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 وهة سويُحًح انذكرىس كه
 هفهسَرحذز فُها ػٍ  هيف حفم اسرمثان

 األسرار سهًُاٌ انؼُسً
 

 األـخاذ ا١ػٞخ٬ر رزٰؿ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث

 األـخاذ ا١ػٞخ٬ر ٧ازب ا١ؽزٰؿ

 األـاحؼة ا١ٟؽاـ أْياء ا٥١ش٥ّ

 ا١فادة ا١طي٬ر

 أقٕؽ اهلل أكٝةد٥١، كا٣كٺـ ٤ٔٲ٥١ كرظ٧ح اهلل.

 ٣كٺـ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣عك٪ةء ا٧٣ذنعح ثة٣كٮاد ٦٪ؾ ق٪ٮات.كا٣كٺـ ٤ٔٯ د٦نٜ... ا

 ا٣كٺـ ٤ٔٯ د٦نٜ ٔةو٧ح اٵ٦ٮٱٲ٨، كظةًؿة ا٣ذةرٱغ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوؿ.

 ٱػػة رٌب ٔػػـ ٦ػػ٨ أ٦ٲػػح ٹ ا٩ٌٞػػٯك

 

 كٱة رٌب ٩ٮر ك٬ٌػش ا٣نػؿؽ ٹ ػجػة 

 كةٓػ: 

ٚٞؽ مٌؿٚ٪ٰ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثذؿمٲعٰ ٣ٌٕٮٱذ٫، ٚأكصت ٤ٔػٰ ظػٜ 

كا٣ذٞؽٱؿ ٣ٶقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر راٲف ا٧٣ض٧ٓ، ك٣ٶقةدؾة ا١٣ؿاـ ا٣ن١ؿ كاٹ٦ذ٪ةف 

 أٌٔةء ا٧٣ض٧ٓ كاظؽان كاظؽان.

كا٣ن١ؿ أكٹن كأػٲؿان ٣كٲةدة ا٣ؿاٲف ا٣ؽ٠ذٮر ثنةر اٵقػؽ ا٣ػؾم مػؿٚ٪ٰ 

ـٌز إٱ٧ة٩ٰ ثٞٲ٧ح ا٢٧ٕ٣ ك٠ؿا٦ح ا٣ىٮاب ك٥٣ د٨١  ،ث٧ٮاٚٞذ٫ ٤ٔٯ ا٣ذؿمٲط، ٕٚ

٩خ د١ؿٱ٧ػةن كدنػؿٱٛةن ١٣ػ٢ ٦عػت ٦ٮاٚٞذ٫ د١ؿٱ٧ةن كدنؿٱٛةن ٣ٰ كظؽم، ث٢ ٠ة
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٣٭ؾق ا٤٣٘ح، ك٢١٣ ٗٲٮر ٤ٔٲ٭ة، ك٠ة٩خ دٕجٲؿان ٨ٔ إٱ٧ة٫٩ ا٧ٕ٣ٲٜ ث٤٘ح أ٦ذ٫ ا٣ذٰ 

 ٬ٰ أ٥٬ ٦ٌٞٮـ ٨٦ ٦ٌٞٮ٦ةت ٬ؾق اٵ٦ح.

ٚٞؽ دىٌؿٚخ ثٰ اٵقجةب إ٣ٯ ٦ة وؿت ٚٲ٫، ٚٮصػؽت  كثٕؽ، ٦ؿة أػؿل

ٰ ا٣ٛذٯ ٩ٛكٰ ٤ٔٯ مةَئ ا٧ٕ٣ؿ قةٔح ا٣٘ؿكب، ٚؼ٤ٮت إ٣ٲ٭ة أدأ٢٦ ... قأ٣٪

 ا٣ؾم ٰٚ إ٬ةثٰص

 أ٥٣ دـؿ دع٥٤؟

٤ٝخ ٦ة ٝة٫٣ وٺح ٔجؽ ا٣ىجٮر ٱٮ٦ةنص أقٕٯ كراء ا٣ن٧ف كا٣ن٧ف ٚػٰ 

 ّ٭ؿم.

 ٝةؿص أ٥٣ دـؿ دنذةؽ إ٣ٯ كصٮد أص٢٧ كأ٢٧٠؟

 ٤ٝخص اٵمٮاؽ ص٧ؿ ا١٣ٺـ، أ٥٣ دك٧ٓ ٝٮؿ ا٧٣ذ٪جٰص 

 ك٠سٲػػؿ ٦ػػ٨ ا٣كػػؤاؿ امػػذٲةؽ

 

 ك٠سٲػػػػؿ ٦ػػػػ٨ ردٌق د٤ٕٲػػػػ٢ 

 ٝةؿص كا٣نٕؿ؟  

٦ة ٤ٝذ٫ ٦٪ؾ ق٪ٮاتص أٱ٭ة ا٣نٕؿ، ٱة ٱ٧ة٦ػح ٦ػ٨ ثػؿؽ ك٧ٗػةـ، ٬ج٪ػٰ  ٤ٝخ

 ثٕي وٮدٟ ٚأ٩ٕذٟ ث٫، أك ثٕي رٱنٟ ٚأَٲؿى ث٫ إ٣ٲٟ.

 ٝةؿص كا٣ع٪ٲ٨؟

د. ىؿى  ٤ٝخص ث٪ٛكضح ا٣ؿكح، كقؿب ُٝة أوةث٫ ٔةوٙ رأؽ ٚٲ٫ ٦ُؿه كث

 ٝةؿص كا٣ٛٞؿاء؟

 ٤ٝخص أُٔٮ٥٬ ا٣ٮَ٪ٲح.

 ٝةؿص كاٵزؿٱةء؟

 ٤ٝخص أػؾكا ا٣ٮ٨َ.

 ص كا٣عـف؟ٝةؿ

 ٤ٝخص ظـف ا٣كٮرٱٲ٨ ٹ ًٛةؼ ٫٣.
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 ٝةؿص كا٧٣ضذ٧ٓ؟

٤ٝخص ٹ وٺح كٹ ٚٺح ٧٣ضذ٧ٓ ٹ ٱٕذؿؼ ثأػُةا٫. ك٤ٔٯ ا٣كػٮرٱٲ٨ 

 ص٧ٲٕ٭٥ أف ٱٕذؿٚٮا ثأػُةا٭٥ إذا أرادكا ا٣عٲةة.

 ٝةؿص كا٣ذةرٱغ؟

ٮا صـءان ٨٦ دػةرٱؼ٭٥، كٹ قػٲ٧ة دػةرٱؼ٭٥  ٤ٝخص ٤ٔٯ ا٣كٮرٱٲ٨ أف ٱ٪كى

٤ٯ دةرٱؼ٭٥ ا٣نٕٮر ثة٣ذ٪ة٥ٗ كاٹ٩كضةـ، مأ٩٭٥ ٰٚ ذ٣ػٟ ا٣ٞؿٱت، ٣ٲٌٛٮا ٔ

 مأف أ٥٦ اٵرض ٝةَجح.

 ٝةؿص كا٣ؼٲة٩ح؟

 ٤ٝخص وةرت ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب كص٭ح ٩ْؿ.

 ٝةؿص كا٣عٲةة؟

 ٤ٝخص ٧ٌ٤ٔذ٪ٰ ا٣٪كجٲح ٰٚ ٢٠ مٰء.

دأ٤ٌ٦٪ٰ ٬٪ٲ٭ح، ز٥ دٮارل ٰٚ ا٤ٞ٣ت. ٚة٣ذٌٛخ أدٌٛٞؽ ٦ؿ٠جح ا٧ٕ٣ؿ، كأق٧ٓ وؿٱؿ 

 «.ٱة ظٮذٌم، ٱة ظٮذٌم، ٹ دكؿع»ػٲ٤٭ة... ٚ٭ذٛخ ٔضٺد٭ة، ككٝٓ ظٮاٚؿ 

٥٤ٚ ٱـؿ دعخ ٣كة٩ٰ ثٞٲح ٨٦ ظؽٱر أػٌه ث٫ ٬ؾق ا٣ٛةد٪ح ا٣ذػٰ ٩كػ٧ٲ٭ة 

 كٔٺ٩ٲح! ا٪ة ٩عجٌ٭ة، ك١٣٪٪ة ٩ؼٮ٩٭ة قؿ  . ٤٠«ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح»

٤٠٪ة ٔنةؽ ٣٭ة، ك١٣٪٭ة د١ةد دٞٓ قجٲٌح ثأٱؽم ا٣٘ـاة ٤ٔٯ ٦كػ٧ٓ ك٦ػؿأل 

ؿ ٧٣كةٔٛذ٭ة كإ٩ٞةذ٬ة! ك٢٬ د٤٧ٟ ٦ضة٦ٓ ا٤٣٘ح إٌٹ ٦٪ة، ك٩ع٨ ٹ ٤٧٩ٟ ا١٣سٲ

 ٦ة ٱُٛئ ظؿٝح ا٣ُٕل؟

 أٯ٫ا ا١فادة:

إف ٦ىٲؿ ا٤٣٘ح ٦ؿ٬ٮف ث٧ىٲؿ أث٪ةا٭ة دؿدٞػٰ كد٪ذنػؿ كدذُػٮر ثةردٞػةا٭٥ 

كدٌُٮر٥٬ كٝٮد٭٥، كد٪عٍ كدذؿاصٓ ثة٩عُةَ٭٥ كًٕٛ٭٥ كًػ٧ٮر دكر٬ػ٥ 

ك٠نػػٮؼ  ا٣عٌػػةرم. إف دػػةرٱغ ا٤٣٘ػػح ٱٞػػؿأ ٚػػٰ ًػػٮء ا٩ذىػػةرات ص٪ٮد٬ػػة
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١٦ذنٛٲ٭ة، ٚٞػؽ ٠ة٩ػخ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػح ٣٘ػح ا٣ذٮاوػ٢ ٚػٰ ا٣نػؿؽ اٵكقػٍ ثكػجت 

صٲٮش اٷق١٪ؽر، ك٠ة٩ػخ ا٣ٺدٲ٪ٲػح ٣٘ػح ا٣ذٮاوػ٢ ٚػٰ أكركثػة ز٦٪ػةن ثكػجت 

صٲٮش اٷ٦جؿاَٮرٱح ا٣ؿك٦ة٩ٲح، ك٠ة٩خ ا٣ٕؿثٲح ٣٘ح ا٥٤ٕ٣ كا٣سٞةٚح كا٣عٌػةرة 

ٛػذط ا٣ٕؿثػٰ ٝؿك٩ةن ٦ذٺظٞح ٰٚ أوٞةع كاقػٕح ٦ػ٨ ا٣ٕػة٥٣ ثكػجت صٲػٮش ا٣

اٷقػػٺ٦ٰ. كد٭ػػٲ٨٧ ا٤٣٘ػػح اٷ٤١٩ٲـٱػػح ٤ٔػػٯ ا٣ٕػػة٥٣ ا٣ٲػػٮـ ثكػػجت ا٣ذٮقػػٓ 

 اٹقذ٧ٕةرم ا٣جؿٱُة٩ٰ، كا٣ضٲٮش اٵ٦ؿٱ١ٲح ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲح ا٣ضٌؿارة.

