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ثةياًيَم بؤ ضةزكسدةكاْ-كاديس و زِؤغِبرياًْ-اًؤضتاياُى ئاييِى
ْىوهًِٓ197 -119-19-16 :
ًاػُوإ عُيٌ سَُُؿ َاَؤنِ
بُنايؤكيؤي يُ ثُكوَكؿَّ طٌتِ
ثًٌَُنِ
َُهعىؿ عُبـوخلايل
َاهتُك يُ ماْوتُ هًاهًُنإ
ثًَـاضىوُْوَّ ُٓناؿميِ
ؿ .بُػتًاك هُعًـ َُمحىؿ
َاَؤهتاٍ ماْهؤٍ هُالسُؿئ-نؤيًَقٍ ثُكوَكؿَّ بُٓكِتِ
ثًَـاضىوُْوَّ ٓايًِٓ
َُباِْ
ُْٖلؤ عُيٌ تاي
ثًٍَ ْىيَق و وتاكػىيَِٓ َنطُوتِ ناِْ ؿَكبُْـ
ثًَـاضىوُْوَّ مَاُْواِْ
َاَؤهتا فُكٖاؿ قاؿك ٓؤَُك
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فُيوُفُّ طؤكِإ39................................................................
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هُكدمًَهِ نىكت:
ًََ صوو وَنى خؤيٍ اوويَٓؤُّ سُغؤُضٖوث و ر ًَطةوْؤُوَّ ضةوسؤطزووَ ُٖ ,يوسوْؤُوَّ كجُضةَنوْؤُ سؤُ ؤوى و
خطوجًًؤؤُوَ نؤؤُ سؤؤُ اوضةوغؤؤةُيًُى ؾؤؤُٕ و نؤؤُوّ ضةووزووَنؤؤوٕ زَنؤؤوث ,سُخىيَٓسْؤؤُوَّ جُْؤؤس يؤؤُ ضةوسؤؤطزوو
وَضسططئ و جٌَ سُو ُٖكوُْ ُْخؿًًَُٓٓوَ نُ ضةوو سُضةووَوٕ زَسًَةُوَ.
اؤؤُوَّ يؤؤُّ نةًَ ؤؤُزو يَُُٖ ؤؤُض رؤؤيضةوٕ و جطنغؤؤُّ ريضةوْهؤؤوضٍ ٖؤؤوتىوَ ,ويَ ؤطةوٍ جؿة ُغ ؤ سؤؤُ ؤؤُْسئ
غُض ووَّ ذيضووذيض ,يُ تُنؤسو سؤُضرًَهِ ظوْػؤةًوُْ و غؤُضزًََوُّْ سُسؤُضزو نؤطزوَ نؤُ خىيَٓسْؤُوََوٕ
سيٍ غُضذُيُّ زيس و تًَطةووًِْٓ َُٖىووٕ سًَت سي شيوٕ ,اُو شيوُّْ َُٖىو ذىَطُ و نويُنوِْ سؤُضزَووّ
ٍو
يُ ريضةوْسويُو نُؽ يُاًَُُ يُّ ُٖيوُُتُ سًَ ُف ًًُْ نُ تُوشًََهُ ُٖض يُنُ جؿؤهِ خؤيٍ سُضزَنؤُو َ
ٍ اُوو يُنوضووِْ َطنظويُتًؤسو نؤُْوضرد زَسًَؤت .سييؤُ سؤُزيوضيهطووّ جُةؤُّ ُْخػؤةيتُ
رب َ
اُوَّ يًَ ٌ زوس ة
غُض ًٖض نُؽ و رطود و شعسًَو و ًٖض َُسُغةًَهِ يُ تُؾؤٗد و ْووظضةوْؤسٕ و يُنؤُزوضنطزًَْو سؤي ٖؤًض
شعسًَهؤؤِ نىضزغؤؤةوِْ ًًْؤؤُ تؤؤُْٗو وَى خؤؤُتِ رؿؤؤةِ يؤؤُ خىيَٓسْؤؤُوَّ سؤؤي شيوْٓوَؤؤُّ ًٖةًؤؤُض و غؤؤُزوّ و
َىعَُُض قُظويف و شىغؤِٓ َىسؤوضَى و سُؾؤوض اُغؤُز و ظَيٓىيدوسًؤسَئ و عؤُيٌ عُسؤسو وك قؤو َوَ سؤي
سوغؤؤُنوٕ ضةنيؿؤؤةىوّ نؤؤُ ظنض يؤؤُوَ ظيؤؤوتط ُٖيوؤؤسَرطٍَ يُغؤؤُضٍ سىَغؤؤةِ ,اؤؤُوَف تًَطُيؿؤؤةة َٓؤؤُ سؤؤي اؤؤُو
ووقًدُّ غىُْٓتِ شيؤوٕ نؤُ اُرؤُض غؤًوُث و خُغؤًوُتًَهٌ ْؤُخىوظضوو و ْؤوذيض سؤُضننِ رؤطتب ,سؤُخيزو
سضًُٓوَ و نوض سؤي ؤونهطزِْ سهؤُئ ,وَاُرًٓؤُ اَُؤُ غطوؾؤةِ ًََؤصووَ ضةوشؤِ سُنؤُؽ ْونؤوث و نؤُؽ

*ْىوهُك*

ُٖيوٓوسىضٍَ.

ضوثاع و ثيَصاُيٍِ بؤ:
 حاجى(ُائوة ئةبوبةكس صاحل تاهَةباُى) كة بةٓةًوو تةًةُى خؤَ ،خؤَ بةقةزشازي
دةشامن و ٓةهَويَطتة جواُةكاُى هةبري ُاكةَ.



كان( ُةوشاد مسايى زِغيد) خاوةُى كؤًثاُيااي ئاا

-هقاي ٓاةوهيَس كاة ٓةًيػاة

ٓاوكازي تةُطاُةَ بووة و ٓةًوو ئةواُاة ثػاتيواُياْ كاسدووَ باة وغاة و وتاة و
ئاًؤذطاييةن زِيَِيػاُدةز بووُة و وزةياْ هة ديَ و دةزووْ زِواُدووَ.
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نووشيهى :مصعود عبداخلالق

ثيَػةكي

ْاًٌَ بًًََني ُٓو بىوُْوَكَّ ًَُُٓ (بُُٖك سُفت ٓامساُْوَ) تانُ (ػُيكٌ) ػىؿا بًَت،
ضععىْهُ هععً ُتِ ػععىؿا (ػععالم)َ ،بؤيععُ بععُكؿَواّ ػععُيكٌ تععلٍ ُٖيععَُ ،ععُكدًٍ ًًْععُ
ػُيكُناِْ تلٍ بُ ثًَىاُْ و َعُْتًل و ياهعاٍ ًَٓعلَ بًَعت ،ياهعاٍ ٖعُكَ بٓنعًُّٓ ٓعُو
بىوُْوَكَّ ًَُُٓ (طؤكِإ)َ ،بؤيُ ْىوهُك (ناى ًعاػُوإ ععُيٌ) يُػعُطريٍ بابعُتًَهِ
يعععُنذاك طعععلْ بعععىوَ يُهعععُك ٖعععُك (ٓ )3اهعععتِ ماْوعععتِ و ٓعععايًِٓ و فُيوعععُ  ،فيعععاِْ
َُتعععـاكٍ و
كِؤفاْعععُ إ مؤك بُْعععـَ بعععُ (طعععؤكِإ)ٖ ،عععُك يعععُ ضانوعععامّ و ًععؤكَِ و ؿَوي
ًاكهتاِْ وَُٖ ....ىوّ يُ ٓاًََنّ ُٓو ضَُهُيُ ،بؤيُ مؤكتلئ ثاْتايٌ ط ت وطعؤٍ
فُيوُ و هًاهٌ و ٓايًِٓ يُهُك نلاوَ ،يعُباكَّ ىيًعُتِ ،ؿايٓعَُؤٍٓ ،اَعادمِ،
فانتُكٍ ؿَكَنِ و ْاوَنِ يُهُك طعؤكِإ ،دًعاوامّ طعؤكِإ و دعىالٕ ،طعؤكِإ و طًُعُ،
يُاليُنِ تليٌعُوَ طؤكِاْعُ ًَٖعىاَ و طؤكِاْعُ تىْعـَناًٍْ َعٍ و َعلٍِ يُهعُكَ ٓعاػؤ
ناًَإ كَِهُُْ؟ ناًَإ ٓاَادمُنإ ؿَثًَهٌَ؟ يُطٍَُ مؤك ثلهٌ تل يُباكَّ طؤكِاُْوَ.
بُطٌتِ ُٓو بىوُْوَكَّ ًَُُٓ َُٖىوّ يُ طؤكِاْـا ًُْ وَى نؤََُيًَو بؤضىِْ فُيوعُ
و ماْوتِ واٍ بؤ ضىويُٓ ،تُْاُْت وَى ٓعُوَّ يعُ فكٗعِ ٓعايًٍٓ يعُباكَّ ( ثىابعت و
َهى بىوْععُوَك ؿابععَُ ؿَبًَععت بععؤ ضُهععجاو و طععؤكِاو ،يععُ
تػععريات) ٖععاتىَ ٓععاوا ًْ عُ ،بععُي
قىكٓاِْ ثريؤميٍ باي يُ (أَل) و(ػًل) ؿَنات ،واتُ ػىؿاٍ طُوكَ بؤ ُٓو بىوْعُوَكَ
َهى (أَل)يٌعٌ ُٖيعُ (اال يعُ اخلًعل
ُٖك ػُيكٌ ًًُْ ،وَى بُمؤكٍ واٍ تًَطُيٌتىوٕ بعُي
واالَل)( ،أَل) ضُهجاوَُْ ،طؤكَِ ،بًَٗؤناكَ ،مََُِْ ال ًًُْ ،ؿََاوؿَهتَُُْ ،لًَ ،ت
ًًُْ.....،
ُٖكضِ ػُي كعُ طعؤكِاوَٖ ،ؤنعاكؿاكَ ،ثُيىَْـيعُنِ كِاهتُوػؤًعٌ بعُ مََعُٕ ُٖيعُ ،نعُ
باهٌ طؤكِإ ؿَنُئ ؿَبٌَ يُ َُيـاِْ (ػًل) بُؿواٍ بطُكِيَني ُْى (أَل)ًَُٓ ،عُ يُهعُك
ُٓو بٓنًُٓيُ ُٓوَّ ْاوّ (ًتُ) يُ دىيُ و طؤكِاْـايُ ،وَهعتإ ًْعُ ،تعُْٗا ٓعُوَّ بعُ
وَهتاويٌعععٌ ؿَبًعععٓنيٓ ،عععُوا ْوعععبًُٓ ،عععُطًٓا يعععُ ضعععُْـئ ال و بُضعععُْـئ ٓاكِاهعععتُ
ؿَطؤكَِيععت ،يععُ ضععُْـايُتِ بععؤ ضععؤايُتِ ،يععُ دىيععُّ ًَهععاًْهِ بععؤ طععؤكِاِْ فًنيععايٌ و
َيعععُتِ و فهعععلٍ ،فانتعععُكَناِْ ؿَكَنعععًٍ
نًًُعععايٌ و بعععايؤيؤدِ ،بعععؤ طًُعععُّ نؤَُال
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بُياهععا نععاكٍ يًَععـَنات بععُدؤكيَو تععا يععُ يىتهععُ ( واتععُ طععؤكِاِْ فهععلٍ) بععؤ ٖععُكَ ْععنّ
َعٌ فانتعُكٍ
َِ نُّ ؿَبًَتُوَ و كِؤي
(دىيُّ ًَهاًْهِ) بُكِيَهُوئ فانتُكٍ ْاوَنِ كِؤي
ؿَكَنععِ بععًَُٖن ؿَبًَععت ،ثًَنععُواَُْ ٖععُك كِاهععتُٓ ،ععُوَ كِيَوععاٍ بٓنععًُّٓ طؤكِاْععُ ،بععُو
َهى ميععاتل فانتععُكَ ؿَكَنًععُنإ
ًعًَىَيُ طععؤكِاِْ هلوًععتِ ْاوَهععتًَتُ هععُك ػععؤٍ بععُي
َيُتًععُ ( ٖععُك بععُطىيَلَّ ٓععُو كِيَوععايُ) ميععاتل ؿَنُويَتُهعُك
ؿَيععاْطؤكُِٕٖ ،كضععٌ نؤَُال
ْعاوَنِ ،بؤيعُ يععُ كِيَُٓعايٌ ٓععايًٍٓ بعاي يععُوَ ؿَنعات نعُ طععؤكِإ ْانليَعت تععا يعُ ػععؤت
ُْنععُّٓ ،ععُطًٓا ؿووضععاكٍ هًوععتَُِ ؿيهتععاتؤكٍ و هععتَُهاك ؿَبً عت ،وَى مؤكبععُّ
ثاْتععايٌ ًََععقوو واٖععاتىوَٓ ،ععُو نععات يععُدًاتِ طععؤكِاِْ ًَٖععىاَ و ضانوععامّ ْاضععاكت
ؿَنععا كِوو يععُ طععؤكِاِْ بُتىْـوتًععقٍ بهععُّٓ ،ععُوََ بًُ عًَهُ يععُ طععؤكِإ بُتايبععُتٌ يععُ
َطععُّ هععتىوِْ و ؿووك يععُ َُؿًَْععُتٖ ،ععُك ؿوو دععؤكَ طؤكِاْهععاكٍ بُػؤًععٌ و
نؤَُي
َطععُ
َّ تععا نؤَُي
طؤكِاْهععاكٍ بععُ ًععؤكَِ و كِاثععُكِئ ثًَىيوععن يععُ ُٖيىَععُكدِ ػععؤٍ ،بععُال
بُكَو ثًٍَ بنًَت نَُرت ثًَىيوتِ بُ طؤكِاِْ تىْـ ؿَبًَت ،يُ ٖعَُىو ُٓواْعُ َُؿكَهعُ
و كِاكَِوَ فهععلٍ و هًاهععًُنإ يًَععو دًععإ ،يُهععُك ٓععُو بٓنععًُٓيُ َلؤظايععُتِ ؿابععَُ
بىويُٓ بُهُك ًاكهتاٌْ و َُؿكَهُ و هًوتَُِ دًا ،يُو ؿََُ كِؤفٓاوا تىاًْىيعُتِ
َّ ٓعُوَ نؤتعايٌ ًََعقوو ًْعُ،
منىوُْيُى ( وَى ُٓسوعُٕ َعُودىؿ) ؿكوهعت بهعات ،بعُال
َيععُتِ و ٓععابىوكٍ و هًاهععٌ َععُمٕ يُهععُك ٓععُو مَويععُ
ضععىْهُ ًٌَٖععتا نًٌَععُّ نؤَُال
بُكؿَواَُ ،بًَناكَيُ ،ثًَىيوتِ بُ طؤكِإ و ضانوعامّ َعُمٕ ُٖيعُ ،ؿَهعت ػؤًعٌ يعُ
ْىوهُك ؿَنُئ نُ يُنًَهُ يُواُّْ ُٖهتِ بُو ثًَىيوعتًُ نعلؿووَ ،بعًُٖىاّ ػىيَٓعُك
بُو هُكدمُ قىويُ ْىوهعًُٓنُّ غىيًََٓتعُوَ و بعُػًَلايًٍ بًؼاتعُ واكٍ دعٌَ بعُدٌَ
نلؿٕ.
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كويوي ثيَلٔاتة ضةزةكى ئةَ كتيَبة...

ًََعو ؿَؿات،
طععؤكِإ ٓععُو باكَيععُ مباْععُوٍَ و َُْاْععُوٍَ يععُ ؿَكطععاٍ ٖععَُىو َاي
يًَلَؿا نًًًـاِْ ؿَكطانإ ًٖض هىوؿيَهِ ًًُْ ُٓطُك مباُْوٍَ كٍَِ يُ ٖاتُٓ
فووكَوَّ بطلئ ،بؤيُ باًرتئ ًت ُٓوَيُ ثًٌَىامّ يًَبهعُئ و بعناْني ض
ؿياكيًُنِ بؤ ًَٖٓاوئ (ؿياكٍ ػًَل يإ ًُكِ) يُوًَـا ُٓوٍَ طلْطعُ ٓعاػؤ
ناّ يُّ ؿوو ؿياكيًُ وَكبطلئ؟! ًٌَُُٖ ػًَل ػًَلٍ بُؿواوَيُ و ًعُكِيٍ
َىيَلاِْ و هعُكطُكؿاِْٖ ،عًض ًعتًَهِ بعاَ و ضعانُّ يعٌَ هعُوم
دطُ يُ َاي
ْابًَت ..وَى كِيَؼؤًًًُى بؤ بُكضاوكِووِْ ػىيَُٓكإ ُّٓ ،نتًَبعُ يعُ ًعَُ
بَُ ثًَهٗاتىوَ.

بةغي يةكةَ:

طؤزِاْ ضيية؟!
ضرتاتير و ثسةُطيثةكاُى طؤزِاْ.
فةهطةفة طؤزِاْ.
طؤزِاْ هة زِواُطة قوتاخباُة جياواشةكاُةوة...
جؤزةكاُى طؤزِاْ ضني؟!ض كاتيَم طؤزِاْ بةزثا دةكسيَت؟!

بةغي دووةَ:

طؤزِاْ و ًوٌالُيَي ئايدؤهؤذياكاْ.....
ئايدؤهؤذياي ضؤضياهيطتى.
ئايدؤهؤذاي ضةزًايةدازي.
ئايدؤهؤذياي ئيطالًى.

بةغي ضيَيةَ:

ٓ ةهَبرازدُةكاُى بةزدةَ ًسؤظ ضني؟!
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 طةُدةهَي...
 تريؤز....
تريؤز و طةُدةهَى وةن زِوو دزاويَم...
غةزعيةتى غؤزِغطيَسِي

بةغي ضوازةَ:

بِةًاكاُى ضةزٓةهَداُى ديلتاتؤزية
ذياُِاًة ديلتاتؤزةكاْ....ئةدؤهف ٓيتوةز – ضةداَ حوضيَّ بة منووُة

تةًةُى ديلتاتؤزةكاْ بة غةزِ دزيَركساوةتةوة.
بةغي ثيَِجةَ

كيَّ ئةواُة طؤزِاْ بةزثا دةكةْ؟!
 ئةو خاهَة جةوٓةزياُة ضني كة زِيَسِةو ًيَروو دةطؤزِْ؟!

بةغي غةغةَ:

ئاًساشةكاُى طؤزِاْ ضني؟!
ئةجناًى كؤتايي...
بةٓيواي ئاةوةي خصًاةتيَم باة كتيَبناُاة كاوزد و خويَِاةزاْ بطةياةُني..خواي
ثةزوةزدطاز هة ضاكةكاُدا خيَسًاْ بِووضيَ و هاة خساثةكاُيػادا بةطاةوزةيي خاؤي
هيٌَاْ ببوزيَت.
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دةزواشة....

َكعععععععاوَ،
هلوًعععععععتِ َعععععععلؤظ وا ػىي
ؿَهععت بععلؿٕ بععؤ ٖععَُىو ٓععُو ناكاْععُّ
ٓععُدماَِ ؿَؿات َععُكز ًًْععُ هععُؿ يععُ
هععععععُؿ تًايععععععـا هععععععُكنُوتىو بًَععععععت،
َُ
بُواتايُنِ ؿيهُ َُٖىو َلؤظًَو ُٖي
ؿَنععاتُٓ ،واُْيٌععِ َُٖيععُ ْانععُٕ ٓععُو
نُهإُْ ؿاكيَو ْآًَُْ هُك بعُكؿيَو و
َعععععععععُ و يىدؤَيًَهًعععععععععإ
ٖعععععععععًض دىوي
ًًُُْٓ.طُك مؤك قوعَُإ نعلؿ و نعَُرت
بريَععإ نععلؿَوَٖ ،1ععًض بععُكوبىوًََهِ
َعُٓ ،عُو
ٖنكيٌ و َُعلي ٌ و ماْوتًُإ ْابًَتُٓ ،وََ ٖؤناكيَهُ بؤ ؿكوهعتبىوِْ ُٖي
َُّْ هعُك بعؤ تعاوإ ؿَنًٌَعٔ ،وَى ثًَػَُبعُك ( )ؿَفعُكَىٍَٖ" :عُك نُهعًَو مؤك
ُٖال
َُ بهات ،طىْاٌٖ مؤك ؿَبًَعتٓ ،عُوَّ مؤك
َُ ؿَناتُٓ ،وَّ مؤك ُٖي
قوٍُ نلؿ ،مؤك ُٖي
2
طىْاه بهاتً ،ىيَِٓ دَُُُُْٖٓ" .
بؤ ؿؤميُٓوَّ ُٖقًكُت ،ثًَىيوتًُإ بُ برينلؿُْوَيُ ..برينلؿُْوَ ؿوو دؤكَ:
يةكةَ:برينلؿُْوَيُى بؤ طُيٌن بُ(ُٖقًكُت) ُٓوَيُ طىَإ ببُئ :طىَإ يُو
ًتاُّْ يُ ؿَوكوبُكَاْـايُ.
ٖ - 1ؤؤَُىوَوٕ قػؤؤُ زَنؤؤُئ و زَضَقؤؤُتِ قػؤؤُ زيَؤؤب قػؤؤُنطزٕ نؤؤوضيَهِ سؤٌَ اُضنؤؤُ و ٖؤؤًض تًَضؤؤىويًُنِ
ًًْؤؤُ  ,سؤؤُكوّ اؤؤوخي يؤؤُخيَوٕ جطغؤؤًىَ تؤؤو ؤؤُْس اؤؤُو قػؤؤوُّْ زَيهؤؤُئ ,ذًَؤؤٌ خييؤؤوٕ رطتؤؤىوَ َؤؤطنظ
جًَىيػةُ ُٖض قػؤُنُض ْؤُسًَت وَى زيهةوتيضَنؤوٕ نؤُ قػؤُنُضٕ و رؤىيَططْب ..رؤىيَططتًٓـ ٖؤَُىو نؤوث
اُرُض قػُّ تًَسو ُْنطٍَ ْوتىوٌَْ ُٖقٌ خؤيٍ جؤٌَ سؤسوث ..,خؤىوٍ جؤُضوَضزروض زوو رؤىٍَ و يؤُى زََؤِ سؤُ
َطنظ سُخؿًىوَ سي اُوَّ قػُيُى سهوث و رىيَ ًػةِ زوووًْوٕ سًَت.
 - 2صحٌح و ضعٌف الجامع الصغٌر و زٌادته :من كثر كالمه كثر سقطه و من كثر سقط كثرت
ذنوبه و من كثرت ذنوبه كانت النار أولى به .اُّ فُضَىوزَيُ ؾًَذ اُي وِْ سُ كووظ ضعيف ٍ زوْووَ.
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َّ بؤ
دووةَ :برينلؿُْوَيُى بؤ طُيٌن بُ(ُٖقًكُت)ُٓ ،وَيُ طىَإ ُْبُئ :بُال
كَِويُٓوَّ تُّ و َقٍ ُٓو طىَاْاُْ ثًَىيوتُ يُ ًتُناِْ ؿَوكوبُكَإ كِامبًَٓني و
ثلهًاك بهُئُٓ ،و ثلهًاكاُّْ نؤتايٌ بُ طىَإ ؿيَٓٔ ..طىَإ ًاكِيَطُّ
ؿؤميُٓوَّ ُٖقًكُتُ .ناتًَو ُٖقًكُمتإ ْاهٌ ،يًٌَ بُطىَإ ْابني.
ٌَ يُنُّ :يُ برينلؿُْوَ بؤ طُيٌن بُ(ُٖقًكُت) ،بُهُكٖاتًَهِ
هُباكَت بُ ػاي
ثًَػَُبُك ًٓرباًِٖ(عًًُ ايوالّ) بُ منىوُْ ؿًًََُٖٓٓوَ وَى يُ قىكٓاٌْ ثريؤم ٓاَافَّ
ثٌَ ؿكاوَ :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ

األنعام  .بُو ًًَىَيُ ؿَهُالَتِ تؤنَُُإ يُ ٓامساُْنإ و مَويـا ًٌْاِْ ًٓرباًِٖ
ؿَؿَئ بؤ ُٓوَّ بُيَطُ بُؿَهت بًَت و يُ كِيَنّ ؿيًَٓاناْـا بًَتًٓٓ ،ذا ناتًَو ًُو
بايٌَ نًٌَا بُهُك ًٓرباًُٖـا ُٓهتًَلَيُنِ (طًٌُ طُوكَّ) بًِٓ ،بؤيُ وتِ:
ٓاطاؿاكبٔ ،وا ؿابًَٓني َُُٓ ثُكوَكؿطاكَُ ،ناتًَو ُٓهتًَلَنُّ يٌَ ٓاوا بىو ،وتَِٔ :
ًتِ يُبُكضاو وٕ بىوّ ػؤَ ْاويَت و ْايجُكهتًِٓٓ ،ذا ناتًَو َاْطِ بًِٓ
ُٖيَٗات ،وتِٓ :اطاؿاكبٔ ،وا ؿابًَٓني َُُٓيإ ثُكوَكؿطاكَُ ،ناتًَو ُٓويٍ ٓاوابىو،
وتِ :هىيَٓـ بًَت بُ ػىا ُٓطُك ثُكوَكؿطاكّ ًٖـايُتِ ُْؿاَايُُٓ ،وَ بًَطىَإ يُ
كينّ ؿَهتُّ طىَلِاناْـا ؿَبىوًّٓٓ ،ذا ناتًَو ػؤكٍ بًِٓ ُٖيَٗات ،وتِ:
ٓاطاؿاكبٔ ،وا ؿابًَٓني َُُٓيإ ثُكوَكؿطاكَُ َُُٓ ،طُوكَتليٌُ ،ناتًَو ُٓويٍ ٓاوا
بىو ،وتِ ُّٓ :ػُيَهًُٓ ُّٓ ،ػنًَُٓ ،بُ كِاهتِ َٔ بُكيِ يُو ًتاُّْ ًَٓىَ
نلؿووتاُْ بُ ٖاوٍََ و ًُكيو بؤ ثُكوَكؿطاك ﮤ

3

 - 3سىضٖوٕ ذلُس وَب :تُفػطٍ اوغوٕ-ذىظاٌ شُوتُّ -غىضَتِ وكْدوّ –يُ سالوونطووَنوِْ نةًَ دوُّْ
ضةنؾٓ د -وجدوُّْ ْؿط وشػوٕ  -غًًَُوُِْٖ -ويًَط137ٍ ,2004-
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ٌَ بًَكُكاكٍ ٓاكاّ بطليَت ُٓوداكَيإ
ؿواٍ ؿؤميُٓوَ و طُيٌن بُ كِاهتِ  ،تاوَنى ؿي
َطُنإ بؤ ُٓو كِؤفَ ضني نُ
ؿَيُوٍَ بناٌَْ ٓايا ؿواٍ َلؿٕ ميٓـووبىوُْوَ ُٖيُ؟ بُي
َربؿًَْهُ
باي يُ ميٓـووبىوُْوَ ؿَنُٕ؟ ُٓو بريؤنُّ بُنُيهُيُ طىمَك ؿَنات و ػُياي
َهى ؿَيُوٍَ
ُْى ُٓوَّ يُ َلؿٕ و ميٓـووبىوُْوَّ ؿواٍ َلؿ بُ طىَإ بًَت ..بُي
ًٌْاُْ و منىوُْيًُنٌ ميٓـوو بُ ضاواٌْ ببًًَٓتَ ،ىػاتُبُّ ػىاٍ ثُكوَكؿطاك
ؿَنات  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ البقرة261 :

واتا :بُياؿ بًَُٗٓ ،ناتًَو ًٓرباًِٖ وتِ :ثُكوَكؿطاكا ًٌْامن بـَ ضؤٕ َلؿوو ميٓـوو
ؿَنُيتُوَ؟ ػىا فُكَىوّٓ :ايا باوَكِت ًَُْٖٓاوَ؟ ًٓرباًِٖ وتِ:بُيٌََ (باوَكِّ ُٖيُ)
بُالَّ سُم ؿَنُّ (بُضاوّ ػؤّ بًبًِٓ) تا ؿيَِ ٓاكاّ بطليَت .ػىا فُكَىوّ :دا نُواتُ
ضىاك بايَٓـَ بًَُٗٓ و دىإ هُكدمًإ بـَ و ؿوايٌ ُٖك ضىاكيإ هُكبربَِو طؤًت و
ػىيًَٓإ تًَهٍَُ بهُُٓ ،وها يُهُك يىتهُّ ُٖك ًاػًَو ُْٖـيَو يُو تًَهُيَُيُ ؿابينَ،
ثاًإ باْطًإ بهُ ،بُ طىكدِ و بُ ثُيُ َُٖىويإ ؿيَُٓوَ بؤ الت و ضاى بناُْ و
َؿَهت و ناك بُدٌَ يُ.4
ؿيًَٓابُ بُكِاهتِ ػىا باال

بتُنإ يًََُقووؿا بُكَُِٖ (برينلؿُْوَّ ؿؤطُاتٌ)يُ ناتًَو َلؤظ بُبٌَ برينلؿُْوَ
ؿايـَتاًٌَ و ثريؤمّ ؿَنات..يُّ كِؤفطاكَ نُهاٌَْ ُٖٕ يُكِواْطُّ ُٓو بتاُْوَ
هُيلٍ هُكؤنُنُيإ ؿَنُٕ ،يُناتًَهـا هُكؤى ُٖكضًًُى بًَت يُكِووٍ بايؤيؤدٌ و
َُوَ وَنى ًَُُٓ َلؤظُ و ًٖض ًتًَهِ مياتلٍ ًًُْ ،وَيٌَ ُٓ ،وَ ًَُُٓئ
دُهتُو ُٓقً
ُٓو بُكطُ ُٓفوىْاويُّ بُ باآل ؿَبلِئ و مؤك يُو قاوغُّ ُٖيُ طُوكَ و ثريؤمتلٍ
ؿَنُئ و ؿَيهُيُٓ ؿيهتاتؤك و ػؤبُمينإ و ػؤثُكهت و ػىيَٓلِيَقُٓ ،طُكضٌ
ٌ
َُٖىوَإ يُ بُٓكَِتـا يُى نُهني (ال سىٍ و ال قٕ ٚاال بايًُ)ًٖ ،ض نُهًَو ْاتىاْ َ
َطايُى بـات ُٓطُك ُٓو بتاُْ بُثريؤم ُْمأْ و ُْيجُكهن .
ٌَ نؤَُي
بلِياك يُهُك ُٓقً

 - 4تُفػدٍ اوغوٕ ,ذىظاٌ غًًَُّ43ٍ ,
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َُ ؿَؿؤميَتُوَ..
َُ ؿَنات ،ثاؿاًت بؤ ُٓو نُهُ ًًُْ نُ ُٖي
َُٖىو َلؤظًَو ُٖي
َُ ببًينَ و ناك بؤ كِاهتهلؿُْوَّ بهاتُٓ ..واُّْ ؿَياُْوَّ
َُ يُوَؿايُ ُٖي
بايُػٌ ُٖي
َطا يًٌَ بٌَ بًُُ و بُدؤكٍَ
طؤكِإ بُكثا بهُٕ ؿَبٌَ باْطُوام بؤ ًتًَو بهُٕ نُ نؤَُي
َُو
َُ و ثُي
يُدؤكَنإ فُكاَؤَ نلاوَُٓ ،وََ ػؤٍ يُ كِاهتهلؿُْوَّ ُٖي
َؤدٌَ تاوَنى ؿَهتًٌٓاِْ نُّ و نىكِيًُنإ ُْنُئ،
ْاكِيَهًًُنإ ؿَبًًَٓتُوَ ،بُ نً
ْاتىاْني ناك يُهُك ُٖهتاُْوَيإ بهُئ.
طُوكَيٌ و هاؿَيٌ َلؤظ يُ ُٖك ثًُ و ثؤهت و ثايُ و نايُيًُنِ نؤَُآليُتِ ُٓوَيُ
َُ نلؿ ؿاٌْ ثًَـا بًَٓت ..دىاْرتئ ُٖوئَ بؤ ُّٓ قواُْ ،وتُيُنِ
ناتًَو ؿكنِ بُُٖي
َهِ ُٓهًٓا ُْماْني َٔ ،ؿَمامن
ٌََ َٔ( :و ػُي
بريَُْـٍ يؤْاِْ( هىقلات)َ نُ ؿَي
َهٌ ُٓهًٓا ُٓوَْـَ ماْا ْني نُ بنأْ ُْمأْ).
ُْمامن ،بُآلّ ػُي
َُّْ ؿَيهُئُٓ ،طُك
ثًَىيوتًًُنإ يَُُكِ بُؿيًَٗٓاِْ ُٓو ثلؤهُيُ بؤ ُٓو ُٖال
ًٖتُكَإ ُٖبىوٓ ،ايا ًٖتُك بُبآ تُمووّ ناكَبا طُكَِ ؿَؿات؟ ُٓطُك ٓؤتؤَبًًَُإ
ٌ
ََ
ُٖبىوٓ ،ايا ٓؤتؤَبًٌَ بُبٌَ ثاتلٍ و كِؤٕ و بُْنئ ًٍٓ ؿَنات؟ ُٓطُك ومتإ :بُي
ًٖتُك بُبٌَ تُمووّ ناكَبا طُكَِ ؿَبُػٌٌَ و ٓؤتؤَبًٌَ بُبٌَ ثاتلٍ و كِؤٕ و بُْنئ
َُ بـَيُٓوَ.
َُ بُُٖي
ََِ ُٖي
ََُ ثُيهًٌَُإ ؿَنات نُ وَال
ناك ؿَناتُٓ ،و وَال
ٖععُك ٖععُْطاويَو بععؤ ثًٌَععُوَ وَى د عاَِ هععُياكَ وايععُ ؿَب عٌَ بععُكؿَواّ بععؤ ثًٌَ عُوَّ
ػؤَععإ ب علِواْني ،بععُآلّ مؤك مَكوكَ ْععاوَ ْععاوَ يععُكِيٌَ ٓاويَُٓناْ عُوَ ٓععاوكِيَهِ ؿواوٍَ
ػؤَععإ بـَيٓععُوَ و ُْٖععـٍَ دععاك طُكِاْععُوَ بععؤ كِابععلؿوو ثًَىيوععتًًُنُ تععا بععناْني يععُ
كِابلؿوو ضًُإ نلؿووَ و بؤ يَُُوؿوا ضٌ بهُئ.
" ْععابٌَ بععُكؿَواّ وَيًَععٌ ؿواٍ َُٖيععُناٌْ كابلؿووَععإ بعبني و ػؤَععإ يععُبري بهععُئ ،وَ
َٓعـَ بعُثؤٍَ كِوو
ُٓطًٓا وَى ٓعُو دىتًاكََعإ يعٌَ ؿٍَ نعُ يعُمََاٌْ مووؿا هعاَيًَهًإ باي
يعععُو ًََُُنُتعععُ ؿَنعععات و دىتًاكَنعععُ ٖعععُك ػعععُكيهٌ ثاهعععُواٌْ طُمنُنعععٍُ ؿَبععٌَ و
َٓعععـَنإ طُمنُنعععُّ غعععؤٕ و يعععُو
ْعععاويَلٍَ طُمنُنعععُّ بنع عًًََٓت ضعععىْهُ ؿَتلهع عٌَ باي
هُكيًُوَ مَكَك بهات ..وَكمٍ ضاْـٕ بُهعُك ضعىوًَٓ ،وعتايٍ طُمنُنعٍُ ُْضعاْـ...
ٌََ
ثُْـَنععُ يًَععلَؿا ُٓوَيععُ دىتًاكَنععُ تععىاٌْ ثاكيَنطععاكٍ يُطُمنُنععٍُ بهععات وْععُٖ ًًَ
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َٓععـَ ميععاٌْ ثعٌَ بطُيععُْٔ ،بععُآلّ قععامادمٌ بععُكوبىوٌَ هععاَيًَهٌ يُؿَهععت ضععىو ..بععُو
باي
واتايُ يُقاوغًَهـا قُتًى ؿًَََينَ بُ تًَجُكِبىوٌْ باْـؤيٌ ناتقًََل يُقاوغُنٍُ هًى
ؿَبًتُوَ"

5

يُنًَو يُ ًاكِيَطُ هُكَنًًُناِْ البلؿِْ يَُجُكِ و طلفتُناِْ فيإ بىوِْ ُٓمَىوٕ و
َُيُ .ثًَػَُبُك ( )ؿَفُكَىٍَ( :كن بين أدً خطا ٔ ٞخري اخلطاٟني
ُٓدماَـاِْ ُٖي
6
التٕابُٕ)
َّ
َُ ؿَنات ،بُال
ُٓوَّ يُ هًاقٌ ُّٓ فُكَىوؿَ ؿَفاَلٍَ ُٓوَيُ نُ َُٖىو َلؤظًَو ُٖي
َُيُنِ نلؿ ،بتىاٌَْ ؿاِْ ثًَـا بينَ و بطُكِيَتُوَ.
ضانرتيًٓإ ُٓو نُهُيُ ُٖي
َُّْ يُ
(ثاههاٍَ) ؿََيًَتَ" :لؤظ ًٌَُُٖ بُؿواٍ باًرتئ ْاو ؿَطُِكٍَ بؤ ُٓو ُٖال
َُ
َُ و ثُي
كِابلؿووؿا نلؿووٌْ و ْاويإ ؿًََْت ُٓمَىوٕ" .نُ ومتإ َلؤظ بٌَ ُٖي
(َعِىّ) ًُْ ،مؤك نُي يُ ؿؤكِإ ؿَتلهًَٔ و ًْطُكإ ؿَبٔ و ػؤيإ يُ تاقًهلؿُْوَ
َُتلهًـاكَنإ بُؿووك ؿَطلٕ .يُناتًَهـا ثًَىيوتُ يُ ْؤفَْـا بُ تًَهٌهإ و ًهوت
َُ تاّ و ضًَق بُ َلؤظ ؿَبُػٌٌَ بؤ
ؿآًََُْٔ و يُبلٍ تاكيهَِ ،ؤّ ؿابطريهًَُٖٓٔ ..ي
َُيُى كيَطُّ هُكنُوتين
ُٓوَّ داكيَهِ ؿيهُ َُٖإ ًت تاّ ُْناتُوَ و ُٖك ُٖي
ًٌْإ بـات نُ يُ ًهوتؼىاكؿْـا ُٓمَىوٕ وَكبطليَت.
َُيُنِ تًَـايُ
َُيًُى ًًُْ َُطُك كِاهتًُنِ تًَـايُ و َُٖىو كِاهتًًُنًٍ ُٖي
ًٖض ُٖي
َُتُنُ يُػنَُت طُيٌن بُ كِاهتًًُنأْ ..تُْاُْت ًٖض نُهًَو
و ُٖكؿوو ساي
َُ ًًُُْٓ ،وَتا ناتقًََلٍ يُناكنُوتىويٍ يُ ًُو وكِؤفيَهـا ؿوو
ًٌَُُٖ يُهُك ُٖي
داك كِاهت ؿَنات.
َُ و ُٓو تايبُمتُْـيُ وايهلؿووَ يُ بىوُْوَكَناِْ تل دًا
َلؤظ بىوُْوَكيَهِ ٓاقً
بًَت.
َّ ًٌَُُٖ بًًَُىَيُنِ
ٌََُٓ( :قٌَ بُكؿَواّ بىوِْ ُٖبىوَ بُال
ناكٍَ َاكنى ؿَي
َُّْ ْامأْ
َُْ ُْبىوَ)ُٓ .و وتُيُ ؿَنلٍَ ًؤكِبهليَتُوَ بؤ ُٓو هًاهًُ ْآُقال
ٓاقال
 - 5فُضٖوز قوزض ايَُض :ضنشْوٍَُ نىضزغةوٕ ضوجيضث شَوضَ  273غويوٌ 2007
- 6أخرجه الترمذي و حسنه الاللبانً.
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ضؤٕ بلِياك وَكبطلٕ يُناتًَهـا ُٓيتُكْاتًعِ ؿكوهت و طىدماويإ يُبُكؿَّ ؿايُ،
َُ
َُناًْإ ؿَنُٕ ،بلِياكٍ ُٖي
َّ بُٖؤٍ يىوت بُكمّ و طىيَُٓطلتُٓوَ ثًاؿَّ ُٖي
بُال
َُيُى ؿَيهُٕ ثًًَإ وايُ يُهُك ُٖقٔ و كِاهت ؿَنُٕ ،بُو
َُُٖ ،ك ُٖي
يُؿواٍ ُٖي
َُناِْ ػؤياِْ ثٌَ ؿًَاكُْوَ .
ٖؤيُوَ ُٖي
ؿَوتلٍَ :بىوِْ ثؤيًوًَو يُهُك ًُقاًََهِ ثاكيى و بُكيني و َؤههؤوٖ...تـ ،ياِْ
ضاوؿيَلٍ ياهايٌ ياػىؿ مسبىيٌ هنا بؤ ُٓواُّْ ياهاًهًَِٓ ؿَنُٕ.
ناتًَو ؿاؿثُكوَكٍ يىوٍ ؿَؿكٍَ و ؿَثًَنليَتُوَو يُ ْؤفَْـا دُوك و هتُّ
داكِؿَؿكٍَ ...كَِوًت و ٓاناك ًٖض بُٖايًُنِ ُٓوتؤٍ ْاًََينَ و ػؤثُكهتِ دًٌَ
ػؤًُويوتِ يُم ؿَناتٓ ،ا يًَلَؿا ؿَكطا ؿاػلاوَنإ بؤ نىًت و بلِ و كِم و نًُٓ و
ًََني :يُ ُٖك ًىيًََٓو
ََـا ؿَي
قؤكػهاكٍ ؿَنليَُٓوَُٓ .طُك بجلهٔ :ضؤٕ؟ يُوَال
َطريا ،ياها تًايـا هُكوَك ْابًَت ،يُُٖك ًىيًََٓو ياها ُْبىو،
ؿاؿثُكوَكٍ ُٖي
ٌَ ضلؤ ؿَنات و كَِط و كِيٌُّ ؿاؿَنىتٌَ ،بَُُيٍ ؿَكفُت بؤ بُكثلي و
طُْـَي
ؿَهرتِؤيٌتىإ ؿَكَِػوًَينَ تاوَنى قات و قلٍِ و قُيلاِْ ؿَهتهلؿ بؤ بُكفَوَْـّ
َكًَٓٔ و باكوؿؤػُنُ بكؤمُْوَ و بُثاٍ ثًالٕ ثاكَو هاَاِْ ًًًَُت
ػؤيإ غىي
بُُٖؿَك بـَٕ نُ بًًَُىَيُنِ طٌتِ ٓاماؿيًُنإ بُكتُهو ؿَبُٓوَ ،دا ناتًَو َلؤظ
يُ َلؤظايُتِ ؿاؿًَؤكٍَ و ؿَبًَتُ طًاُْوَكيَهِ ؿكِْـًَٓ ،رت ُٖكضًًُى بهات و ثُْا
بباتُ ُٖك ناكيَهِ ُْطليىًُ ،كَِ ثٌَ ًًُْ (ؿمّ-ؿكؤ -بٌَ َُُٓى و بٌَ بَُيًَين
وٖ...تـ) يَُُٖىو ُٓو ًتاُّْ ػلاثَُٖٔ ،ىو َُٓاُْ ؿَبٔ بُ ًتًَهِ ضاى و بُباًٌ
ؿَماٌَْ و ًاْامٍ ثًَىَ ؿَنات.
ؿيوإ نُ كَِوًت ًٖض بُٖايًُنِ َُْا ،ػؤثُكهتِ يُؿايو ؿَبٌَ و دًٌَ
ػؤًُويوتِ ؿَطليَتُوَ نُ يُنرت قبىٍَ ُْنُٕ ،بَُُيٍ ٓاهايًُ تؤَُت
َببُهن وَى ( تريؤكيوتُ -ؿَهتِ يُ
ببُػٌُٓوَ ،هًٓاكيؤٍ بٌَ بَُٓا بؤ يُى ُٖي
ثٌتُٓ -افاوَطًَلَُِٖ -كًَُِيُ بؤ هُك َُِٓٓ قُوَِ وٖ...تـ)
" ُٖكضٌ ًُكِو ٓافاوَيًُى يُ دًٗاْـا كِوو ؿَؿاتَُٖ ،ىوّ يُوَوَيُ مؤكؿاكٍ
ؿَنليَت ،واتا :ؿاؿثُكوَكٍ بُناك ْآًَٖليَت .ضىْهُ َُٖىو ضانُيًُى يُ
ؿاؿثُكوَكيًُوَ ؿيَتُؿٍ ،وَى :كِاهتطؤيٌ ،هُككِاهتِ ،كِاهتِ ،ؿكوهتِ،
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ؿؤهتايُتًًًَُِ ،تجُكوَكًٌٍْ ،تُإ ثُكوَكٍ ،دًٗإ ؿؤهتِ ،ضانُؿاُْوَ ،ؿاوئَ
ثانِ ،ؿَكووٕ ٓاماؿّ ،هُكبُهتَُِٖ .ىو ػلاثُيًُنًٍ يُ مؤكؿاكٍ ؿَوًًََتُوَ،
7
َُيٌ ،هُكًؤكٍِ ،ؿَهت ؿكيَقّ"
وَى :ؿمّ ،قوًَُٖٓإ و بلؿٕ ،طنّ نلؿٕ ،هجً
" هُالسُؿؿيِٓ ُٓيىوبٌ تىاِْ ُٓو فُكَاْلَِوايًُ طُوكَ و فلاواُْ ببات بُ كِيَىَو
َُتِ ُٓوكوثايٌ بٌهًَينَ و هُك بَُُٖىو ًاًَٖهِ ْاثانِ
يًُهلٍ بًوت و ؿوو ؿَوي
َتِ ؿابُٓويَينَ و ُٓو َُٖىو ْاوباْطُ ضاى و ثاى و ثريؤمَّ ؿَهت بهُوٍَ،
كِؤفُٖال
ٖؤيُنُّ ُٓوَبىو :يُ نلؿَوَ و كَِفتاكَناًْـا ؿاؿثُكوَك بىوُْٖ .ـٍَ داكيٍ يُ
(ؿاؿثُكوَكٍ)ٍ ؿََتلاماْـ و (ضانُػىامّ)ٍ بُناك ؿًََٖٓا ،نُ يُ (ؿاؿثُكوَكٍ)
8
بُْلػرت بىو"
َمُٓ ،طُكضٌ يُاليُٕ نُهاًَْهِ هاؿَ و
هًاهُت بًًَُهُ يُ ماْوتِ ُٓػال
َم ًًُْ،
عُواَُوَ دُوُٖكٍ ُٓو ضَُهُيإ ًًَىاْـووَ طىايُ يُ هًاهُتـا ُٓػال
َقُ وا ؿَنات َلؤظ بُػتُوَك و ػؤًطىمَكإ بقٍَ ،تلامإ
بًَطىَإ ُٖك ٓاَادمِ ُٓػال
َم نُ يُهًاهُت ؿاكِْـكا ،هًوتًََُهِ ىويٌ ػؤٍ قىت ؿَناتُوَ ُٓطُك
يُ ُٓػال
َت ؿَهتاو ؿَهت ْانات.
ؿاؿثُكوَكيٍ بُكثا بهات ،ؿَهُال
َتٌ َريًًٌُْٓنإ ؿَهتاو ؿَهتهلؿُْ يُبامُّْ
َتِ (ًُٓاكاتِ عُكَبٌ) ؿَهُال
يُ وال
َُ (ػًَناِْ َري)..ناتًَو ؿكو ٌ (َٔ ايلٌَ ايٌ ايوشاب –يُ ملُوَ بؤ
ُٓو بَُٓاي
َكًَٓٔ يُو هُكٍ ؿًْاوَ هُكدمِ
ُٖوك)يإ بُكم نلؿَوَ ،تىاًْإ بًُُٖتًَو غىي
ٌَ بامكطاِْ و وَبُكًَٖٓإ
َتُنُيإ كِابهًٌَٔ و ثُكَ بُ يىدؤي
طًُتًاكإ بؤ وال
وٖ...تـ بـَٕ ..دا هُكَكِاٍ ُٓو ناكاُّْ ُٓدماًَاْـاوَ ،ؿوو ُٓوَْـَيٍ ناكيإ
َتًإ يُفيَل ضُتل و
َقٌ نلؿووَ نُ ٖاوال
يُهُك هرتانتؤكٍ بُٖاٍ َلؤظايُتِ و ُٓػال
هًَبُكٍ ُٓو سىنُُؿا ُٖهت بُ ًىْاي و بىوٌْ ػؤيإ بهُٕ.
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َُٖ - 8وٕ غُض ووَ25ٍ ,
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ُٓو ؿَهتُوافَ ؿميىنلاهًًُّ َُٓلِؤ يُ دًٗاِْ هًاهُت ؿَطىمَكٍَ ( طٍُ
َتُ) ،ؿَبٌَ يُتُواوّ نايُ و دىَطُ هُكَنًًُناِْ ؿاّ و ؿَمطا و
هُكضاوَّ ؿَهُال
َو و ُٓكى و ثالِْ سىنُلِاِْ كَِْ بـاتُوَ.
ٓايٓـَّ ػُي
" ؿميىنلاتًًُت ُْ ناآليُنُ تا يُكِيٌَ ػىا ببُػٌلٍَ ٓ ُْ ،اكَموو و سُم و
َهى ُٓوَ ػىاهت و ثًَـاْيوتًًُ ُْٖىونُيًُناُْ ،بُو ثًًٍَُ
ُٖوَهًٌُ ،بُي
ٖاوبًٌُ يَُاف و ُٓكنُنإ بُ ٖاوآلتٌ كِيَو ؿَػات ،ثُيىَْـيًُنٌ تُْـكوهت
".9
َو ؿَػىيكًَينَ
يًَُْىإ ؿَهُآلتـاكو ػُي
َو و ضاوؿيَليهلؿِْ
ُٓواُّْ ؿَبُٓ بُكثلي ُٓكنِ هُكًاًْإ ػنَُتهلؿِْ ػُي
َيُتِ
َوؤمٍ و بُكثانلؿِْ ؿاؿطُكٍ نؤَُال
فيإ و طىمَكاًْاُْ  ،بؤيُ كِاهتطؤيٌ و ؿي
القٌ و ًٌْتُاٌْ و ٓايًًُٓ بؤ بُؿَهتًَٗٓاِْ
و هًاهٌ و ٓابىوكٍُٓ ،كنًَهِ ُٓػ َ
َو.
َتُاٍُْ ػُي
هُيـ دَُايُؿيين ُٓفػاِْ ؿََيًَت:
طٍُ بُبٌَ كَِوًت و ػىوّ بُكم ْابًَت ،كَِوًت و ػىوَ بُبٌَ بريوباوَكِ ْابًَت،
بريوباوَكِيٍ بُبٌَ تًَطُيٌن ْابًَت.
ثًَػَُبُك ()ؿَفُكَىٍَُْ  :وَناِْ ٓاؿَّ بًٌُ ػؤيإ يُ ميٓا يُهُك ْىوهلاوَ،
َُُٓيٍ طىَاِْ تًَـا ًًُْ نُ تىوًٌ ؿَبًَت ميٓاٍ ضاوَنإ هُيلنلؿُْ و ميٓاٍ
طىيًَُنإ طىيَطلتُٓ و ميٓاٍ مَإ قوُنلؿُْ و ميٓاٍ ؿَهتُنإ وًَاْـًْاُْ و
ًٍَ ٓاكَموو ؿَنات و ٓاوات ؿَػىاميَت،
ميٓاٍ قاضُنإ ُْٖطاوَناًُْتِ ،ؿي
َ بهات
ؿآًًٍََ يإ ثُهٓـّ ؿَنات يإ ثُهٓـّ ْاناتُٖ ك نُهًَو بًٓايٌ بُكَِال
ًَٓا ْابًَت يُوٍَ ؿآًًٌٌََ ُٓوَ ثُهُْـ ُْناتَُٖ..ىو كِووؿاويَو هُكَتانُّ يُ
ؿي
ًََوُّ ٓاطليٍ يُ ثٌهؤيُنُوَ ؿكوهت ؿَبًَت ،وَى بابة
بًٓني و كِوآًُْوَيًُ و بً
تآريي ٓةًةداُى دةهَيََت:
بة َية ديَ خواية ديَ بة َية
كة ضاو تاواْ ئةكا ديَ ًوبتة ية

 - 9فُضٖوز قوزض ايَُض -ريظوضٍ غةوْسَض ٍ  ,47شَوضَ  36غويوٌ ىوضَّ ؤؤ تَُىظٍ 2009
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ئةطةز ضاواُْ ،ةكةْ ضاوباش ئاخس!
دهٍَ ضوشاُيَ جواْ ٓا هة ض ية
* * *

" كَِوًت و ػىوّ بُكم و دىإ بَُاْاٍ فلاواِْ ُٓو وًُيًُ هًاز و ثُكِفيًَٓهُ
َطانإ بُكَِوًتِ بُكم و
َطايُنُوًًًََُ ،ت و نؤَُي
بُؿَوكٍ ُٖك ًًًَُت و نؤَُي
َو يُطٍَُ يُى كِاهت و َُٓني و ؿَهت ثاى
دىإ ؿَتىأْ بُيُنُوَ بقئُٓ ،طُك ػُي
بىوٕ و ،تَُاعًإ يُ ُْفى و ْاَىوهٌ يُنرت ُْبىوُٖ ،كوَٖا طُْر ِكيَنّ يُثري طلت
و ثرييٍ بُمَيٌ بُبنىونـا ٖاتُوَُٓ ،طُك ٓافلَتإ بُو ًًَىَيُ نُ ًُكع بؤٍ
ؿاْاوٕ ثؤًتُو ثُكؿاغ بىوُٕٓ ،طُك ثًاوإ بُو ًًَىَيُ نُ ًُكع بؤٍ ؿاْاوٕ ػاوَٕ
َهًإ ثٌَ وَى ٌٖ ػؤيإ
ُٓؿَب و ٓابلِوو و نُكاَُت بىوْٕ ،اَىوي و نُكاَُتِ ػُي
بىوُٓ ،طُك َُٖىو ضني و تىيَقَنإ بُو ًًَىَيُ نُ ًُكيعُت بلِياكٍ ؿاوَ كَِفتاكيإ
بُيُنُوَ نلؿ ،بؤ منىوُْ :سىنُلِإ و ناكبُؿَهت ؿاؿطُك و كَِعًُتًٍ طىيَلِايٍَُ و
فُكَاْبُك بىوُٓ ،وَ ُٓو ًًًَُتُ ًًًَُتًَهِ ثًَهُوَ طىدماو و ؿؤهت و تُبا و
كِيَهىثًَو يًَُْى ػؤيـا ..يُ بُكاَبُك ُٖكًَُِناٌْ ؿوفَٓإ و ْاسُماْـا تؤنُُ و
َّ ًًًَُتًَو نُ ًريامَّ كَِوًتِ ؿَثنلٍَِ
تىْـوتؤٍَ و ثًَهُوَ دؤًـكاو ؿَبًَت ،بُال
َقٌ ؿَبٌَُٓ ،وَ بًَطىَإ يًَُْى ػؤيـا طُْـٍََ ؿَبٌَ ،وَى
و تىوًٌ ؿاكِوػاِْ ُٓػال
ؿاك –ؿكَػتًَو ٍ-نلٌََ ثًَىيوت بُنُي ْانات بًربِيَتُوَو ُٖك يُبُٖاُْيُ بؤ
ٌ
ََ
َُ بايُى نُ بًؼات ،ضىْهُ يًَُْى ػؤيـا طُْـٍََ و نلَؤٍَ بىوَ ،بُي
ًَُاي
10
ؿاكِووػاِْ كَِوًتًًًَُ ،تإ طُْـٍََ و نلَؤٍَ ؿَنات و يُ بُيًًٓإ ؿَبات"
ٌَ ثاٍَ بُ َلؤظُوَ ؿًََْت ػؤثُكهت بًَت ،ػؤثُكهتِ َلؤظ ثُيهًٍَ ؿَنات
طُْـَي
يُ ضىاكضًَىَّ تاى و طلوخ و سنب و كيَهؼلاوؿا دطُ يُ ػؤٍ و سنبُنُّ ،ضاوّ
ًٖض ًتًَهِ تل ُْبًًَٓت ،يُّ ثًَٓاوَ ًتًَو بُْاوّ نُّ و نىكٍِ بُؿّ ْانات و
َُٖىو ًتُ ضُوتُناٌْ يُالؿا كِاهن.

 - 10عؤؤُيٌ سؤؤوجد ,سؤؤو وضيؤؤوسب زوضةووخؤؤوِْ ضَوؾؤؤت نيَُيوطُنؤؤَُوٕ سؤؤُضَو ُٖيوؤؤسيَط زَسؤؤوث ,ض ْ ,1ىوغؤؤًٓطُّ
تُفػدُٖ /ويًَط25-24ٍ ,2007 ,
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َُيُ ثاٍَ بُنُهٌ ػؤثُكهتُوَ
" ػؤثُكهتِ ُٓو سُم و ٓاكَمووَ ًُكًََٗٔ و ضُثُي
َهاِْ ؿيهُ ضًَق
ؿًََْت يُناتِ كِيَههُوتِٓ ُٖيٌ طىدماو يُهُك سًوابٌ ػُي
11
وَكبطليَت و هىوؿ ببًينَ و بًًَُىَيُنِ بًَبُمَيًاُْ َافًإ غىات"
َو َىوضُّ ؿَؿات و ُٓويٍ ػنَُتًإ ؿَناتَُٖ ،ىو
" هُكؤى يُ َُٖىو ؿًْا ػُي
سنبًَو ؿَبٌَ بُ ثًتاى و ٓابىوُْ و ثلِؤفَ(ثلِؤثُمٍ) ػؤٍ بقيًَينَ (يُتُى ُٓو بلَِ
ثاكَّ ُْٖـٍَ داك وَى -ثاؿاًت -يُاليُٕ سهىَُتُوَ ثًًَإ ؿَؿكيَت) ،وَيٌَ يُ
َتاِْ ْاؿاَُمكاوَيٌ ؿا نًتىوكٍ سنبجُكهتِ و هُكنلؿَثُكهتِ ميٓـوو
وال
ََُتٌ هًاهٌ ؿئَ) ،نىًتُّ
ؿَناتُوَ (هُكنلؿَ بجٌٌَُ ،ناؿيلَناِْ تىوًٌ ُٖال
ؿَهتِ ُٓو نًتىوكَ ؿاػلاو و تُهو بًٓاُْيُ ،سنب ناؿيلَناِْ يُهُك سًوابٌ
سهىَُت ػاٌُْْني ؿَنات و َىضُيإ ثٌَ ؿَؿا و ُٖك ثًُيُى بًُوٍَ بُبٌَ نُفآُ
َو ؿَنات ثلؿيإ بؤ ؿكوهت ؿَنات تا
ثًٌَ ؿَؿات و َُٓتًٍ بُهُك ػُي
بُػتُوَكاُْ يُهُكٍ بجُكُِْوَ (ثلؿيَو يُ تُػتايٌ نُ ثًَىيوت بُبىوِْ ْانات،
ثلؿيَو ثًَىيوتِ بُ كِووباكَ و ُٓو كِووباكَ بىوِْ ًًُْ نُ ُٓويٍ ُٖهت و ُْهت و
ويقؿاِْ َلؤظُنإ ػؤيأْ) ،وَيٌَ بُطىيًَإ ؿَؿَٕ(ُٓواُّْ تىاْا و ميلَنِ و
َ ؿَنُٕ :فُكَىو َُٓلنُ
يًَٗاتىويٌ و ْ ىميَهًإ ُٖيُ) بَُُكز ؿَكطايإ بؤ ٓاوَال
ُٓطُك بهُويًُ ؿواّ (ببًتُ بًًَُو يُ ثُيلَِواِْ كِيَبامَنُّ) ،ضًت بىٍَ بؤتِ ؿَنُئ
ٍَ سنب
َُ و كَِفتاكت يُطٍَُ بُكفَوَْـٍ باال
و ُٓطُك ؿفايُتًٌُإ بهُّ ،قوُ و دىوي
و هُكنلؿَنإ ثًَنُواُْ بؤوَ ،تؤ ُٓو ؿََُ ػائ و ػؤفلؤًٌْ ،اْربِاوت ؿَنُئ و
هًٓاكيؤت بؤ ؿكوهت ؿَنُئ و بُ مَاِْ ت ُْ و فًٌُى ؿيايؤطت يُطٍَُ ؿَنُئ
َُّ بـوئَ) ُٓ.،وََ
َُّ تًَٓاطُٕ و ُْؿًًَاُْوٍَ بُمَاِْ قُي
(ُٓواُْ يُمَاِْ قُي
َن)َإ ؿيًََٓتُ ياؿ نُ ؿََيًَتُٖ( :ك ناتًَو طىيَِ يُ
وتُيُنِ بُْاوباْطِ(دؤميَف طؤبً
12
وًُّ كِووْانبري ؿَبًَت ،مياتل ُٖهت بُ طلْطِ ؿََاْنُنُّ ؿَنُّ)"
ًَٖ - 11عّ ادوزَ-و :غُكوح غُعسّ –ض97ٍ– 2001/1
 - 12ونػوظّ جطغؤًَو ًًْؤُ غؤيوتًصوُْ سًَؤت ,سؤُيوهى يؤُ اوغؤةُ فًهطيًُنُيؤسو جًَىيػؤةِ سؤُ وضَغؤُضيَهِ
ًََصويًُ -ووجًَهُوتٔ يُرٍَُ ذَُوٍ َىخةوض يُ زيسوضيَهِ ضةنشْوَُّ ضةيَطوٍ اوظوزٍ غويوٌ2011
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(دؤكز بؤَ)ٍ هُكؤنِ ثًٌَىوّ َُٓليها ؿََيًَتُٓ( :وَّ ؿفٍ تريؤك ُْبًَت يُطٍَُ
تريؤكؿايُ) يُّ الوَ (ٓىهاَُ بٔ الؿٕ) كِيَبُكٍ ثًٌَىوّ كِيَهؼلاوّ (ُٓيكاعًـَ) بُ
بُكطًَهِ تل ُٓو قوُيُ ؿَكؿَبلِيَتُٓ ( :وَّ يُطٍَُ ُٖم ُْبًَت يُطٍَُ باتًَُ)

ًلؤظُناكإ يُ يًَهـاُْوَّ ُّٓ ؿوو ؿَهتُوافَ ُٓوَيإ ال ؿكوهت بىو نُ يؤفيهِ
كَِفننلؿُْوَّ ُّٓ ؿواُْ بؤ يُى ،ػنَُتِ َلؤظايُتِ ُْنلؿو يُهُك ٓاهتِ
َُتًـا طُوكَتلئ دُُْْطًإ ؿف بُيُى بُكثا نلؿ ،ؿًْايإ بُكَو ويَلاُْيًُنِ
ًَْىؿَوي
هُكتاهُكٍ بلؿ نُ دطُ يُ ضاْـِْ كِم و نًُُٓٓ ،هتَُُ ًىيَُٓواكَنُّ وا بُ
ٓاهاِْ بولِيَتُوَ.
ًَٓايٌ بؤ ػؤَإ َوؤطُك ْانُئ،
ُٓطُك بُطىَاُْوَّ هُيلٍ ؿاٖاتىوَإ نلؿ ،ؿي
تلي يُ ٓايٓـَ ويَُّٓ كِِِاهتُقًُّٓ ٓايٓـََإ بؤ ْانًٌٌََ ..طؤكِإ ثاكتًَهِ كِيَهؼلاو
ًًُْ ،ثلؤهُيًُنُ بؤ ًَٖٓاُْؿّ ويوت و ؿاػىاميُناِْ تاى و بُكَُِٖ
برينلؿُْوَيًُتِ وَنى ضؤٕ هُكنىتهاكٍ ٓاكَمووَإ بؤ ؿَكثُكِيِٓ ٖات و ٖاواك و
قاو و قًقَ و بُكَْطاكٍ و كِم يًَبىوُْوَ ؿَباتُٓ ،وََ َلؤظِ َُكؿ و بىيَل و
ٌََ .13
َبُاي
ٌَ ػؤٍ يٌَ ُٖي
ضاوُْتلهٌ طُكَنُ بًَتُ ثًٍَ و قؤي
َُٖىو ًت بُ ػىٍَ ،ػىيٍَ بَُاْآُ ،وَتا يُ ؿمياُْيُنِ كِؤفْاَُواِْ ؿا ناتًَو
ثلهًاك يُ وَميلٍ بُكطلٍ فاثؤٕ ؿَنُٕ ٓاػؤ :يُناتِ بؤَباكاْهلؿِْ ٖريؤًًُا و
ْامانٌ ؿا يُاليُٕ َُٓليهاوَ ُٓطُك ًَٓىَ ُٓو بؤَبُتإ ُٖبىايُ يُ َُٓليهاتإ ؿَؿا؟
 - 13غؤؤؤؤُضخُضٍ نوضَسويٌ سؤؤؤؤُضظَى –َكؤؤؤؤدس نوتًَو زوزَْؤؤؤؤسضٍَ سؤؤؤؤُرىيَطَّ اؤؤؤؤُو قؤؤؤؤُسوضَّ زضوغؤؤؤؤةِ
زَنُٕ,اُْسوظَيُنِ زيوضيهطووّ ُٖيُ و يؤُ ضةيَُٓويًؤُنوٕ زَْىوغؤطٍَ :سوضتؤُقوٍ ٖؤُيوططتِٓ اؤُو َُغؤدُزَ
اُوَْسَ نًًييُ يؤُخي زَرؤطٍَ و يؤُوَ ظيؤوتط ٖؤُيوٓورطيَت ,سطؤطَ ظَْطًَهؤِ سؤي زوزَْؤًَٔ وَى اوَوشَيؤُى سؤي
اوروزوضنطزُْوَ.,سي منىوُْ اُرُض سةؤىوْب سوضيَؤو ٖؤُيو ططئ قىضغؤًُنُّ 80-70نًًؤي سًَؤت ,سي ؤٌ خيَؤوٕ
يُُٖيوططتِٓ اُو سوضوُْ سسظيُٓوَ نُ ضةَْطُ قىضغًُنُّ 70-60نًًي يوٕ نًََُو ظيوتطسٌَ و تىوْوَوٕ ٖؤُسًَت
ُٖيوً ططئ ,نُ ٌ ًَُٖؿُ سد يُوَ زَنُيُٓوَ تُْٗو اُو سوضوُْ سًًَُٓٓٓ نيٍَ نُ قىضغًُنُّ يُ20-10نًًي
ظيوتط ُْسًَت .اُووُّْ ْوٕ و ْوويوٕ جٌَ يُ َُْوِْ ضةشيًََُو سوؾيسٌَ ,زَسٌَ ريضةوٕ يؤُ ؾؤُقوَُوَ زَغؤت جؤٌَ
سهوث.
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ََـا ؿََيًَتُٓ :طُك ُٓو دؤكَ بؤَبايَُإ ُٖبىايُ ُٖك يُ ُٓوَيُوَ
ُٓويٍ يُوَال
َُٓليها ُْيـَويَلا يًَُإ بـات،
طؤكِإ 14ؿايَُٓؤٍ بُكؿَواَِ و كَِوكَِوَّ فيإ و ًاكهتاًُْتُ ..ثلؤهًَوًَهُ
نىؿَتا بُهُك ًتُ ضُقبُهتىوَنإ ؿَنات و ُٓو ضَُهُيُ وَى ماْوتًَهٌ
هُكبُػؤ بىوَتُ بابُتِ هُكؿَّ و ؿكوًِ و ثُياَُناًٍْ كَِْطـاُْوَّ ُٓو
طؤكِإُْ نُ َُٖىو اليُى بُ ًُوقُوَ يُضاوَكِواِْ ُٖآلتِٓ كِؤفيَهِ ْىيَـابٔ.
َْـِْ ؿَْهًَوَُٖ ،ىو ؿَْهُناِْ
ؿَوتلٍَ طؤكِاِْ هًاهٌ وَى تُهبًَض وايُ بُ دىال
ؿيهُ ؿَنُويَتُ دىيُُٖ ..ك طؤكِاًَْو بؤ ُٓوَّ ناكيطُكٍ ػؤٍ ُٖبًَتُٓ ،و قايب و
ػٌتُّ ثًَىيوتُ نُ يُبُكمنلؿُْوَّ ُٓو ؿيىاكَؿا ؿَبٌَ بُيًَناِْ يًُىيَِٓ ػؤٍ
ؿابٓـكٍَ ،يًَلَؿا هٌَ كَُِْٖـٍ طلْ ُٖيُ ؿَبٌَ يُبُكضاو بطريٍَُٓ ،واًٍْ:

يُنُّٓ :اَاْر.
ؿووَّ :ثالٕ.
هٌَ يُّ :ثلي و كِاويَق.

َبطليتُٓ ،وَ نؤتايًت بُفياٌْ ػؤت ًَٖٓاوَ-بًٓاَني
"ُٓطُك ؿَهت يُ طؤكِاْهاكٍ ُٖي
فلاْهًني"
َطايُ ثًٍَ ْانُوٍَ و ضُقبُهتىوٍ َُٖىو
َطايُى طؤكِإ ُْبٌَُٓ ،و نؤَُي
يُُٖك نؤَُي
بُهتًَُٓ و كَُِْٖـَنإ يُوَؿا بُكدُهتُ ؿَبٔ طُك َُٖىوإ بُيُى ٓاكِاهتُ ِكٍَ بهُٕ
و وابنأْ ضُْـ بلِؤٕ و بنُٓ ثًٌَُوَ ،ثًٍَ ؿَنُوُٕٓ ،واُْ بٌَ ٓاطإْ ،امأْ
هُكَدماّ ؿَضُٓوَ ُٓو ًىيٍَُٓ يًًَُوَ ؿَهتًإ ثٌَ نلؿووَ ...يُو كِواْطُوَ
ْاتىاْني باهٌ هبُيًًَُٓنِ ٓاهىوؿَ بهُئ ُٓطُك تىيَقيُٓوَ يُهُك ؿويَِٓ
ًهوتؼىاكووَإ ُْنُئُٓ ،وََ بُ ًهاِْ ُٓو بًَـَْطًًُ ؿضوغت زَسًَت بؤ ُٓوَّ
َُٖىوَإ يُو ًًَْٗٓاُْ تٌَ بطُئ نُ تا بُ َُٓلِؤ كِاؿَطات ًٖنُإ يُباكَيُوَ
ُْؿَماِْ .سًَسَْطِ يوٕ َوْوٍ ضةَظوَُْسيًُ يوٕ َوْوٍ تًَُٓرُيؿةُٓ -يًٓب .
14

 -وؾُّ ريضةوٕ سي يُنُدلوض يُغُضوسُْسٍ ُٖيو صوضزُْنوِْ وياليُتُ يُنططتىوَنوِْ اَُطيهو يُكيُٕ

نَُحًُٓنُّ سوضوى ايسوَو وَ يَُُٖ ُض غًوغُتِ ُْيوضَنوِْ سُنوض ًَٖٓسضو.
- 21 -

___________________________________________________ شاخةوان عةىل مامؤكى

َّ ماْايإ ُٓو
مؤك داكيٍ ؿَوتلٍَ :ثلؤهُّ طؤكِإ هُػت و طلإ و ؿفواكَ ...بُال
يت
َـَه َ
ثلؤهُ بُ َُساٍَ ْامأْ ُٓطُك ُٓو نُهُ يإ ُٓو هتاف و ؿَمطايُّ ثًٌَ ُٖي
ُٓو هً ُتاُّْ تًَـا بُكدُهتُ بًَت.
ثًٍَ ؿَهت ثًَهلؿٕ بُ ثلؤهُّ طؤكِإُٖ ،هت بُ ٓاماك و ًُٓهُدمُ بهات.
يُ ناتِ ؿَهت ثًَهلؿِْ ثلؤهُنُؿآ ،رياؿَيُنِ تؤنُُ و بًَُٖنٍ ُٖبًَت.
يُُٖك قؤْاغًَو يُو قؤْاغاُّْ كِوو بُكِووّ ؿَبًَتُوَ ،ثٌىوؿكيَقو ٓاكاَطلبًَت.
يُ بىوِْ ُٖك نؤهح و يَُجُكِ و تُطُكَيًُنـا ،ويَلِاٍ ٓاَاؿَباًٌ ،بُػٌٓـَيٌ
و يًَبىكؿَ و ُْكّ و ًْاِْ بٓىيًََٓت.
يُؿكيَقَؿإ بُو ثلؤهُيُو بُكؿَواّ بىوٕ تًايـا ،قىكباِْ بُػؤٍ بـات و يُ كَِوت
و كِيَلَِوٍ ثانوامّ و ضانواميًُناِْ ؿا طًُبني بًَت.
ُٖ"ك ًًًَُتًَو ػىيَٓـُْوَّ بؤ كِابلؿوو ُْبىو ،ثًٌَبًِٓ بؤ ؿاٖاتىو ْابًَت،
ُٓوَّ يُ ًَٓوتاؿا ؿَيهاتْ ،نيهبىوُْوَيًُ يُ ٓافٍََ ،ثًَـاويوتِ ٓافٍََ بؤ َاُْوَّ
ػؤٍ ،تُْٗا ثًَىيوتِ بُ ػىاكؿٕ و ػىاكؿُْوَ و ماو و مٍَ و بُدًًََٗٓاِْ
َبىوٕ ؿَبات ،برينلؿُْوَّ
َهِ بُكَو ٓافَي
َتِ نىكؿّ ػُي
ٓاكَمووَناًَْتِ ،ؿَهُال
يًَوُْـووُْتُوََُٓ ،لِؤ َلؤظِ نىكؿ هٓىوكٍ برينلؿُْوَّ يُ يًٌُ ػؤٍ
ؿووكػوتؤتُوَ ،نُهايُتًًُنِ ػؤثُكهتِ يٌَ ثُيـابىوَ ،نُهٌ ػؤثُكهت ٓريَيٌ
بُ َُٖىو ًتًَو ؿَبات ،ػؤًٌ تُْٗا بؤ ػىؿّ ػؤيُتِ و ًٌَ بُكاَبُك ؿًَهًًََٓت،
َـا ؿَنات و كِنُبُكيًإ ؿَنات ،يُ ؿَكَوَّ ُٓوَ ًٖنٌ ؿيهُ بُ
ًُكِيإ يُطُي
َتِ نىكؿّ ُٖكضًًُنِ يًَـَنات ٓاهايًُ ،بًَـَْطُ ،ضٌ يُ
َُتلهٌ ْاماًَْت ،ؿَهُال
ػاى و ُْتُوَ ،يُ ًُكَِف و ْاَىهٌ ؿَناتَُٓ ،اُْ بُ َُتلهٌ ْاماًَْت،
َت ػاى و ًٌْتًُاِْ ب لؤًًَت
َتُنُيًُوَ ٓاهايًُ ،ؿَهُال
ُٓطُكؿوفَٔ بًَتُ ًَْى وال
بًَـَْ ؿَبًَت ،يٌَ ؿكاوهًَهُّ ُٓطُك بوتًَو تُداوم بهات و ثًًًَُى غاتُ ْاو
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َُيًُ تًًَـا ؿَفٍ،
َُنُيًُوَ ،ػىيَِٓ يُهُك ؿَكِيَقيَتًٌْ ،تًُاِْ ُٓو تُْٗا ُٓو َاي
َاي
15
َتُنُّ"
ُْى طُكَِى و ًاك و وال
"ػىاٍ ثُكوَكؿطاك ناتًَو ٓاؿََِ ؿكوهت نلؿ ،فليٌتُنإ بُداكٍَ وتًإٓ :ايا
ٓاؿًًََُى ؿكوهت ؿَنُيت يُهُك مَوّ نُ طؤبُْ و ٓافاوَّ تًا بًَٓتُوَ ،ػىيَِٓ
تًا بلِيَقٍَ -ًَُُٓ .نُ فليٌتُئ -بُ ثاى و تًَُنّ ْاوت ؿَبُئ ،هتايٌت
ؿَنُئ"ٓ16اؿَّ ؿوو نىكٍِ ُٖبىوٕ يُنًَهًإ ضاى و ُٓويرتيإ ػلاخ ،يُهُك
َُهُيُّ فٕ و فخنىامّ  ،قابًٌ ٖابًًٌ بلاٍ ؿَنىفيَت.17
15

 -وتوضيَهِ ضةَخُٓاوًََعّ نَُوٍ ذَُوٍ َىخةوض َ يُ 2012/10/25سُ ْووًْؿوِْ ًًًَُتًَو ضةوظيٌ سًَت

ًْؿةًُوِْ سوطنؾًًًَُٔ ,تًَهٌ ظيٓسوو ًًُْ يُ جًَطُّ نىضزغةوٕ جيغت سالوو نطووَتُوَ.
 :- ١6ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ البقرة31 :
17

 -يُ سووَ اوزَّ و زويهُ شُوو رُيًَو َٓسوٍَ نُوتُٓوَُٖ ,ض ُْسَ زويُ شُوو َٓسويوٌ س ىويُ نىضة و

نضًَهِ جًَهُوَ زَسىو .نُ قوسًٌ يـ يُزويو سىو نضًَهِ ْوؾديِٓ يُرُيوسو سىو .نُ اُو ىوضَ جًَطُيؿ ,
خىزو فُضَىّ سُ اوزَّ خىؾهِ قوسًٌ يُ ٖوسًٌ َوضَ سهوث .قوسًٌ ُٖض ُْسَ يُ ٖوسًٌ رُوضَتط سىو ,سُكوّ
كويَهِ خيجُضغت سىو .سُضجُ ٌ قػُّ خىزوٍ زويُوَ ,رىتِ َٔ :خىؾهِ خيّ ذىوُْ ْويسَّ سُ ٖوسًٌ و
يُ خيَِ َوضَ زَنُّ .اَُُيـ سُ جًٌَ زَغةىضٍ خىزويٌ اُو غُضزََُ ضةَوو ُْسىو .سُنطزَوَيُنِ
رىْوه زوزَْطو .زوويٌ اوزَّ رىتِ :سوّ ؾةًَهِ تط سهُئ ,تييـ و قوسًٌ ُٖض يُنُتوٕ زيوضيًُى جًَؿهُؾٌ
خىزو سهوث ,خىزو يُنوَةوِْ وَضرطث ,نضُ ذىوُْنُ سي اُوتوٕ س ٌَ  .قوسًٌ ىو يُ سُضَُِٖ زوُْو َيًوُنُّ
خيٍ نوَِ طوى و قطجيى سىو اُوَّ جًَؿهُؾٌ خىزو نطزٖ .وسًًًـ ىو ونيئ سُضخِ قُيوُوّ
خيٍ جًَؿهُؾٌ خىزو نطز يُرٍَُ ُْٖسٍَ َوغت و نُضَو ضةنْسو .نُ اوزَّ يُ خىزو جوضةويُوَ يُنًَهًوٕ
جُغٓس سهوث ,اورطيَو ٖوتُ خىوضَوَ ,يُ ُٖضزوو زيوضيًُنُ ْعيو سىوَوَ ,يُ جوؾسو زيوضيًُنُّ ٖوسًًٌ
جُغٓس نطز و خىوضزّ .ظوو سُ ظوو اورطَنُ يُنُيٌ ؾوخُنُوَ ُٖيوهؿويُوَ سي اومسوٕ .سووَ اوزَّ و زويُ
شُوو و َُٖىو نىضة و نضُنوًْوٕ وويوٕ يَُُ سىو .جدنظسويًوٕ يُ ٖوسًٌ نطز ,رىتًوٕ :نضُ ذىوُْنُ سي
تي َويُوَ .قوسًٌ نُ خيٍ يُ خييسو كويَهِ خىزوُْْوؽ و سُزخىو و زيوطةَم سىو ,اَُُْسَيي يُ
خطوجُنوضيسو رطةٍ غُْس .سطةيوضيسو ٖوسًًٌ سطوٍ سهىشيَت ًَ ُْٖ ,وًٌَ خىؾهُ ذىوُْنُّ َوضَ سهوث ,تو سي خيٍ
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ًَُٓ ؿَنُٕ يُ مَويـا
َهؤي
"بُؿكيَقايٌ ًََقوو ماْاياِْ ًىيَُٓواك ُّٓ َُٖىو ُٖي
بُضُكػٌ (عِل سذلٍ)يُوَ تا ًُٓلِؤ يُ ؿًَت و ًاؾ و يُ طلؿ و يُ ًُٓهُوتا
نُضٌ تا ًَٓوتا ُْ تُػتًَهِ ْىوهن ُْ ،نىكهًًُنِ ؿاًٌْن و ًُْتًَهِ وا َايُّ
َهى ُٓوّ نُ ُٓؿؤمكيَتُوَ يا
سُهاُْوَّ َُكؿوّ بٌَ يُ ثاًًإ بُدٌَ َُْاوَ ،بُي
ٌَ َُكؿوّ ،يا
َـكِئ ،يا تريَ نُ بـكٍَ يُهُك ؿي
نًَلؿَ يُ بُكؿ ؿكوهت نلاوَ بؤ هو ُٖي
تُوكَ نُ هُكٍ َلؤظِ ثٌَ يُت نلٍَٓ ُّٓ..اؿًًََُ ُٖكضُْـ ًتًَهِ ؿؤميبًَتُوَ
يَُايُّ فيإ ،يا ؿَهتىوكيَهِ ؿؤميبًَتُوَ يُ باوّ دًٗإ ،ػًَلا بُناكٍ ًَٖٓاوَ يُ
ثاْهلؿُْوَّ هُكٍ بلانُيا ،يُنُّ داك بُكؿّ ضاوثًَهُوت تري و نًَلؿ و تُوكٍ يٌَ
ؿكوهت نلؿ ،يُ ثاًا ٓاهِٓ ؿؤميًُوَ ًري و ػُدمُك و تؤخ و ت ُْطِ يٌَ ؿكوهت

مبًًََٓةُوَ .وَى ْىوغطووَ اويًًُٓنوِْ نيٕ زَيؤًَ :ؾُيةوٕ يُ سٔ نًوًَؿُّ قوسًٌ زو سىوُٖ ,ض ضةنشَ سُ
ذيضيَو يُ خؿةُّ زَسطز و ضةيٌَ ًْؿوٕ زَزو نُ ٖوسًٌ ْىوغت يُغُض نُيوُسُضزيَو ,يُ ُٖيًَهسو ,سُضزيَهِ
ظٍ مبو ويٌَ سُغُضيسو و سًهىشٍَ ..ووتو :يٕ ضةنشَنُ ييُنُيُنِ جُضةغُوظّ ْويُ غُض سُضزيَو و سُضزيَهِ
سُ تُجًوٌ غُضٍ زوزوو نىؾةِ ,يُ زَضفُتًَهسو ٖوسًًٌ سطويؿٌ وَٖو سهىشيَت .ظنضٍ جٌَ ُْ ىو ,قوسًٌ اُوَّ
سي ُٖيوهُوث و ٖوسًًٌ سُغُظَوِْ سُو ذيضَ نىؾت .سُكوّ خىزو تييوُّ اُو نىضةَ ونُ خىزوْوغُّ يُ
قوسًٌ نطزَوَ .قوسًٌ سُذيضيَهِ وو ظوضَتطَى سىو و تطغٌ خىزو و زويو و سووى و سطوو خىؾهُنوِْ ىوَ
زيوُوَ ,ايقطَّ ُْزَرطث ,زًَََو يُ نُشو نًَىزو غُضٍ جًَىَ زَْو ,زًَََهًـ يُ ييوُووِْ و زَؾت و
سًوسوْسو ضةويسَنطزَُٖ .ىوزَّ ؾًَىَّ ٖوسًًٌ س ٌَ رىْوٌٖ سطوٍ زَٖوتُوَ سُض وو .زوويٌ وَى ؾًَةِ ي ٌَ
ٖوث .زويُ سوضيهِ و سًَٓػٌ ُْ .خُوّ َو ُْ خيضوى .خيٍ سٌَ نُؽ و سٌَ زنغت و سٌَ يوض زَٖوتُ جًَـ
وو ,يُ جطة يُغُض نُيٌ ؾوخًَو يُ ؾًَىَّ ٖوسًًٌ سطوٍ زو ًوُنِ و ٖوتُ جوؾُوَ ,جًٌَ تطوظو و نُوتُ
خىوضَوَ ْوو زنيوًَهِ سُضزَكوُْوَ ,نُيًُّ جصو و ُٖجطووٕ سُ ُٖجطووٕ سىو ....بلِواًُْ (:انل فُتاغ:
ٓاُْٖطِ كِؤًٓبريإ)53-52-51ٍ ،
*ُّٓ ثُكاويَنَّ ؿَكباكَّ ٖابًٌ و قابًٌُْٖ :ـٍَ ًت نُ َاَؤهتا ًانل فُتاغ باهٌ نلؿووَ ،ماْايإ بُ
ْاؿكوهتِ ؿَمأْ تُْاُْت ْاوَناِْ نىكٍِ ٓاؿًٍََ ،بؤيُ ثًَىيوتُ بؤ ُٖقًكُتِ ُّٓ باهُ بطُكِيًَُٓوَ بؤ
قىكٓإ نُ بُ نىكتِ باهٌ نلؿووَ و ؿواتل يُ فُكَىوؿَ ؿكوهتُنإ و ًََقوو نُ الٍ يًَهؤيُكَواِْ ًٓوالَِ
َُباِْ-
هاغ نلاوَتُوَ –َُال ُْٖلؤ تاي
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نلؿ...ؿَهتىوكٍ ٓاوّ ؿؤميًُوَ ثاثؤكِ و نًُتِ مكيَـاك و فيَلؿَكيايٌ(غىاُُ)ّ بؤ
ؿكوهت نلؿ ...ؿَهتىوكٍ باٍ ؿؤميًُوَ فلِؤنُّ مكيَـاكٍ دُْطِ يُهُك ؿكوهت
نلؿُْ...وتِ ؿؤميًُوَ ٓاطلٍ ثٌَ نلؿَوَ يُهُك هٓطِ بلاناًََِْ .قووّ دًٗإ
غىيَُٓكَوَ َُٖىوّ ُٖك باهٌ دُْطُ ،يُناتِ دُْطا ،يُناتِ ٓاًتًٌا ػؤ
ٓاَاؿَنلؿٕ بؤ دُْطًَهِ تل ،يا ػُكيو بىوٕ بُْىوهًِٓ ًََقووّ دُْ و باهٌ
ٌَ قاض و ؿَهت ثُكِيى و
فَاكَّ نىفكاو و ػاْىوّ ويَلإ و فٕ و ثًاو و َٓاي
ؿَكثؤقًىَ ََُُٓ وَُْبٌَ ُٖك بؤ ضُكػًَو بٌَ ُْى ضُكػًَهِ تل ،يا بؤ طُيًَو بٌَ
َهى يُ َُٖىو ضُكػًَها و يُْاو َُٖىو طُيًَها ُٖكوا بىوَ و ض يُ
ُْى طُيًَهِ تل ،بُي
َت ض يُ كِؤفٓاوا ،ض يُ ًاك ،ض يُ الؿَّ ،ض يُ ؿًَت و ض يُ ًاؾ ،ض يُ مَوّ ض
كِؤفُٖال
يُ ٓامسإ ،ض يُهُك ؿَكيا ض يُ فيَل ؿَكيا ،تَُاًانُٕ ًََقووّ يؤْإ ُٖك دُْ و
ًََقووّ فاثؤٕ ُٖك دُْ و ًََقووّ دًٗإ َُٖىوّ ُٖك دُْطُُٓ ،طُك طُيًَهت ؿٍ
ٌ
دُْطِ ُْنلؿ ُٓوَ بناُْ نُ يُدُْطًَو يا يُ ضُْـ دُْطًَها ًهاوَ و ضُنِ ي َ
18
ٌَ ؿاوَ"
هُْلاوَ ،يإ بُٖؤٍ مؤك بُميًُٓوَ يإ يُ دُْطا وَكي بىوَ و نؤي
يُ ًََقووّ ٖاوضُكػًٌـا:
ٌَ 1945ؿا هٌَ بؤَباٍ ُٓتؤًًَإ
َتُ يُنطلتىوَناِْ َُٓليها يُ ْاوَكِاهتِ هاي
وال
بُؿَهت ًَٖٓا و تا طُيٌن بُو ُٓدماَُْ ،نيهُّ ؿوو ًًَاك ؿؤالكيإ تًَـا ػُكز نلؿ
و يُ  ٍ16تُممىمّ َُٖإ هاٍَ بؤ يُنُجماك تُقًُٓوَّ بؤَباٍ ْاونُ
ؿووكنُتبىوًْإ يُ ًْؤ َُنوًهؤ تاقًهلؿَوَ و يُ ٓ ٍ6ابٌ  1945يُنُّ بؤَباٍ
ُٓتؤًَإ بُ ًاكٍ ٖريؤًًُا 19و يُ ٓ ٍ9ابًٌـا ؿووَّ بؤَبايإ بُ ًاكٍ ْاطامانٌ
نًٌَا.20
 - 18ؾًَذ ذلُممُزّ خوٍَْ :ويوُّ زَضووٕ ,ض ,1زَظروٍ ود و سالوونطزُْوَّ اوضوؽُٖ,ويًَط267-266ٍ ,2007,
"- 19يُ وَغوٌ اُّ ضةووزووَزو ْىوغُضيَهِ يوسوِْ نُ اينيضو تيييفيٌَ يُ يُو يوزوؾةُنُيسو سُْووًْؿوِْ
ْوَُنوٕ سي شُْ َطزووَنُّ ْىوغًىيُتِ زَ ويٌَ :يُو نوتصًََطَزو سي َوٍَ زَرُضةوَُوَ جوف نطةيِٓ
جًَىيػةًًُنوِْ ضةنشوَُْوٕ ,اومسوًْـ ُٖوغوويَهِ سًَطُضز سىوُٖ..ض يُو نوتُزو نةىجطة سُ سطوغهُيًُنِ
يُنروض ظنض رُوضَ اومسوٕ سُضةَْطِ َُرًٓػًيًََهِ رطةرطتىو ؾُقٌ سطز .ظنض يُو نوضَغوتُ تطغوّ و
خيَسو سُ ظَويسوُٖ ,وو سُؾًَىَيُنِ وو رُضّ سىو ووّ ُٖغت زَنطز رطةيَهِ زنظَخُ و جًَػةِ زَسطش َيةَ.
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ٌََ :يُ
ٌَ1968ؿا ؿَي
"بُثًٌَ كِاثؤكتِ ؿَهتُّ ُْتُوَ يُطلتىوَنإ يُهاي
ٖريؤًًُاُٖ78ماك نىفكاو و ُٖ14ماك وٕ بىو و ُٖ38ماك بليٓـاك و ُٖ235ماك

جوف تًَحُضةسىوِْ َووَيُنِ سًَسَْطِ نُّ ,ؾطخيُّ سيضزوَوًَْهِ رىٍَ نُضةنُض ٖوثُٖ ,غةِ سُ
جويوُجُغةيٍ سويُنِ سًَُٖع نطز سُغُض يُمشُوَ نُ سُ اُضظَنَُُوَ زَْىوغ ًَةَ و
زََحًًؿًًََٓةُوَ...آًرو ذوضيَهِ تط سًَسَْطًًُنِ تطغٓوني زونُوتُوَ ....زووٍ اُوَ يُزَْطِ رطَُ و
قط ُّ زوضةووخوِْ نيؾو و خوْىوسُضَنوٕ سُوكوَ ًٖضِ ُْسًػت...يُرٍَُ اُو َُٖىو نوضَغوث و
ضةووزووَزو ُٖغةِ يُذًٌَ خيٍ سىو و سًَٗيف ُْسىوّ ,زَغةِ سُ يُؾٌ خيَو رًَطةو ,سطئ و غىوتوويِ
سُخيَُوَ ُْزّ ,غُضّ سُضظ نطزَوَ و غُيطٍ كيُنِ ؾوضّ نطزُٖ ,وضيَهِ غحٌ ظنض رُوضَّ سًِٓ نُ
اومسوِْ ؾًِٓ سًَطُضزّ ؾُم زَنطز ..سُخًَطويٌ سُضظ و فطوووْي زَسىوَوَ ,يىتهُّ ُٖوضَنُ و قُزَنُّ
سُتُوووّ يُ قوض و زَ ىو ,سُؾٌ خىوضَوَؾٌ يُ سٓهُنُّ زَ ىوُٖ ,ض يُو نوتُزو سًًِٓ يُ ضةووّ
ظَويًُنُوَ ُٖوضٍ خطة خطة سُضظ زَسىوُْوَ ,تو سُضظتطيـ سىوْويُتُوَ فطوووْييـ زَسىوُْوَو سَُال و
سُوكٍ قوض هُ نُزو سالوو زَسىوُْوَ .اُو ُٖوضَ طةوُْ سُضزَووّ يُ ذىويوُ و رُوضَسىوْسو سىوٕ و
ضةَْطُنوًْؿًوٕ جٍُ زَض جُّ زَريضةو ,زميًَُْهِ ضةوظووَّ ُٖوضو ضةووْونِ ظنض ذىوٕ يُ ؾوْيٍ اومسوْو خيٍ
زَْىوْس سطةووُْ :ز .ذلُممُز عُسسويًُتًف َىتُيًب :سيَ وٍ ًْيتطنِْ ,وَضرًَطةوِْ :قسيل ؾًَذ
َُمحىز سُضظةِ39-38ٍ ,
 - 20يُنًَةِ غيظًُث يُ  ٍ6تؿطيِٓ زووََِ غويوٌ  1947ضةويطُيوْس :زضوغةهطزِْ سيَيب اُتيَِ ًًًَْٗٓؤُى
ًًْؤؤُ تؤؤُْٗو اؤؤَُطيهو سًعوًَْؤؤت ,اؤؤُوَسىو اؤؤُو سيَ ؤؤُيوٕ زضوغؤؤت نؤؤطز و يؤؤُ  ٍ29اؤؤوسٌ1949زو سؤؤي يُنؤؤُدلوض
توقًوْهطزَوَ و اَُطيهوف يُكٍ خييُوَ جُضَّ سُو ُنُزو و اؤُوذوضَيوٕ يؤُ  ٍ1تؿؤطيِٓ زووََؤِ 1952
سيَ وٍ ْوونُ رُضٌَ يُ زووضةرُيُنِ ظَضيوٍ ًَُٖٔ تؤوقًهطزَوَ و ْوويٓؤو سيَ ؤوٍ ٖويؤسضنذًِٓ و ًَٖؤعّ
تُقًُٓوَنُ جًَٓز ًَطو تُٕ سىو ,ووتو  250ذؤو يؤُو سيَ ويؤُ سؤًَُٖعتطسىو نؤُ يؤُ ٖدنؾؤًُويسو... ..يؤُنًَةِ
غؤؤؤيظًُتًـ ٖؤؤؤُض سؤؤؤُوَ ُْوَغؤؤؤةو يؤؤؤُ ٍ22تؿؤؤؤطيِٓ زووََؤؤؤِ غؤؤؤويوٌ 1955زو سؤؤؤي يُنؤؤؤُدلوض سيَ ويًؤؤؤُنِ
ٖويؤؤسضنذًِٓ سُ ؤؤُْس قيْوغًَؤؤو تُقوْؤؤسَوَ و اًَػؤؤةويـ ؤؤُنِ وويؤؤوٕ زوًَٖٓؤؤووَ سؤؤُ تُقًٓؤؤُوَّ ,ظَوّ
زَنُُْ زوو يُتُوَ،غُضَضةوٍ ضةيَههُوتُٓنؤُّ  ٍ5اؤوسٌ غؤويوٌ 1963غؤُسوضَث سؤُ وَغؤةوْسِْ توقًهطزْؤُوَّ
ُنُ ْوونًًُنوٕ يُشيَط اوو و ْوو ُٖووو سيؾويًُنوِْ رُضزووْسو نُ تو ضةوزَيُنِ ظنض رُوضَ اووّ زَضيونوٕ
و سُضرُ ُٖووٍ ظَويوٕ يُ جًؼ سىوٌْ تًؿهووَضٍ جوضوغت .نُ ٌ ًَٖؿةو ُْٖؤسٍَ يؤُو وكوتوْؤُّ اؤُو تىوْؤو

ْوونًًوُْيوٕ ُٖيُ اُو ضةيَهُوتُٓيوٕ اًُعو ُْنطزووَ.
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َّ
هىتاوّ َُُٖدؤك ُٖبىوَ و ً ٍ% 90اكَنُيٌٌ بُتُواوّ ويَلإ نلؿ! بُال
ًََٔ :فَاكَّ تىوًبىوَنإ مؤك يُو فَاكَيُ مؤكتلَ و ًَٓوتا
هُكضاوَ ياباًًُْنإ ؿَي
يُو بلِوايُؿإ تُْٗا فَاكَّ نىفكاوَنإ ُٖ150ماك نُهُ..بُهُكٖاتِ ْاطامانًٍ
ُٖك يُو باهُّ هُكَوَ ؿَضًَت ،كِاثؤكتِ ُْتُوَ يُنطلتىوَنإ ؿََيًَتُٖ27 :ماك
َّ هُكضاوَ ياباًًُْنإ بُكاَبُك بُو فَاكَيُ ؿََئًَُٖ74 :ماكنىفكاو
نىفكاو ُٖيُ ،بُال
21
ُٖيُ و يُواُْيٌُ ُّٓ فَاكَّ ؿواوَ يُ كِاهتًًُنُوَ ْنيهرت بًَت"
ؾُضةخىوظّ و ذُْط سُؾًَهُ يُ ؾوضغةوًُْث و ضةَوؾةِ َطنظ و َُٖىو ؾةًَو ًًُْ..
ىْهُ َطنظ يُ ًََصووزو زوًَٖٓوِْ رطْطِ ُٖيُ ُْى تُْٗو ذُْط ,اويو زنظيُٓوَّ ْىوغب
يوٕ ود وٖ ....ةس سي خعَُتِ ذُْط سىو !
ُٖك نُهًَو باَ بري ُْناتُوَ ،فياِْ باَ ْابًَت..طؤكِإ ؿياكؿَيًُنِ ناتِ و
ثلؤهًَوًَهِ بٌَ ٓؤقلَيُ ًُٓلِؤ هًوتًََُو ؿَطؤكٍَِ ،هبُيينَ هًوتًََُهِ تل .يُ
ًََقووّ َلؤظايُتًـا طُيًَو داك كًَُِبا تىوكَِنإ هُكدُّ هًوتَُِ ٓابىوكٍ و
َيُتًإ طؤكِيىَ .كِاثُكِئ و ًؤكَِ ُْ ؿَم بُ هًوتًََُهُوَ ؿَطلٍَُْ ،
نؤَُال
هٓىوكيَو بؤ ؿاػىاميُنإ ؿَنًٌٌََ..يُ ُٖك ػُهاكَ ُٓقًًََو ..ؿَتىاْني يُ
َطاناْـا َُٓلِؤ بًٓات بًَٓني و ؿاٖاتىوَإ ببًٓني .ناتًَو
ػىيَٓـُْوَّ كِابلؿووّ نؤَُي
ؿَوتلٍَ ًََقوو ػؤٍ ؿووباكَ ؿَناتُوَ بُواتا بُهُكٖاتُناٌْ ؿويًٌََٓ ثًٌَهُوتٔ و
ُٖكَهٌ ًاكهتاًًُْتُنإ ثُْـو ٓاَؤفطاكئ بؤ َُٓلِؤ و ؿاٖاتىوٍ َلؤظايُتِ.
نُواتُ طؤكِإ ػىؿّ ًََقووَ و ًََقوو بُبٌَ طؤكِإ بُكثا ْابًَت و طًاًُْبُكإ بُوَ يُ
َلؤظ دًاؿَنليَُٓوَ نُ بُثًٌَ هًوتًََُهِ دًَطري و ياهاطُيًَهٌ ُْطؤكِ فيإ
ؿَطىمَكيَٓٔ.
ؿوو دؤكَ طؤكِامنإ ُٖيُ:
يةكةَُٓ :و ياهاياُّْ فيإ ؿَياْوُثًَينَ.
2١

 -ز .ذلُممُز عُسسويًُتًف َىتُيًب :سيَ وٍ ًْيتطنِْ ,وَضرًَطةوِْ :قسيل ؾًَذ َُمحىز

سُضظةِ,ض ,1وجدوُّْ غُضنُوتٔ ,غًًَُوِْ39-38ٍ ,1985 ,
- 26 -

___________________________________________________ شاخةوان عةىل مامؤكى

دووةَُٓ :و ياهاياُّْ َلؤظ بُثًٌَ باكوؿؤؾ و ُٖيىَُكدُناٌْ فيإ ؿَياْوُثًَينَ.
َتإ هًًَُإ قاْىِْ) بُ هُكؿََِ ميَلِيِٓ
مؤكبُّ ًََقووْىوهإ هُكؿََِ (هىي
َُتِ عىمساِْ ؿاؿًََْٔ ،ض داٍ ُٓوَّ هٓىوكَنإ بُدؤكٍَ نلاُْوَيإ بُػؤوَ
ؿَوي
َُتُ و يُهايٍُ ؿاؿثُكوَكٍ
َت و ًاكإ ػلاُْ فيَل كِنًَ ٌ ُّٓ ؿَوي
بًِٓ ،مؤكٍَ يُ وال
َُتُ
ٌَ بُهُك َُٖىو اليُنِ ُّٓ ؿَوي
َتاُْؿا ُٖكماِْ و ػؤًطىمَكاِْ باي
ُّٓ هىي
َتآًٌُْٓنُّ و
َتإ نُوتُ تًَ هلئ يُ ُٖميُُّْ هىي
نًٌَابىو ،كِؤفيَهًإ هىي
ؿَيناِْ ًََقوو يُ قؤْاغًَو يُ قؤْاغُناِْ فيإ ػؤٍ ؿووباكَ ؿَناتُوَ نُ َُٖىو
َـَوًًََتُوَ ،بريٍ يُوَ ؿَنلؿَوَ
َُتًَهِ بًَُٖن بًًََٗن ؿَبًَت و يُبُك يُى ُٖي
ؿَوي
َُتِ عىمساًٍْ بُو ضاكَْىوهُ طىمَك ؿَنات؟ ُّٓ قواُْ ضُْـ كِؤفٍَ بري
ٓاػؤ ؿَوي
ًَََهِ طىدماوّ بؤ ُٓو ثلهُ ؿَهت ُْنُوت ،بلِياكيـا
و ًٌََهٌ هُكقاٍَ نلؿ ،وَال
ُٓو ثلهًاكَ ٓاكِاهتُّ ًًَؼِ ًٓوالّ و ماْاٍ بُْاوباْ ( يُسًا ُٓفُْـّ ) بهات نُ
َو و ُٓسىاٍَ ثلهني ،بؤٍ ْىوهٌ( ًَٓىَ بُ مؤكبُّ مؤكٍ
بلاٍ ًريٍ بىو ،ؿواٍ هال
َُتإ نُّ
ًََٔ :ؿَوي
ًًًَُْٗٓنإ ًاكَمإ ،ؿاواتإ يًَـَنُّ يىتف ب ُكَىوٕ ،ثًَُإ بً
َُتِ عىمساِْ بُنىٍَ ؿَطات؟)ًً ،ؼٌ
ؿَكِوػًَٔ و ضاكَْىوي و ؿواكِؤفٍ ؿَوي
َتإ َٔ
َتاِْ ؿايُوَ ،بؤٍ ْىوهٌ ُّٓ ( :هىي
ََِ هىي
ًٓوالّ بُضُْـ وًُيًُى وَال
َتإ هًًَُإ
ََُ هىي
ضًِ ؿاوَ بُهُك َُُٓوَ؟ ثُيىَْـّ بَُُٓوَ ضًًُ؟) بُّ وال
ًَٖٓـَّ ؿيهُ تىوًٌ واقىكَِإ بىو ؿَيناِْ ُّٓ وََالَُ وَى َُتَُيًَو وايُ و
ًًًَُْٗٓنِ تًَـايُ و ُٓو ْايناٌَْ ..بُْاضاكٍ ػؤٍ ثًَنايُوَ ضىوَ ػنَُتٌ ًًَؼٌ
ََُّ يٌَ نلؿُٓ ،ويٍ بُؿَّ مَكؿَػُُْيُنُوَ ثًٌَ وت:
ًٓوالّ و ثلهًاكٍ ُٓو وَال
ٌَ ؿَْطِ
َو بؤوَ و طُْـَي
َتًَهـا دُوك و هتُّ بال
فُكَاْلَِواّ ػؤًيبَ ُٓطُك يُ وال
ًًَُ بىوٕ و بُضاوّ ػؤيإ
ؿايُوَ و ُٓو نُهاُّْ طىيَبًوتِ ُٓو هتُّ و طُْـَي
بًًٓإ ؿواتل بًًََٔ ( َٔ ضًِ ؿاوَ بُهُك َُُٓوَ) و تُْٗا هُكطُكَِ ػؤٍ بًَت و
تُواوُٖ ..ك ناتًَو ًىاُْنإ بىوٕ بُ كِاوضٌ َُكَِناًْإ و ُٓو نُهُّ طىيٌَ يَُُ
بىو و بًَـَْ بىوُٖ ..ك ناتًَو ٓاٖىْىومَّ ُٖفاكإ و بًَُٓوايإ و طلياًْإ طُيٌتُ
ٓامسإ و نُي طىيٌَ يٌَ ُْطلتٔ تُْٗا ؿاك و بُكؿ ُْبًَتٓ ،ا يُويَىَ مَْطِ نؤتايٌ
ٌَ ؿَنليَتُوَ و َتُاُّْ طٍُ و
َُت ػاي
َُت يًَـَؿكيَت ،يُو ناتُؿا طُدمًُّٓ ؿَوي
ؿَوي
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َُت نُّ
ًَإ بؤ ؿَوي
َُت ؿَنُويَتُ يُكمَوَ و طىيَلِايُي
كِيَن و ػؤًُويوتًًإ بؤ ؿَوي
َُتُ
َىًَاْـُْوَ ؿَبًَتُ قُؿَكٍ يُْاوضاو ْىوهلاوّ ُٓو ؿَوي
ؿَبًَتُوَ ،بُّ دؤكَ ُٖي
نُ بًُٖض ًًَىَيُى ْاتىاٌَْ يًٌَ كِابهات.22
يُ ُٖكيَُِ نىكؿهتإ ثاكتطُيًَهِ مؤك بىوًْإ ُٖيُ و هًاهُت 23ؿَنُٕ ،بُ
ََُُْـ
ًٓوالَِ و عُملاِْ ،بُ ضُخ و كِاهتُٖ ،ك يُنُيإ بُ ْاوَكِؤنًَهِ تُفٍ ؿَوي
َطلٍ بريٍ ْىيَطُكايٌ ؿكو ٌ ( ٓاًتِ -
َُٗي
و داكِؿاًَْهٌ َؤؿيَلُْوًََُ ،ؼُي
ٓاماؿٍ -ؿاؿثُكوَكٍ -ؿميىنلاهٌَ -ا َلؤظ -ضانوامّ  -يُنواِْ و ٖ..تـ)يإ
نلؿؤتُ هُكدُيُّ ناكٍ كِيَهؼلاوَيٌ و ثًٌُيٌ و يُ فياِْ كِؤفاُْياْـا ُٓطُك
باوَكِيًٌإ ثًٌَ ُْبٌَ يإ دٌَ بُدًٌَ ُْنُٕ ،نُضٌ باْطًُُّ بؤ ؿَنُٕ و وَى ؿاك
عُها ٓاهانُّ َىها ثًَػَُبُك ؿَهيت ثًَىَ ؿَطلٕ.
َُ ؿَنُُْوَ نُ ثاكتُ
" مؤكبُّ ْىوهلاوَ ماْوتُ هًاهًًُنإ دُػت يُهُك ُٓو كِؤي
هًاهًًُنإ ؿَيطًَلِٕ يُؿكوهتهلؿِْ ؿميىنلاهًُتًَهِ دًَطريٖٓ(..تطتىٕ) ؿانؤنِ
يُهُك ُٓوَ ؿَناتُوَ نُ هُقاَطريٍ ُٖك هًوتًَُهِ هًاهٌ يُقؤْاغٌ
ْىيَهلؿُْوَؿا َتُاُْ ؿَناتُ هُك ًَٖنّ ثاكتُنإ يُو هًوتَُُؿا..بُتًَلِوآًِْ
(يًبت – يًٓن – ؿياَىْـ) ضُْـئ ثًَىَك ُٖيُ ثُيىَْـّ بُّ ًَٖنَوَ ُٖيُ وَى :تىْـ
24
َؤمّ"
ٌَ ؿاَُمكاوَيٌ ،هُكبُػؤيٌ ،ثًَىَكَناِْ كِيَهؼون و ٓاي
و تؤي

- 22زَويوُتوٕ يٕ ُٖضَؽ زًََٖٓٔ وَضرًَطةوٌْ:غُضشُز يىْؼ سُنًََُو زَغةهوضيًُوَ
23

 -غًوغُث ٖىُْضٍ نوضرًَطةٍ نيَُيوطو و سُضقُضوضنطزِْ اوؾةِ و اوضوَِ نيَُكويُتًًُ نُ يوغوزوْوٕ

تًويسو يُرٍَُ ريضةوْهوضيًُنوٕ سطىةًَت نُ ضةنشروض يُرٍَُ خييسو زَيٗ ًَةَ .نُووتُ اُرُض غًوغُث يُرُ ٍَ
ريضةوْهوضيًُنوٕ و ْىٍَ سىوُْوَّ نيَُيوطو و جًَؿٗوث و شيَطخوٕ و غُضخوُْنوًْسو ْىٍَ ُْسيوَ اُوو اُو
غًوغُتُ زَوَغيتَ و زَسًَةُ غًوغُتًَهِ ُْظنى و ًٖض ؾةًَهِ توظَ و ْىٍَ يُزويو ْوسًَت ,سَُُيـ
ذَُووَضَنُّ ظيوز ْونوث و جًَطُ و زَغُكوتُنوًْؿٌ يُ غًػةَُِ غًوغٌ نيَُيوطو يُزَغت زَزو.
اُرُض ٌ يُ غًوغُث َُٖىو رطفةًَو فونةُضيَهِ ُٖيُ و َُٖىو فونةُضيَهًـ سي َُسُغةًَهُ.
 - 24جوضتُ غًوغًُنوٕ و ونػوظّ –ْىوغًِٓ :ز.سًكًؼ ومحس َٓكىض -و :ذلُس فوتح-2009/غًًَُوِْ57ٍ ,
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ٌََُٖ :ك ثًًٌُيُى مؤك مبًاويَٓآ ُٓوَ
قوُيُنٌ ُْهتُقٌ ًٓوجاِْ ُٖيُ ؿَي
ًٌْاُْيُ بؤ ُٓوَّ كِاو ْانات ..يُّ كَِوَوَ ْابٌَ تُْٗا طؤَُٖيًَٓإ و ؿكوًِ و بام و
َهى ؿَبٌَ بُدـؿّ ناك يُهُك
َبطريئَ ،بُي
بليكٌ قوُ قُبُ و ميُنإ بُُْٖـ ُٖي
كِيَهؼوتِٓ ُٓو ؿكو اُْ بهلٍَ و تَُتىَاِْ ُٓو ًٌْاْاُْ بلَِويَتُوَ نُ بُك بُو
ْآىًََـيًُ ؿَطلٕ.
يُ ثًٌَربِنًٌَ ُٓو ؿكو اُْؿا :دىاْرتئ بري ..دىاْرتئ وًُ ..دىاْرتئ نلؿاك،
مآَِ بلؿُْوَّ ُٓو ناي و َُؿايًاُْيُ نُ يُ ٓإ و هات و كِؤفطاكيَهـا تؤَاكٍ
ؿَنُٕ.
َهى بُ تامَنلؿُْوَّ بريتإ بطؤِكئَ ،تا بتىأْ يُ
" ػؤتإ يُطٍَُ دًٗإ كِآًََُٖٔ ،بُي
25
ػىاهتِ ػىؿا تًَبطُٕ نُ باَ و ثُهٓـنلاو و تُواوَ (كِؤَا ")2:12
طؤكِإ هٓىوكيَهِ ؿياكيهلاوّ ًًُْ َاؿاَُنٌَ َُٓلِؤٍ يُ هبُيينَ ْاضٌَ .كًَُِبانٍُ
َـَنات ،مؤك داك تىوكَِيٌ ُٓو كًَُِبايُ
ؿياكؿَيُنِ ناتًًُ و بُبٌَ ٓؤقلَيٌ ُٖي
َيُتِ طؤكِيىَُٓ..وََ
هُكتؤثٌ هًوتَُِ ٓابىوكيٌ و هًاهًٌ و نؤَُال
ًََتُوَ،
َطايُ ُٓو ثلؤهٍُ ًٌَُُٖ نؤٍََُ بُ ميٓـويَتِ ؿَٖ ًًَ
ؿيايًَهتًهِ نؤَُي
بُثًٌَ ٍُٖ و َُكدُنإ نؤٕ بُ ْىٍَ ؿَطؤِكًٍَُٓ ،لِؤ هًوتًََُو ؿَطؤكِيَت ،هبُّ
هًوتًََُهٌ تل.
َُناْتإ وَى ػؤتإ ثُكوَكؿَ
ًُٓاَِ عُيٌ نىكٍِ ُٓبى تايًب( )ؿََيًَتَٓ" :ـاي
ٌََ ٓاطاؿاكبٔ دًاوامّ
َُنُٕ"ُٓ .وَ تًَلِوآًًَْهِ فيلبًَق و ؿووكبًٓاُْيُ ،ثًَُإ ؿَي
نات و هُكؿَّ و مََُٕ بلِياك يُهُك نُهُنإ ؿَؿَٕ وَى ضؤٕ ؿويَينَ وَى َُٓلِؤ
ًًُُْٓ ،وَ َُٓلؤيٍ وَى هبُّ ْابًَت.26

 - 25ذييؼ َويُضَُ :يسوِْ ذُْطِ ًََؿو ,وجدوُّْ ْوظَُٖ ,ويًَط61ٍ ,2013 ,
- 26اُو وتُيُ جًَضُووُّْ اُو فُضَىوزَيُ ًًُْ نُ جًَغَُ ُض  زَفؤُضَىٍَ ( :كل مولود يولد علىى
الفطىىسف بىىه واو ينودا ى و ينصىىسا خرجس ا ىىوداود ()ى ي خ ووتؤؤُٖ :ؤؤَُىو َٓؤؤو ويٌَ يُغؤؤُض فًيَتؤؤِ جؤؤونِ
اًػالَُتِ يُ زويو زَسًَت اُو زويو و سوونوُّْ زَيوْهوتُ ذىيُنُ و رووض .
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َٓاهًٌ...هًوتُّ و كِيَهؼوتِٓ
ٓؤطوت نؤْت 27بلِواٍ وابىو بابُتِ هُكَنِ نؤَُي
َيُتِ ؿَنؤَيًَتُوَ
َيُتًًُ ،واتُ يُ بًُُ يًَو بُهرتاوَناِْ تىْـّ كِفيَُِ نؤَُال
نؤَُال
َيُتِ ناك ؿَناتُ هُك
َطُيُّ ُٖك طؤكِاًَْو يُ بًُُناِْ هًوتَُِ نؤَُال
بُو بُي
بًُُناِْ تل و يُ قؤْاغًَو بؤ قؤْاغًَهِ ؿيهُوَ ؿَياْطؤكِيَت ..بُ بؤضىوِْ (نؤْت)
َٓاهٌ يُ ؿوو بابُتِ هُكَنِ ؿَنؤَيًَتُوَ:
نؤَُي
َيُتِ (دًَطريٍ)social static :
هتاتًهِ نؤَُال
-1
َيُتِ (طؤكِاو)social dynamic:
ؿيٓاًَهِ نؤَُال
-2
يُ ًٓوالَـا (ْاهؽ و َُْوىؾ) ُٖيُ نُ ؿياكؿَ دًَطري و طؤكِاوَنامنإ ًٌْإ
ؿَؿات ،28يُّ كِواْطُوَ ػىاٍ ثُكوَكؿطاك ؿَفُكَىٍَ :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ البقرة ١16 :واتُُٖ :ك
ٓايُتًَو بولِيُٓوَ ،يإ بًؼُيُٓ باكوؿؤػِ فُكاَؤًًًُوَ و ثٌتطىيٌَ غُئ ،ضانرت
َتِ بُهُك َُٖىو
يُو ،يإ ويَُّٓ ُٓو ؿَػُيُٓ كِووَُ ،طُك ُْتناًْىَ نُ ػىا ؿَهُال
ًتًَهـا ُٖيُ؟
َبني و ُْياكاٌْ ؿكوهت نلؿووَ وَى
َ اّ و ناي
ُّٓ ٓايُتُ َكؤ َكؤيُنِ مؤكٍ الٍ ناي
بُٖاُْيًُى بؤ ُٓوَّ بُو ضاوَوَ هُيلٍ ًٓوالّ بهُٕ و بجلهٔ :قىكٓاًَْهِ
طٌتطريٍ َُُٖاليٍُُْ بُكْاَُّ فيإ ض سُودُ بُوَيُ ػىاٍ ثُكوَكؿطاك ٓايُتًَو يُ
ٓايُتُناِْ ؿَطؤِكٍَ و فُكَاُْناِْ يُ ناتًَهُوَ بؤ نات و مًَََُْهٌ تل ؿَهلِيَتُوَ.
ػىاٍ ثُكوَكؿطاك ماْايُ بَُُٖىو نات و دًاواميًُناِْ ًَٓوتا و ؿاٖاتىو..بُتىاْايُ
و ػىؿإ فُكَاُْ ،ؿَماٌَْ ُٖك طؤكِاْهاكيًُى ُٓدماّ بـات ُٓوا بُباًرتئ ًًَىَ

 - 27ايرػؤؤت نيْؤؤت  ٍ1857-1798ظويًٓؤؤِ نيَُيوٓوغؤؤًَهِ فُضةَْػؤؤًًُ و يؤؤُ ضةيؤؤعّ جًَؿؤؤُوَّ سدَُْؤؤسوِْ
نيَُيوٓوغٌ اُوضوجو زوزَْطيَت و توي ُمتُْس سىوَ سُ يًَهييوًٓؤُوَ يؤُ جُيىَْسيًؤُنوِْ ًَْؤىوٕ تونؤُ نؤُؽ و
نيَُيوطُ ..سطةووُْ نةًَيب :غُضَتونوِْ نيَُيوٓوغٌ سي جييٌ زَيَُِ اوَوزَيٌ ويَصَيٌ -ض16ٍ ,2012-11
ُْٖ- 28ؤؤسٍَ يؤؤُ ظوْونؤؤوٕ سووَضةيؤؤوٕ سؤؤُ ْوغؤؤذ و َُْػؤؤىر ًًْؤؤُ ,يُووْؤؤُ ظوْؤؤوٍ رؤؤُوضَّ نؤؤىضز خىويًَديؾؤ ىو
َػةُفو ظَملٌ و ظوْويوٌْ تط جًًَوٕ وويُ اُو ْوغذ و َُْػىخُ تسضس -جًُسُْسٍ يُ.
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ؿَيطؤكِيَت و ؿَماٌَْ ثُياَُنُّ بؤ ناّ ُْتُوَ و سىنِ و ناّ نات و مََُٕ و
ًىيًََٓو ؿَطىدمًَت ُّٓ ،دؤكَ طؤكِاْهاكيًُ ناكيَهِ ياهايٌ و ٓاهايٌ باوّ
َطاٍ َُؿَِْ و ًاكهتاًُْتًُٖ ،ض ثُيىَْـيًُنِ بُ ؿاؿطا و ياها و كِيَوا
نؤَُي
ؿَهتهلؿَناُْوَ ًًُْ نُ َُٓلِؤ ياهايُى ؿَكؿَنات و ؿواٍ َاوَيُنِ ؿيهُ
ياهايُنِ تل ،ضىْهُ ؿاٖاتىوّ ال ًُْ و ػؤٍ ؿآًَُٖكٍ ُٓو وَػتُيُْ ،اماٌَْ يُ
ؿاٖاتىو ضٌ كِوو ؿَؿات!
َُاُْنإ يُهُكَتاٍ باْطُوام ْىيَقيإ ؿَنلؿ و ٓاكَقًإ ؿَػىاكؿَوَ نُ بؤ ُٓو
َىهً
هُكؿََُ هُكؿََِ دُٖايُت ٓاكَقؼىاكؿُْوَ وَى ٓاوػىاكؿُْوَ وابىو ،يًَلَؿا ُٓطُك
ًٓوالّ يُنوُك َُّ قُؿَغُ بهلايُ مؤك نُي بُؿطىَإ و بُؿنلؿاك ؿَبىوٕ ،بؤيُ بُ
َطُّ ٓايُتِ ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ثًُبُْـّ كِؤيٌ تا بُبُي
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ النساءُٓ ُّٓ( 43 :واُّْ باوَكِتإ ًَٖٓاوَ ْنيهِ ْىيَق َُنُوٕ
يُ ناتًَهـا ًَٓىَ هُكػؤًٔ –َُُٓ ناتًَو بىو ًٌَٖتا عُكَم و ًُكِاب سُكاّ
ُْنلابىوُٖ -تا ٓاهُواكٍ هُكػؤًًٌ ْآًًَََت و ؿَمأْ ضٌ ؿََئًَ (يُ ْىيَقَنُؿا).
يُو كِؤفَوَ قُؿَغُ نلاو ؿَقٌ طلت تا نؤتايٌ ٖاتِٓ فيإ ُٓو ؿَقُ سًهُُتًَهِ
َٓاطليَت.
ًَٖٓـَ كِووٕ و ٓاًهلايًُٖ ،ض ط تىطؤيُى ُٖي
ُٓطُك مباُْوٍَ طؤكِاْهاكٍ كِوو بـات ،ؿَبٌَ يُ ًَهاًْنَُناِْ ُْٖطاوَناِْ كي ؤكّ و
ضانوامّ تٌَ بطُئ ..ضانوامّ ٓرياؿَو كِاهتطؤيٌ و قىكباًْـاِْ طُكَنًًُْ ،وؤٕ
ًََت :ثًَىيوتُ يُ ؿاْىهتإ و ط تىطؤؿا كِاهتطؤ بني بؤ ُٓوَّ ؿووكيٌ
َاْـيًَال ؿَي
ًَْىإ اليُُْ ْانؤنُنإ يًَو ْنيو بهُيُٓوَ.
" ُٖك َلؤظًَو يُُٖك ًىيًََٓو و هُكؿًَََو ؿابًَت نُ بري ؿَناتُوَ يُوَّ بنًَتُ ًَْى
َـإ) بنًَتُ فووكَوَ،
فووكٍ(كِي ؤكّ) ،هُكَتاٍ َُٖىو ًتًَو ؿَبٌَ يُ ؿَكطاٍ (ُٖوي
بؤ نلؿُْوَّ ُّٓ ؿَكطايَُ ثًَىيوتُإ بُ نًًٌ ُٖيُ ُّٓ ،نًًًَُ ثًٌَ
َطا بهُئ يُكِواْطُّ
ؿَطىتلٍَ(عُقٌَ) ،نُواتُ ًَُُٓ ُٓطُك باي يُ ضانوامّ نؤَُي
َيُتِ و كِؤًٓبرييًُوَ ؿَبٌَ هُكَتا طؤكِاْهاكٍ يُػىؿّ
هًاهٌ و ٓابىوكٍ و نؤَُال
َطايًُٖ ،ض تانًَهًٍ بُكَو ثًٍَ
تاى بهُئ ،ضىْهُ طؤكِاِْ تاى بٓاغُّ طؤكِاِْ نؤَُي
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َُٓكيَهِ ْاوَنِ ػىؿّ ُْجيىَيًَينَُّٓ ،
َُٓكيَهِ ؿَكَنِ ياػىؿ ثاي
ْاكِوات ،تاوَنى ثاي
29
َُٓكَ ْاوَنًًَُ بليتًًُ يُ عُقٌَ"
ثاي
َِْ و َُؿَِْ و ؿميىنلاهٌ ؿَنليَت ،بًَُٖنيَو ؿَنليَت
" كِي ؤكّ بًَُٖنيَهِ ُٓقال
بَُٓاناِْ يُهُك نىيتىوكيَهِ ؿميىنلاهٌ و ثًٌَهُوتىوػىام ؿاَُمكابًَت،
َتًإ بًَت و بؤ ُٓوإ فيابًَت،
بُهُكنلؿَيُى ؿَنليَت نُ فياِْ ٓاويَتُّ ػَُِ ٖاوال
ٌَ بُكثلي و ْىوهًٓطُّ ثاكتُناًْإ بًوت و
كِي ؤكّ بُو ًَٖناُْ ْانليَت نُ َاي
ضىاك ناتقًََل ثؤيُ ضُنـاك ثاهُواِْ يٌَ ؿَنُُٕٖ ،كطًن بُو ًَٖناُْ ْانليَت نُ
يُناتِ ًَُالٌَْ و دًاواميُناْـا ،ثُْا بؤ ًًًًٌَاناًْإ ؿَبُٕ يُبلٍ مَاِْ ط تىطؤ
و يًَو تًَطُيٌنُٖ .كوَٖا بُو ًَٖناُْ ْانليَت نُ ػاوَِْ ؿَمطاٍ هًؼىكٍ و تريؤك و
َهِ كِووت و كَِدمـَك
تؤقاْـْٔ ،بُو ًَٖناُْ ْانليَت فلضهًإ بُؿميِٓ ثاكووّ ػُي
30
طلتىوَ"
َجُناًْاْـايُ ،طؤكِاِْ
ضانوامّ ؿيهتاتؤكَنإ تُْٗا يُ تًقنلؿُْوَّ نُي
ٌَ دُهتُياْـايُ ،نٌَ ؿيىيُتِ يإ
ؿيهتاتؤكَنإ َاك ٓاها تُْٗا يُ طؤكِاِْ تىيَقاي
َو بًًََت :وَكٕ ُٓو ؿاٖاتُّ
بًوتىويُتِ كِؤفيَو يُ كِؤفإ ؿيهتاتؤكيَو ٖاتيبَ و بُػُي
َُ يُ ًًًَُمت ؿميىَ با بتاْـََُوَ؟ نٌَ بًوتىويُتِ ػؤهُثًًََٓهِ ػىيَٓلِيَق
ؿَيإ هاي
ٌََ:
َت بًًََٓت و بُثًٌَ ػؤٍ بًَتُ بُكؿََِ ؿاؿطا و بً
داكيَو يُ داكإ وام يُ ؿَهُال
.
فُكَىو ُٓو َافُّ بُهُكَُوَيُ يًَُِ بوتًَٓٔٓ ،اَاؿَّ هناٍ تاواُْنامن بـَٕ
َتُ
(هؤكإ عىَُك)ٍ ْىوهُك يُ ؿيـطاٍ ضانوامّ ؿيهتاتؤكَناُْوَ ؿََيًَت (:ؿَهُال
َّ يُ بؤتُ و بُكطٌ دًاوام ،بُ ًهٌَ سهىَُت و
تىتايًتاكَنإ يُى َاًُٖتًإ ُٖيُ بُال
ثُكيَُاًْإ ُٖيُ و باْطًُُّ ؿميىنلاهٌ و بريوكِاٍ ٓاماؿ ؿَنُٕ ،نُضٌ ُٓوَّ
َُٖىو ًتُنإ يُناليٌ ؿَناتُوَ ،بلِياكٍ ُٓوٍَ و ٓاػري ُٓو نُي و هًوتَُُ
َبقاكؿُْناًٌْـا مؤكيُّٓ
َتُ ثُيلَِو ؿَنليَت ،تُْاُْت يُ ُٖي
تانلَِوَيُ نُ يُو وال
ؿَْطُنإ يُكِيٌَ تُمويل و تلي و تؤقإ و ُٖكًَُِّ دؤكاو دؤكَوَ َوؤطُك ؿَنُٕ،
 - 29اُضغُكٕ غوزم ,ضةيويضَِ نيَُيوطو يوخىز ضةيويضَِ عُقٌَ  ,ضةنشْوَُّ خُسوث ,شَوضَ 2007/1/2 2391
 - 30زيهةوتيضَنوٕ سي ضةوخؤْ ُْى ونػوظّ – غويوح َدووزَيٌ /آًةُضًَْت2011/2/17
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ناكَهات يُوَ طُوكَتل ضًًُ ،يُهُكؿََِ سىهِٓ َىباكَى كِؤفْاَُْىوهًَو
يُيُنًَو يُ بٓهُناِْ ؿَْطـإ يُ قاٖريَّ ثايتُػتِ ًَول وَى ضاوؿيَل بُياِْ موو
َتًًُ ًَوليُ بطليَت نُ
ؿَضًَتُ بُكؿَّ بٓهُّ ؿَْطـإ بؤ ُٓوَّ ويَُّٓ ُٓو ٖاوال
َتًًُ
يُنُّ نُهُ ؿَْ ؿَؿات و( ؿَبًَتُ يُنُّ ؿَْطـَك يُو بٓهُيُ)ُٓ ..و ٖاوال
فؤكَُِنُ وَكؿَطلٍَ و ؿَْطِ ػؤٍ يُيُى يُ نابًُٓنإ ؿَؿات ،ناتٌَ ؿَيُوٍَ فؤكَُِنُ
َـَثنلِٕ تَُاًا
غاتُ هٓـوقٌ ؿَْطـاُْوَ ،فؤكَُِنٍُ تًَٓاضًَت ،هٓـووقُنُ ُٖي
ؿَنُٕ ُٖك يًُُويَىَ ثلِ نلاوَتُوَ و دًٌَ يُى ؿَْطِ تًَـا َُْاوَ).
َّ
ؿيهتاتؤكَنإ يُطٍَُ ُٓوٍَ دُوك و هتُّ ؿَكُٖم بُ طُيُناًْإ ُٓدماّ ؿَؿَٕ ،بعُال
ٌَ يُ ناكَ باًُناًْإ بهليَعت ،بعؤ منىوْعُ يُهعُكؿََِ هعُؿاَِ
ْايىٍَ بُ كَِٖايٌ ْهؤي
ؿيهتععاتؤكؿا ياهععانإ بععُدؤكٍَ ثًععاؿَ ؿَنععلإ نععُي بععىيَلٍ ٓععُوَّ ْععُبىو هُكثًَنععٌ
فُكَاْعععُناِْ بهعععات ،فعععُكَاِْ يًَبعععىكؿٌْ ؿَكبهلايعععُ ٖعععُك يعععُ (فعععاو)َوَ تعععا (ماػعععؤ)
َت
ًًٓتًناَِ ثًَىَ ؿَنلا ،باباٍ بامكطإ ض سعُؿؿّ ٖعُبىو ًعتِ ًَٓهوعجايُك بًًََٓتعُ وال
َتًعععاِْ بعععـات ،نُضعععٌ يعععُّ ُٖكيَُعععُّ ػؤَعععإ كِؤف ًًْع عُ يعععُ كِيَعععٌ
و ؿَكػعععىاكٍ ٖاوال
كِاطُياْـُْناْععُوَ طىيَبًوععتِ ٓععُوَ ْععُبني ؿَهععت بُهععُك ُٓوَْععـَ تععؤٕ نععٍُ و ثععُيٌ
بُهُكضععىو طععرياوَ و باْععـيَو بععُػؤو ُٓوَْععـَ نًًععؤ تليانععُوَ ؿَهععتطرينلاوَ ،نُضععٌ
َُْاْناَُِْْ ،اْبًِٓ بُكثلهعًَو يعإ ُٓواْعُّ يعُ ثٌعت ٓعُو نعاكَوَٕ يعُنًَهًإ بُْعـ
بهلٍَ و هعنا بعـكيَتٓ ،عُوَتا يعُ ِكيَعىكَِمسِ نلؿْعُوَّ ثلؿيَعو يعُ بُغعـا تعُْٗا بعُٖؤٍ
بعععىوِْ تاهعععُيُنُوَُْٓ ،عععـامياكّ ثلِؤفَنعععُ هعععنا ؿَؿَٕ ،نُضعععٌ تعععا ًَٓوعععتاَ ٓعععُو
كِيَطاوباْاُّْ يُو هُكؿََُ ؿكوهت نلاوٕ وا طىَإ ؿَبُّ تامَ ؿكوهعتهلاوَ ،نُضعٌ
َععُكؿوّ هُكهععاّ ؿَبًَععت يععُّ ُٖكيَُععُؿا دععاؿَّ وا ؿكوهععت نععلاوَ ًٌَٖععتا هععُياكٍَ
ًَ عـاوَ و بععؤ ًععتُناِْ تععليٍ بُٖععَُإ ً عًَىَ..
بُهععُكيـا ُْكِؤيٌععتىوَ ،قريَِنععُّ ُٖي
ُٓوَتا يعُكِيٌَ ًَـياناْعُوَ ناتًَعو هعُؿاّ هعُكؿاِْ قعُماٍ ًعُكطات ؿَنعات و ؿَبعًينَ
ٌََ :يُّ ٓإ و هاتُوَ تؤ
نىكهًًُنُّ فَيَل قاميكاّ ثًَنهًَهِ ًهاوَ ،يُنوُك ثًٌَ ؿَي
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قاميكعععاّ ًْعععت ،هعععُيلَ قاميكاًََعععو ْعععُتىاٌَْ نىكهعععٌ بعععٔ ػعععؤّ ضعععاى بهاتعععُوَ ،ضعععؤٕ
َهُ ضاكَهُك بهات؟!
ؿَتىاٌَْ نًٌَُّ ُٓو ػُي
َتُ ُْبىو تُْٗا
يُهُكؿََِ َىعَُُك قُما هُكؤنِ ثًٌَىوّ يًبًا نليَنٌ يُو وال
َْـ و ْلػِ
َتُّ يُ بٌَ ٓاوٍ ؿَيٓاال
َهُنٍُ تاَُمكؤٍ ٓاماؿّ بىوُٕٓ..و وال
ػُي
ثانهلؿُْوَّ ُٖك يًرتَ ٓاويَهِ هىيَل يُ ؿؤالكيَو مياتلٍ تًَـَضىو و دؤكَنُيٌٌ
ػلاخ بىو .يُناتًَهـا يُْاوضُ بًاُْناْـا ،يُو ًىيَٓاُّْ ؿَيإ ُٖماك هاٍَ بُك يُ
ًَٓوتا ٓاوّ باكإ بُ ضًُٓناِْ مَويـا ضؤكِابىُْ ػىاكَوَ و يُ ناًْاوَناٌْ فيَل
َيٌ مًََٓـا نؤببىُْوَ و يُ كِووّ ثانِ و ًرييًًُٓوَ يُ كِينّ َُعـَُْ ثانُناْـا
قىال
َهِ تًٓىّ يًبًا تًَل ٓاو بهات ،قُما بريٍ يُوَ
َهِ ُٓوَ ؿَٖات ػُي
بىو و بُنُي
نلؿَوَ ُٓو ٓاوَ يُ ؿووكٍ ُٖماكإ نًًؤَُتلَوَ بطُيًَُْتُ ًاكَناِْ هُك نُْاكٍ
ؿَكيا و ثايتُػت و ٓاوّ ًرييِٓ ثاى بؤ ؿاًٌْتىاُْنُّ ؿابني بهات كة بؤ ُّٓ
َيٌ مََني بُؿكيَقايٌُٖ 28ماك
َُبُهتُ هًوتًََُهِ يُ بؤكٍِ مَبُالغ بُ فيَل قىال
نًًؤَُتل كِانًٌَا نُ ُٓو ثلِؤفَ بُ طُوكَتلئ كِووباكٍ ؿَهتهلؿّ َلؤظ ؿاؿَْـكٍَ.
(ثٌهؤ ُْيُؿئ)ٍ ْىوهُك ؿََيًَت " :فًَْو طىتِ :ؿَكطاٍ طؤكِإ ُٓطُك ؿَكطاٍ
َّ نُهاًَْو ؿَناكٕ نًًَؤِْ ُٓو ؿَكطايُ
ًٍَ بًَت ؿواداك ُٖك ؿَيهُيُٓوَ ،بُال
َُساي
ٌَ طؤكِاْـا كِوو ؿَؿات".
بوىوكِيَٓٔ نُ ثًٌَىَػت بُكضاو كِووْنب ضٌ يًَُْى َاي
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 بةغي يةكةَ
طؤزِاْ ضيية؟!
ضرتاتير و ثسةُطيثةكاُى طؤزِاْ.
فةهطةفة طؤزِاْ.

