٩ 
بآْا اَاّ ػطب١ دسٜس٠ بكٝاغات َتُه١ٓ تتشطى زاخٌ ايٓل, َٓاؾصا 
ٚض٣٩ٶ, ٖٞ مبجاب١ تكاطعات قكس١ٜ َع ايكاض٨ ٚع١ُُٝٝ ٚعؿل, 
يٝهعٓا يف ؾها٤ ايٓل زٕٚ َٛاضب١ اٚ انتٓاٙ ٫ َع٢ٓ ي٘ ساٍ ايهجري 

ْكطأ, بٌ ٜطػ٢ ع٢ً ْكٛم ايعبٝسٟ  َٔ ايتذاضب ايؿعط١ٜ اييت
َسا١ُٖ ايكاض٨ بعؿ١ٜٛ ٚزٕٚ ط٤٬ات ظا٥ؿ١, ْكٛم تؿهو زٚاخٌ 

 ايكاض٨ سني ٜكبح دع٤ا َٔ ُٖٗا ايٛاخع ٚاؾتعا٫تٗا اؿاضق١.
إ دٌ ايٓكٛم شات ْه١ٗ عطاق١ٝ مبدعٕٚ اْػاْٞ تتٓاٍٚ ايكؿشات 

اظ١َ اـطاب امله١٦ٝ َٔ تأضٜذ ٖصا ايبًس بهٌ اْٗٝاضات٘ ٚاْهػاضات٘ ٚ
املت٬سل اييت َا اْؿو ٜكاغٝٗا بهٌ اٚداعٗا املطٜط٠, ٖٞ اٚداع 
ؾعب شام ا٫َطٜٔ َٔ َعتٖٛٞ ايػٝاغ١ ٚقرتيف اؿطٚب ايكصض٠, 

 ٚنأْ٘ قسض يعني ظٌ ايعطاقٕٝٛ ًٜعكْٛ٘ ٚزٕٚ ؾهاى ط١ًٝ عكٛز احمل١ٓ.
 –ايبكط٠  |مخبابا طبعا  |ؾشني ْطايع ْكٛقا َجٌ دًذاَـ طبعا 

ٚغريٖا. ْكـ ع٢ً  |ْبؿتِ  –أٚتٛ  |ٚق١ٝ دًذاَـ  |ٛضؽ غايعب
 ق١ٓ ايؿاعط اييت ٖٞ اَتساز حمل١ٓ ٚطٔ. 
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 ؾؿٞ ْك٘ ٚق١ٝ دًذاَـ ٜكٍٛ:
 ملاشا خسعتٓا. |خسعتٓا ٜا دًذاَـ  |ملاشا 

ايتهطاض ٖٓا ٖٛ عتاب ؾا٥ط ٚقٝػ١ اؾتعاٍ ملأغا٠ ٚطٔ ٚبٝع ايهُري 
تٗا تططزْا َٓٗا ٖهصا ٜا ٚخٝا١ْ نرب٣, ؾأْت ايصٟ بٓٝت اٚضٚى ٚظٜٓ

دًذاَـ ٚػًؼ ع٢ً خطابٗا؟ ٖهصا ٜطٜس إ ٜكٍٛ ايؿاعط. ٜطٜس ٖٓا 
إ ٜٛظـ اؿها١ٜ اَتسازا يطأٖ املأغا٠ يف ايعطام ايّٝٛ َتُج١ً غطاب 

 اٚضٚى ضَعا يًُهإ املكسؽ.
أٟ  |ا١ٜ ممًه١  |ا١ٜ عؿتاض اٚ أؾداضا  |ا١ٜ اؾع٢  |ا١ٜ عاض  |أ١ٜ ْبت١ 

 |ًذاَـ ...خًٛز ٜا د
ٖصا ايطبط بني اؿها١ٜ ٚضأٖ اؿسخ بعس إ ؼٍٛ نٌ َكسؽ اىل 
َسْؼ ٚايعاَط اىل خطاب, ٜكعس  ايؿاعط ًََٛا ٜٚسعْٛا َع٘ اىل 
اؾًٛؽ ع٢ً اط٬ٍ ٖصا اـطاب ايؿادع, تأضٜذ ٧ًَ بايكتٌ ٚبؿط 

 عادع عٔ قٓع اؿٝا٠ ٫ٚ ؾ٤ٞ غري اـطاب .
خ٬هلا ع٢ً قاض٥٘ ٚايصٟ ٜتٛسس ٖصٙ املػاضب اييت ٜطٌ ايؿاعط َٔ 

َع٘ يف شات ا٫مل ٚشات احمل١ٓ, ٜبشح يف ٖصٙ ايتٛيٝؿ١ ع٢ً َٔ 
ٜعانسٙ ٚىؿـ قػ٠ٛ ايٛدع املطٜط ايصٟ بات زٜسْا ٫ٚ ؾهاى َٔ 

 ضبكت٘ اىل َا ؾا٤ اهلل.
 ٜا اباْا... )دًذاَـ( ٫ٚ تًٝل بايكًٌٝ َٓا... |تاؾ١ٗ ٖصٙ اؿٝا٠ 
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 أنجط َٓو. |ٚمٔ ٜأنًٓا ايٓسّ ٚاـٝب١  |غٛف ْؿعٌ ْٚؿعٌ َا تطٜسٙ 
ايؿاعط ٫ ىتًـ عٔ اقطاْ٘ َبسعٞ املٓايف يف إ ٜهؿٞ ع٢ً ايسٜٛإ 
زؾ٦ا خاقا بإٖسا٥٘ ْكا اىل املدًٛق١ ايٓس١ٜ اييت ٖٞ عامل ايؿاعط يف 
اـًل ٚايعطا٤ ٚايؿٛم, اىل سهٓٗا امل٬ش َٔ بؿاع١ املعاْا٠ ؾٝبح 

زَٝت٘ ٜٚعٛز طؿ٬ ٜتذطز َٔ نٌ ازضإ ؾٛق٘ َٚٓادات٘ هلا يٝؿعط بآ
اؿٝا٠ ٚقػٛتٗا ؾٗٞ ايٛسٝس٠ يف إ متٓش٘ ايسف٤ ٚايػه١ٓٝ تًو ٖٞ 

 "ا٫ّ" أقٌ اؿٝا٠ َٚٓبع اـكب ٚؾٝض اؿٓإ, 
ا٫ّ ٖٓا مبعٓاٖا ايطَعٟ ٖٞ ا٫ضض ٚاحملب١ يف ظَٔ ايكؿعطٜط٠ ٚايككٝع 

ت٘, يٝعٝس اٯزَٞ ايكاتٌ, يٝػرتز ايؿاعط أْؿاغ٘, ٜٚػتذُع ممهٓا
ا٫تعإ ايصٟ ٜبشح عٓ٘ زٕٚ دس٣ٚ, ٚاؿٓإ ايصٟ ٜؿتكس ٫ٚ َٔ 
كًٛم ميٓش٘ نٌ ٖصا غ٣ٛ ضا٥ش١ ا٫ضض ٖٚسٖس٠ ايطٚح "ا٫ّ", 
ٜعاْكٗا َط٠ َٚط٠ ٜػؿٛ ع٢ً سذطٖا ٚايٓؿٝر ٜأنً٘ ٫ٚ ٜرتزز سني 
هس ْؿػ٘ ٚسٝسا يف َٓؿاٙ ٚغطبت٘ املط٠ إ ًٜتِٗ سؿ١ٓ ايرتاب َٔ اَ٘ 

ٜتٛغس سذطٖا يٝعٝس ْؿ٠ٛ ايًشع١ ايها٥ع١, ؿع١ اْتؿا٤ ا٫ضض, 
 ست٢ ٚإ ناْت خازع١, تًو ٖٞ َأغا٠ ايؿاعط:

شيو اْين  |ٜبشح عٔ طعاّ َٚبٝت ٚزف٤  |أْت َجٌ ظا٥ط املػا٤ 
طاملا إْو مل تعطف  |ٚيهٔ ....  |يف ؿع١ ايٓػٝإ  |اسهطتو ٖٓا 

َا قايت٘ ا٫ّ(.  ؾاؾعٌ َا اقٍٛ يو: ) |ٚمل تػطع ايٛقٍٛ  |اؾٛاب 
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ٜعزاز ايؿاعط بؿٛق٘ إسػاغا بؿطاؽ ايًشع١, ؾ٬ ٜهتؿٞ عًُ٘ ا٫ٍٚ 
ست٢ ٜػح ؾعطا يف سًِ ثإ ٫َ٘, ْعٚعا َٓ٘ ملكاٜهتٗا بٓكا٥ح أنجط, 
يكا٤ طًتٗا, ض٩ٜا َٔ ايبٝاض ايٓاقع, يٝعٜح ظ١ًُ ا٫سػاؽ باملٗا١ْ, 

 ٚتهتٌُ ْٛاقل ايصات اي٬ٖب١:
َٚا ٜأخصٙ غريى  |٫ٕ َا تؿعً٘ ٜبك٢ يػريى  |ٚيهٔ ٫ تؿعٌ َا تطٜس 

 ثِ تهٕٛ اْت غببا يًدطاب. )َا قايت٘ ا٫ّ( |ٜسَطٙ عُاقت٘ .... 
ايؿعط عٓس ايعبٝسٟ ٖٛ قطاب َكسؽ يهْٝٓٛت٘, ٫ تطؾا يًصات ايباسج١ 
عٔ ايًٗٛ اجملاْٞ يؿو ط٬غِ احملٛ قكسا, اْ٘ هعٌ َٔ ايؿعط ٬َشا 

ٞ ايكاتٌ, ٖٚٛ يٝؼ بايطٝع اظا٤ ضنٛب يًؿهاى َٔ ضبل ا٫غط ايَٝٛ
َٛد١ ايربٜل اجملاْٞ, إمنا ٖٛ ٜكاتٌ بهٌ ممهٓات٘ يٝٛاقٌ زمي١َٛ ايؿعٌ 
ا٫بساعٞ نسا ع٢ً دسب ا٫قكا٤ ٚغاز١ٜ ايتآنٌ, يٝذسز َجٌ 
ا٫ضض خكٛبت٘ ٜٚعٝس سطث٘ يٝدًل ْػ٬ آخط َػاٜطا اٚ َه٬ُ 

أْػاٍ ِٖ خعٜٓ٘ َٔ حملطت٘ ا٫ٚىل اييت ٚٓطسٖا َٓص اَس بعٝس غُػ١ 
ا٫بساع ايؿعطٟ, يٝتأبط ٚيٝسٙ ايػازؽ بؿطح غاَط يٝكٍٛ يًعكِ 
ايؿهطٟ, ؾتإ بٝين ٚبٝٓو اٜٗا ايبٛض, ؾاْا اضض َعطا٤ متتس َٔ اضض 
ايػٛاز ست٢ َا ٚط٦ت قسَاٟ, ٖٚصا ايؿها٤ ايطسب ظٌ ٜاْعا 
باـكٛب١ ٚا٫لاب ٫ٚز٠ بعس أخط٣, ٫ٚ بٛح ي٬غ٢ يهْٛٞ ضٖٓت 
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طٟ بعبل ايؿعط ٚعبست ططٜكٞ بأظس١ٜ ايؿعٌ ٫ ايطنٕٛ اغاضٜ
 ي٬ْتهاؽ ٚاـٝب١ .