ٰٚ ا٣عؿب ا٣ٕة٧٣ٲح ا٣سة٩ٲح ٣كةدت اٵ٧٣ة٩ٲح ٰٚ أرصةء  «٬ذ٤ؿ»ك٣ٮ ا٩ذىؿ 

 .ثذٕجٲؿ ا٣عكةف ثٮ ٝ٪ُةر -مةقٕح ٨٦ ا٣ٕة٥٣ 

دػػةرٱغ ا٤٣٘ػػح ا٣ػػؽاػ٤ٰ ٱجعػػر ٚػػٰ دُٮر٬ػػة كأث٪ٲذ٭ػػة ك١٦ٌٮ٩ةد٭ػػة  كإذا ٠ػػةف

ا٣ىٮدٲح، كا٧٣ٕض٧ٲح، كا٣ىؿٚٲح، كا٣ذؿ٠ٲجٲٌح ٚإف دةرٱؼ٭ػة ا٣ؼػةرصٰ ٱجعػر ٚػٰ 

ا١٧٣ة٩ح ا٣ذٰ دذجٮؤ٬ة ٰٚ ٦ضذ٧ٕ٭ة، ك٦ؽل دٞؽٱؿ أ٤٬٭ة ٣٭ة.... كٱ١ٰٛ ٠ٰ ٩ٕػؿؼ 

٣ٕؿثٲػح، ك٦ػة ٱعٲػٜ ١٦ة٩ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثٲ٨ أ٤٬٭ة أف ٩ذؾ٠ؿ مؼىٲح أقذةذ ا٤٣٘ػح ا

ث٭ة ٨٦ ا٣كؼؿٱح كا٣ػذ٭٥١ كاٹقػذؼٛةؼ ا٣ػؾم ٱؼة٣ُػ٫ اٹزدراء ٚػٰ ٔػؽد ٦ػ٨ 

ا٧٣كؿظٲةت كاٵٚٺـ ا٣ٞؽٱ٧ح، كأف ٩ذؾ٠ؿ ا٣ٕجػر ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح كازدراء٬ػة ٚػٰ 

٦كؿظٲح ٦ؽرقح ا٧٣نةٗجٲ٨ كٗٲؿ٬ة. ث٢ ٱ١ٰٛ ٧٣ٕؿٚػح ٦ػة أوػةب ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 

َؿاٚػةن ٧٦ػة ٱ١ذػت ٚػٰ ٦ٮاٝػٓ ا٣ذٮاوػ٢ ٨٦ ٬ٮاف ٤ٔػٯ أٱػؽم أث٪ةا٭ػة أف ٩ٞػؿأ أ

د١ذكػط ٬ػؾق ا٧٣ٮاٝػٓ، كأف ٩كػذ٧ٓ « ا٣ٕؿثٲـم»اٹصذ٧ةٰٔ ٣٪١ذنٙ أف ّة٬ؿة 

إ٣ٯ ٠سٲؿ ٨٦ أث٪ةا٭ة ك٥٬ ٱعؿوٮف ٤ٔٯ إدػػةؿ اٵ٣ٛػةظ كا٣ٕجػةرات اٷ٩ض٤ٲـٱػح 

ٰٚ درج ٠ٺ٦٭٥ ظذٯ ك٣ٮ ٥٣ ٱ١ٮ٩ٮا ٦ذٞ٪ٲ٨ ٣ٸ٩ض٤ٲـٱح. كاقذ٧ٓ إ٣ػٯ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ 

ةت ا٣ٕؿثٲػػح، كاٝػػؿأ أقػػ٧ةء ا٧٣عػػةؿ ا٣ذضةرٱػػح كا٧٣ُػػة٥ٔ ا٣ٌٛػػةاٲةت كاٷذأػػ

اقذ٧ٓ إ٣ػٯ أقػةدؾة ا٣ضة٦ٕػةت ك٬ػ٥  -ك٬ؾا ٬ٮ اٵد٬ٯ كاٵ٦ؿٌ  –كا٣ٛ٪ةدؽ. ث٢ 

 ٱ٪ةٝنٮف ا٣ؿقةا٢ ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ا٤١٣ٲةت ا٣ضة٦ٕٲح ٝةَجح.
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٣ٲف ٩ةمػبةن ٦ػ٨ ا٤٣٭ضػةت ا٣ٕة٦ٲػح  «ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح»إف ٦ىؽر ػٮٰٚ ٤ٔٯ 

ةد٪ة ا٣ٲٮ٦ٲح، ٚ٭ؾق ٦كأ٣ح دؿاٚٞ٪ة ٦٪ػؾ ٝػؿكف، كٝػؽ ا٣ذٰ ٤٩٭ش ث٭ة ٰٚ مؤكف ظٲ

د١ٲٌٛ٪ة ٦ٕ٭ة. ث٢ ٬ٮ ٩ةمئ ٨٦ اقػذؼؽاـ ٬ػؾق ا٣ٕة٦ٲٌػةت ٚػٰ ا٧٣٪ػةثؿ ا٣سٞةٚٲػح 

كاٷٔٺ٦ٲح. ك٬ٮ ٩ةمئ ٝج٢ ذ٣ٟ ٦ػ٨ ٬ٲ٧٪ػح ا٤٣٘ػةت اٵص٪جٲػح ٤ٔػٯ ا٣ٕؿثٲػح 

 ك٦عةوؿد٭ة ٤ٔٯ ا٣٪عٮ ا٣ؾم ذ٠ؿد٫.

ةقػذؼؽا٦٭ة ٚػٰ مػؤكف إف دضةرب اٵ٥٦ دؤ٠ػؽ أ٧٬ٲػح ا٤٣٘ػح ك٧٩ةء٬ػة ث

ا٣عٲةة ص٧ٲٕ٭ة، كٹثٌؽ ٤٣٘ح ٨٦ أف دٕةوؿ دةرٱؼ٭ة، كد٪ٛذط ٤ٔٲ٫، كدٕجٌػؿ ٔ٪ػ٫، 

كثٞؽر ٦ة ٱذ١ٌٮف ا١ٛ٣ؿ ثة٤٣٘ح دذ١ٮف ا٤٣٘ح ثة١ٛ٣ؿ. إف ا٤٣٘ح ٬ٰ اث٪ػح ا٧٣ضذ٧ػٓ 

كا٣ذةرٱغ ٦ٕةن، إ٩٭ة ذا٠ؿة اٵ٦ح، كا٣سٞةٚح ٬ٰ ٦ؼـكف ٬ػؾق ا٣ػؾا٠ؿة. كا٣ٕٺٝػح 

ٺ ٔٺٝح ٌٔٮٱح، ك٢٬ ٱ١٧٪٪ة ا٣عؽٱر ٨ٔ زٞةٚػح ٧ٔٲٞػح ثػ ثٲ٨ ا٤٣٘ح كا٣سٞةٚح

 ٣٘ح، أك ٨ٔ ٣٘ح ٹ زٞةٚح ٣٭ة؟

ان ـ ٝػؿار٣1991ٞؽ أوػؽر ا٣ػؿاٲف اٵ٦ؿٱ١ػٰ صػٮرج ثػٮش اٵب ٔػةـ 

ثأف د١ٮف ا٤٣٘ػح اٷ٩ض٤ٲـٱػح ٦ػةدة اقػذؿادٲضٲح أك٣ػٯ ٝجػ٢ ا٣ؿٱةًػٲةت ٱٌٰٞ 

دٮازم ا٣ؽكٹر ٚػٰ  كا٣ٛٲـٱةء، كٗؽت ثؾ٣ٟ ا٤٣٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱح  ٰٚ ٔة٥٣ ا٣سٞةٚح

ٚػٰ كص٭٭ػة ا٣سٞػةٰٚ قػٮل ٬ٲ٧٪ػح ٤ٔػٯ  «ا٣ٕٮ٧٣ػح»ٔة٥٣ اٹٝذىةد. ك٣ٲكخ 

 ا٣سٞةٚةت ا٣ٮَ٪ٲح، ك٬ٲ٧٪ح ٤ٔٯ ا٤٣٘ةت ا٣ٞٮ٦ٲح.

 أٯ٫ا ا١فادة:

إ٩٪ة ٩ٕٲل ٰٚ ٔىؿ ٱن٭ؽ دكةرٔةن ٦ؾ٬ٺن ٰٚ ا٥٤ٕ٣ ك١٦ذنٛةد٫ كإ٩ضةزاد٫ 

 «ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح»ث٫، ك٤ٔٯ ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲح، كٱن٭ؽ دٌٛضؿان ٦ٕؿٚٲةن ٹ ٔ٭ؽ ٣ٸ٩كة٩ٲح 

أف دكذٮٔت ذ٣ٟ ٫٤٠، كد١ٮف ٝةدرة ٤ٔػٯ ا٣ذٕجٲػؿ ٔ٪ػ٫. ك٤ٔٲ٪ػة أف ٩ذػؾ٠ؿ أف 

ا٤٣٘ح ا٣ٞؽٱ٧ح ٹ دكذُٲٓ ا٣ذٕجٲؿ إٌٹ ٨ٔ اٵ١ٚةر ا٣ٞؽٱ٧ح، ٣ؾا ٹ ٦٪ةص ٣٪ة ٦ػ٨ 

دضؽٱؽ ٣٘ذ٪ة كد٪٧ٲذ٭ة كاٹردٞػةء ث٭ػة ٣٪كػذٮٔت ركح ا٣ٕىػؿ، كد١ػٮف ٝػةدرة 
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ك٫٧٤ٔ كزٞةٚذ٫. كٱضت أف ٩ذؾ٠ؿ أف ا٤٣٘ػح ٹ دؤػػؾ ٤ٔٯ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ظٌةرد٫ 

 ٨٦ ثُٮف ا١٣ذت كظؽ٬ة، ث٢ دؤػؾ ٨٦ أٚٮاق ا٣٪ةس أٱٌةن 

إف ا٣٪٭ػػٮض ثة٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٣ػػٲف ٌٝػػٲح ٣٘ٮٱػػح، ثػػ٢ ٬ػػٮ ٌٝػػٲح زٞةٚٲػػح 

قٲةقٲح. ك٦ة ٨٦ دجٕٲٌح ٣٘ٮٱح إٌٹ ص٤جخ ٦ٕ٭ة دجٕٲٌح زٞةٚٲػح، ك٠ػ٢ دجٕٲٌػح زٞةٚٲػح 

ظة٣ح ظٌػةرٱح مػة٤٦ح ٹ  «ا٣ذجٕٲٌح»اٝذىةدٱح، ٵف ٬ٰ صـء ٨٦ دجٕٲٌح قٲةقٲح ك

دٞذىؿ ٤ٔٯ كص٫ ٨٦ كصٮق ا٣عٲةة دكف آػؿ. كظػٲ٨ ٱ٘نػٯ ا٤٣٘ػح ًػٕٙ أك 

دؿاصٓ ٰٚ ا٩ذنةر٬ة ٚ٭ػؾا د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ ًػٕٙ ٱ٘نػٯ ا٣سٞةٚػح ٩ٛكػ٭ة، كٱ٭ػٌؽد 

. كا٩ُٺٝةن ٨٦ ٬ؾق ا٣ؿؤٱح أظٲٌٰ دضؿثح ا٣ض٧٭ٮرٱػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣كػٮرٱح «ا٣٭ٮٱٌح»

ؼةذ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣٘ح ٤٣جعر ا٧٤ٕ٣ٰ كا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ ٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ا٣ؿااؽة ٰٚ اد

 ٧٦ة ٱنٮث٭ة.

