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عوصضوم ريثأا امنيأا
هتيمهأاو مÓعإلا
نوجصس يف ىرصسأÓل ةبصسنلاب
مهاياصضقو يليئارصسإلا لÓتحإلا
نم هل نوصضرعتي ام حصضفو ةلداعلا
ةفيحصص دجت ، ةددعتم مئارجو تاكاهتنا
ترصضح اذإاو ، ةوقب ةرصضاح ةيرئازجلا بعصشلا
““ صسدقلاو ىرصسألا ““ ـب صصاخلا قحلملل ناك ةفيحصصلا

.ةزيمتمو ةتفلم ةناكم ًايعوبصسا هردصصت يذلاو
قحلملا وأا ةيرئازجلا ةفيحصصلا نع ثيدحلا نكمي لو
نيب ام ةيخيراتلا ةقÓعلا روذج ىلإا ةدوعلا نود
يذلاو ، ماع لكصشب ينيطصسلفلاو يرئازجلا نيبعصشلا
. كانه كرتصشم لمع يأا حاجنإل ةبصصخ ةيصضرأا لّكصش
ماظتناو قحلملا ةموميد نع ثيدحلا نكمي ل امك
““ ذاتصسأÓل زيمتملا رودلا ىلإا ةراصشلا نود ، هرودصص
صسيئرو ةفيحصصلل ماعلا ريدملا ““ صسودركوب نيدلا زع
ةنجل هلذبت يذلا ريبكلا دهجلا نعو ، اهريرحت
نيدلا زع ““ ذاتصسألاب ةلثمم ةيرحلا ىرصسأل ةيرحلا

كرتصشملا رودلا لولو ، قحلملا ىلع فرصشملا ““ دلاخ
لاوط ماظتنابو رودصصلا يف قحلملا رمتصسا امل  اذه

دادعأا ةعصست عقاوب ةيصضاملا ةعصستلا عيباصسألا
.ةيلاتتم
ةفيحصص تردصصأا يراجلا ماعلا نم رياني نم لوألا يفف
عمو ، قحلملا نم لوألا ددعلا ةيرئازجلا بعصشلا

قحلملا حنم ةفيحصصلا تررق ثلاثلا ددعلا رودصص
ىلعو يمصسرلا ينورتكلألا اهعقوم ىلع ةتباث ةحاصسم
يف قحلملا دادعأا نأاب ةراصشإلا عم ، ةيصسيئرلا ةحفصصلا

جارخإلاو نومصضملاو لكصشلا ثيح نم مئاد روطت
. ينفلا

مئاد يعوبصسأا قحلم رادصصاب ةفيحصصلا ِفتكت ملو
ًامئاد ًاصضرعم تماقأا لب ““ صسدقلاو ىرصسألا ““ ـب صصاخ

يف ةفيحصصلا رقم ةقورأا يف ىرصسألاو صسدقلل
قحÓملا نم ديدعلا ىلع يوتحي ةيرئازجلا ةمصصاعلا

. خلا.. تارتصسوبلاو ةينفلا تاحوللاو تارادصصإلاو
عقاومو ةديدع تابصسانم يفو ًامئاد انوعدي ام اذهو
نيمئاقلاو ةيرئازجلا ةفيحصصلا رودب ةداصشإÓل ةفلتخم

وذحت نأاب ىرخألا ةيبرعلا فحصصلل انتدصشانمو ، اهيلع
ةدناصسمو معد يف ةقئاف ةيمهأا نم كلذل امل ، اهوذح
. ررحتلاو ةيرحلا يف صسدقلاو ىرصسألا قح
ىتح اهل ًاقيرط دجت مل انتادصشانم نأا انه ملؤوملا نكلو
رمألا ، ىرخأا ةيبرع فحصص ىلإا لوصصولا يف ةظحللا
ةيرئازجلا دودحلا لخاد ةريصسأا ةبرجتلا ىقبأا يذلا

، بعصشلا ةفيحصص ىلع طقف ةرصصتقمو ةظحللا ىتح
قحÓملا حنميصس ، هلاح ىلع عصضولا رارمتصسا نا ودبيو
ةيرئازجلا بعصشلا ““ مصساب ًايرصصح ةلجصسم ةكرام ةفصص

لب ، هرارمتصسا ذبحن ( ل )و هب بغرن ( ل ) ام اذهو ““
لود يف فحصصل اهلقنو ةبرجتلا ميمعتل ىعصسنصس
ةرداصصلا ةينيطصسلفلا فحصصلا اهتمدقم يفو ىرخأا

حبصصت نأل انتوعد ددجنل ةبصسانم يهو ، نيطصسلف يف
ةيبلاغ وأا ةفاك مصساب ةلجصسم ““ قحلملا ““ ةبرجت
. ةيبرعلاو ةينيطصسلفلا فحصصلا

تيقب اذامل ، انه نهذلل زفقي يذلا لاؤوصسلا نكلو
 لقتنت ملو ةيرئازجلا بعصشلا ىلع ةرصصتقم ةبرجتلا
 له ؟ ةظحللا ىتح يبرعلا نطولا يف ىرخأا فحصصل

 ؟ ةيعوصضوم مأا ةيتاذ بابصسأل
لمحتن نيينيطصسلفك اننأا دقتعأا
لخاد ةبرجتلا ءاقبا يف ربكألا ةيلوؤوصسملا

لكصشب كرحتن نأا انيلعو ةظحللا ىتح رئازجلا دودح
   .يروف
تارصشعل انريدقتو انمارتحا لج لجصسن كلذ عمو
تاحاصسم درفت يتلا ةيبرعلا تÓجملاو فحصصلا

مهمومهو ىرصسألا اياصضقل ةتوافتم تاجردبو ةديدع
، لمألاو حومطلا يمئاد اننكل ، مهتÓئاع مومهو
ةدناصسمو معد يف فحصصلا كلتل ربكأا رود ىلإا علطتنو
صسيل رمأا اذهو ““ ةيرئازجلا بعصشلا ““ رارغ ىلع انارصسأا
. هقيقحت ليحتصسملاب
، ىذتحُي ًاجذومن ةيرئازجلا بعصشلا ةفيحصص نكتلو
نم لعجنلو ، اهيلع ىنبُيو اهنم دافتصسُي ةبرجتو
ديهصش نويلملا فصصنو نويلملا دلب - ةقيقصشلا رئازجلا

يبرعلا مÓعإلا راطق قÓطنل ىلوألا ةطحملا -
اذهو ، ًاصضيأا صسدقللو ىرصسأÓل دناصسملاو معادلا
ةفعاصضم ةينيطصسلف دوهج هتاذ تقولا يف بلطتي
فحصصلا يف ذوفنلاو رارقلا باحصصأا ىلع ريثأاتلل
امم ، ةددعتملا ةيبرعلا نادلبلا لخاد ةفلتخملا
لبق نم ًاداج ًاكرحت يرظن ةهجو نم يعدتصسي
يف ةينيطصسلفلا تايلاجلاو نييصسامولبدلاو تارافصسلا
. ةقيقصشلا ةيبرعلا لودلا

قبصس ديدج ميدق حارتقا ةراثإا ىلإا ًاصضيأا يندوقي اذهو
ةرودق / خألا لبق نم مÓعإلا لئاصسو ربع مدُق نأاو
ةمظنمو ، ينيطصسلفلا ريصسألا يدان صسيئر صسراف
صصاخ قحلم نييعتب يصضاقلاو ، ىرصسألا راصصنأا
تارافصس ةفاك يف يصسامولبدلا كلصسلا يف ىرصسألاب
صسيلو رئازجلا يف انترافصسب ةوصسأا ملاعلا يف نيطصسلف
ىرصسألا ةيصضق ليعفت فدهب ، ةيبرعلا لودلا يف طقف
امب ةديدج تامهمو بيلاصسأابو ، ةفلتخملا ةلودلا يف
  . ىرصسألا ةيصضق ليودت مدخي
مدقتتو روطتت نأا بجي ةيرئازجلا بعصشلا ةبرجتف
ىعصسن نأاو ، قحلملا ىوتصسمب رثكأاف رثكأا يقترنو
يف مهم مÓعإلاف ، ىرخأا لود ىلإا اهلقنو اهراركتل

ةيصساصسألا مهقوقح عازتنا يف ىرصسألا ةدناصسم
ةمدقمك رصسألا لخاد مهتايح طورصش نيصسحتو
يف مهألا وه ربتعُي امبرو ، ةيرحلاب مهملح قيقحتل
، ةيليئارصسإلا نوجصسلا ةحلصصم ةرادإا دصض مهكراعم
ةيلاقتعإلا ةايحلا يحانم لمجم ىلع ملاعلا عÓطاو
تاكاهتنلاو ، لÓتحلا نوجصس يف ةيواصسأاملا

. اهلخادب فرتقُت يتلا مئارجلاو
عتمتي امم مظعأا ريثأات تاذ ةوق ًاموي فرعي مل ملاعلاف
ىوقتت تحبصصأا لودلا نأاو ، اذه اننامز يف مÓعإلا هب
هنأاو ، اهتاهجوتو اهحلاصصمل ةمدخ هجوملا اهمÓعإاب
ةجرد تناك امهم ةيصضق ةيأل راصصتنا نم كلانه صسيل

ريغن نأل ناوألا نآا دقلو ، يوق مÓعإا نود اهتلادع
لئاصسو يف ىرصسألا اياصضقل انلوانتو انلماعت طمن
نع امئاد ثحبن نأاو انئادآا نم روطن نأاو ، مÓعإلا

عصستتل ةعونتملا مÓعإلا لئاصسو يف عصسوأا تاحاصسم
، ىرصسألا نوؤوصشب ةقÓعلا تاذ تاعوصضوملا نم ديزملل
ةقيمع ، ةيمصسوم تصسيلو ةمئاد ةيصضق ىرصسألاف
 . ةيمصسوم و ةيحطصس تصسيلو ةلماصشو
ةفيحصص ةرادإل انريدقتو انركصش ددجن ماتخلا يفو
ماعلا اهريدمو اهريرحت صسيئرو ةيرئازجلا بعصشلا
انبح ددجن لب ( ل ) ، صسودركوب نيدلا زع ““ ذاتصسألا

ةميظع رئازجلاف ميظعلا يرئازجلا بعصشلل انقصشعو
اهبعصشو نيطصسلف هاجت ةيخيراتلا اهفقاومو اهئانبأاب
““ نيدموب يراوه ““قباصسلا اهصسيئر ةخرصصو ، اهتروثو
نع ًاموي ْبغت مل ““ ةمولظم وأا ةملاظ نيطصسلف عم نحن

ينيطصسلفلا انبعصش اهقصشعف ، نييرئازجلا بولقو لوقع
نأا هللا ًايعاد ، ميظعلا اهبعصش بحأاو اهبارت قصشعو
نمألاب مهمعني نأاو اهبعصش يمحيو اهيمحي
  .رارقتصسلاو
 ىرصسألا نوؤوصش يف صصتخم ثحابو ، قباصس ريصسأا

يف نيررحملاو ىرصسألا ةرازوب ءاصصحإلا ةرئاد ريدم
Ferwana 2 @yahoo.comةينيطصسلفلا ةينطولا ةطلصسلا

ةلجسسم ةـكرام ىرسس’ا قحلم ّىقب اذامل
؟ ةـــــــــيرئازجلا بعسشلا مسساب ًايرسصح

ةلجسسم ةـكرام ىرسس’ا قحلم ّىقب اذامل
؟ ةـــــــــيرئازجلا بعسشلا مسساب ًايرسصح

ةردابملا مامز
هفأيطأا رثنيو ,سضرألا سصخلي سسدقلا يف لأحلأف ,ةحأسسلا يف دهسشملا نع لأأسسن نل

لأحو ,ملظلاو لدعلا سسلأجمو أنئادعأأبو أنب يسشيو ,نأسسنإلا حسضفيو ,نأمزلا ىلع
يديأا تبسسك أمب رحبلاو ربلا يف دأسسفلا رهظ دقف ,سسأبتحلاو ةئيبلا ريسصمو خأنملا
 ,سسأنلا
يف درو أمك ,نأمزلا ةيأهن ىلإا هل ٌةدuدحمو ,هيف ةيقأب يهف ,دهسشملا نع لأأسسن نل
نوكلا زكرم ًأمود تنأك أمكو ,طأبنتسسلاو ءارقتسسلا نم ودبي أمكو ,رأثآلا
 ,نأكملاو نأمزلاو حورلا ةمسصأعو ,نأسسنإلاو
أنلغسش نكتلف ,نيثراولا قأقحتسساو قحلاو أهب نينمؤومللو ,ةسصأخلا لبق ةمأعلل يهو
ًادعأسصف نآلا نم رظتنن Óف ,تأقÓعلا ةيلودو تأنزاوتلا تأقأقحتسسا نعً اديعب
مك ٍذئنيح فسشتكنسسو ,هنم لعفلا ىمرم ىلع أهنأا أنم نأسسنإلا نمؤويلو ,ًأيمسسر ًأفقوم
تسشغ يتلا ةقرأفلا ةفأسسملاو ,أنك أمم أنيلإا برقأا أهنأا وأا ,أنم أنبرق ,ةبيرق يه
يهو ,أنيف ةبعسصلا ةوطخلا يه كلتف ,أنيديأأب ةردأبملا مأمز ذخأأن نأا طقف يه أنيلع
 .أنيلإا ُلسصنو أهلسصنسس أهنيح ,أنيلإا أنم أهعطقن نأا بجي يتلا ةعسسأسشلا ةفأسسملا
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سسدقلا يف
ريرحتلا ةئيه

بحسس ,أهينكأسس جأعزإاو ,أهلزأنم مده نولسصاوي
,مهدأعبإا تارارق رادسصإاو ,مهجوازت عنمو مهتأيوه
مأمأا زجاوحلا عسضو ,ةرأجحلأب مهذفاون فذق
مده ,أهيف تأنطوتسسملا ءأنب ,ىسصقألا ىلإا نيبهاذلا
ٍلزن درجم سسيل دربيسش ,ةميدقلا أهتحئارو أهملأعم
,ةنطوتسسم ءأنبل هتلازإا درجم تسسيل ةلأأسسملاو ,ليمج
يه ةلأسسرلا نكل ,ينأطيتسسلا دسصقلا ةيرهوج مغر
,قباوسس ءأسسرإاو ,ميهأفم خيسسرتو ةدأيسسلا سسيركت
ةيؤورلا يفٍ سسبل يأا ةينأكمإل xيئأهن xدح عسضوو
أهيف ءأنبلاو ,ميلسشروأا لإا تسسيل سسدقلأف ,ةينويهسصلا

ةمسصأعلا أهنأل ,تأنطوتسسم ناونع تحت ُفsنسصي ل
نمو هينعي أمو دربيسش قدنفو ,ةينويهسصلا حورو ةيدبألا
حوسضو لكبو اذكه ,نيمأا جأحلا عم فَرجُي هيف sرم
مأمأاو رأهنلا ةعبار يف كلذ نكيلو ,ةقأفسصو
وأا تأجأجتحا كلذ نع مهينثي لو ,تاريمأكلا
تأجأجتحلا كلت ,ءأفلحلاو ءأقدسصألا تأحيرسصت
ليجسستل ًةموهفم ًةمزل تحبسصأا يتلا تأحيرسصتلاو
ةقÓعلا بسضغي لو ,ةيبرعلا ةقÓعلا يسضري ٍفقوم
ةينويهسصلا جماربو ديوهتلا ةيكرح لقرعي لو ةينويهسصلا
ىسضرت ل تحبسصأا ةيدعأسصت ةلجعب ةجرحدتملا

وه فدهلا حبسصأا ذإا ,أهعيرأسشم ذيفنتل للسستلأب
كلذو ,هتاذ ّدحب يّدحتلا
ةموهفم ٍةرفط يف
ةيبرعلا ةيسسفنلا سضيورتل
عقاو ىلع ةينيطسسلفلاو
لمألا هيف عطقي ديدج
لب لعفلا ةينأكمإا يف ًأيئأهن
اذلو ,ةثأغتسسلا ةينأكمإاو
عاونأا ىسصقأا سسرأمي وهف
يّدحتلأب بوسشملا دلجلا
زوأجت ىلع هبيردتل ةنأهإلاو
يف أهيلع دأتعي ىتح ةبرجتلا
يأا ,لعفلأب هل حمسسي ل خأنم
قبطملا رأسصحلا عم ,لعف
لأغسشنلا عم لمأكلا قنخلاو
تلوأحمو قرغلا sدح يبرعلا
هأيملا uحسشو عوجلا نم ةأجنلا
 ,ميسسقتلاو

لأغيإÓل مهتسصرف نذإا كلت
مهلعل ,حورلا نم قمعألا يف
يتلا uرسسلا ةملك ىلإا نولسصي
أنيف ةريخألا ةوذجلا ُئفطُت
 ,ةيوأخٍ لخن زأجعأا أنرذتو

ّرسسلا ةملك sنأا نوفرعي ل مهنأأك
أهنإاو ,كأنه نمكت أمنإا أنيف
أهنإاو ,ةيتاوملا أهتظحل رظتنت
مهمÓحأا ثأغسضأا ئجأفتسس
 .ةيهاولا

دجسسملا رطسش مههجو نيمّلسسملا نيلسصملا نم ٌعومج ، دهسشملا بغي مل
ًأبيسشو ًأخويسش ،ً ارأبكوً ارأغسص ، رأمعألا فلتخمب رجفلا ةÓسص يف مارحلا
نيمحازتم نيسصارتم اوفقو ، ليلخلأب يميهاربإلا مرحلا يف ًأبأبسشو
، ميحر ٍروفغ بر ةمحرل نيقاوت ، هللأب نيبأحتم ، مهنيب أميف نيمحارتم
نم نيذللا ىلع تبتك أمك مهيلع تبتك يتلا ةÓسصلا ةين اورسضحتسسإا دقو
ءأجرلاو ةرفغملل ًأبلطو ًأعوسشخ هلل اودجسسو بأتكلا ةحتأف اوؤورق ، مهلبق
سسمأخلا مويلا جهو يف نيمسستبم اوئسضوت دقو ةرهأطلاو ةيفأسصلا مهبولقب

