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 أيٍ دونح دادث يؤسف نضاتظ 

 

ك٠ يّٞ حُٔزض حُٔخ٠ٟ، حٗظ٠ٜ ػَٔٝ ريٚ ح٠ُخر٢ ك٠ أٖٓ حُيُٝش ٖٓ ػِٔٚ ٓزٌَح  
ػ٠ِ ؿيَ حُؼخىس كؼخى رَٔػش ا٠ُ ريظٚ. ًخٕ ٓؼييح ألٗٚ ٓيظٌٖٔ ٖٓ ٍإيش ٍٗٞٛخٕ، 

حر٘ظٚ حُٞكييس حُظ٠ طزِؾ ٖٓ حُؼَٔ ػَ٘س أػٞحّ ٝحُظ٠ ٗخىٍح ٓخ يَحٛخ أػ٘خء حألٓزٞع.. يؼٞى 
ٕ ط٘خّ ٝئظيوع كظٌٕٞ ك٠ حُٔيٍٓش. ىهَ ػَٔٝ ريٚ ٝكيخ ُٝؿظٚ ٗخىيش ٖٓ ػِٔٚ رؼي أ

حُظ٠ ًخٗض ك٠ حُٔطزن ػْ حطـٚ رَٔػش ا٠ُ كـَس حر٘ظٚ. كظق حُزخد كٞؿيٛخ طٔظًٌَ 
ىٍٜٝٓخ. ًخٗض طَطيٟ ٓبلرْ ٍيخٟيش ٍُهخء ٝهي ػويص ٗؼَٛخ ػ٠ِ ٛيجش ًيَ كٜخٕ. 

وخُض اٜٗخ ٓظظؼ٠٘ رؼي إٔ هزِٜخ ػَٔٝ ريٚ ػ٠ِ ؿزيٜ٘خ ٝٓؤُٜخ إ ًخٗض طؼ٘ض ك
ط٘ظ٠ٜ ٖٓ حُٞحؿذ حُٔي٠ٍٓ. هخٍ ُٜخ ػَٔٝ ريٚ اٗٚ ٓيظؼ٠٘ ٓؼٜخ ػْ ٓي ييٙ حُي٠٘ٔ 

 ٍٝرض ػ٠ِ هيٛخ. كـؤس رخٕ حُلِع ػ٠ِ ٝؿٚ ٍٗٞٛخٕ ٝٛخكض: 
 

 ــ رخرخ.. كيٚ ىّ ػ٠ِ اييى.. 
 

لِع ططِغ ػَٔٝ ريٚ ا٠ُ ًلٚ حُي٠٘ٔ كٞؿيٛخ، ُِـَحرش، ٓـطخس رخُيّ.. َٛهض ٍٗٞٛخٕ ر
َٝٛػض أٜٓخ ٖٓ حُٔطزن ُظٔظطِغ حألَٓ. طٔخٓي ػَٔٝ ريٚ ٝكخٍٝ إٔ يٜية ٖٓ ٍٝع 

ُٝؿظٚ ٝحر٘ظٚ.. ىهَ ا٠ُ حُلٔخّ رَٔػش ٝؿَٔ ييٙ ػيس َٓحص رخُٔخء حُٔخهٖ ٝحُٜخرٕٞ 
كظ٠ أُحٍ آػخٍ حُيٓخء طٔخٓخ ػْ ؿللٜخ رخُل١ٞش ٝػ٘يٓخ هَؽ ٖٓ حُلٔخّ ٝؿي ُٝؿظٚ ٗخىيش 

ٝحرظْٔ ُيطٔجٜ٘خ. ىهَ حُِٝؿخٕ ا٠ُ كـَس حُّ٘ٞ ٝريأ ػَٔٝ  ط٘ظظَٙ، هزِٜخ ػ٠ِ هيٛخ
 ريٚ ك٠ هِغ ريُظٚ ُيَطيٟ حُزيـخٓخ ٝي٘خّ.. ٌُ٘ٚ ُْ يِزغ إٔ ٗظَ ا٠ُ ييٙ ٝٛخف: 

 
 ــ ٗخىيش..حُيّ ٍؿغ طخ٠ٗ. 

 
ٛ٘خ، ُْ يؼي ٌٓٔ٘خ طـخَٛ ٓخ يليع.. حٍطيص ٗخىيش ٓبلرٜٔخ ػ٠ِ ػـَ ٝحٛطلزظٚ ك٠ 

ـٞحٍٛخ َٝٗع ك٠ حالطٜخٍ رٔييَ ٓٔظ٘ل٠ حُٔبلّ حٌُٟ ٓيخٍطٜخ. ؿِْ ػَٔٝ ريٚ ر
يؼَكٚ ؿييح. ًخٕ ئظؼَٔ طِيلٞٗٚ حُٔلٍٔٞ رييٙ حُئَٟ ألٕ ييٙ حُي٠٘ٔ ًخٗض ٓـطخس 

طٔخٓخ رخُيّ.. ك٠ حُطَين ا٠ُ حُٔٔظ٘ل٠ أهٌ ػَٔٝ ريٚ يظٔخءٍ: ٖٓ أيٖ أط٠ ٌٛح 
ٍططٔض ر٠٘ء.. حُيّ ػ٠ِ ًلٚ حُي٠٘ٔ؟!.. اٗٚ ُْ يـَف ٗلٔٚ ٝال يًٌَ إٔ ييٙ ح

حٓظَؿغ ػَٔٝ ريٚ ًَ ٓخ كؼِٚ أػ٘خء حُٜ٘خٍ.. ُوي َٝٛ ا٠ُ ؿٜخُ أٖٓ حُيُٝش ك٠ حُٔخػش 
حُٞحكيس رؼي حُظَٜ ٝهزَ إٔ ييهَ ا٠ُ ٌٓظزٚ هٍَ إٔ ئَ ػ٠ِ ُٓيِٚ طخَٓ ريٚ ُيطٔجٖ 

ٓ٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ كـِ ٜٓيق ٠َٓٓ ٓطَٝف ك٠ أٍٝ أؿٔطْ كظ٠ يو٠يخ كظَس حُٜٔيق 
ظٚ ك٠ حٌُِيش ٖٝٓ أهَد أٛيهخثٚ. ىهَ ػَٔٝ ريٚ ا٠ُ ٌٓظذ طخَٓ ريٚ ٓؼخ.. طخَٓ ريٚ ىكؼ

كٞؿيٙ ٌٜٓ٘ٔخ ك٠ حُظلوين ٓغ رؼٞ حإلٓبلٓييٖ ٖٓ أػ٠خء ط٘ظيْ حُٞػي.. ٍأٟ ٍؿبل 
ِٓظليخ ٓؼِوخ ٖٓ هيٓيٚ رخُٔوِٞد ك٠ ٟٝغ حٌُريلش ًٝخٕ حُٔوزَٕٝ يٜؼوٞٗٚ ٓخ ريٖ 

َٓٝػش ري٘ٔخ ٛٞص طخَٓ ريٚ يـِـَ ٓخهيٚ ر٘ل٘خص ٓظظخُيش ٖٓ حٌَُٜرخء كيطِن َٛهخص 
 ك٠ حُلـَس: 

 
ــ طؼَف يخ ٍٝف أٓي ُٞ ٓخ حػظَكظٖ.. كخؿيذ َٓحطي رؼي٘ش ٝأهِؼٜخ ٢ِٓ ٝأه٠ِ حُؼٔخًَ 

 يؼِٔٞح كيٜخ هيحّ ػي٘يي. 
 

ٓخ إٔ ُٔق طخَٓ ريٚ ٛييوٚ ػَٔٝ ريٚ كظ٠ طِِٜض أٓخٍيَٙ ٝأَٓع يٜخكلٚ ػْ حٗظل٠ رٚ 
ٝ ريٚ ٖٓ ٌٓظذ طخَٓ ريٚ ٝكٌَ ك٠ إٔ يِو٠ طليش ١ٝٔؤٗٚ ا٠ُ كـِ حُٜٔيق. هَؽ ػَٔ

حُٜزخف ػ٠ِ ُٓيِٚ ػزي حُوخُن ريٚ حٌُٟ ًخٕ يلون ٓغ ػٔخٍ ٜٓ٘غ حألٓٔ٘ض 
ح٠َُٔريٖ.. ىهَ ػَٔٝ ريٚ كَأٟ ٍؿبل ػخٍيخ طٔخٓخ اال ٖٓ ٓبلرٔٚ حُيحهِيش ٝٛٞ ِٜٓٞد 

ٝحُـَٝف ٖٓ يييٚ ٝهيٓيٚ ػ٠ِ ه٘زش ئٜٔٞٗخ حُؼَٝٓش. حٓظؤل ؿٔي حَُؿَ رخٌُيٓخص 
ٝهي ٝهق هِلٚ ٓوزَ ي٠َرٚ رخٌَُرخؽ ري٘ٔخ ٓوزَٕٝ آهَٕٝ ٌٜٕٓ٘ٔٞ ك٠ َٟرٚ رؼ٘ق 



 ػ٠ِ ٍأٓٚ ٝٝؿٜٚ.. أهٌ ػزيحُوخُن ريٚ يٜيق كيٚ: 
 

ــ ٖٓ أٗض ػخَٓ ٓ٘خَٟ ٝرطَ؟.. ١يذ يخ ٍٝف أٓي. َٝٗك٠ ألهِيي طزّٞ ؿِّ 
 حُؼٔخًَ. أٗخ ٛخهِيي طظ٠٘ٔ حُٔٞص ٝٓخ ططُٕٞٞ.. 

 
ييوٚ ػزيحُوخُن ريٚ ٖٓ رؼيي ٝحَٜٗف َٓٔػخ ُجبل يؼطِٚ ػٖ ػِٔٚ.. كيخ ػَٔٝ ريٚ ٛ

أرَيَ  6رؼي ًُي حٓظوَ ػَٔٝ ريٚ ك٠ ٌٓظزٚ، كيغ كون ر٘لٔٚ ٓغ ٗخريٖ ٖٓ كًَش 
ًخٗخ ييػٞحٕ حُٔٞح١٘يٖ ك٠ حُ٘ٞحٍع ا٠ُ حُوَٝؽ ٖٓ أؿَ حٓظوزخٍ حُيًظٍٞ ٓلٔي 

خٕ ا٠ُ ٌٓظزٚ ٌٜٓ٘يٖ طٔخٓخ حُزَحىػ٠ ك٠ حُٔطخٍ.. ًخٕ حُظلوين ٜٓبل كوي ؿخء حُ٘خر
رؼي إٔ َٟرٜٔخ حُٔوزَٕٝ ٝؿِيٝٛٔخ ١ٞحٍ حُِيَ كِْ يٌٖ ُيٟ ػَٔٝ ريٚ ك٠ حُٞحهغ ٓخ 

يلؼِٚ.. ٝؿٚ ا٠ُ حُ٘خريٖ ٝحربل ٖٓ حُ٘ظخثْ حُٔؼظخىس ًٝخى يَٜكٜٔخ، ٌُ٘ٚ الكع إٔ 
أكيٛٔخ ي٘ظَ اُيٚ ر٘ٞع ٖٓ حُظليٟ كوخّ ٖٓ هِق ٌٓظزٚ ٝٛلؼٚ ػيس َٓحص ػ٠ِ ٝؿٜٚ. 

خٗض ٌٛٙ اٗخٍس ُِٔوزَيٖ كؤ١ِوٞح ػِيٚ ٝحربل ؿيييح ٖٓ حًَُبلص ٝحُٜلؼخص ٝٛ٘خ ٛخف ً
 كيٚ ػَٔٝ ريٚ: 

 
 يخُٚ.. « أٗخ َٓٙ»ــ ُٝٚ.. هٍٞ 

 
ٛ٘خ أَٓ ػَٔٝ ريٚ حُٔوزَيٖ «.. أٗخ َٓٙ»ظَ ح٠َُد ي٘ظي ٌُٖ حُ٘خد ٍكٞ إٔ يوٍٞ 

رٞٗٚ رؤيييْٜ كٔلِٞح حُ٘خد ٖٓ هيٓيٚ ٝظِض ٍأٓٚ طَططْ رخألٍٝ ري٘ٔخ ْٛ ي٠َ
ٝأكٌيظْٜ حُـِيظش كظ٠ كوي حُٞػ٠.. ًخٕ ٌٛح ًَ ٓخ كؼِٚ ػَٔٝ ريٚ أػ٘خء حُٜ٘خٍ. 

حٓظَؿؼٚ ك٠ ًٛ٘ٚ كِْ يـي كيٚ ٗيجخ ؿَيزخ أٝ ؿيَ ٓؤُٞف. يّٞ ػَٔ ػخىٟ طٔخٓخ، كٖٔ 
أيٖ أط٠ ٌٛح حُيّ حٌُٟ يِطن ييٙ؟!. َٝٛ ػَٔٝ ريٚ كٞؿي ٓييَ حُٔٔظ٘ل٠ ك٠ 

ٚ رؼ٘خيش كخثوش ػْ أهٌ ػي٘ش ىّ طْ طلِيِٜخ كٍٞح.. ؿِْ ػَٔٝ حٗظظخٍٙ ر٘لٔٚ. ً٘ق ػِي
ريٚ ُٝٝؿظٚ ٗخىيش أٓخّ ٌٓظذ ٓييَ حُٔٔظ٘ل٠ حٌُٟ هَأ ٗظيـش حُظلِيَ أًؼَ ٖٓ َٓس ػْ 

 هِغ ٗظخٍطٚ حُطزيش ٝهخٍ: 
 

ــ رٚ يخ ٓؼخىس حُزخٗخ.. حإلٗٔخٕ يِ٘ف ٖٓ ًلٚ ك٠ ػبلع كخالص: آخ رٔزذ ؿَف أٝ 
أىٝيش حُٔيُٞش أٝ ال هيٍ هللا ُٞ كيٚ َٓٝ هزيغ ك٠ حُيّ.. رٔزذ ؿَػش ُحثيس ٖٓ 

ٓيخىطي ال ٓـَٝف ٝال أهٌص أىٝيش ٓيُٞش ٍٝٛٞس حُيّ ِٓئش.. حُلويوش إ كخُش 
 ٓخػش ٝربًٕ هللا حُيّ يوق..  24ٓيخىطي ؿَيزش. هِي٘خ ٗ٘ظظَ 

 
ّ َٛف ُٚ ٓييَ حُٔٔظ٘ل٠ رؼٞ حألىٝيش ٝأػطخٙ ؿيخٍحص ي٠ؼٜخ ػ٠ِ ييٙ إليوخف حُي

 ١ِٝذ ٓ٘ٚ إٔ ئَ ػِيٚ ك٠ حُٜزخف ُيظخرغ حُلخُش.. 
 

ُْ يْ٘ ػَٔٝ ريٚ ١ٞحٍ حُِيَ ٝك٠ حُٜزخف ٓٔغ ٛٞص حر٘ظٚ ٍٗٞٛخٕ ٠ٛٝ طٔظؼي 
ٌُِٛخد ا٠ُ حُٔيٍٓش ٌُ٘ٚ هٍَ أال يوَؽ َُإيظٜخ كظ٠ ال طلِع ٖٓ ٓ٘ظَ ييٙ حُٔـطخس 

ٓييَ  رخُيّ.. حٍطيٟ ٓبلرٔٚ رٔٔخػيس ُٝؿظٚ حُظ٠ حٛطلزظٚ ٖٓ ؿييي ا٠ُ
حُٔٔظ٘ل٠ حٌُٟ كلٜٚ ٖٓ ؿييي ًٍَٝ رؤٓق حٗٚ ال يٞؿي طلٔيَ ١ز٠ ٌُٜح حُِ٘يق 

 ١ِٝذ ٓ٘ٚ حالٓظَٔحٍ ك٠ حألىٝيش ٝح٠ُٔخىحص. 
 

ػخى ػَٔٝ ريٚ ا٠ُ ريظٚ ٝحطَٜ رخُـٜخُ ٝأهزَْٛ أٗٚ َٓيٞ ُٖٝ يؼَٔ حُيّٞ ٝه٠٠ ك٠ 
يْ٘ اال ىهخثن هِيِش كـَطٚ يٞٓخ آهَ ُْ يؤًَ هبلُٚ ٗيجخ رخَُؿْ ٖٓ اُلخف ُٝؿظٚ ُْٝ 

ئظيوع رؼيٛخ ُيظطِغ ا٠ُ ييٙ كيـيٛخ ىحثٔخ ِٓٞػش رخُيّ.. ك٠ حُٜزخف ىهِض ػِيٚ 
ُٝؿظٚ كٞؿيطٚ ٓٔيح ػ٠ِ حُلَحٕ ٝهي ريح ػِيٚ حإلٜٗخى حُ٘ييي ٌُٜ٘خ ٍأص ػ٠ِ ٝؿٜٚ 
طؼزيَح ؿيييح ٝؿَيزخ.. طلخَٓ ػَٔٝ ريٚ ػ٠ِ ٗلٔٚ ٜٝٗٞ ػْ حٍطيٟ ٓبلرٔٚ رٔٔخػيس 

ٜٓ٘خ إٔ طٜلزٚ ا٠ُ ػِٔٚ ٝٛ٘خى طٞؿٚ ا٠ُ ٌٓظذ ٓيخىس حُِٞحء ٓييَ  ُٝؿظٚ ١ِٝذ
ٓزخكغ أٖٓ حُيُٝش ١ِٝذ ٓوخرِظٚ كظْ اىهخُٚ كٍٞح.. ٍكذ رٚ ٓيخىس حُِٞحء ٝحِٗػؾ ُٔخ 

 ٍأٟ ح٠ُٔخىحص ػ٠ِ ييٙ حُي٠٘ٔ ٝهخٍ: 



 
 ــ ٓبلٓظي يخ ػَٔٝ.. ٓخُي..؟ 

 
 ك٠ٌ ُٚ ػَٔٝ ريٚ ٓخ كيع كوطذ حُِٞحء ؿزي٘ٚ ٝهخٍ: 

 
 ــ كٌخيش ؿَيزش. ػٔٞٓخ هي أؿخُس ُـخيش ٓخ طوق ربًٕ هللا.. 

 
ٌُٖ ػَٔٝ ريٚ حرظْٔ ٝهيّ رييٙ حُئَٟ ٍٝهش ٟٝؼٜخ ػ٠ِ حٌُٔظذ أٓخّ ٓيخىس حُِٞحء 

 حٌُٟ هَأٛخ رَٔػش ٝٛخف رخٓظٌ٘خٍ: 
 

 ــ ايٚ ىٙ.. أٗض طـ٘٘ض يخ ػَٔٝ؟!.. كيٚ كي ئيذ أٖٓ حُيُٝش.؟!. 
 

 ــ أٍؿٞى يخك٘يّ. 
 

٠٘ أػط٠ ٗلٔي كَٛش ُِظلٌيَ.. أٗض ٖٓ أك٠َ ح٠ُزخ١ ك٠ حُـٜخُ ٝهيحٓي ــ يخر
 ٓٔظوزَ ًزيَ.. طويٍ طوٍٞ ٠ُ ػخُٝ طٔيذ حُـٜخُ ُيٚ..؟ 

 
 ػ٘يثٌ، ريٕٝ إٔ يظٌِْ.. ٍكغ ػَٔٝ ريٚ ييٙ حُي٠٘ٔ حُٔـطخس رخُيّ أٓخّ ٓيخىس حُِٞحء. 

 
 حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انىديذج إلخشاج تاتيستا  انطشيقح

يؼيٖ حُيًظٍٞ ؿبلٍ أٓيٖ ٓغ ُٝؿظٚ حإلٗـِيِيش حُٔييس ؿخٕ ٝأٝالىٙ ك٠ ريض أٗين طلي٢ 
هٍَ حُيًظٍٞ ؿبلٍ إٔ ئخكَ ا٠ُ  1791رٚ كييوش ؿٔيِش ر٠خكيش حُٔؼخىٟ.. ٝك٠ ٛيق 

ريَٝص ٓغ أَٓطٚ ك٠ ٜٓٔش ػَٔ ُٔيس ػخّ ٝحكي، ػ٘يثٌ هطَص ُٚ كٌَس إٔ يئؿَ ريظٚ 
ػؼَ رُٜٔٞش ػ٠ِ ٓٔظؤؿَ ُِزيض، ٍؿَ ىرِٞٓخ٠ٓ ٖٓ ر٘ٔخ ي٠ٔٔ حُٔيي  ٝهي

رخطئظخ.. ٝهغ ٓؼٚ حُيًظٍٞ ؿبلٍ ػويح ُٔيس ػخّ ٝحكي كو٢، ئٌٖ هبلُٚ رخطئظخ ك٠ 
 حُزيض ػ٠ِ إٔ يظًَٚ ك٠ ٜٗخيش حُٔيس. 

 
ٓخٍص حألٍٓٞ رطَيوش ١زيؼيش ٌُٖ حُيًظٍٞ ؿبلٍ ػخى ا٠ُ َٜٓ ك٠ ٜٗخيش حُؼخّ كٞؿي 

س ط٘ظظَٙ.. ُوي ٍكٞ حُٔيي رخطئظخ حُوَٝؽ ٖٓ حُزيض ٝطؼَِ رؤٕ حُيًظٍٞ ؿبلٍ ُْ ٓلخؿؤ
يوطَٙ روطخد ٓٔـَ ًٔخ ي٘ٚ حُؼوي.. كخٍٝ حُيًظٍٞ ؿبلٍ اه٘خع رخطئظخ رؤٗٚ حطلن 

ٓؼٚ ٖٓ حُزيحيش ػ٠ِ حٓظجـخٍ حُزيض ُٔيس ػخّ ٝحكي ؿيَ هخرِش ُِظـييي ًًَٝٙ رؤٗٚ حطَٜ 
ٔيس ٓٔخ يؼظزَ اهطخٍح ٝىيخ ُٚ رؤٕ يظَى حُزيض، ٌُٖ رخطئظخ ١ِذ رٚ طِيلٞٗيخ هزَ حٗو٠خء حُ

ِٜٓش ٍٝحء أهَٟ ٝظَ ئخ١َ ٝيَحٝؽ، ٝك٠ حُٜ٘خيش أػِٖ رٟٞٞف أٗٚ ُٖ يوَؽ ٖٓ حُزيض.. 
حٟطَ حُيًظٍٞ ؿبلٍ ا٠ُ حٓظجـخٍ ٗوش ٓلَٝٗش ػخٕ كيٜخ ٓغ أَٓطٚ ٌُٖ حإلكٔخّ 

 ٠ذ حُؼ٘يق. رخُظِْ ظَ يؼوَ ػِيٚ كظ٠ أِٝٛٚ ا٠ُ كخُش ٖٓ حُـ
 

ؿيح ٓٞف ٗزيض ك٠ »ٝػ٘يش ػيي حُٔيبلى )حٌَُئٔخّ( هخٍ حُيًظٍٞ ؿبلٍ ُِٝؿظٚ: 
ظَ حُيًظٍٞ ؿبلٍ ١ٞحٍ حُِيَ يظَٜ رخُٔٔظؤؿَ رخطئظخ ٝيـِن حُو٢ رـيَ إٔ « ُِٓ٘٘خ

ي٘طن رٌِٔش ٝحكيس.. ٝهي كؼَ ًُي ػَ٘حص حَُٔحص كظ٠ كَّ رخطئظخ ٖٓ حُّ٘ٞ ٝأٍٛن 
ٓخػش ٓزٌَس ٖٓ حُٜزخف، حٓظؤؿَ حُيًظٍٞ ؿبلٍ ػبلع ػَرخص ًخٍٝ أػٜخرٚ طٔخٓخ.. ٝك٠ 

ٟٝغ ػِيٜخ كوخثزٚ ٝٓظخػٚ ػْ ١َم رخد حُزيض كوَؽ ُٚ رخطئظخ. ١خُزٚ حُيًظٍٞ ؿبلٍ 
رخُـبلء ػٖ حُزيض كٍٞح، طظخَٛ رخطئظخ رخُٔٞحكوش ٝحٓظيٍؽ حُيًظٍٞ ؿبلٍ ا٠ُ حَُ٘كش ػْ 

ٌ طٞؿٚ حُيًظٍٞ ؿبلٍ ا٠ُ ٓيخٍطٚ ٝأك٠َ هخّ ربؿبلم حألرٞحد ًِٜخ ٖٓ حُيحهَ. ػ٘يث
حُليييٟ ٝريٕٝ طَىى، هخّ رظٜ٘يْ حُزٞحرخص حُِؿخؿيش ٍُِِٔ٘ ٝط٘خػَ حُِؿخؽ « حٌٍُٞيي»

كؤٛخرٚ رـَٝف ؿؼِظٚ يِ٘ف كظ٠ ؿط٠ حُيّ ٝؿٜٚ ٝػيخرٚ، ٌُ٘ٚ ٓغ ًُي حهظلْ حُزيض 
خءص ُٝؿش ٝأىهَ كوخثزٚ ريٕٝ ٓوخٝٓش ٖٓ رخطئظخ حٌُٟ أٛخرٚ حٌُػَ ٓٔخ يليع، ٝؿ

حُيًظٍٞ ؿبلٍ ٝكِٔظٚ ا٠ُ حُٔٔظ٘ل٠ كيغ طْ ط٠ٔيي ؿَٝكٚ ٌُ٘ٚ ػخى ٖٓ ؿييي ا٠ُ 
حُزيض رخ٠ُٔخىحص ػ٠ِ ٝؿٜٚ. ىهَ ٝٗخّ ػ٠ِ َٓيَٙ ٝأهزَ رخطئظخ رؤٕ ػِيٚ إٔ يَكَ 

 كٍٞح. 
 

حٓظيػ٠ رخطئظخ ١َٗش حُ٘ـيس ٝكخٍٝ ٟخر٢ ح١َُ٘ش إٔ يلَ حألَٓ ٝىيخ، ١ِذ رخطئظخ 
حُيًظٍٞ ؿبلٍ ٍكٞ ٝأَٛ ػ٠ِ إٔ يظَى حٍُِٔ٘ كٍٞح ٝأريٟ حٓظؼيحىٙ  ِٜٓش ؿيييس ٌُٖ

ألٕ ييكغ ػٖٔ اهخٓش رخطئظخ رخٌُخَٓ ك٠ أٟ ك٘يم كظ٠ يـي ٌٓ٘خ آهَ.. ػ٘يثٌ حكظؾ 
رخطئظخ رخُؼوي ٝأػطخٙ ٠ُِخر٢ ٝٛ٘خ ١ِذ حُيًظٍٞ ؿبلٍ ٍإيش حُؼوي ٝأهٌٙ ٖٓ ح٠ُخر٢ ػْ 

. ػخٍ ح٠ُخر٢ ػ٠ِ حُيًظٍٞ ؿبلٍ ٝحَٜٗف ٜٓيىح ِٓهٚ اٍرخ ٝأُو٠ روطغ حٍُٞم ػ٠ِ حألٍٝ.
رظٜؼيي حألَٓ ا٠ُ أػ٠ِ ٓٔظٟٞ.. ٌُٖ حُيًظٍٞ ؿبلٍ )حٌُٟ ٜٓي ُِٔؼًَش رخطٜخالص 

ٌٓؼلش ٓغ ًَ ٖٓ يؼَكْٜ ٖٓ حُٔٔجُٞيٖ( ُْ يؤرٚ ٝظَ ٓٔظِويخ ك٠ حَُٔيَ رخَُؿْ 
أىٍى  ٖٓ ؿَٝكٚ ٝاكٔخٓٚ رخإلػيخء حُ٘ييي ٝح٠ُٔخىحص حُظ٠ طـط٠ ٝؿٜٚ.. ػ٘يثٌ،

 رخطئظخ أٗٚ ال ٓلَ ٖٓ حالٓظٔبلّ ٝكَٔ ٓظخػٚ ٍٝكَ ػٖ حُزيض ٝطًَٚ ألٛلخرٚ. 
 

هَأص ٌٛٙ حُٞحهؼش ك٠ ًظخد ٍكين حُؼَٔ حٌُٟ ٛيٍ ٓئهَح ػٖ ىحٍ حَُ٘ٝم، ٝٛٞ حُـِء 
حُؼخ٠ٗ ٖٓ حُٔيَس حٌُحطيش ُـبلٍ أٓيٖ حُظ٠ أٟخف رٜخ ا٠ُ حٌُٔظزش حُؼَريش هطؼش ٖٓ 

. حٗيٛ٘ض ٝأٗخ أهَأ ٓخ كؼِٚ حُيًظٍٞ ؿبلٍ ٓغ رخطئظخ. أٝال ألٕ حألىد حإلٗٔخ٠ٗ حَُكيغ.
ؿبلٍ أٓيٖ ٝحكي ٖٓ أًزَ ٝأْٛ حُٔلٌَيٖ حُؼَد، ٝػخٗيخ أل٠٘ٗ أػَكٚ ػٖ هَد، كٜٞ 
ٛييو٠ ٝأٓظخًٟ ػ٠ِ ٓيٟ ػَ٘يٖ ػخٓخ ٝٛٞ رخُظؤًيي ٖٓ أًؼَ ٖٓ ػَكض ُطلخ 

ُؼ٘يق؟!.. حُٔزذ إٔ حُيًظٍٞ ٝٝىحػش..ًيق يَٜ رٚ حألَٓ ا٠ُ إٔ يظَٜف ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ ح



ؿبلٍ أىٍى إٔ ٌٛٙ حُطَيوش حُٞكييس الٓظَىحى ريظٚ حُٔـظٜذ. ُوي طٌِْ ٓغ رخطئظخ رخُٞى 
َٓحٍح ٝطٌَحٍح ٝأػطخٙ حُِٜٔش طِٞ حألهَٟ ٌُٖ رخطئظخ ٍكٞ إٔ يوَؽ، ًٔخ إٔ حُِـٞء ا٠ُ 

ٓيٖ ػ٠ِ اؿَحءحص حُظوخ٠ٟ حُزطيجش ًخٕ ًليبل ربٟخػش ٓ٘ٞحص هزَ إٔ يلَٜ ؿبلٍ أ
 كوٚ. 

 
ال أٓظطيغ إٔ أٓ٘غ ٗل٠ٔ ٛ٘خ ٖٓ حُٔوخٍٗش ريٖ ٓخ كيع ك٠ ريض ؿبلٍ أٓيٖ ٝٓخ يليع 

ك٠ َٜٓ ًِٜخ.. كخُ٘ظخّ حٌُٟ يلٌْ َٜٓ، طٔخٓخ ٓؼَ حُٔٔظؤؿَ رخطئظخ، هخرٞ ػ٠ِ 
حُِٔطش ريٕٝ ٝؿٚ كن ُٔيس ػبلػيٖ ػخٓخ رخٓظؼٔخٍ حُؤغ ٝحُظِٝيَ.. ٝٗلٖ ٗطخُذ 

ؤٕ ئ٘ق حَُٜٔييٖ كوْٜ حُطزيؼ٠ ك٠ حهظيخٍ ٖٓ يلٌْٜٔ ٌُ٘ٚ، حُ٘ظخّ ٌٓ٘ أػٞحّ ر
أي٠خ ٓؼَ رخطئظخ، يطِذ حُِٜٔش طِٞ حألهَٟ ٖٓ أؿَ ط٘ليٌ حإلٛبلف حُيئوَح٠١ ٝئخ١َ 

ٝيَحٝؽ كظ٠ يظَ ٓلظٌَح ُِِٔطش رَ ٝيؼَٔ ػ٠ِ طٍٞيؼٜخ ٖٓ حَُثيْ ٓزخٍى ا٠ُ حر٘ٚ 
حألكٞحٍ ك٠ َٜٓ كظ٠ ِٝٛض ا٠ُ ؿٔخٍ ٖٓ رؼيٙ. رٔزذ حالٓظزيحى ٝحُلٔخى، طيٍٛٞص 

حُل٠يٞ ك٠ ًَ حُٔـخالص. ٓبلييٖ حَُٜٔييٖ يؼخٕٗٞ ٖٓ حُلوَ ٝحُزطخُش ٝيؼيٕ٘ٞ ك٠ 
ظَٝف ال طِين رخآلىٓييٖ.. حإلَٟحرخص ٝحالػظٜخٓخص طظٜخػي ًَ يّٞ كظ٠ يزيٝ حألَٓ ًٝؤٕ 

 كجخص حُٔـظٔغ ًِٜخ طؼِٖ حكظـخؿٜخ ػ٠ِ ٓخ يليع.. 
 

حُؼخّ حُٔظٜخػي ُٔخًح طؤهَ حُظـييَ؟ حإلؿخرش إٔ ٓخ ي٘وٚ حُٔئحٍ: ك٠ ظَ ٌٛح حُـ٠ذ 
حَُٜٔييٖ ٛٞ إٔ ييًٍٞح، ٓؼَ ؿبلٍ أٓيٖ، إٔ حُلوٞم ال طٞٛذ ٝحٗٔخ ط٘ظِع ٝحٗٚ ك٠ 

ُلظش ٓخ، يـذ ػ٠ِ حُٔظِّٞ إٔ يؼوي حُؼِّ ػ٠ِ حٗظِحع كوٚ ٜٓٔخ رٌٍ ٖٓ ط٠ليخص. 
حُِٔٔيش ٖٓ أؿَ حٗظِحع كوٞم أٗخ ال أىػٞ ا٠ُ حُؼ٘ق ٠ٌُ٘ أىػٞ ا٠ُ ح٠ُـ٢ رٌَ حُطَم 

حَُٜٔييٖ حُٜٔيٍس. إ َٜٓ حآلٕ ك٠ ُلظش طلٍٞ كويويش ٠ٛٝ ٓئِٛش ُِظـييَ أًؼَ ٖٓ 
أٟ ٝهض ٠٠ٓ.. ُٝوي أكْ حَُٜٔيٕٞ رؤَٓ ًزيَ ػ٘يٓخ ظَٜ حُيًظٍٞ ٓلٔي حُزَحىػ٠ 

 ٝأػِٖ ح٠ٗٔخٓٚ ا٠ُ حُؼَٔ ح٠٘١ُٞ ٖٓ أؿَ طلوين حُيئوَح١يش ٝحُؼيحُش حالؿظٔخػيش. 
 
وي حُظويض حُيًظٍٞ حُزَحىػ٠ ٗوٜيخ كخُىص اػـخرخ رٚ. ُٔٔض ػٖ هَد طٞحٟغ ُ

حُزَحىػ٠ ٝاهبلٛٚ ٝطلٌيَٙ حُٔظِٕ ٝاكٔخٓٚ حُؼٔين رٔؼخٗخس حَُٜٔييٖ.. إ ٓخ يْٜ 
حُيًظٍٞ حُزَحىػ٠ ُيْ حُظَٗق َُثخٓش حُـٍٜٔٞيش، كٜٞ ً٘وٚ أرؼي ٓخ يٌٕٞ ػٖ كذ 

ك٠ ؿ٠٘ ػٖ ًُي.. ًٔخ إٔ طَٗق حُِٔطش ٝٛٞ ك٠ ٟٝغ ٠ٜ٘ٓ ٝحؿظٔخػ٠ يـؼِٚ 
حُزَحىػ٠ أٝ ٓٞحٙ َُثخٓش حُـٍٜٔٞيش ك٠ ظَ حُيٓظٍٞ حُٔؼيذ حُلخ٠ُ حٌُٟ يلَٜ 

حُٜٔ٘ذ ريٖ حَُثيْ ٝأٝالىٙ، ٓيـؼَ ٖٓ أٟ َٓٗق رٔؼخرش ًٞٓزخٍّ طخكٚ ك٠ 
َٓٔكيش حُظٍٞيغ حُزخثٔش.. ٝٛٞ أَٓ ٓ٘يٖ ال ئٌٖ ُِيًظٍٞ حُزَحىػ٠ أٝ ألٟ ٗوٚ 

وزَ رٚ. إ ه٠يش حُزَحىػ٠ حُٞكييس ٠ٛ حإلٛبلف ٝأِٓٚ إٔ يَٟ ربلىٙ يلظَّ ٗلٔٚ إٔ ي
ك٠ حٌُٔخٗش حُظ٠ طٔظلوٜخ.. ُٝوي أػِٖ ٌٓ٘ أيخّ ػٖ اٗ٘خء حُـٔؼيش ح١ُٞ٘يش ُِظـييَ 

ٝىػخ حَُٜٔييٖ ؿٔيؼخ ُبل٠ٗٔخّ اُيٜخ. أٛيحف ٌٛٙ حُـٔؼيش: اُـخء هخٕٗٞ حُطٞحٍة ٝاؿَحء 
٠خث٠ ًخَٓ َٝٓحهزش ىُٝيش. طؼييَ حُيٓظٍٞ حٗظوخرخص ٗظيلش ٓلظَٓش طلض اَٗحف ه

 رٌَ٘ يظيق كَٛش ٓظٌخكجش ٝػخىُش ُِظ٘خكْ ػ٠ِ ٜٓ٘ذ حَُثخٓش.. 
 

إ حُلٌَ حٌُٟ ييػٞ اُيٚ حُزَحىػ٠ يؼظزَ حإلٛبلف حُيئوَح٠١ ٛٞ حُطَين حُٞكيي ُئلٛبلف 
ظِحيي حالهظٜخىٟ ٝطلوين حُؼيحُش حالؿظٔخػيش. حُٔلَف كوخ إٔ ٗؼزيش حُيًظٍٞ حُزَحىػ٠ ط

يٞٓيخ رطَيوش ؿيَ ٓٔزٞهش. ػَ٘حص حآلالف ٖٓ حَُٜٔييٖ أػِ٘ٞح طؤيييْٛ ُِزَحىػ٠ 
ٝػوظْٜ حٌُخِٓش كيٚ، ٝٓٞف طٔظَٔ كِٔش حُظٞهيؼخص كظ٠ طَٜ ا٠ُ ِٓيٕٞ َٜٟٓ. 

ػ٘يثٌ يـذ إٔ ٗ٘ظوَ ا٠ُ َٓكِش حُٔٞحؿٜش. ُْ طؼي ٛ٘خى كخثيس ٝال ؿيٟٝ ٖٓ طَٞٓ 
ٚ ُٖ ئظـيذ ٌُٖٝ.. ُٞ إٔ ِٓيٕٞ ٓٞح١ٖ َٜٟٓ كوٞه٘خ ػٖ ١َين ٓ٘خٗيس حُ٘ظخّ ألٗ

ُِٗٞح ٓظظخَٛيٖ ك٠ حُ٘ٞحٍع أٝ أػِ٘ٞح حإلَٟحد حُؼخّ. ُٞ كيع ًُي، ُٝٞ َٓس ٝحكيس، كبٕ 
حُ٘ظخّ ٓيٜ٘خع كٍٞح ُٔطخُذ حُ٘ؼذ. إ حُظـييَ رويٍ ٓخ ٛٞ ٌٖٓٔ ٝهَيذ اال إٔ ُٚ ػٔ٘خ 

ٗخ حُؼِّ ػ٠ِ حٓظَىحى كوٞه٘خ يـذ إٔ ٗيكؼٚ. ُٖ ٗ٘ظَٜ ك٠ ٓؼًَش حُظـييَ اال اًح ػوي
 ٜٓٔخ طٌٖ حُظ٠ليخص.. ٌٛٙ حُطَيوش حُٞكييس إلهَحؽ رخطئظخ. 



 
  حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يالدظاخ يصشيح ػهً تكشيى فشَسً.. 

ٖ أْٛ ألٕ رخٍيْ ػخٛٔش حُلٕ٘ٞ ٝحآلىحد كبٕ ٓؼَٝ حٌُظخد ك٠ رخٍيْ يؼي ٝحكيح ٓ 
ٓؼخٍٝ حٌُظخد ك٠ حُؼخُْ. ٌٛح حُؼخّ يزِؾ ٓؼَٝ رخٍيْ ٌُِظخد ػخٓٚ حُؼبلػيٖ، ٝرٌٜٙ 

حُٔ٘خٓزش أهيْ حكظلخٍ ًزيَ حٗظًَض كيٚ ُٝحٍس حُؼوخكش ُٝٝحٍس حُوخٍؿيش ك٠ كَٗٔخ، ٝطْ 
حهظيخٍ ػبلػيٖ ٍٝحثيخ كَٗٔيخ ٝػبلػيٖ ٍٝحثيخ ؿيَ ك٠َٔٗ ٖٓ أؿَ طٌَئْٜ ك٠ حُٔؼَٝ، 

 ٍٟ ريٖ حَُٝحثييٖ حٌَُٔٓيٖ ك٠ حُٔؼَٝ.. ٝهي طْ حهظيخ
 

رخَُؿْ ٖٓ ك٠ُٜٞ ػ٠ِ ؿٞحثِ ىُٝيش أىريش ػيييس ٝحُلٔي هلل اال أ٠٘ٗ ٌٛٙ حَُٔس أكْ 
رخػظِحُ ًزيَ، كيغ يظْ طٌَي٠ٔ ٢ٓٝ ٓـٔٞػش ٖٓ أْٛ حَُٝحثييٖ ك٠ حُؼخُْ ٓؼَ 

حئَٟ ًيَطْ حَُٝحث٠ حألَٓي٠ٌ رٍٞ أٝٓظيَ ٝحَُٝحث٠ حإليطخ٠ُ أٓزَطٞ حيٌٞ ٝحَُٝحث٠ 
ٝحَُٝحثيش ىٍٝيْ ُئي٘ؾ حُلخِٛش ػ٠ِ ؿخثِس  2002حُلخَٛ ػ٠ِ ؿخثِس ٗٞرَ ك٠ ػخّ 

 َٗف ًزيَ كوخ إٔ يٟٞغ ح٠ٔٓ حُٔظٞحٟغ ريٖ ٛئالء حُؼٔخُوش..  2009ٗٞرَ ك٠ ػخّ 
 

ال أٓظطيغ إٔ أٛق ٓؼخىط٠ ٝأٗخ أٍٟ حْٓ َٜٓ حُؼظئش يٟٞغ ك٠ ًَ ٌٓخٕ ك٠ 
ٖٓ ًُي رٌؼيَ ُٝيي٘خ ك٠ َٜٓ حآلالف ٖٓ حُ٘خرٜيٖ ك٠  ٓؼَٝ رخٍيْ. َٜٓ طٔظلن أًؼَ

ًَ حُٔـخالص، حٌُيٖ ئظلوٕٞ حُظٌَيْ حُؼخ٠ُٔ ٌُٖ حُ٘ظخّ حُلخٓي حُٔٔظزي حُـخػْ 
 ػ٠ِ أٗلخّ حَُٜٔييٖ ئ٘ؼ٘خ ٖٓ حالٓظلخىس رويٍحطْٜ ٝٓٞحٛزْٜ.. 

 
ٗٔيٕٞ ٓغ ٓخ ئظلن حُظؤَٓ كؼبل ٛٞ حالكظَحّ حُؼٔين حٌُٟ يظؼخَٓ رٚ حُٔٔجُٕٞٞ حُلَ

حَُٝحثييٖ حٌَُٔٓيٖ.. ُوي أػطظ٘خ اىحٍس حُٔؼَٝ رطخهخص هخٛش ٓخ إٔ أرَُٛخ ك٠ أٟ ٌٓخٕ 
كظ٠ طلظق حألرٞحد كٍٞح ٝيَٜع اُيي حُٔٔجُٕٞٞ ُيظؤًيٝح ٖٓ إٔ ًَ ٠ٗء ػ٠ِ ٓخ يَحّ 

ٝأٗي ال طلظخؽ ا٠ُ ٠ٗء.. ٌٛح حالكظَحّ حُزخُؾ طلظ٠ رٚ ك٠ كَٗٔخ ُيْ ألٗي ٓٔجٍٞ 
ألٗي ػَٟ طؼظٔي ػ٠ِ ػَٝطي ٌُٖٝ ألٗي ًخطذ أٝ ك٘خٕ.. ال أظٖ حٌُخطذ أٝ ًٝ ٗلًٞ ُٝيْ 

 حُل٘خٕ يلظ٠ رخكظَحّ ك٠ أٟ ٌٓخٕ ك٠ حُؼخُْ رويٍ ٓخ يلظ٠ رٚ ك٠ كَٗٔخ.. 
 

ٝال يوظَٜ حكظَحّ حألىرخء ػ٠ِ حُٔٔجُٞيٖ ٝاٗٔخ يَ٘ٔ أي٠خ حُوَحء ُٝٝحٍ حُٔؼَٝ.. 
يظِحكْ ػِيٜخ حُ٘خّ ُيٍؿش طـؼَ  حُ٘يٝحص حُظ٠ ٗؼويٛخ ٗلٖ حَُٝحثييٖ حٌَُٔٓيٖ

حٌُؼيَيٖ يظخرؼٕٞ حُ٘يٝس، ْٝٛ ٝهٞف ُؼيّ ٝؿٞى ٓوخػي.. ػ٘يٓخ ٗـِْ ُظٞهيغ ٓئُلخط٘خ 
يٜطق حُلَٗٔيٕٞ ك٠ ١ٞحريَ ١ٞيِش ُيلظٞح رظٞهيغ حٌُخطذ ػ٠ِ ٍٝحيظٚ.. ٌٛح حُٜزخف 
ٍٞ ً٘ض أٝهغ حُ٘ٔن حُلَٗٔيش ٖٓ أػٔخ٠ُ ػ٘يٓخ ٝهلض ٓييس كَٗٔيش ٓٔ٘ش ك٠ حُطخر

 ٝػ٘يٓخ ؿخء ىٍٝٛخ.. حرظٔٔض ٝهخُض: 
 ـ أٗخ ُْ أك٠َ ُظٞهيغ ًظزي حُظ٠ هَأطٜخ ؿٔيؼخ.. ُوي ؿجض كو٢ ٠ٌُ أهٍٞ ٌَٗح ُي. 

 هِض ُٜخ أٗخ حٌُٟ أٌَٗى ألٕ طوييَى ٠ُ ٛٞ أًزَ طٌَيْ ٝأًزَ ؿخثِس.. 
 

رخألْٓ أهيْ كلَ ًزيَ ػ٠ِ َٗف حَُٝحثييٖ حٌَُٔٓيٖ ك٠ ُٝحٍس حُؼوخكش حُلَٗٔيش، 
٠ٛٝ طوغ ك٠ ٓز٠٘ طخٍيو٠ كوْ ٝؿٔيَ يًٌَى رخُوٍٜٞ حٌُِٔيش حَُٜٔيش، حٓظوزِ٘خ 

ُٝيَ حُؼوخكش حُل٠َٔٗ كَييٍيي ٓيظَحٕ )ٝٛٞ حرٖ أم حَُثيْ حَُحكَ كَٗٔٞح ٓيظَحٕ(. 
ٛخكل٘خ حُُٞيَ ٓيظَحٕ رخكظَحّ ٌَٝٗٗخ ػ٠ِ هزٍٞ ىػٞطٚ ُِظٌَيْ ػْ أُو٠ ًِٔش ؿٔيِش 

 ٗيش.. ػٖ أػَ حألىد ه٠ طويّ حإلٗٔخ
 

ُْ أٓظطغ إٔ أٓ٘غ ٗل٠ٔ ٖٓ حُٔوخٍٗش ريٖ ٓخ يليع ك٠ ٓـخٍ حُؼوخكش ػ٘يٗخ 
ٝػ٘يْٛ.. كخُُٞيَ ٓيظَحٕ يوق أٓخّ ًخٓيَحص حُؼخُْ ُيِو٠ ًِٔش يَكذ رٜخ رخَُٝحثييٖ 

حٌَُٔٓيٖ كيظليع ػٖ طؤػيَ حألىد ك٠ طويّ حإلٗٔخٗيش.. ُْ يَ٘ حُُٞيَ حُل٠َٔٗ رٌِٔش 
يش ٓخًٍُٟٞ. ُْ يظليع )ًٔخ يليع ك٠ َٜٓ( ػٖ ػظٔش ٝحكيس ا٠ُ ٍثيْ حُـٍٜٔٞ

حُٔيي حَُثيْ ٝال كٌٔظٚ ٝال ٗـخػظٚ ٝال هٞس رٜيَطٚ، ُْ يوَ ُٝيَ حُؼوخكش حُل٠َٔٗ 
اٗٚ طِٔيٌ ك٠ ٓيٍٓش حُٔييس ًخٍال ُٝؿش حَُثيْ ٓخًٍُٟٞ، ُْٝ يٜلٜخ رؤٜٗخ أّ 

َٗٔخ ُْٝ حُلَٗٔييٖ ُْٝ يٌَ٘ٛخ رٜٞص ٓظٜيؽ ػ٠ِ ٓخ كؼِظٚ ٖٓ أؿَ أ١لخٍ ك



 يوخ١زٜخ هخثبل ٌَٗح يخ ٓخٓخ ًخٍال ًٔخ يليع ك٠ َٜٓ.. 
 

حألًؼَ ٖٓ ًُي، أ٠٘ٗ ٗوٜيخ هي حٗظويص ٓخًٍُٟٞ ر٘يس ك٠ ٝٓخثَ حإلػبلّ حُلَٗٔيش 
ٌٓ٘ إٔ ًخٕ ُٝيَح ُيحهِيش كَٗٔخ.. ػ٘يٓخ هخٍ ٓخًٍُٟٞ َٓس ٓخ ٓؼ٘خٙ: إ ٌٓخٕ 

هخًٍٝحص يـذ ط٘ظيلٜخ ٝػ٘يٓخ ٖٗ  ح٠ُٞحك٠ )ٝٓؼظْٜٔ ٖٓ حُؼَد ٝحألكَيوييٖ حُلوَحء(
كِٔش ػ٠ِ حُٜٔخؿَيٖ ؿيَ حَُ٘ػييٖ ِٝٛض ا٠ُ كي حُوزٞ ػ٠ِ أ١لخُْٜ ك٠ 

حُٔيحٍّ. هِض آٌٗحى ك٠ حإلػبلّ حُل٠َٔٗ إ حُوزٞ ػ٠ِ حأل١لخٍ ؿَئش ر٘ؼش رـٞ 
حُ٘ظَ ػٖ أٓزخرٜخ، ٝػ٘يٓخ طْ حٗظوخد ٓخًٍُٟٞ ٍثئخ ُلَٗٔخ هِض ٍأي٠ ك٠ ٗوٜيظٚ 

 رٟٞٞف.. 
 
٘ض ٝٓخ ُُض أػظوي إٔ ٗيٌٞال ٓخًٍُٟٞ، رخَُؿْ ٖٓ ًًخثٚ حُٔيٌيخكي٠ِِ حُ٘لؼ٠، كبٗٚ ً

ٗوٚ ٟلَ حُؼوخكش يلَٔ أكٌخٍح ئي٘يش ٓظؼٜزش ٟي حُِٔٞٗيٖ ٝحُؼَد ٝحُِٔٔٔيٖ، 
ٝٛٞ ؿيَ ؿييَ رؤٕ يٌٕٞ ٍثئخ ُلَٗٔخ، ًٔخ إٔ ٓيخٓظٚ حُوخٍؿيش طظْٔ رخُ٘لخم 

١يش، ٝك٠ ٗلْ حُٞهض ئخٗي روٞس أٓٞأ حُٔ٘يٖ كٜٞ يظليع ًؼيَح ػٖ حُيئوَح
حألٗظٔش حُٔٔظزيس ك٠ حُؼخُْ حُؼَر٠ ٝأكَيويخ.. ٌٛح حُ٘وي حُ٘ييي َُثيْ حُـٍٜٔٞيش 

« ٌٛح حُٔٔخء أٝ ُٖ يليع أريح»حُلَٗٔيش أػِ٘ظٚ ك٠ حُظِيلِيٕٞ حُل٠َٔٗ ك٠ رَٗخٓؾ 
ٔيش، ٝك٠ حُٜ٘يَ حٌُٟ ي٘خٛيٙ ٓبلييٖ حُلَٗٔييٖ، ًٍَٝطٚ َٓحٍح ك٠ حإلًحػش حُلَٗ

أكخىيؼ٠ حُؼيييس ُِٜلخكش حُلَٗٔيش.. ٌُٖ ًُي ُْ يئػَ ا١بلهخ ػ٠ِ حهظيخٍٟ ُِظٌَيْ 
ك٠ ٓؼَٝ ًظخد رخٍيْ ٝأٗخ ٝحػن إٔ آٍحث٠ حُِٔزيش ك٠ ٗوٜيش ٓخًٍُٟٞ ٝٓيخٓخطٚ 

ُْ طوطَ أٛبل ػ٠ِ ًٖٛ أٟ ٓٔجٍٞ ك٠َٔٗ ك٠ حُِـ٘ش حُٔلخييس حُظ٠ حهظخٍص 
 لخء حُؼخُْ.. حَُٝحثييٖ حٌَُٔٓيٖ ٖٓ ٓوظِق أٗ

 
ٌٛح حُِٔٞى حُٟٔٞٞػ٠ ُيْ ػٔبل رطُٞيخ حٓظؼ٘خثيخ، ٌُ٘ٚ أَٓ ١زيؼ٠ ك٠ حُيٍٝ 

حُيئوَح١يش.. ألٕ حُٔٔجُٞيٖ حُلَٗٔييٖ ٓ٘ظوزٕٞ ٖٓ حُ٘ؼذ، ٝرخُظخ٠ُ ْٛ ال يؼظزَٕٝ 
حَُثيْ ٓخًٍُٟٞ ٓويٓخ ٝال يَٕٝ كيٚ ٝحُيح ُِلَٗٔييٖ أٝ ٍِٓ كَٗٔخ حألًزَ، ال أكي ك٠ 

َ ٓخًٍُٟٞ ٓ٘٘ت كَٗٔخ حُلييؼش ٝال رطَ حُلَد ٝحُٔبلّ ٝال ٠ٗء ٖٓ كَٗٔخ يؼظز
ٌٛٙ حألٝٛخف حُظ٠ يـيهٜخ حٌُظزش حُٔ٘خكوٕٞ ػ٘يٗخ ػ٠ِ حَُثيْ ٓزخٍى.. ٗيٌٞال 

ٓخًٍُٟٞ ٓـَى ٗوٚ حٗظوزٚ حُلَٗٔيٕٞ ُويٓش حُ٘ؼذ، ْٝٛ ئظطيؼٕٞ اُحكظٚ ٖٓ 
ٖٓ ٛ٘خ كبٕ ٍأيي حُِٔز٠  ٜٓ٘زٚ ك٠ أٟ ُلظش اًح ٗخءٝح ػٖ ١َين ٛ٘خىين حالٗظوخد.

 ك٠ ٍثيْ حُـٍٜٔٞيش ُٖ يئػَ ا١بلهخ ػ٠ِ كُٜٞي ػ٠ِ طٌَيْ طٔظلوٚ.. 
 

هخٍٕ ًُي يخ ػِيِٟ حُوخٍة رٔخ يليع ػ٘يٗخ، كيغ يؼٌق ًظزش حُ٘ظخّ ػ٠ِ طؤُيق حٌُظذ، 
حُظ٠ ط٘يي رؼظٔش حَُثيْ ٓزخٍى كيلِٜٕٞ ػ٠ِ ؿٞحثِ ٓؼَٝ حُوخَٛس ٌُِظخد، حُظ٠ 

ْ ٓزخٍى ر٘لٔٚ، هخٍٕ ًُي رـٞحثِ حُيُٝش ك٠ حُؼِّٞ ٝحآلىحد، حُظ٠ ئِٜٔخ ُْٜ حَُثي
يظلٌْ كيٜخ حُُٞيَ كخٍٝم ك٠٘ٔ، ٝئيطَ ػِيٜخ ػٖ ١َين الثلش ػـيزش طـؼَ ؿخُزيش 

ٖٓ يٜٞطٕٞ ك٠ ُـخٕ حُـٞحثِ ٖٓ حُٔٞظليٖ حُظخرؼيٖ ُٚ ٓزخَٗس.. حألَٓ حٌُٟ ؿؼَ ؿٞحثِ 
ػخّ ٝحكي ريٕٝ ك٠يلش ؿيييس.. كَٔس يظْ حُيُٝش حَُٜٔيش ُِٜٓش ًزَٟ كبل يٌخى ئَ 

ٓ٘لٜخ ا٠ُ حٍُُٞحء أٗلْٜٔ َٝٓس يظ٘خؿَ ُٝيَحٕ ٖٓ أؿَ حُلٍٜٞ ػ٠ِ اكيٟ حُـٞحثِ 
َٝٓس طظؤهَ طؼِئخص حُُٞيَ ألٗٚ ٓٔخكَ كيـظٜي حُٔٞظلٕٞ ٝيوظخٍٕٝ حُلخثِ ػْ طؤط٠ 

ُيلُٞ ٖٓ  طؼِئخص حُُٞيَ ػ٠ِ ػٌْ حهظيخٍْٛ كبل يظلَؿٕٞ ا١بلهخ ٖٓ اػخىس حُظٜٞيض
يَييٙ حُُٞيَ إٔ يلُٞ.. ٌٛح ٛٞ حُلَم ريٖ ٗظخّ ٓيخ٠ٓ ىئوَح٠١ ٓلظَّ ٝٗظخّ 

 حٓظزيحىٟ ال ط٘ظ٠ٜ ٜٓخُُٚ ٜٝٓخثزٚ.. 
 

رويض ٓبلكظش الري إٔ أًظزٜخ. أػ٘خء طٌَي٠ٔ ك٠ كَٗٔخ ٝؿيص حٌُؼيَيٖ ٖٓ حهٞط٘خ 
َيْ أىيذ َٜٟٓ ٛٞ إ طٌ» حُـِحثَييٖ يؤطٕٞ ُظٜ٘جظ٠ رٔلزش ٛخىهش ٝيوُٕٞٞ ٓخ ٓؼ٘خٙ : 

 » طٌَيْ ُِـِحثَ ُِٝؼَد ؿٔيؼخ.... 
 

طؤػَص ٖٓ ٌٛح حُ٘ؼٍٞ حُ٘زيَ حَُحثغ ٌَٝٗطْٜ رلَحٍس ٌُٖ رؼ٠ْٜ هخُٞح حْٜٗ ػخطزٕٞ 



ػ٠ِ رؼٞ حُٔؼوليٖ ٝحُل٘خٗيٖ حَُٜٔييٖ حٌُيٖ ط١ٍٞٞح، أػ٘خء ٌِٓ٘ش ٓزخٍحس ًَس حُويّ، 
ُظ٠ يؼظِٕٝ رٜخ. كخُٝض إٔ أَٗف ُْٜ ٝهخُٞح أٗيخء حػظزَٛخ حُـِحثَيٕٞ اٛخٗش ُزبلىْٛ ح

ًيق ٗلٖ حإلػبلّ ك٠ َٜٓ ٝحُـِحثَ حُ٘ؼزيٖ ٖٓ أؿَ أؿَحٝ ٓيخٓيش ٝهِض إ 
طلويوخ ٓلخييح ًخٕ ٖٓ ح٠ٍَُٟٝ اؿَحإٙ ك٠ حألكيحع حُٔئٓلش، حُظ٠ كيػض ك٠ حُوخَٛس 

 ٝك٠ أّ ىٍٓخٕ ٝك٠ حُـِحثَ ٗلٜٔخ. 
 

 ئٌٖ إٔ طظؤػَ رٔؼَ ٌٛح حُٜـخٍ. ٝأًيص ُْٜ إٔ ٌٓخٗش حُـِحثَ ك٠ هِذ ًَ َٜٟٓ ال
ٝحطلو٘خ، أٗخ ٝأٛيهخث٠ حُـِحثَيٕٞ، إٔ حٌُِٔ٘ش حألٓخٓيش ُئض ك٠ حإلػبلّ ٝال ك٠ 

ًَس حُويّ ٝاٗٔخ ك٠ حألٗظٔش حُٔٔظزيس حُـخػٔش ػ٠ِ أٗلخّ حُ٘ؼٞد حُؼَريش ٖٓ 
 حُوِيؾ ا٠ُ حُٔلي٢ ٝحُظ٠ أىص ر٘خ ا٠ُ ٌٛح حُل٠يٞ. 

 
  .. حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .. يارا يتىقغ انًصشيىٌ يٍ انثشادػً..؟! 