ٚتًو ٖٞ فاٖس٠ ظٌ ايعبٝسٟ اَٝٓا هلا يعُل ػطبت٘ اٱبساع١ٝ, ؾاعطا 
 ٚقاقا ْٚاقسا بط٩ٜا بعٝس٠ عٔ ا٫زؾ١ ٚايتعيـ.

ٚايؿعط عٓس ايعبٝسٟ, ؼسٜسا بًػت٘ ٚض٩اٙ ٚعٛامل٘, ايبسٌٜ املٛنٛعٞ 
ػٞ يف ؾتٛسات َٔ اؿًِ ٚايطغب١, مجًت٘ ايؿعط١ٜ عامل عٔ ايٛدٛز اؿ

َٔ اـٝاٍ املتذسز امل٤ًٞ بايط٣٩ ٚايكٛض ايٓابه١ باؿطن١ ٚايكٝاغات 
اهلازض٠ َع٢ٓٶ َٚب٢ٓٶ مبٛغٝك٢ تؿعطى بإٜكاعات َتٛاتط٠, ٚيهٔ 
باْػٝاب١ٝ تػعٚا ٚدسإ املتًكٞ ٚتطبو اساغٝػ٘, زٚمنا خسف يف يص٠ 

ًه١ ايٓل, تتشٍٛ ايع٬ق١ بني ايٓل ٚايكاض٨ اىل ايكطا٠٤ ٚايٛيٛز يف مم
تٛاؾل نًٞ َط٠ َٚط٠ اخط٣ اىل ع٬ق١ ْس١ٜ, ٜٚهاز ٖصا ا٫َط ٜتهطض 
يف ْكٛم زٜٛاْ٘ "اغ١ٝٓ ايػباض" ايصٟ اغتٗٛاْٞ نُٓتر إبساعٞ ؾٝ٘ 
ْؿؼ عطاقٞ قازم مما سساْٞ اىل إ اخٛض َػاَط٠ تطمجت٘ اىل ايًػ١ 

يعٌُ اقبشت دع٤ا َٓ٘ تعاٜؿٓا َعا اٱلًٝع١ٜ, ٚساٍ ؾطٚعٞ يف ا
٭نجط َٔ عاّ يف ع٬ق١ ب١ٝٗ ٚسامل١ ضغِ املدانات ايعػري٠ اييت 
ٚادٗتٗا يف ؼٌٜٛ ايٓكٛم اىل يػ١ ٖٞ يٝػت يػتٓا, ٚيهٓٓا َطضٸْا 
ايٓل ٚاْا بًشعات َٔ امل٪اْػ١ ٚايٛز قس استاز ٚقتا يٝؼ بايككري 
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 اسػػتٗا دع٤ا ٭خؿـ َٔ ٚطأ٠ اعتٝازٟ ايَٝٛٞ َع ايٓكٛم اييت
 َين .

إ ٚزٜع ايعبٝسٟ ؾاعط َػاٜط يطأٖ ايهتاب١ ايؿعط١ٜ اييت تطايعٓا َٜٛٝا, 
ٜطٜس إ ٜتٓطٗط بايؿعط ٜٚطف َٔ بطنات٘ عًٝٓا, يٝعٜح عٓا عػـ ايكٗط 
ايَٝٛٞ ٚغباض ايعصاب ٚا٫سػاؽ بايٝتِ. نِ مج٬ٝ إ تعؿل ٚؼب, 

ب١ عٓؿا يف تؿاقٌٝ إ تتُطز ٚتعًٔ بطا٤تو َٔ عؿٔ ا٫ؾٝا٤ ايهاض
سٝاتٓا, ٚيهٔ بايؿعط ٚسسٙ ْتطٗط َٔ غسض ا٫ضادٝـ ٚنِٝ 
ا٫ْهػاضات. إ ايؿعط يٝؼ تطؾا بٌ ٖٛ ساي١ ٚدس ٚؿع١ ْكا٤ 

 َٚهاؾؿ١ َع ايصات ايؿاعط٠.
 ٖٚصا َا ٜػع٢ ايٝ٘ املبسع ٚزٜع ايعبٝسٟ, ؾاعطا, قاقا, ْٚاقسا.

 
 
 
 
 
 
 
 



158 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



159 

 

 
 
 
 

 ِبٗكْ ال٘بببًٖسحلت هغ شؼش ال
 

اهلاٜهٛ منط ؾعطٟ ٜاباْٞ خايس, ناْت بساٜات٘ ا٭ٚىل تٓشكط يف 
سسٚز ايٝابإ ٫ٚ ٜتعس٣ سٝع ايرتاب ايٛطين, سني ناْت ايٝابإ 
تعٝـ ععي١ نا١ًَ َع ايعامل يعطٚف غٝاغ١ٝ ٚقتصاى, هلصا ظٌ ٜعتُس 

ؿٗا ع٢ً ايتذطب١ احمل١ًٝ َٚا ًٜتكط ايؿاعط َٔ قٛض ظاٖط٠ أَاَ٘ ٚتهٝٝ
يف قايب ؾعطٟ ٚمنط َعطٚف ببػاطت٘ َٚعذُٝت٘, يهٓ٘ ٜٛظـ 
ازضانات سػ١ٝ يٝػت َٔ ايػٗٛي١ َعطؾ١ قكس١ٜ ايؿاعط ايصٟ ٜعتُس 
ع٢ً ادتٗازات٘ ايؿدك١ٝ ٖٚٛ ٜعٝـ يف ساي١ ععي١ نا١ًَ عٔ 
ايتذاضب ايه١ْٝٛ, مما ٜعين إٔ ايؿعب ايٝاباْٞ ٖٛ َبسع بصات٘ بعٝسا 

ايؿعط١ٜ ايٛيٝس٠ نُا ايتذاضب اٱبساع١ٝ  عٔ َ٪ثطات قس تػين ػطبت٘
 ا٭خط٣ يف أقكاع ايعامل. 

ٚؾٔ اهلاٜهٛ ٖٛ ضبط ؾاطٔ بني طبٝع١ ٖصا ايُٓط ايؿعطٟ بهٌ 
َهْٛات٘ ايب٬غ١ٝ ٚاملعذ١ُٝ ٚقٛضٙ ايؿعط١ٜ ٚع٬قت٘ بطأٖ ايًشع١ اييت 
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ؼٝط بايؿاعط اٚ اييت تػتٛطٓ٘ بعس اقتٓاقٗا بٛاظع سػٞ َتُٝع, نْٛ٘ 
ٗٛي١ ايعاٖط٠ ٚايبػاط١ يف ايتٛظٝـ ٚعُل املع٢ٓ ٚغ٬غ١ َٔ ايػ

 ايتعبري هلصا ايؿٔ اـايس. 
ٚاهلاٜهٛ ؾهٌ ؾعطٟ ظٗط يف ايٝابإ َٓص قطٕٚ ٚي٘ تاضٜذ طٌٜٛ, إْ٘ 
ايككٝس٠ شات ايٛقع َٔ ؾٔ ايًػ١, ٖسؾٗا إٔ تٛسٞ باملع٢ٓ ٚايكٛض٠ 

طٚسٞ يًتٛاؾل ٚا٫ٜكاع, إىل عاطؿ١ ٚساي١ ْؿػ١ٝ, إْٗا مبجاب١ ايتسضب اي
َع ايؿاعط َٚا وٝط ب٘, سني ٜعٝـ ايؿاعط يف ساي١ مسٛ ٚاْػذاّ 
ضٚسٞ, إْٗا ْتاز قطٕٚ َٔ ايجكاؾ١, ٫ تهؿـ عٔ عصٚبتٗا إ٫ 
يٮشٖإ اـؿ١ٝ ٚايكًٛب املتٝكع١, بعٝسا عٔ ايتكازَات ٚايتٛقسات 

 ايهرب٣, ٫ٚ يًكطار ٚاملٛت, ٚايسّ.
ٚتعط١ٜ يًذٖٛط, ٖٞ ظٖط٠ َٔ قكٝس٠ اهلاٜهٛ ٖٞ بػاط١, ٚضؾاق١, 

سكٌ ٚاغع, إْٗا ايعَٔ املطقٛز يًكُت, إْٗا ؾطق١ ممٓٛس١ يٓا, 
يٓشب نٌ ؾ٤ٞ, ْٚتهٗٔ بهٌ ؾ٤ٞ, إْٗا َٚه١ خاطؿ١ َٔ ث٬ث١ 

 أبٝات َٔ ايؿعط.  
نإ ضا٥س ٖصٙ ايتذطب١ املًؿت١ ا٭ٍٚ ٖٛ ايؿاعط "َاتػٛ َْٛؿٛظا" 

امل٪غؼ ٚاملعًِ ا٭ٍٚ ", ايصٟ ٜعترب 8171ـ8111املًكب ب "باؾٛ "
يؿعط اهلاٜهٛ, ايصٟ ٜعس بؿهٌ عاّ املُجٌ ا٭نجط أقاي١ يًعبكط١ٜ 

" ايصٟ نإ 8915ـ 8981ايؿعط١ٜ ايٝابا١ْٝ, ٚنصيو ايؿاعط بٛظٕٚ "
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ضغاَا أٜها, ٚقس غازض قطٜت٘ َٓص طؿٛيت٘ إىل إٜسٚ سٝح تتًُص ع٢ً ٜس 
ا َات َعًُ٘ عاّ ٖاٜاْٛ ٖاغني, تًُٝص باؾٛ, ؾاعط اهلاٜهٛ ايؿٗري, ٚمل

, غازض ايعاق١ُ يٝعٝـ سٝا٠ ايتؿطز ٚايب٪ؽ, ٖٚٓاى ؾعطا٤ 8915
ٖاٜهٛ آخطٕٚ ٫ ٜكًٕٛ ؾٗط٠, َجٌ عٝػ٢, ٚنٝهانٛ, ٚغباْٛ. 