طؤزِاْ هة زِواُطة قوتاخباُة جياواشةكاُةوة...

جؤزةكاُى طؤزِاْ ضني؟!ض كاتيَم طؤزِاْ بةزثا دةكسيَت؟!
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طؤزِاْ ضيية؟!

َتِ فًهلٍ ػؤٍ و
"َُٖىو نُهًَو بؤٍ ُٖيُ و ؿَتىاٌَْ بيبَ بُ ػاوٌَْ بري و ؿَهُال
31
ػؤٍ بطؤكِيَتُٖ ..ك طؤكِاْهاكيًُى يُ بريو ُْٓـيٌَُوَ ؿَهت ثًَـَنات"
ثًٍَ ُٓوَّ ؿَهت بُ ثلؤهُّ طؤكِإ بهُئ ،ثًَىيوتُ ثًَٓاهُيُنِ ماْوتًاُّْ بؤ
بهُئُٓ ،ويٍ ُٓوَيُ :
" طؤكِإ :نؤتايٌ ًَٖٓاِْ وَهتاُْ ،طؤكِيِٓ واقعًَهِ نالهًهِ بؤ واقعًَهِ تامَ،
َبُتُ طؤكِإ هىُْٓتًَهِ طُكؿووِْ ػىايًُ ُٓوَّ ُْطؤكَِ يُو طُكؿووُْ طؤكِإ و
ُٖي
32
َٕ ػؤيُتِ"
دىال
نُواتُ طؤكِإ طؤكِيِٓ واقعًَهِ ؿياكيهلاو بؤ واقعًَهِ تلٍ ؿاوانلاوَ يُناتًَهِ
َُنإ باْطًُُيإ بؤٍ ؿَنلؿ.33
ؿياكيهلاوؿا وَى كِاؿيهاي

 31فُيُنُزئ نونُيٌ :ويصزوٕ و اوظوزّ ,ض ,1سُؾٌ يُنُّ ,وجدوُّْ شوذِ ٖوؾُِٖ ,ويًَط24ٍ ,
َُ 32غدىز عُسسوخلويلَُ :وغىعُّ ذىزّ ,ب ْ ,,1ىوغًٓطُّ تُفػد سي سالونطزُْوَ و ضةورُيوْؤسٕ2008 ,ظ,
ُٖويًَط149ٍ ,
33

 -ضةوزيهوٍَ :سَُُٖىو اُو سعوتُٓوَ و سُضْوَوُْ زَوتطيَت نُ زَيوُْويَت ووقًدًَهِ زيوضيهطوو يُضةيؿُوَ

سطيضةٕ .ذوضوٕ يًربوٍ اُو َوْويُّ ُٖيوسَرطث سُكوّ اًَػةو اُو تىوْويُّ َُْووَ .سي ظوًْوضٍ ظيوتط سطةووُْ
نةًَيب ُْٖ :سٍَ ظوًْوضٍ غًوغٌ و ًََصوويٌ :ؾُع وٕ عُيٌ ؾُع وٕ 179ٍ ,
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ضرتاتير و ثسةُطيثةكاُى طؤزِاْ...

هرتاتًقٍ طؤكِإ بليتًًُ يُ وَكطلتِٓ بلِياك و ثالْـاْإ بؤ ُٓو ًتُّ ؿَيُوٍَ
ًَُٓوَ و ثًاؿَّ بهات.
بًؼاتُ بُك ًُْتُكٍ يًَهؤي
ٌَ دُوُٖكٍ ؿَبًَتُ
ُٓطُك بجلهني :نُّ طؤكِإ ؿَهت ثٌَ ؿَنات؟ يًَلَؿا هٌَ ػاي
ُْػٌُكِيَطاٍ هُكَنِ بُطُكِػوتِٓ طؤكِاْهاكيًُنإُٓ ،واًٍْ:
ٌ
 -1كَِػُٓطلتَُٔ :بُهت يًٌَ ؿَهتًٌٓاْهلؿِْ نُّ و نىكِيًُناُْ ،كَِػُٓطلتٔ ْاب َ
يُهؤْطُّ كِم و ْاسُميًُوَ يُْطُك بطليَتُٖ ..ك ناتًَو كِم يًَُْى ؿٍَ و ؿَكووٕ
َهُْـٕ و كِيٌُنًٌَهلؿِْ ُٓهتُّ ؿَبًَت ،ضىْهُ كِقٌ ُْطليى
ضُنُكَّ نلؿُٖ ،ي
َهى بُو
َؤّ بـات و تُواو ،بُي
ٌَ ثُْطؼىاكؿوو نً
ُٖك بُوَ ْاوَهيتَ كِقُنُّ يُ ؿي
ََِ ؿاواناكيٌ و فُكَاِْ ػلاثٌ ؿَكووِْ ؿَؿاتُوَ بُميإ طُياْـٕ
ُْفُهُوَ وَال
َُيًُنٌ
َـَطلٍَ يُناتًَهـا بؤٍ ُٖيُ ُٓو نُهُ ًٖض ُٖي
بُكاَبُك بُو نُهٍُ كِقٌ يًَُٗي
بُكاَبُك ُْنلؿبًَت ،يإ كَِْطُ نُّ تا مؤك يا ؿووك و ْنيو ُٓو نُهُ ُْْاهًَت،
يًَلَوَ ثًَىيوتُ ػؤَإ بٓاهني و يُ َُٖىو ًتًَهـا ُٖك ػؤَإ بُكِاهت ُْماْني ،وَى
ضؤٕ ُٓو ًتاٍُْ بؤ ػؤَاِْ بُ كَِوا ؿَبًٓني ،ؿَبٌَ ٓاوا بُنُهاِْ ؿيهُّ بُ كَِوا
ببًٓني.
َىيَوتاُْ ؿَنات نُ ؿَيُوٍَ
 -2بلِياكؿإ :يُوَؿا تاوتىٍَ و ًُٕ و نُوٍ ُٓو ُٖي
بلِياكٍ ثًَىيوتِ يُباكَوَ بـات ..تُْاُْت بُدؤكٍَ بريٍ يٌَ ؿَناتُوَ ٓايا يُو
ُْٖطاوَيـا هُكنُوتىو ؿَبًَت يإ ْا؟ نُهًَو ؿَتىاٌَْ بلِياك بـات ُٓطُك بىيَل و
َىيَوت بًَتًٖ ،ض بلِياكيَو بُبٌَ بىيَلٍ ْاؿكيَت.
ػاوَٕ ُٖي
 -3ؿاْاِْ ثالٕ و دٌَ بُدٌَ نلؿُِْٓ :ويٍ ػؤٍ يُ ضُْـ بَُٓايُنِ هُكَنِ
ؿَؿؤميَتُوَ-:
يُ كِاثُكِاْـٕ و بُكِيَىَبلؿِْ ناكَناْـا بَُاْاّ وًُ هُكنلؿَبًَت.
َطا طؤَ بهات و ػؤٍ بُبُكثلي بناٌَْ يُ ضانبىوٌْ ػؤيإ بُكَو ضانرت.
نؤَُي
َطا بـات مياتل بهُوُْ بُك ُٖفَىوِْ يًَجلهًُٓوَ.
ٖ اِْ نؤَُي
ٖؤًًاكيٌ و مَاِْ ؿيايؤط بهاتُ هُْتُك بؤ ُٖك طري و طلفت و نًٌَُيًُى.
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 ثالٌْ ثًٌَُوا و كِابُكٍ ُٓو بنوتُٓوَ طؤكِاْهاكيًُ دُػت يُهُك ثٌتطريٍ
َتًإ يُثلؤهُّ ضانهلؿٕ و ضانوامّ و ثانوامّ بهاتُوَ.
ٖاوال
بععُ ثععلي و ٌَععىوكَتُوَ نععاك بععؤ هععرتاتًقيًُتًَهِ كِووٕ و ؿيععاكو ٓاًععهلا
بهات.
بؤ نؤٍ ُٓو ثلؤهعُيُ يعًَُْىإ وَكطعلتٔ و كَِتهلؿْعُوَؿا ،ثًَىيوعتُ بُكضعاو كِووٕ
بًَت يُوَّ:
َو بهلٍَ َُٖىو نات بُ ًًَىَيًُنٌ ًٓذابٌ طؤكِاْهاكّ قبىٍَ
ْ اتىاْلٍَ وا يُ ػُي
بهُٕ.
َو بُ ًًَىَيًُنٌ هلوًيت طؤكِاْهاكّ قبىٍَ ؿَنُٕ و ُْٖـيَهًٍ
ُْٖ ـٍَ ػُي
َـَطُكِيَُٓوَ .
ؿفايُتِ ؿَنُٕ و يًٌَ ُٖي
َهاُْ مياتل ٓاَاؿَٕ يُطٍَُ طؤكِاْهاكيًُنإ كِابًَٔ نُ بُكِاهيت يُطٍَُ
ُٓ و ػُي
ثلِؤهُنُؿا بتىيَُٓوَ و ثُيىَهت و طليَـكاوبٔ.
 طؤكِاْهاكّ ناكيطُك ثًَىيويت بُ هُكنلؿٍَ ناكيطُك ُٖيُ و ناكٍ بُنؤٍََُ
َو بؤ ُٓوَّ طؤكِاْهاكيًُنُ هُكنُوتىوبًَت .
طلْطُ بؤ ثٌتطريٍ ػُي
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فةهطةفة طؤزِاْ

َُٔؿات ،نُ طؤكِاِْ ُْثواوَ و
فُيوُفُّ ٖريانًًتى 34يُ بٓنًُٓيُنُوَ هُكُٖي
ًٌَُُٖيٌ و بُكؿَواَُ.
*ياهاٍ طؤكِإ ثىػتُ و طُوُٖكٍ َُٖىو ًتًَهُ.
*َُٖىو ًتًَو ؿَطؤِكٍَ تًُْا ياهاٍ طؤكِإ ػؤٍ ُْبٌَ.
* َُٖىو ًتًَو يُ طؤكِاِْ بُكؿَواّ ؿايُ.35
َُهعىؿ يُعًٌ ؿََيًَتَُٖ :ىو ُٓوَّ ُٖيُ ،يُى ًت ،يُى بىوٕ ،يُى باكوؿؤؾ
َْـايُ و ََُُٓ بُنىكتِ ثًٌَ
َهى كَِوتًَهَُُٖ .ىو ًتًَو ومَيُ و يُباكٍ دىال
ًًُْ ،بُي
ؿََئًَ :تؤ بًُٓكٍ كِووؿاويَهِ ناتًَو هُيلٍ ًتًَو ؿَنُّ ،تَُاًاٍ ًتًَهِ
وَهتاو ْانُيت يُ بؤًايٌ ٓامساْـا ..ضىْهُ َُٖىو ًتًَو يُ ؿؤػِ طؤكِإ و ناٌََ
بىوْـايُُٓ ..وَّ نُ ْاطؤكِيَت ُٓوَيُ َُٖىو ًتًَو ًٌَُُٖ يُباكٍ طؤكِاْـايُ.36
َاكنى ؿََيًَتَُٖ" :ىو ًتًَو قابًٌ بُ طؤكِاُْ ،بُي َلؤظ ْاطؤكِيَت"ُٓ..وَ
ٓاَافَيُنُ يُ نؤْـا َلؤظ هاضُُمَُّْ بُناك ؿًََٖٓآًَ ،وتا بؤَيب ُٓتؤَِ ؿكوهت
ؿَناتُٓ ،وَ َلؤظُنأْ ْاهلَوئَ و بريٍ ًُكِاْطًَنٍ و ًُكِػىاميإ ُٖيُ.







- 34يُؾوضٍ اُفػىؽ يُزويو سىوَ ,يًَُْىوٕ غوكوِْ ٍ475-540جًَـ ظويب شيووَ ,ضةنيوُّ خًَعوًَْهِ خىوجًَسوو و
اىضوغةىنطوث سىوَ.
35شًَُس عُظيع :غُضَتويُى يُفُيػُفُّ نالغًهِ يىْوٕ ,ض  ,1وجدوُّْ ظوْهيٍ غًًَُوِْ126-125ٍ ,1979,
َُ- 36غدىز يُعًٌ :نوتًَو تي زَريضةيًَت ذًٗوًْـ زَريضةيَت– وَضرًَطةوَُِْٖ :وسوز شُغُٕ -ض34ٍ-2014/1
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طؤزِاْ هة زِواُطة قوتاخباُة جياواشةكاُةوة...

فيإ بليتًًُ يُ ًَُالًًَُْنِ بُكؿَواُّٖ ،ك ُٓو ًَُالًًَُْ بُكؿَواًَإ بُ دىاِْ فيإ
َـَؿات ،نُ وتتًَُ :الٌَْ،
َّ تًَُٓطُيٌتِٓ َلؤظ بؤ ُٓو ضَُهُ يُوَؿا هُك ُٖي
ؿاوَ ،بُال
واتا :ثٌت ًهاْـٕ ،هُكنىتهلؿٕ ،يُثٌتُوَ ػُدمُك وًَاْـَُٕٖ ،ىو ًت بؤ ػؤيٌ
َو بؤ ػؤٍ َُُٓ ،يُ ناتًَهـا هُكتؤثٌ َلؤظايُتِ ض هجٌ
و ؿيوإ َُٖىو ًتِ ػُي
ََُُْـ ،طُؿا و طنيل و وَميل ،يَُوُكٍ ؿًْا بؤ ُٓو
ثًَوت يا كََِ ثًَوتُٖ ،فاك و ؿَوي
هُكٍ ،هُكضاوَّ َُٖىوإ باونُ ٓاؿَّ و ؿايهُ سُوايُ.
ُٓوَتا ػىاٍ ثُكوَكؿطاك ؿَفُكَىٍَ:
ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ الحجرات١3 :

 ُّٓ ػُيَهًُٓ! بًَطىَإ ًَُُٓ َُٖىو ًَٓىََإ يُ ثًاو و فٌَْ ؿكوهت نلؿووَ نُ ٓاؿَّ
و سُوإ وًَٓ ،ىََإ نلؿووَ بُ ضُْـ ُْتُوَ و ُٖك ُْتُوَيُى بُضُْـ ػًٌََ و ٖؤم نُ
بنُٓوَ هُك يُى بُٓضُ ،بؤ ُٓوَّ يُْاو ػؤتاْا يُنرت بٓاهٔ .بُكِاهتِ بُقُؿك و
سىكَُترتتإ الٍ ػىا ُٓوَتاُْ مؤكتل يُػىا برتهٌَ و ػؤٍ يُ طىْاه بجاكيَنٍَ .ػىا
37
َُٖىو ًتَِ ُٓماٌَْ و يُ َُٖىو ًيتَ ٓاطاؿاك و ًاكَمايُ 

ٌََ :يُنرت بٓاهٔ،
ُّٓ ٓايُتُ بُبٌَ دًاوامّ ثُياًََهُ بؤ نؤٍ َلؤظايُتِ و ثًَُإ ؿَي
يُكِووّ ؿَكووًًُْوَ َلؤظ تىاِْ يُنرت غىيًََٓتُوَ و يُنرت بٓاهًَتُٓ ،وَ يُ فُكُْٖطِ
َُّ ؿَؿكيَتُٖ ،ك ُٓو يُنرت ْاهًُٓيُ واؿَنات
هًاهٌ بُ ط تىطؤ و سًىاك و وتىيَق يُقُي
يُيُنرت تٌَ بطُٕ و نًٌَُناًْإ بُالوَ بًَٓٔ ،بُ تًَطُيٌن نًٌَُ و ًَُالًَْهإ ضاكَهُك
ؿَبًَت.

 - 37خيكغُّ تُفػدٍ ْوََُِ :ك ع سويهطميٌ َسضؽ -ذىظاٌ سًػت و ؾُف -سؤُضرِ غؤًَُّٗ -ؤوجدوُّْ
وملؿطم ,سُغسو220ٍ -2002 -
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َ -اكنوًًُنإ ثًًَإ وايُ طؤكِإ بُطٌتِ يُ هلوًت و فيإ بُٖؤٍ ْانؤنِ
َطَُ ُٓو طؤكِاُْ طىماكًت ؿَبٌَ بُٖؤٍ فانتُكٍ ٓابىوكٍ
ْاوَنِ ؿيَت ،يًَُْى نؤَُي
نؤٍََُ يُ كِيٌَ ْانؤنِ ضًٓايُتِ.
َ -اؿؿيُناِْ فُكَِْوٌ و بًًَُو يُ ُْتُوَطُكيٍ ،ثًًَإ وايُ فيٓطُ(بيئة)
هُكضاوَّ طؤكِاُْ.
ًٖ -طٌ :هُيبًات هُكضاوَّ طؤكِاُْ.
 -بًًَُو يُ ؿَكووْٓاهإُٖ :هت بُْىقوتإ نلؿٕ.
َُ -ؿكَهُّ فلؤيـ :دٓى.
ُْ -تُوَطُكيُنإًَُ :الًٌَْ ُْتُوايتِ.
ََـاُْوَ (التحدي واالستجابة).
 -تىيٓيب:بُكَْطاكبىوُْوَ و وَال
 -فهلٍ ًٓوالّ :ثًٌَ وايُ يُ نؤتايٌ َلؤظ ػؤٍ يُو طؤكِاُْ بُكثلهًاكَ ض بُكَو
هًيب يإ بُكَو ًٓذابٌ ُْى فانتُكٍ ؿَكَنِ و ٓابىوكٍ و دٓى 38و(...إ اهلل ال
َطُّ ُٓو طؤكِاُْ ؿًََُٖٓٓوَ.
يػري َا بكىّ سيت يػري َا باْ وِٗ) بُ بُي
 -مؤك كِاو بؤضىوِْ تل.39
َطاٍ
ًَإ بُهُك نؤَُي
بًَطىَإ هُكتؤثٌ ُٓو بُكْاَُ و هرتاتًق و ٓايـؤيؤفيًاُّْ باي
ٌَ ٖاوبَُ و
َلؤظايُتِ نًٌَاوَ ،هُكَكِاٍ تًَهطري و دًاواميًإُٓ ،وَْـَ ػاي
يًَهنىوًْإ ُٖيُ تاوَنى يُهُك يُى ًََن نؤ بهاتُوَ و ًَُالًَْهإ يُكِيٌَ
ؿاْىهتاُْوَ بُ ٓاقاكيَهِ ؿفواك و ُْكيَِٓ ُْبُٕ ،ثُدمُكَيُى بُ كِووّ يُنـا بهُُْوَ
َُوَ.
و يُنرت ه ل ُْنُُْوَ ،نُ ُٓطُك ًُكِيإ نلؿ بايٌ ٓاًتِ تًَـا بًًَٗ
دىاِْ َلؤظ يُ فلَ ؿَْطٌ و فلَ كَِْ و دًاٖؤم و ُْتُوَ و ٓايني و ٓايٓناناُْ ضؤٕ
يُنرت غىيَُٓٓوَ و بُبٌَ ًٖض بُكنُوتًَٓو بطُُْ ُٖقًكُت و ؿإ بُكِاهتًًُنإ ؿابًَٓٔ
ٌَ يٌَ ُْنُٕ.
و ْهؤي

- 38اًػالّ اُّ فونةُضوُّْ وَك ُْْووَ ,سُكوّ ُٖض يُنُيوٕ سُ اُْسوظَّ خيٍ ,قػُّ يُغُض ُٖيُ.
َ - 39ػدىز ع سوخلويلَُ :وغىعُّ ذىزّ سي َُو و ظوضووَنوِْ غُضزَّ150-149ٍ ,
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يُّ كِؤفطاكَ ض داٍ بىوِْ ٓايـؤيؤفياٍ تاى و ٓايـؤيؤفياٍ سنبٌ ،هٌَ ٓايـؤيؤفياٍ
ٌَ بُهُك طلؤٍ َلؤظايُتِ نًٌَاوَُٓ ،واًٍْ ٓايـؤيؤفياٍ
مٍ و مَبُالغ باي
(هُكَايُؿاكٍ  -هؤهًايًوتِ – ًٓوالّ)َ.
ُٖك يُى يَُاُْ بُ ُٓدًَٓـا و بُكْاَُيُنُوَ َلؤظايُتِ ٓاكِاهتُ ؿَنات..مؤك داك يُ
ػلاخ ػىيَٓـُْوٍَ يُنـّ و ْاًرييٓهلؿٌْ ُٓويرت بُمَاِْ مبلًٖ ،نًإ يُنرت قبىٍَ
ْانُُٕٓ ،وََ واؿَنات داكيَهِ ؿيهُ بؤ ُٓو ٓايُتُ ثريؤمَ بطُكِيًَُٓوَ نُ باي يُ
يُنرت ْاهني ؿَنات و يُ يُنرت ُْْاهني ؿا ْاتىاْني كِاو بريوبؤضىوِْ يُنرت
وَكبطلئ ،يُ ناتًَهـا ػىاٍ ثُكوَكؿطاك نُ ػىاٍ َُٖىو َلؤظايُتًًُ ،فُكَامنإ
ٌََ :مؤكنلؿٕ يُ ؿئ (ًٖض كِيَطُ و كِيَباميَو) ًًُْ ،وَى
ثٌَ ؿَنات و ثًَُإ ؿَي
ؿَفُكَىٍَ:
ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﮊالبقرة256 :

 بًُٖض دؤكيَو مؤكنلؿٕ ًُْ يُ وَكطلتِٓ بريوباوَكٍِ ًٓوالَـا( ؿيٓـاكيٌ بُ مؤك
ْابًَت و ؿئ بُ مؤك ْاؿكيَت بُهُك نُهـا) ،ضىْهُ بُ كِاهتِ كِيَبامّ ضاى و
ؿكوهت ،كِووٕ و ٓاًهلا بىوَ و دًابؤتُوَ يُ طىَلِايٌ و هُكنًٌُ ،دا ُٓوَّ
باوَكٍِ ُْبًَت بُ –طاغٕت ( -نُ بليتًُ يُ َُٖىو كِيَطُ و كِيَبام و ًَٖن و بُكْاَُ و
الؿإ و بتًَو) و باوَكٍِ ؿاَُمكاو بًًََٗٓت بُ ػىا .دا بًَطىَإ ُٓو نُهُ ؿَهتِ
طلتىوَ بُ بًَُٖنتلئ ٖؤناكٍ كِمطاكيًُوًَ ،ىئَ ؿاَُمكاوتلئ بريوباوَكِ نُوتىوَ
نُ ًٖض ثوإ و ُٖيَىًَاُْوَيُنِ بؤ ٌْ يُ و ًٌَُُٖ ثتُو و ؿاَُمكاوَ ،ػىاٍ
40
طُوكََ بًوُك و ماْايُ
يُّ هؤْطُوَ ؿَكؿَنُوٍَ ُٖك ػُت و ػاٍَ و بري و باوَكِ و كِيَباميَو ؿيًَٓهُ بؤ ػؤٍ،
ْانلٍَ مؤك يُو َلؤظُ بهُّ يُناتًَهـا ( طا ٌَ ،و ، ،نًَو ،ػىكَا ،يا بت و
هُكنلؿَيًُى وٖ...تـ) ؿَثُكهيتَ .يًَلَ ؿَنلٍَ بُ ؿيـ و تًَلِواْني و

 - 40تُفػطٍ اوغوٕ-ذىظاٌ زووَّ41ٍ -
- 42 -

___________________________________________________ شاخةوان عةىل مامؤكى

كِووْهلؿُْوَيًُنِ يؤفيهًاُْ كِوو بُكِوويإ ببًُوَو بُو بريو باوَكَِّ يُالتُ
َُيُ ..بؤيُ ُٖك قُْاعُتُ بُك
قُْاعُتًإ ثٌَ بًَين نُ ُٓوَّ ُٓدماَِ ؿَؿَٕ ُٖي
ٌَ قلِنلؿٕ و يُْاوبلؿٕ.
بًُُكِ و ٓاًىوب ؿَطلٍَ و ًَُالًَْهإ ْاناتُ ػاي
ٌَ و
َطُّ ُٓقً
َىيَوتُ يُهُك ُٓو ٓايـؤيؤفيا و هًوتَُاُْ بُ طىيَلَّ بُي
ناتًَو ُٖي
َبقاكؿًْـا هُكثٌهبنيُٓ :طُك تؤ
َطلتٔ و ُٖي
ٌَ ؿَنُئ  ،ؿَبٌَ يُ ًىئَ ُٖي
ُْقً
ٓايـؤيؤفياٍ هُكَايُؿاكٍ بُ ػًَل و ػؤًٌ و بُػتُوَكٍ بؤ َُٖىوإ ؿَبًُِٓٓ ،وا
َٔ هُكثٌهِ يُوَّ ٓايـؤيؤفياٍ ًٓوالَِ بُػًَل و ػؤًٌ و بُػتُوَكٍ بؤ
هُكتؤثٌ بًُُكيُت بنامن و يُنًَهِ تل هؤهًايوت.
ؿَبٌَ بناْني ؿميىنلاهٌ ٓايـؤيؤفيا ًًُْ ،ثًًٌَٓاكيَهُ بؤ ثًَهُوَ فياِْ ٓاًتًاُّْ
مياؿ يُبريوكِا و ٓايـؤيؤفيايًُنٌ دًاوام تا يُكِيَطُيًُنِ ٓاًتًاُْؿا ٓايـؤيؤفيا
َبهُٕ
دًاوامَنإ يُفيَل يُى ضُتل و هًوتَُـا نؤ بهاتُوَ ثًَهُوَ بقئَ ،ثًَهُوَ ُٖي
نُ وَنى هًوتُّ و هًُا طٌتًًُنُّ :ضىاكضًَىَيًُنِ سىنُلِاًًُْ ،مياؿ يُ ًَٖن و
بريوباوَكِ و ٓايـؤيؤفيايًُى َا بىوًْإ ُٖيُ نُ يُ فُمايًُنِ ٓاماؿ و نلاوَؿا
َبقاكؿُْوَ و بُثًٌَ ؿَكُٓدماَُنإ سهىَُت ثًَهـيَٓٔ ،واتا:
ؿَضُٓ ًَْى ثلؤهُّ ُٖي
يًَُُالًٌَْ ًَْىإ ًَٖنَ هًاهًُناْـا بُثًٌَ ؿَْطُنإ نىكهًُناِْ ثُكيَُإ ؿابَُ
.
ؿَنلٍَ و يُكِيٌَ ُٓو نىكهًاُْوَ سهىَُت ثًَو ؿيَت.
َّ ْانلٍَ باي يُ ُٖهتِ ػىوكَِوًتِ ُْنُئ نُ يُْاػٌ ٓاؿًََناؿا ُٖهتًَهِ
" بُال
ٌَ ثًَىَ ؿًََْت بؤ
مطُانًًُ ،ػىاٍ طُوكَ ػوتىويُتًًُ ْاػٌ َلؤظُوَ ،ثاي
41
ػؤًُويوتِ ًَٖٓـيَو هً اتِ ًٓٓوإ و كِم يٌَ بىوُْوَّ ُْٖـيَهِ ؿيهُ"
َطايُ ،هًوتًََُهُ فُيوُفُ و بريؿؤمَنإ،
ٓايـيؤيؤفيا كَِْطـاُْوَّ كِيايًنَِ نؤَُي
بريوباوَكِو َافُنإ ،كَِوًت و دىاًُْنإ يُػؤ ؿَطلٍَ و وابُهتُّ ثُيىَْـيًُنِ
َطايُ .ؿوو دؤكَ ٓايـيؤيؤدًُإ ُٖيُ:
ؿيايًَهتًهِ ًَْىإ هُكػإ و فيَلػاِْ نؤَُي
ٓايـيؤيؤدٌ ماْوتِ و ْاماْوتِ ،دا بؤٍ ُٖيُ ُٓو كَِْطـاُْوَ كَِْطـاُْوَيًُنِ
41

 -اُسىيئُعال اُملُوزوزّ:يوغوٍ شيوٕ يُ اًػالَسو ,اوَوزَنطزِْ :عُيٌ خسض سُضزَنيظّ – خويس وَيٌ

عُيٌ,ض ,1وجدوُّْ احلوادث ,سُغسو23ٍ ,1987 ,
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بُكِاهتِ بًَت يإ كَِْطـاُْوَّ بُ ؿكؤُٓ .42وَ تًَلِوآًِْ بريَُْـاُْ ،نُضٌ يُتُنـا
َطُ بؤ َُُٓ ُْٖـٍَ
ٓايـؤيؤفيايًُنٌ ؿيهَُإ ُٖيُ ُٓويٍ ٓايـؤيؤفياٍ ًٓوالَُ .بُي
يُ ماْايإ ثًًَإ وايُ هُكَايُؿاكٍ و هؤهًايًوتِ ُٓوَْـَّ يُ كِابىوِْ ًٓوالَِ
ؿَتلهًَٔ ،هُكَكِاٍ دًاوامٍ و ْانؤنِ ًَْىاًْإُٓ ،وَْـَ تلهًإ يُيُى ًًُْ ،بؤيُ
ٌَ يًَهنىو و ٖاوبًًُإ بٓربِ و قلِنلؿٕ و كِووبُكِووبىوُْوَّ ُٓو تُوفّ و
ػاي
تُياكاُْيُ نُ بُْاوّ ًٓوالَُوَ يًَلَو يُوٍَ ناكٍ باْطُوام و ًٓوالغ و هًاهُت
ؿَنُٕ ،ضىْهُ ؿَتلهٔ ُٓطُك ُٓو ٓايـؤيؤفيايًُ بنُهجٌَ و ًىيَين ػؤٍ بطلٍَ،
ُٓوا دٌَ بُ ُٖك ؿوو ٓايـؤيؤفٍ (هؤهًايًوتِ و هُكَايُؿاكٍ) يُم ؿَنات و
بُػتُوَكٍ كِاهتُقًُٓ بؤ نؤٍ َلؤظايُتِ ؿيًََٓتُٖ ،ك ََُُٓ وايهلؿووَ ُّٓ ؿوو
َُْ
ٓايـؤيؤفيُ ؿف بُ يُنُ ،يُ يُى بُكَ نؤ ببُٓوَ و ؿف بُ ًٓوالّ بىَهن و قني يُ ؿال
هُيلٍ ًٓوالّ بهُٕ.
ًََتً :ىعًُت يُ ًٓوالّ باًرتَ ضىْهُ ًىعًُت
 كِؤفْاَُْىوهًَهِ كِؤفٓاوايٌ ؿَي
َّ دطُ يُ
يُ ُُٓال برييَهِ كِؤفٓاوايًُ ،بؤيُ ؿَتىاْلٍَ ثُيىَْـّ يُطٍَُ ببُهرتٍَ بُال
ٓاهٔ و ٓاطل ًٖض ٖؤيُنِ تل ًًُْ بؤ ثُيىَْـيهلؿٕ يُطٍَُ ًٓوالَـا.
َتٓاهٌ فُكَِْوٌ (نًُىٕ) ؿََيًَت :بلِواّ وايُ ثًَىيوتُ ثًَٓذًًُنِ
 كِؤفُٖال
َُاْإ قلِ بهُئ و ُٓواِْ تليٍ يُطٍَُ سىنِ ًٌٌٓ قىكهًإ ثٌَ بهُئ و
َىهً
43
نُعبَُ تًَو بـَئ و الًُّ َىسُممُؿيٍ يُ َؤمَػاُّْ (يؤظُك) ؿابًَٓني
 - 42اُّ وتوُْ اُو نوتُيُ ًَٖؿةو غُضَويُزوضٍ و غيغًويًػت وَى زوو اويسنييشيو يُ ًَُالًًًَُْنِ تىْؤس
و تًصزوٕ و ,اويسنييشيويً ُى سُْووّ اويؤسنييشٍ اًػؤالَِ سؤي شؤىنُطةوِْ زًْؤو يؤُو َُيسوْؤُ سؤُزّ ْؤونطٍَ,
سُووتويُنِ زيهُ اًػالّ ًَٖؿةو ُْسيتُ اُو ًَٖعَ نوضيطُضَّ ًَُالًٌَْ اُو زوو اويسنييشيويُ سهوث.
 - 43سُزضيَصويٌ  50غوٍَ ضوغًو ًًَ20يٕ نُغٌ سُنىشزووَ و تُْٗو غةويب وَى يُغُضشًََطَنوٕ زَضنُوتىوَ
ًًَ11يٕ َىغًوُوِْ نىؾةىوَ .زَرًَطةُْوَ ضةنشيَهًوٕ اُو نىضغًُّ يُغُضٍ زوزًَْؿت ,غُيطٍ غُضًََعَنُّ
نطز ,غ ًًٌ ذطُضَنُّ زيوض ًًُْ ,سوْطِ سُضجطغٌ ُٖوويوططٍ زَنوث و جًٌَ زَ ويٌَ :غ ًًُنُّ زيوض
ًًُْ...اُويـ زَضةووث و اُوَْسَ ُْسطز نوتٌَ غةويب غُضٍ سي خىوض ًََعَنُّ ؾيضة نطزَوَ غُيطٍ نطز
غ ًًُنُّ يُسٔ ًََعَنُ نُوتىوَْ ,وضزيُ زووٍ سُجطغٌ ُٖوويوططٍ و جًٌَ وث :خيتوٕ َؿُوَف َُنُٕ,
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" ناتًَو هُكؤنِ َُٓليهِ(ْهوؤٕ) هُكؿاِْ ػًَىَتطاٍ ثُْابُكَ ُٓفػاًًُْناِْ
َّ
نلؿ ،ضىوَ الٍ ثريًَََلؿيَهِ ُٓفػاِْ و بؤ تُوقُنلؿٕ ؿَهتِ بؤ ؿكيَقنلؿ ،بُال
ثريًَََلؿَنُ ؿَهتِ ػؤٍ كِانًٌَايُوَو طىتِ( :تؤ ٖاوبَُ ثُكهتِ و ثًوٌ بؤيُ
َضىو ٖاتُ ثًٍَ ،بُ (ْهوؤٕ)ّ
َوت يٌَ ْانُّ) يُواليٌُوَ ثريًَََلؿيَهِ بُهاال
هال
َُهتًٓتإ بُ دىويُنُ ؿا؟!) ُٖك نُ ْهوؤٕ طُكِايُوَ َُٓليها،
طىت( :بؤضٌ فُي
نؤْطلَيُنِ كِؤفْاَُْىوهٌ بُهت و كِؤفْاَُْىوهإ يًًَإ ثلهٌ :ضاكَهُكيَهتإ
بؤ فالُْ نًٌَُ ؿاْاوَ؟!طىتِٓ :اهآُُْ ..ؿّ فالُْ نًٌَُ؟! طىتِٓ :اهاُْ ..ثاَ
ضُْـ ثلهًاكٍَ ،كِؤفْاَُْىوهًَو يًٌَ ثلهٌ ُّٓ :باًُ طلفتِ ُٖكَ طُوكَتإ
ضًًُ؟! ْهوؤٕ طىتًِٓ :والَُ .ثًًَإ طىت ُّٓ :ضاكَهُك ضًًُ؟! طىتِ :ضاكَهُك
َتُنَُإ ،بُ كِؤًٓبريٍ ًَُُٓ بُدمًإ
َُاُْنإ بًًَُٗٓٓ وال
َُّ َىهً
ُٓوَيُ بنني كِؤي
َتِ ػؤيإ ..ثاًإ طىتِ :ثًَىيوتُ كِوهًا و
بهُئ و ثاًإ بًاْطُكِيًَُٓٓوَ وال
44
َُٓؿات"
َُٓليها يُنبطلٕ بؤ ُٓوَّ سىنًَُهِ ًٓوالَِ يُ ُٓفػاْوتإ هُكُٖي
" ؿواٍ ُٓوَّ (كِيطإ) ؿَبًَتُ هُكؤنِ َُٓليها ،يُطٍَُ (طؤكباتٌؤظ) ؿوا هُكؤنِ
يُنًَتِ هؤظًُت نؤؿَبًَتُوَ..طؤكباتٌؤظ ُْػٌُيُنِ ؿَكًَٖٓا ،بُ(كِيَطإ)ّ
َُاْإ بىو،
َتِ َىهً
ًٌْاْـاو ثًٌَ طىت :ناتِ ػؤٍ مؤكبُّ ُٓوكوثا يُفيَل ؿَهُال
َُاْإ ؿووداك يُؿَكطاٍ ُٓوكوثايإ ؿاوَ و ٓافلَتاًٍْ كِفاوُْتُ ًَْى
ُٖكوَٖا َىهً
َُاْإ بُكَ بُكَ ػؤيإ ؿَدىوَيًَٓٔ ،تؤمّ
ًُقاَُنإ .ثاًإ طىتُِٓ :وا َىهً
َوُٓوَ ،ػؤ ُٓطُك ؿَهتًإ
ٌَ يُػؤيإ ؿاؿَوًًََٓٔ و ؿَياُْوٍَ ؿووباكَ ُٖي
تَُبُي
نلؿ بُ كِؤيٌن ُٓوا نُي ْاتىاٌَْ يُبُكؿًََإ بىَهيتَ و ُٓوَّ يُ ؿفايُتِ ًَْىإ
غ ًًُنُّ زنظيًُوَ ,غ ًًُنُ يُشيَط ًََعَنُ نُوت ىو ,خي اوظوضٍ نُغةوٕ ُْزووَ سُضجطغٌ ُٖوويوطُضٍ
سُزَّ ظَضزَخُُْيُنُوَ وَى سُُٖوويوٌ زنظيُٓوَنُ ؾوزَوٕ سىوسًَت ,وتِ :قىضسوٕ غٌ نُمسوٕ زَغةطد
نطزووَ سًػةًوٕ اًدطوفًوٕ نطزووَ

غ ًًُنُيوٕ سطزووَ و زَ نُغُنُّ تطيوٕ ًَٖؿةو يُ شيَط

يًَهييوًُٓوَزوٕ.
 ًٌ ْ - 44ع سويطمحٔ وحملًًـ :جًالِْ ًَُْٖؿ و يُْووسطزِْ اًػالّ و سٓربنطزِْ َىغًوُوْوٕ يُ ؤُضخِ
ْىٍَ زو –وَضرًَطةوِْ :خُسوث قالح ويسئ وسطوًِٖ6ٍ-
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كِوهًا و َُٓليها هىوؿ و قامادمِ ثٌَ ؿَطات ًٓوالَُُٖ ،ك بؤيُ ثًَىيوتُ
َني بؤ ُٓوَّ ثًَهُوَ ؿفايُتِ ؿوفَِٓ ُٖكؿووالَإ بهُئ..
طلفتُناِْ ًَْىامنإ ًًَُْٖ
45
دا كِيطإ نٌََُ ؿاَا و ثاًإ بُ ثًالُْنُ كِامّ بىو"
َتٌ ُٖكَهٌ ًَٖٓا و يُنًَتِ
ُٖك ؿواٍ َُُٓ بُ َاوَيًُنِ نُّ بًؤنِ كِؤفُٖال
َىًَايُوَ 46نُ ُٓو ُٓمَُ فهليًُّ ٓايـؤيؤفياٍ ضُخ
هؤظًُتِ داكإ يُبُك يُى ُٖي
تىوًٌ ٖات و يُ ْؤفَْـا بريٍ ؿميىنلاهٌ مَم بؤوَ ،بَُُيٍ يُهُكنُوتِٓ ُٓو
ضَُهُؿا َُٖـيى يُو كِؤفطاكَوَ بؤ دىاْهلؿِْ كِووٍ ػؤيإ ،بىو بُ ؿكوًِ و
ٍَ سنب و نُهايُتًًُنإ بُػىؿٍ سنبٌ ٓايًِٓ و ؿيهتاتؤكَناًٌُْوَ.
َطلٍ ٓاال
ُٖي
َتِ
واتا ؿميىنلاهٌ بىوَ َاهو و ؿََاَهًَو بؤ ؿاثؤًًِٓ كِوػواك و ؿَهُال
ػؤثُكهت و نؤُْثُكهتًًإ ،بُدؤكٍَ ؿؤكِإ يُاليإ طليًًَُنِ ؿفواكٍ ؿَكووِْ
َو ؿَنُٕ دا بًُُكِو يىويُّ
نىًٓـَيُ ًٌَُُٖ ناك بؤ ؿاطرينلؿِْ ٓرياؿَّ ػُي
ت ُْطُناًْإ بٌَ يإ بُ هاػتُناكٍ و فلِوفًٌََ بًَت يإ بُُٖكًٍَُِ ْاْربِئ و نلِيِٓ
ؿَْ و ًُٓتًامات  ،نُ يُ ُٖقًكُتـا يُ هًوتَُِ ؿميىنلاهِ كِاهتُقًُٓؿا
ٌَ ُٓدماَِ
َهِ ًٖض سنب و نُي و اليًَُْو ًًُْ ،نٌَ بـؤِكٍَ ؿَبٌَ قبىي
َت َىي
ؿَهُال
ٌََ و بُؿواٍ ٖؤناكَناِْ ُٓو ًهوتُّ
ؿؤكِاُْنُّ بهات و ًىيَُٓنُّ دٌَ بًًَ
بطُكِيَت بؤ ُٓوَّ يُ قؤْاغٌ ؿاٖاتىوؿا بتىاٌَْ ُٖهتًَتُ هُكثٌَ و داكيَهِ تل
هُكنُوتٔ و بلؿُْوَ بؤ ػؤٍ َوؤطُك بهات.







َُٖ - 45وٕ غُض ووٍَ جًَؿىو7ٍ ,
 - 46ريضسوتضيف زَ ويًَتٖ :ومت غًػةَُِ ُد ؤوى سهؤُّ ,زَغؤةِ زويؤُ سُضةَنؤُ و ويػؤةِ جؤونِ سهَُؤُوَ,
وَيٌَ نُ سُضةَنُّ ُٖ ويربةٍَُٖ ,ىوٍ سُزَغةُُوَ ضةظيٌ و ُٖيوىَضٍ.
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جؤزةكاُى طؤزِاْ ضني؟! ض كاتيَم طؤزِاْ بةزثا دةكسيَت؟!

ُٓطُك مباُْوٍَ ُٖك ثاهاويَو بؤ بُكثابىوِْ طؤكِإ بًًَُٗٓٓوَ ،ؿَبٌَ ثاهاوَنإ
ٌَ و ًََقوويٌ و فُيوُ و واقًعٌ و هلوًيت
ٌَ و ُْقً
كَِط و كِيٌُيًُنِ ُٓقً
بًَُٖنيإ ُٖبًَتَ ..اكنوًًُنإ و قىتاغاُْناِْ تا بُ ًٓوالًًَُناًٍْ ػؤ بُ
ػؤيٌ كِاؿَطات ؿابًُبىوًَْهِ هُكاْوُكيإ يُكِووّ فُيوُفُ و هلوًتُوَ بؤ ُٓو
ضَُهُ ُٖيُٓ ،اػؤ :طؤكِإ يُهُكػؤ و ًَٖىاَ (ثًُ بُ ثًُ) بًَت ياػىؿ بُ تىْـ و
تًقٍ؟
ؿوو دؤكَ طؤكِامنإ ُٖيُ:
يةكةَ :طؤكِاِْ ؿاػلاو.
دووةَ :طؤكِاِْ نلاوَ.
هىوكِاُْوَّ ًُو و كِؤف ُٓو طؤكِاُْ بُكؿَواَُيُ يُٖاتِٓ تاكيهِ ؿا ْلػٌ طُوكَيٌ
ًٍَ ُٓو طؤكِاُْ
ػؤك و كِؤًٓايًُإ بؤ ؿَكؿَنُويَتُٖ ..كوَٖا وَكمَناٌْ هاي
بُكؿَواَُيُ يُبنكبىوِْ ٖاوئ ْلػٌ طُكَاَإ بؤ ؿَكؿَنُوٍَ و يُ َُْاِْ مهتإ
بُٖاٍ هُكَا و هؤٍَ و دىاٌْ هلوًتُإ ًٌْإ ؿَؿات بؤ ُٓو ؿَّ و هاتاُّْ بُفل
و باكإ و نليَىٍَ تًَـا ؿَباكٍَ ُٖ ،كوَنى ضؤٕ وَكمّ بُٖاك نَُ و ُٖوايًُنِ
فًَٓهٌ ُٓوتؤَإ ثٌَ ؿَبُػٌٌَ تا بُ ًٌٓتًا و ًُوم و مَوقُوَ سُم بُ ؿَكضىوٕ و
طُكِإ و هىوكِإ بؤ ؿَكَوَ بهُئ ،نُضٌ بَُُٖإ ًًَىَ يُؿياك َُْاِْ ثاينؿا يُ
ؿميُُْ ُٓفوىْاويًُناِْ طُآلكِيَنإ بٌَ بَُ ؿَبنيَُٓ .اُْ ٌَهًَهٔ يُ ػُكواكٍ
طؤكِاِْ ؿاػلاو.
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َبُتُ فلاوإ بىوِْ طُكؿوٕ و سُم و ويوتِ َلؤظ بؤ ًَٓوتا ٖاوِكٍَ و بؤ ؿًَََهِ
ُٖي
َىطؤكٍِ بامكطاِْ و ثًٌَهُوتُٓناِْ
ؿٍ ؿوفَٔ ..ؿاطريناكٍ بُْاوّ ًٓوتًعُاك و ٓاي
َؤفياٍ هُكؿَّ وٖ...تـَُٓ ،اُْيٍ طؤكِاِْ نلاوَٕ.
تُنُٓي
ثٌىوؿإ و َاْـووبىوِْ َلؤظًٍ طؤكِاًَْهُ ُٓطُك ُٖك ُْػُوتايُ ضٌ بُهُك
ًََتَ :لؤظ ثًَىيوتُ
ؿَٖات؟ ُٖك وَنى ضؤٕ ؿياكؿَّ يُؿايو بىوٕ و َلؿٕ ثًَُإ ؿَي
بُوكؿٍ هُيلٍ ػؤٍ بهات تاوَنى بناًَْت ض طؤكِاًَْهِ بُهُكؿا ٖاتىوَ؟ ضؤٕ يُ
ُْبىوُْوَ ٖاتؤتُ بىوٕ يُناتًَها ثًٍَ ضاوَُٖيًَٓإ و يُؿايو بىوٌْ ؿا نُي يُهُك
ُّٓ مَويُؿا َُِٓ ُْؿيىَ و ُْيٓاهًىَ و ُْيناًْىَ ْاوّ ضًًُ و ض نُهًَهُ و
يُثاًُكِؤفؿا ضٌ يٌَ ؿَكؿَضٌَ و ؿَبًَتُ ضٌ؟ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ اإلنسان١ :
ناتًَهِ ؿووك و ؿكيَق بىو بُهُك ٓاؿًََناؿ تًَجُكِيىَ ،بُبٌَ ُٓوَّ بىوٕ و فياِْ بىو
بًَت .ؿواتل ػىؿا يُ ُْبىوُْوَ ًَٖٓاويُتًُ بىوٕ و فياِْ ثٌَ بُػًٌىَ )ٌٖ(..نُ بؤ
ثلهًاك بُناكؿًََٖٓليَت ،يًَلَؿا َُبُهت يًٌَ ثلهًاكنلؿٕ ًًُْ .بُيَهى َُبُهت ُٓو
بىوٕ و تًَجُكِ بىوُْيُ َُُٓ ..وَنى ُٓوَ وايُ بُنُهًَو بًًًََتٓ :ايا ؿَماًْت فالُْ
نُي ضُْـَ هُػٌ يُ؟! تؤ يًَلَؿا َُبُهتت ثلهًاكنلؿٕ ًًُْ .بُيَهى َُبُهتت
ُٓوَيُ تؤ بُوَ ؿَماًْت و ؿَتُويَت بُنُهُنُّ بُكاَبُكيٌت كِابطُيٌُْ تا ُٓويٍ
47
بناًَْت نُ ُٓو فالُْ نُهُ مؤك هُػٌ يُ ...منىوُّْ بُكم ُٖك بؤ ػىايُ
ُٓطُك يُ ويَوتطُّ تًَلِوآًًَْهٌ فيلبًَقاُْوَ بلِوآًُْ ُْٖـٍَ يُ ؿياكؿَ
هلوًتًًُناِْ طُكؿووٕ ،بؤَإ ؿَكؿَنُوٍَ ثلؤهُّ طؤكِإ يُى كِيتِ و ٓاوام يُػؤ
ْاطلٍَ نُ تُْٗا ًَٖىاَ و يُهُكػؤبٔ يا َُٖىويإ تىْـ و تًق و تىوكَُِٓ ..طُك
طلِنإ و طُكؿَيىوٍ و الفاو منىوُّْ طؤكِاُْ تىْـ و تًقَناْنبُٓ ،وَتا يُ ثؤيًٓهاكٍ
و تًَجُكِاْـِْ ًَٖىاًٌ كِؤف يُؿواٍ كِؤف بؤ ُٖفتُ و يُ نؤنلؿُْوَّ ؿواْنَ َاْ بؤ ثلِ
بىوٕ و ؿابًُبىوِْ وَكمَنإ بؤ ضىاك وَكم و تُواونلؿِْ هاٍَ منىوُْيًُنِ دىاِْ

 - 47ظام ويسئ ع سوحلًُس :تُفػدٍ رىيوؿُٕ ,ب ,3ض ,2وجدوُّْ وشػوٕ2007,ظ1553ٍ ,
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طؤكِامنإ بؤ ثًُ بُ ثًُ و يُهُكػؤيٌ ًٌْإ ؿَؿات..نآ ُٖيُ يًَُُُٓ ُٖهتِ بُو
طؤكِاُْ هُبل و يُهُكػؤيُ ُْنلؿبًَت نُ كِؤفٍَ يُ كِؤفإ ػىؿٍ ػؤٍ هاوا و بنىوى
بىوَ ،تُْاُْت هاْاتلئ ًتُناِْ ؿَوكوبُكٍ ُْْاهًىَ و ًَٖـٍ ًَٖـٍ طُوكَ بىوَ و
ًٍَ
َبىوٕ ًٌَ ْاوَ و ؿواَُْني
بىوَتُ ُٖكمَناك ،ثاًإ بُكَو ػؤْاهني و ناًَ
يُبُكؿٌََ ؿا ٓاطاؿاك ؿَنليَتُوَ بؤ طُكِاُْوَّ كِابلؿووّ ػؤٍ نُ يُّ فياُْؿا
ُٖكضًًُى بهات و ثُْا بباتُ بُك ُٖك ًيتَ ،بٌَ َ ايُ و تانُ كِيَطُ يُبُكؿٌََ ؿا
َٔاوايٌ
ثريبىوٕ و نؤتايٌ بىوًًُْتِ بُوَّ هُكَدماّ ؿَبٌَ بُبٌَ ويوتِ ػؤٍ َاي
يُّ فياُْ ناتًًُ بهات و نُهًَهِ تل بًَتُ دًٌَ.
" دؤكز بلْاكؿًؤ ؿَيٌََٓ :اهىوؿَيٌ كِاهتُقًُٓ ُٓوَيُ َلؤظ ناك بؤ ٓاَاْر و

َُهتًَهِ َُمٕ بهاتُْ ،ى نُهًَهِ ُْمإ و ػىؿثُكهتيبَ و طًُيٌ ٓعععععععععععععععععععععععععُوَ
بهات نُ ؿَوكوبُكو دًٗإ ػؤًٌ بعععععععععععععؤ ْآًَٖٔ ،واتُ ػؤًٌ ػؤت ؿكوهتِ
48
ؿَنُّ"
ُٓطُك بجلهني :كِيَطاناِْ بُكؿَّ طؤكِإ ضني؟ ض ناتًَو طؤكِإ ُٓدماّ ؿَؿكٍَ؟ يُنوُك
بريَإ بؤ ُٓوَ ؿَكِوات نُ بىاكَناِْ بُكؿَّ طؤكِاْهاكٍ و ُٓواُّْ طؤكِاْهاكّ بُكيَىَ
ؿَبُٕ ثًَىيوتُ:
يُطٍَُ واقًعـا بطىدمًَٔ .
َطا يا تاى يُناتٌ تُْطقَؿا ثًَىيويت
ٓاكِاهتُيًُنِ بًَُٖنيإ ُٖبًَت ناتًَو نؤَُي
ثٌَ ؿَبًَت.
َطا بُكَِماَُْـيًُوَ
ػؤيإ يُ تانلَِويٌ و ؿيهتاتؤكٍ بُؿووك بطلٕ ناتًَو نؤَُي
طؤكِاْهاكيًُنُيإ قُبىٍَ نلؿ.
نات ْلػٌ ػؤٍ ُٖيُُٖ ،ك ًتًَو يُناتِ ػؤٍ ُٓدماّ ُْؿكا ،ناكؿاُْوَّ ػلاثٌ
يًَـَنُويَتُوَ.
َـإ و
طؤكِاْهاكٍ ثًَىيوتِ بُ مًََُٓهامّ ُٖيُ ..منىوُْيًُنِ دىاٌْ هُكُٖي
ًٌْاْـاِْ طؤكِاْهاكٍ ُٓوَيُ بُثًٌَ ػىاهت و ثًَـاويوتًًُناِْ ُٓو قؤْاغُ بًَت،

 48ظوْو عُيٌ ذلَُُز :زيوضيهطزِْ اوَوْز ,ض ,1وخيوُّْ رىٍَُٖ ,ويًَط21ٍ ,2008,
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َُوَ ٓاكَقًإ ؿَْؤًٌ،
ُٓوَتا ُٓواُّْ هُكَتا بىوُْ ًٓوالّْ ،ىيَقيإ ؿَنلؿ و يُ ثاي
ٌََ :ؿَّ ًَٓىَ بىوُْتُ ًٓوالّ ُٓطُك ْىيَقتإ نلؿ،
ًٓوالّ يُنوُك ُْٖات ثًًَإ بً
ْابآ ٓاكَم غؤُْوَ ،بؤيُ يُ ُْٖطاوّ يُنُّ ٓايُت ٖاتُ ػىاكَوَ ثًًَإ وتلا :يُ
ْىيَق ْنيو َُبُٓوَ يُناتًَهـا ًَٓىَ َُهت و هُكػؤًٔ ..وكؿَ وكؿَ واٍ يًَٗات
ًُٓإ يُْاػًإ دًَطري بىوًٓ ،ـّ ٓاكَقؼىاكؿُْوَيإ يُهُك سُكاّ نلا.
طؤكِإ ؿَبٌَ َؤّ ٓاها تاكيهِ كِووْاى بهاتُوَ ،وَى ٖاتىوََُٖ :ىو تاكيهايِ ؿوًْا
ْاتىاْآ كِوْانِ َؤًََو بهىفيًََٓتُوَ .نُواتُ:
بؤ بُكثانلؿِْ طؤكِإ ،هٌَ ناتٌ هُكَنًُإ ُٖيُ:
 -1ناتُنُّ بؤ طؤكِإ طىدماو ًًُْ.
 -2ناتُنُّ تًَجُكِيىَ و ُٖك طؤكِاًَْو بُكثا بهليَت ،دًٌَ ًٖض ْاطليَتُوَ.
 -3ناتُنُّ طىدماوَ.
ٌَ يُنُّ (ناتُنُّ بؤ طؤكِإ طىدماو ًًُْ) َُُٓ ُٓو ناتُيُ ًٖض
هُباكَت بُ ػاي
يُطؤِكٍَ ًًُْ و طؤكِاْهاكٍ ُٓدماّ ؿَؿكآُٓ ،وََ بُمَقٌ يُو نُي و طلوخ و
َلِاميهلؿِْ نُهاًَْو
اليُْاُْ كَِْ ؿَؿاتُوَ نُ يُثًَٓاو ُْٖـٍَ بُكفَوَْـّ بؤ ؿي
ٖاْاٍ بؤ ؿَبُٕ و ؿَهت بُ طؤكِيِٓ بُكثلي و ؿَهتُ و تاقًَُهٌ ؿياك و بُكضاوّ
ًَْى ؿَمطايًُنٌ سنبٌ يا هُكبامّ يا سهىَِ و ثلِنلؿُْوَ و ؿاْاِْ نُهاًَْو بآ
ُٓوَّ ثًٌَؼاًَْهِ ناكطًَلِيًإ ُٖبٌَ و بؤ ُٓو ثؤهتُ ًًاوبٔ ُّٓ ،49دؤكَ طؤكِاُْ

 - 49يُنًَةِ يىغػالفًوٍ ؾىعًُث يُ غُضَتوّ ُْوَزَنوِْ غُزَّ سًػؤت نؤُ ذيظيَؤف سطنظتًةؤى غؤُضننِ
سىو ,وَى يُنًَةِ غؤيظًُث تىوؾؤٌ ُٖيوىَؾؤوُْوَ ٖؤوث و ؤُْس زَويوؤُتًَهِ غؤُضسُخيٍ يؤ ٌَ زضوغؤت سؤىو
اُووًْـ سيغُٓو ُٖضغو و نطووتًو و ذُسُيىيئُغىَز سىوٖ ..ينوضيَو سي ُٖيوىَؾوُْوَّ اُوَسىو زَظروٍ
غٌ اوٍ اُّ اَُطيهِ نوضٍ يُغُض نطزُٖ ,غةو سُ ؤوْسِْ نُغؤوِْ زَغيةنيؿؤةىوّ غؤًدىض يؤُ ذىَطؤُ
غؤؤُضَنًُنوِْ اؤؤُو وكوتؤؤُ زيؤؤىوِْ غؤؤُضننويُتِ نؤؤُ ضةنيوًؤؤوٕ ٖؤؤُسىو يؤؤُ زوَُظضوْؤؤسِْ نُغؤؤوِْ ُْؾؤؤًوو سؤؤي
ؾىيَِٓ ؾًوو.
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طؤَِ َُْطٌ ٓاهايٌ ُٓو ًىيَُٓ ؿًًَُقًَينَُٓ ،وََ ؿَبًَتُ هُكَتايُى بؤ
َو.
َـاِْ طًُيٌ و طاماْـٍَ ػُي
َـاِْ ْاكَِمايٌ و هُكُٖي
هُكُٖي
ٌَ ؿووَّ (ناتُنُّ تًَجُكِيىَ و ُٖك طؤكِاًَْو بُكثا بهليَت ،دًٌَ ًٖض
هُباكَت بُ ػاي
ْاطليَتُوَ) ُٓو طؤكِاُْ ؿَم وَنى ؿَكمّ ًَٖىنُكَوَ (َوهٔ) وايُ بًًَُىَيًُنِ ناتِ
ٌَ تىوكَِيٌ و ًٍَٓ و فإ و ٓاماكَناٌْ دَُاوَك نُّ ؿَناتُوَ بُآلّ ًٖض
نُف و نؤي
يُ باكوؿؤػُ طٌتًًُنُ ْاطؤكِآ ،فُكَىو تاَِ فيإ يُضًـايُ تؤ بؤ ػؤت بقيًَت و
كِؤسٌ ًًًَُتًَو بلِميَِٓ؟ منىوُّْ ميٓـوو ُٓوإُْ نُ ؿووضاكٍ ُْػؤًٌ ؿكيَقػايُٕ
َٔاوايٌ ؿَنُْٕ ،اضاكٕ بُ ُْػؤًًًُنُيإ كِامينب ،يُ
ٖاتىوٕ و تا ُٓو كِؤفَّ َاي
َّ ؿَمأْ ُٓو ؿَكَاْاُْ يُ ُْػؤًًًُنُيإ ضاى
ناتًَهـا ؿاو و ؿَكَإ بُناكؿيَٓٔ ،بُال
ْاناتُوَُٓ ،وَْـَ ُٖيُ وَنى ثاكيَنيٌ تا َاوَيُى ثُنًإ ْاػات و ْاياْهُويَينَ ،ػؤ
َُيُ
ُٓطُك باوَكٍِ وابٌَ ؿَتىاًَْت بُبٌَ ثاكيَنيٌ ؿكيَقَ بُ كَِوتِ ػؤٍ بـاتُٓ ،وَ ُٖي
و يَُاوَيُنِ مؤك نُّ و ؿياكيهلاوؿا ؿَيهىفآ ،بؤيُ يُثًى بىوِْ ُْػؤًًًُ
َٔاوايًٌٖ ،ض ُٓيتُكْاتًعًَو بؤ
نىًٓـَناِْ وَنى ؿكّ و فيَلثُدمُؿا ،دطُ يُ َاي
َاُْوَ يُهُك نىكهٌ سىنِ و فيإ ًًُْ.
باباٍ ُْػؤَُٓ ،واُّْ بُؿَهت فاِْ ؿؿاًْاُْوَ ؿَْاَيًَٓٔ و بؤ ؿؿاًَْهٌ تُواو كِميى
ؿَضُٓ الٍ ؿنتؤك تا ؿؿاُْنُيإ بؤ ثلِ بهاتُوَ ،وَآلَِ ؿنتؤك ُٖك ُٓوَيُُٖ :كضًًُى
يُطٍَُ ُٓو ؿؿاُْ بهليَت بآ هىوؿَ ضىْهُ ناتُنُّ بُهُكضىوَ و ضاكَهُك بؤ ُٓو
ًََينَ تُْٗا ؿَكنلؿٌْ ؿؿاُْنُيُتٌ..هُكنلؿَيُى ثًٌَ وابٌَ
فاُّْ بُؿَهتًُوَ ؿَْاي
َو ناتًَو كِقٌ دَُاوَك
َِ و هتُّ و ضُوهاْـُْوَ و نىًت و بلٍِ ػُي
يُؿواٍ موي
يُُٓهتىوكٍ ؿَتُقًَتُوَ و ؿَتىاَِْ بُُٓدماَـاٌْ ُْٖـٍَ ضانوامّ هُكَتايٌ بًًََوُ
و ضُمخاػُّ ُٓو كِم و تىوكَِيًُ نح ؿَناتُوَُٖ ،ك طؤكِاْهاكيُى ُٓدماّ بـاتًٖ ،ض
يَُُهُيُنُ ْاطؤِكٍَ ،بؤ داًََو ًري بلَِ ُٖويًََٓهِ نُّ بُهُ تاوَنى ًريَنُ بهاتُ
َـاِْ تىوكَِيٌ مؤك داك يُ قوُيُنُوَ كِووؿَؿات ،تُقًُٓوَّ
َاهت ،هُكُٖي
َِ و مؤكؿاكٍ وَى ُٓوَّ يُ تىْى كِوويـا يُ ػؤهىوتاِْ
دَُاوَكيٍ ؿَكُٖم بُ موي
طُدمًَهُوَ ػؤثًٌاْـٌْ بُيًٌَاوّ دَُاوَكٍ يًَهُوتُوَ و هُكَدماّ ُٓو
َهُ
ؿَهُآلتُيإ طؤكٍِ نُ ْنيهُّ ًْى هُؿَ مياتل يُ نجهلؿُْوَّ ؿَْطٌ ٓاماؿٍ ػُي
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َآ:
َؤهني و هُكنىتهاكٍ بُناك ؿًََٖٓا ،بُفل ضُْـ بً
هعًًُنُؿا َُٖىو ٓاَلاميَهِ ؿاثً
ػؤكِاطلّْ ،اتىيَُُوَ و بُكطُّ َاُْوَ ؿَطلّْ ،اتىاَِْ بُكطُّ طُكَِ ػؤكيَهِ بُتني
و تاو بطليَت  ،كِووٍ كِاهتُقًُّٓ ُٓواُْيٍ ؿكَْ و موو ؿَكؿَنُوٍَ نُ
ًََٔ :ؿميىنلاختىام،
ْاًرييٓرتئ َُتلهٌ و طُوكَتلئ ػُتُك ُٓوَيُ بُػؤيإ ؿَي
نُضٌ يُثُْاٍ ُٓو ؿكو ُوَ ثًاؿٍَ تانلَِوّ و ؿيهتاتؤكٍ ؿَنُٕ.
ٌَ هًًَُّ (ناتُنُّ طىدماوَ) ُٓوَيإ ؿواٍ تًَطُيٌن بؤ مآًِْ
هُباكَت بُ ػاي
نًٌَُنإًٌَٖ ،تا نات يُبُك ؿَهتُ تا بُػؤؿا بنًَتُوَ و ؿَهت غاتُ هُك ماَِ نُّ
و نىكِيًُنإ و ُٓدماَـاِْ طؤكِاْهاكٍ و دُػت نلؿُْوَ يُهُك بايُػِ طؤكِاْهاكٍ
يُ هًوتٌَُ سىنُلِاِْ و ُٓو ؿاػىامياُّْ ُٖهت و عُقٌَ بُيُنُوَيإ طلٍَ ؿَؿات
نُ ويَلِاٍ ْاوَكِؤنًَهِ هًاهٌ يُتُنـا ْاوَكِؤنًَهِ فًنيهِ و ُٓػالقٌ و
نؤَُآلَُآليُتِ وٖ..تـ ُٖيُ.
ُٖكطًن هُكنلؿَّ ؿيًَل و ضاثىوى و ضاالى يُوَ ْاتلهٌَ ُٓطُك بُكثلهًَهِ بًِٓ
َُ بُؿَك يُ ساهىبًُت و ػنَايُتِ ناك بؤ طؤكِيِٓ ؿَنات ََُُٓ يُؿيـطا
طُْـَي
طٌتًًُنُوَ بُُْٖطاويَهِ باَ ؿاؿَْـكٍَ يُ ؿاْاِْ نُهًَو نُ يُو نُهُ
ًًاوتلبًَتُٓ ،فوىوي مؤك نُكَت يُ نؤبىوُْوَ يُثًَٓاو نؤبىوُْوَ طُيٌَ طؤكِاْهاكّ
ٌَ يإ ُٖك بابُتًَهِ ًًُْاو
ُٓدماّ ؿكاوَ ،نُضٌ ؿَبًٓني نُهًَو يُهُك طُْـَي
ًَُٓوَّ يَُُٖبُك ؿَنلٍَ ،يُبلّ هناؿإ تا ببًَتُ ثُْـ و ٓاَؤفطاكٍ ،نُضٌ
يًَهؤي
بُكِيَنو سىكَُتُوَ ثًُ و ثايٍُ بُكمتل ؿَنُُْوَو يُ ًىيًََٓهِ ضُوك و ضانرتٍ
ًََو ًًُْ َُٖيًَٓاٌْ طلاْيبَ و ُْيناْني وُْيبًٓني و ُْيبًوتني..
ؿاؿًََُْٔٓ ،وََ َُتُي
َىًَاُْوَ و ؿاتُثني و ُٖآلوهاًَْهِ
ٓاناًٍَ ُٓو ؿَمطايُ بُداكٍَ ؿووضاكٍ ُٖي
َُمِْ هًاهٌ ػُتُكْاى ؿيَت نُ باي ُْنلٍَ ..نُّ كَِوايُ  15-10هُك بنٕ و
َُكِت ُٖبًَت و ُٖك ُٓوٍَ بًًٓت و ْاهًت طؤضاًَْهِ بـَيُ ؿَهتُٓ ،ودا ثًٌَ
َبربَِو
بًًٌََ :فُكَىو بلِؤ ببُ بُ ًىاِْ ُٓو َُِك و بنْآُْ ..اػل بؤ تاقُ داكٍَ هُك ُٖي
َهِ ًىاًَْيت ؿٍَ يإ ْا؟ كَِوايٌ يُوَؿا
ُٓو بنٕ و َُكِاُْ ببًُٓ ،بناُْ ُٓو نُهُ بُ نُي
ًًُْ ُٓوَّ ٖاتُ ثًٌَُوَ بُبٌَ ًاكَمايٌ طؤضاًَْهِ بـَيتُ ؿَهت و ثًٌَ بًًٌََُٓ :وَ
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طؤضإ وُٓوََ َُيـإ ،ضىْهُ يُنًَو يُ بَُٓاناِْ طؤكِإ دًَطؤكِنًًَُ يُؿاْاِْ
ًتًَو يُ ًىيًََٓو بًُتًَو نُ يُو باًرتبًَت.
ٓععُو سنباْععُّ ث عًٍَ ْانععُوٕ ُٓواْععُٕ ٖععُوٍَ ْععاؿَٕ ٓععُو بامْععُّ ؿَيهًٌَععٔ ،ي ًَععٌ بًَٓععُ
ٌَ طؤكِإ ػؤياِْ يٌَ ؿَؿات و ؿَياٌْعهًَينَ ..بعُك يعُوَّ
ؿَكَوَ ،تا ُٓو ناتُّ ًُثؤي
َعآ:
نُهٌ بُكاَبُك ضاوَكِواِْ طؤكِاْيبَ هُكَتا طؤكِإ يُػؤتُوَ بعُكثا بهعُ ،نعىكؿ ؿَي
ٌَ ػؤت تُقُت كِاطلَ و نُي بُؿم ؿَكًََُُٖٓ ،ك وايٌُ بؤ َُٖىو اليُٕ و ؿَهتُ و
َاي
تععاقِ و طععلوخ و سهىَععُتًَو ث عًٍَ ٓععُوَّ نععاك يععُ نععاك بععرتامآ ؿَب عٌَ بععُثًَِ ويوععت و
ػىاهععتِ ًًًَععُت كَِفتععاك بهععُٕ و َافععُناًْإ فُكاٖععُّ بًَععٓٔٓ ،ععُطًٓا يععُ تُقًٓععُوَّ
َنٓلآ.
َيِٓ يُ بُكؿََـا ُٖي
تىوكَِيـا بُك بُو ًاآلوَ ْاطريآ ُٓطُك بُكبُهتِ ثؤال
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بةغي دووةَ
طؤزِاْ و ًوٌالُيَي ئايدؤهؤذياكاْ.....
 ئايدؤهؤذياي ضؤضياهيطتى.
ئايدؤهؤذياي ضةزًايةدازي.
ئايدؤهؤذياي ئيطالًى.
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طؤزِاْ و ًوٌالُيَي ئايدؤهؤذياكاْ

ئايدؤهؤذياي ضؤضياهيطتى و
ضةزًايةدازي ..............جياواشيةكاُي ُيَواُياْ

ٖعععًض طؤكِاًَْعععو بعععُبٌَ فإ يعععُؿايو ْابًَعععت وَنعععى ضعععؤٕ ٖعععَُىو يعععُؿايو بىوًَْعععو فاًَْهعععٌ
ٌَ ()1789
طععععُوكَّ طُكَنععععُ ..بععععُالٍ ًََقووْىهععععإ ًؤكًِععععٌ فُكَِْوععععٌ نععععُ هععععاي
َيعععُتٌ ًََعععقووٍ طعععُوكَّ
ؿَهعععتًجًَهلؿ ،بعععُ هعععُكؿََِ طؤكِاْهعععاكٍ هًاهعععًٌ و نؤَُال
فُكَِْوععا و ٓععُوكوثا ؿاؿَْععـكٍَ و ؿكو ععُناِْ تععا ًَٓوععتايٍ بُكؿَواَععُ و نؤتايًععإ
َهععـاكٍ كَِٖععا و ًُٓتًععاماتِ ضععًِٓ
ْععُٖاتىوَ نععُ كِيَطُػؤًععهُك بععىو بععؤ ًٌَُْٖععتِٓ َىي
َتِ ٓععايًِٓ ناهععؤيًو و ٖاتُٓنايععُّ بٓععَُاناِْ ضُهععجاْـِْ
ُٓكِهععتؤنلاتِ و ؿَهععُال
َتٌ بىوٕ.
ؿميىنلاهٌ و َا طٍُ و ٖاوال
ُٓطعععععُك ًؤكًِعععععٌ فُكَِْوعععععٌ وَكضعععععُكػإ بًَعععععت بعععععؤ بعععععُكؿَواَِ ًعععععؤكَِٓ ،عععععُوا
يععًُ( 1917/10/25ؤكًِععٌ بُيٌععُفًًُنإ) 50بععُ كِابُكايععُتِ (يًععٓني) بععؤ كِمطععاكبىوٕ يععُ
َـاِْ ًؤكًِ عًَهِ نليَهععاكٍ
َتِ قُيوععُكٍ كِوهععًاً ،ؤكًِععٌ ٓؤنتؤبععُك هععُكُٖي
ؿَهععُال
هؤهًايًوتِ و وَكضعُكػاًَْهِ ًََعقوويٌ بعىو ،بَُاوَيعُنِ نعىكت ٓعُو ٓايـؤيؤفيًعُ
َُٖىو اليُنِ دًٗاِْ طلتُوَ وَى هعُكنُوتىوتلئ كِاثعُكِيِٓ دعَُاوَكٍ ضعُنـاكيٌ
َ - 50وضنؼ زَيوًَت :ضةوجُضةئ ٖىُْضَْ ,وسًَت يوضيٌ جٌَ سهطٍَ.
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َهِ هععتُّ ؿيععـَ)
(سنبععٌ بُيٌععُ و ًععىكاناِْ نليَهععاك و دىتًععاك و هععُكبامإ و ػععُي
َععععُتِ بععععؤكفوامٍ
َت و ؿَوي
تىاًْععععإ يععععَُاوَّ ؿَ كِؤفؿا بُنععععَُرتئ قىكبععععاِْ ،ؿَهععععُال
َتًَهِ نؤَؤًْوععتِ و نليَهععاكيٌ ؿامبععُمكيَٓٔ ..51ناكيطُكيًععُناِْ
ب علِوػًَٓٔ و ؿَهععُال
َتاِْ دًٗعإ
فهلٍ ضُثٌ كِاؿيهاٍ بًًَُىَيُنِ ػًَلا و ضاوَكِوإ ُْنلاو يُتُواوّ وال
َو بععععععؤوَ ،كِؤف بععععععُكِؤف ميععععععاتل كَِط و كِيٌععععععٍُ ؿاؿَنىتععععععا ،وَى الهععععععايهلؿُْوَ
بعععع عال
كِيَهؼلاوطعععُيًَهِ مؤكٍ هًاهعععٌ ُٓطعععُك بعععؤ كَِوادعععـاًٍْ بىوبًَعععتْ ،عععاوّ ضعععُثًإ
.
يُػؤيإ ْا
تلؤتوهِ باوَكٍِ وابىو ًؤكًٌِ ٓؤنتؤبعُك ًؤكًِعًَهِ هًاهعٌ بعىو ..بُيٌعُفًًُنإ
ٌَ بهععُٕ نععُ يُتُنععـا ثالًَْهعِ ٓععابىوكٍ َُكنععُميًإ ٖععُبىو..
َهععُنإ ػؤَععاي
تىاًْععإ َىي
َّ
َُاًْا ٖاتععُ ثًٌَعُوَ بععُال
وَيعلِاٍ ٓععُوَّ ضععُْـ ٖععُوَيًَهِ يععُو دععؤكَ يععُ بىيطاكيععا و ٓععُي
بعععُٖؤٍ الوامّ كِيَهؼوعععتُٓنإ و ْعععُبىوِْ كِابعععُكيَهِ يًَىًَعععاوَّ بُععععُمّ و ٓعععرياؿَّ
ًؤكًِطًَلٍِ و ُْبىوِْ بُكْاَُ و هرتاتًق و تانتًهًَهِ ؿياك و كِؤًُٖٔ ،ك موو نح و
هُكنىت نلا.
َتِ هًاهععععًًُ ْععععُى طععععؤكِاِْ بٓنععععًُّٓ
ٓععععُكنِ ًؤكًِععععٌ هًاهععععٌ طععععؤكِيِٓ ؿَهععععُال
َيععُتِ و
َيععُتِ .يًَععلَؿا ثلهععًاكيَو ػععؤٍ قععىت ؿَناتععُوَ :بؤضععٌ ًؤكًِععُ نؤَُال
نؤَُال
ََـا ؿََيًَني-:
َـَؿَٕ؟ يُوَال
هًاهًًُنإ هُكُٖي
َت
َو يعُ ؿَهعُال
يُنُّ :ناتًَو بؤًايًُنِ نؤْهليتِ يًَُْىإ ضعاوَكِواًًُْناٌْ ػعُي
و ُٓو ًتاُّْ كِؤفاُْ ؿَياْبًينَ ؿكوهت ؿَبًَتُٓ ،وا تىوكَِيٌ و ػًُعِ و كِم و نًٓعُ
َو مياؿ ؿَنات ،هُكَدماّ بُ ًؤكًٌِ هًاهعٌ ؿاؿََلنًَتعُوَ و ُْٖعـٍَ
و بًَناكيٌ ػُي
َيععُتِ ؿَطعؤِكٍَ وَى ًؤكًِععٌ طعُالِْ ًَٓععلإ يعُ كِوػععاِْ
دعاكيٍ بععؤ ًؤكًِعًَهِ نؤَُال
سىنُِ ثاؿًايًُوَ بؤ سىنًَُهِ ًٓوالَِ.
51

 -زَغةهُوتُنوِْ اُو زَغُكوتُ ,ضةورُيوْسِْ ذُْطِ ذًٗوِْ يُنُّ و سُضقُضوضسىوِْ اوظوزّ غًوغٌ و

يُنػوِْ ًَْىوٕ شٕ و جًوو و زَغت سُغُضزورطتِٓ ظَوٍ و ظوضٍ زَضَسُط و غُضَويُزوض و نًُْػُ و
نَُهطزُْوَّ ذًوووظيٌ ًٓويُتِ و سًَهوضٍ و ُٖشوضيٌ سىو.
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ؿووَّ :مؤك دععععععاك ْايُنوععععععاِْ و ْاؿاؿثععععععُكوَكيٌ ؿَبًَتععععععُ ٖؤنععععععاكّ هععععععُكَنِ
َيُتٌ ،بؤ منىوُْ ُٓو كِاثُكِيُٓ دَُاوَكيًعُّ يعُ تعىْى و
َـاِْ ًؤكًٌِ نؤَُال
هُكُٖي
ًَولِ كِوويـا ،ؿواتل بُكطًَهٌ هًاهٌ بُبُك نلا.
بريٍ هؤهًايًوتِ ؿواٍ ُٓو وتُيُّ (يًٓني) ٖات نُ ؿََيًَت:
ُٓطُك ًَُُٓ بُ نَُايُتٌ مبًًَُٓٓوَ ؿَبٌَ بٓهُّ دَُاوَكٍ ػؤَإ بُٖؤًًاكيًُوَ
بًٓاؿ بًَٓني ..ؿَبًَت ناكنلؿمنإ يُ كَِػُٓطلتٓـا بُكؿَواَيبَ تا دَُاوَك يُ
ٌَ كِاهتُقًُّٓ ػؤَإ بُؿَهت
َُتاْـٕ كِمطاكٍ ؿَبًَت ،بُّ دؤكَ ؿَتىاْني ًًَٖ
َؼُي
ُٖي
بًَٗٓني و َُٖىو ضُوهاوَنإ كِوو يُ ًَُُٓ ؿَنُٕ ضىْهُ كِيَطايًُنِ تليإ ًًُْ.
َىيَوت و كِووٍ كِاهتُقًٍُٓ فهلٍ هؤهًايًوتِ
بؤ ًٌْاْـإ و ؿَكػوتِٓ ُٖي
يَُُكِ هًوتَُِ هُكَايُؿاكٍ( ،ناكٍَ َاكنى) 52ؿََيًَت" :هُكَايُؿاكٍ َُٖىو
َ ،وَى ٓائ و ٖىُْك و دىاًًُْناٌْ َلؤظت يًَـَؿمٍَ و
ًتًَهت بؤ ؿَنات بُ ناال
يُثريؤميٌ ؿاياْـََاَيًَتَ..لؤظ يُبُكؿَّ هًوتَُِ هُكَايُؿاكٍ وَى هُكباميَهِ
نؤيًُيُ ،بُكَو كِؤبؤت بىوِْ ؿَبات".
هؤهًايًنّ يُ وًُّ (هؤضىوي)ٍ التًين وَكطرياوَ بَُاْاٍ (ُٖظاٍَ – ٖاوِكٍَ)
ؿٍَ..ناكٍَ َاكنى بُ يُنًَو يُ ؿاكِيَقَكاِْ فهلٍ هؤهًايًنَِ ؿاؿَْـكيَت ناتٌَ
ُٖهتِ بُ ُْطىدماِْ نليَهاك و ػاوَٕ ناكػاُْنإ نلؿو َُُّٓ بُنًٌَُّ ؿوو ضني
َـاِْ بريٍ هؤهًايًنّ بؤ باكوؿؤػِ ؿفواكٍ
ًََني هُكُٖي
ماِْ .بؤيُ ؿَتىاْني بً
َطاٍ ثًٌُهامّ ؿَطُكِيَتُوَ نُ يُاليُٕ ػاوَٕ ثًٌُوَك
نليَهاكإ يُهُكؿََِ نؤَُي
 - 52نؤؤوضٍ َؤؤوضنؼ1883-1818يُتَُؤؤُِْ سًػؤؤت و يؤؤُى غؤؤويوٌ زنةؤؤيضوٍ يؤؤُ فُيػؤؤُفُ ًَٖٓؤؤووَ و جوؾؤؤوٕ يُرؤؤٍَُ
اؤؤؤُْطًوؼ فُيػؤؤؤُفُّ زيويؤؤؤُنةًو و َوتطيؤؤؤويًعَِ ًََؤؤؤصوويوٕ ًَٖٓووَتؤؤؤُ اؤؤؤوضووَ .ظوْػؤؤؤةِ زيويؤؤؤُنةًو و
َوتطيويًعَِ زيويًَهةًو اُو قىتوخبوْؤُ ظوْػؤةًًُيُ يؤُ غؤُض سٓضؤًُّٓ رؤيضةوٕ و خيْىيَهطزْؤُوَ ,سٓؤَُوٍ
ظوْػةِ خيٍ زوضةؾةىوَ ,جًٌَ وويُ َُٖىو ؾت يُ اويوىريضةٍ سُضزَووَسويُ و ًٖض ؾةًَو يُ فيضةَِ غُضَتويٌ
خيٍ ْوًًَََٓةُوَ و زَسٌَ َُٖىو ؾةُنوٕ قيْوغٌ تُوووسىوٕ و تُنوَىيٌ تٌَ سحُضة َيةَ و ٖؤُض ؾؤةًَو وَغؤةو
اُوَ سىوًْؿٌ زَوَغةًَت.
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و ناكػاُْناُْوَ(هُكَايُؿاكإ) بُهُػتِ هتًَُإ يٌَ ؿَنلا ،بُدؤكٍَ ُٓوإ كِؤف
ََُُْـتل و ُٓواٌْ ؿيهُ ُٖفاك و ؿاَاوتل ؿَبىوٕ يُناتًَهـا نليَهاكإ
بُكِؤف ؿَوي
ػىامياكٍ َا هًاهٌ و بًٌُ ػؤيإ يُ هُكَايُّ ؿاٖات ُٖبىو.
بُالٍ ناكٍَ َاكنى طُك ُٓو باكوؿؤػُ بُو ًًَىَيُ يُ دُوك و هتُّ و ضُوهاُْوَ
َطا ؿَبٌَ ضًِٓ نليَهاكإ كِابجُكِٕ و يُكِيَطُّ
َىطؤكٍِ نؤَُي
بُكؿَواّ بًَت ٓاناّ بؤ ٓاي
َت بطلُْ ؿَهت نُ ثًٌَ وايُ نليَهاكإ يُ قؤْاغٌ طىاهتُٓوَّ
تىْـوتًقيُوَ ؿَهُال
َطا يُ كِيٌَ ؿيهتاتؤكٍ (ثلِؤيًتاكيا)53وَ بُكِيَىَ ؿَبُٕ و ٓاَادمِ ُٓو
َتـا نؤَُي
ؿَهُال
َطايًُنِ يُنوإُٖ .كضُْـَ بُ طىيَلَّ كَِػُٓطلإ
ًؤكًُِ ؿَبًَتُ ثًَهًَٗٓاِْ نؤَُي
ٌ
ََ
يُ بريٍ هؤهًايًنّ ُّٓ ،بؤضىوُّْ َاكنى يُ َُٖىو ناتـا وَى ُٓوَّ ُٓو ؿَي
دٌَ بُدٌَ ْابًَت.
َطُ يُكِووّ بابُتًًُوَ ثابُْـٕ بُو
َاكنى واٍ ؿَبًًَٓت " :طؤكِاُْناِْ نؤَُي
َطُؿا كِوو ؿَؿَٕ نُ سُمتني ،واتُ ُٖك ؿَبًَت كِوو
طؤكِاْهاكيًاُّْ يُفيَلػاِْ نؤَُي
بـَٕ ..طؤكِاُْ هًاهًًُناًٍْ وابُهتُٕ بُو ُٖيىَُكدُ بابُتًاُْوَ ،واتُ ًؤكَِ
ناتًَو كِوو ؿَؿات نُ ُٖيىَُكدِ بابُتِ يُباك بًَت نُ فيَلػإ طؤكِا ،هُكػاًٍْ
54
ؿَطؤكِيَت"
" بؤكفوامٍ ًُٓجليايًنّ ًٖض بُتُْ طؤكِيِٓ ؿًْاوَ ًًُْ ضىْهُ ػؤٍ ػاوَٕ
َّ ثلِؤيًتاكيا و
َتُ و ؿَيُوٍَ تا ُٖتايُ كِفيَُِ هُكَايُؿاكٍ بُكقُكاك بًَت .بُال
ؿَهُال
كَِدمهًٌَاِْ تل بُ ثًَنُواٍُْ بؤكفوا طُوكَتلئ قامادمًإ يُوَؿايُ ؿًْاّ نؤٕ
َطُيُنِ هؤهًايًوت ثًَهبًَٓٔ نُ دًاوامٍ ضًٓايُتِ تًا ُْبًَتُّٓ .
بطؤكِٕ و نؤَُي
ٓاَادمًًُإ بُتُواوّ يُطٍَُ بُكَو ثًٌَنىوِْ نؤٍََُ و قاْىوُْناِْ ًََقووؿا
 - 53جطةنيًةوضيو :سَُوْوٍ ًًَٓو زيَت نُ خووَِْ ًٖض ؾةًَو ْب و تُْٗو اُوَ ُْسًَت نُ سًَُٖع و تىوْوٍ
خييوٕ سصيَىّ شيوًْوٕ زوسب زَنُٕ ذطُ يُوَف ًٖض زَغةهُوتًَهِ تطٍ َوزيًوٕ ًًُْ .اُّ ظوضووَيُ نوتِ
خيٍ ظيوتط يُوكوتُ غيؾًويًػةُنوٕ سُنوض زَٖوث سُتوي ُتِ يُ يُنًَةِ غيظًُتِ ذوضوٕ .ؾُع وٕ عُيٌ
ؾُع وُْٕٖ :سٍَ ظوًْوضٍ غًوغٌ و ًََصوويٌ177ٍ ,
 - 54جيغُيسنٕ :ؾيضةف يًَُْىوٕ ؾُضعًُث و َوف زو ,نطزوض و قػُنطزٕ-وتوض2011-
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َُو
ؿَطىدمًَت .تًُْا ثلؤيًتاكيا نُ ضًًَٓهِ ُٖكَ ًؤكًِطًَلِ و ثًٌَهُوتىوّ نؤَُي
كِابُكٍ كَِدمهًٌَإ و مؤك يًَهلاواُْ ،ؿَتىاَِْ ُّٓ ْاَُ ثريؤم و َُمُْ بطُيًَُْتُ دٌَ و
َهِ ُٓوَ
ٌَ ْىيٌَ ًٌٓرتانِ ؿامبُمكيًََٓت .55ؿياكَ فُيوُفُّ نؤٕ بُنُي
نؤَُي
ُْؿَٖات بهليَتُ ضُنِ ًَٖٓاُْؿّ ُّٓ ٓاَادماُْ ،ضىْهُ مؤك ؿووك بىو يُ فياِْ طٍُ
َهِ مَٓايـيايًنممُتهًٍَ و بؤ ُّٓ ٓاَادمُ َُمُّْ ػُباتِ
و بُكفَوَْـّ ػُي
ثلِؤيًتاكيا فُيوُفُيُنِ ًؤكًِطًَلٍِ ْىٍَ ثًَىيوت بىوُْ ََُُٓ ،ى تًُْا بؤ
َهى ُٖكوَٖا بؤ ُٓوَّ ببًَتُ ضُنًَهِ فًهلٍ و بؤ
يًَهـاُْوَّ دًٗإ و بُي ،بُي
طؤكِيِٓ ؿًْا بُ باكيَهِ ًؤكًِطًَلِيـا غليَتُ ناك ُّٓ .ضُنُ تًقو بُناكَّ
ٍ َاتًَليايًنَِ
كَِدمهًٌَإ تًُْا فُيوُفُّ َاكنوًنَُ ،نُ ثًٌَ ؿَوتل َ
56
ؿيايُنتًو"
ٌَ هُكَايُؿاكيـا ُْٖـيَو اليُِْ
" بُ الٍ ًَتافًنيهُناِْ ُّٓ هُكؿََُ :يُ نؤَُي
(باَ) و ُْٖـيَو اليُِْ (ػلاخ) ُٖيُ دا بُ َُبُهتِ كِمطاكنلؿِْ هُكَايُؿاكٍ
يُاليُٕ (ػلاثُنإ) ثًًٌَٓاكٍ ُٓوَ ؿَنُٕ نُ اليُُْ (باًُنإ) ثُكَ ثٌَ بـكئَ و
ٌَ (ثلِ يُ ػًَل و
اليُُْ (ػلاثُنإ) يُْاو بربِئَ ،طىايُ بُّ ناكَ ؿَتىاْليَت نؤَُي
ػؤًًٌ طٌتِ) بًَٗٓليَتُ ؿّ ََُُٓ .يُبرينلؿُْوَّ ُٓو نُهُ ؿَضًَت نُ ؿَيُوٍَ
يُ يًٌُ َلؤظـا تًُْا ؿكوهتبىوِْ ًاُْ ْىيًَُنإ بًًًَََٗتُوَ و كِيَطُّ يُْاوضىوِْ
َُُٖ .كوا ناكيَهِ
َّ وَى ضؤٕ َُُٓ ناكيَهِ َُساي
ًاُْ نؤُْنإ ُْؿكيَت ،بُال
.
ٌَ بىكفواميـا بًَٗٓليَتُ ؿّ ..ؿفَنإ يًَلَؿا يُى يُ
َُسايًٌُ بتىاْليَت يُ نؤَُي

 - 55سُجًٌَ ضةوجيضتًَو :تُْٗو يُسُض خوتطٍ غُقوَ ىوِْ ؾًىعًُث يُ وكوتِ ضةووغسو ًًَ19يٕ نُؽ نىشضو!!..
وَسطةيوضٍ غعوٍ ذيض سُذيض زضو سُغُضًًَ2يٕ نُغسو وَ 4توًًَ 5يٕ نُؽ يُوكوث ُْيف نطوٕ و
زووضخطوُْوَ ........سطةووُْ نةًَيب :جُضوَضزَ يُ اًػالَسو -او :اُمحُز نونُ َُمحىوز  -1985-وجدوُّْ
اُغدُز –ٍ14
 56ظ .جيزنغًةًٓو و يوخىث-ظ .جيزنغًةًٓو و غ ًعرب :فُيػُفُّ َوضنػًعّ ,وَضرًَطةوِْ ذؤُكٍ زَسؤو ,
ض ,3وجدوُّْ نَُوٍ ,سالوونطووَنوِْ زَظروٍ ود و جُخؿٌ ذَُوٍ عدفوُٕٖ ,ويًَط,27-26ٍ ,2007 ,
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َهى يُنًإ طلتىوَ يُْاو يُنـا تًَهنلِفاوٕ و تًَهلِا
تًٌُْتِ يُنُوَ ْني ،بُي
ٌَ بؤكفوام .يُبُك ُٓوٍَ ْاتىاْليَت
نؤََُيًَهًإ ثًَهًَٗٓاوَ نُ ثًٌَ ؿََيًَني نؤنُي
اليًَُْهِ يُْاو بربيَت و اليًَُْهِ تلٍ مبًًََٓتُوَ ،كِابُكاِْ ثاكتِ نليَهاكاِْ
َت (كِمطاك) بهُٕ نُ يُُْٖـيَو اليُِْ
ًَاْـا وال
َتُكا نُ يُهُك سىنِ بىوٕ ُٖوي
ًٓٓطً
َّ بٌَ ُٓدماّ بىوٓ ََُُٓ ،اًهلايُ يُثًَٓاوّ
ػلاخ و ػُوًٌ هُكَايُؿاكٍ بُال
يُْاوبلؿِْ(اليُُْ ػلاثُناِْ) هُكَايُؿاكيـا ؿَبٌَ هُكَايُؿاكٍ ػؤٍ يُْاو بربيَت
57
و يََُُ بُوالوَ ًٖض كِيَطايُنِ تل ًًُْ"
نُواتُ ًَُالًٌَْ ًَْىإ ؿفَنإ يُبُك ُٓوَيُ ثًَهُوَ ٖاوبُْـٕ و يُنًاْطلتىَ و ُٖك
يُو ناتًُـا يُنرتٍ ؿَؿَُْ ؿواوَ و ُْٖـيَهًإ ُْٖـيَهِ تليإ(ُْ ) ؿَنُٕ .يُو
كِواْطُوَ يًَههُوتٔ و بُكنُوتٔ و ًَُالٌَْ ُٖك ؿَبٌَ كِوو بـاتَ ََُُٓ ،اْاٍ ُٓوَيُ
.
يُ ُٖك نىٍَ ؿفَنإ يُنًإ طلتيبًََُ ،الًًٌَْإ يًَُْىاْـا ُٖيُ
بُالٍ هُكَايُؿاكيًُوَ نؤٍ ُٓو ًَُالًًَُْ يُ (ٓاماؿّ طًإ) ضلِ ؿَناتُوَُٓ ،وَتا
َيُتًًُ بؤكفواميًُنإ َاْاٍ ٓاماؿيإ ًًَىاْـووَُٓ ،وإ
فُيًُهىف و ماْا نؤَُال
طٌت َُهُيُنُ ؿيَُٓٓوَ هُك طُيٌتُٓ (ٓاماؿّ طًإ) و ؿََئًَ :نؤيًُ بُ نؤت و
ثًَىَْـنلاوٍ ػؤيُوَ ُٓطُك بناًَْت ُٓو فياٍُْ تًًَـا ؿَفٍَٓ ،اماكٍ طًاٌْ ْاؿات،
ٌَ بؤكفواميـا َُٖىوإ
نُواتُ هُكبُهتُ ..بؤيُ ال ُٓوَ يًَـَؿَٕ طىايُ يُْاو نؤَُي
ٓاماؿٕ .نُي مؤك يُ نليَهاك ْانات ناك بهات و هُكَايُؿاكيٍ ْاضاك ًًُْ ناكٍ
ٌ
بـاتٌَ ،نليَهاك ؿَتىاٌَْ بنًَتُ الٍ هُكَايُؿاكو ػؤيٌٌ هُكثٌهُ ؿَتىاْ َ
ُْضًَتَُُٓ ..و (دًٗاِْ ٓاماؿ)يًٌإ بُهُك ػؤيإ بلِيىَ بُوَّ ثًاؿَّ ٓاماؿٍ
ؿَنُٕ ..يُ ناتًَهـا َلؤظ بؤ ُٓوَّ ٓاماؿ بًَت ثًَىيوتُ يُ ُٖيىَُكدِ فياِْ
ٌَ هُكَايُؿاكيـا نُ يُهُك
َتـاكبًَت دا ٓايا يُ نؤَُي
َيًُتًـا ػؤٍ ؿَهُال
نؤَُال
ضُوهاْـُْوَ و مؤكؿاكٍ ؿاَُمكاوَ َُُّٓ يُتىاْاؿايُ؟

َُٖ - 57وٕ غُض ووَ94-93ٍ ,
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ًََقوو ثًٌاِْ ؿاوَ ٓاماؿّ يُ نؤََُيًَهـا ضُوهاُْوَّ َلؤظ يُاليُٕ َلؤظ و مؤكؿاكٍ
َُو فليىؿاِْ طُيُ.58
ُْتُوَيٌ و ًُٓجليايًوتِ تًَـابًَت ،ػُو و ػُياي
َت ُْطلُْ ؿَهت و نؤََُيًَهِ ْىيٌَ ؿووك يُ
بؤيُ كَِدمهًٌَإ تا ػؤيإ ؿَهُال
َيًُتًإ ؿَهطري
ضُوهًَُٓكإ و مؤكؿاكإ ؿاَُُْمكيَٓٔٓ ،اماؿّ هًاهٌ و نؤَُال
ْابًَتَ .لؤظ ُٖهت بُ ٓاماؿّ ػؤٍ ْانات تاوَنى بٓنًُّٓ َاؿّ ًَٖٓاُْ ؿٍ ٓاَاْر
َهِ
ٌَ هؤًًايًوتُ ُٓو بٓنًُٓيُ بؤ ػُي
و نؤًٌُناِْ ُْيُتُ ؿٍ و تًُْا نؤَُي
ناكطُك ؿابني ؿَناتُٖ ،ك يُبُك ََُُٓ بىو ُْٓطًى باهٌ ُٓوَّ نلؿ نُ هؤًًايًنّ
باميَهُ يُؿًْاٍ ثًَىيوتُوَ بؤ ؿًْاٍ ٓاماؿّ ،تًُْا يُ ُٖيىَُكدِ هؤًًايًوتـا
َيُتِ غاتُ فيَل ضاوؿيَلٍ ػؤيٌ و
َلؤظ ؿَتىاًَْت كِيَبامّ ثُكَهُْـِْ نؤَُال
َوىوكِيًََٓت.
بُٓاماؿّ ضاكَْىوهٌ ػؤٍ ُٖي
َتاِْ
تُدلَبُّ ًََقوويٌ يَُُكِ ؿاَُمكاْـِْ هؤًًايًنّ يُ يُنًَتِ هؤظًُت و وال
تلٍ هؤًًايًوت ُٓو بؤضىوُّْ ُْٓطًى ؿَهُملًًََٓت ،يُفيَل هًَبُكٍ
هؤًًايًنَـا َلؤظ تلهٌ ناك يُؿَهت ضىوٕ و تلهٌ ؿواكِؤفو ضُوهاُْوَ و
َتاِْ هؤًًايًوتِ ٖاتؤتُ ؿّ.
ٓاماكؿاِْ ُْتُوَيٌ ًًُْ َُُٓ ،يُ وال
َوبىوُْوَّ فُيوُفُّ َاكنوًنّ -يًًًٓٓنّ يُ ْاوَْـّ مؤكاْباميًُنِ تىْـ و
بال
هُػتـايُ يُؿفٍ فُيوُفُّ ٖاوضُكػِ بؤكفوامّ.
" فُيوُفُّ َاكنوًنّ ُٓوَ ؿَهُملًًََٓت نُ ؿاكَِاِْ كِفيَُِ نؤٕ و طًُْىّ
59
َيُتِ ْىٍَ يُدًٗاْـا هُك ؿَنُويَت"
ًُٓجليايًنّ ًتًَهِ سُمتًًُو كِفيَُِ نؤَُال
َيُتًـا نلؿَ ثُيلَِوّ
َاكنى و ُْٓطًى َاتًَليايًنًَإ يُتًَطُيٌتِٓ فياِْ نؤَُال
َيًُتًـا وَكطُكِاًَْهِ تُواويإ بُكثا نلؿ.
طٌتِ و بُّ ناكََ يُ ماْوتِ نؤَُال
يًٓني يُباكَّ ْاوَكِؤنِ ُّٓ وَكطُكِاُْ ًؤكًِؼىامَّ َاكنوًنّ يُ بريوكِاٍ
ٌَ و هُكثًًًَُّ
ٌََ ( :ثاَ ُٓو ؿوو ؿي
َيًُتًـا ثًَهِ ًَٖٓاْ ،ىوهًىيُتِ و ؿَي
نؤَُال
َوبىوٕ ،تًٔىكيًُنِ
نُ تا ُٓو ناتُ يُباكٍَ تًَطُيٌتِٓ هًاهُت و ًََقووؿا بال
َُٖ - 58وٕ غُض ووَ136-135ٍ ,
َُٖ - 59وٕ غُض ووَ175 ٍ ,
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ماْوتِ وا ٖاتُ ْاوَوَ دىاْرتئ كِيَهىثًَهِ و ثًَهُوَ طىدمإ و كَِيهُوتِٓ ُٖبىو،
َيًُتًًُوَ ،يُ
ُٓوَّ ثًٌَاْـَؿا ضؤٕ يًًَُىَيًُنِ تايبُتِ كِيَهىثًَهِ نؤَُال
ُٓدماَِ ثًَطُيٌتِٓ ًَٖنَ بُكًََُُٖٗٓكَناْـا ،بًًَُىَيُنِ بُكمتل ثُيـا ؿَبٌَ و،
60
ثُكَ ؿَهًَينَ – بؤ منىوُْ ضؤٕ هُكَايُؿاكٍ يُ ؿَكَبُطًًُوَ ثُيـا ؿَبٌَ"
َُتِ بؤكفوا بَُُٖىو ًًَىَناًًُْوَ ؿيهتاتؤكيًُتِ بؤكفوايُ
بُ بؤضىوِْ يًٓني :ؿَوي
و ٓاَلاميَهُ بؤ هُكنىتهلؿِْ ضًِٓ نليَهاك و هُكدُّ بُ ُيُٓتإ ،تا ًَٓوتاَ و
بؤ يَُُوؿواَ بُُٖك ًًَىاميَو بًَت ًٌَُُٖ ثُْا ؿَبُُْ بُك مَبل و مَْ يُ
ثُيىَْـيًُناِْ بُكِووّ ضًُٓ ُْياكَناِْ.
ُٖك يُّ كِواْطُوَ َاكنى واٍ ؿَبًينََ :افُ ؿميىنلاتًًُنإ و ٓاماؿٍ بُواتا
ماْوتًًُنُّ ؿَهتُبُك ْابٌَ ُٓطُك دَُاوَك ػاوَْـاكيَتِ نٍُ و ثُيٌ بُكًََُٖٗٓإ
يُُٓهتؤ ُْطلٍَُٓ ،و َافاَُْ ناتًَو ؿَهتُبُك ؿَبٔ نُ نُكتِ تايبُت و
ػاوَْـاكيَتِ ًََُْينَ نُ بُؿَوكٍ ػؤٍ تايبُمتُْـٍ ضُوهاْـُْوَّ تانِ نؤٍََُ و
َطاٍ تًاؿا ًاكاوَتُوَ دا يُ فؤكَِ ميَـَبايٌ بًَت يإ باالْوٌ ْلػٌ ناك.
نؤَُي
ُّٓ وتاٍُْ هُكَوَ ٓاَافَيُنِ كِوؤْ ُٓطُك ػاوَْـاكيَتِ نٍُ و ثُيٌ بُكًََُٖٗٓإ
َـَؿات و ْايُنواِْ و
َؿَهتِ هُكُٖي
بُؿَهت ضًًَٓهِ ؿياكيهلاوَوَ بًَت ُٓوا باال
َيُتِ ؿكوهت ؿَبًَتُٓ .وََ ؿووكنُوتُٓوَيُ يُ دٌَ
ضُوهاْـُْوَّ نؤَُال
بُدًَهلؿِْ بَُٓاناِْ ؿميىنلاهٌ و َاف و ٓاماؿيٌ تانُنإ .ضىْهُ يُ ؿَهتىوكٍ
َؤًْاؿا ٓاماؿيًُنإ كِوونًُإَُُْٖ ،ىوإ يُػنَُت ضًِٓ بىكفوا و
َتاِْ نؤي
وال
َؿإ نُ تُواوّ هًاهُتٌ ٓابىوكيٌ و بُكِيَىَبلؿُْنإ يُؿَهت
ضًِٓ باال
ََُُْـَناُْ بُػىؿٍ ثُكيَُاًٌُْوَُٓ ،وَّ بُالياُْوَ طلْ بًَت تُْٗا
ؿَوي
َت و قامادمِ ػؤياُْ ُْى بُكفَوَْـٍ مؤكيُٓ .نؤْطليَوٌ َُٓليها
ثاكاهتِٓ ؿَهُال
بُ منىوُْيُنِ ميٓـووّ ُٓو بؤضىوُْيإ ؿًََُٖٓٓوَ ،ؿََئًََُٖ :ىو ُْٓـاَاِْ
َكُ يُ طىيَهاًْإ ثًَهٗاتىوَ و ُٓهتَُُ
نؤْطليَوٌ َُٓليها يُ هُكَايُؿاك ياػىؿ ُٓي
َُٖ - 60وٕ غُض ووَ 185ٍ ,
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يُ َُٖىو ُٓو ُْٓـاَاُْؿا ُْٓـاًََو بـؤميُوَ نليَهاكبًَت نُ ْنيهُّ ؿوو يُهُك هًٌَ
ؿَْطُنإ ثًَو ؿيَٓٔ و ٓافلَتاًٍْ ِكيَقَيًُنِ نَُِ نؤْطليَى ثًَو ؿيَٓٔ وَى
َطاٍ َُٓليهِ و بؤ هُكبُهتِ تانُنُهٌ و كِاؿَكبلِئ
بًًَُهِ ُٖكَ طُوكَّ نؤَُي
و تُواوّ ٓاماؿيًُناًٍْ ثًًَإ وايُ هًوتَُِ هُكَايُؿاكٍ بلهًهلؿٕ و
ضُوهاْـُْوَّ ًًَؤُْٖا نُهٌ نلؿؤتُ ْاؿاؿثُكوَكٍ ُٓو ياهاياُّْ يُبُكفَوَْـٍ
نؤََُيًَو ،ؿايآْاوَ.
َتاِْ ؿيهُّ عُكَبٌ بُبًُـاكٍ
َتًَو بىو ًَٖنَناِْ ْاتؤ و وال
يًبًا تانُ وال
كِاهتُوػؤٍ َُٓليها بؤ ُٓوَّ بُكفَوَْـٍ نؤَجاًْا مَبُالسُناًْإ ُْنُويَتُ
تًاضىوٕ و َُتلهًًُوَ ،ثٌتًىاِْ كِاثُكِيُٓ دَُاوَكيًُناًْإ نلؿُٓ ،و
َهِ فيَلؿَهتُ و عُواَُّ ْاكِامّ ُْبىو،
ٌَ ػُي
ثٌتًىاًْهلؿُْ يُبُك ػاتلٍ ضاو ناي
ٓاَاْر يُو دُْطُ ناويهاكيًُ بُؿَهتًَٗٓاِْ مياتلٍ ؿَهت بُهُكؿاطلتِٓ ناُْ
َت
َُناِْ ُْتىأْ بنُٓ ؿَكَوَّ وال
ُْوتًُنإ بىو ََُُٓ ،وايهلؿ قُما و َٓـاي
َُتِ الٖاٍ بلِياكٍ طلتٔ و ؿاؿطايهلؿًْإ بؤ ؿَكضىو
ضىْهُ يُاليُٕ ؿاؿطاٍ ًَْى ؿَوي
بىو.
نُواتُ ":ػاهًُتُ ًٌَُُٖيًُناِْ هُكَايُؿاكٍ َُٓإُْ :ثًًَُىّ بُكًََُٖٗٓإ،
ٌَ و بُؿبُػتِ دَُاوَك،
َؤي
ََُُ و قُيلاِْ بُكَو ؿوا ،بًَهاكٍ ؿكيَقػايُٕ ،نً
تُْطىضُي
ثًٌَربِنٌَ و ،دُْطُنإْ .انؤنِ هُكَنِ هُكَايُؿاكٍ ْانؤنًًُ يًَُْىإ ػاهًُتٌ
َهايُتًـا نُ ََُُٓ يُ ػُباتِ
َيُتًٌ ناكو ًًَىَّ هُكَايُؿاكاُّْ َىي
نؤَُال
61
ضًٓايُتًٌ ثلويًتاكياؿا يُ ؿفٍ بؤكفوا كَِْطـَؿاتُوَ"
" بؤ ًٌَُْٖتِٓ تُواوٍ ضًُٓنإ ،هُؿَيًُنِ ًََقوويٌ تُواو ثًَىيوتُ .قؤْاغٌ
يُنَُِ بُدًَطُياْـِْ ُّٓ ُٓكنَُ َاوَّ طىاهتُٓوَ يُ هُكَايُؿاكيًُوَ بُ
هؤهًايًنّ ؿَطىيَنكيَتُوَ .يُو َاوَيُؿا ضًُٓ ضُوهًَُٓكَنإ يُْاو ؿَبلئَ و
كِاؿَيُى بؤ ضُوهاْـُْوَّ َلؤظ يُاليُٕ َلؤظُوَ ؿاؿَْلٍَ .يُ ُٓدماَِ ًؤكًٌِ
َُٖ - 61وٕ غُض ووَ227-226ٍ ,
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َهُناِْ ػاْىوبُكَ و مَوّ و ماك ْاًََينَ و
هؤهًايًوتًـا ضًِٓ ػاوَٕ َىي
َهايُتًٌ تايبُتِ طنهُّ
َـكٍَ .ثاًإ َىي
َهايُتِ طُوكَّ هُكَايُؿاكٍ ؿاؿََاي
َىي
َىطؤكٍِ بُهُكؿاؿيَت.
دىتًاكإ و ثًٌُطُكإ بُكِيَطاٍ ُٖكَوَمّ هؤهًايًوتِ ٓاي
يُهُك ُّٓ بٓنًُٓيُ دًاوامّ ضًٓايُتٌ بُٓكَِتِ ًَْىإ نليَهاكإ و دىتًاكإ
َطُ
ْاًََينَْ ..انؤنِ ضًٓايُتِ يُْاو ؿَضٌَ ،ثُيىَْـّ َُٖىو تىيَقَناِْ نؤَُي
62
ؿَبًَتُ ٖاوناكيٌ ؿؤهتاُْ"
َطُّ هؤهًايًوتًـا ُٓطُكضٌ ضُوهاُْوَّ َلؤظ يُاليُٕ َلؤظُوَ بُٓبِل
" يُ نؤَُي
َّ
ؿَنلٍَ و ُٖك نُي ناك ؿَنُٕ ؿَهتهُوتًإ ًَٖٓـَّ نؤًٌُنُيإ ؿَبٌَ ،بُال
َيُتِ يُُْٖـٍَ بىاكؿا ؿًَََينَُٓ ،و دًاوامياُْ
ًٌَٖتا دًاواميٌ ضًٓايُتِ و نؤَُال
بُيُنذاكَنِ يُْاو ْاضٔ .دا يُبُك َاُْوَّ ُٓو دًاوامياُْ ،يُنواٌْ تُواويٍ يُ
َهـا يُتىاْاؿا ْابًَت ،يُبُك ُٓوَ ًٌَُْٖتِٓ ُٓو
ُٖيىَُكدِ ناكو فياِْ ػُي
َطُّ بٓنًُٓنإ طلْطرتئ ٓاَادمِ بًٓاتٓاِْ
دًاوامياُْ و ثًَهًَٗٓاِْ نؤَُي
نؤَؤًْنَُ ،بُّ دؤكَ ؿَبٌَ بناْلٍَ نُ ًٌَُْٖتِٓ دًاواميًُ ضًٓايُتًًُنإ
63
بًًًَُىَيُنِ طٌتِ بُهرتاوَ بُ طىاهتُٓوَّ يُ هؤهًايًنَُوَ بؤ نؤَؤًْنّ"
" يُنؤتايٌ هُؿَّ ْؤؿَيُّ و هُكَتاٍ هُؿَّ بًوتَُـا سنبُ هؤهًاٍ –
َّ
ؿميىنلاتُنإ ثُيـابىوٕ و هُكؤنايُتِ بنووتُٓوَّ نليَهاكيًإ نلؿ ،بُال
ُْياْتىاِْ هُكنلؿٍَ ضًِٓ نليَهاك بهُٕ بؤ ثُالَاكؿاِْ هُكَايُؿاكٍ ،ضىْهُ
َجُكهت تىاْاٍ تًَهؤًُكاُّْ ُّٓ سنبُيإ ثُى ػوتبىو ،بُ كِيَطُّ
نُهاٌْ ُٖي
64
ْاثانِ يُطٍَُ ثلؤيًتاكيا و ٖاوناكٍ يُطٍَُ بؤكفواؿا ؿَكِؤيٌن"
هؤًعععععًاٍ ؿميعععععىنلات(ُٓ)Social_democracyواْعععععُٕ يعععععُ ؿواٍ هعععععُكنُوتين
َونلؿْععُوَّ ثلِوثاطُْععـَّ هًاهععٌ نععلؿ نععُ
ًؤكًِععٌ ٓ ٍ17ؤنتؤبععُك ؿَهععتًإ بععُ بال
َُٖ - 62وٕ غُض ووَ268ٍ ,
َُٖ - 63وٕ غُض ووَ 269ٍ ,يٌَ َٔ ووٍ زَسًِٓ قيْوغٌ نيَيًْػةِ نؤُ سُؾؤًَو سًَؤت يؤُ قيْؤوغٌ ًََؤصوو,
نُووتُ زَسٌَ اُو قيْوغُيـ سطي ةضٍَ ْ-ىوغُض-
َُٖ - 64وٕ غُض ووَ249ٍ ,
- 64 -