يظؼَٝ حُ٘ظخّ حُٔيخ٠ٓ ك٠ َٜٓ حآلٕ ا٠ُ أُٓش كَؿش، كخَُثيْ ٓزخٍى )حٌُٟ ٗظ٠٘ٔ  
ُٚ حُ٘لخء( هي ي٠طَ ا٠ُ حُظوخػي ك٠ أٟ ُلظش.. ٝرخَُؿْ ٖٓ حُـٜٞى حٌُزيَس حُظ٠ رٌُٜخ 

ى كوي كَ٘ طٔخٓخ ك٠ اه٘خع حَُٜٔييٖ رـيحٍطٚ ُٜٔ٘ذ حُ٘ظخّ ُظٔٞين ؿٔخٍ ٓزخٍ
حَُثيْ. أٟق ا٠ُ ًُي إٔ ٓؼظْ حَُٜٔييٖ يَك٠ٕٞ كٌَس طٍٞيغ حُلٌْ ٖٓ أٓخٜٓخ، 

ٓٞحء ُـٔخٍ ٓزخٍى أٝ أٟ ٗوٚ آهَ ٝيظٌٕٔٔٞ رلوْٜ حُطزيؼ٠ ك٠ حهظيخٍ ٖٓ 
خٍٙ يلٌْٜٔ.. ك٠ ٗلْ حُٞهض ٗـق حُيًظٍٞ ٓلٔي حُزَحىػ٠ ك٠ إٔ يطَف ٗلٔٚ رخػظز

هخثيح كويويخ َُِٜٔييٖ ك٠ ٓؼًَش حُظـييَ. إ حُظؤييي حُ٘ؼز٠ حُؼَيٞ حٌُٟ يلظ٠ رٚ 
حُزَحىػ٠ حُيّٞ يٌَ٘ ظخَٛس ٓيخٓيش كَييس ُْ طليع ك٠ طخٍيو٘خ اال َٓحص هِيِش، ٓغ 

ٓؼي ُؿٍِٞ ٝؿٔخٍ ػزيحُ٘خَٛ ٜٝٓطل٠ حُ٘لخّ.. كوي حؿظٔغ ػ٠ِ طؤييي حُزَحىػ٠ 
ظيخٍحص حُلٌَيش ٝحُٔيخٓيش.. آبلٓيٕٞ ٝأهزخ١ َٜٓيٕٞ ي٘ظٕٔٞ ا٠ُ ٓوظِق حُ

ٝحٗظَحًيٕٞ ُٝيزَحُيٕٞ ٝٗخَٛيٕٞ ٝٝكييٕٞ ٝحألْٛ ٖٓ ًُي ٓبلييٖ حَُٜٔييٖ حُؼخىييٖ، 
حٌُيٖ ٍأٝح ك٠ حُزَحىػ٠ هخثيح يـٔي أكبلْٜٓ ك٠ حُؼيٍ ٝحُلَيش. ك٠ ظَ أُٓش حُ٘ظخّ 

ح يظٞهغ حَُٜٔيٕٞ ٖٓ ٝحُظؤييي حُٞحٓغ ُِزَحىػ٠، هي يٌٕٞ ٖٓ حُٔليي إٔ ٗٔؤٍ: ٓخً
 حُزَحىػ٠؟!.. حإلؿخرش طظِوٚ كئخ ي٠ِ: 

 
أٝال: حُيًظٍٞ حُزَحىػ٠ ٗـَ ٝحكيح ٖٓ أًزَ حُٔ٘خٛذ حُيُٝيش ًَثيْ ًُِٞخُش حُيُٝيش 

ُِطخهش حٌٍُيش، ٝحٌُيٖ يظوخػيٕٝ ٖٓ ٌٛٙ حُٔ٘خٛذ حَُكيؼش ال ط٘ظ٠ٜ ٓ٘خؿِْٜ، كزٔـَى 
ُوخء حُٔلخَٟحص ٝحالٗظَحى ك٠ حألٗ٘طش هَٝؿْٜ ٖٓ حُٜٔ٘ذ طٜ٘خٍ ػِيْٜ حُيػٞحص إل

حُيُٝيش حُٔوظِلش.. حَُٜٔيٕٞ يظٞهؼٕٞ ٖٓ حُيًظٍٞ حُزَحىػ٠ إٔ ئظوَ ٜٗخثيخ ك٠ َٜٓ، 
ٝيؼط٠ حألُٝٞيش ُويخىس حُؼَٔ ح٠٘١ُٞ ألٕ حُوخثي حٌُٟ ييحكغ ػٖ كوٞم حألٓش يـذ إٔ 

ٓخ كؼِٚ حُِػيْ يظَ ىحثٔخ ك٠ أٍٝ حُٔؼًَش.. ٝأٗخ أػن إٔ حُيًظٍٞ حُزَحىػ٠ يظًٌَ 
، كوي ًخٕ آٌٗحى ٓلخٓيخ ًزيَح 1729ٜٓطل٠ حُ٘لخّ ػ٘يٓخ ط٠ُٞ ُػخٓش حُٞكي ػخّ 

ٜٗيَح، ٌُ٘ٚ ٓخ إ ط٠ُٞ هيخىس حُٞكي كظ٠ حػظٍِ حُٔلخٓخس ٝأؿِن ٌٓظزٚ ٝهخٍ ؿِٔظٚ 
 حُٜ٘يَس: 

 حُيّٞ َٛص ٓلخٓيخ ػٖ حألٓش ًِٜخ كبل يـُٞ رؼي ًُي إٔ أىحكغ ػٖ حألكَحى ك٠ حُٔلخًْ. 
 

ػخٗيخ: هزَ ظٍٜٞ حُزَحىػ٠ ٗ٘ؤص كًَخص ١ٝ٘يش ػيييس ٖٓ أؿَ حُظـييَ ًخٗض أٜٛٔخ 
كًَش ًلخيش، حُظ٠ ًخٕ ُٜخ حُل٠َ حألًزَ ك٠ ًَٔ كخؿِ حُوٞف ػ٘ي حَُٜٔييٖ. إ 

أػ٠خء ًلخيش حٌُيٖ طليٝح هخٕٗٞ حُطٞحٍة ٝطِوٞح ػ٠ِ ٍءْٜٝٓ َٟرخص حألٖٓ حًَُِٟٔ 
يٖ حٗظِػٞح ُؤلٓش ًِٜخ حُلن ك٠ حُظظخَٛ ٝحإلَٟحد، ٝطلِٔٞح حالػظوخٍ ٝحُظؼٌيذ ْٛ حٌُ

ْٝٛ حآلرخء حُلويويٕٞ ُلًَخص حالكظـخؽ حٌُؼيَس، حُظ٠ طؼْ َٜٓ حآلٕ ٖٓ أهٜخٛخ ا٠ُ 
أهٜخٛخ.. ػ٠ِ إٔ كًَخص حُظـييَ ؿٔيؼخ )رٔخ كيٜخ كًَش ًلخيش( هي ػخٗض ىحثٔخ ٖٓ ٟؼق 

حُزَحىػ٠ كوي كيع حُؼٌْ..  حطٜخُٜخ رخُـٔخٛيَ حُؼَي٠ش ٖٓ حَُٜٔييٖ.. أٓخ ك٠ كخُش
ُوي طٌٞٗض ٗؼزيش حُزَحىػ٠ ك٠ حُ٘خٍع ػْ حٗظوِض ا٠ُ رؼي ًُي ا٠ُ حُ٘وزش.. إ حٌُيٖ 

ٛ٘ؼٞح ٗؼزيش حُزَحىػ٠ ُئٞح ًزخٍ حُٔؼوليٖ ٝحُٔيخٓييٖ، ٝاٗٔخ ْٛ ػَ٘حص حألُٞف 
َحىػ٠ ٖٓ حُٔٞح١٘يٖ حُؼخىييٖ حٌُيٖ أكزٞٙ ٝٝػوٞٙ كيٚ.. ٌٛح حُظؤييي حُ٘ؼز٠ حُٞحٓغ ُِز

يلَٝ ػِيٚ إٔ يظَ ىحثٔخ ٢ٓٝ حُ٘خّ.. إ حُٔليطيٖ رخُيًظٍٞ حُزَحىػ٠ حآلٕ ٓـٔٞػش 
ٖٓ أك٠َ ح١ُٞ٘ييٖ حَُٜٔييٖ ٝأًؼَْٛ اهبلٛخ. ٌُٖ حُزخد يـذ إٔ يٌٕٞ ٓلظٞكخ 

ُِـٔيغ، ُوي أٛزق حُيًظٍٞ حُزَحىػ٠ هخثيح َُِٜٔييٖ ؿٔيؼخ رخهظبلف حطـخٛخطْٜ.. ٖٓ 
ٕ يوخرَ حُيًظٍٞ حُزَحىػ٠، ٝي٘وَ اُيٚ أكٌخٍٙ ٖٝٓ ٝحؿذ ٛ٘خ يٌٕٞ ٖٓ كن أٟ َٜٟٓ أ

حُيًظٍٞ حُزَحىػ٠ إٔ ئظٔغ اُيٚ.. إ ٗـخف حُيًظٍٞ حُزَحىػ٠ ك٠ ٜٓٔظٚ حٌُزَٟ ٓيظَ 
 ىحثٔخ َٓٛٞٗخ رخطٜخُٚ رخُ٘خّ حُؼخىييٖ حُزٔطخء. 

 
يخ ػخُؼخ: ًخٕ اػبلٕ حُيًظٍٞ حُزَحىػ٠ ػٖ طؤٓيْ حُـٔؼيش ح١ُٞ٘يش ُِظـييَ ػٔبل ٓيخٓ
رخٍػخ ٝأٗخ أطٞهغ إٔ ي٠ْ٘ ا٠ُ ٌٛٙ حُـٔؼيش ٓجخص حألُٞف ٍٝرٔخ ٓبلييٖ حَُٜٔييٖ ٌُٖ 

رٔـَى حإلػبلٕ ػٖ كظق رخد حُؼ٠ٞيش ٌُٖ رخد حُؼ٠ٞيش ُْ يلظق رؼي.. حُ٘خّ ك٠ َٜٓ 



ٝهخٍؿٜخ يَييٕٝ حال٠ٗٔخّ ا٠ُ حُزَحىػ٠، ٝال يؼَكٕٞ ٓخًح يٜ٘ؼٕٞ. الري إٔ طظخف ُْٜ 
ٖٓ ًظخرش حُظًٞيبلص حُظ٠ يظْ ؿٔؼٜخ حآلٕ. إ حُظؤييي حُؼَيٞ، كَٛش ُِٔ٘خًٍش أًزَ 

حٌُٟ يظٔظغ رٚ حُزَحىػ٠ هي ؿٔغ كُٞٚ ٓـٔٞػش ٖٓ أك٠َ حُؼوٍٞ ٝحٌُلخءحص حَُٜٔيش، 
ًِْٜٝ يظٞهٕٞ ا٠ُ حُِلظش حُظ٠ يٌِلٕٞ كيٜخ رؤىحء أٟ ٜٓٔش ٖٓ أؿَ ربلىْٛ.. ٗلٖ 

ٚ ٖٓ حُوخٍؽ، ا٠ُ حهظيخٍ ٓوَ ٗظٞهغ ٖٓ حُيًظٍٞ حُزَحىػ٠ إٔ ئخٍع، رٔـَى ػٞىط
ُِـٔؼيش ح١ُٞ٘يش ٝكظق رخد حُؼ٠ٞيش كيٜخ ٝاٗ٘خء ُـخٕ ٓوظِلش ٓظوٜٜش طلون 

 حالٓظلخىس ٖٓ حٌُلخءحص ؿٔيؼخ ٖٓ أؿَ طلوين حإلٛبلف حٌُٟ ٗظٔ٘خٙ. 
 

ٍحرؼخ: ٗظٞهغ ٖٓ حُيًظٍٞ حُزَحىػ٠ إٔ يٌٕٞ ٓٔظؼيح ُِٜيحّ حُؼ٘يق ٓغ حُ٘ظخّ حُلخ٠ُ، 
ىػ٠ ىٍٝ حُِٜٔق حُٔيخ٠ٓ ا٠ُ ىٍٝ حُوخثي ح٠٘١ُٞ، ٖٝٓ حُطزيؼ٠ إٔ ُوي طـخُٝ حُزَح

ييحكغ حُ٘ظخّ حالٓظزيحىٟ ػٖ ٌٓخٓزٚ رٔ٘ظ٠ٜ حَُ٘حٓش. ال ؿيٟٝ إً ٖٓ طلخىٟ 
حُٜيحّ أٝ طؤؿيِٚ ألٗٚ كظ٠ٔ، ٝهي ريأ رخُلؼَ ك٠ حألٓزٞع حُٔخ٠ٟ ػ٘يٓخ طْ حٓظيػخء 

وَ ٓزخكغ أٖٓ حُيُٝش ك٠ ٓلخكظش أكي ٓئييٟ حُزَحىػ٠، حُطزيذ ١ٚ ػزيحُظٞحد، ا٠ُ ٓ
حُليّٞ، كيغ طْ طـَييٙ ٖٓ ػيخرٚ َٟٝرٚ ٝطؼٌيزٚ ٝاٛخٗظٚ رطَيوش ر٘ؼش ٝؿيَ آىٓيش.. 

ٌٛٙ حُـَئش حُظ٠ طليع يٞٓيخ ك٠ ٓوخٍ أٖٓ حُيُٝش طٌظٔذ ٌٛٙ حَُٔس ٓؼ٠٘ ؿيييح.. 
يَ اٜٗخ ٍٓخُش ٖٓ حُ٘ظخّ ا٠ُ حُٔطخُزيٖ رخإلٛبلف رؤٕ أكيح ْٜٓ٘ ُٖ ي٘ـٞ ٖٓ طٌ٘

 حُِٔطخص كظ٠ ُٞ ًخٕ يظٔظغ رٌٔخٗش حؿظٔخػيش َٓٓٞهش.. 
 

ٝهي حٗظزٚ حُيًظٍٞ حُزَحىػ٠ ا٠ُ ًُي كؤٛيٍ أػ٘خء ٝؿٞىٙ ك٠ ًٍٞيخ، ريخٗخ ٛلليخ أىحٕ كيٚ 
ر٘يس حالػظيحء ػ٠ِ حُيًظٍٞ ١ٚ ػزيحُظٞحد ٝأػِٖ ط٠خٓ٘ٚ حٌُخَٓ ٓؼٚ. ػ٠ِ إٔ ٌٛح 

حُظ٠ ٓئظؼَٔ كيٜخ حُ٘ظخّ ًَ  حُلخىع حُز٘غ ٓـَى ريحيش ُِلَد ٟي حُزَحىػ٠،
حألِٓلش حَُٔ٘ٝػش ٝؿيَ حَُٔ٘ٝػش ٖٓ أؿَ حُو٠خء ػ٠ِ أَٓ حَُٜٔييٖ ك٠ حُلَيش. 

ٗلٖ ٗظٞهغ ٖٓ حُيًظٍٞ حُزَحىػ٠ إٔ ئظؼَٔ هزَطٚ حُٞحٓؼش رخُوخٕٗٞ حُي٠ُٝ ك٠ 
ٓبلكوش حُـبلىيٖ، حٌُيٖ يؼظوِٕٞ حألرَيخء ٝئخٍٕٓٞ حُظؼٌيذ ٖٓ أؿَ ٓلخًٔظْٜ أٓخّ 

 لخًْ حُيُٝيش. حُٔ
 

هخٓٔخ: ٌٓ٘ حُزيحيش ٍكٞ حُيًظٍٞ حُزَحىػ٠ ربَٛحٍ إٔ يٌٕٞ َٓٗلخ َُِثخٓش رٞحٓطش 
أكي حألكِحد حُٔؼظَف رٜخ ٍٝكٞ أي٠خ إٔ يظويّ ا٠ُ ُـ٘ش حألكِحد رطِذ طؤٓيْ كِد 
ؿييي. ٝك٠ حألٓزٞع حُٔخ٠ٟ طَٔرض حألٗزخء ػٖ ٛلوش َٓيش ػويٛخ حُ٘ظخّ ٓغ كِر٠ 

ٔخػش حإلهٞحٕ حُِٔٔٔيٖ، ئظ٘غ رٔٞؿزٜخ ٛئالء ػٖ طؤييي حُزَحىػ٠ حُظـٔغ ٝحُٞكي ٝؿ
ٓوخرَ اػطخثْٜ رؼٞ ٓوخػي ٓـِْ حُ٘ؼذ ك٠ حالٗظوخرخص حٍُِٔٝس حُٔوزِش. ٌٛٙ 

حُٜلوش حُٔئٓلش رويٍ ٓخ طٌ٘ق ػٖ حُٔٔظٟٞ حٌُٟ حٗليٍ اُيٚ رؼٞ حُٔيخٓييٖ ك٠ 
ظَ ػ٘يٓخ ٍكٞ إٔ يظؼخَٓ َٜٓ، طؼزض ُ٘خ ًْ ًخٕ حُيًظٍٞ حُزَحىػ٠ كٌئخ ٝرؼيي حُ٘

ٓؼْٜ، ٓٔخ ؿؼِٚ يلظلع ر٘وخء ٍٛٞطٚ ػ٘ي حَُأٟ حُؼخّ رؼييح ػٖ كٔخى حُ٘ظخّ، ٝٛئالء 
حٌُيٖ يظظخَٕٛٝ رٔؼخٍٟظٚ، ري٘ٔخ ْٛ يظٞح١ؤٕٝ ٓؼٚ َٓح ٟي كوٞم حُ٘ؼذ.. حَُٜٔيٕٞ 
يظٞهؼٕٞ ٖٓ حُيًظٍٞ حُزَحىػ٠ إٔ يظَ ٓظٌٔٔخ رٔٞهلٚ حُٔزيث٠، ٝإٔ يَكٞ أٟ ٗٞع ٖٓ 

ظلخٝٝ أٝ حُلٍِٞ ح٢ُٓٞ. إ ٓخ يطِزٚ حَُٜٔيٕٞ ُيْ طؼييبل ٓليٝىح ك٠ حُٔيخٓخص حُ
ٝاٗٔخ اٛبلف ؿٌٍٟ ٗخَٓ.. إ ًَ ٓٞح١ٖ يٞهغ ػ٠ِ طًٞيَ ُِزَحىػ٠ ٖٓ أؿَ طـييَ 

حُيٓظٍٞ اٗٔخ يٞهغ ك٠ ٗلْ حُٞهض ػ٠ِ ٓلذ حُؼوش ٖٓ حُ٘ظخّ حُلخ٠ُ.. ال كخثيس إً 
حُلوٞم ال طٜيٟ ٝاٗٔخ ط٘ظِع. إ هيٍط٘خ ػ٠ِ طلوين ٖٓ حُٔ٘خٗيحص ٝطيريؾ حُؼَحثٞ ألٕ 

حُؼيٍ َٓطزطش ىحثٔخ رخٓظؼيحىٗخ ُِظ٠ليش ٖٓ أؿِٚ.. إ ٓخثش ػَي٠ش رِيـش ٗ٘خٗي كيٜخ 
حُ٘ظخّ ُٖ طـؼَ حُٔٔجُٞيٖ يوظ٘ؼٕٞ رخُيئوَح١يش ٌُٖٝ ُٞ ٍِٗ ا٠ُ حُ٘ٞحٍع ِٓيٕٞ 

 ـخرش ُٔطخُذ حإلٛبلف. ٓظظخَٛ، ػ٘يثٌ كو٢ ٓٞف يـي حُ٘ظخّ ٗلٔٚ ٓـزَح ػ٠ِ حالٓظ
 

أهيَح، ري٘ٔخ َٜٓ ًِٜخ ط٘ظظَ ػٞىس حُيًظٍٞ حُزَحىػ٠ ٖٓ ٍكِظٚ.. ٝؿيص ٖٓ ٝحؿز٠ إٔ 
أٗوَ اُيٚ ٓخ يظَىى ك٠ أًٛخٕ حَُٜٔييٖ، حٌُيٖ يلزٞٗٚ ٝيؼويٕٝ ػِيٚ حآلٓخٍ حٌُزخٍ، 

 ٝحٌُيٖ يؼوٕٞ طٔخٓخ ٝأٗخ ٓؼْٜ إٔ ٓلٔي حُزَحىػ٠ ُٖ يوٌُْٜ أريح. 



 
 يش ٠ٛ حُلَ.. .. حُيئوَح١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هم َثذأ تئصالح األخالق أو تئصالح انُظاو؟ 

 ٛخطخٕ حُٞحهؼظخٕ ٜٗيطٜٔخ ر٘ل٠ٔ:  
حُٞحهؼش حأل٠ُٝ ك٠ ؿخٓؼش حُوخَٛس كيغ ً٘ض ١خُزخ ك٠ ًِيش ١ذ حألٓ٘خٕ ًٝخٕ ػِي٘خ 

حُؼِٔيش، ٝرؼي ًُي حالٓظلخٕ حُ٘ل٠ٜ ك٠ ٜٗخيش حُؼخّ إٔ ٗئىٟ حالهظزخٍحص حُ٘ظَيش ٝ
حٌُٟ ٛٞ حُزٞحرش حُٔلَيش ٌَُ حُٞٓخ١خص ٝحُٔلٔٞريش، ٝأًًَ إٔ ُٓيِش ك٠ ىكؼظ٘خ 

حٜٓٔخ ٛخُش ًخٕ ٝحُيٛخ أٓظخًح ُِطذ ك٠ ؿخٓؼش اهِئيش ٝرخُظخ٠ُ ًخٕ ٛييوخ ُٔؼظْ 
 حألٓخطٌس حُٔٔظل٘يٖ. 

 
أهَٟ ك٠ ٓخىس ٝظخثق  ٝهي ٗخء كظ٠ إٔ أىهَ حالهظزخٍ حُ٘ل٠ٜ ٓغ ٛخُش ُٝٓيِش

حألػ٠خء .أٓط٠َٗ حألٓظخً حُٔٔظلٖ رخألٓجِش حُٜؼزش ٝٝكو٠٘ هللا ك٠ حإلؿخرش ػْ حػظَٜ 
حُِٓيِش حألهَٟ رؤٓجِش ػٞيٜش كظؼؼَص ٝأهلوض، ٝػ٘يٓخ ؿخء ىٍٝ ٛخُش حُـخُٔش رـٞحٍٟ 

 ططِغ اُيٜخ حألٓظخً رل٘خٕ ٝهخٍ:
 ـ أُيي يخ ٛخُش؟!.. ٠ِٔٓ ٠ُ ػ٠ِ رخرخ ًظيَ. 

 
أَٓٗخ رخالَٜٗحف. هَؿض ٖٓ حُِـ٘ش ٝأٗخ أكْ رخُٜٔخٗش ٝحُظِْ أل٠٘ٗ حؿظِص حٓظلخٗخ ػْ 

ٛؼزخ، ري٘ٔخ ٛخُش ُْ يٞؿٚ اُيٜخ حألٓظخً ٓئحال ٝحكيح. ظَٜص حُ٘ظيـش كلِٜض أٗخ ٝٛخُش 
ك٠ ػِْ ٝظخثق حألػ٠خء ػ٠ِ طوييَ ٓٔظخُ، أٗخ أل٠٘ٗ أكٔ٘ض حإلؿخرش ك٠ حالٓظلخٕ، 

 ٓظخً حُٔٔظلٖ ا٠ُ ٝحُيٛخ. ٠ٛٝ ألٜٗخ ٗوِض طليخص حأل
 

أٓخ حُٞحهؼش حألهَٟ كوي كيػض رؼي ًُي رؤػٞحّ ك٠ ؿخٓؼش حُيٟ٘ٞ، كيغ ً٘ض أىٍّ 
ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ىٍؿش حُٔخؿٔظيَ. كوي ًخٗض أٓظخًس حإلكٜخء ٓييس أَٓيٌيش ري٠خء 

ػَٜ٘يش طٌَٙ حُؼَد ٝحُِٔٔٔيٖ ٝرخَُؿْ ٖٓ أ٠٘ٗ أىيض حالٓظلخٕ حُٜ٘خث٠ ريٕٝ هطؤ 
٠ كٞؿجض رؤٜٗخ أػطظ٠٘ طوييَ ؿيي ؿيح ُٝيْ طوييَ ٓٔظخُ حٌُٟ أٓظلوٚ. ٝحكي، كبٗ٘

 ٌٗٞص ٓخ كيع ا٠ُ ُٓيِش أَٓيٌيش كٜ٘لظ٠٘ روَحءس الثلش حُـخٓؼش ٝٓوخرِش حألٓظخًس.
 

هَأص حُبلثلش كٞؿيص ٖٓ كن حُطخُذ اًح أكْ رؤٗٚ ٓظِّٞ ك٠ حهظزخٍ ٓخ إٔ يظويّ 
حُـخٓؼش طؼيٖ ٓـٔٞػش ٖٓ حألٓخطٌس  رٌٟ٘ٞ ٟي أٓظخًٙ ٝك٠ ٌٛٙ حُلخُش كبٕ اىحٍس

حُوخٍؿيٖ إلػخىس طٜليق حالٓظلخٕ، كبًح ًخٕ حُطخُذ ٓوطجخ ك٠ ٌٗٞحٙ كبٕ حُـخٓؼش ال 
طظوٌ ٟيٙ أٟ اؿَحء )ٝحُـَٝ ٖٓ ًُي ػيّ طوٞيق حُطِزش ٖٓ طوييْ حٌُ٘خٟٝ(، أٓخ اًح 

٠ ا٠ُ ًخٕ حُطخُذ ٓلوخ ك٠ ٌٗٞحٙ كبٕ حُ٘ظيـش طظـيَ كٍٞح ٝيظْ طٞؿيٚ اٌٗحٍ ٍٓٔ
حألٓظخً حُظخُْ ٓغ حُؼِْ رؤٕ ػبلػش اٌٗحٍحص طٞؿٚ ا٠ُ أٟ أٓظخً طئىٟ ا٠ُ كٔن ػويٙ 

 كٍٞح.
 

 ًٛزض ُٔوخرِش حألٓظخًس حُٔظؼٜزش ُٝٔخ ٗخه٘ظٜخ طؤًي ٠ُ أٜٗخ ظِٔظ٠٘ كوِض ُٜخ رٜيٝء: 
١زوخ ُبلثلش حُـخٓؼش كؤٗخ أٓظؤًٗي ك٠ طٜٞيَ ٍٝهش حإلؿخرش أل٠٘ٗ ٓؤطويّ رٌٟ٘ٞ 

ٌٜٙ حُـِٔش ٓلؼٍٞ حُٔلَ، كيغ ٛٔظض حألٓظخًس ُلظخص ػْ هخُض اٜٗخ ٟيى. ًخٕ ُ
طلظخؽ ا٠ُ َٓحؿؼش حٍُٞهش َٓس أهَٟ رؼ٘خيش. ُٝٔخ ػيص اُيٜخ آهَ حُٜ٘خٍ ًٔخ ١ِزض 

 أهزَط٠٘ حٌَُٔطيَس رؤٕ حألٓظخًس ػيُض طوييَٟ ا٠ُ ٓٔظخُ. 
حُٔظؼٜزش ظخُٔش كٌَص ١ٞيبل رؼي ًُي ك٠ ٓـِٟ ٛخطيٖ حُٞحهؼظيٖ. كخألٓظخًس حألَٓيٌيش 

طٔخٓخ ٓؼَ حألٓظخً حَُٜٟٔ، ٌُٜ٘خ كِ٘ض ك٠ ٓٔخٍٓش حُظِْ ألٕ حُوخٕٗٞ ك٠ ؿخٓؼش 
حُيٟ٘ٞ يَحهذ كوٞم حُطبلد ٝيؼخهذ ٖٓ يـٍٞ ػِيْٜ ٜٓٔخ يٌٖ ٜٓ٘زٚ. أٓخ حُوخٕٗٞ ك٠ 

ؿخٓؼش حُوخَٛس كٜٞ ئ٘ق ُؤلٓظخً ِٓطخص ٜٗخثيش ػ٠ِ حُطبلد طـؼِٚ يلؼَ كيْٜ ٓخ 
 ي٘خء رـيَ كٔخد.

 
حٕ حٌُٟ يلون حُؼيٍ ك٠ أٟ ٓـظٔغ ٛٞ حُوخٕٗٞ حٌُٟ يطزن ػ٠ِ حٌُزيَ هزَ حُٜـيَ. ٓخ 

كيع ٓؼ٠ ك٠ ؿخٓؼش حُوخَٛس يليع ك٠ َٜٓ ًِٜخ. ًؼيَ ٖٓ حُ٘خّ يؤهٌٕٝ ٓخ ال 
ئظلوٞٗٚ ٗظيـش ُؼبلهخطْٜ أٝ هيٍطْٜ ػ٠ِ ىكغ حَُٗخٟٝ أٝ طًِيظْٜ ٖٓ أؿِٜس حألٖٓ 



 أٝ حُلِد حُلخًْ. 
 

َييٖ يؼيٕ٘ٞ ك٠ ظَٝف ؿيَ اٗٔخٗيش. كوَ َٝٓٝ ٝرطخُش ٝيؤّ ًخَٓ ٖٓ ؿخُزيش حُٜٔ
حُٔٔظوزَ. حُوخٕٗٞ ك٠ َٜٓ يطزن ؿخُزخ كو٢ ػ٠ِ ح٠ُؼلخء حٌُيٖ ال ئظطيؼٕٞ حإلكبلص 

ٓ٘ٚ ٝطؼطيِٚ. حُٔٞظق حُٜـيَ حٌُٟ ي٠ز٢ ٝٛٞ يظِو٠ ٍٗٞس رٔجخص حُـ٘يٜخص يلخًْ 
الص رخُٔبلييٖ كبل أكي يوظَد ٓ٘ٚ. ٝيِو٠ رٚ ك٠ حُٔـٖ، أٓخ حٌُزيَ حٌُٟ يوزٞ ػٔٞ

ك٠ ظَ ٌٛح حُظِْ حُؼخّ ال ئٌٖ إٔ ٌٗظل٠ ريػٞس حُ٘خّ ا٠ُ ٌٓخٍّ حألهبلم ريٕٝ 
طـييَ حُ٘ظخّ حُلخٓي حٌُٟ ييكؼْٜ ا٠ُ حالٗلَحف. ٌٓ٘ أػٞحّ حٓظ٠خك٠٘ رَٗخٓؾ 

طِيلِي٠ٗٞ ٜٗيَ ك٠ ه٘خس كٌٞٓيش ُٔ٘خه٘ش ظخَٛس حَُٗٞس ك٠ َٜٓ. كٞؿجض رخٌُٔيغ 
حَُٗٞس رخػظزخٍٛخ حٗلَحكخ أهبلهيخ رلظخ ٓززٚ حُٞكيي ٟؼق ح٠ُٔيَ ٝهِش حإلئخٕ.  يويّ

هِض ٌُِٔيغ إ ٓخ يوُٞٚ ٛليق ٌُ٘ٚ ال يٌل٠ ُظلٔيَ حَُٗٞس حُظ٠ ال ئٌٖ ىٍحٓظٜخ 
ريٕٝ ٓ٘خه٘ش ٓٔظٟٞ حألؿٍٞ ٝحألٓؼخٍ كخػظَٝ ر٘يس ٝأ٠ٜٗ حُلٞحٍ هزَ حُٞهض 

 حُٔليى.
 

ؼِٚ حُٔٔجُٕٞٞ ك٠ حُيُٝش ؿٔيؼخ كْٜ يويٕٓٞ حألهبلم ٝحُلن إٔ ٓخ كؼِٚ حٌُٔيغ يل
رخػظزخٍٛخ ٗيجخ ػخرظخ ٓ٘لٜبل طٔخٓخ ػٖ حُظَٝف حالؿظٔخػيش ٝحُٔيخٓيش ْٝٛ ؿخُزخ ٓخ 

يَؿؼٕٞ حُٔل٘ش حُظ٠ طَٔ رٜخ َٜٓ ا٠ُ ٓٞء أهبلم حَُٜٔييٖ أٗلْٜٔ ُٝؼِ٘خ ٗلْٜ حآلٕ 
حإلٗظخؽ.. ٌٛح حُٔ٘طن يظـخَٛ إٔ ُٔخًح يظْٜ حَُثيْ ٓزخٍى حَُٜٔييٖ ىحثٔخ رخٌَُٔ ٝهِش 

حإلٗظخؽ ك٠ أٟ ىُٝش ئظِِّ أٝال طٞكيَ طؼِيْ ؿيي ٝكَٙ ػَٔ ٓظٌخكجش ٍٝٝحطذ طلون 
 حُليخس حٌَُئش ُِ٘خّ. 

 
ًَٝ ٌٛٙ ٜٓخّ كَ٘ ٗظخّ حَُثيْ ٓزخٍى طٔخٓخ ك٠ طلويوٜخ َُِٜٔييٖ. ك٠ ٗلْ 

)ٝٛٞ ٛخكذ ٓـَ حُٔيخم ٗٔظطيغ إٔ ٗلْٜ ٓخ كؼِٚ ُٝيَ حُظؼِيْ أكٔي ٠ًُ ريٍ 
أٓٞى ػ٘يٓخ ًخٕ ٍثئخ ُـخٓؼش ػيٖ ْٗٔ كخٓظؼخٕ رخُزِطـيش ُي٠َرٞح رخألِٓلش 

حُزي٠خء حُطِزش حُٔظظخَٛيٖ ىحهَ كَّ حُـخٓؼش( ُوي ًٛذ حُُٞيَ ريٍ ك٠ ٛلزش 
حُٜللييٖ ًٝخٓيَحص حُظِيلِيٕٞ ك٠ ُيخٍحص ٓلخؿجش ُِٔيحٍّ ٍٝحف يٌَ٘ رخُٔيٍٓيٖ 

حُل٠ٍٞ ػْ ظَٜ ك٠ ٝٓخثَ حإلػبلّ ييػٞ حُٔيٍٓيٖ ا٠ُ حٌُيٖ طـيزٞح أٝ طؤهَٝح ػٖ 
 ك٠يِش حال٠ٗزخ١.

 
ًؤٗٔخ ٛ٘خى ٓيٍٕٓٞ ١يزٕٞ هِوْٜ هللا ٠٘ٓزطيٖ ٝٓيٍٕٓٞ آهَٕٝ أَٗحٍ ٝٓ٘لِظٕٞ 

رطزيؼظْٜ الري ٖٓ ػوخرْٜ ر٘يس كظ٠ يظؼِٔٞح حال٠ٗزخ١.. ٌٛح حُٔ٘طن حُٔـ١ِٞ يظـخَٛ 
ِس طؼِيْ ٝال ٓؼخَٓ ٝإٔ حُٔيٍٓيٖ يوز٠ٕٞ كويوش إٔ ٓيحٍّ حُلٌٞٓش ربل أىٝحص ٝال أؿٜ

ٍٝحطذ ِٛيِش طـؼِْٜ ٓظُٔٞيٖ ٓٔخ ييكؼْٜ ا٠ُ اػطخء حُيٍّٝ حُوٜٞٛيش أٝ حُزلغ 
ػٖ ػَٔ اٟخك٠ كظ٠ يظٌٔ٘ٞح ٖٓ اػخُش أٝالىْٛ. ًَ ٌٛح ال يَيي حُُٞيَ إٔ يَحٙ أٝ 

 ئٔؼٚ ألٗٚ ٓيَطذ ػِيٚ ٝحؿذ حإلٛبلف حُلويو٠ ٝٛٞ ػخؿِ ػ٘ٚ.
 

ػٞٗخ ا٠ُ ٌٓخٍّ حألهبلم رٔؼٍِ ػٖ أٟ حػظزخٍ آهَ. ٗلْ حُٔ٘طن يظز٘خٙ ُٝيَ حٗٚ كو٢ يي
حُٜلش كخطْ حُـز٠ِ، حٌُٟ رخإلٟخكش ٌُٞٗٚ ٝحكيح ٖٓ ػٔخُوش حالٓظؼٔخٍ حُطز٠ ك٠ 

َٜٓ، حُٔٔجٍٞ حألٍٝ ػٖ طيٍٛٞ حُٔٔظ٘ليخص حُؼخٓش ُيٍؿش طلُٞض ٓؼٜخ ٝظيلظٜخ ريال 
 ػِيْٜ ٝآٍخُْٜ ا٠ُ حُؼخُْ حآلهَ. ٖٓ ػبلؽ حُلوَحء ٍٝػخيظْٜ ا٠ُ حإلؿٜخُ

 
ك٠ ٢ٓٝ ٌٛح حُل٠يٞ يوّٞ ُٝيَ حُٜلش، رٜلزش حُٜللييٖ ٝحٌُخٓيَحص ىحثٔخ، رِيخٍحص 

ٓلخؿجش ُِٔٔظ٘ليخص حُؼخٓش ُظظٜيٍ ٍٛٞطٚ حُٜللخص حأل٠ُٝ ُِٜلق ٝٛٞ يؼخهذ 
 حأل١زخء حُٔظؤهَيٖ ػٖ ٓٞػيْٛ ٝيِو٠ ػِيْٜ ٓلخَٟس ػٖ ٍٓخُش حُطزيذ حإلٗٔخٗيش. 

 
ٝٛٞ رخُطزغ يظـخَٛ إٔ ٌٛٙ حُٔٔظ٘ليخص طلظوَ ك٠ ػٜيٙ حُٔؼيي ا٠ُ أر٢ٔ آٌخٗخص 

حُؼبلؽ ٝإٔ حُلجَحٕ ٝحُلَ٘حص حُٔوظِلش طَٔف ك٠ أٍؿخثٜخ ٝإٔ ٛئالء حأل١زخء حُزئٓخء ال 
يـيٕٝ ٓخ ي٘لوٕٞ رٚ ػ٠ِ أٝالىْٛ ٝأْٜٗ يؼِٕٔٞ ُيَ ٜٗخٍ ك٠ ػيخىحص هخٛش ُئٌزٞح 



 ٓيخىس حُُٞيَ ٓٔظ٘ليخطٚ حُوخٛش ك٠ ىهخثن. ك٠ َٜٗ ًخَٓ ٓخ طيٍٙ ػ٠ِ 
 

إ حُيػٞس ا٠ُ اٛبلف حألهبلم رٔؼٍِ ػٖ حإلٛبلف حُٔيخ٠ٓ، رخإلٟخكش ا٠ُ ٌٓحؿظٜخ 
ٝػيّ ؿيٝحٛخ، طئىٟ ا٠ُ ط٘ٞيٖ حُٞػ٠ ٝٗـَ حٌُٖٛ ػٖ حألٓزخد حُلويويش 
ُِظيٍٛٞ. ال ئٌٖ إٔ ٗطخُذ حُٔٞح١٘يٖ رؤىحء ٝحؿزخطْٜ ْٝٛ ٓلَٕٝٓٞ ٖٓ أر٢ٔ 

وٞم. ال يـُٞ إٔ ٗلخٓذ حُ٘خّ هزَ إٔ ٗٞكَ ُْٜ حُلي حألى٠ٗ ٖٓ حُؼيحُش. أٗخ ال أرٍَ حُل
حالٗلَحف ٝأػِْ إٔ ٛ٘خى ىحثٔخ كجش ٓٔظخُس ٖٓ حُ٘خّ طظَ ػٜيش ػ٠ِ حالٗلَحف ٜٓٔخ 

 ٓخءص حُظَٝف ٌُٖ ٓؼظْ حُ٘خّ طظؤػَ أهبلهْٜ رخُ٘ظخّ حٌُٟ يلٌْٜٔ. 
 

ٓخ كيٚ ٖٓ ٛلخص اٗٔخٗيش ٝرخُٔوخرَ كبٕ إ اكٔخّ حإلٗٔخٕ رخُؼيحُش يوَؽ أك٠َ 
اكٔخٓٚ رخُظِْ ٝحُيؤّ ؿخُزخ ٓخ ييكؼخٗٚ ا٠ُ حالٗلَحف ٝحُؼيٝحٕ ػ٠ِ حآلهَيٖ. ٜٓٔخ 

طٌٖ ربلؿش حُٔٞحػع حُظ٠ ِٗويٜخ كبٗ٘خ ُٖ ٗو٠٠ أريح ػ٠ِ حُيػخٍس اال اًح ه٠ي٘خ ػ٠ِ 
ٓخ ػخىال يؼط٠ ٌَُ حُلوَ ُٖٝ ٗظوِٚ أريح ٖٓ حُ٘لخم ٝحَُٗٞس ٝحُلٔخى هزَ إٔ ٗويْ ٗظخ

اٗٔخٕ كوٚ ٝيؼخهذ ح٠ُٔٔء ٜٓٔخ يٌٖ ٓٞهؼٚ ٝٗلًٞٙ. حإلٛبلف حُٔيخ٠ٓ ٛٞ حُوطٞس 
 حأل٠ُٝ ُِظويّ ًَٝ ٓخ ػيح ٌٛح ٠ٓيؼش ُِٞهض ٝحُـٜي.

 حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نًارا يصشر سيادج انهىاء؟! 

أرَيَ ُْ يوخُلٞح  6ٗٞحٍع حُوخَٛس يّٞ  حُ٘زخٕ ٝحُز٘خص حٌُيٖ هَؿٞح يظظخَٕٛٝ ك٠ 
حُوخٕٗٞ ُْٝ يَطٌزٞح ؿَئش أٝ هطيجش. ًخٗٞح يَييٕٝ كو٢ إٔ يؼزَٝح ػٖ ٍأيْٜ.. ًخٗٞح 
يطخُزٕٞ رخُلَيش، رخُؼيٍ، رخٌَُحٓش، رخٗظوخرخص ٗظيلش ٝاُـخء هخٕٗٞ حُطٞحٍة ٝطؼييَ 

ٌٙ ٓطخُذ ػخىُش حُيٓظٍٞ إلطخكش كَٛش ٓظٌخكجش ُِظَٗق ريٖ حَُٜٔييٖ ؿٔيؼخ. ًَ ٛ
 َٝٓ٘ٝػش. ُٔخًح طْ حُظٌ٘يَ رٜئالء حُ٘زخٕ َٟٝرْٜ ٝٓلِْٜ ٝحػظوخُْٜ..؟.. 

 
ال طٞؿي ىُٝش ٓلظَٓش ك٠ حُؼخُْ طؼخهذ ٓٞح١٘يٜخ رٌٜٙ حُز٘خػش ُٔـَى أْٜٗ ػزَٝح ػٖ 

أرَيَ ٓيظَ ٝٛٔش ػخٍ طِطن ؿزيٖ حُ٘ظخّ حَُٜٟٔ ا٠ُ حألري.  6ٍأيْٜ، ٓخ كيع يّٞ 
ٕ ٝحُز٘خص رٞحٓطش ًَىٕٝ ٖٓ ػٔخًَ حألٖٓ حًَُِٟٔ، ظِٞح ي٠ـطٕٞ ُوي طْ كٜخٍ حُ٘زخ

ػ٠ِ أؿٔخى حُ٘زخٕ كظ٠ ًخىٝح يو٘وْٜٞٗ َٝٓػخٕ ٓخ حٗوٞ ػِيْٜ ٍؿخٍ كَم 
حٌُخٍحطيٚ حُظخرؼش ١َُِ٘ش. ٍحكٞح ي٠َرٕٞ حُ٘زخٕ ٝحُز٘خص رخُؼ٠ٜ حُـِيظش ػ٠ِ ٍءْٜٝٓ 

طؼخَٓ حُـيٖ حإلَٓحثي٠ِ  ٝأؿٔخىْٛ.. ٌٛح حُؤغ حُٞك٠٘ ُْ أٍٙ ٖٓ هزَ ه٢ اال ك٠
ٓغ حُٔظظخَٛيٖ حُلِٔطي٘ييٖ أػ٘خء حالٗظلخٟش.. ُٔخًح يؼظيٟ َٜٓيٕٞ ػ٠ِ َٜٓييٖ 

 ٓؼِْٜ رٌٜٙ حُٞك٘يش..؟ 
 

ظَ حُ٘زخٕ ٝحُز٘خص يَٜهٕٞ ٝأٛيزٞح رـَٝف رخُـش كظ٠ ٓخُض ىٓخإْٛ ػ٠ِ حألٓلِض 
ش أَٓٔ يَطيٟ ٌُٖ ح٠َُد ُْ يظٞهق ُلظش. أهيَح ظَٜ ٍؿَ ؿخُٝ حُؤٔيٖ، ٟوْ حُـؼ

حُٔبلرْ حُٔيٗيش ٝهي حٓظوَص ػ٠ِ ؿزي٘ٚ ػبلٓش ٛبلس ًزيَس. ًخٕ حُـ٘ٞى ي٘خىٝٗٚ 
ًخٕ ٌٛح حُِٞحء يؤَٓ ربهَحؽ حُز٘خص ٖٓ حٌَُىٕٝ. ٝحكيس ٍٝحء حألهَٟ. «.. ٓيخىس حُِٞحء»

 يَٜم رٜٞص ًخَُػي ك٠ حُٔوزَيٖ: 
 

 ــ ٛخطٞح ٠ُ حُز٘ض حُْٔٞٓ ح٠ُِ ٛ٘خى ىٟ. 
 

ٔوزَٕٝ ُيـٌرٞح حُز٘ض ٖٓ ٢ٓٝ ُٓبلثٜخ، ًخٕ حُ٘زخٕ ئظٔيظٕٞ ك٠ كٍٞح، ي٘يكغ حُ
حُيكخع ػٖ حُز٘ض، يلٜٔٞٗخ رؤؿٔخىْٛ ٝيظِوٕٞ ػٜ٘خ ح٠َُرخص، ٌُٖ ح٠َُد ًخٕ ي٘ظي 

ٝيِىحى َٟحٝس ٝيليع حُِٔيي ٖٓ حإلٛخرخص ك٠ أؿٔخى حُ٘زخٕ كظ٠ طوٍٞ ٓوخٝٓظْٜ ك٠ 
ْ. ييكؼٕٞ رٜخ أٓخْٜٓ ْٝٛ حُٜ٘خيش ٝيظٌٖٔ حُٔوزَٕٝ ٖٓ اهَحؽ حُز٘ض ٖٓ ٝٓطٜ

ي٠َرٜٞٗخ كظ٠ طوق ك٠ ٓٞحؿٜش حُِٞحء حٌُٟ يظِوخٛخ رٞحرَ ٖٓ حُ٘ظخثْ حُزٌيجش ػْ يَكغ 
ييٙ ٝيٜلؼٜخ روٞس ػيس َٓحص هزَ إٔ ي٘ي كـخرٜخ ٝيِ٘ػٚ، ػْ ئٌٜٔخ ٖٓ ٗؼَٛخ 

ٝئلِٜخ ػ٠ِ حألٍٝ ُٔٔخكش ١ٞيِش ٝٛٞ يًَِٜخ رويٓيٚ رٌَ هٞطٚ كظ٠ يِو٠ رٜخ ا٠ُ 
ى حٌُيٖ ئٌِٕٞ َٟرٜخ ٝٛلؼٜخ ًٍِٜٝخ ػْ يوٌكٕٞ رٜخ أهيَح، رؼي إٔ كطٔٞٛخ طٔخٓخ، حُـ٘ٞ

 ك٠ ٓيخٍس حُظَكيبلص. 
 

ظَٜص ٍٛٞس حُِٞحء ٝٛٞ يؼظيٟ ر٘لْ حُطَيوش ػ٠ِ حُز٘خص ك٠ ًَ طٔـيبلص حُليييٞ 
حُظ٠ أكِظض ٖٓ ٜٓخىٍس ح١َُ٘ش. ؿيَ أ٠٘ٗ الكظض أَٓح ؿَيزخ، كزي٘ٔخ حُِٞحء يٜظي ػَٝ 

ٝئلِٜخ ٝي٠َرٜخ ًخٕ ٝؿٜٚ يظوِٚ ر٘يس ٝيَٜم ربل طٞهق، ًخٕ ٝٛٞ يؼظيٟ  حُز٘ض
ػِيٜخ يطِن َٛهخص ٓظلَ٘ؿش َٓ٘ٝهش ؿَيزش ًؤٗٚ ٛٞ حٌُٟ يظؤُْ. ٝؿيط٠٘ أطٔخءٍ: 

 ُٔخًح يَٜم ٓيخىس حُِٞحء..؟. 
 

حُطزيؼ٠ إٔ طَٜم حُز٘ض حُظ٠ يظْ حٗظٜخى ًَحٓظٜخ ٝؿٔيٛخ ك٠ حُ٘خٍع ػ٠ِ َٓأٟ ٖٓ 
خ.. أٓخ حُِٞحء حٌُٟ ي٠َرٜخ كِٔخًح يَٜم..؟.. اٗٚ هٟٞ، ؿزخٍ، ئيطَ ػ٠ِ حُٔخٍس ؿٔيؼ

حُٔٞهق طٔخٓخ. اٗٚ ئِي ًَ ٠ٗء ري٘ٔخ حُز٘ض ٟؼيلش ال طِٔي ٖٓ أَٓٛخ ٗيجخ.. اٗٚ 
ٓطِن حإلٍحىس، ٓ٘يجظٚ ٗخكٌس، ئظطيغ إٔ يلؼَ رخُز٘ض ٓخ ي٘خء. ي٠َرٜخ، يٜلؼٜخ، 

ُٔخًح يَٜم إً..؟.. ك٠ حُلَد هي يطِن ئلِٜخ، كظ٠ ُٞ هظِٜخ ُٖ يؼخهزٚ أكي. 
حُٔوخطَ َٛهخص هٞيش أػ٘خء حُوظخٍ ٠ٌُ يزغ حَُػذ ك٠ هِٞد أػيحثٚ، ٌُٖ حُِٞحء ُْ يٌٖ 

يلخٍد ُْٝ يٌٖ ي٘خٍُ ػيٝح ِٓٔلخ. ًخٕ يؼظيٟ ػ٠ِ ر٘ض ٟؼيلش ال كٍٞ ُٜخ ٝال هٞس 



 طٌخى طٔٞص ٖٓ حَُػذ ٝحألُْ ٝحإلكٔخّ رخُٜٔخٗش ٝحُؼخٍ..؟. 
 

حُِٞحء يَٜم ٝٛٞ يٜظي ػَٝ حُز٘ض ٠ٌُ يو٠٠ ػ٠ِ طَىى َٓءٝٓيٚ ٖٓ ٟزخ١ َٛ ًخٕ 
ح١َُ٘ش حٌُيٖ ٍرٔخ يَكٞ رؼ٠ْٜ إٔ يؼظيٟ ػ٠ِ ر٘ض َٜٓيش رَيجش ُْ طَطٌذ ؿَٓخ ُْٝ 

طوخُق حُوخٕٗٞ..؟ َٛ ًخٕ يَٜم ٠ٌُ ي٠ٔ٘ إٔ ٝحؿزٚ حُلويو٠ إٔ يل٠ٔ ٌٛٙ حُز٘ض 
َ ًخٕ يَٜم ُي٠ٔ٘ إٔ ٌٛٙ حُز٘ض حُظ٠ ٖٓ حالػظيحء ال إٔ يؼظيٟ ر٘لٔٚ ػِيٜخ..؟.. ٛ

يِ٘ع كـخرٜخ ٝئلِٜخ ػ٠ِ حألٍٝ.. ط٘زٚ حر٘ظٚ حُظ٠ الٗي أٗٚ يلزٜخ ٝيل٘ٞ ػِيٜخ ٝال 
ئٔق ألكي أريح رؤٕ يٜيٜ٘خ أٝ يئًيٜخ، حر٘ظٚ حُظ٠ ُٞ ًخٕ ُييٜخ حٓظلخٕ ٛؼذ أٝ أٛخرٜخ 

. َٛ ًخٕ يَٜم ألٗٚ رَى رٔي٢ ُٔخ حٓظطخع ٓيخىس حُِٞحء إٔ ي٘خّ هزَ إٔ يطٔجٖ ػِيٜخ.
ػ٘يٓخ طوَؽ ك٠ ًِيش ح١َُ٘ش ٖٓ ػبلػيٖ ػخٓخ، ًخٕ يلِْ رؤٕ يٌٕٞ ٍؿَ حُوخٕٗٞ 

ٝحُؼيحُش ٝأهْٔ ػ٠ِ إٔ يل٠ٔ أػَحٝ حَُٜٔييٖ ٝكيخطْٜ ٝٓٔظٌِخطْٜ كبًح رٚ يظ١ٍٞ 
ٗيجخ ك٘يجخ ك٠ كٔخيش ٗظخّ ٓزخٍى كظ٠ ٛخٍص ٜٓٔظٚ إٔ يٜظي أػَحٝ حُز٘خص.. ٍرٔخ 

ييٖ، أٝ ٛٞ ػ٠ِ حألهَ يؼظزَ ٗلٔٚ ٓظيي٘خ: كٜٞ ي٠ِٜ ٝيّٜٞ رخٗظظخّ، ًخٕ يَٜم ألٗٚ ٓظ
كظ٠ ٛبلس حُلـَ يلَٙ ػ٠ِ أىحثٜخ كخَٟح ٓخ حٓظطخع، ٝهي أىٟ كَي٠ش حُلؾ ٝحػظَٔ 

أًؼَ ٖٓ َٓس ٝٛٞ ٖٓ ًؼَس ٓـٞىٙ هي حٓظوَص ػ٠ِ ؿزي٘ٚ ػبلٓش حُٜبلس ٖٓ ٓ٘ٞحص.. 
هي يليٖ أؿِٚ ك٠ أٟ ُلظش، هي ئٞص ًخٕ يَٜم، ٍرٔخ، ألٗٚ يؼِْ أٗٚ ؿخُٝ حُؤٔيٖ ٝ

ك٠ كخىع ٓيخٍس أٝ يٌظ٘ق كـؤس اٛخرظٚ رَٔٝ هطيَ يٞىٟ رليخطٚ أٝ كظ٠، ًٔخ يليع 
ٌُؼيَيٖ، هي ييهَ ا٠ُ كَحٗٚ ك٠ حُِيَ ُي٘خّ ٝٛٞ ك٠ أٝؽ ٛلظٚ ٝك٠ حُٜزخف طلخٍٝ 

 ُٝؿظٚ ايوخظٚ كظـيٙ ٓيظخ. 
 

ٍر٘خ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ُيلخٓزٚ،  ٓيخىس حُِٞحء يؼِْ يوي٘خ أٗٚ ٓئٞص ٝٓٞف يوق أٓخّ
يٞٓجٌ ُٖ ي٘لؼٚ حَُثيْ ٓزخٍى ٝال كزيذ حُؼخى٠ُ ُٝيَ حُيحهِيش ٝال كظ٠ حُ٘خثذ حُؼخّ 

حٌُٟ يللع حُزبلؿخص حُٔويٓش ٟيٙ ُؼيّ ًلخيش حألىُش. ك٠ يّٞ حُؼَٝ حُؼظيْ.. ٓٞف 
ٝكظ٠ يظو٠ِ ػ٘ٚ حُ٘خّ ؿٔيؼخ، حُلَّ ٝحُٔوزَٕٝ ٝحُـ٘ٞى ٝح٠ُزخ١، أٛيهخإٙ ُٝٝؿظٚ 

أٝالىٙ. يٞٓجٌ ُٖ ط٘لؼٚ ٍطزش حُِٞحء ٝال ػبلهخطٚ رٌزخٍ حُٔٔجُٞيٖ ٝال ػَٝطٚ.. ٓيوق يٞٓجٌ 
ػخٍيخ، ًٔخ ُٝيطٚ أٓٚ، ٟؼيلخ ربل كٍٞ ٝال هٞس، يَطؼي هٞكخ ٖٓ حُلٔخد أٓخّ حُوخُن. 

يٞٓجٌ ٓٞف ئؤُٚ هللا.. ُٔخًح حػظييض ػ٠ِ ر٘ض َٜٓيش ٟؼيلش ال طِٔي إٔ طيحكغ ػٖ 
ٔخًح َٟرظٜخ ٝٓلِظٜخ ٝٛظٌض ػَٟٜخ أٓخّ حُ٘خّ...؟. َٛ ط٠َٟ إٔ يلؼَ ٗلٜٔخ..؟ ُ

أكي ًُي رخر٘ظي..؟!. ٓخًح ٓيوٍٞ ٓيخىس حُِٞحء كي٘جٌ..؟ ال ئظطيغ إٔ يوٍٞ َُر٘خ 
ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ أٗٚ ي٘لٌ حُظؼِئخص. ُٖ طـ٘يٚ حُظؼِئخص ٗيجخ ُٖٝ ط٘لؼٚ ُٖٝ طٔ٘غ ػ٘ٚ 

  ػوخد هللا ػ٠ِ ٓخ حٍطٌزٚ ٖٓ ؿَحثْ..
 

رخَُؿْ ٖٓ ِٓطش حُٔيي حُِٞحء ٝٗلًٞٙ.. رخَُؿْ ػَ٘حص حألُٞف ٖٓ ػٔخًَ حألٖٓ 
حًَُِٟٔ ٝحُزِطـيش ٍٝؿخٍ كَم حٌُخٍحطيٚ حٌُيٖ ي٘ظظَٕٝ، ًخٌُبلد حُٔظٞك٘ش حُٔيٍرش، 

اٗخٍس ٝحكيس ٓ٘ٚ ٠ٌُ ي٠َرٞح ٝئلِٞح ٝيٜظٌٞح أػَحٝ حألرَيخء.. رخَُؿْ ٖٓ ًَ ٌٛٙ 
حُِٞحء ًخٕ يلْ ك٠ أػٔخهٚ ٝٛٞ يؼظيٟ ػ٠ِ حُز٘ض رؤٗٚ حُوٞس حُطخؿيش، كبٕ ٓيخىس 

ٟؼيق ٝرخثْ ٝػخؿِ ػٖ حُٔيطَس ػ٠ِ ٗلٔٚ ٝأٗٚ يظ١ٍٞ ٗيجخ ك٘يجخ ك٠ حٍطٌخد 
ؿَحثْ ر٘ؼش ٖٓ أؿَ كٔخيش حَُثيْ ك٠٘ٔ ٓزخٍى ٝأَٓطٚ.. ًخٕ ٓيخىس حُِٞحء يلْ 

ٝألٜٗخ رَيجش  رؤٕ حُز٘ض حُظ٠ ئلِٜخ ٝي٠َرٜخ أهٟٞ ٓ٘ٚ ألٜٗخ طيحكغ ػٖ حُلن ٝحُؼيٍ
َٝٗيلش ٝٗويش ٝٗـخػش ٝألٜٗخ طلذ ربلىٛخ ٝطيحكغ ػٜ٘خ رٌَ ٓخ طِٔي ٖٓ هٞس. ًخٗض 

حُز٘ض ٠ٛٝ ٓٔلُٞش ػ٠ِ حألٍٝ طظِو٠ ح٠َُرخص ًٍٝبلص حألكٌيش حُؼٌَٔيش كبل طظَٞٓ 
حُلَيش.. حُلَيش.. طليخ َٜٓ..طليخ »ٝال طٔظ٘ـي ٝال طٔظـيٟ حُـبلىيٖ رَ ًخٗض طٜظق: 

...َٜٓ .» 
 
يثٌ أكْ ٓيخىس حُِٞحء ر٘ؼٍٞ ؿَيذ، طؤًي ُٚ أٗٚ ئظطيغ إٔ يوظَ ٌٛٙ حُز٘ض، ػ٘

ئظطيغ إٔ ئِم ؿٔيٛخ ُٞ أٍحى ٌُ٘ٚ ُٖ ئظطيغ أريح إٔ يِٜٜٓخ أٝ يٌُٜخ أٝ ئٌَ 
اٍحىطٜخ.. أكْ رؤٗٚ رخَُؿْ ٖٓ ًَ هٞطٚ ِّٜٓٝ ٝإٔ ٌٛٙ حُز٘ض ح٠ُؼيلش حُٔ٘ظٌٜش 

 ْ يٌٖ أٓخّ ٓيخىس حُِٞحء اال إٔ يَٜم.. حُٔٔلُٞش ٠ٛ حُظ٠ ٓٞف ط٘ظَٜ. ػ٘يثٌ ُ



 
 .. حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يتً يذسك انشئيس يثاسك هزِ انذقيقح؟! 