فتأكتلاو دسضأعتلا رهسش ، ةمحرلا رهسش ، ةرفغملا رهسش ، نأسضمر نم رسشع
ىلا اولخد نإا أمو ، رأنلا نم قتعلاو ةمحرلاو ةرفغملاو ءأخإلاو بحلاو
مهتغأب ىتح ةدأبعو ًأعرسضتو ًأعوط مهتادجسس ىلوأا هلل اودجسسو دجسسملا
هتيزأنو هتيرسصنع هتذخأاو هلقعو هبلق يف دقحلا نطوتسسإا نطوتسسم
بوسصي ٌسشأسشر ، يومد دهسشم نم نأك أم نأكو نونجلا دح ىلا ةينويهسصلا
تأقلط ، دجسسملا لخاد ةÓسصلا فوفسص يف نيسشدتحملا نيلسصملا وحن
لغلاو دقحلا نطوتسسإا نطوتسسم ديب سشأسشر ، ىسصحت لو دعت ل هيلأتتم
نيمئأسصلا لزعلا نيلسصملا ىلع هأجتإا لك يف سصأسصرلا قÓطأب عرسشف هبلق
دجسسملا تأحأسس تأÓتمإاو ىحرجلاو ءادهسشلا طقسسف هلل نيدجأسسلا
لك نم ةدجنلا تأخرسصو نيلسصملا تأحيسص تجرخو ءأمدلأب يميهاربلا
ءادنلا تأخرسص اولبأق نيذلا لÓتحلا دونج نم هآارم ىلع هأجتإا
ةثرتكم ريغلاو ىرج أم لكل َهبآا ريغلا ةخرأسصلا مهتأكحسضب ءادجتسسلاو
دونج نم تأعومجم ةرسصأحت يتلا يميهاربلا مرحلا تأحأسس هدهسشت أمل
هتلعفب مأق يذلا لتأقلا يبأهرألا ةمهم ليهسستب اومأق نيذلا لÓتحلا
.كاذنآا
، ىرج أم ةعأسشبل نأهذألا يف هقلأع هتروسص تلظ ، دهسشملا بغي مل
لك يف هنارين قلطيو يميهاربلا مرحلا محتقي لوألا زارطلا نم فرطتم
هنكسسيو حÓسسلا عاونأا لكب نيججدملا دونجلا نم لأترأا هسسرحت ، هأجتإا
أÓمي ، هلقع ىلع ةيزأنلا رطيسستو ةيهاركلاو ءادعلا هبلق نطوتسسيو دقحلا
تأقلط يودو ةثأغتسسا تأخرسصو ءÓسشأاو ثثج ، ءأمدلأب دجسسملا تأحأسس
هأÓمتو هأجتا لك نم ةيزأنلا هنكسست دهسشملا نأك اذكه ، هأجتا لك يف
هيف نأك يذلا تقولا لاوط أهثيغي نم دجت مل يتلا ةثأغتسسلا تأخرسص
دجسسملا ىلع مهترطيسس نومكحي لÓتحلا دونجو نينطوتسسملا نأعطق
.هأجتا لك نم
ةين نيرسضحتسسم مأيسصلأب مهموي نونمؤوملا لبقتسسا دقو ، دهسشملا بغي مل
هÓسصلل اوفقو نأا أمو ، ةعسشأخلا مهبولقب هللا ىلا نيلبقم مأيسصلاو ةÓسصلا

دقأحلا نطوتسسملا كلذ مهتغأب ىتح
نيلسصملا وحن ةسشأسشر نارين بسصو
هتلعف لعفو ، هلل نيدجأسسلا نيعكارلا
نيلسصملا دأسسجأا قرتخت هتأسصأسصر تنأكو
يف لا ةيرسشبلا هفرعت مل يزأن دهسشم يف
سصأسصرلا قلطي لظف ةيسشأفلا روسصعلا

ةيأمحب جرخو هتلعف نم ىهتنا ىتح
هوجرخأاو ةرزجملا اوبقار نيذلا دنجلا
اوكرحي ملو مهتسسارح تحت نأكملا نم
فأعسسلا تارأيسس عنمب اومأق لب ًأنكأسس
ةكرح اوقأعاو نأكملا ىلا لوسصولا نم
ةرزجملا ةعأسشب لمتكت يك نينطاوملا

. مكحم ذيفنتو طيطختب ترج يتلا
يقبو اذه أنموي ىتح أهادسص لظ يتلاو ةعسشبلا ةرزجملا ىركذ يفو
نينطوتسسملا نأعطق ةهجاوم يف لزعلا نينطاوملا نكسسي فوخلا
أمو ةرزجملا ىركذ يفو ةيهاركلاو دقحلاو حÓسسلأب نيئبعملاو نيحلسسملا
دجسسملا ةرأيزب موقي نم لك أهفرعي ةيسشأفو ةيزأن تاءارجا نم هتعبت
نيينيطسسلفلا ىلع تسضرف تأبوقع نم أهنع جتن أمو ، ليلخلأب يميهاربلا
جارخا نم ًلدبو ، ينأجلا ةمكأحم نم ًلدبف ، نأكملا نونكسسي نيذلا
لكسشب تأسسرأمملا عسشبأا نوبكتري نيذلا ليلخلا عراوسش نم نينطوتسسملا
يتلا تأسسرأمملا نم ةيسسأق ةعومجم لÓتحلا ذختإا ، رركتمو يموي

نييلسصلا أهنأكسس نم ةنيدملا غيرفت أهفده
ةينيدلا مهرئأعسش ةسسرأمم نم مهعنمو
مهلأمعا ةسسرأمم نم مهعنم ىلا ةفأسضلأب
نأك يذلا ءادهسشلا عرأسش قÓغاو ةيمويلا
متو ، ةيرأجتلا ةنيدملا عراوسش مها نم
أنموي ىتح فقوتت مل ةملأظ دويق سضرف
ةثعبب ثعب يذلا ملأعلا أهيلع دهسشي ، اذه
تلجسس دقو بقارملا ةفسصب ةيلود
نود نكلو تأقورخلا نم فللا تارسشع
فسصنت نا مويلا ىتح عطتسست ملو ىودج
هسسرأمم نم نيعونمملا ةنيدملا نأكسس
.ءودهب مهتأيح

يميهاربلا مرحلا ةرزجم

مظنملا باهر’او دهسشملا ةيومد
ةيحاتتفلا

انتاريسسا دومسص نأا ةنوارف رسصأنلا دبع ىرسسألا نوؤوسش يف ثحأبلا دكأا
يتنثا نع ديزي أم تلقتعا ينويهسصلا لÓتحلا تأطلسس
ةيقب لÓتحا ءدب ذنم ةينيطسسلف ةنطاوم فلأا ةرسشع
ةسسمخ وحنً أيلأح زجتحي لÓتحلا نأا ،ةناورف حسضوأاو .نآلا ىتحو٧٦9١ مأع يف ةينيطسسلفلا يسضارألا
““نورأسشه““ ينجسس يف ةينيطسسلف ةريسسأا نيثÓثو
عأطق نم ةديحولا ةريسسألا عبقت نيح يف ،““نومادلا»و
ةلمرلا نجسسب يدارفنلا لزعلا يف ،سسبلا ءأفو ،ةزغ
 .ينويهسصلا
ةئأمنأمث ةبارق تلقتعا دق لÓتحلا تاوق تنأكو
ىسصقألا ةسضأفتنا نيب أم ةرتفلا يف ةينيطسسلف نيسسمخو
نأا ىلإا ،ىرسسألا نوؤوسشب ّسصتخملا ثحأبلا تفل أميف .يلأحلا١١٠٢ مأعلا ىتح٠٠٠٢ مأع

فورظ وأا أهتلمأعم يف قّرفت ل ةينويهسصلا تأطلسسلا
وأا مهسسنج ثيح نم نيينيطسسلفلا ىرسسأÓل أهلأقتعا
وأا ةيسسأيسسلاو ةيعأمتجلا مهتنأكم وأا ةيرمعلا مهتأئف
ةفأك سسرأمت أهنإا لب ،ةينأسسنإلاو ةيحسصلا مهعأسضوأا
ىرسسألا عيمج قحب ةيدسسجلاو ةيسسفنلا بيذعتلا فونسص
هل سضرعتي أمل ّنسضرعتي تاريسسألا نأأب ةناورف دأفأاو .ةّيحسصلا مهعأسضوأا يّدرتو مهرأمعأا فÓتخا ىلع

لزعو بيذعت نم ،لÓتحلا تÓقتعم يف روكذلا ىرسسألا
نأيحألا سضعب يفو ،يدسسج ءادتعاو ةنأهإاو يدارفنا
 .سشرحتلا

لاحر ءاهب

دويق نود
سضرم نا لا ،ًأعيمج ملأأتن دقو ،أنيف سصخسش يأا نم سضرملا نكمتي دق
ىسضق ريسسأا دلاو سضرمي نيحف ,ليثم هل سسيل ،مهملآاو سصأخسشألا سضعب

،هتيبو هلهأا نع هتبيغ يتلا ,ةيليئارسسإلا نوجسسلا نيب لقنتم ماوعأا ةرسشع
يأا نم ىسسقأا أقح اذه نوكي ،هيلع نأنئمطلا وا هتيؤور نم هنبا نكمتي لو
ريسسأا لكل نمسضت ةيلودلا نيناوقلاو ,نأسسنإلا قوقح قأثيم نولوقي ,ملا
دارفأا دحا ىنأع نا فيكف ,ةيعيبطلا ةلأحلا يف كلذو هتلئأع عم لسصاوتلا
نا ،كلذ ءارج نفج هل سضمغي ل ريسسأل قحي لأا ،ةمأت ةبوبيغ نم ةلئأعلا
 .هيلع نئمطيو هسضيرم روزي
ثيغ ةنوسسح رسسأي ريمسس يسسدقملا ريسسألا هقيقسش نع ثيغ ينأه بأسشلا
لأقتعا رأثآا نم كلذو ,ملألأب سسأسسحإلا هيلع طلتخي توسصب ,““ًأمأع٧٢““

سسفنتلا ةزهجأا ىلع ًأيلأح سشيعي يذلا هدلاو ةسصأخو ,هقيقسش
نم هتدوع دعب ،ةيغأمدو ةيبلق نيتطلجب هتبأسصإا رثإا ،هتيب يف ةيعأنطسصلا
 .يسضأملا مأعلا لÓخ هنجسس يف ريمسس ريسسألا ةرأيز
يقيقسش ىلع هنزح ةدسش نم ةبوبيغ يف ًأيلأح يدلاو سشيعي““ ينأه لأقو
ىسضق يذلا يدلاو ،سصأخ لكسشب يدلاو ىدل ةزيمم هنأكم كلتمي يذلا
 .““ىرسسألا لكو ريمسس ةيرح ليبسس يف Óًسضأنم ةريخألا هتاونسس
ريمسس ررحتب ددجتم لمأاو ,ةيلأع تأيونعم ةلئأعلا معت يذلا تقولا يفو
لبق لقتعا ثيح ،ةيليئارسسإلا تأطلسسلا دنع هرمع رغسص هل عفسشي مل يذلا

ةرسشأعلا ىركذلا لبقتسست أهنأا لا ،هرمع نم ةرسشع ةسسدأسسلا لمكي نا
مل يذلا هدلاو ““دأمع وبأا““ جأحلأب لح أم ةجيتن ،غلأب نزحب أهنبا لأقتعل
 .لÓتحلا نوجسس يف هنبا أهعرجتي يتلا باذعلا تأظحلو روسص لمتحي
٣٢ يف““ عوبلج نجسس يف ريمسس يخأأب يبأا ءأقل موي ،ىسسني ل موي ““ عبأتو
يذلا ريمسس ةأنأعم ىلع علطا أمدنع غلأب لكسشب رثأأت كأنهو ،““٠١٠٢-٥-
 ““.هجÓع نوجسسلا ةرادإا سضفرتو سضارمأا ةدع نم ينأعي نأك
هجÓعو هتدعأسسم نع زجعلاو يقيقسش ريسصم ىلع نزحلا““ فأسضأاو
بيسصأا ،ةرأيزلا لÓخو ئجأفم لكسشبو ،يدلاو عسضو ىلع ًأعيرسس سسكعنا
ريمسس قلق طسسو ةرأيزلا فقوتتل سضرألا ىلع عقوو ردسصلا يف ديدسش ملأأب

 .““دونجلاو جأجزلا هيلإا لوسصولا نيبو هنيب لأح يذلا أندلاو ريسصم ىلع
ىتح وأا ,هدلاو ةدعأسسم تسضفر نوجسسلا ةحلسصم تأطلسس نأا ىلإا رأسشأاو
نم ينأعي هدلاو نا ملعلا عم ,روفلا ىلع هتجلأعمل يبط مقأط رأسضحإا
لقن كلذ دعبو ,ةلوهسسب لقنتلا هيلع بعسصيو سضرملل ةسضرع هلعجت ةقأعإا
نيع أسساده““ ىلإا مث نمو ،““ةيوأسسيعلا أسساده““ ىفسشتسسم ىلإا ““دأمع وبأا““
ةرم تروهدت هتلأح نا لا ،حأجنلأب تللكت ةيحارج ةيلمعل عسضخو ““مرأك
 .ىرخأا
:ينأه لأقف ،هنأسضتحاو هترأيزل هتدلاوو هدلاو قأتسشا ،ريمسس لأقتعا ذنم
وهو ،هترأيز ىلع ًأمود سصرحي نأك ،يقيقسش لأقتعأب مدسص يذلا يدلاو““
جرفلأب ريمسس ىلع هللا نمي نا ىنمتنو ،يسضأملا لوليأا رهسش ذنم هري مل
 .““هسضرمل ءاودلا نوكت أهلع ،يدلاول ةيده لمجأا نوكتل
تاوق تمحتقا ,““٢٠٠٢-٢-٢١ موي““ :Óًئأق هقيقسش لأقتعا ينأه ركذتسساو
هوديقو هسشارف نم هوعزتناو أنلزنم يليئارسسإلا لÓتحلا سشيج نم ةريبك
روفو ،هنع تثدحت أملك يتدلاو يكبي رظنم يف أنمأمأا هنسس رغسص مغر
رهسش نم رثكألو ,““سشميسش تيب““ لقتعم يف قيقحتلل هودأتقا هلأقتعا

نيديلا ديقم ةدرفنم ةنازنز يف ًأموي٦٢ ةدمل زجتحاو هبيذعت رمتسسا
جارفإلا اوسضفر كلذ مغرو هيلإا تهجو يتلا مهتلا ريمسس ركنأاو ,نيمدقلاو
 .““ةأيحلا ىدم نجسسلأب مكح مث هنع
»: ينأه لوقيف ,هلأقتعا بقع ريمسس ريسسألا ةأنأعم روسص تعونتو
تاربأخملا ترمتسسا ،هقحب ردسص يذلا ملأظلا مكحلا نم مغربلأف
عمو ،رخآل نجسس نم لقنلأب ىرخأاو لزعلأب ةرأت هفادهتسسأب ةيليئارسسإلا
نم ينأعي حبسصأا ةيوأسسأأملا لأقتعلا فورظ ءارج سضرملا نم هتأنأعم
عسضولا مقأف أممو ،يلفسسلا هكف يف ةمظع زوربو ،هرهظ يف لكأسشم
 .““هيلإا ةسسأملا هتجأح مغر هجÓع لأمهإا
هتلئأعب لأسصتلا نم نوجسسلا ةحلسصم تأطلسس هعنمت يذلا ريمسس
،ةسصأخ ةرأيزب هل حأمسسلا ًأسضيأا سضفرتو ،هدلاو ةحسص ىلع نأنئمطÓل
نم همرح يذلا لÓتحÓل رسشأبم دحت يف ةيميلعتلا هتريسسم لسصاو
لسصاوي ًأيلأحو ،ةمأعلا ةيونأثلا ةدأهسش ىلع لسصح دقف ،هتسسارد ةلسصاوم
 .ةيسسأيسسلا مولعلا سصسصخت يف ةيعمأجلا هتسسارد
ىرسسألا رأبخأا نع ثحبا ،حأبسص لك““ :هقيقسش لأق هلأقتعا ىركذ يفو
أهيف ىرن يتلا ةظحللا رظتنن نحنف ،ةيح مهتيسضق ىقبت نا بجي نيذلا
لكأسشملا عيمجل لح وه ريمسس نع جارفإلا ،دويق نود ىرسسألا لكو يقيقسش
جارفإÓل وعدي ًأمئاد نأك يذلا يدلاو ةلكسشم ةسصأخو ،أنيدل ةدوجوملا

? ““.هنع
ىلع طغسضلاو ،أنتدعأسسمل لخدتلا ةيلودلا تأسسسسؤوملا دسشأنن““ فأسضأاو
ةرأيزب هل حأمسسلا لقألا ىلع وا ريمسس نع جارفإÓل ةيليئارسسإلا تأطلسسلا
 .““يدلاو
،نيربأسصلا عم هللا نأف ربسصا““ :Óًئأق ريمسس هقيقسشل ةملك ينأه هجوو
?““.?هللا نذإأب ةيرحلا كريسصمو ،Óًيوط مودي نل لÓتحلا ديقو



،جرأخلاو لخادلا يف نيلقتعملا أيأسضق معد يف ًأمهمً ارود مÓعإلا بعلي
تأيلأعفلا ةعبأتمو نيلقتعملا رأبخأا ةيطغت يف يمÓعإلا رودلا ىلجتيو
.مهب ةسصتخملا
دقع يذلا برغملا رمتؤوم ةيطغتو ،مأع لكسشب ةيمÓعإلا ةجلأعملا لوحو
نم ةديدج ةقلح نأميإلا ةعاذإا تدرفأا ،ىرسسألا أيأسضق ةرسصنل مأعلا ةيادب
ةيطغتلا هذه ىوتسسم نع ثيدحلل ““ةيرحلا لعأسشم““ يعوبسسألا أهجمأنرب
 .ًأفيكو ًأمك
ىرسسألا نوئسش ةرازو يف ءأسصحإلا ريدم ،ىرسسألا نوئسشب سصتخملا ثحأبلا
روحملا سشقأن برغملا رمتؤوم نإا لأق ،““ةناورف رسصأنلا دبع““ ررحملاو
ةيطغت نأا لإا ،ينونأقلاو يقوقحلا نيروحملا بنأج ىلإا بأهسسإأب يمÓعإلا
تأيئأسضف يأا دوجو اوظحÓي مل ثيح ،ةيفأك نكت مل رمتؤوملا تأيلأعف
يظح رمتؤوملا نأا لإا ،““نيطسسلف““ نويزفلتو ،““سسدقلا““ ةيئأسضف ىوسس
ىلإا كلذ ““ةناورف““ عجرأاو .لخادلأب ينيطسسلفلا مÓعإلا نم ريبك مأمتهأب
ةلوئسسملا ةيبرغملاو ةينيطسسلفلا تأهجلا نم ةرادإلاو قيسسنتلا يف للخلا

