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J 

 د. عبدالقادر علي باعوسى

 الاظخماُٖت، الخُاة ًٖ ألاصبُت الجُٗضيبً ظّؿاع  ؾُٗض ٖبضهللا. ص.ؤ ٦خابت جبخٗض ال

 هظا في ٦خاباجه مىالُا باؾخمغاع، ٞيها الىٓغ ٌُٗض التي بإخىالها مغجبِ لضًه ٞىٓامها

ت ؤوعا١) ٦خابه نضوع  مىظ جى٠٢ صون  اإلاجا٫  ٩ًاص وال ًى٤ُ بهه. م3122 ٖام( م٨الٍو

 مُٗىت، ٢ًاًا ًٖ ؤلاباٙل بلى حؿعى وبقاعاث بًًاخاث مىُى٢ه وفي الى٤ُ، ًٖ ٠٨ً

 ًه٠ ٧ان مكاٚله بٌٗ وفي مٟانلها، مً ٦شحر في خًغمىث حكٛله ٞالجُٗضي

ت ؤوعا١) ٦خابه في ٦ما  هظا في ٦ما ًخإمل ٧ان بًٗها وفي( ؾبُل ٖابغ) و( م٨الٍو

٤ مىخه٠ في جإمالث) ال٨خاب  واخضة، ٦خابُت ججغبت ٖلُه حؿُُغ ؤن ٚحر مً( الٍُغ

سُت، ؤو جإملُت، ؤو ٧اهذ، ونُٟت  وخا٫ الض٤ُ٢، جسههه مجا٫ ألازحرة وهظه جاٍع

  ؤُٖاه مما بُٗض، ٚحر لضًه الشالزت ألاهماٍ هظه بحن الخالخم
 
 خُض مً الخم٨ً مً خٓا

 مً ؤ٦ثر مً ٦خاباجه في الضزى٫  بلى به ًضٞ٘ الظي الٗام ج٨ٟحره في اإلاىاحي هظه بصماط

ت   مٟاظئت ؤقُاء امؿخسله   ػاٍو
 
  ؤخُاها

 
 ال٨خابت، في الٗام مجخمٗه طو١  مؿاًغة ومداوال

 .٣ًغئوه ؤن للجمُ٘ ًم٨ً بدُض

سُت الجُٗضي الض٦خىع  ٦خاباث بن  ٞهي ال٨خاباث هظه ؤما ٖلمُت، صعاؾاث الخاٍع

سُت، ٦خابخه ؤزىاء في هخجذ عبما ؤ٩ٞاع ًٖ للخٗبحر وؾُلت ض ولٗله الخاٍع  ًسبرها ؤن ًٍغ

 ًٖ الىٓغ بٌٛ ؤ٩ٞاعه ٣ًضم منها ٧ل وفي ألامىاث، ًٖ ًسبرها ٧ان ؤن بٗض ألاخُاء ًٖ

  م٣ا٫ ٧ل ًهبذ ألازحرة اإلادهلت وفي. مٗها جىا٣ٞهم ؤو ال٣غاء ازخالٝ
 
 وا٢٘ ٖلى صلُال
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ض ت الضواثغ مً ٦شحر وماػالذ ٖىه، ؤ٩ٞاعه ًىضر ؤو ٨ًكٟه، ؤو ًدلله، ؤن ًٍغ  مٟٚغ

 .الاهتهاء ٖضم ال٨الم مبضؤ ألن وال٨خابت الخ٨ٟحر مً ؤزغي  َا٢اث بلى بداظت

لٟخ٪ خلها، في الكغوٕ وعبما اإلاجخم٘، إلاكا٧ل الخٗغى الجُٗضي ًداو٫   ؤهه ٍو

  مخٗضصة ْىاهغ ًدىاو٫ 
 
 مً ٦خاباجه بلُه حكحر وما الخًغمُت، باألمشا٫ ٖليها مؿخُٗىا

 البلض في اإلاًُغبت والاظخماُٖت الؿُاؾُت ألاخىا٫ ولٗل به، نغخذ مما ؤ٦ثر وظ٘

 هظه في مأؾيهما مً ب٨شحر والاظخماعي الؿُاسخي وكاهض ٞىدً بهخاظها، وعاء ٧اهذ

ش، حهمل ؤن ٚحر مً اإلا٣االث  والصسهُاث وألاخضار ألامشا٫ بلى ٞةقاعجه الخاٍع

ش، مً ظؼء والٗال٢اث  في اإلاباقغة الضًىامُت ًٖ جسخل٠ صًىامُت بَاع في ول٨ً الخاٍع

 .ألاخضار وحؿلؿل والهغإ، والخٛحر، الخُىع، جالخٔ ماصامذ الهٝغ الخاٍعسُت ال٨خابت

 ألاصبُت ال٨خب مً ٣ًغؤ ما ججاه ظُضة الخ٣اٍ بداؾُت ًخمخ٘ الجُٗضي والض٦خىع 

م٨ً ٦خاباجه، في ًى٨ٗـ مما الجمالُت، وحٗبحراتها  ظمالُا جُىعا ال٨خابت هظه ٖض ٍو

سُت ل٨خابخه ش في الىاضخت زلُٟتها مً اهُال٢ا الخاٍع  جسلى وال: "٣ًى٫  وألاصب، الخاٍع

