
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــــ
(01-1 :2 سسواثوميت2)

وقتسسواثوميت يدلو اي
 يتلا ِةمعنلا  اِحيضس

يّنم ُهـَتـعـِمـضس اـمو *عوـضسي
َنــــيثــــك ٍدوــــهـــــضش ىدل
ًاؤوفُك َءاَنمُأا ًاضسانُأا ُهْعِدوَتضسا

*ًاضضيأا َنيرـخآا اوـمـلـعـُي نأل
يدنـجـك تاـقـضشا لـِمـَتـحإا

*حـيـضسا عوـضسيــل ٍحــلاــضص
ُكـِبـتف ُدـنـجـتـي ٌدحأا سسيــل
كلذو .ةاـــيا موـــمــــهــــب
ًاضضيأاو *ُهدنج يذلا َيِضضرُيل
ـف ُدــِهاــجــي ٌدحأا ناــك نإا
دهاجُي  ام َليلكإلا ُلاني

نأا ُبجيو *اـيـعرـضش ًاداـهـِج
نأا ُبعـــتــــي يذــــلا َثراا
*ًلوأا راـــمــــثإلا  َكِضشي
برلا َكِتؤوُيلف .لوقأا ام مهفإا

نأا رُكذُأا *ٍءيضش َلك  ًامهف
ِلضسن نم يذلا َحيضسا َعوضسي
ِب نـــــــم َماـــــــق دق َدواد
ضسح ىــــلــــع ِتاوــــمألا ِبــــَ
هيف ُلِمتـحأا يذـلا *يـلـيإا
َدوـيـقــلا ىــتــح ِتاــقــضشا

ل ِهللا َةملك نأا لإا ٍمرجمك
ىلع ُرُبضصأا انأا كلذلف *ديقُت
ِلـــــجأا نـــــم ٍءيـــــضش لـــــك
مه اولُضصحي يكل َنيراتا

حيشسملل حلاشصلا يدنجلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نم ذوخأام مويلا ةلاضسرلا سصن
ىـلإا ةـيـناــثــلا سسلوــب سسيدقــلا ةــلاــضسر
ناميإلا يف هذيملت ناك يذلا ،سسواثوميت

ةباتك نمز .يلوضسرلا لمعلا يف هكيرضشو
يناثلا لاقتعلا ناــك ةــلاــضسرــلا هذــه
ةـــلـمـح عـــم نـــمازـــتـــمـــلا ،سسلوـــبــــل
نورين اهنضش يتلا ةعيظفلا تاداـهطـضضلا

.86و46 نيماعلا نيب نييحيضسملا ىلع
ُلـمـتـحَأا> ةراـبـع نـم اذـه ىـلــع ّلدتــضسن
ىـتــح تاــّقــضشمــلا
هـنأا كلذ ،<دوـيـقــلا

لوألا لاقتعلا يف
دويقلا تحت نكيمل
هـبـضشـُي اـم يـف لــب
،ةيربـجـلا ةـماـقإلا

لبقتضسي نأا هلناكو
نـمازـت .ءاـضشي نــم
ةـلـمـح عم ةلاضسرلا
عمو تاداهطـضضلا

اــهــبـــتاـــك نوـــَك
تحــت ًــَقــَتـــعـــُم
،<بِنذُمـك> دوـيـقـلا
نـــم ةيمهألا غلاب
انيلإا هلمحت امو ةلاضسرلا ىوحف مهف لجأا

.ميلعت نم
ةيضصوك ةلاضسرلا ودبت ماعلا اهلكضشب

امل سسواثوميت هنبا ىلإا سسلوب سسيدقلا
،عيجضشتو تاهيجوتو تاداضشرإا نم اهيف
ةراضشبلا ةعباتمب سصتخي ام يف اميضس ل
ةلحرم يف يلوضسرلا لمعلا ماهم رئاضسو
ةلاضسرلا رضصحنت ل ،اذه عم .ًادج ةضسرضش
اهراطإابلوسسواثوميتسسيدقلاب
ناك امنيأا يحيضسملا بطاخت لبيخيراتلا

يف أارقُت تناك امل لإاو .ناك نمز يأا يفو
ةميدقلا تاداهطضضإلا ةياغ.مويلاةضسينكلا

.مهـناـمـيإا نعنييحيضسملاداعبإا تـــناك
ايندلا ةعـيرـضشو ةاـيـحـلا موـمـه ،موـيـلاو
ًاـضضيأا يــه تاذــلا ءاوــهأاو براــجــتــلاو
غارـفإا :ةـياـغـلا سسفـن اـهـل تاداـهــطــضضا
ًانامـيإا حـيـضسمـلاـب هـناـمـيإا نـم نـمؤوـمـلا

ىهدأا مويلا <تاداهطـضضا> ّلعـلو .ًاـيـناـيـك
ضسنـت اـهـنإا ذإا ،ّرـَضشأاو ،جيجضضبوءودهب لـَ
،هضسفن وه <نورين> ـلا .هاركإلابلعانقإلاب
ةقيرطلاب نوكت هتهجاوم ،اذل .نآلاو كاذنآا
.اهضسفن