 ٚغريِٖ ايهجري.
"َٔ بني نٌ ا٭دٓاؽ ا٭زب١ٝ, يٝؼ ٖٓاى أبًؼ متج٬ٝ يًطابع ايٛطين َٔ 

َطادع ايًػ١, ٚقس  ( املٛدٛز يف أقسّ wakaؾعط ايًػ١ ايٝابا١ْٝ )ٚانا 
( أٚ ايككٝس٠  tankaناْت ايٓعط٠ يًؿعط َٔ خ٬ٍ قكٝس٠ )ايتاْها  

( أٚ َكاطع, ٖٚٛ  9ـ  1ـ  1ـ  9ـ  1ايككري٠ امله١ْٛ َٔ مخػ١ أبٝات )
املعرب اؿكٝكٞ عٔ ايطٚح ايٝابا١ْٝ, ٚنإ ٖصا ايؿعط ٜػ٢ُ ؾعط "ايعٕ" 

كٜٛط ٚغريٖا, َجًُا بك١ٝ أدٓاؽ ابساع ايعٕ َٔ سهاٜات َٚػطح ٚت
ٚناْت قكا٥س ايعٕ َهطغ١ يًُسٜح أٚ يتؿػري تعايِٝ بٛشا, َٓص عٗس 

( ٚناْت ْكٛم ايٛانا متاثٌ ْكٛم اٍ 8811ـ 971ٖٝإ )
(dharani املكسغ١ َعتُس٠ ع٢ً املاٚضا٥ٝات مما أعط٢ يًٝاباْٝني )

 تكٛضا بإٔ يػتِٗ َكسغ١.
ط اهلاٜهٛ ٚنُٔ ايٓعط٠ ايتاضى١ٝ يؿعط ظٕ" ايصٟ ٖٛ بساٜات يؿع

ايصٟ مٔ بكسزٙ, ٚا٭ب ايؿطعٞ ي٘, ٚايعٕ ٖٛ غشاب١ ْٛضا١ْٝ, 
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ادتاظت آ٫ف ايػٓني, َاض٠ باهلٓس, ٚايكني, ٚايتٝبت, ٚايٝابإ, 
 ٚايّٝٛ يف ب٬ز ايػطب. َطتبط بايبٛش١ٜ.

خطز ٖصا ايُٓط ايؿعطٟ َٔ ايب٬ط نٝل اؿٝع ٚاملهإ, يًؿاضع 
ايؿعط بؿهٌ نبري. ٚؼسٜسا ايػٓا٥ٞ ايٝاباْٞ, سٝح إٔ ايٝاباْٝني وبٕٛ 

َٓ٘, يٝػتُط يف تٗصٜب قكٝس٠ ايٛانا عرب قطٕٚ َٔ ايعَٔ ٚبتؿذٝع 
َٔ اٱَرباطٛض ايؿاعط دٛـ تٛبا. َٚٓص ْٗا١ٜ ايكطٕ ايجاْٞ عؿط, اْتؿط 
ؾهٌ ايككا٥س املتػًػ١ً ايرتابط اييت امسٝٓاٖا قكا٥س "ظٕ" يتتؿهٌ َٔ 

( َٔ 9ـ9باهلاٜهٛ,  أٚ بٝتني )( َكاطع, مسٝت 1ـ9ـ1ث٬ث١ أبٝات )
املكاطع مسٝت أدهٛ, ٚدا٤ت ٖصٙ ايٓتا٥ر بػبب اْكػاّ ايٛانا 
ايتكًٝس١ٜ. ٚيهٔ ع٢ً مٛ َتٛاظ يًطْها ايٓب١ًٝ, يتٓػًذ َٓٗا ايطْها 
اؿط٠. ٚقس اؾتٗطت ٚغط مجٝع طبكات اجملتُع ايٝاباْٞ, مبٔ ؾِٝٗ 

٭ؾهاٍ ا٭خط٣, ايؿ٬سني. اْسثطت نٓتٝذ١ يتطٛض ايُٓط ايتكًٝسٟ ا
يتبك٢ قكٝس٠ اهلاٜهاٟ أٚ ٖٛنٛ أٚ اهلاٜهٛ ٖٞ ايطاغ١ٝ, ٜٚؿرتط يف 
ٖصٙ ايككٝس٠ إٔ تٛظـ ايًػ١ ايٝابا١ْٝ ؾكط زٕٚ ازخاٍ َؿطزات 
غطٜب١ عًٝٗا, تٓطٟٛ ع٢ً قٛض َٔ ايطبٝع١ ٚتكٛضات سٛهلا مبا ٜطتبط 
بٗا َٔ طكٛؽ ٚعازات ٚكًٛقات س١ٝ, ٚناْت ؼتٟٛ باٱناؾ١ إىل 

ٛقـ ايعاٖط يًعٝإ, َعاْٞ خؿ١ٝ قس ٜتعػط ع٢ً ايكاض٨ ايصٟ ٫ اي
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ميتًو خًؿ١ٝ ناؾ١ٝ بٗصا ايُٓط ايؿعطٟ ٚتؿاقٌٝ اجملتُع ايٝاباْٞ, 
 ضَٛظا, ٚعازات, ٚتأضىا, ؾُٗٗا ٚإزضاى َكاقسٖا.    

ٚاهلاٜهٛ نإ ٜػ٢ُ قبٌ شيو ب" اهلاٜهاٟ أٚ ايطْػا" نُا أغًؿٓا,  
تُسإ ع٢ً ؾطط٠ ايؿاعط ٚادتٗازات٘ ايصات١ٝ, ٚناْا أػاٖني تكًٝسٜٔ ٜع

َعتُس٠ ع٢ً ايبػاط١ يف ايكٝاغات, ٚيهٔ بٓكا٤ شٖين ٚض١ٜ٩ بكط١ٜ 
َتُٝع٠, ٚتأتٞ ٖصٙ اٱنا٠٤ ع٢ً اهلاٜهٛ, َ٪غػ١ ع٢ً قكٝس٠ باؾٛ 
املؿٗٛض٠ " ايهؿسع١" َعتُس٠ ع٢ً ايب١ٝٓ ايج٬ث١ٝ يًبٝت ايٛاسس يككٝس٠ 

( بُٓط ـ1ـ9ـ1سطؾا ) ١89 َكاطع ٚقكري٠ َٚبتػط٠ تتهٕٛ َٔ ث٬ث
تكًٝسٟ بعٝسا عٔ املتػريات اييت انؿاٖا ؾعطا٤ ٫سكٕٛ غعٛا يتطٜٛط 
ٖصا ايُٓط ايؿعطٟ ايؿاتٔ. ٚيهٔ باؾٛ عُس داٖسا إٔ ٜرتى ملػات٘ 
ايؿدك١ٝ ع٢ً منط املٛضٚخ ايؿعطٟ ايٝاباْٞ ايتكًٝسٟ, يرتنٝعٙ ايصٟ 

بإ ع٢ً ايعَإ ٚاملهإ, بات َٛضٚثا ؾعطٜا ملٔ بعسٙ َٔ ؾعطا٤ ايٝا
بتٛقٝـ نٌ َا تكع عٝٓ٘ عًٝ٘, َٔ خهط٠ َٚٝاٙ ْٚبات ٚسٝٛإ 
ٚدباٍ ٚغريٖا, َعتُسا ع٢ً املتػريات ايؿك١ًٝ, ؾٗصا ايؿعط بٓعطٟ ٖٛ 
ايٛقـ ايسقٝل يًطبٝع١ بؿكٛهلا َٚتػرياتٗا املٓاخ١ٝ ٚايعَا١ْٝ نُٔ 

بططٜك١ أٚ َهإ قسز, ٚيهٔ بتٛظٝؿات ش١ٖٝٓ ؾًػؿ١ٝ عُٝك١ تٓػشب 
بأخط٣ ع٢ً تؿاقٌٝ اؿٝا٠ املعاؾ١, يتتشٍٛ إىل منط ؾًػؿٞ َٔ 
ايكعٛب١ ؾُٗ٘ ٚؾو اؾتباى َؿطزات٘, امل٪يؿ١ َٔ قٝؼ ب٬غ١ٝ ٚمجٌ قس 
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تبسٚ يًكاض٨ يًُط٠ ا٭ٚىل َؿهه١ ٫ٚ ضابط بٝٓٗا, ٚيهٓٗا يف اؿكٝك١ 
ؼتاز اىل ٚيٛز سكٝكٞ ملٓعَٛتٗا املعذ١ُٝ ٚططٜك١ ايطبط بني 

اتٗا يتعٌُ ن٫ٛدا ؾعطٜا غا١ٜ يف ايتٛظٝـ اؾٌُٝ ايصٟ ؽتؿٞ َهْٛ
ٚضا٤ٙ أؾهاض ٚقِٝ ٜطٜس ايؿاعط تٛقًٝٗا يًُتًكٞ, ٚأض٣ نؿاعط 
عطبٞ, إٔ ٖهصا منط ؾعطٟ وؿع بك٠ٛ قاض٥٘ إٔ ٜؿاضى ايؿاعط َٔ 
قطٜب أٚ بعٝس يف قٝاغ١ ايٓل ٚيٛ ْعطٜا, ٖٚٓا تهُٔ ق٠ٛ ٚؾت٠ٛ ٖصا 