___________________________________________________ شاخةوان عةىل مامؤكى

َعععُ ويَٓعععا ؿَنعععُٕ ثًًَعععإ وايعععُ
بعععُبريوباوَكٍِ ػؤيعععإ ٓايعععـؤيؤفياٍ نؤَؤًْوعععتِ بعععُ ُٖي
نؤَؤًْوعععتِ ضعععَُهِ ؿميىنلاهعععٌ ثٌعععتطىٍَ ػوعععتىوَ و مؤكيٓعععُّ ؿَْطعععِ طعععُيًإ
يُطٍَُ ًًُْ.
َىطؤكَِنإ ؿَبٌَ بُثًَىَكٍ
بؤيُ ُْٖـٍَ يُ بريَُْـاٌْ هؤهًايًوتِ ثًًَإ وايُ ٓاي
ؿميىنلاتِ كِووبـات واتا ببُٓ (هؤهًاٍ ؿميىنلات) يُبلٍ ًؤكَِ و
ٌَ  1917بٓاغُّ يُنًَتِ هؤظًُتِ
تىْـوتًقٍ..ؿواٍ ًؤكًٌِ كِووهٌ يُهاي
َت بؤ
نؤَؤًْوتِ ؿاكِيَقكآُ ،طُكضٌ بُالٍ كيَبُكٍ ُٓو ًؤكًُِوَ (يًٓني) ؿَبٌَ وال
َتِ ؿيهتاتؤكٍ ثلِؤيًتاكياوَ بُكِيَىَ بنًَت نُ ؿاٖات و
َاوَيُى يُكِيٌَ ؿَهُال
َتًَهِ نؤَؤًْوتِ ؿاؿثُكوَك و يُنواُْ.
َتًٍ وال
َت ٌٖ َُٖىواُْ و وال
هاَاٌْ وال
َتاُّْ دًٗإ ثًٌَ ؿَوتلٍَ نؤَؤًْوتِ نُ تًايـا هًَهتُكٍ
ضني يُنًَهُ يُو وال
َّ ًٌَٖتا يُ ؿميىنلاهٌ و
ََُُْـٕ ،بُال
َهًَهِ نُّ ؿَوي
ٓابىوكٍ طًُُّ نلؿووَ و ػُي
َتُ تانُ سنبٌ كيَطُثًَـكاو نؤَؤًْوتُ و ُٖك
َيُتِ بًَبًُُ .يُّ وال
عُؿايُتِ نؤَُال
دؤكَ ٖاواكيَهِ ٓاماؿخيىاماُْ بُ تىْـتلئ ًًَىَ ؿََهىت و هُكنىت ؿَنلٍَ.
ُٖقًكُتِ ُّٓ كَِوتُ بؤ ضُواًعُ و هُكيًٌَعًَىاْـِْ طعُالِْ دًٗعإ يعُو هعُكنُوتُّٓ
نؤًََٓوععتُنإ ؿف بععُ ٓاغععا و ؿَكَبععُط و هععُكَايُؿاكٍ بُؿَهععتًإ ًَٖٓععا ،وَيعٌَ نععاتٌَ
ماًْإ بريٍ ػاوَْعـكيَتِ ػُكيهعُ كِيوعىا ؿَبًَعت ،بًُعًَىَيُنِ ْاكِاهعتُوػؤ ٓعُوَيإ
بُ نُيهُيُ ؿاٖات ٓاػؤ نُّ كَِوايُ ُٖكضٌ ؿاٖات و ؿاكايًُنِ هُكَايُؿاكإ ُٖيعُ و
ُٖياْعععُ نعععُ بعععُكَِْر و بعععامووّ ػؤيعععإ بُؿَهع عتًإ ًَٖٓعععاوَ و ُٖيٌعععُ بعععُفلِوفًٌََ يعععُ
ًًًَععُتًإ ؿميععىَ يًًَععإ بوععُْـكيَتُوَ و بـكيَتععُ طععٍُ و ًٌْععتًُإٓ ،ععُوََ واقعًَهععُ
هععُملاْـويُتِ ٓععُو كَِوتععُ ٖععاوؿَْطٌ ًععانإ و ٖاوهععُْطُكٍ هععُكَايُؿاكاٌْ دًٗععإ
بىوٕ و ؿفيإ ُْوَهتاوٕ يُواُْ َُٓليهاٍ هُكَايُؿاكٍ.
ٌَ 2003بععُ ضععُْـ
ًَؼآًععٌ طؤكباتنععؤظ ؿوا هععُكؤنِ يععُنًَتِ هععؤظًُتِ دععاكإ هععاي
ػىيُنًَو ثًٍَ ثُالَاكَنُّ َُٓليها بعؤ هعُك عًَعلام كِايطُياْعـٖ :عَُىو هعُكؤنُناِْ
َُٓليها ًُكِيَو يإ ؿوو ًُكِيإ بُكثا نلؿووَ.
ًَطريهعععاْـووٕ ًٖنعععًإ
ٓعععُوََ بعععُوَ ؿَػىيَٓـكيَتعععُوَ ٓعععُو ًعععُكِاُّْ ٓعععَُليها ُٖي
َّ
َطريهاِْ ُْؿَنلؿ و ؿَتىاْـكا يُكِيٌَ ط تىطؤوَ ضاكَهُك بهليَت بعُال
ثًَىيوت بُ ُٖي
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ٓععععُوَ دًٗععععاِْ مرًَععععنّ هععععُكَايُؿاكيًُ يععععُ ثًَٓععععاو بامكطععععاِْ و فلؤًععععتِٓ ضععععُى و
َتِ قَُيععَُلَِوّ ػؤيععإ ،بُٖععُك ثاهععاويَو بىوب ًَعت ،بععُبٌَ ٖععؤ
ؿابًٓهلؿْععِ ومَ و ؿَهععُال
يإ بُ ْاياهايٌ ثُْايإ بؤ ًُكِ بلؿووَ.
َُتِ(ٖاْى بًًَهوٌ هىيـٍ)  -:عًَلام بعُ بعىوِْ
بُثًٌَ يًَـواِْ ثٌهًَُٓكٍ ًَْى ؿَوي
ضععُنِ ٓععُتؤَِ يُاليععُٕ ٓععَُليها و ٖاوثُمياْععُناِْ َععُسهىّ نلابععىوًَٖ ،لًععٌ نلايععُ
َتععُ
هععُك ..نُضععٌ يُوهععاوَ تععا بععُ ٓععَُلِؤ كِاؿَطععات ٖععًض ضععُنًَهِ ٓععُتؤًَإ يععُو وال
ُْؿؤميًععُوَ .تُْاْععُت كِيَهؼععلاوّ (ظععؤيتًَل ًَْععت) يععُ كِِِاثععؤكتًَهٌ ؿا بععُ كِاًععهاوٍ و بععُ
َطُوَ ؿَيوُملًَينَ نُ كِيَهؼعلاوّ قاعًعـَ و كِيَبُكَنعُّ (بعٔ الؿٕ) بعًُٖض ًعًَىَيُى
بُي
ٓاطععاؿاكٍ يًَععـاِْ  ٍ11ه عًَبتَُبُك ْععُبىوَ ،نُضععٌ ٓععُو نععلؿَوَ ػععؤ نىفيًععُيإ وَى
ثاهاويَو نلؿَ كِيَؼؤًٌ بؤ يًَـاِْ ُٓو ِكيَهؼلاوَ و ؿاطرينلؿِْ ُٓفػاْوتإ.
يُ ػىيَٓـُْوَيُنِ بابُتًاُّْ ُّٓ قواُْؿآُ :وَ ًَُُٓئ ثًاؿَّ هًاهُتًَو ؿَنُئ
تعععععا يُبُكفَوْعععععـميإ ؿابًَعععععت ثٌعععععتطرييت ؿَنعععععُئ ..نعععععُ ماًُْعععععإ ؿَتعععععُوٍَ يًَُعععععإ
َبطُكِيًَتععُوَ ،قوععُ يععُ قوععَُإ بهععُيت و ًَهُضععٌ فُكَاْععُنامنإ ْععُبًتٓ ،ععُوَ تععؤ
ُٖي
َهِ َاْععُوَ ْايععُيت ،ؿَب عٌَ يععُ ْؤفَْععـا نُه عًَهِ ؿيهععُّ طىيَلِايععٍَُ و نؤيًععُتل
بُنععُي
ًىيَٓت بطليَتُوَ.
ؿواٍ كِيَهُوتٓعععُ ًعععىوَُنُّ دع عُمآري يعععًَُْىإ ٓعععريام و ًَٓعععلإ يُاليعععُٕ ُْٓعععـامياكٍ
كِيَهُوتٓٓاَُنُ (نًوٓذُك) وَميلٍ ٓعُو ناتعُّ ؿَكَوَّ ٓعَُليها بعؤ ًهوعتجًًََٗٓاِْ
ٍَ ٓعُو
بنوتُٓوٍَ كِمطاكٍ ػىامّ نىكؿ يُ باًىوكؿا ،يُ ؿمياُْيُنـا بُ بُكهعًَهِ بعاال
َتُيإ وت :بؤضٌ ُٓو ًؤكًُِ طعُوكَتإ تاواْعـَوَ يُناتًَهعـا ػعُباتًإ بعؤ ٓعاماؿّ
وال
ََـا وتُِٓ :طعُك يعُ مهعتاْـا َٓعـاَيًَهِ
ُْتُوَيٌ و هُكبُػؤيٌ ػؤيإ ؿَنلؿ؟!يُ وَال
َُ بًَت ُٓوَ ٓاَاؿَئ طُيًَهِ يُثًَٓاوؿا ب ُوتًَٓني.
َُٓليهِ بٌَ قَُوُي
يُو منىوْاُْ:
ًعععاٍ ًَٓعععلإ و عُبـويهعععُكيِ قعععامسٌ يُنععععُّ هعععُكؤى نؤَعععاكٍ عًَعععلام بعععُ منىوْععععُ
ؿًًََُٖٓٓوَ نُ ُٓطُك طىمَكيَهِ ػًَلا بًَُْى فياًْإ بهُئ....
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يةكةَ :غاي ئيَساْ

ٍَ عُيُّ) نؤُْ وَميلٍ ؿَكَوَّ هُكؿََِ ًاٍ ًَٓلإ يُ
ُٓ(هُؿوال
ياؿاًتُناِْ ػؤيـا ؿَطًَلِيَتُوَ ،ؿََيًَت :كِؤفيَهًإ يُطٍَُ َانعًًُك (يُنًَو يُ
هُكَايُؿاكَناِْ َُٓليها) يُْاو نؤًهٌ ًاٖاُْؿا ثًَهُوَ ثًاهَُإ ؿَنلؿ و باي
و ػىامسإ هُباكَت بُ ؿًْا و هُكؤنُناِْ دًٗإ بىوَ ،انعًًُك بُؿَّ
ٌ
مَكؿَػُُْيًُنُوَ وتِ :بُالٍ ًَُُٓ هُكؤنايُتًهلؿِْ َُُٓكيها ناكيَهِ طُي َ
َجُيُنُوَ ثًَُىتُٓ ُّٓ :طُك ُّٓ
ٓاهاُْ ًٍَٓ .مؤك بُّ قوُيُ هُكهاّ بىوّ ،بُُٖي
65
ناكَ ُٓوَْـَ ٓاهاُْ بؤضٌ ػؤت ْابًت بُهُكؤى نؤَاكٍ َُُٓكيها؟!
ََـا بؤّ ػٓايُوَ ،وتِ ًَُُٓ :ػؤَإ ْابني بُهُكؤى ،ثًاوَناِْ ػؤَإ ؿَنُيُٓ
يُوَال
َـَبقيَلئ ضًُإ ويوت ثًٌَ ؿَنُئ و
هُكؤى (َُبُهت يُو قواُّْ ُٓوَيُ ًَُُٓ نُهًَو ُٖي
ضؤمنإ بىٍَ ٓاوا ٓاكِاهتُّ ؿَنُئ نُ قوُ يُ قوَُإ ُْنات و هرتاتًق و هًاهُتُنامنإ ثُيلَِو

بهات).
ناتًَو ًاٍ ًَٓلإ (حمَُُؿ كَِما) بُكِووّ َُٓليها و بُكِيتاًْا ؿَهتِ بُ ًَٓذُ ًَٓر
نلؿو باهٌ هاَاُْنُّ باونِ يٌَ نلؿُْوَ نُ يُ باْهُناِْ ؿَكَوَّ ًَٓلإ
ؿايٓابىوٕ (ؿََئًَ ثاكَ و ثىويُنُّ بُ ًْىَّ هاَاِْ ًَٓلإ َُمَْـَ
ؿَنلا)..ثاكَنُيإ ثًٌَ ُْؿا ،وتًإ :ثاكََإ ًًُْ ..تُْاُْت ثًًَإ وتُٓ :طُك باهٌ
ثاكَنُّ باونِ بهاتُوَُٓ ،وا ًًًَُْٗٓناِْ باونِ ٓاًهلا ؿَنُُٕٖ .كوَٖا بُ
كِاًهاويٌ و بٌَ ثُكوا ثًًَإ وتًَٓ ًَُُٓ :ىََإ نلؿَ ًا و ثٌتطرييت ؿَنُئ بُ
ًايٌ مبًًَٓتُوَ ،فُكَىو يُْؤفَْـا وَكَ بُكاَبُك بُو ثاكَيُ ضُنت ثٌَ

 - 65غُضنى وَظيطوِْ ٖييوُْسو يُ زيسوضيَهِ تُيُفعييًْؤسو يؤُ جطغؤًوضيَو غؤُسوضَث سؤُ ذؤُْط زشٍ اًَؤطوم
وتؤؤؤِ :سؤؤؤووَضة سهؤؤؤُٕ َؤؤؤٔ يؤؤؤُوَ اورؤؤؤوزوضًِْ ٖييوُْؤؤؤسو ؤؤؤيٕ جؿؤؤؤةططٍ ذؤؤؤُْطِ زش سؤؤؤُ اًَطوقؤؤؤٌ نؤؤؤطز .
سىيوُْؤؤؤس اُذُويؤؤؤسّ غؤؤؤُضنى وَظيطوْؤؤؤِ اُوغؤؤؤوٍ تىضنًؤؤؤو ,يؤؤؤُ ؤؤؤووجًَهُوتًَٓو زووٍ َ 3ؤؤؤوْط سُغؤؤؤُض
ال ايذؤؤُكٕ وتؤؤًَِٖ :ؿؤؤةو ْؤؤوظوْب سي ؤؤٌ اؤؤَُطيهو عُسؤؤسو وك
زَغؤؤةطدنطزِْ ضةيَ ؤؤُضٍ  PKKعُسؤؤسو وي و
ايذُكِْ تُغًًِ سُ اًَُُ نطز !
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ؿَؿَئُٓ..ويٍ بُ ْاضاكٍ كِامٍ بىوُٓ..واًٍْ ضُنُناًْإ بؤٍ ْاكؿُٓ..ويٍ
ثوجؤكَ تايبُتًًُناِْ ػؤٍ بؤ بًًِٓٓ ضُنُنإ ْاكؿ ،ناتًَو ضىوٕ و طُكِاُْوَ ،بُ
ًايإ كِاطُياْـُٓ :و ضُناُّْ َُٓليها بُكاَبُك بُو ثاكَيٍُ ْاكؿوويُتًَِٖٓ ،ـَ
ًَإ ًُُْْ ،ى
نؤٕ و هتؤنٔ ،يُّ هُكؿََُؿا باويإ َُْاوَ و كِووّ نؤكِ و نؤَُي
َهى ُٓو ضُنإُْ يُ دُْطِ دًٗاِْ يُنُّ بُناكيإ
ضُنِ دُْطِ دًٗاِْ ؿووَّ ،بُي
َُ
َهُنَُإ بًبًينَ ٓابلووَإ ؿَضًَت و هاضَُُمَِْ مؤكٍ يُطُي
ًَٖٓاوَُٓ ،طُك ػُي
نُ ًَٓوتا ًٖض كِاوضًًُى ُٓو ضُنُ تُْاُْت بؤ كِاويٍ بُناك ْاًَٖينَ ،بؤيُ ُٓطُك
ًاكَما هُكباميًُناِْ ؿيهُ ُّٓ ضُناُْ ببًٓٔ ،كَِْطُ َُٖىوَإ يُْاو ببُٕ و
نىؿَتا إ بُهُكؿا بهُٕ.
ًا فُكَاًْـا بُؿميًُوَ بنٔ ضُنُنإ ببُُْ ؿَوكوبُكٍ ًاكٍ (ًريام) و يُ
ًُٓهُوتًَهـا يُْاويإ ببُُٕٓ ،واًٍْ َُٖىو ضُنُناًْإ بلؿَ ْاو ًُٓهُوتُنُ و
تُقاْـياُْوَ نُ بُو ٖؤيُوَ مياتل يُ ُٓ10فوُكٍ ثايُبُكميٍ نىفكإ.
َهى يُكِيَطُّ كِاطُياْـُْوَ
َُٓليهًُنإ ُٖك بُوَ ُْوَهتإ ُٖكًَُِّ يًَبهُٕ ،بُي
َو نلؿَوَ.
ُٖكًَُِيإ يًًَهلؿو ضُْـ ؿيَلِيَهًإ يُهُك باونِ بال
ُٓو ْىوهًُٓ ًاٍ تىوًٌ ًٖورتيا نلؿ ،يُو كِواْطُوَ ؿاَىؿَمطاناٌْ هاواى و
َهِ
َونلاوَيُ ؿاَُمكاْـ تا ػُي
َلؤظُ ؿَهتَُؤنإْ ،اوَْـيَهِ تايبُتًإ ؿف بُو بال
ثٌَ ضُواًُ و ؿََهىتِ ُٓواٍُْ ثٌَ بهُٕ نُ قوُّ يُباكَوَ ؿَنُٕ ..يُُٖك
ًىيًََٓو ُٖواَيًَو ببًورتايُ يُنوُك ْىوهُكَنُيإ بُ ؿكِْـَتلئ ًًَىَ يُْاو ؿَبلؿ،
ؿكِْـَيٌ ُٓو ؿاَىؿَمطايُ بُوَ طُيٌت ،وَى َُْوىك كَِفعناؿَ هُكؤنِ هاوانِ
ًََت :ناتٌَ يُ وآًًتؤٕ طُكِاَُوَ ،ضىوَُ هُكؿاِْ ًا ،يُوٍَ بًًِٓ
ًَٓلإ ؿَي
نليَهاكيَهِ تىؿٍَ(ضُثِ ًَٓلإ)يإ ًَٖٓا نُ قوُّ بُ ًا طىتبىو ،تُْٗا قوُ و
ًٖنٌ تل  ،ثاَ ًُٓهُدمُ و ٓاماكؿاًَْهِ مؤك بُ فُكَاِْ ًا ،فلِيًَاْـايُ بُكؿَّ
ًًَليَوًًَ ،لَنُ بُ بُك ضاوّ َُٖىواُْوَ تىؿَيًُنُّ ػىاكؿ .تُْاُْت ًا بؤ
ضاوتلهًَِٓ ُْياكإ ،بُ ميٓـويَتِ ْاسُمَناِْ يُ طُض ؿَطلت و يُهُك كيَطانإ
ؿايـَْإ تا دُهتُيإ ؿاؿَكِما و ؿََلؿٕ.
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َُاًْا بُبًاْىوّ ُٓوَّ هىكَياٍ ٖاوهُكٍ ًا بًَهُهُ و
يُ اليُنِ ؿيهُوَ ُٓي
َرياتطلٍ ًًُْ ،ؿَهتِ بُهُك هُكوَت و هاَاُْنُّ ؿاطلت .يُناتًَـا بلايُنِ
َُاًْا ؿَفيا ناتٌَ ٖاتُ ثًٍَ و ؿاواٍ هُكوَت و هاَاِْ ػىًهُنُّ
هىكَيا يُ ُٓي
َتُ نلؿ ،ثلِتاو بُكِووؿاويَهِ ًاكاوَ يُْاويإ بلؿ! ؿَتىكٍَ :تُْٗا ميَلِ و
يُو وال
َُناِْ هىكَيا بايٌ ْنيهُّ ًًَ100ؤٕ ؿؤالكٍ ُٓو ناتُ بىو ،دطُ يُ نؤًو و
ػًٌ
تُالك و نؤَجاًْاٍ ؿيهُ!66
ًا ُٖهتِ بُوَ نلؿ هُكوَت و هاَاُْ يُبٔ ُْٖاتىوَنُّ ًَٓلإ بُػؤكِايٌ و
بُُٖؿَك ؿَكِوا و كِؤفٓاوا مبٌَ بُطُوُٖك بُ طُالِْ ًَٓلإ ؿَفلؤًُٓوَ .يُ ناتًَهـا
َهُنٍُ يُوثُكٍِ ُٖفاكيٌ و ُْؿاكيـا فيإ بُهُك ؿَبُٕ.67
ػُي
(عاكف باوَداِْ) هًاهُمتُؿاك هُباكَت بُ ْىوهًُٓوَّ ًََقووّ نىكؿ بؤ ُٓو
هُكؿََُ..ؿَبًَقٍَ:
" يُ هُكؿََِ ًاؿا ثُيىَْـيًُنِ بُتني يًَُْىإ ًا و ضُكضًٌ بُكِيتاًْا ُٖبىو،
ٌَ
بؤيُ ُٖكضٌ ًََقووْىوهٌ بُكيتاًْا ٖاتىوٕ بؤ ًَٓلإُْ ،ياْتىاًْىَ بُبٌَ نؤْرتِؤي
ٌَ ػؤٍ ماًْاكٍ ْاؿكوهتِ ؿاوَتُ ُٓو
ًا ناكٍ ًََقووْىوهٌ بهُٕ ..هاواى بُؿي
َوبهاتُوَ تا
ًََقووْىوهاُْ ،ضىْهُ ًٖض كِؤفْاَُْىوهًَو ُْيـَتىاِْ ًتًَو بال
نُهًَهِ َىػابُكاتِ يُطٍَُ ُْبىوايُ ،بؤيُ نُي ُْيتىاًْىَ بُبٌَ اليُْاُْ ًََقووّ

 - 66جوزؾؤؤونوٕ خؤؤُوٕ ْؤؤوسًٓٔ ,ؤؤىْهُ اؤؤُوَّ يؤؤُ خُوْؤؤسو سؤؤيٍ زَرؤؤُضةئَ ,سؤؤُسٌَ َوْؤؤسووسىٕ يؤؤُ سًَسوضيًؤؤسو
سُزَغةًوٕ زَروث -غًطُيْس فطةنيس-
ُٖ - 67ض يُو غُضزََُزو ؾو سيٍ زَضنُوث وكوتِ غىيسٍ سُْوو زوزجُضوَض و َطنظ زنغؤت ؾؤدٍ اًَهػؤحويُض
نُ زويٓؤوسىو سًهؤوث سؤُ اويؤُيف رًوْؤسوضوٕ ,اؤُو ؾؤدَّ سؤُ َٓؤسوكوِْ رؤُكِْ اًَؤطوٕ فطنؾؤةىوَ..زَر ًَطةُْوَ:
يُغُضوسُْسّ رطزسىوُْوَ و ضةوجُضةيُٓنوِْ رُكِْ اًَطوْسو ,نوتًَو ؾو يُْوو فطةننُوَ ووٍ سُو شُؾؤوَوتُ
ظنضَ زَنُويَت ,سُتُوغُوَ زَجطغٌَ :اُو خُيوهُ ظنضَ ًًُ ! اُوَ ٌ زَنُٕ ! ضةِِوويَؤصنوضَنوِْ تُْوْؤُث
يُوجُضةٍ ْوخيؾًُنوًْؿسو ُٖض زضنٍ يُرٍَُ زَنُٕ ,يُى يُ ضةوويَصنوضَنوٕ جًٌَ زَيوؤٌَ :قىضسؤوٕ اؤُو خُيوهؤُ
سي زيوػيظّ و وَكٍ ذُْوسةوٕ ضةشووُْتُ غُض ؾُقوّ جؿةطدٍ يُ شىنُطةوِْ سُضةيَعتوٕ زَنُٕ.
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نىكؿ بٓىوهًَتُوَ ،ناتًَهًٍ ؿوفَٔ ًََقووت ؿًًََىيَينَْ ،انليَت وَنى نىكؿيَو ُٓو
68
ًًَىاْـُْ ؿووباكَ بهُيتُوَ"
تُْاُْت " مرًَنَنإ يُثًَٓاو بُكفَوَْـّ و هًاهُتِ ػؤيإ يُ هُؿَناِْ ُٖفؿَو
َتٓاهٌ ػؤيإ يُهُكَوَ بؤ
ْؤمؿَيَُـا طُيًَو َلؤظِ ًاكَما ،مَاْنإ ،كِؤفُٖال
ناكوباكٍ هًاهٌ ؿيجًؤَاهٌ و يُفيَلَوَ بؤ ناكٍ هًؼىكٍِ و نؤنلؿُْوَّ ماًْاكٍ
َيُتِ و ٓابىوكٍ يُاليُى بُ َُبُهتِ نؤيؤًْايًوتاُْ و
هًاهٌ و نؤَُال
َونلؿُْوَّ َُهًشًُت و
ًُٓجُكيايًوتاُْ و يُ اليُنِ ؿيهَُ بؤ ثلِوثاطُْـَ و بال
69
ناكٍ ًَوؤًَْلٍ ْاكؿَ نىكؿهتإ"
َوؤمّ و كِابلؿوو
بُو ثًًَُ بُكفَوَْـيًُنإ يُطٍَُ مرًَنَنإ يُ نىٍَ نؤتايٌ ٖات ،ؿي
َرت بـؤمُْوَ .يُو كِيَطُوَ
و وَال ْاخيىات ،ؿَبٌَ يُْاوضٌَ و نُهًَهِ يُو طىيَلِايُي
ٌَ ػُكز ؿَنُٕ ،ؿاكو ؿَهتُيُنِ تامَ ؿكوهت ؿَنُٕ بؤ ًؤكَِ و
ثاكَيُنِ ػُياي
ثًٌَىّ ْاُْوَ و كِاطُياْـُْنإ ؿف بُو كِفيَُُ ؿَػُُْ طُكِ.70
يُهُكوبُْـّ ثًٌَىيُناِْ ًَٓلإ ًَـياطُيًَو نُوتُٓ ػؤ ،كِاؿيؤٍ ًٓولآًٌ و ؿَْطِ
َُٓليها( )BBCوٖ..تـ نلؿياُْ ٖات و ُٖكا و ٖاواكيَهٌ طُوكَُٓ ،واُّْ بؤ ُٓو
َؤدٌَ بُْنيًٓإ بُو
َُنإ بىوبٔ ،ؿَمأْ ُٓو ًَٓنطاُْ بُ ض نً
وَػتُ طىيَلِاؿيَلٍ ُٖواي
 - 68سُضرطيهطزٕ يُ ًََصووّ ُْتُوَيُى سي اُوَّ ضةوغةًًُنوٕ ُْؾًَىئَ :وجدوُّْ اوضوؽُٖ ,ويًَط,2010 ,
ٍ 135زَقؤؤٌ ؤؤووجًَهُوتِٓ نؤؤوضظوٕ ٖؤؤُوضوَِ نؤؤُ يؤؤُ  2010/8/10نؤؤُ يؤؤُ ضةنشْوَؤؤُّ ضةووسؤؤُض يُرؤؤٍَُ عؤؤوضف
سووَذوِْ غهطتًَطٍ جوضتِ غُضسُغةِ نىضزغةوٕ غوظّ زوسىو
 - 69سُضرطيهطزٕ يُ ًََصووّ ُْتُوَيُى سي اُوَّ ضةوغةًًُنوٕ ُْؾًَىئَ -زَقٌ وتؤوضيَهِ ز .ضةنشوٕ اوؾؤةوب
نُ يُ َويوحُضٍ رًوضةَْط سالوونطووَتُوَ175ٍ -
 - 70سُ جًٌَ ضةوجيضتًَهِ ٖوتؼ سًًؼ سُ اوؾهطو زوٕ سُوَ زوزًََْت نؤُ ضةووخؤوِْ قؤُزوّ ٖؤًض جُيىَْؤسَنِ
سُ ُنِ نينىشيُوَ ُْسىوَ ,تُْٗو ًَٓرُ ًَٓز و ُٖيوطُضةوُْوٍَ خؤىزّ غؤُزوّ سؤىوَ يؤُ اؤَُطيهو ,سؤُكوّ
نًًُوسوضوِْ ُٖيوُجبُّ ؾًُٖس سُيوطُيُنِ شوؾو ُٖيوُٓرطَ و ضةَْطُ ُٖض اُو زَضَوْوْؤُسٔ نؤُ اؤُيوُوًْو سؤي
قطةنطزِْ َدوو و ظيٓسَوَض سُعًَطوقًؤسو و عًَؤطوقًـ جؤُضٍَ جًَؤسو و يُغؤُض َطنظؤِ تؤوقًهطزَوَ و ًٖضؤٌ
زيهُّ سُضُّٖ ًَُْٖٓوسًَت.
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ٓاطلَ ؿاؿَنلؿُٖٓ :ا بٓؤكِٕ ُٓوَ ػىَُيِٓ قاخ قاثُناِْ يُثٌَ نلؿ..بٓؤكِٕ بٓؤكِٕ
ُٓوَ ػىَُيِٓ عُبايُنُّ ؿا بًُآٌُْ ..وَ هىاكٍ فلِؤنُ بىو ..ػىَُيِٓ يًَـواٌْ
َت ُٓطُك يُ هًَـاكََ بـكيَُِٖٓ ..ا هىاكٍ فلِؤنُ
ٌََ ؿَطُكِيَُُوَ وال
ٌََ :بُي
ؿا ،ؿَي
بىو.
ُٓو كِاؿيؤياُْ كِابُكٍِ ًؤكًٌِ ًٓوالَِ ًُٓاّ (ػىَُيين)يإ ؿكوهت نلؿ يُناتًَهـا
كِاثُكِئ و بُكػىؿإ يُهُك ؿَهتِ ضُخ و ٓاماؿخيىامَنإ بىو ،نُضٌ ٓاكِاهتُنُيإ
بُؿيىيَهِ ؿيهُ بلؿ نُ بُ تًَلِوآًِْ ػؤيإ ػىَُيِٓ بؤ ُٓوإ يُ ضُخ و ُٓواُْ
باًرتَ نُ يُنًَتِ هؤظًُت هُكنلؿايُتِ ؿَنلؿٕ.71
دُُْكِاٍَ (تؤفاًْإ) يُ ياؿَوَكيًُناِْ ػؤيـا ؿَْىهًَت :يُؿَهجًَهِ كِاثُكِيُٓناِْ
طُالِْ ًَٓلإ ،دُُْكِاٍَ ٖاينَك دًَطلٍ هُكؤنِ ُٓو ناتُّ ْاتؤ ٖاتُ الٍ ًا و ثًٌَ
وت :ؿَبٌَ بلِؤيتً ..ا طىتِ :ؿَكِؤّ َٔ ...يُالٍ ػؤَُوَ ؿَهتِ بُطليإ نلؿ،

 - 71سُٖيٍ زضووغؤًَيت و ْع يؤو سىوْؤُوَيوٕ يؤُ يؤُنًَةِ غؤيظًُتِ ذؤوضوٕ ,آًطًًعَنؤوٕ و اَُُضيهويًؤُنوٕ
سُتؤؤُوووّ زشٍ نيَؤؤوضٍ زميؤؤىنطوتًهِ نىضزغؤؤةوٕ و شهىوَؤؤُتِ ًًًًَؤؤٌ اوظَضسوَؤؤوٕ سؤؤىوٕ .جًَؿؤؤُوو قؤؤوظّ
ذلُممؤؤؤُز ,يُنؤؤؤَُب غؤؤؤُضنى نيَؤؤؤوضٍ نىضزغؤؤؤةوٕ ,غؤؤؤويوٌ ,1946سؤؤؤُض يؤؤؤُ غؤ ؤًَسوضَزوِْ يؤؤؤُ وَغؤؤؤًًوتٓوَُ
غًوغًًُنُيسو اوَيشروضٍ ُْتُوَّ نىضز زَنوث نُ زوشَٓويُتِ يُني ُْنُٕ و يُن ططٕ" سي خوتطٍ خىزو
ؤؤًي زوشَٓويؤؤُتِ يؤؤُنيٍ َُنؤؤُٕ ,يؤؤُن ططٕ ,يُسُضوَ ؤؤُض زوشَٓؤؤِ ظنضزوض و ظويوُؤؤسو ضةوسىَغ ؤ  ,خيتؤؤوٕ
سُخيضةويٌ سُ زوشَٔ َُفطنؾٔ ,زوشَٔ ُٖض اُوَْسَ اًَىَّ زَوٍَ تو نؤوضٍ خييةؤوٕ جؤٌَ ذًَ ؤُذٌَ زَنؤوث,
قُث سُظَيٌ جًَةوْسو ْويٌَ" ُٖضوَٖو يُ وَغًًُتٓوَُنُيسو زووو زَنوث نىضز سؤُ ُٖغؤةًوضٍ َوَُيوؤُ يُرؤٍَُ
زوشَُٓنُّ سهوث" َٔ وَنى سطويُنِ سضىونِ اًَىَ يُضةيَطُّ خىزو ,سي خوتطٍ خىزو جًَةوْسَيوًَِ ,يؤُن ططٕ
و قؤؤُث جؿؤؤةِ يؤؤُني سؤؤُض َؤؤُزَٕ .زيوًٓؤؤوسٔ اُرؤؤُض عُذؤؤُّ ٖؤُْطىيٓةوٕ سؤؤسوتٌَ ,زيؤؤوضَ شَٖؤؤطٍ تًَهؤؤطزووَ,
سُغىيَٓس و سُيوًَِٓ زضنٍ عُذُّ فطيى َُخيٕ ,نُ اُرُض ُٖظوض ذوض زَغت سُ قىضاوِْ جدنظيـ زوسؤسوث,
سؤؤُيوًَٓةوٕ جؤٌَ سؤؤسوث ,زيوًٓؤؤوسٔ َُسُغؤؤةِ فطيؤؤىزوِْ اًَىَيؤؤُ تؤؤووَنى ف ًًَوًَهةؤؤوٕ يؤٌَ سهؤؤوث .عُذؤؤُّ ْؤؤُ خؤؤىزو
زَْوغٔ ُْ ,سووَضةيوٕ سُخىزو و جًَغَُ ُض و ضةنشٍ قًوَُث و شًػوب و نًةوب ُٖيُ ,يُكٍ اُووٕ اًَىَ ٖؤُض
يُسؤؤُض اؤؤُوَّ نؤؤىضزَٕ .ىغؤًوُوًْـ سؤؤٔ ,توووْ ؤؤوض و َُشهىَٔ"....يؤؤُ شَؤؤوضَ  ّ2010/8/9 ٍ 125ضةنشْوَؤؤُّ
ضةووزوو سالووسيتُوَ"
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ٌََ ْاكِؤّ با ػؤيإ ُٖك قوُ
َتُّ و بلِياك بُؿَهتِ تؤيُ ،بً
ثًَُىت :تؤ ثاؿًاٍ ُّٓ وال
ٌ بلِؤّ.
بهًُٕ ..ا وتٌ َٔ :يُ تؤ باًرت ؿَمامن ض باهُ ،نُ طىتًإ بلِؤ ،ؿَب َ
َيُتِ ثلؤهُيُنِ
َيُتِ بىوً ،ؤكًٌِ نؤَُال
ُٓوَّ يُ ًَٓلإ كِوويـا ًؤكًًَِهِ نؤَُال
َطاؿا نععُ ٓععُو
َؤمَ و طععؤكِاًَْهِ بٓععُكَِتِ و بٓنععًُٓيًُ يععُ ًعًَىامّ سهععىَلِاِْ نؤَععُي
ٓععاي
72
َطا و ًًَىٍَ ناكطًَلٍِ ؿيًََٓت .
ضًُّٓ بًُـاكٍ تًَـا ؿَنات ،طؤكِإ بُهُك نؤَُي
َتعِ ًَوعلِ و
ُٓوَبىو ًا يُ 1979/12/16ؿواٍ ُٓو كِاثُكِيٓعُ دَُاوَكيًعُ ،طُيٌعتُ وال
يُ  1980/7/27يُ ٓاواكَيٌ هُكٍ ْايُوَ.

دووةَ :عةبدوهلةزيٍ قاضٍ....يةكةَ ضةزؤن كؤًازي عيَساق

" عًَلام يُنًَو بىو يُو قُواكَ الواماُّْ ًُٓجليايًنَِ ًٓٓطًًنّ ؿكوهتِ نلؿ و
ًَـابٔ ،يُنَُُنُيإ ْىكٍ هُعًـ بىو
نُهاًَْهِ يُهُك ؿاْا نُ بُ بري و بُ طًإ يُطُي
 - 72سُكٍ ُْٖسٍَ يُ اُنوزميًُنوٕ ؾيضةؾُنُّ اًَطوٕ يُتُى اُوَّ ؾيضةؾًَهِ نيَُكويؤُتِ سؤىو ,يُٖؤَُوٕ
نوث ؾيضةؾًَهِ غًوغٌ سىو ىْهُ سٓضًُٓ و ضةَط و ضةيؿُّ ؾًَىوظّ زَغُكوث و شىنُطةوِْ يؤُ عُملوًًْؤُوَ
سي زئ ريضةٍُٖ .ض ُْسَ سؤُكٍ يًًٓٓؤُوَ ؾيضؾؤٌ نيَُكويؤُتِ و ؾيضةؾؤٌ غًوغؤٌ تُووونؤُضٍ يؤُنيٕ. .
ُٖضوَٖو سُكٍ ُْٖسٍَ يؤُ اونوزميًؤُنوٕ سؤُ غؤهيجييُوَ Skopoleسووَضةيؤوٕ وويؤُ ؾيضةؾؤٌ نيَُكويؤُتِ
رؤؤيضةوًَْهِ رُوضَيؤؤُ يؤؤُريضةيِٓ ؾ ؤًَىوظّ سؤؤُضةيَىَسطزِْ نيَُيوطويؤؤُى نؤؤُ يؤؤُو ريضةوْؤؤُ جؿؤؤةًوٕ سؤؤُ ؤؤًًَٓهِ
زيؤؤوضيهطوو قىتؤؤوسٌ –جويوؤؤُ -نطيَهوضوٖ...ةؤؤس سُغؤؤةىوَ نؤؤُ اؤؤُو ريضةوْهوضيؤؤُّ ًَٖٓووَتؤؤُ ج ؤًَـ ..سؤؤُجًٌَ
سدوسوو َضةٍ َوضنؼ جًٌَ وويُ ًَُالًٌَْ ًَْؤىوٕ ؤًُٓنوٕ ؾيضةؾؤٌ نيَُكويؤُتِ زضوغؤت زَنؤوث سُؾؤًَىَيُى
قؤؤُيطوِْ اؤؤوسىوضٍ ٖينؤؤوضٍ غؤؤُضَنِ ؾؤؤيضةف و سؤؤُضخىزوٕ و ضةوجؤؤُضةيِٓ ذؤؤَُووَضٍ نطيَهوضؤْ ؾيضةؾؤؤٌ
نيَُكويؤؤؤُتِ سؤؤؤي اُوَيؤؤؤُ يُسؤؤؤُضةيَىَسطزِْ وكوتؤؤؤسو ؤؤؤًِٓ نطيَهؤؤؤوضوٕ زَغؤؤؤُكوث سططْؤؤؤُ زَغؤؤؤت و ؤؤؤًِٓ
غُضَويُزوضوٕ سُكوَ سٓسضئَ.
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نُ طُيٌَ داك هُكؿََِ ثاًايُتِ بُهُكؿََِ ْىكٍ هُعًـ ْاو ؿَبلًٍَٓٓ ،طًًنَنإ
َتِ
ٌَ نىكٍِ سىهًَٔ)ٍ ًُكي ٌ (َُنهُ)يإ ًَٖٓا و يُهُك تُػتِ ؿَهُال
(فُيوُي
73
عًَلاقًإ ؿاْا نُ َُُٓ ػؤٍ يُػؤيـا هىنايُتِ بىو بؤ طُيٌ عًَلام"
َتُؿا نُهٌ ًايوتُ و طىدماوٍ تًَـا ُْبًَت بًهُيتُ
سًهُُت يُوَؿا ضًًُ يُّ وال
َهِ عًَلام ُْبىوَُٕٖ ،ىويإ ًٓٓطًًنَنإ يُ
ثاؿًا و ثاؿًانإ ًٖض ناًَإ ػُي
هعىؿيُ ًَٖٓاوِْ و يُ ًَٓلاقـا نلؿووًُْتِ بُ ثاؿًا (تُْٗا َُيًو فُيوٍَُ يُ بُغـا يُؿايو
بىوَُٓ .ويٍ باونِ يُؿايو بىوّ ًاكٍ َُنهُ بىو).
ًٓٓطًًنَنإ ُٖك ناتًَو بؤيإ هاغ بىوبًَتُوَ ُٓو نُهُ هًاهُتُنُيإ كَِهِ ْانات،
نؤتايًإ ثًٌَ ًَٖٓاوَ و نُهًَهِ ؿيهُيإ يُدًٌَ ؿاْاوَُٓ ،وَتا ناتًَو طىَإ ؿَبُٕ
( َُيًو غامّ ) ٖاوهؤم و اليُْطلٍ ًٖتًُكَ ،بُ كِووؿاويَهِ ٖاتىضؤ ؿَيهىفٕ و
ٌَ
ٍَُ يُدٌَ ؿَنُُْ ثاًاٍ ًَٓلامٓ ..اػل َٓـاَيًَهِ  18هاي
ٌَ تَُُٕ  18هاي
فُيوُي
ضٌ يُ ؿًْاٍ ؿيبًؤَاهٌ و هًاهُت تًَـَطات ،ض داٍ ُٓوَ بًهُّ بُ ثاؿًا و
َتًَهٌ ثٌَ بُكِيَىَ ببُيت!
ناكوباكٍ وال
ثاًايُتِ قايبًَهُ كِؤفطاك ؿكوهتِ نلؿووَ ،كَِْطُ ًٖض ثُيىَْـيًُنٌ بُوَوَ ُْبًَت
ُٓو نُهُ ؿاْا و ماْا و بًَُٖنَ يإ ْآُ ،وَتا ُٖفاكٍ و بُؿبُػتِ ُٓو هُكؿََُ
ٌَ نلؿَ ثاًاٍ عًَلام.
نُهًَهِ وَى فُيوُي
َهى ْىيَُٓكاِْ ثُكيَُإ يُاليُٕ ًٓٓطًًن و ؿَكباكَوَ
" ُْى ُٖك ثاؿًانإ ،بُي
ؿَهُثًَٓلإ ،يُهُكَتاٍ ؿاَُمكاْـِْ ثُكيَُاُْوَ تا ًؤكًٌِ  ٍ14تُممىم ًٖض
ْىيَُٓكيَهِ دىتًاك و نليَهاكإ نُ مؤكبُّ ُٖكَ مؤكٍ طُئُْ ،طُيٌتُٓ ثُكيَُإ،
74
ََُُْـ ثاوإ بىو"
َهى ُٓو ُٓدمىوَُُْ بؤ ؿاكوؿَهتُّ كِفيَِ يُ ؿَكَبُط و ؿَوي
بُي

73

َُ -غدىز سوضظوِْ :سوضظوِْ و سعووتُٓوَّ ضةظروضخيىوظّ نىضز ,1961-1958و :غُعًس ْونوّ ,ض ,1وجدوُّْ

خُسوث ,زٖيى14-13ٍ ,1998 ,
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ُٓدمىَُِْ ْىيَُٓكإ(ثُكيَُإ) بؤ يُنُجماك يُ هُكؿََِ َُيًو غامّ ؿاَُمكا ،دًا
َبقاكؿٕ ثلؤهُنُ بُكِيَىَ
َتاِْ ؿًْا ثُيلَِو ؿَنلٍَ و بُُٖي
يُو ُٓدمىَُُّْ َُٓلِؤ يُ وال
ؿَضًَتُٓ ..و ُٓدمىَُُْ يُ نُهاِْ هُكؤى ػًٌَ و تريَ و ٖؤم و ْىوهُك و ًاعري
ثًَهٗاتبىو ،بُ ْاوَكِؤى و ًَهاًْنًََهِ دًاوام بُ ؿَك يُ ؿميىنلاهٌ و هٓـوقٌ
ؿَْطـإ ،بًًَُىَيُنِ كِاهتُوػؤ ْىيَُٓكَنإ يُ اليُٕ ناكبُؿَهتاِْ ُٓو ناتُّ
عًَلِاقُوَ ؿَهت ًٌْإ ؿَنلإ و ؿاؿََُمكإ نُ يُكِووّ ُٓكى و َافُوَ يُنوإ
ُْبىو ،واتا( َافًَهِ مؤك و ُٓكنًَهِ مؤك نُّ و ٓاهايًإ ُٖبىو)..يُى يُو ُٓكناُْ
َىيَوتًَهِ هًاهٌ يإ ثلِؤفَ و نًٌَُيًُى ُٖبىايُُْٓ ،ـاَاِْ ُٓدمىوَُٕ
ناتًَو ُٖي
بؤ كِاويَق و ط تىطؤنلؿِْ ُٓو ثلهاُْ نؤؿَبىوُْوَ نُ يُاليُٕ هُكؤنِ ُٓدمىَُُْوَ
بؤ ؿَْطـإ ؿَػلايُ بُكْاَُّ ناك  ،يُنُ يُنُ ؿَْطِ ُْٓـاَإ وَكؿَطريا و ؿَبىايُ
بًاْىتبايُ (كِاميِ) ،يُ فُكُْٖطِ ُٓو ُٓدمىوَُِْ وًُيُى بُْاوّ (ْا – ُْػًَل –
ْاكِاميِ) ُْبىو  ،بُ واتايُنِ ؿيهُ ُٓكنًإ تُْٗا ُٓوَبىو تىوتِ ٓاها بًًََٔ :كِاميِ،
ٌَ ُٓوَ يإ ْا! ُٓوََ بىوبىوَ ؿَْ و ؿؤٍ
ًٓرت طلْ ًُْ ثلِؤفَنُ يإ ثلهُنُ بُؿي
75
ًََٔ :دَُاعُتِ ًُُٓٗؿ و بًًال .
َهُنُ ثًًَإ بً
ُٓوَّ ػُي
َِ و مؤكؿاكيًُّ يُ ثُْاٍ هًوتٌَُ ثاًايُتًُوَ ثُيلَِو ؿَنلا ،ناك بُوَ
ُٓو موي
طُيٌت يُاليُٕ هُكبامَ ٓامخيىامَناُْوَ بُ هُكؤنايُتِ (عُبـويهُكيِ قاهِ)
نىؿَتا بُهُك ُٓو هًوتَُُ (سىنُِ ثاًايُتِ) بهُٕ و هًوتَُِ نؤَاكٍ
كِابطُئُْ.
عُبـويهُكيِ قاهِ ػؤًُويوتِ َُٖىإ بىو ،يًٌَ ؿَطًَلُِْوَ :بُياًًُْنًإ بُ
َى و هُيل ؿَنات كَِمسًَهِ ُٓويإ
قاتًَهِ ٓاهايًُوَ ؿَضًَتُ ْاُْواػاُْيُ
َىاهًىَ و ْاُْنًًُإ بنىونُ ،يُ ػاوَُْنُّ ؿَثلهٌَ :بٌَ مَمحُت
بُطُوكَيٌ ُٖي
ٌََُٓ :وَ مَعًِ
ُٓو كَِمسُ نٌَ يُ؟ نابلا ْايٓاهٌَ نُ ُٓو ويَُٓيُ ويَُّٓ ُٓوَ ،ثًٌَ ؿَي
ُٖ - 75ض ُْسَ اُوَيـ زَوتطٍَ رىويؤُ ْىيَٓؤُضوِْ نؤىضز َؤُعطوف ؤًووى ,ذلُؤسوَب ظَنؤِ و ومسوعًؤٌ
ضةَووْسظّ و عًؤٌ نُؤوٍ ع ؤسويطمحٔ و ٖةؤس ,ضةَخٓؤُّ ظنضيؤوٕ ٖؤُسىوَ ,سؤُضزَووّ يؤُ جُضيؤَُوٕ سؤُ وؾؤُّ
ُْخًَط و سُ قػُّ خييوٕ وَكوّ ضةَخُٓيوٕ ُٖسىوَ ..سطةووُْ (محاضر مجلس النواب العراقى)
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عُبـويهُكيِ قاهِ هُكؤى نؤَاكٍ ًَٓلاقُُٓ ..ويٍ ػؤٍ ًًًَىو ْانات و بُؿَّ
ٌََ :قىكبإ ُٓو كَِمسُ بنىوى بهُوَ و ْاُْنُت طُوكَ بهُ.
مَؿَػُُْيُنُوَ ثًٌَ ؿَي
" ُٓو ناتاُّْ عُبـويهُكيِ قاهِ بُ ًُقاًََو يُ ًُقاَُناِْ بُغـاؿا ؿَكِؤيٌت،
َُيإ يٌَ ؿَؿا و ٖىتافًإ بُ فياِْ
َو يُُٖك ؿوو بُكٍ ًُقاَُنُ كِاؿَوَهتإ ضُثً
ػُي
ُٓوؿا ؿَنًٌَا ،تلوَبًًَُنُيٌٌ تلوَبًًًََهِ ثاهُواِْ يُطٍَُ بىو ،يُ َاَؤهتا عُمين
ًُكي ِ بًوت ؿَيطىت( :عُبـويهُكيِ قاهِ بلِياكيـا بُ تلوَبًًَُنُّ ػؤٍ و بٌَ
ثاهُوإ بطُِكٍَ ،ضىْهُ بًوتبىوّ كِاؿيؤٍ (هُوتىيعُكَب) بُ تلهٓؤى ْاوٍ ؿيَينَ
76
َـايُ"
َُّ دَُاوَك يُى كِين تلوَبًًٌَ ثاهُواِْ يُطُي
نُ يُ تلهٌ تؤي
" عُبـويهُكيِ قاهِ يُّ ؿًْايُ ؿَكضىوَُٓ ،و هُكبُكميًُ بؤ ُٓو بُهُ نُ ُٓو
َطُّ يُهُك بـؤمُْوَ نُ
ؿوفَٓاُّْ بُ ْاَُكؿّ نىًتًإُْ ،ياْتىاِْ يُى بُي
بُنليَطرياو بىوَ يا ْاثانٌ يُ ػاى و وآلت نلؿ بٌَ ...!..بُْاضاكٍ ؿاًْإ بُوَ ؿاْا نُ
77
ثاى و ًٌْتُاٌْ بىوَ"
َكُ يُطىيٌَ ُّٓ و
َوؤمّ ُٓو هُكنلؿَ يُوَؿا بىو بُ ثانِ ناكٍ ؿَنلؿُٓ ،ي
بًَطىَإ ؿي
ُٓو ُْبىو..وَيٌَ تانُ طىْاه بؤ هلِيُٓوَ و يُْاوبلؿِْ( عُبـويهُكيِ)ُٓ ،و َُيٌ و
ٌَ هىوك
ٓاكَمووٍَ بىوَ نُ بُكاَبُك بُ ًًىعٌ ُٖيبىو 78نُ ُٓوَ بؤ كِؤفٓاوا ٖ ًًَ
َُ ،نؤتايٌ ٖاتُٓ بُ بىوِْ ُٓو نُهُ .هًٓاكيؤٍ ُٓو نؤتايٌ
بىو ،بُماْـِْ ُٓو ًًَٖ
ٖاتَُٓ وَى يُ كِؤفْاَُّ(يؤَؤؿ)ٍ فُكَِْوٌ ثًٍَ نىؿَتانُّ  1963بُهُك
عُبـويهُكيِ قاهِ و يُهًَـاكَؿاِْ ،ؿَْىوهًَت)CIA( :و َىهاؿ و( )MI5يُطٍَُ
عُكَبُ قُوًًَُناِْ هىكياو ًَولِ يُ ٖىتًٌَ ًريِاتؤِْ ًٌََٓٔ نؤؿَبُٓوَ ضؤٕ
نىؿَتاٍ بُهُكؿا بهُٕ ..ناتًَو يُاليُٕ (َىهاؿ) و (هٌ ٓاٍ ُّٓ) ؿاوايإ يًَـَنُٕ

َُ - 76غدىز سوضظوِْ :سوضظوِْ و سعووتُٓوَّ ضةظروضخيىوظّ نىضز90ٍ , ,1961-1958
َُٖ - 77وٕ غُض ووَ ٍ10-9
 - 78ظنض ذوض اُو جطغًوضَ زَنطٍَ :سوؾُ اُرُض قوغؤِ ؾؤًىعٌ سىو سًَؤت ,اؤُّ سؤي يؤُ َىقؤٌ يؤُ شوزيػؤُّ
ؾىوف ,ووٍ يُ ؾىعًًُنوٕ نطز !
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َناِْ ًَْى سىنُُتُنُّ قاهِ ،بُعوًًُنإ
َؤ بُ تريؤكنلؿِْ نُهُ ًًىعًًُ باال
ُٖي
ؿََئًًًَ ًَُُٓ :ىعًًُنإ ْاْاهني و ًٖنًإ ؿَكباكَّ ًًىعًًُنإ ُْؿَمآُِْ ،وَ
هٌ ٓاٍ ُّٓ و َىهاؿ بىو كِيَُٓايٌ نلؿئ بنني دُالٍ ُٓوقا وَميلٍ فلِؤنُّ
دُْطِ ًَٓلام نُ ًًىعًًُ بًهىفٕ ناتًَو بُ بًَذاَُوَ ؿَضًَت بؤ ْإ نلِئ ،بُ
واتايُنِ ؿيهُ هُكدُّ ثًالُْنإ يُاليُٕ َىهاؿَوَ بُكِيَىَ ؿَبلإُٓ.وَتا يُ
ًََت ًَُُٓ :بُ ًَُُْـَفُكٍ َىهاؿ طُيٌتًُٓ
ؿاْجًَـاْاًَْهِ ؿا (ًَُعإ دبىكٍ) ؿَي
َت.
ؿَهُال
ُْػٌُكِيَطُيإ ؿاْا ..بُعوًًُنإ بُػؤو  10ؿَبابُ يُ هُكبامطُّ كًًَِـَوَ بُكَو
نؤًهِ نؤَاكٍ نُوتُٓ ِكٍَ ..سًوابٌ ُٓوَيإ نلؿبىو عُبـويهُكيِ قاهِ
َهُ ثُالَاكٍ ؿَبابُناًْإ بـَٕ و يًًَإ بهىفٕ
َهُ ،كَْطُ ُٓو ػُي
ػؤًُويوتِ ػُي
َهِ عًَلام بُطٌتِ
َهُ بُناكبًَٓٔ ضىْهُ ػُي
نُ يُوًَـا ْابٌَ ضُى ؿف بُو ػُي
َو كِفاُْ هُك
ثٌتطريٍ ؿَنُٕ ،وَى ُٓوَّ ؿَمطاٍ َىهاؿ ثًٌَبًِٓ نلؿبىو ػُي
داؿَ و ثُالَاكٍ ؿَبابُناًْاْـا ،تُْاُْت هُكًٌِْٓ يُنُّ ؿَبابُيإ ؿَكًَٖٓا و
ثاكضُ ثاكضُيإ نلؿُٓ ،وَبىو يُهُك فُكَاِْ َىهاؿ  9ؿَبابُنُّ ؿيهُ ويَُّٓ
َُإ ثٌَ طُيٌتىوَ فياِْ يُ
عُبـويهُكيِ قامسًإ ؿَكًَٖٓا و وتًإُٖ :واي
َُتلهًـايُ ،بؤيُ بؤ ثاكيَنطاكيهلؿِْ ؿَضني ػؤ ُٓطُك ًَٓىَ ؿفٍ قامسٔ ُٓوا ًَُُّٓ
َهُيإ يُػٌتُ بلؿ و بُػؤ و ؿَبابُوَ
ًَـائ ..بُّ قواُْ ُٓو ػُي
يًُهل يُطُي
َتُداكِيـا يُ
طُيٌتُٓ نؤًهِ نؤَاكٍ و ؿواٍ ؿَهتطرينلؿِْ يُ ؿاؿطايُنِ طاي
هًَـاكَياْـا يُناتًَهـا هُكؤى نؤَاكٍ عًَلام بىو ،نليٌَ هٌَ َاْطٌ ػاْىوَنُّ
قُكماكبىو.

- 76 -

___________________________________________________ شاخةوان عةىل مامؤكى

ْىوهًُٓوَّ ًََقوو :ػوتُٓ كِووّ اليُُْ باَ و ػلاثُنآُُْ ،طُك ًََقوو بُ
ٓاويَُّٓ كِووؿاو و بُهُكٖاتُناِْ كِابلؿوو
ؿاًَْني ،بًَطىَإ ُٓو ٓاويَُٓيُ ؿكؤَإ
يُطٍَُ ْانات و ويَُٓنامنإ وَنى ػؤٍ
ًٌْإ ؿَؿات نُ بُ ُْوَناِْ ؿاٖاتىو
ًََنيُٓ :وَ واقًعِ ُٓو كِؤفطاكَ بىو تا يُ
بً
َُنإ ثُْـ وَكبطلئ.
َُ و ثُي
ُٖي
" ُّٓ ػىيَٓلًِتُّٓ ؿَيبًٓني طَُُيُنِ ًُتلَِدمُ يًَُْىإ ػاوَٕ ناكػاُْ
َتـاكَناْـآً .رت نٌَ هُكبامّ
َتاِْ هُكَايُؿاكيٌ و ؿَهُال
طُوكَناِْ وال
َ يُ نىيَىَ ؿَهت ثًَـَنات و يُ نىيٌَـا
تُػتُنُيُ ،نٌَ وَميلَ ،نٌَ فًًُ ،يإ قُال
ٌ
نؤتايٌ ثٌَ ؿيَت ُٓواُْ ضاويَو و برينلؿُْوَيُنِ وكيايإ ؿَويَتُٖ ،كوَٖا ن َ
ؿَبًَتُ قىكباٌْ و نٌَ تَُاًانُكٍ بلاوَيَُُٖ ،ىو َُٓاُْ دًَطاٍ ثلهًاكٕٓ ،ا
يُويَىَ ُٓطُك وكؿبًٓاُْ هُكْر بـَئ ،ؿَتىاْني هُكضاوَنُيإ ؿَهتًٌٓإ بهُئ،
طلْطًٍ ًُْ نٌَ يُنَُني نٍ ؿَنات ،نٌَ ؿَيباتُوَ و ْايباتُوَ ،ؿؤكِاو ًٌَُُٖ
79
َتـاكأْ"
نُهاِْ ُٖفاك و هتَُـيـَ و هعًٌ و بًَـَهُال
كِيَبُكٍ نؤَاكٍ ًٓوالَِ ًَٓلإ (ععُيٌ ػآَعُيٌ) ؿََيًَعت( :ؿًْعاٍ ٓعَُلؤِ ٖعُّ ؿًْعاٍ
َىوًُنُ و ُّٖ ؿًْاٍ ط تىطؤ) .بُواتآُ :طُك بنًًُ هعُك ًََعنّ ٖعُك ط تىطؤيًعُى و
بُكاَبُكَنُت بًَُٖنو تؤَ بٌَ ًَٖعن بعىوّْ ،عاتىاِْ ط تؤطؤنعإ ببُيعُوَ ..ثًٌَعربِنًٌَ
َت عإ ٖععَُىو هععٓىوكيَهِ بُماْععـووَُٓ ،طععُك ت ععام و ضععُنُناْت
ػععؤ ث علِ ضععُنهلؿِْ وال
يُوّ بُكاَبُك ضانرت ُْبًَتْ ،اتىاِْ بُكَْطاكيإ ببًعُوَ ،بؤيعُ ؿَبعٌَ ضعُنُ نؤْعُنإ
بُالوَ بًًَٓت و ضُنِ هُكؿَّ بُؿَهت غُيتُٓ.وََ بىوَتُ َؤؿيًًََو بؤ ميعاتل ػعؤ
ثلِضُى نلؿًْإ.

 -79غوَوٕ شوذِ نُضيِ  :رَُُّ ؾُتطةَْز و ريَِ خىيَِٓ غُظَ وَى منىوُْ2009 -
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" يُ ًاكيَهِ َُٓليهاؿا  418تُكّ طىيَنكايُوَ بؤ طؤكِ ،نُ بِٓ ؿَكياٍ ثاهُظًو بىو،
َُٖ ،ك يُنُيإ30كِؤنًَتِ طامّ
ُّٓ تُكَاُْ بليتًٌ بىوٕ يُ  418هٓىوقٌ ثؤال
ٌََ ..ػلاُْ بِٓ
نىًٓـَّ تًَـا بىو! واتُ مياتل يُ ُٖ12ماك كِؤنًَتِ ؿفٍ َلؤظ..بُي
ؿَكيا ،ضىْهُ َُٓليها بلِياكٍ ؿابىو يُؿَهتِ ُّٓ دؤكَ ضُناُْ كِمطاكٍ بًَتُْ ،ى
َهى يُبُك ُٓوَ بىو
يُبُك ُٓوَّ سُمّ يُ ٓاًتًًُ و ْايُوٍَ نُهًإ ثٌَ بهىفٍَ ،بُي
ضىْهُ( ضُنِ ًَهلؤباويٌ ؿكوهتهلؿوَ) واتُ ًَهلؤب ثُكوَكؿَ ؿَنات و ؿَيهات
بُ ضُى و ؿَيتُقًَينَ بؤ نىًتِٓ ًًَؤُْٖا بُ يُى ضلنُ..ضىْهُ َؤؿيًٌَ تامَ تلٍ
ٌََُٓ ..و كِؤنًَتاُّْ
ؿآًَٖاوَ بؤ نىًن و ضُنِ (تؤالكميا)ٍ ؿكوهتهلؿووَ ،بُي
فلِيَـا ،ضىْهُ ضُنِ ٖايـكؤدًِٓ ُٖيُ يُْاو َاْطِ ؿَهتهلؿا بُتُقًُٓوَّ
80
نُكتًَهِ مَويٌ ؿَنات بُ ؿَكيايُنِ تامَ"
هُكَايُؿاكٍ هًوتًََُهِ ٓابىوكٍ و هًاهٌ ؿوو هُؿَ مياتلٍ يَُُو ثًٌٌَ فياِْ
َتُكا ؿَهت ثًَـَنات ،كفيًََُهُ
َتِ ًٓٓطً
َلؤظايُتًُ ،كِيَنهُ هُكَتايًُنُّ يُ وال
ػؤٍ يُهُك بٓنًُّٓ قامادمهلؿٕ و ضُوهاْـُْوَّ ضًٓايُتِ بًٓات ْاوَ و ػؤٍ
ٌَ هىوك
َُتًٍ بؤيإ بىوَ بُٖ ًًَ
َطا هُثاْـووَ و ؿاَُمكاوٍَ ؿَوي
بُهُك نؤٍ نؤَُي
َيُتِ بؤٍ ُْبًَت ؿَهت وَكؿاتُ
نُ ًٖض بنووتُٓوَ و ْاكَِمايًُنٌ نؤَُال
َـا ،تُْطِ بُ
َُت بىوٕ نُ يُ قؤْاغًَهـا هُكيُٗي
َىًَاْـُْوَّ بًٓاتُناِْ ؿَوي
ُٖي
َنِٓ و بُ فؤكًََِهِ تامَتل ػؤٍ يُهُك ثايُ
ؿَكَبُطايُتِ ثًٍَ ػؤٍ ُٖي
ضًٓايُتًُناِْ ثًٌَىوتل ؿاكًِتُوَ وَى َاكنى ٓاَافَّ ثٌَ ؿَؿاتُٓ :و هًوتَُُ
يُضاو هًوتَُُناِْ ثًٌَىو ثًٌَهُوتىوتل و ًاكهتاًْرتَ بُوَّ ًَُالًٌَْ ضًُٓنإ
يُكِووّ ٓاهتِ ؿفايُتًهلؿٕ كِووْرت ؿَبًٓـكٍَ و دُْطُناِْ دًٗاِْ يُنُّ و ؿووَّ
ؿَكٖاويٌَتُّ ُٓو بُكيُنهُوتُٕٓ بؤ ثُكؿَثؤًهلؿِْ ْاكَِمايًُناِْ ضًٓايُتِ
َتاُْ بىو
َتاُْ ثُْابلؿُْ بُك دُْ و ؿاطرينلؿِْ ُٓو وال
يًَُْى ػىؿٍ ُٖك يُى يُو وال
َطاٍ بؤ ؿوو ضني ؿابَُ نلؿ ،ضًُٓ ؿَهرتِؤيٌتىَ
نُ مرًَن ُْبىوٕ نُ نؤَُي
 .- 80اُمحُز نونُ َُمحىز :جُضوَضزَ يُ اًػالَسو ,ض -1985 -1وجدوُّْ اُغدُز12-11ٍ-
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َتـاكَنإ ًٌَُُٖ يُكِيٌَ بامكطاًْهلؿٕ و ؿاطريناكيًُوَ ػُكيهِ هُكػوتِٓ
ؿَهُال
َناًْأْ و نُيهُيُّ هُكَايُّ
قامادمِ َاؿؿّ مياتلو هاغهلؿُْوَّ ضُى و ناال
َُت و ًىْاي و ْاهٓاَُّ ُْتُوَيٌ و ًٌْتًُاِْ ثٌَ
ػؤيإ يُ ضىاكضًَىَّ ؿَوي
ؿَنُٕ.
يُ ًََقووّ َلؤظايُتِ تا بُّ ٓإ و هاتُ كِاؿَطات ُٖك دُْطًَو بُكثا بىوبٌَ ،ؿَهت
َطا
و ثُدمُّ ُٓو هًوتَُُّ ثًَىَ ؿياك بىوَ  ..ضًُٓنُّ ؿيهُيإ نُ مؤكيُّٓ نؤَُي
ثًَو ؿيَٓٔ نُ بُكًََُُٖٗٓنأْ تا ؿٍَ ٓاهتِ ضُوهاْـُْوَّ هُكًاًْإ مياؿ ؿَنات،
فياًْإ بُ ُْفٍَ و َُْلٍَ بُِكٍَ ؿَنُٕ ًٌَُُٖ ..هُكَايُؿاكٍ يُهُك بَُٓاٍ
َيُتِ َاوَتُوًََُ ،الًٌَْ ضًٓايُتِ تا ُٓو هاتُّ
ضُوهاْـُْوَّ ضًًَٓهِ نؤَُال
ضًُٓنإ ُٖبٔ ؿًَََينَ و بُكؿَواّ ؿَبًَت يَُُٖبُك باكوؿؤػًَو نُ بًًَُىاميَهِ
َت ْاكَِمايٌ
ْايُنوإ بًٓات ْلاوَ و ُٖكؿٌَََ ُٓو ضًُٓ ضُوهاوَ ؿف بُؿَهُال
ؿَكبلِييبَ ُٓوا بُ مَبلٍ ٓاطلو ٓاهٔ وْاْربِئ هٓىوكيَهًإ بؤ ؿاْاوٕ ،يُّ
هًوتَُُؿا(هًوتَُِ هُكَايُؿاكٍ) بُبٌَ دُْ ْاتىاٌَْ مبًًََٓتُوَ 81نُ ؿكؤ و
َُتاْـٕ و فليىؿإ بُْاوّ ؿابًٓهلؿِْ فياًَْهِ ًٓٓواًْاُْ و ثاكاهتِٓ َاف و
َؼُي
ُٖي
ٓاكاَِ طٌتِ و ٓاماؿّ بؤ تًَهلِاٍ بًُُكيُت ثًاؿَ ؿَنات ،نُضٌ يُ ْاوَكِؤنـا
َطا ؿيَينَ و ٓاهتِ بلهًَتِ و بًَهاكٍ و ْآاكاَِ
طلاِْ مياتل بؤ ضًًَٓهِ مؤكٍ نؤَُي
مياتل بُؿواٍ ػؤٍ ؿيًََٓت يُناتًَهـا يُدًاتِ ضاكَهُكنلؿِْ قُيلاُْناِْ ؿاكايٌ و
َيُتِ ،قُيلاُْنإ مياتل قىوٍَ ؿَنُُْوَ .نُواتُ بُكثانلؿِْ دُْ
هًاهٌ و نؤَُال
ًَهلؿُْوَّ قُيلاُْنإ..بؤيُ
َُتِ هُكَايُؿاكيًُ بؤ ػاي
باًرتئ ٓاَلامّ ؿَهتِ ؿَوي
تاوَنى ُّٓ هًوتَُُ بىوِْ ُٖبًَت دُْطًٍ بىوِْ ؿَبًَت ،بُثًَنُواُْوَ بُ
َطاٍ َلؤظايُتِ ؿَنًٌٌََ و
يًَُْىضىوِْ ُٓو هًوتَُُ ٓاًتِ باٍَ بُهُك نؤَُي

َتُنُياْععـا
 - 8١بععريؿؤمٍَ ضععُثلَِوَ ماْوععتًُنإ ؿََي عًَٔ :هععُكَايُؿاكٍ دًٗععاِْ نععُ يععُ سععىنُِ وال
َتعاِْ ؿَكَوَ و ًُٓجليايًعُت
ػؤيإ ؿَْىيَٓٔ ،يُبُك بُكُّٖ و باماكِ و تَُاع و قعاماْر ،تعاو ؿَؿَْعُ وال
(هُكَايُؿاكٍ) ؿكوهت ؿَبًَت.
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ؿًْاٍ ثاكاهتِٓ ػاوَْـاكيَتِ تايبُت يًَُْى ؿَضٌَ و دُْطُنإ نؤتايًإ ثٌَ ؿيَت
(كَِْطُ َُُٓيٍ ػُياٍَ بًَت ،ضىْهُ ثًٍَ هُكَايُؿاكيٍ ًُكِ ُٖك ُٖبىوَ).
نُضٌ بُالٍ بُكفَوَْـّ ضًُٓ ثًٌَهُوتٓؼىام و ًؤكًِطًَلَِنإ ٓايـيؤيؤفياٍ
نؤَؤًْوتِ ٓايـيؤيؤفيايُنِ ماْوتًًُ ،طىماكًت يُبُكفَوَْـيٌ ضًِٓ ثلِؤيًتاكيا
َُناِْ
َهٌ ؿاٖات يُػىاكَوٍَ َآَاوَْـٍ ؿَنات ،يُو كِواْطُوَ ُٖوي
و مؤكيُّٓ ػُي
َيُتِ و ثًٌَهُوتٔ
بُكقُكاكنلؿِْ يُنواِْ و ٓاًتِ و ٓاماؿٍ و ؿاؿثُكوَكٍ نؤَُال
َُتِ هُكَايُؿاكٍ ؿا مؤك نَُرت
َتِ ثلِؤيًتاكٍ ضلِ ؿَناتُوَ ..نُضٌ يُ ؿَوي
و ؿَهُال
َهى
هُك بؤ ُٓو بابُتُ ؿَنًٌٌََ و تُْٗا ؿَمطاٍ ٓايـيؤيؤدًا َُٖىو ًتًَو ًًُْ ،بُي
ٌَ ٓايـيؤيؤفيا
َهلؿٕ و هُكنىتهلؿًٍْ ُٖٕ و كِؤي
َُتاُْؿا ؿَمطاٍ نؤْرتِؤي
يُو ؿَوي
َهلؿِْ
َونلؿُْوَ و تىْـوتؤي
يُتُواوّ ؿاّ و ؿَمطاناًْـا بُكدُهتُ ؿَنات ُٓويٍ بال
بريٍ ؿؤطُا و نؤُْثُكهتًًُ يُبُكطًَهِ تامَ و َؤؿيَلٕ يُ ضُْـ كِيَطُيُنُوَ:
 يةكةَ :ؿفايُتًهلؿِْ ٓايـيؤيؤفياٍ نؤَؤًْوتِ و بنووتُٓوَ ًؤكًِطًَلِيًُنإ
َني و تىاُْوَ و كِووػاْـِْ ،نُ ُٖك يُو هؤْطُوَ
بًًَُىَيًُنِ تا هُك ًَٓوكإ كِاَاي
َـَؿَٕ كِاهتًًُنإ ٓاوَفوو بهُُْوَ و كِووّ كِاهتُقًُّٓ ُٓو
بَُُٖىو ًًَىَيُى ُٖوي
ٓايـيؤيؤفيايُ بًٌَىيَٓٔ نُ ػىيَٓـُْوَّ ْاماْوتِ بؤ ضُوتُنإ بُكِاهت و
كِاهتًًُنإ بُضُوت ؿَنُُٕٖ ،ك يُو ضىاكضًَىَيُؿا بُ ضلٍِ ثُكَ بُ ًَُالًَْهاِْ
ٓايًِٓ و ُْتُوَيٌ و كَِطُمّ و ثُيىَْـيًُناِْ ًَْىإ فٕ و ثًاو وٖ...تـ ؿَؿَٕ و
َجٌتِ َُٖىو ُٓو ُْٖطاواُْ بؤ ًهوتجًًََٗٓاِْ بريٍ نؤَؤًْوتِ ؿَنُٕ بُوَّ
ثاي
هًوتَُِ هُكَايُؿاكٍ ؿوا قؤْاغٌ ًََقووَ.
 دووةًََٖٓ :اُْوَّ ثاهاوطُيًَهِ مؤك بؤ باًٌ و ثًٌَهُوتىويٌ
هًوتَُُنُيإ(هًوتَُِ هُكَايُؿاكٍ) نُ ؿوا قؤْاغُ و بُكؿَواّ ؿَبًَت بُبُكاوكؿ
يُطٍَُ هؤهًايًوتِ ماْوتِ نُ يًَلَؿا بُْاوّ (هُكَايُؿاكٍ ًًًٌَ-
َطاٍ ثًٌُهامّ) كِاهتًُناٌْ
َطاٍ نلاوَ – نؤَُي
َيُتِ – نؤَُي
بًُـاكيهلؿِْ نؤَُال
ثٌَ ؿًَاكُْوَ.
 ضيَيةََُٖ :ىو ُٖوٍَ و تىاْاناًْإ ؿَػُُْ طُكِ بؤ ُٓوَّ يُدًاتِ ياهاٍ طٌتِ
ثًٌَهُوتٔ و ثُكَهُْـٕ و طؤكِاِْ نؤَؤًْوتِ ،بُْاوّ (بىكدىامّ هًوتًََُهِ
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َطاٍ هُكَايُؿاكٍ ؿاؿَكِيَقٕ نُ ُّٓ
نلاوَّ ٓايٓـَيُ) بريؿؤمَّ طٌتِ بؤ نؤَُي
ؿَهتُوافَ يُاليُٕ فُيًُهىفُ بىكدىاميًُناُْوَ بُناك ؿًََٖٓـكٍَ و ُّٓ ماْوتُ بُ
ٌَ  1943يُاليُٕ بريَُْـّ َُٓليهِ
(فؤكتؤيؤدٌ) ْاهلاوَ نُ يُهاي
(فًؼتٗايِ َ) flechtheimوَ بَُٓاناِْ ؿاْا نُ بليتًًُ يُ:
َُتُ ٓابىوكيًُ ثًٌَهُوتىوَناْـا ًؤكًٌِ
أ -ماْوتِ ثًٌَبًين نلؿٕ :بُوَّ يُ ؿَوي
ٓابىوكيٌ كِووْاؿات.
ب -تًؤكٍ ثلِؤطلاّ و ثالْـإ.
ز -فُيوُفُّ ٓايٓـَ.
ٌ ؿًََْتُ قؤْاغٌ
َّ ُٓوَ ثٌتطىٍَ ؿَػُٕ يُؿيـٍ نؤَؤًْويت ؿاَ :لؤظايُتِ ث َ
بُال
َطاٍ بٌَ ضنيُٓ ،وََ ُٓو وَػتُ كِوو ؿَؿات نُ يُهُك ٓاهتِ
نؤَؤًْوتِ نؤَُي
دًٗاْـا هُكَايُؿاكٍ يُْاو بنًَت ،تًايـا ًََقووٍ ضُوهاْـُْوَ و ْاؿاؿثُكوَكٍ و
َيُتِ بُكَو ًََقووٍ يُنواِْ و ٓاماؿيٌ و ؿاؿثُكوَكيٌ ُْٖطاو
ْايُنواِْ نؤَُال
بًَٓت .بؤيُ ماْا هًاهٌ و فُيًُهىفُ بىكدىاميًُنإ ثًًَإ وايُ ؿواٍ ُٖكَهًَٗٓاٌْ
َىًَاُْوَّ ثُمياِْ واكًؤ ،هُكَايُؿاكٍ بُهُك
يُنًَتِ هؤظًُت و ُٖي
هؤهًايًوتِ هُكنُوت و ًََقوو يُ قؤْاغٌ بىكدىامٍ نؤتايٌ ثٌَ ٖات ًٓـّ
(ٓايـيؤيؤدًاٍ هُكَايُؿاكٍ – ؿميىنلاهًُتِ هُكَايُؿاكٍ – باماكٍِ
َطاٍ َلؤظايُتُِٓ .وََ ًَُالًًَُْنُ
هُكَايُؿاكٍ) باًرتئ هًوتَُُ بؤ نؤَُي
كِؤفطاك بلِياك يُهُك بلؿُْوَو هُكنُوتٔ و وَكطلتِٓ ؿَؿات.
ؿوا قوُ بؤ ُّٓ بابُتُ ،وتُيُنِ (َاكنى)َ ؿََيًَت" :هُكَايُؿاكٍ ؿفٍ بُكًََُٖٗٓاُْ
بًًَُىَيُنِ َُْتًكٌ ،بُكًََُٖٗٓاِْ َُْتًكٌ يُطٍَُ هُكَايُؿاكيٌ يُى ْاطليَتُوَ".
بُالٍ ًٌٓرتانًًُتُوَ هُكَايُؿاكٍ ُٓو ٌَُػؤكَيُ نُ داكٍِ دُْطِ بلهًهلؿٌْ
ؿاوَ و قاماْر و بُكفَوَْـيًُناٌْ يُثًٍَ ُٖك ًتًَهِ بًُُكيُتُوَ ؿاْاوًَٓ ،ـّ
طلْ ًُْ تؤ ؿََلٍ ،ؿَفٍ ،بلهٌ و تًَٓى ؿَبًت يإ ْا ،طلْ ُٓوَيُ ضؤٕ يُهُك
ََُُْـ ببًَت ،تُْاُْت واٍ ؿَبًٓٔ ؿاَُمكاْـِْ
ََُُْـ و ؿَوي
سًوابٌ تؤ ؿَوي
َهِ ُْؿاك و هاؿَ و هاناك و ُٖفاك
هًوتَُِ ػؤكانِ دًٗاِْ بؤ تًَلنلؿِْ ػُي
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ؿاُْْـكاوَ ًَٖٓـَّ يُبُكضاوطلتِٓ ضاوضٓؤنِ هُكَايُؿاكإ يُاليُٕ باْهِ
َُتِ و نؤَجاًْاناِْ ُْوت و ٓاو و نؤَجاًْا دُْطًُنإ و ٖ...تـ.82
ًَْىؿَوي
َُٓاُْيٍ مَْطًَهِ ػُتُكْانٔ بؤ نؤٍ ًتُنإ نُ ناك يُناك تلاما ،ضاوَكِيٌَ
ضانبىوًْإ يٌَ ُْنليَت ضىْهُ ًتًَو بُؿَهتُوَ ْاًََينَ تا َلؤظ ِكاهيت بهاتُوَ..
َـَطلٕ ،يُواُْ ؿكؤوؿَيُهُ ،باهٌ
ًتُنإ يُطٍَُ ػؤياْـا ؿفَنُّ ُٖي
َـاِْ
بُكَْطاكبىوُْوَّ بلهًَتِ ؿَنُٕ نُضٌ ػؤيإ ٖؤناكٕ بؤ هُكُٖي
َكًَُٓكٍ
َو ؿَنُٕ نُضٌ ػؤيإ ػىي
بلهًَتِ..باهٌ تُْطقَ و باكٍ ْاَُٖىاكٍ ػُي
تُْطقَنأُْٓ ،واُْ تا ًٍَٓ و فاًْإ ثٌَ ُْطات و ُْٖاَُتٌ ُْبًْٓٔ ،لػٌ قات و
قلٍِ و بلهًَتِ ْامأْ ضًًُ!! ناتًَهًٍ يًًَإ قُوَا ُٓودا ؿيَُٓ هُك ػُت وَى يُ
وَه ٌ ُٓو بؤكفواماُْؿا (بًًؼاْؤف) ؿََيًَت :بؤكفوانإ وَنى َاهٌ ْاو ٓاوٕ ،يُثلِ بُ
َض ؿَنُٕ.
قىالبُوَ ؿَبٔ ،نُ بُقىالبُوَ بىوٕ ُٓوها ؿاواٍ هىي







ُٖ- 82ض نُغٌَ ووَضةووِْ وكوتوِْ ضةنشاووو سًَت سي اُوَّ جًَؿهُوتٔ يُ وكوتُنُّ اُةوّ سسوث ,اُوَ اؤُقًوٌ
يُزَغت زووَ – عُيٌ خوَُٓيٌ -
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ئايدؤهؤذيا ئيطالَ ضيية؟!

ياهاٍ فيإ 83وَى ٓايـؤيؤفيا يُ ًٓوالّ يُهُك ثًَٓر ثايُّ هُكَنِ ؿاَُمكاوَ:
َيُتِ – ٓابىوكٍ – طًاِْ (ايلوسِ)" و يُ ثًاؿَنلؿِْ
"كَِوًت – كِاًَاكٍ – نؤَُال
ُٓو ياها و كِيَواياُْ دًاوامٍ يُطُ ٍَ كِفيَُِ هُكَايُؿاكٍ و ًٌٓرتانِ ؿَنات،
ضىْهُ كِفيًََُهِ َاّ ْاوَْـَ.
" ٓايًِٓ ًٓوالّ ثًٍَ ُٓوَّ فُكَإ بهات بُ ًٓٓوإ ثابُْـبًَت بُ ياهاٍ
َـا دًَطري بًَت و ثُْـّ يٌَ
ػىوكَِوًت ،ؿاواٍ يٌَ ؿَنات تلي و بًُِ ػىاٍ يُ ؿي
وَكبطلٍَ يُبُك ُٓوَّ َُٖىو فُكَاًَْهِ تؤ ؿَطُكِيَتُوَ بؤ الٍ ػىايُنِ بًُٓك
وبًوُكٍ وا نُ بُ ُْٓـامَّ طُكؿيًُيًُى ًٖض ًتًَهِ ُْ يُ مَوّ و ُْ يُ ٓامسإ يٌَ
وٕ ْابٌَ ،يُ ُٖك ًىيًََٓو بًت ،ؿَتبًًَٓت و تؤ ؿَتىاِْ ػؤت يُ غُيلٍ ػىا
َّ ُٖكطًناو ُٖكطًن ْاتىاٌْ ػؤت يُػىا بٌاكيتُوَ ..يُ تىاْا و
بٌاكيتُوَ بُال
َّ ْاتىاِْ ػىاٍ ػاوَٕ
َتـا ُٖيُ نُ ُٖكضٌ ٓاؿًََناؿ ُٖيُ فليىّ بـَّ بُال
ؿَهُال
َت فليى بـَّ ..ؿَتىاٌْ ُٖكضٌ يُهُك مَوّ ؿَفيَت ؿَهتُوهاًْإ بهُيت
ؿَهُال
َو
َّ ُٖكطًن ْاتىاٌْ ؿكوهتهُكٍ ٓامساُْنإ و مَوّ ؿَهتُوهإ بهُّ .ػُي
بُال
َّ
َُتًاُْ ؿَنُٕ نُ بُ ضاو ؿَيبًٓٔ بُال
بُطٌيت هُيلٍ ُٓو نلؿاك و كَِوًتُ كِوواي
ػىاٍ ماْا بُ ٓاًهلا و ثُْٗإ ٓاطاؿاكَو ماْايُ بًَُِْٗٓ ؿَكووٕ و كِام و ًْامّ ؿٍَ،
ُٖكضُْـَ يُو فياُْ بلِاوَيُؿا ناك بهُيت و ػؤت َاْـوو بهُيتًٖ ،ض ثُْايُى ًًُْ
ػؤتِ يٌَ ثُْٗإ بهُّ يُ تلهٌ ضًُتِٓ ًُكِابٌ َلؿٕ و طُكِاُْوَ بؤ بُكؿَّ ُٓو
َُنُيًُى
ؿاؿطايُّ ًٖض ثاكيَنَك و بُكتًٌ و تهاناكٍ و ًايُتِ بُؿكؤ و ف ًٌََ و تُي

 - 83وتُيُنِ اَُطيهِ ُٖيُ زَيوًَت :يوغو وَى تُوِْ ذويورويوينُ وويُ ,سويوٓسَّ سضىوى زَرطٍَ و سويوٓسَّ
رُوضَف تًَهِ زَزوث .اُّ وتُيُ يُ اًػالّ ضةَث زَنطيَةُوَ ىْهُ يوغوٍ شيوٕ سي َُٖىووٕ يُ –غعو و
جوزوؾت -يُ ونُ و خطوجُ وَى يُنُ
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َ ؿَهت تُكامووّ كِاهتِ و ؿاؿطُكٍ
ْاتىأْ بُفليات بًَٔ يُ كِؤفيَهـا نُ ػىاٍ باال
84
ؿاؿًََْت و ثاؿاًتِ َُٖىو بُْـَناِْ ؿَؿاتُوَ ثلِ بُ ثلٍِ نلؿَوَناًْإ"
" ثًَػَُبُكٍ ػىا ( )ؿَفُكَىٍَٓ :اَإ وكياٍ طىَإ بٔ ضىْهُ طىَإ ؿكؤتلئ
َُاْإ ،و داهىهٌ َُنُٕ ،و ثًٌَربِنٌَ
وتُّ ؿَكووُْ ،و ضاوَ ضاوَ َُنُٕ بؤ َىهً
َُنُٕ بؤ ؿوًْا ،و سُهىؿّ بُ يُنرت َُبُٕ ،و ْلػِ ًتىَُى يُهُك يُنرت طلإ
َُّ نلِئ و
َُُنُٕ ،و َاَُي
َُنُٕ ،و كِقتإ يُ يُنرت ُْبًَت ،85و ثٌت يُ يُنرت ُٖي
َُّ يُنرت ،و ػىامبًَِٓ فٕ َُنُٕ بُهُك ػىامبًَِٓ بلاتإ
فلؤًن َُنُٕ بُهُك َاَُي
َُإ
تاوَنى ُٓو َاكَّ ؿَنات يإ وام ؿيًََٓت ،بنب بُ بُْـَّ ػىا و بلاٍ يُنرتَ..ىهً
َـا ْانات و
َُِ يًَٓانات ،و ػًاُْتِ يًَٓانات ،ؿكؤٍ يُطُي
َُاُْ هتُّ و موي
بلاٍ َىهً
بُ ؿكؤًٌ ْاػاتُوَ ،و ؿَهت بُهُكٍ ْانات ،هُكًؤكٍِ ْانات ،بُضاوّ هىوى و
َُاًْـا بًَت ُٓوا ػىا
نُّ كِيَنَوَ هُيلٍ ْاناتُٖ ،ك نُهًَو يُ ثًَىيوتِ بلاٍ َىهً
َُاًَْو البُكيَت ُٓوا
يُ ثًَىيوتًـا ؿَبًَت ،و ُٖك نُهًَو ْاكَِسُتًُى يُ هُك َىهً
ػىا ْاكَِسُتًُى يُ ْاكَِسُتًُناِْ قًاَُتِ يُ هُك ال ؿَباتُٖ ،ك نُهًَو عُيبُ و
َُاًَْو ؿابجؤًًَت ُٓوا ػىا عُيبُ و نُّ و نىكٍِ ؿاؿَثؤًًَت يُ
نُّ و نىكٍِ َىهً
قًاَُتـا ،يُ ػىا تلهإ ٓا يًَلَيُ -هٌَ داك ٓاَافَّ نلؿ بؤ هًٓطِ ،بُهُ بؤ
َُاِْ بهات،
َُإ نُ بُ ضاوّ هىوى و نُّ كِيَنيُوَ هُيلٍ بلاٍ َىهً
ػلاثًَتِ َىهً
َُإ...ػىا هُيلٍ
َُاًَْو ػىئَ و َاٍَ و ْاَىهٌ سُكاَُ يُهُك َىهً
َُٖىو َىهً
َهى هُيلٍ ؿٍَ و نلؿَوَناْتإ ؿَنات -وَ بُ ثُدمُناِْ
الًُ و ويَُٓتإ ْانات بُي
ٓاَافَّ نلؿ بؤ هٓطُِٖ ،-كوَٖا فُكَىوّ :هىيَٓـ بُو ػىايُّ طًاِْ َِٓ بُ
 - 84اُسىيئُعال اُملُوزوزّ:يوغوٍ شيوٕ يُ اًػالَسو34ٍ ,
85

 -جًَغَُ ُض  يُ فُضَىوزَيُنٌ زيهُزو ,زَفُضَىٍَ( :اياكم و الظن بان الظن اكرب احلديث و ال

جتسسوا وال تنابسوا و ال حتاسدوا و ال تباغضوا و ال تدا سوا و كو وا عباداهلل اجوا اخ زواو مسلم ُٖضوَٖو يُ
فُضَىوزَيُنِ تطزو( :ال يؤمن احدكم حتى حيب الجي ما حيب لنفس خ زواو اخلمسة .ووتًُٖ :ض نُغًَو يُ اًَىَ
سطةووٍ تُوووّ ْوسًَت تووَنى جًٌَ خيف ُْسٌَ سي سطو َىغًوُوُْنُّ اُوَّ نُ سي خيٍ جًٌَ خيؾُ.
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ؿَهتُ ،ؿوو نُي ًًُْ ػؤًُويوتِ يُنرتبٔ و دًاوامّ بهُويَتُ ًَْىاًْاُْوَ ًًٓال
86
بُٖؤٍ تاواًَْهُوَ ُْبًَت نُ يُنًَهًإ ُٓدماًَـاوَ"
َهى ًٓوالّ
" ًٓوالّ تُْٗا ثُيىَْـّ ًَْىإ َلؤظ و ػىاٍ طُوكَ ًًُْ و بُي ،بُي
هًوتَُُ بؤ فياِْ َلؤظايُتِ و هُكتاثاٍ فيإ ؿَطليَتُوَُٖ ،كوَنى ثُيىَْـّ
ًَْىإ َلؤظ و ػىاٍ طُوكَيُ ،كيَهؼُكٍ ثُيىَْـٍ ًَْىإ َلؤظُناًٌُْ ،ثلؿٍ
َُ ،ثُيىْـيٌُ يًَُْىإ طٍُ وُْتُوَنإ ،واتُ ًٖض
ثُيىَْـٍ ًَْىإ تاى و نؤَُي
ٌ
اليًَُْهِ فيإ َُْاوَ ًٓوالّ يًٌَ ُْؿوابٌَ و بؤضىوًَْهِ تايبُتِ و هُكبُػؤٍ ُْب َ
يُ باكَيُوَ ض يُناتِ ٓاًتِ و ض يُناتِ دُْطـآً ..والّ تانُ هًوتُّ و ثلؤطلاَُ
بتىاٌَْ َُٖىو ثاكهُْ كِابطليَت و َا َُٖىو نُهًَو يُ هٓىوكٍ ؿاؿطُكٍ
نؤَُآليُتًـا ؿياكٍ بهات و َاوَ ْاؿات ًٖض نُي يإ ًٖض نؤٍََُ و ًًًَُتًَو َا
ٌََ ًٓوالّ هًوتًََُهٌ كِاًَاكيٌ
نُي و نؤٍََُ و ًًًَُتاِْ تل ثًًٌٌََ بهات ..بُي
تايبُتِ و هُكبُػؤيُ و ًٖض ثُيىَْـيًُنِ ُْ بُ ؿميىنلاهٌ و يًربايًُتٌ
َتُوَُٖ .كوَٖا
كِؤفٓاواوَ ُٖيُو ُْ ؿيهتاتؤكيٌ ثلِؤيًتاكيا و ػؤهُثًَُٓكٍ كِؤفُٖال
يُكِووٍ ٓابىوكيًُوَ هًوتًََُهِ ٓابىوكيٌ هُكبُػؤيًُ و ًٖض ثُيىَْـيًُنِ ُْ بُ
هُكبُهتِ ٓابىوكيٌ كِؤفٓاواو ُْ ،بُ ؿَهت بُهُكاطلتِٓ َُٖىو بىاكَناِْ فياِْ
َيُتِ هُكبُػؤيًُ و ًٖض
َتُوَ ُٖيُُٖ .كوَٖا هًوتًََُهِ نؤَُال
كِؤفُٖال
87
َيُتِ هُكَايُؿاكيٌ و َاكنوًًُتُوَ ًُْ .
ثُيىَْـيًُنِ بُ هًوتًََُهِ نؤَُال
كِفيَُُناِْ ُّٓ هُكؿََُ ُٖك يُ هُكَايُؿاكيٌ كِؤفٓاواوَ تا هؤًًايًوتِ َاكنوٌ
َيُتِ و ٓابىوكٍ َلؤظايُتِ بُ ًًَىَيُنِ
َتُْ ،ياْتىاًْىَ طريوطلفتِ نؤَُال
كِؤفُٖال
كِيٌُيٌ و ؿاؿطُكاُْ ضاكَهُك بهُُٕٖ .كوَٖا ُْياْتىاًْىَ بُػتًاكٍ و ٓاهىوؿَيٌ
ببُػٌٔ بَُلؤظ هُكَكِاٍ َُٖىو ُٓو ثًٌَهُوتٓاُّْ ماْوت يُ مؤكبُّ بىاكَناِْ
َطلتىوَ ،بىاكَناِْ تُنُٓيؤفيا و تُْـكوهتِ و فيليٌ
فياْـا ُْٖطاوّ َُمِْ بؤ ُٖي
86

 -ذلَُُز عُسسويطةَمحوٕ يُتًف :سُؾًَو يُ َدوتُنُّ جًَغَُ ُض  , ض ,6وجدوُّْ ظوْو,

غًًَُوِْ76-75ٍ ,2014,
 - 87شَُُ نُضيِ عُسسو ويالو :سُضَو زوزرُضٍ نيَُكويُتِ,ض ,1وجدوُّْ اُغدُز ,سُغسو8-7ٍ ,198 ,
- 85 -

طؤرِان ضيية؟! بؤ ليَي برتسني؟! ______________________________________

ُٓيهرتؤِْ و ُٓتؤّ و ٓامساْربِئ و ٖ..تـ -نُ ًَٓوتاَ ُٖك بُكؿَواَُ يُهُك كِيَطاٍ
َّ ُٓوَّ يُّ كِفيَُاُْ ضاوَكِوإ ؿَنليَت ُٓ ،وَيُ ضُْـ
ثًٌَهُوتِٓ ػؤٍ.. .بُال
َؤمتل ؿَبًَت و مياتل
ماْوت ثًٍَ بهُويَت ُٓوَْـَ باكٍ فياِْ َلؤظ ٓاي
ؿَضُوهًَتُوَو كِؤف بُ كِؤف يُبلّ ضاكَهُكٍ نًٌَُنإ ،بًَناكٍ و وَكِهبىوٕ و
ُْػؤًٌ ؿَكووِْ(ُْفوٌ) و نىيَلَوَكٍ و تلي و يُكم مياتل ؿَبًَت ،بُدؤكيَو
88
َلؤظايُتِ بُكَو ُٖكَهٌ هُك يٌَ ًًَىإ و يُْاوضىوٕ ؿَضًَت"
ََُُيَُ ُٓوَيُ كِفيَُُناِْ ُّٓ هُكؿََُ
" ٖؤٍ هُكَنِ ُّٓ َُٖىو تُْطىضُي
(َاؿّ) و بٌَ باوَكِٕ ،بُيُى ضاو هُيلٍ َلؤظ ؿَنُٕ ،يُى الٍ ؿَبًٓٔ ُٓويٍ اليُِْ
(َاؿؿيًُتُ)ًٓ .رت ُٓوَيإ ثًًٌٌََ نلؿووَ و يُبري ػؤيإ بلؿؤتُوَ َلؤظ تُْٗا (َاؿؿَ)
89
َوىكِيَُٓكو اليُِْ هُكَنِ َلؤظُ"
َهى َاؿَ و طًاُْ ،طًإ ُٖي
ًًُْ و بُي ،بُي
" بُهتُٓوَّ َلؤظ بُهىوؿّ تايبُتِ ػؤيُوَ يُهٓىوكٍ دًٗاًَْهِ َاؿؿٍ ؿا،
باوَكِ ُْبىوٕ بُؿواكِؤفيَهِ ًٌَُُٖيٌ واٍ يُ َلؤظِ ُّٓ هُكؿََُ نلؿووَ ،يُ
ثًَٓاوّ بُكفَوَْـّ ػؤيـا ٓاَاؿَيُ (ًَهًافًًًاُْ)ُٖ 90كضٌ كِيَطا ُٖيُ بًطليَتُبُك
َُٖ - 88وٕ غُض ووَّ جًَؿىو11ٍ ,
َُٖ - 89وٕ غُض ووَّ جًَؿىو12ٍ ,
90

 -اُوَّ نةًَ ُنُّ َويهوظًًٌ سُْووّ اَُد خىيَٓسسًَةُوَ تًَسَروث ض ُْخؿُضةيَطويُى سي غُضنطزَ

زيهةوتيضَنوٕ زوزًََْت ,سُ زيوًٓويًُوَ ظنضسُّ غُضنطزَ زيهةوتيضَنوٕ غُيطيوٕ نطزووَ و جُيطةَويوٕ
نطزووََ ,ؿةًَو يُ خُضووضٍ قػُنوِْ:
جًَىيػةُ َد سي رُيؿ

سُ زَغُكوث ظنض ذوض زٍَ ضةَقٌ و سٌَ سُظَيٌ سٓى َيةَ ..يُ زيَط ظََوُْوَ

سًػيووَ اُو َدوُّْ نُ ضةوغةطي و خووَٕ سُيوًَُٓنوًْؤْ و سُنطزَوَ غُملوْسويوُْ سُ ووّ سُضظتط غُيط
و تَُوؾو زَنطئَ يُ وو اُووُّْ ف ًًَو وظٕ يُ ُٖيوػىنُوتًوْسو ,نُ ٌ اُظَىوٕ زَضخيػةىوَ اُو َدوُّْ
زَغةهُوتِ َُظًْوٕ سُزَغت ًَٖٓووَ ظيوتطيًٓوٕ يُووُْٕ نُ تىوًْىيوُْ سُفطةوف ًٌََ و تُيوُنُسوظّ خُيوو
يُخؿةُ س ُٕ و يُ نيتويؿسو سُغُض اُووُْزو غُضنُوٕ نُ جُيىَغةِ سد و سووَضةٍ ؾُضيؤ...اُرُض
يُ ُٖيوػىنُوث خووَِْ ووتو و ضةَوؾةيب ,اُوَ غًوغُمتُزوضيَهِ ضةَظو قىضؽ و سوضرطوْت يٌَ زَضزَ ٌَ,
اُرُض خووَِْ ُْٖسٍَ تُيوُنُ و زضن و ف ًًَو وظّ ُْسىوّ ,جًَىيػت ْونوث خيث ُٖيوكىضتًَِٓ يُرَُُّ
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بؤ طُيٌن بُ ٓاَادمُناِْ ،بُبٌَ ُٓوَّ طىٍَ بـاتُ كَِوايٌ و ْاكَِوايٌ ُٓو
91
َهِ تليٍ بًَت"
كِيَطاياُّْ طلتىويُتُ بُك ،با يُهُك سوابٌ بُكفَوَْـّ ػُي
ًٓوالّ وَى هًوتًََُهِ ػىايٌ ،يُبُك ُٓوٍَ ؿووكَ يُ ؿَهتِ َلؤظ و نُّ و نىكٍِ
و ُٖوَي و ٓاكَموو و ُْفاَِ ،ؿووكَ يُ كِم و نًُٓ .ضىْهُ ػىاٍ طُوكَ ،ػىاٍ
ٌ
َُٖىو َلؤظايُتًًُ و كِفيًََُهِ طٌتِ بؤ َُٖىو َلؤظ بُبٌَ دًاوامّ ؿاْاوَ  ،بُب َ
ُٓوَّ يُبُك ػاتلٍ نُهًَو ،يا ضًًَٓو يا ًًًَُتًَو ؿايٓابًَتَُٖ ،ىوإ الٍ ػىاٍ
طُوكَ يُنوأْ و بُ يُى ضاو هُيل ؿَنلئَ .ثًَػَُبُك( )فُكَىويُتِ( :
َُ) ُٖكوَٖا فُكَىويُتَُِٖ ( :ىوتإ وَنى
َُٖىوتإ يُ ٓاؿََٔٓ ،اؿًٍََ يُ طً
تىويُناٌْ ًاُْ وإ -واتُ يُنوأْ).
ٌَ
" كِفيَُُ َلؤظهلؿَناِْ ٖاوضُكؾ ُٖكيُنُيإ نُهًَو يا نؤََُيًَو بُ ٓاكَمووّ ؿي
ػؤيإ و بُثًٌَ تىاْا و ماًْاكيإ ؿايآْاوَ ،يُبُك ُٓوًَُ اليُى تانجُكهتُ و تانِ
َـا ،اليُنِ تليٍ ضًٓجُكهتُ و ضًًَٓهِ ؿاوَ بُهُك ضًُٓناِْ
ؿاوَ بُهُك نؤَُي
تلؿا ،يُنًَهِ تل ُْتُوَثُكهتُ و ُْتُوَيُنِ ؿاوَ بُهُك ُْتُوَناِْ تلؿا،

غًوغًسو ىْهُ اُو نوث سَُُٖىووٕ زشويُتًت زَنُٕ..سوؾي وويُ يًَت سيغٔ يُوَّ خيؾًوٕ سىيٌَ,
ىْهُ خيؾُويػةِ سُ ظةدَيُى سُضشَوَْسّ سُغيووَ نُ ُٖضزَّ َُتطغٌ يُْوو ىوِْ ُٖيُ نوتًَو
نوضيًَهطزٕ زضوغت زَسٌَ ,نُ ٌ ُٖضزَّ تطؽ يُسُض غعوٍ زووضةنشٍ ُٖيُ...اُوَْسَ زضن سهُ تو ووٍ ي ٌَ
زٍَ سُ زضننوِْ خيث سووَضة سهَُّ...د و شونُُنوٕ ْوسٌَ ذطُ يُ ذُْط و ضةيَهدػ

و ؾًَىوظَنوِْ,

سد يُ ًٖض جًَىيػةًًُنِ تط سهُُْوَ.

يُجويوُوَ ُْٖسٍَ قػُّ ذىوًْـ ف ةطٍَ زَزوث سُكوّ نَُي وَى:
* جًَىيػةُ ُٖض َديَهِ توظَ ُٖيو صيَطزضوو يُ ٖعضييبَ نُ خُيوو و ذَُووَض شُظ زَنُٕ سعوٌَْ اُووٕ
غُضيوٕ خػةىوَ ,اَُُف ُْى يُ خيؾُويػةًوٕ سيٍ ,سُيوهى يُ ْوضةَظويًوٕ سي َدٍ جًَؿىو ,يًَطَزو
ظَمحُتُ تو غُض جؿةطدٍ يٌَ سهُٕ ىْهُ اُويـ ْوتىوٌَْ ضةوظيوٕ سهوث.
*زوْويٌ َد يُوَ زَضزَنُوٍَ تو

ُْس غىوز يُ سُغُضٖوث و اُظَىوِْ نُغويُتًًُنوِْ جًَؿىوتطٍ

وَضزَرطيَت ,اُرًٓو سُ رًًًََةِ خيٍ ظوو تًَسَنُوٍَ.
 - 91شَُُ نُضيِ عُسسويوالو :سُضَو زوزرُضٍ نيَُكويُتِ14ٍ ,
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َُٖىوًًإ اليُِْ(َاؿؿّ) َلؤظًإ ؿاوَ بُهُك اليُِْ طًاِْ (كِؤسِ)ؿا .نُوابىو
َـا يُ هٓىوكيَهِ
تُْٗا ًٓوالَُ بُكفَوَْـّ َلؤظًَهِ يُطٍَُ بُكفَوَْـّ نؤَُي
يُنوإ و ؿاؿطُكؿا كِيَهؼوتىوَُٖ ،كوَٖابُكفَوَْـّ نؤٍََُ و نؤََُيًَهِ تل و
ًًًَُت و ًًًَُتًَهِ تلٍ يُهٓىوكيَهِ يُنواْـا كِيَهؼوتىوَ و اليُِْ (َاؿؿّ)
َلؤظ و اليُِْ طًاِْ بًًَُىَيُنِ َاّ ْاوَْـّ ؿياكٍ نلؿووًَٓ ..والّ ضىْهُ
كِفيًََُهِ ػىايًُ ،ػىاٍ طُوكَ ثُكوَكؿطاكٍ َُٖىو بىوُْوَك و ٓاؿًََناؿَ ،تُْٗا
ُٓويٍ يُ هلوًت و ُٖهت و ٓاكَموو و ثًَىيوتًُناِْ َلؤظ ًاكَمايُُٖ ..ك
َهِ ؿيَت و ضٌ بُػتُوَكٍ ؿَنات و ؿاؿطُكٍ
ُٓويٍ ؿَماَِْ ض كِفيًََُو بُنُي
َو ؿَناتُوَ و ض كِفيًََُو يُهُك بٓاغُيًُنِ ثتُو و كِاهت َلؤظايُتِ
يُْاوياْـا بال
92
ثًٍَ ؿَػات"
َىيَوتًَهِ طلإ
ًٌََ :اكهتاًَْتِ ٖاوضُكؾ ػؤٍ يُ ُٖي
ؿنتؤك ُٓيهوًى ناكيٌ ؿَي
َُإ ْاطىدمٌَ و ؿووك يُهلوًتِ كِاهتُقًُّٓ َلؤظ
ؿَبًًَٓتُوَ ضىْهُ يُطُي
ؿاَُمكاوَو يُ ُْٓـيٌَُّ ؿؤمكاوَ ماْوتًًُنإ و ٓاكَمووّ ضُْـ نُهًَو ثُيـا بىوَ.
" ؿاؿطُكٍ ؿكو ِ هُكَنِ كِفيَُِ ًٓوالَُ يُ َُٖىو اليًَُْهِ فياْـا و ًٌَُُٖ
َُتِ ًٓوالّ بىوًَََ .قووّ ًٓوالّ يُهُكؿََِ ثًَػَُبُك و ضىاك ػُيً ُ
ٓاَادمِ ؿَوي
َُت ًٌَُُٖ يُ ُٖوٍَ و
َطُيًُنِ ٓاًهلايُ بؤ ُٓو َُبُهتُ نُ ؿَوي
كاًًـيُٓنُؿا بُي
تًَهؤًاْـا بىوَ بؤ ثاكاهتِٓ فيإ و طًإ و ٓاماؿّ و نُكاَُتِ ٖاوآلتًإ ،مؤكؿاكٍ
َطٍُ ًٓوالَـا
و ضُوهاْـُْوَ و ُٖفاكٍ و عًُريَتطُكايٌ و ْانؤنًإ يُْاو نؤَُي
نلؿَ ؿَكَوَ و يُ بليتِ َُٖىويإ بلايُتِ و ػؤًُويوتِ و ضانُنلؿٕ و ؿاؿطُكٍ
93
دًًَإ طلتُٓوَ"
ُٖكوَٖا بؤ ثًَهُوَ فيإ ضىاكضًَىَيُنِ دىاِْ بُْاوّ مَنات يُ ًَْىإ ُٖفاك و
ََُُْـ ؿاْاوَ تا ٖاونًٌَُّ ُٓو هلوًتُ ُْطؤِكٍَ نُ َلؤظايُتِ يُهُك
ؿَوي
َّ ًٌَُُٖ
ََُُْـ ،بُال
َنٓلاوَ ،واتا ًتًَهِ هلوًتًُ تاقًَُو ُٖفاك و تاقًَُو ؿَوي
ُٖي
َُٖ - 92وٕ غُض ووَ24-23ٍ ,
 - 93شَُُ نُضيِ عُسسويوالو :سُضَو زوزرُضٍ نيَُكويُتِ88ٍ ,
- 88 -

___________________________________________________ شاخةوان عةىل مامؤكى

يُ دُْطـايُ يُطٍَُ ُٓو نُهاُّْ تىاْايإ ُٖيُ و ناك ْانُُٕٓ ..وَتا ثًَػَُبُك ()
ؿَفُكَىٍَ :بلِواؿاك ُٓوَ ًُْ ػؤٍ تًَلَ و ؿكاوهًَهُّ بلهًًُ.94
ُٖك بؤيُ ثًَػَُبُك يُػىاٍ طُوكَ ثاكِاوَتُوَ ( :ػىاٍ طُوكَ ثُْاَإ بـَّ يُ
ٌَ و تلهٓؤنِ و ؿَهت تُْطِ ،ػىايُ طًإ ثُْاَإ بـَّ يُ
نُُْفتِ و تَُبُي
ٌَ و ًًَتِ ثُْاَإ بـَّ).
ُٖفاكٍ و نىفل و ؿووكِوويٌُٖ ،كوَٖا يُ نُكٍِ و الي
" عىَُكٍ نىكٍِ ػُتاب ( )يُ ْاَُناًْـا بؤ فُكَاْبُكاِْ ُٖكيَُُ ًٓوالًًَُنإ
َُإ بلهٌ َُنُٕ با نافل ُْبٔ) ضىْهُ ُٖفاكٍ و بلهًَتِ
ؿاواٍ يًَهلؿووٕ (َىهً
ؿَكؿيَهِ وا ناكيطُكَ َلؤظ بُكَو نافلبىوٕ ؿَباتَ .لؤظِ بلهٌ يُثًٍَ َُٖىو
ًتًَهُوَ ،بري يُ تًَلنلؿِْ ههِ ؿَناتُوًَٖ ،ض ْلػٌَ ؿاْاٌَْ بؤ ًٖض كِيَبام و
95
ؿَهتىوكيَهِ فيإ"
ًٓوالّ بُ ضُْـ ًًَىَ و ًًَىام و كِيَطُيُنُوَ ُٖوٍَ ؿَؿات ُٖفاكٍ يُْاو ببات و
ََُُْـ نُّ بهاتُوَ ُٓ ،ويٍ يُكِيٌَ:
بٓربٍِ بها و دًاواميًُناِْ ًَْىإ ُٖفاك و ؿَوي
-1ناكنلؿٕ.
َـاكٍ طٌتِ (ايتهافٌ ايعاّ)
-2ػاوَْـاكيَتِ و ٓؤباي
 -3مَنات.
-4ؿاكايٌ طٌتِ.96

 - 94زٔ ٙعَ الٍيب ( :)قاه( :لٗس املؤوَ الرٖ ٙصبع ٔ جازٓ جاٟع) زٔآ البخاز.ٙ
 - 95شَُُ نُضيِ عُسسو ويالو :سُضَو زوزرُضٍ نيَُكويُتِ97ٍ ,
 - 96ضةنشيَهًوٕ عىَُضٍ نىضةٍ خُتوب  نوسطويُى زَسًةَ اؤُوَ خؤُضيهِ غؤىوٍَ و غؤُزَقُيُ و زَضنظَ
زَنوث ,يًٌَ زَ ًَةُ جًَـ و جًٌَ زَ ويٌَ :اُوَ سي زَضنظَ زَنُيت نوسطو يُوَكوَسو جًٌَ زَ ويٌَ َٔ :نوسطويؤُنِ
َُغًصًِ و يؤُ شيَؤط غؤ ًَ ُضٍ اؤُّ شىنُؤُزو شىنُِ اًػؤالّ زَسؤ ٌَ غؤُضوُْ ذُظيؤُ سؤسَّ ,وو زََ ًٓؤِ
ؤؤىوَُتُ غؤؤويوُوَ و تىوْؤؤوٍ نؤؤوضنطزْ ،ؤؤَُووَ ,سُْو ؤؤوضٍ ٖوْؤؤوّ سطزنتؤؤُ سؤؤُض زَضنظَٖ ..ؤؤُض اؤؤُو وَخةؤؤُ
عىَُضٍ نىضةٍ خُتوب فُضَوٕ زَزو ُٖض َُغًصًًُى تىوْوٍ نوضنطزِْ ًًُْ و ىوَتُ غويوُوَ يؤُ غؤُضوُْ
س ُخؿطٍَ و َوْطوُْ وَنى َىغًوُوُْنوٕ َىو ُيوٕ سي سربةيَةُوَ.
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ََُُْـَنإ يُ َُٖبُك ههُطىًٌ و بلهًُنإ بُكثلهُٔٓ ،و هاَاُْيإ ًٖض
ؿَوي
هىوؿيَو بُ ػاوَُْنُّ ْاطُيًَُْت ،ثًَػَُبُك( )ؿَفُكَىٍَُٓ ( :طُك َلؤظٌَ
97
بُبلهًَتِ َايُوَ ،هاَإ ٌٖ نُي ًًُْ)
ؿنتؤك عُيٌ ايباكوؿّ يُ ًًهلؿُْوَّ ُّٓ فُكَىوؿَيُ يُ نتًَيب (دزٔس يف
َـا يُى بلهٌ ُٖبٌَ يإ يُى دٌَ ؿكِاو و كِووت
ٌََ :تا يُ نؤَُي
االشرتاكٗ ٛالعسبٗ)ٛؿا ؿَي
ُٖبًَتَ ،ا ػاوَْـاكيَتِ بؤ ًٖض نُهًَو كَِوا ْابًَت و ثًَىيوت ًًُْ كِيَنّ يٌَ بطريٍَ
و ْابٌَ بجاكيَنكٍَ .واتُ تا ُٓو بلهًًُ تًَل ُْبًَت نُي َا ػاوَْـاكيَتِ ًًُْ.
َُاًَْو يُ طىْـيَو يا يُ
يُاليُنِ تلَوَ ( بريوكِاٍ ماْا سُُْفًُنإ ُٓوَيُ ُٓطُك َىهً
طُكَِنًَهـا يُ بلها َلؿَُٖ ،ىو ػاوَٕ هاَاُْنإ يُو ًىيَُٓؿا يًَجلهلاوٕ يُ َلؿِْ
98
و بُثًاونىف ؿاؿَْلئَ و ؿَبٌَ ػىيَِٓ نىفكاوَنُ بـَٕ)
يُهُكؿََِ (عىَُكٍ نىكٍِ عُبـويعُمين)ؿا ًٓوالّ تىاِْ بُ كِفيَُُ ؿاؿطُكَنُّ
ػؤٍُٖ ،فاكٍ بٓربِ بهات و نُي ًََُْينَ يُ ْاوياْـا ُٓوَْـَ ُٖفاك بًَت مَنات
ٌََ :عىَُكٍ نىكٍِ عُبـويعُمين
وَكبطلٍَ .يُسًاٍ نىكٍِ هُعـ ؿَطًَلِيَتُوَ ،ؿَي
ْاكؿَِ بؤ نؤنلؿُْوَّ مَناتِ ُٓفليكًا ،ناتٌَ نؤَهلؿَوَ ،طُكِاّ بُؿواٍ ُٖفاكاْـا
نُ مَناتُنُيإ بـٌَََ ،نُي ُْبىو يًَِ وَكبطلٍَ ،عىَُك َُٖىوّ تًَل نلؿبىوْ ،اضاك
نؤيًُّ ثٌَ نلٍِ و ٓاماؿّ نلؿٕ.99

َهرتَ؟!
يُ ًَْىإ هٌَ ٓايـؤيؤفياؿا ناَُيإ بُ نُي

طىَإ يُوَؿا ًًُْ ُٖك يُى يُو تُوفّ و ٓايـؤيؤفياُّْ يُ ثًٌَُوَ ٓاَافََإ
ثًًَـا(هؤهًايًوتِ – هُكَايُؿاكًٍٓ -والَِ) بُ ؿيـ و تًَلِوآًًَْهُوَ
 - 97جًَغَُ ُض  زَفُضَىٍَ :خىو اُوَْسَّ فُضظ نؤطزووَ يُغؤُض خؤووَٕ غؤوَوُْنوٕ نؤُ ٖؤُشوضَنوِْ
جٌَ تًَط سهطيَت و ُٖشوضٍ ُٖشوضوٕ سؤُٖيٍ زَغؤت سؤالووّ زَويوَُُْسَنوُْوَيؤُ و اؤُوَف سؤعؤْ نؤُ خؤىوٍ
رُوضَ يُزوو ضةنشزو غعوٍ تىْس و تًصيوٕ زَزوث
 - 98شَُُ نُضيِ عُسسويوالو :سُضَو زوزرُضٍ نيَُكويُتِ102ٍ ,
 - 99ويعنوَ :ع سويطظوم ْىفٌ ,ص36
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َطا ؿَنات و ُٖك يُنُيإ بُكثانلؿِْ ًؤكَِ و طؤكِاًَْهُ يُ
َوُْطاْـٕ بؤ نؤَُي
ُٖي
واقًعًَهُوَ بؤ واقًعًَهِ تلُٓ ،طُك بجلهنيٓ :اػؤ يُوَؿا نٌَ ؿَبًَتُ ثًٌَُْ بؤ
َطا يُ ًتُ ضُوت
َُوّ سىنُلِاًَْهِ باَ؟! بًَطىَإ ُٖك ُٓوإُْ نُ ؿَتىأْ نؤَُي
دً
َُٓوايٌ و بُػتُوَكٍ بؤ بًُُكيُت بًَٓٔ،
و ضُويٌََ و ػلاثُنإ بطؤكِٕ و ػؤًٌ و ؿي
تاقًهلؿُْوَناِْ كِؤفطاكيٍ بلِياكٍ ػؤٍ يُهُك ثاى و بًَطُكؿّ ُٓو ُْٖطاواُْ
َو بُ تاَُمكؤيُنِ مؤكَوَ يُ فيَل هايُ و هًَبُكٍ ُٓو سىنُلِاًُْؿا
ؿَؿات نُ ػُي
ؿَْ بُ ض سىنًَُو بـَٕ نُ تًايـا َُٖىوإ ُٖهت بُ ٓاهايٍ و كَِماَُْـّ ػىا و
بىوِْ ػؤيإ بهُٕ.
وامًَٖٓإ و ؿَهت بُكؿاكبىوٕ يُ بُكبُكَناًٌَْ ُّٓ ٓايـؤيؤفياياُْ و يًَو تًَطُيٌن و
َهلؿٕ ،هُكدُيٍُ ٓاهايٍ و ػؤًٓىوؿّ بؤ طلؤٍ
ؿاْىهتإ و يُنرت قبىي
َلؤظايُتِ بُكقُكاك ؿَنات..هىُْٓتِ فيإ واٖاتىوَ ًَُالًَْهإ بُكؿَواَِ بُ فيإ
َؤدٌَ ُٓطُك َُٖىوَإ ؿنتؤك بنيُْ ُّٓ ،ػؤَ بىوِْ ضٌ يُ؟! ُٓطُك
ؿَؿَٕ بُنً
َُٖىوَإ َاَؤهتابني ُّٓ ،نٌَ ببًَتُ قىتابٌ؟!بؤيُ دىاِْ فيإ يُ نًَربِنًٌَ ًُكيف
و ؿَْ و كَِْ دًايٌ َلؤظُنإ هُكضاوَّ طلتىوَ نُ ضؤٕ بتىاْني ًتُ باًُنإ
َطا و بًُُكيُت بُناكبًَٓني و ًتُ ػلاثُناًٍْ بُالوَ بًَٓنيُٓ ،طُك
بؤ ػنَُتِ نؤَُي
َُُٓ بؤ هًوتَُِ فياٌْ ؿًْابٌَُٓ ،وا بؤ كِؤفّ ؿوايٌ ًٖض نُهًَو طىْاِٖ نُهًَهِ
َٓاطليَت.100
تل ُٖي
 



 - ١11ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
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بةغي ضيَيةَ
ٓ ةهَبرازدُةكاُى بةزدةَ ًسؤظ ضني؟!
 طةُدةهَي...
 تريؤز....
تريؤز و طةُدةهَى دوو زِوو دزاويَلّ...
غةزعيةتى غؤزِغطيَسِي
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ٓةهَبرازدةكاُى بةزدةَ ًسؤظ ضني؟!