هناميإا ىلع ظافحلادارأانملىلوألاةدعاقلا
ةمعنلاب> ىّوقتي نأا يهبراجتلايفةبَلَغلاو
سسيدقلاانيضصويامك،<عوضسي حيضسملايفيتلا
حيضسملاب يتلا ةمعنلا لإاكيّوقي ءيضشل.سسلوب
ضسمـتـلا رايـتـخا  .عوـضسي رارقوناميإلاب كـ
كدحو كب ناطونم كلذ ليبضس يف داهجلا

كُديرـُي هــلــلا ّنأل
.ًاداـــقـــُم ل ًارـــح
ل اـــمـــهـــنـــكــــل
،ةبَلَغلل كنايـفـكـي
انتـعراـضصم> نأل
مد عــــم تضسيـــــل
عــم لــب مـــحـــلو
ءاــــــــــــضسؤورـــلا

عـم ،نـيـطـضسلاو
ىلع مـلاـعـلا ةلو
،رهدلا اذه ةمـلـظ
رـضشلا داـنـجأا عــم
يــف ةــيـــحورـــلا
:6 فأا) <تاومضسلا

نأا لـضسرـلا لاـمــعأا رــفــِضس يــف أارــقــن .(21
ةراضشبـب سضرألا اوـلـعـضشأا نـيذـلا ذـيـمـتـلا
رثإا اوفاخو اوطبحُأا مهضسفنأا مه ،ليجنإلا

،ًامـئاـق هوأار اـمـل مـهـّنـكـل .مـلـَعـُمـلا بلـضص
،<عوضسي حيضسملابيتلا ةمعنلا> نم اوأتماو
.ًائيضش نوباهي اوداع امو اودَّدضشتف اوداع
ناك ،ةلاضسرلا بضسحب ،سسواثوميت سسيدقلا
،تاداهطضضلا ببضسب ديدضش قيضض يف ًاضضيأا

نوكي دق .سسلوب همّلعم رضسأا ببضسب ةضصاخو
تضسق ىتم يحيضسملا قياضضتي نأا ًاعورضشَم
وأا   نواهتي ل نأا بجي امنإا ،براجتلا هيلع
عضضخ دق نوكي لإاو ،ةهجاوملا يف لذاختي

،هتدارإاب ،رّكَنَتو ،<رهدلا اذه ةملُظ>ـل ًاعوط
.هضصّلَخُمو هيداف عوضسي حيضسملل

لجأا نم تضسيل <حلاضصلا يدنجلا> ةرابع
.ةيئاضشنإا ةروضص درجم وأا ةغايضصلا ليمجت
ةدوـضصقـم <حلاضص>و<يدنجك> ةـفاـضضإلا

6102 /82ددعلا
زو01 دحألا

 وبوكين ءادهشش راكذت
ةنهكلا  ديهششلاو

 يقششمدلا فشسوي
اثلا نحللا

ثلاثلا رـَحـَشسلا ليإا



نإا  ًئاق درطتـضسي هـنـكـل .ةـيـحـيـضسمـلاـب
وه كرتضشي بعتي يذلا (حفلا) ثراحلا>
ةـناـمأا ظـفـح نـَم يأا .<راـمـثــلا يــف ًلوأا
يدنجك> دهاجو ،هيلإا ةلضصاولا ناميإلا

نع هلضصفي ام لك ىلع ًارضصتنم <حلاضص
راـمـثإا يـف مـهاـضس دق نوـكـي ،حــيــضسمــلا
درجمبو قّيضضلا هطيحم يف ولو ،ةراضشبلا
ب هللا هكرتـي ل اذـه .حـلاـضصلا لاـثـمـلا
توـكـلـمـلا سشيـع ىـلإا يـعاـضسلا  .مـيرـكـت
ةيحورلا رامثلا هيتأات ،نآلا ذنم يوامضسلا

مكب سسلوب سسيدقلا لمكُيو .نآلا ذنم
حيضسملا عوضسي>ـب هعماضس ًاركَذُم عيجضشتلا
يه يـتـلاو ،<تاوـمألا نـيـب نـم ماـقـُمـلا

دعو اـنرـّكذـت ىـتـم .ًاـضضيأا اـنـل ةــماــيــق
نإا هنأا :ةملكلا يه ةـقداـضص>و ،ةـماـيـقـلا

،<هعم ًاضضيأا ايحنضسف هعمانتُم دق انك
فوخ .تاداهجلاو قاضشملا انيلع لهضست
يف هئادعأا رطخأا وه توملا نم يدنُجلا

ناـمـيإلا نـكـَي مـل نـَم .لاــتــقــلا ناديــم
ىتم،مهقامعأا قمع يف ًارذجتم ةمايقلاب
نمؤوملا .نوبرهي ةبرجتلا مهيلع تدتضشا
رذجت املكو ،توملا فاخي ل ةمايقلاب
لك راضص انقامعأا يف ةمايقلاب ناميإلا

.ةهافت هللا نع انكابرإا ىلإا ىعضسي ام

سسدقملا يكاطنألا عمجملا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مت يتلا ةيئانثتضسلا ةرودلل ًاماتخ