ت اإلاجخمٗاث  الكغوٍ، وسجلذ الٗهىص، وز٣ذ مهما البُيُت الجزاٖاث مً البكٍغ

 وجم٨ىذ الكُُان صزل وبطا ٣ًىلىن، ٦ما الكُُان منها ًضزل جٟانُل ٞهىا٥

مإ، اقخٗلذ ٢ىاٖضه ً ألَا ابذ الباَل، وجٍؼ  ألاهاهُت وج٣ضمذ الدؿامذ، ًُٞلت ٚو

ً وازغط ٠ُٖ اصزل) م٣ا٫ مً" ال٣بُدت ؤق٩الها ب٩ل ش ٌؿخلهم بهه( ٍػ  بَاع في الخاٍع

٣ى٫  ألاصبُت، ال٨خابت هظه غاٞخه اإلاشل هو ومىؾ٣ُى: "ٍو  هُُذ بال بالف ماشخي) َو

  هب٣ى ججٗلىا( ال٨باف
 
( وال٨باف-البالف) زىاثُت م٘ هدىاَذ( ال٨باف ؾى١ ) في ٢لُال

 و٢ُمت، زمُىت، ههاثذ مً اإلاشل في ما وعٚم وظىاؽ ازخالٝ، مً ٞيهً ما ٖلى

 مً السالُت ال٨باف جىاَذ هل: ٢بُل مً ًٞىلي حؿائ٫  بلى ًضٞٗىا ٞةهه وببالف،

  ال٣غون
 
 ألاؾحرة وهي ؤجها ًبضو ل٨ً ال٨باف؟ لٗبت يمً هى ؤم الىٟـ، ًٖ صٞاٖا
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 الؿى١  جغي  ال( ؤٖلم وهللا) لٗلها ؤو الخُاة، في خ٣ها ٖلى جا٦ض ؤمغها، ٖلى اإلاٛلىبت

  بال
 
 (.ال٨باف هُُذ بال بالف ماشخي) م٣ا٫ مً" ٦باف م٘ جدؿإع ٦باقا

حن ٖىض له مٗجى ال هىا الهغاعي الجاهب  ُٞه للغئٍت ويىح ال ؤو ٖلُه، اإلاخهاٖع

  الهغإ ًبضو هظا وم٘ والصخاٞت، الؿُاؾت في ٦شحر هظا ومشل ٖىضهم،
 
، ٢اثما

 
ا  و٢ٍى

ش، زىاًا مً مكخ٣ت مٗان   ٖلى جىٟخذ ألاصبُت الجُٗضي هو ٞلٛت  جضاُٖاجه ومً الخاٍع

ت،  في الصسهُت ؤ٩ٞاعه ًٖ ٌٗبر بهه. اإلاٗانغ الىا٢٘ يِٛ ببغاػها بلى ًضٞ٘ اإلاإؾاٍو

ش ، ؤ٦ثر ؤصبُت بلٛت ألا٧اصًمُت اإلااؾؿت وزاعط الخاٍع
 
  ٞال جإزحرا

 
 الجُٗضي ًماعؽ قٗىعٍا

 
 
ان ول٨ىه ألاصًب، لهالر هٟؿه في اإلااعر ٖلى جمغصا  مىاعبت، بهىعة بلُه ٌٗىص ما ؾٖغ

ش بحن الٗال٢ت بلى اإلاىاهج بٌٗ هٓغث و٢ض  ٦شحر ٖلى ًدخىي  ألاصب بىن٠ وألاصب الخاٍع

ت مً ت الخٍُى ش مٓاهغ بٌٗ جىيُذ ٖلى حٗمل التي الخٗبحًر  ألاشسام في ؾىاء الخاٍع

 . ألاخضار في ؤو

 الىؾِ مً ٢اصم مشل ٖلى ج٣ىم م٣االجه في الجُٗضي. ص ٣ًضمها التي واإلاٗاوي

. ٢ًاًا مً به ًخهل وما اإلاجخم٘ في عئٍخه جد٤ُ٣ في ٖلُه ُٞٗخمض الكٗبي، الاظخماعي

 مىضعط ًٖىي  ٖىهغ اإلاشل ؤن وم٘ ٦شحرة، بإقُاء جىحي ببالٚت م٨خجز اإلاشل ؤن والخ٣ُ٣ت