.رمتؤوملل ةيمÓعإلا ةيطغتلا نع
لفأح نأك هنأا ““ةناورف““ فأسضأأف ،رمتؤوملا لÓخ يمÓعإلا روحملا نع أمأا
ةقÓع هل أم لك لوأنت مت ثيح ،ةيبنجألاو ةينيطسسلفلا تÓخادملأب
يف أيأسضقلا هذه لوأنت مجحو نيلقتعملا أيأسضق لوأنت ةيفيك نم مÓعإلأب
نع هثيدح يف ينيطسسلفلا مÓعإلا نيب ةنرأقملا ىلإا ةفأسضإا ،مÓعإلا
يدنجلا نع هثدحتو يليئارسسإلا مÓعإلاو ،نيينيطسسلفلا نيلقتعملا
.““طيلأسش دأعلج““ يليئارسسإلا
ةيمÓعإلا ةيطغتلا نع أمأا
نيلقتعملا أيأسضقل ةينيطسسلفلا
حسضوأا ،مأع لكسشب نيررحملاو
ةيطغت كأنه نأا ““ةناورف““
نيلقتعملا تأعوسضومل ةيديلقت
نونفلا مادختسسا مدعو
ىتح ،ربخلا ءأنثتسسأب ةيفحسصلا
ةينورتكلإلا عقاوملا نأا
ثيحب أهتاذ روسصلا مدختسست
.يّقلتملا ىلع أهريثأأت دقفت
ةرورسض ىلع ةناورف ددسشو
تأغل ىلإا رأبخألا ةمجرت
قيثوتلأب مأمتهلاو ،ىرخأا
رأبخألا دنتسست ثيحب يملعلا
رمألا ةقيقد تأمولعم ىلإا
ةيقوقحلا تأهجلا دعأسسي يذلا
أننأا أمك .ةينونأقلا ةقحÓملأب
نيب نرأقت جمارب ىلإا ةجأحب
ىتح ةيلودلا تأيقأفتلاو نيناوقلا نيبو نوجسسلا لخاد ةيسشيعملا عأسضوألا
.أنتيسضق ةلادعب يلودلا عمتجملا عنقن
هنأل سسدقلا ةيئأسضف ربع ثبي يذلا ““رارحأا““ جمأنربب ““ةناورف““ دأسشأاو
جمأنرب نأا هتاذ تقولا يفً اربتعم ،سصسصختب تأعوسضوملا نع لوأنتي
سصسصختلا ىلع دمتعي يذلا ةيعاذإلا جماربلا لسضفأا نم ““ةيرحلا لعأسشم““
نع ثدحتت مÓعإلا لئأسسو يقأب نأا ىلإا ًأهّونم ،أيأسضقلا حرط يف ًأسضيأا
.ةيمسسومب نيلقتعملا
أيأسضق ىلع ةيمÓعإلا ةيطغتلا ىلع ةيسسأيسسلا لئأسصفلا ريثأأت نعو
نأا ““ةناورف““ حسضوأا ،نيررحملاو نيلقتعملا
رأبخأا ةيطغتب متهت بازحألا
أهيلإا نومتني نيذلا نيلقتعملا
 مدعو طقف

لخاد ةينطولا ةدحولا ىلع زيكرتلا
دوهجلا تتسشي اذهو .نوجسسلا
،ةيطغتلا مجح فعسضيو ةيمÓعإلا
دّلوت ةقرفتملا دوهجلا هذه نأا أمك
يذلا رمألا رأبخألا يف راركتلا
  .يّقلتملل للملا ببسسي
نأطلسس““ ثدحت ،ءأقللا لÓخو
““رارحأا““ جمأنرب مدقم ““ينولجعلا

ةيمهأا نع ،سسدقلا ةيئأسضف ربع
تقولا يف نيلقتعملا أيأسضق ليودت
مهب ةسصتخملا جماربلا هيف لقت يذلا
مÓعإلا نأا ًأحسضوم .ريبك لكسشب
بأب نم نيلقتعملا أيأسضق عم لمأعتي

نود ،طقف عومدلأب وأا ““بتعلا عفر““
ةيسسأيسسلا دأعبألا نع ثيدحلا

نيررحملاو نيلقتعملل ةيعادبإا بناوج كأنهف ،عوسضوملا اذهل ةينونأقلاو
نيلقتعملا عم لسصاوتلا ةبوعسص نع ““ينولجعلا““ ثدحت أمك .أهزاربإا بجي
ةعسساو ةحأسسم مهسسفنأا نيلقتعملا ءأطعإا ىلع ةردقلا مدعو رسسألا لخاد
 .مÓعإلا مأمأا ًأقئأع فقي يذلا رمألا ،مهسسفنأا نع اوثدحتيل
ةيبرغملا ةيعمجلا سسيئر ““يسسلدنألا نولج نب دمحم““ ربتعا هتهج نم

،ينيطسسلفلا بعسشلا حأفك ةدنأسسمل
رمتؤومل ةيريسضحتلا ةنجللا سسيئرو
طأبرلا يف ريخألا عأمتجلا ،برغملا
نيينيطسسلفلا نيب راوحلل ةبسسأنم
ةيحلا تادأهسشلا اوسضرع نيذلا

عمتجملا نيبو ،نوجسسلا يف مهئأنبأل
تأسسلجلا نأا أمك .يلودلاو يبرعلا
رمتؤوملا لمع تأسشرو يف تدقع يتلا
ةيفيكل ةينونأق لخادم تطعأا
 .ليئارسسإل ةينونأقلا ةقحÓملا
ةيمÓعإلا ةيطغتلا نع لاؤوسس يفو
لÓخ ةيفأك ريغ سضعبلا أهربتعي يتلا
أم نأا ““نولج نب““ نّيب ،برغملا رمتؤوم
رمتؤوملل ةيريسضحتلا ةنجللا نع ردسص
مهو ،ملأعلل مأع نأيب وه نآلا ىتح
ةقيقدلا ريرأقتلا ىلع نولمعي نآلا
عقي يذلا رمألا أهتمجرتو أهرسشنل

ةينيطسسلفلا ةعبأتملا نأجل قتأع ىلع
 .ةيبرغملاو

ةرازو يف مÓعإلاو ةمأعلا تأقÓعلا ريدم ““هبر دبع نسسح““ حسضوأا هرودب
أيأسضق ةيطغتل ةفثكم دوهج درفت ةرازولا نأا ،نيررحملاو ىرسسألا نوئسش
ةيلحملا مÓعإلا لئأسسو عم مئادلا لسصاوتلا لÓخ نم ًأيمÓعإا نيلقتعملا
لكسشب تارأسسفتسسلا ىلع درلاو رأبخألاو ريرأقتلا عيزوت لÓخ نم ةيلودلاو
جئأتن قيقحتل دحومو ربكأا لمع ىلإا جأتحت دوهجلا هذه نأا ًأنيبم ،رمتسسم
ىلع نولمعي مهنأا ““هبر دبع““ لأقو .يملأعلا مأعلا يأارلا ىلع ريثأأتلاو ،ةلأعف
ىلع ًأسضيأا نولمعيو ،أهقيبطتل ةيمÓعإلا برغملا رمتؤوم تأحرتقم ةعبأتم
عم مئادلا لسصاوتلا نم ةلأح قلخل بسسحف أهتيطغت سسيلو ثادحألا ةعأنسص
 .نيلقتعملا أيأسضق

١١٠٢ سسرأم رهسش نأا ““هبر دبع““ نلعأا ،لسصتم عوسضوم يفو
روسضحب ،ةدحتملا ممألا همظنت ““أنييف““ يف رمتؤوم دقع دهسشيسس

نيلقتعملا ةيسضق ليودتل ““عقارق ىسسيع““ ريزولا
 .نيينيطسسلفلا

نع ““ةناورف““ ثدحت ءأقللا مأتخ يفو
أهب جرخ يتلا ةيمÓعإلا تأحرتقملا

ءأسشنإا يهو ،برغملا رمتؤوم
معدت ةيلود ةيمÓعإا ةكبسش

عقوم ءأسشنإاو ،ًأيمÓعإا ىرسسألا
نيتغللأب ينورتكلإا

نوكي ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا
نيثحأبلاو نيمتهملل ًأعجرم

ةرازو نيب نوأعتلأب
نيبو ىرسسألا

،مهب ةمتهملا تأسسسسؤوملا
ريوطت ىلإا ىفأسضإا
نويزفلت جمارب

نم ديزم رادسصإاو ،نيطسسلف
ةيبرعلا فحسصلل قحÓملا

ثدحتت يتلا ةيلحملاو
قحلم رارغ ىلع نيلقتعملا نع

ةديرج يف ““ريصسألا توصص““
ءأسشنإاو،ةيرئازجلا بعصشلا

ميدقتل جهنمم لكسشب قيثوتو مÓعإا زكرم
نوكي نأا ةرورسضو ،مÓعإÓل ةقثوم داوم

تارأفسسلا عيمج يف ىرسسÓل قحلم كأنه
أهنأأب تأحرتقملا ًأفسصاو ،ملأعلا لوح ةنيطسسلفلا

 .ةدارإلا ترفوت اذإا قيبطتلل ًأعيمج ةلبأق
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 حلاصص ةياده

ايانث نيب ىلجتت يتلا كلت ..حورلا ةبرغ يه
نم ةبراه تاظحل يف انتاوذ ىلإا مزهنن ..عجولا
ينحننو انلخادب ةلفطلا كلت صسملن ..نمزلا
نم تويب نم انينب مك..اهرطع ةحئارو اهتءاربل
تاقرطلا كلت يف راغصصلا ةيبصصلا عم لمرلا
تاحيصص نم انلوره نيح انحرف مك ..ةقيصضلا
بوجن انك ؟؟!!انتداعصس رصس رابكلا مهفي له ،رابكلا
..صسمصشلا زبخو ،رمقلا ةداعصس نع اثحب نكامألا

ام يبوث نأا لاق نم ؟اقيحرو ازبخ صسمصشلل لاق نم
يف دورولا صسبحي نمو ؟ليحنلا يدصسج عصستي داع

ةماصستبا رصس دعب كردي مل ةبهذم ةيصضف ةينآا
!!..يتدج
يدعتبت ل.. ةفتاه ديعب نم انقمرت تناك نيح
ريبكلا اهنصضح يف يدصسجب يقلأا ..راوجلا يف يقباو
مصستبتف ةدج اي ينيعد ..اهنيح نوكلا عصستي يذلا

يهجو ىلع ءاصضيبلا اهتصشاصش نم افرط عصضتو
نع ثحبأا نآلاو .. ةبراه صضفتنا ..ةحزامم

فرط حملأاف عيبرلل ىلوألا تاءاصسملا يف اهنصضح
يف ينفلي يهجو صسملي هب رعصشأا ..صضيبألا اهصشاصش

امود تناك ..ةقيتع ةحئارل قايتصشاو بح ةبوبيغ
برهأا تنك ..اهنم يملعت :.ةلئاق يمأل ريصشت
ل ..رايدلا يذه لثم يف ءاقبلا ديرأا ل ةروعذم
..يحورو يتوصص ينبلصست ناردج ةعبرأا ديرأا

يدصسج ىلع ناتصسفلا قاصضو برهأا امود برهأاو
عمصسأا ل  ديزيو اماع نورصشع ترم دقف ليحنلا
نع ثحبأا ،ةفرغلا يف ددرتي يتدج ىدصص ىوصس

..يداني افتاهو ىرخأا تاونصس رصشع يف عئاصض بح
قوتأا ،يريغصصو ينمصضتل ناردجلا كلت ديرأا

نم ىصشخأا ،ةريغصصلا هلمانأا ،قيقرلا ههجو صسملأل
ل يك ةيفيصصلا تاحابصصلل ىلوألا صسمصشلا ةرظن
..نويعلا نع هيف هيفخأا صشاصش فرط نم برتقت
..يتدج ةحئار نم اصضعب ناك هتيل صضيبأا صشاصش
 ..انأا اي كبحأا مك .. صسمهأا

نم زعأا ام ..ةظقيتصسم تلزل انأاو يتدج تلاق
 ..دلولا

..ديعبلا ملاعلا كلذ ىلإا رفاصسأا نأا ديرأا ..:اهتعطاق
لحرأا نأا ديرأا ..لاوط تاونصس رامقألا نيب ىقبأا نأا

-دحأل ةجاحب تصسل يدحو
 ..!!نيكردت ل ةريغصص تلزل :ديدج نم تلاق
رباع ميصسنك هتحئار مصشأاو ،هتوصص نآلا صسملأا
ىلإا همصضأا ديدج نم هصسملأا.. يمÓحأا نم ينظقوي

يرمع نع ثحبأا تاعاصسو تاعاصس ثكمأا ..يردصص
..ىلوألا همايأا يف

ةايح يل نكت ملو ةدج اي صشعأا مل :يتدجب تحصص
مئادلا ينونجو يرافصسأا تيصسن ..هتيأار نيح لإا
هتببحأا ..هينيع نول تفرع نيح ليحرلل
..ةدج اي كتببحأاو
..يبلق تافد نيب هدهدهأا يعارذ نيب وهو توفغ
ةلباذ ةظحل يف توهصس ..نويعلا نع هيفخأاو
قفخي يبلقو ىرخأا تاونصس رصشع ..مايألا يب توهو
ينأا نيقي ىلع ينكل ..لازلو لوألا يملحل
صسملأاو هلمحأاصس
لمانألا كلت
هبحأا ينأل ةقيقرلا

مك كردأاو
ةليل يف ..ينبحي

اهيف افغ
رمقلا
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ددعلا
٦٢٤٥١17  انييح ام نيدلا اذه يفون نأا انيلعو اعيمج انتبقر يف نيد ىرصسألا ةيصضق

ـه٢٣٤١لولا عيبر٤٢ ـل قفاوملا
G’Móم١١٠٢ يرفيف٧٢ $

توصص

عدبمو سصسصختم مÓعإا ىلإا ةجاحب ىرسسأ’ا

يديبابللا ةميد

ماسسقن’ا ءاهنا
ةفأكو أهرأسصنأاو أهؤوأسضعأا مويلا ىرسسألا رأسصنأا ةمظنم تعد

ةلمحلا تأيلأعف يف ةلأعفلاو ةعسساولا ةكرأسشملل أنبعسش ءأنبأا و تأئفو حئارسش
دعب ةسصأخو مدأقلا عوبسسألا لÓخ أهب مأيقلا عمزملا مأسسقنإلا ءأهنإل ةيبأبسشلا ةينطولا

يف يندملا عمتجملا تأسسسسؤوم و ةيبأبسشلا تأسسسسؤوملاو تاردأبملاو تÓمحلا ديحوت
. ةلمحلا هذه

مأيأا لبق يفتأه لأسصتا يف ةيليئارسسإلا نوجسسلا يف ىرسسألا ةبلأطم دعب ةوعدلا تءأجو
نم مقأفيو نوجسسلا يف أنارسسأا يقبي مأسسقنإلا نأا ةربتعم , مأسسقنإلا ءأهنا لجأا نم لمعلا ةرورسضب

.ءارولل أهدأعأاو أنتيسضقل ءأسسأا و مهتأنأعم
زيزعت ربع ةمئأقلا تأيدحتلا ةهجاوم ةرورسض ىلع تدكأاو هئأهنإل ةيتاوم فورظلا نأا ىلإا ترأسشأاو

. ينيطسسلفلا تيبلا بيترتو تقو عرسسأا يف مأسسقنإلا ءأهنإاو ةدحولا
أهدوهج ديحوتل ةلمحلل مأمسضنإÓل ةيبأبسشلا رطألاو تأسسسسؤوملا ةفأك يمÓعإلا قطأنلا دسشأنو

لئأسسو نمثو تأيلأعفلا هذه حأجناو ليهسست يف ةمهأسسملأب تأهجلا ةفأك بلأطو
ءأبطخ ادسشأنم , ةينطولا تأيلأعفلا هذه ةيطغت يف ةكرأسشملأب أهبلأطو مÓعإلا

لبسسو ةينطولا ةدحولا نع ثيدحلل ةعمجلاً ادغ ةبطخ سصيسصختل دجأسسملا
.أهزيزعت
ةيبأبسشلا تأسسسسؤوملا نم ىرسسألا رأسصنأا ةمظنم نأا ركذي

.ةلمحلأب ةكرأسشملا



نمأم ةربقم) ناونعب بأتك كلذك تارادسصلا نمو
ةسساردلا تءأج ، يرأسصنلا يمهف ثحأبلل  (هللا
ةربقملا مسسا نع ثحب أهلوأا يف ،لوسصف ةسسمخ يف
نوتيز ةيمسستلا لسصأا نأا ىلإا سصلخو ، أهتحأسسمو
.،هللا نوتيز وأا ةلملا
هنأا نيبت يذلا ،ةربقملا روسس لوأنت ينأثلا لسصفلا
نإأف كلذل ًأيعادتو ،م٠٠9١/ـه8١٣١ ةنسس ينُب
أمك ،كلذ لبق روسسب ةطوحم نكت مل ةربقملا
ةرأغملاو قرطلاو ،تأيقتسسفلاو سشاوحألاو ،أياوزلا
،ةكربلاو ةرأغملا دنع ةفقو  كأنه نأكف ةكربلاو
أهلسصأا يف نوكت أمبر ةرأغملا نأا  ثحأبلا ىأتراو
،مويلا ةفورعملا ةكربلا نأاو ،ةقيتعلا ةكربلا
ىقرت ل ،ةيمÓسسإا هذه نأاو ،ةقيتعلا دعب ةثدحتسسم
.لبق أم لإا
سسرأحل هسصيسصخت ىرجف عبارلا لسصفلا أمأا
،سشئأسشحلاو رأجسشألاو ،هتفرغو ةربقملا
قرطلاو (ليتوه سسÓب) فأقوألا ةرأمع ،رجحملاو
.أهتقرتخا يتلا وأا ةربقملا لوح تلعج يتلا
يتلا تاءادتعÓل سسمأخلا لسصفلا  ثحأبلادرفأاو

.نينسسلا رم ىلع ةربقملا تلأط
ىسصقلا دجسسملا لوح ةيليئارسسلا تأيرفحلا
تأيرفحلا) ناونعب بأتك  كلذك تارادسصلا نمو
ديأع ثحأبلل (ىسصقلا دجسسملا لوح ةيليئارسسلا
.نيدلا حÓسص دمحا
رفحلا تأيلمعل ىلوألا تأيادبلا نا ثحأبلا حرطيو
ةيدوهي ةيتاروت عفاودب نيطسسلف يف ةيرثألا

رأفسسألا سضعبل ةسصأخ ،ةيرسصنع ةينويهسص
ةسسدقملا يسضارأÓل ةيفسصولا تأفلؤوملاو
ةينويهسصلا عأيسشأا أهب مأق يتلا ةينيطسسلفلا
سضرا““ أهنأأب ءأعدلاو أهجيورتب دوهيلا رأبحألاو
هذه تمت دقو .““دادجألاو ءأبآلا سضرأا““ و ““دأعيملا
مظعمل ةيرأمعتسسا ةيدأسصتقا عفاودب لأمعألا
ةلودلا نع تلسصفنا يتلا ةيبرعلا قطأنملاو عقاوملا
ىلوألا ةينوكلا برحلا تهتنا نأا أمف .ةينأمثعلا
نع قارعلاو أيروسس تلسصفنا ىتح ،أهنارين تدمخو
زيلكنإلا نم رأثآلا ءأملع عرهو ةينأمثعلا ةموكحلا
أيروسسو قارعلا ىلإا نييكيرمألاو نييسسنرفلاو
.نوبقنيو نوثحبي نيطسسلفو
ةسسردم ءأسشنإأب ةرتفلا كلت يف أينأطيرب تردأب
.برحلا ءأهتنا دعب سسدقلا ةنيدم يف تأيدأعلل
دروللا نم ًأسصأخ ًأمأمتها ةسسردملا هذه تلأن دقو
اذه .أينأطيرب دهع يلوو““نزرك““ دروللاو ““يبنللا““
فدهتسسي نأك هوبسشملا ينأطيربلا مأمتهلا
ًأيرسشبو ًأيفارغوبطو ًأيجولويجو ًأيرأثأا أنتقطنم
،ةنمأسضتم ةمأأك أنتيتفتو ةيسسأيسس ةدحوك أنتيوقتل
نأا ةميقملا ةيفئأطلاو ةيقرعلا تأيلقأÓل نيغوسسم
.سشهلا أهثرإا سضأم ىلع وفطت
رسصأعملا روسصملا ربتعي ميدقلا دهعلا نأك دقو
،سصأخ لكسشب نيطسسلفو ندرألا خيرأتل ديحولا
ةرطيسسلا لبق أم تارتف يف مأع لكسشب قرسشلاو