مأاـتـلا ،6102 راــيأا52 يف اهـحاـتـتـفا
ةضسلج يف سسدقملا يـكاـطـنألا عـمـجـمـلا

دنملبلا يف  ناريزح72 خيراتب ةيعمجم
رضشاعلا انحوي كريرطبلا ةطبغ ةضسائرب
يكاطنألا يضسركلا ةـنراـطـم ةـكراـضشمـبو
ةدياعملاب عمجملا ءابآا هجوت .سسدقملا
نيضسيدقلا ديع ةـبـضساـنـمـب مـهـئاـنـبأا ىـلإا
يــضسرــكــلا يــضسضسؤوــم سسلوــبو سسرــطـــب
يـعد هـيـف يذـلا ،سسدقـمــلا يــكاــطــنألا
دهضشي يذلاو ،ًلوأا نيـيـحـيـضسم ذـيـمـتـلا
تاومألا نيب نم مئاقلا حيضسملل هؤوانبأا

ايروضسو ،ةبيبحلا ةيكاطنأا يف اميضس لو
قارـعـلاو ،بذـعـمـلا ناـنـبــلو ،ةديــهــضشلا
يفو يبرعلا جيلخلا نادلب يفو ،حيرجلا
نيـتـيـكرـيـمألا يـف راـضشتـنلا تاـيـضشرـبأا

عمجملا ءابآا رـكذو .اـبوروأاو اـيـلارـتـضسأاو
،بلح نارـطـم ،سسلوـب نارـطـمـلا مـهاـخأا
تاونضس ثث نم رثـكأا ذـنـم فوـطـخـمـلا

ءابآلا سضرعتضسا  ...عيمجلا يماعت طضسو
،ريبكلا يضسكذوثرألا عـمـجـمـلا عوـضضوـم
رضضحت ةيضسكذوثرألا ةضسينكلا تناك يذلا

.ةنضس نيضسمخلا نع ديزي ام ذنم هداقعنل
ليجأات ةيكاطنألا ةضسينكلا تبلط يذلاو
ةدحوـلا زـيزــعــت هــيــف اــمــل هداــقــعــنا
نيمأات متي امثير ةعماجلا ةيضسكذوثرألا

يذلا ِسصا ىلع ًاضضيأا
 اعــم عوــضسي ِحـــيـــضس

.يدبألا دا

ليإلا ــــــــــــــــ
(٣٣-22 :6 ىتم)
ِدضسا ُجارضس برلا لاق

كـُنـيـع تناـك ْنإاـف .ُعـلا
ُنوكي ُهلك كدضسجف ًةطيضسب
كـُنـيـع تناــك نإاو *اًرــّيــن
ُنوكي ُهلك كُدضسجف ًةريرضش
ُروـنـلا ناـك اذإاو .اـًمـلـظــم
ُمظلاف اًمظ كيف يذلا

ٌدحأا عيطتضسي ل *نوكي مك
نأا امإا ُهنأل ِّبر َدُبعي ْنأا
بحــيو َدحاوــلا َسضغـــبـــُي
َدــِحاوــلا َمزــي وأا َرـــخآلا

نوردقـت ل .رـخآلا َلُذرــيو
*َلااو هـلــلا اودبــعــت نأا

اومتهت ل مكل ُلوقأا اذهلف
او نولكأات ا مكِضسفنأل
مـكداـضسجأل لو نوــبرــضشت

ِتضسيـــلأا *نوـــضسبـــلـــت ا
ِماعطلا َنِم َلـضضفأا ُسسفـنـلا

نــــــــم لــــــــضضفأا ُدضساو
رويط إا اورظنأا *سسابللا
لو ُعرزت ل اهنإاف ِءامضسلا

ُنُزــــخــــت لو ُدــــِضص 
يوامضسلا مـكوـبأاو ِءارـهألا
َلضضفأا متنأا متضسلفأا .اهُتوقي
متها اذإا مكنم نَمو *اهنم
ِهتماق ىلع َديزَي نأا ُرِدقي
اذاو *ةدحاو اــــــــــًعارذ
اوتعا سسابللاب َنوّمتـهـت
.ومنت فيـك ِلـقا َقـباـنز
*ُلِزغـَت لو ُبعـتـت ل اـهـنإا

َناميلضس نإا مكل ُلوقأا انأاو

ةبضسنلاـب تاـقـضشمـلالامتحا.ميلعتلل
بردتي هتدارإاب وهو ،يعيبط رمأا يدنجلل

يدنجلا سضوخي ل ،كلذك .موي لك اهيلع
هنأا ًانيقَي فرعيو ،ةبَلَغلا ةينِب لإا هكراعم
يدنُجلا .لاحلل مَزهُي َنُبَج وأا َلَذاخت نإا
،هلجأا نـم براـحـي اـمـب ٌنـمؤوـم حـلاـضصلا

هلبَق اوبراح نيذلا مدو بعت ىلع ٌنيمأاو
.هدعب نيتآل ةنامألا ظفح ىلع سصيرحو

نـيـمأاـت ىـلـع سصرـحـلاو ةـناـمألا ظـفــح
ًادج ناّيضساضسأا ،هعقوم نم لك ،اهرارمتضسا