إف ا٤٣٘ح ٩نةط ركظٰ ػٌٺؽ، ك٬ػٰ ٦س٤ٞػح ثةٵ١ٚػةر ٵف دٹ٣ذ٭ػة دٹ٣ػح 

 -داػ٤ٲح ٠ة٦٪ح ٚٲ٭ة، ك٬ٰ دٹ٣ح دؼذـف قٲةٝةن دةرٱؼٲةن اصذ٧ةٔٲةن ًػؼ٧ةن. إ٩٭ػة 

٩كػػذؼؽ٦٭ة ٚإ٩٪ػػة ٹ د١ٕػػف دىػػٌٮر٩ة ٤٣ٕػػة٥٣ كأمػػٲةا٫، كظػػٲ٨  - أم ا٤٣٘ػػح

٩كذؼؽ٦٭ة ٔةرٱح ٨٦ ٬ؾا ا٣ذىٮر، ث٢ ٬ٰ ٧ٕٛ٦ح ث٫. كأ٠جػؿ د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ 

ا٣ذك٧ٲةت، ٚة٣ذك٧ٲةت ٗٲؿ ٦عةٱؽة، ث٢ ٬ٰ د١نٙ ٔػ٨ دىػٌٮر ٦كػذؼؽ٦ٲ٭ة 

٣٭ة. كٱ١ٰٛ أف أذ٠ؿ أ٦س٤ح ٤ٝٲ٤ح ٣ؾ٣ٟ. ٤ٚ٪٪ْؿ ٰٚ ٬ػؾق ا٣ذكػ٧ٲةت ا٣ذػٰ دػؽؿُّ 

٦ػ٨ اٹػػذٺؼ ا٣نػؽٱؽ ٚػٰ ٢٠ از٪ذٲ٨ ٦٪٭ػة ٤ٔػٯ اٵ٦ػؿ ٩ٛكػ٫ ٤ٔػٯ ا٣ػؿ٥ٗ 

 دىٮرق، كا٧٣ٮٝٙ ٦٪٫ص

ا٣ن٭ٲؽ/ ا٣ٞذٲ٢، ا٣ٛؽااٰ/ اٹ٩ذعةرم، ٦ٮاَ٪ٮف/رٔٲٌػح، ٧ٔػةؿ/أصؿاء، 

اٷوٺح ا٣ـرأٰ/ ٦ىةدرة أ٦ٺؾ اٷُٝةٔٲٲ٨، دؿمٲؽ اٹقػذ٭ٺؾ/ اردٛػةع 

أ٦ؿٱ١ة ٗـك ا٣ٕؿاؽ اظذٺٹن ثػ٢ قػ٧ٌذ٫ دعؿٱػؿان، ك١٣٪٭ػة  ٥ِّ كى اٵقٕةر... ك٥٣ دي 

 ٯ اٹٔذؿاؼ ثأ٫٩ اظذٺؿ. كا٣عؽٱر ٝٲةس.اًُؿت ثٕؽاؾ إ٣
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٣ٲكخ ا٤٣٘ح أداة ٦عةٱػؽة ٠جػةٰٝ اٵدكات، ك١٣٪٭ػة دىػٌٮرات ٚػٰ  فكإذ

ٰٚ ٠سٲؿ ٦ػ٨ مػؤكف ا٣عٲػةة؛ ٵ٩٭ػة ذات ٦ؿصٕٲٌػةت  ة٬ٲبح ر٦ٮز ٦٪عةزة زٞةٚٲ  

زٞةٚٲح. إٌف دٹ٣ذ٭ة ٣ٲكخ دٹ٣ح ػةرصٲٌح ٠ؽٹ٣ػح ا٣ػؽػةف ٤ٔػٯ ا٣٪ٌػةر أك ا٣٘ػٲ٥ 

 ٰ دٹ٣ح داػ٤ٲٌح ٠ة٦٪ح ٚٲ٭ة ٧٠ة ٤ٝخ ٦٪ؾ ٤ٝٲ٤ٔ.٢ٯ ا٧٣ُؿ، ث٢ ٬

إ٣ٯ ٦ة دٌٞؽـ، أٌف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ا٣ٲػٮـ  إًةٚحن  - ٧٠ة د٧٤ٕٮف -ك٣ٞؽ أ٥٤ٔ 

دٮاص٫ ٔٞجةت مػذٌٯ، كٱٕذؿٱ٭ػة ًػٕٙ أك ٝىػٮر ٚػٰ أ٦ػٮر ٠سٲػؿة ٹ ٱكػ٧ط 

 ا٣ٮٝخ ثة٣عؽٱر ٔ٪٭ة.

ح ٝةثػ٢ ك١٣٪ٌ٪ٰ أٰٔ صٲٌؽان أٌف ٦ة دى٪٫ٕ ا٣ْؿكؼ كا٧٧٣ةرقػةت ا٣ذةرٱؼٲٌػ

٤٣ذ٘ٲٲؿ، ك٣ٲف ٝؽران ٦ٞؽكران ٹ ١ٚةؾ ٦٪٫ إٌٹ ٔ٪ؽ ا٣ؾٱ٨ ٱ٪ْػؿكف إ٣ػٯ ا٣ذػةرٱغ 

ٌٞػٙ، ٚة٣ذػةرٱغ وػٲؿكرة ٦كػذ٧ٌؿة ٹ دٕػؿؼ  ٩ْؿة ق١ٮ٩ٲٌح ٹ د٤ٲٜ ثإ٩كػةف ٦س

ا٣سجػػةت كا٣كػػ١ٮف. ك٣ٕػػ٢ٌ صػػؽارد٪ة ثةٷ٩كػػة٩ٲٌح دذعػػٌؽد ث٧ػػؽل ٝػػؽرد٪ة ٤ٔػػٯ 

 ا٣ذعٌؽم كا٣ذ٘ٲٲؿ.

ا٧٣ػؤ٨٦  «اٷ٩كػةف ا٣ٕؿثػٰ»مػة٬ؽ ٤ٔػٯ  ػٲػؿ «ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ»ك٢ٌٕ٣ 

ثة٣ىٲؿكرة ا٣ذةرٱؼٲٌح، كا٧٣ذ٧ٌؿد ٤ٔٯ كا٫ٕٝ، كا٧٣ذعٌؽم ٣نػؿك٫َ ا٣ذةرٱؼٲٌػح، 

ث٘ػؽو  -١٠ػ٢ٌ ا٧٣ىػ٤عٲ٨ ا١٣جػةر ٚػٰ ا٣ذػةرٱغ–كا٣ضؽٱؿ ثةٷ٩كة٩ٲح، كا٣عة٥٣ 

أص٢٧ كأ٢٧٠. ٥٣ ٱكذُٓ ا٣ٮاٝٓ ا٣ٌٲٌٜ ا٣ٛٞٲؿ أف ٱٞٲٌؽق ٱٮ٦ةن، ثػ٢ ّػ٢ٌ ٱع٤ػ٥ 

. ك٢ٌّ ٱ٤ٮذ ثع٧٤ػ٫ ا٣ٕؿثػٰ ا١٣جٲػؿ ٧٠ػة ٱ٤ػٮذ ٦ٞةدػ٢ ثة٨١٧٧٣ ا٣ؿظ ٌٰ ت ا٣٘٪

ُِّؿاد.  ٔ٪ٲؽ ثكٲ٫ٛ ك٬ٮ ٱٮ٢ٗ ٰٚ ا٣

أثػٰ »٣كخ أدرم ٧٣ةذا دٕةقؿ٩ٰ ا٤٣٘ػح ٧٤٠ػة ٧٧٬ػخ أف أظػٌؽز٥١ ٔػ٨ 

 «ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ ا٧٣ٞػة٣ط»ا٣نػةٔؿ ا١٣جٲػؿ  ا٤٣٘ح كٔةوًخ  ؟ ك٣ٞؽ ٔةقؿًت «٨ٕ٦

ٙ دٞػٙ ٚػٰ ا٣كػٛط ظٲ٨ أراد أف ٱذعػٌؽث ٔ٪ػ٫، ٚٞػةؿ ٦ؼةَجػةن ٩ٛكػ٫ص )٠ٲػ

 ٣ذذعٌؽث ٨ٔ ا٧ٌٞ٣ح؟ ك٠ٲٙ دٞٙ ٔ٪ؽ ر٦ةؿ ا٣نةَئ ٣ذىٙ ا٣جعؿ؟(.
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 ٌٟ كأ٩ة أقأؿص ٠ٲٙ ٱ٨١٧ أف ٱذعٌؽث إ٩كةف ٰٚ ٩ٛكػ٫ رقػٲف ٦ػ٨ ا٣نػ

؟ ٩عػ٨ ٚػٰ ٦ؿظ٤ػح «قػ٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ»٨ٔ ٱٞٲ٨ صٲ٢، كأظٺـ أ٦ٌح صٌكػؽ٬ة 

ٌٞؽة كمةا١ح ٱؿاصٓ ٚٲ٭ة ا٣ٮٰٔ ٩ٛك٫، ٚٲُؿح أقب٤ح ٤ٔػٯ ا ٧٣ػأزكـ دةرٱؼٲٌح ٦ٕ

٨٦ ٱٞٲ٪٫، ١ٚٲٙ ٱذعٌؽث ٱٞٲ٨ ٦أزكـ ٨ٔ ٱٞٲ٨ راقغ دىػٮ٫٩ كدٌٞٮٱػ٫ وػٺثح 

أظػٌؽز٥١؟ أأظػٌؽز٥١ ٔػ٨ قػ٤ٲ٧ةف اٷ٩كػةف  «قػ٤ٲ٧ةف»ا٣ؿكح؟ زػ٥ٌ ٔػ٨ أم 

ػػ٥ ثةٷ٩كػػة٩ٲٌح، كا٤٧٧٣ػػٮء ثػػؽكٌم ا٣ذػػةرٱغ ا٣ٕؿثػػٰ؟ أـ أظػػٌؽز٥١ ٔػػ٨  ٕى ا٧٣ٛ

ٕؿ مػػةٔؿ ا٣ٕؿكثػػح، كمػػةٔؿ ا١٣جػػةر كاٵَٛػػةؿ، كوػػةظت ا٣نػػ «قػػ٤ٲ٧ةف»

ا٧٣ذؿص٥، كٌٔػٮ ٦ض٧ػٓ  «ق٤ٲ٧ةف»؟ أـ أظٌؽز٥١ ٨ٔ ا٣كةػؿ (ا٣ع٧٤٪ذٲنٰ)

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح؟ ٢٬ أظٌؽز٥١ ٨ٔ مٕؿق دٱٮا٩ةن دٱٮا٩ةن، ك٨ٔ ا٣ضٮااـ ا٣ذٰ ٩ة٣٭ػة؟ 

٦ة أوٕت أف دؼذىؿ ا٣جعؿ ٰٚ ٦ٮصح، كا٣٘ةثح ٰٚ مضؿة، كقػ٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ 

ؽ كاظؽ ٨٦ أثٕةدق اٷ٩كة٩ٲٌح كا٣ٛ٪ٲح ا٣ؿظجح!! ٕي  ٰٚ ث

٩ُة٠ٲٌػح ا٣ذػٰ أ٥٣ د٨١ ظةرة ثكةدٲ٨ ا٣ٕةوٰ ٰٚ ٝؿٱح ا٣٪ٕٲؿٱٌح ا٣ٞؿٱجح ٦ػ٨ 

ـ دع٥٤ ٱٮ٦ةن أف دؽػ٢ ا٣ذةرٱغ. كٹ ٠ػةف 1921ك٣ؽ ٚٲ٭ة ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ ٔةـ 

ظ٧ؽ ا٣ٕٲكٯ، مٲغ ا٣ٞؿٱح ك٧ٌ٤ٕ٦٭ة كوةظت ٠يذٌةث٭ػة ا٣ػؾم ٬ػٮ ثٲذػ٫، أا٣نٲغ 

 ٮؿ اث٪٫ ق٤ٲ٧ةفصٱع٥٤ ٱٮ٦ةن أف دؿدٌد ا٣ض٧ة٬ٲؿ ٰٚ د٩ٲة ا٣ٕؿب ٝةَجح ٝ

 ٨٦ ا٧٣عٲٍ ا٣٭ةدر

 ا٣ؼ٤ٲش ا٣سةاؿ إ٣ٯ

 ٣جٲٟ ٔجؽ ا٣٪ةوؿ

 أك أف دؿدد ٝٮ٫٣ ٰٚ ذ٠ؿل ٝٲةـ ا٣ٮظؽة ا٣كٮرٱح ا٧٣ىؿٱحص

 ق٧ؿاء وػعؿااٰ، ك٩كػؿم أقػ٧ؿي 

 