ُُٗه مىه، ظؼءا بىنٟه ألاصب بَاع في ؤًًا ٌٗمل ٞةهه مباقغ، بك٩ل اإلاجخم٘ في  َو

 - الجُٗضي
 
ظهب ؤوؾ٘، جهىعاث -هظا مً اهُال٢ا  مخٗضصة، ؤبٗاص بلى بضالالجه ٍو

ت ًغسخ الجُٗضي م٣االث في ٞاإلاشل ًغب هاخُت مً اإلاجخم٘ هٍى ت في به ٍو  هٕى هٍى

  ؤزغي  هاخُت مً اإلا٣ا٫ هى آزغ ؤصبي
 
حن بحن مؼاوظا ( واإلا٣ا٫ اإلاشل) هما ألاصب مً هٖى

ل بهه ّٗ  ألاصبي، اإلا٣ا٫ بلى الاظخماعي الىا٢٘ مً ُٞى٣له به، زانت بهىعة اإلاشل ؤصبُت ًٟ

٣ت وهظه   ًهحر بدُض له والاؾخجابت اإلاشل ٞهم جدُذ الٍُغ
 
  اإلا٣ا٫ مً ظؼءا

 
 مؿخُٟضا

ٗاص اإلاشل، مٟغصاث بٌٗ جىبض بط اللُٟٓت بىِخه مً  ظضًضة صالالث إلهخاط ج٨غاعها َو
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 وبطا: "الجُٗضي ٣ًى٫ ( لؿُضه واللبن ؾاإلاحن قاة الكاة) م٣ا٫ ٟٞي اإلا٣ا٫، صازل

إة اإلاد٨ىم ػماهه م٘ ال٣ضًم ؾاإلاحن احؿ٤  ل٣بى٫  صٞٗه الظي الاظخماعي بجالترا بَى

  بىنٟه ؾُضه وزضمت ال٨الم مٗؿى٫ 
 
 ٞةن ٖىه، مىام وال مىه ٩ٞا٥ ال ٢ضعا

 ظلىصهم، بضلىا الىظاهت ومٓاهغ الى٢اع صوع  ج٣مو ٖباءة وجدذ( الجضص حنالؿاإلا)

 شسهُت الىمىطط( وؾاإلاحن... )مجاله في ٧ل بهم اإلاىىٍ الضوع  ؤو اإلا٣ام م٘ لُدؿ٣ىا

ش ٖابغة ت ب٨ُُٟاث وال٣اعاث للخاٍع ش م٣اعباث ٖلى وبةَاللت. مخىٖى  يالخىا ؾىجض الخاٍع

 مً ُٖىاث وؿخٗغى ؤن و٢بل خغط، وال ٞدضر الؼمان هظا في ؤما ٦شحرة، هماطط في

 َبُٗت بدؿب اإلاسخلٟت الُٗىاث ٞغػ  ٖلى ؾىٗمل الهىعة وج٣ٍغب( الؿاإلاُيُت) الىماطط

 ألاؾٟل الضع٥ في وهى مساجل ونى٠ باالزخُاع، وآزغ باإل٦غاه،( ؾاإلاحن) ٞهىا٥ صوعها،

  هجض الىؾُى الٗهىع  في ألاو٫  الهى٠ ُٖىاث ومً( الىٟا١) مً
 
  مشاال

 
 مغخلت في ناعزا

 م٣الُض ٖلى الؿُُغة مً الٗغبُت ٚحر ال٣ىي  مغا٦ؼ جم٨ىذ ٖىضما الٗباؾُت الضولت ي٠ٗ

ؼلهم، السلٟاء جىهِب ٖلى ال٣ضعة وامخل٨ذ الخ٨م،  وال ًمل٨ىن  السلٟاء ٞهاع ٖو

 .ال٩اٍٞغً ٖلى اإلااػع وبالىهغ الٗمغ، بُى٫  اإلاىابغ في لهم الضٖاء ٌؿخمغ بِىما ًد٨مىن،

ت الخبُٗت ُٖىاث ومً  (بىجحن) الخالي الغوسخي الغثِـ اؾخُإ ٖىضما هالخٓها الازخُاٍع

 الاجداص عثاؾت بلى الىنى٫  مً عظاله مً عظل جم٨حن مً عثاؾخه مضة اهتهذ ؤن بٗض

اصة ٞغنت حُٗي الضؾخىع  مىاص ألن الغوسخي،  وظه ونى٫  بٗض للغثاؾت الاهخساب إٖل

، الخ٨م في صوعها( الُٗىت) ٞإج٣ىذ ظضًض،
 
ا  مً ًد٨م بىجحن( الغثِـ) واؾخمغ ْاهٍغ

  ٖاص ؤن بلى الضؾخىع  زل٠
 
 .هٟؿه الضؾخىع  بمىاص مُٗم وهى اإلاكهض، جهاًت بٗض عثِؿا

م٨ىىا وظىالتهم، نىالتهم في وؤلا٦غاه الازخُاع زىاثُت جضازلذ الظًً وهىا٥  ؤن ٍو

ام مً ُٖىت هسخاع
َ
غة ظىىب خ٩  واؾدكاعة خماًت بمٗاهضاث اعجبُىا الظًً الٗغبُت الجٍؼ