سسيدقـلا هاـنـع اـم اذـه .ةـيـحـيـضسمـلا يـف
دوهضشب ينم هتعمضس ام> لاق ذإا سسلوب
نونوكي ،ءانـمأا ًاـضساـنأا هـعدوأا ،نـيرـيـثـك
يف انقَبَضس دَقل .<نيرخآا اومّلعي نأا ءاّفكأا

،نوريثك <نوحلاـضص دوـنـج> اـيـندلا اذـه
كضسَمَت يحيضسم لك يأا ةضسينكلا وضسيدق مه
يذلا حورلا فيضسو سصخلا ةذوخ> ـب
ءلؤوه لول .(71 :6 فأا) <هللا ةملك وه
انل ظِفُح لو سصخلا ةراضشب انتلضصو امل
تاهجاوملا لوضصأا اـنـمـلـَعـَت لو ناـمـيإلا
قرعــلا نم لئاهلا ّمكلا اذه ءازإا .ةيحورلا

تاداـــهـــجـــلاو نـــيـــَلوذـــبـــمــــلا مدلاو
لضصاولا ثرإلاو ةققَحـُمـلا تاراـضصتـنلاو
ءادتقلا انب ًاّيرـح سسيـَلأا ،ةـناـمأاـب اـنـيـلإا
 ؟هتاردقو هتقاط بضسحب انم لك ،مهب

ل  <حلاضص يدنجك>دهاجملايحيضسملا
ل وه .رابتعا يأا ةيتاذلا هتاياغل ميقُي
هــعــفاــنــم وأا هــتاذ لــجأا نــم دهاــجـــُي
يأا ،<هدنَج يذلا>لجأا نم لب ،ةقزترملاك
ىـمـضس سسلوـب لوـضسرـلا .عوـضسي حـيــضسمــلا
يدنجلا .<ًاكابترا>ةايحلا رومأاب لاغضشنلا

تايرجم ريغـب ىـّهـلـت نإا ةـكرـعـمـلايف
فدهلا ىلـع هزـيـكرـت دقـفـي ل ةـكرـعـمـلا

اذهو ،هاجتا لك يف تتضشتي لب بضسحو
ىتـم ،يـحـيـضسمـلا اذـكـه .كابترلاىنعم
،ًافده هدحو حــيــضسمـلاـب كضسمتلا راـتـخا

.ايندلا رومأاب ىّهلتي ل ،ًيبضس ليجنإلابو
نأا لب ،هايند رومأا لمهي نأا ينعي ل اذه
نأا امأا .قـحتضست امم رثكأا ًامجح اهيلوي ل
هداهـج نـكـي مـل نإا لـلـكـي ل> دهاـجـمـلا

نأا نوضسيدقلا انؤواـبآا لوـقـيـف ،<ًاـيـنوـناـق
بضسحب داهجلا وه ينوناقلاب دوضصقملا

ةَضشاعُم يه امك ،ليجنإلا ميلاعتو ئدابم
رمتضسملا اهاعـضسمو ةـضسيـنـكـلا ةاـيـح يـف
يـف اـنـعـقو لإاو ،اـهديـضس حـيـضسمـلا وـحـن
 .زييمَتلا نادقُفو ةيتاذلا تاياغلا يَتَلأاضسم

فضصو يف لـمـعـتـضسا سسلوـب سسيدقـلا
،عراضصمـلاو يدنـجـلا يـَلـثـم تاداـهـجـلا

يناثلابو ،مدلا داهج ىلإا لوألاب ًاريضشم
ناتروضصلا .لامتحلا ةوقو ةبضصلا ىلإا

امهدنع فقي مل لوضسرلا نكل ناتيضساق
هبضشُي ام وأا ،ًاطِبحُم هُميلعَت حَبضصأل لإاو
هل ةقع ل اذهو ،<ملألا ديـجمت> ةفضسلف



ْسسبلي  ِهِد لك  ُهَضسفن
ناك اذإاـف *اـهـنـم ٍةدحاوـك
ُدجوــي يذــلا ِلـــقا ُبضشع
 ُحرـطــُي ٍدغ و َموــيــلا
فأا اذكه هللا ُهضسبلُي ِروّنتلا
ضسبـلـُي اي متنأا ىرحألاـب مـكـُ
اوّمتهت ف *ناإلا يليلق
اذام وأا ُلكأان اذام لئاق
نإاف *ُسسبلن اذام وأا ُبرضشن
نأل .ألا ُهبُلـطـت ُهـلـك اذـه
مكنأا ُملعي يوامضسلا مكابأا

إا نوــجاــت لـك اذـهِهـ*
هللا َتوكـلـم ًلوأا اوـبـلـطاـف
.مكل دازُي ُهلك اذهو ُهرِبو

لمأات
ـــــــــــــــــــ

ٍدباع ٍفوضسليف نع ىكحُي
لـخد اـمدنـع هـّنأا ناـثوأـل
ىأار ٍمــــكاـــــح رـــــضصق إا
رـمراـب ةاـّطـغا ناردا
ّيـلـطا فـقـضسلاو عاـّمـلــلا
ةضشورفا سضرألاو بهذلاب
قضصبـف ،مـثـلا داـجـضسلاـب
،تيــبــلا بحاــضص هـــجوـــب
تلعف اذا :هولأاضس امدنعو
نــكــي  هــّنأا باــجأا ؟اذــه