 كرقػػة٣ذٰ كرؽ ا٣ؼ٤ػػٮد اٵػٌػػؿ 

 ....... إ٣ٯ أف ٱٞٮؿص 

 ف دكػػذٛٲٜ ظٌػػةرةأا٣سػػؿل ٤يػػ٥ ظي 

 

 كٱضػػػػؽد ا٣ػػػػؽ٩ٲة ٩جػػػػٰ أقػػػػ٧ؿ 
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وهعّن سوًٖان ٍفسُ هى ٕمٌ ٕحوى ْٕياً أن ٕموْن اوا ر عهعروةوث ع،ول  

ن ٕموْن يعوّوى أث عهَّوْ  عهعرةؤ وأاوْع،ّا  ووعهًعتّر  وٌ أالو م يرالوو

ع،جٖال: لٖف ححوى ولٖف حغظب ولٖف ححب؟ وال ٕوزعل ووْحُ عهعًٖو  

ّٔ  وٓ عهٖأس ٕخردّد فٔ يسايعَا.  عهساطع عهعص

وهد سوًٖان عهعٖسٓ فٔ أسرة ر،ٖقث عهحال  وحوًذ ،ةُٖ  فحفو  عهقور ن 

شوعر عهعرةؤ عهقودٕى عهمرٕى  ودْٕعن عهًخَتٔ  و شرعت عهقصائد يٌ  ْٖن عه

ٍطالّٖووث  ولاٍووج ذووْرة هووْع  أوعهحوودٕد. ذووى أحووّى درعسووخُ عالةخدعئٖووث فوؤ 

فؤ ياواِرعت  - وِْ طفون -ع،حرعك ،د ةدأت  فااخرك  وٓ سمَدرون عإل

عالالخجاج  وأهقٓ ةّذه عهًَاستث ،صائد هفخوج لهٖوُ ع،ٍاوار  وال سوًّٖا ٍاور 

 ْٕيئذ. «ثعهعروة»زلٔ ع،رسْزي عهذي لان ٕشرف  وٓ ٍادي 

وهى ٕوتد أن غادر عهوْع  فٔ ،افووث عهخشورد ع،وهوٓ  فأووتل طاهتواً فؤ 

عهقسى عهدعخؤ فٔ حجّٖز الًاة. ذى حاةع درعسخُ فٔ عه ذ،ٖوث وديشو . وفؤ 

ديش  حْطدت   ،خُ ةا،سخاذ زلٔ ع،رسْزي  وةعدد يٌ عهشتان عهووْعئٌٖٖ 

لث ٍظال ،وْئ ةاسوى عهًّاجرٌٕ. وِؤال  ِى عهَْعة ع،وهٓ عهخٔ أّسسج الر

سافر لهٓ عهعرعق فؤ ةعروث  وًٖوث  وعهخحو  ةودعر  م2411. فٔ  ام «عهتعد»

عهًعوًٌٖ عهعاهٖث ةتغدعد  ويَذ عهْٖم ع،ول فٔ دعر عهًعوًٌٖ عهخقٓ فخٓ طايرعً 

ٍحٖ ً يروُ ،ادياً يٌ أةٔ عهخصٖب فؤ عهتصورة عسوًُ: ةودر اوالر عهسوّٖا   

هشعر عهعرةٔ عهًعاور. وةعود رجْ وُ يوٌ عهذي أوتل ةعدئذ يٌ أِّى رّوعد ع

م  وفؤ ِوذه ع،ذَوا  عهخقوٓ 2497عهعرعق عسخقّر يدّرساً فٔ الوب الخٓ  وام 

رفٖقث درةُ ولفاالُ عهدلخْرة يوك أةٖض. ذوى عٍخقووج ع،سورة عهصوغٖرة لهوٓ 

م  فعٌّٖ يّْجّاً أّول هوغث عهعرةٖث فٔ وزعرة عهخرةٖث  وُ َّٖوج 2497ديش   ام 

ٔ جايعث ديش . وةعد أن أالٖن  ووٓ عهخقا ود حوّقوٓ د وْة يوك يدّرسث ف .د
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ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٧٣ٞة٣ط، راٲف صة٦ٕح و٪ٕةء، ك٦ؤقف ا٣ضة٦ٕػةت  .٠ؿٱ٧ح ٨٦ د

ذٌٞؿا ا٣ؽٔٮة ٬ٮ كرٚٲٞػح درثػ٫، كاقػأصةب ٚا٣ٲ٧٪ٲح ٝةَجح ٦ة ٔؽا صة٦ٕح ٔؽف، 

ٰٚ ا٣ٲ٨٧ ػ٧ف ٔنػؿة قػ٪ح. ك٠ة٩ػخ ٬ػؾق ا٧٣ؿظ٤ػح أٗ٪ػٯ ٦ؿاظػ٢ ظٲةدػ٫، 

ـ ا٩ذؼػت ٌٔػٮان ٚػٰ ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 1993كأٗـر٬ة مٕؿان. كٰٚ ٔةـ 

ثؽ٦نٜ. ك٢ٌّ ٚٲ٭ة ٱعٲة ظٲةة ثكٲُح كادٔح إ٣ٯ أف أ٧ٗي ٔٲ٪ٲػ٫ إ٧ٗةًػذ٭٧ة 

 ـ.2313اٵػٲؿة ٤ٔٯ أظٺـ ٨٦ كرد ك٩ةر ٔةـ 

، كراػٲف «ادعػةد ا١٣ذٌػةب ا٣ٕػؿب»ؽ ٦ؤٌقكػٰ ٠ةف ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ أظػ

ز٦٪ػػةن، ك٩ػػةؿ صػػٮااـ رٚٲٕػػح أ٧٬٭ػػةص كقػػةـ  «ا٤ٕ٧٣ػػ٥ ا٣ٕؿثػػٰ»دعؿٱػػؿ ٦ض٤ػػح 

اٹقذعٞةؽ ا٣كٮرم ٨٦ ا٣ؽرصح ا٧٧٣ذػةزة، كمػ٭ةدة ا٣ػؽ٠ذٮراق ا٣ٛؼؿٱػح ٦ػ٨ 

صة٦ٕح و٪ٕةء، كصػةاـة ا٤٣ػٮدف، كصػةاـة مػٕؿ اٵَٛػةؿ، كصػةاـة ٦ؤقكػح 

 ا٣جةثُٲ٨ ٣ٸثؽاع ا٣نٕؿم.

ٱذ٨ٞ ا٤٣٘ذػٲ٨ ا٣ٛؿ٩كػٲح كاٷ٩ض٤ٲـٱػح، كٱ٤ػ٥ٌ ثة٤٣٘ػح ا٣ذؿ٠ٲػح. كٝػؽ  ك٠ةف

٤٦ػػٟ أثػػٲي ٔػػؽدان ٦ػػ٨ ركااػػٓ اٵدب ا٣ضـااػػؿم  .دػػؿص٥ ٦ػػٓ رٚٲٞػػح درثػػ٫ د

ا١٧٣ذٮب ثة٤٣٘ح ا٣ٛؿ٩كٲح، ك٠ة٩خ دؿث٫ُ وػؽاٝح ث٭ػؤٹء ا٧٣جػؽٔٲ٨، ٚذػؿص٥ 

٧٣ة٣ػػٟ ظػػؽاد، كركاٱػػح  «ا٣نػػٞةء ٚػػٰ ػُػؿ»٤٦ػػٟ دٱػٮاف  .ثةٹمػذؿاؾ ٦ػػٓ د

اٵصػؽاد ٱػـدادكف »١٣ةدت ٱةقػٲ٨، كٔػؽدان ٦ػ٨ ٦كػؿظٲةد٫، ك٦٪٭ػةص  «٩ض٧ح»

، ٧٠ة دؿص٥ ٦بح ٝىٲؽة ٨٦ ركاآ ا٣نٕؿ ا٣عؽٱر، «ا٣ضسح ا٧٣ٌُٮٝح»ك «ًؿاكة

 .(ج.د. قة٣٪ضؿ)١٤٣ةدت اٵ٦ؿٱ١ٰ  «ظةرس ا٣نٲ٥٤ أك ا٣نٮٚةف»كركاٱح 

ركااػٓ »كدؿص٥ ثةٹمذؿاؾ ٦ض٧ٮٔح ٠جٲؿة ٨٦ ٝىه اٵَٛػةؿ، أ٧٬٭ػةص 

 . كديؿص٥ ثٕي مٕؿق إ٣ٯ اٷ٩ض٤ٲـٱح.«٣ٞةرات ا٣ؼ٧ف ٣ٶَٛةؿ٨٦ أدب ا

دػةرٱغ أ٦ذػ٫ ٱٮ٦ػةن ٱٮ٦ػةن، ك٩ةًػ٢ ٣ذعٞٲػٜ  «ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ»٣ٞؽ ٔةش 

أظٺ٦٭ة ٩ٌةٹن ٦ؿٱؿان أدػ٫٤ ا٣كض٨ ٔؽة ٦ؿات، ك١٣٪٫ اقذٕىٯ ٤ٔٯ ا٣ػٮ٨٬ 
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ٮق ا٧٣ةؿ، كٹ ث٭ؿد٫ ا٣ن٭ؿة، ٚػأ٩ٜٛ ٦ْٕػ٥ ٧ٔػؿق ٱٕػٲل ٚػٰ  كا٣ٲأس. ك٥٣ ٱ٘ي

 أظؽ٧٬ة ٰٚ ظ٤ت، كاٳػؿ ٰٚ د٦نٜ. كٝؽ وٌٮر ٦ؽػ٢ ا٣سة٩ٰ ٚٞةؿص ٝجٮٱ٨،

 درصػػػةت ٔنػػػؿ ٬ػػػج٨ُ ٩ػػػـكٹن 

 

 ٬ػػػػ٨ ٦سػػػػ٢ ا٣ذ٧٭ٲػػػػؽ ٣ٶثؽٱٌػػػػ٫ 

ك٣ٞؽ دعؽث ا٣جةظسٮف ٠سٲؿان ٨ٔ ثكةَذ٫ ككدأذ٫، كدٮا٫ًٕ. كأص٢٧ ٦ػة  

 ص«٨ٕ٦»ٝؿأد٫ ٔ٪٫، كٔؿٚذ٫ ٚٲ٫ ٨ٔ ٝؿب، ٬ٮ ٝٮؿ اث٪٫ 

ذ٣ػٟ ا٧٣ػـج ا٣ٕضٲػت ثػٲ٨  ٬ػٮ «ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ»ا٣٪ةدر ٰٚ مؼىٲح »

ا٣ؾم ٱض٢ٕ ٦٪٫ « ا٧ٕ٣ٜ»ا٣ذٰ دى٢ إ٣ٯ ظٌؽ ا٣جؿاءة ا٤ُ٧٣ٞح، كثٲ٨  «ا٣جكةَح»