ُٓفالتىٕ ؿََيًَت( :دًٗإ تًُْا بُ َُبُهت ْاطؤِكٍَ..
َهى يُٓاهتِ َُبُهتـا ؿَطؤِكٍَ).
بُي
َُٖىو هُكنلؿَيُى ض باَ يا ػلاخ ،ناكيطُكٍ
طُوكٍَ يُهُك ُٖهت و ُْهت و ؿَكووٕ و كَِوًت
َىيَوتِ طُيُنُّ ُٖيُ ،وَى ضؤٕ هُكؿاكٍ ػًَنإ يُبُكِيَىَبلؿِْ ُٓواُّْ
و ُٖي
هُكثُكًتًإ ؿَنات َُٖإ كِؤٍَ ؿَطًَِليَت .يًَلَؿا َُٖىو َلؤظًَو ؿوو كِيَطُّ يُبُك
َبقاكؿًْـا هُكثٌو نلاوَ وَى ػىاٍ ثُكوَكؿطاك ؿَفُكَىٍَ:
ؿَهتُ و يُ ُٖي
ﮋﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺ ﮊ

 بُكِاهتِ َاوَيُنِ مؤك يُ كِؤفطاك بُهُك ٓاؿًََناؿا ٖات نُ ًتًَهِ وا ُْبىو ْاو
بربيَت ..بًَطىَإ ًَُُٓ ًٓٓوامنإ ؿكوهتهلؿ يُ تًَهُيَُيُى ( يُ هُكَ ًََهىتُيُنِ
بنىوى و ًًَٖهؤنُيُى) يُ ناتًَهـا ؿََاُْويَت تاقٌ بهُيُٓوَُٖ ،ك بؤيُ ؿَمطاٍ
بًون و بًًُٓٓإ ثًَبُػٌٌ ..بُ كِاهتِ ًَُُٓ كِيَُٓىوًُْإ نلؿ بؤ كِيَطُّ كِاهت ،بُ
ٓاماؿّ ؿَتىاًَْت ببًَتُ نُهايُتًُنِ ًُٓاْـاك و هىثاهطىماك ،يإ بٌَ باوَكِ و
101
ػىاُْْاي 

َوؿَبًَتُوَ،
ًََوُّ ٓاطلَنُ ثُكَؿَهًَينَ و ثُكَ و بال
ُٓطُك ؿاك غُيتُ هُك ٓاطل ،ب ًًَ
ػؤ ُٓطُك ؿاكٍ ُْػُيتُ هُك ،نن ؿَبًَت و ؿواداك ؿاؿََلنًَتُوَ بٌَ ُٓوَّ
ثًَىيوت بهات ٓاوّ ثًَـا بهُيت ..نُواتُ ُٓوَ ًَُُٓئ يُ طىيَلِايٍَُ و ياكَُتًـإ و
بُدًًََٗٓاِْ ؿاػىاميًُناِْ هتَُهاكإ ؿَبًُٓ ُٓو ؿاكَّ هُك ٓاطلو ُٓويٍ وكؿَ
وكؿَ بًًََوُ و طلٍِ هتَُِ ػؤٍ بُ ًَُُٓ ػؤَ ؿَنات ..بُ ثًَنُواُْوَ ًٌَ
مَيًًًإ ؿاؿََلنًَتُوَ وَى ضؤٕ ؿاكيَو ٓاو ُْؿكٍَ وًو ؿَبًَت.

 - 101تُفػطٍ اوغوٕ-ذىظاٌ سًػت و ْي -غىضَتِ وكْػوٕ 579ٍ ,
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ٌَ
َُ ًًَْ
هُكنلؿَنإ ٖؤناكٍ بُكقُكاكبىوِْ ٓاًتنيُٖ ،ك ُٓواًٍْ بلِياكؿَكٍ ْ ًًَ
دُْطٔ ..بُالٍ ُْٖـيَهُوَ دُْ 102 clausewitzوَى ٓاًتِ يُكِيٌَ ًُكِوًؤ و
ػىيَٓلًِتُٓوَ هًاهُتًًَُ ،ىاميَهِ نلؿًًَُْ و ؿكيَقَثًَـَكٍ ُٓدًَٓـايًُنُ
َـَؿات وَى ثًَهٗاتُّ كِووؿاويَو تًٌَ بطات و يُو كِيَطُوَ
بُٓاَلاميَهٌ تل ُٖوي
ويويت ػؤٍ بُهُك اليٌُْ بًُـاكبىوّ ًَُالًَْهُ بوُثًًََٓتُْٖ ..ـٍَ داك
بُكفَوَْـّ هًاهٌ و ٓابىوكٍ ُٓواُّْ يُدُْطـإ ،يُ بًَُٖنيٌ و بٌَ ًَٖنّ ؿا
َُّ ًَْىإ ًَٓلام و ًَٓلإ
ٓاَادمِ دُْطُنُ ؿياكٍ ؿَنات  ،وَى دُْطِ ًُٖت هاي
يإ ًَٓلام و نىيَت وٖ...تـ.
دُْ تُْٗا ثًَهـاؿاِْ كِاهتُوػؤٍ هُكبامّ و ضُنـاكٍ ًًُْ ،بُضُْـئ ًًَىَو
َؿا نلاوَ و يُ نؤتايًٌـا هرتاتًقيًُتُنُّ بؤ َُٖإ
ًًَىامٍ دًا دًا بُكطٌ بُباال
َُبُهت ؿَطُكِيَتُوَ نُ يُو ضىاكضًَىَّ كَِْطلِيَقٍ نلؿووَ و ناكٍ يُهُك ؿَنات
ُٓويٍ ثاكاهتِٓ بُكفَوَْـيًُناًُْتِ يُهُك سًوابٌ ِٖ -:ػؤّ بؤ ػؤٌّٖ ،
تؤَ ؿَػؤّ ...سُ ووتويُنِ زيهُ :ذُْط ًَُالٌَْ و ن ًَربةنًًَُنِ تىْس و تًصَ يًَُْىوٕ
اويسنييشيوٍ كيُُْنوٕ و كيُِْ اوسىوضيٌ و غًوغُتٌ جًَو ْونينُنوٕ.
بُكطُناِْ بُكٍ ُٓو دُْطاُْ َُُٖ ضًُٓٔ ،يُواُْ:
َُتٌ وَى
* جةُطى ئابووزيُٓ :و دُْطُّ يُهُك ٓاهتِ ُٖكيَُايُتِ و ًَْىؿَوي
دُْطِ دًٗاِْ يُنُّ و ؿووَّ ُٓدماّ ؿَؿكيَت ،ثاهاوَنإ بُك يُُٖك ًتًَو بؤ
َتإ و بلؿِْ ػًَلو بًَليإ بىوَ.
ؿَهت بُهُكؿاطلتِٓ وال
*جةُطى دميوكساضيُٓ :و دُْطُّ وَى ثاهاويَو بؤ كَِواز و كَِوايًـإ بُْاوّ
ؿميىنلاهًُتُوَ بؤ يُباكبلؿِْ ؿميىنلاهًُت ُٓدماّ ؿَؿكٍَ ،نُضٌ بؤ َُبُهتًَهِ
ؿياكيهلاو بُكثا نلاوَ.
* جةُطى ئاييِىُٓ :و دُْطٍُ وَى بًاْىويٌَ بؤ ًُكعًُتـإ بُ ٓائ و ٓايٓناٍ وَى
ناهؤيًو و ثلؤتًوتاْتُنإًٓ ،والّ و َُهًشِ و هىُْٓ و ًًعُ ٖ...تـ
 - 102اوقًوُنوٕ ؾُضة زضوغت زَنُٕ ,رَُصَنوٕ سُضةيَىَّ زَسُٕ.
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َـَطريهٌَ نُضٌ بًًَُىَيُنِ ْاكِاهتُوػؤ ؿَهتًَهِ يُ ثٌت بىوَ و مياتل بُ
ُٖي
َُبُهتِ ؿَهت بُهُك ؿاطلتِٓ ٓابىوكٍ و ُْتُوَثُكهتِ و ؿاطريناكٍ ثُْايإ
بؤٍ بلؿوَ.
َت ؿف بعُ طُيُنعُّ دعاكٍِ
* جةُطى دةزووُى :دطُ يُتاى و طلوخُٓ ،و دُْطُّ ؿَهُال
ؿَؿات (وَى دععُْطِ هععُكنلؿَ ؿيهتاتؤكَنععإ بُكاَبعععُك طُيُنععُيإ ..ثاهععاوٍ ٓعععُو
َْربؿِْ هعُكوَت و هعاَاِْ
َت بىوَ بعؤ بعُتاال
دُْطُ قؤكػهلؿِْ دىَطُناِْ ؿَهُال
ُٓو ًًًَُتُ نُ تًايـا نؤََُيًَهِ نُّ ثلِ و نؤََُيًَهِ مؤك قلَِ.
َُتِ دُْطـإ .قىكباًًُْناًٍْ
َتاِْ ؿًْا بُدؤكٍَ يُ دؤكَنإ يُ ساي
هٌَ بًٌُ وال
يُباكبلؿٕ و هلِيُٓوَّ كِووّ كِاهتًًُنآُُْ ،و كِاهتًاُّْ بُ ًًَىَيُنِ ؿٍ ًٌْإ
ؿَؿكٍَ و ثاهاويٌ كَِوايٌ بؤ ؿَؿؤمكيَتُوَ يُناتًَهـا ًًًَُْٗٓنإ بُ ؿيىَنُّ تل و يُ
ثٌتُوَ ًتًَهِ تلٕ..
ٌَ َلؤظايُتِ بؤ دىإ ًٌْاْـاِْ كِووَ كِاهتُقًُٓنُّ فياُْ بؤ ُٓوَّ َُٖىوإ
كِؤي
بُ يُنُوَ ُٖيبهُٕ و يُيُنرت تٌَ بطُٕ ،بؤيُ يُؿَكَوَّ تًَهؤًإ َاْايُى بؤ دىاِْ
فيإ ْآًًَََتُوَ.
ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ الحجراتُٓ ١3 :وَّ يُّ ٓايُتُ ؿَفاَلٍَ ثُياًََهُ بُطىيٌَ
َلؤظايُتِ ؿَؿات نُ َُٖىو نُهُنإ بُ دًاوامّ ثًُ و ثايُ ،بُدًاوامّ ؿَْ و
َتُوَ بؤ ُٓو هُكٍ كِؤفٓاوا
كَِْ و كِوو و مَإ و طٍُ و ُْتُوَ ،يُو هُكٍ كِؤفُٖال
نُ يُنًإ ْاهٌ ،بُ يُ يُى طُيٌن ؿَتىأْ يَُجُك و ٓاكيٌُ و نًٌُناِْ ًَْىاًْإ
ضاكَهُك بهُٕ.
ُٓوَّ بُ ًريٍ طُكّ مَاِْ هىتابٌَ ،فىو يُ َاهتاويٍ ؿَناتُٓ ،وَيٍ بَُٓايُنُ
بؤ ُٓوَّ سًواب بؤ َُٖىو ُْٖطاويَهُإ بهُئ و بُؿواؿاضىومنإ بؤ كِابلؿووَإ
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ُٖبًَت بناْني نٌَ ػًَل و ػؤًٌ ًَُُّٓ ؿَوٍَ ؟ نٌَ ػُخمؤكَ و ثُكؤًُ و نٌَ
103
ػنَُتهاكًَ "..اْاميًُ بؤ َلؤظ ػنَُتهاكٍ ًًًَُتِ ػؤٍ بًَت"
ُٓوَّ َلؤظ يُ نًٌَُناٌْ كِؤفطاك قىكتاك بهات تُْٗا ٖؤًًاكيٌ و ػؤًُويوتِ و
تًَطُيٌتُٓ نُ ثًَهُوَ بطىدمًَٔ و يُنرت قبىوٍَ بهُٕ 104و يًَو بُ ُٖدمُت ُْبٔ..
ُٓواُْيٌِ يًَو بُُٖدمُتنب منىوُْيإ وَنى َُالٍ ًَُٗىك و نىكَِنُيُتِ ناتٌَ
بُيُنُوَ بؤ هُفُك ِكٍَ ؿَنُٕ ،نىكَِنُّ هىاكٍ طىيَـكيَق ؿَبٌَ و ػؤٍ بُ ثًًَإ
َهٍُ ُٓوٖايإ ؿَبًينَ ،ؿََئًَ :بناُْ بناُْ طُوكَيٌ و بنىونِ
ؿَكِواتُٓ .و ػُي
َُُ و ًُكّ ْانات وا باونِ بُثًًَإ ؿَكِوات نُضٌ
َُْاوَُٓ ،و نىكَِ ضُْـ ماي
ػؤيٌٌ هىاكٍ طىيَـكيَق بىوَ..ناتًَو َُالٍ ًَُٗىك هىاكٍ طىيَـكيَقَنُ ؿَبٌَ و
َهُ ؿًََإ ؿَبًَتُوَ و ؿََئًَ :بناُْ
نىكَِنُّ بُ ثًًَإ ؿَكِوات .ؿيوإ ُٓو ػُي
َُُ؟ ًٖض هؤم و بُمَيًُنِ ًًُْ يُو تَُُُْ هتُّ يُو نىكَِ
باونًَهِ ضُْـ ماي
بُهتُمَاُّْ ؿَنات ..ناتًَهًٍ ُٖكؿوونًإ بُيُنُوَ هىاكٍ طىيَـكيَقَنُ ؿَبٔ.
ًََٔ ُٖٓ :ا ض باوى و نىكِيَهِ هُيلٕ ،بلِؤٌَْ
ُٓوَ ضاويإ مَم ؿَبًَتُوَ و ؿَي
بُكاَبُك بُّ سُيىاُْ بُهتُمَاُْ ضُْـَ بٌَ كَِمحٔ؟ ػؤ نُ ُٖكؿوونًإ طىيَـكيَقَنُ
ؿَؿَُْ ثًٍَ ػؤيإ و بُ ثًًَإ ؿَكِؤٕ ،بُ ثًَهًُُْٓوَ ثًًَإ ؿََئًَ :بناُْ ُٓو نىكِ و
بابُ يإ ؿَبٌَ وَنى ُٓو نُكَ نُكبٔ يإ ُٓوَتا َاقىٍَ ًًُْ نُكت كِاطلتيبَ و هىاكٍ
ثٌتِ ُْبًت.
مؤك داك ُٖدمُتطلتٔ ؿَضًَتُ ػاُّْ ًٓٓهاكيهلؿٕ و يُكِووّ ؿَكووًًُْوَ هلوًيت
باباٍ ًٓٓهاك ُٓوَيُ ْايُوٍَ فًَل بيبَ و ػؤٍ بطؤكِيَت ،نُهًَهًٍ ُْيُوٍَ فًَلبيبَ و
ػؤٍ بطؤكِيَتُٓ ،وا ٓاَاؿٍَ طىيَطلتِٓ ًًُْ ضىْهُ ُٖك ػؤٍ بُكِاهت ؿَماٌَْ و
واؿَماٌْ نُي يُو كِاهترت ًًُْ.
 - 103وتُيًُنِ َُك َػةُفو ٍ سوضظوُْ
104

 -اًَِ ني سٌَ وَى ْووَْسيَهِ خًَطخىوظّ يُ سوؾىوضٍ وكوتِ غىيس زوَُظضووَ و نيَحوًْويُنِ

خوْىوسُضَ و زونوٕ و سوظوضةَ ,يُ ُٖيوُُتًَهسو يُّ غوكوُّْ ضةوسطزوو ْعيهُّ ًًَيٕ و ًْى نطةنِْ نطزَ خًَط
تووَنى جطةوجورُْسَ سالوو سهوتُوَ سي اُوَّ خُيوهِ فًَطٍ غالوو يُيُنهطزٕ سهوث.
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ٌَ ٓاكاّ فياِْ يًُُ ،سُهىوؿيٍ ًَٓوكإ نًؤك ؿَنات (ثُْـَنإ
ًٌَُُٖ ؿي
َو
َلَِقٌ و ػلاثٌ يُطٍَُ ػُي
" )30:14سُهىوؿّ وا يُ تانُنُي ؿَنات بُ ؿي
َوىنُوت بهات ،تُْاُْت كِقٌ يًًَإ بًَت .سُهىؿٍ واٍ يُ بلاناِْ يىهف نلؿ
ُٖي
بُ نؤيًُيٌ بً لؤًٔ ،كِقًإ يًٌَ ؿَبىَوَ ضىْهُ باونًإ مؤكٍ ػؤَ
ؿَويوتُٓ.طُك وا ؿَكنُوت نُهًَو يُ ػًَناُْنُتـا يُ ًَٓىَ مؤكتل ٓاطايإ يًًَُ،
كِقتإ يًٌَ ُْبًَتُوَ .باوَكِت بُػىؿاوَْـ بًَتُٓ ،وَ ُٓدماّ بـَ نُ ؿاواٍ يًَهلؿويٌ
بًهُيت – بؤ ثٌتًىاِْ باوَكِ بُو بهُ -نُ يُ نؤتايًـا وَنى يىهف ؿَبًت -مؤك
105
بُكَنُتـاك ؿَبًت"
َّ
ؿََئًَ :يُ هًاهُت ُْ ؿؤهتايُتِ ُٖتا هُك ُْ ،ؿوفَٓايُتِ ُٖتا هُك ،بُال
بُكفَوَْـّ ُٖتا هُكًَُ ..الًَْهإ وَى ؿوو كِووّ ؿكاويَو وايُ ،ؿَتىاْني يُ
فُكُْٖطِ هًاهٌ ؿا ْاوٍ بًَٓني سهىَُت و ٓؤثؤمهًؤٕ.
سهىَُت و ٓؤثؤمهًؤٕ منىوُْيًُنٌ ميٓـووَ بؤ ثًَهُوَ فيإ يإ كَِتهلؿُْوَّ
ُٓويرت ..كِؤٍَ و ُٓكنِ َُٖىو ٓؤثؤمهًؤًَْو يُ ؿوو طؤًُ ًْطاوَ هُيل ؿَنلٍَ،
ُٓويٍ:
َتُ بُ تُواوّ ؿاّ و
َت و كِفيَُِ ُٓو وال
 يُنُّٓ :ؤثؤمهًؤًَْهُ ؿفٍ ؿَهُال
ؿَمطاناًُْوَ ؿَدُْطٌَ بؤ ُٓوَّ ُٓو كِفيَُُ بطؤِكٍَ و ًىيَِٓ بطليَتُوَ نُ
يُبُكاَبُكيٌـا (سهىَُت) َُٖىو ُٖوٍَ و تُقُال و تىاْايُنِ ػؤٍ ؿَػاتُ طُكِ بؤ
هلِيُٓوَ و يُْاوبلؿٕ و بًًََٗننلؿًْإ.
َّ بُكؿَواّ كَِػُٓ يُ
 ؿووَّٓ :ؤثؤمهًؤًَْهُ يُ سىنُُت بًُـاك ًًُْ بُال
َُ طٌتًًُناِْ سهىَُت ؿَطلٍَ و ؿيـ و تًَلِواْني و ثالًْإ بؤ
َُ ُٖي
هًاهُت و ًًَٖ
ضانوامٍ و كِاهتهلؿُْوَ نُّ و نىِكيًُنإ ُٖيُ ،يُّ ثًَٓاوَ َُٖىو كِيَطُيًُنِ
َُؿًَْاُْ (َاْطلتٔ – ػؤثًٌاْـإ  -كِيَجًَىإ بؤ فٌاك ػوتُٓ هُك سهىَُت)
ؿَطلُْ بُك و ؿانؤنِ يُ ؿاػىاميُناِْ دَُاوَك ؿَنُٕ نُ ُٓطُك سهىَُت
105

 -ذييؼ َويُضَُ :يسوِْ ذُْطِ ًََؿو  -247ٍ ,سُجًٌَ زَقٌ قىضاوٕ يىغف يُكيُٕ سطونوًُْوَ

زَخطيَةُ ْوو سديَهُوَ و سُذًٌَ ز َيًؤُْ ,ى فطنؾ .
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َُناِْ ثًٌَىوّ بُكؿَواّ
ثًَـاضىوُْوَ بُػؤيـا ُْنات و يُهُك َُٖإ هًاهُتُ ُٖي
َبقاكؿُْناْـا بُؿَْطِ دَُاوَك ٖاونًٌَُنُ ؿَطؤكِٕ..ػٓهاْـِْ
بًَتُٓ ،وَ يُ ُٖي
ٓاماؿيًُنإ ،باباٍ ؿيهتاتؤك 106ؿكوهت ؿَنات .يُوًَـا ػىئَ و بلهٌ وَى يُى
كَِِ ؿوو هُكَ وايُ بؤ نىًتِٓ ُٓو ٓاماؿيُّ نُ ُٖكؿوونًإ تلي و تؤقاْـٕ
بُكُّٖ ؿيَٓٔ (.يُُٖؾةونوِْ غُزَّ ضةوسطزوو توْػي ًًُض غُضنى وَظيطوِْ تىضنًو سي زَْط
نينطزُْوَ سي ُٖيو صوضزِْ اويٓسَ ضوو زَنوتُ رىْسَنوِْ نىضزغةوِْ سونىض ,يُو غُضزوُْيسو خُيوهُنُ
رًُيوٕ يُ زَغت فطةننُ ذُْطًُنوِْ تىضنًو يُكٍ زَضسطةٍ ,اُويـ يُجوغوويَهٌ سٌَ سَُٓوٍ ْوييشيهِ

جًًَوٕ زَ ويٌَ :اُو فطةننوُْ فطةننُّ جُنُنُٕ ,يٕ فطةننُّ اًَُُ سيضزوَوِْ رىْسّ زَنوث)
يُ ُٖك ًىيًََٓو ؿاؿثُكوَكٍ بُكقُكاك بىوٓ ،امؿيًُنإ فُكاُّٖ ؿٍَ ..يُ ُٖك ًىيًََٓو
ٌَ و
ؿاؿثُكوَكٍ يُ ػاض ؿكا ،بلهًَتِ و قات و قلٍِ و نىًت و بلِ و قُيلإ و طُْـَي
َـَؿاتُْ ،ػامسُ بلهًَتِ نُ ُٖكًَُِيُنِ نىًٓـَيُ بؤ هُك
ْآاكاَِ يٌَ هُك ُٖي
ٓاهايٌٌ دًٗإ و ُٓوَ َلؤظُنإ ػؤيأْ ُٓو قُيلاُْ ؿَهتهلؿَ ؿكوهت ؿَنُٕ.
يُ 2008/4/2هُكؤنِ باْهِ ًَْى ؿَوَيُتٌ يُ وآًتؤٕ كِايطُياْـ :بُكمبىوُْوَّ
َتِ دًٗإ ..وتُبًَقّ
ْلػِ ػؤكاى ؿَبًَتُ ٖؤٍ تًَهنىوِْ باكٍ ٓاهايٍ يُ  33وال
ُْتُوَيُنطلتىوَنإ ؿواٍ تًَجُكِبىوِْ بًوت كِؤف ،كِايطُياْـ -:هُؿ ًًَؤٕ نُي يُ
فيَل ُٖكًَُِ و َُتلهٌ بلهًَتًـإُٖ ،كوَٖا بُثًٌَ كِاثؤكتُنإ يُ ًَٓوتاؿا كِؤفاُْ

 - 106زيهةؤؤوتيضٍ :وؾؤؤُيُنِ كتًًٓؤؤُ َوْؤؤوٍ خيغؤؤُجوْسٕ زَرُيؤؤٌَُْ ,يؤؤُضةووٍ غؤؤُضُٖيوسوُْوَ ًََؤؤصووّ
َطنظويُتِ سيَوٕ سوؽ زَنوث اُو اُظَىوُْ سي ضةنَوِْ نيٕ زَرُضةيَةُوَ نوتًَو وكوتُنُيوٕ سؤُ زنخًَهؤٌ
زشووض و ْوٖؤؤَُىوض تًَسَجؤؤُ ةضٍَ ,غؤؤُضننًَهٌ نوتًًؤؤوٕ سؤؤُسٌَ ضةوٍ ًًًَؤؤُث سؤؤي َؤؤووَّ َ 6ؤؤوْط ُٖيوسَسؤؤصوضز ,
يُوَيؿسو ووسىوَ زووٍ تُوووسىوِْ اُو ووزَيًَُٖ ,ؿةو يُغُض تُخةِ شىنُطةوِْ زوُْزَسُظئ و سُاوضَظووّ
خييوٕ شىنُِ خُيوهًوٕ زَنطز ُْى سُ اوضَظووّ خُيوهُنُ يوخىز يوغو و ضةيَػونوٕ ..اُو زَغُكوتُ سٓؤَُوّ
سُضشَوَْسٍ توي ُتِ يُغُضووّ سُضشَوَْسٍ رؿةِ زوزَْو و سطةيوضَنؤوِْ يُكيؤُٕ خؤيٍ يؤو سَُٓويوُنُيؤُوَ
ؤطة زَنؤؤطزَوَ نؤؤُ يؤؤُ غؤؤٓىوضٍ ٖؤؤًض يوغؤؤو و ضةيَػؤؤو و زوب و ْؤؤُضيت و زَغؤؤةىوضيَو تُْوْؤؤُث اؤؤويًٓهًَـ
ُْزَوَغةو و َُٖىو اُو ضةوويَصوُْؾًوٕ سُُْٖس ُٖيوسَرطث نُ يُسُضشَوَْسيوٕ زوسؤىو ,منىوْؤُّ اؤُو ذؤيضَ
زَغُكوتُ سُجًٌَ ظََوٕ و ظََب و ًْؿوُْ و ْووَضةننُوَ يَُُٖىو وخُنوٕ تو سُّ قيْوعُ زَروث ظنضَ.
- 98 -

___________________________________________________ شاخةوان عةىل مامؤكى

ْنيهُِٖ35ماك َٓـاٍَ بُٖؤٍ بلهًَتًًُوَ ؿََلٕ و ُٓو كِيَقَيَُ كِؤف بُكِؤف يُ
َو بُكِؤفاٍُْ نَُرت يُ ؿوو ؿؤالك
بُكمبىوُْوَؿايُ ،بُدؤكٍَ ْنيهُّ8ظًًَ2اك ػُي
َتِ ٖايتِ نليَهاك تًايـا بُنَُرت يُ يُى
فيإ بُهُك ؿَبُٕ ،يُ ًىيًََٓهِ وَى وال
ؿؤالك ًٍٓ ؿَنات و ُٓطُك ًٌٌٓ ؿَهت بهُوٍَ بُو بلَِ نَُُ كِاميًُ و مؤكيٍ
َُ ،بُدؤكٍَ مؤكيَهًإ يُ ًُو و كِؤفيَهـا يُى فَّ ػىاكؿٕ ؿَػؤٕ نُ بُثًٌَ
ػؤًشاي
َهًَهِ مؤكيإ يُبُك بلهًَتِ بُْاضاكٍ ثُْا بؤ قىكِ ؿَبُٕ و قىكِ
كِاثؤكتِ IMFػُي
ؿَػؤٕ بؤ ُٓوَّ بلهًَتًإ بٌهٌَ ( ؿياكَ ُٓو قىكَِ دؤكَ قىكِيَهُ ثًٌَ ؿَوتلٍَ (
-picaثًها) يُطٍَُ ػىٍَ و بلِيَو هُومَ تًَهٍَُ ؿَنلٍَ و ؿَػىكيَت يُناتًَهـا ُٓو
قىكََِ بُ ثاكَ ؿَفلؤًلٍَ ،واتُ قىكَِنًًُإ بُػؤكِايٌ ًًًُْْ ..ىَّ هاَاِْ ؿًْا
يُالٍ  ٍ%1ؿاٌْتىاُْنُيُتِ و يُهُكتاهُكٍ دًٗاْـا بُكًََُٖٗٓإ يُ ثًَـاويوتِ
َّ ْاكِيَهِ يُ ؿابًُهلؿُْ نُ تًايـا هُكَايُؿاكَنإ قاماْر
َلؤظُنإ مياتلَ بُال
َتاِْ كِؤفٓاوا بُ ُٖماكإ تُٕ
َُْ يُ وال
ؿَػُُْ ثًٍَ َُٖىو ًتًَهِ تلَوَُٓ ،وَتا هاال
ًًَُنإ يُْاو ؿَبلئَ بؤ ُٓوَّ ْلػُنُيإ
ًَىَدات و هُومَ و بُكَُُٖ ٓافَي
ٌَ 225ؿؤالكٍ ؿَؿايُ ُٖك نُهًَو
ؿاُْبُميَت ...هاَيًَهًإ يُ نُُْؿا سهىَُتِ فًـكاي
ُٓطُك بُكاميَهِ بهىًتايُ بؤ ُٓوَّ ْلػِ طؤًت ؿاُْبُمٍَ ،بؤيُ طؤًتُنُّ
ؿَؿايُ طًاًُْبُكاِْ تل و بًًَُهِ يٌَ فِلٍَ ؿَؿا نُ ُٓطُك ُٖك ُٓو طؤًت وهُومَ و
رب ؿَبىو يإ نُّ
َتُ ُٖفاكَنإ بـكايُ بًَطىَإ بلهًَتِ بٓ ِ
ًَىَداتُ فلِيَـكاواُْ بُ وال
ؿَبؤوَ.
كَِفتاكٍ ؿيهتاتؤكَناٌْ دًٗإ ُٓوَْـَ هُكهىكًَُِٖٓكَٕ ،لؤظُ
هاؿَ و عُواَُنإ يًٌَ تٌَ ْاطُٕ و بُهُكهاًَُوَ بؤٍ ؿَْىاكِٕ،
َُثُهتؤ و فٌاكٍ ُٖفاكٍ 107و مؤكؿاكيـا
ًٌَُُٖ يُفيَل ثاي
َُنإ ؿَػٓهًَٓٔ و
َي
ًًًَُتُنُيإ ؿَضُوهًَُٓٓوَ ،ؿَْطُ موال
َؤهُكَناًْإ
ؿاػىاميًُناِْ دَُاوَك يُ فيَل ُْفلَتٌ ضُى و تؤخ و ؿَمطا ؿاثً
َهاوػؤك و ضاوضٓؤنُنإ ؿَنلِٕ و بُطق
فيَلػاى ؿَنُٕ و ويقؿاِْ َلؤظُ ضً
 - 107غهِ سطغٌ ُٖضرًع وؾُ و اوَيشروضٍ جٌَ ُٖظّ ْونطيَت اًُْؿةوئ
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ُٓواُْيإ ؿاؿَؿَٕ نُ ؿَياُْوٍَ ببُٓ ؿَْطِ ْاكَِمايٌ و ُٖقبًَقٍ و كَِػُٓ..
َتُنُيإ طُكؿَيىويًَهُ و يُ ؿووكايٌ
َطريٕ يُوَّ ؿَهُال
ُٓفوىوي بًَٔاطا و غافً
بًاباُْناُْوَ ُٖك بُػؤٍ ػاَؤَ ؿَبًَتُوَ و بُٖؤٍ ثلِبىوِْ ًٌََهًإ بُ باكووتِ
ػىئَ و ضُوهاْـُْوَ و بريٍ ًُكِاْطًَنّ ،ثُْـ يًََُقووّ َلؤظايُتِ وَكْاطلٕ..
ناتًَهًٍ ْنيهِ ثُيُقافيٌَ يُْاضىوٕ ؿَبُٓوَ و َُكط يُػُيإ ؿَطليَت ،وَنى ًًَل
ػُوٕ بُ دشًٌََ بىوُْوَّ ػؤيإ ؿَبًٓٔ نُ ضُْـ بًَُٖن بىوُْو بُيُى ُْٖطاو َاَن
و ناكَاَنيإ كِاو ؿَنلؿَُٖ ،ىوإ يًٌَ ؿَتلهإ ؿَبٌَ ُٖكوا تا ؿواهاتُناِْ فيإ
ٓاوا يًٌَ برتهًَٔ( ،نايطؤال) ؿَيطىت :با كِقًإ يًَُيبَُٓ ،وَْـَ بُهُ يًَِ ؿَتلهٔ....
نىكؿ وتٌَُْ :داّ ضٌ تًَـابًَتُٓ ،وَّ يٌَ ؿَكِفٍَ ،داَِ سىنُلِاِْ ؿيهتاتؤكَنإ
َُُْـ و فيل َُيًٌ تاَهلؿٕ و ػىاكؿُْوَّ
ٌَ تًَـايُ نُهٌ ٓاقً
ًُكِابًَهِ ًَٖٓـَ تاي
108
ْانات
َُكِاونٌَ طىمَك ؿَنُٕ ،برينلؿُْوَ يُ كِابلؿووّ
ؿيهتاتؤكَنإ ًٌَُُٖ يُ بامُّْ ؿي
َيُتًًُنإ ،تلي
ثلِ ًُكَُماكٍ ػؤيإ و ٓاوكِؿاُْوَ يُ ًهوت و تًَهٌهاُْ نؤَُال
َُيُنِ كََِ يُو كِابلؿووَؿا طليًَُنِ
بؤ ؿاٖاتىويإ ؿَكِههًَينَ نُ ُٖك ثُي
ؿَكووًًْإ بؤ ؿكوهت ؿَنات ُْتىأْ ُٓو ُٖهتُ بٌاكُْوَ ،بؤيُ هؤم و بُمَيٌ يُ
 - 108يُاًػالَسو زوو سَُٓوٍ ذُوُٖضٍ ُٖيؤُ نييوُنؤُّ نيَؤُيوطوٍ سُخةؤُوَضئ وَى خؤىوٍ جؤُضوَضزروض
زَفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤُضَىوٍَ  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ قرٌش4 – ١ :

 يؤؤُ سؤؤُض اؤؤُوَّ قؤؤىضَيـ ٖؤؤيرط سؤؤىوَ و ...خؤؤىّ رطتؤؤىوَ سؤؤُ نؤؤوضووِْ ظغؤؤةوُّْ يَُؤؤُٕ و نؤؤوضووِْ
ٖوويٓؤؤُّ ؾؤؤوّ سؤؤي سوظضرؤؤوِْ و زوسؤؤب نطزْؤؤِ سؤؤصيَىّ  ,نُووتؤؤُ سؤؤو جؤؤُضوَضزروض و خؤؤووَِْ اؤؤُّ َويوؤؤُ
جدنظَ نُع ُ سحُضغ  ,اُو ظوتُّ يُ سطغًَةِ ضةظروضٍ نطزٕ و خيضونِ جًَ ُخؿؤب و يؤُ تؤطؽ و سًُؤِ
ذُضزَ و ضةيَططوٕ جوضوغةىوِْ و اوغويؿؤٌ سؤي زوسؤب نؤطزووٕ ﭥ اؤُو اويُتؤُ يؤُ ضةووّ زَضووْٓوغؤًُوَ
اوَوشَ سُوَ زَنوث نُ اُرُض جًَسوويػةًُنوِْ َطنظ تًَط نطو و جوضوغةِٓ اُو جًَسوويػةًوُْ يُسُض وو ردو ,
اُوَ اُّ زوو نييوُرُيُ سُيُنُوَ زَسُٓ َويُّ سُخةُوَضٍ َطنظ .تًَطسىوٌْ جًَسوويػؤةًُنوٕ  +زيوئؤوضوَِ
يُ تطؽ و سُضقُضوضسىوِْ اوغويـ= رىيَطةويُيوٌ و جوسُْسسىوٕ
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ْاػًإ ؿَكؿَنُٕ و ثُْا ؿَبُُْ بُك ؿاثاضنيُٓ ،وَ هلوًتِ ؿيهتاتؤكَناُْ يُثًَٓاو
َو بلِويَٓٔ بؤ ُٓوَّ تُّ و
ثاكاهتين عُكًٌ مَعاَُتًإ تلي يُ ؿٍَ و ؿَكووٌْ ػُي
َقٍ ُٓو تلي و بًُُ بلَِويَُٓٓوَ نُ بىوَتُ ؿيَىَمَُ و َؤتُنٍُ فياًْإ .ضىْهُ
ٌَاػًَٔ و يًًَإ
َُّ دَُاوَك ُٖيُ ثًًَإ ُٖي
تلهًإ يُ كِم و نًُّٓ ثلِ تؤي
َطُكِيَُٓوَْ ،اضاك يا ؿَبٌَ تا ؿوا ُْٖاهُ بُكَْطاكيإ ببُٓوَ يا ػؤيإ بُؿَهتُوَ
ُٖي
َتًَهِ تل و ؿوا هاتُناِْ تًَُُْإ فيإ يُ
َبًَٔ و ثُْا ببُُْ بُك وال
بـَٕ يإ ُٖي
ٓاواكَيٌ و غُكييب بُهُك ببُٕ.
َىؿٍَ ػىيَٓلًِتين ؿَنات نُ ُٖك
َُهُْـُْوَ تًَلِوآًِْ َلؤظ ؿَطؤِكٍَ و ٓاي
بريٍ تؤي
ناتٌَ ماِْ َُُٓ باًرتئ ؿَهتهُوت و هُكَايُ و هُكنُوتُٓ ؿَيهاتُ ناك و ثًٌُّ
فُكَاْلِوانٍُ و يُو ثًَٓاوَؿا ؿَمطاٍ هًؼىكٍ و هُكنىتهاكٍ يُ نُهُ ْنيو و
َُنُّ ؿاؿََُمكيًََٓت ..هُكؤنًَو ػؤٍ يٌَ بطؤكٍَِ ،ناك و
َوؤم و ػنّ و بَُٓاي
ؿي
109
نلؿَوَناًٌٌْ ؿَطؤِكٍَ ،بَُُيٍ تىوًٌ ُْػؤًٌ(ػىؿَُمِْ ؿَبًَت)
ًُيتاٌْ بُؿفُكِ بُٖؤٍ ػؤبُميناًُْوَ نُوتُ بُك قاك و غُمَب و ُْفلَتِ ػىاٍ
ثُكوَكؿطاك و بُو ٖؤيُوَ يُ كَِمحُتِ ػىا ؿووك ػلايُوَُٓ  ..و نُهاُّْ نُ
َىداؿَيُ و ط تىطؤ ؿَنُٕ ؿَكباكَّ ٓايُت و فُكَاُْناِْ ػىا ،بٌَ ُٓوَّ ًٖض
َطُيًُنًإ بؤ ٖاتبًَتَ ُّٓ ،ىداؿَيُ و ط تىطؤيُ مؤك بًَنكاو و تاواُْ الٍ ػىا و
بُي
الٍ ُٓواَُْ نُ ًُٓاًْإ ًَٖٓاوَُٖ ،ك بُو ًًَىَيُ ػىا َؤك ؿًََْت بُهُك َُٖىو
ًََهِ ػؤبُمينإ و كِم ُٓهتىوك و هتَُهاكؿا. 110
ػاوَٕ ؿي
109

 -غًوغُتِ نىؾت و سطة و تطؽ و تيقوْسٕ يُ.غًوُتُنوٌْ سوسوٍ زيهةوتيضَ ,اُوَف سُوَ يُخُيوهِ

زيهٍُ ذًو زَنوتُوَ نُ توي ُمتُْسٍ سُ خىوضزٕ و خىوضزُْوَ و َُؾطَب و ذٌ و سُضط و ضةنيؿ

و

جًَهُْب و تىوضةَسىوِْ زَزضيَتُٖ .تو سييوٕ سًىٍَ سي ُٖض يُى يُو ؾةوُْ ُْسَ جوضَّ تٌَ سضًَت ,زَسٌَ
ٍ و ْوس ٌَ نُؽ كغويٌ سهوتُوَْ ,وسٌَ نُؽ وَنى اُو سًَت و وَنى اُو سصيَت.
ذٌَ سُذٌَ سهط َ
 - ١١1ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ غافر35 :
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ويٌ ؿيىكاْت ؿََيًَت" :ػىكافًات و ثُكهتِٓ َلؤظُنإ طُوكَتلئ نؤهجٌ
َـإ و بُكًََُٖٗٓاِْ
َطايُ" و هُكَتايُنُ بؤ هُكُٖي
طًُُنلؿِْ نؤَُي
111
ؿيهتاتؤكيُت نُ ؿوو دؤكَ:
 ؿيهتاتؤكٍ كَِٖا(مطلق).
 نؤيهُ ؿيهتاتؤك.
يُ هً ُتُناِْ (ؿيهتاتؤكٍ كَٖا) -:بُقُكم ْاتلهٌَ و هًوتَُِ تؤتايريٍ ثُيلَِو
َهُوَ تاوإ ُٓدماّ ؿَؿا و ْايٌاكيَتُوَُٓ ،ودا
ؿَنات ..بُٓاًهلا و بُبُك ضاوّ ػُي
ًَُٓوَ و طُكِاُْوَ بؤ ؿاؿطاًٖ ،ض هًٓاكيؤيًُى بؤ ثُكؿَثؤًهلؿِْ
بُبٌَ يًَهؤي
تاواُْنٍُ ؿاْاًَْت.
يعععُ هعععً ُتُناِْ (نؤيهعععُ ؿيهتاتؤكَنعععإ) -:بعععًَُِْٗٓ و تلهعععٓؤناُْ كِؤفْاَعععُْىوي و
َـَبُهيتَ و ؿواتعل
َطُيإ بؤ ُٖي
ٌ بَُٓا و بٌَ بُي
ُْياكَناٌْ تريؤك ؿَنات ،هًٓاكيؤّ ب َ
يًقُّْ بُؿواؿاضىوٕ يُاليُٕ نؤيًُناًْاُْوَ ثًَو ؿيَينَ و ًٓعاميعإ ؿَؿَْعٌَ ضعؤٕ ٓعُو
نُيوُ بُكِيَىَ ببُٕ و بُالكِيٌَ ببُٕ.112
َُّ طُوكَ ؿَناتُٓ ..و
َُ بنىونُناِْ ػؤٍ نلؿُٖ ،ي
ناتًَو َلؤظ ضاوثؤًٌ يُ ُٖي
َـَطلٍَ ،ثاهاوّ دؤكاودؤك بؤ
ؿيهتاتؤكَّ بُكَو ًٓ ًًذبىوٕ ُْٖطاو ُٖي

 - 111يُ شيَط ُتطٍ غًػةَُِ زيهةوتيضيسو قُيطوٕ و ُْٖوَُتًًُنوِْ غًوغٌ و اوسىوضيٌ و نيَُكويُتِ و
ضةنؾٓ ديٌ جطنغُيُنِ زضيَصخويُُْ و نيَُيوطو يُ ُْضيَةُ َطنيًُنوٕ و سُٖو اُخالقًًُنوٕ زوزَوَؾ ًَةَ
وَى يٕ َطنظ ذٌ و سُضرِ يُ تيظ و غىسوض زوزَتُن ًَةَ ..اُوَتو يُذًوتِ جُضَ سُ نُضتِ توي ُث و
جًؿُغوظيٌ و نؿةىنوٍَ و سوظضروِْ وٖ...ةس سسوث ,ظيوتط جُضَ سُ غًَهةُضٍ غُضسوظيٌ و سُضًََُٖٗٓوِْ
َوضؾوٍَ و زضوغةهطزِْ فُضخُ زيهةوتيض زَزوث.
 - ١١2ويَؤطةوٍ سؤؤُنوضًَٖٓوِْ ذؤؤُْطِ غؤؤويهيييشٍ و جوؾؤؤوٕ تيَؤؤُت وضنطزًْوٕ يؤؤُضةيٌَ زوزرؤؤووَ تؤؤو سؤؤُ ضةويُيوؤؤُ و
تُوِْ جالُْنوًْوٕ نيتىسُْسيوٕ سهُٕ .يؤُّ سوضوزنخوْؤُزو سطةيؤوض تؤُْٗو يؤُ زَغؤت غؤُضننُ و يؤُى قػؤُّ
غؤؤُضنى وضَغؤؤُضٍ نًَؿؤؤُيًُنِ رؤؤُوضَ زَنؤؤوث ,نُ ؤؤٌ يًصْؤؤٍُ سؤؤي جًَؤؤو زيًََٓؤؤت ,جًَهًَٗٓؤؤوِْ يًصْؤؤُ,
ًَٖؿةُٓوَّ نًَؿُنوُْ سُ ُٖيوىوغطووٍ ُْى وضَغُضنطزِْ نًَؿُنوٕ.
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َح و ضاوضٓؤنًإ
َجُ ُٖي
َت ؿَؿؤميَتُوَُٖ ،ي
ًٌَٖتُٓوَّ ػؤٍ يُهُك نىكهٌ ؿَهُال
نُكِو الٍَ ونىيَلٍ نلؿووٕ ُٓ واُْ نُكِ و الٍَ و نىيَلٕ ( يُ ٓاهتِ سُم و كِاهتًـا)،
وْاًطُكِيَُٓوَ(بؤ هُك ًٖـايُت) 113ضىْهُ دطُ يُ ؿميِٓ ثاكَ و هُكوَت و
هاَاِْ ًًًَُت ضاويإ ًٖنِ تل ْابًينَ ،واؿَمأْ تَُُِْ ْىسًإ ُٖيُ و
َٔ مبلٕ .114
َت و هاَاُْنُيإ َُْليإ ؿَنات و ْاًًَٖ
ؿَهُال
ًََُو يُ بُكثلهاٌْ سنبٌ دطُ يُ باوَكِؿاكَنإ ُٓطُك بُكفَوَْـيُناًْإ يٌَ
نؤي
َتُّ ناك يُهُك ُٖهت و ُْهتِ
بطليًُوَ يُى ؿَقُ سنبايُتٌ ْانُُٕٓ ..و ؿَهُال
َتُنُّ ُْبًَتُٓ ..واُْ
َتًإ ؿَناتَُ ،بُهتِ ُٓوَيُ ؿَهبُكؿاكٍ ؿَهُال
ٖاوال
َُتاْـِْ
َؼُي
هًاهُتِ ؿمياطؤدِ ثُيلَِو ؿَنُٕ ،نُ "بليتًًُ يُ ثلؤهُّ ُٖي
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َ -وَيغةو فدطويسئ قسضويسئ محس  ,زَ ويٌَ :شيوٕ وَنى زَسُ اوويَهُ نُ اووَنُ زَخييُوَ زَسُنُ

ف ةطٍَ زَزَيت ..اُو خىوضزُْيؿٌ زَخييئ و زَ ًَةُ غهُوُْوَ نُ سيرُٕ سىو ,فطةيٌَ زَزَئ يُنوتًَهسو
يُتًَطسىوِْ غهُوْسو خيؾيئ خىوضزمنوٕ سسٌََْ ْوتىوْب سًديئ ,سًَعَوٕ يًٌَ زَسًَةُوَ ,زَتطغًَب
سًديئ ,سطةؾًًَُٓوَ..اُو جعيؿهُّ سي ضةظروضنطزِْ َطنظًَو  ,اُرُض ظيًُيُنِ يًَسو ,اُوَ اُؾهُةُ ًًُْ
و وضَغُضَْ ,وسٌَ سُ اًٗوُّْ تًَ طُئ و سُرصٍ زو سضب و يًٌَ ُٖيوطُضةيًَُٓوَ...نوتًَو فدعُوُْنوٕ يُى
يُزووٍ يُى ذًٌَ يُنًوٕ زَرطتُوَ و زَٖوتُٓ غُض شىنِ يُنػُض زَسىوٕ سُخىو و جًًَوٕ ووسىو نُ سىوُْ
خىو اًسّ ْوَطٕ ,نُ ٌ غٓسوًْوٕ زَرُيؿيتَ ,تونُ ذًوووظّ فدعُوُْنوٕ يُرٍَُ زيهةوتيضَنوِْ غُضزَّ
اُوَيُ :اُووٕ زووٍ َطزٕ ظيَطةو غوَوًْوٕ يُرُيوٌ زَْوؾت نُ ٌ زووٍ ُٖظوضوٕ غوٍَ ظيَطَنوًْوٕ
زَضًَٖٓسضوو سىوُْ ًََصوو و ؾوضغةوًُْث نُ ٌ نُؽ ْوتىوٌَْ رُووٌٖ اُوَيوٕ سي سسوث نُ جًوو وى
سىوسٔ يُنوتًَهسو غُضوَث و غوَوِْ اُووٕ سي شيَط رٌ سىو ,غُضوَث و غوَوِْ اُووُّْ كٍ خيمشوٕ سي
سوْكُنوِْ اُوضوجو زَضةووث ,نُؽ ْوظوٌَْ نُّ سُذًٌَ ز َيًؤ و نٍُ جوضَنُيوٕ سًيى زَنطيَت...
شُظضَتِ ْىح ْعيهُّ ُٖظوض غوٍَ سوْطُووظّ نطز و تًََُُْهِ اووو زووض و زضيَصٍ سُ ةضٍَ نطز ,جطغًوضيوٕ
يَُُضة تًَُُُْوَ يًٌَ نطز :,شيوٕ ًُ يُوَكوَسو وتِ :شيوٕ وَى خوْىويُنُ يُ زَضرويُنُوَ سضًةُ شووض
و يُ زَضرونُّ زيهُ سًًَةُ زَضَوَ.
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ِ كَِْطاوكَِْ

يإ ُْٖـٍَ بَُيًَِٓ َاؿّ و

َهًَهِ هاؿَ .بُُْٖـٍَ ؿكو
ػُي
هاويًهُ" .115
ُٖكوَٖا ُٓواُّْ بُٖؤٍ ػؤويوتِ و ػؤثُكهتًًُوَ ؿَياُْوٍَ ػىاوَْـيَهِ بًَلِؤغ
َػاٌْ ؿَهتًإ
َو نلِْؤًًإ بؤ ببات و بًاْجُكهنُٓ .وإُْ قُي
ؿكوهت بهُٕ تا ػُي
ََُبُؿَهت و َاؿؿَيُُٖ ،ك بؤيُ ٓاَاؿَ ْني ؿَهتاوؿَهيت
ضُنـاكٍ مؤك و قُي
َت بهُٕ ،كَِػُٓطلتٔ يًًَإ بُ تاواْباك ُٖفَاك ؿَنلٍَُٓ ،واُّْ ثريؤميإ
ؿَهُال
غاتُ فيَل ثلهًاكَوَ تا هُكًَٓوكإ ؿفايُتِ ؿَنُُٕٓ ،واُْ ًؤفًَٓنيً .ؤفًَِٓ وَى
يُ نتًَبُنٍُ (ُْٖـٍَ ماًْاكٍ هًاهٌ و ًََقوويٌ "ًُعبإ عُيٌ ًُعبإ"ٍ
ْىوهُك ٖاتىوَُٓ ( :و ماكاوَيُ يُ بُٓكَِتـا فُكَِْوٌ يُ ،يُ ْاويَهُوَ ٖاتىوَ نُ ُٓو
َوؤم
َ ًؤظإ تا بًًٌََ هُكنلؿَيًُنِ ؿي
نُهُ هُكباميَهِ ْاثًًؤٕ بىوَ بُْاوّ ًْهؤال
َّ يَُُٖإ ناتًٌـا تا بًًٌََ ؿََاكطري و تىمخجُكهت بىوَ .يُّ
بىوَ بؤ ْاثًًؤٕ .بُال
هُكؿََُؿا ماكاوٍَ ًؤظًَِٓ مؤكتل بَُاْاٍ ػؤويوت ،ػؤثُكهت ،كَِطُمثُكهت
بُناكؿيَت .بريؤنُّ دًانلؿُْوَّ ُْتُوَيُى يُ ُْتُوَيُنِ تل و ؿاْاِْ ثًُّ يُى
و ؿوو و هٌَ بؤ دَُاوَك ،نُ ُٓو بريؤنُيُ كِاهتُوػؤ يا ْاكِاهتُوػؤ ثُيلَِو
ؿَنلٍَ .وَنى نًًُاباكإ ُْٓ ،اٍ ،قُؿَغُنلؿِْ مَإ ،بَُاْاٍ ثانتاونلؿِْ كَِطُم).
ٌُْٓتائ ؿََيًَت :ؿوو ًت بٌَ هٓىوكٕ :طُكؿووٕ و نُكايُتِ َلؤظ..نُكايُتِ
ٌَ َلؤظ بؤ ُٓو ًتاُّْ
بَُاْاٍ ؿَبُْ و طًَق و ويَق و هاويًهُيٌ و نُّ ُٓقً
ْاماًَْت ضًًُ و ضٌ ؿَنات؟
َُ نُهًَو ،بؤيُ (ال حٕه ٔ ال قٕ ٚاال بايًُ)
َلؤظ وَنى ػؤٍ يُى نُهُ ُْى نؤَُي
تىاْا و تاقُتِ -هٓىوكؿاكَ -ضُْـ بًَُٖن بًَت كَِْطُ يُ يُى نات ُٖك ُٓوَْـَ
َّ ُٓوَ ناكنلؿٕ يُ هُك
بتىاٌَْ ؿَكَقُتٌ ضىاك -ثًَٓر با ؿَ نُي بًَت و تُواو .بُال
َتِ ػؤٍ ثٌَ
َهًَهِ بًٌَىَاك ؿَوكوفيَينَ و ًَٖن و باموو و ؿَهُال
َهُ ،ػُي
ًٌََهٌ ػُي
مياؿ ؿَناتُٓ ،ودا ضؤٕ بًُوٍَ ؿَيادمىوَيًَينَ و يُى ًٌٓاكَتٌ ُٓو بُهُ تاوَنى
ُٖماكإ نُي يُ ضاوتلوناًَْو بهىف بـاتَُٖ ..ىوًًإ بُو ػُت و ػاٍَ و سنب و
 - 115ؾُع وٕ عُيٌ ؾُع وُْٕٖ :سٍَ ظوًْوضٍ غًوغٌ و ًََصوويٌ 180ٍ ,
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َؼؤًٔ نُ باوَكِيإ ثًًَُتِ و ضىوُْتُ ْاوّ ،وَى يُ قىكٓاٌْ ثريؤمؿا
كِيَبامَ ؿي
ٖاتىوَ :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ المؤمنون53 :

 مؤكبُّ ػُيَهِ بريو بؤضىوِْ ػؤيإ بَُ بَُ و ثاكضُ ثاكضُ نلؿ (يُ بُكْاَُّ
يُنؼىاْاهٌ الياْـا)َُٖ ،ىو ؿَهتُو تاقًَُو بُو بُكْاَُو ُْػٌُيُّ ُٖياُْ
َؼؤًٔ116
ؿي

َؼؤًُ ..سنبًَو
َُٖىو نُهًَو بُ سنبِ ػؤٍ (ُٓو كِيَبام و بريو باوَكَِّ ُٖيُتِ) ؿي
َو يُ ؿَوكٍ نؤ ُْبًَتُوَ ُٖكضُْـَ ؿيلؤى و ًََقوويًُنِ ُْبلِاوَ و يُبٔ
ػُي
ُْٖاتىوّ ثلِ هُكوَكٍ ُٖبًَت نُ يُ طٍَُ كَِوت و كَِوكَِوَّ طؤكِاْهاكيُنإ و كِوسِ
هُكؿَّ ُْطىدماًََ ،قوو كِومحٌ ثٌَ ْانات و يُ ناكواِْ ثًٌَربِنًٌَ سنبايُتِ
ؿاؿَبلِيَينَ و سنبًَهِ تل دًٌَ ؿَطليَتُوَ با ُٓو سنبُ ُٓمَىوًَْهِ نٌَُ ُٖبٌَ و
117
ػىؿإ ػُباتًَهِ ؿووك و ؿكيَق ُْبًَت
َو
َت كِاؿَطلُٕٖ ،ك ُٓوإ بُػتُوَكٍ بال
َْوٌ هًاهٌ وال
هُكنلؿَ و كِابُكَنإ باال
َطا ؿيَٓٔ .ؿَطًَلُِْوَ:
ؿَنُُْوَُٖ ،ك ُٓواًٍْ ُْٖاَُتِ و ناويهاكٍ بُهُك نؤَُي
ٌََ(1949او هتًتؤْ ) بىوَ كِابُكٍ ضًًُٓنإ ،يُ ُٓوَيًاتِ ناكَناِْ طلْطًـإ
هاي
بىو بُ نٌتىنآٍَُ ،وَبىو ؿاك و ؿيىاكٍ ضًًٓإ نلؿَ ضًُُٕ و ًًٓايٌ ،بٌَ ٓاطا يُ
 - 116تُفػطٍ اوغوٕ-ذىظاٌ ُٖشزَُّٖ 345ٍ ,
 - 117يُ ُٖضيَُِ نىضزغةوٕ ًٖض شعسًَو يُضةووّ سُضخىزوٕ و تًَهيؾوُْوَ يُ شعسٌ ؾؤًىعٌ نؤيْي ًًْؤُ,
سُكوّ سُٖيٍ ُْسىوِْ جًَطُيًُنِ تينُُ و تىْؤس و تؤييوٌ ذَُووَضيًؤُوَ ,وَى اؤُوَّ جؤوضتِ و يؤُنًَةِ و
سعوتٓؤؤُوَّ رؤؤيضةوٕ و نيَؤؤُيوٌ اًػؤؤالَِ و يؤؤُنطططتىوّ اًػؤؤالَِ ُٖيوْؤؤُ ,شعسؤؤٌ ؾؤؤًىعٌ ْؤؤُيةىوًْىَ يؤؤُ
ُٖيو صوضزُْنوْؤؤسو زَْطًَهؤؤِ اؤؤُوتي فُضوٖؤؤُّ س ؤ ًَةَ نؤؤُ يُرؤؤٍَُ اؤؤُو تَُُْؤؤُ زووض و زضيَؤؤصَّ خُسوتُنؤؤُّ
سطىةًَؤؤت يؤؤُ نوتًَهؤؤسو زَسؤؤىو ظنضسؤؤُّ ذىَطؤؤُنوِْ شىنُطةوًْؤؤوٕ يُسؤؤُض زَغؤؤت سىويؤؤُ ,ضةَْطؤؤُ اؤؤُوَف سؤؤي
نيَُيوًَو فونةُض سطُضةيَةُوَ نُ سُذسزّ نوضيؤوٕ سؤي اوؾؤةهطزُْوَّ اؤُو فونةُضوْؤُ ْؤُنطزسًَت ..تُْوْؤُث
شعسُنُّ نَُوٍ اُتوتيضى سَُُٖوٕ َُضَز ضةنيؿةىوَ و اؤُو زَْطؤُيوٕ يؤُ جُضيؤَُوٕ و شهىَؤُث ًًْؤُ
اَُؤؤُ يؤؤُ نوتًَهسويؤؤُ نؤؤُ شعسُنؤؤُّ اؤؤُتوتيضى زووٍ ُٖضَغؤؤًَٗٓوِْ زَويوؤؤُتِ عىمسؤؤوِْ سؤؤُ زوَُظضيَٓؤؤُضٍ
تىضنًوٍ ٖوو ُضر ْووظَز زَنطٍَ.
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ٖاوهُْطِ هلوًت ،ناتًَو ضؤيُنُ مياًَْهِ مؤكٍ بُ نٌتىناٍَ طُياْـ ،فُكَاٌْ
قلِنلؿِْ ضؤيُنُّ ؿا ،بَُُيٍ ضؤيُنٍُ بٓربِ نلؿ و نىيًُيُنِ مؤك بُكبىوُْ
َتُ و مياًَْهِ مؤكٍ ثٌَ طُياْـَٕ( ،او) ُْيـَماِْ ضؤيُنُ
ٌَ ُٓو وال
ويَنَّ نٌتىناي
َْوٌ هلوًت نُ نىيًُّ ؿَػىاكؿ و ُٓو ٖاوهُْطًًُّ
ثًَىيوتُ بؤ كِاطلتِٓ باال
كِاطلتبىو.
َطُ ثًَىيوتًإ بُ ضانوامٍ
" يُ ُٖكيَُِ نىكؿهتإ َُٖىو بىػنُناِْ ْاو نؤَُي
َـَكيَو ؿَنُيتُوَ ثلِ ثلَِ يُ ظايلؤي ،بُ بٔ ُٖك
كِيٌُيٌ ُٖيُ ،نًًو يُهُك ُٖك فؤي
َُيُى ميلَِت يٌَ بُكم ؿَناتُوَ ،مؤك داك يُْاو ُّٓ
ؿاكيَهـا تًَجُكِ ؿَبًت مَكؿَواي
ؿاكهتاُْؿا بَُُٖىوياُْوَ ثًَتُوَ ؿَؿَُٕٖ ،ك يُنًَهًاًٍْ بُ بًاْىوّ دًاتل
َّ ُٓوَ تاواِْ طُيُ و طُيًٍ ضاكٍ
يُويرت ،يُ ًىيًََٓهُوَ ًَٓطُّ يًَىَ ؿيَت ،بُال
ًًُْ .ضؤٕ؟ طىايُ سًهايُتِ (دؤهإ) يُ نؤبىوُْوَّ ؿكَػتُناِْ ْاو ؿاكهتاُْوَ
بؤ ؿياكيهلؿِْ هُكؤنًَو ُٓوََإ ًٌْإ ؿَؿات نُ كِؤفيَهًإ بَُُٖىو ؿكَػتُنإ
ؿَضٔ بؤ الٍ مَيتىٕ تا بًهُٕ بُ هُكنلؿَّ ػؤيإ ،مَيتىٕ ؿََيًَت َٔ :ض ثًَىيوتًِ
بَُُيُ ػؤّ كِؤٕ ؿَبُػٌِ و ػىاكؿًًََُُْنِ ْايامبْ .اضاك ؿَضُٓ الٍ ُٖدمري
ُٓويٍ ثًًَىايُ ػؤٍ تىوًٌ ُٓو هُكًٌَُٓيُ ُْنات ضىْهُ بُكَُِٖ ًرييِٓ و
ًَىَٖاتًَهِ ػؤَ ؿَبُػٌٌَْ .اضاك بؤ الٍ تلٍَ ،ؿواتل بؤ الٍ قؤؾًٖ ،ض نُي
كِامّ ْابًَت ،بؤيُ ؿَضٔ بُ ؿكِى ؿََئًَ :وَكَ ببُ بُ هُكؤنُإ .ؿكِنًٍ ؿواٍ
َّ ؿكِى ؿكِنُ و ػلاخ ؿَبًَت بؤ طٌت ؿاكهتإ ..نُ
َاوَيًُى ُٓودا كِامّ ؿَبًَت ،بُال
ًََو بـَٕ ُٓوا َُٖىو
ؿَياُْوٍَ اليبـَٕ ،ثًًَإ ؿََيًَتُٓ :طُك الَبـَٕ يإ ُٖك ُٖوي
118
ؿاكهتاُْنُ ؿَهىوتًَِٓ!!"
ُٓو هُكنلؿٍَ ُٖكضًًُنِ وت و ُٖكضًًُنِ نلؿ بؤٍ ضىوَ هُك ..يُ نُهًَهِ
َُٓك بؤ
ٓاهايًُوَ ؿَبًَتُ نُهًَهِ ياػٌ ،ياػًبىوٕ يُ ًتُ دىاُْنإ ؿَبًَتُ ثاي
َو بُكِيَىَ
ٌَ سىنُِ ػُي
َهاك ...ؿيهتاتؤكَنإ بُ طُْـَي
ُٓوَّ ببًَتُ نُهًَهِ طُْـَي
ؿَبُٕ و يًََُقووؿا ُْبىوَ ؿيهتاتؤكيَو نؤتايٌ ًََقووٍ بُ ؿيَلِيَهِ كِؤَاْوٌ و بُ
 - 118سُٖطنظ ذُعوُض ًَ :سيوٍ اًٌُٖ ضةَْطِ يُْ !  -وتوض -آًةُضًَْت
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ثًَـاِْ طىَيًَو ٖاتيبَ ،ضىْهُ ػىو و ػـَ و فلضهًإ بُوَ طلتىوَ ًٌَُُٖ ٓايٓـَّ
َُ و ػؤًطىمَكاِْ ػؤيإ غُُْ ثًٍَ ُٖك بُكفَوَْـيًُنِ ؿيهُ ،بؤيُ ناتًَو
بَُٓاي
ٍَُُٓ 119و دُوكو
ؿَْطِ بلهٌ و ْاكِاميِ و ٓاماؿٍ ضُوهاوإ بُكم ؿَبًَتُوَ تا تؤي
هتَُُ بهُُْوَ  ،ؿيَُٓ هُك ػُت ،هُكَتا ُٖتا بؤيإ بًىٍَ ؿكؤ ؿَنُٕ ،وَى
َّ هُيلَ ُٓطُك كِاهتِ
ًََتُٓ" :وَ ٓاهايًُ هًاهُتىإ ؿكؤ بهات ،بُال
ضُكضٌ ؿَي
ًَٓايٍ بىوٕ ؿَتىأْ ؿَكَقُتًإ بًَٔ و بُكَْطاكيإ ببُٓوََُٖ ،ىو
بًًََت" نُ ؿي
ؿاًٌْن و ؿيايؤطًَو كَِت ؿَنُُْوَ و ؿََهىت و هُكنىتًإ ؿَنُٕ ،نُواتُ ُٓواٍُْ
َُّ بنىونِ ػؤيإ ؿَثؤًٔ و يُ
َُّ طُوكَ ؿئَ ُٓوإُْ ضاو يُ ُٖي
تىوًٌ ُٖي
ًًَُوَ ػؤيإ ؿكوهت ؿَنُٕ.
طُْـَي







 - ١١9دوو جؤزة تؤهَة ٓةية ..يُنُّ :تييوُّ غؤحٌ :سطيةًًؤُ يؤُ غؤىوى غؤُيطنطزٕ و ضةيػؤىونطزِْ ْوجؤوى و
خوآًؤؤوٕ اُووْؤؤُّ ًًًَؤؤُث زَ ُوغ ؤًَُٓٓوَ ,سؤؤييِ يؤؤُضةيٌَ خيجًؿؤؤوْسوٕ و َؤؤوْططتٔ و يؤؤُنوتِ ُٖيو ؤؤصوضزٕ
زَْطًوٕ جٌَ ْوزَٕ ..زووَّ :تييوُّ غىوض :سطيةًُ يُ تدنضنطزٕ و نىؾ و ُٖيوىوغؤًة ْوجؤوى و خوآًؤوٕ
اُووُّْ زَغةًوٕ سُخىيَِٓ ًًًَُث غىوض سىوَ.
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طةُدةهَي ضيية....؟!

َهاك
َتًَهِ طُْععـَي
 بععاوَكِ و َلؤظبععىوٕ مَيهاوَيععو ًًْععُ بععُ ضععًًهُ ؿاكّ ٖععًض ؿَهععُال
َُقًَت.
بًٌ
ناتًَو ؿاؿثُكوَكٍ َُْا ،كَِوًت ًٖض بُٖايُنِ ْاًََينَ و ػؤثُكهتِ دًٌَ
ػؤًُويوتِ ؿَطليَتُوَُٓ .وََ ؿَبًَتُ كِيَؼؤًًًُى تاوَنى ؿَكطاٍ ثًٌَىاميٌ و
ٌَ بهُُْوَ.
ثٌتًىاِْ بُكِووّ طُْـَي
بًَطىَإ ُٓطُك ؿاؿثُكوَكٍ ُْبىو ُٓوَ ياها هُكوَك ْابٌَ و َافُناِْ َلؤظ ثًًٌٌََ
ؿَنلٍَ ،ثاكَو هاَاِْ ًًًَُت بُُٖؿَك ؿَكِوات و نُي بؤٍ ًًُْ ثلهًاكٍ يُباكَوَ
ٌَ
ٌَ و ْاؿاؿثُكوَكٍ باي
بهاتُٖ..كوَٖا ٓاماؿيًُنإ بُكتُهو ؿَبُٓوَ و طُْـَي
َت ؿَنًٌٌََ.
كًٌَ ػؤٍ بُهُك وال
 ناتًَو كَِوًت ًٖض بُٖايُنِ ْاًََينََ :لؤظ يُ َلؤظايُتِ ؿاؿؤًًَلٍَ و ؿَبًَتُ
ًََين) و
طًاُْوَكيَهِ ؿكِْـَو ُٖكضًًُى بهات ًُكَِ ثٌَ ًًُْ (ؿمّ-ؿكؤ -بٌَ بُي
بٌَ كَِوًتِ يُ طٌت ُٓو ًتاُّْ ُْطليى و قًَنَؤْ َُٖ ،ىويإ بُضاى و باَ
ؿَماٌَْ.
 ناتًَو ػؤثُكهتِ دًٌَ ػؤًُويوتِ ؿَطليَتُوَٓ ،اهايًُ تؤَُت
ببُػًٌَتُوَ ،هًٓاكيؤٍ بؤ ؿكوهت بهات (تريؤكيوتُ -ؿَهتِ يُ ثٌتُ-
ٓافاوَطًَلَُِٖ -كًَُِيُ بؤ هُك َُِٓٓ قُوَِ)و كِاثؤكتِ بُْاُٖقٌ يُهُك بٓىوهًَت
و بؤ ضُهجاْـِْ ُٓو ػؤثُكهتًًُ ًٓعالِْ دُْطٌ يُطٍَُ بُكثا بهات و ثُْا بباتُ
َؤهني و هُكنىتهلؿٕ و ْىاْـِْ تىْـ و تًقيٌ بَُُٖىو ًًَىامَناًًُْوَ.
بُك ؿاثً
ٌَ ؿَنُٕ ،سنبُنُّ ؿَمطاٍ بُؿواؿاضىوِْ ُٖيُ ،تًٌَ
ُٓواُّْ يُ سهىَُت طُْـَي
َّ مؤك داك ؿَهتِ يٌَ ْاؿات ،ضىْهُ:
ؿَطات و ؿَيٓاهٌَ و ؿَخيىيًََٓتُوَ ،بُال
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ًَاُّْ يُ سهىَُت ؿَنلٍَُٓ ،طُك ُٓو سنبُ
 -1مؤك داك هُكَِكِاٍ ُٓو طُْـَي
بُكثلهًَهٌ ؿياك و بُكضاوٍ يُ ثؤهت و ثايُ و ناكَنٍُ ؿووكػوتُوَ ،ؿَتلهٌَ
بُو ٖؤيُوَ ْ ىومبإ يُنىكتِ بـات و بُػلاخ بُهُكيإ بٌهًَتُوَُٓ ..وََ
َُيُ ُٖك سنبًَو بُو ًًَىَيُ ػُيا ٍَ بهات ،ضىْهُ
برينلؿُْوَ و تًَلِوآًًَْهِ ُٖي
َطا بهاتُٓ ،وا
َو و ػاوَْـاكيَتِ فَاكَيًُى ضني و تىيَقٍ نؤَُي
ُٓطُك سنب َىي
َهِ طٌتًًُ و َُٖىوإ بُُٖهتُوَ ضاوٍ تًَـَبلُِٕٖ ..ك نُّ و
سهىَُت َىي
نىكِيًُى يُ ُٓؿاٍ سهىَُت كَِْطـاُْوَّ ػلاثٌ بؤ هُك ُٓو سًنبُ ؿَبًَت نُ
ُٓكنِ ثًَهًَٗٓإ و بُكِيَىَبلؿِْ ثٌَ هجًَلؿكاوَ.
ُٓ -2طُك هُكنلؿايُتِ سنبًَو غلووك و يُػؤبايٌ كِووّ تًَهلؿ ،باوَكٍِ وابىو
يُوَتُّ سنبُنُيإ هُكٍ ؿووثُيهُ بىوَ ًٌَُُٖ ،يُهُْطُكٍ بُكػىؿإ و
َكاوََُتـا ثًٌَُْ بىوُْ ،ضؤٕ ؿَبٌَ يُ ًًَُٓيٌ ُٓو كِابلؿووَ ثلِ هُكوَكَيإ
مَكِبٌ ه لِ بهلئَ نُ سنبًَهِ بٌَ ثًٌَؼاِْ تامٍَ بآ ضُى يا ضانوام يا ُٖك
ْاويَهِ تلٍ سامك بُؿَهت دًًَإ بطليَتُوَ.
َُيُنِ طُوكَيُ ػُباتٌ ؿويَينَ و ؿًْاٍ ثًٌَىو بُهُك َُٓلِؤ ب لؤًلٍَ و بؤ
ُٖي
ُٖتايُ يُفيَل ؿَهتِ بلِياك و ثًَىؿاْطُناِْ ؿويًًََٓاْـا مبًَُٓٓوَ.
ٌََ:
دىاًََلّ هُكنلؿَّ كِاهتُقًُٓ وَى (غاْـٍ)يُ ،قوُيًُنِ دىاِْ ُٖيُ ؿَي
ُٖكطًن سُمّ يُ فًَلبىوِْ ياكٍ ًُتلَْر ُْبىو يُبُك ٖؤناكيَهِ هاؿَ نُ ٖاوكِيَهامن
ثًٌَرت يًٌَ تآ ُْؿَطُيٌن ،بُآلّ ًَٓوتا يًٌَ تٌَ ؿَطُٕ ُٓويٍ ُٓوَيُ سُم ْانُّ
هُكبامَنإ و َُٖىو هىثانُّ يُهُك مَوّ ًُتلَْر يُثًَٓاوّ ثاؿًا بُنىًت
بـَّ.
ُٓ -3طُك بًاُْوٍَ ػلاثُناكيَو يُهُك ناكَنُّ الببُٕ ،تلهًًإ يٌَ ؿًٌٌََْ ُٓو
ًًَُناِْ سنبُنُّ ال ببات و
نُهُ ببًَتُ َايُّ ُٖكًَُِ نُ ثُكؿَ يُهُك طُْـَي
تىوًٌ ًؤى و هُكًؤكٍِ و كِيوىابىوًْإ بهات ،طُيٌَ داك بُكِاًهاوّ اليُِْ
بُكثلي ؿإ بُبىوِْ ُٓو نُّ و نىكِيإ ؿاؿٌََُْٓ ،فوىوي وَنى ثًَىيوت ُْٖطاو
بؤ ضانهلؿِْ ْاًَْتُٓ ،واُْ َتُاٍُْ ًًًَُت يُؿَهت ؿَؿَٕ ..يُدىاِْ َلؤظ
ُٓوَيُ يًُىيًََٓو قوُيًُنِ نلؿ بتىاْآ يًُىيًََٓو ؿيهُ ؿكيَقَ بُ قوُناِْ بـات
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ُْى ػاوَٕ قوُّ ػؤٍ ُْبًَت و تُْٗا بؤ نات بُفريِؤؿإ ،قوُ بُ با بهات و ًٖنٌ
يٌَ هُوم ُْبًَت.
 -4مؤكداك بُٖؤٍ بُكفَوَْـٍ ٖاوبَُ يًَُْىإ سنب و ُٓواُّْ ٖاوًإ و
ًًَُتُ يُ ًىيًََٓهُوَ بؤ
َني ،بري يُ طؤكِإ ْانُُْوَُٓ ،و ُٓقً
ٖاوبًٌُ طُْـَي
ًىيًَٓهِ ؿيهُ ؿَطؤكِآ .يُُْٖـآ ًىئَ يُُٓدماَِ كِووؿاويَهِ ُْػىامكاوَوَ ُْى
ُٖك وَميلَنُ بطلَ هُكؤنِ سنبُنُيٍ ؿَهت يُناكنًٌَاُْوَّ ػؤٍ
َُؿُْٕ ،ى ُٖك
كِاؿَطُيًَُْت ،نُضٌ يُو ًىيَٓاُّْ َلؤظُنإ ضاويإ قايِ و ْابُي
ؿَهت يُناك ْانًٌَُٓوَ بطلَ ؿاواٍ ثؤهتِ يُوَ بُكمتل ؿَنُٕ نُ ُٖياُْ و ػؤيإ
بُ َُغـووك ؿَمأْ بُوَّ ْاُٖقًإ بُكاَبُك ؿَنلٍَ.
ٌَ بُ ًَُ واتاٍ طٌتطري و َُُٖاليُٕ
 يُ قىكٓاٌْ ثريؤمؿا ضَُهِ طُْـَي
ٖاتىوَ ،ػىيَٓـُْوَّ ُٓو ًَُ واتايُ نؤتايٌ بَُُٖىو يًَهـاُْوَيُى ؿيَينَ نُ
يُاليُٕ نُي و ْىوهُك و بريَُْـيَهُوَ كِاظٍُ بؤ بهُٕ:
يةكةَ :ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ األعراف 56 :طػُيَهًُٓ فُهاؿ و طىْاٖى تاوإ ُٓدماّ
َُؿَٕ يُ مَويـا ؿواٍ ُٓوَّ ضانُناكيٌ كَِْطِ طلتىوَ و (ػُيَهِ ػُكيهٔ ػىوّ
ثًَىَ ؿَطلٕ) بُكؿَواّ ٖاْا و ٖاواك بؤ ػىا بُكٕ يُ تلهٌ هناٍ ؿؤمَؾ و بُ ٓىًََـّ
بُؿَهتًَٗٓاِْ بًُُٖت ،بُكِاهتِ كَِمحُتِ ػىا ْنيهُ يُ ضانُناكإ و
120
ضانُػىاماُْوَ ص
دووةَ :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ المؤمنون 7١ :طُٓطُك سُم و كِاهتِ
ًىيَِٓ ُٓوإ بهُويَتُٓ ،وَ ٓامساُْنإ و مَوّ و َُٖىو ُٓواُّْ تًاياْـايُ
ؿًًََىاو تًا ؿَضىو و هُكطُكؿإ ؿَبىوُْ ،ػًَل ( سُم وايُ كِقًإ يًٌَ ُْبًَت)

- 120تُفػدٍ اوغوٕ -ذىظاٌ ُٖؾت 157ٍ -
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ضىْهُ ًَُُٓ قىكٓاًَْهُإ بؤ ًَٖٓاوٕ ( نُ ياؿّ َُٖىو ضانُيُنًإ غاتُوَ ،نُضٌ
ُٓوإ يُ بُكاَبُك ُٓو ياؿػُكَواُْؿا هُكنَُ و ياػني و ثٌتِ تًَـَنُٕص.121
ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ

اإلسراء 4 :طيُ نتًَيب تُوكاتـا يإ يُ يىغ احملفٕظ ؿا بلِياكَاْـاوَ و ثًَُإ
كِاطُياْـووٕ نُ هىيَٓـ بُ ػىا ًَٓىَ ( يُ بُكْاَُّ ًَُُٓ الؿَؿَٕ و ياػِ ؿَبٔ) و
فُهاؿ و ػلاثُ ؿووداك يُ مَويًـا بُكثا ؿَنُٕ ( ،يُ غُفًَُتِ ػُيَهًـا) مؤك طًُُ
ؿَنُٕ و ؿَهُالَتًَهِ مؤك طُوكَ بُؿَهت ؿًََٖٓٔ (يُّ هُكؿََُؿا ؿووباكَ ُّٓ
ُٖوايَُ قىكٓاًُْ ٖاتؤتُوَ ؿٍ)ص.122
ضيَيةَ :ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ الروم 4١ :طتاوإ و ػلاثُ ؿَكنُوتىوَ و َُٖىو هُك مَوّ و
ؿَكياناًٌٌْ طلتؤتُوَ ،بُٖؤٍ ُٓو تاوإ و طىْاٖاُْوَ نُ ػُيَهِ ؿَهتًإ
ؿاوَتَِ ،هُكُٓدماّ ؿَبًَت تاالَوّ ُْٖـيَو يُ نلؿَوَناْتإ بنًَقٕ( نُ بُكثابىوِْ
دُْ و ناكَهاتُ هلوًتًًُناُْ) بؤ ُٓوَّ بطُكِيَُٓوَ بؤ كِيَبامّ ثانِ و
ػىاْاهٌص.123
ضوازةَ :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ األعراف١27 :

طُْٖـيَو يُ ؿَهُالَتـاكاِْ ؿاكو ؿَهتُّ فريعُوٕ وتًإٓ :ايا (ُٖكوا بُ ٓاهاِْ)
وام يُ َىها و قُوَُنُّ ؿًًََٖٓت بؤ ُٓوَّ ػلاثُ و تاوإ بنًَٓٔ يُّ مَويُؿا و وام
يُ ػؤت و ػىاناْت بًَٗٓٔ؟! فريعُوٕ وتٌ( :ضؤٕ واميإ يٌَ ؿًََٖٓني) يَُُوؿوا بُ

- 121تُفػدٍ اوغوٕ -ذىظاٌ ُٖشزَ – ٍ347
 -122تُفػدٍ اوغوٕ -ذىظاٌ جوظزَ – ٍ282
- 123تُفػدٍ اوغوٕ -ذىظاٌ سًػت و يُى – ٍ408
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مؤكٍ نىكَِناًْإ ؿَنىفئٓ ،افلَتاًًٌْإ بُ ميٓـوويٌ ؿًًًَََُٖٓوَ ( بؤ نًُْنَنِ)
124
و بُكِاهتِ ًَُُٓ بُ هُكياْـا مايَني و ضاوثؤًًإ يًَٓانُئص
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ٌ بًَٗٓٔ با َىها
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ غافر 26 :طًٓٓذا فريعُوٕ وتِ :وامّ ي َ
بهىفّ ،با ُٖك ٖاواك يُ ثُكوَكؿطاكٍ بهات ،ضىْهُ بُكِاهتِ َٔ ؿَتلهِ نُ ؿئ و
ٓايٓتإ بطؤكِيَت! ياػىؿ ؿووبُكَنِ و ػلاثُ و ًُكِو ًؤكِ يُ والَت و هُك مَويـا
125
بُكثا بهات!!ص
ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﮊ الكهف 94 :طناتًَو ؿَهُالَتِ (ذٔ القسٌني)يإ بًِٓ ،وتًإ( ُّٓ :ذٔ
ايكلْني) بُكِاهتِ يُٓذىز و َُٓذىز تؤوّ ػلاثُ و تاوإ ؿَضًَٓٔ يُ مَويـآ ،ايا
ػُكدًُى و ثاكَيُنت بؤ نؤ بهُيُٓوَ تا بُكبُهتًَو يًَُْىإ ًَُُٓ و ُٓواْـا ؿكوهت
بهُيت؟ص. 126
ثيَِجةَ :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﮊ ٌونس 8١ :طُٓوها (داؿووطُكإ ،داؿووّ ػؤيإ ْىاْـ) َىها وتِ:
ُٖكضٌ نلؿووتاُْو ًٌْاِْ ُٓو ػُيَهُتاْـاوَ َُٖىوّ داؿووَ و ًٖنٌ تل،
بًَطىَإ ػىا ؿواٍ تاويَهِ تل ثىوضٌ ؿَناتُوَ ،بُكِاهتِ ػىا نلؿَوَّ ُٓواُّْ نُ
تؤوّ ػلاثُ ؿَضًَٓٔ ،ضاى و هُكنُوتىو ْاناتص.127
غةغةَ :ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮊ البقرة 215 :طُٖك ناتًَو ُٓو دؤكَ نُهُ ثٌتِ ُٖيَهلؿو ؿَهُالَتِ
 - 124تُفػدٍ اوغوٕ -ذىظاٌ ْي – ٍ165
 - 125تُفػدٍ اوغوٕ -ذىظاٌ سًػت و ىوض – ٍ470
 - 126تُفػدٍ اوغوٕ -ذىظاٌ ؾوظزَ – ٍ303
 - 127تُفػدٍ اوغوٕ -ذىظاٌ يوظزَ – ٍ218
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ثُيـا نلؿُٖ ،وٍَ و نؤًٍ ؿَؿات يُ مَويـا تا ٓاًىب بُكثا بهات و ػلاثُ بلِويًََٓت
و نٌتىناٍَ يُْاو ببات و ثانتاونلؿِْ كَِطُمّ ُٓدماّ بـات ،بًَطىَإ ػىا فُهاؿ و
128
ػلاثُ و تاواِْ ْاويَتص
ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﮊ

النمل 34 :طبُيَكًى وتِ :بُكِاهتِ يًُهلٍ ثاًانإ ناتًَو ضىوبُٓ ًاك و
ؿيَٗاتُناُْوَ ،ويَلإ و ناويًإ نلؿووَ و تؤوّ ػلاثُيإ ضاْـووَ ،نُهاِْ ػاوَٕ
ؿَهُالَت و ثًاوّ ْاوؿاكٍ ُٓو ًىيَُٓيإ مَيًٌ و كِيوىا نلؿووَ و ًٌَُُٖ ُٓوَ
ثًٌُياُْ و بُو دؤكَ ؿَنُٕ و ُٖكواَ ؿَبٔ (بًَطىَإ َٔ سُم يُ ناكَهاتِ وا
ْانُّ)ص.129
ٌَ وَى تًَُْهِ ْاَؤ وايُ بنًَتُ يًٌُ َلؤظُوَ ُٓطُك ًَٖنّ بُكطلٍ ُٖبًَت و
طُْـَي
َّ ُٓطُك ثٌتطىيٌَ ػوت
ًلِوبٌ بُكثًَطلتٔ بُناك بًًََٓت ،موو يُْاوّ ؿَبات ،بُال
ٌ
ُٓوَ ًَهلِؤبُنُ يًَُْى يًٌُ تًُُُْ ؿَنات و نُهًَهٌ ْاهاغ و ُْػؤًٌ ي َ
ؿكوهت ؿَنات .بًُْوبُت سهىَُتًٍ ُٖكوايُ َُطُك ثُتاٍ طُْـََيًًُنُّ قىكي
بىو ،ثُنِ ؿَػات و ؿواداك ًٓ ًًذِ ؿَنات ،بُدؤكٍَ تىاْاٍ برينلؿُْوَ و
قوُنلؿٕ و كِؤيٌتِٓ ُْبًَت ،بؤيُ ؿَبٌَ عًالدِ قىكي وَكبطلٍَ (بلِياكٍ طُوكَ)
نُ ثًٌَرت َُٖإ ُٓو ضانواميًُ نُ بُنَُرتئ ؿَكَإ (بلِياكٍ ٓاهايٌ) ضاكَهُك
ؿَبىو.
َهاكإ بُوَ ؿَْاهليَُٓوَ َتُاُّْ طُيُنُيإ يُؿَهت ؿاوَ و كِاهتطؤيًإ يُ
طُْـَي
ٓاهتِ ؿَكَوَ و ْاوػؤ َُْاوَ و بُكؿَواّ كِووبُكِووّ كَِػُّٓ ًًًَُت ؿَبُٓوَ،
يُناتًَهـا يُدًاتِ طىٍَ بطلٕ و بُؿواؿاضىوٕ بؤ نًٌَُنإ بهُٕ ،ثُْا ؿَبُُْ بُك
َهُ بُ
َهلؿٕ يُو ػُي
ٖؤناكطُيٌَ بؤ يُػٌتُبلؿٕ و ػؤ ٍَ يُ ضاونلؿٕ و فًًَ
ؿكوهتهلؿِْ ؿكؤ و هًٓاكيؤٍ وَُِٖ و طُوكَنلؿِْ َُتلهًًُ ؿَكَنًًُنإ بُوَ
ٓاهايٌٌ ُْتُوَيٌ ُٖكًَُِّ يُهُكَ وَى تُيكًٓـاًَْو بؤ دَُاوَكَنُ ..دا

 - 128تُفػدٍ اوغوٕ -ذىظاٌ زوو – ٍ32
 - 129تُفػدٍ اوغوٕ -ذىظاٌ ْيظزَ – ٍ379
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هُكَكِاٍ تلهإ و تؤقاْـِْ دَُاوَك بُ يًَـوإ يُبُكمتلئ ٓاهتِ سنب و سهىَُت
َتُ ْاَؤ بًَت ،يُ
َتًإ ُٖهت بُ ٓاكاَِ ُْنُٕ و ػؤيإ ثٌَ يُو وال
بؤ ُٓوَّ ٖاوال
ناتًَهـا ُٖك ُٓواُْ فياِْ ؿميىنلاهًإ ػٓهاْـووَ و كِيَطُ بُ ٓاماؿيًُ طٌتًًُنإ
ْاؿَٕ و يُ ثًَٓاو َاُْوَّ ػؤيإ ٓاَاؿَٕ هىنايُتِ بُ َُٖىو ثريؤميًُنإ و
130
بُٖايًُنِ ُٓػالقٌ و ًٌْتًُاِْ بهُٕ.
َُت و ُٓو ثاكَّ
َو و نَُِ َىوضُّ ناكَُْـاِْ ؿَوي
مؤك داك ْنَِ ؿَكاَُتِ ػُي
ٌَ و ُٖفاكيًإ
وَكيـَطلٕ دؤكَ قىكهايًُنِ طُوكَيإ ػوتؤتُ هُك كِيَلَِوّ طُْـَي
مياتل يُوَّ ُٖيُ قىوٍَ نلؿؤتُوَُٓ ،طُك تُْٗا ََُلَ و بقٍَ بًَت ُٓوا ُٓو
ناكَُْـاُْ بُؿواٍ نُْاٍَ و ًًَىاميَهِ تل ؿَطُكِئَ تا بتىأْ ػؤياٌْ ثٌَ بقيَٓٔ.
ُْٖـٍَ سُهاؿَت و ضاو يُ ضاونُكٍ برينلؿُْوَّ ػلاثًٍ ُٖيُ ،نابلايُ ًٖنٌ
َهاكُٓ...وَ قوُّ ػؤياُْ:
ٌَ ثًَىَ ؿًََْت ببًَتُ طُْـَي
نُّ ًًُْ ،نُضٌ ٓريَيٌ ثاي
ََُُْـتل ُْمبُٓ ،و نُهُ ضٌ يُ َٔ مياتلَ!!..
بؤضٌ َٔ يُو نُهُ ؿَوي
ٌَ كََِ و هجٌ و
ثًَىيوتُ يُٓاهت تًؤكَناِْ ُٖفاكيٌ ؿا ،دًاوامّ يُ ًَْىإ طُْـَي
ٌَ
ٌَ طُوكَ ٓاهتِ طُوكَ ؿَهتِ تًَـايُ نُ طُْـَي
ًٌٌَََُ بهليَت .نُواتُ طُْـَي
ػؤي
َتًَهِ
َِ بنىونُ ...يُ وال
ًَُّ يُهُك داؿَ كِووؿَؿات طُْـَي
هًاهًًُ و ُٓو طُْـَي
ٌَ بؤ
َتُ يُهُك طُْـَي
َؤِْ بُكِيتاًْا بىو ،دُْطِ ُّٓ وال
وَى (ٖؤْ نؤْ ) نُ نؤي
ٌَ 1974ؿَطُكِيَتُوَ و هٌَ هرتاتًقيًُتِ يُػؤ طلتبىو ُٓويٍ :يًَجًَنًُٓوَ يُ
هاي
َهاكإ و ؿووكػوتُٓوَيإ يُ ناكَناًْإ و ضُهجاْـٕ و ضانهلؿِْ ٓاهتِ
طُْـَي
ٌَ يُ نُكتِ
َو ناكيَهِ مؤكٍ نلؿَ هُك نَُهلؿُْوَّ طُْـَي
هُكتاهُكٍ ػُي
تايبُت و نُكتِ طٌتًـا.

َُ - 130سُغةِ اًَُُ اُو نُغوُْيُ تو غُض اًَػكوٕ تًَىَ رالوٕ ,وَاُرًٓو ُٖض اًـ و نوضيَو سُؾًَىَيُنِ
اوغويٌ سُضةيَىَ ُْ ىو وَى جؿةطىيَدػةِٓ اُضى و وَضرطتِٓ سُضتًٌ و ووجيؾًهطزٕ يُ ْوُٖقٌ و غٍُ
و غُف و زضن و سُيوًَٓسوٕ و ذٌَ سُذًَُٓنطزٕ و سُُٖزَضزوِْ غوَوٌْ رؿةِ و ٖ..ةسَُٖ ,ىو اَُوُْ
رُْسَيوب ,سُكوّ غطوؾةِ رُْسَيوٌ ووٖوتىوَ ظنض ذوض يُ سضىونًًُوَ غُض سي رُوضَسىوٕ زَنًَؿًَت.
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َهاكإ يُى ٓايًٓٔ! ُٓو بُكثلهُّ ًًًَُتُنُّ بُقُكماكٍ ػُباتُنُّ بناًَْت و
طُْـَي
وابناٌَْ ًًًَُت ضٌ بؤ بهات ًٌَٖتا ْاتىاٌَْ ُٓو قُكمٍَ بـاتُوَ ..بًَطىَإ ُٓوَّ
َُنُّ ُٓدماٌَ ؿَؿات و هٌَ يًُٖض ْاناتُوَ..
يُؿَهتِ بًَت بؤ ػؤيٌ و بَُٓاي
ُٓواُْ بًُٖض تُكِ ْابٔ 131ضىْهُ بؤ وَضٓطؼوتِٓ بلَِ ؿَهتهُوتًَهِ َاؿؿٍ،
ٓاَاؿَٕ بىػتإ و ًُكٍِ ػًاُْت ببُػٌُٓوَ و هًاهُتِ طُوداْـٕ ؿَنُُْ
َبُتُ ُٓوَ بؤياغنًُنأْ ًُكعًُت بُ كِوونَُ و
هُكدُيُّ بُكْاَُناًْإُٖ .ي
َتُ ؿَؿَٕ نُ يُْاوَوَ ُٖك ػىا ؿَماًَْت ضُْـَ ثًى و
ؿيىّ ؿَكَوَّ ُٓو ؿَهُال
َتِ طُْـٍََ بؤ َاُْوَّ ػؤيإ ٓاَاؿَٕ َُٖىو هامًًَو بؤ
َو و طًُْىٕ...ؿَهُال
طال
َُيإ ُْنُوتُ يًَقٍَ..يُ وتاكؿإ بُدىاِْ ًتُناًْإ
َؤي
ؿوفَٓاًْإ بهُٕ بؤ ُٓوَّ طً
بؤ ؿَْىوهُٓوَ و يُضىاكضًَىَيًُنِ ُٓوتؤؿا وَٖا ًتُناًْإ بؤ كَِْطلِيَق ؿَنُٕ نُ
بُكِاهتِ ػُخمىك و كِابُكٍ كِاهتُقًُٓ ػؤيأْ و فلياؿكَِي و فُيًُهىف و ماْا و
ًَإ يُى
ؿاْايٌ ُٖك يُوإ ؿَوًًََتُوَ و بُؿيًًإ ًًُْ ،يُناتًَهـا قوُّ ؿَّ و ؿي
ًًُْ ..ناتًَو باهٌ قُيلإ ؿَنُٕ ،ػؤيإ ؿكوهتهُكٍ قُيلاُْنأْ ..تُْاُْت بؤ
َتًإ بًٌَىيَٓٔ و هىوؿ يُو بؤًايًُ وَكبطلُْٕٖ ،ـٍَ داك ُٓو
ُٓوَّ هُك يُ ٖاوال
قُيلاُْ ْاوػؤيًاُْ بؤ ؿَكَوَ ؿَطىامُْوَ و بؤ ضُواًُنلؿِْ كِاٍ طٌتِ ًُقاّ و
َو ،باكوؿؤػُنُ بُدؤكٍَ طُوكَ ؿَنُٕ طىايُ َُتلهٌ ثًالًَْهِ ًىوّ وُْطليى
ػُي
بُكِيَىَيُ ُٖك ُٓوأْ ؿَتىأْ ًاِْ بـَُْ بُك و ثًٌٌَ ثٌَ بطلٕ بَُُيٍ ػؤيإ بُ
َُّ نُ ُٓوَ ُٓوأْ بُكطلٍ يُ ًُكَِف و
ثاكيَنَكٍ بُكػىؿإ و َكاوََُت ؿَؿَُْ قُي
ْاَىوي و نُكِاَُتٌ ٖاوًٌْتُاًْإ ؿَنُٕ...يُتُى َُٖىو َُٓاُْؿا ؿَكنلؿِْ
كِؤفْاَُ و ؿاْاِْ تُيُفنيؤٕ و كِاؿيؤ بُْاوّ نُهاِْ بًَاليُٕ نُ ُٖك ػؤيإ يُ

 - 131اُووُّْ قويو ىوّ رُْسَيوبُٖ ,تو سُيوِْ جًًَوٕ سًوًٌَ :زظ..رُْسٍَََ ,وفًوو نوّ ذًَٓى جًػُ جًًَوٕ سؤسَّ
تُقُّ غُضيوٕ زٍَ ,سؤُؽ اُوَْؤسَ يُغؤُض نىضغؤٌ شؤىنُطةوِْ مبًَٓٓؤُوَو سؤُضزَووَِ سؤُ رُْسَيوًؤُنوًْوٕ
سسَٕ ,اُووُْ جُضزَّ ؾُضًَوٕ يُخي زوضةًْىَ و سًُٖض ؾةًَو تُضة ْوسٔ ,نىضز وتٌَُْ :اؤُوَّ سؤُ قػؤُيُى
َُْطٍَ ,سُ خُةُضيَهًـ ْوَطٍَ..جًَغَُ ُضيـ  زَفُضَىٍَ:
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ثٌتُوَ ؿَيادمىوَيًَٓٔ و ٓاكِاهتُيإ ؿَنُٕ و سنبٌ هًَبُك ؿكوهت ؿَنُٕ بؤ ُٓوَّ
يُ هُكوبُْـّ تُْطقَناْـا ٖاونًٌَُنُيإ ثٌَ بطؤكِٕ.
ٌَ( :)corruptionطلفتًَهِ طُوكٍَ دًٗاِْ و تاواًَْهِ ًٌْتُاِْ و
طُْـَي
َلؤظايُتًًُ ،ناكنلؿُْ بؤ قامادمِ َاؿؿّ و وَنى ُْػؤًًًُنٌ تلهٓاى ٓاها
َتِ طٌتًًُ بؤ بُكفَوَْـّ تايبُتِ و نُهٌ يا
بُناكًَٖٓاِْ ثًَطُ و ؿَهُال
َتًإ ؿَؿات ،ض
َت نُ ميإ بُ َاف و بُكفَوَْـيًُناِْ ٖاوال
طلوثًَهِ ْنيو يُ ؿَهُال
داٍ بُُٖؿَكؿاِْ تىاْاناِْ َلؤظ و وَهتاِْ ثلؤهُّ طًُُنلؿٕ و ثًٌَؼوتِٓ
َيُتِ ،فيَلػاِْ
ؿميىنلاهٌ و بُكبُهت يُبُكؿَّ ثُكَهُْـِْ ٓابىوكيٌ و نؤَُال
َت تًَو ؿَؿات.
ٓابىوكيٌ وال
ثًَػَُبُك ()ؿَفُكَىٍَ ( :وَ استعىمٍآ عم ٜعىن فسشقٍآ زشقا وٍّا أخر بعد ذلك
فّٕ غمٕه)(كواَ ابىؿاوؿ) واتُُٖ :ك يُنًَو نلؿَإ بُ ضاوؿيَل و يًَجلهلاو بُهُك
ناكيَهُوَُٓ ،وَ َىوضُ و نليًَُنُّ ثٌَ ؿَؿَئ ،يُغُيلٍ ُٓو نليًَُ ُٖك ًتًَو
َهُ نُ ٌٖ ُٓو ًًُْ و كَِوا ًًُْ
ٌَ ػُي
وَكطلٍَ ،ؿمّ وػًاُْتُ .ضىْهُ ػىاكؿِْ َاي
بًؼىات.
ٌَ طُوكَتلئ بُكبُهتُ يُبُكؿَّ
بُثًٌَ بريوبؤضىوِْ باْهِ دًٗاِْ :طُْـَي
َتاِْ ُٖفاكؿاُٖ ،فاكَنإ بُٖؤٍ ْاؿاؿثُكوَكٍ ؿاّ و
ثًٌَهُوتِٓ ٓابىوكيٌ يُ وال
َتًإ مياتل تىوًٌ ؿَكؿَهُكٍ و
ؿَمطانإ و نَُرت ٓاوكِؿاُْوَ يُ فيإ و بقيَىّ ٖاوال
َت يُ دىَطُنإ ؿَيهات واؿَنات
بًَٔؤقلَيٌ ؿئَ وَى ُٓو قؤكػهاكيًُّ ؿَهُال
َُناًْإ بًَٓلُْ بُك ػىيَٓـٕ و ُٓو ثاكَيإ ُْبًَت يُناتِ ُْػؤًًـا
ُْتىأْ َٓـاي
َتِ ثٌت ُٓهتىوك ؿَنات نُ
َُناًْاٌْ ثٌَ ضاكَهُك بهُٕ ،دطُ يُوَّ ٖاوال
َٓـاي
َتاُْيٌٌ
َُهُْـُْوَ بُكِووياْـا بتُقُٓوَ بُو وال
يُؿاٖاتىوؿا ثلِ بنب و بؤ تؤي
َُ و
َتًإ بؤ بُكفَوَْـّ ػؤيإ و بَُٓاي
ََُُْـٕ و ضُْـ نُهًَو ؿَهُال
ؿَوي
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َيُتِ 132ؿَكَاُْ و ًٌْاُّْ
ؿاكوؿَهتُنُيإ قؤكؾ نلؿووَ .بؤيُ هُكَايُّ نؤَُال
َطايًُنِ تُْـكوهتُ بؤ طُكِاُْوَّ َتُاُْ يُ ثُيىَْـّ و
ََُُْـّ و نؤَُي
ؿَوي
َيُتًًُنإ يُكِيٌَ
ناكتًَهلؿِْ ًَْىإ باوَكِ و َتُاُْ و ٖاوبَُ بىوٕ يُ تؤكَِ نؤَُال
ٖاْـإ بؤ ػىيَٓـُْوَ و ٓاماؿّ كِاؿَكبلِئ و ؿكوهتهلؿِْ فٌاك و بُثُكؤًُوَ
َبقاكؿٕ و ناكٍ كِيَهؼلاوَيٌ ؿا (كِيَهؼلاوَناِْ
بًُـاكيهلؿٕ يُ ثلؤهُّ ُٖي
.)N.G.O
َطاٍ َُؿٌَْ-
نؤَُي
َـإ) وايُ ،ضُْـَ فىوّ تٌَ بهُّ،
ٌَ وَى فىوؿإ (ؿَبـَبُ يإ ًًًٌ
طُوكَيٌ طُْـَي
ُٓوَْـَ طُوكَ ؿَبًَت و يُو طُوكَ بىوُْؿا دطُ يُ تُقني ًٖض ًتًَو ْآًًَََتُوَ،
َُنًَينَ
تُقني بُكِووّ ػؤٍ و ُٓواُّْ يُ ؿَوكوبُكيـإُٓ ،وََ ؿٍَ و ؿَكووٕ كِاؿَضً
نُ برتهٌَ و مؤك داك بؤ ًاكؿُْوَّ ُٓو تلهُ ،تريؤك بُكُّٖ ؿيَت.









 - 132غُضَويُّ نيَُكويُتِ  social capitalوَنى َُو يُ غُضَتونوِْ  1900رُؾُّ غُْسووَ يؤُ تؤُى
سُنوضًَٖٓوِْ غُضَويُّ خُضذٌ ,غُضَويُّ غطوؾةِ و غُضَويُّ َطنيٌ و غُضَويُّ نيَُكويُتِ سُنوض
ٖوتىوَ.
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تياااااسؤز ....

َُاْإ
ٍَُ ؿوايٌ وًُّ تريؤك يُْاو َىهً
َُٖاٍ هاٍَ كِؤيٌت و تا يُو ضُْـ هاي
" هاي
ْاَؤ بىوَ ،بُبٌَ غريَتِ و بًَلَِوًتِ و بٌَ ؿيِٓ ُٖفَاك ؿَنلا ،ماْايإ ؿَكباكٍَ
ًََقووّ وًُّ تريؤك ؿََئًَ :يُ ًؤكًٌِ
فلَْوًُوَ ()1794-1789يُنُّ داك بُو
َّ بُؿاػُوَ
َُبُهتُّ ًَٓوتا بُناك ٖاتىوَ ،بُال
يُؿَهجًَهِ ُّٓ ضُكػُؿا ،ضُكػِ ٍ 21مايًين،
ُٖوَيًَو ُٖيُ بُ كَِٖايٌ نُ تريؤك بهات بُ َاكنُّ
تايبُت بُ ٓايًِٓ ثريؤمٍ ًٓوالّ ،يُناتًَهـا
ًََهـا ْاطُٕ بُيُى و ثًَنُواُّْ
يًُٖض ػاي
يُنرتٕ ..يُكِووٍ يؤدًهًُوََ ؿفواكٕ و
ويَهُٓضىوٕ"تبائ"ُٖيُ ،ضىْهُ ٓايًين ًٓوالّ ناك بؤ بًٓاتٓاِْ َلؤظًَهِ ثلِ
َُعلي ُ و بُكَِسِ و َلؤظـؤهت و ػىاثُكهت و ،ؿووك يُ ًُكِاْطًَنّ و فًتُٓ
133
ؿَنات ،نُضٌ تريؤك بُ ثًَنُواُْوَ ناك ؿَنات"
تريؤك بؤ ؿوو دؤك ثؤئًَ ؿَنلٍَ:
يُنًَُإ ُٓوَيُ ًٖض ياها و كِيَوا و ؿاؿطا و يًَجلهًُٓوَيًُى يُو ًىيَُٓ ًًُْ.
َّ بؤ ُٓواُْيُ يُػؤيإ
ؿووًََإ ُٓوَيُ ياها و كِيَوا و ؿاؿطا و يًَجلهًُٓوَ ُٖيُ بُال
ْني(ناتًَو ؿاؿطا هُكبُػؤ ُْبىو ،نُهٌ بًَهُي يُ بنىونرتئ تاوإ هنا ؿَؿات)،
َت طُوكَتلئ تاوإ ُٓدماّ بـات ؿاؿطا يُ ٓاهتًـا
يُناتًَهـا نُهاِْ هُك بُؿَهُال
بًَـَْطُ وَى ُْ باٍ ؿييبَ ُْ بؤكإُٓ .وََ كِيَو قوُنُّ (ًًْوؤٕ َاْـيَال)َإ بُبري

 - 133ز .ذلَُُز ؾُضيف :تدنض يًَُْىوٕ خينىشٍ و خُيل نىشٍ ٌ يُ اًػالّ زَ ٌَ ريظوضٍ ؾطنظُ-
شَوضَ  ٍ 20جويًعّ ,2013يُسالوونطووَنوِْ غُْةُضٍ زيطوغوث و تىيَصيُٓوَّ جوضتِ زميىنطوتِ نىضزغةوٕ,
وجدوُّْ ضةنشُٖكوثُٖ ,ويًَط9ٍ ,
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ٌََ" :يُ ُٖك ًىيًََٓهِ ُّٓ ؿًْايُؿا بهىف ُْؿؤمكايُوَ ُٓوا ؿَهتِ
ؿيًََٓتُوَ نُ ؿَي
َـايُ".
َتِ يُطُي
ؿَهُال
ُٓوَّ بنًَتُّ بُكَّ تريؤك و تريؤك ؿكوهت بهات ،طُوكَتلئ تريؤكيوتِ دًٗاُْ.
ُٖك تريؤكَ يُ ياػًبىوِْ ػؤياْـا بُكَْطاكّ ُٓواُْ ؿَبُٓوَ نُ ؿكوهتًإ نلؿووَ.
َُبُهت يُ تريؤك فُوتإ و يُْاوبلؿٕ و ًٌَُْٖتِٓ بُكاَبُك و تًَهـاِْ ؿَوكوبُك و
كِاطلتِٓ كَِوكَِوَّ فياُْ بُ َُبُهتِ تًَلنلؿِْ سُم و ٓاكَموويًُنِ ػىؿّ بٌَ
َطاؿا ،نىًن و
بَُٓا و ْاؿكوهت و تًَهـإ و ؿكوهتهلؿِْ طًًًًََُىيَِٓ يُْاو نؤَُي
بلِئ و فُوتإ و قلِنلؿٕ يُ هً ُتُ ُٖكَ قًَنَوُْناِْ َلؤظايًُتنيَُٖ..ىو ٓايًُٓ
ٓامساًُْنإ ُْفلَتًإ يًٌَ نلؿووَ و بُ هً ُتًَهِ ػلاثٌ ؿاؿًََْٔ ضىْهُ يُ
ثلَْوًجُ دىاُْناِْ ٓايني و َلؤظايُتًًُوَ ؿووكَ.
نُي بُو ؿوعايُّ ْاوبقيىإ ْاَيًَتٓ :اَني ،ناتًَو يًَُْى ياكيطا فاو ٍَ يُ ياكيناًَْهِ
تؤثٌَ ثٌَ ؿَطلٍَ و هناٍ ؿَؿات ،ضىْهُ بُ ثًًَُناِْ ًىوتِ يُ تؤخ ؿاوَ،
ٌ
يُناتًَهـا َُٖىو ُٓواُّْ يُْاو ُٓو ياكيطايًُؿإ قاضًإ ُٖيُ و بُ ثٌَ ًىوتٌ ي َ
ؿَؿَُٕٓ ،وََ ٖاوتاٍ ُٓو ؿَْطؤياُْيُ نُ ُْٖـٍَ نُي وَنى فٌاك ؿَكيـَبلِٕ
بُوَّ ُٖكنُهًَو يُبُكَّ ُٓوإ ُْبًَت ُٓوَ يُبُكَنُّ تلَ ،كِاًهاواُْتل ؿَياُْوَّ
َُإ ُْبٔ
بٌَ ثُكوا ثًَُإ بًًََٔ :ؿَبٌَ ًإ بًُامنإ ؿف بُتريؤك ظُْطُٔٓ ،طُك يُطُي
ًٖض دًاواميًُنتإ ًًُْ يُطٍَُ ُٓو نُهاُّْ تريؤكهن ،نُواتُ يُ ؿَهرتِؤيٌتىويٌ
و مرًَن و بُتىاْا بىوِْ ػؤياْـا ويَُٓيُى ًٌْإ ؿَؿَٕ نُ ًَُُٓ ُٖئ ؿَبٌَ
َُيٍ بني ََُُٓ .ثًَنُواُّْ ُٓو ؿَقُيُ نُ ثًَػَُبُك
ثٌتًىامنإ بٔ با يُهُك ُٖي
( )باْطًُُّ بؤ ؿَنات ( :بلانُت هُكػُ ُٓطُك هتَُهاك يا هتًًََُهلاو
بًَت) 134يًَهـاُْوَّ ُّٓ فُكَىوؿَ ُٓوَيُ ؿَهتِ هتًًََُهلاو بطلٍ و ٓاَؤفطاكٍ
هتَُهاك بهُيت هتُّ ُْناتُٖ ...ك يُو هؤْطُوَ ؿَبًٓني ضَُو و ماكاوَّ تريؤك و

( - 134اٌصس اخاك اُ كاُ ظامل أ وظمٕوا)
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ٓريٖاب 135يُ قىكٓاْـا مؤك دًاوامَ يُو ضَُو و َُفٗىَُّ بليتًًُ يُ بُناكًَٖٓاِْ
َتًإ و فٌاك ؿكوهتهلؿٕ بؤ
تىْـ و تًقٍ و مؤكًًٌَََ و هتَُهلؿٕ بُكاْبُك ٖاوال
َهى بَُاْاٍ ػؤٓاَاؿَنلؿٕ و ػؤهامؿإ يُثًَٓاو
َهلؿِْ بريوكِاو بُكِْاَُيًُى ،بُي
قبىي
كِيَطلتٔ يُ ؿوفَٓهاكٍ و هٓىوكؿاْإ بؤ غُؿك و ْاثانِ و ؿَهتـكيَقٍ و هتَُهلؿٕ
ٖاتىوَ ،واتُ ٓريٖاب ٖؤناكيَهُ بؤ كِيَطلتٔ يُ تاوإ ،وَى ػىاٍ ثُكوَكؿطاك
ؿَفُكَىيَت( :ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
﮽﮾﮿ ﯀﯁ ﯂ 
       ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ واتُ :طﮬ ػؤ
ُٓطُكؿيًَٓا بىويت يُوٍَ ؿَهتُيُى ( نُ ثُمياْت يُ طُيَـا بُهتىوٕ) ثُمياُْنُ
ُٖيَىًًََُٓٓوَ و ػًاُْتت يٌَ بهُُٕٓ ،وَ تؤيٍ يُّ ناتُؿا ثُمياُْنُ بـَكَوَ بُ
كِووياْـا بُ ًًَىَيُنِ كِيَو و كِاهت( ،ثًًَإ بًٌََ نُ) ثُمياُْنُيإ ْلػِ َُْاوَ،
ضىْهُ بُ كِاهتِ ػىا نُهاِْ ثُميإ ًهًَٔ و ْاثانِ ػؤَ ْاويَت ..با ُٓواُّْ نُ
بٌَ بلِوا بىوٕ واُْمأْ نُ يُ ؿَهتُإ ؿَكضىوٕ ،بُكِاهتِ ُٓواُْ ْاتىأْ
ؿَهُوهامنإ بهُٕ و يُ ؿَهتُإ ؿَكضٔ ﯙ (ػىا فُكَإ ؿَؿات بُ ناكبُؿَهتاِْ
ؿَويَُتِ ًٓوالّ)ُٖ :كضٌ يُ تىاْاتاْـا ُٖيُ بؤ بًَُٖننلؿِْ هىثاٍ ًٓوالّ بًؼُُْ
طُكِ و ٓاَاؿَيٌ بهُٕ ( ًَٖنّ ٓامساِْ و ؿَكيايٌ و وًهاِْ وٖ...تـ) و يُ
 - 135يُغويوٌ  2006يوغوٍ شَوضَ  3سي سُضَْطوضسىوُْوَّ تدنض يُ جُضيَُوِْ نىضزغةوٕ زَض ؤىو نؤُ زَسؤىو
اؤؤُو يوغؤؤويُ تؤؤُْٗو سؤؤي َؤؤووَّ زوو غؤؤوٍَ سًَؤؤت  ,وَيؤٌَ سؤؤُٖيٍ ْؤؤُسىوِْ تًَ ًًٓؤؤُنِ ذؤؤسزّ يُغؤؤُض سطةرؤؤُ و
سوسُتُنوٌْ ,يُ2010/7/17زو غُضيُْىٍَ يوغونُ جُغُْسنطويُوَ و تو غويوٌ  2016ىوض ذوض َُٖىوض نطووَتُوَ.
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ٓاَاؿَنلؿِْ َُٖىو دؤكَ ُٓهح و (ٖؤناِْ تلٍ طىاهتُٓوَ) نَُتُكػَُِ َُنُٕ
تا ؿوفَٓاِْ ػىا و ؿوفَٓاِْ ػؤتاِْ ثٌَ ضاوتلهًَٔ بهُٕ ،با نُهاِْ تليٍ دطُ
يُّ ؿوفَٓاُّْ ًَٓوتا ،ثًٌَ ضاوتلهًَٔ بنب نُ ًَٓوتُ ًَٓىَ ْامأْ نًَٔ و ْايآْاهٔ،
بُيَهى ُٖك ػىا ػؤٍ ؿَيآْاهًَت و ُٖك ًتًَو ببُػٌٔ يُ ثًَٓاوّ ػىاؿا( بؤ
بًَُٖننلؿِْ هىثاٍ ًٓوالّ)ُٓ ،وَ بُمايُ ْاضًَت و ؿَهتإ ؿَنُويَتُوَ و ًَٓىَ
هتَُتإ يًَٓانليَت ﰉ دا ُٓطُك (ؿوفَٓإ) بُالٍ ٓاًتًـا ؿاياٌْهاْـ و سُميإ
ثًَهلؿ تؤَ (ُّٓ حمُـ  ُّٓ ،ثًٌَُوا) ٓاَاؿَيٌ ػؤت ؿَكبلَِ و ثٌت بُػىا
ببُهتُ ضىْهُ بُ كِاهتِ ُٓو ماتُ بًوُك و ماْايُ (يُ ثًالٕ و ُْػٌُّ ؿوفَٓإ
ٓاطاؿاكَ) ﭞػؤ ُٓطُك ػىاُْْاهإ (بُؿاػىامّ كِيَهُوتٔ و ٓاًتِ) ويوتًإ
بتؼُيَُتًَُٓٔٓ ،وَ ؿيًَٓابُ نُ ثٌتًىاِْ ػىا بُهُ ( نُ ُْيَُيًَت بهُويتُ ْاو ثًالٕ و
ُْػٌُياُْوَ) ضىْهُ ُٖك ُٓو ماتُ ناتِ ػؤٍ ثٌتًىاٌْ يًَهلؿيت و هُكٍ
ػوتًت و ًُٓاْـاكاًٌٌْ نلؿَ ٖؤيُى بؤ بُؿَهتًَٗٓاِْ هُكنُوتٔ ﭵ.

136

يًَلَؿا َاْاٍ ٓريٖاب بليتًًُ يُ ػؤٓاَاؿَنلؿٕ بؤ تلهاْـِْ ػًاُْتهاك و
َهُِْ ،ى
َو و فياِْ ػُي
هتَُهاكإ و ُٓواُّْ ؿَهتـكيَقٍ ؿَنُُْ هُك َاٍَ و َىي
ٓريٖاب بلييت بًَت يُ تىْـو تًقيٌ و مؤكنلؿٕ و ًَهُض ثًَهلؿٕ بؤ بريوكِا و
بُكِْاَُيًُى ،يإ ٓريٖاب هنايُنِ ػؤثاكيَنيًُ نُ كِاطُياْـِْ ٖؤناكيَهُ بؤ بُكطلٍ
َطاناْـا.137
َوبىوُْوَّ تاوإ يُْاو نؤَُي
َـاِْ تاوإ و بال
و كِيَطلٍ يُهُكُٖي
(ؿ .عُل ياهني دُباكٍ) وَى ؿَكووْٓاهًَو يُ ػىيَٓـُْوَيُنِ ؿَكووِْ بؤ
تريؤك ،ؿَْىوهٌَ:

 - 136تُفػطٍ اوغوٕ-ذىظاٌ زَُّٖ -غىضَتِ وكْووٍ 185ٍ ,
 - 137ز .ذلُس عَُوضََُ :هِ ادٖوب يُ ضةوظُنطزًَْهِ يوغويسو ,و :شُغُٕ قوغِ /,جًَطُّ وملٓةسٍ
الوسطية 2007-10-29
- ١2١ -

طؤرِان ضيية؟! بؤ ليَي برتسني؟! ______________________________________

َطاؿا ُْٖـٍَ نُي ُٖٕ ػاوَِْ نُهايُتًًُنِ ُْػؤَ و ْاهلوًن
" يُْاو نؤَُي
َؼؤَ ؿَبٔ ،كَِفتاكٍ ؿوفَٓهاكٍ و ًُكِاْطًَنّ
َهِ تل ٓاهىوؿَ و ؿي
بُ ٓاماكؿاِْ ػُي
ؿَْىيَٓٔ نُ بليتًًُ يُ ٓاماكؿاِْ ػىؿ و ؿَوكوبُك بًًَُىَيًُنِ كِاهتُوػؤ يإ
َُنُبامّ و
ْاكِاهتُوػؤ بُٖؤٍ نُهاِْ تلو بُٖؤٍ بُناكًَٖٓاِْ ًًَىامّ ؿكؤ و تُي
َطايُنِ دًٗإ و بُٖؤٍ
فلت و فًٌََ و كِيَطاٍ ًاكاوَ و ْاؿياك ..يُْاو َُٖىو نؤَُي
ُْٖـٍَ ٖؤناكٍ بؤَاوَيٌ يإ فيٓطُيٌ ُْٖـٍَ نُهٌ ُْػؤَ ُٖٕ سُم بُػؤًٌ
َطانُيإ ْانُٕ و ٓاَاؿَباًٌ تًَهـاِْ بَُٓا ؿكوهتُنإ و بُٖا
ػؤيإ و نؤَُي
َبون و ُٓدماَِ بـَٕ يإ
ٓايًِٓ و َلؤظايُتًُناًْإ ُٖيُ دا بُػؤيإ ثًٌَ ُٖي
نُهاِْ تل بُناك بًَٓٔ و فليىيإ بـَٕ ،واتُ نُهاِْ تل ٖاْـَؿَٕ ،كِاياْـًََٖٓٔ و
َ بُناكيإ ؿيَٓٔ و
فًَليإ ؿَنُٕ ،ؿَياْهُُْ ؿاكؿَهتِ ػؤيإ ،وَى نٍُ و ثٍُ و ناال
َُكاَُ ضُثٍَُ و ْاًليُٓناِْ ػؤياًْإ ثٌَ دٌَ بُدٌَ ؿَنُُٕٓ ،و نُهاُّْ نُ بُّ
ًَُوَ تُواو ثًَطُيٌتىو ْني ،دا
َـَهن مياتل يُاليُِْ ُٓقً
ناكَ ػلاخ و ؿكِْـاُْ ُٖي
ٌَ و ؿَكووِْ بٌَ يإ
يُبُك نَُِ تَُُٕ و ًاكَمايٌ بٌَ يإ يُبُك ْاتُواوّ ُٓقً
يُبُك ثٌَ ُْطُيٌتىويٌ اليُِْ ُٖهتِ و ؿََاكٍ بٌَ يإ يُ ُٓدماَِ ثُكوَكؿَيُنِ
َؤميًُنِ ؿَكووِْ بٌَ يإ ُٖك ٖؤيُنِ تلٍ ُٖكمَناكٍ و ُْفاَِ و
ْاؿكوهت و ٓاي
ْاتُواوّ بٌَ ،بؤيُ مؤكداك تًَبًِٓ ؿَنلٍَ نُ ُْٖـيَو يُو ؿاؾ يُؿٍَ و ُْػؤًاُْ
َٓـاٍَ يإ ُٖكمَناك يإ ُْٖـٍَ داك ُْفاّ و نُّ ُٓقٌَ و ْاتُواوَنإ بؤ ُّٓ ناكو
َطا
نلؿَوَ ؿكِْـاُْيإ بُناكؿيَٓٔ و مَكَكو مياِْ طًاِْ و َاؿؿّ بُ ُْٓـاَاِْ نؤَُي
َطا ؿوانُوتىوَناِْ
ؿَطُيَٓٔ ُّٓ ،تًَهـإ و ناكَ تؤقاْـُْيإ يُ هً ُتِ نؤَُي
دًٗأْ ضىْهُ مؤكبىوِْ ٖؤيُناِْ تؤقاْـٕ و تلهاْـٕ و ٓافاوَْاُْوَ باوبىوِْ
باكٍ ْآاهايٌ و ْآاكاَِ و ْآاهىوؿَيٌ ػؤٍ يُػؤيـا ٖؤيُنٔ بؤ ُٖكَهًَٗٓاِْ
َهى ميَـَبىوِْ تانُ ُْػؤًُنإ يُْاو ُٖك
هًوتُّ و بَُٓاناِْ فيإ ،بُي
138
َـيَل كِؤيٌن"
َطايُنـا ًٌْاُّْ ٓاًهلإ بؤ ؿوانُوتٔ و بُكَو ُٖي
نؤَُي

 - 138ريظوضٍ توو  ,شَوضَ  , 45اويوضٍ48-47ٍ , 2012
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َت
بُؿكيَقايٌ ًََقووٍ َلؤظايُتِ َُطُك تام و يؤم ،وَُٓطًٓا تريؤك يُاليُٕ ؿَهُال
وَنى ٓاَلاميَهِ يُنالنُكَوَ بؤ بُنؤتاٖاتِٓ يَُجُك و نًٌَُ و ًَُالًًَُْ
هًاهًُنإُْ ،ػامسُ ؿَكُٖم بُ كَِوتُ ُْياكَناٌْ بُناك ٖاتىوَ و يُثٌت ثُكؿَوَ
ناكَنتُكٍ هُكَنِ ثًاونىفَنإ ًَهُض و ضاوَكِواِْ يُى ًٌٓاكَتِ هُكؤنُنُيإ
نلؿووَ بؤ يُْاوبلؿِْ ُٓو نُهُّ يُبُكؿًََـا بُ نؤهح و تُطُكَ ماْـكاوَ.
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تريؤز و طةُدةهَي وةن دوو زِوو دزاويَم

ُٓطُك بُوكؿٍ يُثلؤهٍُ طؤكِإ يُ كِووّ بُكتُهههلؿُْوَّ بُكفَوَْـَيًُوَ بلِواْني،
بؤ منىوُْ يُ ُْٖـٍَ فُكَاْطُ و ؿاّ و ؿَمطاؿا بؤ نؤٍ طؤكِاْهاكيًُنإ ُٖك
باْطًُُيًُى بؤ ُٓو طؤكِاُْ بهُُْ ُٖوئَ بُ ثٌتبُهن بُُْٖـٍَ ياهاٍ
َؤٌَ ؿَؿَٕ و ثُكؿَ
بُكفَوَْـضًَتُِٓ ،وا بُو ُْٖطاوَ نُيًُّ دَُاوَك ؿاؾ ؿَنُٕ و نً
بُهُك بًٓايًإ ؿاؿَؿَٕ يُناتًَهـا ًٖض هُكبُػؤيًُنِ فًهلٍ و ٓاماؿيًُنِ
ٓايـؤيؤفٍ و ومَيُنِ بُكًََُِٖٗٓ َُعلي ًإ ًًُْ نُ بُٓاًهلا و بؤ ضُواًُناكٍ
طٌتِٓ ،اماؿيًُنإ هُكؿَبلِٕ و ؿََهىتِ ؿَْطُ كَِهُُْناٌْ ثٌَ ؿَنُٕ و ق ٌَ
يُبرينلؿُْوَ و ومَّ ؿآًَٖإ و تىاْاٍ بُكًََُٖٗٓاِْ ٓابوتُؤيؤفياٍ ُٓواُْ ؿَؿَٕ نُ
بُثًَنُواٍُْ ٓايـؤيؤفياٍ سنبُنُيإ بري ؿَنُُْوَ ،بؤيُ ُٓواُْ يُ ْاػُوَ ؿَمأْ ؿكؤ و
ؿَيُهُ يُطٍَُ ػؤيإ ؿَنُٕ و كِاهتطؤ ْني ،139تُْاُْت بٌَ ثُكوا ؿإ بُوَ ؿاْأًَْ يُ
َُ بىوُْ و يُ ٓاَادمًَهِ ًَٓوتاتًهِ و ٓايـؤيؤفيٌ ؿا يُهُك ػىاِْ
ًتًَهـا ُٖي
َُيإ بُ هُٖىو ضىينُٓ ،وََ دُهاكَتِ ؿَوٍَ َلؤظ كَِػُٓ يُ
َُ و ثُي
كِابلؿووّ ثلِ ُٖي

 - 139ؾؤؤُوّ  2010 /7/6فًالزميًَؤؤط جؤؤيتب غؤؤُضنى وَظيطوْؤؤِ ضةووغؤؤًو ,يؤؤُ ؤؤووجًَهُوتًَٓهِ ضةنشْوَُرُضيؤؤسو
خومنُ ضةنشْوَُْىوغًَو يًٌَ زَجطغٌَ :اًَُُ وَنى ضةووغًو غوَوًَْهِ يُسٔ ُْٖوتىوَوٕ ُٖيُ ,نُ ٌ نيَُيوؤُ
ٍ ٖؤُشوضَنوٕ نؤُيوهِ يؤ ٌَ وَضْؤورطٕ ,اًَؤىَ ؤٌ
زظيَو اُو غوَوْ ُ ظنضَ زَزظٕ .اَُُ يُنوتًَهسو سًُٖض ذؤيض َ
يُو زظوُْ زَنُٕ جيتب يُوَكوَسو وتُِٖ :يوًوْىوغٔ.
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كِابلؿووّ ػؤٍ بطلٍَ و ٓاوكِ يُو كِابلؿووَ ثلِ نُّ و نىكِيًُّ بـاتُوَ نُ ػؤيإ و
َهًًإ ثٌَ يُػٌتُ بلؿووَ ،بىيَلٍ يًٌُْاْـاِْ كِاهتطؤيٌ ُٓوَيُ بٌَ ًٖض
ػُي
َجاوّ ثاًُطُكؿاِْ ػؤٍ غاتُ فيَل ًَهلؤههؤبٌ
بُكبُهتًَو كِابلؿووّ ثلِ ضً
كَِػُٓطلتٔ و ػؤٍ ثٌَ دىاْرت بهات ،بَُُيٍ َلؤظايُتِ يُطٍَُ ػؤٍ كِاؿيَينَ ُٖك
َجُّ ْاكَِمايٌ و
َُيُنِ نلؿ ؿاِْ ثًَـا بينَ و ؿووباكَّ ُْناتُوَ ،بُ ثًَنُواُْوَ طً
ُٖي
كِم ُٓهتىوكيٌ دَُاوَك و تىوكَِيٌ ؿَكُٖم بُو قؤكػهاكّ و ؿَهتبآلوّ و تُػٌإ و
ثُػٌاُْؿا ؿَبًَتُ طؤكِإ بؤ ُٓواُّْ وا بريؿَنُُْوَ نُ بُكفَوَْـّ ػؤّ بؤ ػؤّ و
ؿَبٌَ بُكفَوَْـّ تؤيٍ يُ ػنَُتِ َٔ ؿابًَتٓ ..ا يًَلَؿا ُْٖطاوَناِْ طؤكِاْهاكّ يُو
َـَنُٕ و
ؿَهُآلتُ ْنيو ؿَبًَتُوَ وَنى ؿََئًَ :بُ ؿَهتِ ػؤيإ ضاٍَ بؤ ػؤيإ ُٖي
ًٓعالِْ َُكطِ ػؤيإ ؿَنُٕ.