قضصبي نأا ًانك  ٍناكم
هــّلــك تيــبــلا ناـــك ،رـــخآا

،ًادج ٍعمل ٍلكـضشب ًاـفرـخزـم
 قضصبي نأا إا رطضضاف
.مكاا هجو

حبضصي مـك ىرـت لـه
يذـلا كاذ ءزـهـلــل ًةــضضرــع
ءاـيــضشألاــب طــقــف مــتــهــي
،ةيلابلا ةيدااو ةّيجراا
سساـنـلا نـم رـقـتـحــُي مــكو
هّنأل ،ًادج حيحضص ؟نيلقاعلا

ناردجــلا نــّيزــت اـــمدنـــع
حورلاب يلابت لو سضرألاو
رامطألاب اهكرتتو ةدلاخلا

(9002) عبارلا يديهمتـلا رـمـتؤوـمـلا يـف
هراضشتضسم ناضسلبو يكاـطـنلا دفوـلا ماـق
ديدضشتلاب ماحل ريبلأا ذاـتـضسلا موـحرـمـلا

ذاختا ةيلآا يف اهـتاـعارـم ةرورـضض ىـلـع
نمأاتي مل لاح يف هنأاب ًاركذم ،تارارقلا
ىـلا لاـحــُي ،اــم عوضضومىلععامجلا
يقل اهموي ...اًددجم ةيريضضحتلا ةنجللا

سسئانكـلا عـيـمـج بيـحرـت حارـتـقلا اذـه
 ...رمتؤوملا سسيئر مهيف نمب ةكراضشملا

فـقوـمـلا نأا ديــكأاــتــلا ءاــبآلا ررــكــي +
نم قفاوتلا ءانب ىلإا يعادلا يكاطنألا

ةلقتضسملا سسئانكلا عامجإا نيمأات لخ
يمري ناك ةحورطمـلا عـيـضضاوـمـلا ىـلـع
ةدحوــلا نــيــضصحـــت ىـــلا ءدبـــلا ذـــنـــم
ةيريضضحتلا ةلحرـمـلا يـف ةـيـضسكذوـثرألا

نأاو .تباثلا يضسكذوثرألا ديلـقـتـلـل اـًقـفو
نأا عقوتت نكت مـل ةـيـكاـطـنألا ةـضسيـنـكـلا
،ةيفخ ةدام ىلإا ...ةمّلضسملا هذه لوحتت
...خـضسارـلا أادبـمـلا اذـه زواـجـت مـتـي نأا وأا
،ةيضسكذوثرلا ةدحولل ةنامضض هرابتعاب
مت لاح يف ققحتت ل يتلا ةدحولا هذه
ةكراضشملا نع سسئانكلا نم يأا داعبتضسا

لـهاـجـت مــت لاــح يــف وأا ،رارــقــلا يــف
نأا ةراضشإلا نم دب ل انهو .اهتاحورط
تدكأا دق (4102) سسئانكلا ءاضسؤور ةمق
ذاختامتيهنأاب تررق امل ةدعاقلا هذه
ةرـتـفـلا يـفو عـمـجــمــلا لــخ تارارقلا
:ءابآلا لءاضستيو .قفاوتلاب ةيرـيـضضحـتـلا

سضفر لظ يف قفاوتلا اذه ققحتي فيك
ةروكذملا ةمقلا تارارقل ةيكاطنألاةضسينكلا
؟(6102) يزـيــبــماــضش ةــمــقو (4102)
لظ يف تيرك يف عامجإلا ققحتي فيكو
؟ةيضسكذوثرأا سسئانك عبرأا بايغ
يـكاـطـنلا فـقوــمــلا نأا ءاــبآلا ددضشي +
ريبكلا عمجملا داقعنا ليجأاتب بلاطملا

لوـح عاـمـجإلا نــمأاــتــي مــل لاــح يــف
وأا اًدجتضسم اـًفـقوـم نـكـي مـل هـعـيـضضاوـم
نع ةيكاطنألا ةضسينكلا ترّبع دقف .اًرباع
عيمج يف قلطم حوـضضوـب فـقوـمـلا اذـه
لخ عمجـمـلـل ةـيرـيـضضحـتـلا لـحارـمـلا
عم ًاماجضسنا كلذو ،نيتيضضاملا نيتنضسلا
يذلاو ،اًمود ةيكاطنأا هتبعل يذلا رودلا
ةلقتضسم ةضسينك ةيأا لهاجت سضفر املاطل
.كرـتـضشمــلا يــضسكذوــثرألا لــمــعــلا يــف
لئاضسو يف رضشـُن اـم لـك نإاـف يـلاـتـلاـبو
ةيكاطنألا ةيضسنكـلا لوـبـق لوـح مـعلا
ريغ وه عمجملا يف ةكراضشملاب ينمضضلا

نم هـلوادت مـتـي اـم لـك نأاـبو ،حـيـحـضص
بايغل ةيضسايضسلا داعبألا لوح تيلحت
ىـقـبـت ،تيرـك عاـمـتـجا نـع ةـيـكاــطــنأا
نإا .ًاقطإا اهل ةحضص ل ةيضسايضستيلحت
ةكراضشملاب <يريبدتلا> ةيـكاـطـنأا لوـبـق
اهنم ًلزانت ينعي ل ريضضحتلا لامعأا يف