ً م٘ ُاهُحن، اإلاؿخٗمٍغ ُاهُىن  اإلاؿدكاعون ٞهاع البًر ت ٧لمت لهم البًر  بصاعة في ٢ٍى
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 قٗىبهم ؤمام للخ٩ام الاخترام مٓاهغ ٖلى ؤب٣ىا وبظ٧اء ل٨نهم بلضاجهم، في الخ٨م قاون

ٟاث ومغاؾُم لهم مىدىها التي ألال٣اب زال٫ مً  ".بهم الترخُب مضاٞ٘ بةَال١ الدكٍغ

 (.لؿُضه واللبن ؾاإلاحن قاة الكاة: م٣ا٫)

ت اإلاشل ؤصبُت  صعظت بلى الجُٗضي ٦خابت في مدخملت صالالث ٖضة ٖلى وجىٟخذ بقاٍع

، البؿُِ اإلاشل ٞيها ًبضو
 
 ؤبٗاص وطاث واؾٗت، اإلادضوصة اللُٟٓت بىِخه وحٛضو ناصما

لُه مخٟاٖلت،   اإلاشل ٌٛضو ال ٖو
 
  قٟاٞا

 
ل، مً ُٞه اؾخيخاظه جم ما ظغاء مً ومدضصا  جإٍو

 ؤن الؾُما مخٗضصة، جإزحراث وطاث اإلا٣ا٫ ؾُا١ زال٫ مً ٦شُٟت لٛخه بضث ختى

 ألاخضار بٌٗ ٢غاءة مخٗم٣ا واخخماالث الخباؾاث مً اإلاشل في ما ٌؿخسغط الجُٗضي

سُت الؿُاؾُت  .زالله مً والاظخماُٖت والخاٍع

ض التي الٛاًت ًد٤٣ ال٩اجب ٞةن زم ومً الجه زال٫ مً بليها الىنى٫  ًٍغ  السانت جإٍو

 مً ًمغع  الجُٗضي ٖىض ٢ىإ بلى جدى٫  اإلاشل بن ال٣ى٫  ًم٨ً بدُض اإلاشل، ٞهم في

  ؤ٩ٞاعه، زالله
 
  صاللخه مخ٣مها

 
  مؿخسضما

 
 وهي والضاللُت، اإلاعجمُت زىانه مً بًٗا

 مهما ٞهىجه خًغمي قٗبي مشل وهى. ُٞه ًخ٩لم إلاا ال٩اجب عئٍت م٘ جخىا٤ٞ زىام

 ٞةن ألاخىا٫ ؤخؿً وفي ٖام، خًغمي نىث مً مىُل٤ ألازحرة اإلادهلت في هى ٖال

، والجُٗضي اإلاشل هى ًخ٩لم الظي
 
ت ٌُٗي ال٣ىإ ؤن ومٗغوٝ مٗا  لل٩اجب ؤ٦بر خٍغ

ض، ما لبض  مً ظؼء هٟؿه واإلاشل باإلاشل، مخهلت اؾخيخاظها اإلاغاص اإلاٗاوي وجٓل ًٍغ

ش، م الخاٍع ذي ال هٟؿه الى٢ذ في ؤهه ٚع  الخايغ بلى اإلااضخي مً ًمخض ٦ىهه خُض مً جاٍع

 .زهىنِخه ٣ًٟض ؤن صون  اإلاؿخ٣بل بلى

ش صوع  ٖلى ًا٦ض والجُٗضي ذي البٗض ًضع٥ بط وهى وؤبدازه ٦خاباجه في الخاٍع  الخاٍع

٘ بهخاظه بٖاصة ْغوٝ ؤن ٌعي للمشل ت، ماػالذ صالالجه وجىَى  ال٣غاءاث هظه بضلُل ٢ٍى

  اإلاشل مٗها ًبضو والتي مىه اؾخسغظها التي والخًمُىاث اإلاشل ًٖ اإلاىبشت
 
 ل٨شحر مسؼها
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ذي والىا٢٘ اإلاٗانغ بالىا٢٘ الجُٗضي ٖىض ًخهل اؾخيخاظها ٧ان وبن اإلاٗاوي، مً  الخاٍع