، ٝهي ًخٕ 1797ٝكظ٠ ػخّ  1741ط٠ُٞ حُ٘خٙ ٓلٔي ٍٟخ رِٜٟٞ كٌْ ايَحٕ ٌٓ٘ ػخّ  
ُٔوخرَحص حإلٗـِيِيش ٝحألَٓيٌيش حُظ٠ ًخٕ ُٜخ حُل٠َ ك٠ ٗخٙ ايَحٕ ػ٠ِ ػبلهش ٝػيوش رخ

اػخىطٚ ُِؼَٕ ػ٘يٓخ أؿزَٙ ٍثيْ ٍُٝحثٚ حُِػيْ ح٠٘١ُٞ ٓلٔي ٜٓيم ػ٠ِ ٓـخىٍس 
ايَحٕ ك٠ ريحيش حُؤٔي٘يخص، ًٔخ طٔيِ كٌْ حُ٘خٙ رخُؤغ حُ٘ييي ُِٔؼخٍٟيٖ ٝطٔززض 

آلالف ٖٓ حإليَحٗييٖ كظ٠ ح١َُ٘ش حَُٔيش حإليَحٗيش )حُٔخكخى( ك٠ هظَ ٝطؼٌيذ ٓجخص ح
 . 1797هخٓض حُؼٍٞس حإليَحٗيش ػخّ 

 
ٗخٙ ايَحٕ حًٕ، ر٘ظَس ٓلخييس ٟٝٓٞٞػيش، ىيٌظخطٍٞ ٓلخف ييحٙ ِٓطوظخٕ ريٓخء حإليَحٗييٖ، 
ٝهي ًخٕ ػٔيبل، رخُٔؼ٠٘ حُلَك٠ ٌُِِٔش، ُِٞاليخص حُٔظليس ٝحُـَد. ٌٓ٘ ػخٓيٖ حُظويض 

 خٙ ايَحٕ حَُحكَ ك٠ ٍِٓ٘ أٛيهخء ٓ٘ظًَيٖ. ك٠ حُوخَٛس حُٔييس كَف رِٜٟٞ أٍِٓش ٗ
 

ٝهي أػـزض ر٘وٜيظٜخ حُٔ٘لظلش حُِطيلش حُٔظٞحٟؼش ُٝلض ٗظَٟ ًًخإٛخ حُلخى ٝطؼِئٜخ 
حَُحه٠.. طليػ٘خ ١ٞيبل ٝأهزَط٠٘ أٜٗخ طٌظذ ًٌَٓحطٜخ ٝٝػيص ربٛيحث٠ ٗٔوش ٜٓ٘خ ػ٘ي 

ِٟٞ )حُٜخىٍ ػٖ ىحٍ ٛيٍٝٛخ. ٝكؼبل أٍِٓض ا٠َُّ ٓئهَح ٗٔوش ٖٓ ًظخد ًٌَٓحص كَف رٜ
حَُ٘ٝم( ريأص ك٠ هَحءس حًٌَُٔحص كخٓظٞهل٠٘ إٔ حُٔييس كَف طؼظزَ ُٝؿٜخ حَُحكَ 

ٗخٙ ايَحٕ رطبل هٞٓيخ ٝٛخكذ حُل٠َ حُؼظيْ ػ٠ِ ايَحٕ ًٔخ أٜٗخ طؼظزَ حُؼٍٞس حإليَحٗيش 
 ٓـَى ٓئحَٓس هخّ رٜخ ٓـٔٞػش ٖٓ حَُػخع ٝحُلخهييٖ. 

 
طَؿٜٔٔخ حُؼٍٞس، ٠ٛ ُٝٝؿٜخ، ػ٠ِ ٓـخىٍس ايَحٕ ٠ٛٝ طٜق حُِلظخص حألهيَس هزَ إٔ 

اٗ٘خ َٗكَ ٍحكؼ٠ حَُءّٝ ٝحػويٖ ٖٓ أٗ٘خ ػِٔ٘خ ىٝٓخ ُٜخُق حُزبلى ٝحًح ً٘خ »كظٌظذ: 
حٗيٛ٘ض ُِـخيش ٖٓ ٌٛح حٌُبلّ « أهطؤٗخ كؼ٠ِ حألهَ ُْ ٌٖٗ ٗلٌَ اال ك٠ حُٜخُق حُؼخّ

ـلَ ػٖ حُـَحثْ حُز٘ؼش ٝطٔخءُض: ًيق ٌُٜٙ حُٔييس حُٔؼولش حًٌُيش إٔ طظـخَٛ أٝ ط
 حُظ٠ حٍطٌزٜخ ٗخٙ ايَحٕ ك٠ كن ربلىٙ؟ 

 
هي يوخٍ إ كذ حُِٝؿش ُِٝؿٜخ يؼٔيٜخ ىحثٔخ ػٖ أهطخثٚ ٌُ٘٘خ ال ٗظليع ٛ٘خ ػٖ ػيٞد 
ٗوٜيش ٝاٗٔخ ؿَحثْ ر٘ؼش حٍطٌزٜخ حُ٘خٙ ك٠ كن ٓبلييٖ حإليَحٗييٖ.. حألؿَد ٖٓ ًُي 

ٕ ٗلٔٚ ًخٕ يؼظوي أٗٚ أىٟ هيٓخص ؿِيِش إٔ حًٌَُٔحص كخكِش رٔخ ييٍ ػ٠ِ إٔ ٗخٙ ايَح
ا٠ُ حُ٘ؼذ ٝأٗٚ ٟل٠ رَحكظٚ ٝكيخطٚ ٖٓ أؿَ ح١ُٖٞ.. يوٞىٗخ ًُي ا٠ُ حُٔئحٍ: ًيق 

يَٟ حُلخًْ حُٔٔظزي ٗلٔٚ؟! يؼِٔ٘خ حُظخٍين إٔ حُلٌخّ حُٔٔظزييٖ ؿٔيؼخ ًخٗٞح يؼظزَٕٝ 
زٍَٕٝ ًَ ٓخ أٗلْٜٔ أرطخال ػظخٓخ ًٝخٗٞح ك٠ كخُش ىحثٔش ٖٓ هيحع حُ٘لْ طـؼِْٜ ي

 يلؼِٞٗٚ ٖٓ طَٜكخص ٓيجش أٝ كظ٠ ٓخ يوظَكٞٗٚ ٖٓ ؿَحثْ. 
 

ٌٛح حالٗلٜخٍ حُيحثْ ريٖ حُلخًْ حُٔٔظزي ٝٓخ يليع ك٠ حُٞحهغ، ظخَٛس ٝٛلٜخ حألىد 
كخُييٌظخطٍٞ يؼيٖ ك٠ ػُِش طخٓش ػٖ كيخس «.. ػُِش حُييٌظخطٍٞ»حُؼخ٠ُٔ ريهش ٝٓٔخٛخ 

بلىٙ.. رؼي ٓ٘ٞحص ٖٓ كٌْ حُييٌظخطٍٞ طظٌٕٞ ٓٞح١٘يٚ ٝال يؼَف كويوش ٓخ يليع ك٠ ر
كُٞٚ ٓـٔٞػش ٖٓ حألٛيهخء ٝحألهخٍد حألػَيخء حٌُيٖ طـؼِْٜ كيخطْٜ حُٔظَكش رؼيييٖ طٔخٓخ 

ػٖ ٓؼي٘ش حُ٘خّ حُؼخىييٖ ٝرخُظخ٠ُ يلوي حُييٌظخطٍٞ اكٔخٓٚ رخُلوَحء ٝٛٞ ال يؼخيٖ 
وخٍيَ طَكؼٜخ اُيٚ أؿِٜس أٓ٘يش حُليخس حُلويويش أريح ٝاٗٔخ ط٘ظوَ اُيٚ ٍٛٞطٜخ ػٖ ١َين ط

 ٓوظِلش. 
 

ٌٝٛٙ حألؿِٜس طَٟ ٖٓ ِٜٓلظٜخ ىحثٔخ طوليق حٍُٜٞس حُوخطٔش ُؤلكيحع طلخىيخ ُـ٠ذ 
حُييٌظخطٍٞ ًٝؼيَح ٓخ طظٜخٍع ٌٛٙ حألؿِٜس كئخ ريٜ٘خ ػ٠ِ ػوش حُييٌظخطٍٞ كظٌظذ طوخٍيَ 

و٘غ حُلخًْ رؤٛٔيظٜخ. ٓظ٠خٍرش ٝطوظِن أكيخٗخ ٓئحَٓحص ٝٛٔيش طِػْ أٜٗخ ه٠ض ػِيٜخ ُظ
أٟق ا٠ُ ًُي إٔ حٍُُٞحء حٌُيٖ يؼِٕٔٞ ٓغ حُييٌظخطٍٞ ُئٞح ٓ٘ظوزيٖ ٝرخُظخ٠ُ ال ئْٜٜ 

ا١بلهخ ٍأٟ حُ٘خّ كيْٜ ٝاٗٔخ ي٘لَٜ حٛظٔخْٜٓ ك٠ حُللخظ ػ٠ِ ٍٟخ حُلخًْ حٌُٟ 
ػيْٜ٘ ٝئظطيغ اهخُظْٜ ك٠ أيش ُلظش، ْٝٛ ال يٞحؿٜٕٞ حُلخًْ رخُلويوش أريح ٝاٗٔخ 



 ُٕٞ ُٚ ىحثٔخ ٓخ يؼـزٚ.. يوٞ
 

ٗخىٍح ٓخ يـخَٓ حٍُُٞحء ك٠ كٌْ حٓظزيحىٟ رخُظؼزيَ ػٖ آٍحثْٜ حُلويويش ٝاٗٔخ يظِٕٞ ىحثٔخ 
ك٠ حٗظظخٍ طؼِئخص حَُثيْ ٝطٞؿيٜخطٚ ْٝٛ يؼظزَٕٝ ًَ ٓخ يلؼِٚ حَُثيْ أٝ يوُٞٚ أٝ 

طٍٞ ػٖ كظ٠ يلٌَ كيٚ، هٔش حُلٌٔش ٝحُ٘ـخػش ٝحُؼظٔش. ٌٌٝٛح طٌظَٔ ػُِش حُييٌظخ
حُلويوش كظ٠ يلين ك٠ حُٜ٘خيش ػ٠ِ ًخٍػش طلين رخُزِي أٝ ػٍٞس ططيق رٚ ٖٓ حُلٌْ.. إ 

ػُِش حُييٌظخطٍٞ ظخَٛس ٓظٌٍَس ك٠ حُظخٍين ٠ٛٝ ٖٓ أٓٞأ ػيٞد حُ٘ظخّ حالٓظزيحىٟ. 
ٝكخَٛص حُـٔخٛيَ حُـخٟزش حُـخثؼش هَٜ  1977ػ٘يٓخ حٗيُؼض حُؼٍٞس حُلَٗٔيش ك٠ ػخّ 

كَٗٔخ ٓخٍٟ حٗطٞحٗيض ػٖ حُٔزذ ك٠ ٌٛٙ حُٔظخَٛحص كوخٍ أكي  كَٓخٟ. ٓؤُض ٌِٓش
 ٓؼخٝٗيٜخ:

 ـ اْٜٗ ؿخٟزٕٞ ألْٜٗ ال يـيٕٝ حُوزِ يخ ٛخكزش حُـبلُش 
 كؤؿخرض حٌُِٔش ريٛ٘ش:
 ـ ُٝٔخًح ال يؤًِٕٞ حٌُؼي؟

ٌٛٙ حُـِٔش حُٜ٘يَس حُٔ٘ٔٞرش ا٠ُ ٓخٍٟ حٗطٞحٗيض طيٍ ػ٠ِ ٓيٟ حُؼُِش حُظ٠ هي 
حُٔٔظزي. ُوي ًخٗض ٓخٍٟ حٗطٞحٗيض حَٓأس هٞيش ًًٝيش رَ ًخٗض يَٜ اُيٜخ حُلخًْ 

حُٔظلٌٔش حُلؼِيش ك٠ هَحٍحص ُٝؿٜخ حُِٔي ُٞيْ حُٔخىّ ػَ٘.. ٌُٜ٘خ رؼي ٓ٘ٞحص 
 ٖٓ حالٓظزيحى ٛخٍص رخُلؼَ طؼيٖ ك٠ ػخُْ آهَ رؼيي. 

 
كٌَص ك٠ ًُي ٝأٗخ أطخرغ ٓخ يليع ك٠ َٜٓ. كوي ًٛذ حَُثيْ ٓزخٍى إلؿَحء ؿَحكش ك٠ 
أُٔخٗيخ، أٗخ رخُطزغ أط٠٘ٔ حُ٘لخء ٌَُ َٓيٞ ٠ٌُ٘٘ ُْ أٍ ك٠ َٓٝ حَُثيْ كيػخ كَييح 
ٖٓ ٗٞػٚ. كٌَ اٗٔخٕ يٜيزٚ حَُٔٝ ًٔخ إٔ ٖٓ حَُثيْ حُٔظويٓش طلَٝ ػِيٚ رؼٞ 

حُٔظخػذ حُٜليش ريٖ حُليٖ ٝحآلهَ ٌُٖ ًظزش حُ٘ظخّ حٓظوزِٞح َٓٝ حَُثيْ ًٝؤٗٚ ٜٗخيش 
َ َٟٓض رَٔٝ حَُثيْ ًٝؤٕ َٜٓ حُؼظئش هي طـٔيص حُيٗيخ كظ٠ ًظذ رؼ٠ْٜ إٔ ٜٓ

ٝطِوٜض ك٠ ك٠٘ٔ ٓزخٍى. ٗلخم ٍهيٚ ٝٓ٘يٖ حٓظَٔ ١ٞحٍ كظَس حُؼبلؽ كِٔخ ٗـلض 
 حُـَحكش رلٔي هللا ٝػخى حَُثيْ ٓزخٍى ا٠ُ َٜٓ، حٗطِوض ٓٞحًذ حُ٘لخم ٝحُطزَ ٝحَُِٓ.

 
خ ٖٓ أؿَ حالكظلخٍ ٝٛيٍص حألٝحَٓ ا٠ُ رؼٞ حُٔطَريٖ ٝحُٔطَرخص ربػيحى أؿ٘يخص هٜيٜ

رؼٞىس حَُثيْ حُٔئٞٗش ٝال أػِْ ًيق يوزَ ك٘خٕ كويو٠ ػ٠ِ ٗلٔٚ إٔ يظلٍٞ ا٠ُ 
ٓيحف رخألؿَ ٓؼَ أُٝجي حُٔظُٔٞيٖ حٌُيٖ يطٞكٕٞ ك٠ حُٔٞحُي. َٛ كٌَ ٛئالء حُٔ٘خكوٕٞ 

كئخ ٓيلؼِٞٗٚ ػ٘يٓخ ئخكَ حَُثيْ َٓس أهَٟ ا٠ُ أُٔخٗيخ ُٔظخرؼش كخُظٚ، َٛ 
ؿيييس ػ٘ي ػٞىطٚ ٖٓ حُللٚ حُطز٠؟.. َٛ يٜيم حَُثيْ ٓزخٍى ٌٛح  ٓيئُلٕٞ أؿخ٠ٗ

 حُ٘لخم؟!
 

أال يوطَ رزخُٚ ُٝٞ ُِلظش إٔ ٛئالء حُطزخُيٖ ٝحُِٓخٍيٖ ال يلزٞٗٚ ٝاٗٔخ ييحكؼٕٞ ػٖ 
حالٓظيخُحص حُظ٠ كِٜٞح ػِيٜخ ك٠ ػٜيٙ؟.. أال ييٍى حَُثيْ ٓزخٍى إٔ ًؼيَيٖ ٖٓ ٛئالء 

يٖ رخُِٔطش ٝطِٞٗض أكٌخٍْٛ ٝآٍحإْٛ رٔخ ي٘خٓذ ًَ ػٜي.. حُٔ٘خكويٖ ظِٞح ىحثٔخ ِٓظٜو
ًخٗٞح حٗظَحًييٖ ٓوِٜيٖ ك٠ حُلظَس حُ٘خَٛيش، كِٔخ طـيَص حَُيخف ٝحطـٜض حُيُٝش ا٠ُ 
حالهظٜخى حُلَ ٛخٍٝح ٖٓ أًزَ أٜٗخٍ حُوٜوٜش ٝكَيش حُٔٞم.. ٓخ حُظٍٜٞ حٌُٟ ئٌِٚ 

ٖٓ ٜٗق حَُٜٔييٖ يؼيٕ٘ٞ حَُثيْ ٓزخٍى ُٔخ يليع ك٠ َٜٓ؟! َٛ يؼَف إٔ أًؼَ 
طلض ه٢ حُلوَ؟! أال يوِن حَُثيْ إٔ ٓبلييٖ حَُٜٔييٖ يؼيٕ٘ٞ ك٠ حُؼ٘ٞحثيخص ربل ٓخء 

ٝال ًَٜرخء ٝال َٛف ٛل٠؟ أال يِػـٚ حٗظ٘خٍ حُزطخُش ٝحُلوَ ٝحَُٔٝ ٝحإلكزخ١؟ َٛ 
 يؼَف حَُثيْ ٓزخٍى إٔ َٜٓ هي طيٍٛٞص ا٠ُ حُل٠يٞ ك٠ ًَ حُٔـخالص؟ 

 
َحء حٌُيٖ ئٞطٕٞ ك٠ حُطٞحريَ ٖٓ أؿَ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُوزِ ٝأٗزٞرش َٛ ٓٔغ ػٖ حُلو

رٞطخؿخُ؟ َٛ ٓٔغ ػٖ َٓحًذ حُٔٞص حُظ٠ يلخٍٝ ٖٓ هبلُٜخ آالف حُ٘زخٕ حَُٜٔييٖ 
حَُٜٝد ٖٓ حُزئّ كيِوٕٞ كظلْٜ ؿَهخ ك٠ حُزلَ؟ َٛ هخٍ أكي َُِثيْ ٓزخٍى إ آالف 

٘ؼذ ٓغ أ١لخُْٜ ألٕ كيخطْٜ حُٔٞظليٖ يلظَٕٗٞ حألٍٛلش ٌٓ٘ أَٜٗ أٓخّ ٓـِْ حُ
أٛزلض ٓٔظليِش؟.. َٛ كٌَ حَُثيْ ٓزخٍى ك٠ حُٔٞظق حٌُٟ يظوخ٠ٟ ٓخثش ؿ٘يٚ ك٠ 



حَُٜ٘ ُي٘لن ػ٠ِ أَٓس ًخِٓش، ري٘ٔخ ًيِٞ حُِلْ هي َٝٛ ا٠ُ ٓزؼيٖ ؿ٘يٜخ؟ ال أػَف 
١زؼخ ًيق يلٌَ حَُثيْ ٓزخٍى ٝإ ً٘ض أػظوي، ١زوخ ُظخَٛس ػُِش حُييٌظخطٍٞ، إٔ حَُثيْ 

 ٓزخٍى ُييٚ طٍٜٞ ٓ٘لَٜ طٔخٓخ ػٖ كويوش ٓخ يليع ك٠ َٜٓ.. 
 

إ حُٞحهغ ك٠ َٜٓ َٓٗق ُبلٗلـخٍ روٞس ك٠ أيش ُلظش ُٝٞ كيع ٌٛح حالٗلـخٍ، ال هيٍ 
هللا، كٔٞف ٗيكغ ؿٔيؼخ ػٔ٘خ رخٛظخ.. أط٠٘ٔ إٔ ي٠ٜ٘ حَُثيْ ٓزخٍى ٓ٘ٞحص كٌٔٚ 

يق حُظ٘خكْ حَُ٘يق ريٖ ربؿَحء اٛبلف ىئوَح٠١ كويو٠ ٝطؼييَ حُيٓظٍٞ رليغ يظ
حَُٔٗليٖ ٝاؿَحء حٗظوخرخص كَس ٗظيلش كظ٠ يوظخٍ حَُٜٔيٕٞ ٝؿٞٛخ ؿيييس ٓلظَٓش 

طظلَٔ حُٔٔجُٞيش ُظ٘ظ٠ٜ ٓل٘ش َٜٓ ٝيزيأ ٓٔظوزِٜخ.. ٓظ٠ ييٍى حَُثيْ ٓزخٍى ٌٛٙ 
 حُلويوش؟! 

 
 حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتاخ يٍ انكثائش؟! هم يؼتثش تزويش االَت

هبلٍ حألَٜٗ حُٔوزِش، ٓٞف طٜ٘ي َٜٓ حٗظوخرخص رَُٔخٗيش ٝأهَٟ ٍثخٓيش، ُوي كخٍٝ  
حُ٘ظخّ حَُٜٟٔ ك٠ حُٔخرن إٔ ئظؼَٔ حُو٠خس ك٠ حُظـطيش ػ٠ِ طِٝيَ حالٗظوخرخص ٌُٖ 

حُو٠خس حَُ٘كخء ٍك٠ٞح إٔ يوٞٗٞح ٓزخىثْٜ ًٝخٗض ٍٓخُظْٜ ٝحٟلش: آخ إٔ يَ٘كٞح ػ٠ِ 
 وخرخص رطَيوش ؿييش ٓلظَٓش ٝآخ إٔ ي٘ٔلزٞح ٝيظًَٞح حُ٘ظخّ ُيزٞء ٝكيٙ رؼخٍ حُظِٝيَ.حالٗظ

 
ٌٛٙ حَُٔس هٍَ حُ٘ظخّ ٖٓ حُزيحيش اُـخء حإلَٗحف حُو٠خث٠ ٝأػِٖ ٍك٠ٚ أليش َٓحهزش ىُٝيش 

 ػ٠ِ حالٗظوخرخص.
 

ح إٔ ًَ ًُي يئًي إٔ حالٗظوخرخص حُٔوزِش ٓظٌٕٞ ٍِٓٝس. ٌٓ٘ حآلٕ، يؼَف حَُٜٔيٕٞ ؿيي
أػ٠خء حُلِد حُلخًْ ٓيلُٕٞٝ رؤؿِزيش ٓوخػي حُزَُٔخٕ ٝإٔ حالٗظوخرخص حَُثخٓيش ٓظٌٕٞ 
ُِٜٓش يظٌٖٔ ٖٓ هبلُٜخ حَُثيْ ٓزخٍى ٖٓ حالكظلخظ رخُِٔطش أٝ طٍٞيؼٜخ ُ٘ـِٚ ؿٔخٍ. 

 حُٔئحٍ ٛ٘خ: ٖٓ حُٔٔجٍٞ ػٖ طِٝيَ حالٗظوخرخص؟ 
 

وخرخص ٠ٛٝ رخُظخ٠ُ حُٔٔجُٞش ػٖ ُٝحٍس حُيحهِيش ٠ٛ حُـٜش حَُٔ٘كش ػ٠ِ اؿَحء حالٗظ
طِٝيَٛخ، اال إٔ ُٝيَ حُيحهِيش ك٠ حُلويوش ُيْ أًؼَ ٖٓ ٓ٘لٌ ُِظؼِئخص أٓخ ٖٓ يظوٌ 

 هَحٍ حُظِٝيَ كٜٞ ٍثيْ حُـٍٜٔٞيش ٗلٔٚ. 
 

ٌٌٝٛح ي٘ظوَ هَحٍ حُظِٝيَ ٖٓ حَُثيْ ا٠ُ ُٝيَ حُيحهِيش ػْ يوّٞ رظ٘ليٌٙ آالف ح٠ُزخ١ 
لخكظخص َٜٓ. ٛئالء حٍُِٕٔٝٝ ْٛ حٌُيٖ ئ٘ؼٕٞ حُ٘خّ ٝحُـ٘ٞى ٝحُٔٞظليٖ ك٠ ًَ ٓ

ٖٓ حإلىالء رؤٛٞحطْٜ ٝئظؼيٕ٘ٞ رخُزِطـيش ٠َُد حُ٘خهزيٖ حٌُيٖ ال ي٘ظٕٔٞ ُِلِد 
حُلخًْ ْٝٛ حٌُيٖ يوٕٞٓٞ رَٔء حُزطخهخص حالٗظوخريش ٝطوليَ ٛ٘خىين حالهظَحع ػْ يؼِٕ٘ٞ 

 رؤٗلْٜٔ حُ٘ظخثؾ حٍُِٔٝس. 
 

ظْ حَُٜٔييٖ حآلٕ، يلَٕٛٞ ػ٠ِ أىحء حُٜبلس ٝٛيخّ ٠ٍٓخٕ ٛئالء حٍُِٕٔٝٝ، ٓؼَ ٓؼ
ٝأىحء حًُِخس ٝحُلؾ ٝحُؼَٔس ٝيطِزٕٞ ٖٓ ُٝؿخطْٜ ٝر٘خطْٜ حٍطيحء حُلـخد ٌُْٜ٘ ٓغ 

كَْٜٛ ػ٠ِ ط٘ليٌ أٝحَٓ حُييٖ ي٘ظًَٕٞ ك٠ طِٝيَ حالٗظوخرخص كبل يلٕٔٞ أريح رؤْٜٗ 
ؿخُزخ ٓخ يؼظزَٕٝ أٗلْٜٔ ك٠  يَطٌزٕٞ ٓؼٜيش ىي٘يش ٝال يئٍهْٜ حإلكٔخّ رخٌُٗذ ْٝٛ

كخُش ط٘ليٌ ُظؼِئخص حَُإٓخء ال أًؼَ ٝال أهَ، ًٔخ أْٜٗ يؼظزَٕٝ ٓٔؤُش حالٗظوخرخص رَٓظٜخ 
رؼييس ػٖ حُييٖ. ُٞ طويِ٘خ إٔ ٍثيْ حُـٍٜٔٞيش، ريال ٖٓ إٔ يؤَٓ رظِٝيَ حالٗظوخرخص، هي 

٠ ٠ٍٓخٕ ُؼخٍٝح ػِيٚ أٛيٍ طؼِئخطٚ ٠ُِزخ١ ٝحُٔٞظليٖ رؤٕ يَ٘رٞح حُؤَ أٝ يلطَٝح ك
 هطؼخ ٍٝك٠ٞح ط٘ليٌ أٝحَٓٙ ألٗٚ ال ١خػش ُٔوِٞم ك٠ ٓؼٜيش حُوخُن. 

 
ُٔخًح يؼظزَ ٛئالء حُٔٞظلٕٞ طِٝيَ حالٗظوخرخص ٓـَى ط٘ليٌ ُِظؼِئخص ري٘ٔخ يؼظزَٕٝ َٗد 

حُؤَ أٝ حإلكطخٍ ك٠ ٠ٍٓخٕ ٖٓ أًزَ حُٔؼخ٠ٛ؟ حإلؿخرش ٓٞف طوٞىٗخ ا٠ُ حُٔٔخكش 
 وش حإلٓبلّ ٝحُطَيوش حُظ٠ ٗلٜٔٚ رٜخ.حُ٘خٓؼش ريٖ كوي

 
حهظَ ٓخ ٗجض ٖٓ ًظذ حُلوٚ كِٖ طـي أريح ًِٔش ٝحكيس ػٖ طِٝيَ حالٗظوخرخص ألٜٗخ ًِٜخ 
ًظذ هيئش ًظزض ك٠ ػٍٜٞ ُْ طؼَف حالٗظوخرخص ًٔخ إٔ رخد حالؿظٜخى ٓـِن ٌٓ٘ هَٕٝ 

حُظ٠ هيِض ٌٓ٘ أُق ًَٝ ٓخ يلؼِٚ ٓؼظْ حُلوٜخء حآلٕ ال يظـخُٝ حؿظَحٍ حآلٍحء حُلوٜيش 
ػخّ، أٟق ا٠ُ ًُي إٔ ًؼيَح ٖٓ حُلوٜخء ك٠ حُظخٍين حإلٓبل٠ٓ طلخُلٞح ٓغ حُلٌخّ 

حُٔٔظزييٖ كٌخٗٞح يَ٘كٕٞ ُِ٘خّ أكٌخّ حُييٖ ك٠ ٗظ٠ ٓـخالص حُليخس ٌُْٜ٘ أؿلِٞح 
ػٔيح حُلوٞم حُٔيخٓيش ُِِٔٔٔيٖ رَ إ رؼ٠ْٜ ًخٕ يِٟٞ ػ٘ن حُلويوش ٝيلَٔ 

 ف طيػيْ حُلخًْ حُٔٔظزي ٝاػلخءٙ ٖٓ حُٔلخٓزش.حُييٖ رطَيوش طٔظٜي
 

ك٠ َٜٓ ػَ٘حص حُ٘يٞم حٍُٜٔ٘ٞيٖ حٌُيٖ ي٘ظٕٔٞ ا٠ُ ٓيحٍّ ىي٘يش ٓوظِلش، ريءح 
ٖٓ ٗيٞم حألَُٛ ا٠ُ ٗيٞم حُِٔلييٖ ٝكظ٠ حُيػخس حُـيى، ٛئالء يِوٕٞ ًَ يّٞ 



طَهٕٞ رٔٞحػظْٜ ػ٠ِ حَُٜٔييٖ ك٠ آالف حُٔٔخؿي ٝػَ٘حص حُو٘ٞحص حُل٠خثيش ْٝٛ يظ
ا٠ُ ًَ ٠ٗء ك٠ كيخس حُِْٔٔ ريءح ٖٓ حُِٝحؽ ٝحُطبلم ٝكظ٠ ُزْ حٌُٛذ ٝحُلَيَ 

١َٝيوش حالؿظٔخٍ ٖٓ حُـ٘خرش ٌُٖ أكيح ْٜٓ٘ ال ي٘طن رلَف ٝحكي ػٖ طِٝيَ حالٗظوخرخص. 
ٌٓ٘ أَٜٗ طؼَكض ا٠ُ ىحػيش ٗخد ٜٗيَ كٞؿيطٚ ٗخرخ ٌٜٓرخ ٝحٓظؤ٠ً٘ٗ ك٠ ك٠ٍٞ 

، ٍكزض رٚ ُٝٔخ ؿخء ا٠ُ حُ٘يٝس ٝؿي حُلخَٟيٖ يظٌِٕٔٞ حُ٘يٝس حألٓزٞػيش حُظ٠ أٗظٜٔخ
ػٖ حُيئوَح١يش ٝهخٕٗٞ حُطٞحٍة ٝيئًيٕٝ ػ٠ِ كن حَُٜٔييٖ ك٠ حهظيخٍ ٖٓ يلٌْٜٔ 

 كِْ ي٘ظَى ك٠ حُ٘وخٕ رٌِٔش ٝظَ ٛخٓظخ ػْ ًٛذ ُْٝ يؼي كِْ أٍٙ رؼي ًُي أريح. 
 

، حُييٖ ػ٘يٙ يزيأ ٝي٘ظ٠ٜ ػ٘ي إ حُييٖ ػ٘ي ٌٛح حُيحػيش ال ػبلهش ُٚ رخُؼَٔ حُؼخّ ا١بلهخ
حكظ٘خّ حَُٔأس ٝأىحء حُلَحثٞ ٌٝٓخٍّ حألهبلم. ٝرخُظخ٠ُ كٜٞ ال يظلْٔ ًؼيَح ُٔ٘خه٘ش 

حُلوٞم حُٔيخٓيش أٝ حُلَيخص حُؼخٓش ًٔخ أٗٚ ييٍى إٔ ٓ٘خه٘ش ٌٛٙ حُٟٔٞٞػخص ك٠ 
بلّ َٜٓ ُٜخ ػٖٔ رخٛع ٝٛٞ ال يلذ إٔ ييكؼٚ. ػيص ا٠ُ ًظذ حُييٖ ألكْٜ ٓخ كٌْ حإلٓ

ك٠ طِٝيَ حالٗظوخرخص كٞؿيص إٔ حٌُٗٞد ك٠ حُييٖ ط٘ؤْ ا٠ُ ًزخثَ ٝٛـخثَ، حٌُزخثَ ٠ٛ 
حُٔؼخ٠ٛ حٌُزَٟ حُظ٠ طٔظٞؿذ ػوخد هللا ك٠ حُيٗيخ ٝك٠ حآلهَس. ٝرَؿْ حهظبلف 

حُلوٜخء كٍٞ حٌُزخثَ اال أْٜٗ حطلوٞح ؿٔيؼخ ػ٠ِ إٔ ٜٗخىس حٍُِٝ ٖٓ أًزَ حٌُزخثَ كظ٠ إ 
ٝحٌُيٖ ال يٜ٘يٕٝ »كٌٍ ر٘يس ٖٓ ٜٗخىس حٍُِٝ ك٠ أًؼَ ٖٓ آيش ٓؼَ  حُوَإٓ حٌَُيْ هي

« كخؿظ٘زٞح حَُؿْ ٖٓ حألٝػخٕ ٝحؿظ٘زٞح هٍٞ حٍُِٝ»( 92ٝ)ٍٓٞس حُلَهخٕ ٖٓ حآليش « حٍُِٝ
 (.30)ٍٓٞس حُلؾ ٖٓ حآليش 

 
ٜٗخىس حٍُِٝ ٠ٛ حٌٌُد حُٔظؼٔي ك٠ حُٜ٘خىس إلرطخٍ حُلن. ػ٘يٓخ يوق اٗٔخٕ أٓخّ 

رـيَ حُلن كبٗٚ يَطٌذ اػٔخ ػظئخ ألٗٚ يئىٟ رٜ٘خىطٚ حٌُخًرش ا٠ُ  حُوخ٠ٟ ٝيٜ٘ي
ٟيخع حُلن ػ٠ِ أٛلخرٚ ٝٓ٘لٚ رخُزخ١َ ا٠ُ ٖٓ ال ئظلوٚ. ُوي َٝٛ رؼٞ حُلوٜخء 

ك٠ طلَيْ ٜٗخىس حٍُِٝ ُيٍؿش أْٜٗ هَٗٞٛخ رخَُ٘ى رخهلل رَ حْٜٗ أًيٝح إٔ ٜٗخىس حٍُِٝ 
ال رؼي إٔ يؼيي ٗخٛي حٍُِٝ ا٠ُ حُ٘خّ كوٞهْٜ ال طٔلٞٛخ حُظٞرش ٝال ئلٞٛخ أىحء حُلؾ ا

حُظ٠ ٟيؼٜخ رٜ٘خىطٚ حٌُخًرش أٝ ػ٠ِ حألهَ يؼظَف أٓخْٜٓ رـَئظٚ ٝيطِذ ػلْٞٛ. 
ٜٗخىس حٍُِٝ حُظ٠ يؼظزَٛخ حإلٓبلّ ٖٓ أػظْ حٌُٗٞد ٝأر٘غ حُـَحثْ، طٔخٟٝ ك٠ كيخط٘خ 

 حُٔؼخَٛس طِٝيَ حالٗظوخرخص ربل ُيخىس ٝال ٗوٜخٕ.
 

ي٘خٍى ك٠ طِٝيَ حالٗظوخرخص يٜ٘ي ٍُٝح ػ٠ِ ٗظخثؾ ًخًرش ٝئ٘غ حَُٔٗق  كخُٔٞظق حٌُٟ
ٛخكذ حُلن ٖٓ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُٜٔ٘ذ حٌُٟ ئظلوٚ ري٘ٔخ يؼط٠ حُٜٔ٘ذ ا٠ُ 

ٗوٚ ال ئظلوٚ، رَ إ طِٝيَ حالٗظوخرخص ك٠ ٍأي٠ أٓٞأ رٌؼيَ ٖٓ ٜٗخىس حٍُِٝ، ألٕ 
ٝيَ حالٗظوخرخص كبٗٚ يئىٟ ا٠ُ ٟيخع ٜٗخىس حٍُِٝ طئىٟ ا٠ُ ٟيخع كن كَى أٝ أَٓس، أٓخ طِ

كوٞم حألٓش رؤَٓٛخ. ُٞ كْٜ حٍُِٕٔٝٝ ك٠ ُٝحٍس حُيحهِيش أْٜٗ ك٠ ٗظَ حُييٖ ٜٗٞى ٍُٝ 
َُك٠ٞح هطؼخ إٔ ي٘خًٍٞح ك٠ حُظِٝيَ ٌُْٜ٘، ٓؼَ ًؼيَ ٖٓ حَُٜٔييٖ، يؼظزَٕٝ حالٗظوخرخص 

ٌٛح حُلْٜ حُوخَٛ  ٝحُيئوَح١يش ٝطيحٍٝ حُِٔطش ٓٔخثَ ػخٗٞيش ال ػبلهش ُٜخ رخُييٖ.
ُِييٖ يـؼِ٘خ هخرِيٖ ُبلٓظزيحى ٝأًؼَ اًػخٗخ ُِظِْ ٝٛٞ ٓخ يلَٔ حٗظ٘خٍ حالٓظزيحى ك٠ 

 حُزِيحٕ حإلٓبلٓيش أًؼَ ٖٓ ؿيَٛخ. 
 

إ حُ٘ؼٞد طظويّ ك٠ كخُظيٖ ال ػخُغ ُٜٔخ: آخ إٔ طلْٜ حُييٖ رطَيوش ٛليلش رخػظزخٍٙ 
حُلن ٝحُؼيٍ ٝحُلَيش، ٝآخ إٔ ط٘طِن ٖٓ ك٠ حُٔوخّ حألٍٝ ىكخػخ ػٖ حُويْ حإلٗٔخٗيش: 

كٌَس أهبلهيش طـؼَ ح٠ُٔيَ حإلٗٔخ٠ٗ ٛٞ حُلٌْ حٌُٟ يلَٝ ٓؼخييَ حَُ٘ف ٝحألٓخٗش. أٓخ 
حُ٘ؼٞد حُظ٠ طلْٜ حُييٖ رؼييح ػٖ حُويْ حإلٗٔخٗيش كبٕ هيٍحطٜخ طظؼطَ ٝالري إٔ طظوِق 

 ػٖ ًٍذ حُل٠خٍس. 
 

يليِٚ ا٠ُ ٓـٔٞػش ٖٓ حإلؿَحءحص، يئىٟ إ حُلْٜ حُوخَٛ حٌُٟ يظـخَٛ ٍٝف حُييٖ ٝ
رخإلٗٔخٕ ا٠ُ طييٖ ُحثق ٠ٌِٗ ٝيؼطَ حإلكٔخّ رخ٠ُٔيَ حُطزيؼ٠ ٝهي ييكغ حَُٔء 
ا٠ُ حٍطٌخد أٓٞأ حُظَٜكخص ٝٛٞ ٓطٔجٖ ا٠ُ ٓبلٓش طيي٘ٚ حٌُٟ يَحٙ ٓ٘لَٜح ك٠ أىحء 

 حُلَٝٝ. 



 
بلييٖ إ حُٟٞغ ك٠ َٜٓ هي َٝٛ ا٠ُ حُل٠يٞ ُْٝ يؼي ٌٓٔ٘خ حٌُٔٞص ػ٘ٚ. ٓ

 حَُٜٔييٖ يؼيٕ٘ٞ ك٠ ظَٝف ؿيَ آىٓيش، كوَ ٝرطخُش َٝٓٝ ٝهٔغ ٝكٔخى ؿيَ ٓٔزٞم. 
 

ٛئالء حُٔظِٕٞٓٞ ٖٓ كوْٜ كيخس اٗٔخٗيش ًَئش. إ حُظـييَ حٌُٟ ٗطخُذ رٚ ٓٞف يؤط٠ 
ٖٓ هٔش حَُّٜ حُٔيخ٠ٓ ٖٝٓ هخػيطٚ ػ٠ِ حُٔٞحء. ٝحؿز٘خ إٔ ٠ٗـ٢ ػ٠ِ حُ٘ظخّ كظ٠ 

٘٘خ ك٠ ٗلْ حُٞهض يـذ إٔ َٗ٘ف ُِ٘خّ إٔ ٖٓ ي٘ظَى ئٔق رخٗظوخرخص ِٓئش ٌُ
 ك٠ طِٝيَ حالٗظوخرخص يَطٌذ ًٗزخ ػظئخ ٝؿَئش كويَس ك٠ كن ربلىٙ. 

 
ػ٘يٓخ يؼط٠ حَُثيْ أٝحَٓٙ رظِٝيَ حالٗظوخرخص كبل يـي ٟخر٢ ١َٗش أٝ ٓٞظلخ ك٠ 

يأ حُيحهِيش يوزَ إٔ يِٞع َٗكٚ ٝىي٘ٚ رخالٗظَحى ك٠ حُظِٝيَ. ػ٘يثٌ كو٢ ٓٞف يز
 حُٔٔظوزَ ك٠ َٜٓ. 

 حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هم انذشياخ تتجزأ؟ 

 ٌٛٙ ه٠يش ٜٓٔش.. 
ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔلخٓيٖ ك٠ َٜٓ ٍكؼٞح ىػٟٞ ه٠خثيش ٖٓ أؿَ ٜٓخىٍس ًظخد أُق ُيِش 

ٓيٖ ُْ ُٝيِش ألٗٚ يلظٟٞ ػ٠ِ رؼٞ حألُلخظ حُوخىٗش ُِليخء.. حُٞحٟق إٔ ٛئالء حُٔلخ
يوَأٝح ًظذ حُظَحع ألٕ ٓؼظٜٔخ يلظٟٞ ػ٠ِ أُلخظ ٌٓ٘ٞكش ك٠ ٝٛق حُؼبلهش ريٖ 

حَُؿَ ٝحَُٔأس: ًظخد حألؿخ٠ٗ ألر٠ حُلَؽ حألٛلٜخ٠ٗ ًٝظخد حإلٓظخع ٝحُٔئحٗٔش ألر٠ 
 كيخٕ حُظٞكييٟ ٝؿيَٛٔخ.

 
َس ٛـَيش( ٝٛٞ أٓيَ حُ٘ؼَ حُؼَر٠ ربل ٓ٘خُع، ُٚ ٍٓخُش ٜٗي 255ــ 157رَ إ حُـخكع )

يظلخٍٝ كيٜخ ٍؿَ يلذ حُـِٔخٕ «. ٓلخهَس ريٖ أٛلخد حُـِٔخٕ ٝأٛلخد حُـٞحٍٟ»رؼ٘ٞحٕ 
ٓغ ٍؿَ يلذ حُ٘ٔخء، حَُٓخُش طلظٟٞ ػ٠ِ أُلخظ ٌٓ٘ٞكش ٌُٜ٘خ طظَ ٓغ ًُي ٜٗخ أىريخ 

 ؿٔيبل ٍٝكيؼخ.. 
 

إ ٓٔخٍٓش حَُهخرش ػ٠ِ طَحػ٘خ حألىر٠ حُؼَر٠ طلظق رخرخ ؿٜ٘ٔيخ ُظيٓيَٙ ٝط٘ٞيٜٚ، 
ؿذ إٔ ٗلخكع ػ٠ِ طَحػ٘خ حُؼظيْ ًٔخ ٛٞ، ػ٠ِ إٔ ٗطزغ ٗٔوخص ٓ٘ولش ئٌٖ حُٞح

طيٍئٜخ ُِٖ٘ء ٝحُٜـخٍ، ٓغ حُللخظ ػ٠ِ حُٜ٘ٞٙ حألِٛيش ريٕٝ أٟ طـييَ أٝ كٌف.. 
ًخٕ ٌٛح ٍأي٠ ٌُُٝي كوي طلٔٔض ٝح٠ٗٔٔض ُِٔيحكؼيٖ ػٖ كَيش حُظؼزيَ حألىر٠ ٟي 

 هي كيػض رؼي ًُي..  حَُهخرش ٝحألكٌخٍ حَُؿؼيش، ػ٠ِ إٔ حُٔلخٍهش
 

كل٠ ٢ٓٝ ٓؼًَش حُٔؼوليٖ ىكخػخ ػٖ ًظخد أُق ُيِش ُٝيِش أػِ٘ض حُلٌٞٓش حَُٜٔيش 
طٔييي هخٕٗٞ حُطٞحٍة ٓٔخ يؼ٠٘ طؼطيَ حُوخٕٗٞ حُطزيؼ٠ حٌُٟ يل٠ٔ كَيش حَُٜٔييٖ 

ًَٝحٓظْٜ.. ٛ٘خ ً٘ض أطٞهغ ٖٓ كَٓخٕ حُلَيش حُٔيحكؼيٖ ػٖ أُق ُيِش ُٝيِش، إٔ 
ُيكخع ػٖ حُلَيخص حُؼخٓش.. ٌُٖ ًُي ُْ يليع ُؤلٓق.. ًؼيَ ٖٓ ئظٔيظٞح ك٠ ح

حُٔؼوليٖ حٌُيٖ ييحكؼٕٞ حُيّٞ ػٖ أُق ُيِش ُٝيِش ال يلظلٕٞ أكٞحْٜٛ أريح حكظـخؿخ ػ٠ِ 
طِٝيَ حالٗظوخرخص أٝ حالػظوخٍ أٝ حُظؼٌيذ ًِٜٝخ ؿَحثْ ر٘ؼش يَطٌزٜخ ٗظخّ ٓزخٍى ك٠ كن 

 ٓبلييٖ حَُٜٔييٖ.. 
 

أطٔخءٍ: َٛ حُلَيخص طظـِأ؟ َٛ ئٌٖ حُيكخع ػٖ كَيش حإلريحع رؼييح ٖٓ ٛ٘خ ٝؿيط٠٘ 
ػٖ حُلَيخص حُؼخٓش؟ َٛ ئٌٖ إٔ ي٘لَٜ ىٍٝ حُٔؼوق ك٠ حُيكخع ػٖ ًَ ٓخ يوٚ 

حٌُظخرش ري٘ٔخ ئٌض طٔخٓخ ػٔخ يوٚ ح١ُٖٞ ٝحُ٘خّ؟ ٖٓ حُٔئٓق إٔ ٠ٗطَ ا٠ُ ١َف 
، ًخٕ حُٔؼوق يظوٌ ىحثٔخ ٓٞهلخ ٌٛٙ حألٓجِش، ك٠ حُيٗيخ ًِٜخ ٝك٠ ربلىٗخ ك٠ ُٖٓ ٓخرن

 ٓظٔخٌٓخ ك٠ حُيكخع حُ٘خَٓ ػٖ حُلن ٝحُؼيٍ ٝحُلَيش.. حألٓؼِش ربل كَٜ.. 
 

ػزخّ حُؼوخى ١ٝٚ كٔيٖ ٝأُلَيي كَؽ ٝػزيحَُكٖٔ حَُ٘هخٟٝ ٖٓ حألىرخء حُؼَد. ٝك٠ 
حُـَد، حُزيَ ًخٓٞ ٝؿٕٞ رٍٞ ٓخٍطَ ٝرَطَحٗي ٍحَٓ ٝؿخرَييَ ؿخٍٓيخ ٓخًٍيِ ٝؿُٞيٚ 

ٓخؿٞ ٝرخرِٞ ٗيَٝىح ٝؿيَْٛ ًؼيَٕٝ ٖٓ ًزخٍ حُٔزيػيٖ حٌُيٖ ٝهلٞح رٜبلرش ٟي حُظِْ ٓخٍح
 ٝحالٓظزيحى ًٝؼيَح ٓخ ىكؼٞح ػٔ٘خ رخٛظخ ُٔٞحهلْٜ.. 

 
رَ إ أْٛ ٍٝحث٠ ك٠ طخٍين حألىد، حٌُخطذ ح٠َُٓٝ حُؼظيْ كيٞىٍٝ ىئظٞيل٠ٌٔ 

ٖ أؿَ اٜٗخء حُ٘ظخّ ( حٗو١َ ك٠ حُؼَٔ حُؼخّ ٝح٠ْٗ ا٠ُ ط٘ظيْ َٟٓ 1771ٓــ 1721)
ح٠ٌُِٔ ك٠ ٍٝٓيخ ٓٔخ أىٟ ا٠ُ حُوزٞ ػِيٚ ٝحُلٌْ ربػيحٓٚ ػْ هلق حُلٌْ ك٠ آهَ 

ُلظش ا٠ُ حُٔـٖ أٍرغ ٓ٘ٞحص ك٠ ٓيزيَيخ. إ حإلريحع حألىر٠ ك٠ ؿَٞٛٙ ىكخع ػٖ 
حُويْ حإلٗٔخٗيش حُ٘زيِش، كٌيق ييحكغ حألىيذ ك٠ ًظزٚ ػٖ حُلَيش ػْ ئٌض ػ٠ِ 

حُيٞٓيش. إ حُٔؼوق حٌُٟ ي٠غ ٓٞٛزظٚ ك٠ هيٓش حُطـخس ٝال يؼظَٝ  حٗظٜخًٜخ ك٠ كيخطٚ
أريح ػ٠ِ حُظِْ ٝحُلٔخى ٜٝٗذ حُٔخٍ حُؼخّ ٝهٔغ حألرَيخء ٝك٠ ٗلْ حُٞهض يؼٍٞ ر٘يس 

ىكخػخ ػٖ هٜييس ٓٔ٘ٞػش ٖٓ حَُ٘٘ أٝ ًظخد طٔض ٜٓخىٍطٚ، الري إٔ يلوي ٜٓيحهيظٚ 
 طٔخٓخ..



 
زيخ كيغ أىٍى حُٔٔجُٕٞٞ إٔ ٓٔؼش ٗظخّ ٝحُيُيَ ػ٠ِ ًُي ٓخ كيع ٓئهَح ك٠ ُي

حُوٌحك٠ ٓيجش ُِـخيش كيغ طْ حػظوخٍ ٝطؼٌيذ ٝطَ٘يي ٝهظَ ػَ٘حص حألُٞف ٖٓ 
حُِيزييٖ حألرَيخء ُٔـَى أْٜٗ يلِٕٔٞ أكٌخٍح ٓؼخٍٟش ُٔيخٓخص حُؼويي حُوٌحك٠ )حٌُٟ هٍَ 

ٕ يلؼِٞح ٗيجخ ٓئهَح إٔ ئ٘ق ٗلٔٚ ُوذ ِٓي ِٓٞى أكَيويخ(.. أٍحى حُٔٔجُٕٞٞ حُِيزيٕٞ أ
ُظزييٞ ٝؿٚ ٗظخْٜٓ أٓخّ حُؼخُْ ٝألٕ ُيزيخ رِي ٗلط٠ ػَٟ ٝألٕ أٓٞحٍ حُ٘ؼذ حُِيز٠ 

طلض يي حُؼويي حُوٌحك٠ ي٘لن ٜٓ٘خ ًٔخ ي٘خء ربل كٔيذ ٝال ٍهيذ، كوي طْ ػَٔ ؿخثِس 
أُق يٍٞٝ، طٔ٘ق ًَ ػخّ  150أىريش ًزَٟ حٜٓٔخ ؿخثِس حُوٌحك٠ ُآلىحد حُؼخُٔيش هئظٜخ 

 ذ ػخ٠ُٔ ًزيَ ٖٓ أؿَ طلٔيٖ ٍٛٞس حُ٘ظخّ حُِيز٠.. ا٠ُ أىي
 

ػخٓخ(  97ٝك٠ أٍٝ ىٍٝس ُِـخثِس طْ حهظيخٍ حَُٝحث٠ حإلٓزخ٠ٗ حٌُزيَ هٞحٕ ؿٟٞ طئُٞٞ )
حٌُٟ يؼظزَٙ حُ٘وخى أْٛ ٍٝحث٠ آزخ٠ٗ ػ٠ِ هيي حُليخس.. ٝهي ػخ٠ٗ ؿٟٞ طئُٞٞ ٗلٔٚ 

١لَ ٝأؿزَٙ ػ٠ِ إٔ يؼيٖ ٓؼظْ ٖٓ حُؤغ كيغ هظَ ٗظخّ حُييٌظخطٍٞ كَحٌٗٞ أٓٚ ٝٛٞ 
كيخطٚ ك٠ حُٔ٘ل٠. ًٔخ إٔ ؿٟٞ طئُٞٞ ٖٓ أًزَ حُٔيحكؼيٖ ػٖ حُيئوَح١يش ٝحُلَيش 

ٖٝٓ أًزَ حُٔ٘خَٛيٖ ُِلوٞم حُؼَريش ٝٛٞ ٓلذ ُِؼوخكش حُؼَريش ا٠ُ ىٍؿش أٗٚ يويْ ك٠ 
 َٓحًٖ رٜلش ىحثٔش ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص..

 
كٜ٘ؤٝٙ ٝأرِـٞٙ رؤٗٚ هي كخُ رـخثِس  حطَٜ حُٔٔجُٕٞٞ حُِيزيٕٞ رخَُٝحث٠ ؿٟٞ طئُٞٞ

حُوٌحك٠ ُآلىحد حُؼخُٔيش كٔخ ًخٕ ٓ٘ٚ اال إٔ ًظذ هطخرخ ا٠ُ ُـ٘ش حُظلٌيْ، ٌَٗ كيٚ 
ُوي ه٠يض ػَٟٔ أىحكغ ػٖ كن »أػ٠خء حُِـ٘ش حٌُيٖ ٓ٘لٞٙ حُـخثِس ػْ هخٍ ٓخ ٓؼ٘خٙ: 

يس حُظ٠ أىص حُ٘ؼٞد حُؼَريش ك٠ حُؼيحُش ٝحُلَيش ٝٝهلض رٌَ هٞس ٟي حألٗظٔش حُٔٔظز
رلٔخىٛخ ٝظِٜٔخ ا٠ُ اروخء ٓبلييٖ حُؼَد ك٠ رَحػٖ حُـَٜ ٝحُلوَ.. أٗخ ال حٓظطيغ أريح إٔ 

أهزَ ؿخثِس ٓٔ٘ٞكش ٖٓ حُؼويي حُوٌحك٠ حٌُٟ حؿظٜذ حُِٔطش رخُوٞس ٝأهخّ ٗظخٓخ 
حٓظزيحىيخ ٓخٍّ حالػظوخٍ ٝحُظؼٌيذ ٝحُوظَ ٟي حُِيزييٖ حألرَيخء.. أٗخ أٍكٞ ٌٛٙ حُـخثِس 

 «. ٜخ رزٔخ١ش طظ٘خهٞ ٓغ ًَ ٓخ أإٖٓ رٚ ٖٓ ٓزخىةألٗ
 

ًخٕ ٌٛح حَُكٞ ٛلؼش ٓيٝيش ُِ٘ظخّ حُِيز٠ ٓٔغ ٛيحٛخ ك٠ حُؼخُْ ًِٚ، ٝهٜٜض 
ؿَييس حإلٗير٘يص حإلٗـِيِيش ٟٓٞٞػخ ١ٞيبل ًظزٚ رٞيي طٌٞٗيٖ ٖٓ أؿَ طليش حُٔٞهق 

ويو٠ رخػظزخٍٙ ئخٍّ ىٍٝ حٌُخطذ حُل»حُؼظيْ َُِٝحث٠ ؿٟٞ طئُٞٞ حٌُٟ ٝٛلظٚ رؤٗٚ 
رَ إ ػَ٘حص حُٔؼوليٖ « ح٠ُٔيَ حُل٠ ُئلٗٔخٗيش حٌُٟ يوق ىحثٔخ ٟي حُوٟٞ حُظخُٔش

حٗي رَك٠ي »حُِيزييٖ ك٠ حُٔ٘ل٠ ٝؿٜٞح ٍٓخُش ٌَٗ ا٠ُ ؿٟٞ طئُٞٞ ًظزٞح كيٜخ: 
حُٔؼِٖ ُـخثِس حُوٌحك٠ حُؼخُٔيش ُآلىحد ك٠ أٍٝ اٛيحٍحطٜخ، ٝرَؿْ ػَٟٜخ حُٔخ٠ُ 

ؼش ٟٔيَيش ُِييٌظخطٍٞ حُوٌحك٠ حٌُٟ حػظوي أٗٚ رؤٓٞحٍ حُِيزييٖ حُٔـَٟ، هي ٝؿٜض ٛل
 «.حُٜٔ٘ٞرش ئظطيغ إٔ ي٘ظَٟ ٟٔخثَ حُٔؼوليٖ حُليش

 
ٌٌٛح ٝهغ حُٔٔجُٕٞٞ ػٖ ؿخثِس حُوٌحك٠ ك٠ ١ٍٝش ًزيَس: كِٞ أْٜٗ أُـٞح حُـخثِس 

ٔخ ٓظٌٕٞ ك٠يلش ُٝٞ أْٜٗ ػَٟٞٛخ ػ٠ِ ًخطذ ػخ٠ُٔ آهَ كٖٔ حُٞحٍى ؿيح إٔ يَك٠ٜخ ً
كؼَ ؿٟٞ طئُٞٞ، ػ٘يثٌ ٓظٌٕٞ حُل٠يلش ٠ٓخػلش. ٝرخَُؿْ ٖٓ إٔ حُـخثِس ٓوٜٜش 

أٓخٓخ ألىيذ ػخ٠ُٔ ًزيَ اال إٔ حُٔ٘ظٔيٖ طـخٟٞح ػٖ ٌٛح ح١َُ٘ ٝرلؼٞح ػٖ ٗوٜيش 
ػَريش طٞحكن ػ٠ِ هزٍٞ حُـخثِس، ٝهي ٝؿيٝح ٟخُظْٜ ك٠ حُ٘خهي حَُٜٟٔ ؿخرَ ػٜلٍٞ 

 كؤػِ٘ٞح كُٞٙ رخُـخثِس. 
 

خ٠ٟ حُٔيي ػٜلٍٞ، ُؤلٓق، ػٖ ًَ ٌٛح حُٔيخم ًٝٛذ ا٠ُ ُيزيخ ٝحٓظِْ ٝهي طـ
حُـخثِس ك٠ حكظلخٍ ًزيَ أػ٠٘ كيٚ ػٜلٍٞ رخُطزغ ػ٠ِ هخثي حُؼٍٞس حُِيزيش )ِٓي ِٓٞى 

أكَيويخ( ٝأٗخى رخُلَيش حُؼظئش حُظ٠ ي٘ؼْ رٜخ حُِيزيٕٞ. ُْ ئظ٘ؼَ ؿخرَ ػٜلٍٞ أى٠ٗ 
طذ ػخ٠ُٔ ًزيَ ط٠خٓ٘خ ٓغ حُ٘ؼذ حُِيز٠ ٟي هـَ ٝٛٞ يظِْٔ ؿخثِس ٍك٠ٜخ هزِٚ ًخ

ٗظخّ حُوٌحك٠ حالٓظزيحىٟ ٌُٖ ٓزِؾ ٓخثش ٝهٔٔيٖ أُق يٍٞٝ، ًخٕ كئخ يزيٝ أًزَ ٖٓ 
 هيٍس ػٜلٍٞ ػ٠ِ حُٔوخٝٓش..



 
حُؼـيذ إٔ حألم ػٜلٍٞ رؼي إٔ هزٞ حُ٘يي ٖٓ حُوٌحك٠ ػخى ا٠ُ َٜٓ رَٔػش ٠ٌُ 

ًظخد أُق ُيِش ُٝيِش.. َٛ ئٌٖ إٔ يؼوي ٗيٝحص كٔخٓيش ٓٞٓؼش ٖٓ أؿَ حُيكخع ػٖ 
ٜٗيم ؿخرَ ػٜلٍٞ رؼي ًُي ك٠ ىكخػٚ ػٖ كَيش حإلريحع؟ إ حُلَيخص ال طظـِأ. ال ئٌٖ 

إٔ ٗيحكغ ػٖ كَيش حإلريحع رٔؼٍِ ػٖ رويش حُلَيخص حُؼخٓش.. إ كَيش حإلريحع ػ٠ِ 
ظْٜ أٛٔيظٜخ حٌُزَٟ ال طٌظٔذ هئظٜخ اال ك٠ ٓيخم حُيكخع ػٖ كوٞم حُ٘خّ ٝكَي

ًَٝحٓظْٜ.. إ حُلَم ريٖ ٓٞهق ؿخرَ ػٜلٍٞ ٝٓٞهق حَُٝحث٠ ؿٟٞ طئُٞٞ، ٛٞ رخ٠ُز٢ 
حُلَم ريٖ حُٜٔخُق ٝحُٔزخىة، ريٖ حُزخ١َ ٝحُلن.. ػ٘يٓخ يلؼَ ٓؼولٞٗخ ؿٔيؼخ ٓؼَ 

 ؿٟٞ طئُٞٞ. ػ٘يثٌ كو٢ ٓٞف ي٘ظ٠ٜ حالٓظزيحى ٝيزيأ حُٔٔظوزَ. 
 حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دكايح نهصغاس وانكثاس 

طلض حُ٘ـَس ح٠ُؤش ػ٠ِ ٗخ١ت حَُٜ٘، ٝهق حُليَ حٌُزيَ، كيغ طؼٞى إٔ يِظو٠  
رٔؼخٝٗيٚ، ٌُ٘ٚ ُْ ئظطغ ٌٛٙ حَُٔس حُٞهٞف ػ٠ِ أهيحٓٚ حألٍرغ، رَى ػ٠ِ حألٍٝ 

ح ٠ٌُ ٝطي٠ُ ه١َٞٓٚ ا٠ُ ؿٞحٍٙ ٝريح ٌٜٓ٘خ ُِـخيش، ُيٍؿش أٗٚ ًخٕ يزٌٍ ٓـٜٞىح ًزيَ
يزو٠ ػي٘يٚ ٓلظٞكظيٖ ٝيظخرغ ٓخ يليع كُٞٚ.. ٝأٓخٓٚ ٝهق ٓؼخٝٗٞٙ حألٍرؼش: حُلٔخٍ 

 ٝحُوِ٘يَ ٝحٌُثذ ػْ حُؼؼِذ حٌُٟ ريح ٓظٞطَح ٝريأ حُلييغ هخثبل: 
ــ أيٜخ حإلهٞحٕ إ ؿخرظ٘خ حُؼظئش طَٔ رظَٝف ىهيوش ٝٛؼزش، ٓييٗخ حُليَ حٌُزيَ ٓخُحٍ 

هي ػِٔض إٔ كيٞحٗخص حُـخرش ًِٜخ هخىٓش اُي٘خ ك٠ ٓٔيَس َٓٛوخ ٖٓ آػخٍ حَُٔٝ حألهيَ، ٝ
 حكظـخؿيش رويخىس حٍُِحكش.