تريؤك و طُْـَيٌَ وَنى ؿوو كِووّ ؿكاويَو وايُ ،بؤ منىوُْ:

 يةكةَ :تريؤك ُٓوَيُ بُ قاضاؾ و ؿف بُياها(يُ ؿَكَوَّ ياها) ناكَناِْ ُٓدماّ
ؿَؿات و وَى كِيََنهُ و كِيَباميَو يُاليُٕ تريؤكيوتاُْوَ بُناكؿٍَ بؤ تؤقاْـٕ و نىًت
وبلِ يُثًَٓاو طُيٌن بُو ٓاَادمُّ ُٖياُْ ،يُُٓدماَـا ُٖميُُّْ تلي يُهُك تاى و
َُقًَينَ.
َو ؿكوهت ؿَنات و طؤَِ ٓاكاًًَإ ؿًًَ
َِْ ػُي
نؤَُال
ٌَ ُٓوَيُ نُ يُ ياها ؿَكضىوَ و ٌَُػؤكَ يُهُك سًوابٌ نؤٍ
 دووةَ :طُْـَي
َطا نُ يُطٍَُ تريؤكؿا يُى ٓاَادمًإ ُٖيُ و تُْٗا وَهًًُنإ دًاوامٕ وَى
نؤَُي
بُؿَهتًَٗٓاِْ مؤكتلئ ؿاٖات و بُؿَهتؼوتِٓ بُكفَوَْـّ و ْ ىمّ ػؤيإ ضىْهُ
َت ْ ىم مياؿ ؿَنات و ْ ىميٍ هُكوَت و هاَاٌْ ثٌَ مياؿ ؿَبًَت .نُواتُ
ؿَهُال
ٌَ ُٓو تريؤكَ بـَيُٓ ثاٍَ ُٓواُّْ يُ
ْانلٍَ ػؤَإ يُوَ بُ ؿووك بطلئ نُ َُٖىو ٓؤباي
140
َتًٍ بُْاوّ تريؤكٍ هجًُوَ ُٓو
َتـإ يُناتًَهـا ُْٖـٍَ داك ؿَهُال
ؿَكَوَّ ؿَهُال
ناكَ ُٓدماّ ؿَؿات.
 - 140تؤؤؤدنضٍ غؤؤؤحٌ سؤؤؤي يُنؤؤؤُدلوض يًََُؤؤؤصووزو يؤؤؤُ َؤؤؤوْطِ اويؤؤؤوضٍ غؤؤؤويوٌ1795يؤؤؤُ جوضيؼ ٍ جويةؤؤؤُخةِ
فُضةَْػو غُضٍ ُٖيوسو نوتًَو كيُْططوِْ جوزؾو سي سُضَْطوضسىوُْ و غُضنىتهطزِْ ؾيضةؾطًَطةوٕ رطوجًَهًؤوٕ
جًَهًَٗٓو,اُّ رطوجُ سُ تىْستطئ ؾًَىَ ضةووسُضةووّ ؾيضةؾطًَطةوٕ سىوُْوَ و شَوضَيُنِ ظنضيوٕ يٌَ نىؾ .
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تريؤزي ضثي بليتًًُ يُ :ثًاؿَنلؿِْ تىْـ و تًقيٌ و تؤقاْـٕ و هُكنىتهاكٍ يُاليُٕ
طلوخ و نؤَُيَُ و ؿَهتُيُنُوَ نُ هُك بُؿَهُالَتٔ بُبٌَ يُبُكضاوطلتِٓ
بُكفَوَْـّ طٌتِ و يُثًَٓاو ثاكاهتِٓ نىكهٌ ؿَهُالَت و سنبُنُيإ هُكدُّ
ٓاَلام و كِيَطاناِْ تلي و تريؤك و تؤقاْـٕ بُكاَبُك ػؤثًٌاْـَك و تانُ ٓاماؿ و
ٓاًتًؼىام و ؿاؿثُكوَكَنإ ثُيلَِو ؿَنُٕ.
َتُنُّ،
َهاك بؤ ثاكاهتِٓ طًاِْ ػؤٍ و ثاكَو ثىٍ و ؿَهُال
مؤكداك باباٍ طُْـَي
ثًاو بؤ ػؤٍ ؿكوهت ؿَنات و ًٌْاُْ يُهُك َُٖىو ُٓواُْ ؿاؿًََْت نُ بُ َُتلهٌ
َت بهاتُ طؤَِ ػىئَ و
بؤ هُك ػؤٍ ؿَماًَْت و يُ ثًَٓاو َاُْوَّ ػؤٍ ٓاَاؿَيُ وال
َطا بُ
َُٖىو قىكباًًُْى بـات يُناتًَهـا ُٓو نُهاُْ وا بري ؿَنُُْوَ فياٌْ نؤَُي
َطا ُٖبًَت ،يُوًَـا ٓاَاؿَْني
بىوِْ َُٓاُْوَ بُْـَ ُٓطُك َُٓإ ُْبٔ ْابٌَ نؤَُي
ؿَهتبُكؿاكٍ ثؤهتُنُيإ بنبُٓ..وَ برينلؿُْوَّ ُٓواُْيُ نُ ؿًْا يُ طؤًًُْطاٍ
تُههِ ػؤياُْوَ ؿَبًٓٔ ،هُؿاّ سىهًَٔ ؿَيىت :ضؤٕ ًَٓلاقِ بُ ػؤيًٌٌَََُ

وَكطلت ،ؿَبٌَ ٓاوا بُ ػؤيًٌٌََُ بُدًٌَ بًًََِ.141

َّ َلؤظُ ػانُهاك و ؿاَُمكاوَنإ ُٓو ًُكعًُتُ ًؤكًِطًَلِيًُ كَِت ؿَنُُْوَ.
بُال
ُٓوَتا بُكيتاًْاٍ َُمٕ بًُهؤٍ ػؤٍ يُ دُْطِ يُنُّ و ؿووََِ دًٗاِْ َايًُوَ،
ًٓٓطًًنَنإ ويَلِاٍ ؿَكبلِيِٓ ػؤًُويوتِ و ؿَهتؼؤًًإ يُ هُكنلؿَ
ًًَُوَ ثًًَإ وتًَٔٓ :ىَ هىَبىيٌ
ػؤُْويوت و بىيَل و بُدُكطُناًْإ ،بُػؤًشاي
ٌَ ًَٓىَ يًَلَ تُواو بىو ،بُ مياؿَوَ ُٓكنُناِْ ػؤتإ
َتُٕ ،كِؤي
ًاْاميٌ ُّٓ وال
بُدًًََٗٓا ،يَُُوؿوا ثًَىيوتُ ؿوا هاتُناِْ تَُُْتإ بُػؤًٌ ببُُْ هُك و ثٌىو
َُٓطُكِاُْوَ ،يُنوُك ؿاوانُيإ قبىٍَ
بـَٕ (ُٓواًٍْ تاُْ و تًُُكيإ ُْطلت و ُٖي
نلؿ).

 - 141اُّ ُٖضةَؾوُْ اوَوشَيُى سىو سي اُوَّ ضةوؾهوووُْ س وًٌَ :اُرُض َٔ غُضنى ُْمب ,اُوَ ْوسٌَ نُغٌ تط
غُضنى سًَت.
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(دؤكز وآًن)ٍ يُنُّ هُكؤنِ وياليُتُ يُنطلتىوَناِْ َُٓليهايٍ منىوُْيُنِ
ًٌََ :ؤكَِ ماْا ؿايـَكِيَقٍَ،
ميٓـووّ ُٓو كَِوتُيُ 142و باوَكٍِ بُو وتُيُ ًًُْ نُ ؿَي
َجُكهت هىوؿّ يٌَ ؿَبًًَٓت .
ُْمإ دٌَ بُدًٌَ ؿَناتُٖ ،ي

142

 -ذيضس ووؾٓ  1789-يُنُّ غُضننِ وياليُتُ يُنططتىوَنوِْ اَُطيهوسىو ,جًَـ غُضسُخييٌ

اَُطيهو غُضننِ ًَٖعَ

ُنسوضَنوٕ سىو و ضةنيوًَهٌ نوضيطُضٍ يُ ضةظروضنطزِْ اُو وكوتُ سًُِٖٓ ,ض

يُغُضزََِ اُوزو زَغةىوضٍ وكوث زوضةيَصضو و َُٖىوضنطويُوَ ,نُ ٌ غُضَضةوٍ اُوَّ يوغو ضةيَطُّ جٌَ زَزو
سي ذوضٍ غًًَُّ يُغُض يُى خيٍ سي غُضننويُتِ اَُطيهو سُضسصيَط و نوْسيس سهوث ,نُ ٌ يُ زوو خىٍ
ظيوتط خيٍ نوْسيس ُْنطزَوَ ,ضةَْطُ ُٖض اُو ُٖيوىيَػةُف وويهطزسٌَ ووؾٓ

اُوٖو سُ رُوضَيٌ يُزيوٌ

اَُطيهًُنوٕ مبًًََٓةُوَ اَُطيهًُنوٕ يُيُنُّ غُضننًوُْوَ سي اًَػةو يُ ذيضس ووؾةُٓوَ تو سوضوى ايسوَو
44غُضننًوٕ يُضةيٌَ ُٖيو صوضزُْوَ ريضةيىَ ,تُْوُْث يُسوضوزنخٌ زشووض و ْويُسوضٍ ذُْطُنوِْ يُنُّ و
زووٌََ ذًٗوِْ ,اُو نًةىوضَيوٕ ُْؾهوْس و ُْيوْهطزَ ُْضيت و جًؿُ نُ َووَّ غُضننويُتِ ًٖض
غُضننًَو يُكيُٕ اُةىَُِْ سوكو و غوظوِْ جوضتُنوٕ زضيَص سهُُْوَ ,ذطُ يُ

فطوْهًب ضنظفًت ٍ

جويوًَىضووّ زميىنطوتُنوٕ سي َووَّ  12غوٍَ و غٌَ خىٍ يَُووَّ  1944-1933غُضننويُتِ اَُطيهوٍ نطز
يُنوتًَهسو يُ زَغةىوض ُْٖوت ىو َووَّ غُضننويُتِ ُْسَ و اُووٕ ظيوتط وويوٕ يُ ؾوضَظويٌ و شَوضَّ
زَْطُنوِْ غُض غٓسووقُنوٕ زَنطز وَى ضةوجطغًًُى نُ اُو نُغُ ُْس خعَُتِ نطزووَ و رُؾُّ سُ
سوضٍ اوسىوضيٌ و وَسُضًَٖٓوٕ و ذًَطدسىوِْ اوغويـ و اوضوَِ و نَُهطزُْوَّ سًَهوضٍ و ضةيَعرطتٔ يُ
اوظوزيًُنوٕ و َُهِ زميىنطوغٌ و زوزرُضٍ نيَُكويُتِ وٖ..ةس نطزووَ ,يُنوتًَهسو يُيُنُّ غويوٌ زَغت
سُنوضسىوًْسو زَنُويَةُ سُض رىيًُّ رُةًَهِ سُضةَرُظ اًةويوٌ و سُغُخةِ سطيٓسوض زَسًَت..سُو ٖييُوَ تو
زووضةنشَنوِْ فُضَوْطةَوويٌ يُغُض نىضغٌ زَسًَت و ْوتىوٌَْ جًًَُنوِْ جبىويو ًَةَ و اًوًًرِ زَنوث
يُنوتًَهسو يُ خىيٌ غًًًََُسو ؾُغت يُغُزّ زَْطُنوٕ زيًََٓت و نوتًَو سي خىيٌ ىوضَّ ُٖيوًسَسصيَطُْوَ
يُغُزو جُةو و غًٌَ زَْطُنوٕ سي خيٍ َػيرُض زَنوث سُكوّ زووٍ  83ضةنش يُو خىيُزو يُ وياليُتِ
ذيضذًو تىوؾٌ خىيَٓ ُضسىوِْ ًََؿو زٍَ و جوف زوو نوتصًََط َويوئووويٌ زَنوث ...يُ نوضَنوِْ-:
سُضظنطزُْوَّ سوضوزنخِ اوسىوضٍ ٖووكوتًوٕ سي اوغةًَهِ سُضظّ

ووَضةووٕ ُْنطوو * ضةورُيوْسِْ

جطةنشَيًُى سُْووّ غُضزََِ ْى ٍَ سي يوضَُتًسوِْ جُنهُوتُ و يًَكُوَوووٕ * ٖوْسوٕ و جؿةطديهطزِْ
جطةنشَّ َوضؾوٍَ سي سًٓوتٓوُْوَّ اُو ويَطوْهوضيُّ سُغُض اُوضوجوٍ خيضاووو ٖوت ىو سُزوسًٓهطزِْ سطةٍ
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ًًَ13وض زنكض * سي يُنُدلوض يُرٍَُ يُنًَةِ غيظًُث نُوتُ روةىري و غُضزوِْ نطزٕ نُ سُيُنُوَ سُ
اوؾةِ سصئَ* زوَُظضوْسِْ ووزيَطٍ نيَُكويُتِ سي خُيوهِ َُزَِْ * رُؾُجًَسوِْ سىوضٍ نؿةىنوٍَ و
جًَسوِْ قُضظّ زضيَصخويُٕ و زوسًٓهطزِْ اوًََط و نَُهطزُْوَّ سوس يُغُض ذىتًوضوٕ *

ونهطزِْ

جًؿُغوظّ و سىشوُْوَّ جًؿُغوظّ ْووخي *ذًَطدنطزِْ ْطخِ زضوو و سُضظنطزُْوَّ سُٖونُّ نُ
يُغويوٌ 1929ؾهػةًَهِ رُوضَّ خىوضزسىو * جًَهًَٗٓوِْ اًسوضَّ جًَسوِْ نوضَسو سُ تُوووّ رىْسَنوٕ
سُْطخًَهِ ظنض نَُي يُو ْطخُّ يُؾوضَنوٕ زوْسضوسىوٕ  .يًََُصووّ اًػالّ ظنضيَو يُ خُيًوُنوٕ ذطُ
يُ خُيًوُّ ضةوؾًسَئ ,اُووِْ تط تًََُُْهِ ظنض و سٌَ سُضُّٖ اُرُض سُضووضزٍ خُيًوُ عىَُضٍ نىضةٍ
ع سويدعيع نُ تُْٗو زوو غوٍَ و ُْس َوْطًَو يُزَغُكوث زوسىو ,نُ ٌ اُوَْسَّ سوؽ يُْووسوْط و
زَغةهُوث و نوضَ سوؾُنوِْ اُّ خُيًوُيُ زَنطيَت ًْى اُوَْسَ سوغٌ اُو خُيًووُْ ْونطٍَ نُ سًػت
غو ٍَ و غٌ غوٍَ و ٌ غوٍَ و ظيوتط يُغُض نىضغٌ زَغُكوث َوسىوُْوَ.
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غةزعيةتى غؤزِغطيَسِي


َىًَععاْـُْوَّ َُبـَُٓنععُّ ؿَب ًَععت..
َهى بُُٖي
هععُكنُوتٔ بععُ يُه عًَـاكَؿإ ْععابٌَ بععُي
كَِوايععععععٌ و ًععععععُكعًًُتِ ًؤكًِععععععطًَلٍِ ؿَهععععععتُوافَيُنِ ثعععععلِو ثععععععىوض و هععععععىاوّ
ؿيهتاتؤكَناْععُ ،ؿَهععتُوافَيًُنُ يَُُٖبععُك ؿًْععاٍ ؿميىنلاهععٌ ٓععَُِلؤ و ؿًْاؿيععـَّ
َبعع عقاكؿِْ ؿميىنلاهععععٌ ًهوععععتِ ػععععىاكؿووَ..
تععععامَ و كَِوايععععٌ ؿَهععععتىوكيٌ و ُٖي
َت و كِؤف
ًُكعًُتِ ًؤكًِطًَلٍِ وًُيًُنِ ًُكٍِ هاكؿّ هُكؿََِ بًعؤنِ كِؤفٖعُال
َـا كَِوايعٌ يُوَؿايععُ هعُكنلؿَ و دععُْطاوَكإ ؿواٍ هعُكنُوتًٓإ بععؤ
ٓاوايعُ .يعُ ُٓهعً
َععععُت نًُعع عًَهِ ثعع علِ يععععُ ػؤًععععٓىوؿّ و
ٓععععُو قؤْاغععععُ ضعع عُنُناًْإ ؿاؿَْعع عًَٔ و ؿَوي
ػؤًطىمَكاًْإ بؤ ؿابني ؿَنعات نعُ ٓاًعٓابىوٕ بعُ ؿًْعاٍ َُؿًَْعُت و ثًٌَعهُوتٔ و
ٌَ ًًًَعُت بعقئَ
َهلؿُْوَياُْ يُ بريٍ ًُكِاْطًَنّ و دُْ و ويَلاْهاكٍ نُ يُ ؿي
بُتاي
و بععؤ ًٌَُٖععُ بععُ َععُمٕ و بُكميًععُوَ مبًَٓٓععُوَ وَى يععُ ثًٌَععُوَ ٓاَافََععإ بععُ ضععُْـ
منىوُْيُنـا.
نُضٌ يُ ُْٖـٍَ نىدمِ ُّٓ ُٖهاكَؿا نُي بؤٍ ًًُْ بُو كِفيَِ 143و هُكنلؿَ
َُوَ ًٓـّ ثٌىو بـَٕ ..ضىْهُ ُٓو هُكنلؿاُْ
ًؤكًِطًَلِاُْ بًًََت :ؿَّ بنُٓ َاي

 - 143ضشيَِ :يُ سُٓضةَتسو وؾؤُيُنِ فُضةَْػؤًًُ و يؤُّ ضةنشرؤوضَزو وَنؤى ؤَُو سؤي زَغؤُكوتًَهِ تىْسوتًؤصٍ
قيضخهوض سُنوضزٍَ نُ رىَوٕ يُ جًَطُ و زميىنطوغًُنُّ سهطيَت.
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َهِ ػؤيإ ؿَمأْ و بُتىْـّ بُكَْطاكٍ ُٓواُْ
تُواوّ ؿَهتهُوتُنإ بُ َىي
َني و
ؿَبُٓوَ قوُ يُ قوُيإ بهاتُٓ ،وََ كِيَو بُو َاْايُ ؿٍَ نُ ًَُُٓ ػاوَٕ َاي
َطُّ َُٓاُْ بؤ
َتُ) ؿَماْني .ؿياكَ بُي
َُ(وال
ُٖك ًََُُٓ ػؤَإ بُػاوَِْ ُٓو َاي
َت ُٓوَيًٌَُٖ :تا ًَُُٓ يُ قؤْاغٌ ًؤكًِـائ و ٓاَادمِ
َاُْوَ يُهُك ؿَهُال
طُيُنَُإ ُْطُيٌتىوَ بُ ؿوا َُْنٍَ و نُْاكٍ ٓاكاٌَ ،بؤيُ ؿَبٌَ بُكؿَواّ بني
َهلاو و الٍ ُْٖـيَهِ ؿٍ
تاوَنى ُٓو ٓاَادمَُ ؿيَتُ ؿّ ََُُٓ .الٍ ُْٖـٍَ قبىي
كَِت ؿَنليَتُوَ.
َتِ نىكؿّ نُ ًٌَٖتا باوَكٍِ بًُُ-كعًُتِ
" برينلؿُْوَّ بًًَُو يُ ؿَهُال
ًؤكًِطًَلٍُِٖ -يُْ ،اماٌَْ هُكؿََِ تليانِ ُٓو ُٖفَىوُْ يُ ؿًْاٍ َىُٓهُهاتِ
َؤؿيَلٕ و فياِْ ًاك و ثُكيَُإ و سهىَُت بُهُك ضىوًََٓ ،وتا هُكؿَّ،
144
هُكؿََِ ًُكعًُتِ َىُٓهُهاتٌ و دَُاوَكيًُ!! "
َطٍُ َُؿٌَْ
"ْانلٍَ يُهُكؿًَََهـا بقيت تًايـا بُٖا َلؤيٌ و ثلاْوًجُناٌْ نؤَُي
بًٓات بٓلٍَ ،تؤَ بًُلَِ ناآليُنٌ نؤٕ ثًٌَربِنٌَ بهٍُ وػؤًت بُ بلاوَ بناًْت،
َهى ُْوٍَ ٓايٓـَ بًُٖض ًًَىَيُى يُواُْ ْابىوكٍَ نُ
ُٓوَ ُْى ُٖك ثُهٓـ ًًُْ ،بُي
َطُ ،نُضٌ
هُكَكِاٍ بىوٌْ مًََُٓيًُنٌ يُباكٍ دًٗاٌْ بؤ بَُُؿٌَْ نلؿٌْ نؤَُي
145
َطٍُ َُؿٌَْ"
بىوُْتُ ٓاهتُْ يُبُكؿَّ ُٓنتًغ بىوٌْ ناكانتُكَناٌْ نؤَُي
منىوُّْ ُٖدمُت و بًاْىوَنإ بؤ ًُكعًُتـإ بُ ػؤيإ ( َىعَُُك قُما )
َُّ سىنُلِاٌْ،
هُكؤنِ ثًٌَىوّ يًبًايُ يُ وتاكيَهًـا بُ بؤُّْ ضٌ و يُى هاي
َهى َٔ هُكنلؿَّ
كِايطُياْـ َٔ ":هُكؤى ًِْ تا ؿَهت يُناك بهًٌَُُوَ ،بُي
ٌَ ػؤٍ ُٖتا َلؿٕ ًُكعًًُتِ ًؤكًِطًَلٍ
ًؤكًِِ و ُٖكوا ؿًَََُُٓوَ" .بُػُياي
ُٖيُ.

144

 -غُكّ ْووخيف سُنط :جطةنشَ جًَؿًٓوضيَو سي غُضننِ ُٖضيَِ و خيجًؿوْسَضوٕ يُ زَضَوَّ خًَىّ

شًعب و جُضيَُوٕ و شهىَُث ُْخؿُضةيَطويُنِ ًْؿةًُوِْ – ريظوضٍ غةوْسَض -شَوضَ 2011 - 40
 - 145فُضٖوز قوزض ايَُض :ريظوضٍ غةوْسَض  ,شَوضَ  36غويوٌ ىوضَّ ؤؤ تَُىظٍ ,48 ٍ , 2009
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ٌَ يُطٍَُ نؤََُيًَو ُٓفوُكْ ،اويإ
يُتَُُِْ 37هاي
َىعَُُك قُما
يُػؤيآْا(ُٓفوُكَ ٓامانإ) يُ 1969/9/1نؤتايًإ بُ سىنُِ ثاًايُتِ ًَٖٓا و
َت ًَٖٓايُ ػىاكَوَ ،
ًاٌْني(ًٓـكيوٌ هُْىوهٌ يُنُّ)يإ يُ هُك نىكهٌ ؿَهُال
ٌَ1942يُ
ُٓو نابلايُ بُ دٌ و بُكطُ هُيل و ثاهُواُْ ٓافلَتُناِْ ْاهلاوَ ،هاي
ٌَ1966فياِْ
ًاكؤضهُيُنِ ْنيو ًاكٍ (هلت) ضاوّ بُؿًْا َُٖيًَٓاوَ ،هاي
ٖاوهُكٍ يُطٍَُ َاَؤهتايًُنِ ؿواْاوْـّ ثًَهًَٗٓاوَ و نىكِيَهِ بُْاوّ (حمَُُؿ)
يًٌَ بىوَ ،ثاَ َاوَيُى يُ يُى دًا ؿَبُٓوَ ،فِْ ؿووَّ ؿيَينَ نُ ْاوّ (ُ ًُ
ًٌٌَ يُو ؿَبًَت ،ضىاك ثُكهتاكٍ ٓؤنلاًٌٌْ وَنى فِْ
فلناَ)َ و سُوت َٓـاي
ًَِْٗٓ ُٖبىوَ يُ ؿياكتليًٓإ (دايًٓا نؤيؤتًٓتوها)يَُ...ىعَُُك قُما ًؤكًٌِ
َّ يُتُنـا
َتُ نليَنًًُى ُْبىو ،بُال
بُكثا نلؿ ،وَى ؿَطًَلُِْوَ يُ َُٖىو ُٓو وال
َت
ؿَهيت بُهُك تُواوّ ؿاَُمكاوَ هًاهًٌ و ٓابىوكيٌ و نًتىوكيُناِْ وال
َُنُّ ػُكز ؿَنلؿ،
طلتبىو ،بًًَُهِ مؤكٍ ؿاٖات و ؿَكاَُتُنُّ بؤ ػؤيٌ و بَُٓاي
تُْاُْت نىكَِناِْ يُ بُكمتلئ ثًُ و ثؤهت ؿاْابىو ،يُواُْ (حمَُُؿ) :هُكؤنِ
َؤَجٌ و هُكؤنِ ُٓدمىَُِْ بُكِيَىَبلؿِْ نؤَجاًْاٍ طٌتِ ثؤهتُ و
يًقُّْ ٓؤي
طُياْـِْ بًَتٍُ و َاْطُ ؿَهتهلؿَنإ بىوَ(..عتِِ)َ :اوَيُى ثًُّ عُقًـٍ يُ
هىثا ُٖبىو ،ؿواتل نلؿيُ كِاويَقناكٍ ٓاهايًٌٌ ُْتُوَيٌ( ..ػًَُى) :هُكؤنِ
نُكتًَهِ هُكباميٌ بىو نُ يُاليُٕ كِووهُناُْوَ ًَُكًإ ثٌَ ؿَنلا و يُ
ػؤثًٌاْـاُْناْـا فُكَاِْ كًَُِنىفيٌ و يُْاوبلؿٕ و كيٌُنًٌَهلؿِْ
ػؤثًٌاْـَكاِْ بٓػامّ ثٌَ ؿكابىو( ..هاعـٍ) ثًٌَرت ياكينإ بىو نلؿيًُ هُكؤنِ
يُنًَتِ تؤثٌ ثًٌَ يًبًاٖ( ...اًْجاٍ) :هُكؤنِ ؿَهتُّ وَبُكًَٖٓاِْ ُْوت بىو و..
َـاٌْ بُٖاكٍ عُكَبٌ ؿاَ ،ىعَُُك قُما ٓاَاؿَ
ٖتـ .بؤيُ يُهُكوبُْـٍ هُكُٖي
َهُ كِاثُكِيىَنُّ
َت بهات و ػُي
َت بًَينَ و ؿَهتاو ؿَهيت ؿَهُال
ُْبىو وام يُ ؿَهُال
َُّ ؿَؿا تا ُٓو كِاؿَيُ بُ ػؤثًٌاْـَكإ بًًََتَُٖ :ىويإ
بُ دىكز و بًَٗؤَ يُ قُي
بًَٗؤًهُكٕ و سُبٌَ بًَٗؤًًإ ثًَـكاوَ ؿَبٌَ نح و ؿََهىت بهلئَ( .قوُنإ
ٓاَافَيُنِ ؿياك و كِووٕ بىو نُ دىكز يُ ًىيَِٓ ثًى و بؤطُٕ ؿَفٍَ و بًَٗؤًًٍ
َُُٓ ،واُْ ؿَكؿ و ثُتإ بؤ ػاى و ًٌْتًُإ ؿَبٌَ بُطىيًُ و تىْـ و
ًًَت و بٌَ ُٓقً
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َّ بـكيَُٓوَ .دا ُٓوَّ ثًٌَ نلا نلؿٍ ،هُكَدماّ بُ ميٓـويَتِ
تًقيٌ وَال
َيُتِ و
ؿَهتطرييإ نلؿ و بُهنايإ طُياْـ)ً .ؤكَِ يُ كِواْطُّ هًاهٌ و نؤَُال
َيُتِ
َُْوَيًُنِ نؤَُال
ٓابىوكيٌ و فُكُْٖطِ و نًتىوكيًُوَ ،بنوتُٓوَيُى يإ دىال
و ًًًًًَُ يُ ُْٖاويـا طؤكِاْهاكٍ كِيٌُيٌ بُكُّٖ ؿيًََٓت .ؿَنلٍَ ًؤكَِ:
-1يُ ُٓدماَِ تُقًُٓوَّ تىوكَِيٌ دَُاوَكؿا نت و ثلِو ضاوَكِوإ ُْنلاو بًَت.
-2ثالٕ بؤ ؿاكِيَقكاو بًَت.
َهٌإ و ؿانٌإ و ُٖوكام و
ًؤكَِ ثلؤهُيًُنِ ؿكيَقػايُُْ و ًٌَُُٖ يُ ُٖي
ًٌَْىؿايُ و ُْفُهٌ ًؤكًِطًَلٍ طُكَنُ نُ َانًُٓنُّ تُواوّ ضًُٓنإ يُػؤ
بطليَت نُ بُ ؿوو قؤْاغٌ تًَجُكِ ؿَبًَت و ُٖكؿوو قؤْاغُنُ بُيُنُوَ بُهرتاوَ و
ْاتىاْـكٍَ يُيُى دًا بهليَتُوَُٓ ،ويٍ:
يُنًَُإُٓ :و ناتُ ؿَهت ثًَـَنات نُ ضُمخاػُّ ًؤكَِ يٌَ ؿَؿات و ُٓطُكٍ
ُٓوَّ ُٖيُ ػُباتًَهِ هُػت و ؿفواك و ؿكيَقػايُٕ بًَت(َاوَيًُى غايٌَُْ).
َت و بُنؤتآًَٖاِْ ُٓو قؤْاغُ ،نؤتايٌ
ؿووًََإ :بُكِوػاِْ هًوتَُِ ؿَهُال
ٌَ كِابُكايُتًُنٍُ بًَت.
بُكِؤي
َوؤم
َُوّ ًؤكَِ بُؿَهتِ نُهاِْ َُٓني و ؿَهتجاى و ؿي
يُّ ؿوو قؤْاغُؿا ُٓطُك دً
و ثوجؤك و تُنٓؤنلاتُوَ ُْبًَت ،بؤٍ ُٖيُ ُٓو ًؤكًُِ ًهوت غىات و َاْا و
َُؿيىوٍ و ُٖقًكًُنُّ يُؿَهت بـات.
َيُتِ و
ٌَ وَكضُكػإ نُ يُ كِووّ نؤَُال
نُواتُ ًؤكَِ ٓاَاؿَناكيًُ بؤ ػاي
هًاهًًُوَ بُ طؤكِيِٓ ُٓو كِووَ ؿََاَهـكاواٍُْ ٖؤناكٕ بؤ ضُقبُهن و ؿوانُوتٔ
و ْا ؿاؿثُكوَكٍ ُْٖطاو ؿٌََْ و ؿَطىدمٌَ ثلؤهُيًُنيبَ مََُُْنُّ نىكت يإ
ؿكيَقػايُٕ بًَت ،يُوًَـا بؤٍ ُٖيُ ُٓو ًؤكًُِ ٓاًتًاُْبٌَ يا ُٓوَتُ تىْـو تًق
َطلٍ ؿكوًِ بٔ و تًُْا قوُ بهُٕ ،يُتُنـا
بًَت ..بُواتا ناكَنتُكَنإ بؤٍ ُٖيُ ُٖي
بؤٍ ُٖيُ ثُْا ببُُْ بُك هُكنىتهلؿٕ يُكِووّ ًَٖلًٌ دُهتُيٌ و ؿَكووِْ،
ُٓوََ واَإ يٌَ ؿَنات يُ هؤْطُّ تُقُنلؿٕ و ُْنلؿُْوَ ُٓو ًؤكًُِ بُ
َكاوََُت و بُكَْطاكبىوُْوَّ ضُنـاكٍ ببُهتًُٓوَ..نُ ؿََئًَ :وام يُ نىكهٌ
َت بًَٓٔ ،يُنوُك ؿَّ بؤ وًُّ ًُكعًًُتِ ًؤكًِطًَلٍِ ؿَبُٕ بُوَّ ُٓوإ
ؿَهُال
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ًؤكًًِإ بؤ ًًًَُت نلؿووَ و ُٖك ُٓوإ ؿَتىأْ َتُاُْيإ يٌَ بوُُْٓوَ يُ
ًَاْبقاكؿووٕ تا ضُى بُكِووّ
ناتًَهـا ُٓو ًًًَُتُ ُْ ًُكعًًُتًإ ثٌَ ؿاوٕ و ُْ ُٖي
ُْياكإ كِاهت بهُُْوَ.
146
ناكَهاتِ طُوكٍَ ًُكعًُتِ ًؤكًِطًَلٍِ ُٓواٍُْ يُكِيٌَ ًؤكًُِوَ ؿيَُٓ هُك
َت ،ػلاثرت يُوَّ ثًٌَىو ،ػؤيإ بُو نىكهًًُوَ ؿَبُهتُٓوَ و
نىكهٌ ؿَهُال
َو و َرياتٌ ػؤيإ ؿَمأْ و يُ ثُْاٍ ُٓو
َٓاهن و نىكهًًُنُ بُ َىي
يُهُكٍ ُٖي
ًُكعًًُتُوَ ياها و ؿاؿطانإ بؤ بُكفَوَْـّ ػؤ و سنبُنُيإ ،بُؿاكوؿَهتُّ
ػؤيإ ثلِ ؿَنُُْوَ و ًُكعًُت بَُاُْوَّ ػؤيإ ؿَؿَٕ ،يُناتًَهـا َُٖىو نُي و
طلوخ و ًًًَُتًَو َا ػؤيًُتِ ؿانؤنِ يُ ػؤيٌ و ٓاماؿيًُنإ بهات و َُٖإ
َت نىكهٌ
َهُّ ؿيهُ بُكَِوا بناًَْت ،نُواتُ نىكهٌ ؿَهُال
َافًٍ بُو ػُي
َُٖىواُْ ،ياها ُٓو ُٖقُ بؤ َُٖىوإ فُكاُّٖ ؿيَينَُْ ،ى قؤكػهلؿِْ يُاليُٕ تانُ
نُهًَهُوَ يًَلَؿا ؿَتىاْني يًٓني 147بُؿآًَُٖكٍ ُّٓ دؤكَ ًُكعًًُتُ ؿابًَٓني ناتًَو
َت طلتًٌٓـا بؤٍ ُٖبٌَ يُ
باهٌ يُ ؿيهتاتؤكٍ ثلِؤيًتاكيٌ ؿَنلؿ نُ يُناتِ ؿَهُال
ثًَٓاو ثلهٌ نليَهاكٍ مبًًََٓتُوَُٓ .و برينلؿُْوَيُ بىوَ كِيًٌَٓاْـَك بؤ مؤكٍَ يُ
َتـاكاِْ دًٗاِْ هًًَُّ ُٓطُكضٌ نليَهاكيٍ ُْبىوٕ و يُكِيٌَ ًؤكًُِوَ
ؿَهُال
ٖاتُٓ هُك نىكهٌ سىنُلِاِْ و نىكهًًُنُيإ بُدٌَ ًٌَُْٖتًُ ...كعًُتِ
َتُ يُ
َو يُو وال
ًؤكًِطًَلٍِ ػؤٍ يُػؤيـا ْاًُكعًًُ و فَاكَيًُنِ بًٌَىَاكٍ ػُي
بلِياك و بًُـاكيهلؿٕ بًَبَُ ؿَنات ،تُْاُْت يُو دًَطُيٍُ ًُكعًًُتِ
ؿَهتىوكيٌ و ياهايٌ نىكت ؿيَينَ ،ثُْا بؤ ًََقووٍ ًؤكًِطًَلٍِ ػؤيإ ؿَبُٕ و
 - 146سُضةَوويٌ ؾيضةؾطًَطةٍ ,زَغُكوتِ تييًةوضٍ و زيهةوتيضٍ زوجًويغًَُٓض و غُضنىتهطزٕ سُضُّٖ زًًَََٖٓؤت.
وكوث زَنوث سُ ايضروِْ نييًُنطزِْ ٖووكوتًوٕ و فًسونوضوٕ زَسُٓوَ ذُكز و َُيؤسوِْ ذؤُْط يؤُ ؾؤوخُوَ
سؤؤي ْؤؤوو ؾؤؤوض زَرىوظْؤؤُوَ تُْوْؤؤُث ُْٖؤؤسٍَ يؤؤُ زوّ و زَظرؤؤو غؤؤًدىضَنوِْ وكوتؤؤوٕ اؤؤُو فًؤؤسونوضَ زيَطيٓوْؤؤُ
سُنوضزيَٓٔ سي نوضٍ تدنضيػةِ و يُْووسطزِْ ُْيوضوًْوٕ.
- 147جًَـ يًٓب يـ ُٖض ُٖسىوَ ,ظنضسُّ نوث يُ ًََصووزو اُووُّْ غُضنطزويُتِ ؾيضةؾًوٕ نطزووَٖ ,ؤُض
اُووٕ زووتط سىوُْوَ غُضنى و اوَوزَف ُْسىوُْ نىضغٌ زَغُكوث يٍَ سهُٕ.
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بُو بًاْىوَوَ ًُكعًًُتِ ػؤفُكمنلؿٕ و َاُْوَ بُػؤيإ ؿَؿَٕ و يُُْٖـٍَ ًىئَ
َتًَهِ َافًايٌ تريؤكيوتِ يُهُك بَُٓاناِْ هًوتَُِ
هُكنلؿَّ ًؤكَِ ؿَهُال
148
تؤتايًتريٍ ثُيلَِو ؿَنات
" بَُٓاناِْ هًوتَُِ تىتايًتريٍ يُهُك بَُٓاٍ تريؤك ؿاَُمكاوَ .تًُْايٌ و تُكيو
نلؿِْ َلؤظُنإ يُيُنرتٍ يُطٍَُ تريؤكؿا ؿوو تايبُمتُْـّ تلٍ ْاهًِٓ
تىتايًتاكينَٔٓ .ايـؤيؤفياٍ ُّٓ هًوتَُُ يُكِيَطاٍ طؤًُطرينلؿِْ َلؤظُناُْوَ
يُطٍَُ تريؤكٍ بُكؿَواَـا ؿكيَقَ بَُاُْوَّ كِفيَُُنُ ؿَؿات .تريؤك الٍ هًوتُّ و
َُتُ تىتايًتريَنإ تُواو بىوِْ بؤ ًًُْ و ًٌَُُٖيًُ ضىْهُ ٓايـؤيؤفياٍ
ؿَوي
ٌَ ْاطليَتُٖ ،ك بؤيُ بُكؿَواّ تريؤكٍ ثًَىيوتُ.
تىتايًتاكينّ بُكطُّ ؿايُيؤطِ عُقً
طؤًُطرينلؿًٍْ ُٓو مَويًُ بُثًتُيُ تريؤكٍ تًَـا طًُُ ؿَنات..طؤًُطرينلؿٕ و
تُْٗانلؿِْ َلؤظُنإ نلؿَيًُنِ ثًًٌَُٓيُ بؤ سُاليهلؿِْ تريؤك ،يإ كِاهرت بؤ
َطاٍ َُؿَِْ يُّ
ًُكعًُتـإ بُتريؤك .فياِْ تايبُتِ يًَلَؿا بىوِْ ًًُْ و نؤَُي
هًوتَُُؿا دًَطاٍ ْابًَتُوَ .نُهٌ تاى يُّ هًوتَُُؿا وَى تاى دًَطاٍ ْابًَتُوَ
و َاف و ٓاماؿّ تاى ًًُْ و ثًَىيوتُ ببًَت بُ بًًَُو يُ نؤٍََُ(ايهٌ).
َُتِ وَالو
َُ"ْىيًَُ"نُّ تىتايًتاكينُّٓ ،وَّ نُ ُّٓ ؿَيُوٍَ تانِ ْىٍَ ػُهً
نؤَُي
وَفايٌ بؤ هُكؤنِ تىتايًتري و ٓايـؤيؤفيا و هًوتَُُ تىتايًتاكَنُ ُٖبًَت يُ
 - 148ظوضووَّ تىتويًةؤؤوضيعّ زَرُضةِِيَةؤؤُوَ سؤؤي وؾؤؤُّ نؤؤيِْ كتًٓؤؤِ totalitasنؤؤُ ووتؤؤوٍ غؤؤُضذَُّ ,ىتًوؤؤُم
(السلمط ٛالصللىٕلٗ )ٛزَسُخؿؤًَت,اُّ ظوضووَيؤؤُ يؤؤُ تًؤؤيضٍ غًوغؤؤًسو زَرُضةيَةؤؤُوَ سؤؤي غؤؤُضننِ فوؾؤؤٌ اًةؤؤويوٌ
سًًَٓةي َيغييًِٓ  . benito mussoliniتىتويًةوضيعّ جًَٓوغُيُ سي ؾًَىَيُى يؤُ زَغؤُكوث نؤُ زَيؤُوٍَ
نيٍََُ و تونُنوِْ خبوتُ شيَط نيْيةنيوٌ ًَٖعَوَ .يُ غويُّ اُّ غًػةَُُزو اُرُض ٌ سُ ؾؤهٌَ جُضيؤَُوٕ و
شهىَُث ُٖيُ ,سُكوّ تونطةَوّ يُ شىنُسو جُيطةَو زَنطٍَ و سطةيوضٍ يُنُّ و نيتؤويٌ كٍ غؤُضننُ و تؤُْٗو
اؤؤُو زَتؤؤىوٌَْ تؤؤُوووّ ؾؤؤةُنوٕ يؤؤُناليٌ سهوتؤؤُوَ و يؤؤُنًَو يؤؤُ غؤؤًُو ٖؤؤُضَ زيوضَنؤؤوِْ اؤؤُو غؤؤُضنطزَ و
شهىَُتوُْ سطيةًًُ يُ ذوضةزوِْ زميىنطوغٌ و اوظوزّ سدوضةو ,يُ نوتًَهسو ضةَْطسوُْوَّ شىنُطةوًْوٕ ذطُ يؤُ
غُضنىث و تيقوْسًٕٖ ,ضٌ ؾةًَهِ اُوتيٍ يٌَ سُضُّٖ ْويًَت.
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َـا
َُت و نؤَُي
تًؤكٍ و ثلِانتًهـا ُّٓ .هًوتَُُ ْايُوٍَ بؤًايٌ يًَُْىإ ؿَوي
َُت ؿَهت وَكؿَؿاتُ
َُت و ؿَوي
ُٖبًَت.نؤٍََُ ثًَىيوتُ يًَلَؿا بًًَُو بًَت يُ ؿَوي
َُوًَ .ىيًََٓو بؤ دًاوامّ هًاهٌ ًًُْ .هًوتَُِ تىتايًتري
ْاو فياِْ تاى و نؤَُي
ٌَ بري و فهلٍ تاى و نؤٍََُ ؿَنات و تىتايًتاكينّ وَى تُواوّ هًوتَُُ
نؤْرتِؤي
ؿيوجؤتًنّ و هتَُهاكإ ْاتىاًَْت ػؤٍ كِابطليَت بُبٌَ ُٓوَّ بىاكٍ فياِْ طٌتِ و
َطانُّ تًَو ًُْهًًََٓت ..تىتايًتاكينّ
تىاْا هًاهًًُناِْ َلؤظُناِْ نؤَُي
ًٓٓتًُاٍ بؤ كِفيًََُهِ وَه هلاوّ ْىٍَ ُٖيُ نُتُْٗا ثٌت بُ (طؤًُطرينلؿٕ)
ٌَ ُٓوًَـايُ فياِْ تايبُتِ َلؤظُناًٍْ نؤْرتِؤٍَ بهات .بُّ
َهى يُُٖوي
ْابُهيتَ بُي
َتِ ُّٓ هًوتَُُ ؿَوَهتًَتُ هُك ُٓوَّ تؤ ُٖهت ُْنُيت
ثًًَُ َاُْوَّ ؿَهُال
بُوَّ نَُرتئ ًُٓٓتًُات ُٖيُ بؤ دًٗإ .قُْاعُت ثًَهلؿٕ بُ تانُناِْ نؤٍََُ،
َت بُكِيَطاٍ دَُاوَك و تريؤكٍ
تريؤكنلؿِْ ُْياكَنإًُ ،كعًُتـإ بُ ؿَهُال
بُكؿَواّ بؤ ؿكيَقَؿإ بَُاُْوَّ ػؤٍ .نؤٍََُ بُثًٌَ ٓايـؤيؤفياٍ هًاهٌ
هًوتَُِ تىتايًتري بُهًاهٌ ؿَنلٍَ .بؤ ُّٓ َُبُهتُ سنب و ؿاَُمكاوَناِْ و
َطاوَ ؿَبُٓ ضاوؿيَل ..قوُ و بلِياك بُْاوّ
كِيَهؼلاوَ سهىًًَُنإ بُهُك نؤَُي
َّ بٌَ بًُـاكبىوِْ طٍُ يًُٖض ناّ يُ بلِياكَ
طُيُوَ ؿَؿكٍَ و ؿَكؿَنلٍَ بُال
149
هًاهًُناْـا"
َىَهتُيًُى
ٍَ نُهٌ ؿيهتاتؤك ؿَنلٍَُٓ..طُك ُٖي
َيُنُ بُ باال
َُٖىو َُٓاُْ ناال
َـَؿات يإ
بهُئ ،بريَإ بؤ ُٓوَ ؿَكِواتٓ ،اػؤ ؿيهتاتؤك ُٖك يُ ػؤيُوَ هُكُٖي
ثًًٌَُٓ و بَُٓايًُنِ ثًٍَ وَػتُّ ُٖيُ؟! ُٓو ثلهًاكَ هُكدمُإ بُكَو
َـاِْ ؿيهتاتؤكيُت كِاؿَنًًٌََتُٓ ،و بَُٓاياُّْ نُهايُتٌ
بَُٓاناِْ هُكُٖي
ؿيهتاتؤك ؿكوهت ؿَنُٕ.






 - ١49ؿ .هاالك باهريَ  -تؤتايًتاكينّ يُ هًوتَُِ هًاهًٌ ؿا ًٓٓ 2011-7-28-تُكًَْت
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بةغي ضوازةَ
بِةًاكاُى ضةزٓةهَداُى ديلتاتؤزية
ذياُِاًة ديلتاتؤزةكاْ...
ئةدؤهف ٓيتوةز – ضةداَ حوضيَّ بة منووُة
تةًةُى ديلتاتؤزةكاْ بة غةزِ دزيَركساوةتةوة.
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بِةًاكاُى ضةزٓةهَداُى ديلتاتؤزية

ؿيهتاتؤكَنععععععإ ٖععععععُفَىوِْ ػؤيععععععإ وَنععععععى تععععععؤكٍِ
َؤنعععُ بُهعععُك طٌعععت نايعععُ دًادًانعععاِْ فيعععإ و
َذاي
داي
َُت هُثاْـووَ.
ؿاَُمكاوَناِْ ؿَوي
َـاِْ ؿيهتاتؤكيُت
ثًٍَ باههلؿِْ بَُٓاناِْ هُكُٖي

 ،وَى طُكِاْعععُوَ بعععؤ ًََعععقوو ،نىكتُيعععُى يعععُ فيعععاِْ ؿوو ؿيهتعععاتؤكٍ هعععُؿَّ بًوعععت (
َُاًْا و (هععُؿاّ سىه عًَٔ) هععُكؤى نؤَععاكٍ
ٓععُؿؤيف ًٖتًععُك) كِيَبععُكٍ ْاميً عُناِْ ٓععُي
عًَلام ؿَػُيُٓ كِوو وَى ؿَكوامَيًُى بعؤ ْاهعًِٓ ؿيهتاتؤكَنعاٌْ تعل ،نعىكؿ وتعَُِْ:
ٌَتًَو منىوُْيًُنُ يُ ػُكواكيَو.

ُٓؿؤيف ًٖتًُك نٌَ يُ؟!

َّ ُْفوٌ ػؤٍ بـؤكِيًََٓت"
َهِ َلؤظ ؿيَت ُٓطُك َُٖىو ؿوًْا بُكيَتُوَ بُال
"ضٌ بُ نُي
َُهًضًٓٓ ،ذًًٌ يؤقا"
ٌَ  1889يُ
ُٓؿؤيف ًٖتًُك يَُاْطِ 4هاي
َتِ (َُْوا) بُْاوّ بلاوْاو
ًاكيَهِ بنىونِ وال
ٖاتؤتُ ؿًْاوَ .باكوؿؤػِ ٓابىوكٍ نُي و
َّ اليُِْ
ناكَنُّ ُٖكضُْـ ػلاخ ُْبىوَ ،بُال
َؼؤًهُك
َيُتِ و َلؤيٌ ػًَناُْنٍُ ؿي
نؤَُال
ٌَ ضىاكَّ ؿَبًَت يُفِْ
ُْبىوًَٖ .تًُك َٓـاي
هًًََُِ باونِ .باونِ َىوضُػؤكٍ ؿآريَّ
طىَلط بىوَ .نُ ًٖتًُك يُؿايو بىو تَُُِْ باونِ ثُدما هاٍَ بىو ،ؿايهِ28هاٍَ
َُناِْ،
بىو ..باونِ ُٖك بُ تَُُٕ طُوكَتل ُْبىو يُ (نالكا)ٍ ؿايهِ ًٖتًُك و َٓـاي
َهى ثًاويَهِ تىْـ و قاهٌ بىو .طُكَِ و ػؤًُويوتِ تًَـا ُْؿَبًٓلا .فياِْ
بُي
ػًَناًٌْ باونِ ،هٌَ فٕ ،نُ يُنًَهًإ14هاٍَ يُػؤٍ بُتَُُْرت بىو ،فُْنُّ تلٍ23
ًٌٌَ ؿكوهتهلؿبىو.
َم ؿابىو و سُوت َٓـاي
هاٍَ يُػؤٍ طُدمرت بىو .فًَْهِ تُال
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َتِ
َٓـاَيًَهًإ يُ ٓافلَتًَو بىو بٌَ ُٓوَّ بىوبًَت بُػًَناِْ ًُكعٌ ،بُواتاٍ كِؤفُٖال
ٌَ تلٍ بَُاوَيُنِ نىكت ؿواٍ ٓاُْٖطِ فًَْٗٓاُْنُّ يُؿايو
مؤٍَ بىو .ؿوو َٓـاي
َيُتِ باوى و ؿايهِ ًٖتًُك و نَُ و ُٖواٍ ْاو
بىوَُٕٓ .اُْ باكوؿؤػِ نؤَُال
ػًَناُْنُّ بىوَ ..150لؿِْ مووّ باونِ ناكيطُكٍ ُٖبىوَ يُهُك ثلؤهُّ
َّ يُ قىتاغاُْ
طًُُنلؿِْ ًٖتًُكٍ تَُُٕ ُٖكمَناكُٖ .كضُْـَ ميلَى بىو ،بُال
قىتابًًُنِ ثًُ ْاوَكِاهت بىوَ .سُمّ يُثًٌُّ بُكمتل نلؿووَ و بُكَو ٖىُْك
ٌَ ؿَطىيَنكيَتُوَ بؤ ظًُْاٍ ثايتُػت بؤ ُٓوَّ
ٌَ 1908بُتَُُِْ18هاي
ضىوَ .يُهاي
َّ ُٓناؿميًاٍ ٖىُْك ؿوو داك بُؿواٍ يُنـا ؿاواناكيًُنُّ
ببًَتُ ويَُٓنًٍَ .بُال
كَِتـَناتُوَُٖ .ك بُّ دؤكَ ُْيتىاِْ بنًَتُ قىتاغاُّْ ًَعُاكٍ ضىْهُ ػاوَٕ
بلِواْاَُّ ؿواْاوَْـّ ُْبىو .ؿواٍ فًٌُ بىوِْ ُْػٌُ ثًٌُيًُناِْ ..ضُْـ
َطريهاِْ دُْطِ يُنَُِ
هاَيًَو يُ ظًُْا َايًُوَ ُٖتا َاوَيًُنِ نىكت بُك يُ ُٖي
دًٗاِْ .بقيَىّ فياِْ ُٓو َاوَيُّ بُناكٍ ُّٓ و ُٓو ؿَباتُ هُكو فياِْ يُ ًىيَِٓ
َّ
نُهُ بٌَ َاٍَ و بًَهُهُنإ ؿَباتُ هُك و ثُْاّ بؤ ُّٓ ًىيَٓاُْ بلؿووَ .بُال
ًٖتًُكٍ ُٖكمَناك ًٖض نات ثُْاٍ بؤ ُٓوَ ُْؿَبلؿ ثًٌُيًُنِ تُواو كِيَهىثًَو فًَل
ببًَت ُٖكوَى ضؤٕ ُٖكطًن ُْيـَتىاِْ ًتًَو هًوتًُاتًو بريو ٖؤًٌ بربيَت و يُّ
بريو ٖؤًُيـا ناكٍ ثًَبهات و يُ ًٌََهِ ػؤيـا ُٖمَِ بهات .ؿواتل نتًَيب (ػُبامت
– ن اسِ) ْىوهٌ نُ تًًَـا كِم و نًُّٓ ًٖتًُكٍ تًَـا ؿَبًٓليَت و يُ نَُىنىكٍِ
ػؤيُوَ ػؤٍ بُ كَِطُميَهِ هُكووّ َُٖىو كَِطُمَناِْ تل ؿاؿَْاُٖ .كوَى هُؿاّ
سؤًَ كِقٌ يُ ٓايني و ؿميىنلاهًُت و يُٖىؿّ و َاكنوًنّ و يًربايًنّ و
ًٓٓواًُْت بىو.151
 - 150اُيوطيَس اوزيُض سُ جًَضُووُّْ غًطُيْس فطةنيؤس جًَؤٌ وويؤُ يؤُنًَو يؤُ سٓؤَُو ٖؤُضَ غؤُضَنًًُنوِْ
نُغويُتِ زيهةوتيض اُو ُٖغةُ جطة اًَـ و اوظوض و سًَ ُؾ ىوٕ و خيسُنُعوًُْٓيُ نُ يُ َٓسويوًًُوَ يُ زٍَ
و زَضووٕ و ْوخًؤؤسو ضةَرؤؤِ زونىتؤؤووَ ,وَنؤؤى س ؤٌَ سُؾ ؤ ىوٕ يؤؤُ يؤؤوضيٌ و خيؾؤؤًُنوِْ غؤؤُضزََِ َٓؤؤسويوٌ و
سُغُضسطزِْ شيوٕ يُ شيَط غًَ ُضٍ سوونًَهِ تىْس و تًص و شيوِْ ْوَُٖىوض و ُٖشوضيٌ و زَضسُزَضيٌ.
- 151ز.غوكض سوغدَ-غويةِ نىضزغةوٕ جيغت2012/12/10/
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َُتاُْيُ بُكؤنِ مؤك يُ هُكنلؿَناٌْ طلتبىو نُ ػىو و
ُْكدوًُت يُى يُو ػُهً
َبـَٕ َُكاَُناًْاٌْ تًَـا بًَُٓٓؿٍ ،بؤ منىوُْ
ػـٍَ ثًَىَ بطلٕ و بُنلؿَوَ ُٖوي
(ُٓؿؤيف ًٖتًُك) نُهايُتًًُنٌ ُْكدوٌ ُٖبىوُٖ ،ك ُٓوََ وايًًَهلؿ ًًَؤُْٖا
نُي ْاضاك بهات بؤ ُٓوَّ ؿإ بُ ويَُّٓ تايبُتِ ُٓوؿا بًَٓٓٔ نُ ػاوَِْ نؤََُيًَو
ٌَ طُوكَنلاو بىو يُواُْ (كِاخيِ هًَُّٗ) .ؿَيىيوت بُ َُٖىو ًًَىَيًُى ُّٓ
ػُياي
وَُُّٖ بؤ واقًع بطؤكِيَت ،ؿياكَ ُٖواؿاكاًٌٌْ فانتُكٍ ياكَُتًـَك بىوٕ بؤ طُيٌن
بُّ وَُُٖ ،بؤيُ ناتٌَ ُٖكَهٌ ًَٖٓا يُ طُيٌن بُو ٓاواتُ يُ  1945/4/30ػؤٍ
نىًت ،يُبُك ُٓوَّ ُْيتىاِْ بُكطُّ كِوػاِْ ُٓو ويَُٓ ُْكدوًًُتُّ ػؤٍ
بطليَت.
"ُٓطُك الثُكَِناِْ ًََقوو بطُكِيَني ،بُؿَيُٖا منىوُّْ هُكؤنُنإ ؿَؿؤميُٓوَ نُ
ًَإ
تىوًٌ ُْػؤًٌ"ًًَتِ ػؤ بُطُوكَماْني ،دٓىٕ العظىٖ "ٛاتىوٕ و ضؤٕ ُٖوي
ؿاوَ ضاكَهُكٍ ُْكدوًًُتِ 152ػؤيإ بهُٕ يُ كِيٌَ طؤكِيِٓ دًٗإ بُو ًًَىَيُّ

152

ُْ -ضذػًُث  Narcissismووتوٍ ظيوز يُجًَىيػت خيث خيف سىيَت ,اُّ وؾُيُ يُ اُفػوُْيُنِ

نيِْ ييْوًُْوَ ٖوتىوَ ,رىويُ ْوضؽ ْوويَو ظنض ذىوٕ سىو ,نوتًَو ويَُّٓ خيٍ يُ اوويَهسو زَسًًَٓت,
خيٍ خيف ويػةىوَ ,غًوُتُنوِْ نُغويُتِ ُْضذػٌ :خيجُضغ  ,ووزَظؤْ خييوٕ سوؾيئ و ظيطَنيئ
و ذىوْيئ نُغٌ غُض اُّ ظَويُٕ .خُيوو سُنُّ زَظؤْ و اوضَظووّ اُوَ زَنُٕ سًوْضُوغًَُٓٓوَ و
رويوةُيوٕ جٌَ سهُٕ ,ضةَخُٓ ق ىوٍَ ْونُٕ و ضةقًوٕ ظنض يُو نُغوُْيُ نُ ضةَخُٓيوٕ يٌَ زَرطٕ و شُظيـ
زَنُٕ خُيوو وَغوًوٕ سهوث و سُؾوٕ و سويوًوٕ ُٖ وي سوث.
"زَتىوْب ُْضذػًُتًَهِ ْىٍَ سسنظيُٓوَ ,نُ ذيضَ ْعيهًًُنِ ظنضٍ يًَُْىوٕ غٓىضٍ عُقٌَ و ؾًَة ىوْسو
ُٖيُ ,اَُُف سُ ضةووِْ يُكٍ اُو جًوووُْ سُزّ زَنطيَت نُ َووَيُنِ ظنض يُغُض زَغُكوتٔ .اُّ
غًوُتُف يوٕ اُّ سوضَ توي ُتًًُف يُكٍ فدعُوُْ ًَػطيًُنوٕ ,قُيػُضَنوِْ ضةنَوًٖ ,ةًُض و غةويب و
تطنذًًىَُٖ ,ىويوٕ يُّ غًوُتُزو سُؾسوض سىوٕ .اَُوُْ َُٖىويوٕ زَغُكوتِ ضةَٖويوٕ ُٖسىوَ .قػُّ
اَُوٕ سيتُ شىنُِ نيتويٌ سُغُض َُٖىو نطزوضَنوْسو سُ شيوٕ و َطزًْؿُوَ ُٖ ,ض َُٖىويوٕ تىوًْىيوُْ
اُوَّ نُ شُظيوٕ جًًَُتِ سُ اُةوَِ سطُئُْ ,اَُوُْ َُٖىويوٕ"خىزو" سىوًٕٖ ,ض نُغًـ ُْيةىوًْىَ
زشيوٕ سىَغةًَةُوَ ,تُْٗو ُْخيؾٌ ,تََُُُٕ ,ضط تىوًْىيُتِ يُ زشيوٕ سىَغةًَةُوَ و يُ شىنُهطزٕ
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يُطٍَُ ُٓوإ بطىدمًَت ُّٓ ..دؤكَ نُهاُْ بَُُٖىو ًًَىَيُى ُٖو ٍَ ؿَؿَٕ ُٖكضٌ
كَِػُٓيُ يُْاوّ بُكٕ ،ضىْهُ َُٓاُْ ْاتىأْ بُكطٍُ ُٓو تلهُ بطلٕ نُ ؿَْطِ عُقٌَ
153
يُواِْ ؿَنات"
َبقاكؿًَْهِ ؿميىنلاهًاُْؿا قُيلاُْ طُوكَنُّ ٓابىوكٍ ُٓو هُكؿََُّ ؿواٍ
يُ ُٖي
دُْطِ يُنَُِ دًٗإ وايهلؿ كِيَبُكٍ ْاميًُنإ (ُٓؿؤيف ًٖتًُك) نُ قوُنُكيَعععععععهِ
بُتىاْا و تايبُت بىو 154تىاِْ  13745000ؿَْ بُؿَهت بًَينَ نُ يُ ٍ%37نؤٍ
َتِ طلتُ ؿَهت ،يُثًَٓاو هُكوَكٍ و ًهؤٍ ُٓملاًْاٍ
طٌتِ ؿَْطُنإ بىو ،ؿَهُال

ضةويوْ ططيَت .اَُوُْ َُٖىويوٕ ُٖويوًوٕ زووَ تُْٗو خييوٕ وضَغُضٍ نًَؿُنوِْ َطنظويُتِ سسَٕ ,اَُوٕ
وويوٕ جًؿوِْ خُيوهِ زَزو نُ خووَِْ ًَٖع و زَغُكوتًَهِ سٌَ غٓىضٕ ,سُسٌَ غٓىوض يُرٍَُ نيَُيوًَو شٕ
خُوتٔ و ضةويوْ ىوضز ,تىوًْوٕ سٌَ غٓىوض جًوو سهىشٕ ,يُُٖض ؾىيًََٓو شُظيوٕ جٌَ سىوَ و سٌَ غٓىض نيؾو و
قُكويوٕ زضوغةهطز ,رُض شُظيوٕ سُ َوْط سىوسًَت ,يوٕ ُٖض ؾةًَهِ َىغةُشًٌ ,زَسىويُ اوَوزَسًَت

سييوٕ" .سطةووُْ :اُضيو فطنّ :ذُوُٖضٍ َطنظ ,و :اُضزَكٕ عُسسو ويالو ,ض ,1وجدوُّْ َىنطيوُٕٖ,ويًَط,
71ٍ ,2012
 .- 153اُضيو فطنّ :ذُوُٖضٍ َطنظ ,و :اُضزَكٕ عُسسو ويالو ,ض  , 1وجدوُّْ َىنطيوٕٖ ,ؤُويًَط-112ٍ ,2012 ,
113
154

 -جػحيضوِْ سىوضٍ زَضوْٓوغٌ غًوغُث جًًَوْىويُ سوسوٍ غًوغُتىوٕ يُضةووّ وتوضسًَصيًُوَ جًَىيػةِ سُ

ضةوًَٖٓوٕ و جُضوَضزَيُ يُغُض زَْطِ خيٍ سي اُوَّ س ًَةُ زَْطًَهِ غًصطاوًََع و غُضغوَهُض ىْهُ
جُضوَضزَّ زَْط جًَىيػةِ سُ ضةوًَٖٓوًَْهِ فًعيهِ و ضةنشًُ نُ ٌ زَ ويٌَ و زَيُوٍَ ٌ سطُيًَُْت..
سييُ تووَنى جُيوَُنُّ رطْطِ خيٍ ُٖسًَت زَسٌَ يُ وتوضَنوِْ زو رطْطِ سُو تيْوُْ سسوث نُ وَضرط
سُاًؿةًووَ رىٍَ يُقػُنوِْ سططيَت و قػُنوِْ يًَىَضسططٍَ نُ ضةوغةُوخي يُرٍَُ ٖيؾٌ ْووَوَّ رىيَططزو
سهُويَةُ اوخووتٔ ,ىْهُ ذيضٍ تيُْنوٕ سطةيوضزَزَٕ يُوَّ اُو زَْطُ تو ُْس جُيوَُنُّ يُزَضووِْ
رىيَططوًْسو ذًَطد نطزووَ ! ,رطْطِ زَْط يُوَزويُ زَغُكوتًَهِ غُضغىضةًَُٖٓضٍ ُٖيُ وَنى رُيُُْضيَهِ
ضةوغةُوخيٍ جُيوَُنوٕ سي غُض خىزٍ سوسوٍ وَضرط نُ زَسٌَ سُزضوغةِ سُنوضٍ سًًََٗٓت ,سييُ نُغٌ
نوضيطُضٍ اُو نُغُيُ زَغُكوتِ زَْطِ سُنوض ز َيةَ تو يُضةيٌَ تيُْنوُْوَ سي رُيوْسِْ جُيوَُنُّ
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ٌَ هىوتاِْ دًٗإ و بُنؤيًُنلؿِْ طُالِْ ؿاًْ( ،تٌُ)ّ ماْا و بًًُُت
َُمٕ ُٖوي
ؿََيًَت :هًاهًًُنإ وَنى ثُكِؤٍ ؿاييب َٓـاٍَ ثًؤ ،ثًَىيوتُ َُٖىو كِؤفيَو
بًاْطؤكِئ.
ٌَ
ٌَ ..طىيَلِايُي
ًٖض ؿيهتاتؤكٍَ يُؿايو ْابًَت بُبٌَ ٓاَاؿَبىوِْ نىيتىوكيٌ طىيَلِايُي
بليتًًُ يُ ًَهُضبىوٕ بؤ فُكَاُْناِْ هُكوو  -ضىاكضًَىَّ ُٓو ناك و ًٌٓاُّْ
هُكنلؿايًُتِ ويَٓايإ ؿَنات و بؤ ػىاكَوَّ ؿاؿَبُميًََٓت -بٌَ ُٓوَّ نُهٌ
طىيَلِايٍَُ ثلهًاك يُ ْاوَكِؤى و ٓاَاْر و واقعٌ ُٓو فُكَاُْ بهات ،فُكَاُْنُ دٌَ
َُتًًُنإ دًَبُدًَهاكٍ
بُدٌَ ؿَنات نُ يُكِووّ ًُكع و ياها و كِيَوا ًَْىؿَوي
ثاهًعاُّْ فُكَإ وَى ػاوَٕ فُكَإ تاواْباكَ.
ٌَ مًََُٓهاميًُى بىو بؤ
ٌَ بىوِْ نىيتىوكيٌ طىيَلِايُي
نُواتُ ؿَهتَُؤبىوٕ و َاي
ٌَ و
َُيًُى يُهُك طىيَلِايُي
ؿكوهتبىوِْ ؿيهتاتؤكٍ نُ ػىؿّ سنب و طلوخ و نؤَُي
ًَهُضبىوٕ كِاؿيَينَ و يُكِيَطُّ واقعًَهُوَ ضىاكضًَىَيًُنِ فًهلٍ بؤ نًًَطُّ
َطانُنُ ؿاؿَكِيَقيَت.155
نؤَُي
َت نُ
ًٌَٖ ،تًُكٍ طُياْـَ يىتهُّ ؿَهُال
يُؿيلؤنِ بًُُكيُتـا نىيتىوكيٌ طىيَلِايُي
َُاًْا وَى كِإ(ًََطٍُ) بـاتُ ثًٍَ ػؤٍ و ٖؤيؤنؤهتًإ ثٌَ ؿكوهت بهات
طُيٌ ٓاي
بُبٌَ ُٓوَّ ػؤٍ بُتاواْباك بناًَْت و ًاْامٍ بُ كِووباكّ ػىئَ ؿَنلؿو يُنُيًُ
َـَضِٓ و ًَُ ًًَؤٕ دىويُنُّ يُ
هُكٍ َلؤظُ ُْياكو بًَتاواُْنإ ؿيىاكَناٌْ ُٖي

كيُْططوِْ خبوتُ شيَط نوضيطُضيًُوَ ىْهُ غًوغُث سطيةًُ يُ ظوْػت و ٖىُْض ,ظنض قػَُوٕ يُغُض
كيُِْ ظوْػةًًُنٍُ ًًُْ و يُضةووّ ٖىُْضيًُوَ ْوغًِٓ ذُغةُ و زَغةُكوتِ زَْطُ.
َُ- 155سُغؤؤةُوٕ يؤؤُ رىيَطةويؤؤُيوٌ خؤؤىزّ اؤؤُو فُضَويؿؤؤةوُْيُ نؤؤُ َطنظهطزَنؤؤوٕ زَضٍ زَنؤؤُٕ ,وَ اؤؤُرًٓو يؤؤُ
اويًٓسو رىيَطةويُيوٌ و ذٌَ سُذٌَ نطزِْ فُضويؿةِ خىو و جًَغَُ ُضوٕ عًًِٗ ويػالّ سوسُتًَهٌ ووذ ُو ًٖض
روةىرييؤؤُى ٖؤؤُيوٓورطٍَ و زَس ؤٌَ جًوزَيؤؤوٕ سهؤؤُئ ,ؤؤىْهُ سُضْوَُيًؤؤُنِ َطنظهؤؤطزَ ًًْؤؤُ ُٖيوؤؤُ و جُيوؤؤُ
ُٖيو ططٍَ و غُضتيجٌ فُضَويؿةُنوٕ سي خعَُتِ َطنظويُتًًُ.
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ٓؤكؿوطانإ نؤنلؿَوَ و طلوخ طلوخ يَُُنًٍُٓ ؿَؿإ و ؿَيهلؿٕ بُ هابىوٕ، 156
ًًَُنٌ بُكدُهتُ نلؿ نُي قوُ يُ قوُّ ُْنات ،ناتًَو وتِ :
يًَلَؿا طىيَلِايُي
َاهت كًَُِ ،بُمياؿَوَ وتًإُْ :ى ُٖك كََِ ،مؤك مؤكيٍ كًَُِ.
َُت ثُْا ؿَبُُْ بُك
يُ فًهلٍ (تؤَاي ٖؤبن)ُٓ" :و تاى و طلوثاُّْ يُبُكاْبُك ؿَوي
َُتُوَ،
مَبل و مَْ و تىْـ و تًقيٌُٓ ،واُْ ًًَلثُدمُٕ بُهُك الًُّ ؿَوي
ًًَلثُدمُيًُى ؿَبٌَ بُُٖك ًًَىَيًُى بٌَ يُْاو بربيَت"ُٓ .وََ وَنى ٓاَافَيُنُ
ثًَُإ ؿََيًَتُٖ :ك ناتًَو بُٖاناِْ ٓاماؿٍ و يُنواِْ و َافُناِْ َلؤظ و
ؿابًُهلؿِْ ؿاٖاتِ ًٌْتُاِْ و ضٌ و ضٌ بهُويَتُ فيَل ُٖكًَُِوَ (ُٖكًَُِّ
تًَهـاِْ ٓاهايٍ) ُٓوا بُبٌَ طُكِاُْوَ بؤ ًُكعٌ بىوٕ و ْاًُكعًبىوٕ ،ؿَبٌَ َُٖىو
َضؤ
ؿَكطانإ ؿاغلئَ و ياػًبىوَنإ بُ مَبلٍ ٓاطل و ٓاهٔ ثُالَاك بـكئَ و قُال
َُت ِكٍَ بهات و يُػنَُت
َهُنُ ببًَتُ َُكِ و بُ طؤضاِْ ؿَوي
بهلئََُ ،طُك ػُي
َُتـا بًَت نُ ػىاهتِ فُكَاْلَِوا ؿَبًَتُ ػىاهتِ َُٖىإ و
فُكَاْلَِواناِْ ؿَوي
َتُنإ نؤْرتِؤٍَ ؿَنات :بريؿَناتُوَ و قوُ ؿَنات ،نُواتُ ْابٌَ نُي
تُواوّ ؿَهُال
قوُّ ثٌَ بربِيَت.
َُاِْ
َؼَُيًَُٓكّ نلؿَ هُك ًَٓنطُيًُنِ ُٓي
ٌَ ًَٖ 1939لًًَهِ ُٖي
ًٖتًُك يُ هاي
َؤًْا( نُ ُْٓـاَاِْ  ُّٓ ssناكَيإ ُٓدماَـا) ََُُٓ بؤ ُٓوَّ
يُهُك هٓىوكٍ ثؤي
َُاًْاو بُّ ًًَىَيُ
َؤًْا بُتَُايُ ًَٖلَ بهاتُ هُك ُٓي
َهِ بهات ثؤي
قُْاعُت بُػُي
َؤًْا ًَٖٓايُوَ.
بًاْىوّ بؤ ًَٖلًٌ ثًٍَ وَػت بؤ هُك ثؤي
َهىفيًُنِ مؤكٍ ُٓدماَـا نُ
َتطُيًَهِ مؤكٍ طلت و نؤَُي
ًُكِيَهِ مؤكٍ نلؿ ..وال
َتُ مرًَنَناِْ ؿوًْا ،بََُُ طُيُنؤَُنِ يٌَ نلاُٖ .كؿوو
تلي و بًِ غاتُ وال
 - ١56نُغويُتًًُنِ وَى ضنذًُ روضووزّ جًٌَ وويُ اُو اوَوضوُّْ سوؽ يُوَ زَنُٕ نُ ظيوتط يؤُ ؾؤُف
ًًَيّ ذىويُنُ غىتًَٓسضووٕ و نطوُْ غؤوسىوٕ و ظَيؤت و ضةنْؤِ َوؾؤًَُٓنوٕ ,اؤُو شَوضَيؤُ ظيؤوزَضةنيٌ تًَؤسو
نطووَ و شَوضَّ ذىيُنُ نىشضووَنوٕ ْوروتُ ًْى ًًَيٕ نُؽ .اُرُض ظنض يؤُو شَوضَيؤُف نؤَُيسًَت ,اؤُو
نوضَّ اُةوَسضووَ زش سُ سَُٓونوِْ َويف َطنظ و سُٖوٍ َطنظويُتًًُ
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َُناِْ ؿوو
َت وَى ؿوو ٖاوثُميإ بُ ضًُِٓ ًُثؤي
يًُهلٍ كِؤفٓاوا و كِؤفُٖال
َُاًْاٍ ػٓهاْـ و ُٖكضًًُى بُكبُهت بىايُ بؤ طُيٌن بُ يُنرت،
ؿَكياٍ َُمٕ ُٓي
ٌَ.
كِامياي
" ثًٌَبًًًُٓناِْ ًٖتًُك يُ ًىيَِٓ ػؤٍ بىو ،ثًٌَبًِٓ ُٓوَّ ؿَنلؿ ًُكِيَهِ ْىٍَ
يًَُْىإ كِوهًا و كِؤفٓاوا كِوو بـات ،يُ بُيآْاَُيًُنـا ػؤٍ بُ كِاوضًًُنِ باَ
َـيَل نلؿووَُٓ ( :وَتا ُّٓ
ماِْ و ًاْامّ بُوَوَ ؿَنلؿ ًًَليَهِ تىوًٌ ُٖي
َُاًًُْنإُٖ ..كؿَّ طىَاْتإ ُٖبىو بُ بًًََٗنّ كِؤفٓاوا و
بُكِيَنَنإ ػؤتإ و ُٓي
َّ َٔ تُْٗا يُى ضلنُيٍ طىَامن ُْبىو ،ضىْهُ ُٓو ٖاوثُمياًًُْ يُ
كِووهًا ،بُال
َؤنُ باكيهرتَ و ُٖكطًن بُكؿَواّ ْابًَت ..ضؤٕ بلِوا ؿَنُٕ ،ؿوو كِفيَُِ
َذاي
ؿاوّ داي
دًاوام ،ؿوو كِيَبامّ ؿووك يُيُنرت بُؿووكٍ ُٖكؿوو دَُوُكٍ بانىوك و باًىوك و
بريو بلِواٍ ؿف بُيُنرت ،ؿووو ٓاَادمِ يُيُنرت دىؿا ،ضؤٕ ٖاوًاِْ يُنرت ؿَكِؤُْ
كِيَىَ و يُى ؿَطلٕٖ ،اوثُمياِْ يُنرت ؿَبٔ؟ ُٓوَْـَ بُي ًًُْ بؤ ْانؤنِ ُّٓ ؿوو
َُاًْا بًُُكِ ؿئَ ،ضىْهُ ُٖك يُنُيإ بُبًٌُ ػؤٍ ؿَماٌَْ
َهى يُهُك ُٓي
مرًَنَ ،بُي
و ؿَبًٓٔ ًُكِ يًَُْىاًْإ يُثاَ ضُْـ كِؤفيَو يإ ضُْـ ناتقًََليَو ؿَهت ثٌَ
ؿَنات ُّٓ ..قواُّْ ؿواٍ ُٓوَ ٖات َُٓليها و كِووهًا يُُٖ 1945/4/23كؿوو ال
ثًٌَلَِويًُناًْإ بُوَ طُيٌت يُ ًاكٍ (تؤكطؤ) يُنًإ طلتُوَ و ثًَهُوَ تُوقُيإ
157
نلؿ و يُنًَتِ ٓاَادمُناِْ َُٓليها و كِووهًايإ بؤ دًٗإ هُملاْـ"
َن) وَميلٍ كِاطُياْـِْ
هُكَكِاٍ ُٓو كِوػإ و ؿؤكِإ و ًهوتُ طُوكَيُ(..طؤبً
َتُنُّ ُٓؿؤيف ًٖتًُك بؤ بُكمنلؿُْوَّ وكَّ ؿاتُثًىّ ًَٖنَ هُكبامَناِْ
ؿَهُال
ػؤيإ و ؿكيَقَؿإ بُ فُكَاْلَِوايٌ ػؤيإ و ػىيَٓلًِن و ناويهاكيًُنإ ،يُطُكٍَُ
َهُنُّ
دُْطِ ؿووََِ دًٗاًْـا ؿف بُ ٖاوثُمياْإ و ضُواًُنلؿِْ كِاٍ ؿًْا و ػُي
ؿَيىت :ؿكؤ بهُ ،ؿكؤ بهُ تا بلِوات ثٌَ ؿَنُٕ.

ًَ - 157هواًٌ َىمسوْي :تُْٗو زَ ضةنش يًَُْىوٕ ٖةًُض و َُضرسو ,وَضرًَطةوِْ ُٖيوهُوث غويوُيٌ ,ض ,1وجدوُّْ
َوضزئُٖ ,ويًَط38ٍ ,2006 ,
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"(دٌ .ؿؤكاْـئ) ثوجؤك يُ ؿيلاهُنلؿِْ ؿكؤؿآُ ،دماَِ ُٓو تاقًهلؿُْواُْ ُٓوٖا
ثىػت ؿَناتُوَ:
ًايُتِ بُ ؿَطُُٕ ُْبًَت وكؿ ًًُْ.ًايُت ُٓطُك ًْامّ ثاى بًَت بَُُٖإ َتُاُْ بُػؤبىوُْوَ ناتًَو ماًْاكيًُنََُِ ؿَؿا.
كِاهت ؿَؿا ،ماًْاكيٌ ُٖي
ٌََ ،طىماكًتُ يُ تًَلِوآًِْ باوّ ػؤٍ مياتل يُوَّ نُ ؿَيبًينَ.
ُٓوَّ ًايُت ؿَيًُٖك بؤيُ نُ نؤََُيًَو ماًْاكيًإ ؿووثات نلؿَوَُٓ ،وَ ْاطُيٌَُْ كِاهتُ ،يُواُْيَُُ ؿَكنِ
ُٓو ًايُتاُْ تًَلِوآًًَْهِ باوّ ويَهنىويإ ُٖبًَت ،بؤيُ وَى يُى و بُ ُٖي
158
ًتُنإ ؿَنُٕ"
يُ ُٓدماَِ ًهوتِ هىثاٍ كِفيَُِ ًٖتًُك يُ ؿووََني دُْطِ دًٗاًْـا ،بُكيني
نُوتُ فيَل ؿَهتِ ٖاوهىيَٓـَنإَُٓ :ليها و ًٓٓطًًن و فُكَِْوا و كِووهًاً ..اكٍ
َتُنُّ بؤ كووهًا(يُنًَتِ
َُاًْا) ؿوو يُت نلا ،كِؤفُٖال
بُكيني (ثايتُػتِ ُٓي
هؤظًُتٌ داكإ)و بًُُنُّ ؿيهٍُ بؤ َُٓليها و ًٓٓطًًن و فُكَِْوا َايُوَ.
" ؿواٍ  1945يُنوُك دُْطِ هاكؿ 159يًَُْىإ ُٖكؿوو بًؤنِ هؤهًايًنّ(

- 158ذؤؤوْٕ -ييؤؤٌ نؤؤوجوديَط :زَْطؤؤي-نؤؤيْيئ اؤؤوَطوظّ ضةورُيوْؤؤسٕ يؤؤُ ذًٗوْؤؤسو -وَضةرًَطةوْؤؤِ يؤؤُ عُضَسًًؤؤُوَ:
عُسسويطةَظوم عُيٌ ,ض ,1وجدوُّْ اوضوؽُٖ ,ويًَط49ٍ,2008 ,
159

 -ذُْطِ غوضز  cold warذُْطًَهِ سٌَ ذُْط سىو ,اُّ ظوضووَيُ يَُُٖ ُض ًَُالًَْهوِْ زووٍ

ذُْطِ زووََِ ذًٗوِْ ًَْىوٕ وكتُ يُنططتىوَنوِْ اَُطيهو و ٖووجُميوُْنوِْ :سُضيةوًْو و فُضةَْػو و
اُيوُوًْوٍ خيضاووو و يوسوٕ و نُُْزو و يُنًَةِ غيظًُث و ٖووجُميوُْنوِْ :سىيغوضيو و ًو و غًيظونًو و
جييوُْسو و اُيوُوًْوٍ ضةنشُٖكوث ٖوتُ نويُوَ نُ سي يُنُّ ذوض ضةنشْوَُْىوغٌ اَُطيهِ نيوةُض يًحُوٕ
غويوٌ  1947يُ نةًَ ًَهسو اُّ ظوضووَ ذُْطِ غوضز ٍ سُنوضًَٖٓو و نوضيطُضٍ اُو ذُْطُ سويوٌ سُغُض
اُذًَٓسوٍ غًوغٌ زَضَوَّ اُّ زوو سًينُ نًَؿو نُ سىوَ ٖيٍ جًَهًَٗٓوِْ زوو ٖووجُميوِْ ,اُويـ
يُكيُٕ اَُطيهو و ٖووجُميوُْنُّ " زميىنطوغٌ و غُضَويُزوضٍ" غويوٌ  1949ضةيَهدطووّ جُميوِْ سونىضٍ
اُتًوُغٌ ْوغطوو سُ ْوتي يوٕ زوَُظضوْس و يُنًَةِ غيظًُث و ٖووجُميوُْنوِْ" زيهةوتيضٍ جطةنيًةوضٍ و
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َت) و هُكَايُؿاكٍ (كِؤفٓاوا) ؿَهتًجًَهلؿ ،يُو هُكَوَ مرًَنَنإ بُكاَبُك
كِؤفُٖال
َِْ ثُدماناِْ هُؿَّ بًوتُّ
يُى كِاوَهتإ :يُنًَتِ هؤظًُت و َُٓليها ،هاال
دُْطِ هاكؿ 160ػُكيو بىو طُكّ بيبَ ،تا يُنًَتِ هؤظًُت ؿيتِ ًَُالًًَُْنُ يُ كِاؿَ
َت و ناكيًَهلؿِْ دًٗاِْ يًُاكٍ
ؿَضًَتُ ؿَكْ ،اوَػين دُْطُنَُ يُهُك ؿَهُال
َُاًْا بىو...بؤيُ بُ ثالٌْ كووهًا
بُكيني بُتايبُتِ و ًاكَناِْ ؿيهُّ ُٓي
يُهُكَتاٍ ًُهتُنإ ،يُثلِيَهـا ؿاًٌْتىاِْ (بُكيني)يإ نلؿَ ؿوو يُتُوَُٓ..وَ بىو
َٓـ بُْاو دُكطُّ
كِؤفيَو نُ يُ ػُو كِابىوٕ بًًًٓإ ؿيىاكيَهِ ُٓهتىوك و بً
ًاكَنُياْـا ؿكوهتهلاوَو ٖاتىضؤ بؤ (ُٓو ؿيىّ ؿيىاك) قُؿَغُ نلاوَُٖ ،ماكإ
َتٔ بُكَو (بًُُٖتِ
ٍَ ثُكِيُٓوَ و ُٖال
نُي بىوٕ بُقىكباِْ نؤًٍ و تُقُال
هُكَايُؿاكٍ)..ؿيىاكٍ بُكيني وَٖا ؿاَُمكابىو تا هُؿَٖا هاٍَ مبًَينَ ...ؿيىاكٍ
َُاُْ ،نُضٌ ثاينّ
ًَْىإ ؿوو دًٗإ و ؿوو دؤكَ فياِْ يُى ًًًَُت بىو نُ ُٓي
ٌَ 1989باكوؿؤػِ هُكاْوُكٍ ؿًْاٍ طؤكِآُ ،ويٍ بُٖؤٍ هًاهُتِ
هاي
طؤكباؿًؤف ،كِيَبُكٍ ُٓو هُكؿََُّ هؤظًُت نُ ُٖك بُؿَهتِ ُٓو ؿيىاكَنُّ
بُكيني ٖاتُ كِووػإُٓ ،و ؿيىاكَّ ناتِ ػؤٍ ػلؤًؤ كِيَبُكٍ هؤظًُت َُٓلٍ
غيغًويًعَِ ظوْػةِ" غويوٌ1955جُميوِْ ووضؾي يوٕ زوَُظضوْس و اُّ ذُْطُ يُْووَضةوغةِ

ًُنوٕ تو

نيتويٌ ُٖؾةونوِْ غُزَّ ضةوسطزوو زضيَصَّ نًَؿو.
160

 -رُوضَتطئ قىضسوِْ ؾُضةٍ غوضز َويف َطنظ سىو ,يُنوتًَهسو وكوتوِْ غيغًويًػت و غُضَويُزوض ُٖض

يُنُيوٕ َويف َطنظًوٕ تُْٗو سي جطةوجورُْسَنطزٕ يُ زشٍ يُني سُنوض زًََٖٓو ,سٌَ اُوَّ ُْٖطوويَهِ
جطةونةًهِ سي ضةيَعرطتٔ يُو سوضَيُوَ سًَٓٔ ,يُّ ضةووَوَ وكوتوِْ غُضَويُزوض سوكوزَغت سىوٕ ,ىْهُ خووَِْ
ًَٖع و اوسىوضيًُنِ جةُوسىوُٕٖ ,ض زوو سًيى سي ضةونًَؿوِْ نوضسُزَغةُ زيهةوتيضَنوٕ ,اوظوزسىوٕ يًَُْى
قُيوَُطةَويًُنُيسو

يٕ ُٖيوػىونُوث سهُٕ ,رُوضَ زَويوُتوًْـ ُْيوْسَويػت زيوٌ نوضسُزَغةُ

زيهةوتيضَنوٕ يُخييوٕ سطةَةًَٓٔ تو سُضشَوَْسيًُنوًْوٕ زوو وضٍ َُتطغٌ ُْسًَةُوَ .سطةووُْ :جًَؿُوو
تويوُسوِْ :نىضزغةوٕ ,ضةنشُٖكوتِ ْووَضةوغت و جًَىَْسيًُ ًَْىزَويوُتًُنوٕ,ريظوضٍ ضيَ وظّ ْى ٍَ ,شَوضَ,3
وجدوُّْ وَظوضَتِ ضةنؾٓ دٍ45ٍ ,1994,
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ؿاَُمكاْـِْ ؿابىو ..مََإ وَٖايُُٓ ،وَّ ػلؤًؤف ؿكوهتِ نلؿبىو ،طؤكباؿًؤف
تًَهىثًَهٌ ؿا.161
َِْ -1985
يُهُكؿََِ (ًَؼآًٌ طؤكباؿًؤف)ٍ هُكؤنِ يُنًَتِ هؤظًُت يُهاال
 1991طُالِْ هؤظًُت تىوًٌ قُيلاًَْهِ قىكهٌ ٓابىوكيٌ و هًاهٌ بىو ،بُٖؤٍ
َت
طُوكَيٌ ُٓو قُيلاُْوَ طؤكباؿًؤف ْاضاكبىو ؿاواٍ طؤكِيِٓ هًوتَُِ ؿَهُال
بهات ،ثلِؤفَيًُنِ بُْاوّ (ثلؤهرتؤيها -ؿووباكَ بًٓاتٓاُْوَ) يُ هًوتَُِ
َت بُتايبُت نايُ ٓابىوكيٌ و هًاهًًُنإ ؿاكًِت يُكِووك نلاُْوَ بُكِووّ
ؿَهُال
دًٗاْـا ،يُ ٍ26ؿيَوَُبُكٍ 1991يُُٓدماَِ كِيَهُوتٓٓاَُّ ًَْىإ (بؤكيى
َـ كيطإ) هُكؤنِ واليُتُ يُنطلتىَناِْ
َتؤ)هُكؤنِ يُنًَتِ هؤظًُت و (كِؤْاي
يُي
َىًَايُوَ..
َُٓليها ،نؤتايٌ بًُُكٍِ هاكؿ ٖات و يُنًَتِ هؤظًُت ُٖي



 - 161فُيُنُزئ نونُيٌ :ويصزوٕ و اوظوزّ42-41ٍ ,
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ٌ يُ؟!
هُؿاّ سىهًَٔ ن َ

ٖعععععَُىو ؿيهتعععععاتؤكٍَ ًََقوويًعععععُنِ ثعععععلِ
ْاهؤكٍ ُٖيُ ،ؿيهتاتؤكَنإ وَنعى تعؤكٍِ
َؤنععععُ ٖعععععُفَىوِْ ػؤيععععإ بُهعععععُك
َذاي
داي
تُواوّ نايُناِْ فيعإ هعُثاْـووَ وَى (
كِاطُياْععععـٕ ،هععععاَإ و ؿاكايععععًٌَ ،تععععؤؿّ
ثععُكوَكؿَو فًَلنععلؿٕ ،هععىثا ،ؿَمطانععاِْ
َعُت كِامٍ بًَعت
ؿاؿوَكٍ و ٖ..تـ) هُؿاّ ؿَيىت( :بُبٌَ تلي بٓىوهٔ ضٌ ُٓوَّ ؿَوي
ٌَ َلؤظُناِْ بُ
يإ ْاكِامّ) يُتُى ُّٓ قواُْيـا دُْطِ ؿَكووِْ بُناكؿًََٖٓا و عُقً
َ و ًٌْععتُإ و نُهععايُتًًُ هًاهعًًُنإ و فععُْتامياٍ ثلِوثىوضععٌ
تُقـيوععهلؿِْ ٓععاال
بعع عٌَ بٓععععَُا ؿاطععععري نلؿبععععىو ،ثًععععاؿَّ بُكْاَُيًعع عُنِ هًاهععععٌ كَِٖععععاٍ ؿَنععععلؿ وَى
طىماكًععتهلؿٕ يععُ ػععُوٕ و ٓايععـؤيؤفيا و يؤتؤثًععاٍ ؿيهتاتؤكَنععإ ،بععُدؤكٍَ عًَلاقععٌ
نلؿبععىوَ ميٓععـاًَْهِ طععُوكٍَ ًُٓععهُدمُؿاِْ ْىوهععُك و كِؤًععٓبري و كِؤفْاَُْىوهععإ،
َبععـَٕ و ثُكؿَثؤًععٌ ًععُكَِ
ٌَ هععُكؤى ُٖي
تععُْٗا يععُوَؿا ٓععاماؿبىوٕ ضععؤٕ بًُععإ و بععاي
162
ؿؤكِاوَنٍُ بهُُٕٓ .وَّ نُهًَو بهىفٍَ ،ثًٌَ ؿَوتلٍَ :ثًاو نىف يعإ ًعًَت  ،وَيعٌَ
ضُْـئ ثًاونىف ُٖٕ بُي بؤ ُٓوَّ يُهُك تعُػتِ فعُكَاْلَِوايٌ مبًَٓٓعُوَ ،بعُْاوّ

162

 -قُظويف يَُووَّ تُْٗو غٌَ ضةنشزو سُ غٌَ ؾًَىَ زَزويَت ,غُضَتو وتِ :اُرُض َٔ ُْمب قوعًسَ

زَتوخنىوث .زوويٌ وتِ :اُرُض ظنضّ يًَ هُٕ زَمبُ ٖووجُميوِْ قوعًسَ و ؾيضةؾطًَطةوِْ سُ سُنطيَطدووّ
اًُحطيويًعّ و اًػطواًٌ زوزَْو ..زووذوضيـ وتِ :اُرُض اُووُْ ؾيضةؾطًَطةَنوٕ سًَُٓ زَغُكوث اُوَ سي
اًػطواًٌ ظنض َُتطغًسوض زَسٔ.
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َُتُوَ ٖعُماكإ نعُي ؿَنعىفٕ ،نُضعٌ ثًًَعإ ؿَوتعلٍَ هًاهعُمتُؿاكو
هًاهُت و ؿَوي
َُت.163
ثًاوّ ؿَوي
َو كِووَو ػاُّْ
ؿيهتاتؤكَنإ يُدىغنيَهٌ ؿياكيهلاوؿا ؿَياُْوٍَ َُٖىو ػُي
الهايهلؿُْوَ ثُيهًٍَ بهُٕ نُ دطُ يُ برينلؿُْوٍَ ُٓو ،نُي بري يُ ًتِ تل
ٌَ ُٓفوُك و
ُْناتُوَُٓ ،وََ ياهايًُنُ يُهُك تُػيت ًاْؤؿا ناكَنتُكَنإ كِؤي
هُكبامٍ تًَـا ؿَبًٓٔ نُ بُثًٌَ ؿَقُنإ ُٖك فُكَاًَْو ُٓو ُٓفوُكَ بًـات
كَِتهلؿُْوَّ ًًُْو وًُيُى بؤ ُٓو فُكُْٖطُ ؿاُْْـكاوَ تا باباٍ هُكبام دطُ يُ
ٌََ) وًُّْ ( :اُْ ،ػًَل) بُناك بًًََٓت.
ؿَهتُوافَّ( :بُي
َاُْوَ يُهُك كِيتُِ يُى برينلؿُْوَ وَنى ؿاًٌ ؿاَُ هُيل ؿَنلٍَ ناتًَو نُهٌ
طَُُناك ضؤِْ بىَّ ؿاًُنُ بَُال و بُوال ؿَدىَيًَينَ ..نؤت و بُْـنلؿِْ
ٍَُ بُثًٌَ ُٓو
ٓاماؿيًُناًٍْ َلؤظ يُ َلؤظايُتِ ؿاؿََاَيًَينَ و ؿَيهاتُ ُٓو ٓافَي
غُكينَّ ثًٌَ ؿكاوَ بٌَ برينلؿُْوَ تُْٗا فيإ بطىمَكيًََٓت.
" هلوًيت ؿيهتاتؤكَنإ وايُ دطُ يُؿًْايًُنٌ عُبُهٌ بٌَ ٖىؿًَٖ ،ض ؿًْايًُنٌ
ؿيهُ ْابًٓٔ ،يُو ًًَىامٍَ سىنُلِاًْـا الت هُيل ُْبٌَ َلؤظ طُيًَهٌ هاؿَو هاناك
ََُىويًُى يُفُكُْٖطٌ ؿيهتاتؤك
بًَتُ بُكُّٖ نُ ُٖكطًن يُتىاْايـا ًًُْ ًَٖٓـٍَ تاي
َتُٓاًََنٍ ٖاوكِيًًَُنٌ (تُٖا َُسًَـئ َُعلوف)
البـات .يُّ باكَيُوَ قوُيُنٌ طاي
ًََهٌ ْاوامَو هُيلو هَُُكٍَ ػؤًٌ تًَـايُ ،نُ بًًَُهٌ
ؿَطًَلِيُٓوَ نُ ػاي
َُٖ - 163ىو جعيؿهًَهِ زَضووِْ سي وضَغُضٍ ُْخيؾُنُّ جطغًوضٍ سُغُضٖوتُنوِْ ضةوسطزووّ يٌَ زَنوث
سي اُوَّ زَغت خبوتُ غُض سطيُٓنُّ و

وضَغُضٍ سهوث..زيهةوتيضَنوٕ يُضةوسطزوويًُنِ رُوضٍَ

سيؾويًسو رىظَضيوٕ نطزووَ و سُو زَضزَوَ شيوًْوٕ تُّ نطزووَ..يُزيوضتطئ غًُو سووَنوِْ زيهةوتيضَنوٕ
اُوَيُ يُغويُّ اُو شىنُُزو سُضجطغوًَْهِ ظنض يُ َووَيًُنِ نُّ يُ ُْسىوُْوَ سىوُْتُ ًًَوضزيَط و اُو
زَغُكوتُّ ُٖيوُْ سي خُيوهُنُيوٕ سُخؿًُٓوَّ زضن و زَيُغُيُ يُسُضةيَىَسطزِْ وكوث يُسُضزَّ
ًَسيونوْسو ,زضنٍ قُسُ قُسُّ اُوتي يُسيُْ و يوزَنوٕ زَسُخؿُٓوَ نُ ًٖض سَُٓويُنِ ظوْػيت و
ييشيهًوٕ ًًُْ.
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ْاوَػين طُْـَآلٍُْ هًوتٌَُ بُعوًنٌَ و هُكدُّ ؿَهُآلتـاكَ كَفتاك
ؿيهتاتؤكَناٌْ يُػؤ طلتىوَُٖ ،كوَٖا بامٍُْ ُٓؿَب و ٖىُْك يًٌَ بًَبَُ ُْبىوَ،
َتُو طُخ يُْىوهًٓـا طُيٌَ داك كَُِْٖـٍ فًهلٍ و هًاهٌ
بُ تايبُت ُٓؿَبٌ طاي
يُؿواوَيًُو يُٓاناًَـا ُّٖ ػُْـَ ؿَػاتُ هُك يًَىَ وًهُٗآلتىوَنإ ُّٖ ،ثُياًََو
َتُداكِياُْ بُ
ؿَطُيًَُْت نُ بُكثلهاٌْ ًٍَُُٓ نىكؿيٍ با واتًَُٓطُٕ ُٓوإ يُو طاي
َهى َُُٓ ثُتايًُنٌ نىًٓـَيُو ُٓواًٌٌْ طلتؤتُوَ نُ
ؿووكٕ و ْاياْطليَتُوَ ،بُي
ضؤٕ ُٓو بُكثلهاُْ يُ ًُوَ ُٓكػُواًًُْنإ يًَُْى ظًًَال ونؤًو وتُالكَ بُكمو
َٓـَناًْإ ًُو تا بُياٌْ كِاؿَبىيَلٕ ،كََِ و كِووتٌ ُّٓ وآلتَُ بُؿَّ َُيُٓتٌ و
بً
َىوؿَٕ و ؿَْاَيًَٖٓٔ ..اوكِيًَُنٍُ تُٖا َُسًَـئ َُعلوف
ُْٖاَُتًُناٌْ فيإ ٓاي
ٌََ :داكيَهًإ تُٖا َُسًَـئ َُعلوفِ بًين نُ ٓآًايُتٌ نؤٕ و
ؿَطًَلِيَتُوَ ،ؿَي
ؿيَلئ يًَُْىامناْـا ُٖبىوُٓ ،وهانُ دًَطلٍ هُكؤى نؤَاك بىو .يًَِ ثلهٌ :ضؤٕ
يُطٍَُ هُؿاّ ؿَطىمَكيَين؟
ٓععُويٍ وتععٌ :بععؤ ْععاطىمَكٍَ ؟! ًَُٓععُ طًععاٌْ ثًاوَتًُععإ تًَععـا ْععَُاوَ ،وَى َاْطاَععإ
َع عٌَ واع بعععُوال بهعععُوَ ،بعععُوال
َع عٌَ واع بعععَُال بهعععُوَ ،بعععَُال ؿ َنعععُوئ ..بً
يًَٗعععاتىوَ ،بً
ًََٔ:
َُإ نلاوَ ،وَنى ؿَي
ؿَنُوئ ،بُقىؿكَتٌ قاؿك يٍُ بُماكَاْـا ْايُت و ثُكِو باي
قد يرقص الطري املذبوح من االمل
ال حتسبوا ميلي بينكم طربا
َـَثلٍَِ يُتاو ًٌَُٓ
َِ ػؤًَُ ،ليٌهًٍ نُ هُكٍ ؿَبلِٕ ُٖي
َـَثلِّ ؿي
واَُمأْ ُٖي
كِ َْطُ ػىيَُٓك يُو وَآلٍَُ تُٖا حمًَـئ َُعلوف هُك هاّ بًَت ،بُآلّ بؤ ًًًَعُتًَو
يُفيَل هايٍُ هًوتًََُهٌ ؿاػلاوٍ ًًٌبُْـا فيعاٌْ بُهعُك ببعات ،ثًَُىايعُ هعُيل
ًًْععُ ..بععُو ثًًَععٍُ ٓععُوَ يععؤفيهٌ هععتَُهاكاْ ُ يععُؿًْاؿا نععُ ًٌَُٖععُ تًَـَنؤً عٌَ و
َٓعُبلِئ بُكاَبعُك
َـَؿات بؤ ؿَهتَُؤنلؿٕ و كِ اَبىوٌْ ًًًَعُت يُهعُك ؿَْع ُٖي
ُٖوي
164
َُناٌْ ؿيهتاتؤك"
ناكَ ؿميَى و طُْـَي

 - 164فُضٖوز قوزض ايَُض -ييشيهٌ رويوةُذوضةيًوٍُْ زيهةوتيض -ريظوضٍ غةوْسَض  ,شَوضَ 15ؤؤؤؤ 16شؤىظَيطوٌْ
78 ٍ ,2007
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هعععُؿاّ سىهععًَٔ عُبـوملُدًعععـ يعععُ  1937/4/28يعععُ ًاكؤضعععهُّ (عؤدعععُ)ّ هعععُك بعععُ
ثاكيَنطععاٍ تهليععت نععُ120نععِ يععُ بععانىكٍ ًععاكٍ (بُغععـا) ؿووكَ ،يععُػًَناًَْهِ ثًٌععُ
دىتًاك يُؿايو بىوَ .
هُبًشُ تىي اغ بٌَ ُٓوَّ ًىو بهات ،بٌَ ًََلؿ ههِ بُ (هُؿاّ) ثلِ ؿَبًَت ،بؤيُ يُ
َُّ يُ
َُ مؤي
ٌَ ػؤنىًن ؿَؿات و ؿَيُوٍَ ُٓو َٓـاي
ُٖهتهلؿٕ بُ تاوإُٖ ،وي
َّ يُاليُٕ ػًَناًَْهِ
ههًـايُ ،بُناكٍ قىكي و ػؤ ُٓميُتـاٌْ ػؤٍ يُباك بُكيَت ،بُال
يُٖىؿيًُوَ كِيَطلٍ ػؤنىًتِٓ يًَـَنلٍَ و ٖاوناكٍ ؿاكايٌ ؿَنُٕ ..ؿوايٌ ًىو بُ
ًٓرباًِٖ سُهُٕ ؿَنات نُ ػنًََهِ ػؤيُتِ و يُ طىْـَنُيإ بُ سُهُُْ ؿكؤمٕ
ْاهلابىو ،يُويٍ هٌَ نىكٍِ بُْاوّ :وَتبإ -بُكمإ -هُبعاوّ ؿَبًَت ..يُو
َُ ضاوّ بُؿًْا َُٖيًَٓا ،سُهُٕ سُمّ بُضاكَّ ُْؿَنلؿ .تُْاُْت
كِؤفَوَّ ُٓو َٓـاي
ناتًَو طُوكَ بىو ،وَػتِ ُٓوَّ ٖات بنًَتُ قىتاغاُْ ،ػىاهتِ بؤ ػىيَٓـٕ يُاليُٕ
ًًَإ ثًٌَ
ؿايهِ و مكِباونُنُّ كَِتهلايُوَ ،بؤيُ يُ بلٍ ػىيَٓـٕ ،ناكٍ نٌتىناي
ؿَنلؿ و ُٖك يُاليُٕ ُٓو مكِباونُيُوَ كِوو بُكِووّ ٓاماكؿاِْ دُهتُيٌ و ؿَكووِْ
ًَـا
ؿَبؤوَ و ناكٍ ؿمٍ ثًَـَنلآُ ،وََ بىوَ ٖؤٍ ُٓوَّ هُؿاّ يُتَُُِْ َٓـاي
تىوًٌ بُْـنلؿًَْهِ نىكت بًَتُوَ.
ٌَ 1941بًُـاكٍ
ٌَ وَى طُوكَ ُٓفوُكيَهِ هىثاٍ عًَلام ،هاي
َ تىي اسِ ػاي
ػًَلويال
ٌَ ؿووََِ ٖا ِ ؿَنات .نُضٌ ؿَهتطريٍ
يُ كِاثُكِيًَٓو ؿف بُ كِفيَُِ َُيًو فُيوُي
ؿَنُٕ و وَى طُوكَّ ػًَناُْنٍُ بؤ ضُْـ هاَيًَو بُْـ ؿَنلٍَ ..ؿواٍ ٓاماؿ بىوِْ،
ٌَ
ٌَ ػاي
ٌََ و كِاؿَناتُ الٍ ،ؿَضًَتُ تهليت و يُ َاي
ٌَ مكِباونُنُّ دًَـَيً
هُؿاّ َاي
ٌَ ؿَػاتُ بُك ػىيَٓـٕ و بُ كِؤسٌ
ؿًًََََٓتُوَُٓ ،ويٍ هُؿاّ بُ تَُُِْ ؿَ هاي
ْاهًؤْايًنَِ عُكَبٌ ثُكوَكؿٍَ ؿَنات.
َُهُْـُْوَ ،تُقُّ يُ بلاٍ
ٌَ طىَاِْ يًَـَنلٍَ بُٖؤٍ تؤي
هُؿاّ يُ تَُُِْ 14هاي
َّ تؤَُتُنُ يُهُكٍ الوام ؿَبٌَ و
َاَؤهتايًُنِ نلؿبٌَ و بليٓـاكٍ نلؿبًَت .بُال
ؿَتىاٌَْ بُكؿَواَِ بُ قىتاغاُْ بـات .ؿواٍ تُواونلؿِْ قىتاغاُْ ،هادًـَّ ننُ
ٌَ ؿيًََٓت و ؿَيهاتُ ٖاوهُكٍ فياِْ.
ال تىي اسِ ػاي
ََ
طُوكَّ ػُيلِوي
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هلوًتِ َلؤظايُتِ ُْٖـٍَ داك ضُوهاْـُْوَ و فياِْ ْآاهايٌ َلؤظ ؿَناتُ
ًؤكًِطًَلو كِمطاكنُكٍ ؿَيإ ًًَؤٕ َلؤظُْٖ ،ـٍَ داكيٍ نُهٌ وَى هُؿاّ
سىهًَِٓ يٌَ ؿكوهت ؿَنات نُ ؿَبًَتُ َايُ نىيَلَوَكٍ و ثاًُطُكؿاِْ بؤ ؿَيإ
ًًَؤٕ َلؤظ.
ُٓواُّْ ٓاطاؿاكٍ فياِْ هُؿأَ ،ؿَمأْ هُؿاَِ ُٖكمَناك ًٌَُُٖ ًًًٌَهِ ثٌَ
بىوَ يُ ٖاوكِيَهاِْ قىتاغاُّْ ثًَـاوَ و هُطِ ؿيَهُّ ثٌَ ؿووك ػوتؤتُوَ و ثُكَ
َوَّ ثًَهلؿووٕ .تُْاُْت يُ قىتاغاُْؿا ُّٓ ًًٌُ ٓاهُّٓ يُفيَل دُالبًُنُّ
و بال
داكوباكيٍ يًَُْى ٓاطلٍ
و
ًاكؿؤتُوَ
َطُكِاوَ و بُبُك ضاوّ
ُٖي
ؿاْاوَ ُٖتا هىوك
ػؤٍ ْاويُتِ بُ ؿواوَّ
َِْ ؿَوكوثٌتِ
َٓـاال
ؿَياًْطلت و مؤك داكيٍ
ثًًٌُ و هُطُوَ نُ
نىًتىوَُٓ .و ًًٌُ بؤ
هُط و ثًًٌُّ ثٌَ
ثاكيَنَك بىوَ و تًُْا ًت
ُٓو تًُْا ٖاوِكٍَ و
طلتبًَت ..بُّ كَِفتاكاٍُْ
بىوَ ػىوٍ ثًَىَ
نُهايُتٌ
نىكِيًُناِْ
ويوتىويًُتِ نُّ و
هُكدمِ ؿَوكوثٌتُنٍُ
ػؤٍ ثٌَ بٌاكيَتُوَو
بُالٍ ػؤٍ كِانًٌٌَََُٖ .ىو َُٓاُْ ًىيَُٓواكٍ هايهؤيؤفٍ قىكهًإ يُ قؤْاغٌ
ًََت
ٌَ ُٖيُ نُ ؿواتل كَِْطـاُْوَّ ُْكيَِٓ يُهُك برينلؿُْوَ و فياٌْ بُدٌَ ؿيًَ
َٓـاي
َطانَُ ضُْـَ كِقًإ يًٌَ
َطانُّ ػؤٍ بىوَ و نؤَُي
نُ ضُْـَ كِقٌ يُ نؤَُي
بىوَ...بًًُٓإ هُؿاّ ضؤٕ يُؿوا ضلنُّ طلتِٓ وَى ثًًٌُيًُى يًَُْى نىِْ فيَل
ًَُوَ بُبٌَ بُكطليهلؿٕ تلهٓؤناُْ
مًًَََٓهـا بُو ؿميُُْ ْاًريئ و ثًى و ثؤػً
ػؤٍ تُهًًِ نلؿ ..يُ ناتًَهـا مؤكبُّ ُٓواُّْ يُ ؿَهت كِؤيٌتىيٌ ػؤياْـا
َـا تلهٓؤنٔ ،طًاِْ ػؤيإ ال
مَبلومَْ بُناك ؿًََٖٓٔ و مؤك بًَبُمَيني ،يُ ًُُٓ
ػؤًُويوتَُُٖ .ىو َُٓاُْ يُ هايهؤيؤدًُتِ ػىؿٍ هُؿاَـا كَِْطِ ؿابؤوَ،
ُٓطًُٓ ؿَيتىاِْ ػؤٍ بهىًتايُ و ُٓو َُٖىو هىونايُتِ و يُهًَـاكَؿاُّْ قبىٍَ
ُْنلؿايُ.
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ٌَ يُنُّ تاواٌْ ثًاو نىًتِٓ هُؿاّ ؿَهت ثٌَ ؿَنات،
ٌَ1955بُفُكَاِْ ػاي
هاي
ناتٌَ ضُتُيُنِ ْانؤنِ ػؤيإَ ،اًََهِ ؿووكٍ ػؤٍ (هعـّ) كََِِ ؿَنات و
َُّ تهليت ؿووثات
ؿَيهىفٍَ و بُّ كَِفتاكَ ثُيىَْـّ تُهو و ْنيو بُ بَُٓاي
ؿَناتُوَ .بُو ٖؤيُوَ يُ ُْٖطاوّ يُنٌَُ ػؤيـا بىوِْ ػؤٍ بُتريؤكو مَبلومَْطِ
بًَبُمَيٌ و ؿٍَ كَِقاُْ تُُٓني ؿَنات.
َت  ،يُكِووّ ؿَكووًُْوَ
هُؿاّ سىهًَٔ نُهًَو بىوًًَ ،ت و ًُيـاٍ ؿَهُال
نُهًَهِ ْاهُقاَطري ،نُهًَو بىو بُبٌَ ًُكِو دُْ ُْيـَتىاِْ بقٍ و تُْٗا يُنَُ
و ُٖواٍ ًُكِؿا ُٖهتِ بُهُالَُتِ ؿَنلؿ و ػؤًٌ ػؤٍ يُ نىًن و ػىيَٓلًِن و
بُنؤٍََُ َلؤظ يُْاوبلؿٕ ؿَبًِٓ .تُْاُْت ػىؿّ (عىؿَ)ّ نىكٍِ يُ الهًهلؿُْوٍَ
كَِفتاك و هلوًتِ َلؤظ نىًن و ُْػؤًٌ ؿَكووِْ ؿا بُتُواوّ ٖاوًًَىَّ باونِ
بىو.
َتـاكَناِْ ًَْى عًَلاقـا ثُيـا نلؿُٓ .و
" هُؿاّ ٖاوثُمياِْ يُطٍَُ مؤك يًَُٖنَ ؿَهُال
بُبُكؿَواَِ ثًَطُّ ػؤٍ وَى بُكثلهٌ ؿَمطاٍ ٓاهايٌٌ سنب بؤ ٓاماكؿإ و
َوؤم ُْبٔ ،بُناكًَٖٓا.
نىًتِٓ ُٓو نُهاُّْ طىَاِْ ُٓوَّ يًَـَنلؿٕ بؤ ُٓو ؿي
َناِْ بُ اليُْطلاِْ ػؤٍ ثلِ نلؿُْوَُٓ .وها
ًٓـّ ُٖك بُ ػًٌَهُيٍ ثؤهتُ باال
َت بًَٗينَ،
ؿواٍ 11هاٍَ ،هُؿاّ ُٓوَْـَ بًَُٖنبىو نُ (بُنل) ْاضاك بها وام يُؿَهُال
165
يُ ٍ17تُممىمّ ً1979ـا وَى هُكؤنِ ْىيٌَ عًَلام هىيَٓـّ ػىاكؿ"
َتًإ طلتُ ؿَهت ،دُْطًإ بُؿواٍ
يُو ناتُوٍَ ُّٓ نُهُ و ؿاكوؿَهتُنُّ ؿَهُال
َتاِْ ؿَوكوثٌت بىوبًَتُٓ .و
دُْ بُكثا نلؿووَ ،ض يًَُْى عًَلام يإ يُطٍَُ وال
َت يُطٍَُ ًٖض اليًَُْهِ
نُهُ ُْطُتًعُ ًٖض نات ٓاَاؿَّ ُٓوَّ تًَـا ُْبىوَ ؿَهُال
َت و سىنُِ تانلَِوٍ و
تل ؿابَُ بهات و َُبُهتِ يُنُّ و هُكَنِ ؿَهُال
َهِ فيَل ؿَهتُناِْ بىوَ بٌَ تلي يُ
ػؤهُثًَين و بُمؤك بُنؤيًُنلؿٌْ ػُي
َيُتِ و نُهايُتِ ػؤٍ و
يًَجلهًُٓوَ ،بًَطىيَـاُْ ػىكَِوًت و ْاومكِاْـِْ نؤَُال
ًٖ - 165ػُض يًَٗط وورُٓض :نىضزغةوٕ يًَُْىوٕ غًعُض و غٓىوضَ زَغؤةهطزَنوٕ  ,وَضرًَطوْؤِ ؾؤُفًكٌ شؤوذِ
خسض ,سالوونطووَّ اُنوزميًوٍ نىضزّ ,وجدوُّْ شوذِ ٖوؾُِٖ ,ويًَط131-130ٍ ,2013,
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َُو طُيُنُّ وَى نؤيًُ بًًٓىيِٓ .بؤ ُّٓ َُبُهتُ ٓاَاؿَبىوَ تُكِ و وًو
بَُٓاي
َُّ
َُنُّ ،بُ َُٖإ ًًَىٍَ بَُٓاي
ثًَهُوَ بوىوتًًََٓت ..ػًَناِْ هُؿاّ و بَُٓاي
هؤَؤماٍ ًْهاكاطىا فُكَاْلَِوايٌ عًَلاقًإ ؿَنلؿُٖ ،كوَى هُكوَت و هاَاِْ
َتُنُ ًٌَُُٖ ٌٖ ػًَناًَْو بىوبًَت .هُؿاّ ػاوَِْ68نؤًو بىو يُ عًَلاقـا،
وال
َهلؿٕ و نىيَلَوَكٍ و بلهًَتًإ بُهُك
ََُُْـَؿا هىاي
يُناتًَهـا يُو وآلتُ ؿَوي
َتُ نلؿ دًَطاٍ َلؤظِ ماْا و ٖىُْكَُْـ و كِؤًٓبري،
ًًَؤُْٖا َلؤظ ًَٖٓا .وايإ يُّ وال
ؿميىنلاختىام و ٓاًتًؼىامّ تًَـا ُْبًَتُوَ و فَاكَيُنٌ بٌَ ُْٓـامَ نُ ْنيهُّ
َتِ عًَلاقًٌ بُٖؤٍ مَبلو مَْطٌ ُّٓ كِفيَُُوَ بؤ ؿَكَوَّ عًَلام
ًَُ ًًَؤٕ ٖاوال
نؤضًإ نلؿُٖ ..كوَٖا يُهلوًتِ ُّٓ نُهُؿا ؿكؤمِْ و بًَىَفايٌ و بًَربِوايٌ كَِطِ
ٌَ ُٖيُ و ََُُٓ ٓاهايًُ بؤ ثًَهٗاتُّ نُهًَهِ وَى هُؿاّ .منىوٍُْ مؤك
قىوي
هُكْر كانًٍَ و هُكهىكِيَُٓك ُٖٕ يُهُك ًًَىامٍ سىنُهلؿٕ و ْنيهرتئ نُهٌ
يُػًُِ و قًين ُٓو كمطاكٍ ُْؿَبىو ،نىًتين ُٖك ؿوو بلا (سىهًَٔ ناًٌَ و هُؿاّ
ناًٌَ)ّ ًََلؿّ ؿوو ننُنُّ ػؤٍ ؿواٍ ثُمياِْ يًَبىكؿٌْ .وَفاٍ بؤ ٖاوكِيٌَ
َ)ٍ نىكَِ ػُمووكٍ ُْبىو ،نُ وَميلٍ
َُنُّ (عُؿْإ ػًَلويال
ٌَ و نىكَِ ػاي
َٓـاي
ٌَ طلتبىوَ ػؤٍ .هُؿاّ ثًٌَرت
بُكطلٍ عًَلام و نىكٍِ ثًاويَو بىو َُِٓ بَُٓـاي
ٌَ ضىوَ
َ ْاِْ ًْىَكِؤٍ ػىاكؿووَ و ؿواٍ نىًتًٌٌٓ يُطُي
يُطٍَُ عُؿْإ ػًَلويال
طؤكِهتإ و ًىيَِٓ نىًتُٓنُيٌٌ نلؿَ َنطُوت .ثاهُواِْ ًُػوٌ هُؿاّ(نُكيِ
َتُٓنُّ بؤ ثاكيى يُ ضاوثًَهُوتًَٓهـا يُاليُٕ طؤظاكٍ
َ دبىكٍ) ؿواّ ُٖال
َال
عُبـوي
(تلاْى ُٓتالْتًو) بُتُواوّ باي يًًَُىَّ نىًتُٓنُّ ؿَنات ،ؿََيًَت ُّٓ :ػؤٍ
بُ فُكَاِْ هُؿاّ نلؿاكٍ تُقًُٓوَنُّ يًَُْى ُٖيًهؤثتُكَنُّ ُٓدماّ ؿاوَ .هُؿاّ
ًٌَت
َُٓلِؤنُ ثًَت ؿََيًَت بلاَِ و َُٖىو ًتت ؿَؿاتٌَ و هبُيينَ ؿَتهىفيَت و يُطُي
ؿيَتُ طؤكِهتإًًَ.ؤُْٖا َلؤظِ عًَلاقٌ نلؿَ نؤيًُ و ٓاَلامّ ياكٍ و ؿَكبلِيِٓ كِم و
نًُٓ و ثلِنلؿُْوَّ ْىقواًًُْ نُهايُتًًُناِْ ػؤٍٓ .ايا ٖؤٍ ُٓوَ يُ ضٌ ؿابىو
نُي و كِفيًََُهِ ُٓوٖا بتىاًَْت35هاٍَ فُكَاْلَِوايٌ بهات بٌَ تلهٌ كِوػاِْ
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هًوتَُُ هًاهًُنُّ بُو َُٖىو ٓؤثؤميوًؤًُُْوَ166؟ هُؿاّ سؤًَ بُكَُِٖ
َطاٍ عًَلام ػؤٍ بىو ُٖك بؤيُ ؿيهتاتؤكتل بىو يُ ؿيهتاتؤكَناِْ تلٍ
واقعِ نؤَُي
ٌَ ُّٓ نُهُ هُيلَيإ
ْاوضُنُ .ؿياكَ مرًَنَنإ باَ يُ هايهؤيؤدًُت و ُٓقً
َـا ؿَنُٕ .هُؿاّ
َُّ يُطُي
ًَىَتُوَ و ماًْىياُْ بؤ بُكفَوَْـّ ػؤيإ ضؤٕ َاَُي
نؤي
َّ بُ
سؤًَ ُٖكضٌ نلؿ َُٖىو بُ قامادمِ ؿَكَوَ و بامكطاْاِْ ضُى طُكِايُوَ ،بُال
َيُتِ و ٓابىوكٍ عًَلام و ٓىممُ
ميإ بؤ هًاهُت و ٓابىوكٍ و فياِْ نؤَُال
167
عُكَبًُنُّ طُكِايُوَ"
َطلٍ َُٓليهِ يُ ُٓبليًٌٖ 2003اتىوَ ،ؿََيًَت:
بُثًٌَ كِاثؤكتًَهِ ؿَمطاٍ ُٖواي
عُيٌ سُهُٕ َُدًـ ْاهلاو بُ عُيٌ نًًُاوّ يُنًَو بىو يُ ياكيـَؿَكَ ْنيهُناِْ
هُؿاّ يُ ًايُتًُنُيـا ؿََيًَت :هُؿاّ كِم و تلهٌ مؤكٍ يُ نُهُ ميلَى و
كِؤًٓبريَنإ ُٖبىو بُتايبُتِ ُٓواُّْ يُ ًاًُناِْ تُيُفنيؤٕ ؿَكؿَنُوتٔ ،يُنًَو
يُ فُكَاْـَناِْ طاكؿّ نؤَاكٍ ؿََيًَت :هُؿاّ سؤًَ يُ بلِياكيَهًـا مؤكيَو يُ نُهُ
ميلَنُناِْ ْاو ؿَمطاٍ هُكبامّ ؿووكػوتُوَ ،مؤك يُ نُهُ ميلَنُنإ ػؤيإ يُ
َت بُؿووك طلت و بََُُ ؿووك بىوٕ يُ بلِياكٍ هُكَنِ ًَٓلام.
هًاهُتِ وال
" ُٖكًَُِّ ضُْـ داكَّ كِفيَِ بُ يًَـاِْ ًٓولآًٌ بُتايبُت ثاَ ًُكٍِ ًَٓلإ و
َُّ عًَلام و
كَِتهلؿُْوَّ ؿاػىاميُناِْ َُٓليها ،ؿواٍ وَهتاِْ ًُكٍِ ًُٖت هاي
ًَٓلإ ،نىيَتِ ؿاطري نلؿ و نلؿيُ ثاكيَنطايًُنِ هُك بُ عًَلام؟ يُ ضُْـ بؤُْيُنـا
 - 166يُ 1963/7/14عُسسويػُكّ عؤوضف زَغؤُكوث زَرطيَةؤُ زَغؤت ,غؤويوٌ  1966يؤُ ضةووزوويَهؤٌ تؤُّ و َصوويؤسو
سُٖيٍ نُوتُٓ خىوضَوَّ اُو فطةننُّ تًًَسوسىو رًوٕ يُزَغت زَزوث و عُسؤسويطةَمحوٕ عؤوضيف سؤطوٍ ذًَؤٌ
زَرطيَةؤؤُوَ و زَسًَةؤؤُ غؤؤُضنى نيَؤؤوضٍ عًَطوم...يؤؤُ 1968/7/17شعسؤؤٌ سؤؤُعؼ ذًوؤؤُوّ زَغؤؤُكوث زَرطيَةؤؤُوَ
زَ غت ,اُمحُز شُغُٕ سؤُنط زَسًَةؤُ غؤُضنى نيَؤوض و قؤسوّ شىغؤًَٔ يؤُ  1969/11/19زَسًَةؤُ ذًَطؤطٍ تؤو
يُ 1979/6/17زووٍ سالوونطزُْوَّ جؤُيوًََو يؤُ ضةوزيؤي و تُيؤُفعييٌْ عًَطوقًؤسو سؤُ زَغؤت يُنوضنًَؿؤوُْوَّ
اُمحُز شُغُٕ سُنط ,غُزوّ شىغًَٔ َُذًس ذًٌَ زَرطيَةُوَ.
 - 167ز .غؤؤوكض سوغ ؤدَ :تًَطةووًًَْٓهؤؤِ نيَُكويؤؤُتِ و غؤؤويهيييشذِ سؤؤي نُغؤؤويُتِ غؤؤُزوّ شػ ؤًَٔ  -جًَطؤؤُّ
نىضزغةوٕ جيغت2012/12/10 -
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َُواُْنَُاُْ بُكَو ًٓولآًٌ..
ؿَيىتًُ :كٍِ ُّٓ داكَ ػؤٓاَاؿَنلؿِْ هىثا ثاي
بَُُيٍ اليُْطلاِْ ًٓولآًٌ نُوتُٓ َُتلهٌ و ؿَياْناِْ ؿووك ًًُْ وابهات ،تا
َُت يُ نُْـاو ػلِبىوُْوَ و هىثانُيإ تًَهٌهاْـ ََُُٓ..ؿواٍ
هىثاٍ 22ؿَوي
وتاكيَهٌ دؤكز بؤَ ٖات نُ يُهُك كِووؿاوَنُّ(ُٓ ٍ)11يًىٍ وتِٓ :اَادمِ
ؿووَممإ ُٓو كِفيَُاُْيُ بايُؾ بُ تريؤكيوتِ ؿَؿَٕ و ُٖكًَُُِْ بؤ َُٓليها و
ٖاوثُمياُْناٌْ ..ثاَ كِووؿاوّ ُٓيًىٍ نح بىوُْوَ ًَُُٓ ،ؿَماْني ْاػِ كِاهتُقًُٓ
َجٌتِ تريؤك و
يإ ثاَ كِووؿاوّ نؤكيا و ًَٓلإ ٖاتُ هُك عًَلام ،168نُ ثاي
ؿفايُتًُإ ؿَنات ،غامات و نًًُاوّ ؿفٍ ًًًَُتِ ػؤٍ بُناك ؿيَينَ ،ثُكَ بُ ضُنِ
َتُ يُنطلتىوَناِْ ؿَكنلؿُٓ .واُْ
ُْوَوّ و ًَهلِؤبٌ ؿَؿات ،ثٌهًَُٓكاِْ وال
(ًَشىَكٍ ًُكِٕ) ُٖكًَُِ يُ ٓاًتِ دًٗإ ؿَنَُُٕٓ ،ليها ضٌ ثًَىيوتُ ؿَيهات بؤ
169
ثاكاهتِٓ ًًًَُتُنُّ و ؿَهتُوهإ ْابني"