ا٧ٕ٣ػٮد ». كٱٌػٲٙص «ٱكٲؿ ٤ٔػٯ ٝػؽ٦ٲ٨ ة٘ٮٱ  ك٣ ةك٤ٚكٛٲ   ةكإ٩كة٩ٲ   ة٠٪ـان ٦ٕؿٚٲ  

ا٣ٛٞؿم، ٧٠ة أراق أ٩ة، ٣نؼىٲح ا٣ٮا٣ؽ، أك ٬ػؾا ا٣نػؿٱةفي ا٣ػؾم ٗػٌؾل ػٺٱػةق 

٩ٛح كا٣ـ٬ؽ ا٣نؼىٲٲ٨، ك٨٦ ا٣ؿٗجح ا٣ذػٰ دىػ٢ إ٣ػٯ ظػٌؽ ث٧ـٱش ٩ةدر ٨٦ اٵ

ٌٰ أ٦ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح، كرٗجةت مٕج٪ة ٰٚ ا٣ذٮظؽ كا٣ذٞػٌؽـ  ا٧ُ٣ٓ ٰٚ دعٞٲٜ ٢٠ أ٦ة٩

كا٣٘٪ٯ. ا٣ـااؿ ٧٣٪ـ٫٣ ا٣جكٲٍ ٰٚ د٦نٜ ٝؽ ٱ١ٌٮف ١ٚػؿة ٔػ٨ ٝ٪ةٔذػ٫ كز٬ػؽق، 

 «٧ُٓمؽٱؽ ا٣»ك٨١٣ ا٣٪ةّؿ إ٣ٯ كاٝٓ أ٦ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح ا٣عة٣ٰ ٱٕؿؼ إ٣ٯ أم ظٌؽ 

 .«٬ٮ ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ

ػػةد كا٧٣ػػؤٌرػٲ٨  ٌٞ ٣ٞػػؽ درص٪ػػة ٚػػٰ ا٣٪ٞػػؽ ا٧٣ٕةوػػؿ ٤ٔػػٯ ا٣ٞػػٮؿص إف ا٣٪

ٱذعٌؽزٮف ٨ٔ أقُٮرة ا٣نؼىٲٌح اٷ٩كة٩ٲح أ٠سػؿ ٧٦ػة ٱذعػٌؽزٮف ٔػ٨ ظٞٲٞذ٭ػة 

؟ أرصػٮ أٌٹ أ٠ػٮف «قػ٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ»ا٣ذةرٱؼٲح. ٚ٭٢ ٱىٌط ٬ؾا ا٣ٞٮؿ ٤ٔػٯ 

كظٞٲٞذػ٫ ا٣ذةرٱؼٲػح  ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ٦جة٣٘ةن إذا ٤ٝخص إف ا٣ٛؿؽ ثٲ٨ أقػُٮرة قػ٤

ٹ ٱ١ةد ٱؿل. ك٢ٕ٣ ٦ٛ٭ٮ٦ػ٫ ٤٣نػٕؿ كمػٕؿق ػٲػؿ مػة٬ؽٱ٨  اٚؿؽ َٛٲٙ صؽ  

 ٤ٔٯ ٦ة أٝٮؿ.

ىمغؼومهىللذطر:
٨٦ ا٧٣ن١ٺت اٵقةقٲح ا٣ذٰ دػؤرؽ ظٲةد٪ػة ا٣٪ٞؽٱػح ا٧٣ٕةوػؿة ٦نػ٤١ح 
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، كٹ قٲ٧ٌة ثٕؽ ا٣ذعٮٹت ا٣ٌؼ٧ح ا٣ذٰ َؿأت ٤ٔٯ ا٣ٞىٲؽة «٦ٛ٭ٮـ ا٣نٕؿ»

 كدؽكر ٬ؾق ا٣ٌٞٲح ٰٚ ظؽكد زٺث ٌٝةٱة ٬ٰص ا٣ٕؿثٲح.

 «.ا٣ؿؤٱح أك ا٧٣ٮٝٙ»كّٲٛح ا٣نٕؿ، ك٬ٰ دذى٢ ادىةٹن كزٲٞةن ث٧ٛ٭ٮـ  -1

 ٦ة٬ٲح ا٣نٕؿ. -2

 أداة ا٣نٕؿ. -3

 ة د٪نأ أقب٤ح ظٮؿ ا٣نٕؿ، أ٧ٌ٬٭ةصك٨٦ ٬ؾق ا٣ٌٞةٱ

 ٪ٲح كا٣ؿؤٱح؟٦ة ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٣جً  -

٘يٛػ٢ )ا٣ؼػة «ا٣نٕؿ»إف ا٣عٲةة ٬ٰ ٦ةدة  ـ( اٵك٣ػٯ كاٵ٬ػ٥، كٱٌػٲٙ ا٣

ا٣نٕؿاء إ٣ٯ ٬ؾق ا٧٣ةدة ٚ٭٧٭٥ ٣٭ة، ك٦ٮٝٛ٭٥ ٦٪٫. إ٩٭٥ ٱ٤ٞػٮف ٤ٔػٯ ٠ٮا٬ػ٢ 

ا٧٣ٮصٮدات ٦نةٔؿ٥٬ كأمٮاٝ٭٥ ك٦ؼػةكٚ٭٥ كرؤا٬ػ٥. كا٣عٲػةة ٬ػٰ أٱٌػةن 

 ٗةٱح ا٣نٕؿ، ٤ٚٲف ٰٚ ا٣نٕؿ إٹ ٌٝةٱة اٷ٩كةف.

ح. ك٬ػٮ ا٣نٕؿ أوة٣ح كإثؽاع، إ٫٩ ٦ٕة٩ةة ٤٣عٲةة، ك٬ؾا ٬ػٮ ٦ٕ٪ػٯ اٵوػة٣

ٱ٤ٜٞ ا٧٣ذ٤ٰٞ، كٱؿٌج ا٣سةثخ ٚٲ٫، ك٬ؾا ٬ٮ ٦ٕ٪ٯ اٷثؽاع. ١ٚٲٙ ٚ٭٥ قػ٤ٲ٧ةف 

 ا٣ٕٲكٯ كّٲٛح ا٣نٕؿ، أك ٠ٲٙ ٔجٌؿ مٕؿق ٨ٔ ٦ٮ٫ٛٝ أك رؤٱذ٫ ٤٣ٕة٥٣؟

ٱٞٮؿص ا٣نٕؿ ٩جي ا٣عٲةة ا٧ٕ٣ٲػٜ، ك٧ٌٝػح ٠ٛػةح اٷ٩كػة٩ٲح. كظػٲ٨ ٝيػٌؽر 

رٱؼػ٫ ا٣ض٧ٲػ٢. ٧٤١٤٣ح أف دع٢٧ ص٪ةظٲ٨ أػؾ اٷ٩كةف ٱعٜٞ ٦ٕ٪ػةق، ثػؽأ دة

كٹ أقذُٲٓ أف أدىٮر إ٩كة٩ٲح ثٺ مٕؿ. أٹ ٱؾ٠ؿ٩ة ٬ؾا ثٞٮؿ أظػؽ ا٣ٛٺقػٛحص 

 ٣ٮٹ ا٨ٛ٣ ١٣ة٩خ ا٣عٲةة ػُأ ٱىٕت دىعٲع٫.

كٱٌٲٙ ق٤ٲ٧ةفص ظ٤٧خ ا٣ٌٞٲح ا٣ٕؿثٲح ٧٠ة دع٢٧ ص٤ؽؾ، ك٣ٮف ٔٲ٪ٲػٟ. 

 ا٧٤١٣ح ٬ٰ اٷ٩كةف.... إ٣ٯ ا٣ضعٲ٥ ٢٠ ٧٤٠ح ٹ ٱؼؿج ٨٦ إ٬ةث٭ة إ٩كةف.

٬ٰ ٌٝػٲح اٷ٩كػةف  «ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ»إف كّٲٛح ا٣نٕؿ ٧٠ة ٱؿا٬ة  ،فكإذ

ٔة٦ح، كاٷ٩كةف ا٣ٕؿثٰ ػةوح. ك٣ٲؾ٬ت إ٣ٯ ا٣ضعػٲ٥ ٠ػ٢ مػٕؿ ٹ ٱذعػؽث 



 275 حفٌ اضتكباٍ األضتاذ ايدنتوز وهب زوَية

٤ٌػ٫  «قػ٤ٲ٧ةف»٨ٔ ٌٝةٱة اٷ٩كةف. ك٨٦ ٱٞؿأ مػٕؿ  ٱٕػؿؼ ٦ٕؿٚػح دٝٲٞػح أف صي

٦ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ٌٝةٱة أ٦ذ٫ ٰٚ ٠ٛةظ٭ة ٨٦ أص٢ ٗػؽ أ٧٠ػ٢ كأث٭ػٯ. كٝػؽ دذ٘ٲٌػؿ 

ٹ ٱ١ذٛػٰ ثة٣عػؽٱر  «ز٧ػةٹت»ا٣نٕؿٱح، ٚ٪ؿاق ٰٚ ٦ض٧ٮٔةد٫ اٵػٲؿة  حا٣ؿؤٱ

٨ٔ أ٦ذ٫، ث٢ ٱٌٲٙ إ٣ٲ٭ة مٕؿان كصؽا٩ٲةن ٤٧٦ػٮءان ثةٵ٣ٛػح كا٣ع٪ػٲ٨ كا٣نػض٨. 

ا٣ػؽٱٮاف »كٝؽ ٩ؿاق ٝج٢ ذ٣ٟ ٱذض٫ إ٣ٯ اٵَٛةؿ. أك إ٣ٯ ا٣نٕؿ ا٣كةػؿ ٧٠ة ٰٚ 

ا ا٣ذ٘ٲٲػؿ أ٦ػؿان ا٣ؾم ٱ٢ٌُ ٦٪٫ ا٣٭٥ٌ ا٣ٞٮ٦ٰ. ك٨١٣ ٢٬ دؿل ٰٚ ٬ػؾ «ا٣ٌةظٟ

ا٣نػٕؿٱح ٝػؽ دذ٘ٲٌػؿ، ك١٣ػ٨  حػةرصةن ٔػ٨ ٌٝػةٱة اٷ٩كػةف ا٣ٕؿثػٰ؟ إف ا٣ؿؤٱػ

ا٣ٌٞٲح ا٣نٕؿٱح د٢ْ ٬ٰ ٬ٰ، إ٩٭ة ٌٝٲح اٷ٩كةف ا٣ٕؿثٰ ٚػٰ ثعسػ٫ ا٣ػؽؤكب 

 ٨ٔ ذاد٫ كأ٦ذ٫، ك٦ة ٱعؽكق ٨٦ مٮؽ إ٣ٯ كصٮد أ٢٧٠.

٤ٔٯ ٠ػ٢ كٝؽ وٌؿح ق٤ٲ٧ةف ثؾ٣ٟ، ٚٞةؿص ا٣نٕؿ ا٣ٞٮ٦ٰ ٱ٤ٰٞ ثْٺ٫٣ كأ٣ٮا٫٩ 

٦ة ٰٚ ا٣ٮصٮد ٨٦ ظٮ٣ٰ، ٤ٔٯ ٢٠ ٦ة ٱ٧ٌؿ ثٰ ٰٚ ا٣عٲةة... ٬ؾا ا٣نٕؿ ا٣ٞػٮ٦ٰ ٬ػٮ 

 ا٣ك٧ح اٵك٣ٯ ٷ٩ذةصٰ، كا٣ُةثٓ ا٧٧٣ٲٌـ ٢١٣ ٦ة ٤ٝخ، ك٦ة قأٝٮؿ.