 
 ٛ٘خ ٜٗن حُلٔخٍ روٞس ٝهخٍ: 

 ــ ُٔخًح طَٜ ٌٛٙ حٍُِحكش ػ٠ِ اػخٍس حُزِزِش؟ 
 

أٛيٍ حُوِ٘يَ ٛٞطخ ٍكيؼخ ػبلٓش حالػظَحٝ ري٘ٔخ حَُحثلش حُ٘ظ٘ش حُظ٠ ط٘زؼغ ٖٓ ؿٔيٙ 
 طلٞف روٞس ػْ هخٍ: 

 ف إٔ ٗوظَ ٌٛٙ حٍُِحكش ُ٘ٔظَيق ٜٓ٘خ. ــ أهظَ
 

 ٗظَ حُؼؼِذ ا٠ُ حُلٔخٍ ٝحُوِ٘يَ رخكظوخٍ ٝهخٍ: 
ـ حُلن أ٠٘ٗ ُْ أٍ ُـزخثٌٔخ ٓؼيبل.. حٌُِٔ٘ش ُئض ك٠ حٍُِحكش.. حُليٞحٗخص ًِٜخ ك٠ 

 كخُش طٌَٓ ٝيـذ إٔ ٗظلخٝٝ ٓؼْٜ َُٜ٘ ا٠ُ كٍِٞ َٟٓيش. 
 

 ُٓـَ حٌُثذ ٝهخٍ: 
لٖ ُٖ ٗظلخٝٝ ٓغ أكي.. إ ٓيي حُـخرش حُليَ حٌُزيَ ٓخُحٍ ــ آٓق أيٜخ حُؼؼِذ.. ٗ

 ٓٞؿٞىح ٓظؼٚ هللا رخُٜلش ٝٓٞف يوِلٚ ػ٠ِ حُؼَٕ حر٘ٚ حُليَ حُٜـيَ ىؿلَ..
 

 حرظْٔ حُؼؼِذ ٝهخٍ: 
ــ ىػ٘خ ٗظليع رَٜحكش. إ حُليَ ىؿلَ ال يِٜق ُِلٌْ... اٗٚ يِٜٞ ١ٞحٍ حُٞهض ٝال 

 َ حآلٕ؟.يظلَٔ حُٔٔجُٞيش.. حٗظَٝح ٓخًح يلؼ
 

ططِؼٞح ؿٔيؼخ ا٠ُ كيغ يوق حُليَ حُٜـيَ ىؿلَ كٞؿيٝٙ يظَٔؽ رٔؼخىس ػ٠ِ حُؼ٘ذ، 
يلَى أًٗيٚ حُؼَي٠ظيٖ ٝي٘ل٢ حُٔخء رو١َٞٓٚ ػْ يَٗٚ ػ٠ِ ؿٔيٙ ٝحُلن أٗٚ ريح ك٠ 

 كخُش ٖٓ حَُٔف ٝهِٞ حُزخٍ ال طظلن أريح ٓغ حُِلظخص حُٜؼزش حُظ٠ طَٔ رٜخ حُـخرش. 
 

 : حٓظطَى حُؼؼِذ هخثبل
 ــ ًَ ٓخ أ١ِزٚ ٌْٓ٘ إٔ طِِٓٞح حُٜٔض ٝطظ٠ًَٗٞ أطلخْٛ ٓغ حُليٞحٗخص حُـخٟزش. 

 ٛ٘خ ُحّ حٌُثذ ٝهخٍ: 
ــ ٌٓ٘ ٓظ٠ ٗؼَٔ كٔخرخ ٌُٜٙ حُليٞحٗخص حُلويَس.؟!. اٗ٘خ ٗوٍَ ٓخ َٗييٙ ُٝيْ ػِيْٜ اال 

 ا١خػش أٝحَٓٗخ. 
 حرظْٔ حُؼؼِذ ٝهخٍ: 

ٟٞغ ك٠ حُـخرش هي طـيَ.. إ حُليٞحٗخص حُيّٞ ــ أيٜخ حٌُثذ ٖٓ حُلٌٔش إٔ طلْٜ إٔ حُ
 ُئض ًٔخ ًخٗض رخألْٓ. حُٟٞغ حآلٕ ُٖ طـيٟ ٓؼٚ حُ٘يس. 

 
ــ رَ اٗ٘خ ٗلظخؽ ا٠ُ حُ٘يس حُيّٞ أًؼَ ٖٓ أٟ ٝهض ٠٠ٓ.. ٗلٖ ِٗٔي ًَ ٠ٗء.. إ 

ُيي٘خ ؿي٘خ ٓيٍرخ ٖٓ حٌُبلد حَُ٘ٓش يٌل٠ إله٠خع أٟ كيٞحٕ يَكغ ٍأٓٚ ك٠ 
 ٓٞحؿٜظ٘خ.

 
ؼؼِذ رخٌُبلّ ٌُٖٝ كـؤس.. ىٝص ك٠ أٗلخء حُـخرش أٛٞحص حُليٞحٗخص، ًخٗٞح هِيطخ ٖٓ ْٛ حُ



ًَ حألٗٞحع: أٍحٗذ ٝىؿخؽ ٝروَ ٝؿخّٓٞ ٝهَحف ٝهط٢.. كظ٠ حُوَٝى ٝحُ٘ٔخٗيْ ح٠ٗٔٞح 
ا٠ُ حُٔٔيَس.. ُكلٞح ٖٓ ًَ ٌٓخٕ ك٠ حُـخرش ٝك٠ حُٔويٓش ًخٗض حٍُِحكش حَُٗيوش 

 يَهي حُليَ حٌُزيَ.. كـؤس.. ٛخف حٌُثذ رٜٞص ٓويق:  طظٜخىٟ.. ظِٞح يوظَرٕٞ ٖٓ كيغ
 ــ ٖٓ أٗظْ ٝٓخًح طَييٕٝ؟! 

 
 : ٍٍ  ٍىص حٍُِحكش رٜٞص ػخ

 ــ ٗلٖ ٌٓخٕ ٌٛٙ حُـخرش.. ُيي٘خ ٓظخُْ َٗيي إٔ َٗكؼٜخ ُِِٔي حُليَ. 
 ــ ُيْ ٌٛح ٝهض حُٔظخُْ.. حُِٔي ٓظؼذ ٝٓ٘ـٍٞ. حَٜٗكٞح. 

 ٝئخٍح ٝهخُض: كًَض حٍُِحكش ٍهزظٜخ حُطٞيِش ئي٘خ 
 ــ ُٖ َٜٗ٘ف هزَ إٔ َٗكغ حُٔظخُْ. 
 ــ َٛ طـَءٕٝ ػ٠ِ ٌٛح حُظليٟ؟! 

 
 طيهَ حُؼؼِذ هخثبل: 

 ــ كٔ٘خ أيظٜخ حٍُِحكش.. حٛيث٠ هِيبل.. ٓخ ٠ٛ حُٔظخُْ..؟ 
 هخُض حٍُِحكش: 

ــ إ ٌٛٙ حُـخرش ٌِٓ٘خ ؿٔيؼخ ٌُ٘٘خ ٓلَٕٝٓٞ ٖٓ هيَحطٜخ.. أٗظْ طلٌٕٔٞ حُـخرش 
كو٢ ٝال طؼزجٕٞ رزويش حُليٞحٗخص.. هيَحص حُـخرش حٌُؼيَس طٌٛذ ًِٜخ ا٠ُ ُِٜٔلظٌْ 

حُلٔيَ ٝحُو٘خُيَ ٝحٌُثخد ٝحُؼؼخُذ.. أٓخ رويش حُليٞحٗخص ك٠ٜ طؼَٔ ١ٞحٍ حُٜ٘خٍ رَ٘ف 
 ٝٓغ ًُي ال طـي ١ؼخٓخ ألٝالىٛخ.

 

ــ إ ٟٝغ حُـخرش هي طيٍٛٞ ا٠ُ  ْٛ حٌُثذ رخُلييغ ٌُٖ حٍُِحكش حٓظطَىص رلٔخّ: 

يٞ ك٠ ًَ حُٔـخالص.. أٗظْ طؼخٕٗٞ حُظؤش ٝٗلٖ ٗٔٞص ٖٓ حُـٞع.. ال ئٌٖ إٔ حُل٠
 ٗوزَ ٌٛح حُٟٞغ رؼي حُيّٞ.

أ١ِوض حُليٞحٗخص حُؼخثَس ٛيلخص ١ٞيِش طئيي حٍُِحكش حُوخثيس.. ٓي حٌُثذ ٍأٓٚ ا٠ُ حألٓخّ 
 ٝٛخف: 

 ــ حَٜٗكٞح.. ال أٍيي إٔ أٓٔغ ٌٛح حٌُبلّ.. ٛيخ.. حَٜٗكٞح.
 

 َٜٗ٘ف. ــ ُٖ 
ٌٌٛح هخُض حٍُِحكش ٝهي ريح ٝحٟلخ أٜٗخ ُٖ طظَحؿغ.. ػ٘يثٌ ٍكغ حٌُثذ ٍأٓٚ ٝأ١ِن ػٞحء 

١ٞيبل كظَٜص ػ٠ِ حُلٍٞ ػَ٘حص حٌُبلد حُٔيٍرش ٝأهٌص طِّٝ ٠ٛٝ ط٘ظَ ا٠ُ حُليٞحٗخص 
رظلٍي.. ًخٕ ٓ٘ظَ ٌٛٙ حٌُبلد ك٠ حُٔخرن ًخكيخ ُزغ حَُػذ ك٠ هِٞد ٌٓخٕ حُـخرش 

ظِٞح ػخرظيٖ ك٠ ٓٞحؿٜش حٌُبلد، ٓٔخ ىكغ حُلٔخٍ ألٕ يظٔخءٍ ٌُْٜ٘ ٌٛٙ حَُٔس 
 ٓ٘يٛ٘خ: 

 ــ اْٜٗ ال يوخكٕٞ ٖٓ ًبلد حُلَحٓش حَُ٘ٓش.. يخهللا.. ٓخًح كيع ك٠ ؿخرظ٘خ؟ 
 

 هخُض حٍُِحكش: 
ــ أيٜخ حٌُثذ.. يـذ إٔ طلْٜ أٗض ُٝٓبلإى أٗ٘خ ُْ ٗؼي ٗوخف ٌْٓ٘.. ُْ ٗؼي ٗو٠٘ 

 ٘لٞٗخ كوٞه٘خ أٝ ٠٘ٓطَ ا٠ُ هظخٌُْ.ٗيجخ كظ٠ حُٔٞص.. آخ إٔ طٔ
طويٓض ًبلد حُلَحٓش حُٔيٍرش ٝهي حطوٌص طٌ٘يبل هظخُيخ ػ٠ِ ٛيجش ٜٗق ىحثَس 

حٓظؼيحىح ُِٜـّٞ.. كظلض أكٞحٜٛخ ٝرخٗض أٗيخرٜخ حُلخىس ٝأهٌص طِّٝ.. ًخٕ ٓ٘ظَٛخ ٓويلخ 
أٗظْ ذ.. أٗظْ ــ يخ ًبلد حُلَحٓش ــ أًَْٓ ؿَي  كؼبل ٌُٖ حٍُِحكش ُْ طٜظِ ٝهخُض: 

طوخطِٞٗ٘خ ٖٓ أؿَ كٔخيش حُليَ ٝأػٞحٗٚ.. رخَُؿْ ٖٓ أٌْٗ ط٘ظٕٔٞ اُي٘خ ُٝيْ اُيْٜ، أٗظْ 
ٓؼِ٘خ طؼخٕٗٞ حُظِْ ٝحُلوَ.. إ كوٞه٘خ ح٠ُٔيؼش ٝحكيس كِٔخًح طئحٍُٕٝ حُليَ حُظخُْ 

 ٟيٗخ؟!. اٗٚ ئظؼٌِْٔ ٝٓخ إ يو٠٠ كخؿظٚ ٌْٓ٘ ٓيِو٠ رٌْ ك٠ ػَٝ حُطَين.
 

٠ رؼٞ حٌُبلد.. رخىٍص حٍُِحكش رخُٜـّٞ ٝٛـٔض هِلٜخ حُليٞحٗخص ؿٔيؼخ.. رخٕ حُظَىى ػِ
حٗظزٌض ٓؼْٜ حٌُبلد ر٠َحٝس.. ٓخُض ىٓخء ؿِيَس ٝٓو٢ هظ٠ِ ٖٓ حُـخٗزيٖ.. حُـَيذ 



إٔ ػيىح ًزيَح ٖٓ حٌُبلد طؤػَٝح ٖٓ كييغ حٍُِحكش ُْٝ ي٘ظًَٞح ك٠ حُوظخٍ، ٓٔخ ؿؼَ 
د حُلَحٓش.. ُٔخ أىٍى حُؼؼِذ إٔ حُِٜئش ٓلووش حُليٞحٗخص حُؼخثَس ط٘ظَٜ ػ٠ِ رويش ًبل

ُحؽ َٝٛد كِْ يؼي ُٚ أػَ، أٓخ حٌُثذ كوي ؿؼْ ػ٠ِ حألٍٝ ػْ هلِ َٓس ٝحكيس ٓ٘و٠خ 
ػ٠ِ حٍُِحكش ٝػ٠ٜخ رؤٓ٘خٗٚ حُوٞيش ك٠ ٛيٍٛخ، ٌُٜ٘خ رَؿْ حألُْ حُ٘ييي ٝحُيّ حٌُٟ 

ويٜٓخ ٍكٔش ٓلٌٔش ِٗف ٜٓ٘خ رـِحٍس، طلخِٓض ػ٠ِ ٗلٜٔخ ًٍِٝص طلٌيَٛخ ػْ ٛٞرض ر
ا٠ُ ٍأّ حٌُثذ كٔلوض ؿٔـٔظٚ ك٠ حُلخٍ.. أٓخ حُلٔخٍ ٝحُوِ٘يَ كظبل ُـزخثٜٔخ 
ػخؿِيٖ ػٖ حُظَٜف كظ٠ طٌخػَص ػِئٜخ حُليٞحٗخص ٝه٠ض ػِئٜخ.. ٌٌٛح ٝؿيص 

حُليٞحٗخص حُؼخثَس ٗلٜٔخ ٝؿٜخ ُٞؿٚ أٓخّ حُِٔي حُليَ ٝحر٘ٚ حُليَ حُٜـيَ ىؿلَ. حهظَرض 
 حٍُِحكش ٝهخُض: 

ــ أيٜخ حُليَ حُؼـُٞ.. ُوي حٗظ٠ٜ حُيّٞ كٌٔي.. ٓخُُض أًًَ ًيق حٓظزَ٘ص حُليٞحٗخص 
هيَح ك٠ ريحيش ػٜيى.. ٌُ٘ي هَرض اُيي أٓٞأ حُليٞحٗخص ٝأهٌٍٛخ ٝٛخ أٗض طَٟ حُ٘ظيـش 

 ر٘لٔي.
 

 هخٍ حُليَ حُؼـُٞ رٜٞص ٓظؼذ: 
 ل٠ٗٞ. ــ ُوي كؼِض ىحثٔخ ٓخ ً٘ض أػظوي أٗٚ ٛٞحد.. كبًح ً٘ض أهطؤص ٓخٓ

 هخُض حٍُِحكش: 
ــ ٓ٘ظؼخَٓ ٓؼي رخكظَحّ، ألٗي ً٘ض يٞٓخ ٓخ كيبل ١يزخ. ٓ٘ظًَي ط٠٠ٔ رٔبلّ ٓغ حر٘ي 
حُليَ حُٜـيَ ىؿلَ. حًٛذ حآلٕ ٝال طؼي أريح ا٠ُ ٌٛٙ حُـخرش.. يٌل٠ ٓخ أٛخر٘خ ٖٓ ؿَحء 

 كٌٔي حُلخٓي حُظخُْ. 
 

 يٚ ٓخ ي٘زٚ حالٓظ٘خٕ.ِٛ حُليَ حُؼـُٞ ٍأٓٚ ٍٝكغ ه١َٞٓٚ رز٢ء ٝٛؼٞرش ٝرخٕ ػِ
 حُظلظض حٍُِحكش ا٠ُ حُليٞحٗخص ٝٛخكض: 

 ــ أيظٜخ حُليٞحٗخص.. ُوي حٗظ٠ٜ ػٜي حُظِْ ا٠ُ ؿيَ ٍؿؼش. 
 

 حٍطلؼض أٛٞحص حُليٞحٗخص حُٜخهزش طؼِٖ رلٔخّ ػٖ كَكظٜخ رخُلَيش.. 
 .. حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دكايح يًذوح دًزج 

ٍ ٓٔيٝف كِٔس ٝحكي ٖٓ أًزَ أٓخطٌس حُٜ٘يٓش ك٠ َٜٓ، أَٗف ػ٠ِ ط٘ليٌ حُيًظٞ 
ػَ٘حص حَُٔ٘ٝػخص حٌُزَٟ ك٠ َٜٓ ٝىٍٝ حُؼخُْ حُٔوظِلش رٔخ ك٠ ًُي حُٞاليخص 

حُٔظليس ٝرَيطخٗيخ ٝحُيخرخٕ ٝي٠ين حُٔـخٍ ػٖ ًًَ حُـٞحثِ حُيُٝيش حَُكيؼش حٌُؼيَس حُظ٠ 
 ٚ ٓلوَس كويويش َُِٜٔييٖ ٝحُؼَد ؿٔيؼخ.كَٜ ػِيٜخ ٓٔيٝف كِٔس ٓٔخ يـؼَ اٗـخُحط

 
ػ٠ِ أٗٚ، رخإلٟخكش ا٠ُ ٗزٞؿٚ ح٠ُٜ٘ٔ، يظٔظغ ربكٔخّ ػٔين رخُٞحؿذ حُؼخّ، كٜٞ 

يؼظوي إٔ حُٔؼَكش طَطذ ٓٔجُٞيش ٗلٞ حإلٗٔخٗيش ٝيٌٍَ ىحثٔخ أٗٚ طؼِْ ك٠ ؿخٓؼش حُوخَٛس 
حإلٌٓخٕ. ػ٠ِ كٔخد كوَحء حَُٜٔييٖ كٖٔ ٝحؿزٚ إٔ يٌَّ ػِٔٚ ُٔٔخػيطْٜ رويٍ 

ػ٘يٓخ كيػض حُٔيٍٞ حألهيَس حُظ٠ حؿظخكض ٓلخكظش أٓٞحٕ َٝٗىص آالف حُٔٞح١٘يٖ 
 حُلوَحء..

 
أكْ حُيًظٍٞ كِٔس ر٠ٍَٝس إٔ يلؼَ ٗيجخ ٌُٔ٘ٞر٠ حُٔيٍٞ كظَٜ ك٠ حُظِيلِيٕٞ ػ٠ِ 

ه٘خس أٍٝرض ٓغ حألٓظخً ػَٔٝ أىيذ ٝأريٟ حٓظؼيحىٙ، ٓظطٞػخ، إلٗ٘خء ٓٔخًٖ رييِش 
َٗىطْٜ حُٔيٍٞ َٝٓػخٕ ٓخ طيكوض حُظزَػخص ػ٠ِ حُزَٗخٓؾ كظ٠ ِٝٛض ُِلوَحء حٌُيٖ 

ِٓيٕٞ ؿ٘يٚ طْ حييحػٜخ ك٠ كٔخد ؿٔؼيش حُٔٞحٓخس حُويَيش ُئلٗلخم ػ٠ِ  27ا٠ُ 
 َٓ٘ٝع ر٘خء ٓٔخًٖ ٌُٔ٘ٞر٠ حُٔيٍٞ.

 
طلْٔ حُيًظٍٞ كِٔس ٝطَى أػٔخٍ ٌٓظزٚ حُوخٙ ك٠ حُوخَٛس ٝٓخكَ ا٠ُ أٓٞحٕ ُيَ٘ف 

حُٔٔخًٖ ُِلوَحء ٝطِوخٙ ٓلخكع أٓٞحٕ حُِٞحء ٜٓطل٠ حُٔيي، ًٔخ ٛٞ ٓـخٗخ ػ٠ِ ر٘خء 
ٓظٞهغ، رظَكخد رخُؾ ٌَٝٗٙ رلَحٍس ػ٠ِ طزَػٚ رٔـٜٞىٙ ٝٝهظٚ ٖٓ أؿَ كوَحء َٜٓ ػْ 

أَٓ كٍٞح رظوٜيٚ هطؼش أٍٝ ُي٘لٌ ػِيٜخ حَُٔ٘ٝع ػْ ػخى ٝحٓظزيٍ رٜخ هطؼش أٍٝ 
يًظٍٞ كِٔس )أٓظخً ٓيٌخٗيٌخ حُظَرش أهَٟ ًحص ١زيؼش ٛوَيش يٜؼذ حُز٘خء ػِيٜخ ٌُٖ حُ

ٝٛ٘يٓش حألٓخٓخص( هزَ حُظليٟ ٝحٓظطخع إٔ يؼخُؾ ٛؼٞرش حألٍٝ، ٝيظـِذ ػ٠ِ 
ٝكيس ك٠ ػبلػش أٓخريغ ٝٛٞ ُٖٓ هيخ٠ٓ ٝحٓظطخع روزَطٚ  27ٝػٍٞطٜخ ٝهخّ رز٘خء 

أُق  35حٌُزيَس إٔ يوَِ طٌِلش حُٞكيس حٌُٔ٘يش كظ٠ ِٝٛض ا٠ُ ٓزِؾ ؿيَ ٓٔزٞم ٛٞ 
ًخٕ أَٓ حُٜٔ٘يّ حٌُزيَ إٔ يظٌٖٔ ٖٓ طؼٔيْ َٓ٘ٝػٚ ك٠ ًَ ٓلخكظخص َٜٓ، ؿ٘يٚ ٝ

ٖٓ أؿَ ايٞحء ٓبلييٖ حَُٜٔييٖ حٌُيٖ يؼيٕ٘ٞ ك٠ حُؼ٘ٞحثيخص ك٠ ظَٝف ؿيَ اٗٔخٗيش 
 ريٕٝ َٓحكن ٝال ًَٜرخء ٝال َٛف ٛل٠. 

 
حٓظَٔ حُؼَٔ هخثٔخ ػ٠ِ هيّ ٝٓخم ًٝخٕ ًَ ٠ٗء يزَ٘ ر٘ـخف َٓ٘ٝع ٓٔيٝف كِٔس 

ٕ حُلوَحء ٌُٖ حَُيخف طـيَص كـؤس ٝريال ٖٓ ًِٔخص حُظوييَ ٝحُؼ٘خء، حٗوِزض ٓلخكظش إلٌٓخ
أٓٞحٕ ػ٠ِ ٓٔيٝف كِٔس طٔخٓخ كَك٠ض طِٝيي حَُٔ٘ٝع رخُٔيخٙ ٍٝك٠ض اػطخءٙ طَحهيٚ 
حُز٘خء ٍٝك٠ض ىكغ ٓٔظلوخص ػٔخٍ حُز٘خء حُظ٠ حطلوض ػِيٜخ رَ اٜٗخ هخٓض رظـٔيي أٓٞحٍ 

ٔؼيش حُٔٞحٓخس حُويَيش رؼوخد ٗييي حًح َٛكض ؿ٘يٜخ ٝحكيح طزَػخص حألٛخ٠ُ، ٝٛيىص ؿ
ُِيًظٍٞ ٓٔيٝف كِٔس ٖٓ حُظزَػخص حُظ٠ ىكؼٜخ حَُٜٔيٕٞ أٓخٓخ ألْٜٗ يؼوٕٞ ك٠ 
اهبلٛٚ ًٝلخءطٚ. رَ َٝٛ حألَٓ ا٠ُ اربلؽ ح١َُ٘ش حُظ٠ هز٠ض ػ٠ِ حُٜٔ٘يٓيٖ 

ٍٝك٠ض طلَيَ  ٝحُؼٔخٍ أػ٘خء ػِْٜٔ ك٠ حَُٔ٘ٝع ٝحكظِض حُٔٞهغ ٝٓ٘ؼض حُؼَٔ كيٚ
 ٓلخَٟ اػزخص كخُش ُٜخُق ٓٔيٝف كِٔس..

 
ٌٌٝٛح طلٍٞ حُيًظٍٞ كِٔس ا٠ُ حُؼيٝ حألٍٝ ُٔلخكع أٓٞحٕ حٌُٟ حٓظيػ٠ رؼٞ 

حُٜٔ٘يٓيٖ )ٝؿٔيؼْٜ ًخٗٞح طبلٓيٌ حُيًظٍٞ كِٔس ك٠ ًِيش حُٜ٘يٓش( ُيٌظزٞح طوخٍيَ 
ٜ٘يٓيٖ طئًي إٔ حُٔٔخًٖ حُظ٠ ٗييٛخ رٜخ ػيٞد ٛ٘يٓيش، ٝهي ٍكٞ ٓؼظْ حُٔ

ٓوخُلش ٟٔخثَْٛ ًٝظزٞح طوخٍيَ ي٘ييٕٝ رخإلٗـخُ حُٜ٘ي٠ٓ ألٓظخًْٛ حُيًظٍٞ كِٔس 
 ًٝخٗض حُ٘ظيـش إٔ أهل٠ حُٔلخكع ٌٛٙ حُظوخٍيَ ألٜٗخ ؿخءص ػ٠ِ ؿيَ ٛٞحٙ.. 

 
ٝك٠ حُٜ٘خيش أكخٍ ٓلخكع أٓٞحٕ حُٟٔٞٞع ا٠ُ حُ٘يخرش ٌٝٛح طَٜف ؿَيذ كخُيًظٍٞ 



طلون ٓؼٚ حُ٘يخرش ٝاٗٔخ ٛٞ ػخُْ َٜٟٓ ًزيَ أٍحى إٔ ٓٔيٝف كِٔس ُيْ هخطبل ُٜٝخ كظ٠ 
يويّ ربلىٙ ٓظزَػخ رٔخُٚ ٝٝهظٚ ٝؿٜيٙ. ُؤلٓق ُيْ رٔويٍٝٗخ إٔ ٗظلخءٍ رظلويوخص 

حُ٘يخرش ألٕ حُ٘خثذ حُؼخّ ُيْ ٓٔظوبل ػٖ حُِٔطش حُٔيخٓيش ك٠ َٜٓ. ػ٠ِ إٔ 
ي إٔ ٍكذ رٚ ك٠ حُٔئحٍ ٛ٘خ: ُٔخًح حٗوِذ حُ٘ظخّ ػ٠ِ ٓٔيٝف كِٔس ٝكخٍرٚ ر٠َحٝس رؼ

 حُزيحيش.. حألٓزخد طظِوٚ كئخ ي٠ِ:
أٝال: إ حُٞكيحص حٌُٔ٘يش حُظ٠ ٗلٌٛخ ٓٔيٝف كِٔس ُٛييس حُؼٖٔ ؿيح، طظٌِق حُٞحكيس 

أُق ؿ٘يٚ ري٘ٔخ ٓٔخًٖ حُلوَحء حُظ٠ ط٘لٌٛخ حُٔلخكظش طظٌِق حُٞكيس حُٞحكيس  35ٜٓ٘خ 
 أُق ؿ٘يٚ..  70
 

خٍ حُٔوخُٝيٖ حٌُيٖ يظٔظؼٕٞ رؼبلهخص ٝحٓؼش حُلَم ريٖ حَُهٔيٖ يٌٛذ ا٠ُ ؿيٞد ًز
ٓئػَس ك٠ أؿِٜس حُيُٝش حُٔوظِلش. ٛئالء حُٔوخُٕٝٞ يؼظزَٕٝ ٗـخف ٓٔيٝف كِٔس ك٠ 

َٓ٘ٝػٚ طؤٓئخ ًُ٘ٔٞؽ ؿييي ٖٓ آٌخٕ حُلوَحء هخرَ ُبلٗظ٘خٍ ٓٔخ يؼي طٜيييح هطيَح 
ؼِٕٞ ًَ ٓخ ُٜٔخُلْٜ ألٗٚ ٓيئىٟ ا٠ُ هٔخٍطْٜ ألٍرخف رخُٔبلييٖ ٌُُٝي كْٜ ٓيل

 رٞٓؼْٜ ُِو٠خء ػ٠ِ َٓ٘ٝع حُيًظٍٞ كِٔس ٝطلطئٚ. 
 

ػخٗيخ: إ حَُٔ٘ٝػخص حُظ٠ ط٘لٌٛخ حُٔلخكظش ٓيظْ حكظظخكٜخ رٞحٓطش حُٔييس ُٓٞحٕ 
ٓزخٍى كَّ ٍثيْ حُـٍٜٔٞيش ٝال يِين أريح، ك٠ أًٛخٕ حُٔٔجُٞيٖ، إٔ طلظظق حُٔييس 

ي٘ـق ٓٔيٝف كِٔس ك٠ ر٘خء ُٓٞحٕ َٓ٘ٝػخص آٌخٕ ُِلوَحء رخٛظش حُؼٖٔ ري٘ٔخ 
ٓٔخًٖ أك٠َ ٜٓ٘خ رٜ٘ق حُظٌِلش ُٝؼَ حٌُخرّٞ حٌُٟ يئٍم ًزخٍ حُٔٔجُٞيٖ ٝئ٘ؼْٜ 

ٖٓ حُّ٘ٞ.. إٔ طٔٔغ حُٔييس ُٓٞحٕ ٓزخٍى ػٖ َٓ٘ٝع ٓٔيٝف كِٔس حُ٘خؿق كظٞؿٚ 
 اُيْٜ ٌٛح حُٔئحٍ حُٔ٘طو٠: 

ظٌِلش حُظ٠ ًيق حٓظطخع حُيًظٍٞ ٓٔيٝف كِٔس إٔ ي٘لٌ ٓٔخًٖ حُلوَحء رٜ٘ق حُ
 طوز٠ٜٞٗخ؟

 
ػخُؼخ: إ ٗـخف َٓ٘ٝع ٓٔيٝف كِٔس ٓٞف يؼزض ٜٓخٍحطٚ حإلىحٍيش رخإلٟخكش ا٠ُ ٗزٞؿٚ 

حُٜٔ٘ٞى ك٠ ٓـخٍ حُٜ٘يٓش، حألَٓ حٌُٟ هي يطَف حٓٔٚ روٞس ًَٔٗق ُُِٞحٍس ك٠ أٟ 
طؼييَ ُٝحٍٟ هَيذ. ٌٛح حألَٓ رخٌُحص يؼيَ كِع رؼٞ حٍُُٞحء حَُٔطؼييٖ هٞكخ ػ٠ِ 

ْٝٛ يؼظزَٕٝ ٓٔيٝف كِٔس ًَٝ ٖٓ ًخٕ ك٠ ًلخءطٚ، ٓ٘خكٔخ هطيَح هي يئىٟ ٓ٘خٛزْٜ 
 ا٠ُ اُحكظْٜ ٖٓ ٓ٘خٛزْٜ. 

 
ٍحرؼخ إ َٓ٘ٝع ٓٔيٝف كِٔس حٌُٟ حػظٔي رخٌُخَٓ ػ٠ِ طزَػخص حألٛخ٠ُ ال يظزغ أيش 

ؿٜش كٌٞٓيش أٝ ٗزٚ كٌٞٓيش.. ٝٛٞ ًٗٔٞؽ ٗخؿق هخرَ ُِظ٘ليٌ ك٠ ٓلخكظخص َٜٓ 
ا٠ُ طٌٞيٖ اٍحىس ٗؼزيش طظليٟ حُلٌٞٓش ٝط٘٘ت َٓ٘ٝػخص ؿٔيؼخ.. ٓٔخ ٓيئىٟ 

أك٠َ ٖٓ َٓ٘ٝػخطٜخ. ٝحُ٘ظخّ ك٠ َٜٓ، ٓؼَ ًَ حألٗظٔش حالٓظزيحىيش، ال ئظَيق 
ا١بلهخ ُلٌَس حٓظوبلٍ حإلٍحىس حُ٘ؼزيش كظ٠ ُٞ طؼِن حألَٓ رز٘خء ٓٔخًٖ ُِلوَحء ألٕ 

ـظٔؼٕٞ ؿيح، كظٔخ، حٌُيٖ يـظٔؼٕٞ حُيّٞ ُز٘خء ٓٔخًْٜ٘ رؤٓٞحُْٜ ٝٓـٜٞىْٛ ٓي
 ُِٔطخُزش رلوٞهْٜ حُٔيخٓيش حُٜٔيٍس. 

 
إ كٌخيش ٓٔيٝف كِٔس رويٍ ٓخ ٠ٛ ٓلزطش كبٜٗخ ٓلييس، ٝأٗخ أٛييٜخ ا٠ُ ًَ ٖٓ ال 

يِحٍ يؼظوي أٗٚ رخإلٌٓخٕ اكيحع ح٠ُٜ٘ش ك٠ ربلىٗخ رؼييح ػٖ حإلٛبلف حُٔيخ٠ٓ.. ال يِحٍ 
َٟ ك٠ ػِٔٚ كبٕ َٜٓ ٓظظويّ رؼٞ حُ٘خّ حُطيزيٖ يظٍٜٕٞٝ أٗٚ ُٞ حؿظٜي ًَ ٜٓ

ريٕٝ حُلخؿش ا٠ُ طـييَ ىئوَح٠١.. ٌٛح حُظٍٜٞ كٖٔ حُ٘يش ٌُ٘ٚ ٓل١َ ك٠ حٌُٔحؿش 
ألٗٚ يلظَٝ إٔ حالٓظزيحى يوظَٜ طؤػيَٙ ػ٠ِ حُزَُٔخٕ ٝحُلٌٞٓش. ٝحُلن إٔ حالٓظزيحى، 
ٓؼَ َٓٝ ح١َُٔخٕ، يزيأ ك٠ حُِٔطش حُٔيخٓيش ػْ ي٘ظَ٘ رَٔػش ك٠ ًَ أؿِٜس 

 كيٜيزٜخ رخُؼطذ ٝحُؼـِ.. حُيُٝش 
 

حالٓظزيحى يئىٟ كظٔخ ا٠ُ كٔخى حُيُٝش ٌٝٛح حُلٔخى َٓػخٕ ٓخ يئىٟ ا٠ُ ٗ٘ٞء 
ػٜخرخص ؿٜ٘ٔيش ىحهَ حُ٘ظخّ طٌٕٞ ػَٝحص ١خثِش ٖٓ حُلٔخى ٠ٛٝ ٓٔظؼيس ُِوظخٍ 



 ر٠َحٝس ٝطلطيْ أٟ ٗوٚ أٝ كٌَس أٝ َٓ٘ٝع ُِللخظ ػ٠ِ ٌٓخٓزٜخ..
 

ى يويّ حُٞالء ػ٠ِ حٌُلخءس ٝرخُظخ٠ُ كٜٞ ئ٘ق حُٔ٘خٛذ أٟق ا٠ُ ًُي إٔ ٗظخّ حالٓظزيح
ا٠ُ أطزخػٚ حُٔوِٜيٖ حٌُيٖ ال يِٜلٕٞ ؿخُزخ ٖٓ حُ٘خكيش حُٟٔٞٞػيش ُظ٠ُٞ حُٔٔجُٞيش، 

حألَٓ حٌُٟ يـؼِْٜ يظٞؿٕٔٞ هيلش ٖٓ ظٍٜٞ أيش ًلخءس كويويش هي ط٘ظِع ْٜٓ٘ 
طٔظزؼي رخٗظظخّ حُ٘ٞحرؾ حُٜٔ٘ذ... ٌٌٝٛح يظلٍٞ ٗظخّ حالٓظزيحى ا٠ُ ٓخًي٘ش ٍٛيزش 

ٝحُٔٞٛٞريٖ ٝطلخٍرْٜ ٝط٠طٜيْٛ ٝك٠ ٗلْ حُٞهض طـظٌد حُلخِٗيٖ ٝٓؼي٠ٓٝ 
حٌُلخءس ٓخىحٓٞح يطزِٕٞ ٝيَِٕٓٝ َُِثيْ ٝيظـٕ٘ٞ رؼزوَيظٚ ٝاٗـخُحطٚ حُؼظئش... ًَ ًُي 

يئىٟ ك٠ حُٜ٘خيش ا٠ُ طيٍٛٞ أىحء حُيُٝش ك٠ ًَ حُٔـخالص كظ٠ طَٜ حُزبلى ا٠ُ 
 يع ك٠ َٜٓ.حُل٠يٞ ًٔخ ك

 
إ ٓخ كيع ُِيًظٍٞ ٓٔيٝف كِٔس، ٛٞ رخ٠ُز٢ ٓخ كيع ٖٓ هزَ ٓغ حُيًظٍٞ أكٔي ُٝيَ 

ٝٓغ ًَ حَُٜٔييٖ حُ٘خرـيٖ حٌُيٖ كخُٝٞح إٔ يلؼِٞح ٗيجخ ُٔٔخػيس ربلىْٛ. ًَ ًُي يئًي 
َٓس أهَٟ إٔ هبلٙ َٜٓ ٖٓ حٌُخرّٞ حُـخػْ ػِيٜخ ُٖ يؤط٠ أريح رخُٔزخىٍحص حُلَىيش 

بلٙ ٝكٔخّ حُوخثٔيٖ رٜخ.. إ أيش ٓلخُٝش ُئلٛبلف رؼييح ػٖ حُظـييَ ٜٓٔخ رِؾ اه
 حُيئوَح٠١ ُئض ٟٓٞ ٠ٓيؼش ُِـٜي ٝحُٞهض. 

 حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هم َذتاج إنً انًستثذ انؼادل؟ 

ْ ٍُٝحء ًخٕ حألٍرؼخء حُٔخ٠ٟ يٞٓخ ٓيجخ ك٠ كيخس ؿٍٞىٕٝ رَحٕٝ، ُػيْ كِد حُؼٔخٍ ٍٝثي
رَيطخٗيخ. ًخٕ ٓٔظَ رَحٕٝ يوّٞ رـُٞش حٗظوخريش ك٠ ٓيي٘ش ًٍٝيحٍ ك٠ ٓوخ١ؼش 

ٓخٗ٘ٔظَ، ٝأػ٘خء كييؼٚ ٓغ حُ٘خّ ك٠ حُ٘خٍع ظَٜص أٓخٓٚ ٓٞح١٘ش رَيطخٗيش حٜٓٔخ 
ؿيِيخٕ ىٝك٠ ٠ٛٝ ٓٞظلش ٓظوخػيس ك٠ حُٔخىٓش ٝحُٔظيٖ ٖٓ ػَٔٛخ، حٗظزٌض 

ًخٓيَحص حُظِيلِيٕٞ حٗظٌض هبلُٜخ ٖٓ ؿيِيخٕ ٓغ رَحٕٝ ك٠ ٓ٘خه٘ش ٓخه٘ش أٓخّ 
حُٜٔخؿَيٖ حٌُيٖ يؤطٕٞ ٖٓ أٍٝٝرخ حَُ٘هيش ا٠ُ رَيطخٗيخ كيؤهٌٕٝ كَٙ حُؼَٔ ٖٓ 

 حُزَيطخٗييٖ.
 

كخٍٝ ٍثيْ حٍُُٞحء إٔ يو٘ؼٜخ رٜلش ٓيخٓش كٌٞٓظٚ ك٠ حُظؼخَٓ ٓغ حُٜٔخؿَيٖ ٌُٖ 
حٍ رِزخهش ٝٓؤٍ ؿيِيخٕ ؿيِيخٕ ظِض ٓظ٘زؼش رَأيٜخ كٔخ ًخٕ ٖٓ رَحٕٝ اال أٗٚ أ٠ٜٗ حُلٞ

 ػٖ أٝالىٛخ ٝأكلخىٛخ ػْ ٛخكلٜخ رٞى ٝػخى َٓٔػخ ا٠ُ ٓيخٍطٚ ُيِلن رٔٞػي آهَ. 
 

ٌُٖ ؿٍٞىٕٝ رَحٕٝ، ُٔٞء كظٚ، ٠ٔٗ إٔ يـِن حُٔيٌَٝكٕٞ حُٜـيَ حُٔؼِن ك٠ ٓظَطٚ 
ٝرخُظخ٠ُ حٓظَٔ حُٔيٌَٝكٕٞ ي٘وَ ا٠ُ ٗزٌخص حُظِيلِيٕٞ كييغ ٍثيْ حٍُُٞحء ا٠ُ 

حُٔيخٍس. ًخٕ رَحٕٝ ؿخٟزخ ٖٓ كٞحٍٙ ٓغ حُٔييس ؿيِيخٕ ٝٓخ إٔ ىهَ ا٠ُ ٓٔخػييٚ ك٠ 
 حُٔيخٍس كظ٠ هخٍ ُٔٔخػييٚ: 

 «.ٌٛٙ ٜٓيزش، ٖٓ حٌُٟ حهظَف ُوخث٠ رٌٜٙ حُٔييس؟!. اٜٗخ حَٓأس ٓظؼٜزش»
طْ ٗوَ ًِٔخص رَحٕٝ ك٠ ٝٓخثَ حإلػبلّ ؿٔيؼخ ٝرؼي ٓخػش ٝحكيس ًخٗض حُل٠يلش طظَىى 

خ: ٍثيْ حٍُُٞحء أٛخٕ ٓٞح١٘ش رَيطخٗيش ٝحطٜٜٔخ رخُظؼٜذ ُٔـَى أٜٗخ ك٠ ًَ أٗلخء رَيطخٗي
طوخُلٚ ك٠ حَُأٟ، ُٝحى حُلَين حٗظؼخال إٔ ٝٓخثَ حإلػبلّ أهزَص حُٔييس ؿيِيخٕ رَأٟ 

 ٍثيْ حٍُُٞحء كيٜخ كـ٠زض ؿ٠زخ ٗيييح. 
 

خص ٌٌٝٛح ٝؿي ؿٍٞىٕٝ رَحٕٝ ٗلٔٚ ك٠ ١ٍٝش كويويش هزَ أيخّ هِيِش ٖٓ اؿَحء حالٗظوخر
ٓخيٞ حُٔوزَ(. حطَٜ ٍثيْ حٍُُٞحء ٛخطليخ رـيِيخٕ ُيزِـٜخ رخػظٌحٍٙ ٌُٖ ًُي  6حُؼخٓش )يّٞ 

ُْ يٌٖ ًخكيخ، ظَٜ رَحٕٝ ػ٠ِ ٗخٗش حُظِيلِيٕٞ حُزَيطخ٠ٗ ًٝخٕ حٌُٔيغ هخٓيخ ٓؼٚ 
َٛ طِّٞ ٗلٔي ػ٠ِ ٌٛح حٌُٟ »كؤٓٔؼٚ أٝال طٔـيبل ُٔخ هخُٚ ػٖ ؿيِيخٕ ػْ ٓؤُٚ: 

يْ حٍُُٞحء أٗٚ يِّٞ ٗلٔٚ ٝأٗٚ ُٖ يٌٍَ ًُي أريح ك٠ حُٔٔظوزَ ػْ ..كؤؿخد ٍث« هِظٚ؟
 أػِٖ حػظٌحٍٙ ُـيِيخٕ أٓخّ حُ٘ؼذ حُزَيطخ٠ٗ.. 

 
ٌُٖ ًُي أي٠خ ُْ يٌٖ ًخكيخ ُٔلٞ كؼِش ٍثيْ حٍُُٞحء حُ٘٘ؼخء كٔخ ًخٕ ٓ٘ٚ اال إٔ ػخى 

ىهيوش ا٠ُ ٓيي٘ش ًٍٝيحٍ ًٝٛذ ا٠ُ حُٔٞح١٘ش ؿيِيخٕ ك٠ ريظٜخ ٝه٠٠ ٛ٘خى أٍرؼيٖ 
يٌٍَ حػظٌحٍٙ ُٜخ.. أهيَح هزِض ؿيِيخٕ حػظٌحٍ ٍثيْ حٍُُٞحء ٌُٜ٘خ ٍك٠ض إٔ طوَؽ ٓؼٚ 

ُظؼِٖ ػلٞٛخ ػ٘ٚ أٓخّ ٝٓخثَ حإلػبلّ كوَؽ ؿٍٞىٕٝ رَحٕٝ ٝكيٙ ٝأػِٖ َٓس أهَٟ أٗٚ 
أهطؤ ٝأٗٚ ٗخىّ ٌُ٘ٚ يلْ رخَُحكش ألٕ حُٔييس ؿيِيخٕ طل٠ِض روزٍٞ حػظٌحٍٙ. ك٠ ٗلْ 

كيٚ ٍثيْ ٍُٝحء رَيطخٗيخ يِق ك٠ حالػظٌحٍ ُٔٞح١٘ش رَيطخٗيش رٔيطش حُٞهض حٌُٟ ًخٕ 
ُٔـَى أٗٚ ٝٛلٜخ رخُظؼٜذ ك٠ كييغ هخٙ طْ طٔـيِٚ ػٖ ١َين حُوطؤ.. ًخٕ ٓجخص 

حُٔٞح١٘يٖ ك٠ َٜٓ ي٘خٕٓٞ ٌٓ٘ ٍٜٗٞ، ٓغ ُٝؿخطْٜ ٝأ١لخُْٜ ك٠ حُ٘خٍع أٓخّ ٓـِْ 
يٝرٕٞ ػٖ ٓبلييٖ حَُٜٔييٖ حُلوَحء حٍُُٞحء ٝٓـِْ حُ٘ؼذ. ٛئالء حُ٘خثٕٔٞ ك٠ حُؼَحء ٓ٘

حٌُيٖ طيٍٛٞص أكٞحُْٜ ُيٍؿش أْٜٗ ال يـيٕٝ ٓخ ي٘لوٕٞ رٚ ػ٠ِ أٝالىْٛ. ػ٠ِ إٔ 
ٍثيْ حٍُُٞحء حَُٜٟٔ أكٔي ٗظيق ُْ يٌِق ٗلٔٚ ٓ٘وش حُوَٝؽ ا٠ُ ٛئالء حُزئٓخء 
ٝحالٓظٔخع اُيْٜ أٝ ٓلخُٝش ٓٔخػيطْٜ رؤيش ١َيوش رَ حٗٚ طًَْٜ ٝٓخكَ ٓغ ػَٝٓٚ 

 ـيييس ك٠ ٍكِش حٓظـٔخّ ا٠ُ حُـَىهش. حُ
 

أٓخ حُ٘زخٕ حٌُيٖ طظخَٛٝح ٖٓ أؿَ طؼييَ حُيٓظٍٞ ١ٝخُزٞح رخُلَيش ٝاُـخء هخٕٗٞ حُطٞحٍة 
كوي طْ َٟرْٜ ٝٓلِْٜ ٝحػظوخُْٜ رٞحٓطش هٞحص حألٖٓ حًَُِٟٔ )ؿيٖ حالكظبلٍ 

ٌٙ حُٔلخٍهش حَُٜٟٔ( رَ إ رؼٞ ٗٞحد حُلِد حُلخًْ ١خُزٞح رب١بلم حَُٛخٙ ػِيْٜ.. ٛ
حُـَيزش ريٖ ِٓٞى ٍثي٠ٔ حٍُُٞحء ك٠ َٜٓ ٝرَيطخٗيخ الري إٔ طيكؼ٘خ ا٠ُ حُظٔخإٍ: ُٔخًح 



طظؼخَٓ حُِٔطخص ك٠ رَيطخٗيخ ٓغ حُٔٞح١٘يٖ رٌَ ٌٛح حالكظَحّ ري٘ٔخ طظؼخَٓ حُِٔطخص 
ك٠ َٜٓ ٓغ ٓٞح١٘يٜخ رخػظزخٍْٛ ٓـَٓيٖ أٝ كيٞحٗخص؟.. حُلَم ٛ٘خ ُيْ أهبلهيخ ٝاٗٔخ 

 ٠ٓ.. ٛٞ ٓيخ
 

ال يٞؿي ىُيَ ػ٠ِ إٔ ؿٍٞىٕٝ رَحٕٝ أك٠َ أهبلهيخ ٖٓ أكٔي ٗظيق ٌُٖ رَحٕٝ ٍثيْ 
ٍُٝحء ٓ٘ظوذ ك٠ ٗظخّ ىئوَح٠١ ٝرخُظخ٠ُ كٜٞ يؼِْ أٗٚ هخىّ ُِ٘ؼذ حٌُٟ ٛٞ ٜٓيٍ 

حُِٔطخص ؿٔيؼخ ٝيؼِْ أي٠خ أٗٚ ُٞ هَٔ ػوش حُ٘خهزيٖ كبٕ ًُي يؼ٠٘ ٜٗخيش ٓٔظوزِٚ 
ٜٞ ُيْ ٓ٘ظوزخ ٖٓ حألٓخّ ٝاٗٔخ ٛٞ ٓؼيٖ ٖٓ حَُثيْ حُٔيخ٠ٓ، أٓخ أكٔي ٗظيق ك

ٓزخٍى ٝرخُظخ٠ُ كبٕ ٓخ ئٜٚ ُيْ ػوش حُ٘خّ ٝاٗٔخ ٍٟخ حَُثيْ، ًٔخ إٔ حَُثيْ ٓزخٍى 
ٗلٔٚ ُْ ي٘ظوزٚ أكي ٝاٗٔخ ٛٞ يوزٞ ػ٠ِ حُِٔطش ٌٓ٘ ػبلػيٖ ػخٓخ رٞحٓطش حُؤغ 

 ٝحالٗظوخرخص حٍُِٔٝس. 
 

ًؼيَح ٓخىحّ هخىٍح ػ٠ِ اه٠خػْٜ ػٖ ١َين أؿِٜس  ٝرخُظخ٠ُ كبٕ ػوش حَُٜٔييٖ ال طٜٔٚ
حألٖٓ. ُٝٞ ًخٕ ؿٍٞىٕٝ رَحٕٝ يلٌْ رَيطخٗيخ رخُظِٝيَ ٝهخٕٗٞ حُطٞحٍة ُٔخ حػظٌٍ ُِٔييس 

ؿيِيخٕ رَ ًخٕ ؿخُزخ ٓيؤَٓ رخُوزٞ ػِيٜخ ٝآٍخُٜخ ا٠ُ أهَد ٓوَ ألٖٓ حُيُٝش كيغ يظْ 
رخء ك٠ ٓ٘خ١وٜخ حُلٔخٓش، ٍٝرٔخ َٟرٜخ ٝطؼِيوٜخ ٖٓ هيٓيٜخ ًخٌُريلش ٝٛؼوٜخ رخٌَُٜ

ًخٗض حُٔييس ؿيِيخٕ ٓظلخًْ أٓخّ ٓلٌٔش أٖٓ حُيُٝش )١ٞحٍة( رظٜٔش اػخٍس حُزِزِش 
ٝاٛخٗش ٍُٓٞ حُيُٝش ٝطٜييي حُِْٔ حالؿظٔخػ٠ ك٠ رَيطخٗيخ. إ ١َيوش ط٠ُٞ حُلخًْ 

ُِِٔطش ٠ٛ حُظ٠ طليى ًِٓٞٚ أػ٘خء حُلٌْ. ٌٛٙ حُلويوش حُظ٠ ٛخٍص ٍحٓوش ك٠ 
ُْ حُٔظويّ ٓخُحُض ؿخثزش ػٖ رؼٞ حَُٜٔييٖ حٌُيٖ يلخٓزٕٞ حُلخًْ ػ٠ِ حُؼخ

 ٓيخٓخطٚ ك٠ حُِٔطش ٝال يظٞهلٕٞ ًؼيَح ػ٘ي ١َيوش طُٞيٚ ُِلٌْ. 
 

رؼٞ حَُٜٔييٖ ٓخُحُٞح يلِٕٔٞ رخُٔٔظزي حُؼخىٍ، حٌُٟ طٌٕٞ اٍحىطٚ كٞم حُوٞحٗيٖ ؿٔيؼخ 
حُٔٔظزي حُؼخىٍ، طٔخٓخ ٓؼَ ٌُ٘ٚ ئظؼَٔ هٞطٚ حُزخ١٘ش ك٠ طلوين حُؼيٍ. إ كٌَس 

حُِٚ حَُ٘يق ٝحُْٔٞٓ حُلخِٟش.. ُئض ٟٓٞ طؼزيَحص ٝٛٔيش كخٍؿش ٖٓ حُٔؼ٠٘ اً 
ًيق يٌٕٞ حُٔٔظزي ػخىال حًح ًخٕ حالٓظزيحى ًحطٚ ظِٔخ كخك٘خ؟!.. إ ٓلّٜٞ حُٔٔظزي 

حُؼخىٍ هي طَٔد ا٠ُ حُؼوَ حُؼَر٠ ػزَ ػٍٜٞ ١ٞيِش ٖٓ حالٓظزيحى. ٖٓ حإلٜٗخف إٔ 
ٛ٘خ إٔ حإلٓبلّ حُلويو٠ هي هيّ ًٗٔٞؿخ ىئوَح١يخ ػظئخ هزَ أٍٝٝرخ روَٕٝ ًٌَٗ 

١ٞيِش. يٌل٠ إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػِيٚ ِْٝٓ ُْ يوظَ هِيلش ُٚ ُيظَى ُِِٔٔٔيٖ 
كَيش حهظيخٍ ٖٓ يلٌْٜٔ رَ إ ػبلػش ٖٓ حُوِلخء حَُحٗييٖ حألٍرؼش ًخٗٞح ٓ٘ظوزيٖ ٖٓ 

ؼزيش ًٔخ يليع حُيّٞ ك٠ أك٠َ رِي ىئوَح٠١. إ حُ٘خّ ٝهخٟؼيٖ طٔخٓخ َُِهخرش حُ٘
أرخ رٌَ حُٜيين ٠ٍٟ هللا ػ٘ٚ، أٍٝ كخًْ ك٠ حإلٓبلّ، ٓخ إٔ ط٠ُٞ حُِٔطش كظ٠ هطذ 

أيٜخ حُ٘خّ ُوي ُٝيض ػِيٌْ ُٝٔض رويًَْ. كبٕ أكٔ٘ض كؤػي٠ٗٞ٘ ٝإ أٓؤص »هخثبل: 
بل ١خػش ٠ُ كو٠ٗٞٓٞ، أ١يؼ٠ٗٞ ٓخ أ١ؼض هللا ٍُٝٓٞٚ كبًح ػٜيض هللا ٍُٝٓٞٚ ك

 «.ػِيٌْ
 

ٌٛٙ حُوطزش حُؼظئش هي ٓزوض حُيٓخطيَ حُلييؼش روَٕٝ ك٠ طلييي حُؼبلهش 
حُيئوَح١يش ريٖ حُلخًْ ٝحُٔٞح١٘يٖ. ػ٠ِ إٔ ىئوَح١يش حإلٓبلّ حألٍٝ هي حٗظٜض 

َٓيؼخ ُظزيأ ػٍٜٞ ١ٞيِش ٖٓ حالٓظزيحى، ٟٝغ هبلُٜخ كوٜخء حُِٔطخٕ حُييٖ ك٠ هيٓش 
ُِٔٔٔيٖ كوٞهْٜ حُٔيخٓيش ٝأٓٔٞح ُلٌَطيٖ ك٠ ٓ٘ظ٠ٜ حُٔٞء حُلخًْ كِ٘ػٞح ػٖ ح

٠ٛٝ طٔ٘ق حَُ٘ػيش ٌَُ ٖٓ يـظٜذ « إ حُلٌْ ُٖٔ ؿِذ»ٝحُوطٍٞس. حُلٌَس حأل٠ُٝ 
إ ١خػش حُِٔٔٔيٖ »حُِٔطش ٓخىحّ ئظطيغ حُللخظ ػِيٜخ رخُوٞس، ٝحُلٌَس حُؼخٗيش: 

خٕ أكيػظخ كـٞس ك٠ ٝػ٠ ٛخطخٕ حُلٌَط«.. ُِلخًْ ٝحؿزش كظ٠ ٝإ ًخٕ ظخُٔخ ٝكخٓيح
حُِٔٔٔيٖ رخُيئوَح١يش ٓٔخ ؿؼِْٜ أٓيَ ُئلًػخٕ ٝأًؼَ هخرِيش ُبلٓظزيحى ٖٓ حُ٘ؼٞد 

 حألهَٟ. 
 

إ حألٟٝخع ك٠ َٜٓ هي ِٝٛض ا٠ُ حُل٠يٞ كٜخٍ ٓؼظْ حَُٜٔييٖ يطخُزٕٞ رخُظـييَ 
ح حٌُٟ يلون ُْٜ حُؼيٍ ٝحٌَُحٓش ٝحُلَيش. يـذ إٔ ٗيٍى إٔ حُظـييَ ُٖ يظلون أري



رٞحٓطش ٗوٚ ٜٓٔخ طٌٖ ٗٞحيخٙ كٔ٘ش ٝأهبلهٚ كخِٟش.. حُظـييَ ٓٞف يظلون ر٘ظخّ 
ؿييي ػخىٍ يظؼخَٓ ٓغ حَُٜٔييٖ رخػظزخٍْٛ ٓٞح١٘يٖ ًخ٠ِٓ حألِٛيش ٝحُلوٞم ُٝئٞح 

ٍػخيخ ٝػزييح إلكٔخٕ حُلخًْ... ػ٘يٓخ يظٌٖٔ حَُٜٔيٕٞ، ربٍحىطْٜ حُلَس، ٖٓ حٗظوخد ٖٓ 
حُ٘ؼذ، ػ٘يٓخ يظٔخٟٝ حَُٜٔيٕٞ ؿٔيؼخ أٓخّ  يلٌْٜٔ ٖٝٓ ئؼِْٜ ك٠ ٓـِْ

حُوخٕٗٞ.. ػ٘يثٌ كو٢ ٓيزيأ حُٔٔظوزَ ٝٓيٌٕٞ ٍثيْ حُـٍٜٔٞيش ك٠ َٜٓ كَيٜخ ػ٠ِ 
 ًَحٓش ًَ ٓٞح١ٖ طٔخٓخ ًٔخ كيع ك٠ رَيطخٗيخ حألٓزٞع حُٔخ٠ٟ. 

 حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انقسىج يذاونح نفهى أسثاب 

ًخٗض َٜٓ ٝحهؼش طلض حالكظبلٍ حُزَيطخ٠ٗ، ٝهَؽ  1706يٞٗيٞ ػخّ  13ك٠ يّٞ حألٍرؼخء  
هٔٔش ٟزخ١ رَيطخٗييٖ الٛطيخى حُلٔخّ رز٘خىهْٜ ك٠ أٗلخء حَُيق. ٝهي أهطؤ أكيْٛ 
ح كؤ١ِن أػيَس ١خث٘ش أىص ا٠ُ اٗؼخٍ حُ٘خٍ ٝاٛخرش حَٓأس كبلكش كظـٔغ حألٛخ٠ُ ١ٝخٍىٝ

 ح٠ُزخ١ حُزَيطخٗييٖ ٓٔخ أىٟ ا٠ُ ٓٞص أكيْٛ رظؤػيَ َٟرش ْٗٔ.
 