يُ نؤتايًـا ؿََيًَني:

ُٓوَّ ًََقووّ عًَلاقٌ ػىيَٓـبًَتُوَ ؿَماٌَْ (هُؿاّ سىهًَٔ)ّ ؿيهتاتؤك ضؤٕ
ٌَ 1979ؿا (ُٓمحُؿ
ٖاتؤتُ هُك سىنِ؟ يُيُنُّ ناكٍ ؿا ضؤٕ يُ ؿوا ؿوايًُناِْ هاي
سُهُٕ بُنل)ٍ يُهُكؤى نؤَاكٍ عًَلام ؿووكػوتُوَ و دًٌَ ُٓوّ طلتُوَ؟ ثاًإ
ٌ
بُوَ ُْوَهتا تىْـ و تًقيُناِْ ثُكَ ثًَـا ،ناكٍ يُهُك ُٓوَ ؿَنلؿ ضؤٕ بتىاْ َ
 - 168جيٍ سطيَُُض ظنض ضةوغةطييوُْ اوَوشَ سُوَ زَزوث نُ سُجًٌَ زوخىوظيًُنوِْ خييوٕ نُغؤوًَْهًوٕ نطزنتؤُ
سُضجطؽ و وَنى ُٖض قىتىسُْسيًُنِ ريؾت يؤوٕ جونؤُتًَو ؾؤد ضةنشٍ نيتويًؤوٕ سؤيٍ زيؤوضيٌ نؤطزوَ نؤُّ
اًَهػحويُض زَسٔ – ووتو :نُ ضةنشيوٕ ٖوث كيوٕ زَزَئ
يُغؤؤؤُضزََِ غؤؤؤُزوّ شىغؤ ؤًَٔ اؤؤؤُو عًَطوقؤؤؤُّ ٖؤؤؤُتو ظهلًَؤؤؤُنوِْ ذًٗؤؤؤوٕ اؤؤؤَُطيهو و ٖووجُميوْؤؤؤُنوِْ
سُضشَوَْسيوٕ يُرُيوًسو ُٖسىو ,ووجيؾًوٕ يُ َُٖىو جًَؿًًَهوضيُنوٌْ زَنؤطز و سُٖؤُضزوو كيؤُِْ َؤوزٍ و
َُعُٓوّ جؿةًىوًْوٕ يًٌَ زَنطز تو ضةوزٍَ ٖوونوضٍ َوززّ و جطة ُى نطزٕ سُتوي ُث يؤُ ؾؤُضةٍ اًَؤطوم –
اًَطوٕ نُ ظيوتط يُ  3زَويوُتِ زًْو ٖوونوضيوٕ زَنطز.
َ - 169ؿدوٕ شَُُز ؾًَدوِْ :عًَطوم و ؾُضة و اَُطيهو ,ض ,1وجدوُّْ اوووثُٖ ,ويًَط67ٍ ,2008 ,
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َهًَهِ ًَهُضٌ ؿآًَُٖك يُ مَبلومَْ و ًًَىامَناِْ ًهؤًهًَِٓ بُكُّٖ بًَينَ بؤ
ػُي
َتـا نُهايُتًُنِ هايهؤباتٌ ؿكوهت بهات و
ُٓوَّ يُهايهؤيؤفياٍ بُكِيَىَبلؿِْ وال
َىوؿَبىوٕ بُقُيلإُٓ ،ويٍ
تىْـوتًقٍ بهاتُ َُهُيُّ ٖؤطلٍ و ًُيـابىوٕ و ٓاي
ثُْابلؿُْ بُك هً ُتُناِْ( ؿفطؤيٌ  ،ػؤهُثاْـٕ ،تىْـوتًقٍ ػىيَٓاوّ) بىو.
هُؿاّ سىهًَٔ نُهايُتًُنِ (هايهؤبات)ٍ ُٖبىو ُّٓ ،دؤكَ نُهايُتًاُْ ًٌَُُٖ
ػؤًٌ و يُمَت يُٓاماك ثًَطُياْـِْ ُٓواُّْ ؿَوكوبُكيإ ؿَبًٓٔ .قوُكَِوإ و
َّ دٌَ بُدًٌَ ْانُُٕٓ .طُك بؤ َاوَيًُى
ػؤًبَُئًَ و ًٌَُُٖ بَُئًَ مؤك ؿَؿَٕ بُال
َوىنُوت يُطٍَُ ُٓو دؤكَ نُهاُْ بهُيت ،ياػىؿ يُ نُهُ ْنيهُناًْإ ثلهًاكٍ
ُٖي
ًََقوويإ بهُيت ،ؿَبًِٓ فياًْإ ثلَِ يُ تًَهنىوٕ و الؿإ ،ثلَِ يُ تاقًهلؿُْوَّ
هُكُْنُوتىو ،ناكٍ بُؿكَِوًتِ بُكاْبُك بُ ؿَوكوبُكَنُّ ُّٓ .نُهاُْ دطُ
يُػؤيإ نُهٌ تليإ ال طلْ ًًُْ و ًٖىايُتًإ طُيٌن بُػؤًٌ و يُمَتُناِْ
ػؤياُُْْٖ ،ـيَهًإ فياًْإ بُكَو بُْـخياُْنإ ؿَكِوات و يُوٍَ نؤتايٌ بُ فياًْإ
ٌَ هُكنلؿايُتِ بُٖؤٍ ُٓو
ؿيَت ،نُضٌ ُْٖـيَهًإ ُْٖـٍَ داك ؿَطُُْ كِؤي
ػؤثُكهتِ و ُْٓاًُْتُ مؤكٍَ ُٖياُْ بؤ تَُاسُناًْإَُٖ ،ىو بُكبُهت و ثايُ
كَِوًتًًُنإ ؿًَهًَٓٔ يُثًَٓاو طُيٌن بُ ٓاَادمُناًْإ و ويقؿإ و ٓايني و كَِوًت
و عىكف الٍ َُٓاُْ ًٖض بايُػًَهٌ ًًَُُْٓ ،اُْ ًٌَُُٖ يُ ػُّ و ػىيًاٍ سُمَ
ؿَكووًًُْ ُْػؤًُنُيأْ و بٌَ ُٓوَّ ُٖهت بُتاوإ و ثًًُُإ بىوُْوَ بهُٕ وَى
َُيُنـا.
ُٓوَّ َلؤظِ ٓاهايٌ ُٖهتِ ثًَـَنات يُناتِ ُٖك ُٖي
نُهايُتٌ هايهؤباتٌ يُ كِووّ ؿَكووِْ و ًًهاكيًُوَ بليتًًُ يعُوَّ تعاى بُؿَهعت
ْاهععُقاَطريٍ هععؤمؿاكيًُوَ بٓععاَيًَينَ بععُدؤكٍَ ببًَتععُ نُهععًَهِ تععىوكَِ و ؿََععاكطري و
ًَععععُتِ بًًَٗععععىايٌ و بًَبًُععععبىوٕ يععععُ
ْآععععاكاّ و ًَنادععععٌ ،دععععا ٓععععُو نُهععععاُْ بععععُ ُٓقً
ثُيىَْـيًععُناًْإ ػععؤ ؿَؿؤمْععُوَ ،تُْاْععُت بععؤ طُيٌععن بععُ َععُكاّ و ٓاواتععُناًْإ
ًًَتطرياُْ بُكَو ٓعُو ٓاكِاهعتُيإ ؿَبعُٕ وَنعى ٓعُوَّ موو بلِيعاك يعُ هعُك هعلِيُٓوٍَ
َُهععُْـُْوَيإ ُٖيععُ و ْععاتىأْ يععُكِووّ بُكِْاَُكِيَقيً عُوَ
بُكاَبععُك ؿَؿَٕ ،كِؤسععٌ تؤي
يُهُك يُى كيتِ ؿكيَعقَ بعُ ثُيىَْـيًعُناًْإ يُطعٍَُ ُٓواْعُ بعـَٕ نعُ هعىوكِ بعنأْ ٓعُو
نُهاُْ هُك بُُٓوإ ْعني بؤيعُ يعُ َعاوَّ سىنُلِاًْاْعـا َعُيًًإ بعُكَو يىوتبعُكمّ و
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ْعععاو و ًعععؤكَت ؿَضع عًٌٌََُٖ ،عععُ سعععُميإ يعععُْانؤنٌ و ػؤبُؿَكػوعععتُٓ و بعععُكؿَواّ
تلهًإ يُؿواكِؤف ُٖيُ و سُم بُ ٓاًتِ و تعُوافكٌ هًاهعٌ ْانعُٕٖ ،عُكوَٖا سعُميإ
يُ ًهوتِ بُكاَبُكَ تُْاُْت كِوونًُعاُْ باْطًُعُ بعؤ ؿميىنلاهعٌ ؿَنعُٕ بعُآلّ نعاك
بؤ بُؿيًَٗٓاِْ ٓاَادمُناِْ ْانُُٕٓ ،وََ بُمَقٌ يُ سىنُلِاًْاْـا كَِْطِ ؿاوَتُوَ.
َتٌ
" هععُؿاّ سىهعًَٔ ميععاتل يُهععٌ هععاٍَ ؿَهععُال
طلتُ ؿَهت ،يُو َاوَيُ ؿَهتِ نلؿ بعُ نىًعن
و تؤقاْععععععععععععـٕ و نًًُابععععععععععععاكإ و ٓععععععععععععُْ اٍ و
ًُٓعععععهُدمُؿاِْ طعععععُالٌْ عًَعععععلام يُفعععععُيًٌ و
بعععاكماِْ و يعععًُ 1974/4/24عععاكٍ قعععُالؿميٌَ بعععُ
فلِؤنُّ دعُْطٌ بؤكؿوَعإ نعلؿ و 4500طىْعـٍ
ٌَ 1980بلِيععاكٍ ًععُكٍِ ؿف بععُ ًَٓععلإ ؿَكنععلؿٓ ،ععُو دُْطععٍُ(-1980
وَيعلإ نععلؿ..هععاي
 ) 1988بُ ؿووك و ؿكيَقتلئ دُْ يُ هُؿَّ بًوتُّ ؿاؿَْـكٍَ و ًٖض نعاّ يُاليُْعُ
ًععُكِنُكَنإ يععُ بععُكَناِْ دُْطععـا ؿَهععتًإ ُْثاكهععت يععُ بععُناكًَٖٓاِْ هععآَانرتئ
تُنُٓيؤفياّ دُْطِ و هعُكبامّ ٖعُك يعُ َىوًعُنِ
مََني مََني ،ضُنِ نًًُاوّ و بايؤيؤفٍ وٖ....تعـ.
دطعععععععُ يعععععععُوََ دعععععععُْطِ عًَعععععععلامًَٓ -عععععععلإ بععععع عُ
مياْبُػٌععرتئ دععُْ ؿَفًََععلؿكٍَ يععُ كِووّ ميععإ و
قىكباًًْع عُ َلؤظُناْعععُوَ بًَعععت يعععإ مياْعععُ ٓعععابىكٍ و
ؿاكايًُناِْ ..قىكباًًُْناِْ ُٓو دُْطُ بُ ميعاتل يعُ
ًًَؤًَْععو نععُي َُمَْععـَ ؿَنليَت..بععُ بؤضععىوِْ ُْٖععـٍَ يععُ هُكضععاوَنإ ٓععُو دُْطععُ
170
َتِ ًُكِنُكٍ عًَلام و ًَٓلإ"
مياتل يُ ًًَ500اك ؿؤالك نُوتىوَ يُهُك ُٖك ؿوو وال

 - 170ز .زيًَؤؤط اًػؤؤُوعًٌ شؤؤُقٌ ؾؤؤووَيؼ :فونةؤؤُضٍ نؤؤىضز يؤؤُ ذؤؤُْطِ عًَؤؤطوم – اًَطوْؤؤسو ,ريظؤؤوضٍ ؾؤؤطنظُ-
شَوضَ  ٍ 20جويًعّ ,2013يُسالوونطووَنوِْ غُْةُضٍ زيطوغوث و تىيَصيٓؤُوَّ جؤوضتِ زميؤىنطوتِ نىضزغؤةوٕ,
وجدوُّْ ضةنشُٖكوثُٖ ,ويًَط44ٍ ,
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ؿواٍ ًُٖت هاٍَ ًُكِو ثًَـنعـاؿإ ،يعُ 1988 /8/8نؤتعايٌ بعُو ًعُكَِ ٖعات ..مؤكٍ
ُْػُياْعععـ هعععُؿاّ سىهععًَٔ ًعععُوّ16يُهعععُكً 1991/1 ٍ17عععُكٍِ يُنعععَُِ نُْعععـاوٍ
َطريهاْـ و هىثانُّ ؿاػًًٌ ػانِ نىيَت نلؿ و َُٓليها و ٖاوثُمياْإ ًَٖلًًإ
ُٖي
نععلؿَ هععُكٍ و يععُ (نىَيععت)يععإ ؿَكثُكِاْععـ و ًععُوّ19يُهععُكٓ 2003/3/ٍ20ععَُليهاو
ٖاوثُمياُْناٌْ ًُكٍ ؿوََِ نُْعـاويإ ؿَهعت ثعٌَ نعلؿَوَو يعُ ً 2003/4/9عاكٍ
بُغـا نُوتُ ؿَهت ٖاوثعُمياْإ و ٓعُو كفيَُعُ نؤتعايٌ ٖعات .171هعُؿاّ سىهعًَٔ ؿواٍ
ضععععُْـ ؿاًٌْععععن و ؿاؿطععععايٌ نععععلؿٕ كؤفٍ 2006/11/15بلِيععععاكٍ يُهععععًـاكَؿاِْ بععععؤ
ؿَكضععععععععىو ،كِؤفٍ ؿووًععععععععُممُ  2007/12/31بلِياكَنععععععععُيإ دًبععععععععُدٌَ نععععععععلؿ و
يُهع عًَـاكَياْـا.بَُُيٍ نؤتعععايٌ بعععُو سىنُلِاْعععُ و هعععُكاِْ ٓعععُو كِفيَُعععُ يُهعععُكووٍ
َُٖىوياْععُوَ (هععُؿاّ سىهععًَٔ) ٖععاتٓ ،ععُو هععُؿاَُّ ؿَيععىت ( :اذ قععاٍ ُععـاّ ،قععاٍ
ًٌَََٓ ،لام وتىويُتِ).
ايعلام)(ُٓوَّ هُؿاّ بًً
نُواتُ َُكز ًًُْ ثلؤهُّ طؤكِإ تُْٗا يُ ػلاخ بُكَو باَ بًَت..ثلؤهُّ طؤكِإ
ثًَىيوتِ و ؿاواناكٍ طٌت ثًَهٗاتُناُْ ض ػلاخ يإ باَ تُْٗا دًاوامّ يُوَؿايُ
ػلاخ ثًَىيوتُ البربٍَ و باَ يُ ًىيَِٓ ؿابٓـكيَت ،باَ بُكَو باًرت.
ػؤبُميناْني هُكَنًرتئ و طُوكَتلئ ُْػؤًًًُ و ُٖويًََٓهُ َُٖىو ُْػؤًًًُناِْ
تلٍ بُؿوا ؿيَتًُ ،يتإ بُٖؤٍ ػؤبُميناًًُْوَ بُك قاك و غُمَبٌ ػىا نُوت و
تىوًٌ هُكطُكؿاِْ ٖات ناتًَو فُكَاِْ ثًَهلا هىدـَّ كِيَن بؤ ٓاؿَّ ببات ،نُضٌ
ٓاَاؿَ ُْبىو ،ػؤٍ مؤك ثٌَ يُو طُوكَتل بىو :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ الحجرًُ 33 :يتإ يُ وَالََـا وتُِٓ َٔ :وَْـَ (ْنّ و
بنىوى) ُْبىوّ نلِْىوَ بُكّ بؤ بًُُكيَو نُ تؤ ؿكوهتت نلؿووَ يُ قىكِيَهِ وًو
نُ ثًٌَرت قىكِيَهِ كًَِباو و تلًاو بىوَ؟!

172

يُ ٓايُتًَهِ ؿيهُؿا ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

 - 171غُزوّ شىغًَٔ زووٍ خي شُؾوضزوٕ و ُٖكوتٔ ,ؾُوٍ13يُغُض 2003/12/14سُزيٌ ردو..عؤىزٍَ و قىغؤُّ
نىضةٍ يُ  2003/7/22و َػةُفوٍ نىضةٍ قىغُّ سُزَغةِ ًٖعَنوِْ اَُطيهو يُؾوضٍ َىغٌ نىشضوٕ..
 - 172تُفػطٍ اوغوٕ-ذىظاٌ ىوضزَُّٖ -غىضَتِ وحلرط –ٍ 264
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ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ األعراف ١2 :ػىا فُكَىوّ:
باًُ ،ضٌ بُكطلٍ نلؿيت ُّٓ ًٓبًًى نُ هىفؿَ ُْبُيت ناتًَو فُكَامن ثًَـايت؟
ًُيتإ وتِ َٔ :يُو ضانرتّ( ،ضىْهُ) تؤ َٓت يُ ٓاطل ؿكوهت نلؿووَ و ُٓوت يُ
قىكِ ؿكوهتهلؿووَ.

نُواتُ ػؤ بُطُوكَماْني ُٓطُك ُْػؤًًًُنِ ؿَكووًٍْ ُْبًَت ُٓوَ تًَهنىوِْ
َهِ ثٌَ نُّ بًَت ..هلوًتِ
نُهايُتًًُ نُ بُبٌَ ًٖض ثًَىَكيَو كِاميبىوٕ يُػؤ و ػُي
ُٓو نُهاُْ ُٓوَيُ كِاهتِ قبىٍَ ْانُٕ ،كِامّ ْابٔ نُي يُوإ بُكم و ثًاوتلبًَت،
ناتٌَ قوُيُى ُٓوإ بًهُٕ ؿَبٌَ ببًَتُ هُُْؿ و كَِت ُْنليَتُوَُٓ ،وإ وَى هُكناك
َهُنُ ببًَتُ نؤيًُ و بُْـَ.
و ػُي
َوّ ُٓو ػؤبُمينآًُْ ُٓوَيُ ػؤٍ يُ ثًٍَ َُٖىو
َكىال
َوىنُوتِ ُٖي
بًَطىَإ ُٖي
نُهًَو ببًينَ و ػؤٍ يُ َُٖىو نُي ثٌَ باًرتبًَت ََُُٓ ،واؿَنا تُْٗا ؿيهتاتؤك
َتٌ ػؤٍ
َهلاوبٌَ و هٓىوكٍ فيَل ؿَهُال
ٓاها ػؤٍ كَِْطلِيَق بهات و ػاوَٕ كٌَِٓ قبىي
َُقًًََٓت.
بُ هاَِ ػؤٍ بًٌ
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تةًةُى
ديلتاتؤزةكاْ بة غةزِ
دزيَركساوةتةوة

ًَُتِ ؿيهتاتؤكٍ وايُ ُٖك نُ
ُٓقً
َُيإ نُوتؤتُ يًَقٍَ،
َؤي
ماًْإ طً
ًٖض ؿَكضُيُنًإ يُبُكؿَّ َُْاوَ و دَُاوَك يًًَإ ثلَِ و بُكِوويإ ؿَتُقُٓوَ،
ؿَنُوُْ ػؤ وَى ؿَكػوتِٓ ثُكؤًًًإ بؤ باكوؿؤػُنُ ،ؿَثلهٔ :نىا ،يُ نىٍَ
ٌَ ُٖيُ بؤ ُٓوَّ ضاكَهُكٍ بهُئ ...دطُ يُوَّ طىتاكّ مبلٍ تىْـ و تًق و
طُْـَي
ُٖكًَُِ ٓاًََنَناًْإ بُ ُْكَرت و بُ بُكطًَهِ تل ؿَطؤكِٕ نُ بُ ُٖك هًٓاكيؤيُى
َو ؿامبلنًَُٓٓوَ يُناتًَهـا
ٌَ تىْـ و تىوكَِيِ كِم و نًُّٓ ػُي
َـَؿَٕ ًُثؤي
بًَت ُٖوي
َهٌ
ضاكَْىوهًإ تُْٗا الؿإ و كِووػاُْ بُمَبلٍ ًَٖن و باموو و نىتُنٌ ػُي
ضُوهاوَ و مَمحُتهًٍَ.
يُ ًََقووؿا بُؿَطُُٕ منىوُْيُنُإ ؿَهت ْانُوٍَْ ،اُٖم يُؿَهت كِؤيٌتىويٌ
َِ و دُوك و هتَُُوَ بىوبًَتُ
َت يُ موي
ػؤيـا ًٌَ بؤ ُٖم نُض نلؿبًَت و ؿَهُال
َتًَهِ ؿاؿطُك.
ؿَهُال
ثًَػَُبُك( )ؿَفُكَىٍَ:
(وََ وص ٜوع الظامل لٗقْٕٖ ٔ َِٕ ٖعمي اٌُْ ظامل فقد خسج وَ االسالً) ُٖك نُهًَو

يُطٍَُ هتَُهاكيَهـا بلِوا بُ كِيَـا بؤ ُٓوَّ بًَُٖنّ بهات و بًجاكيَنٍَ ،يَُُٖإ نات
بناٌَْ نُ ُٓو نُهُ مؤكؿاكًَٖ ،ض طىَاِْ تًَـا ًًُْ يُ ًٓوالّ ؿَضًَتُ ؿَكٍَ.173

 - 173اُسىيئُعال اُملُوزوزّ :يوغوٍ شيوٕ يُ اًػالَسو ,او :عُيٌ خسض سُضزَنيظّ – خويس وَيٌ عُيٌ66ٍ ,
اُّ فُضَىوزَ يُ مشكاف ووملكوسًح ٖوتىوَ مل تةِ زضوغةُ يُكيُٕ ؾًَذ اُي وًُْوَ ُْنطووَ
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فريعُوٕ بؤ كَِوايًـإ بُنىًتِٓ َىها ثًَػَُبُك(عًًُ ايوالّ) و نجهلؿِْ ُٓو
َو و َىها ثًَػَُبُكٍ
ًؤكًُِّ نُثُياَِ ػىايِ بىوُٖ ..هتا بُ ضُواًُنلؿِْ ػُي
َو ثًٌإ ؿَؿات و ػؤيٌٌ وَنى
وَنى َُتلهًًُى بؤ هُك بريوباوَكِ و ٓاهايٌٌ ػُي
َو ؿَكؿَػوت :174ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ػُخمؤكٍ بري وباوَكِ و ٓاهايٌٌ ػُي
ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ
َّ
غافس -66:ط فريعُوٕ ػؤٍ كِاٍ وابىو ؿَهتِ نىًن بؤ َىها ؿكيَق بهات .بُال
ُْٖـيَو يُواُّْ نُ يُ ؿَوكوثٌتًـا بىوٕ كِايإ وابىو نًََُو ثٌىوّ ؿكيَقتل بهات و
ثُيُ ُْنات يُ نىًتًٓـا .بؤيُ ؿَبًٓني يًَلَؿا ؿََيًَت :يًَُطُكِئَ و وامّ يٌَ بًَٓٔ با
َىها بهىفّ ،دا با باْطِ ػىؿانُّ بهات و بًَت كِمطاكٍ بهات يُ ضٓطِ!...بُكِاهتِ
َتـا ٓاًىوب و ػلاثُناكيٌ
َٔ ؿَتلهِ ٓايًُٓنُتإ يٌَ بطؤكِيَت ،ياػىؿ يُْاو وال
بًَٓتُوَ !!175ص
َو ،قوُيُى ؿَنات نُ يُ بٓنًُٓؿا ًٖض
َِْ ػُي
يًَلَؿا بؤ ػؤٍَ نلؿُْ ضاوٍ نؤَُال
بىوًَْهِ ًًُْ ،ؿَيىت َٔ :تُْٗا ُٓو كِاو بؤضىوُْ بُضاى ؿَمامن و الّ ثُهٓـَ نُ
ثًَُلِاطُياْـٕ َٔ ،كِيَُٓايتإ ْانُّ بؤ ًٖض كِيَباميَو تُْٗا كِيَبامّ ضاى و ؿكوهت
ٌَ بهات،
ٌ و قبىي
َت بُضاى بناْ َ
ُْبٌَ ،نُواتُ ؿَبٌَ دَُاوَك كِاوبؤضىوُْناِْ ؿَهُال
يُ هً ُتُناِْ فريعُوٕ ؿكِْـَ بىوًًًَُ ،تُنُّ ثاكضُ ثاكضُ نلؿ ،تؤوّ ػلاثُّ
ضاْـ و دًاوامّ ػوتُ ًَْىاًْاُْوَ ،ؿَهتُيُنِ ؿَضُوهاْـَوَ و الوامّ ؿَنلؿ،
َُ ًَْليُٓناِْ هُكؿَبلٍِ ،ننإ و ٓافلَتاِْ بُمَيًًٌ ؿًٌََٖتُوَ ..وَُٓطًُٓ
َٓـاي
ُٓو ٓائ و بريوباوَكَِ ناَُيُ نُ َُتلهٌ طؤكِاِْ يٌَ ُٖيُ يُناتًَهـا بؤ ُٓو
َهُ تُْٗا فريعُوْجُكهتِ بىوَ ُْى ٓايني و
هُكؿََُ بريوباوَكٍِ ُٓو ػُي

 - 174وكوتِ ُْضةويص سُ يُنًَو يُ جُيطةَووِْ غُضغُخةِ َويف َطنظ ْووّ زَضنطزووَ ,نُ ٌ سُ يُنًَو يُو
وكوتوُْ زوزَْسضٍَ نُ َب اُيغوّ و ُى سُ وكوتوٕ زَفطنؾًَت و زووتط رىويُ جُضنؾٌ َطنظويُتب ,قوض و
زَغةِ زَغةهطز سُ نَُئُْسوَوِْ ذًٗوٕ زَفطنؾُٓوَ.
 - 175تُفػطٍ اوغوٕ-ذىظاٌ سًػت و ىوض470ٍ -
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بريوباوَكِيَهِ ؿيهُ نُ ُٓوََ بريوباوَكِيَهٌ ثلِوثىوض و بؤًُ و َُٖىو ًتًَو
يُؿيـطاٍ ػؤيُوَ ؿَبًينَ و ُٖك ًتًَو بُثًَنُواُّْ ُٓوَوَ بًَت بَُُتلهٌ
َهُنُ يُناتًَهـا ػىؿٍ ػؤٍ باوَكٍِ
تًَـَطاتَُ ،تلهٌ يُْاوضىوِْ ػؤٍ ُْى ػُي
َهُنُّ ثٌَ يُػٌتُ
َّ بؤ َاُْوَّ ػؤٍ ؿَيهاتُ ثُياّ و ػُي
بُو قواُْ ُْبىوَ و بُال
َهُنُّ بؤ بُكفَوَْـٍ ػؤٍ قؤهتبؤوَ.
ؿَبات نُ ُْماِْ و فيَلؿَهتُّ ػُي
ُٖكوَٖا ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮊ

القصص 38 :ط فريعُوٕ هُكنًُاُْ وتِ ُّٓ :ػُيَهًُٓ َٔ نُهٌ تل ًو ْابُّ
نُ ًايوتُ بًَت بُوَّ ػىاتإ بًَت دطُ يُ ػؤّٖ ُّٓ ،اَإ تؤ يُ طٌَ ػٌتِ
هىوكَوَ نلاوّ بؤ ؿكوهت بهُ و قُالَيُنِ بُكم و ثتُوّ بؤ بًٓا بهُ بُيَهى ثًايـا
هُك بهُوّ تا ػىاٍ َىها ببًِٓ ُٖكضُْـَ َٔ بُكِاهتِ بلِواّ وايُ نُ يُ كِينّ
ؿكؤمُْناْـايُ !!...يُوَّ نُ ؿَعىاٍ ؿَنات نُ ػىايُنِ تل ُٖيُ ُٓو ثًَػَُبُكٍ
ُٓو ػىايُيُص.
ًًَُتِ دَُاوَك يُ طريفاِْ ػؤٍ بًَٓت و
ُّٓ باْطًُُيُ بُي بىو بؤ ُٓوَّ ُٓقً
قُؿَغُّ َُٖىو كَِػُٓ و طاماْـَيًُى يُو دَُاوَكَ ؿاَاوَ بهات و ػؤًٌ
َو كَِػُّٓ يٌَ بطليَت ..الٍ
ؿَطُيًَُْتُ ُٓو قُْاعُتُّ مؤك يُوَ طُوكَتلَ ػُي
ؿيهتاتؤك ثًَىَكٍ َاؿؿَ ُْطؤكَِ و بىوِْ نؤًو و تُالك و ػٌٌَ و ميَلِ ؿَبًَتُ ثًَىَك
تا ُْياكَناِْ بُهىوى و بنىوى ًٌْاٌْ دَُاوَك بـات و قُْاعتًإ ثٌَ بًَينَ بُوَّ
َهًإ يُؿف نؤ ؿَناتُوَ.
ًٖنًإ يُؿَهت ْايُت بؤيُ طُيُنؤَُنًإ يٌَ ؿَنات و ػُي
ُٖكوَٖا ػؤبُهتُٓوَ بَُُٖىو ياها و كِيَوايًُنِ نؤٕ و ؿفايُتًهلؿِْ َُٖىو
تامَطُكايٌ و طؤكِاْهاكيًُى ًٌَُُٖ ،ؿآًَٖإ يُهُكنىتهلؿٕ يُنًَهُ يُو ٖؤناكاُّْ
ًََهِ ضانوامّ يُاليُٕ سهىَُتِ ؿيهتاتؤكَناُْوَ بُناك
ؿف بُ َُٖىو يىدؤي
ؿًََٖٓليَت.

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ دا
ُٓواُّْ ُٖك كِم ُٓهتىوكيإ نلؿ و باوَكِيإ ثًٌَ ُْبىو ،بُ مؤكؿاكٍ و ػؤبُميناِْ،
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يُ ناتًَهـا يُ ْاػِ ؿَكووًْاُْوَ ُٖهتًإ ؿَنلؿ ُٖقًكُتُ و كِاهتُ ،ؿَ تَُاًا بهُ
ٌ
و هُكْر بـَ بناُْ هُكَدماَِ تاواْباك و طىْاٖهاكإ ضؤٕ بىو( ضؤٕ تؤيََُإ ي َ
176
هُْـٕ .

َّ
َُوَ قُْاعُتِ بُ َىعذًنَناِْ َىها(عًًُ ايوالّ) ُٖبىوَ بُال
نُواتُ فريعُوٕ يُؿي
بُٖؤٍ هتُّ و ػؤبُمينآًُْوَ ؿاٌْ ثٌَ ُْؿَْا ،يُوَوَ ؿَطُيُٓ ُٓو ُٓدماَُّ نُ
باوَكٍِ بُ َىعذًنَناِْ َىها(عًًُ ايوالّ) ُٖبىوَ و باوَكٍِ بُ ثلِوثىوضٌ
َّ طؤكِاِْ ُٓو بريوباوَكَِّ بُ بُكفَوَْـٍ ػؤٍ
بريوباوَكَِنُّ ػؤٍ ُْبىوَ بُال
ُْماًْىَ و بؤ ػؤؿميُٓوَ يُو بابُتُ باهٌ بُكثابىوِْ ٓافاوَ يُهُك مَوّ ؿَنات
يُناتًَهـا ػؤٍ هُكضاوَّ ٓافاوَ بىوَ يُهُك مَويـا.
ًُٓجليايًنّ و ؿاطرينُكإ ُٓطُك فٌاكيإ يُهُك ُْبىوبًَتُٖ ،كطًن بُػؤًٌ و
َتاًْإ ُْطُكِاْـؤتُوَُٓ ..طُك ؿيايؤط ٖىُْكٍ
ٓاًتًاُْ ػانٌ ؿاطرينلاوٍ وال
طُيٌن بُكِاهتًُنإ بًَت بُثًَنُواُّْ ياهاناِْ ؿاكهتإ نُ ؿيايؤط dialogue
َ ؿَهتُ نُ
يُوٍَ ؿا تُْٗا يًَهُلِاْـٕ و ثُالَاكؿاُْ ،يًَهُلِاْـٕ و تىْـ و تًقٍ باال
تًايـا بًَُٖنَنإ ثُالَاكٍ بٌَ ًَٖنَنإ ؿَؿَٕ و نٌَ بًَُٖن بًَت ُٓوَ بلاوَيُ...
ُٖكطًن ؿيايؤط يًَُْىإ ؿكِْـَ و ًَْنري ُْبؤتُ َايُّ كِمطاكبىوٕ َُطُك بُو دؤكَّ
ؿكِْـَنُ ؿياكٍ ؿَنات ؿيايؤط يُهُك ضٌ بهات؟ ُٓوَ ًٌْاْـاِْ كًَِبًين ًًُْو
َبُتُ
ٌََ :قُت طىَإ َُبُ ؿيايؤط يُطٍَُ ٓاطل و ٓاهٔ بهليَتُٖ ..ي
واقعًَهُ ثًَُإ ؿَي
ؿيايؤطِ ماْوتِ ٓاَاؿَباًٌ و ًُْت ثانٌ يُ بؤ ضاكَهُكّ نًٌَُنإ ،ضىْهُ
َُكز ًُْ ُٖكؿووال يُهُك ُٖم بٔ وَنى ًُٓاَِ ًافعٌ ؿَفُكَىٍَ( :بؤٍ ُٖيُ ُٓو
َُيُ كِاهت
َُبٌَ ،كَِْطُ كِاٍ بُكاَبُكيٌِ نُ َٔ ثًَِ ُٖي
كِايُّ َٔ بُكِاهتِ ؿَمامن ُٖي
ؿَكضٌَ).
َّ ُٓوَ ؿيايؤطُو
ُْٖـٍَ داك وا ؿيَتُ ثًٍَ كَِْطُ ًٖض اليُنًإ يُهُك ُٖم ُْبٔ بُال
َّ ُٓوَّ مَاِْ ؿيايؤط
هُكَؿاوَنإ ؿَؿؤميَتُوَ تا يُيُى ْنيو ببُٓوَ ،بُال
ُْماًَْتْ ،اماٌَْ ؿيايؤط بهاتُٓ ،واُّْ يُ مَاِْ ؿيايؤط ْامأْ ،ؿيايؤط بُُٖدمُتٌ
 - 176تُفػطٍ اوغوٕ-ذىظاٌ ْيظزَُّٖ -غىضَتِ ويٌُٓ –ٍ378
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بُػؤبُؿَهتُوَؿإ يإ ناتهىًن بؤ ػؤ بًَُٖننلؿٕ ؿَمأًُْٓ ،اَِ عُيٌ وتُيُنِ
دىاِْ ُٖيُ ؿََيًَت( :ؿيايؤطِ يُطٍَُ ُٖك ماْايُى نلؿبًَت هُكنُوتىو بىوَُ ،يُطٍَُ
ُْماًٍْ ُٖك تًَهُوتىوَُ).
َت ،دطُ يُ طُوداْـٕ و
َتِ ؿيهتاتؤكٍ و نلِنُوتٔ يُهُك نىكهٌ ؿَهُال
ؿَهُال
ثًَطُياْـِْ نؤََُيًَو نؤيًُ و بُهىوى هُيلنلؿِْ كَِعًُ و ُْٓـاَاًٌْٖ ،ض
َـَوَ بناُْ ٓايٓـَّ ض
بُكووبىوًََهِ ُْبىوَ ،فُكَىو َُٖىو الثُكَِناِْ ًََقوو ُٖي
ؿيهتاتؤكيَو دىإ ْىوهلاوَتُوَ؟
ًََت :بؤ ُٓوَّ ببًتُ هُكؤى ،ؿَبٌَ وَى ػنَُتهاك هًاهُت
ضاكيى ؿاطىٍ ؿَي
بهُيت.
ٌَ هًاهًًُنإ كَِطِ ؿانىتاوَ ،177واؿَنات كِامٍ ُْبٔ
ُٓو هُكؤنُّ يُفيَل ُٓقً
َتُنإ يُيُى
َٔ ُْوَنى بنُٓ كِيَنّ كَِعًُتُوَ نُ ؿَهُال
نىكهًًُنُيإ دٌَ بًًَ
َهُوَ هُكضاوَ ؿَطلٍَ و ضَُهِ
َت يُ ػُي
دًاؿَناتُوَ يُ ناتًَهـا ؿَهُال
َو ُٓوَْـَ هُػت
َت و ػُي
َ ؿَنات و بؤًايُناِْ ًَْىإ ؿَهُال
َتًبىوٌْ بُ باال
ٖاوال
َُّ بـكيَت.
و ؿفواك ًًُْ بُ تاوإ يُقُي
َـَؿَٕ بُكِْاَُكِيَقيٌ ؿيـطاٍ ػؤيإ بُدؤكٍَ كَِهِ
َجُكهتُنإ ُٖوي
هًاهًًُ ُٖي
ٌَ فُيوُفُ و سًهُُت ببًٓٔ نُ بًَذطُ يُػؤيإ و سنبُنُيإًٖ ،ض
بهُٕ نُ كِؤي
َت ْايُت.
َهِ ؿَهُال
نُي و اليًَُْو بُنُي
َطىتين مؤكيُّٓ
َُيًَـإ و بًُإ و باٍَ ُٖي
ثًَطُياْـِْ ماًْاكٍ ْاتُْـكوهت و ضُثً
َطا بُناك و نلؿَوَ ًًُْاوَناِْ نُهٌ هُكنلؿَ واٍ يًَـَنات
تانُناِْ نؤَُي
يُػؤٍ بطؤكيَت و ػؤٍ يٌَ ببًَتُ ػىاوَْـ وَى فريعُوٕ ؿَيىت( :اْا كبهِ االعًٌ)

 - 177اُووٍُْ ًَُٖؿُ ٖيتؤوف سؤُ ؾؤوٕ و ؾؤُونُتِ يًَؤسَزَٕ و ؤُجًوُضةيَعوٕ و رىيو ؤوضوِْ زَنؤُٕ نؤُ ٖؤًض
ذًَططَوَيُنِ ًًُْ سي ًٖض ؾةًَو و زَسٌَ س ًَةؤُ غؤىَ ىٍ و ضةََؤعّ ْؤَُطيٌ و َُضذُعًؤُث ,توووْ ؤوضٕ,
سطَو سؤُ توووْؤُنوًْوٕ زَزَٕ سؤ ٌَ اؤُوَّ ضةنشيَؤو يؤُ ضةنشوٕ سًوؤًَْٔ :ؤُخًَط تؤي ْؤوس ٌَ ٖؤَُىو ؾؤةيب يؤوٕ اؤُو
قػُيُث وو ًًُْ.
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ٌََ و ؿَهت يُهُك هًٓ َُٓلَنُّ
.يُو هؤْطُوَ ؿَبٌَ َُٖىوإ بُ ًٓوتاعًـ و بُي
بُمياؿَوَ دًَبُدٌَ بهُٕ.
ُٓوَّ يُْاو الْهِ ػًاُْت ثُكوَكؿَ نلابًَت تا ؿَطاتُ ْاو ؿوا الْهِ َُكط،
ػًاُْتهلؿٕ ؿَبًَتُ ثًٌٍُ ًٌَُُٖيٌ نُ تُواوّ هُكوَت و هاَاِْ ًًًَُت بؤ
178
ٌَ كِاطُياْـٕ
بُكمًٌْاْـِْ نُهايُتِ ؿاكَِاوّ ػؤٍ ػُكز بهات و ؿَيُٖا نُْاي
بؤ دىإ ثًٌاْـاِْ ناكَ بًَنكاوَنإ و بُثريؤم مآًِْ ػؤٍ بهاتُوَ نُ نىًت و بِل
و فُكَاِْ ػىيَٓلًِتِٓ بؤ بُكَِوا بهُٕ و بًهُُْ ُٓفوآُُْ ،واُْ بُدؤكٍَ ْكىوَِ
تاوإ و هُكطُكؿاٌْ ؿَنُٕ نُ نُهُ ْنيهُناًٌٌْ ُْويَلٕ كَِػُّٓ يٌَ بطلٕ و
يُثاَ ًَُ باهٌ بهُٕ.
َُيإ بؤ يٌَ بـكيَت
هُكنلؿَ بنىونُنإ طُوكَيٌ ػؤيإ يُوَ ؿَبًٓٔ مؤكتلئ ضُثً
و مؤكتلئ نُي يُؿَوكيإ نؤبًَتُوَُٓ..واُْ ؿكَْ و موو َؤَِ تًَُُْإ
ؿَنىفيَتُوَ ،ضىْهُ ؿَكضىوٕ يُ قاوغ و ضىاكضًَىَناِْ هلوًتِ فيإ و
َلؤظايُتِ ،ػىيًاٍ ػؤبُطُوكَماْني(ػىؿ َُمًَْيت)يإ ؿَنُويَتُ نُيهُيُ تا ػؤيإ
بُػىاوَْـ بنأْ با بُٓاًهلايٍ ًٓعالِْ ُْنُٕ ،بُتايبُت ُٓو ؿََاُّْ نُكُِْظاٍَ و
فوتًعاٍَ و نؤبىوُْوَّ طُوكَيإ بؤ هام ؿَؿكٍَ و موكِْافَٕ و ًايُكَنإ بًًُعل و
ٌَ
ْىوهني و طىماكًتِ ٖىُْكَوَ َُؿايًاٍ ًَٖٓـَّ ؿيهُ طُوكَنلؿٕ بًُإ و باي
َـَواهٔ.
َـَؿَٕ و ُٖي
ُٖي
ٌ) هُكَكِاٍ كِاهت و ؿكوهت و كَِواِْ
ثًَػَُبُكإ(هُالَِ ػىايإ يُهُكب َ
ثُياَُناًْإًٓٓ ،ذا نُهاًَْو تا ؿوا ُْٖاهُ يًًَإ ضىوُْتُ هُْطُكٍ ؿفايُتُِْ ،ى
ٌ
َهى بؤ ْاًرييٓهلؿِْ كِووّ دىاٌْ ُٓو ثُياَُ ب َ
تُْٗا بُكَْطاكبىوُْوَ و تُواو ،بُي
َت و ػاٍَ و بًَطُكؿَ ،بؤ ُٓوَّ كِاهتًُنإ يُبُئ ببُٕ ،ضُواًُناكاُْ ؿَيُٖا
ػً
َبُهتىوٕ وَى (ًًَت  -داؿووطُكً -اعري-
ْاو و ْاتؤكَّ ْابُدًًَإ ؿَكُٖم ُٖي

 - 178ضةورُيوْسٕ غًَطٍَ توُْطِ زَغت شعسُنوُْ ,يٕ اوضةوغةُيوٕ سهُٕ ,فؿُنِ قػُنوًْوٕ سُو اوضةوغةُيُ
زَضةنُٕٖ ,ضرًع ضةورُيوْسًَْو يُ زًْو ْوزنظيًُوَ زش سُ غيوتًص و غًوغُتِ شعسُنُّ نوض سهوث..
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ياػٌ بىو يُ ػىؿاوَْـَنإ و ٖ...تـ) .ثُْـيَهِ التًين ُٖيُ ؿََيًَت" :بؤ ُٓوَّ
ٓاًتِ هُكبهُويَت ،ؿَبٌَ ػؤت بؤ ًُكِ ٓاَاؿَ بهُيت"...كَِْطـاُْوَّ ُٓو ثُْـَ

يُوَوَ هُكضاوَ ؿَطلٍَ نُ ُٓوَّ يُيُنًَو بُطىَاْيبَ طىَإ وايًًَـانات يُ بلِ و
بًاْىوّ ْاتُْـكوهت بطُكِيَت..دا نُهًَو..طلوثًَو ...سنبًَو ًٓتكاِْ بُ
َـَؿات كِيَطُ يُو ثلِؤفَ
ثًٌَعُضىوٕ و طؤكِاْهاكيًُناِْ هُكؿَّ ُْبًَت ًٌَُُٖ ُٖوي
َُعلي ٌ و برينلؿُْوَ كِي ؤكَطُكاياُْ بطليَت نُيُاليُٕ ٖنكٍ طؤكِاخنىامإ و بريٍ
تامَ و َؤؿيَلٕ بُ سَُاهُوَ ؿيَُٓ ثًٍَ تا يُ بُهتًَُٓناِْ بريٍ هًاهٌ و ثُكوَكؿَ
و ناكطًَلٍِ ؿا ثًاؿَّ بهُٕ.
يُوَوَ ؿَطُيُٓ ُٓو ٓاناَُّ تام و يؤقٌ يًَـَكضٌَ ،هُكتؤثٌ ثاؿًا و
ؿَهرتِؤيٌتىإ ثُياًَإ ُٓوَبىوَ ْابٌَ نُي هُكثًَنٌ فُكَاًْإ بهات،
َُّ بَُُيٍ
َطُكِاوَ و فُومَوٍ 179و ياػٌ بىو ؿَؿكيَُٓ قُي
بُثًَنُواُْوَ بُُٖي
تىوًٌ هناؿإ و ْاْربِئ و كِاوَؿووْإ و بُْـنلؿٕ ؿئَ.
" (ضاكيوٌ يُنُّ) هتًََُهِ مؤكٍ يُ ًٓٓطًًنَناِْ ُْتُوَّ ػؤٍ نلؿَُٖ ،ىو
َّ (نلِؤَىيٌَ) بُْاوّ ُْتُوَّ
َافُناِْ ُٓواِْ ػوتبىوَ فيَل ثًًَُوَ  .بُال
ًٓٓطًًنَوَ يًٌَ كِاهت بىوَوَ يًُهلَنُّ ًهاْـ ،ثاًاًٍْ ضاكيى ػؤٍ نىًت.
 - 179غويوٌ 1919يَُُٖ ُض زَضسطةيِٓ ْوضةَظويٌ زش سُ جُميوِْ ظدغويٍَُ نُ يوسوٕ يُنًَو سىو يُو وكوتوُّْ يُو
جُميوُْ غىوزَُْس سىو ,يُْيشَْسو غٌَ ُٖظوض خىيَٓسنوضٍ ًِٓ خيجًؿؤوْسوًْوٕ اُةوَؤسو و خىيَٓؤسنوضوِْ
جؤؤُنب سطةيوضيوْؤؤسو ضةيَؤطةَوَّ خيجًؿؤؤوْسوُْنُيوٕ سُاوضةوغؤؤةُّ وَظوضَتؤؤِ زَضَوٍَ شهىَؤؤُتِ ؤؤب س ؤؤُٕ و
نوتًَؤؤو يؤؤُ َُيؤؤسوِْ تًوْؤؤَُوٕ نُوتٓؤؤُ ةضٍَٖ ,ؤؤُض ظوو جؤؤييًؼ اؤؤُو ضةيَطُيؤؤُّ رؤؤطث ,سَُؤؤُيـ ضةيَؤؤطَوّ
خيجًؿوْسوُْنُيوٕ سُضَو َويوٌ وَظيطٍ زَضَوَ رؤيضةٍ ,نوتًَؤو رُيؿؤةُٓ سؤُضزَّ خوْىوَنؤُّ اؤُو وَظيؤطَ,
زيةًوٕ جييًؼ ىوضزَوضَّ خوْىوَنُيوٕ اوسًىقُزووَ و خوْىوَنُ سُضسُغت نطووَ سُنيَؤُيوًَو تُخةؤُ تؤو
ةضٍَ يُ ٖوتُٓ ْووَوَّ خيجًؿوْسَضوٕ سططيَت ,يُى يُ خىيَٓسنوضَنوٕ سؤُْووّ نىوٕ ٖىؾؤًٓط يؤًَُْى ضيَؤعّ
رطزسىوُْوَنُ زووٍ ؾهوْسِْ يُى يُ جُةُضَنوٕ خيٍ رُيوْسَ ْوو خوْىوَنُ  ,اُووِْ زيهُيؿٌ سؤُزووزو
ٖؤؤوث و اورطيؤؤوٕ يُخوْىوَنؤؤُ سؤؤُضزو ,يؤؤُوَ ضةووزووَزو نؤؤىوٕ سؤؤُ فؤؤُوظَوّ و تًَهؤؤسَض ْوغؤؤطو ,رىويؤؤُ اَُؤؤُ
غُضَتوٍ فُوظَويُتُ يُ ذًٗوْسو.
- ١66 -

___________________________________________________ شاخةوان عةىل مامؤكى

ُْتُوَّ ًٓٓطًًنيٍ يُ ثاؿاًيت ُٓوَؿا ُٓوّ نلؿ بُ (هُكؤى نؤَاك)ٍ ػؤٍ تا
فُكَاْـاكيٌ بُهُكؿا بهاتُٖ .كوَٖا ُٓو دؤكَ ًؤكًُِيٍ بُ ناكيَهِ ؿميىنلاتًاُْ
ؿاؿَْلٍَ ،ضىْهُ ُْتُوَ ،فُكَاْـاكٍ ػلاثٌ يُهُك ػؤٍ البلؿ و ،فُكَاْـاكٍ ضانِ
180
يُدٌَ ؿاْا فُكَاْـاكيٌ بُهُكؿا بهات"
فُكَاْلَِوانإ يُ يىوتبُكمّ و غلوك و ػؤثُكهتِ ػؤياْـا ُٖكطًن ُْياْىيوتىوَ يُ
بريٍ ٓاماؿّ تًَبطُٕ و بنأْ كَُِْٖـَناِْ ٓاماؿّ ضٌ يُ؟ ًٌَُُٖ ؿووثٌو ٓاها
برييإ نلؿؤتُوَ181؟ (فإ فاى كِؤهؤ) ؿََيًَت :وامًَٖٓإ يُ ٓاماؿّ وامًَٖٓاُْ يُ فيإ.
ًََتُٖ :ك ياهايُى كِؤسِ ٓاماؿّ تًَـا ُْبًَت ؿَبٌَ بطؤكِؿكٍَ.
ُٖكوَٖا ؿَي

 - 180ؾونط فُتوح :اوُْٖطِ ضةنؾٓ دوٕ29ٍ ,
 - 181غطوؾةِ زوو جؿو وويُ نوتًَو تىوضةَ زَسًَت ُٖض ٌ سًَةُ جًَؿٌ ,نًهِ سي غُضَوَ سُضظ زَنوتُوَ نُ
عوَنُّ وَى زَضظيُى وويُ و نًػُيُى شَٖطٍ تًَسويُ ,جًَىَّ زَزوث .زووجؿو شيوِْ نيَُكويُتِ
ْوظوٌَْ ًًُ ,سييُ ُٖض يُنُيوٕ سُ تًُْو و سُؾًَىَيُنِ غُضسُخي زَشيَت و ظنض ضةقًوٕ يُيُى زَسًَةُوَ,
سُنًويذٌَ اُرُض زوو زووجؿو تىوؾٌ يُى سنب ,ووظ يُيُى ْوًَٖٓٔ تو يُنًَهًوٕ اُويي زَنىشيَت و نطزوضٍ
سُيُنطُيؿ

يًَُْى زووجؿهُنوٕ يُغُضَتوٍ َوْطِ َ 6وَ زَسًَت ,تًويسو ًَْط و ًًََُنوٕ يُؾىيَِٓ خييوٕ

زيَُٓ زَضَوَ سَُُسُغةِ ذىوت ىوٕ..زووجؿهُ ًًََُنوٕ ًًَٖهُنوًْوٕ يُغُض جؿةِ خييوٕ زوزًََْٔ تو
زَتطونًَٔ نُ تووَنى زوو ُٖفةُ يُشيَط غُضجُؾةِ زويهًوْسو زًَََُٓٓوَ ,آًرو زويهًوٕ يُْوو زَسُٕ.
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َهى
ٌَ بؤ بـَٕ بُي
" ُٓواٍُْ ثًًَإ وابىو ٓاماؿّ هىوؿ و بُٖلَ و ضًَق ًًُْ تا ُٖوي
ًتًَهِ بآ بُٖايُ و ًٖض ػًَل و بًَليَهِ واٍ ًًُْ نُ يُبًاباًَْهِ وًو و بليٓطـا
َآٓ ،اماؿّ كِاؿَكبلِئ بليتًًُ يُ ؿَكبلِيِٓ بريوبؤضىوُْنإ يُكِيَطاٍ قوُ
َـَقىي
ُٖي
ياػىؿ ْىوهني يإ ناكٍ ٖىُْكٍ ،بُبٌَ بُكبُهتِ ضاوؿيَل ياػىؿ نؤتِ سهىَُت،
بُو َُكدُّ ْاوَكِؤنِ بريوبؤضىوُْ ؿَكبلِاوَنُ و ضؤًًُْتِ ُٓدماَـاِْ،
182
َُتًُنإ ُْبًَت"
ثًَنُواُّْ ياها ًَْىؿَوي
َهى
" ٓاماؿّ هٓىوكؿاكَ و َُكز ًًُْ تًُْا ياها ضىاكضًَىَكِيَقٍ بؤ بهات ،بُي
ثًَىيوتُ يُ ويقؿاِْ َُٖىو ُٓو نُهاُْ هُكضاوَ بطليَت نُ ضانُ و ػلاثُ
183
َطا ُٖوٍَ ؿَؿَٕ"
يًَهـَؿَُْوَ و يُثًَٓاو ػؤًطىمَكاِْ و ٓاهؤطًٌُ نؤَُي
يُ ًٓوالَـا ضُْـئ ٓايُت ُٖيُ ٓاَافَ بُ ٓاماؿيُناِْ َلؤظ ؿَؿات ،بؤ منىوُْ
ػىاٍ ثُكوَكؿطاك يُ هىكَتِ (البقسٓ )ٚايُتِ( )256ؿَفُكَىَّ :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ

واتُ:بًُٖض دؤكيَو مؤكنلؿٕ ًًُْ يُ وَكطلتِٓ بريوباوَكٍِ ٓايًِٓ ًٓوالَـا
(ؿيٓـاكيٌ بُ مؤك ْابٌَ بهليَت و ؿئ بُ مؤك ْاؿكيَت بُهُك نُهـا) ..نُواتُ مؤك
نلؿٕ يُ ٓائ ًًُْ .ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ ثًًَإ بًٌََ :سُم ُٖك ُٓوَيُ نُ يُاليُٕ
ثُكوَكؿطاكتاُْوَ بؤتإ كَِواُْ نلاوَ ،دا ُٓوَّ ؿَيُوٍَ با باوَكِ بًًََٗٓت و ُٓوَّ
ؿَيُويَت با نافل و بٌَ باوَكِ بًَت ،بًَطىَإ ًَُُٓ ؿؤمَػًَهُإ ٓاَاؿَ نلؿووَ بؤ
هتَُهاكإ نُ يُ َُٖىو اليُنُوَ ؿَوكَيإ ؿَؿات و ؿيىاكٍ بًًََوُّ ٓابًَىقُّ ؿاوٕ،
ػؤ ُٓطُك ٖاواك بهُٕ يُ ٓاماك و تًٓىيُتًـآُ ،وَ ٓاو ؿَؿكئَ بُ ٓاويَهِ طُكَِ ثًى
و بؤٕ ْاػؤَ نُ وَى ػًَتُّ ناْنايٌ تىاوَ وايُُٓ ،وَْـََ طُكَُ ؿَّ و ضاويإ
 - 182ؾوخُووٕ عُيٌ شَُُز َوَينِ :غُضَتونوِْ اوظوزّ-ض -1وجدوُّْ جوزوؾت36ٍ,2010-
 - 183اوني عُسسو ويالو :اوظوزّ ضةو زَضسطةئ وَى جًَىيػةًًُنِ نيَُكويُتِ – ريظوضٍ تؤوو  -شَؤوضَ  45اؤوزوضٍ
24-23ٍ - 2013
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ُٖيَـَنىكِوميًََٓت و ؿَيربفيًََٓتٓ ،اٍ نُ ضُْـ ػىاكؿُْوَيُنِ تاٍَ و ْاػؤًُ ،ضُْـ
دًَطُ و كِيَطُيُنِ ثلِ يُ ٓاماكَ.184

َِْ بريٍ ٓاماؿّ ،بؤ ُٓو ٓاماؿيًُ ؿََئًَُٓ ( :طُك ًَٓىَ بُٓاماؿّ
ضاوضٓؤى و قني يُؿال
يُؿايو بىوبُٔٓ ،وَ ْابآ بُ ٓاماؿّ بقئًَ) ُٓوََ َاْاٍ ُٓوَيُ ٓآًايُتًًُنِ
ًَإ يُطٍَُ ُٓقٌَ ُْبىوَ تاوَنى ثٌت بُ ياها و
تىْـ و تؤٍَ و تؤنُُّ قىوي
كِيَوايًُنِ فيلبًَق (َُْتًل)ٍ ُٓوتؤ ببُهن نُ يُكِووّ ثُيربؿٕ و باوَكِبىوُْوَ
وابريُْنُُْوَ ضىْهُ ثًًَإ وايُػاوَِْ تىاْا و ويوت و ػىاهت و ؿَهُآلتًَهِ
ََُلَِوٍ ُٓواُْوَ ؿَكبنًَت و َُٖىو
مَبُالسٔ ؿَبٌَ بلِياكَنإ يُفيَل كِنًَف و قُي
َهًٍَ و ؿانًٌٌَ ثٌَ بهليَت و نُهًَو يُ
ًتًَو الهتًو ٓاها بُٓاكَمووّ ُٓوإ ُٖي
َطُكِيَتُوَ ضاكَْىوهٌ كِيوىا بىوٕ و نؤتايٌ
ثلَْوًح و ؿيوجًًُٓ تُههُنُيإ ُٖي
ًَإ بًُتُنإ ًهاوَ بُآلّ
ًَٖٓاًُْتِ بُفيإُٓ ،وََ ُٓوَ ؿَهُملًَينَ نُ ُٓقً
َهُنُيإ نلؿووَتُ َاًُ تا ؿَهتًإ بؤ ًَْى
ػؤيإ يُػُتِ طًًٌَ ؿاوَ و ػُي
تُْـووكٍ ٓاطل ُْهىوتٌَ نُ يُضىاكضًَىَّ ؿاب و ُْكيتًَهـا طىمَك ؿَنُٕ ؿَبآ
َُٖىوإ ًتُنإ بُهُقاَطري ببًٓٔ و هُكبُػؤ ُْبٔ ضؤٕ بري ؿَنُُْوَ و ْابآ ًٖض
ًَُٓوَ و هُْطُك يًَطلتٔ.
ًتًَو يُاليإ ببًَتُ َايُّ طىَإ و يًَهؤي
يُ طلْطرتئ بَُٓاناٌْ ؿيهتاتؤكٍ:

 يةكةَ :زِاطةياُدْ

َوَّ ُٓتؤَِ وايُ ،ؿَنلٍَ ويَلاْهُكبٌَ و ؿَنلٍَ يُبىاكٍ
ًَـيا –كِاطُياْـٕ -وَى نال
ماْوت و تُنُٓيؤدًا و ػنَُتطىماكيـا ثُكٍَ ثٌَ بـكيَت..بُواتاؿَتىاٌَْ طُيًَو
بُالِكٍَ ببات و تىوًٌ ناكَهاتِ بهات ،وَ بُ ثًَنُواُْوَ طُيًَو بُكَو يىتهُّ
ثًٌَهُوتٔ ببات.
َـاِْ ؿيهتاتؤكيًُت و ؿَوتلٍَ :كِاطُياْـٕ طىكطِ
يُى يُو بَُٓاياُْيُ بؤ هُكُٖي
َت بُدؤكٍَ كِايًَٗٓاوَ ضؤِْ بىٍَ و ضؤٕ سُم بهات بُ طق ُّٓ و
َتُ ،ؿَهُال
ؿَهُال
ُٓوّ ؿاؿيَينَ.
 - 184تُفػطٍ اوغوٕ-ذىظاٌ جوْعَُّٖ297ٍ -
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يُ كِاطُياْـٕ ؿَبٌَ ِكٍَ و ًىئَ و ُٓتُنًَت و ثلَْوًجٌ تايبُت بُثًاؿَنلؿِْ
َو بؤ
ثًٌُنُ ثًاؿَ بهليَت ،ثُْا بلؿُْ بُك ُْٖـٍَ ًت بؤ ػؤٍَ يُضاونلؿِْ ػُي
ثلِفلؤًٌ و ثلِ بًُٓك و طىيَطل ُٖكطًن ُٓوَ ُٖواٍَ ًًُْ باي يُ ًًَليَو بهُيت نُ
ٓاههًَهِ بُهتُمَاِْ كِاو نلؿووَ و يُهُك طؤًتُنُّ ؿَيُوَِكٍَ يُناتًَهـا
ؿَطىدمٌَ باي يًًَُليَو بهُيت نُ كِووَنؼؤكَ و نُضٌ ٓاههًَهِ كِاونلؿووَ و
طؤًتُنُّ ؿَػىات.
َهى كِاطُياْـِْ ٓعاماؿ ُٓوَيعُ بعىيَل و
ًَـيا تُْٗا طُياْـِْ ُٖواٍَ و ماًْاكيٌ ًًُْ ،بُي
َىيَوتِ
َىيَوت وَكطلتٔ و ؿكوهتهلؿٕ و ٖاْـإ و هامؿاِْ ُٖي
ٓاماو ٓاماؿ بًَت يُ ُٖي
َو) ،بُثًَنععُواُْوَ تُكَفععـاكَ بععُ اليععًَُْو ،نُواتععُ بُكْاَععُ و
ًععُقاّ (كِاٍ طٌععتِ ػععُي
هععرتاتًق و برينلؿْععُوَ و ٓاَادمًَععو ثععُيلَِو ؿَنععات ،دععا برينلؿُْوَيًععُنِ ٓايععـؤيؤفٍ
سنبععٌ بًَععت (وَى ًٓٓتًُعععا) يععإ فُيوعععُفُ و برينلؿْععُوَ و ؿًْعععابًِٓ ػععؤٍ نلؿبًَتعععُ
ثلَْوًجٌ ناكنلؿُْنُُّٖ ،كضعُْـَ دًٗعاِْ ثُيىَْـيًعُنإ يُكِيَطعُّ ًٓٓتُكًَْتعُوَ
بُتععععُواوّ دًَطععععُّ بععععُ ؿَمطععععا مٍ و مَبُالسععععُناِْ تُيععععُفنيؤٕ و كِاؿيععععؤ و كِؤفْاَععععُ
َتِ ضععىاكَّ ب ًَععت ٓععُوَ
دًٗاًًْعُنإ يععُم نععلؿووَ ،بععُدؤكٍَ ُٓطععُك كِاطُياْععـٕ ؿَهععُال
َتِ ثًَٓذُّ و ُٖك ًٓٓتُكًَْتًٍ بعىوَ
ًؤكًٌِ تُنُٓيؤفياٍ ًٓٓتُكًَْت بىوَتُ ؿَهُال
185
ؿايٓعععععععععععععععَُؤٍ بُطُكِػوعععععععععععععععتِٓ ًؤكًِعععععععععععععععُناِْ بعععععععععععععععُٖاكٍ ععععععععععععععععُكَبٌ

.
185

ُ -مخوخُّ سُٖوضٍ عُضَسٌ يُ تىْؼ رًوحُّ غُْس و سي وكوتوِْ تط جُضةيًُوَ نوتًَو يُ 2011/1/4

رُةًَهِ 27غوكوُْ يُؾوضٍ غًسّ سىعُظيعّ وكوتِ تىْؼ خيٍ غىتوْس .خيغىتوِْ ذلَُُز سىعُظيع ٍ
ظوْهيٍ غُوظَفطنف ,يُنُّ ُمخوخُّ ضةوجُضةيِٓ ذَُووَضٍ يُ تىْؼ خيف نطز و سُنَُي يُ َوْطًَو
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ٌَ
مؤكداك بُٖؤٍ الواميٌ و بٌَ ناكيطُكيٌ كِاطُياْـِْ سنبٌ يَُُكِ ًًَىاْـِْ طُْـَي
و كِاهتًًُنإ ،كِاطُياْـِْ ثُْاٍ ؿيىاك ؿكوهت ؿَنُٕ و ثُْا ؿَبُُْ بُك ًَـياٍ
هًَبُك نُ ٓاَاْر يًٌَ ضُواًُنلؿِْ كِاهتًًُنإ و ْاكِاهتُوػؤ ؿفايُتًهلؿِْ ُٖك
يت دا يُهُك ٓاهتِ تانُ نُي يا باَيًَهٌ ًَْى
دَُوُكيَهُ ناتٌَ كِووبُكِووّ بىَه َ
ػىؿّ سنبُنُ ػؤيًُوَ بًَت نُ مؤك داك بُثًٌَ ُٓدًَٓـاناِْ ؿَكَنِ ناكَناًْإ
بُكِيَىَ ؿَبُٕ.
َال ٓؤدُالٕ)ٍ كِيَبُكٍ ثاكتِ نليَهاكاِْ نىكؿهتإ ( )P K Kؿََيًَتُٓ :طُك
(عُبـوي
َّ بؤ
ضُْـ ثُكِتىونًَو بؤ نؤٍََُ بٓىوهٌ و يُهُك ٖىُْكيٍ ضُْـ ًتًَو بًًٌََ ،بُال
َوتىّ ،طؤكنِ،
ٌَ هُكَنِ ببًِٓ و ُْتىاِْ وَى تؤي
ضاكَْىوهٌ طُيًَو ُْتىاِْ كِؤي
ٖؤطؤ و هاكتُك و كِؤًٓبرياِْ ؿيهُ كِؤٍَ ببًين ،وَى ُٓوإ ُْتىاٌْ ناك بهُُّٓ ،وا
ْاتىاِْ بيب بُ كِؤًٓبريٍ طُيًَوُٓ ،طُك ؿَػىامّ وَنى ُٓوإ بًت ،هُيلٍ ُٓواُْ
بهُ نُ ضًًإ بؤ ًًًَُتُنُيإ نلؿووًََٓ ،ىََ وا بهُٕ.186
نُضٌ ُٓوَ ْىوهُكَ داُْوَكَنأْ تَُُِْ ؿيهتاتؤكَنإ يُهُك نىكهٌ سىنِ
َـَبُهن.
ؿكيَق ؿَنُُْوَ ،ؿَياخنُُْ هُك ضاويإ و دؤالُْيإ بؤ يُبًُُٖت ُٖي
" ؿيهتاتؤكَنإ ًٌَُُٖ يُثًَٓاو ػىاهت و ػنَُتِ َُكاَُناًْإًَ ،ـيا
ٌَ كِاطُياْـٕ وَى (تُيُفنيؤٕ ،كِاؿيؤ،
بُناكؿًََٖٓٔ و ًُٓجلاتؤكيًُتًَهًإ يُ نُْاي
كِؤفْاَُ ،طؤظاك و ؿَيُٖا طلوثٌ ثلِوثاطُْـَ و ضُواًُناكو يؤتِ و ًايُك و
ََُ لؤَ) بُطُكِ ػوتىوَ و يُهاَإ و
بُُٖماكإ نُي يُ نؤيهُ كِؤًٓبري و قُي
تىوًْوٕ اوتوذٌ اُو زَغُكوتُ سطةوخًَٓٔ نُ سي َووَّ  23غوٍَ نيَُيوطُّ تىْػٌ سًََُطٍُ نطزسىو ,زَغةِ
سُغُض اوظوزيُنوٕ رطت ىو ,يُ سًَئورويٌ اُو زَغُكوتُزو خييوٕ س ىوُْ سوْس و سوظضروًْوٕ يُغُض شًػوسٌ
وكوتُنُيوٕ زَنطز و يًَُْى ْوظ و ًْدُُتُ ُْسطةووَنوٕ زَتالُْوَ ,نُ ٌ يُتُنسو اُووُّْ ظوْهيؾًوٕ تُووو
زَنطز ,غُوظَفطنؾةًٓوٕ يُغُض عوضَسوُْ جٌَ ضةَوو ُْزَسًٓسضو وَى

يٕ اًُحطةوتيضَنوِْ ضةنّ خييوٕ

سُغُضنطزَ و خىو زَظوِْ ,زَسىو َطنظُنوٕ يُاوقوضيوْسو نطةْيف س ُٕ سُكوّ اونوّ سُض ؾُقٌ ظََوُْ
نُوتٔ و نُوتُٓ ظسًوسوِْ ًََصوو.
 - 186ضةنيوٌ ضةنؾٓ دوٕ يُ ؾيضةؾٌ ُْتُوَيسو -ذلَُُز ؾًَدٌ /وتُ سُْطخُنوِْ ضةيَ ُض اوجي2009-
- ١7١ -

طؤرِان ضيية؟! بؤ ليَي برتسني؟! ______________________________________

َهُ ضُوهاوَ و هتَُـيـَنُؿا ،بىؿدُيُنِ مَبُالسًإ تُكػإ نلؿووَ
ؿاٖاتِ ػُي
يُثًَٓاو طُوداْـٕ و بُالكِيَربؿِْ كِووّ كِاهتًًُنإ بُكاَبُك كِاٍ طٌتِ و
بُطقؿاضىوُْوَّ ُْياكإ و ْاومكِاْـًْإ بُ بُػًٌُٓوَّ تؤَُت بُ ْؤنُكٍ بًَطاُْ
187
و ٖ..تـ و تؤَُتباكنلؿًْإ يُكيَطُّ ؿاؿطا"
ََُُٓ دؤكيَهُ يُ ثًاؿَنلؿِْ هًاهُتِ ًؤفًَِٓ ..مؤكبُّ ًََقووْىوهإ و
َٓاهإ واٍ ؿَبًٓٔ هًوتٌَُ فاًًويت ؿواٍ يُْاوضىوٕ و َُْاٌْ َؤهؤيًين
نؤَُي
َهى وَنى ٓافاتًَو كَِط و
طُوكَ كابُكٍ فاًًًُنإ ،نؤتايٌ بُ فاًًوت ُْٖاتىوَ بُي
َطانإ ؿانىتاوَ و ُٓو بُكْاَُيُ بىوَتُ ُٖوئَ و ٖاوؿَّ و ٖاوكِيٌَ
كِيٌُّ يُنؤَُي
فَاكَيًُنِ مؤكٍ هُكنلؿَناِْ دًٗإ.
َُ
ماكاوَّ فاًًنّ يُ وًُّ (  -fascimoفاًًوُؤ) ٖاتىوَ ،يُ كِؤَاِْ نؤْـا نؤَُي
ؿاكيَهععِ بُيُنععُوَ بُهععرتاو يُطععٍَُ تععُوكيَو نععُ ٓاَععافَبىو بععؤ (ًَٖععن) يُاليععُٕ ُٓواْععُوَ
َـَطريا نُ يُ كِينَناِْ ثًٌَُوَّ بُكَناِْ دُْ بعىوٕ ،وَيعٌَ يعُكِووّ ضعَُهُوَ
ُٖي
ًَا وَى ًََقووّ هًوتًََُهِ سىنُلِاِْ
َتِ ًٓتاي
ٌَُْٖ1922تا 1943يُ وال
يًَُْى هاال
188
يُاليعععععععععععععععععععُٕ َؤهعععععععععععععععععععؤيًين ثًٌَعععععععععععععععععععُوايُتِ ؿَنعععععععععععععععععععلا و كِيَبعععععععععععععععععععامَ

فاًًًُنٍُ

ٌَ 1932يُ ًٓٓوهًؤثًـياٍ بَُٓا
يُهاي

 - 187غًوَُْس ؾونطٖ:وِْ ٖوِْ زوردنُضوٕ و ذُيالزَ خيَويوًُنوٕ -وتوض ,آًةُضًَْت
 - 188سًٓةي َيغييًِٓ يَُووَّ سًػت غوٍَ رُيؿةُ تطنجهِ زَغؤُكوث و اؤُوَّ سؤيٍ نؤطو يؤُجًَٓوو َوْؤُوَ و
سطَوزوٕ سُ ةض َي وظَ زيهةوتيضيًُنُّ ,اُةوًَسو و يُو ضةووْطؤُوَ ٖؤَُىو ُٖويوؤُنوِْ تؤوقٌ نؤطزَوَ ,وَيؤ ٌَ يؤُ
َووَيًُنِ نُّ ونىضث سىوَ جُْسٍ ظََوُْ و ىوَ ظسًوسوِْ ضةنشُ زيهةوتيضَنوِْ ٖوو ُضر ..جًَـ اُوَّ
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س ًَةُ غُضنى وَظيطوٕ ,ضةنشْوَُْىوغًَهِ ظيؤطَى و وتُسًَؤصيَهِ سؤُتىوْو و يًَٗؤوتىو سؤىو ,سؤووَضةيَهٌ سؤُتًِٓ
سُسدٍ فوؾًعّ ُٖسىوًَُٖ ,ؿُ خُوِْ سُ اًُربوتيضةٍ رُوضَّ اًةويوًووَ زَسًِٓ  ,سُضزَووّ زَيىث :نوتًَو
سًَُٖع زَسب نُ ًٖض زنغةًَهُوٕ ُْسًَت ..يُو ضةووْطُوَ يُ ًٖةًُض ىوَ جًَـ و خيٍ يٌَ ْعيو نؤطزَوَ,
سىوَ زنغت و ٖووضةيًَُنٌ ْعيهِ ًٖةًُض نؤُ سدوسؤووَضة و سي ؤىوًْوٕ ظنض يُيؤُى ْعيؤو سىو...يُغؤويوٌ1925
سىوَ غُضنى وَظيطوٕ و يُغويوٌ 1926شهىَُتِ فوؾًػةِ ضةورُيوْس ,يُو قيْوغُوَ تو سُض سُؾؤُضةٍ ْؤووخييٌ
سططيَؤؤت سُذؤؤسزّ نُوتؤؤُ سُضسؤؤُضيَهوًْهطزِْ ايجيظغؤؤًيٕ و ْؤؤُيوضوٕ و ضةنشْوَُْىوغؤؤوِْ اؤؤوظوز و سؤؤُٖيٍ
جييًػٌ ًًًَُْٗٓوَ زشسُضوِْ يُْوو زَسطز و غًوغُتِ غُضنىتهوضٍ جُيطةَو زَنطز ...ذُْطِ ذًٗوِْ زووَّ
اًةويوًوٍ سُضَو زوضةوخوِْ اوسىوضٍ و سالووسىوْؤُوٍَ سًَهؤوضٍ و ٖؤُشوضٍ و ْويؤُسوضٍ ضةَوؾؤٌ اوغؤويـ سؤطز,
يُّ اوٕ و غوتُ خيضغهوُْ ًََصووّ ضةوسطزووّ اًةويوًو وَى اًُربوتيضيًُتًَهِ َُظٕ سىوَ ويَطزٍ غُض ظوسوٕ
و خؤؤُوٕ و خىيًؤؤوو خيظرؤؤُّ خُيوهُنؤؤُ ,اؤؤُوَف سؤؤي َيغؤؤييًِٓ سؤؤىوَ زَضفؤؤُتًَهِ رىةؤؤوو تؤؤووَنى اؤؤُو
سوضوزنخؤؤُ سكيظيَةُوًَََ...ؤؤصوو سيَؤؤوٕ زَرًَطةيَةؤؤُوَ نؤؤُ ًٖةًؤؤُض سؤؤي غُضفػؤؤىوِْ و ضويًهطزْؤؤِ نوضَنؤؤوٌْ ,
شهىَُتُنُّ َيغييًِٓ نطزسىوَ غُض ووَ سي خيٍ ,سُتوي ؤُث زوَُظضوْؤسِْ جييًػؤٌ ًَْٗٓؤِ و غؤويوٌ1936
يُنًَةًًؤُنِ تىْؤؤس و تؤؤيٍَ و تينُؤؤُيوٕ جًَهؤؤُوَ رطيَؤؤسوو يؤؤُ غؤؤويوٌ 1940سُٖووسُؾؤؤٌ سؤؤي زوردنطزْؤؤِ ذًٗؤؤوٕ
ًَٖطؾًوٕ سي غُض وكوتوٕ زَغت جٌَ نطز اُرُض ٌ يَُُضة اؤُو سدننؤُوَ يؤُْووَوَّ اًةويوًؤو وَنؤى جًَىيػؤت
جؿؤؤةًىوِْ ي ؤٌَ ْؤؤُنطو سُتوي ؤؤُث نوتًَؤؤو يؤؤُرطتِٓ ييْؤؤوٕ غؤؤُضنُوتىو ْؤؤُسىو ,اؤؤُو ؾهػؤؤةُ وويهؤؤطز غؤؤويوٌ
 1943جوزؾؤؤوٍ زَضنؤؤطووّ اًةؤؤويوٌ ويهةؤؤيض اًُوْياًَؤؤٌ تييوؤؤُّ خؤؤيٍ يؤؤُ َيغؤؤييًِٓ سهوتؤؤُوَ و فؤؤُضَوِْ
زَغ ُغؤؤُضنطزِْ زَضسهؤؤوثَ ,يغؤؤييًًٓوٕ زَغة ُغؤؤُض نؤؤطز سؤؤُكوّ ًٖةًؤؤُض سؤؤُ فطيؤؤوٍ نؤؤُوث و تىوًْؤؤوٕ يؤؤُ
ًَٖطؾًَهِ اومسوًْسو ضةظروضٍ سهُٕ ,نُ ًٖةًُض زوووٍ ي ٌَ نؤطز سؤي زَغؤُكوث سطُ ةضيَةؤُوَ ,اؤُو زََؤُ اؤُيوُوًْو
سُؾًَهِ خونِ اًةويوًؤوٍ زورؤد نطزسؤىو ,غؤُضَتو سؤُو زووويؤُ ضةوظٍ ْؤُسىو ,ضةَتؤِ نؤطزَوَ سؤي زَغؤُكوتُنُّ
سطُضةيَةُوَ ,نوتًَهًـ سي زَغؤُكوتُنُّ رُضةويؤُوَ تؤُْٗو فُضَوْؤُنوِْ ًٖةًؤُضٍ ذؤٌَ سؤُذٌَ زَنؤطز ,زووٍ
ؾهػةِ اُيوُوًْو غويوٌَ 1945يغييًِٓ و ز وي ُضَنؤُّ ويػؤةًوٕ اًةويوًؤو سؤُضَو ؾؤىيًََٓهِ ْوزيؤوض سؤُذ ٌَ سؤ ًًَؤ,
يُكيُٕ خُيوهُنُوَ زَغةطدنطوٕ و يُو ضةنشَزو ُٖضزونًوٕ يُكيُٕ جوضتًعوُْنوْؤُوَ نؤىشضوٕ و كؾؤُنوًْوٕ
يُْوو ؾوضٍ ًَالٕ ُٖيوىوغٌ و خػةًوُْ سُض زيسَ و ووّ خؤُيوو ..سطةووْؤُ نةؤًَيب :وَغؤةوًَْو يُسؤُضزَّ
ًََصووّ زيهةوتيضَنوَٕ -يغييًِٓ سُ منىوُْ ,اوَوزَنطزِْ :ؾوخُووٕ عُيٌ شَُُز َوَينِ ,ضُٖ ,1ويًَط,
وجَُُِْ ًٖىو98ٍ ,2008,
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طٌتًًُناِْ فاًًنَِ كِاطُياْـُْٖ ،ـيَو يعُو بٓعَُاو كِيَوعاياُْ يُهعُكٍ ؿاَعُمكابىو،
بلييت بىوٕ يُ:
*هًوتَُِ تاى سنبٌ :بُنلؿاك و بُ وتُ كَِفنّ ُٖك سنبًَهِ ؿيهُ ؿَنات نُ ؿَبٌَ
َت بًَت ،واتا :باوَكِيإ بُ فلَسنبٌ ًًُْ و بُ كَِٖايٌ
يُى سنب فُكَاْـاكٍ وال
كَِتًـَنُُْوَ( ،فًـٍ ناهرتؤ)ٍ هُكؤنِ ثًٌَىوّ نىبا يُ ؿمياُْيًُنًـا يُ
َتُ
ثلهًاكٍَ هُباكَت بُكِيَطُ ُْؿإ تا سنبٌ تل َىَاكَهُّ ناكٍ هًاهٌ يُو وال
ًََت :بؤ يُنالنلؿُْوَّ نًٌَُنإ و
بهُٕ ،بُؿَّ مَكؿَػُُْيُنُوَ ؿَي
ضاكَهُكنلؿًْإ ،ثًَىيوتًُإ بُيُى بلِياكَِ ُْى ضُْـ بلِياكيَو ،يُوًَـا ْابٌَ يُّ
َتُ بـات.
سنبُ برتامٍَ ًٖض سنبًَهِ تل بلِياك يُ ضاكَْىوهٌ ُّٓ وال
*ؿفايُتًهلؿِْ يًربايًنّ :189ضىْهُ ؿَياْناِْ يًربايًنّ هُكبُهتِ و ٓاماؿٍ
تانُنُي ؿَثاكيَنٍَ و ثاكيَنطاكٍ يٌَ ؿَنات.
*بلِواٍ تُواو و قىوٍَ بُ ثُكهتِٓ كِيَبُك و ثًٌَُوا و هُكنلؿَنإ :بُثريؤم مآًًْإ
و ًَهُضبىوٕ بؤ ُٖك فُكَاًَْو بًـَٕ بُبٌَ كَِتهلؿُْوَ و وتُناًْإ َُكدُعًُتُ
َقٌ ُٓو سنبُ.
ؿَبٌَ َُٖىوإ ثًًَُوَ ثابُْـبٔ وَى كِيَبام و بُكْاَُ و وادبًَهِ ُٓػال
َُت :تؤتايًتاكيٌ يُ وًُّ totusالتًِٓ وَكطرياوَ بُ َاْاّ
*تؤتايًتاكٍ بىوِْ ؿَوي
–َُٖىو-يإ -تًَهلا -يإ-طٌيت -ؿَيت و ُٓو كِفيَُاُْ ؿَطليَتُوَ نُ ؿَهتًإ بُ
َيُتِ و ثُكوَكؿَ و
هُك تُواوّ هًَهتُكَناِْ هًاهٌ و ٓابىوكيٌ و نؤَُال
ؿاؿطانإ وٖ....تـ طلتىوَ.
*بُهىوى هُيلنلؿِْ فيَل ؿَهتُنُّ :يُوَؿا نًتىوكيَو يُو طُوكَ بىوُْياْـا
ثُيلَِو ؿَنُٕ ضىْهُ ضىاكؿَوكَيإ َُٖىو ثاهُواُْ ،تُْاُْت يُثاكَو ثىوٍ
يًُٖنًإ نُّ ًًُْ و ؿَهرتِؤيٌتىوٕ بؤ ُٖك فُكَاًَْو و واؿَمأْ َُٖىو ًتًَهٔ،
َُ ؿَضىيَٓٔ طىايُ ُٖتا بُكم بًَتُوَ طُوكَتل
َـاك و تُيلَ َاقىوي
بؤيُ ػؤيإ بُو باي

 - 189يًربويًؤؤعّ يؤؤُ وؾؤؤُّ يً ًَؤؤط ٍ كتًًًٓؤؤُوَ ٖؤؤوتىوَ ووتؤؤو :اوظوز..سدوسي ؤؤىوِْ يًربويؤؤُنوٕ اُوَيؤؤُ نؤؤُ
غُضسُغةِ ضةوًَوضيٌ سي ُٖض تونًَو يُ نيَُيوطو جًَىيػت و رطْطُ و زَسٌَ اوظوزسًَت.
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ؿَبًَت و ُٓواُّْ ػىاكَوًًَإ بُبنىونِ ؿيَتُ بُكضاوُٓ ،واُْ يُطىيَى طا
ْىوهتىوٕ ،بآ ٓاطإْ ،امأْ ُٓواُّْ ػىاكَوَ َُٓإ بُبنىونِ ؿَبًٓٔ.

دووةَ :زِاويَركازاْ

َُتُ ؿَنُويَتُ ُٓهتؤٍ كِاويَقناك و نُهُ ْنيهُناِْ نُ
ٌَ ُٓو ساي
ػاَيًَهِ تل بؤ ٓؤباي
وَنى قؤْتُكات يُاليـا َىمايُؿَ بُ طًاِْ ُّٓ و ُٓوَوَ ؿَنُٕ و موكِْا بؤ كِوػواكٍ
دىاِْ هُكؤنُنُيإ ؿَفَْٔ و ُٓوَّ كِاهتًًُ ػؤٍ يُقُكَ ْاؿَٕ و ػؤٍ يٌَ
ٌَ
َلِاميهلؿٕ و ثاكووّ ضُوكٍ ػؤيإ بُدؤكآ بًُإ و باي
ؿَبىوكٕ ..تُْاُْت بؤ ؿي
ًََٔ :طُوكَّ دُْابتإ
َـَؿَٕ ،ناتًَو ؿَضُٓ فيَل نًًٌََُيُوَ ثًًَـَي
هُكؤنُنُيإ ُٖي
نُهًَهِ ؿيبًؤَاهٌ و هُكنلؿَيُنِ ؿياكٍ هًاهٌ و هُكبامئ ،كِاطلتِٓ ُّٓ
ًََُُنُتُ و بُكقُكابىوِْ َُٓٔ و ٓاهايٍ بًَُٓىَوَ بُْـَُٓ ،طُك ًَٓىَ ُْبٔ
بُنُهٌ تل كِاْاطريٍَ بؤيُ َُٖىوإ ضاويإ يُؿَهت و ؿََِ ًَٓىًََٓ ..ىَ ْابآ
ُٓوَْـَ ؿَكبهُوٕ ،واباًُ يُ ؿووكَوٍَ ُٓو بامُْؿا هُكثُكًتِ ًٍٓ و ناكَنإ
بهُٕ و ُٖقتإ بُهُك ًٖنُوَ ُْبآ ،كِاثُكِاْـِْ ناكَنإ بُ ًَُُٓ بوجًَلٕ.
َو،
َيِٓ ًَْىإ ػؤٍ و ػُي
َنًِٓٓ ؿيىاكٍ ثؤال
بُو ؿووكَثُكيَنيُّ يُو ؿابلِإ و ُٖي
ُٖك ُٓو هًوتُّ و ْاوَْـَيُ واؿَنات نؤهح يُبُكؿَّ بىوفاُْوَّ ًَٖن و
ٖىُْكَناِْ تانُ نُهٌ بلِههٌَ و ٓاطاٍ يَُُٖىو ًتًَو ُْبًَتُٓ ،وَتاْآ نُ
َيُتِ يُ ضٌ ؿايُ؟ ًٍٓ و ناكَنإ
ؿَثلهآ :باكوؿؤػٌ هُكبامٍٓ ،ابىوكٍ ،نؤَُال
ضؤٕ بُكِيَىَ ؿَضٔ؟
َو يُهايُّ
َُ تًًَـَطُئُْ ؿََئًَ :ػُي
بؤ وَآلَـاُْوَّ ُٓو ثلهًاكاُْ بُؿكؤ و ؿَهُي
َو مؤك باًُ و باكوؿؤػٌ سًنب
هُكنلؿايُتٌ ًَٓىَؿا بُٓاماؿّ ؿَفئَ  ،وَمعٌ ػُي
َبقاكؿًٌْـا بلؿُْوََإ َوؤطُكَ.
َُ و يُ ُٖي
نؤْرتِؤي
َُاْإ (ُٓبىبُنلٍ هـيل  )ؿواٍ وَفاتِ ثًَػَُبُك نُ بىوَ يُنُّ
ثًٌَُواٍ َىهً
َُتِ ًٓوالّ ،يُى يُ هُسابُناِْ نلؿَ
دًًٌَٓني بؤ هُكنلؿايُتًهلؿِْ ؿَوي
كِاويَقناكٍ ػؤٍ و يُ تًٌُْت ػؤيًُوَ ؿايٓا ،ثًٌَ وت َٔ :بؤيُ تؤّ الٍ ػؤّ ؿاْاوَ
وَى كِاويَقناك ًٖنِ يًَت ْاوٍَ ؿََُوٍَ تُْٗا ُٓوَْـَ بؤ َٔ بهُّ نُ يُ ُٖك ًٍٓ و
َُّ نلؿ ،يُػُّ بطلٍ و كِيَِ يٌَ بطلٍ.
ناكيَهـا ُٖي
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ُٓوَيُ يىتهٍُ ػانواكٍ و بُكثلهًاكيُتِ ،ثًَىيوتُ ُٓو وتاُْ بُ ٓاوّ ميَلِ
بٓىوهليَُٓوَ.190
َُوَ ؿَػىا و ُٓكنُناِْ هُكًاِْ يُكِووٍ
َُؿا ،ثًاو ُٖيُ ٌَىوكٍ َاي
يًَُْى بَُٓاي
ٌَ ؿَفلؤًًَتُوَ ثًٌَ وايُ َاؿاّ
بقيَىيًُوَ ؿابني ؿَنات و بَُُٓت بُهُك َاٍَ و َٓـاي
ثُيـانُكٍ ثاكَ و ثىويُ و يُؿَكَوَ ًُنُت و نُْ تُ و ُٓواًٍْ تَُبٍَُ و
سامكػؤكْٕ ،ابٌَ قوُيًُى ُٓو بًهات كَِتبهليَتُوَ ،ؿَبٌَ طُوكَ و بنىوى ثابُْـٍ
ًٍَ بًَت.
فُكَاُْناِْ بنب ُٓطُك فُكَاُْنُّ ػلاخ و ضُوت و ضُويًَ
َُوَيًُ ،ثًَىيوتُ ٖاوؿَهتِ و
ُٖك ضُْـَ ثًاو بُثًُّ يُى ٌَىكطًَلٍِ َاي
َطايُنِ بنىونـا نُ ػًَناُْ كَِْطلِيَق
ٖاوؿَْطِ و تُبايِ و ثًَهُوَفيإ يُ نؤَُي
بهاتُٓ ،وََ بُو َاْايُ ًًُْ ثًاو وَى هُكؿاكٍ ػًَنإ بُ كَِػُٓ و ثًًٌَٓام
َبنٌَ و وَنى فًٌُنُ ًًَتُ بُكِووياْـا بتُقًَتُوَ نُ تُْٗا قوُّ ػؤٍ بوُملًَينَ
ُٖي
َآُٓ" :قٌَ ْاتىاًَْت بآ كَِػُٓ ًٖض
و طىٍَ يُ قوُّ نُهًإ ُْطلٍَ( .ناْت) ؿَي
ؿياكؿَيُى دآ بًًًَََٗت" ياِْ تُسُنىَهلؿِْ ُٓقأل ،دا يُبُك كِؤًٓايِ ؿئ و ُٓقأل

 - ١91اُفالتىٕ زَيوًَت" :اُرُض يُ اومسوٕ اوظوزيٌ س وضيَت ,نييًُنوٕ ُتطٍ سي ُٖيوسَزَٕ" .يُجطنغُّ
ُٖيو صوضزْسو َطنظِ وو ُٖيُ سي سىوٕ سُ اُْسوّ جُضيَُوٕ زَضرو ْوَ ًَةَ يًٌَ ُْزوث و سُيؤًَ ْوَ ًَةَ سُّ و
سُوّ ُْزوث ,نُ ٌ زووٍ زَض ىوٕ ,سُكف و رعوفُوَ ضةَفةوض زَنوث ,سُنًويذٌَ اُووُّْ سُضزَووّ يُرُيوًسو
يُغُض خُث سىوٕ اُوذو اوَوزَ ًًُْ رىآ يُووُْيـ سططٍَ و تُْٗو سي توقُ ذوضٍَ غةويـ و غىجوغًوٕ سهوث,
َُٖوٕ ؾت سي سوسوٍ اُو غُضننُّ تو زَغةِ خيٍ زَسًًَٓت اوَوزَيُ سُؾسوضٍ زَيوٕ نيسىوُْوَ و غًًُٓوض و
نضى ؾيد سهوث و سُزَيوٕ زضومشِ سطيكُزوض سهوتُ ُٖويَة خُوِْ رطَوَنوِْ ..نوتًَهًـ غُضنُوتٔ
َػيرُض زَنوث ,زَنُويَةُ خي و ذىَطُنوِْ زَغُآلتُنُّ سًَُٖع زَنوث و سُزوضزَغةُنٍُ َُٖىو ؾًَىوظيَهٌ
تىْس و تًصٍ و تيقوْسٕ توقًسَنوتُوَ سي اُوَّ نىضغٌ زَغُآلث يُزَغت ُْزوث و ًَُٖؿُ يُضةووّ نُغٌ و
غًوغًًُوَ شُظّ يُ ؾهػةحًًََٗٓوِْ نُغوِْ تطَو سُذيضآ ظَوًْوٕ زَرُضةآ خُيوهوًَْهِ غوويًهُيوٕ خػةيتُ
غُض نُيوهُيوُّ سووَضةًَٖٓوٕ سُضةَوويٌ ,وَى يٕ سُ رىَوُْوَ خُيوو سهىشٍ سُرىيٌَ سضطجًَِٓ و جًٌَ سًوًٌَ:
اُوَ رىيًُسوضوْت زَنُّ ,اُرُض سًَةوووٕ سىوّ اُوَ زَ ًةُ سُُٖؾت ,خي اُرُض توووْ وضيـ سىويت ,اُوَ
.
زَ ًُ زنظَر
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ُٓو ٓاكِاهتُيًُ نُ َلؤظُنإ بُكَو طؤكِاْهاكٍ ؿَبات نُ ُٓدماَُنُّ ؿَبًَتُ َايُّ
ػؤًبُػيت بؤ ثًَهُوَ فيإ و ػؤًبُػيت ثًَنُواُّْ ْاػؤًِ و ؿيهتاتؤكيًُتُ.

ضيَيةَ :دووزِوويي

ُٓواُّْ باْطًُُّ بلِوابىوٕ بُؿميىنلاتًًُت ؿَنُٕ و ناك بؤ بُؿيًَٗٓاِْ
ٓاَادمُناِْ ْانُٕ ،ؿوو كِووٕ ،قوُ و نلؿاكيإ وَى يُى ًًُُْْٖ ..ـٍَ داك يُ
َُت و سهىَُتِ َىْافًل" ْاومَؿ ؿَنلٍََ ،ىْافًكًَو ثلِ بُ
سىنُلِاًْـا بُ "ؿَوي
ٌ
ثًَوتِ ُٓو فُكَىوؿَّ ثًٌَُواٍ َلؤظايُتٌ نُ ؿَفُكَىًٌٍَْ" :اُّْ ؿووكِوو ه َ
ًن :ناتًَو ؿَهتِ نلؿ بُقوُنلؿٕ ؿكؤ ؿَنات ،نُ بَُيًًَٓـا ْايباتُ هُك ،نُ نلا بُ
ًَُٓٓـاك ػًاُْت ؿَنات".191
َُٓاُْت بليتًًُ يُُٖك ًتًَو نُ َلؤظ بُهُكيُوَ بهليَتُ بُكثلهًاك(ًَُٓٓـاك) .دا
ثُيىَْـّ بُ فُكَاًَْهُوَ يإ بُ قُؿَغُنلاويَهُوَ ُٖبًَت نُ ثُيىَهت بًَت بُ
ناكوباكٍ ؿئ و فئ.192
َ ُٖمْ َدغُ الْىُؤِوَُِ ِوَِ حُحِسٍ َٔاحِدٍ
" ثًَػَُبُكّ ػىؿا ( )ؿَفُكَىَّ :طال
وَسََّت َِِٗد193واتُ { :بلِواؿاك يُ يُى نىُْوَ ؿووداك ْاطُمكٍَ } ُّٓ .فُكَىوؿَيُ
ؿكو ًَهُ ٖامنإ ؿَؿا و ٓىًََـَإ ثآ ؿَبُػٌٌَ ٖؤًًاكو ضاالى و ضاثىوى بني،
َهاكإ ُٓواُّْ
هاويًهُ ُْبني بُضُْـ قوُيًُنِ دىإ و ػؤَ و بليكُؿاكٍ ؿَغُي
َُتًَني
َُنُباميإ غُي
هُكٍ مَاًْإ ًتًَهُ و بِٓ مَاًْإ ًتًَهِ تلَ ،بُتُي
194
بـَٕ"
فليىَإ
و
ببُٕ
يُػٌتَُإ
ؿووكِوويٌ بُكثلهإ ُٓوَيُ يُ كِيٌَ نؤبىوُْوَ و هًًُٓاك و ؿَمطاناِْ كِاطُياْـٕ
 - 191عَ اب٘ ِسٖس )(ٚأُ زسٕه اهلل ()قاه :أٖ ٛاملٍافق ثالث :اذا حدث كرب ٔاذا ٔعد أخمف
ٔ اذا امتَ خاُ) زٔآ البخاز ٙزقي33
 -196االواٌ:ٛكن وا ٖؤمتَ عمْٗ املس /ٞكي أوس أٔ ٌّ ٜف ٜشؤُٔ الدَٖ ٔ الدٌٗا -املعحي الٕسٗط.
 - 193أخسجْ البخاز ٙيف صخٗخْ.
ُْٖ - 194طن عُيٌ تويوُسوَِْ :ىْوفًكُنوٕ نًَٔ يُسُض ضنؾٓويِ قىضاوٕ و غىُْٓتسو ,ض , 1وجدوُّْ ًَٖعؤِ,
18ٍ ,2012
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ًََٔ ؿَؿَٕ ناكٍ
ًََُٓناًْإ ؿَنُٕ)195و بُي
قوُ ؿَنُٕ و دٌَ بُدًٌَ ْانُٕ (ؿكؤ بُ بُي
َت بنب و
َو ثًٌَ ًٌََ ُْنُٕ ،ؿَهت بُكؿاكٍ ؿَهُال
طُوكَ ُٓدماّ بـََٕ ،ا ػُي
ضانوامّ بهُٕ نُضٌ بَُيًَُٓناًْإ ْابُُْ هُك ..ناتًَو َُٓاُْتًَهًإ يُبُك ؿَهتُ
ٌَ ًًًَُت ؿَؿمٕ.
وَى ُْهليًَُ ،ناًُْ ،نُضٌ بُ كِؤفٍ كِووْاى َاي
" ُٓطُك بلِوآًُْ ًََقوو ،هُكثًًٌَ بلِوآًُْ بُهُكٖات و هُكطىمًتٍُ باوَكِؿاكإ
ًَٓا
ؿَبًٓني ٖاوَآلٕ و ثًاوضانإ تا ؿواناتُناٌْ تًَُُْإ ًٖض ٓإ و هاتٌَ يُػؤ ؿي
ُْبىوُْ ًُٓاُْنُيإ ًْ اقٌ تٌَ ُْنُتيبَ و تىوًٌ طىَإ ُْٖاتنبُٓ ،وَتُ ًُٓاَِ
عىَُك (كَِما و كَِمحُتِ ػىاّ يُهُكبآ) تا ُٓو كِؤفَّ وَفاتِ نلؿُٖ ،ك ناتٌَ
تىوًٌ سىمَي ُّ نىكِّ يَُإ بىايُ ،كِووّ تٌَ ؿَنلؿ بُوَّ ٓاػؤ ؿَبآ ْاوّ
ُٓويٍ يُ يًوتِ َىْافًكاْـا ُْبىوبًَت؟ ُٓو ًُٓاَُّ هُكَكِاٍ ُٓوٍَ ثًَػَُبُك
ُٖك يُؿوًْا َقؿَّ ضىوُْ بًُُٖتِ ثًَـا ،نُضٌ ًٌَٖتا تلهاوَ و يُػؤٍ
ًَٓاُْبىوَ ( .سُهُِْ بُُلّ)(كَمحُتِ ػىاّ يًَبآ) وتُيُنٌ دىاِْ ُٖيُ
ؿي
َآ{ :وا خافْ إال وؤوَ ٔال أوٍْ إال وٍافق}ادلدُ ايبؼاكٍ.واتُُٓ( :واُّْ ؿَتلهٔ
ؿَي
196
تُْٗا بلِواؿاكأُْٓ ،واُْيٌِ يُػؤيإ ًَُٓٓٔ تُْٗا َىْافًكأْ)"

ضوازةَُ :ةبووُى وغيازي تان

ًَبىوٕ يُ ٖؤًًاكيٌ
يُطٍَُ ُْبىوِْ وًًاكٍ تاى و كِؤًٓبرييًُنِ بىيَل و ػاي
َيُتِ و ٖ...تـ َُٓاِْ نلؿَ ؿيهتاتؤك نُ بؤ ؿكيَقَؿإ بُ
هًاهٌ و ٓابىوكٍ و نؤَُال
َطانُيإ بهُُْ ًََطٍُ و ضؤٕ ٓاكَموويإ يًٌَ بىو
َتُ هُكنىتهُكَنُيإ ،نؤَُي
ؿَهُال

195

 -يُنًَو يُ فُضَىوزَْوؽ و نينُضَوَنوٕ ىوُْ كٍ نوسطويُى تو فُضَىوزَّ جًَغَُ ُضٍ يًضىَ

رىيَ ًػت سٌَ  ,وتًوٕ :اَُُيُ .نوسطويُنُ يضهًَهِ جُضةننُّ سُُٖضزوو زَغةِ رطت ىو ,اُغحُنُّ سُضةَ وك
س ىو ,زَيىث :نىضةف نىضةف نىضةف ..تو اُغحُنُ يًٌَ ْعيو سيوَ ,يُنػُض اُغحُنُّ رطتُوَ .وتًوٕ:
فُضَىوزَث يُسُضَ ! وتِ :سُ ويٌَ .وتًوٕ :فُضَىوزَنوٕ يُ تي وَضْورطئ ىْهُ زضنث يُرٍَُ اُّ اُغحُ
نطز ,يٕ َىغًوُوٕ زضن زَنوث !
ُْٖ - 196طن عُيٌ تويوُسوَِْ :ىْوفًكُنوٕ نًَٔ يُسُض ضنؾٓويِ قىضاوٕ و غىُْٓتسو8-7ٍ ,
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ٓاوا بُالكِيَـا بًاْبُٕ و ثًَطُّ ػؤياٌْ ثٌَ قايِ بهُٕ و ثؤهتُنإ بُ هُك نُهُ
َتُنُيإ بـؤًٔ.
َوؤمَناًْإ ؿابَُ بهُٕ و وال
ْنيو و ؿي
ٌَ 1881م ًاكٍ
َوتُفا عُيٌ كَِما ْاهلاو بُ (نَُاٍ ُٓتاتىكى) ،يُؿايهبىوّ هاي
ًَْها بىو ،باونِ فُكَاْبُك بىوَ يُ طىَلطَ ..وتُفا ًٌَٖتا َٓاٍَ بىو باونِ
هال
وَفات ؿَنا و ؿايهِ ُٓكنِ ثُكوَكؿَ و بُػًَىنلؿًْإ يُُٓهتؤ ؿَطلٍَ..ناتًَهًٍ
ًَْهِ هُكباميًُوَ ؿَنات ،بُٖؤٍ
طُوكَ ؿَبٌَ و ثُيىَْـّ بُ قىتاغاُّْ هال
ميلَنًًُوَ َاَؤهتاٍ بريناكٍ ْامْاوّ (نَُاٍ)ٍ ثٌَ ؿَؿاتُٓ ..وَبىو نؤيًَقٍ
دُْطِ يُ  1899/3/13يُ ُٓهتاْبىٍَ تُواو نلؿ و يُو ناتُوَ تًَهٍَُ بُدًٗاِْ
هًاهُت ؿَبًَت.
َتاِْ (بُكيتاًْا و فُكَِْواو يؤْإ
َتِ تىكنًا يُاليُٕ وال
يُو ناتُّ بًًَُهِ مؤكٍ وال
ًَا) ؿاطري نلابىو .تانُ ثًاو تاكِاؿَيًُى بُؿَهت و بامووّ ػؤٍ َُٖىو ًتًَو
و ًٓتاي
بطؤِكٍََ ،وتُفا نَُاٍ ُٓو ُٓفوُكَ هُكباميًُ كِيًًََطرياوَّ ًَْى هىثا بىو ،تىاِْ
طلوثُنإ يُفيَل يُى تانُ ؿكو ِ"تىكى" نؤ بهاتُوَ و دؤَ و ػلؤًٌ وَبُك
تىكنُنإ ػوتُوَ بؤ ُٓوَّ ؿفٍ ٖاوثُمياْإ ظُْطٔ و نىيتىوك و هُكبُػؤيٌ
َت بجاكيَنٕ.
وال
َوتُفا نَُاٍ 197يُ ْؤظًَُبُكٍ 1918ؿا طىتبىوّ" :ؿَبٌَ ُْتُوَ طًاًَْهِ بًَُٖن،
ماًْاكيٌ ،ماْوت و َؤكايٌ ُٖبًَتًَٖ ،نّ هُكبامّ يُؿوايًـا ؿٍَ"َُٓ ...لِؤ ُٖك
ُٓوَْـَ بُي ًًُْ نُ ضُنت يًَُْى يُثٌ ؿَهتـابٌَ بؤ ُٓوَّ وَى ٓاؿًََناؿيَو
198
دًَطُّ يُنًَهِ ؿيهُ يُّ دًٗاُْ بطليتُوَ
ُٓوَبىو يُ ْاوضُيًُى ؿَهتِ بُ ًؤكَِ نلؿ نُ مؤكبُّ ؿاًٌْتىاُْنُّ نىكؿ
بىوَٕ ،وتُفا نَُاٍ هُكؤى ٖؤم و هُكنلؿَ ْاوؿاكَناِْ نىكؿّ باْطًٌَٗت نلؿ

َ - 197ػةُفو نَُوٍ سي َووَّ جوْعَ غوٍَ غُضننِ تىضنًو سىو.
198

ًٖ -ػُض يًَٗط وورُٓض :نىضزغةوٕ يًَُْىوٕ غًعُض و غٓىوضَ زَغةهطزَنوٕ  ,وَضرًَطوِْ ؾُفًكٌ شوذِ

خسض ,سالوونطووَّ اُنوزميًوٍ نىضزّ ,وجدوُّْ شوذِ ٖوؾُِٖ ,ويًَط17ٍ ,2013,
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بؤ نؤْطلَّ ُٓكمَ كِوّ يُ (ٓ ٍ23ابٌُٖ )1919كوَٖا بؤ نؤْطلَّ هًىاي (4تاٍ11
199
ُٓيًىٍ )1919يُّ نؤْطلاُْ بَُيًَِٓ بُ نىكؿ ؿا َا هُكبُػؤيًإ ثٌَ بـات
ؿَيىت" :تىكنًا ًٌْتُاِْ تىكى و نىكؿَ"ُٓ .وَ بىو نىكؿ بَُُٖىو ًَٖنَناًًُْوَ
اليُْطلٍ ًَٖنَناِْ َوتُفا نَُايًإ نلؿو هُكنلؿايًُتِ ًَٖنَناًْإ ػوتُ
َتِ تىكنًا يُ ًَٖنَناِْ بًَطاُْ ثاى
بُكؿَهت َوتُفا نَُاٍ تاوَنى بتىاٌَْ وال
بهاتُوَ ،ؿواٍ ُٓوَّ نىكؿَنإ بُ ٖاْاٍ َوتُفا نَُايُوَ ٖاتٔ ُٓويٍ ُٓوَّ
ؿووثاتِ ؿَنلؿَوَ َٔ ":بَُئًَ بُ طُيٌ نىكؿ ؿَؿَّ سىنُِ ماتِ بؤ نىكؿ بنُهجًَِٓ
مياتل يُو كِووبُكَّ يُ ثُمياِْ هًعُكؿا بلِياكيإ يُهُك ؿابىو" ُٖك بؤيُ نىكؿَنإ
َّ َوتُفا نَُاٍ يُ َُٖىو
بُكطلٍ مؤكيإ يُ يُنًًُتِ ػانِ تىكنًا نلؿ ،بُال
200
بَُيًَُٓناِْ نُ بُ نىكؿّ ؿابىو ثاًطُم بؤوَ
ُٓوَ بىوَ هُكَتايُى بؤ يُبُكضاوطلتِٓ بريٍ ْاهًؤْايًوتُِٓ 201و هُكنلؿَ نُ
دطُ يُ تىكى ،سًواب بؤ ًٖض ُْتُوَيُنِ تل ُْنات ،يُناتًَهـا:
ْاهًؤْايًنّ وَى ؿياكؿَيُنِ هًاهًٌََ -قوويٌ ؿَنليَت ؿوو َاْا يإ ؿوو
ْاوَكِؤنِ يًَو دًاوام و ثًَو ْانؤنِ ُٖبًَت نُ يُ ثُيىَْـّ يُطٍَُ بابُتِ
ؿَكنُوتًٓـا و يُطٍَُ ٓاَادمُناًْـا ؿياكٍ ؿَنلئَ :يُاليُنُوَ ؿًًََت
 - 199تُكض عُيٌ اَُب :غًوغُتِ نَُويٌ يُ سعوظِ ضةظروضٍ خىوظّ رُيٌ نىضز يُ سونىضٍ نىضزغةوٕ -1918
َ , 1938وغةُضْوَُّ ظوْهيٍ غُكشُزئ ,نييًَصٍ اوزوبُٖ ,ويًَط65ٍ ,2000,
 - 200سُؾؤؤؤد شىغؤؤًَٔ غؤؤؤُعسّ :جؤؤؤُيوّ يؤؤؤُ ًََؤؤؤصووّ ُْتؤؤؤُوَّ نؤؤؤىضز ,ؤؤؤوجدوُّْ وَظوضَتؤؤؤِ ضةنؾؤؤؤٓ دٍ,
ُٖويًَط93ٍ ,1997,
ْ - 201وغًيْويًعّ ,سَُوْو رؿةًُنُّ زيوضزَيُنِ غطوؾةِ و اوغويًَُ ,ؤطنظ ٖؤُض يؤُ نيْؤُوَ ويػؤةىيُتِ و
زَيُويَت يُرٍَُ اُو نُغوُْزو تًَهُكووّ و جُيىَْسّ ٖووسُؾٌ ُٖسًَت نؤُ يؤُ ظَوًْؤوٕ تًَؤسَروث و ُٖغؤت
زَنوث نُيةىوضيَهِ ٖووسُف و ًََصوويُنِ ٖووسُف و نيَُيوُ اوَوةًَهِ ٖووسُؾًوٕ يُرٍَُ زويُ .يُ َُٖوٕ
نوث يُ نُغوٕ و خُيوهِ سًوِْ نُ غُض سُ نؤُيةىوضيَهِ ذًؤوووظسىوٕ خؤيٍ سؤُزووض رطتؤىوَ ,تُْوْؤُث ظنض
ذوض سي وَضرطتِٓ ُٖض سدوسووَ ةض و اويسنييشيويًؤُى غؤُضوَضٍ رؤٍُ و ُْتؤُوَ يُسُض ؤوو زَرطيَؤت ,اؤُوَتو
َووتػٌ تيْط زَ ويًَت :اًَُُ سييُ َوضنػًَةِ جُغٓس زَنُئ نُ نُغويُتِ ُْتُوَّ ب غُضوَض سهوث..
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ْاهًؤْايًنَِ ٖاوتاٍ ٓاماؿّ و يُنواِْ و ُٖقؼىامّ بًَتُٓ ََُُٓ .و ناتاُْيُ نُ
ُْتُوَيًُنِ فيَلؿَهت يُؿفٍ هتُّ و ؿاطرينلؿٕ و يُثًَٓاو ٓاماؿيـا ػُبات ؿَنات.
َُٖـيى يُاليُنِ تلَوَ ؿًٌََ ْاهًؤْايًنّ َاْاٍ ًؤظًًَٓنّ و هتُّ و
كَِطُمثُكهتِ بًَت ناتًَو ُْتُوَيًُنِ هُكؿَهت يإ ؿاطرينُك بؤ ؿكيَقَؿإ
بُؿاطرينلؿٕ ،يإ ضُوهاْـُْوَّ نَُُ ُْتُوَيٌ ،يإ بؤ ثُالَاكؿاِْ ُْتُوَّ
ؿكاوهٌَ ٓايـؤيؤفياٍ ْاهًؤْايًنّ بُناكبًًََٓت.
يُكِواْطُّ هًاهًُوَ ضَُهِ ْاهًؤْايًنّ بُّ ًًَىَيُ طىماكًتِ يًَهلاوَ( بليتًًُ
يُ ػىاهتِ يُبُكضاوطلتِٓ بُكفَوَْـّ ُْتُوَيٌ ػؤ بُتًُْا ،بُتايبُت يُو
ناتاُْؿا نُ ًَُالٌَْ يُطُ ٍَ بُكفَوَْـّ ُْتُوَناِْ تل يُ ٓاكاؿابًَت).202
َبُتُ ثاَ ُٓوَّ بؤيإ ؿَكنُوت بُو ًَٖناُّْ ُٖياُْ بُ ٓاهاِْ ؿَتىأْ َُٖىو
ُٖي
بناوت و يىدؤَيًَهِ نىكؿ هُكنىت بهُُٕٖ ،ك كِؤفَو بًاْىويًُنًإ بُ نىكؿ
َىًَاْـَوَ و
َُ و كِيَهؼلاوّ نىكؿّ ُٖبىو َُٖىويإ ُٖي
ؿَطلتُٖ ،كضٌ نؤَُي
َونلاوَّ نىكؿيإ قُؿَغُ نلؿ و بُ ٓاًهلا بُ
ؿَكنلؿِْ كِؤفْاَُ و طؤظاك و بال
نىكؿيإ وت :تانُ كِيَطا بًطلُْ بُكُٓ ،وَيُ وام يُ مَاِْ باو و باثرياِْ ػؤتإ بًَٗٓٔ
203
و كِامينب بُ كَِطُمّ تىكى بقًََلؿكئَ
َيُتِ تُْٗا بُ َُٖىاكنلؿُْوَ و ؿاكًِتِٓ ياهاٍ َُؿَِْ و
طؤكِاْهاكٍ نؤَُال
عُملاٌْ ْايُتُؿُّٓ ،طُك مًََُٓيًُنِ طىدماو بؤ نىيتىوكٍ َلؤظايُتِ ُْكَِػوٌَ
نُ تًايـا تاى ببًَتُ ػاوَِْ كِاو بريوبؤضىوٌْ ػؤٍ و ضَُهِ تانبىوٕ يُْاو
َطُؿا كِيَنّ يٌَ ُْطرييَت.
نؤَُي