 .باللٛت ًخهل مما ؤ٦ثر

ت اإلا٣اعبت ؤبٗاص مً شخيء بلى الجُٗضي ًهل ولم  في ْل بط ٨ًخبه، ُٞما اإلاخُٞغ

 لِـ الجُٗضي ٖىض والىظضان اإلاشل، به ٣ًغؤ الظي وظضاهه خضوص وفي الىا٢٘، خضوص

 
 
سُت ْغوٝ ًٖ هاجج بل ٣ِٞ، طاجُا  ْل في ؾُما ال بهخاظه في ؤؾهمذ مُٗىت جاٍع

الجه. الكٗبُت الضًمى٢غاَُت الُمً ظمهىعٍت ٖهض في الاقترا٦ُت اإلاغخلت  وعئاه ٞخإٍو

  بىنٟها مٗها ًخٟاٖل وهى الٓغوٝ، بخل٪ مغجبُت
 
ش ؤخضار مً ظؼءا  اإلاخدىلت الخاٍع

 في واضخت الٓاهغة وجل٪ الىظضان، هظا َبُٗت ًٖ الىٓغ بٌٛ وظضان بلى ٖىضه

 مضًىت في الخمحر ٧اهذ اإلااضخي ال٣غن  ؾبُٗيُاث بضاًت في ًىم طاث: "٣ًى٫  ٦خاباجه

ض ٖلى اإلا٨ال يذ لهظا الخ٣لُضًت، إلاهامها مٛاًغة صوعة في مٖى الم ٖغباتها ٍػ  اإلالىهت باأٖل

لى والبالىهاث، ىتهم، ب٩امل وهم الغويت ؤَٟا٫ ع٦ب الٗغباث ؤؾُذ ٖو ٠ُ ٍػ  بهم َو

 و٢خئظ الغويت مضًغ  ال٨ٟغة ناخب و٧ان مكهىص، ٞغاثخي قهغ في اإلاضًىت ؤعظاء في

 الؿٟحر ؾإلذ الُىم طل٪ مً ٣ٖضًً مً ؤ٦ثر وبٗض مضًذج، ؾُٗض مدمض الؿُض

ت ٞٗالُت ٧اهذ: ٣ٞا٫ الابتهاظُت، ٨ٞغجه مٛؼي  ًٖ مضًذج ؾُٗض مدمض  اهُلذ عمٍؼ

ض ٨ٞىذ و٢خئظ، الخ٩ام  ٖلى ت عؾالت جىنُل ؤٍع ( الخمحر) ٢ُاصة لسُىعة جدظًٍغ

 اإلانهي ٖلى( الشىعي) الؿُاسخي الهٟىٝ ُٞه ج٣ضم الظي الؼمً طل٪ في للخٗلُم

، ت الخاصزت جل٪ مً ٣ٖىص ؤعبٗت مً ؤ٦ثر وبٗض اإلادتٝر  لألؾخاط ال٣ى٫  مم٨ً الغمٍؼ

 الخمحر جغ٦ذ لى وؤهه الغؤؽ، في الٟإؽ و٢ٗذ ل٣ض -هللا عخمه– مضًذج مدمض

 بٌٗ مً ؤًٞل ؤصائها ؾ٨ُىن  عبما اإلاخسلٟت البلضان في لل٣ُاصة ٞغنت ألانُلت

 :م٣ا٫ مً". البٌٗ بًٗها ٣ًخل ال الخمحر بن زم جًغ، وال جىٟ٘ ألا٢ل في ٞهي البكغ

ً خماع ٦ما)  (.الهجٍغ
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 مما ٢غاثه، وبحن بِىه ٢غاجي – ٦خابي جىانل ب٢امت – ٧اجب ٦إي – حهمه الجُٗضي