 ٚايباشخ١  سكا.ايُٓط ايؿعطٟ ايسا١ُ٥ 
ٚأمجٌ تعطٜـ هلصا ايؿٔ أدسٙ ع٢ً يػإ ايؿاعط ا٭َطٜهٞ داى 
نريٚاى, ايصٟ اٖتِ نجريا باهلاٜهٛ ٚأقسض زٜٛاْ٘ ايؿٗري ايصٟ أمساٙ 
"نتاب اهلاٜهٛ" َبتسعا اهلاٜهٛ ا٭َطٜهٞ ايصٟ ٫ ٜبتعس عٔ اهلاٜهٛ 

ٜهٞ ا٭قًٞ, بتعاٚز ؾٔ ايبٛب ٚايبًٛ ٚغريٖا َٔ قٝؼ ايؿعطٟ ا٭َط
 ا٭نجط ؾعب١ٝ َع ؾٔ اهلاٜهٛ, سٝح ٜكٍٛ:

"اهلاٜهٛ ٖٛ إٔ تٴبكٞ عٝٓٝو ثابتتني ع٢ً املٛنٛع, ٚاهلاٜهٛ ا٭ؾهٌ 
ميٓش٘ اٱسػاؽ ايكازّ َٔ ايٓعط إىل ضغِ ععِٝ, َج٬ ٍ )ؾإ نٛر( 
بؿعٌ ق٠ٛ ايٓعط. ٚنريٚاى َعطٚف بؿاعطٜت٘ املُٝع٠ يف ؾٔ اهلاٜهٛ, 

ساؾعا يبك١ٝ ؾعطا٤ ايعامل ممٔ ٜعؿكٕٛ ٖصا اييت اعتربٖا ايٓكاز إناؾ١ ٚ
ايؿٔ, إٔ ٜٓشٛ َٓشاٙ, سٝح أْ٘ بؿطٓت٘ ايؿعط١ٜ املعٗٛز٠, ٚظـ يف 
قكا٥سٙ: ايؿكٍٛ, ايطٜح, ايػػل, ايؿذط, ايهباب, ايطٝٛض, اؾسادس, 
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ايكُط, ايٓذّٛ, نًٗا تٓاغدت َع ض٩اٙ املعاقط٠ إىل داْب تكٓٝات 
 اهلاٜهٛ ايتكًٝس١ٜ.
 املكطع ايؿعطٟ اؾٌُٝ:ؾشني ْأخص ٖصا 

 بطن١ َا٤ 
 ْط١ نؿسع
 قٛت املا٤

ث٬خ مجٌ ؾعط١ٜ ٜبسٚ إٔ ٫ ضابط بٝٓٗا, ٚيهٔ سني ْصٖب بعٝسا يف 
ؾِٗ ايكٛض ايؿعط١ٜ بتٛظبؿٗا املعذُٞ ميهٓٓا إٔ ْعٌُ ن٫ٛدا ؾعطٜا 
ْتٛقٌ َٔ خ٬ي٘ إىل َكاقس ايؿاعط ايصٟ مل تهٔ قكٝست٘ اعتباط١ٝ, 

ا, تتٛظع بني ايػهٕٛ ٚاؿطن١ ٚتٛظٝـ بٌ بكٝاغ١ ًَتبػ١ قكس
اجملػات اؿػ١ٝ يًهؿسع١, يتتشكل ؾهط٠ ؾًػؿ١ٝ بهٌ تساخ٬تٗا 
ايص١ٖٝٓ اـايك١, ٖٚهصا بك١ٝ ايٓكٛم ايؿعط١ٜ, يٓ٪نس ع٢ً َا شٖبٓا 
إيٝ٘ َٔ إٔ املتًكٞ ٖٓا ٜكبح ؾطٜها قطٜبا يًؿاعط يف قٝاغ١ ْك٘. 

 ٚميهٓٓا إٔ ْهٝـ تٛقٝؿا أزم َٔ شيو:
عٕ ٚبايتايٞ اهلاٜهٛ, ٖٛ غًٛى شٖين بططم كتًؿ١ متاَا, ٱزضاى إٔ اي

ايٛاقع احملٝط, شيو إٔ ايؿاعط ٜط٣ ايؿ٤ٞ عاضٜا ٚفطزا, زٚمنا غابل 
َعطؾ١ ش١ٖٝٓ, ٚزٕٚ تؿٜٛـ أٚ اْؿعا٫ت, َجٌ ظٖط٠, سذط, سٝٛإ, 
 نا٥ٔ ًَؿت, طري, أٚ نؿسع١, نُا دا٤ يف ْل ايؿاعط باؾٛ أع٬ٙ. 
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ي٘ بايبٓإ باعتباضٙ َٔ ضٚاز ؾعط اهلاٜهٛ ٚاملكًس  ؾاعط آخط ٜؿاض
 ".8915ـ 8981يًُعًِ ا٭ٍٚ باؾٛ, شيو ٖٛ ايؿاعط بٛغٕٛ بٛغا "

ٚميهٓٓا َٔ خ٬ٍ َتابع١ داز٠ ٚعاضؾ١ يٓكٛم اهلاٜهٛ, إٔ نطز 
بٓتٝذ١ ٖا١َ تًو ٖٞ, إٔ ؾعط اهلاٜهٛ ٖٛ "ضغِ يكٛض اؿٝا٠ بهٌ 

هِ ٚا٭قٛاٍ املأثٛض٠, َعتُسا َهْٛاتٗا". َٔ تٛظٝـ ا٭َج١ً ٚاؿ
باملطًل ع٢ً اؿٛاؽ, ٚيعًٞ ايكٍٛ, إٔ ايؿعط نُا١ٖٝ إبساع١ٝ تعتُس 
ع٢ً سٛاؽ ايؿاعط ٚتًكؿ٘ يًطز٤ٟ ٚاؾٌُٝ يف اؿٝا٠ ايبػٝط١, يٝػكط 
ْعطٙ عًٝ٘ بططٜك١ بكط١ٜ َػاٜط٠ يًُأيٛف, أٚ ٜتًكاٙ نؿهط٠ ٚبايتايٞ 

ى ايؿعط١ٜ ٖٞ اييت متٝع ؾاعط ٜأتٞ ا٫ؾتػاٍ ع٢ً ايبٝاض, ٖٚصٙ املساض
 عٔ آخط ٚػطب١ ؾعط١ٜ عٔ غريٖا, مبٛاقؿات ْكس١ٜ قاض١َ.

خهع ؾعط اهلاٜهٛ ؾإٔ بك١ٝ ايتذاضب ايؿعط١ٜ ايه١ْٝٛ ا٭خط٣, إىل 
تػٝريات يف ب١ٝٓ ايٓل ٚب٬غت٘ َٚٛاز تٓاٚي٘, ٚيهٔ بؿهط ؾًػؿٞ أْهر 

س١ٜ اييت ٚأنجط ؾُٗا, يٝكبح ْكا َؿتٛسا يتٗؿِٝ ا٭غايٝب ايتكًٝ
ناْت مبجاب١ ايعا٥ل يف اط٬م ك١ًٝ ايؿاعط, ؾإٔ َا دط٣ ع٢ً ايؿعط 
ايعطبٞ ٚايؿطْػٞ ٚا٫لًٝعٟ ٚغريٖا َٔ ػاضب ؾعط١ٜ عامل١ٝ, ْتٝذ١ 
ايتطٛض ايعًُٞ ٚايؿهطٟ ٚايؿًػؿٞ, ٚاـطٚز َٔ منط١ٝ ٚداٖع١ٜ 
ايتؿهري ايتكًٝسٟ, سني أسسثت ثٛض٠ ؾعط١ٜ ؾع١ًٝ ٖؿُت ايكٛايب 

٠ ٚأعتكت ايؿعط َٔ أغايٝب تكٝس سطن١ ايككٝس٠ اييت ؼطضت اؾاٖع
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نجريا, ست٢ اْؿتشت ع٢ً عٛامل أنجط اؾطاقا ٚعطا٤ ٚتٛظٝؿا يػٜٛا, 
بأغايٝب ؼانٞ ايطأٖ ايؿعطٟ ٚنطٚضات ايتشٍٛ ا٭غاغ١ٝ يف ب١ٝٓ 
ايككٝس٠ َٔ خ٬ٍ تٛغع َعطيف ٚازضانٞ نبري يف ؾهط املبسع املتطًع 

ٓ٘ ٚايت٬قح َعٗا, نتذطب١ ايطا٥س بسض ؾانط يتذاضب خاضز سسٚز ٚط
ايػٝاب ْٚاظى امل٥٬ه١ ٚعبس ايٖٛاب ايبٝاتٞ ٚغريِٖ ايهجري. يُٝتًو 
ايؿاعط شات٘ ايؿاعط٠ املتشطض٠ َٔ قٝٛز ايهتاب١ ايتكًٝس١ٜ, ٚيهٔ بٓػل 
ؾعطٟ يٝؼ َتاسا يًهجري ممٔ ظامحٛا ايؿعطا٤ اؿكٝكٝني, ٚبايتايٞ ٜتهح 

٬ٍ ايكطا٠٤ ايؿاط١ٓ ملجكـ طًٝعٞ ٜعطف نٝـ ايػح َٔ ايػُني َٔ خ
ٜتعاٌَ َع ايتٛسس َع ايٓل ايؿعطٟ, اعتُازا ع٢ً َطدعٝت٘ ٚتؿهريٙ 
املتكسّ ظَٓا َٚهاْا يُٝٓح ايٓل املكط٤ٚ ق١ُٝ ؾ١ٝٓ ؾاعط٠ َ٪غػ١ ع٢ً 