ٝهي حػظزَ حٍُِٞى ًََٝٓ، حُلخًْ حُزَيطخ٠ٗ َُٜٔ آٌٗحى، ٓخ كيع ٗٞػخ ٖٓ حُظَٔى كوٍَ إٔ 
يؼخهذ حَُٜٔييٖ رؤٞس كٔخيش ُٜيزش حإلٓزَح١ٍٞيش حُزَيطخٗيش ٝؿ٘ٞىٛخ كؤٛيٍ أٝحَٓٙ 

 َٓيؼش ُْ طظٞحكَ كيٜخ أٟ ٟٔخٗخص هخٗٞٗيش.كبلكخ هيٓٞح ُٔلخًٔش  52رخُوزٞ ػ٠ِ 
 

كبلكخ ٝكٌٔض ربػيحّ أٍرؼش ْٜٓ٘ ٗ٘وخ ري٘ٔخ طَحٝكض حألكٌخّ ػ٠ِ  32أىحٗض حُٔلٌٔش 
رويش حُلبلكيٖ ريٖ حُلزْ ٓغ حألٗـخٍ حُ٘خهش ٝحُـِي. طْ ط٘ليٌ حألكٌخّ ك٠ حُلبلكيٖ 

 أٓخّ ُٝؿخطْٜ ٝأٝالىْٛ.
 

ؿَص كيٜخ: هَيش ىٗ٘ٞحٟ ك٠ ٓلخكظش ٝػَكض ٌٛٙ حٌُٔرلش رخْٓ حُوَيش حُظ٠ 
حُٔ٘ٞكيش. ػخٍ حَُأٟ حُؼخّ ك٠ َٜٓ ٟي حُـَئش حُز٘ؼش حُظ٠ حٍطٌزٜخ حالكظبلٍ حُزَيطخ٠ٗ 
ٝي٠ين حُٔـخٍ ػٖ أٓٔخء حٌُظخد ٝحُ٘ؼَحء حٌُيٖ ًظزٞح حُٔوخالص ٝٗظٔٞح حُوٜخثي إلىحٗش 

ظبلٍ ٌٓرلش ىٗ٘ٞحٟ، ريءح ٖٓ حُِػيْ ٜٓطل٠ ًخَٓ حٌُٟ ٖٗ كِٔش ٟي حالك
حُزَيطخ٠ٗ ك٠ حُٜلخكش حُـَريش ا٠ُ أٓيَ حُ٘ؼَحء أكٔي ٗٞه٠ ٝكخكع ارَحٛيْ ٝهخْٓ 
أٓيٖ ٝؿيَْٛ ًؼيَٕٝ.. ٝك٠ رَيطخٗيخ ًحطٜخ أىحٕ ٓؼولٕٞ ٝٓيخٓيٕٞ رَيطخٗيٕٞ ٌٓرلش 

يّٞ »ىٗ٘ٞحٟ ًخٕ أرَُْٛ حٌُخطذ حٌُزيَ ؿٍٞؽ رَٗخٍى ٗٞ حٌُٟ ًظذ ٓوخال ٜٗيَح رؼ٘ٞحٕ 
 «. حُؼظ٠ٔ حُؼخٍ ػ٠ِ رَيطخٗيخ

 
ٝهي أىص ٌٛٙ حُلِٔش حُٞحٓؼش ا٠ُ اهخُش حٍُِٞى ًََٝٓ ٖٓ ٜٓ٘زٚ ٝٛيٍٝ حُؼلٞ حُ٘خَٓ 

 ػٖ حُٔظٜٔيٖ حُٔلزٞٓيٖ ك٠ ىٗ٘ٞحٟ. 
ىٍٓض ٓؼَ حَُٜٔييٖ ؿٔيؼخ ٌٓرلش ىٗ٘ٞحٟ ك٠ حُٔيٍٓش حالرظيحثيش ٝٗٔيظٜخ ُٓ٘خ ػْ 

حٍطٌزٜخ حُ٘ظخّ حَُٜٟٔ ك٠ ػيص ا٠ُ طًٌَٛخ ٌٛٙ حأليخّ ٝأٗخ أطخرغ حُـَئش حُز٘ؼش حُظ٠ 
حإلٌٓ٘يٍيش كوي ظَ حػ٘خٕ ٖٓ حُٔوزَيٖ ي٠َرخٕ ٗخرخ ٓٔخُٔخ أػٍِ حٓٔٚ هخُي ٓؼيي 

 كظ٠ طٜ٘ٔض ؿٔـٔظٚ ٝأِْٓ حَُٝف ريٖ أييئٜخ. 
 

ػ٘يٓخ ٍأيض ٍٛٞس هخُي ٓؼيي ٝهي ط٘ٞٙ ٝؿٜٚ طٔخٓخ ٖٓ حُظؼٌيذ، ٝؿيط٠٘ أػوي ٓوخٍٗش 
ؼش كبلكيٖ َٜٓييٖ رخإلٟخكش ا٠ُ كبلف آهَ ٓئٓلش: ك٠ كخىػش ىٗ٘ٞحٟ طْ اػيحّ أٍر

هظِٚ حُزَيطخٗيٕٞ رخَُٛخٙ أٟ إٔ ٟلخيخ ٌٓرلش ىٗ٘ٞحٟ هٔٔش َٜٓييٖ، كٌْ يزِؾ 
ػيى ٟلخيخ حُظؼٌيذ ك٠ ظَ حُ٘ظخّ حُلخ٠ُ..؟ ١زوخ ُزيخٗخص حُٔ٘ظٔش حَُٜٔيش ُلوٞم 

ٖٓ  (.. طٞك٠ 2007كظ٠ ػخّ  2000حإلٗٔخٕ، ػ٠ِ ٓيٟ ػٔخٗيش أػٞحّ كو٢ )ٌٓ٘ ػخّ 
 اٗٔخٗخ َٜٓيخ. 113أػَ حُظؼٌيذ ك٠ أهٔخّ ح١َُ٘ش ٝٓوخٍ أٖٓ حُيُٝش 

 
كبلكخ َٜٓيخ كٌْ يزِؾ  27ك٠ ٌٓرلش ىٗ٘ٞحٟ أَٓص ِٓطش حالكظبلٍ حُزَيطخ٠ٗ رـِي 

ــ  2000ػيى ٟلخيخ حُظؼٌيذ رٞحٓطش ح١َُ٘ش حَُٜٔيش..؟! )ك٠ حُلظَس ريٖ ػخ٠ٓ 
ذ ٓٞػوش رخإلٟخكش رخُطزغ ا٠ُ ػَ٘حص َٜٓيخ، ًِٜخ كخالص طؼٌي 295( رِؾ ػيىْٛ 2007

حُلخالص ا٠ُ حٓظ٘غ كيٜخ ح٠ُلخيخ ػٖ حإلربلؽ ػٖ طؼٌيزْٜ هٞكخ ٖٓ حٗظوخّ حُـبلىيٖ.. ٛ٘خ 
َٜٗ ا٠ُ كويوش ؿَيزش: إٔ ٟلخيخ حُؤغ رٞحٓطش حُ٘ظخّ حَُٜٟٔ هي كخم ػيىْٛ 

ا٠ُ ٌٛح  ٟلخيخ ىٗ٘ٞحٟ ػَ٘حص حَُٔحص.. حألَٓ حٌُٟ يطَف حُٔئحٍ: ُٔخًح يؤٞ حُ٘ظخّ
حُلي ػِي٘خ ٗلٖ حَُٜٔييٖ..؟! ُٔخًح يلؼَ ٓٞح١ٕ٘ٞ َٜٓيٕٞ رَٜٔييٖ ٓؼِْٜ أٓٞأ ٓٔخ 

كؼِٚ ؿ٘ٞى حالكظبلٍ حُزَيطخ٠ٗ رْٜ.؟!. حإلؿخرش طٔظيػ٠ حُٔوخٍٗش ريٖ حالكظبلٍ 



ٝحالٓظزيحى ٝٛٔخ يظ٘خرٜخٕ ك٠ ٗٞحفٍ ًؼيَس. كخُلٌْ حُٔٔظزي، طٔخٓخ ٓؼَ ؿيٖ 
 طش ٝيلخكع ػِيٜخ رخُوٞس حُِٔٔلش.. حالكظبلٍ، ئظ٠ُٞ ػ٠ِ حُِٔ

 
حالٓظزيحى ٓؼَ حالكظبلٍ ال يلظَّ حُٔٞح١٘يٖ حٌُيٖ يؤؼْٜ. حالكظبلٍ يَٟ كيْٜ ؿ٘ٔخ 
أهَ ٖٓ ؿ٘ٔٚ ٝحالٓظزيحى يَحْٛ ؿٜبلء ًٝٔخ٠ُ ٝػخؿِيٖ ػٖ ٓٔخٍٓش حُيئوَح١يش 

إلىٍحى ٝك٠ حُلخُظيٖ كبٕ حُٔٞح١٘يٖ ك٠ ٗظَ حالكظبلٍ ٝحالٓظزيحى، ٓوِٞهخص هِيِش ح
ٝحٌُلخءس ٝرخُظخ٠ُ كبٕ كوٞهْٜ حإلٗٔخٗيش أهَ ٖٓ ٓٞحْٛ رَ إ هٔؼْٜ ٝحؿذ ٝاًالُْٜ 
ٛٞ حُطَيوش حُٔؼ٠ِ ُِٔيطَس ػِيْٜ أٓخ حكظَحّ اٍحىطْٜ ٝاٗٔخٗيظْٜ كٔٞف يئىٟ ا٠ُ 

اكٔخىْٛ ٝطَٔىْٛ. إ حالٓظزيحى ك٠ ؿَٞٛٙ حكظبلٍ ىحه٠ِ ال يظْ رٞحٓطش ؿيٖ 
 ٖ ٖٓ أر٘خء حُزِي. أؿ٘ز٠ ٝاٗٔخ رٞحٓطش ٓٞح١٘ي

 
رو٠ كَم ْٜٓ: إ ح٠ُخر٢ حُزَيطخ٠ٗ حٌُٟ ًخٕ يؼٌد حَُٜٔييٖ ٝيوظِْٜ ًخٕ رٔويٍٝٙ 
إٔ يِػْ ُ٘لٔٚ ًٌرخ أٗٚ ك٠ كخُش كَد هي طزيق كؼَ ٓخ ٛٞ ٓلظٍٞ ك٠ كخُش حُِْٔ. 

 أٓخ ح٠ُخر٢ حٌُٟ يؼٌد أر٘خء رِيٙ ٝيوظِْٜ كٜٞ يٌَ٘ كخُش كَييس ٖٓ ٗٞػٜخ.
 

ٌٟ حؿظٜي كظ٠ حُظلن رٌِيش ح١َُ٘ش ُيظوَؽ ٝيلخكع ػ٠ِ حُوخٕٗٞ حُ٘خد حَُٜٟٔ حُ
 ٝيل٠ٔ كيخس حُ٘خّ ٝأػَحْٟٜ ٝٓٔظٌِخطْٜ. 

 
ًيق يظلٍٞ أكيخٗخ ا٠ُ ؿبلى يؼٌد حُٔٞح١٘يٖ ٝيوظِْٜ.. طئًي ىٍحٓخص ػِْ حُ٘لْ إٔ 

حُـبلى ُيْ رخ٠ٍَُٝس َٗيَح أٝ ػيٝحٗيخ رطزؼٚ رَ هي يٌٕٞ هخٍؽ ػِٔٚ ٗوٜخ ػخىيخ 
ٌ٘ٚ يلظخؽ ا٠ُ حؿظيخُ ػيس هطٞحص ٗلٔيش كظ٠ يٜيَ ٓئٛبل ُٔٔخٍٓش حُظؼٌيذ: طٔخٓخ ُ

أٝال إٔ يؼَٔ ىحهَ ٗظخّ ٓيخ٠ٓ يزيق حُظؼٌيذ ًٞٓيِش ٓوزُٞش الٗظِحع حالػظَحكخص ٖٓ 
 حُٔؼظوِيٖ أٝ ػوخرْٜ.

 
ٝػخٗيخ إٔ يـي ُٓبلءٙ ك٠ حُؼَٔ ئخٍٕٓٞ حُظؼٌيذ كظ٠ يظٌٖٔ ٖٓ اه٘خع ٗلٔٚ رؤٗٚ 

ذ حٜٗيخػخ ألٝحَٓ حَُإٓخء حُظ٠ ُيْ رٔويٍٝٙ إٔ يوخُلٜخ.. حُوطٞس حُؼخُؼش ئخٍّ حُظؼٌي
ك٠ حُظٌٞيٖ حُ٘ل٠ٔ ُِـبلى ٠ٛ حُظزَيَ.. يـذ إٔ يزٍَ حُـبلى ُ٘لٔٚ ؿَئش حُظؼٌيذ 
رؤٗٚ يلؼَ ًُي ٖٓ أؿَ كٔخيش ح١ُٖٞ أٝ حُييٖ أٝ حُٔـظٔغ ٝكَٛخ ػ٠ِ أٖٓ حُٔٞح١٘يٖ 

يخٙ رخػظزخٍْٛ أػيحء أٝ ػٔبلء ٓؤؿٍٞيٖ أٝ ٓـَٓيٖ ٝٓبلٓظْٜ. يـذ إٔ يٍٜٞ حُـبلى ٟلخ
 كظ٠ يظلَٔ ٟٔيَٙ حٍطٌخرٚ ُـَئش حُظؼٌيذ ك٠ كوْٜ. 

 
ػ٠ِ إٔ ٌٛٙ حُوطٞحص إلػيحى حُـبلى ًٔخ أػزظٜخ ػِْ حُ٘لْ ال طٌل٠ ك٠ ٍأي٠ ُظلٔيَ 

ٓخ كيع ُوخُي ٓؼيي. ُٔخًح طْ طؼٌيذ ٌٛح حُ٘خد حُزَٟء رٌَ ٌٛٙ حُز٘خػش..؟! اًح ًخٕ 
ٍ ح١َُ٘ش هٍَٝح هظِٚ كِٔخًح ُْ يطِوٞح ػِيٚ حَُٛخٙ..؟ ٍٛخٛش ٝحكيس ًخٗض طٌل٠ ٍؿخ

ُوظِٚ..؟ أُْ يٌٖ هظِٚ رَٔػش أٍكْ ُٚ ٝألٓٚ حُظ٠ ػخٗض ػٔخٗيش ٝػَ٘يٖ ػخٓخ طَػ٠ 
حرٜ٘خ ٝطَريٚ ٝطل٘ٞ ػِيٚ ٝطَهزٚ رلَف ٝٛٞ يٌزَ ٝيظْ طؼِئٚ ٝيئىٟ حُويٓش حُؼٌَٔيش 

طٚ ؿؼش ٓ٘ٞٛش ٝهي طِٔم ُلْ ٝؿٜٚ ٝط٘خػَص أٓ٘خٗٚ ٝكـؤس، حٓظيػٞٛخ ُظظِٔٔٚ كَأ
 ٖٓ ٗيس حُظؼٌيذ.

 
إ حُظلٔيَ حُٞكيي ٌُٜٙ حُؤٞس حَُٛيزش إٔ حُـبلى حَُٜٟٔ، رؼي إٔ ئَ رٌَ حُوطٞحص 

حُبلُٓش إلػيحىٙ ُٔٔخٍٓش حُظؼٌيذ، ال يلِق طٔخٓخ ك٠ هظَ ٟٔيَٙ. يظَ ٓيًٍخ ك٠ 
ر٘ؼش ٝأٗٚ ال يل٠ٔ ح١ُٖٞ ٝحُٔٞح١٘يٖ  أػٔخهٚ رخَُؿْ ٖٓ ًَ ٠ٗء، أٗٚ يَطٌذ ؿَئش
 ًٔخ يِػْ ٝاٗٔخ يل٠ٔ ٗوٜخ ٝحكيح ٛٞ حُلخًْ.

 
إ حُـبلى يؼَف إٔ ٓخ يلؼِٚ ك٠ حُ٘خّ ٟي حُوخٕٗٞ ٝحُؼَف ٝحُييٖ ٝٛٞ رخُظؤًيي ال يلذ 

ُِٝؿظٚ أٝ أٝالىٙ إٔ يؼَكٞح أريح أٗٚ يؼٌد حألرَيخء كظ٠ حُٔٞص.. ٌٛح حإلكٔخّ رخٌُٗذ ٛٞ 
ـبلى حَُٜٟٔ أًؼَ َٗحٓش كظ٠ ٖٓ ؿ٘يٟ حالكظبلٍ حألؿ٘ز٠.. ًؤٗٔخ ٛٞ حٌُٟ يـؼَ حُ

ال يطين إٔ يظَ ك٠ ٓ٘طوش حُظَىى ٝٓلخٓزش حُ٘لْ.. ًؤٗٔخ يَيي آٌخص ٛٞص ح٠ُٔيَ 



طٔخٓخ ٝٛٞ ئؼ٠ ا٠ُ ًُي رخٍطٌخد حُِٔيي ٖٓ حُظؼٌيذ ٝحُؤغ، ٌٌٛح يٌٛذ رؼييح ك٠ 
ٖٓ طؤٗيزٚ ا٠ُ حألري.. إ حُطَيوش  حٍطٌخد ؿَحثٔٚ كظ٠ ئٞص ٟٔيَٙ طٔخٓخ كئظَيق

حُٞك٘يش حُظ٠ طْ هظَ هخُي ٓؼيي رٜخ هي حٓظوَص ك٠ طخٍين َٜٓ ًٝحًَس حَُٜٔييٖ ا٠ُ 
حألري.. إ حُٔٔجٍٞ حُلويو٠ ػٖ هظَ هخُي ٓؼيي ُئٞح حُٔوزَيٖ حٌُيٖ َٟرٞٙ كظ٠ 

 ِيش. حُٔٞص ٝال ٛٞ ٓؤٍٓٞ حُؤْ حٌُٟ أٍِْٜٓ ٝال ٓييَ حألٖٓ ٝال كظ٠ ُٝيَ حُيحه
 

حُٔٔجٍٞ ٓيخٓيًخ ػٖ ٓوظَ هخُي ٓؼيي ٜٝٗيحء حُظؼٌيذ ؿٔيؼخ ٛٞ ٍثيْ حُيُٝش 
ٗلٔٚ حٌُٟ ُٞ أٍحى إٔ ئ٘غ حُظؼٌيذ ػٖ حَُٜٔييٖ ُلؼَ ًُي رٌِٔش ٝحكيس رَ ربٗخٍس 

ٝحكيس ٖٓ ييٙ، ُٝٞ ًخٕ هخُي ٓؼيي أٍٝٝريخ أٝ أَٓيٌيخ ُظيهَ ر٘لٔٚ ُِوزٞ ػ٠ِ هخطِيٚ 
 ٝػوخرْٜ ر٘يس. 

 
هخُي ٓؼيي حُظؼْ ؿؼِٚ يُٞي َٜٓيخ ك٠ ُٖٓ يظْ كيٚ هظَ حَُٜٔييٖ ًؤْٜٗ  ٌُٖ كع

ًبلد ٟخُش، ربل ٓلخٓزش ٝال طلوين ػخىٍ ٝال كظ٠ ًِٔش حػظٌحٍ. إ ٓوظَ هخُي ٓؼيي 
ٗوطش كخٍهش أىٍى ػ٘يٛخ حَُٜٔيٕٞ ٓيٟ حإلًالٍ ٝحُٜٔخٗش حٌُٟ حٗليٍٝح اُيٚ ٝطؤًي ُْٜ 

 ظلون حال رؼي إٔ طظوِٚ َٜٓ ٖٓ حالٓظزيحى. ػ٘يثٌ إٔ كيخطْٜ رلَيش ًَٝحٓش ُٖ ط
 حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هم يذًيُا اإلرػاٌ يـٍ انظهـى؟ 

يل٠ٌ إٔ كبلكخ أؿيَح أٛخد ػَٝس ١خثِش كخٗظَٟ هخٍرخ ًزيَح )ٖٓ حُ٘ٞع حٌُٟ ئٔٞٗٚ  
ْ ك٠ حٌُٛزيش ٠ٛٝ ػْ حٍطيٟ ػيخرخ أٗيوش ؿخُيش حُؼٖٔ ٝؿِ«( ًٛزيش»ك٠ حَُيق 

ط٘ٔخد ػ٠ِ ٓطق حُ٘يَ، ػ٘يثٌ ٍآٙ ٛخكذ حألٍٝ حُظ٠ يؼَٔ كيٜخ ًٝخٕ ٍؿبل 
ٓظـطَٓخ هخ٠ٓ حُوِذ، كؤَٓ ػٔخُٚ حٌُيٖ ٛـٔٞح ػ٠ِ حٌُٛزيش ٝهز٠ٞح ػ٠ِ حُلبلف 

 ٝأك٠َٝٙ أٓخّ ٛخكذ حألٍٝ ٝىحٍ ريٜ٘ٔخ حُلٞحٍ حُظخ٠ُ: 
 

 يييس؟! ــ ٛخكذ حألٍٝ: ٌٓ٘ ٓظ٠ ًخٕ حُلبلف يًَذ ًٛزيش ؿ
حُلبلف: ٌٛٙ حُ٘ؼٔش ٖٓ ٍكٔظي ٝػيُي ٝاكٔخٗي يخ ٓييٟ. ٌٝٛح ٠ٗء ئًَْ يخ 

 ٓييٟ ألٗٚ ٖٓ ك٠ِي ٖٝٓ هيَى. 
 

 ــ ٛخكذ حألٍٝ: ًيق يـُٞ ُِلبلكيٖ إٔ يظ٘زٜٞح رؤٓيخىْٛ ٝيًَزٞح ًٛزيخص؟ 
 حُلبلف: ٓؼخً هللا إٔ أط٘زٚ رؤٓيخىٟ كٖٔ إًٔٞ؟! أٗخ ػزي ٖٓ ػزييًْ ًَٝ ٓخ أًٔزٚ ٛٞ

 ك٠ حُٜ٘خيش ِٓي ٌُْ.
 

ــ ٛخكذ حألٍٝ: اًح ً٘ض ال طَيي إٔ طظ٘زٚ ر٘خ كِٔخًح حٗظَيض ًٛزيش ًٍٝزظٜخ ك٠ حُ٘يَ 
 ًؤٗي ٖٓ أٓيخى حُزِي؟! أطَيي إٔ يَحى حُلبلكٕٞ كيؼظويٕٝ أٗي ٛخكذ ٗؤٕ ٝٓوخّ؟!
ٚ أال حُلبلف: أٓظـلَ هللا يخٓييٟ.. إ ً٘ظْ طَٕٝ كئخ كؼِظٚ ػيزخ كؤٗخ أٜٗي هللا ٍُٝٓٞ
 أػٞى أريح ا٠ُ ًٍٞد ٌٛٙ حٌُٛزيش. طزض ػ٠ِ يييي يخ ٓييٟ. أٍؿٞى حهزَ طٞرظ٠. 

 
 ــ ٛخكذ حألٍٝ: طٞرظي ٓوزُٞش ٠ٌُ٘ ٓؤكؼَ ري ٓخ يـؼِي ال طٌٍَ هطؤى رؼي ًُي أريح. 

ػْ أَٓ ٛخكذ حألٍٝ حُويّ كوييٝح حُلبلف ٝٓلِٞٙ ػ٠ِ حألٍٝ كظ٠ ُطوٞح ػيخرٚ 
أهٌٝح ي٠َرٞٗٚ كظ٠ ٓخٍ حُيّ ٖٓ ًٍزظيٚ ٍٝؿِيٚ ٝظَٜٙ.. حُـيييس رخُٞكَ ِٝٓهٞٛخ ػْ 

 ري٘ٔخ ٛخكذ حألٍٝ ي٠لي ٝيَىى: ٌٌٛح ُٖ ط٠ٔ٘ أريح ٓوخٓي حُٟٞيغ يخ كبلف. 
 

ٌٛٙ حُٞحهؼش كيػض رخُلؼَ ك٠ ٝحكيس ٖٓ هَٟ َٜٓ ك٠ ٓطِغ حُوَٕ حُؼَ٘يٖ، ٝهي 
« حُظوخُيي حَُٜٔيشهخّٓٞ حُؼخىحص ٝ»كٌخٛخ حٌُخطذ حٌُزيَ أكٔي أٓيٖ ك٠ ًظخرٚ حَُحثغ 

)حُٜخىٍ ػٖ ىحٍ حَُ٘ٝم(.. ٠ٛٝ طؼٌْ ك٠ ٍأي٠ ٗٔطخ ٗخثؼخ ٖٓ حُؼبلهش ريٖ حُٔٔظزي 
ٟٝلخيخٙ.. كٌٜح حُلبلف ًخٕ ييٍى ربل ٗي إٔ ٖٓ كوٚ إٔ يًَذ حٌُٛزيش ألٗٚ حٗظَحٛخ ٖٓ 

 كَ ٓخُٚ ٖٝٓ كوٚ أي٠خ إٔ يَطيٟ ٓخ ٗخء ٖٓ ػيخد.
 

ٌُ٘ٚ ٍأٟ ٖٓ حُلٌٔش إٔ يؼظٌٍ ُٜخكذ حألٍٝ  ًخٕ حُلبلف ييٍى أٗٚ ُْ يَطٌذ أٟ هطؤ
ٝيؼِٖ طٞرظٚ ػٖ ًٗذ ُْ يوظَكٚ. ُوي رخُؾ حُلبلف ك٠ اًالٍ ٗلٔٚ كظ٠ يلِض ٖٓ حُظِْ 
ٌُٝ٘ٚ رؼيٓخ أٛيٍ ًَحٓظٚ طٔخٓخ طِو٠ ٜٗيزٚ ٖٓ ح٠َُد ٝحُٔلَ ٝحُٜٔخٗش.. ٌٌٝٛح َٟٗ 

ألٍٝ ُييحكغ ػٖ إٔ حإلًػخٕ ُْ ئ٘غ ػ٘ٚ حُظِْ ُٝٞ أٗٚ ٝهق ر٘ـخػش أٓخّ ٛخكذ ح
كوٚ ك٠ إٔ يؼخَٓ ًبٗٔخٕ ٌُخٕ ػ٠ِ حألهَ حكظلع رٌَحٓظٚ ُٝٔخ أٛخرٚ ٖٓ ٗـخػظٚ 

 أٓٞأ ٓٔخ أٛخرٚ ربًػخٗٚ.
 

ٌٛح حُٔؼ٠٘ أطًٌَٙ ٝأٗخ أطخرغ ٓخ يليع ك٠ َٜٓ ٌٛٙ حأليخّ. كوي ٗ٘ؤص أؿيخٍ ٖٓ 
ٝحُظٌَُ  حَُٜٔييٖ ػ٠ِ حػظوخى ٍحٓن رؤٕ حالًػخٕ ُِظِْ ٛٞ هٔش حُلٌٔش ٝإٔ حالٗل٘خء

ُٜخكذ حُِٔطش هيَ ٝٓيِش الطوخء ٍَٗٝٙ.. حػظوي حَُٜٔيٕٞ ١ٞيبل حٕ حالػظَحٝ ػ٠ِ 
ٗظخّ حالٓظزيحى ُيْ حال كٔخهش ُٖ طـيَ حألٟٝخع ا٠ُ حألكٖٔ أريح، ًٔخ أٜٗخ ًليِش 

 ربٟخػش ٓٔظوزَ ًَ ٖٓ يوخّٝ حُظِْ ٝحػظوخُٚ ٝطؼٌيزٚ ٍٝرٔخ هظِٚ.
 

ًْ حُظخُْ ٓي٘ـيْٜ ٖٓ َٗٙ ٝح١ٔؤٗٞح ا٠ُ إٔ آُش حػظوي حَُٜٔيٕٞ إٔ حُظؼخيٖ ٓغ حُلخ
حُؤغ حُـزخٍس حُظ٠ ئٌِٜخ حُ٘ظخّ ال طظلَى أريح اال ُظٔلن ٖٓ يؼظَٝ ػِيٜخ أٓخ ٖٓ 

ي٘ل٠٘ ٝيٌػٖ ٝيَٜ٘ف ا٠ُ أًَ ػي٘ٚ ٝطَريش أٝالىٙ كِٖ يٜيزٚ حُ٘ظخّ ر٠ٍَ أريح رَ حٗٚ 



ٍ ػوٞى، ا٠ُ كويوش إٔ حالًػخٕ ٓيلٔيٚ ٝيَػخٙ. ٌُْٜ٘ ي٘ظزٜٕٞ حآلٕ، ٍرٔخ ألٍٝ َٓس هبل
 ٝحٌُٔٞص ػٖ حُلن ٝحُظٌَُ ُِظخُٔيٖ، ًَ ًُي ال ئ٘غ حُظِْ أريح رَ ًؼيَح ٓخ ي٠خػلٚ.

 
حٕ حُ٘خد هخُي ٓلٔي ٓؼيي ٖٓ ٓيي٘ش حإلٌٓ٘يٍيش ُْ يٌٖ ُٚ أٟ ٗ٘خ١ ػخّ، ُْ يٌٖ 

٠ ػ٠ٞح ك٠ أٟ ؿزٜش أٝ كًَش طٔظٜيف طـييَ حُ٘ظخّ رَ ُؼِٚ ُْ ي٘ظَى ك٠ ٓظخَٛس ك
كيخطٚ. ًخٕ هخُي ٗخرخ َٜٓيخ ٓٔخُٔخ طٔخٓخ، يلِْ ٓؼَ ٓبلييٖ حَُٜٔييٖ رؤٕ يَٜد رؤٟ 

 ١َيوش ٖٓ ١ٝ٘ٚ حُظخُْ ا٠ُ أٟ رِي يؼيٖ كيٚ رلَيش ًَٝحٓش.
 

ًخٕ ي٘ظظَ كُٜٞٚ ػ٠ِ ؿٞحُ ٓلَ أَٓي٠ٌ ٓؼَ حهٞطٚ ُيظَى َٜٓ ا٠ُ حألري. ٝك٠ ًُي 
ض ًٔخ يلؼَ ٓبلييٖ حُ٘خّ. ُْ حُٔٔخء طٞؿٚ ا٠ُ ٓو٠ٜ ُئلٗظَٗض ُيو٠٠ رؼٞ حُٞه

يَطٌذ ؿَئش ُْٝ يوخُق حُوخٕٗٞ ٌُ٘ٚ ٓخ إ ىهَ ا٠ُ حُٔو٠ٜ كظ٠ حٗوٞ ػِيٚ حػ٘خٕ 
ٖٓ حُٔوزَيٖ ٝريٕٝ ًِٔش ٝحكيس، ٍحكخ ي٠َرخٗٚ رز٘خػش ٝيوزطخٕ ٍأٓٚ ك٠ كخكش 

حُٔخثيس حَُهخٓيش رٌَ ٓخ ئٌِخٗٚ ٖٓ هٞس ػْ ٓلبلٙ ا٠ُ هخٍؽ حُٔو٠ٜ ٝىهبل رٚ ا٠ُ 
س ٓـخٍٝس ٝظبل ي٠َرخٗٚ ٝيوزطخٕ ٍأٓٚ ك٠ رٞحرش حُؼٔخٍس حُلييييش كظ٠ طلون ُٜٔخ ػٔخٍ

 ٓخ أٍحىح.
 

كوي طٜ٘ٔض ؿٔـٔش هخُي ٝٓخص ريٖ أييئٜخ ٝرـٞ حُ٘ظَ ػٖ حُٔزذ حُلويو٠ ٍٝحء 
ٌٛٙ حُٔـٍِس حُز٘ؼش ٝرـٞ حُ٘ظَ أي٠خ ػٖ حُزيخٗخص حُٔظبلكوش ٖٓ ُٝحٍس حُيحهِيش 

ٖ أٜٗخ ًِٜخ ؿيَ ٛليلش.. كبٕ حُٔـِٟ حُٞحٟق ٌُٜٙ حُٔـٍِس ُظلٔيَ حُـَئش، حُظ٠ طزي
 حٕ حالًػخٕ ُْ يؼي ًخكيخ ُلٔخيش حَُٜٔييٖ ٖٓ حُؤغ. 

 
ُوي طْ َٟد هخُي ٓؼيي ر٘لْ حُطَيوش حُظ٠ يظْ رٜخ َٟد حُ٘زخٕ حُٔظظخَٛيٖ ٖٓ 

أؿَ حُلَيش. ال كَم. ُْ يؼي حُؤغ ك٠ َٜٓ يلَم ريٖ حُٔظظخَٛيٖ ٝحُٔؼظٜٔيٖ ٝريٖ 
 ُـخُٔيٖ ػ٠ِ حُٔوخ٠ٛ ٝحُ٘خثٔيٖ ك٠ ريٞطْٜ.ح

 
حٕ هظَ هخُي ٓؼيي رٌٜٙ حُز٘خػش ٝاكبلص حُوظِش ٖٓ حُؼوخد ييٍ رزٔخ١ش ػ٠ِ إٔ أٟ 

ٟخر٢ ١َٗش أٝ كظ٠ أٟ ٓوزَ ئظطيغ إٔ يوظَ ٖٓ ي٘خء ٖٓ حُٔٞح١٘يٖ ُٝٔٞف 
حُطٞحٍة  طظلَى أؿِٜس حالٓظزيحى كٍٞح ُظزَثش حُوخطَ رٞٓخثَ ًؼيَس ٝكؼخُش ك٠ ظَ هخٕٗٞ

 ٝػيّ حٓظوبلٍ حُو٠خء ػٖ ٍثخٓش حُيُٝش.
 

حٕ ٓبلييٖ حَُٜٔييٖ حٌُيٖ رٌٞح ػ٘يٓخ ٍأٝح ٍٛٞس هخُي ٓؼيي ٝهي طٜ٘ٔض ؿٔـٔظٚ 
ٝط٘خػَص أٓ٘خٗٚ ٝطِٔم ٝؿٜٚ ٖٓ أػَ حٌُٔرلش، ًخٗٞح يزٌٕٞ ُيْ كو٢ طؼخ١لخ ٓغ حُٜ٘يي 

ؿيح ٌٓخٕ ٍٛٞس هخُي ٝأٓٚ حٌُٔٔي٘ش ٝاٗٔخ ألْٜٗ طويِٞح إٔ ٝؿٞٙ أٝالىْٛ هي طٌٕٞ 
ٓؼيي. ُٝؼَ ٍٛٞس ٜٗخىس حُويٓش حُؼٌَٔيش ُوخُي ٓؼيي حٍُٔ٘٘ٞس ك٠ حُٜلق رـٞحٍ 

ٍٛٞس ؿؼظٚ حُٔ٘ٞٛش طؼٌْ حُلويوش حُٔلِٗش: حٕ َٜٓ ٛخٍص طلؼَ رؤر٘خثٜخ ٓخ ُْ يلؼِٚ 
 حألػيحء. 

 
حٕ ٜٓيَ هخُي ٓؼيي هي يليع ألٟ َٜٟٓ رَ حٗٚ كيع رخُلؼَ ُٔجخص حآلالف ٖٓ 

يٖ: كخٌُيٖ ؿَهٞح ك٠ ػزخٍحص حُٔٞص ٝحٌُيٖ حٜٗخٍص ػ٠ِ ٍءْٜٝٓ حُؼٔخٍحص حَُٜٔي
رٔزذ حُظَحهيٚ حُلخٓيس ٝٓٞحى حُز٘خء حُٔـ٘ٞٗش ٝحٌُيٖ ٓخطٞح ٖٓ أَٓحٝ اٛخرظْٜ ٖٓ 

حألؿٌيش حُلخٓيس حُظ٠ حٓظٍٞىٛخ حٌُزخٍ ٝحُٔ٘ظلَٕٝ يؤٓخ ٖٓ حُٔٔظوزَ ٝحُ٘زخٕ 
َُٔحكيٞ ك٠ أٍٝٝرخ كٔوطض رْٜ هٞحٍد حُٔٞص حُـخٓؼيٕٞ حٌُيٖ كخُٝٞح حَُٜٝد ُي٘ظلٞح ح

 ٝؿَهٞح..
 

ًَ ٛئالء ًخٗٞح ٓٞح١٘يٖ ٓٔخُٔيٖ طٔخٓخ ُْٝ ييٍ رؤًٛخْٜٗ ه٢ إٔ يوخٝٓٞح حالٓظزيحى 
ٌُْٜ٘ حػظويٝح، طٔخٓخ ٓؼَ حُلبلف ك٠ حُلٌخيش، إٔ رخٓظطخػظْٜ إٔ يظؼخي٘ٞح ٓغ حُظِْ 

ُْٜ ٝأٝالىْٛ، ٌُْٜ٘ ؿٔيؼخ كويٝح  ٝي٘ل٘ٞح أٓخّ حُظخُْ ػْ ي٘٘جٞح ػخُْٜٔ حُٜـيَ حآلٖٓ
كيخطْٜ رٔزذ حُ٘ظخّ حٌُٟ هخكٞح ٖٓ ٓٞحؿٜظٚ. أٟ إٔ ٓخ كيع ُْٜ ؿَحء حالًػخٕ 



 ٝحُو٠ٞع ٛٞ رخ٠ُز٢ ٓخ ًخٗٞح يوٕ٘ٞ ٝهٞػٚ اًح حكظـٞح ٝػخٍٝح.. 
 

حٕ كخُش حالكظـخؿخص حُ٘خِٓش حُظ٠ طـظخف َٜٓ حآلٕ ٖٓ أهٜخٛخ ا٠ُ أهٜخٛخ، طؼٞى 
يخس ٓبلييٖ حُلوَحء حُظ٠ ًخٗض ٛؼزش أٛزلض ٓٔظليِش، ٌُٖ حُٔزذ رخألٓخّ ا٠ُ إٔ ك

حألْٛ ٌُٜح حالكظـخؽ حُؼ٘يق حىٍحى حَُٜٔييٖ إٔ حٌُٔٞص ػٖ حُلن ُٖ يلٔيْٜ ٖٓ 
 حُظِْ.. ُوي ؿَد حَُٜٔيٕٞ ١َيوش حُلَ حُلَىٟ ػ٠ِ ٓيٟ ػبلػيٖ ػخٓخ..

 
يظلَٔ ٗٞػخ ؿيييح  كٌخٕ حَُٜٟٔ يَٜد ٖٓ ؿليْ ربلىٙ ا٠ُ ىٍٝ حُوِيؾ كيغ ًؼيَح ٓخ

ٖٓ حالًالٍ ٝحُوَٜ ٝيؼٞى رؼي ٓ٘ٞحص رزؼٞ حُٔخٍ ئٌ٘ٚ ٖٓ حُليخس حَُٔيلش رؼييح ػٖ 
حُٔيخم حُؼخّ ُٔؼخٗخس حَُٜٔييٖ. ٌٛٙ حُلٍِٞ حُلَىيش ُْ طؼي طـيٟ ٝأٛزق حَُٜٔيٕٞ 

 ٓلخَٛيٖ ك٠ ربلىْٛ. 
 

هذ حُ٘ـخػش ُئض ٝهي أىًٍٞح أهيَح حُيٍّ حٌُٟ ُْ يلٜٔٚ حُلبلف ك٠ حُلٌخيش، حٕ ػٞح
أريح أٓٞأ ٖٓ ػٞحهذ حُوٞف ٝإٔ حُٞٓيِش حُٞكييس ُِ٘ـخس ٖٓ حُلخًْ حُظخُْ ٠ٛ 

 ٓٞحؿٜظٚ رٌَ ٓخ ِٗٔي ٖٓ هٞس.
 حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يٍ يقتم انفقشاء فً يصش؟! 

٘يٍيش ك٠ حألٓظخً ٓلٔي كظل٠ ٛلل٠ الٓغ ٝأىيذ ٓٞٛٞد.. ًٛذ ٓئهَح ح٠ُ حإلٌٓ 
أؿخُس ٓغ ١لِيٚ ُٝٝؿظٚ ٝأهظٜخ حآلٗٔش ٟٗ٘ٞ.. ٝهي ه٠ٞح ؿٔيؼخ ٝهظخ ٍحثؼخ ػْ كـؤس 

كيػض ٝحهؼش ٓئٓلش: كوي ٛيٓض ٓيخٍس َٓٔػش حآلٗٔش ٟٗ٘ٞ ٠ٛٝ طؼزَ حُطَين 
كؤٛيزض رـَٝف ًٍٝٔٞ ٗيييس ٝطِٔهض ٓبلرٜٔخ ٝكويص ٝػيٜخ ٝألٜٗخ أػ٘خء حُلخىػش ًخٗض 

س ح٠ُ حُٔٔظ٘ل٠ حألٓيَٟ رٔلطش حََُٓ.. ح٠ُ ٛ٘خ طزيٝ ٝكيٛخ كوي ٗوِٜخ رؼٞ حُٔخٍ
حُلٌخيش ١زيؼيش: كخىع ٓيخٍس أىٟ ح٠ُ اٛخرش حٗٔخٗش كظْ ٗوِٜخ ح٠ُ حُٔٔظ٘ل٠ 

 رـَٝ آؼخكٜخ ٌُٖ ٓخ كيع رؼي ًُي أؿَد ٖٓ حُويخٍ..
 

ٝكيس ػٞح١ق حُ٘ـخٍ »كوي طْ اُوخء حُٜٔخرش ٓغ ػَ٘حص حُٜٔخريٖ ك٠ ٌٓخٕ يلَٔ حْٓ 
ُٔيس ٓخػظيٖ ظِض ٟٗ٘ٞ ربل ػبلؽ ٝال آؼخف ُْٝ يللٜٜخ أٟ ١زيذ. ٝ« ُِطٞحٍة

َٝٛ ٓلٔي كظل٠ ح٠ُ حُٔٔظ٘ل٠ ٝٝؿي ٟٗ٘ٞ طٌخى طلظ٠َ كطِذ ١زيزخ ٌُِ٘ق 
ػِيٜخ ٌُٖ أكيح ُْ يٜظْ، ٓغ ٍَٓٝ حُٞهض ٝالٓزخالس حُؼخِٓيٖ ك٠ حُٔٔظ٘ل٠ كوي 

 كظل٠ أػٜخرٚ ٍٝحف يَٜم ك٠ ٝؿٚ ًَ ٖٓ يوخرِْٜ:
 .. أٍؿًْٞ.. حَُٔي٠ش رظٔٞص.ـ ػخُٝيٖ ىًظٍٞ

 
ُْ يؤص ١زيذ ٌُِ٘ق ػ٠ِ حُٜٔخرش ٝاٗٔخ ؿخء أٓيٖ ١َٗش ُيوزَ ٓلٔي كظل٠ رؤٕ 

ٝهٞكٚ رـٞحٍ ٟٗ٘ٞ ٓٔ٘ٞع ألٕ ٌٛح ػ٘زَ كَيْ ؿيَ ٓٔٔٞف َُِؿخٍ ريهُٞٚ. أهٌ كظل٠ 
يٜيىْٛ رؤٗٚ ٛلل٠ ٝٓٞف يَ٘٘ ًَ ٠ٗء ػٖ حُـَحثْ حُظ٠ يَطٌزٜٞٗخ ك٠ كن 

ٛ٘خ كو٢ ظَٜ ١زيذ ٗخد ُيٌ٘ق ػ٠ِ حَُٔي٠ش، رؼي ػبلع ٓخػخص ح٠َُٟٔ حُزئٓخء.. 
ًخِٓش ٖٓ ُٜٝٛٞخ ٓلطٔش ح٠ُ حُٔٔظ٘ل٠، ػْ أػِٖ أٜٗخ طلظخؽ ح٠ُ أٗؼش ٝحًظل٠ 
رٌُي ٝطًَٜخ ٖٓ ؿييي ِٓوخس ك٠ ٌٓخٜٗخ. رؼي حطٜخالص ٌٓؼلش أكِق ٓلٔي كظل٠ ك٠ 

ػـخ ُِـخيش ٖٓ كٌَس إٔ حالطٜخٍ رٔييَ حُٔٔظ٘ل٠ حُيًظٍٞ ٓلٔي حَُٔحى٠ٗ حٌُٟ ريح ِٓ٘
 يظَٜ رٚ أكي ر٘ؤٕ ح٠َُٟٔ كزخىٍ رٔئحٍ كظل٠ ٓظٌٜٔخ: 

 
 ـ ٓخ حُٔطِٞد ٠٘ٓ.. ٓؼخىطي؟!

أهزَٙ كظل٠ رؤٕ أهض ُٝؿظٚ طٔٞص ٝأٜٗخ ِٓوخس ك٠ حُٔٔظ٘ل٠ حُظخرغ ُٚ ريٕٝ ٍػخيش 
 ٝال أٗؼش ٌٓ٘ أًؼَ ٖٓ ػبلع ٓخػخص.. ػ٘يثٌ هخٍ حُيًظٍٞ حَُٔحى٠ٗ: 

ؤُش ػخىيش ؿيح.. كظ٠ ُٞ ً٘ض ك٠ ٓٔظ٘ل٠ هخٙ ٝىكؼض أطؼخد ـ طؤهيَ حألٗؼش ٓٔ
 حأل١زخء ٌٖٓٔ حألٗؼش طظؤهَ. 

أٍحى حُٔييَ إٔ يًٌَ كظل٠ رؤٕ ٟٗ٘ٞ َٓي٠ش ٓـخٗيش ٝرخُظخ٠ُ ال يلن ألِٜٛخ حٌُٟ٘ٞ 
ٖٓ أٟ ٠ٗء.. هخٍ كظل٠ ُِٔييَ ًبلٓخ ًؼيَح ػٖ حإلٗٔخٗيش ٝٝحؿذ حُطزيذ ك٠ ٍػخيش 

ريٖ كظل٠ ٝحُٔييَ )حٌُٟ يزيٝ أٗٚ يييَ حُٔٔظ٘ل٠ ػٖ رؼي ح٠َُٟٔ، ٝرؼي كٞحٍ ١ٞيَ 
رٞحٓطش حُظِيلٕٞ( أَٓ ٓيخىطٚ ربؿَحء حألٗؼش ُٟ٘٘ٞ ٝٛ٘خ كيػض ٌِٓ٘ش ؿيييس.. كوي 
حهظَد ػخَٓ ٗظخكش ٖٓ ٟٗ٘ٞ حُظ٠ ٓخءص كخُظٜخ طٔخٓخ، ْٝٛ ر٘وِٜخ ػ٠ِ ًٍحػيٚ ح٠ُ 

 هْٔ حألٗؼش. 
 

رٌٍٔٞ يلظخؽ ح٠ُ ٓٔؼق ٓيٍد، ٝاال حػظَٝ ٓلٔي كظل٠ ألٕ ٗوَ حَُٔيٞ حُٜٔخد 
كبٕ طلَيي ؿْٔ حُٜٔخد رطَيوش ػ٘ٞحثيش هي يئىٟ ح٠ُ هظِٚ. ٓوَ حُؼخِٕٓٞ ك٠ 

 حُٔٔظ٘ل٠ ٖٓ كٌَس كظل٠ ٝريص ُْٜ ؿَيزش ؿيح ٝهخُٞح ُٚ:
ـ ٓٔؼليٖ ايٚ..؟! ٓخ ػ٘يٗخٕ حٌُبلّ ىٙ.. يخ آخ حُؼخَٓ ىٙ ي٘وِٜخ يخ آخ ٗٔيزٜخ ك٠ 

 ٓطَكٜخ.. 
 ٘ظخكش ٝٛٞ يوظَد ٖٓ حُٜٔخرش حٌُٔٔي٘ش: ٝٛخف ػخَٓ حُ

 ـ يخ ػْ هِيٜخ ػ٠ِ هللا.. ٗيَ.. ٗيَ. 
 

ٝؿٌرٜخ رطَيوش ػ٘يلش كيٝص َٛهخطٜخ ك٠ ؿ٘زخص حُٔٔظ٘ل٠. أهيَح، ػِٔض ٟٗ٘ٞ 
حألٗؼش حُٔوطؼيش ٝهَؿض ُظؼَٔ حألٗؼش حُٔي٘يش ٝٛ٘خ ؿخء ىٍٝ ػخَٓ حألٗؼش، ٌٝٛح 



خرْ ٝٓظـْٜ ىحثٔخ، يؼخَٓ ح٠َُٟٔ حَُؿَ )ربؿٔخع حُؼخِٓيٖ ك٠ حُٔٔظ٘ل٠( ػ
رطَيوش كظش ٝيظٌزَ ػِيْٜ ٝاًح ُْ يؼـزٚ حَُٔيٞ كبٗٚ يؼِٖ إٔ حُـٜخُ ػطبلٕ ٝئظ٘غ 

ػٖ ػَٔ حألٗؼش ٜٓٔخ ًخٗض كخُش حَُٔيٞ هطيَس، رخإلٟخكش ح٠ُ ًُي كٜٞ ِٓظق يظز٠٘ 
حُلٌَ حُِٔل٠.. ظَ ػخَٓ حألٗؼش يظٌِؤ ك٠ كـَطٚ ًٝٛذ اُيٚ كظل٠ أًؼَ ٖٓ َٓس 

 يَؿٞٙ إٔ يل٠َ إلؿَحء حألٗؼش َُِٔي٠ش.. ٝأهيَح ؿخء ٝٛخف ك٠ حُٔٞؿٞىيٖ:
 ـ حُلَيْ طوَؽ رَٙ.. ٖٓ ػخُٝ كَيْ ٛ٘خ 

 
كخُٝض ُٝؿش كظل٠ إٔ طلٜٔٚ أٜٗخ أهض حَُٔي٠ش ٌُ٘ٚ أَٛ ػ٠ِ هَٝؿٜخ ٝٓٔق رزوخء 

 ػْ أٓٔي رٌٍحع حَُٔي٠ش رؼ٘ق ُٝٔخ َٛهض ٛخف كيٜخ ؿخٟزخ: « ٓلَّ»كظل٠ رخػظزخٍٙ 
 ٠١ٝ ٛٞطي هخُٚ.. ٖٓ ػخُٝ ٛٞص.. ـ

 
ٝؿي ٓلٔي كظل٠ ٗلٔٚ ك٠ ٓٞهق ٛؼذ ألٗٚ ُٞ ط٘خؿَ ٓغ حُؼخَٓ حُِٔظل٠ كٔٞف 
ط٠يغ ػ٠ِ ٟٗ٘ٞ كَٛش حألٗؼش ٓٔخ يؼ٠٘ هظِٜخ كِـؤ ح٠ُ كيِش ُئٌذ ٍٟخ حُؼخَٓ 

ٓخ ط٘ٔيٖ طزو٠ »كزيأ يٞؿٚ حُلييغ ح٠ُ حَُٔي٠ش ٓٔظؼٔبل طؼزيَحص حُِٔلييٖ 
٠ ٗٔي٘خٛخ رَٙ ػ٠ِ ٗؼَى.. ٓؼِٜٖ يخ أهظ٠.. ؿِحى هللا هيَح يخ طلط٠ حُطَكش حُِ

 «.أٓظخً.. حهَٟ هَإٓ يخ ٓخٓخ.. هللا حُٔٔظؼخٕ يخك٘يّ.. ؿِحى هللا هيَح.. ؿِحى هللا هيَح
 

كووض حُوطش ٛيكٜخ كبلٕ حُؼخَٓ حُِٔظل٠ ٠ٍٟٝ ػٖ حَُٔي٠ش ٝأؿَٟ ُٜخ حألٗؼش.. 
ًخٕ ٖٓ حُطزيؼ٠ إٔ طٔٞص ٟٗ٘ٞ ك٠  رؼي ٌٛح حإلٛٔخٍ حٌُٟ يَٜ ح٠ُ كي حإلؿَحّ

حُٔٔظ٘ل٠ حألٓيَٟ ٌُٖ هللا أٍحى إٔ ئ٘لٜخ ػَٔح ؿيييح كخٓظطخع ٓلٔي كظل٠ رٔخ 
ي٘زٚ حُٔؼـِس إٔ ي٘وِٜخ ح٠ُ ٓٔظ٘ل٠ هخٙ كيغ أؿَيض ُٜخ ػِٔيش ػخؿِش أٗوٌص 

كيخطٜخ. ٌٛٙ حُٞحهؼش، حُظ٠ أٍِٜٓخ حألٓظخً ٓلٔي كظل٠ ح٠ُّ رٌَ طلخٛيِٜخ، طلَٔ ك٠ 
 خيخٛخ حإلؿخرش ػٖ حُٔئحٍ: ٖٓ يوظَ حُلوَحء ك٠ َٜٓ؟!.ػ٘
 

إ ٓٔجُٞيش هظَ ح٠َُٟٔ حُلوَحء ك٠ ٓٔظ٘ليخص حُيُٝش طظؼيٟ ُٝيَ حُٜلش ح٠ُ 
ٍثيْ حُـٍٜٔٞيش ٗلٔٚ. إ ٓؤٓخس َٜٓ طزيأ ٖٓ حَُثيْ ٓزخٍى ٗلٔٚ حٌُٟ ٛٞ، رخَُؿْ 

ٓزظٚ ٝرخُظخ٠ُ كٜٞ ٖٓ حكظَحٓ٘خ ُ٘وٜٚ ٜٝٓ٘زٚ، ُْ ي٘ظوزٚ أكي ٝال ئظطيغ أكي ٓلخ
ال ي٘ؼَ رخكظيخؽ كويو٠ ح٠ُ اٍٟخء حَُٜٔييٖ ٝال يؼزؤ ًؼيَح رَأيْٜ كئخ يلؼِٚ ألٗٚ يؼِْ 

أٗٚ هخرٞ ػ٠ِ حُِٔطش رخُوٞس ُٝييٚ أؿِٜس هٔغ ؿزخٍس ًليِش رخُظٌ٘يَ رؤٟ ٗوٚ 
 ئؼ٠ ح٠ُ ُكِكظٚ ٖٓ ٜٓ٘زٚ.. 

 
يوظخٍ ٍُٝحءٙ ٝيويِْٜ  ٌٛح حَُثيْ حٌُٟ يؼِٞ ػ٠ِ حُٔلخٓزش، حُٔلٜٖ ٟي حُظـييَ،

ألٓزخد ال يـي ٗلٔٚ ٠ٓطَح َُ٘كٜخ َُِأٟ حُؼخّ ٝرخُظخ٠ُ يٜزق ٛئالء حٍُُٞحء 
ٓٔجُٞيٖ أٓخٓٚ كو٢ ُٝيْ أٓخّ حَُٜٔييٖ كيٜيَ ًَ ْٜٛٔ اٍٟخء حَُثيْ ٝال يؼزؤٕٝ 

ا١بلهخ رٔخ يليع ُِ٘خّ ٗظيـش ٓيخٓخطْٜ.. ُٝؼِ٘خ ًٌَٗ ٓخ كؼِٚ ُٝيَ حُٜلش كخطْ 
جٍٞ ػٖ هظَ ٓجخص ح٠َُٟٔ ك٠ ٓٔظ٘ليخطٚ حُزخثٔش، ػ٘يٓخ طَى ًَ حُـز٠ِ، حُٔٔ

 ٠ٗء ٝظَ ػ٠ِ ٓيٟ أٓخريغ ؿخُٔخ رـٞحٍ حَُثيْ أػ٘خء ػبلؿٚ ك٠ أُٔخٗيخ.
 

إ ٛلش ٓيخىس حَُثيْ ػ٘ي ُٝيَ حُٜلش أْٛ أُق َٓس ٖٓ كيخس ح٠َُٟٔ حُلوَحء ألٕ 
الٗلٜخٍ حٌُخَٓ ريٖ حَُثيْ ٝكيٙ ٛٞ حٌُٟ ئِي اهخُظٚ ك٠ أيش ُلظش.. ك٠ ظَ ٌٛح ح

حُِٔطش ٝحُ٘خّ، يظَٜ ًٗٔٞؽ يظٌٍَ ك٠ حُلٌٞٓش حَُٜٔيش: ٓييَ حُٔٔظ٘ل٠ حٌُٟ 
طَٞٛ ح٠ُ اٍٟخء ٍإٓخثٚ رطَيوش ٓخ، ٓٔخ ؿؼِٚ ٓلٜ٘خ ريٍٝٙ ٟي حُٔلخٓزش ٝٛٞ ال 

يٌِق ٗلٔٚ كظ٠ رخٌُٛخد ح٠ُ حُٔٔظ٘ل٠ ٝاٗٔخ يييَٙ طِيلٞٗيخ ًٔخ أٗٚ يظؼخَٓ ٓغ 
زخٍْٛ ًخث٘خص ِٓػـش يٌِٕ٘ٞ ػزجخ ػِيٚ ٝػ٠ِ حُٔـظٔغ ػْ يؤط٠ ح٠َُٟٔ حُلوَحء رخػظ

حُظ٘ٞٙ حألهيَ ك٠ ِٓٞى ػخَٓ حألٗؼش، حٌُٟ ٛٞ كويَ ٝرخثْ ٝٓلز٢ طٔخٓخ ٓؼَ 
ح٠َُٟٔ ٌُٖ اكٔخٓٚ رخُظؼخٓش يظلٍٞ ح٠ُ ِٓٞى ػيٝح٠ٗ ٟي ح٠َُٟٔ كئظٔظغ 

بلرْ ٝػزخىحص رخُظلٌْ كيْٜ ٝاًالُْٜ ٝٛٞ ح٠ُ ًُي يلْٜ حُييٖ رخػظزخٍٙ ٓظخَٛ ٝٓ
 رؼييح ػٖ حُويْ حإلٗٔخٗيش ٓؼَ حألٓخٗش ٝحَُكٔش حُظ٠ ٠ٛ أْٛ ٓخ ك٠ حُييٖ.. 



 
ٌٛٙ حُيحثَس حُـٜ٘ٔيش حُظ٠ طزيأ رخالٓظزيحى ٝطئىٟ ح٠ُ حإلٛٔخٍ ٝحُلٔخى طظٌٍَ ًَ يّٞ 

ك٠ َٜٓ ٝط٘ظ٠ٜ روظَ حُِٔيي ٖٓ حُلوَحء.. حٌُٟ كيع ك٠ حُٔٔظ٘ل٠ حألٓيَٟ ٛٞ 
حص حُؼٔخٍحص حُظ٠ حٜٗخٍص ػ٠ِ ٍءّٝ ٌٓخٜٗخ ٝحُؼزخٍحص حُـخٍهش ًحطٚ ٓخ كيع ك٠ ػَ٘

ٝحُوطخٍحص حُٔلظَهش.. ٖٓ حُٔلِٕ إٔ ػيى ٟلخيخ حُلٔخى ٝحإلٛٔخٍ ك٠ َٜٓ يلٞم ػيى 
ٜٗيحء َٜٓ ك٠ كَٝرٜخ ؿٔيؼخ.. أٟ إٔ حُ٘ظخّ حَُٜٟٔ هي هظَ ٖٓ حَُٜٔييٖ أًؼَ ٖٓ 

٘ؼش حُظ٠ طَطٌذ ًَ يّٞ ٟي حُلوَحء حٌُيٖ هظِظْٜ آَحثيَ.. إ ايوخف ٌٛٙ حُـَحثْ حُز
ُٖ يظلون أريح ر٘وَ ٓييَ أٝ ػوخد ػخَٓ.. ػ٘يٓخ يٌٕٞ حَُثيْ ٍُٝٝحإٙ ٓ٘ظوزيٖ ٝهخرِيٖ 

ُِٔلخٓزش ٝحُؼٍِ رٞحٓطش حُ٘ؼذ، ػ٘يثٌ كو٢ ٓيلَٕٛٞ ػ٠ِ كيخس حَُٜٔييٖ 
 ٝٛلظْٜ ًَٝحٓظْٜ.

 
 حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٍْ يقذس ػهً ثًٍ انذقيقح؟! ي  

ً٘ض ك٠ ُيخٍس ألكي أٛيهخث٠ ػ٘يٓخ ىهِض ػِي٘خ حر٘ظٚ حُظِٔيٌس ك٠ حَُٔكِش حالرظيحثيش  
 ٝٓؤُظٚ رزَحءس: 

 ــ رخرخ.. ٓخ ٠ٛ حالٗـخُحص حُؼظئش حُؼٔبلهش َُِثيْ ٓزخٍى..؟
 

 ٍى ٛييو٠ ٓخهَح:
 ــ حَُثيْ ٓزخٍى ُئض ُييٚ حٗـخُحص ػٔبلهش.

 
ٜخ ٝهَؿض ٝحٓظؤٗق ٛييو٠ كييؼٚ ٓؼ٠ َٝٓػخٕ ٓخ رخٕ حُوِن ػ٠ِ ِٛص حُز٘ض ٍأٓ

 ٝؿٜٚ كٜ٘ٞ ٝٗخىٟ حر٘ظٚ ٝٓؤُٜخ:
 ــ ُٔخًح ٓؤُظي٠٘ ػٖ حٗـخُحص حَُثيْ ٓزخٍى..؟!