نع كلذ سضخمت دقف كلذلو .ةينأنويلا
فأسشكتسسا ةيعمج سسيسسأأت

ندنل يف نيطسسلف
nainitselaPةنسس
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yteicoS
نم٥٦8١
درو أم لجأا
.ةاروتلا يف

يفو

ةرتفلا هذه
تطسشن

ةيزيلجنإلا تأثعبلا
أهعسضول ةجيتن ةيسسنرفلاو

يف زيمتملا يلسصنقلا
مث .ةسسدقملا رأيدلا

دعب ًأطأسشن أهÓت
تأثعبلا ،كلذ

لأجر نأكو .ةيكيرمألا مث ةيوأسسمنلاو ةينأملألا
يف مهل نذأأتل ةينأمثعلا ةلودلا ىدل نوعسسي بيقنتلا
ةدم) تسضقنا أملكو ،ةميدقلا أهرأثآا نع ثحبلا
ةلسصاومل ىرخأا ةدارإا ىلع لوسصحلل اوعسس (ةدارإا
.بيقنتلاو ثحبلا
يتلا ،ةسسدقملا يسضارألا ىلإا تÓحرلا ترثك دقو

أسسنرف روطاربمإا ةبغر دنع ًلوزن أهنم ًأسضعب نأك
ملأع فلك ثيح ،٣٧8١-8٠8١ ““ثلأثلا نويلبأن““ Óًثم
يف ةيملع ةمهمب٠٦8١ مأع ““نأنير تسسنراو““ رأثآلا
ىلإا جأجحلا ةعيلط يف نأكو .ةميدقلا أيقينيف
ناريج ود فيزوج يرأم بألا ةسسدقملا يسضارألا
لبج ىلإاو سسقلا ىلإا جح ةلحر هبأتك يف حسضوأا ون
نكأمألا نأك هفده نأأب٣٣8١-٢٣8١-١٣8١ ءأنيسس
ربق ىلع عومدلا فرذيلو أهيف ةÓسصلل ةسسدقملا
.حيسسملا
ةلمج نم مهينوأعمو رأثآلا ءأملع نأك أم ًأبلأغو
مهتيأمح نأمسضل ةيسسأمولبدلا تأئيهلا ءأسضعأا
لأثملا ليبسس ىلعف ،ةينونأقلاو ةيرأبتعلاو ةيبدألا
nhoJ ““جنأتسسرأج نوج““ يزيلكنإلا ثحأبلا

gnatsraG٦٥9٦٧-١8قبأسسلا ريدملا نأك١
سسدقملا تيب يف ةينأطيربلا ةيرثألا ةسسردملل
ةيردملل ريدم ةفيظو نم لكل زرأبلا حسشرملا نأكون
ةحلسصمل ريدم لوأا ةفيظوو ،رأثآÓل ةيزيلكنإلا
هلغسشب رمتسسا زكرملا اذهو ،سسدقلا يف رأثآلا

.٦٢9١ مأع ىتح
تلوت تأفأسشكتسسلاو تأيرفحلا لأمعأا مظعم نإا
تأسسسسؤومو تأيعمجو تأموكح أهيلع قأفنإلا
يملعلا ثحبلا نكي مل تأيلأسسرإاو دهأعمو تأئيهو
تنأك جئأتنلا نمً اريثك نإا لب ،بسسحف أهتيأغ وه
ةيريسشبتلا تأطأسشنللو ةيرأمعتسسلا دوهجلل ةمدخ
ةينبو ةمأع يبرعلا عمتجملا ةينب يف ةمومسسملا
.ةسصأخ ينيطسسلفلا عمتجملا
سسدنهملا مأق نأمزلا نم فينو نرق نم رثكأا لبقو
nerraW selrahC نيراو زلرأسشت يزيلكنإلا
دقو .أحيرأاو سسدقلا يتنيدم يف تأيرفحب
-٧٦8١ ةنسس نم سسدقلا يف هتأيرفح تقرغتسسا
حمسست مل نأكسسلاو ةينأمثعلا تأطلسسلا نلو ،٠٧8١
ىلع ليأحت دقف ىسصقألا ةقطنم يف رفحلأب هل
ةقطنم جرأخ ةيدومعلا ةرفحلا هليومتب كلذ
ببسسب ههأجتأب يقفأا قفن ىلإا ىسصقألا دجسسملا

.كأنه ينُب دق نأميلسس ““لكيه““ دبعم نأا هدأقتعا
ةينويهسصلاو ةيدوهيلا ةيتاروتلا تأيدعتلا خيرأتو
ةيمÓسسإلا ةسسدقملا نكأمألا ىلع فيظن ريغ
ىلع مأا نيطسسلف سضرأا ىلع ءاوسس ةيحيسسملاو
يتلا وكسسنويلا تارارقب ،ةلتحملا ةيبرعلا يسضارألا
ةيأمحل يأهل ةيقأفتأب دييقتلل ““ليئارسسإا““ وعدت
دعبف .حلسسملا عازنلا ةلأح يف ةيفأقثلا تأكلتمملا

ةيليئارسسإلا تأطلسسلا تفسشك٧٦9١ مأع ناودع
ينأبملا هيوسشتو ريمدتو مده تأيلمعل أهتلمح
طبسضو يليئارسسإلا يركسسعلا نمألا ةجحب ةيبرعلا
دسض ةرمتسسملا أهتأبارطسضا فقول ةيبعسشلا ءأيحألا
يذلا ةبرأغملا بأب مدهب تمأق دقف .لÓتحلا
ةريبك ةحأسس ءأسشنإل ةيفأقثو ةيخيرأت ةميق لثمي
ءأنب٠٠٦ ملأعم تلازأاو ،““ىكبملا طئأح““ مأمأا
.ةيبويأاو ةيكولمم دجأسسمو ةينيد تأمأقمو
قارحإا ةلوأحم ىلإا مهب دقحلاو ةنيغسضلا تلسصوو
يبرعلا نيملأعلا بسضغ رأثأا أمم ىسصقألا دجسسملا
.ملأعلا ءأيتسساو بسضغو يمÓسسإلاو
.ةيريمدتلا أهتأيرفح يف ““ليئارسسإا““ ترمتسسا دقو
ةيربعلا ةعمأجلا تأيرفح أهمهأا نم نأكو
““يليئارسسإلا فسشكلا““ ةيعمج عم كارتسشلأب
ytS noitarolpxE ilearsIنأك يتلا
ةيبونجلا ةهجلا يف8٦9١ مأع ذنم ““رازأم““ أهسسأاري
كأنهو .فيرسشلا مرحلا نم ةيبرغلا ةيبونجلاو

تغلب يبرع يح وهو ،يدوهيلا يحلا ةيرفح
ينأطيربلا بادتنلا ةرتف يف هيف برعلا كÓمأا
ةيبرعلاو ةيمÓسسإلا ينأبملا ةلازإا مت دقو ،٥8%
نأكسسإل لزأنمو قدأنف أهنأكم ينُبو ،هيف ةدوجوملا
.ددج نيرجأهمو دوهي
نع ىأأنمب ةيليئارسسإلا نأيدألا ةرازو نكت مل

٥٦9١ مأع ذنم تمأق دقف .رفحلاو مدهلا تأيلمع
تأفارجلأب ةيمÓسسإلاو ةيخيرأتلا ينأبملا مدهب
أفده نأكو .طئأحلا فسشكل ةيبرغلا ةيوازلا يف
طئأح““ نع لمأكلا فسشكلا كاذنآا نأيدألا ةرازو
قبأسس ىلإا ةنيمثلا ةردلا هذه ةدأعإا فدهب ““ىكبملا

ينأبملا ةلازإا لÓخ نم متي اذهو ،أهدهع
.قيرطلا يف فقت يتلا ليقارعلا مغر هل ةقسصÓملا
مرحلا لوح ةينويهسصلا رفحلا تأيلمع ترم دقل
نم ينأثلا مسسقلل مهلÓتحا بأقعأا يف يسسدقلا
٧٦9١ مأع ناريزح برح دعب سسدقلا ةنيدم
فده قيقحتب زيمتت ةلحرم لكو ،ةددعتم لحارمب
نأكم دوجو تأبثإل هلÓخ نم نوعسسي نيعم
ةلحرملا ،ةلحرم لك لمكت ثيح ،““موعزملا لكيهلا““
ءازإا ةموعزملا مهليطأبأا ءارو ًأيعسس أهيلت يتلا
.نآلا ىلإا ةرمتسسم تلاز لو““لكيهلا““
““زنارف نادروج““ يكيرمألا رأثآلا ملأع رأسشأا دقو
.““لكيهلا““ عقوم لوح رودت تأيرظن عبرأا دوجو ىلإا
ةبق نأكم عقي ““لكيهلا““ نأا أهسضعب ىري نيح يفف
عقي نأك ““لكيهلا““ نأا نورخآا ىري ،ًأيلأح ةرخسصلا
ةيرظن ريسشتو .ةرخسصلا ةبق نم Óًيلق لأمسشلا ىلإا
بنأجلا ىلع عقي نأك ““لكيهلا““ نأا ىلإا ةثلأث
ةعبارلا ةيرظنلا أمأا .ةحأسسلا نم يلأمسشلا
هؤوأنب متو قبسس دق ““لكيهلا““ نأا نوعّدي أهبأحسصأأف
““سسمأخلا جروج““ عرأسش يف مخسض سسينك لكسش ىلع
.سسدقلا يبرغ عقاولا
ل““ هنأا دكأا دقف ،هسسفن يكيرمألا رأثآلا ملأع أمأا
لكو ،كلذ فرعي هريغ دحأا لو لكيهلا نأكم فرعي
مهنأا نولوقي نيذلا كئلوأا لك نأا وه هفرعت أم
ريمدت ىلوألا ةجردلأب نوديري لكيهلا نوديري
متيسس فيك ةركف ةيأا هيدل سسيلو ىسصقألا دجسسملا
.““هددحيسس هنكلو ريمدتلا
نأكمب مهسسفنأا دوهيلا رأثآلا ءأملع ككسش دقو
ليئارسسإا““ روسسفوربلا ككسش دقف .““لكيهلا““

““نيكسسيسشوأا ديفيد““ روسسفربلا كلذكو ““نيأتسشلكنف
ةميدقلا ةدلبلا يف ةيرثأا تأيرفحب أمأق ناذللا
ريسشت يتلا عقاوملا يف بيبأا لت ةعمأج بأسسحل
كلذ دعب أجتنتسسيل ،كولملا بأتك يف ةاروتلا أهيلإا
نيدلا يف سسدقألا نأكملا دعي يذلا ““لكيهلا““ نأا
دهع نم مأع ةئأم وحن دعب ينُب دق يدوهيلا
.نوعّدي أمك نأميلسس
يتلا تاءارجإلا لك نأا ىلإا لدتسسن ،مدقت أم لك نم
تنأك ،ينويهسصلا لÓتحلا تأطلسس أهب تمأق
ةدئأعلا رأثآلا لك ميدهتو ريمدت ةرورسض ىلإا فدهت
لكيهلا““ روسس فأسشتكا ىوعدب ،تارأسضحلا لكل
روسصلا تارأسضحلا كلت بأحسصأا يفكيو ““ينأثلا
مهثرإا نع ةيطيطخت تأموسسر وأا ةيفارغوتوفلا
ءارو ًأيرج نأيعلل لثأملا ينأسسنإلا يرأسضحلا
ينويهسصلا لكيهلا““ راوسسأل ةيرثألا مأهوألا بارسس
.““موعزملا

ددعلا
٦٢٤٥١18  انييح ام نيدلا اذه يفون نأا انيلعو اعيمج انتبقر يف نيد ىرصسألا ةيصضق

ـه٢٣٤١لولا عيبر٤٢ ـل قفاوملا
G’Móم١١٠٢ يرفيف٧٢ $

ةرـبقم
هللا نمام

ةينامث مÓعلا ةرازو تردصصا

نم ةدع  اداعبا تلوانت بتك

تزرباو  ،صسدقلا رصضاحو خيرات

تقدحا يتلا تايدحتلا نم اديدع

دهعلا ذنم ةيصضاملا نورقلا يف اهب

ةيصسنرفلا ةلمحلاب ارورم يبويلا

ايصضم ،نيطصسلفو رصصم ىلع

لÓتحلا ةلحرم وحن

ىلع مثاجلا يليئارصسلا

.اهردصص
ثلاثلا ءزجلا

ةيسضقل ةبسسنلأب مسسحلا مأع ربتعي١١٠٢ مأع نأا ،نيررحملاو ىرسسألا نوؤوسش ريزو ،عقارق ىسسيع لأق
عمتجملا عسضوو ةيلودلا ةحأسسلا يف ةيليئارسسإلا ةموكحلا ىلع ةينونأق ةكرعم حتف مت نأا دعب ىرسسألا
.نيلقتعملا فلآا زأجتحاو لÓتحلا رارمتسسل xدح عسضول هتأيلوؤوسسم مأمأا يلودلا
رثكأا ذنم نيلقتعمً اريسسأا٠٣١ نم رثكأا دوجو لظ يف قأطي دعي مل نوجسسلا يف عسضولا نأا عقارق لأقو
مهبلسست ىرسسألا قحب ةفحجم ةيركسسع نيناوق قيبطتو ءأسسنلاو لأفطألا لأقتعا رارمتسساو ًأمأع٠٢ نم
ةينيطسسلفلا ةينطولا ةطلسسلا نأا حسضوأاو ،لÓتحلا تÓقتعمو نوجسس لخاد ةينأسسنإلا مهقوقح ةفأك
برح ىرسسأأك نيينيطسسلفلا ىرسسألأب فارتعلأب ليئارسسإا مازلإل ةيلودلا يأهل ةمكحم ىلإا هّجوتتسس
.ةعبارلاو ةثلأثلا فينج تأيقأفتا قفو

يف ىرسسألا تÓئأع ىلع ىرسسألا ةرازو نم دفو عم أهب مأق ةيناديم ةلوج لÓخ عقارق لاوقأا تءأج
نآلا ىتح يسضقيو ةأيحلا ىدم نجسسلأب موكحملا ةنلف أطع ريسسألا ةلئأع مهو هللا مار ءأسضق أفسص ةيرق
نعط ةلوأحم ةمهتب9٠٠٢-٠١-٠٢ ذنم ةلقتعملا ةجارك دومسص ةريسسألا ةلئأعو ،نأبسضقلا فلخ ًأمأع9١
9١ نآلا ىتح يسضقيو دبؤوملأب موكحملا ةنلف يزوف دمحم ريسسألا ةلئأعو ،أيدنلق زجأح ىلع يدنج
٠٢ نآلا ىتح يسضقيو دبؤوملأب موكحملا ةجارك دوهرف عفار ريسسألا ةلئأعو ،نوجسسلا نأبسضق فلخ أمأع
.نوجسسلا نأبسضق فلخ ًأمأع
مهئأنبأل أهترأيز لÓخ أههجاوت يتلا لكأسشملاو ةأنأعملا ىلإا عقارق عمتسسا تÓئأعلا هذهل هترأيز لÓخو
لك لإا ةرأيزلأب هل حمسسي مل مهسضعبو تارأيزلا نم ةمورحم تÓئأعلا هذه مظعم نأا ثيح ،نوجسسلا يف
هّلذملا تأسشيتفتلا ببسسب ةأنأعمو قأسشم نم ىرسسألا تÓئأع هدّبكتت أم ىلإا ةفأسضإا ،روهسش ةتسس وأا مأع
.مهئأنبأل بتكلاو سسبÓملا لأخدإا نم يلأهألا نأمرح كلذكو ،تارأيزلا لÓخو زجاوحلا ىلع
تاءادتعا نم دومسص هتنبا هل سضّرعتت أمل xدح عسضول كرحتلا ةرورسضب هجارك دومسص ةريسسألا دلاو دسشأنو
مت هتنبا نأا ركذو ،ةيركسسعلا رفوع ةمكحم ىلإا أهلقن لÓخ تادنجملاو دونجلا دي ىلع تأنأهإاو
بلأطو .ةمكحملا ىلإا أهلقن ءأنثأا نوسشحن تاوق دي ىلع ةينأثلا ةرملل متسشلاو برسضلأب أهيلع ءادتعلا
.نهقحب يرجت يتلا ةيفسسعتلا تاءارجإلا فقول طغسضلاو مأمتهلا تاريسسألا ةيسضق ءأطعإأب
ةرأيزب أهل حأمسسلا مدع نم تكتسشا دقف ،ًأمأع نينأمث رمعلا نم ةغلأبلا ةجارك عفار ريسسألا ةدلاو أمأا
بيلسصلا ةبلأطم ،ةرأيزلأب مأيقلا عيطتسست لو ةسضيرم أهنأا ثيح ،كبسش Óب ةسصأخ ةرأيز عفار أهنبا
ةيقأفتا لبق نيلقتعملا ىمادقلا ىرسسألأب مأمتهلأب تدسشأنو .كلذ لعف ىلع أهتدعأسسمب يلودلا رمحألا
.نوجسسلا يف ةليوط تارتف نوسضقي نيذلاو ،ىرسسأا8٠٣ مهددع غلأبلاو ولسسوأا
تأسشيتفتلا نمو يبطلا لأمهإلا ةسسأيسس نم نوكسشي ًأمئاد ىرسسألا نأا ةنلف دمحم ريسسألا قيقسش لأقو
أمم مهتأنأعم ىلإا أنعمتسساو مهأنرز أملك مهتأيح ىلع قلقلأب رعسشن أننأاو ،مهمأسسقأاو مهفرغل ةلسصاوتملا
.مهل ةيأمحلا ريفوتو مهنع جارفإÓل ربكأا ًأطغسضو ًأعسساو ًأكرحت بلطتي
٥٣ مهنيب نم ينيطسسلف ريسسأا٠٠٠٦ يلاوح غلبي لÓتحلا نوجسس لخاد ىرسسألا ددع نأا ركذلأب ريدجو
ركسسعمو نجسس٢٢ نم رثكأا ىلع نوعزوم مهو ،يرادإا لقتعم٠٥٢و ،رسصأق لفط٠٠٣ يلاوحو ةريسسأا
.ليئارسسإا لخاد لأقتعا

مسسحلا ماع



ددعلا
٦٢٤٥١19  انييح ام نيدلا اذه يفون نأا انيلعو اعيمج انتبقر يف نيد ىرصسألا ةيصضق

ـه٢٣٤١لولا عيبر٤٢ ـل قفاوملا
G’Móم١١٠٢ يرفيف٧٢ $

لولا ءزجلا
تدمسص أهنأل كلذ.أهخيرأت ...ديجم خيرأتل هنإاو
نأثدحلا ءيراوطو ،أهعاونأا عيمجب نأمزلا بئاونل
وأا ،نيحتأفلا نم حتأف قبي مل ىتح .أهناولأا عيمجب