 تك١ٝٓ ايهتاب١ اؾاز٠.
شات ايتػٝري ايؿعطٟ ملػري٠ ضٚح ايتذسٜس ايهطٚضٟ املطًٛب سسخ  

 اٜهٛ ايٝاباْٞ.يؿعط اهل
ٜكٍٛ ايباسح املػطبٞ غعٝس انطاَٞ يف تطمجت٘ يهتاب ضٜٛ ٜٛتػٜٛا 

 )ؾاعط ْٚاقس ٜاباْٞ( ٚاملٛغّٛ:
 "اْطٛيٛدٝا اهلاٜهٛ ايٝاباْٞ" 

إٕ ايتذطٜس ٚايتعُِٝ يف ؾعط اهلاٜهٛ ٖٛ َطًل ايػٝاب, ٜعتُس ع٢ً 
 عس٠ ممٝعات ٖٞ:
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 إْ٘ قٍٛ ؿع١ بًشع١ يف ظَإ َٚهإ قسزٜٔ. ـ8
ٜعتُس اؾ١ًُ ايٓاقك١ نُا اؿٝا٠, ؾٗٞ ٫ تعٗط أغطاضٖا اـؿ١ٝ, ـ 5

 مجٌ إمس١ٝ يف ايػايب َععظ٠ مبكسض, ٚق٬ًٝ َا لس مج٬ ؾع١ًٝ.
تٛظٝؿ٘ يًشٛاؽ: ايًُؼ ٚايصٚم ٚايػُع ٚايؿِ ٚايبكط, يتٛظـ ـ 5

 نإزضانات َاز١ٜ َٔ ايٛاقع املًُٛؽ ٚيٝؼ ناغتسعا٤ات عك١ًٝ. 
ؾعط اهلاٜهٛ ٜػاٜط متاَا يف ططٜك١ قٝاغت٘ ايُٓط  ٜٚعين ايهاتب ٖٓا إٔ

ايؿعطٟ املعطٚف ٚاملعتُس ع٢ً ا٭ساغٝؼ ٚاملؿاعط ٚزضب١ ايهاتب 
ٚاملعذِ ايًػٟٛ ٚب١ٝٓ ايككٝس٠ مبٛغٝكاٖا ايساخ١ًٝ َٔ خ٬ٍ املؿطز٠ 
املٓتكا٠ بعٓا١ٜ ؾسٜس٠ ؾاضنا قػٛت٘ اٱبساع١ٝ ع٢ً إٔ ٜٓتر ْكا َتها٬َ 

 ايعاٖط٠ يًعٝإ نُا يف ؾعط اهلاٜهٛ. بعٝسا عٔ ا٫زضانات
ٜٛظـ اهلاٜهٛ سا٫ت ٖعي١ٝ, تتككس ايػدط١ٜ ٚبح ايؿطح ـ 1

 ٚا٫بتػا١َ, يتتشٍٛ املٛاقـ ايكاض١َ يف اؿٝا٠ إىل سا٫ت َهشه١.
ٖٚصٙ املٝع٠ بطاٟ تػريت مبػاعٞ ؾعطا٤ ٫سكني أَجاٍ "ؾٝهٞ 

ط٬م " ايصٟ اعتُس ايكؿا٤ ايصٖين. بإ8755ـ 8119َاغاٚانا: 
ايعٓإ يًدٝاٍ ايؿعطٟ, ٖٚصا عس شات٘ ٜعترب ؼطضا َٔ قٝٛز اهلاٜهٛ 

 املٛضٚث١ َٓص عٗس ايؿاعط باؾٛ.
ًٜتكط ؾاعط اهلاٜهٛ أ١ٜ ؿع١ سٝات١ٝ تعمح٘ َُٗا ناْت بػاطتٗا 

 نإسػاؽ َٓ٘ بػعاز٠ قكري٠.
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 ٜكٍٛ ؾاعط اهلاٜهٛ ايٝاباْٞ ايؿٗري "نٝٛؾٞ تهٗاَا"
يعؿٟٛ عٔ املؿاعط ٚاؿٝا٠ َٔ خ٬ٍ ؾكٍٛ "إٔ اهلاٜهٛ ٖٛ ايتعبري ا

 ايطبٝع١ ا٭ضبع١".
ايصٟ  8719ـ 8119ٖٓا ٜٓبػٞ إٔ ْؿري يًؿاعط إٜبريٚ ْهاتػٛنا 

ٜعترب املتُطز ا٭ٍٚ ع٢ً قٛايب ايهتاب١ اؾاٖع٠, بإقشاَ٘ أغًٛب 
املؿاؾ١ٗ ايؿعط١ٜ, يتتشطض قكا٥س اهلاٜهٛ َٔ قطا١َ املكاطع ايػبع١ 

 اؿط". عؿط ٜٚ٪غؼ " اهلاٜهٛ
ٖٓاى ايهجري َٔ ايؿعطا٤ ايعطب, ؾإٔ ؾعطا٤ أٚضبا خانٛا ٖصٙ 
ايتذطب١ ٚمتجًٛا بٗا, َٚٔ أؾٗط ا٭مسا٤ ايؿعط١ٜ يف ٖصا اجملاٍ, ايؿاعط 
قُس ا٭غعس ايصٟ ٜعتربٙ ايٓكاز أٍٚ ؾاعط عطبٞ قاّ برتمج١ ٚنتاب١ 
 ؾعط اهلاٜهٛ بهجري َٔ ايتُهٔ ٚايتُٝع, ٜؿري ٖصا ايؿاعط ٚاملرتدِ
ٚاملُاضؽ يؿعط اهلاٜهٛ, بإٔ "اهلاٜهٛ ٜتػِ با٫ْػذاَات ايًػ١ٜٛ اييت 
تٓػر خٝٛط ث٬ث١ أغطط ظُاي١ٝ دطؽ ا٭يؿاظ ٚاؿطنات ا٫عطاب١ٝ 
ٚاملٝعإ ايكطيف, باٱناؾ١ اىل ايػ١ُ ايبكط١ٜ اييت ٜػُٝٗا "يػ١ 

 اؿهٛض" ٚق٫ٛ إىل ؿع١ ا٫غتٓاض٠". 
اٜهٛ متٓح ا٫ْػإ َا وتاد٘ َٔ ٖصٙ ايتٛقٝؿات ايعاضؾ١ مبا١ٖٝ اهل

 ايكؿا٤ ٚايٓؿاط ايصٖين َٚٔ اثاض٠ ٚؾطح بًص٠ ايهؿـ.
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ٚاهلاٜهٛ ىتًـ عٔ ٜك١ٝ ايتذاضب ايؿعط١ٜ ايعامل١ٝ اييت هلا َٔ  
املػاسات َا ػعٌ ايككٝس٠ تتشطى يف نٌ املساضات, أَا يف اهلاٜهٛ 

, يؿس٠ ؾا٭َط كتًـ متاَا, نْٛ٘ ٫ ميتًو اؿٝع يؿعٌ غري ؾعطٟ
 اٱهاظ ايًػٟٛ ٚاقتكازٙ.

إٔ يًٗاٜهٛ ايكسض٠ ع٢ً ا٫ْتؿاض خاضز سسٚز ب٦ٝت٘ يٝػعٚ آزاب زٍٚ 
كتًؿ١ يف بًسإ ايؿطم ا٭قك٢ ٚآزاب ايػطب, ؾأنس سهٛضٙ ايكٟٛ 
ٚامل٪ثط يف اهلٓس ٚايكني ٚضٚغٝا ٚأٚضٚبا ٚأَطٜها ٚعاملٓا ايعطبٞ 

٫ْػإ أُٜٓا نإ, نصيو, بػبب قسض٠ ٖصا ايؿٔ ع٢ً كاطب١ ضٚح ا
ؾٗٛ ٜؿتػٌ مبؿطزات ايطبٝع١, ٖٚٞ أّ ايبؿط١ٜ مجعا٤. ٚلس َٔ خ٬ٍ 
ايكطا٠٤ ايؿاسك١ ٚايعاؾك١ هلصا ايؿٔ, إٔ ٖٓاى َؿرتنات نبري٠ بني 
ايؿاعط ٚاملتًكٞ, سٝح ٜهٕٛ, بػض ايٓعط عٔ َٛطٓ٘ ٚدٓػٝت٘ ٚيػت٘, 

ٛ, يُٝتًو اساغٝؼ تعتٌُ بسٚاخً٘ َٔ خ٬ٍ قطا٠٤ ْكٛم اهلاٜه
ٚنإٔ ايؿاعط ٜتككسٙ ٖٛ, ست٢ ٚإٕ نإ تٛادسٙ يف أقكاع ن١ْٝٛ 

 َرتا١َٝ, ٖٚٓا تهُٔ عع١ُ ٖصا ايُٓط ايؿعطٟ اـايس.
 ٜكٍٛ املرتدِ ؾٛظٟ قٝسيٞ يف َكسَت٘ يرتمج١ ؾعط اهلاٜهٛ:

"تتٛخ٢ قكٝس٠ اهلاٜهٛ اٱهاظ ٚنػط املعط٢ ايه٬َٞ. امنا ترتى 
يرتابط ٚا٫غباب املٛدب١, يهٔ ْازضّا ايهجري مما ٫ ٜكاٍ, َكرتس١ بعض ا

َا ػعٌ شيو ٚانشّا. تعُس قكٝس٠ اهلاٜهٛ ايُٓٛشد١ٝ اىل ٚقـ 
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ؾ٤ٞ أٚ عٓكط طبٝعٞ, ظٖط٠, سٝٛإ, أٚ َهإ, َته١ُٓ ع٬ق١ بني 
شاى املسضى أٚ احملػٛؽ ٚبني ايؿعٛض اٱْػاْٞ أٚ اؿاي١ ايص١ٖٝٓ, 

ؾعٛض١ٜ َٔ زٕٚ نصيو تعتُس قكٝس٠ اهلاٜهٛ بؿهٌ َهجـ ع٢ً يػ١ 
إٔ تهٕٛ َقِطع١ٝ أٚ تعطٜؿ١ٝ قسز٠. ٖهصا, بس٫ّ َٔ ا٫غتٓتادات 
ٚاملًدكات, إقؿاٍ َٓاقؿ١ أٚ أدٛب١ قسز٠, تتٛخ٢ اهلاٜهٛ ؾتح 