، بُنهما صعامي وي٘ وظىص ٌؿخضعي
 
  ولِـ ؤخُاها

 
 الىي٘ وهظا ألاخىا٫، ٧ل في ميسجما

  .خىلها الىٓغ وظهاث وازخالٝ والاظخماُٖت، الؿُاؾُت الٗال٢اث بَاع في صازل الضعامي

ٓهغ الىا٢٘، ٌك٩لها الجُٗضي ٞلٛت مجغصة، زُالُت ولِؿذ وا٢ُٗت صعاما بجها  ال ؤهه ٍو

  ًخىعٍ
 
ؿدكهض اإلاشل ٖلى ًدُل ماصام ٖنها ًخدضر التي ال٨ٟغة في ٦شحرا  خ٣ُ٣ُت بإخضار َو

ذ بلى ألا٢غب الخلمُذ بلى ٌٗمض ٢ض طل٪ زىاًا وفي. خ٣ُ٣ُحن وؤشسام   الخهٍغ
 
 اهُال٢ا

سُت –الاظخماُٖت الٗال٢اث َبُٗت مً  باإلًجاب، ؤو بالؿلب ؾىاء ٖاقغها التي الخاٍع

  ًهغح ٧ان وبن
 
 .واضخت نغاخت بلى ؤلاقاعي  وا٢ٗه ًٖ باإلاشل ُٞسغط ؤخُاها

 الخلمُداث، لخل٪ اإلاباقغة الجظوع  ًالخٔ ؤن ال٣اعت  ٌؿخُُ٘ جلمُداجه بَاع في وختى

ض بزغائها بلى ٌٗمض ٧ان وبن م٣ٗضة، ولِؿذ( بلى – مً) مباقغ زىاجي بٗض طاث وهي  بمٍؼ

ت ألاصبُت الخٗبحراث مً  ٦خابت في اإلاشل واؾخسضام. خاط٢ت ببهحرة وال٨ىاثُت الاؾخٗاٍع

 ألامشا٫ طاث ال٨خاباث هظه في ٞىدً الٗام، ال٣اعت  ٖىض اإلاازغة ألاؾالُب مً ؤْىه اإلا٣ا٫

سُت، ؤهمُت طاث لخٓاث ؤمام  وحٗلُمُت واظخماُٖت ؾُاؾُت ؤهمُت طاث ولخٓاث جاٍع

سُت اللخٓت وبحن ،..بلخ وز٣اُٞت  ظغاء مً جيخج مٟاع٢ت زمت الاظخماُٖت واللخٓت الخاٍع

 باليؿبت مخضهىع  الشاوي ؤن ؤو الشاوي بلى باليؿبت مخضهىع  ألاو٫  ؤن ٌٗجي مما اإلا٣اعهت

 مسخو ألهه عبما اإلااضخي، ًىضب مما ؤ٦ثر الخايغ ًىضب الجُٗضي ٧ان وعبما ألاو٫، بلى

ش م بالخاٍع   ؤن ٚع
 
 خ٩ام ما ؤصعا٥ وما: "٣ًى٫  الخاٍعش، مً ٢اصمت الخايغ مأسخي مً ٦شحرا

 ًسخلٟىن  ٖىضما ؾُما وال ال٣ٗل، بٖما٫ ٖلى جُػى ٖىضهم الٗاَُٟت ٞال٨خلت الٗغب

ىن  دىاٖػ   السهىمت، في الٟجىع  ألاخاًحن مً ٦شحر في ججض بل بُنهم، ُٞما ٍو
 
 ٖىضما ٞمشال

ل  والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الٗال٢اث ٢ُ٘ ًخم الٗغبي ؤزُه مً الٗغبي الخا٦م ًٖؼ

المُت ألابىا١ وحكٛل وؤلاوؿاهُت حن ؤلٖا  ألاؾالُب ٧ل مؿخسضمت الخٗبئت، ٖلى للُٞغ
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طر اإلاؿِئت، وألالٟاّ  ٖال٢اث وتهتز والٗمالت، الٗلم، َالب َغص ًخم ٦ما ألاؾغاع ٞو

 بلى ؾِؿخمغ ألامغ و٦إن( اإلاٗاصًت الضولت) مً الؼوظت ؤو الؼوط ٨ًىن  ٖىضما الخهاهغ

 ٞىعة تهضؤ ؤن بلى اإلاك٣ت وجسُم ألاقىا١، جخدُم الٗبصُت اإلاىا٠٢ وبهظه. الضًً ًىم

المي السُاب ُٞخٛحر الًٛب،  وألازىة الٗغوبت ًٖ الغوماوؿُت مً جسلى ال بىبرة ؤلٖا

 م٣ا٫ مً". ٣ًىلىن  ٦ما( ٖضاوة بٗض بال مدبت وما) اإلاكتر٥ اإلاهحر ووخضة واللخمت،

 (.اإلاك٣ت وال الكى١ )

 جٓل خاإلات، عوماوؿُت وجهاًت ؤلُمت وا٢ُٗت بضاًت بحن – الٗغب هدً – صاثما بهىا

 في وظىصها ٞىِٗل النهاًت، هي البضاًت ج٨ىن  اإلاٗجى وبهظا اإلاغاث، ٖكغاث هٟؿها حُٗض