لـئاـضسمـلا لوـح يـضسكذوـثرألا عاـمــجإلا
امـثـيرو ،هـلاـمـعأا لودج يـف ةـيـفـخـلا
ةكراضشمل ةيجولويزيلكإلا طورضشلا رفوتت

ةلقتضسملا ةيضسكذوثرألا سسئانكـلا عـيـمـج
بلـطـلا عـم بواـجـتـلا مـتـي مـل ذإاو .هـيـف
ايضسور سسئانك بلط هعمو ،اذه يكاطنألا

،عمجملا ليجأاتب اـيـجروـجو اـيراـغـلـبو
لضصألاب هل ديرأا يذلا عمجملا نإا ثيحو
دق ًاماع ًايـضسكذوـثرا ًاـعـمـجـم نوـكـي نأا
مـضضت ةلقتضسم سسئانك عبرأا  بايغب دقعنا

نييضسكذوثرألا نينمؤوملافضصنبراقي ام
ةوعدلا نإا ثيحو ،ملاعلا يف نيرضشتنملا
زاكترا بوجو تلفغأا دق عامتجلا ىلإا
ةكرضشلا ىلع ةـيـضسكذوـثرألا ةـيـعـمـجـمـلا
...سسئانكلا نيب ةلماـكـلا ةـيـتـضسراـخـفلا

يدعتلا ةلأاضسمل لح داجيإا لهاجتب كلذو
يـضسرــكــلا دودح ىــلــع يــمــيــلــضشروألا
رارقبو عمجملا داقـعـنا لـبـق يـكاـطـنألا
سضوافتلا َءاجرإا ةينوكضسملا ةيكريرطبلا
نإا ثيــحو ،عــمــجـــمـــلا دعـــب اـــم ىـــلإا
نع ةرداضصلا تاناـيـبـلاو تاـحـيرـضصتـلا
نع ةمئلاب تقلأا دق هيف نـيـعـمـتـجـمـلا

ةبئاغـلا سسئاـنـكـلا ىـلـع قـح هـجو رـيـغ
يتلا ةهجلل موـل يأا لـيـمـحـت نـع تأاـنو
...هل ةيريضضحتلا ةلحرملا ةرادإاب تماق
:ةيلاتلا تاظحملا ءابآلا ّرقأا

يـضسكذوـثرألا لـمـعـلا نأا ءاـبآلا دكؤوــي +
ةكراضشمةدعاقىلعموقي،كرتضشملا

ةيضسكذوثرألاسسئانكلاعيمجعامجإاو
سسيل،أادبملااذهنأانورّكذيو.ةلقتضسملا

،اًدجـتـضسم وأا اـًثدحـتـضسم اـًيـكاـطـنا اًفقوم
اهاضسرأا ةتباث ةيضسكذوثرأا ةدعاق هنكلو
امدنع سساروغانيثأا ينوكضسملا كريرطبلا
اهعبّتاو ،عمجملل يريضضحتلا لمعلا َقلطأا

 ...سسويرتميد كريرطبلا هدعب نم
ةــضسادق  نأاــب ،ًاـــضضيأا ءاـــبآلا رـــّكذـــي +
ديـضسلا يـلاـحـلا يـنوـكـضسمـلا كرـيرـطـبـلا
يف ةدعاقلا هذه اًضضيأا دكأا دق ،سسواملثرب
،ريبكلا عمجملل ةيريضضحتلا تاعامتجلا

ةنجللا لامعأا قيلعت ررق امدنع اميضسلو
باـحــضسنا ببــضسب (9991) ةيريضضحـتـلا

.روكذملا عاـمـتـجلا نـم ةدحاو ةـضسيـنـك
لـمـعـلا فـقوـت ىـلا رــمألا اذــه ىدأا دقو
رضشع ةدمل ريبكلا عمجـمـلـل يرـيـضضحـتـلا
نأا نكمي فيك ،ءابآلا لءاضستيو .تاونضس
قيلعت ىـلإا ةدحاو ةـضسيـنـك باـيـغ يدؤوـي
نيح يف ،عمجمـلـل يرـيـضضحـتـلا لـمـعـلا
عمجملا مئتلي نأا زوجي هنأا سضعبلا ربتعي
عبرأا بايغ لظ يفو رضضح نمب ،ريبكلا

 !ةلقتضسم ةيضسكذوثرا سسئانك
مت دق عامجإلا ةدعاق نأا ءابآلا ظحي +
قطإا ديعأا امدنع ًاضضيأا اهيلع ديكأاتلا
هنأاو (9002) عمجملل يريضضحتلا لمعلا



ىلع ديكأات وه ام رادقمب ...اهفقاوم نع
يتلا قئاوعلا لك ليلذتل دوهجلا ةعباتم
.عمجملا داقعنا عنمت لازت لو تناك
سضعب فقاوم عمجملا ءابآا برغتضسي +
ةرتفلا يـف وـعدت تذـخأا يـتـلا سسئاـنـكـلا
يتلا وأا عامجإلا أادبم زواجت ىلإا ةريخألا
نوبرغتضسي امك ...هريضسفتيفدهتجتتذخأا