ثٕجػػةرة كاظػػؽةص ٣ٞػػؽ ٠ػػةف قػػ٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػػٯ أ٬ػػ٥ٌ مػػةٔؿ ٗ٪ٌػػٯ ٤٣ٕؿكثػػح 

٣ػ٥ كا٣ٮظؽة ا٣ٕؿثٲح. ك٣ػ٥ ٱٞػٓ ظػؽث ًػؼ٥ ٚػٰ دػةرٱغ ا٣ٕػؿب ا٧٣ٕةوػؿ 

ٱٮا٠ج٫ ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ ثنٕؿق. ٚنٕؿق ا٣٪ٌػة٣ٰ ٬ػٮ ا٣ٮزٲٞػح ا٣ٛ٪ٲػح ٵظػؽاث 

أ٦ذ٫. ك٠ةف إٱ٧ة٫٩ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح راقؼةن ٹ ٱذـٔـع، ك١٣٪٫ إٱ٧ػةف ٦٪ٛػذط ٤ٔػٯ 

ركح ا٣ٕىؿ. ٱٞٮؿص أ٦ة ا٤٣٘ح.... ٚٛٲ٭ة ٱ٨٧١ قٌؿ ا٣نٕؿ كا٣نةٔؿ. ٠٪ػخ ك٦ػة 

٪ٯ ثة٣ٕجةرة ا٧٣نؿٝح ا٣ٮاًعح. كٱؿدؼ  ٔي ضت أف ٱذضٌؽد ا٣ذٕجٲػؿ ٠ػ٢ ٱ»ز٣خ أ

ٱٮـ ٧٠ة دذضؽد ا٣عٲةة، كٹ ظؽكد ٣٭ػؾا ا٣ذضؽٱػؽ.... كٱضػت أف ٱ١ػٮف ٬ػؾا 

ا٣ذضؽٱؽ إظٲةء ٣٭ؾق ا٤٣٘ح ٦ٓ ا٧٣عةْٚح ٤ٔػٯ أوػٮ٣٭ة كٚؿكٔ٭ػة كامػذٞةٝةد٭ة 

 .«كوؿٚ٭ة ك٩عٮ٬ة، كثة٣ذة٣ٰ ٦ٓ صؾكر٬ة

ا٧٤١٣ح ا٣ذٰ ٹ دؼؿج ٨٦ ٠ٛ٪٭ػة ا٧٣ٕض٧ػٰ ٣ذٮاصػ٫ ا٣عٲػةة »ز٥ ٱٌٲٙص 
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٪ةظٲ٨ ٝٮٱٲ٨، كث١نٙ صؽٱؽ، دكٍٞ ١٦ة٩٭ة، ظٲػر ٹ ٦كػٌٮغ ٣ٮصٮد٬ػة، ثض

كٹ ٤٣عػػؽٱر ٔ٪٭ػػة ..... ا٧٤١٣ػػح ٦ؼ٤ػػٮؽ ٦ذ٧ػػٌؿد ظػػٲ٨ دىػػؽر ٔػػ٨ إ٩كػػةف 

 .«٠ةٵ٩سٯ ا٧٣ذٮظنح ا٣ٞةد٦ح ٨٦ ٗةثةت ا٣٪ٰٛ -ٔ٪ؽاؾ  -٦ذ٧ٌؿد... ٬ٰ 

ٔ٪ةٱذػ٫ ا٣ٛةاٞػح ثةػذٲػةر أ٣ٛػةظ مػٕؿق. كٝػةؿ  «قػ٤ٲ٧ةف»٣ٞؽ ٔػؿؼ ٔػ٨ 

إف ٣٘ح ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ ٣٘ػح مػٕؿٱح مػؽٱؽة ا٣ىػٛةء »ؽ مٮمحص ا٣نةٔؿ ٚةرك

 .«كا٣٪ٞةء كا٣ذؽٜٚ، كإف ٩سؿق ٦ذٮ٬ش ث١ٲ٧ٲةء ا٣نٕؿ، ٩ؽٌم ث٧ةء ا٣نٕؿ

ك٦ة أ٠سؿ ٦ة م١ة ا٣نٕؿاء ٨٦ ا٧٤١٣ػةت ا٧٣كػ١ٮ٩ح ثأوػٮات اٳػػؿٱ٨! 

 ك٦ة أ٠سؿ ٦ة ثعسٮا ٨ٔ ٣٘ح ٔؾراء ٥٣ ٱ٧ٌك٭ة اٳػؿكف!

؟ إف ا٣نػٕؿاء ١ٺـ ٫٤٠ إ٣ٯ ٣٘ػح ٩ٞؽٱػحف أظٌٮؿ ٬ؾا ا٣أ٢٬ دك٧عٮف ٣ٰ 

  ٞ ، ك١٣٪٭٥ ٹ ٱؼذؿٔٮف أ٣ٛةّةن صؽٱؽة. كا٣نٕؿ ٹ ٱ٤٧ػٟ ة٥٬ ٤٦ٮؾ ا١٣ٺـ ظ

أداة ػةوح ث٫ ٠ة٣ؿق٥ كا٣٪عخ كا٧٣ٮقٲٞة... ك١٣٪٫ ٱكػذؼؽـ أداة ٔة٦ػح ٬ػٰ 

ا٣ذٰ ٱكذؼؽ٦٭ة ا٣٪ةس ٰٚ د٩ٲة٥٬. ك٬ؾا ٬ٮ ٦ىؽر ا٣نػٞةء كا٣ٕجٞؿٱػح  «ا٤٣٘ح»

نػٕؿ ٤ٔػٯ ٩عػٮ ٦ػة ٩ٕػؿؼ ٦ػ٨ مػٞةء ا٣ٛػؿزدؽ كٗٲػؿق ٚػٰ ٦ٕةن ٰٚ إثػؽاع ا٣

 «ا٤٣٘ػح»إثؽأ٭٥. ثةٝذٌةب مؽٱؽص إف ا٣نٕؿاء ٱكذؼؽ٦ٮف ٬ؾق اٵداة ا٣ٕة٦ػح 

ث١ٲٛٲح ػةوح، كٹ ٱ١ٮف ذ٣ٟ إٌٹ ثج٪ػةء ا٣ذؿا٠ٲػت، ك٤ٔػٯ ٦كػذٮل ا٣ذؿ٠ٲػت 

ف أٱذض٤ٌٯ صٮ٬ؿ ا٣نٕؿ، كٚٲ٫ ٱ٧ةرس ا٣نةٔؿ ٢٠ مػٕةاؿق ا٣كػعؿٱح ٦عػةكٹن 

كّٲٛذ٭ة ا٣كعؿٱح ا٣ٞؽٱ٧ح. ٚذنػ١ٲ٢ ا٧٤١٣ػةت ٚػٰ دؿا٠ٲػت  «ا٤٣٘ح»ٱٕٲؽ إ٣ٯ 

٬ػػٮ ٦جػػؽع ا٣ٞىػػةاؽ، كأ٦ػػة اٵٗػػؿاض ا٣نػػٕؿٱح، كا٧٣ع٧ػػٮٹت اٵػٺٝٲػػح 

ف أكاٹصذ٧ةٔٲح كا٣كٲةقػٲح كقػٮا٬ة ٚػٺ ٔٺٝػح ٣٭ػة ثإثػؽاع ا٣ٞىػٲؽة. أرٱػؽ 

أٝٮؿص إف ا٣نٕؿاء ٹ ٱؼ٤ٞٮف أ٣ٛةّةن صؽٱؽة، كٹ ٱجؽٔٮف ٝىةاؽ٥٬ ثػأٗؿاض 

ؿ ك٦ع٧ٮٹد٫، ث٢ ٥٬ ٱؼ٤ٞٮف ٔٺٝةت ٣٘ٮٱح صؽٱؽة، ٚذجؽك ا٤٣ْٛػح ٚػٰ ا٣نٕ

ا٧٣ٕض٥ ٗٲؿ ١٦ةٚبح ٣٪ٛك٭ة ٰٚ ا٣نٕؿ ٤ٔٯ ٩عٮ ٦ة أمةر ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ ثػٺ 
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زٱةدة كٹ ٩ٞىةف. كأذ٠ؿ أ٩٪ٰ قأ٣ذ٫ ٦ؿةص ٱة أثة ٨ٕ٦ ٦ة ا٣ؾم ٱٕضجٟ ٰٚ ٝػٮؿ 

 ٦ؼةَجةن أثة ا٣ٕٺءص «ثؽكم ا٣ضج٢»

 د٭ػػةٱػػة ّػػة٥٣ ا٣ذٛػػةح ٚػػٰ كص٪ة

 

 ٣ػػٮ ذٝػػخ ثٕػػي مػػ٧ةا٢ ا٣ذٛػػةح 

٬٭٪ة راإح. ٤ٝخص ٚذط اهلل ٤ٔٲٟ،  «م٧ةا٢»ٚى٧خ ٣عْح ز٥ ٝةؿص ٧٤٠ح  

 ٬ؾا ٦ة ٠٪خ أثعر ٔ٪٫.

أ٦ة ا٧٣ٮقٲٞة ٚٞؽ ٠٪ػخ »٨ٔ ٦ٮقٲٞة ا٣نٕؿ، ٚٲٞٮؿص  «ق٤ٲ٧ةف»كٱذعؽث 

 ك٦ة ز٣خ أرا٬ة أ٥٬ ٔ٪ىؿ ٨٦ ٔ٪ةوؿ ا٨ٛ٣، كٹ قػٲ٧ة ٚػٰ ا٣جٲػةف ا٣ٕؿثػٰ...

٠ػةف أك  . ا٧٣ٮقػٲٞة ٔىػت ا١٣ػٺـ ا٣ض٧ٲػ٢... ٩سػؿان «ةف ٣كػعؿان إف ٨٦ ا٣جٲػ»

 .«مٕؿان.. دج٤ٖ ذركد٭ة ٰٚ ا٣نٕؿ

إ٩نةد كٗ٪ةء ٤ٔٯ ٩عٮ ٦ة ٠ةف ٣ػؽل ا٣ٕػؿب  «ق٤ٲ٧ةف»إف ا٣نٕؿ ٰٚ رأم 

 ا٣ٞؽ٦ةءص

 د٘ػػ٨ٌ ثة٣نػػٕؿ إ٦ٌػػة أ٩ػػخ ٝةا٤ػػ٫»

 

 «إف ا٣٘٪ػػةء ٣٭ػػؾا ا٣نػػٕؿ ٦ٌػػ٧ةر 

 ك٦ة ا٣ؽ٬ؿ إٹ ٦ػ٨ ركاة ٝىػةاؽم» 

 

 «مٕؿان أوجط ا٣ؽ٬ؿ ٦٪نؽا إذا ٤ٝخ 

كث٭ؾا اٷ٩نةد أك ا٣٘٪ةء ٱؼذ٤ٙ ا٣نػٕؿ ا٣ٕؿثػٰ ٔػ٨ ا٣نػٕؿ ا٣ٛؿ٩كػٰ أك  

اٷ٩ض٤ٲـم ا٣ؾم ٱٞؿؤق أ٫٤٬ ٧٠ة ٱٞؿؤكف أم أ٦ؿ آػػؿ، ٤ٔػٯ ٩عػٮ ٦ػة أػجػؿق 

 مةٔؿ أص٪جٰ وؽٱٜ.

ا٣ٞةٚٲح ٝٲؽان ٨٦ ذ٬ت، كا٣ٞىٲؽة ا٧ٕ٣ٮدٱح أمج٫ ثٛػؿس  «ق٤ٲ٧ةف»كٱؿل 

ٱ٧ذُٰ و٭ٮد٭ة إٹ ٚةرس ٨٦ ا٣ض٨، ك١٣٪٫ ٠ذت ا٣نػٕؿ  ا٣ض٨ٌ. ٹ ٱكذُٲٓ أف

٬٪ؽقح إٱٞػةع ا٣نػٕؿ  - أك ٠ةدت -٤ٔٯ كٜٚ أ٧٩ةط ٦ٮقٲٞٲٌح مذٌٯ اقذ٘ؿٝخ 

 ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوؿ.