 - 202غُضوَض شَُُ اُمحُزْ :وغًيْويًعّ و نُيةىوضٍ نىضز 2011-
 - 203ذلَُُز ضةَغىٍ ٖوووض :نىضز و سونىضٍ نىضزغةوٕ يُزووٍ ؾُضةٍ يُنَُِ ذًٗوُْوَ ُٖتو ؾيضةؾٌ ؾًَذ
غُعًسّ جدوٕ ,ض ,2ب ,2سُضةيَىَسُضويُتِ ود و سالوونطزُْوَّ غًًَُوِْ247ٍ ,2006 ,
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َطُ ُْٖطاوّ بُكَو طؤكِاْهاكيٓا و يُوالوَ بُْاوّ طؤكِاْهاكٍ
ناتًَو نؤَُي
ٌَ و
َيُتًًُوَ ناك بؤ ثُنؼوتِٓ نلآُ ،وا َلؤظ تىوًٌ بُؿطىَإ و ؿووؿي
نؤَُال
وَهتإ ؿَنات.
يُ ٓاناَِ هُكنُوتِٓ ًَٖنَ ْاهًؤْايًوتُناٌْ تىكنًا بُ كِابُكايُتِ َوتُفا
نَُاٍ...ثُمياٌْ يؤمإ دًَِ ثُمياِْ هًعُكٍ 204طلتُوََ .وتُفا نَُاٍ هُكؤنِ
َتإ نؤتايٌ ٖاتِٓ
َبقيَلؿكاوّ نؤَاكَ ْىيًَُنُ ،واؿَبًِٓ نُ نؤتايٌ ٖاتِٓ هىي
ُٖي
ػُالفُتُ و َُٖىو ًىيَُٓواكٍ عىمساًٌْ هلِيًُوَ و ؿَهتِ بُبًٓا نلؿُْوَّ
َتِ و َا ثًَهُوَ
َطُيًُنِ كِؤفٓاوايٌ ؿَطٍَُ ثًَطُياْـِْ ٖاوال
َُت نلؿ ،نؤَُي
ؿَوي
ناكنلؿِْ فْإ وَى ثًاوإ بؤ ؿكوهتهلؿِْ تىكنًايًُنِ ثًٌَهُوتٓؼىام ثًَهًَٗٓا.
كِي ؤكَُناِْ ؿكاَاتًهًاُْ و بُكفلاوإ بىو ..ثؤًًِٓ فًَوٌ هُك نُ ًُثكُيًُنِ
َٓاَُّ
َٓاَُّ نليوتًاِْ يُدًٌَ هاي
ُْكيتًاُّْ تىكى بىو ،قُؿَغٍُ نلؿ .هاي
َٓاَُّ يُهُك بَُٓاٍ نليوتًاِْ ؿاْـكاوَ و ًََقووَ
نؤضًٌ ًٓوالَِ ؿاْآُ ،و هاي
بُبُكاوكؿّ ثًٍَ و ثاَ نؤضٌ ؿوايٌ َُهًض ثًَىاُْ ؿَناُٖ ،كوَٖا ثًَىاُّْ
ناتًٍ بُ بًوت و ضىاك ناتقًََلٍ ُٓو ناتبُْـيًُ كِؤففًََليًُّ نُ يُ ُٓوكوثايُ
َُاُْنإ فٕ و فخنىامّ يُطٍَُ غُيلَ
ثُيلَِو ؿَنلا ،طؤكٍِ .كِيَطاٍ ُٓوًًَـا َىهً
ٌَ) َا طؤكِيِٓ
َُإ بهَُُٕٖ ،ىو نُهًَهِ ُٖكاًًٍ (هُكووّ ُٖفؿَ هاي
َىهً
ٓايًين ثًَـكا ُٓطُك غىامًٍَٓ .ـّ تىكنًا بُ هًَهؤالكٍ ثًَٓاهُ ؿَنلاُْ ،وَى بُ
سهىَُتًَهِ ؿيًًٌُٓٓ .ي باٍ ْىيٍَ ٖاتُ ثًٍَ نُ يُهُك بَُٓاٍ التًين( وَى
َهى
مَاُْناِْ كِؤفٓاوا) ؿاْلا نُ ُْوَى ُٖك دًَطُّ ثًتُناِْ عُكَبٌ طلتُوَ بُي
ْىوهًِٓ بُ ُٓي باٍ عُكَبٌ قُؿَغُ نلؿ.205

204

َُ -سُغةِ جُميوِْ غًعُض اُوَسىو نُ َُٖىو ُٖشَىوًَْهِ زَغُكوتِ غىيوةوِْ عىمسوِْ نُ يُغُض

اًُحطوتيضيُتُنُيسو َوسيوَ ,وضزوخوف سهوث ,سُكوّ َُضذُنوِْ جُميوُْنُ اُوَسىو خىزّ تىضنًوف يًَُْى
س وث.
ًٖ - 205ػُض يًَٗط وورُٓض :نىضزغةوٕ يًَُْىوٕ غًعُض و غٓىوضَ زَغةهطزَنوٕ115-114ٍ ,
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َوتُفا نَُاٍ بُكثلهبىو يُ هُكنُوتُٓناِْ تىكنًا ؿف بُ ٖاوثُمياْإ و
َُ يُيُنذًاوامَنإ ثًَهبًَينَ بؤ
تىاًْبىوّ ٖاوثٌتًًُنًٍ يُ مؤك ؿَهتُ و نؤَُي
َتاًٍْ يُهُكيَهِ ؿيهُوَ
ُٓوَّ تىكنًا يُفُوتإ و يُْاوضىوٕ بجاكيَنَّ .هىي
ػىامياكبىو يُطٍَُ ٖاوثُمياُْنإ بهُويَتُ ؿاْىوهتاْـٕ تا تُػتِ ػؤٍ بجاكيَنيَت،
َتإ بؤ نؤْ لاْوٌ يؤمإ َُٖإ ْىيَُٓك بىو نُ
َايُّ تًَبًًًُٓ نُ ْىيَُٓكَنُّ هىي
ؿوو هاٍَ ثًٌَرت بُ ثُمياِْ هًعُك و َُكدُ قىكهُناِْ قايٌ بىو .ناتًَو ناك
طُيٌتُ هُك ُٓوَّ ؿَبٌَ تُْٗا ًَْلؿَيُى بؤ ؿاْىهتاْـٕ يُطُ ٍَ ٖاوثُمياُْنإ
َبقاكؿ،
َبقيَلؿكٍَ ،مؤكبُيإ باياْـايُوَ هُك َوتُفا نَُاٍ و ًَْلؿَنُّ ُٓويإ ُٖي
ُٖي
ََُُٓ بُٖؤٍ هُكنُوتُٓ هُكباميًُناًُْوَ بىو.
ُٖكوَٖا ُٓدمىوَُِْ ًٌْتًُاِْ تىكنًا يُهُك ثًَـاطريٍ َوتُفا نَُاٍ،
ثلهُنُيإ يُ ْ ٍ1ؤظًَُبُكٍ 1922ػوتُ ؿَْطـإ و ُٓدمىَُُْنُ قاْىوْٓاَُّ
َتُ تًَجُكِاْـًٓ .ـّ ؿَبىو
بُفُكًَبىوِْ دًانلؿُْوَّ ؿئ يُ هًاهُت يُو وال
َتإ تُْٗا وَى ػُيً ُ تَُاًا بهلٍَ ،يُ هؤْطُّ قاْىوُْ ْىيًَُنُؿا ،ػُالفُت و
هىي
َتاًَْتًٍ
َتاًَْتِ) بُفُكَِ يُيُى دًانلاُْوَ و ُٓوها هىي
َتُُْت( هىي
هُي
َىًًََٓلايُوَ.
ُٖي
َتاِْ تىكنًا بىو ،يُ
َتاِْ ُٓوٍَ ؿٌََََ ،ىسَُُؿّ ًًُُّ بىو نُ ؿوا هىي
هىي
َتِ ؿيِٓ و
َتاُْناِْ عىمساًْـا هٌ و ًًًًَُُٓإ بىو نُ ؿَهُال
كِينبُْـّ هىي
ؿًْايٌ تىكنًايإ بؤ َاوَّ ًَُ هُؿَ يُؿَهتـابىوًٓ ،ـّ ثًٌَ طىتلا
ٌََ ..يُفيَل ثاكيَنطاكٍ بُكيتاًْـا ،يُ
نُيىثُيُناِْ ػؤٍ نؤبهاتُوَ و نؤًهُنُ دًَبًًَ
ُٓهتَُبؤٍ باكيهلؿ و ثوُاَُنٍُ بُْاوّ عُبـوملُدًـ نلايُ ػُيً ُ .تُػت و
َتُنُّ ُٓويٍ بُؿَكؿّ
ٌَ ػاياْـًٓ ،ـّ ؿَهُال
تادٌ ُٓويٍ نَُرت يُ ؿوو هاي
ٌَ 1924م
َتاًَْيت ،ػُالفُتًٍ يُهاي
َتإ كِؤيٌت و بَُُٖإ ًًَىَّ هىي
هىي
َىًًََٓـكايُوَ.206
ُٖي
206

ًٖ -ػُض يًَٗط وورُٓض :نىضزغةوٕ يًَُْىوٕ غًعُض و غٓىوضَ زَغةهطزَنوٕ ,وَضرًَطوِْ ؾُفًكٌ شوذِ
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ثيَِجةَُ :ةخؤغي دةزووُى

َُٓػؤًاِْ
ٖؤطلبىوٕ بُ نىكهٌ سىنِ ،دطُ يُوَّ ُْػؤًًًُنِ ؿَكووًًُْ ،ؿي
َتىوٍ نىكهٌ سىنِ ٓاَاؿَٕ قىكباِْ بَُُٖىو ًتًَو بـَٕ و ًُكٍِ َُٖىو ؿوًْا
بهُٕ تُْٗا ثًَنهٍُ نىكهًًُنُيإ يُْ و يُم و ًًؤم ُْبًَت ..هُؿاّ َُٖىو ؿًْا
َت بيبَ ..كِوهًا بُ فُكَِ ٓاَاؿَيٌ
ًَْىَْـطرييإ نلؿ تاوَنى ؿَهت بُكؿاكٍ ؿَهُال
َـَّ بـات و َا ثُْابُكيَتِ ثٌَ بـات ،نُضٌ ثُتاٍ ُْػؤًٌ
ػؤٍ ًٌْاْـا ؿاي
ؿَكووِْ وايًًَهلؿ ٓاَاؿَُْبىو وام يُ نىكهٌ سىنِ بًَينَ نُ هُكَدماّ هُكٍ
يُثًَٓاو ؿاْا .منىوُْيُنٌ كِؤًٔ بؤ ُٓو بُهتًَُٓ:
ؿَطًَلُِْوَ طُدمًَو َُٖىو كِؤفٍَ بُبُكؿَّ ؿوناًَْهٌ طؤمَفلؤَ طىمَكٍ ؿَنلؿ،
ؿَيبًين طؤمَناٌْ نابلا مؤك بُدىاِْ يُى يُهُك يُى ؿاْـكاوَُٖ ،كضٌ داكٍَ بُ
َـَنًٌَا و يُؿَكووُْوَ بُػؤٍ ؿَوتٓ :ااااٍ
ٌَ ُٖي
بُكؿٌََ تًَـَثُكٍِ ٓاًَٖهِ قىوي
ضُْـ ػؤًُ ًَٓوتا بُكؿيَو يُو طؤمَيُّ بُٓوَ بطلّ و بًٌهًَِٓ ببًِٓ ضؤٕ
طؤمَناِْ هُكَوَ ؿًَهًَٔ و ؿَنُوُْ هُك ػىاكَوَ ،نُضٌ يُاليُنُوَ يُتلهٌ
ؿوناْـاكَنُ ُْيـَويَلا بُكؿَنُ بٗاوٍَ ،بؤيُ يُبُك ػؤيُوَ ؿَيىتُٓ :وا طؤمَنامن
ًهاْـ و كِاَهلؿُٓ ،طُك نابلاٍ طؤمَفلؤَ نُوتُ ؿواّ و طلمتِ ػؤ كِيَو ؿََهىفٍَ
يإ كَِْطُ بُقىكباٌْ َلؿمن بهات ُّٓ ،باًُ ُٓطُك كِاَهلؿ و ُْيطلمت بُآلّ
ْاهًًًُُوَ ضىوَ الٍ باونُِٓ ،وَ باونُ بُهتُمَاُْنُّ بُضٌ ثاكَّ ُٓو َُٖىو
ًََُهُ يُباونُِ ؿَنُّ.
طىمَيًٍُ بؤ بقًََلٍَ و بًـاتٌَ ،ؿيوإ ُٓوََ موي
طُدمُنُ بُو َُكاقُوَ كِؤفاِْ بُِكٍَ ؿَنلؿ بآ ُٓوَّ بتىاٌَْ ؿَهت بؤ يُى بُكؿ
ؿكيَق بهات و يُطؤمَّ طؤمَفلؤًُنُّ بـاتُٖ ،ك ثٌٌ ػىاكَوَ ،يُْاػُوَ ؿَنىآلو
ػُفُتِ ؿَػىاكؿ ،بَُُيٍ نُي ُْيـَماِْ دؤكٍ ُْػؤًًًُنُّ ضًًُ؟! تا يُالٍ
ؿنتؤكيَهٌ ؿَكووْٓاي نُ ثلهًاكٍ يًَهلؿ و ُٓويٍ َُهُيُّ طؤمَنُّ بؤ
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طًَلِايُوَ ،ؿنتؤكَنُ ميلَناُْ باْطِ باونِ نلؿ و بُؿميًُوَ ساكوَُهُيُّ
طؤمَنُّ بؤ باي نلؿ ،ؿواٍ ُٓوَّ باونِ ؿَيباتُوَ َاٍَ ،طىايُ ٓاطاٍ يًُٖض ًًُْ،
ٌََ :نىكٍِ ػؤّ بؤ ْاضٌ بُكؿيَو ؿَهت بـَيتآ و كِيَو يُو
َجُيُنُوَ ثًٌَ ؿَي
بُ ُٖي
طؤمَّ بُٓوَّ ُٓو طؤمَفلؤًُّ بـَّ بُكِاهتِ ًتًَهِ مؤك ػؤًُ َٔ ،نُ َٓـاٍَ
بىوّ مؤكّ سُم يُو ياكيًُ ؿَنلؿ ًتًَو ببًِٓ يُهُكيُى كِيننلابًَت و بنِ بُبُكؿيَو
َُٖىوّ بُكبـََُوَ.
نىكَِنُّ بُهُكهىكَِاُْوَ وتِٓ :اػل باونُ....
باونِ وَآلَِ ؿايُوَٓ :اػل و َاػلٍ ثًَٓاوَّ ؿَمامن ؿََيًٌَ ضٌ؟ ُٓطُك َُبُهتت
ثاكَيُ ،ػٌَُ ثاكَت ُْبآ بُي تؤ ٓامابُ و بُكؿيَو يُو طؤمَّ بُٓوَّ ُٓو
طؤمَفلؤًُ بـَ تا ُٓوَناِْ تليٍ بٌهًٌَٓ َٔ ،اوٖاّ يًَت ؿَوٍَُٓ ،طُك ٓاًهلاَ
بىوّ ُٓوَ ؿيوإ ػَُِ ثاكَت ُْبٌَ َٔ ثاكَنُت بؤ ؿَؿَّ.
باونِ نىكَِنُ ؿواٍ ُٓو قواُْ بُثُيُ ػؤٍ طُياْـَ الٍ طؤمَفلؤًُنُ و ثًًَىت:
نىكَِنُّ ًتًَهِ وا ؿَنات ػَُِ ثاكَت ُْبٌَ ثاكَّ َُٖىو ُٓو طؤماُْت ؿَؿََآ نُ
ؿَيٌهًَٓآ ،بُآلّ ؿَبٌَ تا ُٓو نىكَِّ بًُٖض ُْماْآ ،بُقُهتِ ٖاواكٍ بُهُكؿا بهُ و
ُْػتآ بهُوَ ؿواٍ.
ُٓودا طُكِايُوَ َاٍَ و يُؿَكفُتًَهـا بُنىكَِنُّ وت :ؿَّ نىكٍِ ػؤّ ،ؿَّ ؿََُوآ
ُٖك ًَٓوتا بنٌ بُكؿيَهِ بؤ يُ طؤمَناِْ ُٓو نابلايُ بـَّ.
َؼؤَ بىو ،بُؿميًُوَ ضىو بُكؿيَهِ يُ يُى يُطؤمَناْـا و ضُْـ
ُٓويٍ بُو قواُْ ؿي
طؤمَيًُنِ بُؿواٍ ػؤيـا ًهاْـ و كِايهلؿ ...ػاوَٕ ؿوناُْنُيٍ بُؿَّ
ًٌََٓ ،كِاوَهتُ بؤّ...نىكَِنُ بُُْٖاهُ
ٖاواكنلؿُْوَ ؿَيىت :نىكَِ كِاوَهتُُٖ ،ي
َُوَ وتِٓ :ؤػُّ ًَٓوتا
َهًٌَاِْ ٓاًَٖهِ قىوي
بلِنًَىَ ضىوَوَ َاٍَ و بُؿَّ ُٖي
َىكتاغ بىوّ.
ُٓطُك ُْػتَِ بؤ كِابلؿوو بطُكِيًَُٓوَ وَ بُؿياكيهلاوّ بؤ هُكؿََِ ُٖكؿوو بًؤنِ
َت و كِؤفٓاواو ُٓو ًَُالًًٍَُْ يًَُْىاًْاْـا ُٖبىوُٖ ،ك يُنُيإ يُُٖك ًىيَينَ
كِؤفُٖال
ٌَ ضاكَهُكنلؿًْإ ؿَؿا ،نُضٌ ؿواٍ
نًٌَُيًُى ُٖبىايُ بؤ ْ ىمّ ػؤيإ ُٖوي
َىًَاُْوَّ يُنًَتِ هؤظًُتَُٓ ،ليها ؿَهتِ بُهُك َُٖىو نايُناِْ دًٗإ
ُٖي
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طلتىوَ و نًٌَُنإ كِؤف بُ كِؤف مياؿ ؿَنُٕ و ؿَهتىَكؿإ وَى طُوكَتلئ مرًَنّ
َتًَو ؿف بُ بُكفَوَْـيًُناِْ ظىوَيًَتُوَ،
ؿًْا بُ ُٖك بًاْىويًُنُوَبٌَُٖ ،ك وال
هًٓاكيؤٍ بؤ ؿاؿَكِيَقٍَ و بًًََٗنٍ ؿَنات و هُكَدماّ ؿاطريٍ ؿَنات.
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بةغي ثيَِجةَ
كيَّ ئةواُة طؤزِاْ بةزثا دةكةْ؟!
 ئةو خاهَة جةوٓةزياُة ضني كة زِيَسِةو ًيَروو دةطؤزِْ؟!
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كيَّ ئةواُة طؤزِاْ بةزثا دةكةْ؟

َو ،يُنًَهعُ يعُو ًََعقووَ
طؤكِإ يُ كِووّ بُْاُٖم دُوك و هتَُهلؿٕ و َافؼىكاِْ ػُي
ؿووكو ؿكيَقَّ يُ بُكَبُياِْ ًََقوَوَ بىوِْ ُٖبىوَو ُٖك ؿًَََٓآ ،دا بعؤ ؿَكضعىوٕ
يعععُو بامْعععُ و طُيٌعععن بعععُ كِمطعععاكٍ و ٓاماؿيًععُنإ ؿَبععٌَ ٓعععاَلامٍ يَُعععُكِ بعععُناكبًَت و
َـاِْ ًعععؤكَِ و طؤكِاْعععًُ ،عععؤكَِ طعععؤكِيين
ؿَهعععتطلتٔ بعععُو ٓعععاَلامَ تعععُْٗا هعععُكُٖي
َيعُتِ يعا
واقًعًَهُ بُ واقًعًَهٌ تُواو دًاوام دعا ٓعُو ًؤكًِعُ كِؤًعٓبريييبَ يعا نؤَُال
ٌَ و ثًٌُهامّ 207و هًاهٌ و ماْوتِ و ٓايـؤيؤفٍ و ٖ...تـ.
نٌتىناي

 - 207ؾيضةؾٌ جًؿُغوظٍ رىوغةُٓوَّ قيْوغٌ نؿةىنويوٌ سىو سي قيْوغًَهِ توظَ نُ يُ نيتويًُنوِْ غُزَّ
ُٖشزَ و غُضَتونوِْ غُزَّ ْيظزَ ضةوويسو ,ريضوْهوضيًُنوٕ تُْٗو سىوضٍ سُضًََُٖٗٓوِْ يُخي ُْرطت ىو
سُيوهى غُضَتوٍ نيتويٗوتِٓ ضةنيوٌ ًََصوويٌ غًػةَُِ فًىزويًعٌَ و ؾًَىوظَنوِْ سُضًََُٖٗٓوِْ سىو,
سُووتويُنِ زيهُ ريضةوًَْو سىو يُ جُيىَْسٍ فًيزويًػةًُوَ سي نيَُيوطوٍ توظَّ نُجًةويًػةِ و اُو ؾيضةؾُ
يُ تُوووّ غًَهةُضَنوِْ شيوْسو وَض ُضخوًَْهِ سٓضًُٓيٌ سىو يُ ؾًَىوظٍ شيَطخوِْ اوسىوضٍ وكوتوِْ
اُوضوجوٍ ضةنشاووو نُ سُ قىضغويٌ خيٍ يُغُض سدو سي ىوٕ و سَُٓو فُيػُيف ًُٓنوٕ ضةَْطِ زويُوَ,
سٓضًُٓنوِْ اوسىوضٍ و نيَُكويُتِ و غًوغٌ و ضةنؾٓ دٍ خيٍ سُغُض ًِٓ سوكو زَغت غُجوْس نُ
خووٌَْ نٍُ و جُيٌ سُضًََُٖٗٓوٕ و نيْيةنيوٌ سوظوضة يُشيَط نيْيةنيوًوٕ زو سىو ,سَُُيـ ُٖويوًوْسو
اُضنُنوٕ نُّ سهُُْوَ و ُوغوْسُْوَ سٓربة سهُٕ و رُؾُ سُ جُضَغُْسُْنوِْ تًىضٍ غيغًويًػةِ سسَٕ
وَنى ًَهًُتِ رؿةِ و زوزوَضٍ نيَُكويُتِ و رُيٌَ ؾةِ تط يُووُْ سُخيضةويٌ خىيَٓسِْ قيْوغُنوِْ
خىيَٓسٕ و ُْخيؾدوُْ و زوسًٓهطزِْ ْىضًََو سي سًَهوض و خًَعوٕ و نُغوِْ زَغت نىضث يُجويوُوَ
سُنيَُيوًَو جطةنرطوَِ ْىيٌَ وَنى ظوْػت و فُيػُفُّ ًٓويُتِ ذوضيَهِ تط سُخييسو ىوَوَ نُ تونةًو
و غيوتًصيُتٌ خيٍ يًَُْى ايضروُْنوٕ اوويَةُ سهوث و خُسوث سي يُنػوِْ و اوظوزٍ و زميىنطوغٌ سهوث نُ
َطنظ ُقٌ اوَوةُنوُْ ُْى غُضَويُ و ظيَسَسويٌ نوكو و سوظوضةٍ نوكو.
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ًؤكَِ ُٓطُك َُكدُناٌْ يٌَ بوامٍَ َاْايُنِ وَى نىؿَتا 208يإ ياػٌ بىوٕ
َطُكِاُْوَ و هُكنًٌٌَ) وَكؿَطليَت ،يُنىكتَُٗيًَٓاٌْ ُٓو ضَُهُؿا بًًَُىَيًُنِ
(ُٖي
َـاِْ طؤكِاًَْهِ كِيٌُيٌ يُ
طٌتِ اليُُْ ٓابىوكيًُنُ ؿَنليَتُ ثًَىَك بؤ هُكُٖي
َتِ
َـآُ ،وََ تًَهطريَ بؤ طؤكِيِٓ هًوتَُِ ؿيهتاتؤكٍ بؤ ؿَهُال
بٓاغُّ نؤَُي
َت و فياِْ
َتُّ ثًٌَىو تًَهلِاٍ دىَطُناِْ ؿَهُال
ؿميىنلاهٌ ضىْهُ ُٓو ؿَهُال
بُكتُهو نلؿبؤوَ و َُٖىو ؿاٖاتُناِْ بؤ بُكفَوَْـّ ػؤٍ و نىكهٌ سىنِ قؤكغ
نلؿبىو نُ يُ هًوتَُِ ؿميىنلاهٌ ؿا ٖاونًٌَُنُ تُواو ثًَنُواُْيُ و داك و
باكيٍ قىوتبىوُْوَّ ًؤكَِ كَِْ و بؤ و بُكطًَهِ ٓايًِٓ يا ُْتُوَيٌ و ُْفاؿٍ
ؿَثؤًٌَ و ؿَبٌَ يُ كِووّ يؤفيهُوَ نىؿَتا و ًؤكَِ يًَو دًا بهُيُٓوَ.
َتُ مياتل ًَٖنّ هُكبامّ يَُُكِ بُناك ؿٍَ و ًؤكًًٍِ
نىؿَتا طؤكِيِٓ يىتهُّ ؿَهُال
ُٓطُك ُْٖطاوَناِْ بُكَو ٓاكِاهتٍُ نىؿَتا كِؤيٌتُٓ ،وَ ُْٖطاوَنإ يُ بٓهُوَ
ؿَهت ثٌَ ؿَنات.
َت ًتًَهِ ػؤكهو و ًَٖنيَهِ ًَِْٗٓ و ًاكاوَّ ًَتؤيؤفٍ
تلي 209يُ ؿَهُال
ُٓفواُْيٌ ًًُْ و نًتىوكيَهٌ كَِٖا ًًُْ يُ ًَتافًنيهِ ُْطؤكَِوَ ؿكوهت بىوبًَت.
َيُتِ و
َطاؿا يُتُى طؤكِاْهاكيًُناِْ نايُ نؤَُال
طؤكِاِْ هًاهٌ يُفياِْ نؤَُي
ٓابىوكيٌ و فياكيٌ و نايُناِْ تل ،وَكضُكػاًَْهِ طٌتطري و ضاكَْىوهوامَ ؿَبٌَ
َطا
طؤكِاْهاكٍ كِاهتُقًٍُٓ ثانوامٍ و ضانوامّ يُهُك بَُٓاٍ ٖؤًًاكيٌ نؤَُي
بًٓات بينَ و بؤ ٓاَادمٌ طٌيت برينلؿُْوَيًُنِ هًاهٌ قىوٍَ و هرتاتًقيٌ ُٖبًَت
208

 -نىزَتو :ووتو ريضةيِٓ غًػةَُِ زَغُكوث ذو سُؾًَىَّ اوؾةًوُْ سًَت يوٕ سُؾُضةو جطنغُّ غُضسوظّ,

نىزَتو ًُنوٕ ظيوتط اُو نُغوُْٕ نُ يُ زوّ و زَظرو غُضسوظيًُنوٕ و زوّ و زَظرو َُزًًَُْنوٕ ,جيغت و
جًُ و جويُّ رطْط و سوكويوٕ ُٖيُ و تىوْوٍ اُوَيوٕ ُٖيُ نُغوِْ ْوضةوظّ يُو زَغُكوتُ يُزَوضٍ خييوٕ
ني سهُُْوَ و سي اُةوَسوِْ نىزَتو سُرُضةيوٕ خبُُٕٖ .يو ُتُ يُغُزَّ سًػت و سُزيوضيهطووّ يُ
ضةنشُٖكوتِ ْووَضةوغت و اُفطيكًوزو ظنضسُّ غًػةَُُنوٕ يُضةيَطُّ نىزَتوٍ غُضسوظيُوَ سىوَ.
 - 209اُوَّ زَتُوٍَ سُ تطغوْسٕ سُزَغةِ سًًَٓت ,سُ خُْسَ اوغوْي زَغةت زَنُويَت آًطًًع
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نُ ُْػٌُكِيَطاٍ ضاكَْىوي و ُٓو ٓاَادمُ ؿَهتًٌٓإ بهاتُٖ ،كطًن طؤكِاْهاكٍ يُ
َطا بُ بُكمنلؿُْوَّ ؿكوًِ و ؿاًٌْن يُهُك
ٌَ نؤَُي
هرتانتؤك و ثًَهٗاتُّ ُٓقً
ًََنّ ؿاْىوهتإ ْايُتُ ؿٍ ُٓطُك ُٓو بؤًايًُ قىوٍَ و بُكفلاواُْ يًَُْىإ واقع و
ؿكو ُنإ ثلِ ُْناتُوَ.
يُنًَو يُ كِيَطليُناِْ بُكؿَّ ؿكوهتبىوِْ كِفيَُِ ؿيهتاتؤكٍ و تانلَِوٍ،
َبقاكؿٕ
ٌَ وَكضُكػاُْ يُهُكؿًَََهُوَ بؤ هُكؿًَََهِ تلُٖ ..ي
َبقاكؿُْ نُ ػاي
ُٖي
ػىؿّ ؿميىنلاهًًُنُ ًًُْ وَيٌَ نُكَهتُ و ٓاَلاميَهُ يُ ٓاَلامَناِْ ؿميىنلاهٌ،
ًََتُوَ
َّ ػلاخ بُناكًَٖٓاِْ ُٓو نُكَهتُيُ ًٖض بُٖايًُى بؤ ُٓو ثلؤهُيُ ْاًًَٖ
بُال
َبقاكؿًَْو ؿميىنلاهًًُ ،ضىْهُ يُّ ٓإ و هاتاُْ ؿَبًَتُ
تاوَنى بًًََني َُٖىو ُٖي
َُت و ؿميُِْ دىآًٌْاْـاِْ سىنُلِاِْ.
َؤؿيًًََو بؤ منايٌهلؿِْ كِوواي
َـاِْ ًؤكًٌِ
بُؿيًٌ َُٖىو ط تىطؤيًُنِ ٓاًتًاُْ ُٖك ط تىطؤيُ..هُكُٖي
َتُناْـِْ
كِاهتُقًُّٓ دَُاوَكيٌ َُكز ًًُْ ُٖك بُ ضُى و ٖىتافهًٌَإ و ُٖي
َت و ًهاْـِْ هٓىوكَناٌْ بًَت وَى ُٓو منىوْاُّْ ؿَيبًٓني نُ ُٓطُك
ؿَهُال
برينلؿُْوَ ُْطؤكِئ و نىؿَتاٍ يَُُٖبُك ُْنُئ ْاتىاْني هُكنُوتىو بنيُْٖ ،ـٍَ
داك هٓـوقٌ ؿَْطـإ ُٓو ثلؤهُ يُناليٌ ْاناتُوَ.210
 -210تُظويطنطزٕ و ظيوز يُذوضيَو زَْطسوٕ يُكيُٕ زَْطسَضو قيغةُٓوَّ زَْطِ َطزوو و سُنوضًَٖٓوِْ
وَى نُغًَهِ ظيٓسووُٖ ,ضوَٖو ضةفوْسِْ غٓسووقُنوٕ و يُْيشَْسو زوْوِْ غٓسووقٌ زيهُّ اوَوزَنطوو و
ووغىوضنطزُْوَ يُ ووزيَط و ْىيَُٓضَنوٕ ْىيَُٓضٍ كيُُْنوٕ و نطةئ و زَغةَُينطزِْ نوضَُْسوِْ
نيًَػًيِْ ُٖيو صوضزٕ ُْخومسُ اُووُّْ يُ غُض غٓسووقُنوِْ زَْطسوٕ زوزَْسضئَ ,اَُوُْ ٖينوضرُيًَهٔ
اونوَُنوٕ سي سُضشَوَْسٍ اُو شعسُ زَريضةٕ يُنوتًَهسو ًًًَُث ْوتىوٌَْ غعوٍ تُظويط ًوٕ سسوث
تُظويط ًوِْ غُض سُزَغُكوث و اُويي  ,اُووُّْ سُسٌَ سدنطزُْوَ زَْط زَزَٕ يُ ىوض ًَىَيُنِ
سُضتُغو و قُمتوغُنطوو زَضْو ٔ نُ ذطُ يُ شعسُنُيوٕ ًٖض شعسًَهِ زيهُ سُسوف ْوسًٓٔ و ْوظؤْ
اُووُْ نُضةٕ نىيَطٕ كيؤْ ,وظؤْ سي ٌ زَْط زَزَٕ و زَْط سُ نٌَ زَزَٕ زَْط سُ جطَْػًخ ْوزَٕ
سُقُث اُوَّ سد يُسُضشَوَْسيًُنوٕ زَنُُْوَ سييُ جُْو زَسُُْ سُض ُٖض ؾةًَو اُو ؾةوُّْ
سَُٓويُنِ يوغويٌ و زميىنطوغًوٕ ًًُْ وَى اُووُّْ يُغُضَوَ اوَوشََوٕ جًًَسو ُٖض ؾةًَو
سُسدنطزُْوَيًُنِ اُقالِْ ظيطَنِ و تىوْوٍ يًَٗوتىويٌ اُةوَسضو ,زووذوض جُْو سي تُظويطو ُٖضةَؾُ
وٖ...ةس ْوسوث.
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َت) ثلؤهُيًُنِ ؿكيَقػايُُْ و
َبقاكؿٕ و ؿَهُال
يُ هًوتَُِ ؿميىنلاهًـا (ُٖي
َتًٍ
َت ؿكوهت ؿَنات و ؿَهُال
َبقاكؿٕ ؿَهُال
وَنى ؿوو كِووّ ؿكاويَو وايُ(ُٖي
َيًُنًٍ
َبقاكؿٕ ُٓدماّ ؿَؿات) نُ ًٖنًإ بٌَ ُٓوٍ ؿيهُيإ تُواو ْابًَت و ناال
ُٖي
ًًُْ يُ ناكطُنإ بُكُّٖ ٖاتيبََُ ،طُك كَِْطـاُْوَّ نؤٍ طؤكِاْهاكيًُ هًاهٌ و
َؤمَ ٓاو ؿَؿات و
َطانُيُ ُٓو ثلؤهُ فلَ كَُِْٖـ و ٓاي
َيُتِ و ًََقوويٌ نؤَُي
نؤَُال
َتُ
َطلٍ فياِْ ؿميىنلاهٌ يُ وال
ؿكوهتِ ؿَنات .نُواتُ ثًٌَلَِواِْ ُٖي
ثًٌَهُوتىوَنإ ُٓمَىوًَْهٌ تاٍَ و ثًٌَىَػتُيإ تًَجُكِاْـووَ و يُ ضاوتلونإ و
ضلنُهاتًَهِ تَُُٕ بُو ٓاناَُ ُْطُيٌتىوٕ نُ يُهايُّ ُٓمَىوًَْهِ تامَو ْىيَـا
َلؤظُنإ بُ ٓاماؿاُْ ثًاؿَّ َافُناًْإ بهُُٕٓ ،طُكضٌ ًًًَُتاِْ كِؤفٓاوا بُاليُِْ
َتُوَ ؿَهتًإ ثًَهلؿووَ تا طُيٌتىوُْتُ قؤْاغٌ
نُّ ؿوو هُؿَ يُثًٍَ كِؤفُٖال
َبىوٕ .211ؿميىنلاهٌ نلاهًَو ًًُْ َلؤظ يُبُكٍ بهات و ؿَكَاًَْو ًًُْ
ًُْنُ ناًَ
بًؼىاتُوَ ،ضىْهُ يُفيَل هايُّ ؿميىنلاهٌ كِاهتُقًُٓؿا َلؤظُنإ ٓاماؿاُْ ثًاؿَّ
َطا ْاناتٓ ،اػؤ
َافُناًْإ ؿَنُٕ و ياها هُكوَكَ ،دًاوامّ يًَُْى تانُناٌْ نؤَُي
ض ًتًَو يُو ياهايُ دىاْرتَ ناتًَو بُ ٓؤتؤَبًًَُوَ ؿَطُيتُ تلافًو اليتُنإ و بُ
َؤثٌ هىوك ؿَوَهيتُٓ ،وَ هُملاْـِْ ًَهُضبىوِْ هُكتؤثٌ
َبىوِْ طً
ُٖي
- 211يُ سُؾًَهِ ظنضٍ وكوتوِْ ضةنشُٖكوث ُٖيو صوضزٕ وَى جطنغُيًُنِ ضةوونُف غُيط نطووَ و يُ ذُوٖؤُض
و ْووَضةننِ ضةوغةُقًُٓنُّ سُتوٍَ نطووَتُوَ و يُُْٖسٍَ وكوتًـ زَغؤُكوث سؤووَضةٍ سؤُو ضةوونُؾؤُ ًًْؤُ و
ضةيَطُ سُُٖيو صوضزٕ ْوزوث ,يوٕ ُٖيو صوضزٕ زَنوث و ُٖيو صوضزُْنُ ُْسيتُ ٖؤيٍ رؤيضةيِٓ زَغؤُكوث سؤُذيضٍَ
اُووُّْ ذًوُوّ شىنِ زَرًَطةٕ زَظؤْ سي َوُْوَّ خييوٕ ض ذيضَ زوًَٖٓوًَْو سهُٕ سي خيٍَ يُ ؤوونطزِْ
ضةوٍ رؿةِ و خُيوو ..خي نوتًَو زَغُكوث زَري ةضٍَ ُٖض ظوو سُ ظوو ٖوونًَؿُنُ اووَشوو زَسًَةُوَ ,منىوُّْ
اُو ٖوونًَؿوُْ غويوٌ 1992اًػالًَُنوٕ يُ ذؤُظواد غؤُضنُوتًٓوٕ يُُٖيو صوضزْؤُنوٕ سُزَغؤت ًَٖٓؤو ,نُ ؤٌ
جًَـ اُوَّ سطُُْ زَغُكوث ,غىجو نىزَتوٍ نطز ,غويوٌ 2012ذلَُُز َىضغٌ اًدىوٕ غُضننويُتِ ًَػطةٍ
نطز و غويوًَو سُغُض وياليُتُنُّ ُْغؤىوضةويُوَ ,سُغؤُضنطزويُّ عُسسويوؤُتوح غًػؤٌ نىزَتؤوٍ سُغؤُضزو
نطو و سُزَضنطزِْ يوغويُى َُٖىو وكنًُنِ اُو شعسُّ يُ ًَػطة قُزَغُ نؤطزو زووذؤوض يؤُ زوزرويؤُنِ
تُضَفسوض ْو غُضسُخي فُضَوِْ ظيٓسوِْ ُٖتو ُٖتويٌ سي ذلَُُز َىضغٌ زَضنطز.
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َتًاُْ يُبُكؿَّ ياهايًُى نُ دىاِْ بَُُٖىو ًتُ دىاُْنإ ؿَبُػًٌَت
ٖاوال
(َُٖىوإ يُبُكؿَّ ياهاؿا يُنوأْ)( .فلوػِ فلوػناؿ)َّ ًاعريٍ ًَٓلاِْ ؿََيًَت:
ٌَ
"ُٓطُك ْإ ُٖيُ با بؤ َُٖىوإ بًَتُٓ ،طُك ْاًٍْ ًًُْ با َُٖىوَإ ُٖوي
ثُيـانلؿِْ بـَئ".
كِووْانبري(ناَُكإ قامّ) يُ طؤًُيًُنٌ ؿا (يُويَلِا) مؤك دىإ بُْاو نىْر و
نُيُبُكَناِْ ؿميىنلاهٌ ًؤكِبؤتُوَ و ؿميًَُْهِ دىامنإ ًٌْإ ؿَؿات:

ؿميىنلاهًٍ وَى َُٖىو ُٓو ناكوباكاُّْ ثُيىَْـّ بَُلؤظُوَ َُُٖٕ ،كز و
ؿاػىامّ دًَبُدًَهلؿِْ ُٖيُ و يُ بُٓكَِتـا ناكيَهِ ثلِانتًهًُ ُْى تًىكيًُنِ ْاو
ٌَ ثًٍَ و ثاَ
نتًَبإ و بُكؿَّ ًَهلؤفؤُْنإ ،كِيَهؼُكٍ فياُُْْ ،ى ط تِ بُتاي
َبقاكؿُْنإ ،ثلِؤفَيُنِ بُكؿَواَُ َلؤظ ػؤٍ تًَـا ْىٍَ ؿَناتُوَ و
ُٖي
َُ تانى ًَٓوتا بؤ ُّٓ طًُُنلؿٕ و بؤ ؿواوَضىوُّْ
ضىاكضًَىَيُنِ َاقىوي
َلؤظايُتِ.
هُباكَت بُ ؿيَُؤنلاهٌ ،هؤهًؤيؤدٌ ًٓٓطًًنّ( Thomas Humphrey
) Marshall
َطايُنِ
يُنتًَيب(  )Citizenship and stoical Developmentؿا يُ نؤَُي
يًربايٌ ثًىكايٌ ؿميىنلاتًـا ،ؿَبًَت َُٓاُْ ُٖبًَت:
*َ-افُناِْ َلؤظ.
*َ-افُ هًاهًًُنإ.
َيُتًًُنإ(ػىيَٓـٕ ،ضاوؿيَلٍ تُْـكوهتِ ،ؿَهتُبُكٍ بًَهاكٍ و
*َ-افُ نؤَُال
ػآًٌُِْْ).
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بؤ دًَبُدًَهلؿِْ ؿميؤنلاهٌ ،ؿَبًَت ٖاوٌْتُاًْإ بًًَُىَيُنِ كِووٕ و ٓاًهلا
يُ ثلي و َُهُيُنإ ٓاطاؿاك بهليَُٓوَ و كَِػُٓ و ثًًٌَٓامَناًْإ كَِضاو بهليَت،
ضىْهُ يُ قؤْاغٌ نؤتايـا َُبُهت َلؤظُ و ضانقياِْ َلؤظُنإ ًَُُٓ ،ؿَماْني نُ:
َلؤظ ؿَبًَت كِابًَٗٓليَت نُ ضاى بقٍُْ ،ى ُٓوَّ نُ ػؤَ بقٍ ،ػؤًطىمَكاِْ َلؤظ
َبىوُْوَ ؿَبات يُ ثليَٓوًجُنإ و يُ نؤتايـا تىوًٌ ُْػؤًٌ مؤكٍ
بُكَو بُتاي
َّ
ؿَنات يُواُْ بٌَ ٓىًََـٍ و ػَُؤنٌ َُُٓ ،دطُ يُ ُْػؤًًًُ فًنيهًًُنإ ،بُال
َُتُ طًًُهُيـا كِاؿَطلٍَ و ٓاهىوؿَيٌ ثًَـَبُػٌٌَ،
ضاى فيإ ًٌَُُٖ َلؤظ يُساي
ضاى فيإ ثُيىَْـٍ باًٌ َلؤظ بؤ َلؤظ كِيَو ؿَػات ،بُثًَنُواُّْ
ػؤًطىمَكاًًُْوَ نُ ثُيىَْـٍ َلؤظ بؤ َلؤظ تًَو ؿَؿات و ػؤثُكهتِ و
تُْجُكهتِ يُ ًٓٓواُْناْـا بلَو ثًَـَؿات نُ ُٓوََ هُكضاوَّ َُٖىو ُْػؤًًًُ
َيُتًًُنآُُْ ًَُُٓ ،و ُْػؤًًُ بنىوناُْ يُ هُكَتاوَ ْابًٓني ،بؤيُ نُ طُوكَ
نؤَُال
َيُتِ بٌَ ضاكَهُك .مَكؿًَت و َُٖىو َلؤظُ قىٍَ
ؿَبٔ ًٓرت ؿَبُٓ طلفتِ نؤَُال
بىوَنإ يُ ؿَكووِْ َلؤظايُتًـا طُيٌتىوُْتُ ُّٓ كِاهتًاُْ و مَكؿًَت بُ (بريٍ
ضاى ،وتُّ ضاى ،نلؿاكٍ ضاى) ؿَكيربِيىَ.
ُٖك يُ هُكَتاوَ ؿَبًَت ،ؿميىنلاتًًُت يُ قىتاغاُْناْـا ثُيلَِوٍ بهليَت،
َت و ٓؤثؤمهًؤٕ
َُتُ نُ بتىأْ وَى ؿَهُال
ُٓطُكمباُْوٍَ ُْوَنامنإ بطُُْ ُٓو ساي
َطاٍ ٓايٓـَؿا ،ؿَبٌَ ُٓو ؿَكهٌ كِيَهُوتٔ
يُنرتٍ قُبىٍَ بهُٕ يُ بُكِيَىَبلؿِْ نؤَُي
ًًَُوَ يُطٍَُ ػؤيإ ًَٖٓابٌَ بؤ قؤْاغٌ
َهلؿُّْ بُكاَبُكيإ يُو تَُُُْ َٓـاي
و قُبىي
طُوكَيٌ ،تًًَـا فيابٔ و ثلِانتًهًإ نلؿبٌَ ،ػىيَٓـْطا بُك يُوَّ دًَطاٍ فًَلبىوِْ
َطايُ ،ؿميؤنلاهٌ
ماْوت بًَت ،دًَطُّ ثًَهُوَ فياِْ ُْٓـاَاِْ منىوُّْ نؤَُي
بُفُكَاِْ هُكؤى و هًاهٌ و بامكطإ و ػاوَٕ باْهُنإ ُْ فًَلؿَنلٍَ و ُْ
َهى هًوتًََُهُ ،هُكؤى و هًاهٌ و بامكطإ و ػاوَٕ
دًَبُدٌَ ؿَنلٍَ ،بُي
َبٔ بؤ بُدًَطُياْـِْ
باْهُنإ ؿَبًَت ثلِِِانتًهًإ نلؿبًَت و يُْاويـا ػَُال
ُٓكنُناًْإ.
بؤ ُٓوَّ َلؤظ ُٖهت بُوَ بهات نُ بُكثلهًاكَ و يًَجلهلاوَ ،اف و ُٓكى ُٖيُ،
َت كِيَو
ؿَبًَت كِيَطُّ ثًَبـكيَت ،ثُكوَكؿَ بهليَت ،نُ ُْى تُْٗا يُطٍَُ ؿَهُال
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َتًٍ بًَتُٓ ،طُك مباُْوٍَ َلؤظُنإ بطُُْ
َهى ؿَبًَت كَِػُٓطلٍ ؿَهُال
بهُويَت ،بُي
َطايُنِ ْا
َُ يُ ثُيىَْـيًُنِ ؿميؤنلاهًـا .واتُ فيإ يُ نؤَُي
ُٓو ثًُ و ٓايـياي
َت يُ باونُوَ بؤ نىكِ و يُ نىكَِوَ بؤ ُْوَ.
ؿيهتاتؤكٍ ؿووك يُ طىاهتُٓوَّ ؿَهُال
َو و (نلاتىوي) بَُاْاٍ هُكوَكيًُ و بُو
"ؿميىنلاهٌ( :ؿميى) بَُاْاٍ ػُي
َو و ويوتِ
َتـاكإ بُؿَْطِ ػُي
ضًُُٓ هًوتُُ هًاهًًاُْ ؿَطىتليَت نُ ؿَهُال
َـَبقيَلؿكئَ ..ؿَهتُبُكنلؿِْ ٓاماؿّ كِاؿَكبلِئٓ ،اماؿّ تاىٓ ،اماؿّ ٓايني
َو ُٖي
ػُي
و َُٖىو ضني و تىيَقَنإ و نًَُُٓ ُْتُوَيًُنإ بُيُى ضاو هُيل بهلئَ و
َافُناًْإ ؿَهتُبُك بهليَت .بُواتايُنِ تل ًًًَُت سىنُِ ػؤٍ يُكِيٌَ ُٓو
ًَبقاكؿووٕ بهات .دًَطاٍ ٓاَافَ ثًَـاُْ
ْىيَُٓكاُّْ نُ بًًَُىَيُنِ ٓاماؿ ُٖي
هًوتَُِ ؿميىنلاهٌ يُنًَهُ يُ ؿَهتهُوتُ َُمُْناِْ َلؤظايُتِ نُ تانى ًَٓوتا
212
َت ؿَْاهليَت"
بُ باًرتئ ًًَىام بؤ بُكِيَىَبلؿِْ ؿَهُال
َتِ يؤْاِْ
َُناِْ ؿَوكوبُكٍ500هاٍَ خ.م يُ وال
ؿميىنلاتِ بؤ يُنُّ داك يُهاي
نؤٕ(ُٓغليكًًُنإ) بُناكيإ ًَٖٓا و بؤ َاوَّ 200هاٍَ ثُيلَِو نلا و يُهُكتاناِْ
ٌَ 1789بؤ ؿووَّ داك ثُيلَِو نلايُوَُٖ ،قًكُتِ ؿميىنلاتِ
ًؤكًٌِ فُكَِْوٌ هاي
َتُّ طٍُ ُْبىو تا هُكضاوَّ َُٖىو ياها
بؤ ُٓو هُكؿََِ يؤْاًًُْنإ ُٓو ؿَهُال
بًَت ،ثًاواِْ ثًَطُيٌتىو و هُكبُػؤ يُ ًاكٍ (ٓاتني) بًُـاكيإ يُبلِياكَ طلْ و
ٖاوبًُُنإ ؿَنلؿ ،يُهُك بابُتُ طٌتًًُنإ ؿَؿوإ و ؿَْطِ ػؤيإ بؤٍ ؿَؿا،
ؿَهرتِؤيٌتىاِْ ُٓو هُكؿََُ باوَكِيإ بُ ٓاماؿّ و َا ؿَْطـاِْ طٌتِ بؤ
َتًإ ُْبىوُٓ ،و َافُ تُْٗا بؤ نَُايُتًًُنِ ثًاوإ بىو ،يُوًَـا ُٖفاكإ و
ٖاوال
ٓافلَت و نؤيًُنإ يُو ثلؤهُيُ بٌَ بَُ ؿَبىوٕ.
ؿميىنلاهٌ واتا :كِيَنطلتٔ يُ كِاٍ دًاوام و كِيَنطلتٔ يُ َُٖىو تانًَو تُْاُْت
ٌَ بهات ناتٌَ كَِػُّٓ يٌَ
َتِ ػؤيٌٌ ُْبًَت و مؤك بُ ٓاهاِْ قبىي
َهِ وال
ػُي
ََِ ػؤيٌٌ ؿَؿاتُوَ بؤ ُٖك كَِػُٓيُى.
ؿَطليَت و وَال
 - 212ؾُع وٕ عُيٌ ؾُع وُْٕٖ :سٍَ ظوًْوضٍ غًوغٌ و ًََصوويٌ 177ٍ ,
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دؤكَناِْ ؿميىنلاهٌ:
-1ؿميىنلاهٌ ٓابىوكيٌ.
-2ؿميىنلاهٌ ٓايًِٓ.
-3ؿميىنلاهٌ هًاهُت و فهل.
-4ؿميىنلاهٌ كَِطُمّ يإ تانُنُهٌ.
طاْـٍ ؿَيىتُٓ" :طُك هُكؤنُنُتإ ػؤًىيوت بؤٍ ؿَكَُبلِٕ و نلِْؤًٌ بؤ
َُبُٕ تا ُْبًَتُ ؿيهتاتؤك".
ياهاثاكيَنّ بُكْاَُّ فياِْ َلؤظايُتِ كِيَو ؿَػات ُٓطُك َُٖىوإ يُهايُّ ُٓو
ياهايُؿا يُنوإ بٔ.
َِْ(( )1945-1939يُْـَٕ)ّ
يُ كؤفطاكَناِْ دُْطِ دًٗاِْ ؿووََـا يًَُْىإ هاال
ثايتُػتِ بُكيتاًْا بُٖؤٍ مَبلٍ فلِؤنُ بؤَباكِيَقَناِْ َُٓيُاًْاوَ مؤك ًجلمَ و
ثُكيٌَإ ببىو .هىثانُّ بُكيتاًْا بؤ ثاكيَنطاكيهلؿٕ يُو ثايتُػتُ ،يُ ؿَكَوَ و
قُكاغٌ ًاك يُْاو مَوّ دىتًاكيَو ؿَمطايًُنِ َىوًُنِ ؿفَ فلِؤنُ ؿاؿََُمكيَٓٔ.
ٌ
َٔ ،وَيٌَ طىيٌَ ي َ
دىتًاكَنُ ؿاوا يُو ًَٖنَّ هىثا ؿَنات مَويًُنُّ دٌَ بًًَ
َهى مَويًُنُّ بؤ
ٍَ ػؤٍ ؿَطُيًَُْتُ ؿاؿطا بُي
ْاطلٕ ..بُْاضاكٍ ههاال
بطُكِيًََٓتُوَ ،نُضٌ ُٓو ًَٖنَ ٌَ بؤ ؿاوانُّ ؿاؿطاَ ْاؿات و ُٖك بؤيُ يَُا ػؤٍ
ػؤَ ْابًَت ُٓوداكَيإ ؿَضًَتُ الٍ (ويَوتىٕ ضُكضٌ)ٍ هُكؤى وَميلاِْ ُٓو
ٌ كِاؿَطُيًَُْتُٓ ،ويٍ ؿَّ و ؿَهت فُكَإ
َىًَُتِ ػؤٍَ ث َ
ناتُّ بُكيتاًْا و َُمي
ؿَؿات ُٓو ؿَمطا َىوًُنٌ يُ يُو ًىيَُٓ بؤ ًىيًََٓهِ تل بطىامُْوَ ،يُ وتُيُنِ
ثلًِٓطـاكيـا ؿََيًَت" :بُكِيتاًْا ُّٓ دُْطُ بـؤكِيَينَ ،هُؿ داك يُوَ ضانرتَ نُ
هُكوَكٍ ياها ثًًٌٌََ بهليَت".
َُاْإ عىَُكٍ نىكٍِ ػُتاب ٓاطاؿاك ؿَنُُْوَ نىكَِنُّ
ناتًَو ػُيً ُّ َىهً
َـَيإ يًًَـاوَ،
َو دُي
هُكثًَنٌ نلؿوَ و ُٓواًٍْ بُؿمٍ و ؿووك يُ ضاوّ ػُي
َـَ يُ
ًُٓاَِ عىَُك ُٓوَّ مؤك ثٌَ ْاػؤَ ؿَبًَت ،فُكَإ ؿَؿات ؿووباكَ دُي
َو ُٖهت ُْنُٕ
َو تا ػُي
َّ ُٓو داكَ يُ ثًٍَ ضاوّ ػُي
نىكَِنُّ بـَُْوَ بُال
دًاوامّ يُ ًَْىإ نىكَِ بُكثلهًَو و نُهًَهِ فُقري ؿَنليَت...بؤ طؤكِيين هًوتَُِ
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َتِ هًاهٌ
هًاهٌ و 213ؿَهُال
ضُنىضت ثٌَ بًَت.
َٓاي و ؿَكووْٓاي
(هتايني) ناتًَو بًوتِ (ًٓعإ ثاظًؤظ)ٍ فُيًُهىف و نؤَُي
ََـاُْوَّ بُ َُكدٌ هُط -بُؿَهتًَٗٓاوَ .باْطِ
هُكنُوتِٓ يُ ؿياكيهلؿِْ –وَال
َهِ هؤظًُت وَنى ُٓو هُطُ يًَبهُّ بُ َُكز
نلؿ و ثًٌَ وتٓ :ايا تؤ ؿَتىاِْ ػُي
َهِ هؤظًُت هُط ًًُْ و ًٍَٓ
َّ ػُي
ٌََ ؿَتىامن بُال
َّ بـَُْوَ؟! ثاظًؤظ وتِ :بُي
وَال
ُٓو ناكَ ْانُُّٖ .كضُْـَ ثاظًؤظ ٓاطاؿاكٍ ُٓوَ بىو نُ بُالٍ هتايًُٓوَ َليٌو
هُكبلِئ و َلؤظ هُكبلِئ دًاوامّ ًًُْ.
(ًًَؽ عُبـويكاؿك طُيالِْ) قوُّ ُٖقٌ يُثًٍَ ػُيً ُ و هُكنلؿَ و َريَنإ
ؿَنلؿ و يُثًَٓاوّ ػىا يُهُكمٌَْتِ نُي ُْؿَتلها ،ثًَػَُبُك (ؿ.ؾ) ؿَفُكَىوٍَ:
َجٌتًَهِ كِاهت.
( افضن اجلّاد كمى ٛاحلق عٍد سمطاُ جاٟس) ُْهآٌ طًَلِاويُتُوَ بُ ثاي
"ًًَؽ طلْطًُنِ مؤكٍ بُدًٗاؿّ ُْفى و ضانلؿٕ و ثانهلؿُْوَّ ؿَؿا ،ضىْهُ
بٓنًُّٓ َُٖىو دًٗاؿيَهُ و بٌَ ُٓو ًٖض دًٗاؿٍَ هُك ْانُوٍَ..قىتاغاُْ و
تُنًًُنُّ مؤك بُ هُْتُكٍ ًَُكهلؿٕ و ضانوامّ ؿَضىو ،قىتابٌ و َىكيـَناِْ
ٌَ
تًَـا ًَُل ؿَنلاُْ ،فوًاِْ ثاى ؿَنلؿَوَ و ضانًاِْ ؿَنلؿ ،ثُيىَْـيًُنِ قىوي
ٓايًِٓ و طًاِْ يًَُْىإ ػؤٍ و ُٓواْـا ؿكوهتهلؿبىو ،ثُميإ و بَُيًًََٓهِ بُتًِٓ
َُتِ بُ مؤكيإ ؿَؿا بُتايبُتِ ُٓواُّْ
يًَُْىإ ػؤٍ و ُٓواُْؿا بُهتبىوًٓٓ ،ذا َؤي
َهُوتىو و ػؤطل و بُتىاْا بىوٕ يُهُك ثُكوَكؿَنلؿٕ و كِيَُٓايٌ نلؿًٕٓ ،رت
نُ ُٖي
َهًإ بؤ ػىا ؿَنلؿ و بُقوُناًْإ
َو ؿَبىوُْوَ و ؿاواٍ ػُي
ُٓواُْ يُ ػانِ ػىا بال
ثُكوَكؿَ ؿَنلؿ و ؿفايُتِ ٖاوبًُجُكهتِ و بًـعُ و ُْماْني و ؿوو كِوويًإ
ؿَنلؿًًَ ،ؽ فُميًَهِ مؤكٍ ُٖبىو يُهُك ثاكيَنطاكيهلؿِْ طًاِْ ًٓوالّ و
وَى ُٓوَ وايُ طُك بتُوٍَ بُكؿ بٌهًَِٓ ،ؿَبٌَ

 -213ووتُ جويُ غُضَنًُنوِْ زَويوُث سىوٕ ,وَى زَغةىوض ,ذًونطزُْوَّ زَغُكوتُنوٕ ,زيوضيهطزِْ ضةنٍَ و
اُضنِ غًوغٌ زَظرو شهىَِ و َُزًًَُْنوٕ.
 - 214ووتؤؤُ ٖؤؤُض غؤٌَ زَظرؤؤوٍ سطةيؤؤوضزوٕ ,ذًَ ؤؤُذًَهطزٕ و يوغؤؤو نؤؤُ سؤؤُجًٌَ غًػؤؤةَُُ غًوغؤؤًًُنُ غؤؤٓىوض و
اوضةوغةُنوِْ زيوضٍ زَنطيَت.
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كِووْانًٌ ًُٓإ و طُكّ و طىكٍِ باْطُواميٌ و دًٗاؿ نلؿُٕٓ ،طُك ُٓواُْ ُْبىوْايُ
215
َاؿؿَثُكهتُنإ ُّٓ ًًًَُتُيإ قىوت ؿَؿا"
"ثًَػَُبُكّ ػىا ( )فُكَىويُتِ (فاذا زأٖت ِّٕ وتَبعأً ،اعحاب كن ذ ٙبسأْٖ
َطاؿا بًًٓت
فعمٗك خبٕٖضٌ ٛفسك ٔ دَع عٍك أوسَ العاوَ )ٛواتُ :دا ُٖك نات يُ نؤَُي
َهًَو ًىئَ ٓاكَموويإ ؿَنُوٕ و كِفؿيٌ و ضلوونًًإ بُهُكؿا ماٍَ بىوَ و ُٖك
ػُي
نُهُ بُي بريوكِاٍ ػؤٍ ثٌَ كِاهتُ و نُي بُ كِبُّ نُي ْاثًَىيَتُٓ ،وَ يُطٍَُ
َو بًَُٓ....ؿياكَ َُبُهتِ ثًَػَُبُكٍ ػىا (ُٓ )وَيُ
ػؤت ػُكيو بُ و وام يُ ػُي
َوؿَبُٓوَ و
َُتُ ْنّ و ثُهتُناِْ تًَـا بال
َطايُى كَِفتاك و ػُهً
َو و نؤَُي
ناتًَو ػُي
تًًَـا تًُُُْ ؿَنُٕ نُهًَو نُ تىاْاٍ طؤكِئ و ضانوامّ ُْبٌَ ،وا هُالَُت تلَ نُ
طؤًُطري و ػؤثاكيَن بًَت ُْوَى ُٓويٍ بُو ؿَكؿو ُْػؤًًاُْوَ طريؤؿَبٌَ نُ
216
تًُُُْيإ نلؿووَ"
نُواتُ يُ َُٖبُك ْاكِيَهًُناْـا ؿَبٌَ ؿاواٍ ضانوامّ بهليَت ،ضىْهُ ضانوامٍ
هٓىوك و َُكز و باكوؿؤػِ ػؤٍ ُٖيُُٓ ،طُك بُكْاَُ و ٓاَادمًَهِ َُمٕ و ثريؤم
يُ ثٌت ُٓو طؤكِيُٓوَ ُْبًَتَ ،اْا هُكنًًُنُّ ػؤٍ وَكْاطلٍَ ضىْهُ ضانوامّ
طؤكِيِٓ ؿؤػُ ُْكيًًَُٓناُْ كِووَو ؿؤػًَهِ ُٓكيَِٓ بًًَُىَيًُنِ ًَُٖٔ و ٓاكاّ
بُبٌَ ثُْابلؿُْ بُك تىْـ و تًقيٌ و ًؤكَِ و كِاثُكِئ دا ُٓو ضانواميًُ
بُٓاكِاهتُّ تاى بًَت يإ نؤٍََُ يإ ؿاّ و ؿَمطانإ.
ًََني دؤكيَو يُ ٖاوبًٌُ و ْنيو بىوُْوَ يًَُْىإ ضانوامّ و هًاهُت
ؿَتىاْني بً
َهى
ُٖيُ .ناتًَو ًٓوالّ ٖات ُْيىتٖ:اتىوّ تا َُٖىو ًتُناْتإ كَِت بهَُُوَ ،بُي
وتِٖ :اتىوّ ًتُ دىاُْناْتإ تُواو بهُُّٓ ..وََ ثًَىيوتِ بُ مًََُٓهاميًُ بؤ
َوًَت.
َهًَو بُو ثلؤهُيُ ُٖي
ُٓوَّ ػُي
كيَّ ئةواُة دةياُةويَ طؤزِاْ بلةْ؟

ُٓو ػُيَهٍُ هُكنلؿايُتٌ طؤكِإ ؿَنُٕ ،ثًَىيوتًًإ بُ :

 - 215ؾًَذ ع سويكوزض رُيالِْ – وَضرًَطوِْ :زنةيض اًربوًِٖ اُمحُز ؾىوٕ -ض ُٖ-2003 -1ويًَط – ٍ175
 - 216عُيٌ سوجد :سووضيوسب زوضةووخوِْ ضةَوؾت نيَُيوطُنَُوٕ سُضَو ُٖيوسيَط زَسوث 8ٍ ,
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َتُاُْ بُػؤ بىوٕ.
217
َُٓك)
ثابُْـبىوٕ و َؤتًغ (ثاي

 - 2١7جويوُٓض يُ ضةووّ زَضوْٓوغًًُوَ :شويوُتًَهِ ْووَنِ ذُغةُيٌ يوٕ زَضووِْ ضةَفةوضَ ,يؤُ سؤوضوزنخًَهِ
زيوضيهطووزو زَوضوشٍَ تو سُ اوَوةًَهِ زيوضيهطوو زَروث..نوضيطُضيًُنوٌْ جويوُٓضيـ يُغُض توى سطيةًًُ يؤُ
وضوشيَُٓضؤؤؤؤؤ شويوُتًَهِ ًْطُضوِْ ؤؤؤؤ ضةَفةوضٍ اوضةوغةُنطووؤؤؤ اوَوةًَو نُ جويوُٓض تًَط زَنوتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ و زَسًَةُ
ٖيٍ نيتويًَٗٓوِْ ًْطُضوِْ و ضةَفةوض..زوو ذيضَ جويوُٓض ُٖيُ جويوُٓضٍ سيَووَيٌ و جويوُٓضٍ وَضرؤدوو يؤوٕ
جويوُٓضٍ نيَُكويُتِ .
جويوُٓضٍ سيَووَيٌ :يُضةيَطُّ سيَووَوَ سي توى زَرىوظضيَةُوَ و جًَىيػؤةِ سؤُ فًَطسؤىوٕ يؤو وَضرؤطتٔ ًْؤُ..
ٍ سؤؤُ جويوٓؤؤُض يؤؤوٕ جًَىيػؤؤةًُ
ٍ جويوٓؤؤُضٍ سيَؤؤووَيٌ ٖووسُؾؤؤٔ نؤؤُ ْؤؤوو زَسؤؤط َ
َؤؤطنظ و اؤؤوشَ ٍَ يؤؤُ ُْٖؤؤس َ
فػؤؤًيييذًُنوٕ ؤؤىْهُ وضوشيَٓؤؤُضَنوِْ زََؤؤوضٍ يؤؤو نًًُؤؤووّ سُؾؤؤًَىَيُنِ ضةوغؤؤةُوخي يؤؤو ْوضةوغؤؤةُوخي
ٖووجُْسٕ سُ َوُْوَّ توى يو ذيض يو جًَسوويػةِ سَُُسُغةِ ؾوضَظوسىوٕ يؤُو شيٓطُيًؤُّ تًًَؤسو زَشيؤٔ و
خيرىةوٕ يُرُيوًسو ,يُو جويوُٓضوُْ سطغًَةِ – تًَٓىيَةِ –جًَسوويػةِ سؤي اينػؤرب – ْىوغؤ – زويهؤوتِ
وٖ...ةس
ج ويوُٓضٍ وَضردوو يوٕ جويوٓؤُضٍ نيَُكويؤُتِ :سطيةًؤُ يؤُ نؤيٍ اؤُو جويوُٓضوْؤُّ تؤوى وَى زَضاؤُةوًََو
يب يؤوٕ سؤ ٌَ َُسُغؤت يُرؤُ ٍَ
ٍ سي ؾؤوضَظوسىوٕ يؤوٕ فًَطسؤىوٕ يؤُنوتِ نوضنطزْؤسو ذؤو سؤُ َُسُغؤة َ
وَضيسَرط َ
شيٓطُّ نيَُكويُتِ ,وَنى جًَىيػةِ سؤي اوغؤويـ يؤوٕ ضةيَعرؤطتة نيَُكويؤُتِ نؤُ ظنض ذؤوض اؤُّ جويوُٓضوْؤُ
زوسُف زَسٔ سي:
*جويوٓؤؤُضَ نيَُكويُتًؤؤُ رؿؤؤةًُنوٕ :نؤؤُ يؤؤُ رؿؤؤت نيَؤؤُيوطونوٕ ُٖيؤؤُ و َطنظؤؤُنوٕ تًويؤؤسو ٖووسُؾؤؤٔ وَنؤؤى
جويوُٓضٍ شيوٕ ,سُضرُُْرطتِٓ تًُْويٌ و ريؾُردٍ و كغويًهطزُْوَ.
*جويوُٓضَ نيَُكويُتًُ ؾوضغةوًُْنوٕ :اَُُيوٕ توي ُتُ سُ ؾوضغةوًُْتًَو و يُ ؾوضغةوًُْتًَهِ تطزو سىوِْ
ًًُْ و ُْٖسٍَ نيَُيوطوف يًَُْى تونُنوًْسو ُٖويوٌ جُضَجًَسوِْ زَزوث و نُ ٌ يُ سُضوَ ؤُضزو نُغؤوِْ تؤط
يؤُْوو نيَؤؤُيوطو ضةيَطؤؤطٍ يؤٌَ زَنؤؤوث ,يؤؤُرطْطييًٓوٕ :ظويو ؤؤىوٕ – نؤؤيْيةنيوهطزِْ نُغؤؤوِْ تؤؤط – َىيوهؤؤسوضٍ –
نينطزُْوَّ غُضَويُ – ؾُضةِِوْطًَعّ.
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بريو ثالْـاْاٌْ كِووٕ .
ثُكوًَِ و طًُبًين.
َُٓؿإ و ُٖهتهلؿٕ بُ ثًَىيوتِ ُّٓ ناكَ .
ومَ ،نىَي
َُبُهيت ُٓػالقٌ.
ثالْـاْإ و تىاْاٍ ضاكَهُكٍ طلفتُنإ.
تىاْاّ بُكطليهلؿٕ يُ نُهاِْ تل يُناتٌ ثًَىيوت ُٖيُ.
يُفياِْ كِؤفاَُْاْـا ناتٌَ بلهًُإ ؿَبًَت ْابآ َُٖىو دؤكَ ػىاكؿًَْو غؤئ تا
َُ يإ ْا؟ ُٖكوَٖا يُ تىيَٓىيَتًـا
ًَٓاُْبني ٓاػؤ ُٓو ػىاكؿٍُْ ؿَخيؤئ ثاى و سُالي
ؿي
ًَٓا ُْبني ٓاػؤ ُٓو ٓاوَ ثًوُ يا ثاى؟ يُو
ْابآ َُٖىو ٓاويَو غؤيُٓوَ تا ؿي
كِواْطُوَ ثًَىَك بؤ ؿياكيهلؿِْ ُٖك نُهًَو بُ كِابُك و ثًٌَُوا ،ثًٍَ يُبُكضاوطلتِ
هُكو هًُا و كِوػواك ؿَبٌَ ْاػٌ ُٓو نُهُ غىيًَُٓٓوَ.
ُٓطُك ثنيٌو بُ ُْػؤَ بًًََت :تؤ كِؤف بُكِؤف تُْـكوهتًت باَ ؿَبٌَ و
ٌَ ُْػؤَ و ُٖك
بَُاوَيًُنِ نُّ ضاى ؿَبًتُوَُٓ .و وتُيُ ًاؿَاِْ ؿَػاتُ ؿي
ُٓو ًاؿيًُ بؤ هُك يًٌُ ؿَثلِفٍَ و ؿًٌََ موو ضاى بًَتُوَ.
بُؿكيَقايٌ ؿيلؤنِ َلؤظايُتِ ،بُكؿَواّ نًٌَُّ ُٖم و ْاُٖم ُٖبىوَ ،تُْاُْت
ُٓواُّْ ْاُٖقًإ قُبىوٍَ ُْنلؿووَ ،مؤك داك فَاكَيإ يُ ثُدمُناِْ ؿَهت
َطايًُى
َّ تىاًْىياُْ كَِوت و كِيَلَِوٍ فيإ و ًََقووٍ نؤَُي
تًَجُكٍِ ُْنلؿووَ ،بُال
بطؤكِٕ.

*جويوُٓضَ نيَُكويُتًُ تونًُنوٕ :اَُُيوٕ تُْٗو َىيوهِ تونُ نُغٔ و سُ ظَمحُث يؤُ ٖؤَُىو ذًٗوْؤسو زوو
نؤؤُؽ ٖؤؤُسٔ تًويؤؤسو ٖووسُؾؤؤنب تُْوْؤؤُث اُرؤؤُض زووُْؾؤؤنب – غؤؤيظ – اوغؤؤةِ خيؾؤؤٌ – شؤؤُظواوضَظوو –
اوضةوغةُ.
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ئةو خاهَة جةوٓةزياُة ضني كة زِيَسِةو ًيَروو دةطؤزِْ؟!
قؤْاغُناِْ ثاَ بلِياكؿإ بؤ طؤكِإ

طُوكَتلئ طؤكِاْهاكٍ يُ طؤكِاْهاكٍ بنىونُوَ ؿَهعت ثعٌَ ؿَنعات ..ؿَهعت يعَُالًَِْ
طؤكِاْهاكٍ بنىى بنىى ٖىُْكيَهِ طُوكَ و ُٖويَِٓ طؤكِاْهاكيًُنٌ طُوكَيُ.
َوٌَ 218نُ
يًَلَؿا نًٌَُنُ ؿَهت ثًَـَنات :نٌَ ؿَبٌَ بُّ ثلؤهُ ضاكَْىوهوامَ ُٖي
ثُيىَْـّ بُ ؿاٖاتىوّ َلؤظايُتًًُوَ ُٖيُ ،ضىْهُ َُكز ًًُْ َُٖىو طًُُ و
طُوكَبىوًَْو ثؤمَتًف بًَت بؤ منىُْ مؤكبىوٕ و طًُُنلؿِْ ػاُْناٌْ ًًَلثُدمُ نُ
يُبُٓكَِتـا ُْػؤًًًُ.
ضُْـ ػاَيًَهِ دُوُٖكٍ ُٖيُ ؿَنلٍَ بًهُيُٓ بَُٓايًُى بؤ طؤكِيِٓ كِيَلَِوٍ ًََقوو،
ُٓواًٍْ :
يةكةَ :طؤزِاْ ئازةشووييةكى زِاضتطؤياُةية:
َهى ثًَىيوتُ بابُت و
بلِوا بُػؤبىوٕ ًتًَو ًًُْ ب لؤًليَت و ثًٌَهَُ بهلٍَ بُي
ٌََ :طُك
ماًْاكٍ يُهُك نؤ بهليَتُوَ تا يًٌَ بُؿووكبًَت ..وتُيُنِ دىإ ُٖيُ ؿَي
َو بلِوات ثٌَ ؿَنات.219
ػؤت بلِوات بُتىاْا و يًَٗاتىوَناِْ ػؤت ًًُْ ضؤٕ ػُي
َهِ طُوكَيُ.
"ًٖض ثًَػَُبُكيَو بُبٌَ ُّٓ كَِوًتُ بُكمَ ُْفياوَ نُ ثًُ و ثايُّ ػُي
كِاهتطؤيٌ ًَُٖاٍ بُكم و ًهؤَُْـّ ًًًَُتاُْ ،هُكضاوَّ هىوؿ و قاماْر و ػًَلو
ضانُيُ و بُثًَنُواُْوَ َايُّ ػلاثُ و بُؿنلؿاكيًُو تانُ ٓاناكيَهُ ؿَبًَتُ ٖؤٍ
 - 218زَرًَطةْؤُوَ نيَُيوؤؤُ َؿؤؤهًَو نيزَسٓؤُوَ ؤؤيٕ اؤؤُو جؿؤًًُّ ْعيؤؤو َويوًؤؤوٕ زَضسحؤُضةيَٓٔ تؤؤو سؤؤُ اؤؤوظوزّ
ٖوتى ي سهُٕ ,رُيٌَ قػُيوٕ نطز ,زووذوض َُٖىويوٕ يُغُض اُوَ ضةيَههؤُوتٔ ظَْطىيوُيؤُى زضوغؤت سهؤُٕ و
سًدُُْ ًٌَ ,سَُُيـ جؿًًُنُ يُّ ْووَ ْوَ ًَةَ و اًَطَ سؤُذٌَ ز َي وًٌَ..يؤُى يؤُ َؿؤهُنوٕ ظنض ظيؤطَى سؤىو,
سُُٖيوحُيُنُوَ وتِ :اؤُو تؤُر دٍَ اًَؤىَ ذىوْؤُ ,فؤُضَىو اؤُوَ ظَْطىيوؤَُوٕ زضوغؤت نؤطز ,سؤُكوّ يًَؤطَزو
نًَؿُيُى ُٖيُ اويو نٌَ يُ اًَُُ زَتىوٌَْ ظَْطىيوُنُّ يُ ٌَ سهوث !
 - 219ظوْو عُيٌ ذلَُُز :زيوضيهطزِْ اوَوْز 27ٍ ,
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َطايًُنِ بُػتُوَكٍ يُهُك بًٓات ؿَْلٍَ نُ
هُقاَطريبىوِْ ثًَهُوَ فيإ و نؤَُي
ُٓوَ كِاهتطؤيًُ ٓاهىوؿَيٌ بُؿٍَ و ؿَكووٕ ؿَبُػًٌَتُٓ ..وَ كِاهتطؤيًُ
بُكَنُتِ كِمم و كِؤمّ مياؿ ؿَنات و ثًُ و ثايُّ َلؤظ بُكم ؿَناتُوَ.
كِاهتطؤيٌ :بليتًًُ يُ يُنواِْ و بُكابُكبىوِْ طىفتاك يُطٍَُ ْاؾ و ؿَكووٕ و
باههلاوؿا.
واتُ ؿَبٌَ كِاهتطؤيٌ ؿوو َُكدِ تًَـا بًَت:
أ -يُنواِْ طىفتاك يُطٍَُ ْاؾ و ؿَكووْـا.
ب -يُنواِْ و بُكابُكبىوِْ طىفتاك يُطُ ٍَ واقًع و باههلاوؿا.
ُٖك ناتٌَ كِاهتطؤيٌ يُنًَو يُو َُكداُّْ يُؿَهتـا ،ثًٌَ ْاطىتلٍَ كِاهتطؤيٌ،
ٌَ و طىَاْـايُ ،ويَُّٓ قوُّ
َهى يا ؿكؤيُ يإ ػاوَٕ طىفتاكَنُ يُ ؿووؿي
بُي
َىْافكإ نُ ؿََئًَ ( :حمُـ كهىٍ ايًُ) يُ َُُٓ ،يُاليُنُوَ كِاهتُ ضىْهُ ٖاوتا و
َّ يُاليُنِ تلَوَ ؿكؤيُ ،ضىْهُ ُٓو قوُيُّ
يُنواُْ يُطٍَُ واقًعِ باههلاو ،بُال
َىْافكإ ٖاوتا ويُنوإ ًًُْ يُطٍَُ ْاؾ و ؿَكووًْاْـا) فتض ايباكّ507/10
ػىكَِوًتِ كِاهتطؤيٌ يُنًَهُ يُ ػىكَِوًتُ بُكمَناِْ ًٓوالّٓ ،اناك و كَِوًتًَهُ
ًَٓايٌ يُ
َٔاكاَِ و ٓاهىوؿَيٌ و ؿي
َُاًَْهِ ثٌَ ؿَكِاميَتُوَ و ،ؿي
َُٖىو َىهً
كِاهتطؤيًـايُ.220
كِاهتطؤيٌ يُنوإ و بُكابُكٍ كِووؿاو و واقًعًُُٓ ،اّ قىهريٍ هُباكَت
َُطُّ فُكَاُْناُْ و
بُثًَٓاهُّ كِاهتطؤيٌ ؿَفُكَىٍَ( :كِاهتطؤيٌ نؤي
تُواونُكيُتِ ،ثًُ و ثايُّ كِاهتطؤيٌ يُؿواٍ ثًُّ ثًَػَُبُكايُتِ ؿيَت ،نَُرتئ
ثًُّ كِاهتطؤيٌ يُنواِْ ثُْٗاِْ و ٓاًهلايُُٖ .ك بؤيُ ػىؿاٍ ثُكوَكؿطاك ٖامنإ
ؿَؿات بؤ كِاهتطؤيٌ و يُطٍَُ تُقىاو يُػىاتلهاْـا ٖاوًإ و ثُيىَهتِ ؿَنات بُ
 - 220تي ْوتىوِْ نُغوِْ تط ْو وض سهُيت نُ خيؾؤًوٕ سىويًَؤت سؤُيوهى زَتىوًْؤت سطيضةيًَؤت سؤُ نُغؤًَو نؤُ
خيؾًوٕ زَويَت ..تونُنوِْ نيَُيوطُ ُْسَ يُ ضةوغؤةًٌ و ضةوغؤةطييٌ زووض سهُوْؤُوَ ,اُوَْؤسَ ضةقًؤوٕ يؤُو
نُغُ زَسًَةُوَ نُ سوغٌ ضةوغةًٌ و ضةوغةطييًوٕ سي زَنوث
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يُنُوَ ،وَى ؿَفُكَىٍَ :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ

التوبة ١١9 :واتُ :بُكِاهتطؤيٌ ػُيَو بُ ٓاًتِ و ٓاهىوؿَيٌ فيإ بُهُك ؿَبُٕ،
َُٖىو ػاوَٕ َافًَو َافُنُّ وَكؿَطليَت .كِاهتطؤيٌ بٓنًُٓ و بَُٓايُنُ يُ
بٓنًُٓناِْ نؤَُيَطا و يُنًَهُ يُ نؤيَُطُ ُٖكَ قايِ و ثتُوَناِْ.

كِاهتطؤيٌ ثًُو ثايُنُ يُ كَِوًت بُكمّ نُ تُواونُك و هُكوَكٍ َُٖىو هً ُتُ
َُاُْ ،بُكِاهتطؤيٌ ًُٓاْـاكيَتِ و باوَكٍِ ناٌََ ؿَبٌَ و
بُكم و بُكِيَنَناِْ َىهً
221
وَكؿَطريٍَ و يُنًَهُ يُ َُكدُناِْ (ال ايُ اال ايًُ)"
"ُٓطُك َلؤظ يُ وَؿَهتًَٗٓاِْ باكيَهِ ؿَكووِْ دًَطري و ثايُؿاكؿا هُكنُوتِٓ
بُؿَهتًَٗٓاُٖ ،كطًن يُ بُكاْبُك ُٓو كِووؿاو و ُٖيىَُكدُ ُْطىدماو و ْاػؤًاُْؿا
َُفٍَ نُ ُٖكطًن ضاوَكِواِْ كِووؿاًْإ ُْبىوَُٖ ،كوَٖا باكَ ؿَكووًًُْ
ْاًً
َهاًٌْـا بُػؤطلٍ
دًَطريَنُ واٍ يًَـَنات يُ ُْكاْبُك كَِفتاكَ ًًُْاوَناِْ ػُي
مبًًََٓتُوَ ،بََُُ ؿَتىاٌَْ كِيَلَِو و ٓاكِاهتُّ ضاكَْىوهٌ ػؤٍ بطؤكِيَت .ضىْهُ
يُ بُكاْبُك طٌت ُْٖاَُتِ و يًَكُوَاًَْهـا بُوثُكٍِ بري كِووِْ ؿًًََََٓتُوَ تانىو
ٌ
َُّ ؿكوهتًإ يُ بُكاْبُكؿا بهات و بُب َ
بُكثُكضٌ كِووؿاوَنإ بـاتُوَ و َاَُي
َُفإ و يًَتًَهنىوًَْو باًرتئ ثالٕ ؿاؿَكِيَقٍَ و َىو بُ َىو ثُيلَِويإ
نَُرتئ ًً
َئ و ٓاَاؿَناكيًُنِ بًَىيَُٓوَ
ؿَنات ،تانىو يُ نؤتايًـا بُ عُمّ و ويوتًَهِ ثؤال
222
ُٓو ًتاُْ دًَبُدٌَ بهات نُ ؿَهتًجًَهلؿووٕ"
َوّ كَِوًت بُكميًُ ،ؿوو دؤكَ كَِوًت ُٖيُ:
َكىال
كِاهتطؤيٌ ُٖي
َكٌ ضٌ نلؿ تؤَ ُٓوَ بهُيت (ثابُْـ بىوٕ بُو ٓاناك و
يُنًَُإ ُٓوَيُ :ػُي
ؿاب و ُْكيتاُّْ دىأْ) .بُواتايُنِ ؿيهُ باوَكِبىوٕ بُ ؿميىنلاهٌ ُٓوَيُ
كِوويًُنِ دىاْرتٍ ثٌَ بـَّ ،بؤ منىوُْ:
ثاكتِ ؿاؿ و طًُُثًَـاِْ تىكنًا(ٓاى ثاكتِ)
ُْ.ّ- 221سؤؤؤُظ اُمحؤؤؤُز :خىضةَوؾؤؤؤةِ ضةوغؤؤؤةطييٌ يؤؤؤوٕ غؤؤؤًوُتِ ضةوغؤؤؤةطييٌ–ريظؤؤؤوضٍ :ظةؤؤؤدَ سوسؤؤؤُتًَهِ
جُضوَضزَيٌ5-4ٍ ,
ًَٖ- 222عّ ادوزَ-و :غُكوح غُعسّ 17-16ٍ -
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"يعععُؿواٍ ؿاَُمكاْـًًْعععُوَ ٓعععاى ثعععاكتِ بعععؤ يُنعععُجماك يُبُكاَبعععُك 18ثعععاكتِ ؿيهعععُ،
َّ دطُ يعُ ٓعاى ثعاكتِ و ثعاكتِ
َبقاكؿُْناِْ ْؤظَُبُكٍ ٍ2002نلؿ ،بُال
بًُـاكٍ ُٖي
طععُيٌ نؤَععاكٍ ٖععًض ثععاكتًَهِ ؿيهععُ ْععُ يععُ كِاهعرتِؤنإْ ،ععُ ضععُثُنإ و ًٓوععالًَُناِْ
ؿيهُ ،بُٖؤٍ بُؿَهت ًَُْٖٓاِْ كِيَقَّ ٍ%10ؿَْطُنإ ُْياْتىاِْ بطُْعُ ثُكيعَُإ،
يُ نؤٍ521نىكهٌٓ ،عاى ثعاكتِ 363نىكهعٌ بُؿَهعت ًَٖٓعا و 178نىكهعٌ ؿيهعَُ
بؤ ثاكتِ طُيٌ نؤَاكٍ َايُوَ ََُُٓ ،طُوكَتلئ هُكنُوتٔ بىو بعؤ ٓعاى ثعاكتِ نعُ
تىاِْ يُ َاوَيُنِ نىكتـا بىوِْ ػؤٍ يُ واقًعـا بوُملًَينَُٓ ،دماَُنًٌُ بؤ ؿوو
ٖؤناك ؿَطُكِيَتُوَ:
يُنُّ :كَِتهلؿُْوٍَ مؤكبُّ هُكنلؿَو هًُبىيُ تُقًًـيًُناِْ بناظِ هًاهٌ
يُاليُٕ طُالِْ تىكنًاوَ.
َبقاكؿٕ،
َُُتُناِْ ُٖي
ؿووَّ :تىاْا و يًَٗاتىويٌ ٓاى ثاكتِ ،يُ بُكِيَىَبلؿِْ ُٖي
بًًَُىَيُنِ ناكا ،نُ تىاِْ باوَكِ بُؿَْطـَكإ بًَينَ.
َت كِووبُكووّ
َبقاكؿُْنإ يُناتًَهـا بىو ،وال
بؤيُ هُكنُوتِٓ ٓاى ثاكتِ يُ ُٖي
قُيلاْطُيًَهِ ٓابىوكٍ يُكِاؿَبُؿَك ببؤوَ ،بُدؤكيَو ْلػٌ بُٖاٍ يريَّ تىكنِ
تُواو يُ بُكاَبُك ؿؤالكٍ َُٓليهِ ؿابُمّ بىوُٖ ،كوَٖا كِيَقَّ نىكتًَٗٓاِْ بىؿدُّ
ٌَ 2001كِيَقَنُ بؤ ًًَ22اك
ٌَ2000تُْٗا ؿوو ًًَاك ؿؤالك بىو ،نُضٌ يُ هاي
هاي
ٌَ 2002طُيٌتُ ًًَ 203اك
ؿؤالك بُكم بىويُوَ ،قُباكَّ قُكمَناِْ تىكنًا يُهاي
ؿؤالك ،نؤٍ طٌتِ طًُُّ ٓابىوكيٍ بؤ5ظ %4ؿابُمّ ََُُٓ بُػلاثرتئ
ؿانٌاُْوَّ ٓابىوكٍ تىكنًاٍ ٖاوضُكؾ ؿاؿَْلٍَ ،ؿواداكيٍ كِيَقَّ بًَهاكٍ
َوهإ طُيٌتُ %35يُالٍ ػؤياُْوَ مؤكيَو بؤضىوًْإ وايُ
طُيٌتُ %10و كِيَقَّ ُٖال
َبقاكؿُْناِْ 2002نُ بُهُكنُوتِٓ ٓاى ثاكتِ نؤتايٌ ثًَٗات
ُٓدماَِ ُٖي
نىؿَتايًُنِ هجٌ بىو بُهُك ههًؤالكينَِ تىْـكؤِ ُْى ػىؿّ ههًؤالكينّ ،ؿًٌََ
َت،
َبقاكؿُْنإ ًؤكًًَِهِ ضانوامّ بىو بُهُك هًوتَُِ وال
بطىتلٍَ ُٓدماَِ ُٖي
نُ ًٌَُُٖ ثًَـاطلٍ يُبىوِْ ػؤٍ ؿَنلؿو بُكاَبُكَنُّ كَِتـَنلؿَوَ ،بُؿيىيَهِ
ؿيهُ ،هُكنُوتُٓنُّ ٓاى ثاكتِ ؿاْجًَٓإ بىو بُ ًهوتِ كَِوتِ ًٓوالَِ
تُقًًـّ ،يُ هُكنُوتِٓ بُهُك ههًؤالكينُّٖ ،كوَٖا هُكنُوتِٓ ٓاى ثاكتِ بؤ
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َت بىو يُٓافاوَ و الوامّ كَِفتاك و كَِوًتِ ًَٖنّ هًاهًُنإ و
كِمطاكنلؿِْ وال
ُٖهت ُْنلؿًْإ بُ طًإ و ُٓكنِ بُكثلهًاكيَتِ.
َبقاكؿُْنإ
ْىوهُكٍ تىكى( فلوغ ؿميريَإ) ٓاَافَّ بُوَ نلؿوَ ،نُ ُٓدماَِ ُٖي
بُاليُِْ نُّ بليتِ بىو يُ ًؤكًًَِهِ بًَـَْ يُاليُٕ ؿَْطـَكاُْوَ ،نُ نُوتبىوُْ
ََُإ)
فيَل باكٍ قىكهٌ فياِْ ٓابىوكٍ ،يُالٍ ػؤًًُوَ ْىوهُك (يؤنواٍَ هؤيً
هُكنُوتُٓ طُوكَنُّ ٓاى ثاكتِ بؤ ػىؿّ نُهايُتِ ُٓكؿؤطإ 223ؿَطُكِيًََٓتُوَ،
َّ بُٖؤٍ
َت ُْبىو ،بُال
نُ ُٖكضُْـَ ثًٌَرت ُٓمَىوِْ يُ هُكؤنايُتًهلؿِْ وال
َنًًُ بُكؿَواَُناِْ و تىاْاٍ يًَٗاتىويٌ يُ هُكنلؿايُتًهلؿٕ تىاِْ هُكدمِ
ضاال
224
ؿَْطـَكإ بُالٍ ػؤيـا كِابهًٌٌََ"
َهٌ ضٌ نلؿ تؤ ُٓوَ ُْنُيت (ؿووك نُوتُٓوَ يُ َُٖىو
ؿووًََإ ُٓوَيُ :ػُي
ُٓو ٓاناك و ؿاب و ُْكيتاُّْ ثًى و ْاًرييٓٔ وَى دُوك و هتُّ و يىاتُ و
َهلؿِْ نض و بُْاُٖم نىًتِٓ َلؤظ و ػىاكؿِْ هىو و ٖ...تـ).
ميٓـَبُضاي
َُتُ ُٓو طؤكِِِاُْيُ نُ بُ ُٓكيَين(ًٓذابٌ) ْاومَؿ ؿَنلٍَ و
هُباكَت بُّ ساي
هٓىوكيَهٌ تُواو و ؿياك بؤ َُٖىو نؤت و بُْـ و بايؤك و ؿياكؿَ ؿميَىَنإ ؿاؿٌََْ نُ
َـاِْ قؤْاغُنُ ببًَتُ ثًَىيوتًًُنِ ًََقوويٌُٓ ،وَيٍ
بُثًٌَ هُكُٖي
 - 223ضةَذُب تُيب اُضزنروٕ يُ  ٍ26ؾىسوتِ  1954يؤُ اُغؤةُْ ي ٍَ و يؤُ سَُٓويوُيؤُنِ سؤُ ضةَرؤُظ ذؤيضذِ
يُزويو سىوَ ,تَُُِْ َٓسويوٌ يُ ضةيؤعَ يُغؤُض زَضيؤوٍ ضةَف سُغؤُض سؤطزووَ ,زووتؤطيـ يؤُ تَُؤُِْ13غؤويوٌ
ذؤؤوضيَهِ زيهؤؤُ زَرُضيَةؤُوَ اُغؤؤةُْ يٍَ ,اؤؤُضزنروٕ يؤؤُخًَعوًَْهِ ٖؤؤُشوض جؤؤُضوَضزَ سؤؤىوَ ,يَُ وضَيؤؤُوَ يؤؤُ
زي ُيةًَهِ تُيُفعييِْ يُرُ ٍَ زَظًْؤع سويهؤويوٌ غؤُضننٌ جؤوضتِ رؤُيٌ نيَؤوضٍ زَيوؤٌَ :يُٖؤُضزوو قيْؤوغٌ
غُضَتويٌ و اوَوزَيٌ ًٖض اُرُضيَهِ زيهُ ذطُ يُ فطنؾةِٓ ؾىوتِ و اووّ غوضز يُسُضزَغةُسو ُْسىو سؤي
اؤؤُوَّ يوضَؤؤُتِ سؤؤوونِ سؤؤسَّ و سُؾ ؤًَو يؤؤُ خؤؤُضذِ خىيَٓؤؤس ،زوسؤؤب سهؤؤُّ ,يُضةوغؤؤةًسو سؤؤوونِ نُغ ؤًَهُ
ٖؤؤُشوضسىو اؤؤُضزنروٕ خىيَٓؤؤسِْ يؤؤُ قىتوخبوْؤؤُنوِْ جؤؤًَـ ْىيَؤؤصٍ و وتؤؤوضخىيَِٓ تؤؤُووو نؤؤطزووَ ,زووتؤؤط
رُضةووَتُوَ سي نييًَصٍ اوسىوضٍ و نوض يُ ظوْهيٍ َُضة َُضةَ.
 - 224ز.عىمسؤؤوٕ عؤؤُيٌ :جؤؤوضتِ زوز و رُؾؤؤُجًَسوٕ و وضَغؤؤُضنطزِْ جطغؤؤٌ نؤؤىضز يؤؤُ تىضنًؤؤو  ,وَضرًَطةوْؤؤِ
عُسسويػةوض اُمحُز سوغَُطَيٌ,ض ,1وجدوُّْ سُضزوٕ -اًػةوْ يٍَ /تىضنًو45-44ٍ ,2014,
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يُهُكووياُْوَ مياتل يُ ٓإ و هاتِ ْاكؿِْ ثًَػَُبُكإ(ؿكووؿّ ػىايإ يُهُكبٌَ)
َطلٍ َلؤظايُتِ و بُ َُٓاُْتُوَ يُضىاكضًَىَّ
كَِْطـَؿاتُوَ ناتًَو ؿَبُٓ ثُياَُٗي
ٌ
َـَنُٕ و ب َ
ٌَ َُكؿاُْيإ يٌَ ُٖي
بُكْاَُيًُنِ دىإ و كِيَو و ثًَو و تًَُن قؤي
َهلؿُْوَ يُُٖك ُٓدماًََهِ ُْػىامكاوؿا بُطلِوتني و تاوَوَ ؿَضُٓ ًَْى
هلَوتٔ و هً
َطا و ؿَهت بُ باْطُوام يُ ثًَٓاو ضانوامّ كِيٌُيٌ و طؤكِاْهاكٍ
دُكطُّ نؤَُي
ٌَ
َُّ ميٓـوويًإ كَِطُي
َطايُ َاَُي
بُهُك ًتُ َلؿووَنإ ؿَنُٕ نُ ُٓو نؤَُي
نلؿووَ.
يَُُٖىو ثلِؤفَيًُنِ تامَؿا نُهاًَْو ؿَبُٓ اليُْطل و ٖاوثٌت و نُهاًَْهًٍ يُ
ؿفٍ ؿَوَهتُٓوَُٓ ،وَتُ يُػىيَٓـُْوَّ هُكطىمًتُّ ًٓرباًِٖ (عًًُ ايوالّ) يُْاو
َطايًُنِ ؿووك يُ بُٖاّ ؿيًِٓ و َلؤيِ ض طؤكِاْآ بُكثا
بتجُكهتُنإ و يُنؤَُي
ًٌَََٓ :ىَ ًتًَو ؿَثُكهن ُْ
ؿَنات ناتًَو بتُنإ تًَو ؿًَهًًََٓت ،ثًًَإ ؿَي
َٓاطلٕ؟.
هىوؿتإ ثٌَ ؿَبُػٌٌَ و ُْ مياْتإ ثٌَ ؿَطُيٌَُْ ،بؤضٌ ؿَهتِ يٌَ ُٖي
َهاًَْو َُُٓيإ بُ ضاوًهاْـٕ و هىنايُتِ بؤ ؿيُٓنُيإ ؿَكبلٍِ نُ ُٓوإ
ػُي
َُٖايُ باوَكِيإ ثًًَُتِ و ؿَيجُكهن.
هاي
ُٖكوَٖا ؿَهُآلتِ فريعُوٕ نُ َاوَيُنِ ؿووك و ؿكيَقبىو بَُريات كَِط و كِيٌُّ
َت ُْوَ بؤ ُْوَ ؿََايُوَُّٓ ،
َطاٍ فريعُوِْ ؿانىتا بىو ،ؿَهُال
يُْاو نؤَُي
َُُيٍ هلوًت و فًرتَتِ فياِْ بُِْ ًٓولآًًِ تًَو ؿابىوَ ،ؤكنِ هىنايُتِ
موي
و هُكًؤكِّ و تلهٓؤنِ ثًَىَْابىوٕ يُناتًَهـا َُٖىو طُيٌ ًَوليإ بُ نؤيًُ و
بُْـَّ ػؤيإ ؿَماِْ ،بؤيُ ػىاّ طُوكَ َىها (عًًُ ايوالّ) ٓاَاؿَ ؿَنات نُ
طؤكِإ بُكثا بهات و كِاثُكئ ؿفّ دُوك و هتَُِ فريعُوٕ ُٓدماّ بـات ُٖكضُْـَ
وَنى يُ ًََقووؿا ٖاتىوَ ُٓو طُيُّ فيَلؿَهتِ فريعُوٕ مؤك تلهٓؤى و ؿَهتَُؤّ
فيَلؿَهتِ ؿَهُآلتِ ُٓو تاغىتُ بىوٕ نُ ُٖك قوُيُى فريعُوٕ بًهلؿايُ سًوابٌ
ثُكهرتاوّ هُك مَويإ بؤٍ ؿَنلؿ.يُ ٓاناًٌَـا كِم و تىوكَِيٌ طُيٌتُ ُٓو
ٓاهتُّ طؤكِاْهاكٍ بًَتُ نايُوَ و ُٓوََ بىوَ ُٖوئَ بؤ تًاضىوِْ ؿَهُآلتِ ثلِ يُ
َِ و هتَُِ فريعُوٕ ُٖكضُْـَ ؿَهُآلتِ مؤكؿاكّ ُٓوَ ،اوَيُنِ ؿووكو
موي
ؿكيَقبىو ،ؿؤهت و اليُْطلّ مؤكّ بؤ ػؤٍ ثُيـا نلؿبىو يُ ؿوايًـا بُكاَبُك بُ
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كِاهتِ ضؤنِ ؿاؿا و نؤتايٌ ثٌَ ٖات..تُْاُْت تؤنُُيِ بريوباوَكِو عُقًـَّ هاغ
نُ يُؿَكووٕ ضُهجا و دًَطريبىو ًٓرت ًٖض ًَٖنيَو دًَِ ثآ يُم ْانات ََُُٓ بىوَ
ٍ ناتآ يُوثُكٍِ
واُْيُى يُ هاسريَناِْ فريعُوُْوَ ثُْـ و ٓاَؤفطاكٍ يٌَ وَكبطري َ
َت و ؿَهرتِؤيٌتىوياْـا ثٌت يَُُٖىو ْام و ًْعُُتًَو ؿَنُٕ و باوَكِ بُ
ؿَهُال
َهِ ٓاماؿ نلؿ
ثُياَُنُّ َىها ثًَػَُبُك ؿيَٓٔ .بُكٌَُٖ طؤكِاْهاكيُنَُ ػُي
يُبُْـايُتِ بُْـَوَ بؤ بُْـايُتِ ػىا و بُؿَهتًَٗٓاٌْ ػؤًبُػيت و ػؤًٓىوؿّ.
َهِ يعُ مَيهعاوّ ْعُماِْ و تعاكيهِ ؿَكًَٖٓعا
ؿوايين ثًَػَُبُكإ َىسُممُؿ ( )ػعُي
بععؤ بعلِوا ًَٖٓععإ و ضععٓطهُوتِٓ كِؤًععٓايِ ْععىكّ ًُٓعإ َُٓععَُ طععُوكَتلئ طععؤكِإ بععىو
َهِ يُ نؤياليُتِ و فيَل
َلؤظايُتِ يُهُكّ ؿاَُمكاَ ،افِ َافؼىكاواِْ طًَلِايُوَ ،ػُي
ؿَهتُيِ بُكَو ٓاهؤٍ كِووٕ و فياِْ ٓاماؿّ و ػؤ بَُلؤظناْني ؿَكًَٖٓعا .كَِوًعت و
َهِ هععُكطُكؿإ و مَيًععٌ ُٖكضععِ بععُٖاّ
ٓانععاك و بُٖابععُكمَناٌْ مَم نععلؿَوَ نععُ ػععُي
ثعععريؤم و َُمًًْعععُى ٖعععُبىو ،بعععُالوَيإ ْعععابىو ،ػؤيعععإ يُقعععُكَّ ْعععُؿَؿا و ثعععُكاويَنيإ
ػوعععتبىو ٓ ،عععُو ثًَػَُبعععُكَ يعععُو ثًَٓعععاوَ تًَهؤًعععا و ٓعععُواِْ ميٓعععـوو نعععلؿَوَ يُطعععٍَُ
َُِ ميُ ميُنإ نعُ ثًٌَعرت وَنعى
طُكِاُْوَّ َافُ مَوتهلاوَناِْ ٓافلَتإ يُ ؿَهت موي
ناآليًععععُى بامكطععععاِْ و نعععلِئ و فلؤًععععتًٓإ ثًَععععىَؿَنلا ،دطععععُ يععععُوَّ ؿاَُمكاْععععـِْ
َهاًَْو بععؤ
ؿَوَيععُتِ ًٓوععالَِ و طؤكِاْهععاكّ يععُو هًوععتَُِ بُكِيَىَبلؿْععُّ ثًٌَععرت ػععُي
ػؤيإ قؤكػهلؿبىو ُٓوََ بىوَ ػعاَيًَهِ ؿيهعُّ ٓعُو وَكضعُكػاُْ ،وَكضعُكػاًٍْ
طعععؤكِاِْ بعععاكوؿؤػًَهِ ؿيعععاكيهلاوّ فيعععاِْ َلؤظايُتًًعععُ بعععؤ بعععاكوؿؤػًَهِ دًعععاوام و
باًرتٍ ثًٍَ هُكؿََِ ػؤٍ.
(ظًهتؤك يىًًٓهؤ)ٍ ٓؤنلاًْا نُ ؿكنِ بُوَ نلؿ ًًًَُتُنُّ طؤكِاْهاكٍ ؿَويَت،
يَُاوَّ يُى ُٖفتُ تىاِْ َُٖىو طُيٌ ٓؤنلاِْ بًًََٗٓتُ هُكداؿَ و ُٓو ًؤكًُِ
ٌََ يُى فًٌُى بتُقًَت.
ٌ ُٓوَّ بًًَٗ
ًًَُ بُكثا بهات بُب َ
ثلِتُقاي
َؤًْاَ تُْٗا هُكؤنٌ هُْـيهايُى بىو ًٖض ْاو و
(ظاويَٓوا)ٍ هُكؤنِ ثؤي
َتًَهِ ُٓوتؤٍ ُْبىو..بُ ٓرياؿَيًُنِ بًَُٖن و
ْاوباْطًَهِ هًاهٌ و ؿَهُال
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َت بهات ،تُْٗا بُيُى باْطُوام و
َيُٓوَ ويوتِ طؤكِاْهاكٍ يُ هًوتَُِ ؿَهُال
ثؤال
باْطًٌَُ تىاِْ َُٖىو طُيٌ ثؤيؤِْ بؤ َاْطلتٔ كِابهًًٌََت و هُكَدماّ تىاِْ كَِط
َبتُنًَينَ و طؤكِاْهاكٍ بُكثا بهات .وتُيُنِ
َتُ ُٖي
و كِيٌُّ ًىعًًُت يُو وال
َُنُّ ػؤّ
َؤًْا َُٖىو ًتًَو ؿَطؤكِّ ،تُْٗا ًىقُ بنهؤي
دىاِْ ُٖيُ ،ؿََيًَت :يُ ثؤي
ْاطؤكِّ( .ؿََئًَ نُ بىوَ هُكؤى ًىقُ بنىونُنُّ ُْطؤكٍِ)
َىيَلاِْ،
َُتعُ بعُ ًَْطعُتًغ ؿَطُكِيَتعُوَ..ض دعاٍ هعُكطُكؿإ و َعاي
ُْٖـٍَ داك ُٓو ساي
ًٖنٌ تلٍ يٌَ هُوم ُْبًَت ..225منىوُْيًُنِ هاؿَ كِاثُكِيِٓ طعُالِْ هعىكياٍ ؿف بعُ
َتًَععو،
كِفيَُععِ (بًُععاك ُٓهععُؿ) بععىو نععُ دطععُ يععُ تًَهٌععهإ و كِوػععإ و ناويهععاكٍ وال
َِْ2011تععا 2016
ؿَهععتهُوتًَهِ واٍ ْععُبىوٓ ،ععُوَتا بععُثًٌَ ٓاَاكَنععإ يععًَُْىإ هععاال
مياتل يُ ُٖ283ماك نُي بىوُْتُ قىكباِْ ،يُناتًَهـا ؿَنلا بُ َؤؿيٌَ و كِيَطُيُنِ تعل
ُٓو ؿَكُٓدماَاُْ بطؤكِايُ.226

 - 225يُّ سوضَيُوَ منىُْ ظنضَ و ظنضسُّ ؾيضةؾٌ وكوتؤوِْ عؤُضَسٌ نؤُ سؤُ سؤُٖوضٍ عؤُضَسٌ ْوغؤطووَ ظيؤوتط
نيَُيوطُ عُضَسًًُنوِْ تًَهؿهوْس يُوَّ سُضَو سوؾُّ س ُٕ.
 - 226شوفع اُغُز ٍ غُضننِ جًَؿىوّ غىضيو و سوونِ سُؾوض جًَـ سُزَغةدػةِٓ ذًوُوّ شؤىنِْ ,وجؤونِ
يُ ٖووضةيَهوِْ نطز ,وَٖو يُ خيسويٌ س ىو ,يُخيٍ ظيوتط نُغٌ سُزّ ُْزَنطز و نُغؤٌ سؤَُطنظ ْؤُزَظوِْ,
ٖؤؤَُىو غؤؤىضيوٍ يُغؤؤُض خؤؤيٍ تؤؤوجي نؤؤطز ,ظَكَ ًَؤؤو يؤؤُو وكوتؤؤُ سؤؤُذىوب ْؤؤُٖوث و ْكؤؤُّ ي ًَؤؤىَ ْؤؤُٖوث.
زَرًَطةُْوَ :جوزؾويُى ُٖسىوًَْ ,طَ فًًًَهِ ضةورطت ىوًَْ ,طَ فًٌ سُ اوضَظووّ خيٍ سُْوو اووويٌ و زَؾت و
زَض و غُظويٌ اُو ؾوضَ وَضزَسؤىو ,اؤُوَّ سهُوتويُتؤُ سُضزَغؤةِ جؤُكَوضٍ زَزو و زَخيؤىوضز ,رؤُيٌَ ظَضةٍ
نطز ,نُؽ سيٍ ُْسىو يًٌَ ُٖيوطُضةيَةُوَ يوٕ ضيَططيٌ يٌَ سهوث..خُيوهُنؤُ تؤُووو سُزَغؤت اؤُو ًَْؤطَ فًًؤُ
رديوٕ خىوضزسىو ,خُيوهًَو سُزظيًُوَ رًُيٌ زَنطز ,سُكوّ سُاوؾهطو ُْيسَويَطو قػُ سهوث ُْوَى قػُنوِْ
سُجًوووِْ جوزؾو سطوتُوَ و سًططٕ ..ذوّ نُ جؤ ةط سؤىو يًَؤٌ زَضةشٍَ ..خؤُيوهًَهِ ظنض نيسىوْؤُوَ ؤىوُْ َؤويوٌ
ْىيَُٓضٍ اُو ؾوضَ و ضةوويوٕ يًًَٓو سُْىيَُٓضويُتِ َُٖىووٕ سضًَةُ كٍ جوزؾو و ووسهوث اُو ًَْطَ فًًُ يؤُْوو
س وث..اُويـ ضةوظّ سىو زوخىوظيًُنؤُيوٕ سُجوزؾؤو سطُيؤًَُْت ,خُيوهؤُ ْوضةوظيًُنؤُ نُوتٓؤُ زووٍٖ ,ؤُض اؤُو
خُيوهُ وضزَ وضزَ يُ تطغٌ غعوٍ جوزؾو ,خؤيٍ زَزظيًؤُوَ نوتًَؤو ْىيَٓؤُضٍ ؾؤوض سؤُخيٍ ظوْؤِ ,نُغؤٌ يؤُ
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ًََت" :ػلاثرتئ طىْاه ُٓوَيُ نُهًَو يُطٍَُ تؤ كِاهتطؤ بًَت ،تؤَ
ًهوجري ؿَي
ٌَ".
ؿكؤمٕ بًت يُطُي
تًؤكٍ ٓاناك(ُٓػالم) يكًَهِ مؤك طلْطُ يُ فُيوُفُؿا ضىْهُ ثٌهٓني و بُؿواؿاضىوٕ
َُنلؿِْ َلؤظ يُطٍَُ ُٓو
َى و نُوت و ًًَىامّ َاَُي
ؿَنات بؤ كَِفتاك و ُٖي
َطا ثؤمَتًغ و ثُهٓـَ  ،ؿيوإ
بُٖاياُّْ بُثًٌَ يًَهـاُْوَ و تًَطُيٌتِٓ نؤَُي
َى
دًاواميًُناِْ (ضانُ و ػلاثُ)ٍ كَِوًتِ َلؤظ ؿَثًَىيَتٓ ،اناك بُكُٓدماَِ ُٖي
َطا بؤ َلؤظ ؿياكٍ ؿَناتُٓ .و
و نُوت و كَِفتاكٍ َلؤظُ بُثًٌَ ُٓو بُٖاياُّْ نؤَُي
َطا و تاى يُكِيَطاٍ ثُيىَْـّ و ٖاوٌْني بىوٕ
بُٖاياُْيٍ بُؿكيَقايٌ ًََقوو نُ نؤَُي
و ضاالنِ نلؿاكٍ ٖاوبَُ يُ بًٌَهُوَ تا َلؿٕ بُؿَهتًإ ًَٖٓاوَ بليتًًُ يُ
َيُتِ نُ تانُنإ يُهُكٍ كِيَو نُوتىوٕ و بىوَتُ
َُ ثليَٓوًجًَهِ نؤَُال
نؤَُي
نىيتىوك و ؿاب و ُْكيت و ؿَبًَت َلؤظ ثابُْـبًَت ثًًَُوَ و ْاوّ ْلاوَ (ُٓػالم)،
َطاوَ
َوىنُوت بهات بُالٍ نؤَُي
طُك َلؤظ ثًَنُواُّْ ُٓو بُٖاياُْ كِفتاك و ُٖي
ؿَكضىوُْ يُ (ُٓػالم) و بُنلؿاكٍ ْآُػالقٌ ْاو ؿَبليَتُٖ ..كوَٖا َُعلي ُّ
ضانُػىامّ ُٓػالم ٓاكِاهتُيًُنُ بؤ فُميًُت و ضانَُ ؿَنليَتُ هٌَ بًُُوَ-:
ُٓ -1و ًتُّ تُْٗا بؤ ػؤَُ و ُْى بؤ نُهاًَْهِ تل واتُ (ضانُّ كَِٖا)
ُٓ -2و ًتُّ بؤ ػؤّ ؿَويَت و بؤ ُٓواًْرتيٍ وَى (ضانُّ ماْوت)
ٌَ ؿَكَإ) بؤ ضاى
ُٓ-3و ًتُّ ؿََُويَت بؤ ُٓواٌْ تل و ْاَُويَت بؤ ػؤّ وَنى (تاي
227
نلؿُْوَّ ُْػؤَ ،ضىْهُ ُٓطُك َلؤظ ُْػؤَ ُْبًَت ؿَكَاِْ تاٍَ ْاْؤًًَت .