نيذلا ،نيرّخأأتملاو نيمّدقتملا ةازغلا نم ٍزأغ
أمإأف ،هتلزأنو لإا ،قرسشلا نم ءزجلا اذه يف اولأسص
..هتعرسص دق يه نوكت وأا ،أهعرسص دق نوكي نأا
... سسدقلا ... اذه أهمسسأاو .ةسسدقم ةنيدم أهنإا
.. ةسسادقلاو ةكربلاو رهطلا ةغللا يف هأنعم
،أهمسسا تفّرسشو ،أهردق تعفر دق هذه أهتسسادقو
تقولا يف ،أهنأا ّلإا ،أهتيسص نيقفأخلا يف تعاذأاو
أيÓبلا مظعم يف ببسسلا ـ فسسأÓل أيو ـ تنأك ،هسسفن
تكفسس ةّرم نم مكو ،مكف .!!أهتبأسصأا يتلا نحملاو
أهيلأع لعجف ً،اريمدت أهنأينب رّمدو ،أهئأنبأا ءأمد
حارو !ةسسّدقم أهنأا ىوسس ،ببسسل ،ل.. !أهلفأسس
،أهيلإا نودفي ةرومعملا فارطأا عيمج نم سسأنلا
!ةدأبعلاو ةÓسصلأب نيفتكم ريغ ..!أهكÓتما نوديري
فيسسلل ،نأيحألا بلغأا يف ،لسصفلا لوقلا نأكو ..
(8٧) .““عفدملاو
أهل تسضّرعت يتلا نحملاو أيÓبلا هذه رخآا تنأكو
ةينويهسصلا هب موقت أم ـ لازت أمو ـ سسدقلا ةنيدم
،أهديوهتل ةبوؤود تلوأحم نم ليئارسسإا ةلودو
.مهيلإا أهتبسسن ءأعداو
جيورت يف ةينيدلا سصوسصنلا لÓغتسسا نأك دقل
،قأطنلا عسساو لÓغتسسا ةنيدملا ةيكلمب ءأعدلا
يأارلا ىلع ،ريسسي ردقب ولو ،ريثأأتلا ىلإا ىدأا أمم
،فئاوطلا رئأسس نود طقف دوهيلا ّنأا يملأعلا مأعلا

نمو ،ةنيدملا يف يخيرأتلا قحلا بأحسصأا مه
،كلت وأا ةلأسسملا هذه يف ريكفتلاو فقوتلا لوأحي
هجاوي أم لوأا ،يأار وأا ةملكب هّوفتلا لوأحي وأا
هذه ،ةيمأسسلل ًودع هنأا ىلع جيجسضلاو خارسصلأب
سصوسصنلا بلق نم دوهيلا أهلتسسا يتلا ةملكلا
ًلÓغتسسا ىرخألا يه أهولغتسساو ،ةسسدقملا

لأا بجي يذلا (ةيمأسسلا) حÓطسصلا اذه .ًأيرسصنع
ثحبلا نيسسرادلا ىلع لهسسيً ،أيملع ًأموهفم ىدعتي
أم تنكسس يتلا ،ةيرسشبلا ةعومجملا خيرأت يف
كلت ،ميدقلا خيرأتلا يف نييمأسسلا دÓبب فرعي

سضرأا لمسشت أهنأا ىلع ءارآلا تّحسص يتلا دÓبلا
ثوحبلا مدقتبو .مأسشلا دÓبو قارعلاو ةريزجلا
تلÓسسلا ملع تأسساردو ةيرفحلاو ةيرثألا
ل (ةّيمأسسلا) حÓطسصلا اذه نأا نيبت ،ةيرسشبلا
،تأعأمجلا هذهل يلÓسسلا دعبلا عم ًأقلطم ىسشمتي
يف دراولا سصنللً ادأنتسسا أهيلع قلطأا يتلا
ّحسص أم لكو ،نيوكتلا رفسس نم رسشأعلا حأحسصإلا
ىلع حÓطسصلا اذهل رظني نأا وه ،نيثحأبلا ىدل
يتلا تأغللاو تأجهللا ةعومجم ىلع ةللد هل نأا
تفرع يتلا بوعسشلا كلت ةنسسلأا ىلع تعاذ
(9٧)““.نييمأسسلأب
هذه لغتسسا دق يدوهيلا بعسشلا لج نأك اذإاو
ريثأأتلل لÓغتسسا أاوسسأا ةينيدلاو ةيخيرأتلا دأعبألا

تاذلأبو ،هتوعد حلأسصل يملأعلا مأعلا يأارلا ىلع
ينيدلا قطنملا نإأف ،سسدقلا ةنيدمب قلعتي أميف
.كلذ سسكع لوقي
ةسشقأنم ثحبلا اذه ةمهم نم سسيل ،هنلً ارظنو
رسصقنسس أننأا لإا ،سسدقلل ةيخيرأتلا روذجلا
دنع ةنيدملا هذهل ةينيدلا ةنأكملا ىلع ثيدحلا
،هنأكملا هذه تللدو ،ثÓثلا ةيوأمسسلا تأنأيدلا
 .أهئأنبأا دنع يحورلا ليكسشتلا يف أهرثأاو

ًايتاروت صسدقلا
سسدقلا يف دواد كلملا دوجو دوهيلا لغتسسا دقل

اّودحت لب ،لÓغتسسا أاوسسأا نمزلا نمً اريسسي ًأتقو
ـ يبنلا كلذ ،هيلإا أهتبسسن ءأعدا يف سسأنلا رعأسشم
نإاو ،ًأعيمج ءأيبنألا نم هريغك أهركذ يذلا كلملا
نم ٍنأعمب ءأيبنألا ءلؤوه نع أهل هركذ فلتخا
،أهأسسني نل هنأاً ادهأعم ًأخرأسص ،ىسسألاو ةرسسحلا
ةنبا ةروث دعبو لبق هتنحم تقو يف كلذ نأك دقف
ةنيدملا ةردأغم ىلإا رطسضا نيح ،هيلع مولأسشبا

نإا باوسصلا بنأجن لو .قأعلا دلولا هجو نم ًأبرأه
ًأكلم يكبي نأك ةنيدملل هركذو هئأكب يف هنأا :أنلق
نم مأقتنلا يف هتبغر بنأج ىلإا اذه ،هنم عأسض
نيدلا ىلع سسيل درمتملا قرأملا دلولا اذه
ل أمم اذهو ،كلملا يبنلا دلاولا ىلع لب ،بسسحف
.نأسسنإلا عرسش يف لو ،نأيدألا عرسش يف زوجي
نم هظحÓن ،مÓسسلا هيلع دواد ءأكبل رخآا بنأجو

روسصقلا نع بارعإلا يف لثمتيو ،سصوسصنلا لÓخ
هارنف ،هأيإا هللا هبهو يذلا هكلم نأأسشب نوأهتلاو
هل ديعي نأاو ،نارفغلاو حفسصلا ًأبلأط هلل لهتبي
.كلملا اذهب ًأكسسمتو ًأسصرح رثكأا دوعيل ،ةركلا
هل نّكميو ،مÓسسلا هيلع دواد لأهتبل هللا بيجتسسيو
نم هموق ةلودو هتلود يهتنت نأا ىلإا سضرألا يف
نم نأك أم نأا ريغ ،ءأسضقو ردقب ءيسش لكف .هدعب
نوكبيو ،هنوددري هدعب نم دوهيلا يقب ،دواد لأهتبا
لج هلل نينيدتمك نحنو .روسصعلا ربع ًأعئأسضً ادجم
سسفن روسصتأا يننأا أمك ،مÓسسإلا ةعيرسش ىلع هنأأسش
،مÓسسلا هيلع ىسسيع جهن ىلع هلل نينيدتملل لأحلا
هيلع دواد تلأهتبا دوهيلا ددري نأا مهفن نحن
ةدأبعلا دودح يف ةسسّدقم سصوسصنك ،مÓسسلا
مأيقلل بولطملا ردقلأب سصنلا سسيدقتو نّيدتلاو
لغتسست نأاً ادبأا مهفن لو ،أهرئأعسشو ةدأبعلا مأهمب
،هربكنو هسسدقن يذلا كلملا يبنلا كلذ تلأهتبا
وأا اورثك ،دوهيلا نم رفن طّلسست ىلإا ةوعدلا يف
ىلع مهسضيرحتو ،مهتعيرسش ءأنبأا ةدئفأا ىلع ،اولق
فارتعلا مدعو ،ًأيلك ةنيدملا ىلع ةرطيسسلا
نم هأندهأسش أمو لب ،أهيف مهريغ تأسسدقمب
نع أهحسسمو تأسسّدقملا هذه فسسن تلوأحم
.دوجولا
ةنيدم ةيكلمب ءأعدإلا دنع رمألا فقوتي ملو
تبسسن دقف ،مÓسسلا هيلع دواد ىلإا أهتبسسنو سسدقلا
ةنيدملا هذه ،دواد ىلإا ىرخألا يه ليلخلا ةنيدم
ةرأسشإا بسسح فسصنو تاونسس عبسس أهيف مأقأا يتلا
:ميدقلا دهعلا
نيعبرأا كّلمو ،كّلم نيح ةنسس نيثÓث نبا دواد نأك»
ةتسسو نينسس عبسس اذوهي ىلع كلم نوربح يف .ةنسس

رمع نأا مغرو .(٥:٤,٥ ينأثلا ليئومسص) ““.رهسشأا
لّكسشت ل ،ةنسس فلآا ةتسسلا ىلع ديزي ليلخلا ةنيدم
ىرن كلذ مغر ،ركذي ًأئيسش أهيف دواد ةمأقإا ةدم
دأنتسسلا نود ،ىرخألا يه دواد ىلإا بسسنت ةنيدملا
،بسصعتلا ىلع ةمئأقلا مهولا حور ريغ ليلد ىلإا
دÓبلا هذه نأكسس نم نيرخآلا دوجوب ةنأهتسسلاو
(٠8).مهرعأسشمو
نيمختلا ىلإا زكترت يتلا ةيدوهيلا ريطأسسألا نإا
،عقاو ىلإا دنتسست ل يتلا أيأكحلاو سضارتفلاو

سسدحلا ىلع مئأق يدوهيلا خيرأتلا تلعج
ًأمئاد تنأك يذلا رّوسصتلاو لّيختلاو نيمختلاو
نأا نوعدي :كلذ لأثم نيهاربلاو قئأقحلا هزوعت
مهلكيه اومأقأا مهنأاو ،مهل ةمسصأع تنأك سسدقلا
ىرخأا ةسسدقم نكأمأاو أهيف (!؟) مهكولم روسصقو
أهيف أمب ةيرثألا ثوحبلا نأا لإا !!مهريبعت دح ىلع
مل ،ةيرثألا تأميمرتلاو ،ةدأجلا ةيملعلا ثوحبلا
نكأمألا كلت نم ءيسش يأا فأسشتكا ىلع دعأسست
نيأاو ؟(دبعملا) لكيهلا نيأأف ،أهدوجو نوعدي يتلا
نأا تبثي مل ؟ةنيدملا راوسسأا نيأاو ؟نأميلسس رسصق
نكي ملف ،ءأيسشألا كلت نم ءيسش ىلع نوبقنملا رثع
نكمي ،ةزّيمم ةرأسضح تقولا كلذ يف نييليئارسسإÓل
نفلا وأا ةرأسضحلا مسسا قÓطإاو أهيلإا فرعتلا
قفو ينب دبعملا نأا فورعملأف ،أهيلع يليئارسسإلا
ءأنبلا نأاو ،ةقيتعلا ةينأعنكلا دبأعملا ططخم
أهب ينب يتلا داوملا اذكو ،نويقينيفلا لأمعلا همأقأا
تبلج ةينأعنك ةيقينيف داوم يهف !! دجو نإا دبعملا
روسص قطأنم نم ينأنبللاو يروسسلا لحأسسلا نم
 .خلا..رجحلاو بسشخلا لثم أهريغو اديسصو
بوتكملا يدوهيلا خيرأتلا نأا :لوقلا ةسصÓخو
دعأسس دقف نيهاربلا نم ريثك ىلإا جأتحي
ىلع مهسسفنأا دوهيلا هببسس يذلا (؟) دأهطسضلا
مسستا دوهي ةنبأبرو ءأيبنأاو بأّتك هبتك خيرأت جيبدت
نم ريثكب مسستا أمك ،بوعسشلا هركب خيرأتلا كلذ
(١8).تارّوسصتلاو ريطأسسألاو تÓّيختلا

ةيحيصسملا ةديقعلا يف صسدقلا
يف فئاوطلا عيمج نم نييحيسسملا بولق تقّلعت
تدرفت ًأقلعت سسدقلا ةنيدمب ةفأك سضرألا رأطقأا
ةيسسدق ةنيدمك ،سضرألا ندم رئأسس نود نم هب
،مÓسسلا هيلع حيسسملا ىركذ أهفأنكأا يف توتحا

ىلإا سسأنلا وعدي ،ةيحيسسملا ةوعدلا ءاول لمح نيح
نإا لب ،مهبرأسشمو مهدراوم فلتخم ىلع نأميإلا
ئدأب هتوعد ءاول لمح نيح مÓسسلا هيلع حيسسملا
تعفد يتلا تأسسرأمملا كلت ىلعً ارئأث ءدب يذ
،بارخلأب ةنيدملا ىلع ءأعدلا ىلإا حيسسملا ديسسلأب
ةديقعلا مهرأبتعل مهفقوم ىلع رأث هنإا لب
تيب مهرأبتعل لب ،ةسصأخ ةديقع ةيوسسوملا
مهل هللا نأاو ،مهيلع ًأفقو لكيهلا هيف أمب سسدقملا
نارين ترعتسسا نيحو ،رسشبلا ينب نم مهريغل سسيلو
،هنومجأهي ،أهيف اوّبه ،مهدسض مÓسسلا هيلع هتروث
،هيلع سضبقلا يقلأا ىتح سسئأسسدلا هدسض نوسسديو
دأقتعا بسسح ـ هوبلسصو نأمورلا همكأحو
تلّوحت ،سضرألا ىلع هتأيح ءأهتنأبو ـ نييحيسسملا
،ًأيسسدق رخآا ًلوحت ةيحيسسملا ةديقعلا يف ةنيدملا
ىركذلا أهتأبنج ىدحإا يف مسضت أهنأل كلذو
ربقلا وهو لأا ،رهدلا رم ىلع ةدلأخلا ةيّسسحلا
هيلع ميرم نب ىسسيع ربق ،يلأخلا ربقلا ،سسدقملا
اذه ،ءأمسسلا ىلإاً ادعأسص هردأغ نأا دعب مÓسسلا
هبحأسص ةدوعب يحوي ًأمئأقً ازمر ربتعي يذلا ربقلا
.ىدهو ًلدع أيندلا أÓميل ىرخأا ةرم سضرألا ىلإا
فÓتخأب ليجأنألا هنع تثدحت يذلا ربقلا كلذ
تدحتا يتلا لب ،أهينأعم يف ةقفتملا ريبأعتلا يف
لهأا نم نينمؤوملا بولق ىلإا لوخدلا يف
نع أهلك لوقت يتلا ريبأعتلا كلت ،ةيحيسسملا
!أنهه وه سسيل :يلأخلا ربقلا ىلإا ةريسشم حيسسملا
.مأق دق هنإا
ّجحم رهدلا دبأا ىقبت ةنيدملا نإأف ،اذه لجألو
دروم لب ،أهبرأغمو سضرألا قرأسشم نم نييحيسسملا
نم بولقلا Óع أم ولجي يذلا يفأسصلا نأميإلا
أهيلإا يحيسسملا جحيف ،ةنيدملا هذه نع أادسصلا
ةيلهأك ىلع يقليلو ،أادسصلا اذه نم هبلق سصّلخيل
سصÓخب نذأأي نأا هللا ىلإا ًأعرسضتم ،بعأتملا نم
سصّلخيل ،سضرألا هذه ىلإا حيسسملا ديعي نأاو ،بيرق
(٢8) .كرسشلاو رسشلا ناردأا نم سسأنلا
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ةينيطسسلفلا ريونتلا ةكرح يف اهرثأاو سسدقلا يف ةيفاقثلا ةئيبلا

حلاصص دمحا داهج

ةنيدم اهب ىظحت يتلا ةقومرملا ةناكملاب ىظحت ةرومعملا ءاحنأا ةفاك يف ةنيدم دجوت ل
ةنيدم صسدقلاف ،ىرخأا ةنيدم ةيأا نع بتك ام ديكأات لكب قوفي اهنع بتك امو ،صسدقلا
نايدألاب نينيدتملا نم ًاعيمج صسانلا بولق اهب تقلعت ،اهتأاصشن ذنم ناميإلاو ةصسادقلل
وأا ةينيد ةيصصخصشل اهتبصسن وأا اهتيكلمب ءاعدإلا قلخلا نم دحأل زوجي لو ،ةفلتخملا

ةيخيرات ةنيدم تصسيل صسدقلا نأا :ميلصستلا نم دب ل““ ،هيلعو .اهتناكم تغلب امهم ةيخيرات
.خيراتلا اهفرع يتلا ندملا مدقأا نم اهنإا لب ،بصسحف ةميدق



نا ناولسس لئأمح ةطبار سسيئر لوغلا ديلو لأقو
،أهمجحو أهلكسش يف ةعسضاوتم ناولسس ةميخ هذه
يهو أهدومسصو أهناوفنع يف ةميظعو ةريبك أهنكل
ناولسس يلأها نأميأب ةيوقو ،سسدقلا لأبج لقثب
أهيدسصتو ةيرقلا دومسص يف ةخسسار ةمÓع يهو
نا دكأاو ،خيرأتلا فيزتو نأطيتسسلاو ديوهتلل
دومسصلأب خيرأتلا عنسصتسس أهتميخو أهبأبسشو ناولسس
.ربسصلاو

نيصسح دمحم خيصشلا
يتفم نيسسح دمحم خيسشلا لأق هتهج نم

مأيأا نم أموي اذه نأا ?:ةينيطسسلفلا رأيدلاو سسدقلا
طأبرلا اذهو ،ناولسس يف طأبرلا مأيا نمو سسدقلا
ءأنبأا دفاوتل ةريبك ٍنأعم لمحي ناولسس ةميخ يف
.ةكرأبملا عأقبلا ةفأك نم أهيلا نيطسسلف

يتلا نأتسسبلا يح ةميخ عقوم ةيمهأا ىلع دكأاو
،رأتمأا ةعسضب ىوسس ىسصقلا دجسسملا نع دعبت ل
،أهب مئادلا دجاوتلاو دوجولا ةيمهأا ىلع اددسشم
ةميخلا يف ةلسصاوتملا تأيلأعفلا ةمأقا ىلا اريسشم
دومسص لثمت أهنا ادكؤوم ،تأعأمتجلاو تاولسصلأك
.ةينيطسسلفلا يسضارلا ةفأك

ربسصلل أناونع لكسشت سسدقلا مأيخ نا ?:فأسضأاو
.ءأطعلاو ةيحسضتلاو

ينيصسحلا ناندع صسدقلا ظفاحم
ينيسسحلا نأندع سسدقلا ظفأحم برعا هرودب

هرخفو هرازتعا نع
يلأهأا دومسصب
اذه يف ةميخلا ةمأقا رأيتخا نا ?:لأقو ،ناولسس
دجسسملل روأجم وهف ةفدسصلأب يتأأي مل عقوملا
ةعرأقم قÓطنل ةدعأق ةميخلا نوكتل ىسصقلا
?.لÓتحلا

سسدقلل ةعيبلا ديكأأتل أنه نحن ?:فأسضأاو
ربكأا مأمأا نوفقي نيذلا ناولسس يلأهأاو تأسسدقملاو
?.ةينأطيتسسا ةمجه