 ايؿها٤ات, ٚإٜكاظ َطٚس١ َٔ ا٫ستُا٫ت ايص١ٖٝٓ".
ٚقس ْاٍ ٖصا ايؿٔ ا٫عذاب ٚتبٓاٙ ؾعطا٤ عطب نجريٕٚ, سني ٚدسٚٙ 

ملهجؿ١, غُٝا أٚي٦و احملاقطٕٚ بكٛاْني قاض١َ َٔ َػًؿا بايطَع١ٜ ا
أْع١ُ مشٛي١ٝ, بتٛظٝـ املؿاضق١ ٚايتهجٝـ ٚا٫هاظ, ا٭َط ايصٟ 
غاعسِٖ يف إٜكاٍ ايؿهط٠ املبسع١ يًكاض٨ زٕٚ ؼػؼ ايطقٝب املبتًٞ 
بايػطش١ٝ ٚض١ٜ٩ ا٭ؾٝا٤ عاض١ٜ زٕٚ ايػٛض يف َهُٕٛ ايٓل, 

 يػصادت٘ طبعا.
ٕ اهلاٜهٛ ايصٟ ٜهتب٘ ايؿعطا٤ ايعطب ٖٛ ٖاٜهٛ ٖٚٓا ٜٓبػٞ اٱؾاض٠ أ

عطبٞ ٚيٝؼ ٜاباْٝا يف نجري َٔ اؿا٫ت, أمسٝٓاٖا ؾصضات, أٚ ؾعط 
ايَٛه١, ٫ ع٬ق١ ي٘ بكٛاْني نتاب١ اهلاٜهٛ, ي٘ خكٛقٝت٘ ٚاؾرتاطات٘ 
ٚيػت٘ َٚعذُٝت٘ ٚست٢ قٛضٙ, َٚٔ أؾٗط َا تٓاٍٚ ٖصا املٛنٛع 

قٓٛٙ ايعطبٞ, ايؿاعط مجاٍ َكطؿ٢ يف املكاضٕ بني اهلاٜهٛ ايٝاباْٞ ٚ
َكايت٘ املٛغ١َٛ" َػبش١ اهلاٜهٛ" املٓؿٛض٠ يف "املجكـ ايعطبٞ" َصنطا 
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بأِٖ اـكا٥ل يهتاب١ اهلاٜهٛ اؾٝس٠ بٓعطٙ "يؿو ا٫ؾتباى بني 
 اهلاٜهٛ ايٝاباْٞ َٚكًسٙ ايؿعط ايعطبٞ" ٖٞ: 

َٚا ظٜس أٚ ـٝهتب اهلاٜهٛ بج٬ث١ أغطط متجٌ ايطأؽ ٚاملنت ٚاـامت١, 
 ْكل عٔ شيو ٜعترب خطٚدا ع٢ً ايُٓط املعطٚف.

 ـ إٔ ٜهٕٛ ايػطط ٫ؾتا يًٓعط ٚيٝؼ ط٬ٜٛ.
 ـ ايرتنٝع ع٢ً إٔ انا٠٤ ايٓل تعتُس ع٢ً ايػطط ا٭خري.

ـ ايػطط ايجاْٞ مبجاب١ اؿؿٛ ايصٟ ٜتذٓب٘ أٚ ٜػكط٘ ؾعطا٤ اهلاٜهٛ 
 ايعطب.

ؿعٞ ٚايعخاضف ايؿعط١ٜ, ـ نطٚض٠ ا٫بتعاز عٔ اجملاظات ٚايتعٜٚل ايً
 ٭ْٗا غتبتعس عٔ منط اهلاٜهٛ شٚ ايطاق١ ايس٫ي١ٝ يف تؿهًٝ٘.

ـ إٔ ٜهٕٛ اهلاٜهٛ غ٬ٗ ٚبػٝطا َٔ اـاضز ٚشٚ َع٢ٓ عُٝل ؼت 
 ايػطح.

 ـ ممهٔ ايًعب ع٢ً ايهًُات يتشكٝل َبسأ ا٫ثاض٠ ايؿعط١ٜ.
 ِ.ـ ا٫بتعاز عٔ ايتشسخ عٔ ايصات ٚعسّ ايرتنٝع ع٢ً ؾعٌ املتهً

 ا٫بتعاز عٔ تٛظٝـ ايؿعٌ ٭ْ٘ ٜؿتت ايرتنٝع. ـ
 ـ ٫ ٚدٛز يتػًػٌ َٓطكٞ ٚطبٝعٞ يًذٌُ ايؿعط١ٜ.

 ـ ا٫بتعاز عٔ سطٚف ايطبط َجٌ "أٚ, أّ, ثِ, نُا...."
 ـ َٔ املُهٔ تٛظٝـ ايٛظٕ ايؿعطٟ.
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 ـ تك١ٝٓ نتاب١ اهلاٜهٛ:
 )َاشا, َت٢, أٜٔ( َج٬:

 غكٔ أدطز   )أٜٔ(
 ا(غطاب         )َاش

 عت١ُ اـطٜـ  )َت٢(
 

 ـ تك١ٝٓ املكاضب١:
 نباب تؿطٜٔ 
 عُيت ايعذٛظ
 تػأٍ َٔ أْا

 ٖصٙ اجملاٚض٠ ؽًل تعتُٝا ٚنباب١ٝ َطًٛب١ يف ٖصا ا٫يتباؽ يف ايؿِٗ.
ـ تك١ٝٓ ايتؿتح ايتسضهٞ سٝح تهٕٛ ايهطب١ ا٭خري٠ ٖٞ خامت١ ايؿهط٠ 

 ٚشضٚتٗا.
 ع٢ً دطؽ املعبس

 تٓاّ
 ؾطاؾ١ 

كاٍ َٔ ايعاّ اىل اـام. أٚ َٔ اؾع٥ٞ اىل ايهًٞ ـ تك١ٝٓ ا٫ْت
 ٚبايعهؼ.
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 ايػُا٤ نًٗا
 يف سكٌ ايعٖٛض ايؿػٝح

 ظٖط٠ اـعا٢َ
 ـ تك١ٝٓ ايتًػٝع. ٚغايبا َا لس سٌ ايًػع يف ايػطط ايجايح.

 ايعبٕٛ ٜؿرتٟ يػريٙ
 ايبا٥ع ٜططز ؾهط٠ ا٫ستؿاظ بٛاسس٠

 قٌ بٝع ايؿٛاٖس
 ـ تك١ٝٓ ايًعب ع٢ً ايهًُات:

ٞ تك١ٝٓ َعطٚؾ١ يهٌ ايؿعطا٤ يتٛظٝـ ايكٛض ايب٬غ١ٝ شات ٖٚ
ايػُٛض َجٌ ايتٛض١ٜ, مبع٢ٓ إٔ اهلاٜهٛ ٜكٍٛ ؾ٦ٝا ٚاملتًكٞ ٜؿِٗ ؾ٦ٝا 

 آخط.
ٖٚٓاى ايعسٜس َٔ ايتكٓٝات ايط٥ٝػ١ٝ ٚايؿطع١ٝ َجٌ تك١ٝٓ ايتهاز ٚتك١ٝٓ 

 املؿٗس ٚتك١ٝٓ ايتعًٝل ٚغريٖا.
 ضْتٗا باهلاٜهٛ:ْٓتكٌ إىل قكٝس٠ ايَٛه١ ايعطب١ٝ َٚكا

تطتهع قكٝس٠ ايَٛه١ ع٢ً تهجٝـ ايًػ١ ٚايرتنٝع ايؿسٜس ٚاعتُاز 
ا٫غتعاض٠ ٚايكٝؼ ايب٬غ١ٝ, زٕٚ ؼسٜس يعسز ا٭غطط ٫ٚ َٛنٛعات 
تساٚهلا, ٚأسٝاْا تبسٚ ايؿٛاضم بني ايُٓطني غا١ُ٥ َٚٔ ايكعب ايتؿطٜل 

إٔ ٖصٙ بُٝٓٗا. ٖٚٓاى ؾاضم ؾاغع بني اهلاٜهٛ ٚقكٝس٠ ايٓجط, شيو 
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ا٭خري٠ تعتُس ايبٛح ٚايػطز َٚا ؾاب٘, ٫ ْٛز ايتططم ايٝٗا ٭ٕ 
 ايؿطٚم ٚانش١ ٚد١ًٝ.

ٚؾعطا٤ اهلاٜهٛ عػب ايؿاعط "مجاٍ َكطؿ٢" ٜٓكػُٕٛ إىل ث٬ث١ 
 أْٛاع:

 ا٭ٍٚ: ؾاعط َتدكل بهتاب١ اهلاٜهٛ ٫ٚ ٜهتب غٛاٙ.
ٜٛظؿ٘ ٭ؾام ايجاْٞ: ؾاعط قرتف ٜٓعط يًٗاٜهٛ باعتباضٙ ؾها٤ تعبريٜا ٚ

 ػطٜس١ٜ أٚ ؾًػؿ١ٝ تٛغٝعا ٭ؾل اؾتػاي٘.
 ايجايح: ؾاعط ؾٓإ ٜٚهٕٛ ضغاَا ٜٓعط يًٗاٜهٛ َٔ َطدعٝات ؾ١ٝٓ.