  ؤ٦ثر الغوماوؿُاث ًجٗل مما جيخهي، ج٩اص ال التي الخاالث هظه
 
 مً ُٖىن  في بًٛا

 ٞالىٖض ٖىه، ًيخج وما الٗضاء هى لها الالخ٤ الضوع  ألن طل٪ بد٤، الىا٢٘ ٣ًغئون 

 خاالث بلى بال٣ُاؽ يئُلت عاخاث وهي الغوماوؿُاث، بال للٗغب ج٣ضمه ال بالخُاة

 الخضمحر إلم٩اهاث اإلاجاالث ظمُ٘ في ؤلابضاُٖت َا٢اجىا ٞخسً٘ اإلاؿخضامت، الخٗب

 ج٨ىن  مغة ٧ل وفي ظضًضة، عوماوؿُت بضاًت ٞىبضؤ ؤهٟؿىا ه٠ًٗ ختى ُٞىا، اإلاىظىصة

 .ؾاب٣اتها مً ؤي٠ٗ الغوماوؿُت البضاًت

 و٢لُل، هاصع قى١  وهى( اإلاك٣ت وال الكى١ ) الجُٗضي م٣ا٫ ٣ًضمها اخخماالث هظه

 اإلاشل هظا في ٨ًدكٟه ما وؤظمل مخٗضصة، ؤقُاء اإلاشل مً الجُٗضي ٨ًدك٠ و٦ٗاصجه

سُت ال٣ىاهحن ٌكبه شخيء   والاظخماُٖت الخاٍع
 
ذي مغج٨ؼ مً اهُال٢ا  ٞاصح واظخماعي جاٍع

 بلى هيخ٣ل ٠ُ٦ وال وٗمل، ٠ُ٦ ؤخُاها ٌٗلمىا ال الظي اإلاشل بقٗاٖه مهضع الضاللت

  بىنٟه ُٞىا مخىعٍ اإلاشل ألن طل٪ ؤًٞل، هى ما
 
. ُٞه مخىعَىن  هدً ٦ما مىا، ظؼءا

  اإلاشل ًٖ جسلُىا وبطا
 
  قِئا هغي  ؤن وؿخُُ٘ ال اٞترايا

 
ش، في وال اإلاجخم٘، في واضخا  الخاٍع

 .ؤهٟؿىا في وال
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  ماػا٫ الظي وا٢ٗىا زال٫ مً اإلاشل َبُٗت ه٨دك٠ بهىا
 
 الؼمىُت اللخٓت ٦إن ٢اثما

ش، مغ ٖلى جخٛحر لم التي الشابخت اإلاشل لخٓت هي اإلاشلى  بإ٢ل صا٫ هٓام ٞاإلاشل الخاٍع

لى ب٩امله مجخم٘ ٖلى ال٩لماث مً ٖضص ش ٖو  ٖلى مهُمً همىطط واإلاشل ، ب٩املها جىاٍع

ٟٗل ًىظهىا ج٨ٟحرها، ! اإلاشل؟ مً ؾِى٣ظها ٞمً هيؿاه، ؤن وؿخُُ٘ وال ُٞىا، ٍو

٣ت ٣ت للىا٢٘ بصعا٦ىا ٍُٞغ ٍغ ُىا وفي لٛخىا في اإلاٛغوؽ باإلاشل مغجبُت له اؾخجابدىا َو  ٖو

 الكٗبُت الش٣اٞت في ٖاصة جدُل( زله٪) لٟٓت وألن( " زله٪ واصزل ٢غن٪ ٧ل) ٞـ

 الخكغاث، مإوي  خُض والؿُىح، الجضعان في والدك٣٣اث الهٛحرة، الٟخداث بلى

: م٣ا٫" ًخ٨ٟغون ل٣ىم الىهُدت بلى مىه الكدُمت بلى ؤ٢غب( الىهُدت) الٗىىان ٞةن

 (.زله٪ واصزل ٢غن٪، ٧ل)

  ألامشا٫ هظه جُٟضه الاظخماعي الباخض ولٗل
 
 واإلاشل الجُٗضي، ؤٞاصث ٦ما ٦شحرا

 ؤًضًىا خغ٧اث ٖلى السانت ؾُُغجه وله ٣ِٞ، ٣ٖىلىا بلى ولِـ خىاؾىا بلى ًضزل

 زهىنُاجىا بلى ؤ٢ضامىا جإوي  وخحن هإ٧ل، وهدً وعبما الى٣ضًت، ألاوعا١ وٗض وهدً

ض ال التي اإلا٩اهُت  للمشل ٨ًىن  وعبما ٣ِٞ، هدً منها وهخمهلر ؤخض، ٖنها ٌٗٝغ ؤن هٍغ

 . والٗامت الصسهُت خُاجىا في لىا اإلادٟؼاث ؤبغػ  مً ألهه طل٪ ؤصمٛخىا جهمُم في صوعه

 اإلاشل، ج٣ؿم وما والؼمان اإلا٩ان وج٣ؿم اإلاشل، حٛحر وما والؼمان اإلا٩ان حٛحر ل٣ض

  ول٨ىىا حٛحرها، وما
 
لُه. اه٣ؿمىا ما ٦شحرا  التي ألامشا٫ في ال٣غاءاث هظه بلى ؤصٖى٦م ٖو

 .خُاجه مىخه٠ في جإمالجه في الجُٗضي ؾُٗض ٖبضهللا. ص. ؤ بدهاٞت ٣ًضمها
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ذ ٞهىا٥ اخخما٫ ؤجهم  ٖضصهم؛بهم السُى، بلى ه٣ُت الخ٣ى. ال ؤصعي ٦م  حؿاٖع