جؿت َُْووَ ..سُتًُْو ىوَ كٍ جوزؾو و نُ جطغًوضٍ اؤُو ٖوتٓؤُّ يؤ ٌَ نؤطز ,يؤُ ضةقؤٌ سؤ ٌَ ُٖيوىيَػؤةِ اؤُو
خُيوهؤؤُ ,سؤؤُزَّ ظَضزَخُُْيُنؤؤُوَ وتؤؤٌ :جوزؾؤوَوٕ جويؤؤُزوضسًَت ,قىضسؤؤوٕ اؤؤُوَّ ضةوغؤؤةًيبَ سُْىيَُٓضويؤؤُتِ
خُيوهِ اُّ ؾوضَ ٖوتىوَُتُ كٍ سُضةيَعتوٕ سي اُوَّ تُنًًوٌ اُوَتوٕ يًَ هُّ نُ اُّ ًَْطَ فًًٍُ ُٖتوُْ
ىْهُ تًُْويُُٖ ,غت سُ غُضييب زَنوث ,اُرُض زَنطٍَ ًًََُ فًًًَهِ سي جُيؤسو سهؤُٕ و ؤًـ جًَىيػؤةُ
اُوو َٔ و اُو خُيوهُ يُ خعَُتسوئ.
 - 227يوغب يُتًف :تًيضظَنطزِْ اُخالم كٍ اُفالتىٕ -جًَطُّ نىضزغةوٕ جيغت2013/9/6-
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(هىقلات) فُيًُهى يؤْاِْ ،ػاوَِْ طُيٌَ وتُّ بُْلػُ و فياًَْهِ هُكبُكماُْ
فيآُ..طُك طىمَكيَهٌ ػًَلا بًَُْى فياٌْ ؿا بهُئ ،ؿَبًٓني:
ضىاك هُؿَ و ًْى ثًٍَ يُؿايو بىوِْ سُمكَتِ َُهًض(عًًُ ايوالّ) يُ يؤْإ
ٌَ ؿَيىت:
َٓـاَيًَهِ ؿميُٕ ْاًريئ يُؿايو بىوُٓ( .قليتؤٕ)ٍ ٖاوكِيٌَ تَُُِْ َٓـاي
( بؤ يُنُجماك هىقلامت 228ؿٍ واَناِْ يُ تُواوّ ُٓهًٓا نُهًَو ًًُْ يُو
َتُيإ ثًٌَ ؿَنلؿو ٓاماكيإ ؿَؿا و ْاويإ
َٕ يُ قىتاغاُْ طاي
ْاًرييٓرتبٌََٓ ،229ـاال
ْابىو(ًًَىَ بؤم) .داكيَو يُ قىتاغاُْ مؤكيإ ٓاماكؿا و ؿووكنُوتًُٓوَ تا طُيٌتًُٓ
ؿيًًَُىَ ،اوَيُى ؿووكنُوتُوَ يًَِ ،نُ ْنيو بىوَُوَ بًًِٓ ؿاًٌْتىوَ و
ؿَهتُناِْ بؤ ٓامسإ بُكم نلؿؤتُوَ ،طىيَِ يًٌَ كِاطلت ؿَيىت( :ػىاٍ طُوكَ كِاميِ
بُوَّ يُ ًًَىََا ْاًرييِٓ ،ؿَثاكِيَُُوَ يًَت يُ ؿَكوومنـا دىاًِْ ثٌَ ببُػٌٌ،
فيلٍ و مآًِْ دىإ و بُكم بًَت)
ٌَ
ًُويَهًإ ناتٌَ َُٖىو ٖاوكِيَهاِْ يُػُوؿا بىوُٕٓ ،و ًٌَٖتا بُػُبُك بىو ،بُقىوي
يُ ٓامساِْ ؿَكِواِْ ،ماًِْ ػُكيهِ تًَ هليُٓ ،ضىوَُ الٍ و يًَُجلهٌ :هىقلات
ُٓوَ بري يُضٌ ؿَنُيتُوَ؟ بًًًَُُُٖٓوَ وتِ :ؿَماِْ طلْطرتئ ًت بؤ ٓاؿًََناؿ
 - 228غىقطوث يُزَوضوسُضٍ غويوٌ  ٍ470سُض يُظويب يُ اُغًٓو يُزويو سؤىوَ ْعيهؤُّ 70غؤويوًَو شيؤووَ .ووتؤُ
يُغويوٌ ٍ399جًَـ ظويب جًويوُ شَٖطَنُّ خىوضزَوَ و رًوِْ زَض ىو .غىفطو ًْهػىغٌ سوونِ جُيهؤُضتوف
و – ظويٓوضيت ٍ-زويهِ َوَوٕ سىوَ.
 - 229زوْوٍ يىْوِْ ووظَقٌ نُيًُ رُوضَّ يض اُغؤةىوض و يؤىث جؤىوض سؤىوَ سؤُكوّ خؤووَِْ زٍَ و زَضووٕ و
رًوٕ و ضةَوؾؤةًَو سؤىوَ يًََُؤصووزو منىوْؤُّ نََُُ...ووَيًؤُى جُيهُضتوؾؤٌ نطزووَ...يؤُ ضةيؤعّ يُؾؤهطزو
نوضٍ نطزووَ...يُؾُضةزو منىوُّْ ُْسُظئ و خؤيضةورطيٌ و زيًَطيؤٌ و اوظويؤُتًٌ سىوَ...آرؤو ضةووّ نطزنتؤُ
فُيػُفُ و جُيوًََهِ جدنظّ زوْووَ يُ شيوْسو ,ؾوضَظويٌ يُ شًََطَ و اُْؤسوظَ و اُغةًَطَْوغؤًٌ و غًوغؤُث
ٖؤؤؤُسىوَ ..شًَْهؤؤؤِ ٖؤؤؤوضٍ ظَؤؤؤوٕ زضيَؤؤؤصٍ ٖؤؤؤُسىَ ْؤؤؤووّ اُنػؤؤؤوْةًخ سؤؤؤىوَ وو زَضاُنؤؤؤُوٍَ نؤؤؤُ غؤؤؤىقطوث
ة
سُزَغةًًُوَ جُضيَؿوٕ سىوَ ,ظنض ذؤوض وتىويؤُتِ اُنػؤوْةًخ وَى اومسؤوٕ يؤُج ةط ٖؤُوض تًويؤسو اؤُرطَ ًَ َ
نُ ؤؤٌ يُزوويًؤؤسو يُنػؤؤُض زَغؤؤت اؤؤُنوث سؤؤُ سؤؤوضوٕ سؤؤوضئ شًَُؤؤس عؤؤُظيع :غؤؤُضَتويُى يؤؤُ فُيػؤؤُفُّ
نالغًهِ يىْوٕ ,ض ,1وجدوُّْ ظوْهيٍ غًًَُوِْ216ٍ 1979,
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ضًًُ؟! ؿؤميُٓوَ و ْاهًِٓ كِاهتًًُ ،ضىْهُ نُهًَو نُ كِاهتِ ؿًَاكيَتُوَ ٓاماكٍ
طلْطرتئ بًٌُ ػؤٍ ؿَؿاتُٓ ،و بًُُيٍ بليتًًُ يُ طًإ .الّ هُيلَ بؤضٌ طًإ
ًَََو ضىْهُ طًإ ْنيهرتئ بًٌُ
يَُلؤظـا كِاهتِ و ُٖقٌ ػؤَ ؿَويَت .تُْٗا وَال
ٓاؿًََناؿَ يُػىا ،يًَلَوَ ؿَكؿَنُويَت بؤّ نُ ػىاٍ طُوكَ تُْٗا ػؤيُتِ تُواوّ
ُٖم و كِاهتِ.
َهِ ،هُكضاوَنُّ يُنًَهُ يُؿوو ٖؤيُ:
َُّ ػُي
داكيَهًإ ثًٌَ ومت :طُوكَتلئ ُٖي
 -1بٌَ بلِوايٌ.
َُّ ٓاؿًََناؿ بُكاَبُك بُػىا نُ ُْطىدماو و ْاكِاهتُ
 -2تًَطُيٌن و بؤضىوِْ ُٖي
يُطٍَُ ػىاؿا.
ناتًَو هىقلِات تَُُِْ طُيٌتُ  30هاٍَُٖ ،هتًهلؿ ْاَُيًُنِ ٓايًِٓ يُُٓهتؤؿايُ
َهُ بؤ فيليٌ و كَِوًيت
و ثًَىيوتُ بُدًٌَ بًًََٓت ُٓويٍ باْطهلؿِْ ػُي
231
بُكم ََُُٓ.230ؿَطُكِيَتُوَ بؤ بىوِْ نؤََُيًَو نُ ثًًَإ ؿَوت(هُفوتاًًُْنإ)
َُٓاُْ بًَربِوا بىوٕ ،يُ كِيَطُّ ػىتبُؿإ و وًُّ بليكُؿاك و بُناكًَٖٓاِْ ٖىُْك يُ
َو ؿَنلؿ و وايإ تٌَ ؿَطُياْـٕ نُ َلؤظ
قوُنلؿْـا ياكيًإ بُبري و بؤضىوِْ ػُي
ضٌ ثٌَ ػؤًُ با بًهات .232بُجمؤكَ َُٖىو نلؿاكيَوُْٖ ،ـيَو ُٖيُ ثُهٓـّ ؿَنُٕ
 - 230اُفالتىٕ زَيوًَت :ضةنشيَهًوٕ ؾطيويٕ زنغت و ٖووضةيٌَ َٓسويوًٌ غىقطوث

ىوَ سي جُضغةطوٍ زيًوٌ و

يُ خعَُتضًًُنُّ جطغًىَ :اويو نُغًَو ُٖيُ يُ غىقطوث زوْوتط سٌَ يُوَكوَسو وتىيُتِ ُْخًَط.
 - 231غؤؤىقطوتِ زوْؤؤو سُجًَضؤؤُووُّْ غيفػؤؤةويًُنوُْوَ ٖؤؤًض ذؤؤيضَ نطيًَؤؤُنِ يُنؤؤُؽ وَضْؤؤُرطتىوَ ,فًؤؤعّ
ُْسىوَ ...يُ ؾىيَُٓ رؿةًًُنوٕ ,يُ نى ُ و نيكوٕ و ْوو سؤوظوضةزو سؤُ جؤ ٌَ خووغؤٌ رؤُضةووَ و يُرؤُ ٍَ خؤُيوهِ
غوزَزو تًَهُكوو سىوَ ,سُسٌَ اُوَّ رىٍَ سسوتُ جًُ و جويُ و زَغت ضةنيؿةًٓوٕ يُرُيوًوْسو زَضسوضَّ نوضوسوضٍ
شيوِْ ضةنشوْؤ ُ و َؤطزٕ و شيؤوٕ و ضةَوؾؤت و ْؤُضيت و اؤُو َُغؤُكُْ زوووَ نؤُ اؤوزًََعوزّ اؤُو غؤُضزََُ
جًَىَّ خُضيو سىوٕ.
 - 232سُكٍ غُفػةوًًُْنوُْوَ َطنظ غُض ووَّ رؿت ؾةًَهُ ,ضةوغةِ ؾةًَهِ ْػ ًُ ,اوزًََعوز اؤوظوزَ ؤيٕ
سًَت ,ىْهُ ًٖض ضةويُى ًُْ سي غُضذُّ اوزًََعوز ضةوغت سًَت يوٕ ٖؤًض ضويؤُى ًًْؤُ ُٖيوؤُ سًَؤت ؤىْهُ
َُٖىو ضةويُى ضةوغةُ كٍ خووَٕ ضةونُ .زَيوْىث سي منىوُْ ْوتىوْب سًوًَب زظيهطزٕ ُٖيوُيُ ىْهُ كٍ اؤُو
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و نؤََُيًَهًٍ ؿفايُتِ ؿَنُٕ .دا بُّ دؤكَ بؤضىوْاُْ بىوبىوُْ ٖؤٍ تًَهـاِْ
َّ ؿياكَ ػىاٍ طُوكَ يًُٖض هُكؿًَََو ٓاؿًََناؿّ
كَِوًت و بري و فيليٌ .بُال
ٌَ
َطلٍ ًَُؼُي
ُْنلؿؤتُ ؿيًٌ ًُيتإ و ًىيَٓهُوتىاِْ .بؤيُ هىقلات بىوَ ُٖي
ًََت:
ُٖم و كِاهتِ و نُوتُ بُكثانلؿِْ ًؤكَِ يُ ؿفيإ و كِاهتِ ثٌَ هُملاْـٕ ،ؿَي
ًََٔ ًٖض ياهايًُى ًًُْ ًًاوبًَت بؤ هُكدُّ ٓاؿًََناؿ ضىْهُ ًٖض كِايُى
(ًَٓىَ ؿَي
َُيُ و ًَٓىَ بٌَ ٓاطإ ،ت ًَ هلئ ُٓطُك
َّ ُٓو كِايُ ػؤٍ يُػؤيـا ُٖي
ًًُْ كِاهتيبَ .بُال
ًٖض كِايُى ُْبًَت كِاهت بًَت بؤ طٌت ٓاؿًََناؿ نُواتُ ُّٓ كِايُ ػؤًٌ كِاهت ًًُْ
بؤ طٌت ٓاؿًََناؿ).
ًََت ( :يُكِاهتًـا ُٖم و ضانُنلؿٕ ضانُيُ يُطٌت نات و ًىيًََٓهـا و
ُٖكوَٖا ؿَي
ػلاثُ ػلاثُيُ بؤ طٌت نُهًَو و يَُُٖىو ًىيًََٓو ٓاؿًََناؿ هُكضاوَ ًًُْ بؤ
َهى ػىاٍ طُوكَ هُكضاوَيُ ،هُكضاوَّ ماْني يَُلؤظـا فيليًُ.
طٌت ًتًَو ،بُي
َُؿاضىوٕ نُ ُٖهت بُهُكضاوَّ ماْني ؿاؿًََْٔ يُ َلؤظـا).
ًَٓىَ بُُٖي
233
َهِ ُٓهًٓا َٔ ًَٓىَّ ػؤَ ؿَويَت و
يُ ؿاؿطايٍ ٖاواك ؿَنات  ُّٓ ( :ػُي
َِ يُ يًَـإ ؿَنُويَت
َّ بُطىيٌَ ػىاٍ طُوكَ ؿَنُّ ُْى ًَٓىَ ،تا ؿي
ٖاوكِيَتامن .بُال
يُهُك ُّٓ كِيًَُ ال ْاؿَّ ْاتىامن بًَـَْطبِ ضىْهُ مَاِْ ػىاٍ طُوكَيُ نُ طُوكَتلئ

نُغوُْ ُٖيوُيُ نُ زظّ ْونُٕ سُكوّ كٍ زظَنوٕ ُٖيوُ ًًُْ..غىقطوث سووَضةٍ سُ ؾةِ َىتًوُم ُْسىوَ ,زووٍ
اُفالوتىٕ ُْظَضيُّ َىتًوُقطُضوٍ جُضَجًَسو.
 - 233غىقطوث يُ تَُُِْ شُفةو غويوًسو ,غٌَ نُؽ - :اُْةًؼ نُ غًوغًًُنِ زميىنطوختىوظّ اُوغو سىو,
ًًًَةؼ ؾوعد و يًكىٕ خُتًب-وتوضسًَص -سىوَ غىقطوتًوٕ سُّ غٌَ تيَُتُّ خىوضَوَ رىْوٖ وض
نطزووَ و زوويوُْتُ زوزرو:
ًََ-1ؿهِ كووِْ تًَو زووَ و خىوضةَوؾةِ خطود نطزووٕ.
ْ-2هىيوًٌ يُسىوِْ خىووَْسَ ضةَمسًًُنوِْ يىْوٕ زَنوث.
-3زوووٍ جُضغةِٓ خىووَْسيَهِ تط اُنوث .سطةووُْ شًَُس عُظيع :غُضَتويُى يُ فُيػُفُّ نالغًهِ
يىْوٕ217ٍ ,
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َهِ .ضىْهُ نُهًَو
ضانُ بؤ َلؤظ بليتًًُ يُطُكِإ بُؿواٍ كِاهتِ و طُياْـِْ بُػُي
يُّ فياُْؿا ػىيًاٍ ؿؤميُٓوَّ كِاهتِ ُْبًَتًً ،اوّ فيإ ًًُْ)
ناتًَو ؿاؿطا بلِياكٍ نىًتِٓ ؿا ،وتِ( :واتًَٓطُٕ ْاتىامن قايًتإ بهُّ َُْهىفٕ
ضىْهُ ناتًَو َُتلهٌ يَُلؤظ ْنيو ؿَبًَتُوَ ؿَتىاًَْت دؤكَٖا فًٌََ و ؿكؤ بهات تا
َهى طلْ ُٓوَيُ
َّ الٍ َٔ كِمطاكبىوٕ يُ َلؿٕ طلْ ًًُْ بُي
يُ َلؿٕ كِمطاكٍ بًَت بُال
يُبلِوانامن ال ُْؿَّ).234
ًٓرت ثُكؿاػًَو فَٖليإ ًَٖٓاو ؿاياُْ ؿَهتُِٓ ،ويٍ ثًٍَ ُٓوَّ بًؼىاتُوَ ،كِووّ
نلؿَ ٓامسإ و وتِ ُّٓ( :ػىاٍ طُوكَ يًَت ؿَثاكِيَُُوَ نُ كِؤيٌتِ يُّ ؿًْاوَ بؤ
الٍ ػؤت كِؤيٌتًَٓهِ ٓاهىوؿَيٌ بًَت َُُٓيُ ؿواَُٖني ثاكِاُْوَّ).235
"بُكاَبُك طىتِٓ (كِاهتِ) ،طُيٌتُ ُْٓـامَيُى ،طًاِْ ػؤٍ يُ ثًَٓاويـا بُػت نلؿ
َهُتبىو تا يُ
بؤ َُُّٓ ْلؾ بُ قوُناِْ ػؤٍ بـاتُٖ ،كضُْـَ ُٖيًٌٌ بؤ ُٖي
بُْـخياُْ كِا بهات ،نُضٌ فَٖلٍ بُْـخياُْنُّ ْؤًٌ و كِاٍ ُْنلؿُْ ،وَى ياها
236
بٌهًَينَ"
ثًَىيوتُ َلؤظ ػؤٍ بُ ٖاوكِيٌَ ُٖم و كِاهتِ ؿابينَ و ػؤٍ يُ ٖاوكِيًَُتِ ْاُٖم
بُؿووك بطليَت ،كِاهتِ ثٌىوؿكيَقٍ بَُُكؿوّ ؿَؿات بؤ ُٓوَّ يُبُكؿَّ
َهُنُ ثٌَ
ُْٖاَُتًًُناْـا ٓاكاَطلبٌَ و ُٓوَّ بؤ ػؤٍ ثٌَ ػؤًُُٓ ،وَيٌٌ بؤ ػُي
ػؤًًَت وَى ضؤٕ سُم ْانات نُي مياِْ ثٌَ بطُيًَُْت ُٓوٖا سُم بُمياِْ نُي
ُْنات .ؿَطًَلُِْوَ كِؤفيَهًإ بُؿَّ كِؤيٌتُٓوَ وتىيَقيَو يًَُْىإ ُٖم و ْاُٖم (باتٌَ)
ؿكوهت ؿَبًَت ،يُيُنُّ ُْٖطاوؿا باتٌَ بًُاْاميًُوَ كِوو ؿَناتُ ُٖم و ثًٌَ ؿََيًَت:
َٓـّ،
ٌََ :ببىوكَ ًٍَٓ هُكبً
َٓـُّٖ ..م بُمَؿَػُُْيُنُوَ ثًٌَ ؿَي
َٔ مؤك هُكبً

ٖ-234ووضةيَهوِْ ظنض ُٖويوًوْسو ضةوظٍ سهُٕ يُ سُْسخيوُْ ُٖ وييبَ و ضةوسهوث ,سُكوّ ضةوظّ ُْسىو وتِْ َٔ :وتىو،
توووٕ سهُّ ,اُرُض َٔ توووٕ سهُّ و يُيوغو كسسَّ ,اوخي يٕ زَتىو ،سوؽ يُ زوزوَضٍ و يوغويٌ سىوٕ سهُّ!!
- 235اوغي َدةكِ ُْقؿ ُْسّ – غىقطوث و زَْطِ ضةوغةِ -ضةنشْوَُّ يُنططتىو-شَوضَ 50
 - 236ؾونط فُتوح :اوُْٖطِ ضةنؾٓ دوٕ36ٍ ,
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َٓـّ َٔ يُوَؿايُ يُتؤ
َُتِ ،هُكبً
ٌََ :تؤ غُي
بطلَ يُ تؤَ ػؤكِاطلتلّ ..باتٌَ ثًٌَ ؿَي
بًَُٖنتلّ و ضًِ بىٍَ ُٓدماَِ ؿَؿَّ ضىْهُ َُٖىو نُهُ ػؤًطىمَكإ و
بُتىاْانامن يُ ثٌتُ و َُٖىوإ ثٌتطرييِ ؿَنُُٕٖ ،قًٍ ُٓو ٓايُتُّ بؤ ػىيَٓـَوَ
نُ ػىاٍ ثُكوَكؿطاك ؿَفُكَىٍَ :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖﯗﯘ

ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ األنعامٓ ١23 :ا بُو
َ ؿَهت
ًًَىَيُ يُْاو َُٖىو ًاكو ًاكؤضهُيُنـا طُوكَتليِٓ تاواْباكيامنإ باال
َُنُ بطًَلِٕ تًايـا ( ،بٌَ ُٓوَّ بنأْ) نًُٖ :ض فًٌََ و
نلؿووَ تا ثًالٕ و تُي
َُنُيُنًٍ ْانُٕ بُ مياِْ ػؤيإ تُواو ُْبًَت ،يُ ناتًَهـا ُٖهت بُوَ ْانُٕ،
تُي
َّ) ُٖهتِ ثًَٓانُٕ (
ثًالٕ ؿفٍ ػؤيإ ؿَطًَلِٕ و بُهُك ػؤياْـا ؿًَهًَتُوَ(بُال
َـَطلٕ و يُ هناٍ
ضىْهُ غافٌَ و بٌَ ٓاطإ نُ بُكَو يًَىاكٍ َُكط ُْٖطاو ُٖي
ثُكوَكؿطاك ؿَكبام ْابٔ) 
باتٌَ تىوكَِبىو بُؿَّ ُٖكًَُِوَ وتُِٓ( :طُك َٔ مبُوٍَ ُٖك ًَٓوتا يُْاوت ؿَبُّ و
ؿَتهىفّ)
ُٖم ػؤٍ يُطىوكَ ُْبلؿو مؤك بًًَُُٓيٌ ثًٌَ وت :بًَطىَامن يُوَّ ُٖكضًًُنت
َُت يٌَ بوُُْٓوَ ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
َّ كِؤفيَو ؿاؿٍَ وَضُنامن تؤي
بىٍَ ؿَيهُّ ،بُال
ٌَ كِاهتِ و
ﭳ ﮊ ص 88 :طبُكِاهتِ يُ ؿاٖاتىويُنِ ْنيهـاُٖ ،ك يُ ؿًْاؿا ُٖواي
ؿكوهتِ ُّٓ ٓايًُٓ ؿَمأْ ،يُ قًاَُتًٌـا َُٖىو ًتًَو بُ تُواوّ ٓاًهلا و كِووٕ
ؿَبًَتص.
َهُنُيـا بُ
ثًَػَُبُكٍ ًٓوالّ بُك يُوَّ ببًَتُ ثُياَبُك يًَُْى ًاكٍ َُنهُ و ػُي
ؿَهت ثاى و كِاهتطؤ(ُاؿم االَني) ْاهلابىوَُُٓ ،يٍ وايهلؿبىو ببًَتُ ُٓو
ٌَ ؿَنات و بؤ ثاكاهتِٓ
هُكنلؿَيُ...وَيٌَ نُهًَو ؿَهتجاى ُْبىو ،ؿمّ و طُْـَي
ؿميًُناِْ ؿَهت بُو ثًُ و ثؤهت و نىكهًًُوَ ؿَطلٍَ نُ ُٖيُتِ بؤ ُٓوَّ
ؿميًُناِْ ٓاًهلا ُْبٌَ و يًَجلهًُٓوَّ يَُُٖبُك ُْنلٍَ ،بؤيُ يُو كِواْطُوَ
ٓاَاؿَيُ ثُْا بباتُ بُك ُٖك ناكيَهِ تىْـ وتًق و ُٖكًَُِ و طىكًَُِ و هُكنىتهاكٍ
َـا بهُٕ.
ُٓواُّْ بًاُْوَّ دًٌَ نىكهًًُنُّ يُم بهُٕ و ؿَهتاو ؿَهيت يُطُي
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كِاهتطؤيٌ يُ قوُ ُٓوَيُ يُكِووّ وتاكبًَقبًُوَ نُهًَهِ قوُمإ و بُتىاْابٌَ:
قوٍُ ػؤٍ ُٖكماْ لؤَ ُْنات واتُ (ضىوَ ُٖك ًىيَينَ بايٌ ُٓوَْـَ قوُ بهات
قوُّ ثٌَ مبًَينَ بتىاٌَْ يُ َُٖىو ًىيًََٓو قوٍُ ػؤٍ بهات)

كِؤفيَهًإ يُ ط تىطؤيُنـا (ٌُْٓتائ)ٍ ماْا بُ ٖىُْكَُْـّ طُوكَ (ضاكيٌ ضاثًٔ)
ؿََيًَت َٔ :مؤك تاَُمكؤٍ فًًُُناِْ تؤّ نُ يُ فًًُُناْتـا ًٖض قوُيًُى ْانُيت و
نُضٌ َُٖىو ػُيَهِ تًَت ؿَطُٕ و يًَت سايٌَ ؿَبٔ.
ُٓويٍ يُوَالََـا ثًٌَ ؿَيًََت ًٍَٓ :بُتؤ هُكهاَِ ُٓوَْـَ قوُ ؿَنُيت ،نُضٌ
َـَطلٍَ نُ ًَُُٓ يُ ٓاهتًَهـا قوُ بهُئ
نُي تًَتٓاطات ُّٓ( .قوُيُ ُٓوَ ُٖي
َو تًَُإ بطُٕ ضؤٕ قوُ ؿَنُئ و بؤ نىٍَ ؿَؿويَني؟!)
مؤكيُّٓ ػُي
ُٖكوَٖا بؤ ثلهُ ضاكَْىهووامَناْـا باوَكٍِ بُكِاويَق ُٖبًَت و طُوكَيًُ بؤ َلؤظ
ٌََ " :ببىوكَ كِاويَق و ٌَاوَكَ ؿَنُّ ؿواتل وَآلَت ؿَؿََُوَ"
يُُْماًْين ػؤٍ بً
َُهًَُٓكاُّْ ؿَبٌَ و تىاْاٍ بُكؿَواٌَ
ُٓوَّ ػًَلا بلِياك بـات ،ناكؿاُْوَّ تؤي
َوىنُوت يَُُٖبُك ُٖك
ثُيىَْـٍ يُطٍَُ نُهُناِْ تل ْابًَت ...نُواتُ ْىاْـِْ ُٖي
َُيُنـاَ ،لؤظِ يًَناِْ طُكَنُُٖ ،ك وَنى ضؤٕ َُٖىو ؿَكطايًُى بؤ نلؿُْوَ
ُٖي
ًٍَ نًًًٌ تايبُت بُ ػؤٍ
نًًًٌ ػؤٍ ُٖيُ ،بَُُٖإ ًًَىَ نلؿُْوَّ ؿَكطاٍ ؿي
ُٖيُ .بُواتايُنِ ؿيهُ ُٓطُك مباُْوآ ًتًَو ضاى بهُئ و يًَبىوكؿَبني ؿَبآ يُ
ٌَ َلؤظُنإ بطُكِيَنيَُُٓ ،يٍ ؿؤميُٓوَّ ُٓو كِيَطُيَُإ بؤ ٓاهإ
نًًًٌ ؿَكطاٍ ؿي
َنىوٕ و تىوكَِبىوٕ
ؿَنات تاوَنى بتىاْني هُكدمٌ بُكاَبُك كِابهًٌَني نُ بُبآ ُٖي
طىيَُإ بؤ كِاؿيَلآ و بُميلَناُْ ُٓو ثُياَُّ َُٖاُْ بُدىاْرتئ ًًَىَ بًطُيُْني.

دووةَ :طؤزِاْ هة ُةفظ و داًةشزاوةيي

ٌََُٓ :طُك مباُْوَّ طؤكِإ بهُئ ؿَبآ هُكَتا ػؤَإ بطؤكِئ.
غاْـٍ ؿَي
طؤكِاِْ ناكيطُك بليتًًُ يُ طؤكِيِٓ بريؤنُنإ(ُٓفهاك) ضىْهُ يُهُك بَُٓاٍ
قُْاعُتجًًََٗٓإ هُكضاوَ ؿَطليَت ،بُواتايُنِ ؿيهُ تؤ ُٓو نُهُّ ؿَتىاِْ ػؤت
بطؤكًًًٍَُِ ...ك ؿََيًَت" :باًرتئ كِيَطا بؤ طؤكِإ ُٓوَيُ بُ بريو بؤضىوُْناِْ
ػؤتـا بنًُوَ يُبلٍ ُٓوَّ ػؤت بُبريوبؤضىوِْ نُهاِْ ؿيهُوَ هُكقاٍَ بهُيت".
- 2١4 -

___________________________________________________ شاخةوان عةىل مامؤكى

"ثًَػَُبُكيَو ُْبىوَ يُ دًٗاْـا َُبُهتِ ثاكَ نؤنلؿُْوَ و ؿاكايٌ ثًَهُوَْإ يا
طُوكَيٌ و هُكؤنايُتِ و ْاووًٌْإ بىوبًَت ..ثًَػَُبُكإ يًُهلٍ ػىا بىوٕ و
َوُْتُوَ و بُكِيَُٓايٌ ػىا بُكِيَـا كِؤيًىٕ .بري و باوَكِيإ
بُثًٌَ هلووًٌ ػىا دىال
كِاهت و باْطهلؿًْإ ُٖك بؤ كِيٌَ كِاهت بىوَ .ضُنًإ ؿإ بُػؤؿاطلتٔ و
َُبُهتًإ ضانُ و بُكفَوَْـّ طٍُ بىوَ ،كِيَطايإ ػؤبُػتهلؿٕ بىوَ يُ كِيٌَ قاماْر
237
و هىوؿّ طٌتِ و كِمطاكنلؿِْ هتًًََُهلاوإ"
بًَطىَإ ػىا باكوؿؤػِ ًٖض قُوّ و طُيًَو ْاطؤِكٍَ "يُ ػؤًًًُوَ بؤ ْاػؤًٌ ،يإ
يُ مَيًًًًُوَ بؤ هُكبُكمّ ،يإ يُ طلاًًُْوَ بؤ ُٖكماِْ" ُٖتا ُٓوإ ُٓوَّ
بُػؤيإ ؿَنليَت ُْيطؤكِٕ و ُْيهُٕ.238
َلؤظ ناتًَو ضىهت و ضاالى و دىاًََلَ نُ هُكمٌَْتِ ػؤٍ بهات و كَِػُٓناِْ
ٌَ تُواو بـات بؤ طؤكِيًٓإًٓٓ ،ذا ُٖوٍَ بـات كَِػُٓ يُنُهاِْ
ػؤٍ ببًينَ و ُٖوي
تل بطليَت و تًُْا َُبُهتِ كِاهتهلؿُْوَ بًَت ُْى كِوػإ و ًهاْـٕ و هُكمٌَْت
نلؿٕ.
َلَِم
"عىَُكٍ نىكٍِ ػُتتاب-ػىا يًٌَ كامٍ بًَت -تَُُِْ26هاٍَ بىو .الويَهِ ؿي
بىو ..بٌَ بُمَيٌ بىوًٓ ..والّ ناكٍ تًَهلؿ و طؤكٍِ و نلؿّ بُو ثًاوَّ ُٓطُك
َِ
ًََو بطليايُُٓ ،ويٍ ؿَهتِ بُطليإ ؿَنلؿ و ؿَي ُكَىو ( :يُواُْيُ يُبُك موي
َٓـاي
239
و هتَُِ عىَُك بطلٍ"
"َُٖىو نُهًَو ؿَتىاٌَْ ثالًَْهِ نلؿاكٍ ؿابلِيَقٍَ تاوَنى بؤ بىًْاؿْاِْ ٓايٓـَ و
َبًَت و
طُيٌن بُ ٓاَادمُناِْ ثُيلَِوّ بهات ،بَُُكدًَو بُهُك ؿَكووِْ ػؤيـا ماي
َىيَوت و بلِياكَناِْ َهىكِ
ػؤٍ يُهُك بُكمَفتهلؿِْ ؿَكووِْ كِابًَٗينَ و يُهُك ُٖي
َكاَِ
و ػؤطلبٌَُٓ ،وا بٌَ هٌَ و ؿوو ؿَطاتُ ٓاَادمُنُّ نُ ػؤٍ ثًٌَ كِاميًُ و ؿال

 - 237ؾًَذ ذلُممُزّ خوٍَْ :ويوُّ زَضووٕ 348ٍ,
(- 238إ اهلل اليػري َا بكىّ ستِ يػريوا َا بأْ وِٗ)ايلعـ11/
 .- 239اُمحُز نونُ َُمحىز :جُضوَضزَ يُ اًػالَسو –ٍ37
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ؿَؿاتُوَ و بؤ

ثًَـَبُػٌٌَ و بٓاغُنُّ يُناك و نلؿَوَّ نُهُنُؿا كَِْ
240
بُؿيًَٗٓاًٌٌْ َُٖىو ًَٖنيَهِ ٓرياؿَّ ػؤٍ بُناك ؿًََٖينَ"
ؿاَُمكاو يُهُك ٓاناك و كَِوًتُ دىاُْنإ وَى كِاهتطؤيٌ و ؿَهتجانِ و ؿَّ ثانِ
و ٓامايُتِ و ٓاناك دىاِْ بُكاَبُك ٖاوثًٌُ و ٖاوًٌْتُاًْإ وٖ...تـ.
"ؿؤهتايُتٌ ُْنلؿِْ هتَُهاكإ و ؿووكنُوتُٓوَ يًًَإٓ ،اطاؿاكنلؿُْوَيُ يُوَّ
ْابٌَ نَُرتئ َُيًُإ بؤيإ ُٖبًَت ،وَنى ػىاٍ ثُكوَكؿطاك فُكَامنإ ثٌَ
ؿَنات:ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮊ واتُُْ :نُٕ َُيًٌ ؿيَتإ يُطٍَُ ُٓواُْؿا بًَت نُ هتًَُإ نلؿووَ
و يُ ػىا ياػِ بىوٕ ،ضىْهُ ُٓو ناتُ ٓاطل ؿَتاْوىتًًََٓت ،نُهًٍ دطُ يُ ػىا
ثٌتًىاْتإ ْابًَت ،يُوَو ؿوايًٍ ياكَُتِ ْاؿكئًَُٓ....241اَِ (البٗضأ)ٝ

َُاًٍْ بًَت ؿكوهت ًًُْ يُو هتَُُؿا
ؿَفُكَىيَتُٖ:ك نُهًَو هتُّ بهات با َىهً
َليَت .بؤيُ مؤك داك ؿَبًٓني
َهى ثًَىيوتُ ُٓو هتَُُ ًًَُْٖ
ثٌتطريٍ بهليَت ،بُي
َوّ و ؿؤهتايُتِ هتَُهاكإ ؿَنات تا واٍ يًَـيَت
َُاًَْو ُٓوَْـَ تًَهُال
َىهً
242
ؿاَُمكاوّ و بُكؿَواَِ يُؿَهت ؿَؿات"
ضيَيةَ :ضادةيي و ئةًاُة و دةضت و دةَ و داويَِثاكى
هاؿَيٌ و ػانًبىٕ وَى هىاك و ثًاؿَ وايُُٓ ،وَّ هىاكَ ُْػتَِ ًاِْ
ػىاكبهاتُوَ و ؿابنًََُتُوَ و ُٓوَّ ثًاؿَيُ ُْػتَِ ًاِْ بُكم بهاتُوَُٓ ،وَ
ُٖكؿونًإ ؿَتىأْ بُيُنُوَ تُوقُ بهُٕ.
هاؿَيٌ و تُوامعٌ هُكنلؿَ وَى ثًَػَُبُكَ ناتًَو عآًٌُ(زض٘ اهلل عٓٗا)
َُوَ ضٌ ؿَنلؿ؟ فُكَىوّ (ٖاوناكٍ ؿَنلؿئ،
ثلهًاكٍ يٌَ نلا :ثًَػَُبُك يُ َاي
ناتِ ْىيَق بٗاتايُ ؿَضىو بؤ ْىيَق) بىػاكٍُٖ .كوَٖا فُكَىوّ :ثًَػَُبُك َُكِو

ًَٖ- 240عّ ادوزَ-و :غُكوح غُعسّ – ٍ54
- 241تُفػطٍ اوغوٕ-ذىظاٌ زووْعَُّٖ -غىضَتِ ٖىز 234ٍ,
 - 242زوَُظضووّ-او :غُضسُغت ذُسوضٍ -ريظوضٍ ظةدَ سوسُتًَهِ جُضوَضزَيٌ–ٍ33
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َتإ ْاِْ
َتِ ؿَؿؤًٌ ،دٌ و بُكطِ ؿَؿوكيًُوَ ،يُطٍَُ ُٖفاكإ و بًَـَهُال
َاال
ٌَ ؿَطلتُٓ ،و ؿَهتجًٌَؼُك بىو يُ
ؿَػىاكؿ ،ػؤٍ ًتِ يُ باماكِ ؿَنلٍِ و ُٖي
ََُُْـ ،يا
هُالَهلؿٕ و تُوقُنلؿٕ ،يَُُؿا دًاوامّ ُْؿَنلؿ يًَُْىإ ُٖفاك و ؿَوي
َٓـاٍَ و طُوكَ ،عُبـ و ٓاماؿ ،يإ كََِ وهجٌ .قُت ثًَػَُبُك ػؤٍ دًا ُْؿَنلؿَوَ
ًَإ بىو ًٓٓذا ُٓو ناكَ نُّ بًَت يإ
َهى يُ َُٖىو ناكيَهًـا يُطُي
َُناِْ بُي
يُ ٖاوَي
مؤك ،ناتًَهًٍ طُكِايُوَ َُنهُ و ٓاماؿّ نلؿ هُكٍ ؿاُْواْـ بؤ ػىا و يَُُٖىو
َهُنُ ػؤَ بىو.
ػُي
َىهًًِ و ابٔ ؿاوؿ و ابٔ َادُ طًَلِاوياُْتُوَ يُ ثًَػَُبُك( ( :)ػىاٍ طُوكَ
هلوَ و ًْطاٍ بؤ نلؿووّ تُواموعُإ ُٖبًَت ُٖتا ًٖض نُي فُػل و ًاْامّ
بُهُك يُى ُْنات و ًٖض نُي مياؿَكِؤيٌ بُهُك نُي ُْنات)
َتِ ؿَؿؤًٌ
ؿَطًَلُِْوَ ػُيً ُّ يُنُّ(ُٓبىبُنلٍ ُـيل)( )نُ ًريٍ َُكِو َاال
َهُنُ وتًإ" :تُواو..
بؤ ُٖفاكإ و بٌَ ُْواياِْ َُؿيُٓ ،ناتًَو بىو بُ ػُيً ُ ػُي
َّ بُ ثًَنُوُْوَ
َتُنَُإ بؤ بـؤًًَت" .بُال
بىو بُ ػُيً ُ ًٓرت ْايُت ًريٍ َُكِوَاال
بُكؿَواّ بىو بُٖؤٍ َُْوُبُوَ ُْطؤكِاُٖ ،كوَٖا َُٖىو داكيَو ؿَكِؤيٌت بؤ نىػًَو
نُ ثريَفًَْهِ ُٖفاكٍ يٌَ ؿَفيا ،نىػُنُّ بؤ ثاى ؿَنلؿَوَ و ػىاكؿِْ بؤ ؿًََٖٓا و
ثًَـاويوتًُناِْ ؿابني ؿَنلؿ.
ناتًَهًٍ ضىو بؤ ػىاسافًنّ ُٓو هىثايُّ بُهُكؤنايُتِ( ٓىهاَُّ نىكٍِ مَيـ)
َؾ بىو ،ػُيً َُ بُثًاؿَٓ ..ىهاَُ
ؿَضىو بؤ دُْطِ كِؤَُنإٓ ،ىهاَُ بُهىاكٍ وال
َػُنُبُ و َٔ بُثًاؿَ
وتِ ُّٓ :دًًٌَِٓٓ ثًَػَُبُكٍ ػىا تؤ وَكَ هىاكٍ وال
ٌَٖ هىاكْامب و ؿاْابُميت.
ؿَكِؤّ؟ فُكَىوّ :وَال
َُاْإ نُي بُنُّ ُْماًَْت ،بنىنرتئ
ُٓودا فُكَىوّ :با ًٖض نُي يُ َىهً
َُإ الٍ ػىا ،طُوكَيُ.
َىهً
قىكٓإ ٓاَافَ بُ َُٓاُْتِ و ؿَهتجانِ َىهٌ (عًًُ ايوالّ) يُناتِ الويَتًـا ؿَؿات
نُ ػىا يُهُك موباِْ يُنًَو يُ ننُناِْ (ًىعُيب) ثًَػَُبُك (عًًُ ايوالّ)

ؿَفُكَىٍَ :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
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ﮊ القصص26 :يُنًَو يُو ؿوو ننُ بُ باونِ وت ُّٓ :باونُ طًإ بُنليٌَ بطلَ
بؤ ًىاِْ ،ضىْهُ بُكِاهتِ ضانرتئ نُهُ نُ بُنليٌَ بطلٍ بًَُٖن و ًَُُٓٓ ،ؿَهت
و ؿاوئَ ثانُ .يًَلَؿا ُّٓ ؿوو ننُ ضؤٕ ماًًْإ َىها (عًًُ ايوالّ) بًَُٖن و

ًَُُٓٓ؟ َُُٓ يُناتًَهـا بىو َىها ثًَػَُبُك بُكؿّ يُهُك بريَنُ الؿا بَُُبُهتِ
ٓاوؿاِْ ًََطُيُنُيإ ،ناتًَو بُكِيَطاًـا كِؤيٌن بؤ ُٓوَّ َىها ثًَػَُبُك ببُٕ بؤ
الٍ باونًإُٓ ،وإ يُثًٌَُوٍَ ؿَكِؤيٌنَ ،ىها فُكَىوّ ًَٓىَ يُؿواوَ بلِؤٕ ،ثًَِ
بًًََٔ ضؤٕ و بُناّ الؿا بلِؤّ و بُ بُكؿؤضهُيُى ًٌٓاكَمت بؤ بهُٕٓ ،ا بُّ ؿوو
َىيَوتُ ماًًْإ َىها ثاى و ًَُُٓٓ.
ُٖي
ًُٓاَِ عىَُك ؿَفُكَىٍَُٓ :و بُكؿَّ هُك بريَنُ بُ ؿَ ُْفُك ُْبٌَ ال ُْؿَضىو،
عاؿَتُٕ َلؤظ طُك يُؿواٍ ٓافلَتُوَ بلِوات بؤِْ ٓافلَتُنُّ بؤ ؿَطُكِيَتُوَ بؤيُ
َىها فُكَىوّ َٔ :يُ ثًٌَتاُْوَ ؿَكِؤّ و ًَٓىََ يُ ؿواوَ َُُٓ(243دطُ يُوَّ
ٓافلَتُنإ يُ ثًٌَُوَ بٔ ،تَُاًانلؿًْإ ٓاهاْرتَ وَى ُٓوَّ يُ ؿواوَبٔ).

ضوازةَ :ويطت (عةشمية)

َلؤظ ضؤٕ ؿَتىاٌَْ كِيَٓىيَِٓ نُهًَو بهات دطُكَ ُْنًٌٌََ يُناتًَهـا ػؤٍ دطُكَ
ؿَنًًٌََت .ثًَىيوتُ هُكنلؿَ ثُياَِ بؤ فيإ ُٓوَبٌَ نُ بُهىوى و نُّ هُيلٍ
َتُْطِ و ًُكَُماكٍ و
فيَلؿَهتُنُّ ُْنات ،ضىْهُ بُهىوى تَُاًانلؿٕ ؿي
ػُفُتاويًُ نُهًَو ػؤٍ بًُت بناَِْ و ًت بُبنىوى ببًًَٓت ،بؤيُ ؿَبٌَ باوَكٍِ
بُوَ ُٖبًَت يُنًَو ؿَداك ٓاوٍ ثًَبـات بًؼىاتُوَ ،مَكوكَ ُٓويٍ داكٍَ ٓاوٍ
َىيَوتًَهُ نابلا قىكِطٌ يُى
َىيَوتُّ بهاتُٓ ،وَ ض ُٖي
بـاتٌَُٖ ،كْا هىثاهٌ ُٓو ُٖي
َهٌ بؤ ػؤثًٌاْـإ ٖاْبـات نُضٌ ػؤٍ ُْبًَتُ ثًٌَُْ و
َُتل ؿكيَقبهات و ػُي
ػؤٍ يُ ػؤثًٌاْـاُْنُ بـميَتُوَ ،ػؤثًٌاْـإ ًتًَهِ ػلاخ ًًُْ ُٓطُك ًًًَُت
بًًَُىَيًُنِ َُؿًَْاُْ يُتاو ًٍَٓ و فإ و ؿَكؿّ ػؤٍ بلِيَقيَتُ هُك ًُقاّ و

 .ّ - 243ع سويًُ وسطوًِٖ وغى :جوضوغةِٓ اَُوُْث ,ظةدَ سوسُتًَهِ جُضوَضزَيٌ48-47ٍ ,
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ؿَْطِ ْاكَِمايٌ بُكم بهاتُوَُْ ،ػامسُ ُٓطُك ؿوو قوُّ ًًُْاويٌِ نلؿ با
َوىنُوت بهاتُْ ،ى ُٓوَّ كِاهت بؤوَ
ثؤيًوٌ ضاالنىاْاِْ َُؿَِْ بَُُؿًَْاُْ ُٖي
ويَلِاٍ هُكنىتهاكّ و ؿاَلناْـُْوَ بؤ بآلوَثًَهلؿًْإ ،بُٓاطل و تُقُ وَآلًَإ
بـَُْوَ و بُقوُّ ْاًريئ و دًَٓى بًاٌْؤُْوَ و ؿَهتطرييإ بهُُٕٓ ،ودا بُبٌَ
َطُ تاواْباكيإ بهُٕ بُوَّ طًَلًًََىئَ و تريؤكيون ،ؿَهتِ ؿَكَنًًإ
بُي
يُثٌتُُٓ ..واًٍْ يَُُكاقإ وَى ناكؿاُْوَ ثُْا ببُُْ بُك ناكؿاُْوَّ تىْـو تًقيٌ
و بنٔ ؿاّ و ؿَمطاناِْ سهىَُت يإ ُٓو باكَطا و ُٓو باكَطايُ بُكؿباكإ بهُٕ يا
بًوىتًَٓٔ و تاآلِْ بهُٕ.
ويوت و َتُاُْ و باوَكِبىوٕ بٓنًُّٓ فلَ ؿَْطٌ و فلَ كَِْطًًُ ،بَُٓايًُنُ
َُنِ َُٖىو ُٓو نؤت و بُْـاُْ ؿًَهًَينَ نُ ؿَبُٓ نؤهح و يُْطُك و يَُجُك
بُهتُي
يُبُكؿَّ ُٓو طؤكِاُّْ كِوو بُكِوويإ ؿَبًَتُوَ.
ٓرياؿَ طؤكِإ بُكُّٖ ؿيَينَ ،ثلؿٍ ثُيىَْـٍ و ٓاًت بىوُْوَ يًَُْىإ سهىَُت و
َُو ٓرياؿَّ بًَُٖن ُْبًَت بؤ ُٓو كجيًُُّ
َو ؿكوهت ؿَناتُٓ ،طُك نُهًَهٌ قُي
ػُي
بؤٍ ؿاؿًََْٔ ،نًٌٌَ ؿاْابُميَت ،هُكضاوَّ ٓرياؿَ ،ػىيَٓـُْوَّ ْاؾ و
ٌَ فَْ و
َت و ػاي
ًؤكِبىوُْوَيُ بُكَو قىآليٌ ؿٍَ و ؿَكووٕ تا يُويَىَ ػؤٍ يُػً
فاكٍ ًتُ ثًوُنإ ثاى بهاتُوَ نُ ُٓطُك نُّ و نىكٍِ ػؤٍ بًين و ػؤٍ ضاى نلؿ،
َو بهاتُٖ ،ك طؤكِاًَْهٌ كِوونًُاُْ واتا
ُٓوا ؿَتىاٌَْ باي يُنُّ و نىكِيًُناِْ ػُي
ٌََ يُ طٍَُ ُٓوَّ ْاػُوَ باوَكٍِ ثًًَُتِ ًتًَهِ تل بًَتُٓ ،وَ
ُٓوَّ بُموبإ ؿَيً
هً ُتِ ؿَغٍَُ و ؿووكِوويٌ ؿَؿكيَتُ ثاٍَ و ُٖك ُْٖطاويَهِ ُٓواُْ َؤكاُْيُ
ُٖكضًًُى ُٓدماَِ بـَٕ دطُ يُ مَكَكو ميإًٖ ،نٌ تليإ يعآ ضاوَكِوإ ْانلآ.
ٓرياؿٍَ بآ ٓاَلامٓ ،اناٌَ ًًَُْ ..لؤظ ضؤٕ ؿَتىاْآ بُكَْطاكٍ ُٓوَ ببًَتُوَ
يُناتًَهـا دًًَهِ تُْهٌ يُبُكَ و يُْاو بُفل ؿاًٌٌَْ وابناٌَْ هُكَاٍ ْابًَت يإ
يُضًُّ ٖاوئ و قلضُقلضٌ طُكَا ثًٌَ وابٌَ يُبُك طُكَا ؿَوَهتآ و ٓاكَقُ ْانات
ٌََ تني و تاوّ طُكَاٍ ثٌَ
يإ كِوو بُكِووّ ُٓو ػؤكَ هىتًَُٓكَ ؿَبًَتُوَو ْاًًَٖ
بطات ،بؤيُ ُٓواُّْ طؤكِإ بُكثا ؿَنُٕ:
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 -ثًَػَُبُكإ (هُالَِ ػىايإ يُهُكبًَت)ُٓ :واُْ تا ُٓو ناتُّ وَفاتًإ
َطا نلؿووَ،
نلؿووَ ًٌَُُٖ بُثًٌَ بُكْاَُيًُنِ ػىايٌ ناكيإ بؤ طؤكِاِْ نؤَُي
تُْاُْت بؤ ؿوائ ًَْلؿاكو نُ َىسُممُؿ ثًَػَُبُكَ ( )ثُياَُنُّ تا ؿوا
هاتُناِْ فيإ َايُّ ػؤًبُػتِ و طؤكِاْهاكيًُ بؤ هُكتؤثٌ َلؤظايُتِ و يُ فيَل
سىنِ و هايُو هًَبُكّ بُكْاَُنُّ ؿا َُكؿوّ بُ هاْايِ ُْٖاهُّ ػؤًبُػتِ
َِ و و دُوكو هتُّ بُهُك ؿَبات.
َـََقٍَ و فيِٓ ناَُكاِْ بُؿَك يُ موي
ُٖي
 -هًاهُتىاْإُٓ :واُْ ؿَطليَتُوَ نُ كِؤًٓبري و ػىؿإ ثًَطُيًُنِ دَُاوَكٍ
يُبٔ ُْٖاتىوٕ ،يُ ؿيـطايًُنُوَ ُٖقًكُت بُ ُٖقًكُت ؿَْاهُٖٔ ،قًكُت ؿَبًٓٔ و
ضاوثؤًٌ يعآ ْانُُٕٖ ،ك ضُْـَ ُٓو هًاهُتُ يُو ؿََاُْ َايُّ ُٓوَيُ طؤكِإ
بواميََِٓ نُ هًاهُتُنُ هًاهُتًَهِ ؿاؿطُكاُْو َلؤظاُْ بًَت ،وَُٓطًٓا نُهًَو
َآ َٔ
َطلّ هًاهُتًَهِ ًٓوتبـاؿياُْو تُفٍ دُوك و هتُّ بًَتُٖ ،ك بً
ُٖي
هًاهُتىامنَ ،اؿاّ طؤكِاُْنُّ يُدآ و طىدماو ُْبٌَ و ضلؤٍ طؤكِاْهاكّ يٌَ
ُْثٌهىٍَُٓ ،وا هًاهُتىإ ًُْ.
َهُنُّ يُ
ٓرياؿَ مآَِ ؿاٖاتىويًُنِ طًُُ ..ؿَطًَلُِْوَ (َُكِوإ) ْاويَو ُٖبىو ،ػُي
ًىيًََٓهُوَ بؤ ًىيًََٓهِ تل ؿَطىاهتُوَ .كِؤفيَهًإ يُطٍَُ ؿوو يُ ٖاوكِيَهاِْ
ًََت :ؿَنلٍَ ُٖك يُنُتإ ٓاَادمِ ػؤٍ باي بهاتٓ ،ايا
ؿاؿًٌٌََْ و ثًًَإ ؿَي
يُؿاٖاتىوؿا سُم ؿَنات ببًَتُ ضٌ؟!
ٌ
ٌََُٓ ..ويٍ ب َ
ُٓواًٍْ ثًٌَ ؿََئًَ :داكٍَ تؤ َُبُهت و ٓاَادمِ ػؤمتإ ثٌَ بً
ًََت :سُم ؿَنُّ يُؿاٖاتىوؿا ببُُ
ًََُُٓوَ ،بُ بلِواو َتُاُْيُنِ مؤكَوَ ثًًَإ ؿَي
هً
وايٌ ُْٓـَيىوي.
َ
ٌََ :وَال
ََُ ؿَؿَُْ قاقاٍ ثًَهُْني و يُنًَهًإ بُالقلتًَىَ ثًٌَ ؿَي
ٖاوكِيَهاِْ بُّ وَال
َٔ سُم ْانُّ ببُُ وايٌ ،سُمّ يًًَُ ُٓطُك تؤ بىويُ وايٌُٓ ،وَ مبهُ بُ
هُكطُوكَّ نُكإ.
ُٓوّ ؿيهُيٍ وتُِٓ :طُك تؤ بىويُ وايٌ  ،وَكَ هُكّ ه ل بهُ و داَُ َاهتًَهِ
َتُّ ثًَبهُٕ.
َهًـا مبطًَلَِ با طاي
ثًَـا بهُ و هىاكٍ طىيَـكيَقيَهِ بهُ و بًَُْى ػُي
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قوُّ ُّٓ ؿواُْ وَى ُٓوَ وابىو ثًٌَ بًًََٔ :تؤ ػُوِْ ضؤيُنُ ؿَبًين و بُؿواٍ
ػُياٍَ نُوتىوّ ..نُي بُ ػُياٍَ ْابًَتُ ثاؿًا ،كِؤفإ ٖات و ضىوَُ ،كِوإ ُٓو
َُناِْ بُطُكِػوت ..ثُيىَْـّ بًَُٖنَناِْ
ٓاَادمُّ ُٓو كِؤفَّ يُبري ُْنلؿ و ُٖوي
ثؤيًوُوَ نلؿ و ثًُ بُثًُ بُكم بؤوَ تا بىوَ بُكثلهٌ ثؤيًى و ضُْـ ثًُيُنِ بلٍِ
و ُٓوَْـَّ ُْبلؿ بىوَ وايٌ ُْٓـَيىوي .ؿواٍ وَكطلتِٓ ُٓو ثؤهتُ و يُطٍَُ
ؿَهت بُناكبىوِْ ؿا ،باْطِ ُٖكؿوو بلاؿَكَ نؤُْنُّ نلؿ و قوُناِْ ُٓو كِؤفَّ
بري ػوتُٓوَ ،ثًٌَ وتٖ :ااااآًَ ،وتا ؿَتاُْوٍَ بُ ٓاَادمُنُتإ بطُٕ يإ ْا؟!

ثيَِجةَ :قبوهَلسدُى ئةجناًةكاْ:

َلؤظ ْابٌَ يُ كَِػُٓ برتهًَت ،وَى ضؤٕ كِوو بُكِووّ كَِػُٓ ؿَبًَتُوََ..لؤظِ
َتجُكهتُ و يُفيَلَوَ تريوتىادمِ
دىاًََل و ضُيُْ ُٓو نُهُ ًًُْ يُهُكَوَ ؿَهُال
تٌَ ؿَطلٍَ.
هُيـ دَُايُؿيِٓ ُٓفػاِْ 244ؿََيًَت" :طُيًَو بًَُِْٗٓ ثُالك بطليَتُ طُوكَنُّ و بُ
ٓاًهلاَ بًجُكهتًَتً ،ايوتُّ فيإ ًًُْ".
ٌَ1867م ناتًَو ؿَضًَتُ ًٖٓـهتإ و ضاوٍ بُ مَيًٌ و ؿاَاو و
ُٓوَتا هاي
َهًَهِ ُٓوَْـَ مؤكٕ و ًٓٓطًًنَنإ
َتُ ؿَنُويَت يُناتًَهـا ػُي
فيَلؿَهتٍُ ُٓو وال
ًٌََٖٓ ًٌُٖٓ ُّٓ :ـ ًَٓىَ يُ
بُو كِيَقَ نَُُّ ُٖياُْ ؿَياْنُوهًَُٓٓوَ ،ثًًَإ ؿَي
ؿوو هُؿ ًًَؤٕ مياتلُٕٓ -طُك ًٍََ يا ًٌََىويُ بىوْايُ ُٓبىو بُ طًنَ طًنّ
ػؤتإ طىيٌَ بُكيتاًْاتإ نُكِ و طىيٌَ هُكَى وَميلَنُّ (ًَوتُك غُالؿَهتؤٕ)تإ
قىكي و طلإ بهلؿايُ و ًَٓىَ نُ يُ ؿووهُؿ ًًَؤٕ مياتلُٕٓ ،طُك ػىا بًهلؿْايُ بُ
نًوٍَُ و يُ ؿَكياوَ بنىوْايُتُ هُك ؿووكِطُ(دنيلَ)ّ بُكيتاًْا و ُٖك يُنًَهتإ

244

 -غُيس ذَُويُزئ اُفغوِْ وتُرُيًَهِ ظنض ذىوِْ ُٖيُ ,يُووُْ :غُضسُخييٌ زَغًَٓسضٍَ و

ْوزضٍَ...خووَٕ ُٖم سًَُٖعَ سو ظَسىوًْـ سًَت ,سٌَ شُم ظَسىوُْ سو سًَُٖعيـ سًَت ...نُغًَو زَضروٍ
غُضفطوظّ يٌَ سهطيَةُوَ و ُْ ًَةُ شووضَوَ ,ؾويػةُّ زَضنطزُُْٖ.....ظوض قػُ يُتُضوظووزو ْونوتُ
نطزَوَيُى.
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ًََهِ بطلتايُ يُ ؿووكِطُنُيإ ،كِاتإ ؿَنًٌَا بؤ بٓهِ ؿَكيا و يُو هُكَوَ بُ
قُثاي
َتُنُّ ػؤتإ.245
ٓاماؿّ و هُكبُهتِ ؿَطُكِاُْوَ بؤ وال
(ثٌهؤ ُْيُؿئ)ٍ ْىوهُك ؿََيًَت" :ؿَكطاٍ طؤكِإ ُٓطُك ؿَكطاٍ َُسايًٍ بًَت
َّ نُهاًَْو ؿَناكٕ نًًٌ يُ نًًَؤِْ ُٓو ؿَكطايُؿا
ؿواداك ُٖك ؿَيهُيُٓوَ ،بُال
ٌَ طؤكِاْـا كِوو ؿَؿات".
بوىوكِيَٓٔ نُ ثًٍَ وَػت بُكضاو كِووٕ ْنب ضٌ يًَُْى َاي
ًٖض ثًَػَُبُكيَو بؤ ًٖض طٍُ و ُْتُوَيُى ًَُْْلؿكاوَ َُطُك ُٓو طٍُ و ُْتُوَ
ثًَىيوتًإ بُطؤكِإ بىوَ و ثُيلَِوّ ناكو ثًٌُيًُنِ قًَنَوًْإ نلؿووَ نُ
َُٖىوٍ يُ ػاَيًَهـا نؤ ؿَنليَتُوَ ُٓويٍ يُؿَهتـاِْ هلوًتِ َلؤظايُتِ
َلؤظُنإ ػؤيُتٌ…(تؤَوؤٕ)ّ ًًَؤًَْل و ػاوَٕ كِؤفْاَُّ (تاميى) يُ تَُُِْ
ًَـا يًًَإ ثلهٌ :وَػت ًًُْ يُّ تَُُُْ و بُو هاَاُْ مؤكو مَبُْـَّ ُٖتُ
86هاي
ََـا وتِ :يُُٖك تًََُُْو ؿابًت و ُٖكضُْـَ َاٍَ و هاَاْت ُٖبٌَ
عُهًًَتُوَ؟ يُوَال
َكاوَ ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ
و يًَجلهلاوبًت ،ؿَبٌَ ُْسُهًًَتُوَ..هلوًتِ َلؤظ وا ػىي

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ بُكِاهتِ ًَُُٓ ًٓٓوامنإ ؿكوهت
نلؿووَ و بُكؿَواّ يُ ْاكَِسُتِ و هُغًَُتِ و نًٌَُ و ْاػؤًًـا(ٓ )5ايا ٓاؿًََناؿ
َتِ بُهُكيـا ْابًَت246؟ نُواتُ هلوًتِ
وا ؿَماًَْت نُ ُٖكطًن نُي ؿَهُال

َلؤظايُتِ ُٓوَيُ مَكوكَ َلؤظُنإ نُهًَو هُكنلؿايُتًإ بهات ،باًرتئ
هُكنلؿَيٍ ُٓو نُهُيُ يُػؤًٌ و ْاػؤًٌ يُطٍَُ ًًًَُتُنُيـايُ.
باًرتئ ناكيَو هُكنلؿَ يُناتِ هُكنُوتًًٓـا بًهات ُٓوَيُ ػؤٍ يُؿواوَ بًَت و
َو غاتُ ؿواوَ،
َو غاتُ ثًٌَُوَ ،يُناتِ َُتلهًٍ ػؤٍ يُثًٌَُوَ و ػُي
ػُي
َو كِيَن يُ هُكنلؿايُتًًُنُّ ؿَطلٕ.
بََُُ ػُي
َـا نؤْابًَتُوَُٖ ،قُ
هىوُْٓتِ فيإ واٖاتىوَ قُت َُٖىو نُهًَو يُ يُى بامُْ و ػاي
ًََٔ :نُهًَو كَِػُّٓ يعآ ْاطريٍَ
يُ ثًًٌَٓإ واُّْ كَِػُٓ يُػؤطلتٔ فًَل ببني نُ ؿَي

 - 245ؾًَذ ذلُممُزّ خوٍَْ ,ويوُّ زَضووٕ275ٍ ,
 - 246تُفػطٍ اوغوٕ-ذىظاٌ غٌ -غىضَتِ وي ًس 594ٍ ,
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ًََتُوَ نُّ تا مؤك كَِػُّٓ يعآ ؿَطرييَت ،يُنًَو يُ
ًٖض ْانات ،بؤيُ ُٓوَّ ظىوي
ٖؤناكَناِْ تىْـ و تًقٍ ُٓوَيُ نُي طىٍَ يُ نُي ْاطلٍَ.
َُُضىو ،بري بهُوَ بناُْ بؤضٌ
ُٓطُك يُنًَو قوُيًُنِ ًًُْاوّ نلؿ يُنوُك ُٖي
َُيُى ُٖيُ ،مؤك بُٓاهايِ
ُٓو قوُيًُّ نلؿ؟ ُٓطُك ُٖك ؿووباكَّ نلؿَوَ ؿياكَ ُٖي
و هٓ فلاواِْ و بُكِيَنَوَ ُّٓ قوُيًُّ وَكبطلَو بُمَكؿَػُُْوَ بنىوَ الٍ و
ٌََ :بؤت ُٖيُ ؿوو قوُّ يُّ قواُّْ نلؿت
تُوقُيٌٌ يُطٍَُ بهُ و ثًٌَ بً
تىْـتليٍ قوُ بهُيت ،بؤيُ ُٖوٍَ بؤ ضاكَهُكّ بـَُٖ ،كْا با بُ
مَكؿَػُُْيًُنُوَ بًَت و ٓىًََـيَهِ يُالؿا بلِههًَُٓ ..نُواتُ ْابٌَ يُبُياْهلؿِْ ُٖك
َهى هُكَكِاٍ بُياِْ ًتُ
بابُتًَهـا كِاهت و ضُوت بُهُك َُٖىو ًتُنإ ؿابًَٓني ،بُي
247
باًُنإ ُٓودا ؿَهت يُ هُك نُّ و نىكِيُنإ ؿابًَٓني و بًقًََلئ
طلْ ًًُْ ضًُإ يٌَ كِووؿَؿات و ضًُإ بُهُكؿٍَ!!ُٖ ...ك نؤهح و
تُطُكَيًُنُإ تىوَ بىو ،ؿَبٌَ بناْني ًهوت و نُوتٔ هىُْٓتِ فياُْ ،ؿَبٌَ
َبـَئ ناكَإ تٌَ ُْنات و ؿاَآًًٌَُْْينَ ،نُ نُوتني ثاًُنٌُ ُْنُئ و
ُٖوي
َوًُٓوَ.
ؿووباكَ ُٖي
َٔ) هُكؤنِ وياليُتُ يُنطلتىوَناِْ َُٓليها منىوُْيًُنِ
فياِْ (ُٓبلاٖاّ يًٓهؤي
ميٓـووّ ُٖهتاُْوَيًُ ،هوت ْايىَهتًَينَ و هاكؿّ ْاناتُوَ...
 - 247يَُُغُيُّ زَغُآلث و ايجيظغًيٕ زو غُضَضةوٍ َُٖىو نُّ و نىضةيًُنوٕ سؤو ٖؤَُىو كيؤُى زَغؤ وضسٔ
وَى اُو نوسطويُّ سوضَ رُمنًَهِ سُضَو اوغًوو اوف زَسطز تووَنى رُمنُنُّ يًًَ هوث و سًهوتُ اوضز ,يُضةآ
سوضَنٍُ يؤٌَ زَنؤُوٍَ و ًَٖٓهؤُ ًَٖٓهؤٌ جؤٌَ زَنؤُويَت ,ظنض ؾؤُنُث و َوْؤسوو  ,ؤُْسٍ نؤطز سوضَنؤُّ سؤي
ُْخطويُوَ غُضجؿةِ رىيَسضيَصَنُّ ,يُو نوتُزو زوشَٓسوضَنؤُّ سؤي اؤُوَّ سضؤٌَ جًوغؤُيُى سؤُو زَؾؤت و
زَضَ سهؤؤوث نؤؤُ يُسؤؤُضزَّ َؤؤويوٌ خييوْؤؤُوَ زَي وتؤؤُوَ غؤؤُض ؤؤُقٌ اؤؤُو تىويؤؤُ ضةيًَؤؤٍُ نؤؤوسطو سوضَنؤؤُّ ي ؤٌَ
نُوت ىو ,نوتٌَ سُّ ؾؤًَىَّ زَسؤًةَ يًَؤٌ زَ ؤًَةُ جؤًَـ ,سوضَنؤُّ زَرؤٍَُ ضةوغؤت زَنوتؤُوَ و جؤًَـ اؤُوَّ
سطةووث جًٌَ زَيوؤٌَ :وو يًَؤطَ يوضَؤُتًِ زوٍ سؤُآلّ ٖؤُض زوشَُٓنؤَُِ ,اَُؤُّ وث و تًَحؤُضةٍ َُسُغؤت يؤُو
زوشَٓوتًُ ذًوووظّ اُزو و سدنطزُْوٍَ زوو سُضَيًُ زَغُآلث و ايجيظغًيٕ يَُُضة َُغُيُ ُٖغؤةًوض و
نوضيطُضيًُنوِْ ُْتُوَيٌ و اوغويؿٌ ًْؿةًُوِْ وٖ...ةس زَسٌَ َُٖىووٕ ٖووضةوو ٖووزَْط سٔ
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ٌَ بلِياكيـا ناكٍ بامكطاِْ بهات ،بُػت ياوَكٍ ُْبىو مؤكبُّ
يُتَُُِْ31هاي
ٌَ ػؤٍ بؤ
ثاكَنُّ يُ ؿَهت ؿا و مَكَكيَهِ مؤكٍ نلؿ..يُ تَُُِْ32هاي
َبقاكؿُْناِْ َُٓليها ناْـيـ نلؿ ،هُكنُوتِٓ بُؿَهت ًَُْٖٓا..يُتَُُِْ
ُٖي
ٌَ داكيَهِ تل ثُْاٍ بؤ ناكٍ بامكطاِْ بلؿ و ؿووباكَ ًهوتِ ًَٖٓا ..يُ
34هاي
ًَـا ؿووضاكٍ
ٌَ ٖاوهُكَنُّ ؿََلٍَ و بُو ٖؤيُوَ يُتَُُِْ36هاي
تَُُِْ35هاي
ؿاكِوػاِْ ؿََاكَناٌْ ؿٍَ و بًَٗىايًُنِ مؤك كِووّ تٌَ ؿَنات..يَُاوَّ ًَْىإ  43تا
َبقاكؿُْناِْ ُٓدمىَُِْ ثريإ و نؤْطليَى
ٌَ ضُْـ داكيَهِ تل ػؤٍ بؤ ُٖي
58هاي
َّ باوَكٍِ بُ ُٖهتاُْوَيُ،
َـَبقيَليَتُوَ نُضٌ ًهوت بُؿواٍ ًهوت ؿيَينَ ،بُال
ُٖي
َٓاؿات و طًُبًِٓ و ًُُُٖت بُكمٍ واٍ يٌَ ؿَنات ٓاوكِ يُ ًهوتُناِْ
نؤي
َبقاكؿ و يُ
ٌَ ػؤٍ بؤ هُكؤنايُتِ َُٓليها ُٖي
كِابلؿووّ ُْؿاتُوَ ،يُتَُُِْ60هاي
ٌَ1861تآُ1865و
َتُ ،نُ يُهاي
ًََقووؿا بىوَ َُمْرتئ هُكؤى نؤَاكٍ ُٓو وال
ثؤهتُّ وَى ًامؿََني هُكؤى نؤَاكٍ َُٓليها بلؿَوَ ،يُيُنُّ ؿيـاكيـا وتِ:
ُٖك وَػيتَ ثاًُنٌُت نلؿُٓ ،و وَػتُ ؿؤكِاوّ ..بُكِاٍ ضاوؿيَلإ ُٓو
نُهايُتًًُ بُ ؿووََني ؿاَُمكيَُٓكٍ َُٓليهاٍ ٖاوضُكؾ ْاومَؿ ؿَنلٍَ ،ناتًَو
َتُ ؿَنلٍَ ؿَبٌَ ٓاَافَ بُ بىوِْ ُٓو هُكؤنُيٍ بهُٕ.
باي يُ مرًَنّ ُّٓ وال
َٔ) بابايُنِ ياهاْاي و وتاكبًَقيَهِ بًَُٖنبىو ،ػُباتِ ؿفٍ نؤيًُنلؿٕ و
(يًٓهؤي
ضُوهاْـُْوَّ َلؤظُنإ بُكثا نلؿ ًٌَُُٖ ،ؿَيىت :ثًَىيوتُ بُْـايُتِ و
ٌَ1863
نؤياليُتِ مبلٍَ بؤ ُٓوَّ ُْتُوَنَُإ ميٓـوو بًَت .يُو كِواْطُوَ هاي
بلِياكٍ ٓاماؿنلؿِْ بُْـَناِْ ؿا و كَِػُّٓ ُْياكإ و دُْطِ ْاوػؤيٌ َُٓليها
ٌَ ثٌَ ُْؿآُ .فوىوي ض داٍ ػنَُتًَهِ مؤك بُطُيٌ َُٓليها يُ تَُاًانلؿِْ
نؤي
ًاْؤطُكيًُنـا تريؤكيإ نلؿ و بؤ مياتل يُ ؿوو ُٖفتُ تُكَُنُيإ يُ
َهُنُ بُطٌتِ و كًَِجًَوتُنإ
ًَُُْـَفُكيَهـا بُ تُواوّ َُٓليها طًَلِا و ػُي
بُتايبُتِ يُ ٓاهتًـا بؤٍ ؿَضَُاُْوَ.
َُناِْ ،ناكَناِْ ،ماًْاكيٌ و ٓاهتِ ًاكَمايٌ
ناتًَو تاى طىَإ يُ تىاْاناُِْٖ ،وي
ػؤٍ ُٖبًَتُٖ ،كطًن ْاتىاٌَْ ػاوَٕ بلِياك و ؿيـطاٍ ػؤٍ بًَت .نُهًَهًٍ بُو
ًًَىامَبًَت ْاتىاٌَْ ٓاَاْر بؤ ػؤٍ ؿابينَ و ثًًَإ بطات.
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مؤك داك تلي يُ ًهوت ،يُنُوتٔ ،يُ ُْطُيٌن بُ ؿاػىاميًُنإ و يُ
َتُثًَهلؿِْ ؿَوكوبُكوٖ...تـَُٓ .اُْ و مياتليٍ وا يُتاى ؿَنات ُْتىاٌَْ ًٖض
طاي
ٓاَادمًَو بؤ ػؤٍ ؿياكٍ بهات .بؤيُ ثًَىيوتُ تلي يُٖنكو بريٍ ؿَك بهات و
َبـات ناكيطُكٍ بُهُكيًُوَ ُْبًَتُٖ .كطًن َلؤظِ ؿاًٌْتىو ًهوت و نُوتٔ
ُٖوي
و ْاػؤًٌ تىوَ ْايُت .ضىْهُ هُكُْنُوتٔ و ؿَكؿَهُكٍ و ُْٖاَُتِ ناتًَو
ٌََ و ؿَهت بُناك بًَت.248
َبُاي
ٌَ ػؤٍ يٌَ ُٖي
ؿكوهت ؿَبٔ نُ َلؤظ قؤي
يًَلَؿا فياِْ يُبُكؿَّ ؿووكِيًاًَْهـايُ :يإ ناكُْنلؿٕ و ػؤبُؿَهتُوَؿإ بؤ
ؿاٖاتىويُنِ ْاؿياك .يإ ؿَهت بُناكبًَت و ثٌت بُػىا ُْٖطاو بًَٓت ُٖكوَى
ٌََُٖ( :هتُوَ ،بُكؿَواَبُُٓ ،وَيُ فيإ) واتُ ْابٌَ تلهٌ يُ
(فلاْو هٓاتلا) ؿَي
ًهوت و نُوتٔ ُٖبًَت( .نؤْ ىًًىي) ؿَيٌََ (:طُوكَيٌ َلؤظ يُوَؿا ًًُْ ُٖكطًن

فيَل ُْنُوٍَ و ُْؿؤكِيَت ،بُيَهى يُوَؿايُ بهُويَت و ؿووباكَ ُٖيَوًَتُوَ).

بُالٍ (ْاثًًؤٕ) ُٓهتُّ بىو ؿَهتُوافَّ ( َٔ ْامامنْ َٔ ،اتىامنُٓ ،وَ ُٓهتَُُ)ٍ
ببًوتايُ ،يُطىيَبًوت بىوِْ ُٓو قواُْٖ ،اواكٍ ؿَنلؿ و ؿَيىت( :فًَلبُ ُٖ ،ويَبـَ
 ،تٌَ بهؤًُ) ُٖكوَٖا ؿَيىتُٓ( :و ؿََاُّْ ًٖىا بُفيإ نؤتايٌ ؿيَتَ ،لؿٕ ؿَهت
َُُتِ
ثٌَ ؿَنات).كِؤفيَهًإ ثًًَاْىت( :ضًاٍ ُٓيح تُطُكَ ؿَػاتُ بُكؿَّ ُٖي
ََـا ثًًَىتٔ( :ؿَبٌَ ُّٓ ضًايًُ الببُٕ)..بؤيُ ُٖكطًن
يًُهلَنَُإ) ُٓويٍ يُوَال
طىَاِْ ُْؿَنلؿ بؤ ُٖك ُْٖطاويَو هُك ُْنُويَت ،تًُْا داكيَو ُْبٌَ ُٓويٍ
يًُُكٍِ(واتليؤ) ؿابىو نُ بُكِاهتِ بىوَ َايُّ يُْاوضىوِْ.

ثيَِجةَ :ئازاًى و هيَبوزدةيي و بةزدةواًى و كؤهَِةداْ:
َُ ،يًَبىكؿُْ.
ٌََ :بًَُٖنتلئ تؤي
هىقلات ؿَي

248

 -زَرًَطةُْوَ ذوضيَهًوٕ يُؾهطٍ آًطًًعَنوٕ يُ سٓهُنوِْ يُؾهطٍ فُضةَْػٌ سُغُضنطزويُتِ ْوجًًيٕ

سيْوجوضث ْعيو زَسُٓوَ نُ ْوجًًيٕ ْىوغةىوَ و خُسُضٍ زَنُُْوَ جًٌَ زَيؤًَ :يُؾهطٍ آًطًًع يًَُوٕ
ْعيو سيتُوَ ً هُئ اُويـ جًًَوٕ زَ ويٌَ :تطغوّ ووَعوِْ اًُةًصوُْْ .وجًًيٕ اُوَْسَّ يُ اًُةًصوٕ
تطغووَ سونٌ سُؾُضة ُْسىوَ و يًٌَ ُْتطغووَ
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ثًَىيوتُ َلؤظ ػؤٍ بُ ٖاوكِيٌَ ُٖم و كِاهتِ ؿابينَ و ػؤٍ يُ ٖاوكِيًَُتِ ْاُٖم
بُؿووك بطليَت ،ضىْهُ ُٖم و كِاهتِ ًٌَُُٖ ثٌىوؿكيَقٍ و ٓاكاَطلٍ بُ َُكؿوّ
ؿَؿات يُبُكؿَّ ُْٖاَُتًُناْـا وُٓوَّ بؤ ػؤٍ ثٌَ ػؤًُ ُٖك ُٓوًٌَ بؤ
َهُنُ ثٌَ ػؤًُ ،وَى ضؤٕ سُم ْانات نُي مياِْ ثٌَ بطُيٌَُُْٓ ،وٖا سُم
ػُي
بُمياِْ نُي ْانات.
َلؤظ بُٓاكاَطلتٔ هُكؿَنُويَت ،ؿَطًَلُِْوَ ثًاوضانًَو يُ وتاكؿإ باهٌ بايُؾ و
طليٓطِ ٓاكاَطلتِٓ ؿَنلؿ تا وتاكَنُّ تُواوبىو ؿووداك ؿووثٌو ثًًَُوَؿا ،ناتًَو
يُ وتاكَنُّ بؤوَ ،ؿووثٌهُنُّ يُػؤٍ نلؿَوَ ،يًًَإ ثلهٌ :بؤ ٖاواكت ُْنلؿ و
ُْتكًقاْـُٖ ،كْا بؤضٌ ؿووثٌهُنُت يُػؤت ؿووك ُْػوتُوَ تا ثًَتُوَ ُْؿات؟
ثًاوضانُنُ يُوَآلَـا ثًٌَ وتُٔٓ :طُك مبُوآ قوُنامن ناكيطُكبٔ َٔ ،نُ باهٌ
َهُنُ طىيَِ يٌَ بطلٕ
ٓاكاَطلتِٓ بؤ نلؿٕ ؿَبٌَ هُكَتا ػؤّ ٓاكاّ بطلّ بؤ ُٓوَّ ػُي
و بُقوُّ بهُٕ!.
يًَبىكَؿيٌ ُٓو ؿاٖاتُيُ َُٖىوَإ ثٌهًَهُإ يًٌَ بُكنُوتىوَُٓ ،وَ ًَُُٓئ ؿَبٌَ
بلِياك بـَئ يُ نىٍَ و ضؤٕ بُناكٍ بًَٓني؟!.
َّ ػؤًُويوتِ و
ٌ كِم و نًُٓ يُْاو ببات ،بُال
ؿَ .اكتًٓ ؿََيًَت" :كِم و نًُٓ ْاتىاْ َ
يًَبىكؿَيٌ ؿَتىاًَْت".
"يًَبىكؿَيٌ يُؿواٍ ػؤيـا كِيَطايًُنِ فلاوإ بؤ ٓاهىوؿَيٌ ؿَناتُوَ ..بؤيُ
ثًَىيوتُ َُٖىوَإ بُكثلهًَتِ ػؤَإ يُ ثاكاهتِٓ ٓاهىوؿَيٌ يًَُْى ضَُهِ
يًَبىكؿَيٌ – ؿا بـؤميُٓوَ ،يًَُْى يًَبىكؿَيـا ػؤًُويوتِ و وَفا و كِيَنطلتٔ و
بُؿَْطُوَٖاتٔ و قىكباًْـإ و ُٖهتِ ٖاوبَُ و هؤم و دىاًٌْ و ضُْـئ
َُتاُْ َلؤظِ
َُتِ بُكمّ تل وَى ُٓهتًَلَ ؿَؿكَوًًَتُوََُٖ ...ىو ُٓو ػُهً
ػُهً
َكًَينَ و بُكثلي بًَت يُ
يًَبىكؿَ ؿكوهت ؿَناتَ ،لؤظُى بتىاٌَْ ٓاهىوؿَيٌ غىي
249
ثاكاهتًٓـا!!"
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طاْـّ ؿََيًَتَ" :لؤظِ الوام ُٖكطًن ْاتىاٌَْ يُنُي ببىوكٍَ ،ضىْهُ يًَبىوكؿٕ
تايبُمتُْـّ َلؤظُ طُوكَناُْ".
بؤ ُٓوَّ بُ ٓاكاَِ بقيَني ،ثًَىيوتُ يًَبىكؿَبني و يُنرتَإ ػؤَ بىيَت (ال ٖؤوَ
احدكي حت ٜحيب الخْٗ وا حيب لٍفسْٗ) ُٓطُك بُكاَبُك ؿوفَُٓنُيٌُإ بٌَ،
َُيُ ُٓ..و
ضىْهُ ًٖض ًتًَو ُٓوَْـَّ بُػٌني ٓاماكيإ ْاؿات و ًرييٓرتئ تؤي
نُهُّ يًَبىوؿَ ًًُْ بُؿَهتِ ػؤٍ ُٓو ثلؿَ ؿَكِوػًًََٓت نُ كَِْطُ كِؤفيَو يُ كِؤفإ
ػؤيٌٌ بُهُكيـا بجُكِيَتُوَ .ثًَػَُبُك (ؿ.ؾ) ؿَفُكَىيَتُٓ :طُك كِقت يُ نُهًَو
بؤوَ يإ يًٌَ تىوكَِ بىويت ُٓوا ؿوعاٍ ػًَلٍ بؤ بهُ و يُػىؿا بجاكِيَىَ نُ يًٌَ
َهى بُو ٖؤيُوَ ػىؿاٍ طُوكَ يُ طىْاٌٖ تؤَ ػؤَ بًَت.
ػؤَ بًَت ،بُي
طاْـّ بًًُُتٌ ًٖٓـ ناتًَو يُ بُْـخياُْ ؿَهت و ثًٌَ بُ مدمري بُهرتابؤوَ،
ََـا
كِؤفْاَُْىوهًَو يًٌَ ثلهٌ :بُالٍ تؤ بُْـخياُْ ض َاْايًُى ؿَبُػٌٌَ ؟ يُوَال
وتِ :بُْـخياُْ قىتاغاٍُْ بُكطليٌ و بُكػىؿاُْ ،قىكِ بُهُك ُٓو ؿاطرينُكَّ
باوَكٍِ بُ بُْـخياُْ ُٖيُ ،بُْـخياُْ بُبُكؿَواّ ؿَهتُ ؿَهتُ تًَهؤًُك ثٌَ
ؿَطُيٌَُْ و يُثًَٓاو ٓاماؿّ و كِمطاكٍ ًٌْتُإ كَِواُّْ طؤكَِثاِْ ػُباتًإ ؿَنات.
ِ
َٓاضٓ َ
ُٖكطًن َلؤظ يُ هُكنُوتٔ تًَل ْابًَتَ .250اْـوو بىوٕ تُْ بُو َلؤظاُْ ُٖي
نُ ٓاَادمًَهًإ يُ فيإ ُٖيُ و ؿَياُْوٍَ وَكضُكػإ كِوو بـات.
ًْىتٔ يُ بُكبىوُْوٍَ هًَىيَو ًَٖنّ نًٌَهلؿِْ مَوّ ؿؤميًُوَ ،ؿَطًَلُِْوَ ُٓطُك
ػُكيهِ ناكنلؿٕ بىايُ يًَُْى ُٓمَىوْطُنُيـاَُٖ ،ىو ًتًَهِ يُبري
ٌََ ًَىإ باْطًٌَتِ ْاخنىاكؿٕ ؿَنات و يُطُكَُّ
ؿَنلؿ..كِؤفيَهًإ نؤَُي
َبىوِْ بري و ٖؤًٌ بُ ناكَناًًُْوَْ ،إ ؿاؿَْـكٍَ و ًَىاُْنإ ْاٌْ ػؤيإ
هُكقاي
ؿَػؤٕ و ٓاطاؿاكٍ ْانُُْوَ ،ناتًَو ؿيَتُ هُك ه لَّ ػىإ و ؿَبًينَ ثا اوَّ
ًََت:واؿياكَ ْامن ػىاكؿووَ و يُبريّ ضىوَ.
ػىاكؿِْ يُهُكَ ،يُبُك ػؤيُوَ ؿَي
ًَب)يإ ثلهٌ :تؤ
بُكؿَواَِ يُ باوَكَِوَ هُكضاوَ ؿَطليَت ..يُ (عُيٌ نىكٍِ ُٓبىتاي
ََـا وتِ :ناتًَو بؤ ؿوفَٔ ؿَكؿَنُوّ،
ضؤٕ بُهُك ؿوفَُٓناْت ماٍَ ؿَبًت؟ يُوَال
500- 250د.ظ اُخًًيؽ ٍ اُغطيكٌ وتىويُتِ.
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باوَكِّ بُػؤّ بًَُٖنَ نُ ؿَتىامن بُهُكياْـا ماٍَ ببِ ،نُ ؿوفَٔ ُٓو باوَكِّ ؿَبًًَٓت
َُُمت ؿَبلؿُْ هُكيإ و بُهُكيإ ماٍَ ؿَبىوّ(.طؤتُ) ؿََيًَت:
ؿَتلهاو ًٍَٓ ُٖي
َهًَهِ بٌَ نًٌٍَُ ُٓو نُهُيُ نُ ػؤكِاطل و
هُكنُوتٔ و بُػتُوَكٍ َىي
251
ثٌىوؿكيَقَو يُهُك ناكَنُّ هىوكِ و َهىكِ و بُكؿَواَُ .
252
(تؤَاي ُٓؿيوؤٕ) ؿآًَُٖكٍ ناكَبا يُؿواٍ(ُٖ )10ماك تاقًهلؿُْوَُٓ ،ودا
َؤثٌ ناكَباَإ بؤ ؿكوهت بهات و دًٗإ كِووْاى بهاتُوَ ،يُناتًَهـا نُ
تىاِْ طً
َُناِْ بؤ ُٓو ؿآًَٖاُْ بٌَ ٖىؿَ بىو ،يًًَإ ثلهٌٓ :ايا ُٖهت
ًُٖت ُٖماك داك ُٖوي
ََـا وتِ َٔ :قؤْاغًَهِ مؤكّ بلِيىَ،
َبىوُْوَ ْانُيت؟ يُوَال
بُ بًَتاقُتِ و هً
َؿإ َِٓ ُْطُياْـَ كِيَبامّ
بُاليُِْ نَُُوَ ماًِْ ًُٖت ُٖماك داك يُ ُٖوٍَ و تُقُال
َٓاؿَُّٖ ..كوَٖا ؿََيًَتُٖ :ك ناكيَهِ بُْلػِ نلؿبًَت
َّ نؤي
هُكنُوتٔ ،بُال
َهى يُ ُٓدماَِ كَِدمـإ و ُٓكنهًٌَامن بىوَ.
بُكِيَههُوت ُْبىوَ ،بُي
ماْايإ وتىياُْ ػؤكِاطلٍ و ٓاكاَطلتٔ هٌَ بىاكٍ ُٖيُ-:
*ػؤكِاطلٍ يُهُك فُكَاُْناِْ ػىاٍ طُوكَ (ايِرب عًٌ الطاع)ٛ
*ػؤكِاطلٍ يُهُك تاوإ و قُؿَغُنلاوَنإ (ايِرب عًٌ الرٌٕب)
َ و ْاػؤًًًُنإ ( ايِرب عًٌ املِآب)
*ػؤكِاطلٍ يُهُك ْاكَِسُتِ و بُال
َو ؿاْآ و تُْٗا ػؤٍ بُ
ُٓطُك يُنًَو ؿاؿطُكُْبًَت و ػَُِ ػؤّ يُثًٍَ ػَُِ ػُي
ًت بناًَْت ُٓودا بُػؤّ ُْوَهتآ و هتًٍَُ بهات ُٓوَ َايُّ طؤكِاُْ ؿَبٌَ
بطؤكِؿكآ و بُطؤكِاْهاكّ نؤتايٌ بُ دُوكو هتُّ و هُكَايُؿاكّ ؿيَت.



251



 -جويُنوِْ اوَوْز سطيةًًُ يُ :اوضوَططتٔ..سىوِْ ظوًْوضيًُنِ تُووو يُغُض اوَوةُنُ..ووقدٌ سًَت...

زوْوِْ ُْخؿُ و جالْسوضةؾ .
 - 252سُجًٌَ اُوَّ ٖوتىوَ نُ سوؽ يُ ُٖ10ظوض ذوض زَنوث ,سُكوّ ضةَْطُ اُّ شَوضَيُ َىسويُغُسًَت.
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بةغي غةغةَ
ئاًساشةكاُى طؤزِاْ ضني؟!
ئةجناًى كؤتايي...
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ئاًساشةكاُى طؤزِاْ ضني

بؤضووُةكاْ:
ُْٖ-ـٍَ ثًًَإ وايُ تًُْا بُ ٓاًتِ و طىتاكٍ هًاهٌ و بُكْاَُّ كِاهتُ كِيٌَ
َبُتُ
َطا يُكِيٌَ تانُوَ) طؤكِإ ؿَنلٍَُٖ ،ي
ضانوامّ (ضانوامّ بؤ ضانهلؿِْ نؤَُي
َطلاِْ ُٓو ثُياَُ ثًًَإ وايُُٓ :طُك هًاهُتِ ؿَكووِْ تاى ضاى بىو،
ؿيـّ ُٖي
ػًَناًٍْ ضاى ؿَبًَتُٓ ،طُك ػًَنإ ضاى بىو ،ؿَوكو بُكَنُّ ضاى ؿَبًَت و يُويَىَ
َت ؿَثُكِيَتُوَ .ضىْهُ ضانوامّ
َطا و ؿَهُال
ُٓو ضانواميًُ بُكَو نؤَُي
ًؤكًًَِهٌ ًَٖىاَ و يُهُكػؤيًُ.
ُْٖ -ـيَهِ ؿيهُ ثًًَإ وايُ ُٓو ٓاَاْر و طؤكِاُْ ْايُتُ ؿٍ َُطُك ٖاْا و ثُْا
َتُوَ
َطا و ُٖكٌََِ ؿَهُال
ببُُْ بُك كِاثُكِئ و ًؤكَِ 253و ضانواميُنُيٍ يُ نؤَُي
ؿَهت ثٌَ ؿَنات بؤ يُنُ يُنُّ تانُنإ ضىْهُ ًؤكَِ ضانواميًُنِ تىْـ و تؤٍَ
و ػًَلايُ.
ُْٖ -ـيَهِ تل واٍ ؿَبًٓٔ يُ ٖاونًٌٍَُ ضانواميـا ؿَنلٍَ هُكَتا ثُْا
بربؿكيَتُ بُك ٓاًتِ و فياِْ هًاهٌ و ؿميىنلاهٌ يُكِيٌَ ْىوهني و َٓامَكَ و
ػؤثًٌاْـإ وٖ...تـُٓ ،طُك ُٓو ُْٖطاواُْ دًٌَ ػؤيإ ُْطلت ُٓوا يُ طؤكِاٌْ
يُهُكػؤٍ ثًُ بُ ثًُوَ ثام بؤ ًؤكَِ و كِاثُكِئ ؿَؿات ،ضىْهُ ضانواميًُنُ
َطا)
َطا يُ كِيٌَ تاى و ضانهلؿِْ تاى يُ كِيٌَ نؤَُي
ُٖكؿوو ؿيىَنٍُ (ضانهلؿِْ نؤَُي
يُػؤ ؿَطليَت بُثًٌَ مًََُٓهامّ و باكوؿؤػٌ ػىؿٍ و بابُتِ.
يَُُٖبُك ثلؤهُّ كِي ؤكّ و ضانواميًُوَ (نَُاٍ دَُاٍ َىػتاك)ٍ بريَُْـ ؿََيًَت:
"ضانواميٌ ،يإ كِي ؤكّ ثلهًَو ًًُْ هرتاتًقياُْ بًَت بؤ طىاهتُٓوَّ
َطُيًُى يُ ؿؤػًَهُوَ بؤ ؿؤػًَهِ تل .بُالٍ ًَُُٓوَ ضانوامٍ وَى ؿَكمّ
نؤَُي

 - 253اًسووضز غُعًس زَيوًَت :رطةٍ ًٖض ؾيضةؾًَو يًََُصووّ ْىيَسو سُسٌَ ضةنؾٓ د زوْوردغًَت ,ضةَط و
ضةيؿويوٌ ؾيضةف سَُُعطيوُ اوو زَزضيَت ,ضةنؾٓ د زويو و سوونِ ؾيضةؾُ .سُكوّ يُ نيْسو وو ُْسىوَ ,ؾيضةف
سُ ظنضٍ يُكيُٕ غىجو و سَُٓويوُ و غُضنطزَ غُضسوظيًُنوٕ نطووَ.
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َّ ضاكَهُكٍ ْانات ،هاؿَو
بُْر وايُُْ ،ػؤًُنُ بؤ َاوَيًُى هلِ ؿَنات ،بُال
َطاٍ
ًٌَ ُْػؤًًًُنُ ْاهؤك ٓاهايُ يُ دُهتُّ هًاهٌ نؤَُي
هاناكاُْ بًًََِ :طُْـَي
َـَؿاتُوَ".
نىكؿيًـاْ ،اهؤكيٍ ُٓطُك يُ كَِطُوَ كِيٌُنًٍَ ُْنليَت ،هُكُٖي
ُٖكوَٖا ٓاَافَ بُوَ ؿَؿات" :بُك يُوَّ ًَُُٓ بري يُ ثلِؤفَّ ضاكَهُكيٌ بهُيُٓوَ،
ثًَىيوتُ هُكضاوَ و ٖؤناكَناِْ ؿياكيٌ بهُئ ،يُويَىَ بًىَهتًَٓني و بًطليُٓوَ.
واتُ يُ ٓاهتُ فًهليًُنُيـا ضاكَهُكيَهِ ًََقوويٌ ثًَىيوتُ ،هُكضاوَناِْ ؿؤمّ
َطاٍ نىكؿيٌ طلتؤتُوَ َُُٓ ،يُ
ًٌَ نُ َُٖىو ٓاهتُناِْ فياِْ نؤَُي
طُْـَي
َـاُْوَّ ًََقوو ،ثًَـاضىوُْوَ بًََُقووَنُيـا ،بُبٌَ طىيَـاُْ
ًََقووؿايُُٖ .ي
َُّْ
ثريؤمنلؿٕ و سُكاَهلؿٌْ كَِػٍُٓ ًََقوويٌ يُاليُٕ ُٓو ثاكت و بَُٓاال
ًًَىاْـوياُْ ،تا ٓاهتًَو ًًَىَ ؿاؿطايًُنِ ًََقوويٌ بهُيُٓوَ بؤ كِابلؿووَإَُُٓ ،
َُ
بًًَُهِ طلْطِ ثلؤهُّ ضاكَهُكيًُنُيُ ،تا يُويَىَ ؿَهت ثًَُٓنُئَُ ،ساي
بتىاْني بُ ثلِؤفَّ ضانواميٌ ،ضاكَهُكٍ قُيلإ و ْاهؤكَ هًاهًًُناِْ نىكؿ
بُُٓدماّ بطُيُْني".
ًٓرباًِٖ ثًَػَُبُك وَى طُدمًَو ،طىَلِايٌ و هُكيًًٌََىاوّ ًًًَُتُنُّ قبىٍَ ُْنلؿ،
َْـٖ ،ؤًًاكٍ ثًَـإ،
ًَاِْ دىوال
بُ ًَهاًْنًََهِ طىدماويٍ ُٖهت و ْاؾ و ُٓقً
ٌَ
َُناِْ ًهاْـ تا ؿََاكٍ َلؤظايُتًإ ظىوَيًَينَ و عُقً
بتُناِْ ْاو ثُكهتطا و َاي
َؤٍَ و ضُقبُهتىوّ ؿاثؤًُكٍ كِاهتًًُنإ بُٗفيًََٓت تا طؤكِإ يُْاؾ و عُقٌَ و
نً
ٓرياؿَيإ بهات ،تًًَإ بطُيًَُْت بتًَو ُْتىاَِْ بُكطلٍ يُػؤٍ بهات ،ضؤٕ بُكطلٍ
ثٌَ يُ َلؤظُنإ ؿَنلٍَ؟!
ثًَػَُبُك ( )ؿَفُكَىٍَ( :والمؤمن القوي خٌر وأحب الً هللا من المؤمن الضعٌف) رواس مسلم

بلِواؿاكٍ بًَُٖن ضانرتَ و يُالٍ ػىا ػؤًُويورتَ يُ بلِواؿاكٍ بٌَ ًَٖن

"ًٓرباًِٖ ثًَػَُبُكيَهِ ًؤكًِطًَلِ بىو .بُثًٌَ ُْٖـٍَ هُكضاوٍَ ًََقوويٌ يُ ًاكٍ
(ٓىوكِ) يُؿايو بىوَ نُ ُٓو ؿََُ يُ هٓىوكٍ ػانِ نًـاًًُْناْـا بىوَ ،يُهُكؿََِ
ًاًَٖتِ (َُْلووؿ)ؿا .بُّ ثًًَُ بُ الويَهِ عًَلاقٌ ؿاؿَْلًٍَٓ .رباًِٖ مؤك ٓاما و
َونلؿُْوٍَ ٓايُٓنُيـا نُ ْاوّ ْاوَ ٓايًِٓ ًٓوالّ .يُثاَ
هُكبُهت بىوَ يُ بال
َيًُنٌ يُطٍَُ باونِ ػؤيـا وام يُ بتجُكهتِ بًَٗينَ و
َُُّٓ َُٖىو ُٖوٍَ و تُقُال
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ببًَت بُ ًٓوالّٓ( ،امَك)ٍ باونِ ُْى ُٖك بُ قوُّ ُْنلؿ ،نُُْفتًٌٌ نلؿ و
ؿَكيٌٌ نلؿُٓ .ويٍ نُ ماِْ باونِ مؤك هُكهُػتُو ْايُتُ كِايٌَ ،بُ تُواوَتِ
يًٌَ دًابىوَوَُٖ ،كضُْـ يُطٍَُ طُيُنُّ ػؤيًٌـا ػُكيو بىو وام يُ بتجُكهتِ
َهِ ُْطلت .تُْاُْت يُطٍَُ (َُْلووؿ)ٍ ػىْهاكيٌـا يُهُك ٓايًُٓنُّ
بًَٗٓٔ ،نُي
نُوتُ ؿََُقاَيًًَُوَ و َُْلؿووؿّ ؿََهىت نلؿ .كِؤفيَهًإ ضىوَ ثُكهتطاٍ
ًاكَنُوَ ،بتُ طُوكَنُيإ ُْبٌََُٖ ،ىو بتُناِْ ًهاْـ و ثاكضُ ثاكضُّ نلؿٕ .نُ
ؿاًٌْتىاِْ ًاكَنُ بَُُيإ ماِْ ،ؿؤميًاُْوَ و ؿَهتًإ نلؿ بُ ضُْـ و ضىوٕ
ًَـآً .رباًِٖ طىتُِٓ :طُك بتُناْتإ كِاهتُ ػىؿإ و بتُ طُوكَنُيٌتإ
نلؿٕ يُطُي
َتِ وَى َٔ تىاِْ َُٖىويإ
ػىؿاٍ ُٖكَ طُوكَناْتاُْ ،ضؤٕ الويَهِ بٌَ ؿَهُال
بٌهًَينَ و يُت و ثُتًإ بهات؟ ٓاػؤ يُ بتُ طُوكَنُتإ ْاثلهٔ َُُٓ ضؤٕ
كِوويـاوَ؟! .بُ (َُْلؿووؿ)يٌٌ طىتُٓ :طُك كِاهت ؿَنُيت تؤ ػىؿايت ،ؿَ بُ
َبًَت! ..ػىؿا
َت يُ كِؤفٓاواوَ ُٖي
ثًَنُواُّْ ػىؿاوَ كِؤف وا يٌَ بهُ يُ دًاتِ كِؤفال
ُْْاهُنإ يُ ميلَنِ و بًًُُتِ و ٓامايُتِ ًٓرباًِٖ هُكهاّ َابىوُٕٖ .فاكَنإ
ََُُْـَنإ و
َّ بًٌُ ُٖكَ مؤكيإ بُتايبُتِ ؿَوي
ُْٖـيَهًإ باوَكِيإ ثٌَ ًَٖٓا .بُال
َتُنإ باوَكِيإ ثٌَ ًَُْٖٓا .ؿوايٌ يُهُك ًهاْـِْ بتُناًْإ كِقًإ
ػاوَٕ ؿَهُال
َُ ًٌََْ و بًوىوتًَٓٔ .بُثًٌَ
َوا .بلِياكياْـا بًؼُُْ هُك ٓاطليَهِ ًًَْ
مؤك يًٌَ ُٖي
قوُّ نُ يُ قىكٓاِْ ثريؤمؿايُ ،ػىؿا فلياٍ ًٓرباًِٖ نُوت و ٓاطلَنُّ بؤ نلؿ بُ
254
فًَٓهايٌ و ػؤًاتِ"
يًَلَؿا كِاهتًُنإ ؿَؿؤميَتُوَ نُ يُتُى ُٓو ثُياَُ ثريؤمَّ ؿَنُويَتُ هُكًاِْ،
ؿَبٌَ ًؤكًٌِ طؤكِاْهاكٍ بُكثا بهات و ْاػِ َلؤظُنإ بطؤكِيَتً .اِْ ؿايُ بُك،
ضىو بتُناِْ ًهاْـ و ُٖك بُوَْـَ ُْوَهتا ،ثُياَِ ػؤٍ كِاطُياْـُٓ :و بتُ ثريؤم
ٌَ ؿيهُ
و ًَهاًْنَاُّْ بُؿَهتِ ػؤَإ بؤ هاَيًَو ؿايـًََٖٓني ،ؿواتل هُؿ هاي
بُؿَهتًًُوَ طريؤؿَ ؿَبني ،ؿَبٌَ ُٓو نؤت و بُْـَ بٌهًَٓٔ نُ ُٖك ًت و

ً .- 254انل فُتاغٓ :اُْٖطِ كِؤًٓبريإ60-58ٍ ،
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بريؤنُيًُى بؤ فيإ بٌَ هىوؿ بىو ُٓوَ بتًَهُ يُ بتُنإ ،دا يُ هًاهُتـا بًَت يإ
ٓابىوكيٌ وٖ...تـ.

دىاْرتئ هرتاتًقيُت بؤ طؤكِإ فُكَىوؿَيًُنِ ثًَػَُبُكَ( )نُ ؿَفُكَىٍَ:
ساوِـ ًِ ،فَ ْ
{ َم ْه َرأَى ِم ْى ُك ْم ُم ْى َكرا ً فَ ْليُـغَ ِيّ ْريُ بِيَ ِديِ ،فَ ْ
إن لَـ ْم يَ ْست َِط ْع فَبِقَ ْلبِـ ًِ
إن لَـ ْم يَ ْست َِط ْع فَبِ ِل َ
ان}البخارى ومسلم .واتُُٖ :ك نُهٌَ يُ ًَٓىَ ػلاثُيُنِ
َوذَ ِل َك أ َ ْ
ضعَ ُ
ف اإليْـ َم ِ

ؿُّٓ ،بٌَ بًطؤكٍَِ بُؿَهتُٓ ،طُك ُْيتىاِْ بُؿَّ-بُقوُُٓ -طُك ُْيتىاِْ،
َِ
ُٓبٌَ بُؿٍَ بًبىغنيَينَ نُ ُٓويٍ الوامتلئ ثًُّ باوَك

َىَهتُ بهُئ و
بؤ ًلؤظُ و بُكضاوكِووِْ تاوَنى يُٓاقاكٍ ُّٓ فُكَىوؿَيُؿا ُٖي
بُؿيـيَهٌ هُكؿًََاُْ بًؼىيًَُٓٓوَ.

يةكةَ :طؤزِاْ بة دةضت-:
ؿَوتلٍَ :ضىاك دؤكَ ؿَهت ُٖيُُٓ ،واًٍْ:
َُت فًَلٍ ناكنلؿِْ بهات.
 -1ؿَهتًَو نُ ًٖض ْاماٌَْ ثًَىيوتُ ؿَوي
َُت ٌَىوكٍ يٌَ غىات
َّ ثًَىيوتِ بُوَيُ ؿَوي
 -2ؿَهتًَو بًَهاكَ و ناك ؿَماٌَْ بُال
و ناكٍ بؤ بـؤميَتُوَ.
َُت ثٌتًىاِْ يٌَ بهات و
 -3ؿَهتًَو ناكٍ ػؤٍ ُٓدماّ ؿَؿات ،ثًَىيوتُ ؿَوي
كِيَنٍ بطليَت.
َُت ُٓو ؿَهتُ بربِيَت و
َهاكَ ،ػًاُْت ؿَنات ،ثًَىيوتُ ؿَوي
 -4ؿَهتًَو ؿمَ ،طُْـَي
َـَؿاتٓ :اػؤ ُٓطُك ػىؿّ
بٓربٍِ بهات ...يًَلَؿا ثلهًاكيَهِ َُتٍَُ ٓاها هُكُٖي
َهاك و ػًاُْتهاك بىوٕ ،نٌَ ؿَهتًإ بربِيَت و
َُتُنُ (بُكثلهإ) ؿم و طُْـَي
ؿَوي
بٓربِيإ بهات؟!
ؿَهت ضاالنرتئ ُْٓـاَُ يُ ُْٓـاَُناِْ يًٌُ َلؤظ ،كِؤَيًَهٌ طلْ و ناكا
َوىوكِإ و كِاثُكِاْـِْ ًٍٓ و ناكَناٌْ فياِْ كِؤفاٍُْ ؿَبًًَٓت.
يُُٖي
ٍ و مياْبُػٌُ ،يَُُٖإ نات بؤ ًتِ ضانُ
ُٓوَتُ ؿَهت بؤ ًتِ ػلاخ بُناك ؿ َ
بُناكؿٍَ و هىوؿبُػٌُ.
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ؿَتىاْني بُؿَهت ٓاثاكمتاًَْهِ ضُْـ ْٗؤٌَ يَُاوَّ ضُْـ َاْطًَو قىت بهُيُٓوَ،
ؿًَتىاْني مؤك بُٓاهاٌْ ُٖك بُو ؿَهتُ و بُ بُناكًَٖٓاِْ ؿوطُُيًُى،
ٓاثاكمتاًَْهِ ؿَيإ ْٗؤٌَ يَُاوَّ ضُْـ ضلنُيُنـا بتُقًًَُٓوَ و بريِوػًَٓني.
َبطلئ بؤ بُكطلٍ نلؿٕ يُػؤَإ و ػاى و وآلمتإ،
ؿَتىاْني بُؿَهت ضُى ُٖي
ؿًَتىاْني ُٖك بُو ضُنُ نُهٌ هعًٌ و بٌَ تاواِْ ثٌَ بهىفئ.
ؿَتىاْني بُؿَهت ض كِاثؤكِتًَو ػلاثُُٓ ،و دؤكَ كِاثؤكتاُّْ ثٌَ بٓىوهلئ،
ؿًَتىاْني ُٖك بُو ؿَهتُ ًتِ ُٓوتؤٍ ثٌَ بٓىوهني نُ طىماكًت يُ ًتُ دىاُْنإ
بهات .
ؿَتىاْني يُثًَٓاو بُكقُكاكبىوِْ ٓاًتُوايٌ و يًَبىوكؿَيٌ بُؿَهت ًُٓنا يُهُك
نؤتايٌ ًَٖٓإ بُ دُْ و ًُكِوًؤ و ؿووبُكَنِ بًَٗٓني ،ؿًَتىاْني ُٖك بُو ؿَهتُ
ًُٓنا يُهُك ْاُْوَّ ٓاًىوب و ثًالْطًَلٍِ و نىًن و ثُيـاٌْ ُّٓ و ُٓو بهُئ.
ٌَ ُّٓ و
َو غٓهًَٓني و َاي
َو فَٖلػىاكؿ بهُئ ،بُؿَهت ػُي
ؿَتىاْني بُؿَهت ػُي
ُٓوّ ثآ بوىوتًَٓني ،ؿًَتىاْني ُٖك بُو ؿَهتُ بنني بُٖاْاٍ َلؤظ و يُ ػٓهإ
وهىوتإ كِمطاكيإ بهُئ.
ؿَتىاْني بُؿَهت الفًتٍُ ؿَْطِ ْاكَِمايٌ ثٌَ بُكم بهُيُٓوَ ،ؿًَتىاْني ُٖك بُو
ٌَ ثٌَ بطلئ و بًَلَِمحاُْ
ؿَهتُ قؤْـاغُ ت ُْ و ؿاكسُينَكإ و قاَنٌ و طؤثاي
بهُويُٓ ويَنَّ ػؤثًٌاْـَكإ و هُكنىتًإ بهُئ.
ؿَتىاْني بُؿَهت ؿَهت يُطٍَُ ؿوفَٔ تًَهٍَُ بهُئ وْاثانٌ بُػاى و وآلت بهُئ،
َُيُ
ؿًَتىاْني ُٖك بُو ؿَهتُ ؿَهتِ ٓاوَؿاِْ كِابطُيُْني .نُواتُ ؿَهت هُكقافً
ؿَتىاْني طؤكِاٌْ ثٌَ بُكثا بهُئ.
دووةَ :طؤزِاْ بة شًاْ-:
يُ ؿيَل مََاُْوَ واباوَ نُ مَإَ ،لؤظ يُ َُٖىو طًاًُْبُكاِْ تل دًا ؿَناتُوَ،
ُٓوََ كِووٕ بؤتُوَ بًًَُىَيُنِ طٌتِ ٓافٍََ و طًاًُْبُكاٌْ ؿيهُ بؤ يُيُنرت
َّ مؤك هاؿَيُ بؤيُ يُ ضاالنٌ ؿا مؤك يُ مَإ نَُرتٕ و
طُيٌن ثُيلَِويَهًإ ُٖيُ بُال
كِيَطُيإ ْاؿَٕ ؿكؤ بهُٕ ،يإ ًت يُ مَاِْ تلَوَ وَكبطًَلِٕ ،ياػىؿ يُ كِابلؿوو يإ
َّ مَإ الٍ َلؤظ ًتًَهِ تلَ:
َُٓوَ .بُال
ثاًُكِؤفيإ بهؤي
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مَإ :بُقوُيُى فًتُٓيًُنِ طُوكَ ؿكوهت ؿَناتُٖ ،ك مَاُْ ٓاطل بُٓاو ؿاؿَنات
و نًٌَُيًُنِ طُوكَ نح و ػاَؤَ ؿَناتُوَ.
مَإ :ػىًو و بلا ،ؿايو و باوى ،ػؤًُويورتئ ٖاوِكٍَ يًَو ؿَنات تاوَنى بُ كِم و
نًُٓوَ يُى بؤ ُٓويرت بلِواًَْت و يُطُكَُّ ُٓو مَاُْؿا ًُكَِ ًُم و ًُكَِ َوت
بُكثا بهُُٕٖ ،ك مَاًٌُْ نؤتايٌ بُ نًٌَُناًْإ ؿيَينَ تا بُ يُػؤبلؿويًُوَ يُهُك
يُى ًََن طلؿ ببُٓوَ و ٓاًتُوايٌ كِابطُئُْ بُضًُينَ يُدًاتِ ًُم و َوت و
ثًًَُقُ و قوُّ ْاًريئ ،باوََ بؤ يُى بهُُْوَ و يُنرت َاض بهُٕ.
مَإ :بؤ ؿوو كِوويٌ و هًؼىكٍِ بُناكؿٍَُٖ ،ك مَاُْ بؤ ٓاًتُوايٌ و يًَهطُيٌن
ٌَ ػؤٍ ؿَبًًَٓت.
كِؤي
مَإ :بُآلٍ هُكَ ،مؤك داك وَنى ؿََئًَُٓ :طُك مَاْت يُؿَّ ُْبآ ؿَختؤٕ.
مَإ :بُقوُّ كَِم و ػلاخ هًُا و كِوػواكٍ َلؤظ ْاًريئ ؿَناتُٖ ،ك ُٓو
َو كِيَنت بطريآ و
مَاُْيُ بُ ُْكّ و ًْاِْ (الكلمة الطيبة صدقة) واؿَنات يُْاو ػُي
ػؤًًإ بىٍَ.
َىطؤكٍِ
مَإ :بؤ يُنرتْاهًِٓ طُالَُُْٖ ،ىو َلؤظًَو مَاِْ ُٖيُ تا يُكِيٌَ ٓاي
بامكطاِْ و ؿيبًؤَاهًًُوَ ثُكَ بُ ثُيىَْـيُناًْإ بـَُٕٖ ،ك ُٓو مَاُْيُ يُ كِيٌَ
َُ و ُْتُوَ و ؿوو وآلت
يًَـوإ و ُٖكًَُِيًُنُوَ ًُكِيَهِ طُوكَ يًَُْىإ ؿوو بَُٓاي
بُكثا ؿَنات.
َُناُْوَ ؿَتىاْني مَإ ؿَْطٌ ْاكَِمايٌ ثآ بُكم بهُيُٓوَ بؤ
نُواتُ يُكِيٌَ نُْاي
ُٓوَّ يُكِيٌَ ضىوُْ هُك داؿَوَ ثلؤهُّ ضانوامّ و طؤكِاْهاكٍ داكِ بـَئ.
ضيَ يةَ :طؤزِاْ هة زِيَي دهَةوة:
ُٓوََ ُْٖـٍَ داك بُ تلي ْاومَؿ ؿَنلٍَ ،وَى :تلي يُ ًهوت و تاُْ و
تًُُكٍَ ؿَوكوبُك بُدؤكٍَ ٖنك بهات وابناٌَْ ُٓطُك ػؤٍ ٓاًهلا نلؿو بٌَ ثُكوا
َطُكِايُوَُٓ ،وَ نُي ْابًَتُ ثٌت و ثُْاٍ ،نُي يُهُكٍ
كَِػُّٓ طلت و ُٖي
ْايُتُ قوُ و بُكطلٍ يعآ ْاناتُٓ ،ودا يُضىاكضًَىَّ سهىَُت يإ سنب يإ ُٓو
فُكَاْطُ و ؿَمطايُؿابًَت نُ ًٌٌٓ تًَـا ؿَنات ،تلهٌ ؿَكنلؿٕ و فُهٌَ و
طىاهتُٓوَ و َىوضُ بلِئ ..ػىالُْوَ يُبامُّْ ُٓو بريؤناُْ واٍ يًَـَنات ؿَهت
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َويُوَ بطلٍَ با ُْيبات ،بُتايبُت يُو ًىيَٓاُّْ سىنٌُ تانلَِوّ و
بُنال
ؿيهتاتؤكيُتِ تًَـا ثُيلَِو ؿَنلٍَُٖ ،كضُْـَ َلؤظٌ ٓاماؿ ُٓو نُهُيُ يُفيَل َُٖىو
ناكيطُكيًُناْـا ؿَبٌَ ػاوٌَْ ٓرياؿَ و بلِياكّ ػؤٍ بًَتُْ ،ى ببًَتُ فيَلؿَهتُ و
ٌََ :مؤكيٍ كًَُِ ..نُهٌ ػىؿإ
نؤيًُّ ُّٓ و ُٓو نُ ثًًَإ وتَ :اهت كًَُِ ،بً
َآُٓ :طُك يُنُهًَو تلهاٍ ؿؤهتايُتِ بهُ.
َىيَوت باوَكٍِ بُو وتُيُ ًًُْ نُ ؿَي
ُٖي
َىيَوتِ ػؤٍ كِاطُياْـ نُي طىآ بُقوُناِْ ُْؿات :بؤيُ ْايُوآ
* تلي يُوَّ ُٖي
قوُّ ػؤٍ يُبُكؿ بـات ،دىاْرت بًًََنيُٓ :و نُهُ هاْوؤك يُهُك ػؤٍ ؿاؿٌََْ و
بُو بًُُ قايٌ ؿَبٌَ ٓاوا مَيًٌ و ؿاَاو يُْاو كِؤتًٓـا مبًًََٓتُوَ ضىْهُ تلهٌ يُو
ٓاماؿيًُ ُٖيُ ؿٌََ َُٖيًَٓآ و ؿوو قوُّ ُٖم بهات.
* ؿَتلهٌَ يُكِيٌَ ُٓو قواُّْ ؿَيهات تىوًٌ طريإ و بُْـنلؿٕ و هىونايُتِ
ًَََُتُوَ و
ثًَهلؿٕ ببًَتُوَ بؤيُ يُْاػُوَ يُ ياػًبىوِْ تانلَِواُّْ ػؤٍ ؿَهً
َـَبقيَلٍَ.
بًَـَْطِ ُٖي
ٌَ كُِْى ؿَؿا ،ؿَتلهآ يُاليُٕ سنبٌ ؿَهُآلتـاكَوَ طُيُنؤَُنٌ يٌَ
* ػُفُتًَو ؿي
بهُٕ ،نؤهح يُبُكؿَّ َُٖىو ُٓو يىدؤٍَ و ثلِؤفاٍُْ ؿابًَٓٔ نُ ُٓو ُْػٌُّ بؤ
نًٌَاوٕ ،ثًٌَ وايُ تانُهىاك تؤمّ ًًُْ ،بؤيُ بىيَل ًًُْ ضؤٕ بريؿَناتُوَ ُٓوٖا قوُ
ٌََ :بُؿَهتِ ػؤّ
َُ هىوكَنإ ،ؿَي
َب و ًًَٖ
بهات و ثلهًاك غاتُ هُك نًًٌََُ و قاي
َاٍَ يُػؤّ تًَو ْاؿَّ.
َؤهني و هُكنىتهلؿٕ و ْىاْـِْ تىْـ و
َىيَوت (ؿاثً
مؤكداك ثًَُإ وايُ بؤ ُْٖـٍَ ُٖي
ٌَ و ْاؿاؿثُكوَكٍ
َوتاِْ بُكتًٌ و طُْـَي
تًقيٌ و ؿكؤّ مؤك و ُٓمَىوِْ دُْطً
َيُتِ و نىًت و بلِو فايًـاك و طىيَلِايٍَُ ُْبىوٕ بؤ نؤؿَ دُوُٖكيًُناِْ
نؤَُال
َطا و ٖ...تـ) ُْتىاْني ًٖض بًُٖض بهُئ و ؿَْطُإ بُؿوويُوَ ُْضٌَ و
نؤَُي
قوُنامنإ دًٌَ ػؤٍ ُْطليَت نُ ثًَُإ وايُ بًَـَْطِ طُدمًُٓيًُنِ ًاكاوَّ
ْامخاُْ و ثًَىيوتُ ؿَهتِ ثًَىَ بطلئ و يُ فياْـا مؤك َُْيًَني ( بًَـَْطِ يُثًَٓاو
َاُْوَ) ،نُضٌ ُْٖاَُتًًُنإ ْامخإ ؿَػىاتُوَ و ٓاَاؿَْني يُ فووكٍ بًَـَْطِ
َبجنلِئ بَُُيٍ
َؤَـكاو و ؿاػلاوَإ يُٓاقاكٍ تاواُْنإ ُٖي
بًًَُٓ ؿَكَوَ و ؿََِ نً
بًَـَْطِ بُكبُكيُت بًَُٖن ؿَنات.
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َُُ دا بلا يُبلاٍ بهات ،ثًاو يُ فٕ و بلا يُػىًو وٖ..تـ.
َِ بهات ماي
ُٖك نُهًَو موي
َِ ًتًَهِ ٓاهايًُ ،ضىْهُ نُي بُكِووّ
ُٓو نُهُّ هتُّ ؿَنات ثًٌَ وايُ موي
َِ ُٖك بُكؿَواّ ؿَبًَت
َٓاطُكِيَتُوَ و ْاكَمايٌ ؿَكْابلِيَت ..موي
ْاتُقًَتُوَ و يًٌَ ُٖي
ُٖتا ُٓوَّ هتَُِ يٌَ ؿَنلٍَ بًَـَْطِ ًُْهًَينَ و يُػؤٍ ُْثًَنًَتُوَ و قبىوَيٌ
َهُ ُْطؤكِئ ًٖض ْانلٍَ نُ
ٌَ ُٓو ػُي
ُْنات .ؿَكَبُط تُْٗا نُهًَهُ ُٓطُك ُٓقً
َُنامنإ طؤكٍِ ُْ ،ثاكَ ُْ ،ضُى ػؤٍ يُبُكؿَّ يًٌَاوّ تىوكَِيٌ و كِوو
ُٓقً
َِ ُٓوَّ ؿََىت نُي
بُكِووبىوُْوَ ْاطليَت .فريعُوٕ وتِ َٔ :يُبُك ُٓوَ بىوَُ ماي
َُبىو ُٖك بُكِاهتًإ ؿَماِْ و نُي ُْبىو
ُْيىت ْآُ ،وَّ ُٓدماَِ ؿَؿا و ثًَِ ُٖي
َُيُ نُ ومت َٔ :ثًَػَُبُكّ باوَكِيإ نلؿ و قوُيإ
ٌََ ُٓوَّ تؤ ؿَيهُّ ُٖي
بً
ٌََ ُٓو قوُّ تؤ ؿَيهُّ
ُْنلؿ ..نُ ومت َٔ :ػىؿاّ ؿيوإ نُي ْكُّ يًَىَ ُْٖات بً
َُُ.
َُـا بًُـاكبىوُْ يُو موي
ن لَ و بًَـَْطِ يُبُكؿَّ موي
ؿٍَ ُٓو طُوُٖكَ بُْلػُيُ دطُ يُ ػىاٍ ثُكوَكؿطاك نُي ْاماٌَْ ضٌ تًَـايَُ..لؤظ
ًَـا يُى بطلِيَتُوَ..
تا بُياِْ قوُ بهاتَُ ،كز ًًُْ ُٓو قوُّ ؿَيهات يُطٍَُ ؿي
َتُْ ؿَبًَتُٖ ،يٌُ بُو
َُوَ بُكِووؿاِْ ناكَهاتًَو ػَُباك و ؿي
َلؤظ ُٖيُ يُ ؿي
َؼؤَ و نُي وام ،بآ ُٓوَّ ُٓو ػؤًًُ يُهُكوهًُاٍ كَِْطبـاتُوَ.
ناكَهاتُ ؿي
َُوَ نُهًَهِ ًُكِاْطًَن و ؿكِؿؤْ و
َلؤظ ُٖيُ بُ كِوونَُ ٓاًتًؼىامَ  ،يُ ؿي
َهلًًََُ.
ؿي
َُوَ َُٖىو
ٌَ ؿاؿًٌٌَْ ،هُك بؤ قوُناْت ؿَيُقًَٓآ نُضٌ يُ ؿي
َلؤظ ُٖيُ نُ يُطُي
َيب هىوتاو يٌَ ْانلِآ.
قوُناْت بُ ؿوو عاٍُْ قُي
َلؤظ ُٖيُ كِقٌ يُسنبًَو ؿَبًَتُوَ يُهُكَوَ كَِْطُ تا ٓاكَقُّ ًني و َؤك ؿَكؿَؿات
َاّ بؤ طؤكِإ ناتًَو ؿَضًَتُ هُك هٓـوقٌ ؿَْطـإ،
َـَؿات بُي
ٌَ ُٖي
ُٖك بًُإ و باي
ؿَْ بُ سنبًَهِ ؿيهُ ؿَؿات.
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ئةجناًى كؤتايي
ﮋﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
﮼ ﮽ ﮾ ﮊ البقررررة25١ :واتعععُ :بًَطىَعععإ ُٓطعععُك ػعععىؿا ُْٖعععـٍَ نُهعععٌ
َّ
هتَُهاك بُ ُْٖـٍَ نُهٌ تل ضاك ُْناو يعُْاوّ ْعُبا ،هعُك مَوّ ويَعلإ ٓعُبٌَ .بعُال
ػىؿا ػاوَٕ فُمٍ و بُمَيًُ بُهُك َُٖىو عايَُـا.255
ٖعععًض طؤكِاًَْعععو ْاطاتعععُ ٓعععُو ًؤكًِعععُ َُمْعععُّ سعععُمكَتِ ْعععىغ (عًًعععُ ايوعععالّ) نعععُ يعععُ
نًُعععتًُنُيـا بعععؤ بعععُكؿَواَِ فيعععإ بعععُكثاٍ نعععلؿ و ٖعععَُىو ؿَْعع و كَِْعع و كَِطعععُمَ
دًاوامَناِْ تًَـا نؤنلؿَوَ.
َُّ ؿواٍ ًََعقووّ
ًَٓعُوَّ ًعاكَماياِْ ًََعقوو ،تعُْٗا يعُ ثًَعٓر ٖعُماك هعاي
بُثًٌَ يًَهؤي
َلؤظايععُتِٓ ،ععُوَّ تععا ًَٓوععتا تؤَاكنلابًَععتٓ ،اَععافَ بععُوَ ؿَؿَٕ نععُ يععُ ًععىيَُٓ دًععا
دًاناِْ ؿًْا مياتل يُ ضىاكؿَ ُٖماك دُْ بُكثا نلاوَ و ُٖك يُو دُْطاُْؿا ْنيهعُّ
ضىاك ًًَعاك َعلؤظ نعىفكاوَٓ ،عُّ فَاكَيعَُ ؿَناتعُ ؿوو يُهعُك هعًٌَ تًَهعلِاٍ فَعاكَّ
ؿاًٌْتىاٌْ ُّٓ هُكؿََُ.
ٌَ
ٌَ ْ 1931ىوهععًىيُتَِ :ععلؤظ ٖععُكطًن بععُ دععـؿّ ٖععُوي
(نععىكت تؤػؤيوععهِ) يععُ هععاي
ُْؿاوَ ؿفايُتِ دُْ بهات ،تا بُ ًَٓوتا كِاؿَطات ًٖض ٓإ و هاتًَو ؿَكطعاٍ تعُواوّ
قىتاغاُْ و هًَُٓا و ًَـياناِْ يُبُكؿَّ ثلِوثاطُْـَّ دُْ ؿاُْػوتىوَ ،بؤيُ
 - 255خيكقُّ تُفػدٍ ْوََُِ :ك ع سويهطميٌ َسضؽ 118ٍ ,
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ٌ ؿيَعت يعُناتًَها يعُ نعَُ و ٖعُواٍ ًعُِك و
ْاماًَْت ٓاػؤ ُْوَيُنِ ٓاًتًؼىام ضعٌ يع َ
ٓاًىوبٌ دُْطـا طُوكَ ؿَبًَت.
ًَإ ثُكؿَيًُنِ
ُٓواُّْ َى يُ طىيًَإ تىاوَتُوَ و ػؤٍَ نلاوَتُ ضاويإ و ؿي
َنٓلاوَُٓ ،واُْ ض نُهٌ عُواَُ و هاؿَبٔ يا ؿَهُآلتـاك،
كًٌَِ بُهُكؿا ُٖي
ُْؿيتهؤنُ ،بآ ويقؿإ و بًَُُٓى ،وَى قُآليًُنِ ضؤٍَ و هآَاى وإًٖ ،نًإ يٌَ
ًٌَإ
ضاوَكِوإ ْانلٍَ ضىْهُ طىيًَإ نُكَِ ًٖض ْابًون ،نىيَلٕ ًٖض ْابًٓٔ و ؿي
ًَٖٓـَ كَِقُ ُْ َاْاٍ بُػٌٓـَيٌ ؿَمأْ ضًًُ و بُتؤمقاٍَ هؤم و بُمَيًإ بُؿٍَ
ْاطُِكٍَ.
ًََنيُْ :ماْني و تلي و ؿَوكوبُكٍ ػلاخ كِيَطُناِْ
نُواتُ بُضلِنلاوَيٌ ؿَتىاْني بً
بُكؿَّ طؤكِإ بُكتُهو و ضُقبُهتىو ؿَنُٕ ،بُو ثًًٍَُ ُٓطُك باي يُُْماٌْ بهُئ
َُيُ ،يا ًاكَماٍ ضُوت و
َوىنُوت و كَِفتاكيَهِ ُٖي
ؿياكَ َلؤظ نُ ُْماْآ ناَُ ُٖي
ضُويٌََ و كِاهتًُنإ ُْبًَت ُٖكطًن ْاتىاْآ بري يُطؤكِإ بهاتُوَُٖ ،كوَٖا
ؿَوكوبُكٍ ػلاثًٍ تُنإ بُو ُْٖطاوَ ْاؿات يُو كِابىوُْؿا هُكنُوتىو بًَت
ٌَ ُٓو ؿَوكوبُكَ ػلاثُ ثاى بهاتُوَ و
يُناتًَهـا ُٓطُك ُْتىاْآ ػؤٍ يُ ؿكِى و ؿاي
ػؤياِْ يعآ بُؿووك بطلآ.
َطا
ُٖك نُهًَو وَى تاى ُٓودا يُهُك ٓاهتِ ػًَنإ ،يُ هُك ٓاهتِ نؤٍََُ و نؤَُي
بًُوٍَ ػؤٍ بُ طؤكِاخنىام بناًَْت ،ثًَىيوتُ ػىيَٓـُْوَيًُنٌ ؿكوهيت بؤ ؿَقُناٌْ
هىكَتِ (ايعِل) ُٖبًَت نُ ثًُبُْـّ بَُٓا دىاُْناِْ ثٌَ ًٌْإ ؿَؿات:
ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ العصر3 - ١ :

واتُ :طهىيَٓـ بُ مََاُْ ،هىيَٓـ بُناتِ عُهل ﭒ بُكِاهتِ ٓاؿًََناؿ يُ
مَكَكَُْـّ و ػُهاكَمتُْـيـايُ ﭗ بًَذطُ يُواُّْ باوَكِيإ ًَٖٓاوَ و ناكو
نلؿَوَ ضانُناًْإ ُٓدماَـاوَ و ٓاَؤفطاكٍ يُنرتيًٌإ نلؿووَ نُ ًٌَُُٖ
ثابُْـٍ سُم بٔ (ثابُْـّ سُقًٍ ثًَىيوتِ بُ ػؤطلٍ ُٖيُ) ،يُبُك ُٓوَ بُكؿَواّ
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ٓاَؤفطاكٍ يُنرتيإ نلؿووَ تا ًٌَُُٖ و بُكؿَواّ ،ػؤطل و ٓاكاَطليٍ بٔ
ﭡص .256دا ُٓوَّ يُّ هىكَتُ ؿَفاَلٍَ:
يُنُّ :ؿَهت ًٌْاِْ هُكؿَّ و نات ؿَنات ،واتا (نات نلاوَيُ)
ؿووَُّٓ :ودا َلؤظٌ يٌَ ٓاطاؿاك ؿَناتُوَ نُ بُػؤٍ ُْْاميَت( ْامنلؿٕ بُ ثاكَو
ثىوٍ و ثًُو ثايُ و َاٍَ و َٓـاٍَ وٖ...تـ) ،ضىْهُ ُٖكضًًُى بًَت ،ؿواداك ُٖك
مَكَكَُْـَ.
هًًَُُّٓ:واُّْ ؿَياُْوٍَ يُو مَكَكَُْـ و مَيهاوَؿا ؿَكبنٔ ،ثًَىيوتُ باوَكِ
َوؤمبًَت).
بًَٓٔ (باوَكِبىوٕ واتا بؤ كِيَبامَنٍُ ؿي
ٌ
َوؤمّ ُٖك بُ قوُ ًًُْ( َُٖىو نُي ؿَتىاْ َ
ٌََ :ؿي
ضىاكَُّٓ :ودا ثًَت ؿَي
َوؤمّ بُنلؿَوَيُ تا نلؿَوَّ ضاى ُٓدماّ بـات نُ
قوُّ طُوكَ طُوكَ بهات) ،ؿي
َو بؤ ػؤيإ َوؤطُك بهُٕ).
تًايـا ( ؿَتىأْ كَِماَُْـٍ ػىا و ػُي
َوؤمّ ،كَِماَُْـّ يُهُك وتِٓ ُٖقبًَقٍ بًٓا
ثًَٓذُّ:بؤ بُؿَهتًَٗٓاِْ ؿي
ؿَنلٍَ.
ُٖ :ًًُُّقبًَقٍ بُبٌَ ٓاكاَِ و ػؤكِاطلٍ يُْ و ْاتُواوَ ،ضىْهُ َُٖىو
نُهًَو ُٖقًكُتٌ ػؤَ ْاوٍَُْ ،ػامسُ ُٓواُّْ ػؤيإ يٌَ طؤكِاوَ و ػؤبُمينأْ،
نُواتُ ؿَبٌَ بُكطُّ ُٓو ناكواُْ بطلٍَ نُ يُ طُكَا و هُكَا و ُٖبىوِْ و ُْبىوِْ و
ُٖكًَُِ و طىكًَُِؿا كِوو بُ كِووّ ؿَبًَتُوَ.
ُٓطُك ؿَتُوٍَ ببًتُ طؤكِاخنىام :ؿاؿثُكوَكبُ ..كِاهتطؤبُ ..ؿَهت و ؿَّ و ؿاوئَ ثاى
َهت ػؤَ بىٍَ ،بَُُيٍ نُي كِم يُنُي
بُ..ضؤٕ ػؤت ػؤَ ؿَويَتٓ ،اوا ػُي
َٓاطلٍَ و َُٖىإ بُ ػؤًٌ و ػؤًُويوتًُوَ فيإ بُهُك ؿَبُٕ.
ُٖي
يُطٍَُ كِيَنّ ْىوهُك
ًاػُوإ عُيٌ سَُُؿ َاَؤنِ
ً -2016/8/16اكؤضهُّ تُم تُم
 - 256تُفػدٍ اوغوٕ :ذىظاٌ غٌ601ٍ ,
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