Óيبأسس درأنرب يعيرسشتلا سسلجملا وسضع
درأنرب يعيرسشتلا سسلجملا وسضع دكأا هتهج نم

بعسشلا ?هلوقب مأسسقنلا ءأهنا ةيمها ىلع Óيبأسس
نم ررقي يذلا وه بعسشلا نل ?مأسسقنلا ءأهنا ديري
.ل وأا حبسصي

يلأها فقوم نوسسكعي ناولسس يلأها نا ?:لأقو
لÓتحلا سضفرب نييحيسسمو نيملسسم نم ةنيدملا
نيطسسلف ملع سسكعت ةميخلا هذهف ،ديوهتلاو
.سسدقلا يف ءأقبلاو ةينيطسسلفلا ةدارلاو

لخادلا يف ةيمÓسسلا ةكرحلا سسيئر
حÓسص دئار خيسشلا ينيطسسلفلا

ةلسصاوم ىلا سسدقلا يلأها حÓسص خيسشلا أعدو
بيلأسسألا ةفأكب هتموأقمو لÓتحلا ةسسأيسس حسضف
نأا ةلتحملا بوعسشلا قح نم هنا ادكؤوم ،ةعورسشملا
.موأقت

كسسمتلا ةرورسض ىلا حÓسص خيسشلا أعد أمك
لئأسصفلا ةفأك لبق نم ةينيطسسلفلا تباوثلأب
.ةينيطسسلفلا تأسسسسؤوملاو ريهأمجلاو

ةمحللا ةدأعا ىلا حÓسص خيسشلا ددسشو
بعسشلا تأعأطقو لئأسصف نيب ةينيطسسلفلا
يف دحاو لمعو ملأاو لمأا نوكنل ينيطسسلفلا
.لÓتحلا ةموأقم

موزهمو لئاز لÓتحلا نا هتملك مأتخ يف دكأاو
.ةيدأملا تأينأكملاو ةيركسسعلا ةوقلا هكÓتما مغر

 رداقلا دبع متاح
حتف ةكرح يف صسدقلا فلم لوؤوصسم

يف سسدقلا فلم لوؤوسسم ردأقلا دبع متأح لأقو
ىدم ىلع اورطسس ناولسس يلأها نا حتف ةكرح
رارسصلاو يدحتلا حمÓم عورا نييسضأملا نيمأعلا
يف طقف سسيل ةخمأسشو هتبأث ةميخلا لعج أمم
ازمرو ةلتحملا ةنيدملا ءأمسس يف أمنا ناولسس ءأمسس
.ديوهتلاو دومسصلا ىلع

قحب لأقتعلا ةسسأيسس نع ردأقلا دبع ثدحتو
لأقتعا لجسس ثيح يسضأملا مأعلا ناولسس لأفطا
.ةيرقلا نم لفط٠٠٣١

يواصسيعلا يناه
ىوقلا ةملك يف يوأسسيعلا ينأه دكأا هتهج نم

نع رغسصم زمر ناولسس ةميخ نا ىلع ةينطولا
لك يف لÓتحلا دسض هلأسضنو ينيطسسلفلا دومسصلا
.نكأملا

نأكو نيمأع لبق ةميخلا تميقا دقل ?:لأقو
مويلا نكل ،طأطحناو مأسسقنا نم ينأعي بعسشلا
يف لملا ثعبتو ةقطنملا ىلع بهت ريغتلا حأير
.رارحلا عيمج سسوفن

أهل نوكيسس سسنوتو رسصم تاروث نا دكاو
نوكتسسو ةينيطسسلفلا ةيسضقلا ىلع أيبأجيا أسسأكعنا
دحوت اذا ليئارسسا لأطتسس يتلا رييغتلا ةلحرم
.لÓتحلا دسض نيينيطسسلفلا

ةدحولا يه ةلحرملا هذه ناونع نا دكأاو
.ةينطولا تباوثلأب كسسمتلاو

مدعل ةينيطسسلفلا ةدأيقلا فقوم يوأسسيعلا نمثو
.نأطيتسسلا نأأسشب يكيرملا فقوملل ةبأجتسسلا

عفاصش وبأا دارم
دارم نأتسسبلا ةنجل وسضعل ةملكب رمتؤوملا متُخو

نم ناولسس فادهتسسا نع ثدحت يذلا عفأسش وبأا
رفح لÓخ نم أهلمكأأب ةيليئارسسلا تأطلسسلا لبق
نجسسلاو دأعبلأب أهتادأيق فادهتسساو قأفنلا
تأئملا ديرسشتو لزأنملا تارسشع مدهب ديدهتلاو
.دارفلا

سصأخ لكسشب نأتسسبلا يح ةيسضق ىلا قرطتو
ةيدلب لبق نم ةيلكيهلا تأططخملا لك سضفرو
ةيتاروت ةقيدح ةمأقل ةسصتخملا نأجللاو سسدقلا

.هسضأقنأا ىلع
عم ةدهأعم اوعقو ناولسس ةيرق يلأها نا دكأاو

أهيلع اوسشيعي ناو مهسضرأا ىلع ظأفحلأب ىلأعت هللا
.أهبارت تحت ءادهسش اوتومي وأا ةماركب

عمتجملا لمحتي نأأب نأتسسبلا يح ةنجل تبلأطو
نمألا سسلجمو ةمأعلا ةيعمجلا هسسأار ىلعو يلودلا
ادنكو ةدحتملا تأيلولاو ةيبورولا لودلاو يلودلا
فقو لجأا نم ةيقÓخلاو ةينونأقلا مهتأيلوؤوسسم
نينطاوملا هأجت ةيرسصنعلا ليئارسسا ةسسأيسس
.سسدقلا يف نيينيطسسلفلا

دسصر ىلا ةينيطسسلفلا ةطلسسلا ةنجللا تعدو
يقرعلا ريهطتلا ةسسأيسس نع ةمجأنلا رأثلا قيثوتو
يح رأبتعاو ،نييسسدقملا هأجت يرسسقلا ريجهتلاو
ناو ةسصأخ هزوأجت نكمي ل ارمحا أطخ نأتسسبلا

مدهلا رطخ ةلئأط تحت لزنم فلا٠٢ مأنه
.سسدقلأب

دومسصلاو تأبثلا لبسس ريفوتب ةطلسسلا اوبلأطو
يح ةيسضق عفرو ،ةمأع نييسسدقمللو ناولسس يلأهل
لجأا نم يلودلا عمتجملاو ممألا ةئيه ىلا نأتسسبلا
تأطلسس لبق نم تأسسرأمملا كلت فقوب هرود ذخأا
.لÓتحلا

قيقحتو مأسسقنلا ءأهنأب كلذك ةنجللا تبلأطو
يتلا يقرعلا ريهطتلا تأسسأيسس ةهجاومل ةدحولا
.سسدقلا يلأها قحب سسرأمت

دقف ةيمÓسسلاو ةيبرعلا لودلا ديعسص ىلعو
نأسسنÓل ةيأمحلاو معدلا ريفوتب ةنجللا أهتبلأط
ىتسشب لÓتحلا تحت ينيطسسلفلا ءأنبلاو سضرÓلو
.قرطلا

ددعلا
٦٢٤٥١20  انييح ام نيدلا اذه يفون نأا انيلعو اعيمج انتبقر يف نيد ىرصسألا ةيصضق

ـه٢٣٤١لولا عيبر٤٢ ـل قفاوملا
G’Móم١١٠٢ يرفيف٧٢ $

ناولصس ةميخ نم ةخرصص

ماسسقن’ا ءاهنا نوديري نويسسدقملا
ىلع لخادلا نمو ةيصسدقم تايصصخصشو تايلاعفو ىوق تدكأا

ايوصس فوقولل ةينيطصسلفلا لئاصصفلا نيب ماصسقنلا ءاهنا ةرورصض
اهناكصسب ةنيدملا ددهي يذلا يليئارصسلا لÓتحلا هجوب
.اهتراجحو اهتاصسدقمو

ةميخ يف دقع يذلا يريهامجلا ناجرهملا لÓخ كلذ ءاج
ايحو ،ةميخلا ةماقل ةيناثلا ىركذلا يف ناولصس ماصصتعا
مهيدصصتو ناولصس يلاهأا دومصص ناجرهملا يف نوكراصشملا
تصسكع ناولصس ةميخ نا نيدكؤوم ،ةيليئارصسلا تاططخملل
لÓتحلا تاءارجا يدحت ىلع يصسدقملا رارصصلاو يدصصتلا

لوغلا ديلو ناولصس لئامح ةطبار صسيئر.صضرألا ىلع

ةلازغ وبا ةصسيم

 بايد وبأا لمأا
أهمدقي ةيده (أمأع٤٢) ديأك بأسشلا دجي مل
وبا نيسسح دأمح لأمج يسسدقملا ريسسلا هدلاول

نم لÓتحلا همرح يذلا أمأع (٧٤) حلأسص
،هرمع تاونسس لاوط هنم برقلأب مونلاو هنأنح
،هب أنميت مسسأب لولا هلجن يمسسي نا ىوسس
هتدلاو بلقل لملاو ةحرفلا هتدلوب لخديل
ةدوع رظتنت هعم ةربأسص تلازأم يتلا ةيفولا
تاوقلا هتعزتنا يذلا لسضأنملا جوزلا
ىلوتتل سسدقلا ةنيدم يف أهلزنم نم ةيليئارسسلا
مهلزنمل ةدوعلاو ررحتلا ةحرفب هدلاو رسشبيلو ،أهيلفط ةيأعر ةيلوؤوسسم
.نيرسشعلاو عبارلا يلأقتعلا همأع ادغ لخدي وهو نازحلا هنكسست يذلا
هلفط ىعري وهو ديأك رسضحتسسي ،باذعلا نم ةليوط تاونسس مأيأا نيب
حبسصتل ،نوجسسلا تأبوب ىلع هأنيع حتف أمدنع ىلولا ةملؤوملا تأيركذلا
تسشع““ :ديأك لأقو .““يبا““ ةملكب أقيثو أطأبترا ةطبترم ““ةرأيز““ ةملك

،أهأنعم نم نومورحم نحنو يهتنتو دأيعلا يتأت تنأك ،ةيسسأق ةلوفط
هدوجو بÓل نكلو .يتدلاو أنل أهتمدق يتلا ةيأعرلاو بحلا لك مغر
““.أهنم أنمرح يتلا تأملكلا نم ““يبا““ ةملكو ،هتأملكو
لك نم يدلاو مسسا دأعبتسساو قارفلا ةلحر تلأط أمدعب““ :فأسضأاو
أنبولق قرأفت مل يتلا هتروسصل فيسضا نا تررق ،ىرسسألا لدأبن تأقفسص
:أملأأتم عبأتو ““.يلفط ىلع همسسا قÓطأب كلذو أننيب يموي لكسشب هدوجو
يدلاو دهأسش يتلا ةظحللا ،أهتوأسسق مغرو يرمع تأظحل لمجا تنأك““

دمأسصلا بلا روسص هينيع يف تأارق ،لولا هديفح ريغسصلا لأمج أهيف
ديدج ءأقلب ةحرفو نجسسلا تأطحم هنم لنت مل يذلا ،يوقلا لسضأنملا
نا هللا نم ىنمتأاو ،هديفحب حرف يدلاوو قوسشلا تدهأسشو ،نأبسضق نود
أنتيبرت نم نجسسلا همرح أمدعب هيبريو هفنك يف سشيعيل هنع جرفي
““.نحن
مأع لك عمو ،هدلاو لأقتعا دنع فسصنو أمأع رمعلا نم غلبي ديأك نأك
لأقو .ةلئأعلا لمسش عأمتجاو هدلاو ررحتب لمألا هيدل ربكي نأك يسضمي
يتقيقسش تنأك ،يدلاو لأقتعا دعب ءبعلا لك يتدلاو تلمحت““ :ديأك
ةيسسأقلا ةأيحلا فورظ مغرو ،مأعلا فسصنو نيمأع رمعلا نم غلبت نيرسسن
سشيعت أهتلئأع نوك أهتدحو مغر يدلاو بنأجل تفقوو أنل أهتأيح تسسرك
تربك ىتح ،ءيسش لك أنل ترفوو ،ةرسسأÓل ليعم دوجو مدعو ندرألا يف
أهعجسش يدلاوو يب حرفت نا يتدلاو تدارأا ،يفأفز نع ثيدحلا أادبو

ليجأأت تأقفسصلا نع ثيدحلا لظ يف تلوأحو ،هنجسس مغر
تررقو ،لأحلا ريغتي مل نكلو ،هيف ينكرأسشي يدلاو لعل يفأفز
حرفلا لا دوجوم ءيسش لك نأك يفأفز ميقا أمدنعو .جوزتا نا
““.اريثك هتدقتفا يذلا يلأغلا يدلاو لا ،يتلئأع لك دوجو مغر
ربع يفأفز لفح نم عطأقم يدلاو دهأسش دقل““ :حسضوأاو
ربع أهثبب ““برع أي ريخلا حأبسص““ جمأنرب مقأط مأق ذإا ،زأفلتلا
لÓتحلا ىلع بلغتلا كلذب أنعطتسساو ،““يسس يب ما““ لا ةسشأسش
““.يفأفز تأظحل نم ليلقلا ولو أنعم سشيعي يدلاو لعجو

 ةددعتم روصصب ةاناعم
هتدلاو أهب هتربخا أمك ،هدلاو لأقتعا ليسصأفت ديأك ىورو
٢ -١٢ خيرأت يف أنلزنم ةيليئارسسلا تاوقلا تمحتقا““ :Óئأق
قيقحتلل هولقن اروفو ،أننيب نم يدلاو اوعزتناو889١ -
نجسسلأب مكح مث ،رهسش نم رثكل هتأيز نم أنعنمو بيذعتلاو
مكح هتيموكحم ءأهتنا لبق نكلو ،مأعلا فسصنو نيمأع ةدمل

،مئاد لكسشب تأبوقعلل يدلاو سضرعت““ :فأسضأاو ““.ةأيحلا ىدم نجسسلأب
هقوقح طسسبا نم هنأمرحو أنيلع قييسضتلل رخل نجسس نم هلقن اودمعتو
ةعمأجلا يف ادحاو Óسصف سسرد دقف ،يعمأجلا هميلعت ةلسصاوم ةسصأخو
لأمكا هنكمي ل مويلاو ،تاونسس تسس لبق ةيسسأيسس مولع سصسصخت ةيربعلا
““.هميلعت
،مظنم يبط لأمهإل هنجسس لÓخ سضرعت دق حلأسص وبا ريسسلا نأكو
نوجسسلا ةرادا تلطأمو ،ةيقردلا ددغلا يف نأطرسسب هتبأسصا نيبت أمدعب
ةيقوقحلا تأسسسسؤوملا نم ددع لخدت دعبو ،هل مزÓلا جÓعلا ميدقت يف
ةدع لبق ةلوفعلا ىفسشتسسم يف ةيحارج ةيلمع هل تيرجأا نيمأحملاو
ةحلم ةجأحب يدلاو نأأب ءأبطلا رارق مغر““ :ديأك فأسضاو ،تاونسس
أهليجأأت نوجسسلا ةرادا تررق ،ينأطرسسلا مرولا لأسصئتسسا ةيلمع ءارجل
ةرادإا ىلع طوغسضلا سسرأمو لخدت يمأحملا نكل ،رخا رأعسشا ىتح

““.هل ةيلمعلا ءارجا متو ةلوفعلا ىفسشتسسمو نجسسلا
،هتدوع مدع لمأأنو ،ينأطرسسلا مرولا لأسصئتسسا مت هللا دمحلا““ :حسضوأاو

يف تتفتو مزيتأمورلاو ةدعملا سضارمأا نم ينأعي يدلاو ناو ةسصأخ
تيفوت ،لأمج لأقتعا لÓخو .““جÓعلا يقلتي ل وهو ةعبارلا ةرقفلا
يف أقيمع أنزح دلو كرت أمم ،٦٠٠٢ مأع هدلاو مث ،٦99١ مأع هتدلاو
مهعييسشت يف ةكرأسشملا نم هتعنم ةيليئارسسلا تأطلسسلا نا ةسصأخ ،هبلق
 .مهعادو وا
غلبي““ :يسضأملا عوبسسلا عوبلج نجسس يف هدلاو راز يذلا ديأك لأقو
أمم رثكا تاونسس هنجسس يف ىسضمأاو أمأع٧٤ رمعلا نم مويلا يدلاو
عتمتي يدلاو لازأم ،ةيسسأقلا لأقتعلا فورظ مغرو ،ارح ىسضمأا
أمود ،نونح هبلقو ةحرم هحور ،نيلت ل ةبلسص ةداراو ةيلأع تأيونعمب
““.ةيوأسسأأملا فورظلا لك ىدحت دقف لملأب أنلحسسيو أنتأيونعم عفري
،أنع اديعب أيلأقتعا أمأع٤٢ يدلاو يفكي »:لأق هلأقتعا ىركذ يفو
يذلا هنبا هبجنا يذلا هديفح ىري نا هيفكي ،مللاو سضرملا أهيف سشأع
لكلو هل بيرقلا جرفلأب وعدا ،جأجزلا فلخ نم لقتعا موي Óفط نأك
ىرسسلا
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نيرصشعلاو عبارلا يلاقتعلا هماع لخدي
نع جارفإلا رظتنأا :حلاصص وبا يصسدقملا ريصسلا لجن
نم نحن انمرح امدعب هفنك يف يلفط صشيعيل يدلاو
كلذ



تاينيطصسلفلا تاريصسألا

يهتنت’ ةناعم
لولا ءزجلا

نيلكأج يدأنلا ةيمأحم نم ريسسألا يدأن لسصو ريرقت لÓخ
قلعتي أم لك يليسصفت لكسشب ريرقتلا لوأنت ثيح هجرارفلا
نوجسسلا لخاد نهعأسضوأاو تاريسسألأب
لوألا ءزجلا

ةريسسأا (٧٣) ريرقتلا اذه دادعإا ىتح تاريسسألا ددع
:ىلإا ينونأقلا عسضولا ثيح نم نيعزوم
.ةريسسأا (8٢) : تأموكحملا تاريسسألا ددع  -١
.تاريسسأا (٦) :تأفوقوملا تاريسسألا ددع  -٢
.تاريسسأا (٣) :يرادإا تأموكحملا تاريسسألا ددع  -٣
:يلأتلأك نوجسسلا ىلع تاريسسألا عيزوت -أينأث
ددعو نومادلا نجسس -١
:ةريسسأا (8١) هيف تاريسسألا

:يلخادلا هميسسقت
دحاو مسسق نم نجسسلا اذه نوكتي
وهو تأينمألا تاريسسأÓل طقف
٤ مسسقلا اذهب دجويو (٢) مسسق
ةريسسأا٦١ ل عسستت ةفرغ لك فرغ
نأكم و نزخمل ةفأسضإلأب
ةمأع قفارم و نيتنكلل سصسصخم
:هلخاد تاريسسألا عيزوت
أهب دجوي٤ مقر ةفرغ -١
: تأيلأتلا تاريسسألا
ةسشئأعو مسسأق دوروو هجارك دومسص و يسسويجلا ءأعد
.تأمينغ
: تأيلأتلا تاريسسألا أهب دجويو٥ مقر ةفرغ-٢
.ةنيز وبا نيرسسن و عارذ وبا ةفيطل و ةدوع ريبع و ىنم ةنمأا
: تأيلأتلا تاريسسألا أهب دجويو٦ مقر ةفرغ-٣