٣ٞؽ ٔؿؼ ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ ا٣عػؽٱر ّػة٬ؿة دكػذعٜ ا٣ذأ٦ٌػ٢، ٬ػٰ ّػة٬ؿة 

ا٣نٕؿاء ا٧٣٪ة٤ًٲ٨، أك ا٧٣٪ةًػ٤ٲ٨ ا٣نػٕؿاء ٧٠ع٧ػٮد ا٣ـثٲػؿم ٚػٰ ا٣ػٲ٨٧، 
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ٌؽم ز٠ؿٱة ٰٚ ا٣ضـااؿ، كق٧ٲط ا٣ٞةق٥ ٚػٰ ٤ٚكػُٲ٨، كقػ٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ ك٦ٛ

، كقٮا٥٬. ك٠ة٩خ كّٲٛح ا٣نٕؿ ٰٚ رأٱ٭٥ كّٲٛح ٩ٌة٣ٲح، ٱٞػةد٤ٮف حٰٚ قٮرٱ

 ث٫، كٱؿك٫٩ قٺظةن مؽٱؽ ا٧٣ٌةء.

إ٩٭ػػ٥ ٱؿاٚٞػػٮف ثنػػٕؿ٥٬ اٵظػػؽاث ا٣ذةرٱؼٲػػح ٵكَػػة٩٭٥ ظػػؽزةن ظػػؽزةن، 

ٛٮا ٤ٔٲ٭ة ٨٦ ذكا د٭٥ ٔ٪ةوؿ ٔةَٛٲػح ك٤ٞٔٲػح كػٲة٣ٲػح، كٱكٌض٤ٮ٩٭ة ثٕؽ أف ٱٌي

ٚٲذض٤ٌٯ ٚ٭٧٭٥ ٣٭ة، ك٦ٮاٝٛ٭٥ ٦٪٫، ك٣ٕػ٢ٌ ٬ػؾا ٬ػٮ ا٣كػجت اٵكؿ ا٣ػؾم َجػٓ 

مٕؿ٥٬ ثُٮاثٓ ا٣ىؽؽ، كا٣ٕٛٮٱح، كاٹ٩ٕٛة٣ٲح، كا٣ٮًػٮح كا٧٣جةمػؿة، ك٤ٔػٌٮ 

ا٣٪ٌػة٣ٰ، « ق٤ٲ٧ةف»ا٣٪جؿة، كثذٞنٙ ثٺٰٗ كاًط. ك٬ؾق ٬ٰ ػىةاه مٕؿ 

«. ا٤٣عْػح ا٣نػٕؿٱح»ؽٔػح ك٦ٮًػٮٔ٭ة ٬ػٮ صػٮ٬ؿ إف ا٣ذٛة٢ٔ ثٲ٨ ا٣ػؾات ا٧٣ج

ثػة٣ُٮاثٓ ا٣ذػٰ ذ٠ؿد٭ػة. ك٣٭ػؾا « قػ٤ٲ٧ةف»ك٬ؾق ا٤٣عْح ٬ٰ ا٣ذٰ َجٕخ مٕؿ 

، ةا٣كجت اقذٕىٯ مٕؿق ٤ٔٯ ا٣ذىػ٪ٲٛةت ا٧٣ؽرقػٲح، ٚػؿآق ثٌٕػ٭٥ رك٦ة٩كػٲ  

صؽٱؽان( ك... كا٣عٞٲٞػح أف  ة)٠ٺقٲ١ٲ   ة، كرآق آػؿكف ادٌجةٔٲ  ةكرآق ثٌٕ٭٥ كإٝٲ  

٣ػٲف  -ك٬ػؾق ظٞٲٞػح أٱٌػةن  -٧ٺ٦ط ٤٠ٌ٭ة ٦ٮصٮدة ٚػٰ مػٕؿق، ك١٣٪ػ٫ ٬ؾق ا٣

ك٦ؿرت ٚػٰ »ر٬ٲ٪ح ٵم ٦ؾ٬ت ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ؾا٬ت. ك٬ٮ ٱىٌؿح ثؾ٣ٟ، ٱٞٮؿص 

دضؿثذػػٰ ثة٧٣ػػؽارس ا٣نػػٕؿٱح ٦ػػ٨ ا١٣ٺقػػٲ١ٲح إ٣ػػٯ ا٣ؿك٦ة٩كػػٲح إ٣ػػٯ ا٣ؿ٦ـٱػػح 

ٓ ٚة٣ٮإٝٲح ا٣ضؽٱؽة... ك٠ةف ٢١٣ ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ؽارس أزؿ٬ة ٰٚ ٠ذةثةدٰ..... ك٦ػ

٬ؾا ٚٞؽ ثٞٲخ دضؿثذٰ ا٣نػٕؿٱح دضؿثػح ٔؿثٲػح دٌػؿب ثضػؾكر٬ة ٚػٰ أ٧ٔػةؽ 

 «.ا٣ىعؿاء، كد٪أل أف دذـٱٌة ث٘ٲؿ زٱٌ٭ة ا٣ٕؿثٰ اٵوٲ٢

ثؼ٤ٌٮ مٕؿق ٨٦ أٱح أقُٮرٱح ٱٮ٩ة٩ٲح ٤ٔٯ ٠سؿة ٝؿاءاد٫،  «ق٤ٲ٧ةف»كٱٛؼؿ 

كا٩ٛذةظ٫ ٤ٔٯ اٳداب ا٣ٕة٧٣ٲٌػح )٠ػةٵدب اٷ٩ض٤ٲػـم كا٣ٛؿ٩كػٰ كاٵ٧٣ػة٩ٰ 

ٱ١ٰ كاٷقجة٩ٰ كا٣ؿكقٰ(. ٣ٞؽ دٌٕؽدت ٦ىةدر مٕؿق، ك١٣ػ٨ ا٣ٮاٝػٓ كاٵ٦ؿ

ٱ١ذنػٙ  «ز٧ةٹد٫»ا٣ٕؿثٰ كا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ ٧٬ة أ٥٬ ٬ؾق ا٧٣ىةدر. ك٨٦ ٱٞؿأ 
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ا٣كػةَٓ  «ا٣ذؿ٦ٲـ»ظٌٮران ٠سٲٛةن ٤٣ذؿاث ٚٲ٭ة، ك٨١٣ ذ٣ٟ ٫٤٠ ٱ٢ٌْ ٰٚ ظؽكد 

جٲ٨ ٧٬ػةص ا٣ذٰ مةٔخ ٚػٰ ا٣كػذٲ٪ٲٌةت ٣كػج «ا٣ٞ٪ةع»ا٣ؼةَٙ ا٣جٕٲؽ ٨ٔ دٞ٪ٲح 

ا٣ؿٗجح ٰٚ ا٣ذضؿٱت ثعسةن ٨ٔ دٞ٪ٲةت مٕؿٱح صؽٱؽة، كظة٣ػح ا٧ٞ٣ػٓ ا٣كٲةقػٰ 

ا٣ذٰ دٕٚخ ا٣نٕؿاء ٣جػٌر آراا٭ػ٥، كا٣ذٕجٲػؿ ٔػ٨ ٦ػٮاٝٛ٭٥ ٦ػ٨ كراء أٝ٪ٕػذ٭٥ 

ا٣ٛ٪ٲح ٤ٔٯ ٩عٮ ٦ة ٩ػؿل ٔ٪ػؽ مػٕؿاء ا٣ٞ٪ػةع ٠ىػٺح ٔجػؽ ا٣ىػجٮر كا٣جٲػةدٰ 

٦ػ٨ ٱٞػؿأ ا٣ؿ٦ػٮز  ٧٤ّػةن ٚةدظػةن  «قػ٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ»كآػؿٱ٨ ٠سٲؿٱ٨. كٱ٤ْػ٥ 

ثىػٛذ٭ة أٝ٪ٕػح ٚ٪ٲػح، ٚكػ٤ٲ٧ةف ٣ػٲف  - اك٬ٰ ٠سٲػؿة صػؽ   -ا٣ذؿازٲح ٰٚ مٕؿق 

 مةٔؿ ٝ٪ةع، كٹ ػُؿ ثجة٫٣ ٱٮ٦ةن أف ٱ١ٮف ٠ؾ٣ٟ.

كٱؿل ثٕي ا٣جةظسٲ٨ أف كّٲٛح ا٣نٕؿ أك رقة٣ذ٫ ٝؽ ٤ٗجخ ٤ٔٯ ٚ٪ٲٌذ٫ ٰٚ 

٫ إظكةسه ثؾ٣ٟ. ٝةؿص  «ق٤ٲ٧ةف»مٕؿق ا٣٪ٌة٣ٰ، كٝؽ ػة٦ؿ  أف  وػعٲط»٩ٛكى

ا٣ٞىػػٲؽة ٔ٪ػػؽ٦ة ٱٕػػٲل ٚػػٰ وػػ٧ٲ٥  «ٚ٪ٲٌػػح»ا٣نػػةٔؿ ٝػػؽ ٱٌػػٌعٰ ثنػػٰء ٦ػػ٨ 

ٌٞػػٜ ا٧٣ٕةد٣ػػح  ا٣ض٧ػػة٬ٲؿ، ٚػػٰ وػػ٧ٲ٥ ا٣عػػؽث، ك١٣٪ػػ٫ ٦ُة٣ػػت أثػػؽان ثػػأف ٱع

ا٣ىٕجح... أف ٱؿٝٯ ثة٣٪ةس إ٣ٯ ٦كذٮل ا٣ض٧ةؿ كا٨ٛ٣، دكف أف ٱٌٌعٰ ثأظؽ 

َؿٰٚ ا٧٣ٕةد٣ح، كد٤ٟ ٬ٰ ا٧٣ن٤١حص ٦ة أوػٕت أف ٱ١ػٮف اٷ٩كػةف مػةٔؿان! 

 .«ك٦ة أركع أف ٱ١ٮف!

٬ؾق ٬ٰ ًؿٱجح اٷثؽاع، ك٬ؾق ٬ٰ ا٧٣ٕة٩ةة ا٣ٌٛؾة ا٣ذٰ ٔة٩ة٬ة ٠جةر مٕؿاء 

ا٣ٕؿثٲح ا٣ؾٱ٨ ٠ة٩ٮا ٱك٭ؿكف ثأثٮاب ا٣ٞٮاٰٚ، كرث٧ة صةء كٝػخ ٠ػةف ٚٲػ٫ ٤ٝػٓ 

ًؿس ٨٦ أًؿاق٭٥ أٱكػؿى ٦ػ٨ ٝػٮؿ ثٲػخ ٦ػ٨ ا٣نػٕؿ. إف ا٣ٕجٞؿٱػح ٦ٞذؿ٩ػح 

 ثة٣نٞةء أثؽان ٹ ا١ٛ٩ةؾ ٣٭ة ٔ٪٫.