يتلاو اًرخؤوم تردضص يتلا فقاوملا لك
خيراتلا يف عمجملا داقعنا نأاب تحوأا
ةضسينكلا ةيعمـجـم نـم مـهأا وـه ددحـمـلا

ةضسينكلا مهي ،لاجملا اذه يفو .اهتدحوو
تديأا يتلا سسئانكلا ركضشت نأا ةيكاطنألا

سسئانك  اميضسلو ،اذه قحـمـلا اـهـفـقوـم
.ايبرضصو ايراغلبو ايجروجو ايضسور
يف نيعمتجملا مهتوخإا ءابآلا رّكذي +
ربتعي يذلا ...71 ةداملا نومضضمب تيرك
نيعـم عوـضضوـم َظـحـي مـل لاـح يـف هـنأا
،دوفولا قفاوتب رمتؤوملا يف هضشاقن ءانثأا

رارـق ذاـخـتا نـع يـّلـخـتـلا مـتـي اـهدنــع
ةيريضضحتلا رضسلا ةنامأا هليحُتو ،هنأاضشب
ةضساردلا ىلإا سسدقملا رـيـبـكـلا عـمـجـمـلـل
اًقـفو يـفاـضضإلا رـيـضضحـتـلاو عـضسوـتـلاو
ديعضصلا ىلع اهيلـع فراـعـتـمـلا ةـيـلآـل
ةداملا نومـضضمـبو .ماـعـلا يـضسكذوـثرألا

ةفاضضإا وأافذحنكميل>هنأاسصنتيتلا...4
ىلع ...عيضضاوملا ةحئل ىلع عوضضوم يأا
دعبو .اهتضسارد نم ءاهتنلا ىتح لقألا

.<سسدقملا ريبكلا عمـجـمـلا عـمـتـجـي كلذ
ةوـعد نـكـمـي فـيــك ،ءاــبآلا لءاــضستــيو
لامكتضسا لبق داقعنل ريبكـلا عـمـجـمـلا
ىلع ةجردملا عيضضاوملل يدادعإلا لمعلا

نيتضسينك ظفحت لظ يفو ،لامعألا لودج
نود نمو ”هعناومو جاوزلا“ةقيثو ىلع
ةحيرضصلا ةيكاطـنألا ةـضسيـنـكـلا ةـقـفاوـم
نم ةيضساضسأا عيضضاوم ةثث فذح ىلع
-اخيتبيذلا-ةيضسنكلا ةمانزورلا) هدونب
.(هنعإا ةيفيكو يتاذلا لقتضسلا

عقاولا مامأاو هنأا عمجملا ءابأا دكؤوي +
مــلاــعــلا هــضشيــعـــي يذـــلافورعملا
،تيركعامتجلةجيتنك يـضسكذوـثرألا

ىقبيةيضسكذوثرلاسسئانكلاعامجإانإاف
ملاـعـلا ةدحونامضضلةيبـهذـلا ةدعاقلا
هذهنأانوربتعيمهو،يضسكذوثرألا
نيتملا سساضسألا ىقبتضسو تناك ةدعاقلا
يــف هــيــلــع زاــكــترلا نــم دب ل يذــلا
زواجت ليبضس يـف اـمـيـضسلو لـبـقـتـضسمـلا
 ؛تيرك عامتجا تايعادت
ربتعت يتلا تاوضصألاب قلعتي اميف امأا +
دقف ...ًاينوكضسم ًاعمـجـم تيرـك عاـمـتـجا

هنأاب ،ةوخإلا ءلؤوـه عـمـجـمـلا ءاـبآا رـكذ

ًةضسيرفو ًةحورجمو ًةعئاج
:يل لق ،ةّيلقعلا سشوحولل
تضسلأا ؟مولل ًاقحتضسم َتضسلأا

؟ءاكبللو كحضضلل ًهأاتضسم
عيطتضست َكلاومأا َتدقف نإا

،ًةيناث اـهـيـلـع لـضصحـت نأا
،كتيب َتدقف نإا هضسفن رمألا

رخآا ءيضش ّيأا وأا ،كناويح
نإا نـكـل .كتاـكـلـتـمـم نــم
عيطتضست نلف كحور تدقف
ٍحور ىـــلـــع لـــضصحـــت نأا
هّلك ملاعلا ناك نإاو .ىرخأا

رطيضست َتنك نإاو ،كل ًاكلم
نـلـف ،ةـنوــكــضسمــلا ىــلــع
ّلك يطعت امدنع ،عيطتضست
ةنوكضسملا ىتحو ،كيدل ام
.ًاحور يرتضشت نأا ،اهّلك

سسبلت تنك ولو كّنإا
ةّيكولـمـلا ناـجـيـّتـلا فلآا

،بضسحو ًادحاو ًاجات سسيلو
اذـه ىــلــع ًاــضضيأا دوــضستو
داـضسجأا نـم رـيـبـكـلا ددعـلا
ىتحو ،ةمـيـلـضسلا كاـياـعر
كتـكـلـمـم تيـطـعأا وـل كـّنأا