 
 هخُض حُطلِش:

 ــ ٌٛح ٟٓٞٞع حُظؼزيَ حٌُٟ أًظزٚ حآلٕ ٝٓؤهيٓٚ ؿيح ك٠ حُٔيٍٓش..
 ــ ٓخًح ًظزض ك٠ حُٟٔٞٞع..؟

 .. حَُثيْ ٓزخٍى ُئض ُييٚ حٗـخُحص ػٔبلهش.ــ ًظزض ٓخ هِظٚ ك٠َطي
 

رخٕ حُِٜغ ػ٠ِ ٛييو٠ ٍٝحف يو٘غ حر٘ظٚ رؤٜٗخ يـذ إٔ طٌظذ ٓخ هخُٚ ُْٜ حُٔيٍّ ك٠ 
حُلَٜ ُٝيْ ٍأٟ أريٜخ ُْٝ يظًَٜخ كظ٠ طؤًي ر٘لٔٚ أٜٗخ ًظزض حُٔييق حُٔطِٞد ك٠ 

د ك٠ ٖٓ حَُثيْ ٓزخٍى. حَٜٗكض ٖٓ ريض ٛييو٠ ٝأٗخ أكٌَ ك٠ أٗ٘خ ٗظؼِْ حٌٌُ
ٓزٌَس.. ٗظؼِْ ٌٓ٘ ١لُٞظ٘خ إٔ حُلويوش ٠ٗء ٝٓخ يـذ إٔ يوخٍ ٠ٗء آهَ. ٓظٌزَ ٌٛٙ 
حُز٘ض ٝطظِٝؽ ٝط٘ـذ أ١لخال ٝٓٞف طؼِْٜٔ، ًٔخ طؼِٔض، إٔ حُلويوش ال يـذ رخ٠ٍَُٝس 

 إٔ طوخٍ. 
 

ٓظؼِْ أ١لخُٜخ أٗٚ ُيْ ٖٓ حُٔليي ىحثٔخ إٔ يوُٞٞح ٓخ يؼظويٕٝ ٝحٗٔخ حألك٠َ إٔ يوُٞٞح 
ي٘ـيْٜ ٖٓ حُؼوخد أٝ يـِذ ػِيْٜ حُٔ٘لؼش كظ٠ ُٞ ًخٕ ٓوخُلخ ُِلويوش.. ٌٛح  ٓخ

حَُ٘م حٌُٟ يليع ٓزٌَح ك٠ ٝػ٠ حَُٜٔييٖ ريٖ حُلويوش ٝحٍُٜٞس، ريٖ ٓخ يليع ك٠ 
 حَُٔ ٝٓخ يظَٜ ك٠ حُؼِٖ، ال يلخٍهْٜ رؼي ًُي أريح.. 

 
 ٌٛح حألٓزٞع طًٌَص كٌخيش حر٘ش ٛييو٠ ػبلع َٓحص: 

ِيلِيٕٞ طبلٓيٌ ٛـخٍح، أٝالىح ٝر٘خص طْ ؿٔؼْٜ ٟٝٝؼْٜ أٓخّ حٌُخٓيَحص ٍأيض ك٠ حُظ
ُيَهٜٞح ٝيـ٘ٞح َٓىىيٖ أٗخٗيي ٓويلش ِٓيجش رخُ٘لخم َُِثيْ ٓزخٍى هخّ رظؤُيلٜخ 
ٝطِليٜ٘خ ٓيٍٕٓٞ أهٌٝح ػ٠ِ ػخطوْٜ طؼِيْ طبلٓيٌْٛ حُ٘لخم ريال ٖٓ طؼِئْٜ 

 حالٓظوخٓش ٝحَُٜحكش.
 

خٗظوخرخص ٓـِْ حٍُٟ٘ٞ ٍٝأيض ًيق ك٘يص ٝٓخثَ رؼي ًُي طخرؼض ٓخ ي٠ٔٔ ر
حإلػبلّ حُل٠ٌٓٞ ػَ٘حص حُٔؼوليٖ، ٖٓ ٛللييٖ ٝاػبلٓييٖ ٝأٓخطٌس ؿخٓؼييٖ، 

ٓوظِليٖ ك٠ ًَ ٠ٗء اال ك٠ هيٍطْٜ حُلخثوش ػ٠ِ حٌٌُد.. ظَ ٛئالء يئًيٕٝ إٔ 
ظوخرخص حالٗظوخرخص طٔض رٔ٘ظ٠ٜ حُِ٘حٛش ٝحَُ٘ف ري٘ٔخ ْٛ يؼِٕٔٞ، ٓؼِ٘خ ؿٔيؼخ، إٔ حالٗ

طْ طِٝيَٛخ رخٌُخَٓ ُٜخُق حُلِد حُلخًْ رَ حٕ حُظِٝيَ ٌٛٙ حَُٔس ًخٕ ٗخٓبل رؼي 
حٓظزؼخى حإلَٗحف حُو٠خث٠ حُلويو٠، كوي طْ ٓ٘غ حُ٘خهزيٖ رخُوٞس ٖٓ حإلىالء رؤٛٞحطْٜ 

 ٝطْ طوليَ حُٜ٘خىين ُٜخُق َٓٗل٠ حُلٌٞٓش. 
 

يط٠٘ أطٔخءٍ: ًيق يـَإ ٍؿَ ظِِض أٍحهذ ٝؿٞٙ حُٔؼوليٖ حٌٌُحريٖ ك٠ حُظِيلِيٕٞ ٝٝؿ
يلظَّ ٗلٔٚ ػ٠ِ ٌٛح حٌٌُد حُلخكٖ..؟!. أال يوـَ ٖٓ ُٝؿظٚ ٝأٝالىٙ ػ٘يٓخ يَٝٗٚ 

ٝٛٞ يٌٌد ػ٠ِ حُٔؤل..؟!.. ال ٗي إٔ ٛئالء حُٔ٘خكويٖ هي طؼِٔٞح ٓزٌَح، ٓؼَ حر٘ش 
ٛييو٠، إٔ حُلويوش ال يـذ اػبلٜٗخ ىحثٔخ ٝحأٗٚ ٖٓ حُٔليي ٝحُٔوزٍٞ إٔ ٌٌٗد ُ٘لَٜ 



 ٠ِ ٌٓخكآص ٝحٓظيخُحص.. ػ
 

ك٠ ٗلْ حألٓزٞع حٍطٌزض آَحثيَ ٓـٍِس ر٘ؼش أٟيلض ا٠ُ ٓـِٜخ حألٓٞى حُلخكَ 
رخٌُٔحرق ػ٘يٓخ ٛخؿْ حُـ٘ٞى حإلَٓحثيِيٕٞ ٓلي٘ش حُلَيش ك٠ حُٔيخٙ حُيُٝيش ٝأ١ِوٞح 
لش حُ٘خٍ كوظِٞح ٝأٛخرٞح حُؼَ٘حص ٖٓ ىػخس حُٔبلّ حُؼٍِ حألرَيخء حٌُيٖ ؿخءٝح ٖٓ ىٍٝ ٓوظِ

 ُلي حُلٜخٍ ػٖ ِٓيٕٞ ٜٝٗق حُِٔيٕٞ اٗٔخٕ ك٠ ؿِس. 
 

ٌٛح حُلٜخٍ حُٔ٘يٖ ط٘ظَى كيٚ حُلٌٞٓش حَُٜٔيش ربؿبلم ٓؼزَ ٍكق، ٝحُـَٝ ٖٓ ًُي 
اٍٟخء آَحثيَ كظ٠ ي٠ـ٢ حُِٞر٠ حُٜٜي٠ٗٞ ػ٠ِ حإلىحٍس حألَٓيٌيش كظ٠ طوزَ طٍٞيغ 

ُلٌٞٓش حَُٜٔيش رؼي إٔ حُلٌْ ك٠ َٜٓ ٖٓ حَُثيْ ٓزخٍى ُ٘ـِٚ ؿٔخٍ.. حُـَيذ إٔ ح
 أىحٗض حٌُٔرلش رخػظزخٍٛخ حٓظؼٔخال َٓٔكخ ُِوٞس.. 

 
)الكع ُيٞٗش حُظؼزيَ( ىػض ىٍٝ حُؼخُْ ا٠ُ حُؼَٔ ػ٠ِ كي حُلٜخٍ ػٖ ؿِس.. يخُٜخ ٖٓ 

أًٌٝرش ًزَٟ.. ًيق ييػٞ حُ٘ظخّ حَُٜٟٔ ا٠ُ كي حُلٜخٍ ػٖ ؿِس ري٘ٔخ ٛٞ ١َف أٛيَ 
يػٞس حُزبلؿيش حُلخٍؿش ُٔخًح ال يزيأ حُ٘ظخّ حَُٜٟٔ ك٠ ٌٛح حُلٜخٍ؟!. ريال ٖٓ ٌٛٙ حُ

ر٘لٔٚ ٝيلظق ٓؼزَ ٍكق رٌَ٘ ىحثْ كظ٠ طظيكن حألؿٌيش ٝحألىٝيش ٝحُٔٔخػيحص ػ٠ِ 
 اهٞحٗ٘خ حُٔلخَٛيٖ ك٠ ؿِس..؟.. 

 
حٕ حألًخًيذ هي حٗظَ٘ص ك٠ كيخط٘خ حُيٞٓيش ُيٍؿش إٔ ٓؼظْ ٓخ َٗحٙ يزيٝ ًؤٗٚ كويو٠ 

يٖ ػ٘يٗخ يلخهَٕٝ رخإلٛبلكخص حُيئوَح١يش حُظ٠ كووٞٛخ. أٍٝ ٝٛٞ ًخًد.. ًزخٍ حُٔٔجُٞ
ٓزخىة حُيئوَح١يش طيحٍٝ حُِٔطش ري٘ٔخ حَُثيْ ٓزخٍى يلٌْ َٜٓ ٌٓ٘ ػبلػيٖ ػخٓخ كؤيٖ 

 حإلٛبلف حُيئوَح٠١؟.. 
 

ك٠ ٓـِْ حُ٘ؼذ طيٍٝ ٓ٘خه٘خص ٓخه٘ش طَٜ ا٠ُ كي حُٔ٘خىحص حُؼ٘يلش ريٖ حُ٘ٞحد 
ك٠ َٜٓ رَُٔخٗخ كويويخ ٝحُٞحهغ إٔ ًَ ٓخ يليع ك٠ حُزَُٔخٕ  ٓٔخ هي يؼط٠ حٗطزخػخ رؤٕ

هي هٍَٙ ِٓلخ حَُثيْ ٓزخٍى حٌُٟ طٌل٠ اٗخٍس ٝحكيس ٓ٘ٚ ٠ٌُ يـيَ ٗٞحد حُلٌٞٓش 
 ٍأيْٜ كٍٞح ٖٓ حُ٘ويٞ ا٠ُ حُ٘ويٞ.

 
حٕ ٓؼ٠٘ حالٓظزيحى أًزَ رٌؼيَ ٖٓ حالٓظلٞحً ػ٠ِ حُِٔطش. حالٓظزيحى يؼ٠٘، ك٠ 

ُ٘خّ ك٠ حالهظيخٍ ًَٝٔ اٍحىطْٜ ٝاه٠خػْٜ رخُوٞس َُؿزخص ؿَٞٛٙ، حؿظٜخد كن ح
ٗوٚ ٝحكي.. حألَٓ حٌُٟ يو٠٠ ػ٠ِ حكظَحْٜٓ ألٗلْٜٔ ٝيـؼِْٜ أًؼَ هخرِيش ُئلًالٍ. 

حألٓٞأ ٖٓ ًُي إٔ حالٓظزيحى يؼطَ ٓزيأ حالٗظوخد حُطزيؼ٠ ٝيويّ حُٞالء ػ٠ِ حٌُلخءس 
كؤ رٜخ حالطزخع ٝحَُٔييٕٝ ػ٠ِ كبل طٔ٘ق حُٔ٘خٛذ ؿخُزخ ُٖٔ ْٛ أَٛ ُٜخ، حٗٔخ يٌخ

 اهبلْٜٛ ُِلخًْ..
 

حألَٓ حٌُٟ يئىٟ رخ٠ٍَُٝس ا٠ُ ؿيخد حُؼيحُش ٓٔخ يـؼَ حألٓزخد ال طئىٟ ا٠ُ حُ٘ظخثؾ.. 
كخالؿظٜخى ٝحًٌُخء ال يئىيخٕ رخ٠ٍَُٝس ا٠ُ حُ٘ـخف ٝحالٗلَحف ال يئىٟ رخ٠ٍَُٝس ا٠ُ حُؼوخد. 

ُٔ٘خكغ ٝيظلٍٞ حُ٘لخم ا٠ُ ٗٞع ٖٓ ٛ٘خ يظلٍٞ حٌٌُد ٖٓ ٗويٜش ا٠ُ ٜٓخٍس طـِذ ح
حٌُيخٓش ٝحُِيخهش يئىٟ رخُٔ٘خكن ا٠ُ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٓـخْٗ ًخٕ رخُظؤًيي ٓيلويٛخ اًح 

هخٍ حُلويوش، ٌٌٝٛح يظِق ٗيجخ ك٘يجخ اكٔخٓ٘خ حُلطَٟ رخَُ٘ف ٝٗوغ ك٠ حُىٝحؿيش 
خ ي٘ظوَ ريٖ ٓخ ٗوُٞٚ ٝٓخ ٗلؼِٚ.. حٕ حالٗلَحف حألهبله٠ حُ٘خؿْ ػٖ حالٓظزيحى َٓػخٕ ٓ

ٖٓ حُٔئٓٔخص حُٔيخٓيش ا٠ُ ًَ ٓـخالص حُليخس.. كل٠ َٜٓ )ٝك٠ حُيٍٝ حُؼَريش 
 حُٞحهؼش ؿٔيؼخ، ُؤلٓق، ك٠ رَحػٖ حالٓظزيحى(..

 
ًؼيَح ٓخ يؼيٖ حُ٘خّ حٗلٜخال ًخٓبل ريٖ حُوٍٞ ٝحُلؼَ، ريٖ حُٔظَٜ ٝحُـَٞٛ، ريٖ حٍُٜٞس 

لٞحىع ك٠ حُٜلق ُظـي ٓؼظْ حُزَحهش ٝحُلويوش حُٔئُٔش.. يٌل٠ إٔ ططخُغ ٛللخص حُ
حُٔظٜٔخص رخُـَحثْ ٓلـزخص، يٌل٠ إٔ ط٠٘ٔ ػ٠ِ ٟلخف حُ٘يَ ُظـي ػَ٘حص حُ٘زخٕ 
حٌُيٖ يوظِٕٔٞ حُِٔٔخص ٝحُوزبلص ٓغ كظيخص ٓلـزخص، رَ حٕ كظيخص ًؼيَحص يَطييٖ ٓغ 



حُلـخد ٓبلرْ ٟيوش طؼيَ حُـَحثِ أًؼَ ٖٓ ٓبلرْ حُٔخكَحص حُٔلظ٘ٔخص.. أٗخ أكظَّ 
خص ٝأكظَّ حُلـخد ًخهظيخٍ ٗو٠ٜ ال ئ٘غ حَُٔأس ٖٓ حُظؼِيْ ٝحُؼَٔ ٠ٌُ٘٘ حُٔلـز

رزٔخ١ش ٟي حالٗلٜخٍ ريٖ حُٔظَٜ ٝحُِٔٞى ًٔخ أ٠٘ٗ أػظوي إٔ ٓخ ٗلؼِٚ ك٠ ٌٛٙ 
 حُليخس أْٛ رٌؼيَ ٓٔخ َٗطييٚ ٖٓ ٓبلرْ.. ح

 
وخرخص ُٔٔجُٕٞٞ ك٠ حُيُٝش حَُٜٔيش حٌُيٖ يؤؼٕٞ حَُٜٔييٖ ٝيٍِٕٝٝ اٍحىطْٜ ك٠ حالٗظ

ٝيظٔززٕٞ ك٠ ٜٗذ أٓٞحُْٜ ٝحكوخٍْٛ ٝطـٞيؼْٜ. ٓؼظْ ٛئالء حُٔٔجُٞيٖ يئىٕٝ حُٜبلس 
ك٠ أٝهخطٜخ ٝيٜٕٞٓٞ ٝيلـٕٞ ا٠ُ ريض هللا حُلَحّ ٝيئىٕٝ حُؼَٔس أًؼَ ٖٓ َٓس ْٝٛ ال 

يَٕٝ أٟ ط٘خهٞ ريٖ ٍٝػْٜ حُيي٠٘ ٝحُـَحثْ حُظ٠ يَطٌزٜٞٗخ ك٠ كن حُ٘خّ.. إ 
حالٓظزيحى ك٠ هٔش حُِٔطش، َٓػخٕ ٓخ ط٘ظَ٘ ٓؼَ ح١َُٔخٕ  حالُىٝحؿيش حُظ٠ يزيأٛخ

 ك٠ ؿٔي حُٔـظٔغ ًِٚ ُظيَٓ هبليخٙ حألهبلهيش ٝطؼِْ حُ٘خّ حٌٌُد ٝحُويحع ٝحُ٘لخم. 
 

ٌٛح رخ٠ُز٢ ٓخ يليع حآلٕ ك٠ حُٔـظٔؼيٖ حَُٜٟٔ ٝحُؼَر٠، ال يؼ٠٘ ًُي رخُطزغ إٔ 
حُ٘خّ ٓٞف طظَ هخر٠ش ػ٠ِ  حَُٜٔييٖ ٝحُؼَد ؿٔيؼخ ًٌحرٕٞ، رَ إ هِش ٓٔظخُس ٖٓ

حُـَٔ، ٓظٌٔٔش ىحثٔخ رخُويْ حألهبلهيش حُٜليلش ٜٓٔخ طٌٖ حُظَٝف ؿيَ ٓٞحطيش.. ٌُٖ 
ًؼيَح ٖٓ حُزَ٘ ُييْٜ ٖٓ ح٠ُؼق حإلٗٔخ٠ٗ ٓخ يـؼِْٜ ؿيَ هخىٍيٖ ػ٠ِ حُظٔٔي 

 رخالٓظوخٓش ك٠ ٓـظٔغ ٓؼٞؽ ٝىُٝش حٓظزيحىيش ظخُٔش. 
 

ٓش ٝحَُٜحكش ًَٝ ٓلَىحص حَُ٘ف ال ئٌٖ إٔ إ حطٔخم حُوٍٞ ٓغ حُلؼَ ٝحالٓظوخ
طظلون ٖٓ هخػيس حُٔـظٔغ كو٢ ىٕٝ هٔظٚ كخٌُٔٔش طلٔي ىحثٔخ ٖٓ ٍأٜٓخ ًٔخ يوٍٞ 

حُٜي٘يٕٞ.. ٓظظَ حُيػٞس حُلَىيش إلٛبلف حألهبلم هِيِش حُظؤػيَ ٓخ ُْ يٜخكزٜخ اٛبلف 
ْٜ ٓيخ٠ٓ يؼيي ا٠ُ حُ٘خّ كوْٜ حُطزيؼ٠ حألٛيَ ك٠ حهظيخٍ كٌخْٜٓ ٝيـؼِ

ٓٞحٓيش أٓخّ هخٕٗٞ ػخىٍ ٝهخٝ ٓلخيي ٓٔظوَ ال ِٓطش ػِيٚ اال ٖٓ ٟٔيَٙ.. ػ٘يثٌ 
كو٢ ٓٞف يزَأ حُٔـظٔغ ٖٓ حٌٌُد ٝحُ٘لخم ٝٓيوٍٞ حُ٘خّ ٓخ يؼظويٝٗٚ ٝيلؼِٕٞ ٓخ 

 يوُٞٞٗٚ. 
 حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انشاب انزي ػاش إنً األتذ 

ٍِٝٗ ػيس ىٍؿخص ػ٠ِ حُِْٔ، طٞهق كـؤس ًٝؤٗٚ طًٌَ  رؼي إٔ أؿِن هخُي رخد حُ٘وش 
ٗيجخ ػْ ٛؼي َٓس أهَٟ ٝكظق حُزخد ٝىهَ. ًخٗض أٓٚ ؿخُٔش ك٠ حُٜخُش ط٘خٛي 

حُظِيلِيٕٞ، ٓؤُٜخ هخُي حٕ ًخٗض طلظخؽ ا٠ُ ٠ٗء يل٠َٙ ٓؼٚ ػ٘يٓخ يَؿغ رخُِيَ، 
ظَد ٜٓ٘خ ٝهزَ حرظٔٔض ٝهخُض حٜٗخ ال طلظخؽ ا٠ُ ٠ٗء ٝحُلٔيهلل. ططِغ اُيٜخ هخُي. حه

ؿزيٜ٘خ كخكظ٠٘ظٚ ٠ٛٝ طيػٞ ُٚ رلَحٍس. كٌَ ٝٛٞ يوَؽ ا٠ُ حُ٘خٍع إٔ هللا هي أٗؼْ ػِيٚ 
رؤّ ٍحثؼش ٝأٗٚ يـذ إٔ يلؼَ ًَ ٓخ ئظطيغ إلٓؼخىٛخ.. ػِّ هخُي ػ٠ِ إٔ ئَ ػ٠ِ 

ٓو٠ٜ حإلٗظَٗض ُيوخرَ رؼٞ أٛيهخثٚ ػْ يٌٛذ رؼي ًُي ا٠ُ ٓلطش حََُٓ ُي٘ظَٟ 
خُ حُبلد طٞد حُوخٙ رٚ.. ريح ًَ ٠ٗء ػخىيخ ك٠ حُ٘خٍع، حُِكخّ رؼٞ حُِٞحُّ ُـٜ

ٝح٠ُـيؾ ٝأٛٞحص حُٔيخٍحص ٝٛيخف حُزخػش. ىكغ هخُي رييٙ رخد حُٔو٠ٜ ٝىهَ ٌُ٘ٚ ٓخ إ 
 هطغ ر٠غ هطٞحص كظ٠ أكْ رلًَش هِلٚ.

 
حُظلض كٞؿي ٗوٜيٖ يظٞؿٜخٕ ٗلٞٙ ٝٛٔخ ي٘ظَحٕ اُيٚ رـ٠ذ. طٞهق ُئؤُٜٔخ ٓخًح 

ٔخ، ربل ًِٔش ٝحكيس، حٗو٠خ ػِيٚ. أٓٔي أكيٛٔخ رٚ ٖٓ حُؤيٚ ٝريأ حآلهَ يَييحٕ ٌُٜ٘
ي٠َرٚ ريييٚ ٝهيٓيٚ رٌَ هٞطٚ. ٛخف هخُي ٓؼظَٟخ ٌُٖ حَُؿَ حُٔٔٔي رؤيٜٚ ٍحف 
ي٠َد ٍأٓٚ روٞس ك٠ كخكش حُٔخثيس حَُهخٓيش. كخٍٝ حُِرخثٖ حُٔٞؿٞىٕٝ ك٠ حُٔو٠ٜ 

 حٗوخً هخُي ٌُٖ أكي حَُؿِيٖ ٛخف: 
 

 رُٞيْ..  ــ حك٘خ
ػ٘يثٌ هخف حُ٘خّ ٝحرظؼيٝح. طيكن ىّ هخُي رـِحٍس ُٝطن ػيخرٚ ٝريأ ئيَ ػ٠ِ حألٍٝ. 

 حٓظَٔ حَُؿَ ي٠َد ٍأٓٚ ك٠ حُٔخثيس كؤكْ هخُي رؤُْ ٍٛيذ َٝٛم:
 ــ ًلخيش.. كَحّ ػِيٌْ.. 

 
هخّ حَُؿبلٕ رٔلِٚ ػ٠ِ حألٍٝ ٝٛٔخ يٌيبلٕ ُٚ ح٠َُرخص ػْ ىهبل رٚ رخد حُؼٔخٍس 

 ٍٝحكخ يوزطخٕ ٍأٓٚ ك٠ حُزٞحرش حُلييييش ُِؼٔخٍس رٌَ هٞس. ٛ٘خ ٛخف هخُي: حُٔـخٍٝس 
 ـ ًلخيش. أٗخ ٛخٓٞص.. 

 
 كٜخف أكي حَُؿِيٖ رٜٞص أؿٖ: 

 
 ـ أٗض ٓيض ٓيض يخرٖ حٌُِذ. 

ظَ هخُي يَٜم ٌُٖ حَُؿِيٖ حٓظَٔح ك٠ ٜٓٔظٜٔخ: ٝحكي ي٠َد ريييٚ ٝهيٓيٚ ٝحآلهَ 
حُلييييش. ٛخٍص آالّ هخُي كٞم حالكظٔخٍ ٝكـؤس  يوز٢ ٍأّ هخُي رٌَ هٞطٚ ك٠ حُزٞحرش

كيع ٠ٗء ؿَيذ. طبل٠ٗ حألُْ طٔخٓخ. أكْ هخُي رَحكش ٓيٛ٘ش ًؤٗٔخ ًخٕ ي٘ٞء 
رلَٔ ػويَ ػْ طوِٚ ٓ٘ٚ كـؤس كؤٛزق هليلخ ٝكَح. حهظل٠ حُٜٔ٘ي ٖٓ أٓخّ ٗظَٙ 

ٝٝؿي  ٝٓخى ظبلّ كخُي. ُْ يؼي هخُي يَٟ ٗيجخ، أكْ ًؤٗٚ ٗخثْ ػْ كـؤس رِؽ ٍٗٞ هٟٞ
هخُي ٗلٔٚ ك٠ ٌٓخٕ ًؤٗٚ كييوش ؿٔيِش. أكْ هخُي ريٛ٘ش رخُـش ػْ ٗظَ ا٠ُ 

ؿٔيٙ ٝطلْٔ ٝؿٜٚ كِْ يـي أٟ أػَ ُِيٓخء ٝحُـَٝف. ظَٜ أٓخٓٚ ٍؿَ ػـُٞ طزيٝ 
 ػِيٚ ػبلٓخص حُطيزش ٝحرظْٔ ٝهخٍ: 

 ـــ أٛبل ٜٝٓبل يخ هخُي.. 
 

 ِٛ هخُي ٍأٓٚ ٝٛٞ ٓخُحٍ ٓؤهًٞح. هخٍ حُؼـُٞ رٞى: 
ُوي ٛؼيص اُي٘خ ٛ٘خ ألٗي كويص كيخطي ٖٓ حُظِْ. ٖٓ حآلٕ كٜخػيح ُٖ يؼٌَ ٛلٞى  ـــ

 ٠ٗء أٝ ٓوِٞم.. 
 ــ أٌَٗى.. 

ٌٌٛح هخٍ هخُي ٝٛٞ يِظلض كُٞٚ. ًخٗض حُلييوش ِٓيجش رؤٗـخٍ ٍُٝٛٞ رييؼش ُْ يَ ٓؼِٜخ 
 ك٠ كيخطٚ. حرظْٔ حُؼـُٞ ٝهخٍ: 

 



خٓش ٝرٜـش هخُٜش. رؼييح ػٖ حُؼخُْ ــ ٓظؼيٖ ٛ٘خ ٓغ أك٠َ ٓوِٞهخص هللا ك٠ ٍحكش ط
حُظخُْ حٌُٟ ؿجض ٓ٘ٚ. حُ٘خّ ٛ٘خ ٓؼييٕٝ ؿيح رٔـيجي ٝهي أٍِٓٞح اُيي ٝكيح 

 ُئظوزِي. حٗظَ.. 
ٗظَ هخُي هِلٚ كٞؿي ػبلػش أٗوخٙ: ٝؿي ٍؿَ ك٠ حُؤٔيٖ ٖٓ ػَٔٙ يَطيٟ 

خ.. حُٔبلرْ حُؼٌَٔيش ١ٝلبل ك٠ حُؼخَٗس ٝحَٓأس ٓلـزش ك٠ ٗلٞ حُؼبلػيٖ ٖٓ ػَٔٛ
 ًخٗٞح حُؼبلػش ي٠لٌٕٞ ٝهي ظَٜص ػِيْٜ حُٔؼخىس. هخٍ حُؼـُٞ: 

 
ــ أهيّ اُيي حُلَين ػزيحُٔ٘ؼْ ٍيخٝ ٝحُطلَ حُلِٔطي٠٘ ٓلٔي حُيٍس ٌٝٛٙ حُيًظٍٞس 

 َٓٝس حَُ٘ري٠٘.. 
ٛخكلْٜ هخُي رٔلزش ٝحكظَحّ ٝأٍحى إٔ يظليع ٓؼْٜ هِيبل ٌُٖ حُؼـُٞ ٓلزٚ ٖٓ ييٙ 

 هخثبل: 
ض ١ٞيَ ٌُِبلّ ٓؼْٜ. أٍيي حآلٕ إٔ أٍيي حٌُٔخٕ حٌُٟ ٓظؼيٖ كيٚ ــ ٓيٌٕٞ ُييي ٝه

 ا٠ُ حألري..
 

 ــ حٗٚ ٌٓخٕ ٍحثغ ُْ أٍ ٓؼِٚ ٖٓ هزَ.
 ـــ َٛ طَيي ٗيجخ يخ هخُي..؟. ًَ ١ِزخطي ٓـخرش.. 

 أٍيي إٔ أ١ٔجٖ ػ٠ِ أ٠ٓ.. 
 

ٝٗخُٜٝخ حرظْٔ حُؼـُٞ ٝأهَؽ ٖٓ ؿيزٚ رٍِِٞس رَحهش ٝٓٔظييَس طٔخٓخ، ك٠ كـْ حُزَطوخُش 
 ا٠ُ هخُي ٝهخٍ: 

 
ــ اًح أٍىص إٔ طَٟ أٟ ٗوٚ ٖٓ حُؼخُْ حٌُٟ ؿجض ٓ٘ٚ. يٌل٠ إٔ طلٌَ كيٚ ٝٓٞف 

 طَحٙ رٟٞٞف ك٠ حُزٍِِٞس.. 
 

أٓٔي هخُي رخُزٍِِٞس ٝكٌَ ك٠ حُٔوزَيٖ حٌُِيٖ َٟرخٙ كظ٠ حُٔٞص كظَٜح كٍٞح ػ٠ِ 
ُؤْ ٝأٓخٜٓٔخ ٓطق حُزٍِِٞس.. ًخٗخ يـِٔخٕ ك٠ ٌٓخٕ ي٘زٚ ؿَكش حُٔزخكغ ك٠ ح

١ؼخّ يؤًبلٕ ٓ٘ٚ رٜ٘يش ٝيظزخىالٕ حُلييغ ٝح٠ُلٌخص ٓغ حُؼٌَٟٔ حُٞحهق رـٞحٍٛٔخ.. 
ػْ كٌَ هخُي ك٠ ٟخر٢ ح١َُ٘ش حٌُٟ أػط٠ حألَٓ ُِٔوزَيٖ روظِٚ كظَٜ كٍٞح. يزيٝ أٗٚ 
ًخٕ ك٠ يّٞ حَُحكش ألٗٚ ًخٕ يَطيٟ طَي٘٘ؾ ٓٞص ك٠ ؿخيش حألٗخهش ٝهي طٔيى ػ٠ِ أٍيٌش 

رغ ٓزخٍحس ًَس حُويّ ك٠ حُظِيلِيٕٞ. ػْ كٌَ ك٠ حُٜلل٠ حٌُٟ حطٜٔٚ ظِٔخ ٍٝحف يظخ
ربىٓخٕ حُٔويٍحص كظَٜ ػ٠ِ حُزٍِِٞس ك٠ ٟٝغ ٓوـَ ؿؼَ هخُي يَٜف ٗظَٙ رَٔػش 

 ػْ هخٍ ُِؼـُٞ: 
 

 ــ ال أكْٜ ًيق ئظطيغ حٌُيٖ ظ٠ِٗٞٔ إٔ ئظٔظؼٞح رليخطْٜ.. 
 حرظْٔ حُؼـُٞ ٝهخٍ: 

ؤ حُظخُٕٔٞ رليخطْٜ أريح.. ُوي ًظذ هللا ػِيْٜ حُٔؼي٘ش ح٠ُ٘ي ــ ًَ ٌٛح رخ١َ. ُٖ يٜ٘
 كظ٠ طليٖ ٓخػش حُلٔخد.

 
كٌَ هخُي ك٠ أٓٚ كظَٜص ٝهي ؿِٔض ػ٠ِ كَحٗٚ ك٠ كـَطٚ. ٍحكض طوَأ حُوَإٓ 

 ٝطز٠ٌ. أكْ هخُي رخُلِٕ ٖٓ أؿِٜخ كوخٍ ُِؼـُٞ: 
 ــ ٖٓ ك٠ِي. َٛ ئٌٖ إٔ طوزَ أ٠ٓ أ٠٘ٗ رويَ.؟!. 

  ــ ال أٓظطيغ.
 ــ هِض ٠ُ حٕ ١ِزخط٠ ٓـخرش.. 

ــ اال حالطٜخٍ رخُؼخُْ حٌُٟ ؿجض ٓ٘ٚ. ٓٔ٘ٞع. ػٔٞٓخ ح١ٔجٖ يخ هخُي. أٓي ٓييس ٛخُلش 
 ٝٓئٓ٘ش ٝٓٞف طٜؼي اُي٘خ يٞٓخ. ػ٘يثٌ ٓظٔؼي رٜلزظٜخ ا٠ُ حألري.

 
 ٓخى حُٜٔض ريٜ٘ٔخ ٌُٖ حُؼـُٞ ريح ػِيٚ حُـ٠ذ كـؤس ٝهخٍ: 

 !. أٗخ كِيٖ ٖٓ أؿَ حَُٜٔييٖ. ُٔخًح..؟ ــ ٓخًح يليع ك٠ َٜٓ يخ هخُي.؟



ــ ك٠ حُٔخ٠ٟ، ًخٕ ٓؼظْ حَُٜٔييٖ حٌُيٖ يٜؼيٕٝ اُي٘خ ٖٓ حُؼٌَٔييٖ.. ؿ٘ٞىح 
ٟٝزخ١خ هظِْٜ أػيحء َٜٓ ْٝٛ ييحكؼٕٞ ػٜ٘خ. حآلٕ ٌٝٓ٘ ٓ٘ٞحص يٜؼي اُي٘خ ًَ يّٞ 

 َٜٓيٕٞ هظِْٜ َٜٓيٕٞ ٓؼِْٜ.. 
 

 ِٛ هخُي ٍأٓٚ ٝهخٍ رؤٓق: 
 ُْ طؼي طٔخٟٝ ٗيجخ.. ــ كيخس حَُٜٟٔ 

 هخٍ حُؼـُٞ: 
ــ طٍٜٞ يخ هخُي حٗ٘خ أٗ٘ؤٗخ هٔٔخ هخٛخ َُِٜٔييٖ. حٕ ػيى حٌُيٖ يٜؼيٕٝ اُي٘خ ٖٓ َٜٓ 

 أًؼَ ٖٓ حٌُيٖ يٜؼيٕٝ ٖٓ أٟ رِي آهَ. طؼخٍ ٓؼ٠.. 
 

طزؼٚ هخُي ٢ٓٝ حألٗـخٍ ٝحٍُٞى كظ٠ ٝٛبل ا٠ُ ٓخكش ًزَٟ حكظ٘ي كيٜخ آالف حُ٘خّ 
 ش. ًخٗٞح يزظٕٔٔٞ ك٠ رٜـش. أٗخٍ اُيْٜ حُؼـُٞ ٝهخٍ: ٓبلٓلْٜ ؿٔيؼخ َٜٓي

ــ ٛئالء ؿٔيؼخ َٜٓيٕٞ هظِْٜ ظِٔخ َٜٓيٕٞ ٓؼِْٜ.. ٛ٘خ ٓظـي حٌُيٖ ٓخطٞح ؿَهخ ك٠ 
ػزخٍحص حُٔٞص ٝحٌُيٖ حكظَهٞح ك٠ حُوطخٍحص ٝحٌُيٖ أٛخرْٜ ح١َُٔخٕ ٖٓ حألؿٌيش 

ٟخكش ١زؼخ ا٠ُ حٌُيٖ حُلخٓيس ٝحٌُيٖ ٓخطٞح ٖٓ حالٛٔخٍ ك٠ ٓٔظ٘ليخص حُلٌٞٓش رخإل
 ٓخطٞح ٖٓ ح٠َُد ٝحُظؼٌيذ ٓؼِي.. 

 
 ــ ٠ٗء ٓئٓق.. 

 ــ أٗخ ال أطويَ ًيق يظلَٔ اٗٔخٕ ًٗذ ٛئالء ؿٔيؼخ أٓخّ هللا.
 ــ َٝٛ حُٔٔجٍٞ ػٖ ٓٞص ٛئالء ؿٔيؼخ.. ٗوٚ ٝحكي.

 ــ ١زؼخ.. حٗظَ.. 
 

 ٗظَ هخُي ا٠ُ حُزٍِِٞس كَأٟ ٝؿٜخ ٓؤُٞكخ ُييٚ. ٓؤُٚ حُؼـُٞ: 
 َ ػَكض حُ٘وٚ حٌُٟ أهٜيٙ.. ــ ٛ

 ــ ٗؼْ.. 
 

 ــ ٌٛح حَُؿَ ُييٚ كَٛش أهيَس.. 
 ــ كَٛش أهيَس..؟ 

ــ ُوي أٓي هللا ك٠ ػَٔٙ ُئ٘لٚ كَٛش أهيَس كظ٠ يويْ حُؼيٍ ٝيَكغ حُظِْ. أط٠٘ٔ إٔ 
 ي٘ظزٚ ٝئؼ٠ ا٠ُ حإلٛبلف ٝاال كبٕ ٓٞهلٚ ٓيٌٕٞ ٛؼزخ ُِـخيش. 

 
 ًيق ٓيوخرَ ًَ ٛئالء ح٠ُلخيخ ٝٓخًح ٓيوٍٞ ُْٜ..؟ ـــ كؼبل.. ػ٘يٓخ يٜؼي ا٠ُ ٛ٘خ

ــ اًح حٓظَٔ حُظِْ كبٕ ٌٛح حَُؿَ ُٖ يٜؼي ا٠ُ ٛ٘خ أريح.. ٓٞف يٌٛذ ا٠ُ ح٠ُلش 
 حألهَٟ..

 
 ٝٓخًح يٞؿي ك٠ ح٠ُلش حألهَٟ..؟! 

 ٗظَ حُؼـُٞ ا٠ُ هخُي ٝالً رخُٜٔض. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ػشاء يفاجئ يغ شخصيح يهًح 

٠ حُؼ٘خء ك٠ ٓطؼْ ٜٗيَ يوغ ك٠ ًَٓذ ػ٠ِ ٗيَ حُِٓخُي. ىػخ٠ٗ أكي حألٛيهخء اُ 
 ؿِٔض ٓغ ٛييو٠ ا٠ُ حُٔخثيس حُٔلـُٞس ُ٘خ.

 
ٓخٍع حُـَٕٓٞ اُي٘خ َٓكزخ ٝٓؤُ٘خ حًح ً٘خ ٗٞى إٔ َٗ٘د ٗيجخ هزَ حألًَ.. ١ِذ ٛييو٠ 
ػٜيَ ُئٕٞ ري٘ٔخ ١ِزض أٗخ ُؿخؿش ريَس ٓؼِـش ريٕٝ ًلٍٞ، طزخىُ٘خ ر٠غ ًِٔخص ػْ رخٗض 

 ش ػ٠ِ ٝؿٚ ٛييو٠. حهظَد ٠٘ٓ ْٝٛٔ:حُيٛ٘
 

 ــ يخٜٗخٍ أريٞ.. ػخٍف ٖٓ ٛ٘خ..؟
 

 ــ ٖٓ..؟ 
 

 ــ ؿٔخٍ ٓزخٍى..
 
 

 أىٍص ٍأ٠ٓ رز٢ء ألٍحٙ. الكع ٛييو٠ حٗلؼخ٠ُ رٌٜٙ حُٜٔخىكش كوخٍ: 
 

 ــ طلذ طوؼي ٓطَك٠ ػ٘خٕ ط٘ٞف أكٖٔ..؟ 
 

حُٔييس هييـش،  ًخٕ حُؼَٝ ٓـَيخ. ؿِٔض ٌٓخٗٚ كَأيض ؿٔخٍ ٓزخٍى ؿخُٔخ ٓغ ُٝؿظٚ
ٝهٔيٜخ أريٞ ريٕٝ ٍحرطش ػ٘ن ري٘ٔخ حٍطيص ُٝؿظٚ ػٞرخ « رِيٍِ»ًخٕ يَطيٟ ؿخًيض ًلِيخً 

أٍُم أٗيوخ، حٗيٛ٘ض أل٠٘ٗ ُْ أٍ كَحٓش كُٜٞٔخ... ُْ أٓظطغ إٔ أٍٟ حُطزن حٌُٟ 
 طؤًَ ٓ٘ٚ حُٔييس هييـش أٓخ حألٓظخً ؿٔخٍ كٌخٕ يؤًَ رٜ٘يش ريظِح ٗخرُٞيظخٗخ. 

 
خ ر٠غ ىهخثن ػْ كيػض حُٔلخؿؤس. ٗظَ ا٠َُّ ؿٔخٍ ٓزخٍى ٝحرظْٔ، ُِٛص ٍكض أٍحهزٜٔ

ٍأ٠ٓ ٓلييخ كؤٗخٍ ا٠َُّ رييٙ إٔ أهظَد... حٓظؤًٗض ٖٓ ٛييو٠ ٝطٞؿٜض ا٠ُ ٓخثيس 
حُٔيي ؿٔخٍ ٠ٌُ٘٘ كٞؿجض رَؿَ طزيٝ ػِيٚ ػبلٓخص حَُ٘حٓش يؼظَٝ ١َيو٠ رـٔيٙ 

حُٔيي ؿٔخٍ ٗيجخ ُْ أطزي٘ٚ  ح٠ُوْ. ُٔلض ١ز٘ـش ًزيَس ٓؼِوش طلض ٓظَطٚ، هخٍ ُٚ
 كظَحؿغ ٓلٔلخ حُطَين... حرظْٔ ؿٔخٍ ٓزخٍى ٝهخٍ:

 
 ـــ كَٛش ٓؼييس. 

 
 ـــ أٗخ أٓؼي. 

 ـــ ػ٠ِ كٌَس أٗخ ٝهييـش ٖٓ هَحثي. 
 

 ــ ٠ٗء يَ٘ك٠٘.
 

ؿخء حُـَٕٓٞ كطِزض ٜٗق ىؿخؿش ٓ٘ٞيش ٝرطخ١ْ )رّٞ كَيض( ٓغ ُؿخؿش ريَس أهَٟ 
 ي ؿٔخٍ ػٖ ٛلش حَُثيْ ٓزخٍى كوخٍ رٜٞص هخكض ٓؼِـش ريٕٝ ًلٍٞ. ٓؤُض حُٔي

 
 ــ حُلٔيهلل. 

 
طٌِٔ٘خ رؼي ًُي ػٖ حُٔطؼْ، أريي٘خ ٗلٖ حُؼبلػش اػـخر٘خ رٜٔخٍس ٛخكزٚ حُِز٘خ٠ٗ. ً٘ض 

 أؿخُذ حكٔخٓخ ىحهِيخ ِٓلخ، ؿِز٠٘ ك٠ حُٜ٘خيش كوِض كـؤس: 
 

َّٟ ًبلّ الري إٔ  أهُٞٚ ُي ٝأه٠٘ إٔ ــ يخ أٓظخً ؿٔخٍ. أٌَٗى ػ٠ِ كلخٝطي ًَٝٓي. ُي
 أكٔي ٌٛح حُِوخء حُِطيق.



 
 ــ طٌِْ رَحكظي. 

 
 ــــ حُلخُش ك٠ َٜٓ ٓيجش ُِـخيش. ُوي ِٝٛ٘خ ا٠ُ حُل٠يٞ.

 
 ططِغ ا٠َُّ رخٗظزخٙ ٝهخٍ: 

 
 ــ ٛليق ُيي٘خ ٌٓ٘بلص ًزيَس. ٌُٖ ٌٛح حُؼٖٔ حٌُٟ يـذ إٔ ٗيكؼٚ ٖٓ أؿَ حُظ٘ٔيش. 

 
 ــ أيٖ ٠ٛ ٌٛٙ حُظ٘ٔيش..؟ 

 
 ووض حُلٌٞٓش ك٠ حُٔ٘ٞحص حألهيَس ٓؼيالص ط٘ٔيش ؿيَ ٓٔزٞهش. ــ ُوي ك

 
ــ ٓغ حكظَح٠ٓ ُي.. أيٖ حُظ٘ٔيش حُظ٠ طظليع ػٜ٘خ حًح ًخٕ ٜٗق حَُٜٔييٖ يؼيٕ٘ٞ 

 طلض ه٢ حُلوَ..؟. أُْ طٔٔغ ػٖ حُ٘زخٕ حٌُيٖ ي٘ظلَٕٝ ٖٓ حُلوَ ٝحُزطخُش..؟! 
 

 ش حُٔيخٓخص.. ــ ًَ ٌٛٙ حٌُٔ٘بلص ُيي٘خ ىٍحٓخص ٓلِٜش ػٜ٘خ ك٠ ُـ٘
 

ــ يخ أٓظخً ؿٔخٍ. ٓؼظْ ٓخ يَىىٙ حُٔليطٕٞ ري ك٠ ُـ٘ش حُٔيخٓخص ؿيَ كويو٠. 
 حْٜٗ حٗظٜخُيٕٞ ْٝٛ ييكؼٕٞ ري ا٠ُ حُظٍٞيغ ٖٓ أؿَ ٜٓخُلْٜ. 

 
 ٛٔض ؿٔخٍ ٓزخٍى ٝرخٕ ػِيٚ حُظلٌيَ ٝهخٍ: 

 
 ــ ٓخًح طوٜي رخُظٍٞيغ..؟! 

 
 ــ إٔ طَع حُلٌْ ٖٓ حَُثيْ ٓزخٍى. 

 
ْ ٖٓ كو٠ إٔ أٓخٍّ حُٔيخٓش ٓؼَ أٟ ٓٞح١ٖ.. حًح ٍٗلض ٗل٠ٔ َُِثخٓش ػْ ــ أُي

 كِص ك٠ حالٗظوخرخص َٛ يٌٕٞ ًُي طٍٞيؼخ.؟!.
 
 
 

ــ أٗض طؼِْ ؿييح إٔ حالٗظوخرخص ك٠ َٜٓ ٍٛٞيش ٍِٝٓٝس.. َٛ ٓظٌٕٞ كوٍٞح حًح ِٝٛض 
 ا٠ُ ٍثخٓش َٜٓ رخُؤغ ٝحُظِٝيَ..؟!

 
ِٞ ٖٓ طـخُٝحص.. ًٔخ أػظوي أٗي طزخُؾ ك٠ ٓٔؤُش حُؤغ ــ حالٗظوخرخص ك٠ حُيٗيخ ًِٜخ ال طو

 ...ٌٙٛ 
 

ـ يخ أٓظخً ؿٔخٍ.. َٛ طؼيٖ ٓؼ٘خ ك٠ ٗلْ حُزِي..؟!. ٛ٘خى كَم ريٖ حُظـخُٝحص ٝحُظِٝيَ 
حُٔ٘ظْ حٌُٟ يليع ك٠ َٜٓ.. أٓخ حُؤغ كيٌل٠ إٔ طيهَ ػ٠ِ حإلٗظَٗض ُظَٟ هٜٜخ 

َٝ ُٚ حَُٜٔيٕٞ.. َٛ ٓٔؼض ػٖ هخُي ٓلِٗش ػٖ حالػظوخٍ ٝحُظؼٌيذ ٝحُؤغ حٌُٟ يظؼ
 ٓؼيي حٌُٟ هظِظٚ ح١َُ٘ش ك٠ حإلٌٓ٘يٍيش..

 
 هخُض حُٔييس هييـش: 

 
 ــ ُوي كِٗض ؿيح ٖٓ أؿَ ٌٛح حُ٘خد 

 
 هخٍ حُٔيي ؿٔخٍ: 



 
 ــ ُوي أٛيٍص طَٜيلخ ١خُزض كيٚ رؤٕ طؤهٌ حُؼيحُش ٓـَحٛخ. 

 
ٍة حٌُٟ يظْ ك٠ ظِٚ طؼٌيذ آالف ــ ٓخ كخثيس ٌٛح حُظَٜيق..؟ حُٔطِٞد حُـخء هخٕٗٞ حُطٞح

 حَُٜٔييٖ.
 

ٟٝغ ؿٔخٍ ٓزخٍى حًُ٘ٞش ٝحٌُٔيٖ رـٞحٍ حُطزن َٝٗد ؿَػش ٖٓ ػٜيَ حُزَطوخٍ 
 حُٟٔٞٞع أٓخٓٚ.. ػْ هخٍ كـؤس رٜٞص َٓطلغ: 

 
 12ــ حٌُبلّ َٜٓ ٝحُلؼَ ٛؼذ.. أٗض ٝظيلظي إٔ طٌظذ هٜٜخ ٝٓوخالص. أٓخ أٗخ كؤػَٔ 

 ؿَ حٛبلف حُزِي. ٓخػش ك٠ حُيّٞ ٖٓ ٓ٘ٞحص ٖٓ أ
 

 حِٗػـض ٖٓ طـيَ ُٜـظٚ ٠ٌُ٘٘ هٍَص إٔ أ٠٠ٓ ا٠ُ حُٜ٘خيش. هِض: 
ــ أٝال حٌُظخرش ٜٓ٘ش ٛؼزش ؿيح. ػخٗيخ كظ٠ ُٞ ً٘ض طزٌٍ ٓـٜٞىح ًزيَح، حُْٜٔ ٗظيـش ٌٛح 

 حُٔـٜٞى.. حٓٔغ يخ أٓظخً ؿٔخٍ.. ٓخ ٛلظي حُظ٠ طؼَٔ رٜخ..؟ 
 

 ٠٘١ حُيئوَح٠١..ــ أٗخ أٓيٖ ُـ٘ش حُٔيخٓخص ك٠ حُلِد حُٞ
 

 ــ َٝٛ ً٘ض ٓظلَٜ ػ٠ِ ٌٛح حُٜٔ٘ذ حًح ُْ طٌٖ حر٘خ َُثيْ حُيُٝش..؟ 
 

ططِغ ا٠َُّ رـ٠ذ ٝحٟق ٝأكٔٔض ألٍٝ َٓس أٗٚ ٗيّ ػ٠ِ ىػٞط٠ ا٠ُ ٓخثيطٚ، حرظٔٔض 
 حُٔييس هييـش ٝٗظَص ا٠ُ ُٝؿٜخ ُظولق ٖٓ طٞطَٙ ٌُ٘ٚ هخٍ رٜٞص َٓطلغ: 

 
٘ـِ ٗيجخ ك٠ ُـ٘ش حُٔيخٓخص.. ٌُٖ حُلٔيهلل إٔ ٓخ ــ ٖٓ كوي ١زؼخ إٔ طَٟ أٗ٘خ ُْ ٗ

 كؼِ٘خٙ يويٍٙ حٌُؼيَٕٝ.. ىحهَ َٜٓ ٝهخٍؿٜخ.
 

 ــــ أيٖ ٌٛح حُظوييَ حٌُٟ طظليع ػ٘ٚ.؟!.
 

حٕ ٍإٓخء طلَيَ ٛلق حُلٌٞٓش ئيكٞٗي ألٗي ٠ُٝ ٗؼٔظْٜ. حُلوَحء حٌُيٖ يلظ٘يٕٝ 
أؿِٜس حألٖٓ. أٓخ حُٜلخكش الٓظوزخُي ك٠ ؿٞالطي يظْ ؿٔؼْٜ رٞحٓطش حُلِد ح٠٘١ُٞ ٝ

حُؼخُٔيش كٜ٘خى حٗظوخىحص ؿخىس ُلٌَس حُظٍٞيغ.. َٛ هَأص ٓخ ًظزٚ ؿُٞيق ٓخيظٕٞ ك٠ 
 ؿَييس حُـخٍىيخٕ حُؼخّ حُٔخ٠ٟ..؟ 

 
 ـــ هَأطٚ.

 
 هخُض حُٔييس هييـش: 

 
 ـــ ٓخًح ًظذ..؟! 

 حُظلض ؿٔخٍ ٓزخٍى حُيٜخ ٝهخٍ: 
 

١بلهخً ًَثيْ ٝا٠٘ٗ أٓؼَ ًَ ٓخ ٛٞ هطؤ ك٠ ــ ُوي ًظذ ؿُٞيق ٓخيظٕٞ ا٠٘ٗ ال أِٛق ح
 َٜٓ.. كٔ٘خً.. ٌٛح ٍأيٚ.. ٛ٘خى ٛلق ػخُٔيش ًؼيَس طٌظذ ػ٠٘ أٗيخء ٜٓ٘لش..

 
ــ ُؤلٓق كبٕ أًؼَ حُٜلق حكظلخء ري ٠ٛ حُٜلق حالَٓحثيِيش.. أُْ طلٌَ ك٠ ٓزذ 

ٓزٞع ًُي.؟!. حٕ حُٔييق حُٔطٍٞ حٌُٟ ًظزظٚ ػ٘ي ؿَييس ٓؼخٍيق حالَٓحثيِيش ٌٛح حأل
 ئظلن حُظؤَٓ 

 
 ــ ٓخًح طوٜي..؟ 



 
 ــ َٛ طؼظوي إٔ آَحثيَ طَيي حُويَ َُٜٔ..؟! 

 
 رخىٍص حُٔييس هييـش هخثِش: 

 
 ــ ال ١زؼخ. 

 
 كٌَ ؿٔخٍ ٓزخٍى هِيبل ٝهخٍ: 

 
ــ ُٞ حكظَٟ٘خ إٔ ٗيش آَحثيَ ىحثٔخ ٓيجش.. ٓخًح طَيي إٔ طوٍٞ..؟!.. ٌٛح حإلُلخف 

ُِلٌْ حٗٔخ يؼٌْ كِع حإلَٓحثيِييٖ ٖٓ ططزين حُيئوَح١يش حالَٓثي٠ِ ٖٓ أؿَ طٍٞيؼي 
 ك٠ َٜٓ..

 
حْٜٗ ييًٍٕٞ ؿييح إٔ َٜٓ طِٔي حٌٓخٗخص ىُٝش ًزَٟ ُٝٞ كووض حُيئوَح١يش كٔٞف 
طٜ٘ٞ ٝيٜ٘ٞ ٓؼٜخ حُؼخُْ حُؼَر٠.. ٌُُٝي كْٜ ييحكؼٕٞ ػٖ حُظٍٞيغ كظ٠ طظَ َٜٓ 

 ك٠ أٓٞأ أكٞحُٜخ.. 
 

 ٔظؼي ُِٜ٘ٞٝ: طٜ٘ي ؿٔخٍ ٓزخٍى ٝهخٍ ٝٛٞ ي
 

 ــ ػٔٞٓخ كَٛش ٓؼييس. 
 

 ــ هزَ إٔ طَٜ٘ف ُيٟ ٓئحٍ أهيَ. 
 

 ــ رَٔػش ٖٓ ك٠ِي.
 

 َٛ طلذ َٜٓ يخ أٓظخً ؿٔخٍ..؟! 
 

 ــ ١زؼخ 
 

ـ. حٕ كذ َٜٓ يلظْ ػِيي إٔ طـِذ ِٜٓلظٜخ ػ٠ِ ِٜٓلظي..ـ أٍييى إٔ طؼي٠ٗ حآلٕ 
 ٖ أؿَ حالٛبلف حُيئوَح٠١... رؤٕ طظو٠ِ ٜٗخثيخ ػٖ كٌَس حُظٍٞيغ ٝطؼَٔ ٓغ حَُٜٔييٖ ٓ

 
ٗظَ ا٠َُّ ؿٔخٍ ٓزخٍى ٍٝحكض ٗلظخٙ طظلًَخٕ ٌُٖ ٛٞطٚ حٗوطغ كـؤس ٝٓٔؼض ١٘ي٘خ 

ٓٔظَٔح ػْ أٟخء حٌُٔخٕ ر٠ٞء ٓزَٜ، كظلض ػي٠٘ رٜؼٞرش كٞؿيص أٓخ٠ٓ ُٝؿظ٠ ٠ٛٝ 
 طلَٔ ر١َٔخٕ ػَٔ حُ٘لَ ًؼخىطٜخ ػ٘يٓخ طٞهظ٠٘ ك٠ حُٜزخف.. حرظٔٔض ٝهخُض: 

 
 ُويَ. ـــ ٛزخف ح

 
 ــ ٛزخف حٍُ٘ٞ. 

 
 ــ ٓيٖ حألٓظخً ؿٔخٍ ىٙ ح٠ُِ ً٘ض رظٌِٔٚ ٝأٗض ٗخثْ 

 
 ــ ؿٔخٍ ٓزخٍى. أ٠ِٛ حطلوض ٓؼخٙ ػ٠ِ طؤييي حُيئوَح١يش. 

 
 ٟلٌض ُٝؿظ٠ ٝهخُض: 

 
 ــ ؿٔخٍ ٓزخٍى يئيي حُيئوَح١يش َٓس ٝحكيس..؟.. ١يذ.. حٛل٠ ٝحكظق روي.

 



 حُ٘لَ. كظلض ك٠ٔ ٝط٘خُٝض ِٓؼوش ًزيَس ٖٓ ػَٔ
 

 حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خىاطش ػٍ صذح انسيذ انشئيس 

ك٠ حُؼٔخٗي٘يخص ً٘ض أىٍّ ك٠ حُٞاليخص حُٔظليس ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ىٍؿش حُٔخؿٔظيَ ك٠  
١ذ حألٓ٘خٕ، ٝأطيٍد ك٠ ٗلْ حُٞهض ًطزيذ ك٠ ٓٔظ٘ل٠ ؿخٓؼش اُيٟ٘ٞ رٔيي٘ش 

ح٠َُٟٔ حٌُيٖ يظَىىٕٝ ػ٠ِ حُٔٔظ٘ل٠ أَٓيٌييٖ كوَحء، ٓؼظْٜٔ ٖٓ  ٗيٌخؿٞ.. ًخٕ
حُٔٞى ٝحُِٔٞٗيٖ. ًخٕ ٌَُ َٓيٞ ِٓق ١ز٠ ىهين، يلَٔ طخٍيوٚ حُطز٠، ٝكخُظٚ 

حُٜليش، ٝٗظخثؾ حُظلخُيَ حُظ٠ هخّ رٜخ. ًٝخٕ أٍٝ ٓخ ٗظؼِٔٚ ًؤ١زخء، إٔ حُِٔق حُطز٠ ُٚ 
 إً ٛخكزٚ.كٜخٗش، كبل يـُٞ ألٟ ٗوٚ حال١بلع ػِيٚ ريٕٝ 

 
اً طؼظزَ حُلخُش حُٜليش ألٟ ٗوٚ ٖٓ أَٓحٍٙ حُ٘وٜيش حُظ٠ يلٔيٜخ حُوخٕٗٞ ك٠ 
حُٞاليخص حُٔظليس. ػْ كيع ك٠ طِي حُلظَس إٔ طؼَٝ ٍثيْ حُٞاليخص حُٔظليس ٍٝٗخُي 

ٍيـخٕ )آٌٗحى( ا٠ُ أُٓش ٛليش ٓلخؿجش، ٗوَ ػ٠ِ اػَٛخ ا٠ُ حُٔٔظ٘ل٠، كيغ ه٠غ 
ّ ٛـيَ ك٠ حألٓؼخء. ٌٓ٘ حُيّٞ حألٍٝ طْ حإلػبلٕ ٍٓٔيخ ػٖ ُـَحكش َٓيؼش الٓظجٜخٍ ٍٝ

 ًَ طلخٛيَ حَُٔٝ، ٝٗٞع حُـَحكش حُظ٠ ه٠غ ُٜخ حَُثيْ، ٝآػخٍٛخ حُـخٗزيش حُٔلظِٔش. 
 