كاًػعةن ٤ٔػٯ  ةا٣٪ٌػة٣ٰ دٞنػٛةن ثٺٗٲ ػ« ق٤ٲ٧ةف»٤ٝخص إف ٰٚ مٕؿ ٣ٞؽ 

٩عٮ ٦ػة ٹظػِ ا٣جػةظسٮف، ٚٞػؽ ّػ٢ٌ ػٲة٣ػ٫ ٚػٰ ظػؽكد ا٣ذنػجٲ٫ كاٹقػذٕةرة 

ٞ ػكا١٣٪ةٱح، ك٥٣ ٱؼؿج  إف ا٣ىػٮرة ر٠ٲػـة  ة٤ٔٯ ا٣ؼٲةؿ ا٣جٺٰٗ ا٣ٞػؽٱ٥. كظ
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أقةقٲح ٨٦ ر٠ةاـ ا٣نٕؿ، ك٦ٛذةح ذ٬جٰ ٦ػ٨ ٦ٛػةدٲط أقػؿارق. ك١٣٪٭ػة ٣ٲكػخ 

٢٠ مػٕؿ ا٣ع٪ػٲ٨ ٚػٰ ا٣ٛذػٮح  ةقؿار، ك٣ٮ ٠ة٩خ ٠ؾ٣ٟ ٣كٍٞ ٚ٪ٲ  ٬ؾق اٵ ٢٠ٌ 

٨٦ ا٣نٕؿ ا٣ٕؾرم كا٣نٕؿ ا٣ٮصػؽا٩ٰ،  اا٣نؿٝٲح ٰٚ وؽر اٷقٺـ، ك٠سٲؿ صؽ  

 ث٢ ٣كٍٞ ٠سٲؿ ٨٦ ا٣نٕؿ ا٣ٞؽٱ٥ ٔة٦ح.

ـٌ ظىػػؿ٬ة،  «ٔ٪ةوػػؿ دٕٮٱٌػٲٌح»ف ٚػٰ ا٣نػٕؿ أ٦ػة أكدٌ أف أٝٮ٣ػ٫ ٬ػػٮ  ٱٕػ

ٺٗٲٌػح ا٣ٛػٌؾة، كدضجػؿ ا٣ىػؽكع ا٣نػٕؿٱح ا٣ذػٰ دٌٕٮض ٨ٔ ٗٲةب ا٣ىػٮرة ا٣ج

أظؽز٭ة ا٣ذٞنٙ ا٣جٺٰٗ. ك٢ٌٕ٣ ٝؿاءة أػؿل ٣نٕؿ ق٤ٲ٧ةف ا٣٪ٌة٣ٰ ٰٚ ًٮء 

 ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة دٌٕؽؿ ٤ٝٲٺن أك ٠سٲؿان آراء ا٣جةظسٲ٨ ٰٚ ٚ٪ٲٌح ٬ؾا ا٣نٕؿ.

مةٔؿ ٦جؽأ كٌٝػٲح، ك٣ػ٥ د١ػ٨ ا٣ٕؿكثػح ٚػٰ  «ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ»٣ٞؽ ٠ةف 

٦ٛ٭ٮ٦ػةن ٝػةثٺن ٤٣ذع٤ٲػ٢ كا٧٣٪ةٝنػح، أك  - ف ٦ٞؽقػ٧٠ٰة ٱٞػٮؿ أ٩ُػٮ -رأٱ٫ 

أٱؽٱٮ٣ٮصٲة دٛؿً٭ة ٦ؿظ٤ح دةرٱؼٲح كد٪ذ٭ٰ ثة٩ذ٭ةا٭ة، أك ٤ٚكػٛح ٱ٪ةٝنػ٭ة. ثػ٢ 

٠ة٩خ كصٮدان. ك٠ةف ظة٧٣ةن ٠جٲؿان، ك٨١٣ ظ٫٧٤ دىٌؽع كا١٩كؿ، ٚػأصجؿق ٤ٔػٯ 

 ٦ؿاصٕح اػذٲةرق، كا٣ذكةؤؿ ٨ٔ ٦ؽل وٮاث٫ص

 ٢٬ ٠ةف ظ٤ػ٥ ا٣ٕةمػٞٲ٨ ًػٺ٣ح؟

 

 أ٩٪ػػػة ػػػػٲٍ ا٣٪٭ػػػةر ا٣ؿااػػػؽ؟ أـ 

ك٦٪ؾ ذ٣ٟ ا٣عٲ٨ ظؽزخ ا٩ُٕةٚح كاًعح ٰٚ مٕؿق ٤ٔٯ ٩عٮ ٦ة ٱذض٤ٌػٯ  

ا٩ُٕةٚػح » - ٧٠ة ٱٞٮؿ ا٣نةٔؿ ٔجؽ ا٣ٕـٱػـ ا٧٣ٞػة٣ط -إ٩٭ة  «ز٧ةٹد٫»ذ٣ٟ ٰٚ 

٩عٮ َؿٱٜ آػؿ أظ٢ٛ ثة٣نٕؿ ا٣ٮصؽا٩ٰ ا٣٭ػة٦ف، ٤٧٦ػٮءة ثةٵ٣ٛػح كا٣نػض٨ 

ت ٦ػ٨ ذ٠ؿٱػةت ا٧٣ةًػٰ ٚػٰ ٣٘ػح دٞذؿب ٬ؾق ا٣س٧ةٹ». كٱٌٲٙص «كا٣ع٪ٲ٨

 .«٬ةداح ٔؾثح، كٰٚ أق٤ٮب راآ ٝؿٱت ٨٦ ٣٘ح ا٣عٲةة ا٣ٲٮ٦ٲح

٠ةف ا٣٭٥ٌ ا٣ٞٮ٦ٰ ٱكٲُؿ ٤ٔٯ ٠ذةثةد٫.... ك١٣ػ٨ ٦ػؿَّ »٤٦ٟ أثٲيص  .كدٞٮؿ د

ؿ٬ة ٰٚ ا٧٣ةًٰ اٹ٬ذ٧ػةـ ًٕ ا٣ك٪ٲ٨ أٱِٞ ٚٲ٫ مةٔؿٱح ٧ٔٲٞح إزاء أمٲةء و٘ٲؿة ٥٣ ٱي 

كإذف ٣ٞػؽ «. ، ك٦نةٔؿ ٱٮ٦ٲح، ك٩ٛسةت ٱٮ٦ٲػحا٣ؾم دكذع٫ٞ. ا٣س٧ةٹت ظٲةة ٱٮ٦ٲح
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د٘ٲٌؿت ٦ٮًٮٔةت مٕؿق د٘ٲػؿان ٠جٲػؿان، كظػ٢ٌ ٦ع٤٭ػةص ٗٲ٧ػح، ٦ُػؿ، اٵمػضةر، 

ا٣ٮٔػػٮؿ، ُٝػػؿة ٩ػػؽل، ٧٤٠ػػة د٣ػػٙ ا٧٣كػػةء، ٩ةٚػػؾة، مػػةٔؿ كذاػػت، ٧٣كػػح كدٌ، 

 «.٣ٌت ا٣عٲةة»أٔنةب، ا٣ٮردة.... إ٩٭ة ٦ٛؿدات ا٣عٲةة ا٣ى٘ٲؿة ا٣ذٰ ٬ٰ 

ٮًٮٔةت صؽٱؽة دعٌٮؿه إ٣ٯ رؤٱح مػٕؿٱح صؽٱػؽة، كراٜٚ ا٣ذعٮؿى إ٣ٯ ٦

ك٣٘ح مػٕؿٱح صؽٱػؽة، ك٦ٮقػٲٞة مػٕؿٱح صؽٱػؽة، كإ٣ػٯ ثػٮح إ٩كػة٩ٰ وػةؼو 

٧ٔٲٜ، ك٦نةٔؿ إ٩كة٩ٲح ظ٧ٲ٧ح ٱٌٛٲ٭ة ٤ٔٯ ٦ٮًٮٔةد٫ ٤٠٭ة. ك٣٪كػذ٧ٓ إ٣ٲػ٫ 

 ص«مةٔؿ كذات»ٰٚ ز٧ة٣ذ٫ 

 ػ٤ٕذ٪ٰ ٔنٲؿدٰ ٨٦ صؾكرم

 كر٦خ ثٰ

 إ٣ٯ ا٣ٛؿاغ ا٣ؿ٬ٲًت 

 رم ك٣ٲ٦ٰ٤ٮظله ٦ٮظله ٩٭ة

٭ةدي كصٲجٰ  رأته رأته قي

..  أٱ٭ة ا٣ؾاتي

 أ٩خ أد٩ٯ إ٣ٯ ٩جٌٰ..

 ٌٚٞؿب ػُةؾ.. كاق٨١ دثٲجٰ

 كا٣ذىٜ ثٰ.. ٌٚؿث٧ة ص٧ٕذ٪ة

 كظنح ا٣ؿكح ٰٚ ا٣ـ٦ةف ا٣ضؽٱًت 

٣ٞؽ ٠ةف ٨٦ ظك٨ َة٣ٓ ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ أف ا٢ُٛ٣ ا٣ؾم ٠ةف ٱ٤ٕت دعػخ 

َٛػٺن ٩ةثٌػةن ثة٣عٲػةة  مضؿة ا٣ذٮت ٰٚ ظةرة ثكةدٲ٨ ا٣ٕةوٰ ٰٚ ا٣٪ٕٲؿٱح ٢ٌّ 

ٰٚ أ٧ٔةؽ ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ، ك٥٣ ٱ١جؿ، ٢ٌْٚ ٱذٕة٢٦ ٦ٓ ا٣عٲةة كأث٪ةا٭ػة ثجػؿاءة 

كثكةَح ك٧ٜٔ، ك٢ٌّ ٝةدران ٤ٔٯ ا٣ؽ٬نح كاٹ٩ٕٛػةؿ كا٣ٛػؿح، ك٤ٔػٯ اثذ١ػةر 

اٵظٺـ كوٲةٗذ٭ة وٲةٗح ٤ٔٲ٭ة ًٮء ا٣ىؽؽ كا٣ٲٞٲ٨. كّػ٢ٌ ٝػةدران ٤ٔػٯ أف 
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 قعؿٱح. ٱٞٮؿص ٱذٕة٢٦ ٦ٓ ٦ٛؿدات ا١٣ٮف ٦ٕة٤٦ح

 أ٦ػػٌؽ ٤ٔػػٯ ا٣كػػجٕٲ٨ ّػػ٢َّ ٔجػػةءدٰ

 

 كأدرج َٛٺن ٰٚ ا٣عػٮا٠ٲؿ ٱ٤ٕػتي  

 كٱٕؿٚ٪ػػٰ ٔنػػتي ا٣عؽٱٞػػح ٤٠ٌػػ٫ 

 

 ٬ٮ ا٣كؿُّ.. ٧ٔؿه ثة٣ُٛٮ٣ػح ٦ٕنػتي  

٣ٞؽ ٠ةف قػ٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ ظة٧٣ػةن ٠جٲػؿان ١٠ػ٢ ا٧٣ىػ٤عٲ٨ كا٣سػٮار ٚػٰ  

ٲح. ٣ٞؽ أدرؾ أف ا٣ذةرٱغ، ٠ةف ظة٢٦ ٝٲ٥، كوة٩ٓ ٝٲ٥ ك٣ؾا ٠ةف صؽٱؿان ثةٷ٩كة٩

٢ّ ٱُٲؿ ٰٚ أٔٞةب  -٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ ذ٣ٟ  -ٰٚ ا٣ؽ٬ؿ مؿاقحن ك٣ٲة٩ةن، ك١٣٪٫ 

 ذ٣ٟ ا٣ـ٨٦ ا٣ؾ٬جٰ ا٣٪جٲ٢ ا٣ؾم ٱع٥٤ ث٫.

٬ؾا ٬ٮ ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ ا٣ػؾم ٧ٕ٩ػخي ثىػعجذ٫ أكٝةدػةن ٝىػٲؿة ٦ذجةٔػؽة 

ثع٥١ ا٣ْؿكؼ، ١٣٪٭ة أكٝةت ٧ٕٛ٦ح ثأرٱش اٷ٩كةف، ٔةثٞح ثٕجٲػؿ ا٣ػٮدٌ، زؿٱٌػح 

 أ٩ٮار ا٧٣ٕؿٚح، د٤ٌ٤ْ٭ة دكظح ا٣نٕؿ ثْٺ٣٭ة ا٣ٮارٚح.ث

*   *   *