. هعمج لما و سشيعلا وبا ةنتف و يدعسسلا نتأف
: تأيلأتلا تاريسسألا أهب دجويو٧ مقر ةفرغ-٤
مأسستبا و لازن دأعسس و تأيبع ةسشئأعو يوازغ نأميأا
,يوأسسيعلا
و ليلخلا نم ةرمسس وبا ةيمار تاريسسألا نم لك لقن متو

وبا نأنيل و محل تيب نم زومحلا نأنح
نجسسلا اذه ىلا سسلبأن نم ةملغ

تاريسسألا مظعم نا ثيح
ةلزع هبسش نسشعي هيف تادوجوملا

ددجلا ءاوسس تاريسسألا يقأب نع
ثÓث نم رثكأا ذنم ىمادقلا وا

 . تاونسس
: تاريسسأÓل يميظنتلا ميسسقتلا
حتف يميظنت نجسسلا اذه مسضي
. ةيبعسشلا ةهبجلا و
(دنوملت) نورأسشلا نجسس -٢
(8١)هيف تاريسسألا ددعو
 .ةريسسأا
:يلخادلا هميسسقت
مسسق نم نجسسلا اذه نوكتي
تاريسسأÓل طقف دحاو
مسضي (١١) مسسق وهو تأينمألا

لزعلا مسسق عم   فرغ8
و٣١ مسسق مقر لمحي يذلا

.يلكلا١١ مسسق نم ءزج وه
 : هلخاد تاريسسألا عيزوت

دجوي١ مقر ةفرغ
 :تأيلأتلا تاريسسألا  أهيف
ةجيدخ و همغارسض أمير
. سشأيع وبأا

دجوي٢ مقر ةفرغ
:تأيلأتلا تاريسسألا  أهيف
مÓحأا و يدفسصلا يللين
. سشطق حأفك و يميمتلا

أهيف دجويو٣ مقر ةفرغ
: تأيلأتلا تاريسسألا
ةرهأق و ينوبرجلا أنيل
. يدعسسلا

دجويو٤ مقر ةفرغ
تاريسسألا أهيف
: تأيلأتلا
و ةنحارسس أنيريا

. كيرب لبأنسس
دجويو٦ مقر ةفرغ

:تأيلأتلا تاريسسألا أهيف

.يوأسسيع نيريسش و تيتأحسشلا ةدنر
: تأيلأتلا تاريسسألا أهيف دجوي و٧١ مقر ةفرغ
.يبلسش ءأنه و ةدأحسش ءأنسس
:تأيلأتلا تاريسسألا أهيف دجويو8١ مقر ةفرغ

..سسأبرد ىدن
:نيتريسسألا هيف دجويو لزعلا مسسق وهو٣١ مسسق
.نيبارط ميرم و ةدوع ريبع
ىلإا أثيدح لقن يتاوللا ددجلا تاريسسألا نم ددعل ةفأسضإلأب
هللا مار نم زأجح ةحمسس: تاريسسألا نهو نورأسشلا نجسس
.ليلخلا نم يربعجلا ءأيلع و
: نورأسشلا نجسسل يميظنتلا ميسسقتلا
و سسأمح و حتف ميظنت نم و تÓقتسسم تاريسسأا مسضي
.يمÓسسلا دأهجلا

تاريسسألا ددع (أيسسترت يفن لزع) ةلمرلا نجسس   -٣
 . ةدحاو ةريسسأا هيف تادوجوملا
نم ةديحولا ةريسسألا يه و ةزغ نم سسبلا ريمسس ءأفو يه و
ةريسسألا و لÓتحلا نوجسس يف أيلأح ةدوجوملا ةزغ عأطق

لزع وه و نجسسلا اذه ىلإا ارخؤوم تلقن
ةرادإلا ججحتتو تاريسسأا يأا هيف دجويل
أهنأا ةجحب كأنه ىلإا ةريسسألا تلقن أهنأا
أقبأسستنأك أهنأا نم مغرلأب لكأسشملا ةريثك
لكأسشم ببسست فيكف نورأسشلا لزع يف
ءأفو ةريسسألا تلزع و قبسس هنا ملعلا عم
تلقن و نجسسلا اذه يف روهسش8 ةدمل
ةرم أهتدأعإا مت و نورأسشلا لزعل أهدعب
يف ةريسسألا تلازأم ةلمرلا لزعل ىرخأا

اذه دادعإا خيرأت ىتح ةلمرلا لزع
دأهجلا تاريسسأا تمدقت دق و ريرقتلا
أهلقنل نجسسلا ةرادإل بلطب يمÓسسإلا
نهرأطإا تحت سشيعتل نهفرطل لزعلا نم

مت. لزعلأب أهءأقبإا نم لدب فيفختلل ةيوأحتف ةريسسأأك
. روهسش٦ ةدمل ةمكحملا قيرط نع أهل لزعلا ددمت ارخؤوم

و تأفوقوملا تاريسسأÓل ةينونأقلا عأسضوألا
: تاريسسأا   (٦)   نهددع
.هللا مار /هجارك نسسح رسسأي دومسص ةريسسألا .١

تلقتعا ءأبزع ةنسس٢٢ رمعلا نم غلبت ةيعمأج ةبلأط
تسضرعتو أيدنلق زجأح ىلع نم9٠٠٢ /٥٢/٠١ خيرأتب
ةسسلج أهل و ةيبوكسسملا قيقحتل أهذخأا مت و حربملا برسضلل
٧١ مكح ةريسسأÓل بلط هنا ركذو8٢/٣/١١٠٢ يف ةمكحم
. ةمأعلا ةبأينلا نم  ةنسس

سسدقلا/ دمحم يلع قرأط نيرسش بأحر ةريسسألا  .٢
. ةيوسسيعلا

خيرأتب تلقتعا ءأبزع٢٣ رمعلا نم غلبتو ةيمأحم
ىلا أهذخأا مت و ربكملا لبج ةقطنم نم٤٢/٤/٠١٠٢
قيقحتلا تحت رهسش ةدمل كأنه تثكم و ةيبوكسسملا قيقحت
ةدوجوم أيلأح و مأهتا ةحئل أهقحب تردسص و ىلع فثكملا
٥١/٣/١١٠٢ يف ةمكحم تأسسلج أهلو .نورأسشلا نجسس يف
.دوهسش عأمسسل٣٢/٣/١١٠٢ و٠٢/٣/١١٠٢ و

. محل تيب/زومح يلع دمحا نأنح ةريسسألا  .٣
خيرأتب تلقتعا ةنسس١٤ رمعلا نم غلبت لزنم ةبر
لوخدل أهتلوأحم دعب قفنلا زجأح دنع نم١١/٠١/٠١٠٢
يه و ةحئل أهقحب تردسص و نإا أهعم قيقحتلا مت سسدقلا
٥١ ميأنغ و ةنسس٧١ لدأع و ةنسس٠٢ ليبن بأبسش ثÓثل ما
ةريسسألا أيلأحو.٣/١/١١٠٢ يف ةمكحم ةسسلج أهل و ةنسس
.نورأسشلا نجسس يف ةدوجوم

.ليلخلا /ةرمسس وبأا نسسح بتار أيمار ةريسسألا  .٤
لقتعملا ةرمسس وبأا دجما ريسسألا نم  ةجوزتم لزنم ةبر
هحفن نجسس يف دوجوم ةنسس٠٣ موكحم و تاونسس عسست ذنم
تلقتعا ةنسس١٣ رمعلا نم غلبت و لأفطأا مهدنع دجويل و
خيرأتب و ليلخلأب يمبيهاربلا مرحلا ةقطنم نم
ةريثك ةيحسص لكأسشم نم ينأعت ةريسسألا و٦١/٢١/٠١٠٢
ةسسلج أهلو نييارسشلأب قÓغنا و تأبأهتلا أهعم ثيح
 .١٢/٢/١١٠٢ خيرأت يف ةمكحم
هللا مار/ زأجح ميهاربإا ردأقلا دبع ةحمسس ةريسسألا .٥
. ةيقرسشلا ةعرزملا
تلقتعا دلوأا ةتسسل ما و ةجوزتم ةنسس٧٣ رمعلا نم غلبت
زأجح رسسأي أهيخأل أهترأيز ىدل٦/٢/١١٠٢ خيرأتب
رخأا خأا أهل و دبؤوم موكحملا و نÓقسسع نجسس يف لقتعملا
تادبؤوم٠١ موكحم و نومار نجسس يف زأجح مأسشه لقتعم
نÓقسسع قيقحت ىلإا أهذخأا متو  ، تاونسس٧ ذنم لقتعم و
ةسسلج أهل نورأسشلا نجسس ىلإا أهدعب تلقن و موي١١ ةدمل
.٢٢/٢/١١٠٢ خيرأتب ةمكحم
.ليلخلا/يربعجلا هللا دأج ىيحي دمحم ءأيلع ةريسسألا .٦
سسيرولأكب ةدأهسش لمحت لزنم ةبر ةنسس٠٤ رمعلا نم غلبت
فسصتنم٤١/٢/١١٠٢ خيرأتب أهلأقتعا مت ءأبزع ةعيرسش
و يسصخسشلا أهرتويبمك ةردأسصم تمت و لزنملا نم ليللا
و دبكلا يف ةيحسص ةلكسشم نم ينأعت  ةريسسألا و تأكسسيد
أهنذأا يف ةيلمع لأقتعلا لبق ارخؤوم أهل تيرجأاو ددغلا

ةمكحم ةسسلج أهل و نورأسشلا نجسس يف ةدوجوم أيلأح
  .٢٢/٢/١١٠٢ خيرأتب

ددعلا
٦٢٤٥١21 ـه٢٣٤١لولا عيبر٤٢ ـل قفاوملا انييح ام نيدلا اذه يفون نأا انيلعو اعيمج انتبقر يف نيد ىرصسألا ةيصضق
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نارق دقع
لأجر ةأنأعم محر نم نجسسلا أهجسسن نيبيبح عمج ةيأكح عمتسسن نأا أم ًأموي دوعتن مل
لبق نجسسلا يف تعقو ةمرأع ةحرفب تهتنا ةبحمو دوو بسسن رسسج تنب ًأعم ًأمأيأا اوسضق
جورخ تقو بقنلا ءارحسصب نومير نجسس يف رياربف9١ موي حأبسص دعوملا نأك ,سسمأا
تلأح نيسسورعلا نكلوً ادحاو ءأقلل قوسشلا نأكو بحلا عمتجا  .ةروفلا ىلإا ىرسسألا
أهدلاو تيب يف لازتل سسورعلاو ,هتيموكحم يسضقي لازي ل سسيرعلأف ,أمهنيب كÓسسألا
تهتنا يتلا ةحرفلا اوعزتنا نيتلئأعلا نأا لإا دويقلا كلت مغرو ,هل ةيرحلا موي رظتنت
.نومير نجسس لخاد أمهتبوطخ نÓعإأب
حرفلا ءاوجأا تلقنو ,نجسسلا يف تنلعأا يتلا ةبوطخلا مسسارم ءاوجأا تدسصر ““رارحأا»
:ةيلأتلا روطسسلا يف تثدح يتلا

نجسسلا لخاد نارق دقع
تعزوو ,ةحرفلا أهمرحي نأا نأجسسلا دارأا يتلا هأفسشلا أهيف تمسسبت ةليمج ءاوجأا تنأك
دقل ,نأجسسلا ظأغأا يذلا قيفسصتلا دتسشاو ,ةجهبلا نع ريبعتلل عيمجلا ىلع ىولحلا
مركلوط يلأمسش نيفق ةيرق نم بيسصخلا يحتف نمحرلا دبع ريسسألا ةبوطخ تنلعأا
وبأا““ ةسشتنلا ميعن ريسسألا ةميرك ةسشتنلا مارم ةسسنآلا ىلع ،تاونسس عسست نجسسلأب موكحملا

  .تادبؤوم ةثÓثل نجسسلأب أمكح يسضقي يذلا ليلخلا ةنيدم نم ““مأمه
-بلق رهظ نع نمحرلا دبع هظفحي يذلا? هللا بأتك هلجعم رهم ىلع يتنبا كتجوز““
تأادب مث نمو.......““تلبق أنأاو““ نمحرلا دبع هيلع در““..رأنيد فلآا٠٠٠٣ هلجؤومو
نازحألا تلدبتو نجسسلا ةملظ ءيسضتل ةدأعسسلا مسسارم تلخدو حارفألا تلهو تأفأتهلا
.عيمجلا هب كرأسش حرفب
ريسسألا رسسألا يف هليمز هتميرك ىلع بيسصخلا ريسسألا ةبوطخ نÓعإا مسسارم يه كلت
أنهف ,ةيدأعلا مسسارملا كلت نع ًأمأمت ةفلتخم تنأك ,نجسسلا لخاد أمهو ةسشتنلا
.سسورعلا دلاو ىلع سضورفملا مكحلا ةوسسقو نجسسلا ةرارم عم ةحرفلا تجزتما
ةرارم مغر جأهتبلاو ةأيحلا ىلع نورسصي مهنأا نأجسسلل ةلأسسر مسسارملا هذهل تنأك دقل
وهو ““بعسصم وبأا““ بيسصخلا يحتف ريسسألا سسيرعلا دلاو أهدعب موقيل ,هتملظو نجسسلا
ىلع رئأسصعلا سضعبو تأيولحلا نم رّفوت أم عيزوتب ،ةرم9٢ـل دبؤوملا نجسسلأب موكحم أسضيأا
.ىرسسألا هئÓمز
ةبيرغلا ةبوطخلا كلت ةيادب أهئارقل لقنتل سسورعلا دلاو عم ثيدحلا نم تنكمت رارحأا
دحأا يف نيتنسس وحن لبق نبلا بيسصخلأب ىقتلا هنأا سسورعلا دلاو حسضوأا ثيح ,أهعون نم
ةيدهلا يف ترتحا »:Óًئأق ,ةديمحلا هقÓخأأبو هتيسصخسشب بجعأأف ةيليئارسسإلا نوجسسلا
يتنبا يهو يتأيح يف ءيسش ىلغأا هتيدهأأف ،نمحرلا دبعل أهيدهأا نأا نكمي يتلا ةنيمثلا
.““هذهك ةيده هيدهأا نأا قحتسسي هنإا..مارم
نأبيبحلا ءأقل

ةنوهرم ةحرفلا مأمتإاو سسأسسألا وه سسورعلا يأارف ،ةسسÓسسلا هذهب رسست مل روملا نأا ريغ
تاذ يف أهدلاو مارم تراز يذلا تقولا ءأج ىتح نيمأع سسيرعلا رظتنيل ،أهتقفاومب
نكي مل هنكل ،كيمسس جأجز فلخ نم أيقتلا كأنهو ،نمحرلا دبع هب دجوي يذلا نجسسلا

نأك دقل ,ةبوطخلا تاءارجإا يف رارمتسسلا اررقيو ،أمهيبلق يف بحلا هللا عرزي نأا Óًئأح
.أمهنيب بحلا جسسنل ببسس نجسسلا
دق تنأك ةركفلا نكلو ةرم لوأل نجسسلا يف ثدحت يتلا مسسارملا يه أمبر
,كلذ لبق سسيرعلا دلاو ركف يف تدوار
سضرع نيح ةقبأسس ةبرجت بحأسص وهف
Óقتعم نأك ريسسأا ىلع هتأنب ىدحإا
ريسسألا نع جرفي نأا هللا ردقو ،هعم
نارظتني  نآلا أمهو جاوزلا متي نأاو
ةليلقلا رهسشألا لÓخ دهعلا يلو
.ةمدأقلا
يف هروعسش نع نمحرلا دبع دلاو  ربعي

هروسضحب ترأسس يتلا مسسارملا كلت لظ
روسضح نم تنكمت نأا ةمرأع يتحرف »:

دقف ،نمحرلا دبع ينبا نآارق دقع
،نجسسلا لخاد أنأاو ةثÓثلا يئأنبأا جوزت
دمحأاو ،مهنم يأا جاوز لفح رسضحأا ملو
عبارلا ينبا ةكرأسشم نم يننكم يذلا هللا
.““ةبوطخلأب هتحرف
هبيسسنو هبرد قيفرل هثيدح أهجوم عبأتيو
ءيسش نمثأا يه كتيده»:مأمه وبأا ديدجلا
نم يهو ،رخآل نأسسنإا همدقي نأا نكمي
،مهيلع هللا ناوسضر ةبأحسصلا قÓخأا
ظفأحن أمك أهيلع ظفأحن نأا كدهأعنو
.““أنتأنب ىلع
قلطي نأا ررقملا نم يذلا سسيرعلا أمأا
ادب لجخلأف  رهسشأا ةرسشع وحن دعب هحارسس
مل““ :Óئأق هعم ثدح أمع ثدحتي وهو ًأيلج
لخاد أنأاو بطخأا نأا أم أموي روسصتأا نكأا
نظ نسسح دنع نوكأا نأا ىنمتأاو ،نجسسلا
ةنأمألا ظفح ىلع هللا يننيعي نأاو ،يب ““يمع““
 .““أهأيإا ينلمح يتلا
زكرمل أهتحرف نع سسورعلا تربع أهرودب
نأأب نأسسنإلا قوقحو ىرسسألا تأسساردل رارحأا
نوكت ىربكلا ةحرفلا نأا ةدكؤوم ،أهنارق دقع مت
ىرسسألا عيمجو هدلاوو أهبيطخو أهدلاو جورخب
تيأار نأا يل قبسسي مل »:لوقت ،نوجسسلا نم
طبترا نا يندعسسي مكو ،ةرأيزلا كلت لبق يبيطخ
لجأا نم هتأيحب ىحسض ،نمحرلا دبع لثم لجرب
ةنأمأا لمح ىلع ردقأا نوكيسس هنأا ّكسش ل ،نطولا
 .““ةيجوزلا

طسسو نم عبنت يتلا ةينيطسسلفلا ةحرفلا يه هذه
اذه ةنيز ربسصلأف ,باذعلا تأهآا نمو ةأنأعملا
تقو يأا يف أهوعنسصي ةحرفلاو بعسشلا
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فطأع ىسسيع ريبع ةريسسألا نأا ىرسسألا أيأسضقب سصتخم ردسصم دأفأا