رَ إ حُظِيلِيٕٞ حألَٓي٠ٌ حٓظ٠خف ٓـٔٞػش أ١زخء ٝٓؤُْٜ ؿٔيؼخ ػٖ طؤػيَ حألىٝيش 
٠ ٝكخُظٚ حُ٘لٔيش. حُـَيذ إٔ حأل١زخء حُظ٠ يظ٘خُٜٝخ حَُثيْ )ٍيـخٕ( ػ٠ِ طًَيِٙ حٌُٛ٘

أًيٝح إٔ ٌٛٙ حألىٝيش ٓظـؼِٚ ؿيَ ٛخُق الطوخً حُوَحٍحص ُٔيس ػبلػش أٓخريغ، يؼٞى رؼيٛخ 
حَُثيْ ا٠ُ كخُظٚ حُطزيؼيش. حُلن أ٠٘ٗ ٝؿيص ك٠ ًُي ٓلخٍهش ًزَٟ.. حُٔٞح١ٖ 

م حال١بلع حألَٓي٠ٌ حُلويَ حُزٔي٢ حٌُٟ يظَىى ػ٠ِ ٓٔظ٘ل٠ حُـخٓؼش ال يـُٞ ُٔوِٞ
ػ٠ِ كخُظٚ حُٜليش اال رخًٕ ٓ٘ٚ، ٝك٠ ٗلْ حُٞهض ػ٘يٓخ ئَٝ ٍثيْ حُيُٝش يٜزق 

ٖٓ كن حُ٘ؼذ حألَٓي٠ٌ إٔ يؼَف ًَ ٠ٗء ػٖ َٟٓٚ، ٝحألىٝيش حُظ٠ يظ٘خُٜٝخ.. 
 حُلٌَس ٛ٘خ ٖٓ حُٔزخىٟء حألٓخٓيش ُِ٘ظخّ حُيئوَح٠١.

 
ظٚ أٝ َٟٓٚ ٗؤٕ ال يوٚ أكيح حُٔٞح١ٖ حُؼخىٟ ال يظ٠ُٞ ٜٓ٘زخ ػخٓخ، ٝرخُظخ٠ُ كبٕ ٛل

ٓٞحٙ، ٝكيخطٚ حُوخٛش ُٜخ كٜخٗش هخٗٞٗيش، أٓخ ٍثيْ حُيُٝش كٜٞ ٓٞظق ػخّ حٗظوزٚ 
حُٔٞح١ٕ٘ٞ ألىحء ٜٓٔش ٓؼي٘ش ُلظَس ٓليىس، ْٝٛ ئظطيؼٕٞ ك٠ أٟ ٝهض إٔ ئلزٞح 
ػوظْٜ ٓ٘ٚ كيلوي ٜٓ٘زٚ كٍٞح. حَُثيْ ك٠ حُ٘ظخّ حُيئوَح٠١ هخىّ حُ٘ؼذ رٔؼ٠٘ 

ٝٛٞ ٓخ إٔ يظ٠ُٞ ٜٓ٘زٚ كظ٠ يلوي هٜٞٛيظٚ، ٝطٜزق كيخطٚ ًِٜخ ٌٓ٘ٞكش حٌُِٔش، 
 أٓخّ حُ٘خّ.

ٖٓ كن حَُأٟ حُؼخّ إٔ يؼَف أىم طلخٛيَ كيخطٚ، ريءح ٖٓ ٜٓيٍ ػَٝطٚ ٝكـٜٔخ ٝػبلهخطٚ 
حُؼخ١ليش ٝكظ٠ كخُظٚ حُٜليش ٝحألَٓحٝ حُظ٠ يؼخ٠ٗ ٜٓ٘خ، ألٕ حُوَحٍحص حُظ٠ يظوٌٛخ 

ييٖ حُزَ٘ ٝأٟ هَِ ك٠ طلٌيَٙ أٝ حٟطَحد ك٠ كخُظٚ حَُثيْ طئػَ ك٠ ٜٓيَ ٓبل
 حُ٘لٔيش، هي يئىٟ ا٠ُ ًخٍػش ييكغ ػٜٔ٘خ ح١ُٖٞ ٝحُٔٞح١ٕ٘ٞ ؿٔيؼخ. 

 
..طًٌَص ًَ ًُي ٝأٗخ أطخرغ ح٠ُـش حُٔؼخٍس حآلٕ ك٠ َٜٓ كٍٞ ٛلش حَُثيْ ٓزخٍى.. كوي 

ٓظيٍٛٞس،  َٗ٘ص ٛلق ػخُٔيش ػيييس طوخٍيَ ُػٔض كيٜخ إٔ كخُش حَُثيْ ٓزخٍى حُٜليش
ٖٝٓ أؿَ حَُى ػ٠ِ ٌٛٙ حُظوخٍيَ، ظَٜ حَُثيْ ٓزخٍى ك٠ أًؼَ ٖٓ ٓ٘خٓزش ػخٓش، 

ٝٗ٘ض حُلٌٞٓش حَُٜٔيش كِٔش ٠ٓخىس ٗل٠ حُٔٔجُٕٞٞ هبلُٜخ طٔخٓخ إٔ يٌٕٞ حَُثيْ 
َٓي٠خ، ٝأػِ٘ٞح إٔ ٛلظٚ ك٠ أكٖٔ أكٞحُٜخ، رَ ٝأًيٝح إٔ حُٔٞظليٖ حٌُيٖ يؼِٕٔٞ ٓغ 

ػخٓخ( يِٜؼٕٞ هِلٚ، ٝيؼـِٕٝ ؿخُزخ ػٖ ٓـخٍحطٚ ك٠  72ٖ حُؼَٔ حَُثيْ ٓزخٍى )حُزخُؾ ٓ
طلًَخطٚ حٌُؼيَس ٗظيـش ُ٘٘خ١ٚ حُِحثي ٝكيٞيظٚ حُلخثوش. ػ٠ِ إٔ طوخٍيَ حُٜلخكش حُـَريش 

ػٖ َٓٝ حَُثيْ ٓزخٍى ُْ طظٞهق، رَ ُحىص، ػ٘يثٌ ٛيٍص حُظؼِئخص َُإٓخء طلَيَ 
ٝح كيٜخ إٔ كخُش حَُثيْ حُٜليش حُٜلق حُلٌٞٓيش كزيأٝح كِٔش ٛلليش ٗخِٓش أًي

ٓٔظخُس، ٝأىحٗٞح ر٘يس طوخٍيَ حُٜلخكش حُـَريش ٝحػظزَٝٛخ ىُيبل هخ١ؼخ ػ٠ِ ٓئحَٓس 
 ٜٛيٞٗيش حٓظؼٔخٍيش ًزَٟ هزيؼش، ٛيكٜخ طٌ٘يي حَُٜٔييٖ ك٠ ٛلش ٍثئْٜ

 
ٗلٖ ٗظ٠٘ٔ ١زؼخ َُِثيْ ٓزخٍى حُٜلش حُـييس ١ٍٝٞ حُؼَٔ )ًٔخ ٗظ٠٘ٔ ًُي ألٟ 



حُٔئحٍ ٛ٘خ: ريال ٖٓ ٌٛٙ حُلٔبلص حُٜلليش ٝحطٜخّ حُٜلق حُؼخُٔيش اٗٔخٕ(. ٌُٖ 
رخُٔئحَٓس.. ُٔخًح ُْ طِـؤ حُلٌٞٓش حَُٜٔيش ا٠ُ ٝٓخثَ ٟٓٞٞػيش ُئلػبلٕ ػٖ كخُش 

حَُثيْ ٓزخٍى حُٜليش رطَيوش ٓو٘ؼش.؟!. حُلَم ريٖ ٓخكيع ك٠ َٓٝ حَُثيْ حألَٓي٠ٌ 
ريٖ حُ٘ظخّ حُيئوَح٠١ ٝكٌْ  ٝٓخ كيع ك٠ َٓٝ حَُثيْ حَُٜٟٔ ٛٞ ًحطٚ حُلَم

حالٓظزيحى.. ك٠ حُ٘ظخّ حُيئوَح٠١ يؼظزَ ٍثيْ حُيُٝش ٗوٜخ ػخىيخ ٖٓ حُٞحٍى ؿيح إٔ 
 يٜيزٚ حَُٔٝ ٓؼَ رويش هِن هللا، كبل يؼيزٚ ًُي ٝال ي٘وٚ ٖٓ هيٍٙ ا١بلهخ.

 
ٌُٖ أٓخ ٍثيْ حُيُٝش ك٠ أٗظٔش حالٓظزيحى، كبل يويّ ا٠ُ حُ٘خّ رخػظزخٍٙ اٗٔخٗخ ػخىيخ ٝ

رخػظزخٍٙ ُػئخ ِٜٓٔخ ٝهخثيح كٌح ال ٓؼيَ ُلٌٔظٚ ٝٗـخػظٚ، رَ ٝأٓطٍٞس ٗخىٍح ٓخ طظٌٍَ 
ك٠ طخٍين ح١ُٖٞ.. ٖٓ ٛ٘خ كبٕ حَُٔٝ رٌَ ٓخ ئظيػيٚ ك٠ حٌُٖٛ ٖٓ أُْ ٝطٞؿغ 

ٟٝؼق اٗٔخ٠ٗ ال يظلن ٓغ ٍٛٞس حَُثيْ حألٓطٍٞيش حُظ٠ طـؼِٚ كٞم حُزَ٘ حُؼخىييٖ.. 
وَح٠١ هي يؼيَ حُوِن ػ٠ِ ٓٔظوزَ حَُثيْ ُٝيْ ػ٠ِ َٓٝ حَُثيْ ك٠ ٗظخّ ىئ

ٓٔظوزَ ح١ُٖٞ.. اًح طوخػي حَُثيْ كبٕ حُ٘ظخّ حُيئوَح٠١ يظيق ُِٔٞح١٘يٖ حهظيخٍ ٖٓ 
يوِلٚ رُٜٔٞش ٝرٔخ١ش. أٓخ ك٠ ٗظخّ حالٓظزيحى كبٕ ٓٔظوزَ ح١ُٖٞ ٝحُٔٞح١٘يٖ ك٠ 

ٔخٓي ح١ُٖٞ يي حَُثيْ ٝكيٙ، ٝرخُظخ٠ُ كبٕ َٟٓٚ يٌَ٘ هطَح كويويخ ػ٠ِ ط
ٝٓبلٓظٚ. ألٕ حَُثيْ حُلَى اًح أرؼيٙ حَُٔٝ ػٖ حُلٌْ كبٕ حُزبلى ًِٜخ طزيأ ٍكِش ٓغ 
حُٔـٍٜٞ ال يؼَف أكي ٓيحٛخ ٝال ٗظيـظٜخ.. كَم آهَ ْٜٓ، حَُثيْ حُيئوَح٠١ يلْ 
ىحثٔخ رؤٗٚ ٓييٖ رٜٔ٘زٚ ُِ٘ؼذ حٌُٟ حهظخٍٙ ػٖ ١َين حالٗظوخد حُلَ، ٝرخُظخ٠ُ ٖٓ 

رٚ ا٠ُ ٜٓ٘زٚ إٔ يؼَكٞح كخُظٚ حُٜليش ُيظؤًيٝح ٖٓ هيٍطٚ ػ٠ِ أىحء كن حٌُيٖ أطٞح 
 ٜٓخٓٚ رٌلخءس.

 
أٓخ حَُثيْ ك٠ َٜٓ كيظ٠ُٞ حُلٌْ ػٖ ١َين حٓظلظخءحص ٝحٗظوخرخص ٍٛٞيش ٝٛٞ يلخكع 
ػ٠ِ حُِٔطش رخُوٞس، ٝرخُظخ٠ُ ال يلْ رؤٗٚ ٓييٖ ُِ٘ؼذ رٜٔ٘زٚ رَ ػ٠ِ حُؼٌْ، 

حُٔ٘خكوٕٞ إٔ حَُثيْ ٛٞ ٛخكذ حُل٠َ حألًزَ ػ٠ِ  ًؼيَح ٓخ يئًي حٌُظزش ٝحُٔٔجُٕٞٞ
حَُٜٔييٖ، ألٗٚ ي٠ل٠ رَحكظٚ ٖٓ أؿِْٜ، ٝرخُظخ٠ُ كبٕ حَُٜٔييٖ ٓطخُزٕٞ رزٌٍ ًَ 

حُـٜي ُيؼزظٞح أْٜٗ ؿييَٕٝ رَثئْٜ حُؼظيْ. ك٠ ظَ ٌٛح حُٟٞغ حُٔوِٞد ال يلن 
َيوش حُظ٠ يَحٛخ َُِٜٔييٖ إٔ يؼَكٞح ػٖ حَُثيْ اال ٓخ يَيي ٛٞ إٔ يٌ٘ق ػ٘ٚ، ٝرخُط

ٓيخىطٚ ٓبلثٔش ُِ٘ؼذ. يٌل٠ إٔ يئًي ُ٘خ حَُثيْ أٗٚ رويَ كظ٠ ٗلٔي هللا ٌٝٗٔض. 
ٝال ًِٔش ٝحكيس رؼي ًُي. حإلُلخف ك٠ حُٔئحٍ ػٖ ٛلش حَُثيْ يؼظزَٙ حُٔٔجُٕٞٞ 

ًِٓٞخ ٓ٘لِظخ يْ٘ ػٖ ٝهخكش ٝهِش طَريش، ٝهي يٌ٘ق ػٖ هيخٗش ٝػٔخُش ُـٜخص أؿ٘زيش 
 ٓؼخىيش. 

 
ٓيٖ، ك٠ ظَٝف ٓ٘خرٜش ًظذ حُٜلل٠ حٌُزيَ ارَحٛيْ ػي٠ٔ ػيس ٓوخالص ٌٓ٘ ػخ

طٔخءٍ كيٜخ ػٖ ٛلش حُ٘خثؼخص حُظ٠ طِػْ إٔ حَُثيْ َٓيٞ، طْ حػظزخٍ ٌٛٙ حُٔوخالص 
ؿَئش ك٠ كن ح١ُٖٞ، ُٝٓؼَ ارَٛيْ ػي٠ٔ أٓخّ حُٔلٌٔش حُظ٠ كٌٔض ػِيٚ 

٠ ػ٘ٚ.. ًخٗض حَُٓخُش رخُلزْ، ُْٝ ي٘وٌٙ ٖٓ ٌٛح حُٜٔيَ اال ٛيٍٝ حُؼلٞ حَُثخٓ
ٝحٟلش: ايخى إٔ طظليع أًؼَ ٓٔخ يـذ ػٖ َٓٝ حَُثيْ، ألٕ حَُثيْ هي يـ٠ذ، ٝاًح 

ؿ٠ذ حَُثيْ ػِيي كبٕ ٜٓيَح أٓٞى ي٘ظظَى. ُٖ ي٘وٌى ٖٓ ؿ٠ذ حَُثيْ اال ػلٞ 
 حَُثيْ. ألٕ اٍحىس حَُثيْ ك٠ َٜٓ كٞم حُوخٕٗٞ، رَ اٜٗخ ك٠ حُٞحهغ ٠ٛ حُوخٕٗٞ. 

 
ّ ٓغ ٓخ َٗ٘طٚ حُٜلخكش حُؼخُٔيش ػٖ ٛلش حَُثيْ ٓزخٍى، يٌ٘ق ػٖ إ طؼخَٓ حُ٘ظخ

أُٓش كويويش ك٠ ٓلّٜٞ حُلٌْ ك٠ َٜٓ.. اً يؼزض حُ٘ظخّ َٓس أهَٟ أٗٚ ال يؼظزَ 
حَُٜٔييٖ ٓٞح١٘يٖ رَ ٍػخيخ، ُْ يلن ُْٜ يٞٓخ حهظيخٍ ٖٓ يلٌْٜٔ ربٍحىطْٜ حُلَس، 

يْ َٓي٠خ ٝال إٔ يؼَكٞح اًح ًخٕ يٟ٘ٞ ٝرخُظخ٠ُ ال يلن ُْٜ أريح إٔ يؼَكٞح اًح ًخٕ حَُث
حالٓظَٔحٍ ك٠ ٜٓ٘زٚ أّ حُظوخػي، ٝال كظ٠ ٓخًح ٓيليع اًح طَى حَُثيْ ٜٓ٘زٚ ألٟ 

ٓزذ.. حُ٘ؼذ حَُٜٟٔ ك٠ ٗظَ ٗظخّ حالٓظزيحى أهَ ٖٓ إٔ يوظخٍ ٝأهَ ٖٓ إٔ ئؤٍ 
يٍ ٓخ ٝأهَ ٖٓ إٔ يؼَف.. ٌٛح حُظ٘ٞٙ ك٠ ٓلّٜٞ حُِٔطش ال يَؿغ ا٠ُ ١زيؼش حُلخًْ رو

يؼٞى ا٠ُ ١زيؼش ٗظخّ حُلٌْ. إ ١َيوش ط٠ُٞ حُلٌْ طلَٝ ػ٠ِ حُلخًْ ٍإيظٚ ًِٝٓٞٚ 



أػ٘خء ٓٔخٍٓظٚ ُِِٔطش. ػ٘يٓخ ي٘ظِع حَُٜٔيٕٞ كوْٜ حُطزيؼ٠ ك٠ حهظيخٍ ٖٓ 
يلٌْٜٔ. ػ٘يثٌ كو٢، ٓيظلٍٞ حُلخًْ ٖٓ أٓطٍٞس ال طظٌٍَ ا٠ُ ٓـَى ٓٞظق ػخّ ك٠ 

ٖ إٔ يؼَكٞح كخُظٚ حُٜليش ريهش ٟٝٝٞف.. هيٓش حُ٘ؼذ، ٝٓيٌٕٞ ٖٓ كن حَُٜٔيي
 يٞٓجٌ ٓٞف طٜ٘ٞ َٜٓ ٝيزيأ حُٔٔظوزَ..... 

 حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فً يذيخ انؼذانح 

 ٌٛٙ ٓوخٍٗش طٔظلن حُظؤَٓ: 
رؼ٠ْٜ ح٠ُزخ١ حٌُيٖ يظ١ٍٕٞٞ ك٠ طؼٌيذ حُٔؼظوِيٖ يؼيٕ٘ٞ ك٠ هٞف ىحثْ، ئظؼَٔ 

أٓٔخء ٓٔظؼخٍس ٝيظ٘وَ رؼ٠ْٜ ريٖ أًؼَ ٖٓ ٌٖٓٔ ٝك٠ ًَ حألكٞحٍ يليطٕٞ أٗلْٜٔ 
رلَحٓش ٌٓؼلش ألْٜٗ ييًٍٕٞ أٗٚ ك٠ أيش ُلظش هي يزَُ أكي ٟلخيخْٛ ُي٘ظوْ َُ٘كٚ 

ًَٝحٓظٚ.. رخُٔوخرَ، كبٕ حُوخ٠ٟ ك٠ ٓلٌٔش حُـ٘خيخص ًؼيَح ٓخ يلٌْ ربػيحّ أكي 
٠ ريظٚ آٓ٘خ رـيَ كَحٓش.. رَ إ أَٛ حُٔظْٜ حُٔلٌّٞ حُٔظٜٔيٖ ػْ يَٜ٘ف رؼي ًُي اُ

ػِيٚ رخالػيحّ ئظوزِٕٞ حُلٌْ رخَُٜحم ٝحُؼٞيَ ٌُٖ كـيؼظْٜ ك٠ هَيزْٜ حٌُٟ 
ٓئٞص ال طظلٍٞ أريح ا٠ُ ؿ٠ذ ػ٠ِ حُوخ٠ٟ حٌُٟ كٌْ رٔٞطٚ.. حُٔئحٍ ٛ٘خ: ُٔخًح 

حٌُٟ كٌْ رخإلػيحّ  يوخف ح٠ُخر٢ حٌُٟ ٓخٍّ حُظؼٌيذ ٖٓ حٗظوخّ ح٠ُلخيخ ري٘ٔخ حُوخ٠ٟ
ال يظطَم ا٠ُ ًٛ٘ٚ أريح إٔ أَٛ حُٔظْٜ ٓي٘ظؤٕٞ ٓ٘ٚ..؟ حإلؿخرش إٔ حُؼيٍ حٌُٟ 

 يلووٚ حُوخ٠ٟ ٛٞ حٌُٟ يٞكَ ُٚ حُلٔخيش أك٠َ ٖٓ كَهش ًخِٓش ٖٓ حُلَحّ.
 

ال يوظَٜ طؤػيَ حُؼيٍ ػ٠ِ حُو٠خس ٝحُٔظوخٟيٖ ٝاٗٔخ ئظي ا٠ُ حُ٘خّ ؿٔيؼخ.. حإلكٔخّ 
ٌٟ يطِن ١خهخص حإلٗٔخٕ ٝيلؼٚ ػ٠ِ حالؿظٜخى ٝيـؼِٚ يلِْ رخُٔٔظوزَ رخُؼيحُش ٛٞ حُ

ٝٛٞ ٝحػن ٖٓ طلوين ٛيكٚ. حُؼيٍ ٓؼ٘خٙ ٝؿٞى ٓـٔٞػش ٖٓ حُويْ حإلٗٔخٗيش حُٔظلن 
ػِيٜخ ط٘ؼٌْ ًِٜخ ك٠ هخٕٗٞ يظٔخٟٝ أٓخٓٚ حُ٘خّ ؿٔيؼخ.. ٌٛح حُٔلّٜٞ ُْ يؼي 

كؼبل ػ٠ِ حُـٔيغ.. ريءح ٖٓ ٓٞؿٞىح ك٠ َٜٓ. ال طٞؿي هخػيس ٝحكيس ك٠ َٜٓ طَٟٔ 
 ٓوخُلخص حٍَُٔٝ ٝكظ٠ هَٝٝ حُز٘ٞى ٝريغ أٍح٠ٟ حُيُٝش ًَٝٗخطٜخ ٝأٓبلًٜخ. 

 
ٖٓ أٗض ٖٝٓ أرٞى ٝٓخ كـْ ػَٝطي ٝٓخ هٞس ػبلهظي رخُ٘ظخّ حُلخًْ، ًِٜخ ػٞحَٓ كخٓٔش 

ك٠ طلييي حُوخػيس حُظ٠ ٓظلخٓذ ػ٠ِ أٓخٜٓخ. ًَ ٠ٗء ك٠ َٜٓ أٛزق ٝكوخ 
ُٜخ هٞحػيٛخ حُوخٛش.. حألٓزخد ُْ طؼي رخ٠ٍَُٝس طئىٟ ا٠ُ حُ٘ظخثؾ. ُِظَٝف ًَٝ كخُش 

حالؿظٜخى اليئىٟ رخ٠ٍَُٝس ا٠ُ حُ٘ـخف ٝحُوطؤ ال يئىٟ رخ٠ٍَُٝس ا٠ُ حُؼوخد، ٓبلييٖ 
حُلوَحء ييكؼٕٞ َٟحثذ ػٖ َٓطزخطْٜ حُِٜيِش ري٘ٔخ أر٘خء حألًخرَ يٜ٘ؼٕٞ حُؼَٝحص ح٠ُؤش 

 يٖ ٌُْ ٌٛح حُؼَحء..؟!..ٝاليـَإ أكي كظ٠ ػ٠ِ ٓئحُْٜ ٖٓ أ
 

حألؿِٜس حَُهخريش ك٠ َٜٓ اًح ٟزطض ٓٞظلخ ٛـيَح ٓ٘لَكخ طٔخٍع رظويئٚ ُِٔلخًٔش. 
أٓخ اًح ًخٕ حُٔ٘لَف ُٝيَح كبٕ حألؿِٜس حَُهخريش طٌظل٠ رؤٕ طويّ طوَيَح رخٗلَحكٚ ا٠ُ 

ٗلَحكٚ ك٠ ٍثيْ حُيُٝش حٌُٟ يلؼَ ػ٘يثٌ ٓخ ي٘خء، اًح أٍحى كخٓزٚ ٝاًح أٍحى ٟٝغ طوَيَ ح
 حُيٍؽ..

 
اًح أٓخء ٟخر٢ ١َٗش ٓؼخِٓش حرٖ أكي حٌُزَحء طظْ ٓلخٓزظٚ كٍٞح أٓخ ٝهخثغ طؼٌيذ حُلوَحء 

كظ٠ حُٔٞص ك٠ أهٔخّ ح١َُ٘ش كبٕ حُ٘ظخّ ال يظٞهق ًؼيَح ػ٘يٛخ ٝيؼظزَٛخ رؼٞ 
حُظـخُٝحص.. حُٔخثق حُـَر٠ أػ٘خء ُيخٍطٚ ا٠ُ َٜٓ اًح طؼَٝ ا٠ُ هيٕ، طلظ٘ي أؿِٜس 

ؿٔيؼخ ُِوزٞ ػ٠ِ حُٔـَّ حٌُٟ هيٗٚ أٓخ إٔ يؼٌد ٍؿخٍ ح١َُ٘ش ٗخرخ رَيجخ  حُيُٝش
ٓؼَ هخُي ٓؼيي ك٠ حإلٌٓ٘يٍيش كظ٠ يظْٜ٘ ٍأٓٚ ٝئٞص، كبٕ أؿِٜس حُيُٝش، ػ٠ِ 
حُؼٌْ، طظٌخطق ُلٔخيش حُوظِش ٝط٘ٞيٚ ٓٔؼش حُٜ٘يي.. حٌُيٖ ػخٗٞح ك٠ َٜٓ هبلٍ 

: ٓجخص ٖٓ حُطبلد ك٠ حُؼخٗٞيش حُٔظي٘يخص الٗي يًٌَٕٝ ظخَٛس كَييس ٖٓ ٗٞػٜخ
ٝحُـخٓؼش ًخٗٞح ئظًٌَٕٝ ىٍْٜٝٓ ك٠ حُ٘خٍع طلض حُٜٔخريق حُؼخٓش.. ًخٕ ٛئالء كوَحء 

ا٠ُ ىٍؿش ال طٔٔق ُْٜ رخالٓظًٌخٍ ك٠ ريٞطْٜ ٌُْٜ٘ ًخٗٞح يـظٜيٕٝ ْٝٛ ٝحػوٕٞ ٖٓ 
إٔ طلويوْٜ ُِ٘ـخف ٓٔؤُش ٝهض ألٕ طويْٜٓ ك٠ حُليخس َٕٓٛٞ رخؿظٜخىْٛ.. ٌٛٙ 

 ُلَٙ حُٔظٌخكجش ك٠ حُظؼِيْ ٝحُظَه٠ حٗظٜض طٔخٓخ.ح
 

أر٘خء حألؿ٘يخء يِظلوٕٞ رخُٜ٘خىحص حألؿ٘زيش حُظ٠ طٞكَ ُْٜ كَٙ حالُظلخم رؤك٠َ 
حُـخٓؼخص ْٝٛ أٗلْٜٔ حٌُيٖ ٓٞف يلظٕٞ رؤك٠َ حُٞظخثق ػٖ ١َين حُٞٓخ١ش أٓخ 

٠ طظؼٔي حُيُٝش ٟٝغ ٓبلييٖ حُطِزش حُلوَحء كِيْ أٓخْٜٓ اال ٜٗخىس حُؼخٗٞيش حُؼخٓش حُظ
حٓظلخٗخطٜخ رطَيوش ٛؼزش ُِـخيش رـَٝ طؼـيِ حُلوَحء ػٖ حالُظلخم رخُـخٓؼخص.. اًح َٓٝ 



حَُٜٟٔ ًٝخٕ ؿ٘يخ كٜٞ يلظ٠ رؤك٠َ ٍػخيش ١زيش ىحهَ ربلىٙ أٝ هخٍؿٜخ أٓخ ٓبلييٖ 
ح٠َُٟٔ حُلوَحء كبٕ حإلٛٔخٍ يوظِْٜ ك٠ ٓٔظ٘ليخص حُلٌٞٓش كبل ئظٞهق ًُي أكيح 

 جُٞيٖ..ٖٓ حُٔٔ
 

أي٘ٔخ ُٝيض ٝؿٜي ك٠ َٜٓ ٓظـي ظِٔخ كخك٘خ، ٓظـي ٖٓ يؤهٌ ٗيجخ الئظلوٚ 
ٝآهَيٖ ٓلَٝٓيٖ ٖٓ أر٢ٔ كوٞهْٜ. أي٘ٔخ ٗظَص ٓظـي ٓلٔٞريش ٝٝٓخ١ش 

ٝحٓظؼ٘خءحص.. حالٓظؼ٘خء ٛخٍ ٛٞ حُوخػيس.. ك٠ ًِيخص حُطذ حػظخى ًؼيَ ٖٓ حألٓخطٌس 
ظزَٕٝ طؼييْٜ٘ ًٔؼيييٖ )رـٞ حُ٘ظَ ػٖ طٔييِ أر٘خثْٜ ػٖ رويش حُطبلد كظ٠ ٛخٍٝح يؼ

ٓٔظٞحْٛ حُؼ٠ِٔ( كوخ أٛيبل ُْٜ. ػ٘يٓخ ػخٍ حُـيٍ كٍٞ هٞحػي طؼييٖ هَيـ٠ ًِيخص 
 حُلوٞم ك٠ حُ٘يخرش حُؼخٓش.

 
إ هَيؾ حُلوٞم حُلخَٛ ػ٠ِ طوييَ ٓوزٍٞ اًح ًخٕ هخىٓخ »َٛف أكي حُٔٔجُٞيٖ هخثبل: 

خِٛيٖ ػ٠ِ طوييَ ؿيي ؿييح ٖٓ هخٍؽ ٖٓ ريجش ه٠خثيش كٜٞ ئخٟٝ ك٠ حُٜبلكيش حُل
ٌٛح حُظَٜيق حُـَيذ، حُلَيي ٖٓ ٗٞػٚ ك٠ طخٍين حُو٠خء، ي٘يَ رٟٞٞف «.. حُزيجش حُو٠خثيش

ا٠ُ إٔ أر٘خء حُٔخىس حُٔٔظ٘خٍيٖ ُْٜ أُٝٞيش ك٠ حُظؼييٖ كظ٠ ُٞ ًخٕ طلٜيِْٜ 
يلظَٝ إٔ حُؼ٠ِٔ أٟؼق ٖٓ ٓٞحْٛ. ُْ يلٌَ هخثَ ٌٛح حُظَٜيق ك٠ إٔ حُزيجش حُو٠خثيش 

طيكغ ٛخكزٜخ ا٠ُ حُظلٞم ُٝيْ ا٠ُ حُلَ٘ ُْٝ يلٌَ ك٠ إٔ ٌٛح حُٔ٘طن حُؼـيذ 
يو٠٠ ػ٠ِ ٓزيأ طٌخكئ حُلَٙ ٖٓ أٓخٓٚ ٝيئْٓ ُِظِْ كئٖ ٓظٌٕٞ ٝظيلظْٜ 

طلوين حُؼيٍ ٝحألهطَ أٗٚ يو٠٠ ػ٠ِ ٍٝف حالؿظٜخى كِٔخًح يظؼذ ١خُذ حُلوٞم ٗلٔٚ 
وخىّ ٖٓ ريجش ه٠خثيش ٓظٌٕٞ ُٚ حألُٝٞيش ك٠ ك٠ حُظلٜيَ اًح ًخٕ يؼِْ إٔ ُٓيِٚ حُ

حُظؼييٖ.. حُٔؼًَش حُيحثَس حآلٕ ريٖ حُٔلخٓيٖ ٝحُو٠خس ك٠ َٜٓ ُٜخ ىالُش ٜٓٔش.. كوي ريأ 
حألَٓ رٔ٘خىس ريٖ ٍثيْ ٗيخرش ١٘طخ ٝأكي حُٔلخٓيٖ.. )ٝر٘خء ػ٠ِ ٍٝحيش حُٔلخ٠ٓ كوي 

ٓؼْٜ ك٠ حالػظيحء  حطْٜ حُٔيي ٍثيْ حُ٘يخرش أٗٚ حٓظيػ٠ حُلَّ ٝحٗظَى ر٘لٔٚ
ػِيٚ رخ٠َُد.. طـَٜٔ حُٔلخٕٓٞ حػظَحٟخ ػ٠ِ َٟد ُٓيِْٜ ٝهخّ حُٔلخ٠ٓ رخالػظيحء 
ػ٠ِ ٍثيْ حُ٘يخرش.. حُٔيٖٛ إٔ ًَ حإلؿَحءحص حُظ٠ حطوٌص رؼي ًُي طـخِٛض طٔخٓخ 
حطٜخّ حُٔلخ٠ٓ ُِٔيي ٍثيْ حُ٘يخرش ٝحُلَّ حُوخٙ رٚ رخالػظيحء ػِيٚ(، طٔض اكخُش 

يَ ُٚ ا٠ُ ٓلخًٔش ًخٗض حُ٘يخرش هبلُٜخ ٠ٛ حُوْٜ ٝحُلٌْ.. ٝحهظٜض حُٔلخ٠ٓ ٓغ ُٓ
 حُٔلٌٔش ٗلٜٔخ رَٔػش ٗخؿِس ال طظٞحكَ ػخىس ُٔخثَ حُٔظوخٟيٖ ك٠ َٜٓ.

 
كٜيٍ حُلٌْ هبلٍ أيخّ رلزْ حُٔلخٓييٖ ُٔيس هٔٔش أػٞحّ.. حٌُيٖ ييحكؼٕٞ ػٖ ٌٛٙ 

لويوش إٔ ٛيزش حُو٠خء ال حُٔلخًٔش يئًيٕٝ أٜٗخ ًخٗض ٍَٟٝيش ُللع ٛيزش حُو٠خء. حُ
طظلون أريح اال رخُؼيٍ. ًٔخ إٔ ٛيزش حُو٠خء حَُٜٟٔ طؤػَص ر٘يس هزَ ًُي أًؼَ ٖٓ َٓس 

كِْ يـ٠ذ ُٜخ حُـخٟزٕٞ حآلٕ. )ػ٘يٓخ يٌٕٞ حُو٠خٙ طخرؼيٖ ٓخُيخ ٝاىحٍيخ رخٌُخَٓ ُُٞيَ 
خء حُؼيٍ حٌُٟ يؼي٘ٚ ٍثيْ حُـٍٜٔٞيش(.. أال يؼي ًُي حٗظوخٛخ ٖٓ حٓظوبلٍ حُو٠

ٝٛيزظٚ..؟! ػ٘يٓخ هخٝ آالف حُو٠خس حُؼظخّ ٓؼًَظْٜ حُ٘زيِش ٖٓ أؿَ طلوين حٓظوبلٍ 
حُو٠خء، هخّ ٟخر٢ ١َٗش ر٠َد ٓيخىس حُٔٔظ٘خٍ ٓلٔٞى كِٔس ٝٓلِٚ ػ٠ِ حألٍٝ 

 أٓخّ ٗخىٟ حُو٠خس ػ٠ِ َٓأٟ ٖٓ حُ٘خّ ؿٔيؼخ. أيٖ ًخٗض ٛيزش حُو٠خء آٌٗحى..؟.
 

ػٖ طِٝيَ حالٗظوخرخص أػ٘خء اَٗحكْٜ ػِيٜخ، طؼَٝ  ٝػ٘يٓخ ٍكٞ حُو٠خس حَُ٘كخء حُظـخ٠ٟ
ًؼيَٕٝ ْٜٓ٘ الػظيحءحص ٖٓ ٟزخ١ ح١َُ٘ش. أيٖ ًخٕ حُـخٟزٕٞ ُٜيزش حُو٠خء آٌٗحى ُٝٔخًح 

ُْ طـَ ٓلخًٔخص َٓيؼش ٠ُِزخ١ حُٔؼظييٖ ػ٠ِ حُو٠خس أٓٞس رٔخكيع ٓغ 
طظٔغ ٝط٠ين حُٔلخٓيٖ..؟!....؟! ًَ ٌٛٙ ٓـَى أٓؼِش ػ٠ِ إٔ حُوٞحػي ك٠ َٜٓ ٓطخ١ش 

ٝكوخ ُِظَٝف ٝحألكٞحٍ.. إ ؿيخد حُؼيحُش حُٔزذ حأل٠ِٛ ُظيٍٛٞ ًَ ٠ٗء ك٠ َٜٓ.. 
ُيْ حَُٜٔيٕٞ ٗؼزخ ٓظَكخ ٓيُبل رَ اْٜٗ هبلٍ طخٍيوْٜ حُطٞيَ أػزظٞح ىحثٔخ هيٍس كخثوش 

 ػ٠ِ طلَٔ حُٜؼخد ٝحألُٓخص.
 

 1793٘زض كَد ُْ طِّٜ َٜٓ ه٢ ك٠ طخٍيوٜخ اال ٝأػوزض ِٛئظٜخ رخٗظٜخٍ. ػ٘يٓخ ٗ
ً٘ض طِٔيٌح ك٠ حَُٔكِش حُؼخٗٞيش ًٝٛزض ٓغ ُٓبلث٠ ٗـٔغ حُظزَػخص ٖٓ أؿَ حُٔـٜٞى 



حُلَر٠، ُٖ أ٠ٔٗ ٓخ كييض ًيق ًخٕ حُ٘خّ يظيحكؼٕٞ إلػطخث٘خ حُٔخٍ ٝال ًيق هِؼض 
ٗٔخء ًؼيَحص كِيٜٖ حٌُٛزيش ٝأػطي٘٘خ ايخٛخ ػٖ ١يذ هخ١َ.. ٌِٓ٘ش َٜٓ ُئض ك٠ 

 ٍى ٝال ًؼَس حٌُٔخٕ.. ٌِٓ٘ظٜخ طظِوٚ ك٠ ًِٔظيٖ : ؿيخد حُؼيحُش.حُلوَ ٝال هِش حُٔٞح
 

إ حُظِْ أٛزق رزٔخ١ش أًؼَ ٖٓ ١خهظ٘خ ػ٠ِ حالكظٔخٍ. ُٖ ئظؼيي حَُٜٔيٕٞ 
اكٔخْٜٓ رخالٗظٔخء ١ٝخهظْٜ ػ٠ِ حُؼَٔ اال اًح حٓظؼخىٝح حكٔخْٜٓ رخُؼيحُش ٝالئٌٖ 

 ُِؼيحُش إٔ طظلون ك٠ ظَ حالٓظزيحى... 
 ش ٠ٛ حُلَ.....حُيئوَح١ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يالدظاخ ػهً يششوع جًال يثاسك 

ٌٓ٘ أٓزٞع ٝحكي، ُٞ ًخٕ أكي حُٜللييٖ هي ٓؤٍ حُُٞيَ كخٍٝم ك٠٘ٔ ػٖ كخُش  
حُٔظخكق ك٠ َٜٓ ٌُخٕ ٓيخىطٚ هي أًي إٔ اؿَحءحص ٛيخٗش ٓظخكل٘خ ٝطؤٓيٜ٘خ ال طوَ ػٖ 

ُؼخُٔيش. ُٝٞ ًخٕ حَُثيْ ٓزخٍى هي هخّ رِيخٍس ُٔظلق ٓلٔٞى ٓؼيبلطٜخ ك٠ حُٔظخكق ح
هِيَ، ٌُخٕ ُٝيَ حُؼوخكش، ًؼخىطٚ، حٍطيٟ أر٠ٜ كِِٚ ٝٝهق ئظوزَ حَُثيْ أٓخّ 

 حٌُخٓيَحص ُيئًي ُٚ إٔ ًَ ٠ٗء ػ٠ِ ٓخ يَحّ. 
ٌُٖ ٓخ كيع، إٔ ٝحكيس ٖٓ أْٛ حُِٞكخص ك٠ طخٍين حُلٖ هي طٔض َٓهظٜخ ٖٓ ٓظلق 

٠ ٟٝق حُٜ٘خٍ، َٝٓػخٕ ٓخ ً٘لض حُظلويوخص إٔ طؤٓيٖ حُٔظلق ًخٕ ٓلٔٞى هِيَ ك
ٓ٘ؼيٓخ، ألٕ ٓؼظْ ًخٓيَحص حَُٔحهزش ال طؼَٔ ٖٓ ٓ٘ٞحص، ًٔخ إٔ حُٔظلق ٗلٔٚ ُْ طـَ 

. إ حُِٞكش حَُٔٔٝهش ٖٓ حُظَحع حإلٗٔخ٠ٗ حٌُٟ يٜؼذ 1775كيٚ أٟ ٛيخٗش ٌٓ٘ ػخّ 
يويش ٝهٔخٍس ًزَٟ َُٜٔ، ًٔخ أٗٚ طؼٔي٘ٚ رؤٟ ٓزِؾ ٖٓ حُٔخٍ. إ ٓخ كيع ًخٍػش كو

ك٠يلش ٓيٝيش ًخٗض ًليِش ربهخُش ُٝحٍس رؤًِٜٔخ ُٞ ً٘خ ك٠ رِي ىئوَح٠١، ٌُ٘٘خ ك٠ 
َٜٓ، ٝرخُظخ٠ُ ُٖ طئػَ ٌٛٙ حُل٠يلش ػ٠ِ ًَِٓ كخٍٝم ك٠٘ٔ، ُٖٝ طِكِكٚ أريح ٖٓ 

ٜٓ٘زٚ، ألٗٚ يظٔظغ رؼوش حَُثيْ حُظ٠ طلٔيٚ ٜٓٔخ حٍطٌذ ٖٓ أهطخء أٝ طٔزذ ك٠ 
 حٍع. ًٞ
 

ٓخ كيع ٓغ كخٍٝم ك٠٘ٔ يظٌٍَ ٓغ ٓؼظْ حٍُُٞحء ك٠ َٜٓ، كوي ظَ ُٝيَ حٌَُٜرخء 
كٖٔ يْٞٗ يئًي إٔ ٗزٌخص حٌَُٜرخء ك٠ أكٖٔ أكٞحُٜخ، رَ اٗٚ هزيَ َٜٗ ٠ٍٓخٕ 

 أ١ِن طَٜيلخ كَييح ٖٓ ٗٞػٚ هخٍ كيٚ: 
 
ٌٜح حُظَٜيق ُ« حُـٜخىٟ»ٝرؼييح ػٖ حُطخرغ ...« ُٖ ط٘وطغ حٌَُٜرخء أريح ػٖ حُٜخثٔيٖ »

حٌُٟ يلَٜ هيٓش حٌَُٜرخء ك٠ ٗطخم حُِٔٔٔيٖ حُٜخثٔيٖ )ٝٓخًح ػٖ حُٔٞح١٘يٖ حألهزخ١ 
أٝ حُِٔٔٔيٖ حٌُيٖ يلطَٕٝ رؤػٌحٍ َٗػيش؟!( كوي طزيٖ إٔ ًبلّ حُُٞيَ ؿيَ ٛليق، اً ٓخ 

إ ريأ َٜٗ حُٜيخّ كظ٠ ٓزلض َٜٓ ك٠ حُظبلّ، ٝأهٌص حٌَُٜرخء ط٘وطغ ُٔخػخص 
ٝهَٟ رؤًِٜٔخ. ُٝٔخ ٓؤٍ حَُثيْ ٓزخٍى ُٝيَ حٌَُٜرخء ػٖ حَُٔ ك٠ ١ٞيِش ػٖ أكيخء 

حٗوطخع حُظيخٍ، أُو٠ رِٞٓٚ ػ٠ِ حَُٜٔييٖ، ألْٜٗ ئَكٕٞ ك٠ حٓظؼٔخٍ أؿِٜس حُظٌييق، 
ًٝؤٕ ٛئالء حُٔٞح١٘يٖ ُْ ي٘ظَٝح أؿِٜس حُظٌييق ٖٓ كَ أٓٞحُْٜ، أٝ ًؤْٜٗ ال ييكؼٕٞ 

َ حًظ٘ل٘خ إٔ أػطخٍ حٌَُٜرخء طؼٞى أٓخٓخ ا٠ُ ػٖٔ حٌَُٜرخء حُظ٠ ئظؼِٜٔٞٗخ. رؼي هِي
طٜييَ حُـخُ ا٠ُ آَحثيَ، حألَٓ حٌُٟ أىٟ ا٠ُ ٗوٚ حُـخُ حٌُٟ يـٌٟ ٓلطخص طُٞيي 

حٌَُٜرخء. ٌٛح حُلَ٘ حٌٍُيغ ُُٞيَ حٌَُٜرخء ًخٕ ًليبل ربهٜخثٚ ػٖ ٜٓ٘زٚ كٍٞح ُٞ ً٘خ ك٠ 
خٓٔخ ك٠ اهخُش حٍُُٞحء. رِي ىئوَح٠١، ٌُ٘٘خ ك٠ َٜٓ، كيغ ال يؼظزَ حُلَ٘ ٓززخ ك

حُٔئحٍ ٛ٘خ: ُٔخًح يزيٝ حُٔٔجُٕٞٞ حَُٜٔيٕٞ ػ٠ِ ٌٛٙ حُيٍؿش ٖٓ حُلَ٘ ٝحُظوز٢ 
 ٝحالٓظٜخٗش رلوٞم حَُٜٔييٖ..؟!.. 

 
حٌُِٔ٘ش ال طٌٖٔ ك٠ ٗوٜيخص حٍُُٞحء ٝاٗٔخ طؼٞى رخألٓخّ ا٠ُ ١َيوش طُٞيْٜ 

ؼي إٔ يلُٞ ك٠ حٗظوخرخص ُٔ٘خٛزْٜ. ك٠ حُزبلى حُيئوَح١يش يلَٜ حُُٞيَ ػ٠ِ ٜٓ٘زٚ ر
كويويش، ٝرخُظخ٠ُ يٌٕٞ ٛٔٚ ىحثٔخ اٍٟخء حُ٘خهزيٖ حٌُيٖ أطٞح رٚ ا٠ُ ٜٓ٘زٚ، ٝحٌُيٖ 

ئظطيؼٕٞ اهخُظٚ اًح أٍحىٝح.، أٓخ ك٠ ربلىٗخ حٌُٔ٘ٞرش رخالٓظزيحى، كبٕ حَُثيْ يؼيٖ حُُٞيَ 
كظلخظ رَٟخ ٝيويِٚ ألٓزخد ال ٗؼَكٜخ أريح، ٝرخُظخ٠ُ ي٘لَٜ ْٛ حُُٞيَ حَُٜٟٔ ك٠ حال

حَُثيْ، ٝٛٞ ال يٜظْ أريح رخَُأٟ حُؼخّ، ألٗٚ يؼِْ إٔ أكيح ك٠ حُزِي ال ئظطيغ إٔ 
يلخٓزٚ ٓخ ىحّ حَُثيْ ٍحٟيخ ػ٘ٚ.. حٌُِٔ٘ش ك٠ َٜٓ ُئض ك٠ حألٗوخٙ، ٝاٗٔخ 

ك٠ ١زيؼش حُ٘ظخّ حُٔيخ٠ٓ حٌُٟ يويّ حُٞالء ػ٠ِ حٌُلخءس، ٝحٌُٟ ي٠غ حُِٔطخص ًِٜخ 
طَ ٓزيأ طٌخكئ حُلَٙ، ٝيو٠٠ ػ٠ِ حالٗظوخد حُطزيؼ٠، كئظزؼي ك٠ يي حَُثيْ، ٝيؼ

أٛلخد حٌُلخءحص ٝحُٔٞحٛذ، ٝئ٘ق حُٔ٘خٛذ ؿخُزخ ا٠ُ ًظزش حُظوخٍيَ حألٓ٘يش ٝحُٔزخيؼخص 
ٝحُطزخُيٖ ٝحُِٓخٍيٖ. إ كخُش حالٜٗيخٍ حَُٛيزش حُظ٠ طٜ٘يٛخ َٜٓ ك٠ ًَ حُٔـخالص طئًي 

٠١، حُـَيذ أٗٚ ك٠ حُٞهض حٌُٟ طَطلغ كيٚ أٛٞحط٘خ كخؿظ٘خ حُلٍٞيش ا٠ُ حإلٛبلف حُيئوَح
ُظطخُذ رلن حَُٜٔييٖ ك٠ حهظيخٍ ٖٓ يلٌْٜٔ، طـَٟ حُٔلخٝالص ػ٠ِ هيّ ٝٓخم 



كظ٠ يَع حُٔيي ؿٔخٍ ٓزخٍى كٌْ َٜٓ ػٖ ٝحُيٙ. ٛ٘خ يٜزق ٖٓ ح٠ٍَُٟٝ إٔ ٗ٘خهٖ 
 َٓ٘ٝع ؿٔخٍ ٓزخٍى كظ٠ ٗلْٜ ٓـِحٙ ٝٛيكٚ: 

 
اٗٚ ٓٞح١ٖ َٜٟٓ ُٚ كوٞم ٓيخٓيش ٓؼَ ٓخثَ  أٝال: يوٍٞ أٜٗخٍ حُٔيي ؿٔخٍ

حَُٜٔييٖ، ٝرخُظخ٠ُ ٖٓ كوٚ إٔ يظَٗق َُثخٓش حُـٍٜٔٞيش. حُلن إٔ ٌٛح ٓ٘طن ٠َِٓ، 
ك٘لٖ ؿٔيؼخ ٗؼَف إٔ حالٗظوخرخص ك٠ َٜٓ ًِٜخ ٍِٓٝس، رَ إ طِٝيَ حالٗظوخرخص أٛزق 

ٕٞ حُطٞحٍة ٜٓٔش ٍٓٔيش ط٘ظَى كيٜخ ػيس ُٝحٍحص رٌلخءس. ًٔخ إٔ َٜٓ ٓلٌٞٓش روخٗ
حٌُٟ يطِن يي ُٝحٍس حُيحهِيش ك٠ حػظوخٍ حُٔؼخٍٟيٖ ٝحُ٘خهزيٖ ؿٔيؼخ، ٝاًح أٟل٘خ ا٠ُ 

ًُي حُظؼييبلص حُيٓظٍٞيش حُظ٠ كِٜض ١َٝٗ حُظَٗق َُِثخٓش ػ٠ِ ٓوخّ ؿٔخٍ 
ٓزخٍى، ٝحٓظزؼخى حُو٠خس ٖٓ حإلَٗحف ػ٠ِ حالٗظوخرخص، ٝكويوش إٔ حُو٠خء حَُٜٟٔ ُيْ 

و٠خس اىحٍيخ ُِٔطش ُٝيَ حُؼيٍ حٌُٟ يؼي٘ٚ ٍثيْ حُيُٝش.. ك٠ ٓٔظوبل، كيغ يو٠غ حُ
ٓؼَ ٌٛٙ حألؿٞحء حُؤؼيش، ال ئٌٖ إٔ ٗظليع ػٖ ؿٔخٍ ٓزخٍى رخػظزخٍٙ ٓـَى َٓٗق 
َُِثخٓش، ألٕ طَٗيلٚ ٓيئىٟ هطؼخ ا٠ُ كُٜٞٚ ػ٠ِ ٜٓ٘ذ حَُثخٓش. ٝال ئٌٖ إٔ 

َٓٗل٠ حُلِد حُلخًْ  ٜٗيم إٔ ٓخًي٘ش حُظِٝيَ حُـزخٍس حُظ٠ طؼَٔ ىحثٔخ ٖٓ أؿَ
 ٓٞف طظَىى ك٠ طِٝيَ حالٗظوخرخص ػ٘يٓخ يظؼِن حألَٓ ر٘ـَ حُٔيي حَُثيْ... 

 
ػخٗيخ: يئًي أٜٗخٍ حُٔيي ؿٔخٍ ٓزخٍى أٗٚ يظٔظغ رٜلخص كٔييس ػيييس: كٜٞ هي طِو٠ 

طؼِئخ ؿييح، رخإلٟخكش ا٠ُ اطوخٗٚ ُِـش حإلٗـِيِيش، ٝهزَطٚ حٌُزيَس ك٠ ٓـخٍ حالهظٜخى. 
ٕ إٔ طُٞيٚ حُلٌْ ٓٞف ئؼَ هطٞس ٗلٞ حُيئوَح١يش، ألٗٚ ٓيٌٕٞ أٍٝ ٍثيْ ٝيئًيٝ

.. ٌٝٛح حُٔ٘طن أي٠خ ٓـ١ِٞ طٔخٓخ، كٔخ هئش إٔ يٌٕٞ 1752ٓي٠ٗ َُٜٔ ٌٓ٘ ػٍٞس 
حَُثيْ ٓيٗيخ ك٠ ٗظخّ ػٌَٟٔ ٝىُٝش رُٞئيش.؟! ك٠ َٜٓ ػَ٘حص حألُٞف ٖٓ 

ُـش أؿ٘زيش، ُٝييْٜ هزَس ػظئش ك٠ حُ٘زخد حٌُيٖ طِوٞح طؼِئخ ؿييح، ٝيظوٕ٘ٞ أًؼَ ٖٓ 
حالهظٜخى. ٌُٖ ًُي ال يؼ٠٘ أريح أْٜٗ يِٜلٕٞ َُثخٓش حُـٍٜٔٞيش. ًٔخ أٗ٘خ ٛ٘خ ال ٗ٘خهٖ 
ٗوٜيش ؿٔخٍ ٓزخٍى أٝ ٜٓخٍحطٚ أٝ ٗٞحيخٙ، ٝاٗٔخ ٗؼظَٝ ػ٠ِ ٓزيأ حُظٍٞيغ ٗلٔٚ. ػ٘يٓخ 

ػ٘يثٌ كو٢ ٓيٌٕٞ  يظْ حإلٛبلف حُيئوَح٠١ ًخٓبل، ٝك٠ ظَ حٗظوخرخص ٗظيلش ٝكويويش،
 ٖٓ كن ؿٔخٍ ٓزخٍى إٔ يظ٘خكْ ٓغ آهَيٖ ػ٠ِ ٜٓ٘ذ حَُثخٓش. 

 
ػخُؼخ: رخَُؿْ ٖٓ حُـٜٞى ح٠ُٔ٘يش، ٝحُٔزخُؾ حُطخثِش حُظ٠ أٗلوٜخ أٜٗخٍ ؿٔخٍ ٓزخٍى ػ٠ِ 

ٓيٟ أػٞحّ، كوي كِ٘ٞح طٔخٓخ ك٠ اه٘خع حَُٜٔييٖ رَٔ٘ٝع حُظٍٞيغ. ٝحُيُيَ ػ٠ِ ًُي، 
ش حُظ٠ طـَٟ حآلٕ ُيػْ ؿٔخٍ ٓزخٍى، ٝحُظ٠ طؼٌْ رٟٞٞف حُلٔبلص حُِٜيِش حُُِٜي

١زيؼش أٜٗخٍ حُظٍٞيغ حٌُيٖ ي٘ؤٕٔٞ ا٠ُ ٗٞػيٖ ٖٓ حُ٘خّ: ٓٔجُٕٞٞ ك٠ حُلِد 
ٝحُلٌٞٓش يَييٕٝ إٔ يلـِٝح ٓوخػيْٛ ٌٓ٘ حآلٕ ك٠ ػَرش حُلٌْ حُـييي، ٝكيظخٕ حُٔخٍ 

٠ُ ٓلخٓزظْٜ، ٝرخُظخ٠ُ ٝحألػٔخٍ حٌُيٖ ييًٍٕٞ ؿييح إٔ حإلٛبلف حُيئوَح٠١ ٓيئىٟ ا
 كْٜ يوخطِٕٞ ٖٓ أؿَ حٓظَٔحٍ ٗظخّ حَُثيْ ٓزخٍى ك٠ ٗوٚ ُٝيٙ. 

 
إ َٓ٘ٝع ؿٔخٍ ٓزخٍى يلَٔ ك٠ ؿَٞٛٙ ٓؼ٠٘ ٝحكيح: طٍٞيغ َٜٓ ًؤٜٗخ ٍِٓػش أٝ 

ػوخٍ، ٌٛح حُٔؼ٠٘، رخالٟخكش ا٠ُ ٓخ يلِٔٚ ٖٓ اٛخٗش رخُـش ُِ٘ؼذ حَُٜٟٔ، ئيَ ك٠ 
ػ٠ِ ًَ أَٓ َُِٜٔييٖ ك٠ حُؼيٍ ٝحُلَيش، ٝيـِن ػٌْ حطـخٙ حُٔٔظوزَ، ٝيو٠٠ 

حُزخد أٓخّ أٟ اٛبلف ىئوَح٠١ ُٔ٘ٞحص ٓوزِش.. إ حُِلظش حُظ٠ طَٔ رٜخ َٜٓ حآلٕ 
كخٍهش: ال طظَى كَٛش ُٔٞهق ٓظ٢ٓٞ أٝ ٓظٌرٌد. ُْ يؼي ٌٓٔ٘خ ألٟ َٜٟٓ إٔ ئٔي 

الهظيخٍ. آخ إٔ رٔ٘ظٜق حُؼٜخ أٝ ئؼ٠ إلٍٟخء حأل١َحف ؿٔيؼخ. اٜٗخ ُلظش حُلويوش ٝح
ٗ٘ظِع كوٞه٘خ ًٔٞح١٘يٖ ٓلظَٓيٖ، ٝآخ إٔ ٗوزَ ٓؼخِٓظ٘خ ًؼزيي يَػ٘خ حالرٖ ػٖ أريٚ. ٖٓ 

ٛ٘خ طظلٍٞ ٓؼخٍٟش َٓ٘ٝع ؿٔخٍ ٓزخٍى ٖٓ ٓٞهق ٓيخ٠ٓ يلظَٔ حُوطؤ ٝحُٜٞحد 
ا٠ُ ٝحؿذ ٠٘١ٝ رٔؼخرش كَٝ ػيٖ ػ٠ِ ًَ َٜٟٓ يلذ إٔ يَٟ ربلىٙ ىُٝش ًزَٟ 

 كيٜخ حُ٘خّ ؿٔيؼخ ك٠ حُلوٞم ٝحُٞحؿزخص..  ػَٜيش ٝٓظطٍٞس، يظٔخٟٝ
 

ٝرخُٔوخرَ، كبٕ طؤييي حُظٍٞيغ ُيْ ٓـَى ٓٞهق ٗو٠ٜ أٝ ٓيخ٠ٓ، ٝاٗٔخ يؼٌْ 
حٗظٜخُيش ٓ٘ي٘ش. ًَ ٖٓ يئيي حُظٍٞيغ يويّ ِٜٓلظٚ حُ٘وٜيش ػ٠ِ ٝحؿزٚ ح٠٘١ُٞ، 



خطْٜ ٝيظٌَ٘ آلٓخٍ حَُٜٔييٖ ٝكوٞهْٜ، ٝئظٜيٖ ريٓخء آالف حُٜ٘يحء حٌُيٖ ٝٛزٞح كي
 ٖٓ أؿَ إٔ طلون ربلىٗخ حٓظوبلُٜخ ٝطويٜٓخ. 

 
 حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نًارا ال يزهة انًصشيىٌ إنً االَتخاتاخ؟! 

ٟي حالكظبلٍ حإلٗـِيِٟ ٝٓخكَ حُِػيْ ٓؼي ُؿٍِٞ  1717ػ٘يٓخ ػخٍ حَُٜٔيٕٞ ك٠ ػخّ  
حألٓش حَُٜٔيش ػ٠ِ ٓئطَٔ حُِٜق حٌُٟ أػوذ حُلَد حُؼخُٔيش  ا٠ُ رخٍيْ ُيؼَٝ ٓطخُذ

حأل٠ُٝ، هخٓض حُلٌٞٓش حإلٗـِيِيش رٔ٘خٍٝس رخٍػش كؤٍِٓض ا٠ُ َٜٓ ُـ٘ش ُظو٠ٜ 
حُلوخثن رَثخٓش ُٝيَ حُٔٔظؼَٔحص حُزَيطخ٠ٗ آٌٗحى حٍُِٞى َِٓ٘، َٝٓػخٕ ٓخ كْٜ 

يوٞٝ ٜٓيحهيش ٓؼي حَُٜٔيٕٞ ٌٛٙ حُويػش ٝأىًٍٞح إٔ أٟ طؼخَٓ ٓغ ُـ٘ش َِٓ٘ ٓ
 ُؿٍِٞ رخػظزخٍٙ حُِػيْ حُٔلٞٝ ٖٓ حُ٘ؼذ حَُٜٟٔ.