 اهلاٜهٛ ٚايؿعطا٤ ايعطب:
٫ ظَٔ قسز يتٛظٝـ اهلاٜهٛ َٔ ايؿعطا٤ ايعطب, ٚيهٔ َا تكٛي٘ 
 املطادع إٔ ايؿاعط ايؿًػطٝين عع ايسٜٔ املٓاقط٠, شٌٜ قكٝست٘ باغِ

 :8711)اهلاٜهٛـ تاْها( عاّ 
 ٖاٜهٛ:

 ٜا باب زٜطتٓا ايػُٝو 
 اهلاضبٕٛ خًـ قدطى ايػُٝو

 اؾتح يٓا ْاؾص٠ ايطٚح
 تاْها:

 أداب ؾٝذ وٌُ ايؿاْٛؽ يف ٜسٜ٘
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 ٜٛظع ايؿُعات
 ع٢ً ْجاض زَٓا املػؿٛى

 ٚسني غًُٓا عًٝ٘
 به٢... ٚاقؿط ٚدٗ٘... َٚات

َٔ خ٬ي٘ إٔ ايؿاعط  ٖٚصا ايٓل تؿعًٝٞ نُا ٬ٜسغ ايكاض٨, ٜبسٚ
املٓاقط٠ ع٢ً اط٬ع بؿعط اهلاٜهٛ, يهٓ٘ ابتعس نجريا عٓ٘ َا عسا بعض 

 اٱؾاضات َجٌ: َكاضْت٘ بني ايباب ٚايػُٝو.
 َٚٔ ايؿعطا٤ ايعطب ايصٜٔ اٖتُٛا بؿعط اهلاٜهٛ ِٖ:

ايؿاعط املػطبٞ أمحس يػًُٝٞ, يف زٜٛاْ٘ "ضغا٥ٌ سب إىل ظٖط٠ 
زٜٛاْ٘ يًٗاٜهٛ, ٜكرتب ايؿاعط نجريا  ا٭ضطاغٝا" خكل ٖصا ايؿاعط

 َٔ اهلاٜهٛ:
 يؿس٠ ا٭ظٖاض

 عسيت عٔ
 عبٛض ايػاب١

 
 ايكُط يف ايربن١

 تبعجطٙ
 نؿسع١
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َٚٔ ايؿعطا٤ ايعطب يف غٛضٜا: قُس ا٭غعس ٚي٪ٟ َادس غًُٝإ 
ٚضاَع ط١ًٜٛ. ٚيًٗاٜهٛ سع٠ٛ نبري٠ يف غٛضٜا يهجط٠ املؿتػًني عًٝ٘ 

زاضغني, ٚمت تأغٝؼ فُٛعات يعؿام َٔ ؾعطا٤ ْٚكاز َٚرتمجني ٚ
 اهلاٜهٛ يف غٛضٜا.

 
 ع٢ً دطف قدطٟ 

 تت٬طِ ا٭َٛاز َت٬سك١
 ٫ تطاٍ ظًٞ

 )ضاَع ط١ًٜٛ(                
زٕٚ إٔ ْٓػ٢ ػطب١ ناتب ٖصٙ املكاي١ ايؿاعط دٛاز ٚازٟ يف زٜٛاْ٘  

ايكازض سسٜجا ٚايصٟ أمساٙ "غري٠ ايؿكٍٛ" ٚايصٟ ٜكرتب نجريا َٔ 
 اهلاٜهٛ.ؾعط 

 
 نًُٓا تٓاثطٳ ايعدازٴ

 ضؾعٛا ؾاضاتٹ ايٓكٔط
 ٚبسأتٹ ا٭ٖاظٜرٴ

 
ِٴ ايطريٳ  ٔٵ ٜعاس  َٳ



178 

 

 يف عًٛٙٹ...
 ٫ ٜػُعٴ ظقعق١َ ايعكاؾرٔي.

٫ ْطٜس إٔ ْصٖب أبعس َٔ شيو يتػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً ؾعط اهلاٜهٛ 
ٚايهؿـ عٔ ايهجري َٔ أغطاضٙ يف ٖصٙ ايٛضق١, ٚايصٟ وتاز َجٌ 

١ٝ زضاغات َطٛي١ غٓأتٞ ع٢ً إلاظٖا, أٚ مٔ ْعٌُ ٖهصا ػطب١ غٓ
 ؾع٬ ع٢ً ا٫ؾتػاٍ عًٝٗا.

َٔ ايهطٚضٟ إٔ ْصنط بعض ايؿعطا٤ ايباضظٜٔ يف اهلاٜهٛ َع 
ا٫غتؿٗاز بٓكٛقِٗ خس١َ يًكاض٨ ٚايباسح عٔ ايهؿـ ٚايتككٞ 
ٚاملتابع١, ي٬قرتاب أنجط َٔ ؾعط اهلاٜهٛ, ٖصا ا٫بساع ايؿعطٟ ايصٟ 

طًع عًٝ٘ املجكـ ايعطبٞ, يطؾس ايتذطب١ ايؿعط١ٜ ايعطب١ٝ ٜػتشل إٔ ٜ
 باؾسٜس, خكٛقا اؾاْب ايطٚسٞ ٚايكٛيف َٓ٘.

 
 (8755ـ 8119) شَلُ ماضاًاكاـ 8

أنس ٖصا ايؿاعط ع٢ً أ١ُٖٝ "ايؿاغٞ" )ايٛقـ املابعس طبٝعٞ(, ٖصٙ 
 ايؿهط٠ قازت٘ اىل ايٛقـ ايبكطٟ بأغًٛب ٜتُٝع بايبػاط١.

 طاملطط ايساؾ٧ ٜػك
 ؾٛم ا٭مج١ ايعاض١ٜ

 املػتٓكع املتذُس
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 ْبت١ ايًٝـ أظٖطت
 أْا ضٚح

 كٓٛق١ بايًعاب
 
 (8717ـ 8111) كٌَشُ تلاهاما - 5

ؾاعط َتذسز ٜطًل ايعٓإ يًدٝاٍ, ٜعتُس ع٢ً ايكِٝ ايعػري٠ ايؿِٗ 
 شٖٓٝا, عاز٠ َا ٜٛظـ ايطَع:

 ثعبإ ٖطب
 ضَكين بعٝٓٝ٘

 ٚبكٞ ٚسٝسا بني ا٭عؿاب
 ٝات ؾت٬ت ا٭ضظتتٓاٍٚ ايؿت

 بطٜل املا٤ ٜٗتع
 ؾٛم ظٗط قبعات ايربزٟ

 
 (8711ـ 8119) إٍبريً نلشٌكا - 5

زعا ٖصا ايؿاعط إىل تٛسٝس ايًٗذ١ ايعا١َٝ َع ايًػ١ ايؿكش٢, أغؼ 
 اهلاٜهٛ اؿط املتشطض َٔ املكاطع ايػبع١ عؿط, قؿعا ع٢ً ايتذسٜس:

 قٛضتٞ
 اييت خطدت َٔ املطآ٠  

 دا٤ت يعطض ا٭قشٛإ
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 اؿان١ٓ
 تٛقؿت بسيٛ ٧ًَ ب "بعام ايبشط"

 ثِ َهت
 
 (8715ـ 8157) ضَلَيت هازاـ 1

لح يف ايتعبري عٔ اؾُاٍ ايكاضر ٚاؿاز, ٚأسسخ قس١َ يؿعطا٤ 
 اهلاٜهٛ.

 ايؿذط٠ ايًعد١
 تؿًل ببًط١

 قٛت اَطأ٠ غًٝط١
 ايكُط 

 ؾٛم اؾباٍ ايجًذ١ٝ
 أغكط اَطاض ايربز

 
 (8711ـ 8175) هَطاجٌ ضٌجَتا - 1

ٖصٙ ايؿاعط٠ تتشط٣ ايسق١ بني املؿٗس اـًؿٞ ٚاملؿٗس ا٭َاَٞ أٚ 
ايعاٖط َٚا ٚضا٤ٙ, اعتربت أعُاهلا َٔ املكازض امل١ُٗ يسضاغ١ اهلاٜهٛ 

 املعاقط.
 أقل اؿطٜط

 غٝكإ ايسخإ تتُاٚز ٚتتؿابو
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 يف ايٓاؾص٠
 بت٬ت ا٭قشٛإ

 تتكٛؽ يف بٝانٗا
 ؼت ن٤ٛ ايكُط

 
 (8791ـ 8175) ضٌجٌ تاكانٌ ـ1

ؾعط غٛدٛ ٖٛ ا٭ق٣ٛ يًٛظٝؿ١ ايطَع١ٜ, ٚنإ َٔ أبطظ ؾعطا٤ 
 َسضغ١ اهلٛتٛدٝػٛ .

 من١ً ا٭غس
 ٫ ْػُع غري ايطٜح

 تٗب أؾذاض َٔ ايكٓٛبط
 ْػٝر ايعٓهبٛت

 َٓكٛب 
 أَاّ ايعْابل

 
ْكٍٛ ٖٓا, ٫ ٜٓبػٞ ٭ٟ قاض٨ َُٗا نإ َػتٛاٙ إٔ ٜػتػٌٗ ٖصا 

 ػ٪اٍ:ايتٛظٝـ ايػاَض ٚايصٟ ٜططح ٖصا اي
نٝـ ٜتػ٢ٓ يًكاض٨ ايعطبٞ إٔ ٜتكاحل َع ؾعط اهلاٜهٛ ايصٟ وتاز 
إىل عاؾل مبٛاقؿات قٛؾ١ٝ, ٚع٢ً قسض نبري َٔ اـعٜٔ املعطيف 
ٚايؿًػؿٞ يؿِٗ ٖصا ايُٓط ايؿعطٟ ايصٟ ٜبسٚ يًكاض٨ ايعازٟ َؿهو 
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ايكٝاغات ٚاؾٌُ ظاٖطٜا ٚبؿِٗ غطشٞ, ٚيهٓ٘ يف َعاْٝ٘ ؾعطا 
 ؾًػؿٝا خايكا. 

 
 (8715ـ 8755) كاكٌَ تٌمَصاًا - 9

 اغتعٌُ ايهجاؾ١ ايطَع١ٜ يف ْكٛق٘, ضا٥س فسز يف ؾعط اهلاٜهٛ.
 

 ضاؾع١ 
 تطغِ ظ٬هلا َع ايػطٚب

 تػشب أدٓشتٗا َجٌ ايسخإ.
 أقٛات َهتٓع٠ ٭سص١ٜ

 تتٛاقٌ باْتعاّ
 ظاْب املكباح

 
 (8779ـ 8755) كٌانغاتا - 1

اض٥٘ هب إٔ ٜؿهط ًَٝا سني ؾاعط َؿهط ٜعتُس ع٢ً ايتشؿٝع ايصٖين ٚق
 ٜكطأٙ.