يدأحلا أهمأع مويلا لخدت ،ليلخلا ءأسضق ارود ةدلب نم ““مأع٣٣ ““ورمع

ةريسسألا نأا ردسصملا حسضوأاو . لÓتحلا نوجسس يف يلاوتلا ىلع  رسشع

مأع٦١ ةدمل نجسسلأب ًأمكح ىسضقتو ،٠٢/٢/١٠٠٢ ذنم ةلقتعم ورمع

تأادب أهتحسص نأا ثيح ,ةيأغلل ةئيسس ةيحسص فورظ نم ىنأعتو ،

يف سصقن نم لÓتحلا نوجسس يف تنأع نيح ،تاونسس٥ لبق عجارتلأب

،ً ادج ريبك لكسشب أهنزو سصقن ىلإا ىدأا يذلا رمألا٢١ب نيمأتيف

متو أهتأيح ىلع ةروطخ لكسش أمم ،يعولل نادقف تلأح نم تنأعو

جÓع ميدقت نود نكلو ،جÓعلل ةلمرلا نجسس ىفسشتسسم ىلإا أهلقن

بيبط ىلع أهسضرع لÓتحلا سضفر ثيح ،ةيحسصلا أهتلأحل بسسأنم

٠8 نع ديزي نأك نأا دعب ،مارج وليك٢٤ ىلإا أهنزو لسصو دقو سصتخم

ةجيتن عمسسلاو رظنلأب فعسض نم  ةريسسألا ينأعت أمك ، مارج وليك

دعب دنوملت نجسس لخاد تأنأجسسلا يديأا ىلع حربملا برسضلل أهسضرعت

رمتسسم عادسصو ،رهظلا يف كسسيد نم ةريسسألا ىنأعت كلذك ،لأقتعلا

. بأبسسألا ةفرعم نود٤ ىلإا أهمد ةبسسن سضأفخناو

مت ةرأيزلا ءأنثأاو ““ريبع““ نأا ىلإا ““ورمع نتأف““  أهتقيقسش ترأسشأاو

ثيح نيمدقلاو نيديلأب دأفسصألاو ةيديدحلا لسسÓسسلأب أهدييقت

ىلع ينمأا رطخ لكسشت أهنأأب ““ يليئارسسإلا لÓتحلا ““  أهفنسصي

 لÓتحلا
لظ يف  ، ةريسسأا٦٣ هنوجسس يف فطتخي لÓتحلا نأا ردسصملا نيبو

أهيلع تسصن يتلا ةيسسأسسألا نهقوقح نم نمرحيو ، ةيسسأق فورظ

ةينأسسنإلا نهبلأطم نوجسسلا ةحلسصم ةرادإا سضفرتو ، ةيلودلا قيثاوملا

،رهسش لك ةرم نهيوذ عم يفتأهلا لأسصتلأب نهل حأمسسلا يف لثمتت يتلا

سسبÓملا لأخدإأب نهل حأمسسلاو ، ةرأيزلا نم نهنأمرح نع سضيوعتك

تأيعون لأخدإأب حأمسسلا كلذكو ، ةرأيزلا قيرط نع بتكلاو ةيذحألاو

تاريسسألا تأجأيتحا عم بسسأنتت ، نيتنكلا ىلإا سضارغألا نم ةديدج

تاريسسأÓل ةدوقفملا ةيحسصلا ةيأعرلا ريفوت ىلإا ةفأسضإلأب ، ةسصأخلا

فقو كلذك ،دمعتملا يبطلا لأمهإلا ةسسأيسس فقوو ،تأسضيرملا

مهأا نمو ،ةلذملا ةيرأعلا تأسشيتفتلاو ةئجأفملا فرغلا مأحتقا ةسسأيسس

يرسسا نم تأجوزتملا تاريسسأÓل حأمسسلا كلذك تاريسسأÓل بلأطملا

. ةسصأخ تارأيز يف نهجاوزأأب ءأقتللا
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نصسحم ءامصسأا
ًأبأبسش اونأك مهتيرح بلسس لÓتحلا ررق أمنيح
اونأك ,أهقيحر حأفي يتلا ةحتفتملا روهزلأك
ىلإا اوبهذ دقل ,ةيويحلاو ةحسصلاو ةوقلا ةقلأمع
رأظتنأب لبقتسسمو مÓحأا مهعم نيلمأح ةنازنزلا
نل مهنكل ,ملأعلا رارحأا لكك هوققحيل بيرق جرف
ةباذإاو مهرأمعأا بلسس دارأا لÓتحلا نأا اوملعي
لخادو نجسسلا لخاد مهتأيح ءأسضقو مهبأبسش
.ةملظملا نيزأنزلا

يتلا نجسسلا ةلحر يف
اوطخت مويلا تلأط
يتلا ككسسلا نم ريثكلا
,لأجم ةمحرلل يطعت نل
ديزت نل لحارمب اورمو
ىوسس مهتميزع نم
ىلع فيسضت نل ,رارسصإلا

نل ,ةوقلا ىوسس مهدومسص
ىوسس مهتدارإا ىلع رثؤوت
اوهجاو دقل ,ربسصلا
باذعلا عاونأا سسرسشأا
نأك ءاوسس ينأسسنإاÓلا

مأا ًأملؤوم ًأيدسسج ًأباذع
ًأقزمم ًأيسسفن
.مهرعأسشمل
اوسضق ىرسسأا نع أنعمسس
تلارنج سصسصق نع أنأارق ,نينسسلا تارسشع
اذأم تلؤوأسستلا ترثكو ,ىرسسألا ءادمعو ربسصلا
نيئيسضم اولاز ل مهو ءلؤوه مهرأمعأا نم يقب

يف ةرسسحلا فسصن فيكو مهدومسصب نجسسلا ةملظ
ىتح وأا دلولا ةيؤور نود بوذت عومسش مهو مهبولق
ةلئأع هل مهلثم نم لك ,,؟؟هدوجوب روعسشلا
دارأا ,دأفحأا ل دلوأا ل جاوز ل مه أمنيب دأفحأاو
لاوط بازع اوسشيعي نأاو مهتيرذ عطق لÓتحلا

نوملعي نيذلا ءأبآلا مه مهنأا ًأيسسأن ,مهتأيح
لأطبألا نم فلآل ءأبآا مهنأا ًأيسسأن ,ةوبألا ةقيقح

لب ينيطسسلفلا بعسشلا لكل ءأبآا ءلؤوهف ,لأيجألاو
ىلع مهئأمسسأا تألأÓت نيذلا نيدهأجملا لكل ءأبآا
.خيرأتلا رم
تيب اوسضوخي نل مهنأا مهبولق يف ةرسسحلا تنأك نإا
ًأجاوزأا اونوكي نأا دارأا هللا نإأف ديعسسلا ةيجوزلا
فرعي نل طبارم دمأسص بعسشل ءأبآاو نيع روحل
.ةسصرف عوسضخلل لو نأكم مÓسستسسÓل
زوأجت رخآاو ًأمأع٥٢ نجسسلا يف هثوكم غلب مهنم
ذنم رظتنملا لمألا أمنيب ,مأع نيثÓثلا هثوكم

قلحي لازي ل ةديعب تاونسس
لزه مغر ,مهنويع مأمأا
ىلع دهسشي يذلا دسسجلا

كلتو ,نأجسسلا ةميرج
لمحت يتلا ديعأجتلا

,نجسسلا يف نينسس ةيأكح
يذلا سضيبألا بيسشلا كلذو
ةيخيرأت ةعوسسوم ىلع لدي
ًأقح ,ددجلا ىرسسألا ملعت

نم مه أنئأنبآا مه
دأيسسأا اونوكي نأا نوقحتسسي
...ملأعلا
رختفي بجني نم لك سسيل
نل مهنم ريثكف بأا هنأا
ءلؤوه أمأا,,لأطبأا بجني
رختفي نأا قحتسسي نم مهف

ءاوسس ةريسسألا ةكرحلا نم ًلأيجأا اوبر مهنأل بأا هنأا
ءلؤوه مأا نأبسضقلا فلخ كأنه اوقب نمم
ءأبآا...رارحأÓل مهرأكفأا نولقني نيذلا نيررحملا

,لطب نوكي نأا دارأا نم لكل ةودق اوحبسصأا مهنأل
وذ بأا لكلً ارذعف ,ةملكلا ىنعمب ءأبآا مهنأل ءأبآا
,هب قزر هنأل هب ًأحرف دلولا بجنأا هنأأب ءأيربك
ءلؤوه مه لب ,نييقيقحلا ءأبآلا ءلؤوه تسسل
هكÓسسأا فلخ نجسسلا مهيوتحي نيذلا دوسسألا
ىلإا أهتدئأف تمع نجسسلا لخاد ًلأيجأا نوبريو

.جرأخلا
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تاراصشب ناميلصس
،ةروأجملا ةيسسدقملا ءأيحألا نيب يقرلأب زيمت

ًأجحم حبسصأاو ،ةروهسشم تÓئأع هب تسشأع
هركذتسسا ،ةفلتخم عأقب نم برعلا ءأبدألاو ءارعسشلل
ىدحإا يف ““يفأسصرلا فورعم““ يقارعلا رعأسشلا
أهيف نأكو““ :لأقف ،سسدقلا ةنيدم ىلإا هتارأيز
 .““ينيكأكسسلل Óيلخ أهيف تنكو ينفعسسي يبيسشأسشنلا
،سسدقلا ةنيدم ملأعم دحأا ““حارج خيسشلا يح»
ةحئار هنم حوفت ،خيرأتلأب أطأبترا أهئأيحأا رثكأاو
ةركاذ““ نوريثكلا هأمسسأا ىتح ةفأقثلاو بدألا
نادقفب اددهم نآلا تأب هنأا لإا ““ةيفأقثلا سسدقلا

ىلع ةرطيسسلا لÓتحلا رارمتسسا لظ يف هتيوه
.رخآلا ولت أتيب هتويب

ىلإا يحلا سضرعتي ةيسضأملا تاونسسلا رادم ىلع
رسسكو هيلع ةرطيسسلل فدهت ةيليئارسسإا ةمجه
لوح ءأيحألا هذه أهلكسشت يتلا ةيبرعلا ةقلحلا
يف أهدسشأا تغلب ،سسدقلا ةنيدم نم ةميدقلا ةدلبلا
درط أهثدحأا نأكو ،9٠٠٢ مأع نم لوألا عبرلا

عوبسسألا اذه علطم يحلا يلأهأا نم نيتلئأع
.أمهنأكم نكسسلل ةينأطيتسسا تأعأمج رأسضحإاو
 ةيفأقث ةركاذ
طئارخلا ةرئاد ريدم يجكفتلا ليلخ فسصو
لكسشي““ :يحلا سسدقلأب ةيبرعلا تأسساردلا ةيعمجب
نم ربتعي وهف ،سسدقلا ةنيدم بلق حارج خيسشلا
ةدلبلأب طيحت يتلا ةيبرعلا ةينيطسسلفلا ءأيحألا
ةطحم خيرأتلا ربع يحلا لكسش .ةنيدملل ةميدقلا
دجاوتل ةجيتن يقرلاو ةقارعلأب مسستت ةيفأقث
وهو هيف ةيقارلا ةينيطسسلفلا تÓئأعلا نم ديدعلا
.““ءأبدألاو نيفقثملا نم ديدعلل ادسصقم هلعج أم
رسصقلا لثم ةيفأقثلا ملأعملا سضعب يحلا يف عقتو
فأعسسإا ةيبرعلا بيدأا هيف سشأعو بتك يذلا
يبيسشأسشنلا ىنبو ،(م8٤9١-٢88١) يبيسشأسشنلا
مأقم نع اديعب سسيل ،حارج خيسشلا يح يف هرسصق
قرزألا كييزاوملا عطقب هفرخزو ،يدعسسلا خيسشلا
.نآلا ىتح هنيزت تلاز أم يتلا
بدألا مÓعأا نم نوريثك لح رسصقلا اذه يفو
لطخألا) يروخلا ةرأسشب رعأسشلا مهنم يبرعلا
رعأسشلاو (لينلا رعأسش) ميهاربإا ظفأحو (ريغسصلا
يف أفيسض لزن يذلا ،يفأسصرلا فورعم يقارعلا

.هدئأسصق ىدحإا يف هركذو رسصقلا اذه
ةرطيسسلا عفاود
لÓتحلا أهفظوي يتلا بأبسسألا يجكفتلا حسضوأاو
يحلا ىلع ةرطيسسلا ““ :يحلا ىلع ةرطيسسلل
يف أمهلوأا لثمتي ؛نييسسأسسأا نيفده غولب فدهتسست
ةقسصÓملا ةيبرعلا ءأيحألا دحأا ربتعي يحلا اذه نأا
كيكفت ينأثلا فدهلا لثمي أميف ةميدقلا ةدلبلل
خيسشلا نوك ةيبرعلا ءأيحألا نيب ينأكسسلا لسصاوتلا

لكسشت يتلا ةيبرعلا ءأيحألا طسسو عقي حارج
.““سسدقلل ةميدقلا ةدلبلا لوح ىلوألا ةرئادلا
أادب ءأيحأا ةعومجم نم دحاو حارج خيسشلاو
دوجو مدع ةجح تحت أهيلع ةرطيسسلأب لÓتحلا

ةينيطسسلفلا تÓئأعلا ىدل تأتأبثإا وأا سصيخارت
نأتسسبلا يح أسضيأا ءأيحألا هذه نمو ،أهنكسست يتلا
.ناولسس يح يف عقي يذلا
نيترم ريجهت
يتلا ةينيطسسلفلا رسسألا ىدحإا ةنبا مسسأقلا لأمآا
أهسضرأا نم8٤ مأعلا ةيرسسقلا ةرجهلل تسضرعت
““ :تلأق ،ةدوعلا لمأا ىلع يحلا اذه يف رقتسستل

نيطسسلف نم ةبكنلا مأع يف يتلئأع ترجه
نولوأحي مويلاو حارج خيسشلا يف سشيعلل تلقتناو
.““ةينأث ةرم أنريجهت
٠٤ لÓخ أهتمسسر يتلا أهتركاذ عأمجتسسا لوأحت

مأعلا يف““ :يحلا اذه يف أهتسضق أهتأيح نم أمأع
ادقع نيئجÓلا ليغسشتو ثوغلا ةلأكو تعقو٦٥9١
لبأقم ةينكسس تادحو ءأنبل ةيندرألا ةموكحلا عم
ثÓث ةدمل ةيونسس موسسرك ةيزمر غلأبم عفد
أنلزأنت .أنل أيئأقلت تويبلا ةيكلم لقتنت مث ،تاونسس
،أنلزنم ىلع لوسصحلا لبأقم ءاذغلا يف أنقح نع
وأا ءاذغلا لوسصحلا نيب أنتريخ ثوغلا ةلأكوف
أنرتخا أهتقو نحنو ،نكسسملا ىلع لوسصحلا
ةيندرألا ةموكحلل هطأسسقأا أنعفدو نكسسملا
.““كاذنآا
أنه نوقأب
ةأنأعملا مسسرت نأا لوأحت ىسسيع أمير أهرودب
نم ةلأح““ :يحلا يلأهأا أهسشيعي يتلا ةرمتسسملا
يف هرود رظتني لكلا ،أنيلع رطيسست مئادلا فوخلا
أنتويبب نوكسسمتم نحن كلذ مغر نكل .ءÓخإلا

أمهم نأكملا اذه كرتن نلو أنيبرتو أندلو أنه ،هذه
.““كلذ فلك
موأسسي يليئارسسإلا لÓتحلا نأا ىلإا أمير ريسشتو
نأا نيب أنريخت متي““ مهدوجو ىلع يحلا يلأهأا
يف تارتف ءأسضق وأا ءÓخإلا رماوأل عأسصنن
كرتن نلو نيدمأسص ىقبنسس أننأا لإا ،نوجسسلا
.““أنتيب
هل سضرعت أميف كلذ ىلع ةلثمألا دحأا أمير ركذتو
ةرم لوأا هلأقتعا مت يذلا نونح رهأم نطاوملا
ةمكأحم هجاوي نآلا وه أهو ،روهسش ةثÓث ةدمل

.ءÓخإلا رماوأا سضفر نأا دعب ةديدج
رارقتسسا مدع نم يحلا يلأهأا هسشيعي أم لوحو
تلوتسسا يتلا ةينأطيتسسلا تأعأمجلا سضعب دوجول

ريثكلا كأنه““ :أمير لوقت يحلا تويب سضعب ىلع
تأقيأسضمل سضرعتت ةينيطسسلفلا تÓئأعلا نم
تويبلا سضعب كأنه ،نينطوتسسملا لبق نم ةرمتسسم
ذنمو ،نينطوتسسملل أقسصÓم أهلخدم حبسصأا
مأحتقا نم أفوخ مونلا أهبأحسصأا ىسشخي ءÓيتسسلا
.““Óًيل مهيلع لزنملا
نم ةينيطسسلف ةلئأع٥٥ وحن يحلا يف سشيعيو
،مسسأقلاو ،نونح ةلئأعو ،يبيسشأسشنلا ةلئأع أهنيب
ةينيطسسلفلا تÓئأعلا نم ريثكلاو ينيكأكسسلاو
وحن يحلا نأكسس ددع غلبيو ،ىرخألا ةروهسشملا
ىلإا هلوسصأا دوعت مهبلغأا ينيطسسلف نطاوم٠٠٦
.8٤ مأعلا ةبكن بقع أهريجهت مت تÓئأع

 ... اياقب
 دمحم درو

نم رجفلا اوطقسسأا ةأسسأأملا نطو أيأا
 كينيع
خرسصاو سضفتنأف
تمسصلا رادج مّطح

ةرماؤوملا قرغيل ردهي كرحب ْعد
كتروث نأكرب لزلز

رسصنلا سساوقأاو دجملل ىأأمظ كسضرأأف
حيرلل كلبأنسس اورذت مهفسصاوع عدتل

ةسسدقملا كترأجح ةلأسصأا يدهتو
رأيهنلا ةركاذ ىلإا

 ءأمتنلا تأقأطب يف كولعج
ًادوسسأا ًأمقر

دÓيم ةدأهسش Óبً ادرسشم ًأنئأكو
توملا قعاوسصب كومر

عزفلا دوعرب كوفسصقو
أيأقبو مأطح ىلإا كخيرأت ةيدجبأا اولوح
أهل رأأثيل كÓُع دجنتسست
تعمتجا مهرأسصعإا أهكرت يتلا أيأقبلا لك
ىسضوفلا نم
روسسكملا أهتوسصب كتدأنو مأكرلا تحت نمو

ديعتل
ةيبقأا يف هوفخأاو روسصع ذنم هوبلسسأم أهل
... مهدأقحأا
ءيطاوسش ىلع نيرثأنتملا كئلوأل ْ نمف
؟نوكلا
دبأكت ةيرأع ةبولسصم رأجسشأا نأسصغأل ْنم
؟ريجهتلاو ريجهلا
نمو ليحرلا تأباذع نم نأأي ٍدرول ْنم
؟ ةأيحلا فأفج
أيأطخلا نم دويقب رسصأحم ٍبعسشل ْنم
؟ نتفلاو توملاو
رونلاو قلألا أهل ديعيل أيأقبلا كلتل ْنم
ًاريخو ًأحرف لطهتل رأطمألا بحسسب يتأأيو
؟أهلÓجو أهزع كرأبتو ءأيبنألا سضرأا ىلع
! ليحتسسملا نطو أيأا
نم جرخت ةروث أنتدوع أمك كنم رظتنن
 ....رجحلاو نوكلا لعسشتف دأمرلا نيب
نحل ىلع رارحألا ةيقدنب سصقارتو
... دولخلاو ةماركلا
 دقحلاو فوخلا ناردأا لسسغت ً ةروث
نأسسللاو نيدلاو هجولا بارغأأب فذقتو
...ءأنفلا ةقرحم ىلإا
ىلإا رأسصحلاو رسسألا قيسض نم أنجرختو
 ةيرحلا ءأسضف
  .  ةأيحو ًأحور أنأيأقب يدهتو

حارج خيششلا يح
؟!ديوهتلا هجاوت ةيفاقثلا سسدقلا ةركاذ
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