 
ِٝٛض ُـ٘ش َِٓ٘ ا٠ُ حُوخَٛس ُظـي ك٠ حٗظظخٍٛخ ٓوخ١ؼش ٗخِٓش، ُْ يوزَ ٓيخ٠ٓ 

َٜٟٓ ٝحكي حُظؼخَٓ ٓغ حُِـ٘ش كظ٠ إ ٍثيْ حٍُُٞحء آٌٗحى ٓلٔي ٓؼيي رخٗخ حٓظوخٍ 
ٝيل٠ٌ إٔ حٍُِٞى َِٓ٘ َٟ ١َيوٚ ًحص  ٖٓ ٜٓ٘زٚ كظ٠ ال ي٠طَ ُِظؼخَٓ ٓغ حٍُِٞى َِٓ٘،

هَ »َٓس ك٠ ٗٞحٍع حُوخَٛس كِٔخ ٓؤٍ ٓخثوٚ أكي حُٔخٍس ػٖ حُؼ٘ٞحٕ أؿخرٚ حَُؿَ: 
 «.. ُِوٞحؿش رظخػي ئؤٍ ٓؼي رخٗخ ك٠ رخٍيْ

 
ًخٗض ٗظيـش ٌٛح حالؿٔخع ح٠٘١ُٞ إٔ كِ٘ض ُـ٘ش َِٓ٘ ك٠ ٜٓٔظٜخ ٝحٟطَص حُلٌٞٓش 

 َُٜٔييٖ ٝحُظلخٝٝ ٓغ ٓؼي ُؿٍِٞ ٓزخَٗس. حُزَيطخٗيش ا٠ُ حإلًػخٕ إلٍحىس ح
 

ٌٛح حُٞػ٠ حُٔيخ٠ٓ حُلخى ُِ٘ؼذ حَُٜٟٔ ٓظـيٙ ربل حٓظؼ٘خء ك٠ ًَ ٛللش ٖٓ 
طخٍين َٜٓ. حُٔؼولٕٞ ٝحُٔخٓش يلِِٕٞ ًَ ٠ٗء ر٘خء ػ٠ِ ٗظَيخص ٝأكٌخٍ ٓٔزوش ْٝٛ 

ٕٞ، كظ٠ يظٌِٕٔٞ ًؼيَح ٝيوٟٕٞٞ ٓ٘خه٘خص ٓؼويس يوظِلٕٞ كيٜخ ىحثٔخ، أٓخ حُ٘خّ حُؼخىي
ُٝٞ ًخٗٞح أهَ طؼِئخ، كْٜ ًؼيَح ٓخ يظٔظؼٕٞ رلطَس ٓيخٓيش ِٓئش طٔ٘لْٜ ٍإيش ػخهزش 

 ٌَُ ٓخ يليع كيظوٌٕٝ رزٔخ١ش ٌِٓٛش حُٔٞهق حُٜليق..
 

ٓخُُ٘خ رؼي أٍرؼيٖ ػخٓخ ٖٓ ٝكخس حُِػيْ ؿٔخٍ ػزيحُ٘خَٛ ٗظ٘خهٖ كٍٞ أهطخثٚ ٝاٗـخُحطٚ، 
ٓخص ػزيحُ٘خَٛ كوَؽ ٓبلييٖ حَُٜٔييٖ  أٓخ حُ٘ؼذ حَُٜٟٔ كوي هخٍ ًِٔظٚ ػ٘يٓخ

 ُيٞىػٞٙ ا٠ُ ٓؼٞحٙ حألهيَ. 
 

ٛئالء حُزٔطخء حٌُيٖ أؿٜ٘ٞح رخُزٌخء ًخأل١لخٍ كِٗخ ػ٠ِ ػزيحُ٘خَٛ ًخٗٞح ييًٍٕٞ ؿييح 
ًَ أهطخثٚ ٝيؼِٕٔٞ أٗٚ طٔزذ ك٠ ِٛئش هخٓيش َُٜٔ ٝحألٓش حُؼَريش ٌُْٜ٘ أي٠خ 

بلٛٚ ُٔزخىثٚ ٝأٗٚ رٌٍ ؿٜيٙ ٝكيخطٚ ٖٓ أؿَ أىًٍٞح أٗٚ ًخٕ ُػئخ ػظئخ ٗخىٍح ك٠ حه
 أٓظٚ. ػ٘يٓخ طوظ٢ِ ػِي٘خ حالهظيخٍحص ٗلٖ حُٔؼوليٖ يـذ إٔ ٜٗ٘ض ىحثٔخ َُأٟ حُ٘ؼذ.. 

 
حٕ أكَحى حُ٘ؼذ ُئٞح أريح، ًٔخ يوٍٞ حُٔٔجُٕٞٞ حَُٜٔيٕٞ، ىٛٔخء أٝ ؿٞؿخء ال يؼَكٕٞ 

ليىٕٝ ػ٠ِ أٓخٜٓخ ٜٓخُلْٜ رَ ْٛ ػ٠ِ حُؼٌْ يظٔظؼٕٞ ػخىس رزِٞٛش ال طوطت ي
حُٔٞهق حُٜليق. اًح ً٘خ ٗؼخ٠ٗ حٗلَحف ٓؼوليٖ ًؼيَيٖ ػٖ حُو٢ ح٠٘١ُٞ ٝطلُْٜٞ ا٠ُ 

أػٞحٕ ٝأرٞحم ُ٘ظخّ حالٓظزيحى كيـذ إٔ ٗيٍى إٔ ٓو١ٞ حُٔؼوق يزيأ ىحثٔخ رخكظوخٍٙ 
 ُِ٘ؼذ. 

 
ظَٓ٘خ ال ئٌٖ إٔ ٗلْٜ ربلىٗخ اال اًح كٜٔ٘خ حُ٘ؼذ ٝال ئٌٖ إٔ ٗلْٜ حُ٘ؼذ اال اًح حك

هيٍحطٚ ٝطلٌيَٙ ٝحٓظٔؼ٘خ ا٠ُ آٍحء حُ٘خّ ٝحهظيخٍحطْٜ ٝطؼخِٓ٘خ ٓؼْٜ ُيْ رخػظزخٍْٛ 
ًخث٘خص ٗخهٜش حإلىٍحى ٝحألِٛيش طلظخؽ ا٠ُ ٝٛخيظ٘خ ٝاٗٔخ رخػظزخٍْٛ أٗوخٛخ يظٔظؼٕٞ 

روزَس ك٠ حُليخس يـذ إٔ ٗظؼِْ ٜٓ٘خ.. رؼي أٓخريغ هِيِش ٓٞف طزيأ حٗظوخرخص ٓـِْ 
٘ظخّ حػطخء أيش ٟٔخٗخص ُِ٘حٛش حالٗظوخرخص: ٍكٞ حُـخء هخٕٗٞ حُطٞحٍة حُ٘ؼذ ٝهي ٍكٞ حُ

ٍٝكٞ ط٘ويش ؿيحٍٝ حُ٘خهزيٖ ٖٓ أٓٔخء حُٔٞط٠ )حٌُيٖ يٜٞطٕٞ ىحثٔخ ُٜخُق حُلِد 
حُلخًْ( ٍٝكٞ حالَٗحف حُو٠خث٠ أٝ كظ٠ حَُٔحهزش حُيُٝيش، ًَ حُٔئَٗحص حًٕ طوطغ 

 حالٗظوخرخص حُٔخروش. رؤٕ حالٗظوخرخص حُوخىٓش ٓظٌٕٞ ٍِٓٝس ٓؼَ ًَ 
 



ك٠ ٓؼَ ٌٛٙ حُظَٝف يوٍَ حُ٘ؼذ حَُٜٟٔ ٓوخ١ؼش حالٗظوخرخص ٝرخَُؿْ ٖٓ ٓلخٝالص 
ك٠ حُٔخثش ٖٓ حُ٘خهزيٖ. حُٔئحٍ  10حُ٘ظخّ حُٔٔظٔيظش كبٕ ٗٔزش حُل٠ٍٞ ال طظؼيٟ أريح 

 ٛ٘خ: ُٔخًح ال يٌٛذ حَُٜٔيٕٞ ا٠ُ حالٗظوخرخص؟!. 
 

خرخص ُئض طَٜكخ ِٓزيخ ًٔخ يَىى ًظزش حُ٘ظخّ حُلويوش إٔ ٓوخ١ؼش حَُٜٔييٖ ُبلٗظو
حُٔ٘خكوٕٞ ٝاٗٔخ ٛٞ ٓٞهق ٝحعٍ ٝكؼخٍ ٝٛليق. اًح ًخٗض حالٗظوخرخص ٍِٓٝس ٝاًح ًخٕ ٓ٘غ 

حُظِٝيَ ٓٔظليبل كبٕ حُٔوخ١ؼش طٜزق حالهظيخٍ حُٜليق ألٜٗخ طٔ٘غ حُ٘ظخّ ٖٓ حالىػخء رؤٗٚ 
 ئؼَ حُ٘ؼذ حٌُٟ يلٌٔٚ.. 

 
خّ حُ٘ييي ػ٠ِ حَُٜٔييٖ كظ٠ ي٘خًٍٞح ك٠ حالٗظوخرخص ٖٓ ٛ٘خ ٗلْٜ حُلخف حُ٘ظ

حُوخىٓش، كخَُٔٔكيش هي طْ طؤُيلٜخ ٝاهَحؿٜخ ٝطُٞيغ أىٝحٍٛخ رخٌُخَٓ، حْٜٗ كو٢ يلظخؿٕٞ 
ا٠ُ ٓـٔٞػش ٖٓ حٌُٞٓزخٍّ كظ٠ يزيأٝح حُؼَٝ. حُ٘ؼذ حَُٜٟٔ ُيْ ِٓزيخ أريح 

ُي كَٙ حَُٜٔييٖ ٌُ٘ٚ كٌيْ طٌٞٗض هزَطٚ ػ٠ِ ٓيٟ هَٕٝ ١ٞيَ. ٝحُيُيَ ػ٠ِ ً
 ػ٠ِ حالٗظَحى ك٠ أٟ حٗظوخرخص ٓلظَٓش. 

 
ك٠ حُؼخّ حُٔخ٠ٟ ًٛزض ألى٠ُ رٜٞط٠ ك٠ حٗظوخرخص حُ٘خىٟ حَُيخ٠ٟ حٌُٟ حٗظَى كيٚ 
كٞؿيص ُكخٓخ ٗيييح ٖٓ أػ٠خء حُ٘خىٟ حٌُيٖ ؿخءٝح ك٠ يّٞ ػطِظْٜ ٝٝهلٞح ك٠ ٛلٞف 

٠ُ كٌَس كزيأص أٓؤٍ ٖٓ ١ٞيِش ٖٓ أؿَ حهظيخٍ أػ٠خء ٓـِْ حإلىحٍس حُـييي. هطَص 
 أػَكْٜ ٖٓ حألػ٠خء حًح ًخٗٞح ييُٕٞ رؤٛٞحطْٜ ك٠ حالٗظوخرخص حُزَُٔخٗيش أٝ حَُثخٓيش..

 
ٓؼظْ حٌُيٖ ٓؤُظْٜ ططِؼٞح ا٠ُ رٔوَيش ٝأًيٝح أْٜٗ ال ي٘ظًَٕٞ أريح ك٠ حٗظوخرخص 

 حُلٌٞٓش ألٜٗخ ٍِٓٝس ٝرؼ٠ْٜ هخُٞح حْٜٗ ال ئٌِٕٞ رطخهخص حٗظوخريش ٖٓ حألٓخّ..
حُلويوش ك٠ َٜٓ ٝحٟلش ًخُْ٘ٔ.. ٗظخّ ٓٔظزي ظخُْ ٝكخَٗ حكظٌَ حُِٔطش ػبلػيٖ 

ػخٓخ رٞحٓطش حُؤغ ٝحُظِٝيَ كظ٠ طيٍٛٞص َٜٓ ا٠ُ حُل٠يٞ ك٠ ًَ حُٔـخالص ٝٛٞ 
ييػٞ حُٔٞح١٘يٖ ا٠ُ حالٗظَحى ك٠ حالٗظوخرخص حٍُِٔٝس ُي٠ل٠ ػِيٜخ ٜٓيحهيش ُحثلش 

 ٌِٗيش.
 

خص حُوخىٓش حُٔٞهق حُٜليق. حَُٜٔيٕٞ حُزٔطخء ٖٓ ٛ٘خ طٌٕٞ ٓوخ١ؼش حالٗظوخر
ٓيوخ١ؼٕٞ حالٗظوخرخص ألْٜٗ ال يَييٕٝ ٓ٘خٛذ ٝال يلِٕٔٞ رؼ٠ٞيش حُزَُٔخٕ ُٝئض 
 ُييْٜ حٓظؼٔخٍحص يوخكٕٞ ػ٠ِ ٟيخػٜخ ُٝيْ ُْٜ أٟ ػبلهخص ٝىيش رؤؿِٜس حألٖٓ. 

 
الٗظوخرخص أٝ ٌٓ٘ أٓخريغ ٗوَأ ك٠ حُٜلق ػٖ ٓ٘خه٘خص طيٍٝ ك٠ حألكِحد كٍٞ ٓوخ١ؼش ح

حالٗظَحى كيٜخ.. حُٔئحٍ ٛ٘خ: َٛ طٞؿي ٟٔخٗش ٝحكيس إلؿَحء حٗظوخرخص كويويش؟ َٛ طؼٜي 
حُ٘ظخّ رؼيّ حُظِٝيَ ٝكظ٠ اًح طؼٜي رٌُي كَٜ ٝك٠ حُ٘ظخّ َٓس ٝحكيس رظؼٜيحطٚ..؟ ٓخ 

هئش إٔ ييهَ كِد ٓخ حٗظوخرخص يؼِْ ِٓلخ أٜٗخ ٍِٓٝس؟. يوُٕٞٞ حْٜٗ ٓي٘ظًَٕٞ ك٠ 
 خص ُيل٠لٞح حُ٘ظخّ، َٝٛ يلظخؽ حُ٘ظخّ ا٠ُ حُِٔيي ٖٓ حُل٠خثق..؟!. حالٗظوخر

 
ػْ ٓخ ٌٛٙ حألكِحد ٝٓخًح كؼِض ػ٠ِ ٓيٟ ػوٞى ٖٓ أؿَ ٓبلييٖ حُلوَحء..؟. ٓخًح كؼِض 
حألكِحد ُٔ٘غ حُظؼٌيذ ٝحُؤغ ٝحُلٔخى..؟. حإلؿخرش ٛلَ.. ال ٠ٗء.. ٓؼظْ ٌٛٙ حألكِحد 

ُ٘ظخّ، رؼٞ حُويخىييٖ كيٜخ يؼِٕٔٞ رظ٘ٔين ػَحثْ ٍٝهيش طظلَى روي١ٞ ك٠ أييٟ ح
ًخَٓ ٓغ أؿِٜس حألٖٓ ٝرؼ٠ْٜ ٓلزٞرٕٞ ٖٓ حُ٘ظخّ )حٌُٟ يِػٕٔٞ أْٜٗ يؼخٍٟٞٗٚ( 

 ُيٍؿش أْٜٗ أػ٠خء ٓؼيٕ٘ٞ ك٠ ٓـِْ حٍُٟ٘ٞ.
 

ال هئش حًٕ ُٔٞهلْٜ اًح حٗظًَٞح ك٠ حٗظوخرخص ٍِٓٝس ٓوخرَ ٓوؼي أٝ ٓوؼييٖ ك٠ 
وخ إٔ طظ١ٍٞ ؿٔخػش حإلهٞحٕ حُِٔٔٔيٖ ك٠ ٓـِْ كخهي حَُ٘ػيش.. حُٔئٓق ك

حُٔ٘خًٍش ك٠ حالٗظوخرخص حٍُِٔٝس. يزيٝ أٗٚ ًظذ ػ٠ِ حإلهٞحٕ أال يظؼِٔٞح أريح ٖٓ 
أهطخثْٜ. ًَ ٖٓ يوَأ طخٍين حإلهٞحٕ حُِٔٔٔيٖ ٓي٘يٖٛ ٖٓ حُلخٍم حُ٘خٓغ ريٖ 

 ٓٞحهلْٜ ح١ُٞ٘يش ٟي حالكظبلٍ حألؿ٘ز٠ ٝٓٞحهلْٜ حُحء حالٓظزيحى. 



 
ٝهخىٝح حُٔوخٝٓش  1747حإلهٞحٕ ىٍٝح َٓ٘كخ ػظئخ ك٠ كَد كِٔطيٖ ػخّ  كوي ُؼذ

ك٠َرٞح ٓؼبل ػظئخ ك٠ حُظ٠ليش  1751حَُٜٔيش ٟي حإلٗـِيِ ك٠ ٓيٕ حُو٘خس ػخّ 
ٝحُ٘ـخػش ٌُٖ حإلهٞحٕ رٌَ أٓق ك٠ ٓؼظْ ٓٞحهلْٜ حُيحهِيش، ؿِزٞح ِٜٓلش حُـٔخػش 

ٓظؼ٘خء ٝحكي كوي أييٝح حُِٔي كخٍٝم ػ٠ِ ِٜٓلش حألٓش ٝٝهلٞح ك٠ ٛق حالٓظزيحى ربل ح
ٝآٔخػيَ ٛيه٠ ؿبلى حُ٘ؼذ ٝٓخٗيٝح ػزيحُ٘خَٛ ػ٘يٓخ أُـ٠ حُليخس حُ٘يخريش ٝأييٝح 

أٍٗٞ حُٔخىحص ٝطـخٟٞح ػٖ اؿَحءحطٚ حُؤؼيش، أٓخ ػٖ طٍٞيغ حُلٌْ ٖٓ حَُثيْ ٓزخٍى ا٠ُ 
 ٖ ٝحُئخٍ. ُٝيٙ ؿٔخٍ كوي أ١ِن رؼٞ حإلهٞحٕ طَٜيلخص ٓطخ١ش ٓخثؼش طوَأ ٖٓ حُئي

 
اًح حٗظَى حإلهٞحٕ ك٠ حالٗظوخرخص حُوخىٓش كبْٜٗ ئ٘لٕٞ ٌٛح حُ٘ظخّ حُظخُْ َٗػيش 

ُحثلش ٛٞ ك٠ أْٓ حُلخؿش حُيٜخ ٝيِؼزٕٞ ىٍٝ حٌُٞٓزخٍّ حُزخثْ ك٠ َٓٔكيش ٓييكغ 
 ػٜٔ٘خ حَُٜٔيٕٞ ؿٔيؼخ.. 

 
ًؽ ال يلْٜ ٓخ حٕ ٖٓ ييػٞ ا٠ُ حالٗظَحى ك٠ حٗظوخرخص ٍِٓٝس ٝحكي ٖٓ ػبلػش: آخ أٗٚ ٓخ

يليع كُٞٚ أٝ اٗٚ ١خُذ ٜٓ٘ذ يظ٠٘ٔ حُلٍٜٞ ػِيٚ رؤٟ ػٖٔ أٝ أٗٚ ػٔيَ ُِ٘ظخّ 
يظِو٠ ٓ٘ٚ طؼِئخص الري إٔ ي٘لٌٛخ. ٓوخ١ؼش حالٗظوخرخص حٍُِٔٝس حُوخىٓش ٛٞ حُٔٞهق 

حُٜليق حٌُٟ حطوٌٙ حُ٘ؼذ حَُٜٟٔ ٝرخُظخ٠ُ كبٕ ًَ ٖٓ ي٘ظَى كيٜخ يٌٕٞ هخٍؿخ 
 ػ٠ِ اٍحىس حألٓش.

 
يٓخ طليع ك٠ َٜٓ حٗظوخرخص كويويش ٓ٘٘ظَى كيٜخ ؿٔيؼخ أٓخ حآلٕ كِ٘ظًَْٜ يِؼزٕٞ ػ٘

 َٓٔكيظْٜ حُٔويلش حُِٔٔش ٝكيْٛ.. ريٕٝ ًٞٓزخٍّ. 
 
 

 حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هم ُيؼتثش انظهى يٍ يثطالخ انصياو؟ 

حُٔلطش ًخٕ ٛ٘خى رخثؼٕٞ  ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص ً٘ض أًٍذ حُٔظَٝ يٞٓيخ ٖٓ حُٔييس ُي٘ذ، أٓخّ 
حكظَٗٞح حألٍٝ ُيؼَٟٞح ر٠خػظْٜ حُٔظ٘ٞػش. ريْٜ٘ ًخٕ ٍؿَ ٛخىة ٌٜٝٓد ؿخُٝ حُٔظيٖ 

 يَطيٟ ىحثٔخ ؿِزخرخ ٝؿخًيض هيئخ ٝيلَٕ ر٠خػظٚ أٓخٓٚ ػ٠ِ حألٍٝ: 
 

أهلخٍ ٝٓلٌخص ٝٓلخٍٕ ٖٓ حُزبلٓظيي ٝأًٞحد ٝؿيَ ًُي ٖٓ حألٗيخء حُزٔيطش. ًحص 
ُّٞ ػ٠ِ حُزخثؼيٖ، ٓؼظْ حُزخػش ٛزخف، ك٠ ٠ٍٓخٕ، ٍأ يض كِٔش ٖٓ ١َٗش حَُٔحكن ط٘و

كِٔٞح ر٠خػظْٜ ٠ًٍٝٞح رؤه٠ٜ َٓػش ك٘ـٞح ٌُٖ حُزخثغ حُؼـُٞ ُْ يظٌٖٔ ٖٓ حَُٜد، 
ٛخىٍ حُٔوزَٕٝ ر٠خػظٚ ُٝٔخ ٍحف يٜيق ٝئظـيغ حٜٗخٍ ػِيٚ ح٠ُخر٢ ر٘ظخثْ هزيلش 

كخ ٝهز٠ٞح ػِيٚ ٝحٛطلزٞٙ ٓوٌػش، ُٝٔخ حٓظَٔ ك٠ حُٜيخف َٟرٚ حُٔوزَٕٝ َٟرخ ٓزَ
 ٓؼْٜ. حُؼـيذ إٔ حُٔوزَيٖ حٌُيٖ َٟرٞٙ ًخٗض ٝؿْٜٞٛ ٗخكزش ٖٓ أػَ حُٜيخّ. 

 
كٌَص ك٠ إٔ ٛئالء حٌُيٖ ظِٔٞح حُزخثغ حُؼـُٞ ال يظطَم اُيْٜ حُ٘ي أريح ك٠ إٔ 

 ٛيخْٜٓ ٛليق ٖٓ حُ٘خكيش حَُ٘ػيش. 
 

ؼظزَ ظِْ حُ٘خّ ٖٓ ٓزطبلص ٝؿيط٠٘ أطٔخءٍ: ًيق ّٜٗٞ ٠ٍٓخٕ ٝٗئًٟ حُ٘خّ..؟!. أال ي
 حُٜيخّ..؟!.. ػيص ا٠ُ ًظذ حُلوٚ كٞؿيص ٓزطبلص حُٜيخّ ٓزؼش أٗيخء: 

 
أٝال حألًَ ٝحَُ٘د، ػخٗيخ ٓخ ًخٕ ٓؼَ حألًَ ٝحَُ٘د، ػخُؼخ حُـٔخع، ٍحرؼخ حالٓظٔ٘خء، 

هخٓٔخ حُو٠ء ػٔيح، ٓخىٓخ ٍِٗٝ حُيّ ٖٓ حُلـخٓش، ٓخرؼخ ٍِٗٝ ىّ حُليٞ أٝ حُ٘لخّ 
.. ٓزطبلص حُٜيخّ إً ًِٜخ طوٚ حُـٔي. ٓغ إٔ حٍَُٓٞ )٠ِٛ هللا ػِيٚ ٖٓ حَُٔأس

ٖٓ ُْ ييع هٍٞ حٍُِٝ ٝحُؼَٔ رٚ كِيْ هلل كخؿش إٔ ييع ١ؼخٓٚ »ِْٝٓ( هخٍ: 
 «..َٝٗحرٚ

 
ر٘خء ػ٠ِ ٌٛح حُلييغ حُؼظيْ هخٍ رؼٞ حُلوٜخء إ ٛ٘خى ٓزطبلص ٓؼ٘ٞيش ُِٜيخّ ٓؼَ 

لوٜخء كَٜٝح ٓزطبلص حُٜيخّ ك٠ حألٗيخء حٌٌُد ٝحُظِْ ٝحُ٘ٔئش، ٌُٖ ؿٍٜٔٞ حُ
حُلٔيش أٓخ حُِٔٞى حُٔ٘لَف كٜٞ ك٠ ٍأيْٜ ي٠يغ ػٞحد حُٜيخّ ٌُ٘ٚ ال يزطِٚ.. رخُظخ٠ُ 
كبٕ حُٜخثْ اًح طويؤ ػٔيح أكطَ ك٠ حُلخٍ أٓخ اًح ًٌد ٝٗخكن ٝظِْ حُ٘خّ ٝأًَ كوٞهْٜ 

 كبٕ ًُي ال يزطَ ٛيخٓٚ. 
 

ٔ٘خ ٝؿٜخ ُٞؿٚ أٓخّ حُوَحءس حُٔـ١ِٞش ُِييٖ. ُوي رٌٜح حُٔلّٜٞ حُـَيذ ُِٜيخّ ٗـي أٗل
طلُٞض حُؼزخىحص ك٠ أكيخٕ ًؼيَس ا٠ُ ٛيف ك٠ كي ًحطٜخ ريال ٖٓ إٔ طٌٕٞ ٝٓيِش 

 ُِظَه٠ ٝططٜيَ حُ٘لْ. 
 

ٛخٍ ُِظييٖ هطٞحص ػخرظش ٓليىس ًؤٗ٘خ رٜيى اػبلٕ ًَٗش طـخٍيش أٝ اٛيحٍ ؿٞحُ ٓلَ. 
حإلؿَحءحص ػ٠ِ حُِْٔٔ إٔ ئظٞكيٜخ  طلٍٞ حإلٓبلّ ػ٘ي ًؼيَيٖ ا٠ُ ٓـٔٞػش ٖٓ

رلٌحكيَٛخ رـيَ إٔ يئػَ ًُي رخ٠ٍَُٝس ػ٠ِ ًِٓٞٚ ك٠ حُليخس. ٌٛح حالٗلٜخٍ ريٖ حُؼوييس 
ٝحُِٔٞى ٛخكذ ػٍٜٞ حالٗلطخ١ ك٠ حُؼخُْ حإلٓبل٠ٓ، رَ ٛٞ ك٠ حُلويوش حُٔزذ 

 حألٍٝ ك٠ حالٗلطخ١. 
 

ال إٔ طظٞؿٚ ا٠ُ أهَد هْٔ حًح أٍىص إٔ طظؤًي ر٘لٔي يخ ػِيِٟ حُوخٍة ٓخ ػِيي ح
١َُِ٘ش ٓظـي حُٔٞح١٘يٖ ُي٠َرٕٞ ُٝيٜخٕٗٞ ٝحٌُيٖ يلؼِٕٞ رْٜ ًُي ًِْٜ ٛخثٕٔٞ 

 اليظطَم اُيْٜ أى٠ٗ ٗي ك٠ ٛلش ٛيخْٜٓ..
 

ك٠ َٜٓ ػَ٘حص حألُٞف ٖٓ حُٔؼظوِيٖ حإلٓبلٓييٖ حٌُيٖ ه٠ٞح ٍٝحء حُو٠زخٕ ٓ٘ٞحص 
أكٌخّ ػيييس رخإلكَحؽ ظِض كزَح ١ٞيِش ربل ٓلخًٔش رَ إ ًؼيَيٖ ْٜٓ٘ كِٜٞح ػ٠ِ 

ػ٠ِ ٍٝم ُْٝ ط٘لٌ أريح. حُٔٔجُٕٞٞ ػٖ طيٓيَ كيخس ٛئالء حُزئٓخء ٝأَْٓٛ، ِٕٓٔٔٞ 



ٗخىٍح ٓخ طـيذ ػٖ ٝؿْٜٞٛ ػبلٓش حُٜبلس ٝال يلٕٔٞ أريح رؤٕ ٓخ يلؼِٞٗٚ ي٘ظوٚ ٖٓ 
ٌيذ ىيْٜ٘. حألػـذ ٖٓ ًُي ٓخ يليع ك٠ حُٔوخٍ حألٓ٘يش ٝحُٔؼٌَٔحص حُظ٠ يظْ كيٜخ طؼ

 حُٔوزٞٝ ػِيْٜ رز٘خػش الٗظِحع حالػظَحكخص حُٔطِٞرش ْٜٓ٘..
 

ك٠ ٌٛٙ حُِٔوخٗخص حُزَ٘يش حُظ٠ ط٘ظ٠ٔ ا٠ُ ظبلّ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠، طٞؿي ىحثٔخ ُحٝيش 
يئىٟ كيٜخ حُـبلىٕٝ حُٜبلس ك٠ ٓٞحهيظٜخ.. َٛ يٞؿي ٖٓ ٛٞ أكَٙ ػ٠ِ ٗؼخثَ حُييٖ 

 َٟ ٍُٝٝٝح اٍحىطٚ ٝأكوَٝٙ ٝأًُٞٙ...؟! ٖٓ هخىس حُلِد ح٠٘١ُٞ حٌُيٖ ٜٗزٞح حُ٘ؼذ حُٜٔ
 

ٍَّٞ َٜٗ ٠ٍٓخٕ ٖٓ ٓ٘خٓزش اُٜيش ُظوٞيْ ِٓٞى  ٌٛح حُلْٜ حُوخ١ت ُِييٖ ٛٞ حٌُٟ ك
حإلٗٔخٕ ا٠ُ كلِش ُحٍ ًزيَس ٗيهِٜخ ؿٔيؼخ كٜ٘وذ ٜٝٗيق ٠ِٜٗٝ ّٜٝٗٞ ٝال ي٘ؼٌْ 

ُيِش ألىحء ًُي ؿخُزخ ػ٠ِ طؼخِٓ٘خ ٓغ حُ٘خّ... ػ٘يٓخ أٍٟ آالف حُِٔٔٔيٖ يِكلٕٞ ًَ 
ٛبلس حُظَحٝيق أكْ رِٔيؾ ٖٓ حُزٜـش ٝحُلِٕ. أرظٜؾ ألٕ حُِٔٔٔيٖ ٓظٌٕٔٔٞ رييْٜ٘ 
كبل ٠ٗء يؼ٘يْٜ ػٖ أىحء كَحث٠ٚ، ٝأكْ رخُلِٕ ألٕ ٌٛٙ حألُٞف حُٔئُلش ٖٓ حُ٘خّ هي 

ًؼيَ «. إ ؿخيش حُـٜخى ًِٔش كن ػ٘ي ِٓطخٕ ؿخثَ»كخطظْٜ ٍٓخُش حإلٓبلّ حُلويويش: 
 يَٕٝ ك٠ حإلٓبلّ اال حُلـخد ٝحُ٘وخد ٝحُٜبلس ٝحُؼَٔس ٝحُلؾ.  ٖٓ حُِٔٔٔيٖ ال

 
ٛئالء يؼٍٕٞٝ ر٘يس حكظـخؿخ ػ٠ِ ٜٓ٘ي طظَٜ كيٚ ٓٔؼِش ػخٍيش ٝيوٞىٕٝ كٔبلص 

ػ٘يلش ُٔ٘غ ٓٔخروخص ٌِٓش حُـٔخٍ ٌُْٜ٘ أٓخّ حالٓظزيحى ٝحُؤغ ال ي٘طوٕٞ رٌِٔش 
 ٕٝ أريح ك٠ حُؼٍٞس ػِيٚ.. ٝحكيس، رَ اْٜٗ ٌٓػٕ٘ٞ ٓٔظِٕٔٔٞ ُظِْ حُلخًْ ال يلٌَ

 
ٛئالء حُِٕٔٔٔٞ، ك٠ كْٜٜٔ حُوخَٛ ُِييٖ، ٟلخيخ ُ٘ٞػيٖ ٖٓ حُٔ٘خين. ٓ٘خين 

حُلٌٞٓش ٝٓ٘خين حُٞٛخريش. أٓخ ٓ٘خين حُلٌٞٓش كْٜ ٓٞظلٕٞ ػ٘يٛخ يظوخٟٕٞ ٍٝحطزْٜ 
ٝكٞحكِْٛ ٜٓ٘خ، ٝرخُظخ٠ُ ئظوِٜٕٞ ٖٓ حُييٖ ًَ ٓخ يئيي ٍؿزخص حُلخًْ ٜٓٔخ طٌٖ 

ظخُٔش أٓخ ٓ٘خين حُٞٛخريش كْٜ يئًيٕٝ إٔ حُوَٝؽ ػ٠ِ حُلخًْ حُِْٔٔ  كخٓيس أٝ
كَحّ كظ٠ ُٝٞ ًخٕ كخٓيح رَ إ ١خػظٚ ٝحؿزش كظ٠ ُٝٞ َٓم ٓخٍ حُِٔٔٔيٖ ٝؿِي 

 ظٍْٜٞٛ ظِٔخ.
 

حُٞٛخريٕٞ ي٘ـِٕٞ حُؼوَ حُِْٔٔ رٌَ ٓخٛٞ ػخٟٗٞ ك٠ حُييٖ. ك٠ َٜٓ ػَ٘حص 
رؤٓٞحٍ حُ٘ل٢، يظَٜ كيٜخ يٞٓيخ ٓ٘خين يظوخٟٕٞ  حُو٘ٞحص حُظِيلِيٞٗيش حُٞٛخريش، حُُٔٔٞش

ٓ٘ٞيخ ٓبلييٖ حُـ٘يٜخص ٓوخرَ اُوخء حُٔٞحػع ػ٠ِ حَُٜٔييٖ حٌُيٖ يؼيٖ ٜٗلْٜ ك٠ 
حُلوَ حُٔيهغ. يظَٜ حُ٘ين ٖٓ ٛئالء ػ٠ِ حُ٘خٗش ٝرـٞحٍٙ اػبلٗخص ػٖ ؿٔخالص 

خ ٖٓ ؿٔي ٝػبلؿخص ًَٝئخص إلُحُش حُزوغ حُـِييش ٝٓٔظل٠َحص إلُحُش حُ٘ؼَ ٜٗخثي
 حَُٔأس.. 

 
ْٝٛ يؼظٕٞ حُِٔٔٔيٖ ك٠ ًَ ٠ٗء حال كئخ يلظخؿٕٞ حُيٚ كوخ. ُٖ طـي ٗيوخ ٝحكيح 

ْٜٓ٘ يظٌِْ ػٖ حُظؼٌيذ ٝال طِٝيَ حالٗظوخرخص ٝال حُزطخُش. ُٖ طـي ٗيوخ ٝحكيح يلٌٍ 
حَُٜٔييٖ ٖٓ إٔ يظْ طٍٞيؼْٜ ٖٓ حُلخًْ ا٠ُ حر٘ٚ ًؤْٜٗ ٓـٔٞػش ٖٓ حُزٜخثْ. رؼٞ 

ٔ٘خين ُْ يظلَؿٞح ٖٓ اػبلٕ طؼخْٜٝٗ حٌُخَٓ ٓغ أؿِٜس حألٖٓ، ٝرؼ٠ْٜ أكظ٠ ٛئالء حُ
 رؤٕ حُظظخَٛ ٝحالَٟحد كَحّ ػ٠ِ حُِٔٔٔيٖ.

 
أٟ أْٜٗ ُْ يٌظلٞح رخٌُٔٞص ػٖ حُلن رَ أػخٗٞح حُلخًْ ػ٠ِ حُظِْ ػ٘يٓخ ٓ٘ؼٞح حُ٘خّ 

ل٘خ، ٖٓ حُٔطخُزش رلوٞهْٜ ح٠ُٔيؼش. ٌٛح حُظييٖ ح٠ٌُِ٘، حُٔزذ حألٛيَ ك٠ طوِ
( ك٠ أػٔخُٚ 1705ــ1747ٝٛلٚ ٌٓ٘ ٓخثش ػخّ حُِٜٔق حُؼظيْ حإلٓخّ ٓلٔي ػزيٙ )

 حٌُخِٓش )حُٜخىٍس ػٖ ىحٍ حَُ٘ٝم( 
 

 كٌظذ يوٍٞ: 
حُِٕٔٔٔٞ ٟيؼٞح ىيْٜ٘، ٝحٗظـِٞح رخألُلخظ ٝهيٓظٜخ. ٝطًَٞح ًَ ٓخ كيٚ ٖٓ حُٔلخٖٓ »

ي٘ظَ هللا اُيٜخ ٝال يوزَ ٝحُل٠خثَ. ُْٝ يزن ػْٜ٘ ٠ٗء، ٌٛٙ حُٜبلس حُظ٠ يِٜٜٞٗخ ال 



ٜٓ٘خ ًٍؼش ٝحكيس: كًَخص ٝأُلخظ ال يؼوِٕٞ ُٜخ ٓؼ٠٘، ال يوطَ رزخٍ أكي ْٜٓ٘ أٗٚ 
يوخ١ذ هللا طؼخ٠ُ ٝي٘خؿيٚ رٌبلٓٚ ٝئزق رلٔيٙ ٝيؼظَف رَرٞريظٚ ٝيطِذ ٓ٘ٚ حُٜيحيش 

 ٝحُٔؼٞٗش ىٕٝ ؿيَٙ.
 

ٞح حٕ حُٜبلس ربل ك٠ٍٞ ٖٓ حُؼـيذ إٔ كوٜخء حٌُٔحٛذ حألٍرؼش )ٍٝرٔخ ؿيَْٛ أي٠خ( هخُ
 «. ٝاله٘ٞع، يلَٜ رٜخ أىحء حُلَٝ.. ٓخ ٌٛح حٌُبلّ.. حٗٚ رخ١َ

 
 

 ٌٛٙ حٌُِٔخص ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ هٔٞطٜخ طئًي ٖٓ ؿييي حُلويوش حُـخثزش:
إ ؿَٞٛ حإلٓبلّ حُيػٞس ا٠ُ حُلن ٝحُؼيٍ ٝحُلَيش، ًَٝ ٓخػيح ًُي أهَ أٛٔيش. إ 

ٛخىم ٌُ٘ٚ ٗخىٍح ٓخ يظوٌ ٓٔخٍٙ حُٜليق.. حُ٘ؼٍٞ حُيي٠٘ حُـيخٕ ك٠ َٜٓ كويو٠ ٝ
حُو٠يش حَُثئيش ك٠ ربلىٗخ ٝحٟلش ًخُْ٘ٔ: كخُش َٓٝػش ٖٓ حُلٔخى ٝحُؤغ ٝحُظِْ 

حٓظَٔص ػبلػيٖ ػخٓخ كظ٠ ىكؼض رَٜٔييٖ ًؼيَيٖ ا٠ُ حالٗظلخٍ أٝ حُـَئش أٝ حَُٜٝد 
 ٖٓ ح١ُٖٞ رؤٟ ػٖٔ.

 
وخرخص كويويش ٝحكيس، كبٕ حَُٔٔف رؼي إٔ ظَ حَُثيْ ك٠ حُلٌْ ػبلػيٖ ػخٓخ رـيَ حٗظ

يؼي حآلٕ ٠ٌُ يَع حر٘ٚ حُلٌْ ٖٓ رؼيٙ. ًؤٕ َٜٓ حٌُزيَس حُؼظئش هي طلُٞض ا٠ُ ٍِٓػش 
ىٝحؿٖ يٌظزٜخ حألد رخْٓ أٝالىٙ. أُيْ ك٠ ٌٛح هٔش حُظِْ.؟!. ػ٘يٓخ ٗوظ٘غ إٔ حُظِْ 

ىيٜخ ك٠ ٖٓ ٓزطبلص حُٜيخّ ٝٗيٍى إٔ حٗظِحع كوٞه٘خ حُٔـظٜزش أْٛ ٖٓ أُق ًٍؼش ٗئ
ٛبلس حُظَحٝيق.. ػ٘يثٌ كو٢ ٌٕٗٞ هي طِٞٛ٘خ ا٠ُ حُلْٜ حُٜليق ُئلٓبلّ.. حإلٓبلّ 

 حُلويو٠ ٛٞ حُيئوَح١يش. 
 

 حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فً يخاطش انتًييز اإليجاتً 

ض رٌٔظز٠ ٓخكَص ك٠ اؿخُس هٜيَس ٝكٞؿجض ػ٘ي ػٞىط٠ رؤٕ حُٔييس ٗـبلء حإلٓخّ حطِٜ 
أًؼَ ٖٓ َٓس. ًخٗض ٓؼِٞٓخط٠ ػٖ ٗـبلء حإلٓخّ أٜٗخ ِٓٔٔش طَٜ٘ص ٝهِض ُ٘ل٠ٔ ٖٓ 
حُـخثِ أٜٗخ رٔزذ طلُٜٞخ ا٠ُ حُٔٔيليش طؼخ٠ٗ ٖٓ حُظ٠يين ٝحالٟطٜخى كؼِٓض ػ٠ِ 

 حٌُظخرش ىكخػخ ػٖ كوٜخ ك٠ حهظيخٍ ىيٜ٘خ. 
 

حثٔخ ىكخػخ ػٖ إ كَيش حُؼوييس كن أٓخ٠ٓ ٖٓ كوٞم حإلٗٔخٕ ٝهي ًظزض ٝٓؤًظذ ى
كوٞم حألهزخ١ ٝحُزٜخثييٖ ٝحُِٔٔٔيٖ ٝحُزَ٘ ؿٔيؼخ ك٠ حػظ٘خم أىيخْٜٗ ٝٓٔخٍٓش 

ػزخىحطْٜ رلَيش ًَٝحٓش.. ًٔخ إٔ حَُأٟ حُلو٠ٜ حألهٟٞ ك٠ حإلٓبلّ يئًي أٗٚ ال ػوٞرش 
ػ٠ِ حَُٔطي. ٖٓ ٗخء كِيئٖٓ ٖٝٓ ٗخء كِيٌلَ.. ٖٓ كن ٗـبلء حإلٓخّ إً إٔ طظَٜ٘ ٝال 

 ريح ٖٓ كوٞهٜخ ًٔٞح١٘ش َٜٓيش.يوَِ ًُي أ
 

ؿيَ أ٠٘ٗ ٗخٛيص ُوخءحص ٗـبلء حإلٓخّ حُظِيلِيٞٗيش حُٔٔـِش ػ٠ِ حإلٗظَٗض كٞؿيطٜخ 
طظطخٍٝ ػ٠ِ حإلٓبلّ ٝػ٠ِ حٍَُٓٞ )٠ِٛ هللا ػِيٚ ِْٝٓ( رؤُلخظ كخك٘ش، رؼي ًُي 
 حطِٜض رخُٔييس ٗـبلء حإلٓخّ ٝهِض ُٜخ رٟٞٞف إ ٖٓ كوٜخ إٔ طؼظ٘ن حُٔٔيليش ٌُٖٝ

ُيْ ٖٓ كوٜخ أريح إٔ طٞؿٚ حإلٓخءس ا٠ُ حإلٓبلّ ٍُٝٓٞٚ )٠ِٛ هللا ػِيٚ ِْٝٓ( 
ٝأًيص ُٜخ إٔ ٌٛح حٌُبلّ حُلخكٖ ُٞ أٜٗخ هخُظٚ ك٠ رَيطخٗيخ، حُيئوَح١يش حألػَم ك٠ 

حُؼخُْ، ٌُخٕ ًليبل رٔلخًٔظٜخ ؿ٘خثيخ رظٜٔش حكظوخٍ ػوييس حُِٔٔٔيٖ ٝحُلٞ ػ٠ِ 
 ًَحٛيظْٜ. 

 
ىػش ١خثليش أهَٟ، كوي حهظلض حُٔييس ًخٓيِيخ ٗلخطش ُٝؿش ًخٖٛ ىيَ رؼي أيخّ ٝهؼض كخ

ٓٞحّ رخُٔ٘يخ، ٟٝـطض حٌُ٘ئش ػ٠ِ حُ٘ظخّ حَُٜٟٔ رٔظخَٛحص كخٗيس حٗظوِض ٖٓ 
حُٔ٘يخ ا٠ُ حُوخَٛس، ُْ ئ٘غ ٍؿخٍ حألٖٓ حُٔظظخَٛيٖ حألهزخ١ ُْٝ ي٠َرْٞٛ أٝ يؼظوِْٞٛ 

خُيئوَح١يش، ٝهي ُٞف هيحٓش حُزخرخ ٗ٘ٞىس ًٔخ يلؼِٕٞ ػخىس ٓغ حُٔظظخَٛيٖ حُٔطخُزيٖ ر
 رظيٝيَ ه٠يش ًخٓيِيخ اًح ُْ طل٠َٛخ أؿِٜس حألٖٓ كٍٞح. 

 
ٛ٘خ كيع ٠ٗء ؿَيذ كوي طزيٖ إٔ حُٔييس ًخٓيِيخ حػظ٘وض حإلٓبلّ ًٝٛزض ا٠ُ 
حُـخٓغ حألَُٛ ٖٓ أؿَ اٜٗخٍ آبلٜٓخ، كبًح رخُٔٞظليٖ ك٠ حألَُٛ كٜٖ حإلٓبلّ 

خص حألٖٓ ٝئظ٘ؼٕٞ ػٖ اٜٗخٍ آبلّ ًخٓيِيخ. رَ إ أؿِٜس حَُحٓن يو٠ؼٕٞ ُظؼِئ
حألٖٓ ريال ٖٓ إٔ طلٔيٜخ هخٓض رخهظطخكٜخ ٝطِٔئٜخ ا٠ُ حٌُ٘ئش حُظ٠ هخٓض رخػظوخُٜخ 

 ك٠ ٌٓخٕ ٓـٍٜٞ. 
 

ٝػ٘يٓخ طظخَٛ حُِٕٔٔٔٞ ىكخػخ ػٖ كن ًخٓيِيخ ك٠ حػظ٘خم حإلٓبلّ هخّ ٍؿخٍ حألٖٓ 
ح أٛزق حُٟٞغ ك٠ ؿخيش حًٌُ٘ٝ: ٓٞح١٘ش َٜٓيش ر٠َرْٜ ٝحكظـخُْٛ ٝطلَيوْٜ. ٌٌٛ

طٔ٘ؼٜخ حُيُٝش ٖٓ طٔـيَ ػوييطٜخ حُظ٠ حهظخٍطٜخ رٔلٞ اٍحىطٜخ، ػْ يظْ حهظطخكٜخ 
ٝحكظـخُٛخ ٍؿٔخ ػٜ٘خ، ًَ ٌٛٙ ؿَحثْ يؼخهذ حُوخٕٗٞ حَُٜٟٔ اًح حٍطٌزٜخ أكَحى ٌُ٘ٚ يوق 

 ن ٝحكظَحّ. حآلٕ ٌٓظٞف حُيييٖ أٓخّ حٌُ٘ئش حُوزطيش رٌَ ٓخ ُٜخ ٖٓ طخٍي
 

حألؿَد ٖٓ ٌٛح إٔ حُٔيي ٗـيذ ؿزَحثيَ، ٓلخ٠ٓ حٌُ٘ئش حُوزطيش رؼي إٔ ٌَٗ ٍؿخٍ 
حألٖٓ حٌُيٖ حهظطلٞح ًخٓيِيخ هخّ رٔ٘خٗيس حُزخرخ ٗ٘ٞىس ٖٓ أؿَ ٠ٓخػلش ٍٝحطذ حٌُٜ٘ش 
ٝٓ٘غ ُٝؿخطْٜ ٖٓ حُؼَٔ، ألٕ ػَٔ ُٝؿخص حٌُٜ٘ش ك٠ ٍأيٚ ٖٓ ٗؤٗٚ طؼَي٠ٜٖ ُِػِػش 

ليش. حِٗػـض ٖٓ ٌٛح حُظَٜيق أٝال ألٗٚ يٜيٍ ػٖ ٓلخّ ١خُٔخ ٍكغ ُٞحء ػوييطٜٖ حُٔٔي
كوٞم حإلٗٔخٕ حُظ٠ يزيٝ أٜٗخ ك٠ ٍأيٚ طَ٘ٔ حألهزخ١ كو٢ ىٕٝ حُِٔٔٔيٖ، ٝػخٗيخ ألٕ 

حُٔيي ؿزَحثيَ يؼظزَ ُٝؿخص حٌُٜ٘ش رٔؼخرش ًخث٘خص كخهيس حُظٔييِ ٟؼيلش حإلٍحىس طلظخؽ 
كظ٠ ُٞ أىٟ ًُي ا٠ُ ٓ٘ؼٜٖ ٖٓ كوٜٖ حُطزيؼ٠  ىحثٔخ ا٠ُ ٝٛخيش حٌُ٘ئش ٝكٔخيظٜخ

 ك٠ حُؼَٔ. 
 



ٌٝٛٙ حُ٘ظَس حُٜٔي٘ش َُِٔأس طظطخرن ُؤلٓق ٓغ ٍإيش رؼٞ حُٔظطَكيٖ حُِٔٔٔيٖ.. 
حُلويوش حآلٕ: إٔ ٓٞح١٘ش َٜٓيش حٜٓٔخ ًخٓيِيخ ٗلخطش يظْ حُظٌ٘يَ رٜخ رز٘خػش، ُْ 

ح ٌُٜ٘خ حهظخٍص حإلٓبلّ رٔلٞ طَطٌذ ًخٓيِيخ أٟ ؿَئش ُْٝ طوخُق حُوخٕٗٞ ُْٝ طئً أكي
اٍحىطٜخ ٝريال ٖٓ إٔ طٌلَ ُٜخ حُيُٝش كَيش حُؼوييس هخٓض رخُظٞح١ئ ٓغ حٌُ٘ئش ٟيٛخ ا٠ُ 

ٓٔٔٞف َٗػخ طِٔيْ حُٔٔيلييٖ حٌُيٖ »ىٍؿش إٔ ك٠َس حُٔلظ٠ ػ٠ِ ؿٔؼٚ هخٍ: 
 ٌٝٛح ًبلّ ؿيَ ٛليق ٝال ئظلن كظ٠ ٓ٘خه٘ظٚ. «. يؼظ٘وٕٞ حإلٓبلّ ا٠ُ ً٘ئظْٜ

 
يليع حآلٕ ٓغ ًخٓيِيخ ٗلخطش هي كيع ٖٓ هزَ ٖٓ ٓ٘ٞحص ٓغ ٝكخء هٔط٘طيٖ ٓخ 

حُٔٔيليش حُظ٠ أِٓٔض كظْ طِٔئٜخ ٌُِ٘ئش ٝال يؼَف أكي كظ٠ حآلٕ ٜٓيَٛخ ٢ٓٝ 
ٗخثؼخص ػٖ ٓٞطٜخ أٝ هظِٜخ.. إ ٓؤٓخس ًخٓيِيخ ٗلخطش، طيٍ ػ٠ِ هَِ ؿٔيْ ك٠ 

طٜيٕٝ ٖٓ حُ٘ظخّ حالٓظزيحىٟ ٝظيلش حُيُٝش ٝٝظيلش حٌُ٘ئش. حَُٜٔيٕٞ ؿٔيؼخ ٠ٓ
 حٌُٟ ؿؼْ ػ٠ِ َٜٓ ػبلػيٖ ػخٓخ كؤِٜٝٛخ ا٠ُ حُل٠يٞ ك٠ ًَ حُٔـخالص. 

 
ٛليق إٔ حألهزخ١ ًؼيَح ٓخ يؼخٕٗٞ ٖٓ حُظٔييِ ٟيْٛ ٌُٖ ٓ٘خًَ حألهزخ١ ال ئٌٖ إٔ 

طلَ رٔؼٍِ ػٖ ٌٓ٘بلص حَُٜٔييٖ ؿٔيؼخ.. إ حٌُ٘ئش حَُٜٔيش، رويخىس هيحٓش حُزخرخ 
خُغ، ريال ٖٓ إٔ طل٘ي حألهزخ١ ٓغ حُِٔٔٔيٖ ك٠ ٠ٗخُْٜ ٖٓ أؿَ حُؼيٍ ٗ٘ٞىس حُؼ

ٝحُلَيش، طلُٞض ا٠ُ كِد ٓيخ٠ٓ ١خثل٠. ُوي أٛزلض حٌُ٘ئش ك٠ َٜٓ ٠ٛ ىُٝش 
 حألهزخ١ حُلويويش حُظ٠ ي٘ظٕٔٞ اُيٜخ ٝيٌػٕ٘ٞ ألٝحَٓٛخ حُيي٘يش ٝحُيٗيٞيش ؿٔيؼخ.

 
ٓٞحهق ٓيخٓيش رؼيٜ٘خ ٝطويّ حٌُ٘ئش طظليع ٓيخٓيخ رخْٓ حألهزخ١ ٝطلؼْٜ ػ٠ِ 

ُْٜ َٓٗليٖ ٓليىيٖ ٝطل٠َ ُْٜ أطٞرئخص ط٘وِْٜ ُييُٞح رؤٛٞحطْٜ ُٜخُلْٜ ٝهي 
حطزؼض حٌُ٘ئش حَُٜٔيش ٓيخٓش ِٓىٝؿش إله٠خع حُ٘ظخّ حَُٜٟٔ ُٔطخُزٜخ: ك٠ٜ ك٠ 

حُوخٍؽ طٔظـَ طؼخ١ق حُيٝحثَ حُـَريش ٓغ حألهزخ١ ٝطظلَى رؼ٘ق ٖٓ أؿَ اكَحؽ حُ٘ظخّ، حٕ 
َٛحص أهزخ١ حُٜٔـَ ٌٝٗخٝحْٛ ُِٔئٓٔخص حُيُٝيش ٝحُلٌٞٓخص حُـَريش، ًِٜخ طظْ ٓظخ

 رٔٞحكوش حٌُ٘ئش كظ٠ ُٞ طظخَٛص رـيَ ًُي.
 

أٓخ حُٔيخٓش حُيحهِيش ٌُِ٘ئش كظظِوٚ ك٠ اػبلٕ حُٞالء حٌُخَٓ ُِ٘ظخّ حَُٜٟٔ 
ًٌَ ٝٓزخًٍش طٍٞيغ َٜٓ ٖٓ حَُثيْ ٓزخٍى ا٠ُ ُٝيٙ ؿٔخٍ. ٝال يظٔغ حُٔـخٍ ٛ٘خ ُ

حُظَٜيلخص ٝحُٔٞحهق حُٔؼِ٘ش ٖٓ حُزخرخ ٗ٘ٞىس ٝٓٔخػييٚ ك٠ حُظـ٠٘ رلٌٔش حَُثيْ 
ٓزخٍى ٝاٗـخُحطٚ حُظخٍيويش ٓغ طؤييي ؿٔخٍ ٓزخٍى ٝحُظؼخَٓ ٓؼٚ رخػظزخٍٙ حَُثيْ حُوخىّ 

.َُٜٔ 
 

ٝاُحء ٓيخٓش حُؼٜخ ٝحُـٍِس حُظ٠ أطو٘ظٜخ حٌُ٘ئش حَُٜٔيش، طَٗلض حُيُٝش حَُٜٔيش 
طٜخ ٝطلٍٞ حُظٔييِ ٟي حألهزخ١ ا٠ُ طٔييِ ايـخر٠ ك٠ ٛخُلْٜ ػ٠ِ ١ٍٞ ٝحٛظِص هطٞح

حُو٢ كظ٠ ُٝٞ هخُق ًُي حُؼَف ٝحُٔ٘طن ٝحُوخٕٗٞ، حألٓٞأ ٖٓ ًُي إٔ ٓطخُذ حٌُ٘ئش 
 حَُٜٔيش ًِٜخ ١خثليش ُٝئض ١ٝ٘يش. 

 
خ ُْ يليع أريح إٔ أىحٗض حٌُ٘ئش طِٝيَ حالٗظوخرخص أٝ حُظؼٌيذ أٝ هخٕٗٞ حُطٞحٍة، ًَ ٓ

ططِزٚ حٌُ٘ئش حٓظيخُحص ُؤلهزخ١ ريٕٝ حالُظلخص ا٠ُ ٓطخُذ حَُٜٔييٖ حَُٔ٘ٝػش. ًؤٗٔخ 
 طزؼغ حٌُ٘ئش ا٠ُ حُ٘ظخّ حَُٜٟٔ رخَُٓخُش حُظخُيش: 

 
كون ُ٘خ ٗلٖ حألهزخ١ ٓطخُز٘خ ػْ حكؼَ رؼي ًُي ٓخ ٗجض ك٠ حُِٔٔٔيٖ كٌُي أَٓ ال »

 «. ئٜ٘خ
ض ٓيخٓيش أريح ُٝوي هخٍ حُٔيي إ حٌُ٘ئش ك٠ حُٔٔيليش ِٓطش ٍٝكيش ُٝئ

 (. 22)حٗـيَ ٓظ٠ حإلٛلخف « حػطٞح ٓخ ُويَٜ ُويَٜ ٝٓخ هلل هلل»حُٔٔيق رٟٞٞف هخ١غ 
 

حُـَيذ إٔ حٌُ٘ئش طؼيذ ػ٠ِ حإلهٞحٕ حُِٔٔٔيٖ هِطْٜ ُِييٖ رخُٔيخٓش ري٘ٔخ 
طلؼَ ٠ٛ ٗلْ ح٠ُ٘ء. ُوي أٗـِص حٌُ٘ئش حَُٜٔيش طخٍيوخ ١ٝ٘يخ ػظئخ ك٠ ٓوخٝٓش 



كظبلٍ ٝحالٓظزيحى، ٌُٜ٘خ حآلٕ طوخُق طخٍيوٜخ ٝطِؼذ ىٍٝح ٓيخٓيخ ١خثليخ ٓيئىٟ ا٠ُ حال
اهَحؽ حألهزخ١ ٖٓ حإلؿٔخع ح٠٘١ُٞ ٝٓٞف يليِْٜ ٖٓ ٓٞح١٘يٖ َٜٓييٖ ا٠ُ أهِيش 

١خثليش ٓظٞح١جش ٓغ ٗظخّ حالٓظزيحى، طلون ٜٓخُلٜخ ح٠ُيوش رؼييح ػٖ ِٜٓلش حُ٘ؼذ 
 ٝح١ُٖٞ.

 
حُطخثل٠ ٓظٌٕٞ ٗظيـظٚ حُطزيؼيش اًًخء ٍٝف حٌَُحٛيش ٟي حألهزخ١، اًح حٓظَٔ ٌٛح حُظٔييِ 

حألَٓ حٌُٟ ٓي٘ؼَ كظ٘ش ١خثليش هي طلَم َٜٓ ًِٜخ ال هيٍ هللا.. إ ه٠يش ًخٓيِيخ 
 ٗلخطش ٠ٛ ه٠يش َٜٓ.

 
ه٠يش حُؼيٍ ٝحُلَيش. ه٠يش كن حإلٗٔخٕ ك٠ حالهظيخٍ. ُٞ إٔ ًخٓيِيخ ٗلخطش ًخٗض 

يحكؼخ ػٖ كوٜخ ك٠ حهظيخٍ حُييٖ حٌُٟ طَييٙ. إ حُٔٞهق ِٓٔٔش ٝطَٜ٘ص ٌُظزض أي٠خ ٓ
ٖٓ ٓؤٓخس ًخٓيِيخ ٗلخطش يٌ٘ق حُلويو٠ ٖٓ حُِحثق ك٠ ٓـخٍ حُيكخع ػٖ حُلَيخص. 

ُٔخًح ال ٗٔٔغ حآلٕ أٛٞحص ٓ٘ظٔخص كوٞم حإلٗٔخٕ ٝٓ٘ظٔخص طلَيَ حَُٔأس حُُٔٔٞش ٖٓ 
ـَريش ريخٗخص ٗيييس حُِٜـش حُـَد..؟. ُٔخًح ُْ طٜيٍ حُوخٍؿيش حألَٓيٌيش ٝحُٜيجخص حُ

 ط٠خٓ٘خ ٓغ ًخٓيِيخ ًظِي حُظ٠ طٜيٍٛخ ىحثٔخ ىكخػخ ػٖ حألهزخ١ ٝحُزٜخثييٖ..؟!. 
 

إ ًخٓيِيخ هزَ إٔ طٌٕٞ ِٓٔٔش أٝ ٓٔيليش اٗٔخٗش. ال يـُٞ هٔؼٜخ ٝحػظوخُٜخ ٝاؿزخٍٛخ 
ءص ٖٓ ػ٠ِ طـييَ ٓؼظويحطٜخ حُيي٘يش ٜٓخ ًخٗض حُلـؾ ٝحُٔزٍَحص.. حٕ حألىيخٕ ؿٔيؼخ ؿخ

أؿَ كلع ًَحٓش حإلٗٔخٕ ٝكَيظٚ، ًَٝ ٓخ يؼظيٟ ػ٠ِ كوٞم حإلٗٔخٕ ُيْ ٖٓ حُييٖ 
 ك٠ ٠ٗء.

 
 حُيئوَح١يش ٠ٛ حُلَ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