 ايكٛاقع تتٓاغٌ
 غاضق١ يف غطٜعتٗا اؾٓػ١ٝ

 اَطأ٠ ؽٝط ؾػتاْا
 إىل ظٖط٠ ايكطْؿٌ
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 ٜأتٞ ايُٓط
 طا٥طا

 
 (8715ـ 8111) دكٌتطٌ إٍدا - 7

ٜعتُس يف ؾعطٙ ع٢ً اؿٝا٠ ايتا١ٗ٥, ٫ وب املس١ٜٓ ٚقدبٗا, زا٥ِ 
سٙ, سٝح ٜعتربٖا ٖٞ ا٭ضض ايتٛادس يف ايباز١ٜ اييت عرب عٓٗا يف قكا٥
 ايعذٝب١ اييت تتهاثط ؾٝٗا اٯهل١ ٚا٭ضٚاح.

 ي١ًٝ ؼت ن٤ٛ ايكُط
 ظٌ دبٌ ؾٛدٞ اهلا٥ٌ ٜعٗط

 ٜا ي٘ َٔ قكٝع
 أَاّ بٛاب١ َعبس اؾبٌ
 ميط ايػشاب ْؿٛإ
 باعتساٍ طكؼ ايطبٝع

 
 (5555)ت نَحُ فٌبٌنٌـ 85

ا اٱبساعٞ تأثطت بؿعط١ٜ ايؿها٤ يػاغتٕٛ باؾ٬ض, بسأت َؿٛاضٖ
 بايطغِ, سٝح عربت عٔ ض٩ٜتٗا ايؿعط١ٜ باـطٛط ٚا٭يٛإ.

 ايطبٝع ٜتأٌَ
 عاقسا ٜسٜ٘

 ؾٛم دصٚض َطٸ٠ تُٓٛ بػطع١
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 آٙ ٜا ظٖط٠ ؾذط ايربقٛم

 نِ ْصبٌ
 زاخٌ املهتب١

 
 ـ8751) طاِ كاكَنٌتٌـ 88

 بسأت قكا٥سٖا بهتاب١ ؾعط ايطاْها ثِ ؼٛيت إىل قكا٥س اهلاٜهٛ.
 ميهٞ ايكٝـ

 ظٜح ايػتاض٠أ
 ؾ٬ أض٣ ؾ٦ٝا

 عٓسَا تكرتب َين ؾطاؾ١ ايؿتا٤
 دطؽ املعبس ايهدِ

 ٜتشطى غؿ١
 
 ـ 8715) ضُ أمياِـ 85

َٔ املعذبني بؿعط باؾٛ ٚؾٛؾٕٛ ناتٛ ٚإظضا باْٚس, ٜهتب ايػٓاضٜٛ 
 يًػُٝٓا.
 املٓاضات 

 اييت ته٧ عباز ايؿُؼ
 اْطؿأت
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 ططقات طٛنٝٛ

 نأَعا٤ 
 ؼت ن٤ٛ ايكُط

 
 (8775ـ 8751) ضٌن كاطٌشٌـ 85

بسأ بؿعط ايطاْها ثِ ؼٍٛ يهتاب١ اهلاٜهٛ, ٜهتب ايككٝس٠ اي١َٝٛٝ, 
 َٛظؿا ايٛدٛز اٱْػاْٞ امل٤ًٞ بايسٖؿ١ ٚايػطاب١.

 
 َا ٜكًح ٭بٓا٥ٞ

 ٫ ٜكًح يٞ
 ضمبا أستاز تكٛميا دسٜسا

 عٓسَا اضؾع قبعيت
 تٓتؿط ظضق١ ايًٌٝ

 يف مسا٤ ايؿتا٤
 

 ْٛاضؽ ايؿتا٤ 
 ب٬ َأ٣ٚ ا٭سٝا٤

 ا٭َٛات ب٬ قبٛض
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 (8759ـ 8195) هَلَغٌدً كٌاهَغاشُـ 81
أطًل ْعط١ٜ خاق١ ب٘ أمساٖا "ٖاٜهٛ ب٬ َطنع", ْاز٣ بك٠ٛ بتشطٜط 

 اهلاٜهٛ َٔ قطا١َ ايتكًٝس.
 

 ثٛض ضاقس
 أٚ قدط٠ غاؾ١ٝ, غٝإ

 ؾا٭عؿاب غتُٓٛ
 َٓسٖؿا

 أدس ْؿػٞ بعس غ١ٓ ّْٛ
 ٚسٝسا

 
 (8755ـ 8119) شَلُ ماضٌاكاـ 81

نػريٙ َٔ َععِ ايؿعطا٤, اٖتِ أ٫ٚ بؿعط ايطاْها ثِ اهلٛنٛ, اعتُس 
يف تٛظٝؿات٘ ايؿٔ ايتؿهًٝٞ ايػطبٞ يٓػر قكا٥سٙ, ظاٚز بني ايؿعط١ٜ 

 ايٝابا١ْٝ ٚايؿٕٓٛ اؾ١ًُٝ ايػطب١ٝ.
 ظٚبع١ ايكٝـ

 أغط١ٝ ا٭ٚضام ايبٝها٤
 ؾٛم ايطا٫ٚت تتطاٜط

 ضَاٍ بني ؾطٚز ا٭قابع
 ايػُاّ ٜٓػشب
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 يف قباسات اـطٜـ
 
 (8751ـ 8111) هٌضاِ أًشاكُـ 81

عاف سٝا٠ تؿطز يف أٚاخط أٜاَ٘, تتٓاٍٚ َٛنٛعات٘ ايٛسس٠ ٚا٭مل. 
ٚاعترب ططٜك١ عٝؿ٘ يف آخط سٝات٘ قطٜب١ دسا َٔ سٝا٠ ؾعطا٤ ايعطام 

 ايصٜٔ أمسٝٓاِٖ "ايكعايٝو"
 

 ع٢ً ايؿاط٧ ايطًَٞ
 ساٚيت داٖسا إٔ ايتؿت

 ٫ أثط يٮقساّ
 ب يتػُٝس اـهطٚاتأشٖ

 أَٞ ٌٖ ٚيست
 ؾكط ٭دٌ ٖصا

 
 (8715ـ 8755) ضانلُ ضاٍتٌـ 89

بعس َطن٘ تؿطؽ يهتاب١ ٖاٜهٛ ايعسّ, ٜططح يف قكا٥سٙ أغ١ً٦ إْػا١ْٝ 
 َٛدع١.

 غام اهلٓسبا٤ قكري
 ثكب أظضم

 ٜعًٛ اىل أع٢ً ْكط١ يف ايػُا٤
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 ايٓٗط بعٝٓ٘ اي٢ُٓٝ
 ٚبعٝٓ٘ ايٝػط٣

 ٜط٣ ؾاضغا
 
 ـ8751) غاًاٌٍكٌ ضَـ 81

تعطنت ٖصٙ ايؿاعط٠ ملطض أز٣ إىل تؿطغٗا ايهاٌَ يهتاب١ ٖاٜهٛ 
 ايعسّ بططسٗا أغ١ً٦ إْػا١ْٝ َ٪مل١.

 
 يف ايّٝٛ ايصٟ خػطْا ؾٝ٘ اؿطب

 ٫ ظٌ
 ٭غرتٜح, هلصا َؿٝت

 
 عٓسَا ٜعتسٍ ايطكؼ

 اخيت ايكػط٣ تػتبط بايؿكٌ
 نصيو اخيت ايهرب٣

 
 (5558ـ 8751) ضاكَصً تاكاداـ 87
بني ايؿعط ٚايهتاب١ ٚاملٛغٝك٢, ؾهإ َتعسز املٛاٖب, عهٛ يف  مجع

ايطابط١ ايسٚي١ٝ يًٗاٜهٛ. تطدِ اهلاٜهٛ يًػ١ اٱلًٝع١ٜ, يًعسٜس َٔ 
 ايؿعطا٤. 
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 نِ ٖٞ ؾاغع١ ٖصٙ ا٭ضض

 يف قكط املًو ايععِٝ
 ايعكاؾري تتعاٚز

 اـطاطٝـ ايكػري٠
 تؿتح َٓاقريٖا عذِ

 ض٩ٚغٗا
 
 ـ8759) مَتطٌَ طلواتشُ - 55

ضٚا٥ٞ ٚناتب ْٚاؾط نتب اهلاٜهٛ ايتكًٝسٟ ٚاملعاقط, ْاٍ عس٠ 
 دٛا٥ع.

 ٜهطب قطع١ ؾشِ
 بأخط٣

 نأْ٘ ٜكٝؼ ايعًُات
 تُٓٛ ا٭عؿاب ايرب١ٜ
 إىل إٔ تكبح أؾذاضا

 يف ّٜٛ قا٥غ
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 اهلٌامش: اعتندت هري املكالة أضاضا على:
 

غعٝس  * اْطٛيٛدٝا اهلاٜهٛ ايٝاباْٞ يًهاتب ضٜٛ ٜٛتػٜٛا, تطمج١
عٔ ايؿطن١ اؾعا٥ط١ٜ ايػٛض١ٜ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ـ  5585 8بٛنطاَٞ ط

 اؾعا٥ط.
*داى نريٚاى: نتاب اهلاٜهٛ, تطمج١ يٝٓا ؾسٚز عٔ َٓؿٛضات 

 نؿاف َٚٓؿٛضات ا٫خت٬ف.
*نتاب أمجٌ سهاٜات ايعٕ ٜتبعٗا ؾٔ اهلاٜهٛ. تأيٝـ ٖٓطٟ بطٌْٚ, 

يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚاٯزاب تطمج١ قُس ايسْٝا َٔ إقساضت اجملًؼ ايٛطين 
 ـ ايهٜٛت.

 َكا٫ت َٔ َٛقع املجكـ َٚٛاقع أخط٣.
ًٜؿغ سطف ايهاف يف أمسا٤ ايؿعطا٤ نُا اؾِٝ املعطؿ١ يف ايه٬ّ 

 املكطٟ.
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