نل كّنإاف ،لباقمـلاـب اـهـّلـك
ةحضص ديعتضست نأا عيطتضست

ٌسضرم هـمـجاـه نإا كدضسج
ل اــم ّنإا ،ًاذإا .سصعـــتـــضسم
،كدضسجل هلعفت نأا عيطتضست
ّيرحلاب عيطتضست نل كّنإاف
.كضسفنل هلعفت نأا

نيدي هللا اناطعأا دقل
،نينذأاو نينيعو نـيـلـجرو
ةدحاو ّيأل ثدح نإا اذكهو
نأا عيطتضسن ،ررضض ّيأا اهنم
هـّنـكـل ،ىرـخألا مدخــتــضسن
،طقف ةدحاو ًاحور اناطعأا

دجنضس نـيأا اـهاـندقـف نإاـف
     ؟ىرخأا ةدحاو

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

تقفتا دق نيرضشعـلا نرـقـلا عـلـطـم ذـنـمو
ةضضاعتضسلا ىلع ةيضسكذوثرألا سسئانكلا

ةوعدلاب ينوكضسم عمجم ىلإا ةوعدلا نع
لودج تددح ماع يضسكذوثرأا عمجم ىلإا
رمتؤوم يف حوضضوب هلمع تايلآاو هلامعأا
ريضضحتلا يف ترمتضساو ،1691 سسودور
دقو .فينو دوقع ةضسمخ ةليط هداقعنل
عمجملا اذـه عـباـط ببـضسب ًاـضضيأا تقـفـتا
عيمج هـيـف لـثـمـتـي ل نأا ،يـئاـنـثـتـضسلا

سضرفي امك يضسكذوثرألا ملاعلا ةنراطم
هتارارق ذخؤوت نأاو ،يضسكذوثرألا ديلقتلا
ىلع ةلقتضسملا سسئانكلا عـيـمـج قـفاوـتـب
.ةلقتضسم ةضسينك لكل دحاو توضص ةدعاق
لك سضحدي راضسملا اذه نإاف ،يلاتلابو
ًاعـمـجـم تيرـك عاـمـتـجا رـبـتـعـي ءاـعدا

ءابآا ظحل نأا دعبو ،هيـلـعو ...ًاـيـنوـكـضسم
عامتجا نأا سسدقملا يكاطـنألا عـمـجـمـلا

طورضشلاىتحلوهيفرفاوتتلتيرك
عمجملليديهمتلارمتؤوملاداقعنلةبولطملا
:عامجإلاب عمجملا ءابآا ررق ...ريبكلا

ًايديهمت ًءاقل تيرك عامتجا رابتعا ـ1
يلاتلابو ريبكلا يضسكذوثرألاعمجملاوحن
ًةعضضاخو ٍةيئاهن رـيـغ هـقـئاـثو راـبـتـعا
عمجملا داقعنا دنع ليدعتلاو ةضشقانملل
ةكراضشمو روضضحب ريـبـكـلا يـضسكذوـثرألا

.ةلقتضسملا ةيضسكذوثرألا سسئانكلا ةفاك
ىلع يعمجملا عباطلا ءافضضا سضفر ـ2
هيـف كرـتـضشت ل يـضسكذوـثرا عاـمـتـجا يأا

.ةلقتضسملا ةيضسكذوثرألا سسئانكلا عـيـمـج
ةدعاقلا ىقبيعامجإلاأادبمنأاديكأاتلاو
تاـقــعــلا ىــعرــت يــتــلا ةــيــضساــضسألا
نإاف يلاتلابو .ةكرتـضشمـلا ةـيـضسكذوـثرألا

عامتجا ىعدي نأا سضفرت ةيكاطنأا ةضسينك
وأا ًارـيـبـك ًاـيـضسكذوـثرأا ًاـعـمـجـم> تيرــك
.<ًاريبك ًاضسدقم ًاعمجم
تيرك عامتجا نع ردضص ام نأا ديكأاتلا ـ٣
نم لكضش يأاب مزلُي ل اهريغو تاررقمنم
.قرضشملارئاضسوةيكاطنأاةيكريرطبلاكضشألا

<ةيعمجملا ةعباتملا ةنـجـل> فـيـلـكـت ـ4
تيرك عامتـجا تاـيـعادتو ِجـئاـتـن َدضصر
ريرقت مـيدقـتو اـهـنأاـضشب مزـلا ذاـخـتاو
 .سسدقملا يكاطنألا عمجملل لضصفم
تارارـق سصوـضصخـب ةـلاـضسر هـيــجوــت ـ5
سسئانكلا ةفاك ىلإا هذهيكاطنألاعمجملا
ةيندملا تاطلضسلاو ةلقتضسملا ةيضسكذوثرألا

.راضشتنلا نادلب يف ةينيدلاو
ءابآا ةبكاوم نـيـنـمؤوـمـلا ىـلإا بلـطـلا ـ6

ةضصلا يف سسدقملا يكاطنألا عمجملا
ةدحول لماكلا راهظإلاو ظافحلا لجأا نم
يف ةيـضسكذوـثرألا ةـيـحـيـضسمـلا ةداـهـضشلا

.مويلا ملاع