خماعهم ؤو حؿٗت ٖاقغهم خماعهم، ٞٛغابت الخ٩اًت ظٗلخجي ؤٟٚل ًٖ  ؾبٗت زامنهم

ت ؤنىاٞهم، ول٨ً مً زال٫ خ٩اًت جدضًض ٖضصهم، ذ ؤجهم  )ؤخضهم( ومٗٞغ ٖٞغ

 وال٣امت.مخ٣اعبىن في الٟهُلت 

 وقغوص:مً ٟٚلت  -ؤخُاها - ًد٩ي....... لم ٨ًترر بما ًيخابجي ومطخى

وبٗض ث خاظخىا ومهلخخىا في النهىى. ولض في ؾاخت ٦بحرة مً اإلاساَغ والٛمىى،

٧اهذ اإلاغاعي  ألاهٓاع. قضة ونبر ضخ٪ لىا ال٣ضع. ووظضها ؤهٟؿىا في م٩ان ؤمحن بُٗض ًٖ

حرة، وآباع اإلااء مخض٣ٞت  غة.ٞو وجُىعث هظه  ٖؼػث ؾىحن الكضة والٟغط نضا٢خىا ٍٚؼ

ب مً مغخلت واهُل٣ىا هدى اإلاغاعي ألازىة بمٗاهيها ألانُلت الهاص٢ت،  الهضا٢ت بلى ٢ٍغ

. اإلاىهىبت.اإلاٟخىخت والجبا٫  ٧ان جماؾ٨ىا ٌٛمغ ٢لىبىا  لم ٨ًً هىا٥ ما ًضٖى للسٝى

 مسضٖىا.بالُمإهِىت، وقبابىا ًمأل ٖاإلاىا، وختى خماعها لم ٌؿخُ٘ ح٨ٗحر نٟاء 

٣ٞض جماًلذ ؤبهاع البٌٗ مىا، ختى ْهغ مىا مً  ل٨ً صوام الخا٫ مً اإلادا٫.....

ن ًغؾم زُىاجىا، زم بضؤها وكٗغ باخخ٩ا٥ ؤظؿامىا، وفي الٓالم جٟٙغ ؤعاص وخضه ؤ

 وبهظا ايُغب ؤمىىا. بًٗىا لٌٗ بًٗىا،

، وناع ما هبيُه بإًضًىا تهضمه ؤعظلىا.
 
غح  وه٨ظا قازذ ٢لىبىا و٧اهذ قبابا ٞو

ً الى٢ذالخماع،   ؤلجمه.جه٣خه، ول٨ً ما جب٣ى مً نىث ال٣ٗل  خان لُنه٤ ْو

خىاومًذ الؿىىن،  ٖلى  ٣ٞضها بٌٗ هُبدىا ول٨ً لم ًجغئ ؤخض مً زاعط مجمٖى

ىىان خ٨مخىا  جهل لخمىا. و٢بل جه٣ت الخماع ال٨بري ٧ان ػمُلىا مهضع جماؾ٨ىا، ٖو

وبضؤث بىاصع ظضًضة جىٗل آلاما٫ وججضص ألاخالم، وه٨ظا  و٢بى٫،ًخ٣ضمىا باخترام، 
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ول٨ً الخماع اللٗحن ٖاص  الخذ ؤًام الهٟاء ال٣ضًمت، و٧اصث ؤن جلخئم ظمُ٘ الجغاح

 بلى ؤنله و٧اص ؤن ًسل باجٟا١ زُحر ٦ىا ٢ض ٣ٖضهاه، وهى ؤن هلتزم ظمُٗا بالهضوء ل٩ي

اجىا بٗض الخ٨غاع، جىٟ٘ م٘ الخماع. ول٨ً  ال هلٟذ بلى ؤهٟؿىا ألاهٓاع، ٧اهذ يَٛى

ًُالب  .. وؤزظقى١ الخماع للنه٤ُ ججاوػ ٢ضعاجه ٖلى الهبر، وؾمإ نىث ال٣ٗل

بُٗخه مهما ٧ان الشمً. ةبالٗىص  بلى ؤنله َو

جغاوخذ ق٨ى٥ البٌٗ مىا ججاه الخماع، ل٨نها لم جغج٤ بلى مغخلت الاتهام 

ب  ٢ضعاجه،ؾلى٦ُاث زبِشت ما٦غة ٞى١  بالسُاهت والٛضع. بجها ول٨ً ظىىخه الٍٛغ

٣ًظٝ بىٟؿه ومً مٗه بلى  ٠ُ٦ حؿائالجىا!ؤصهكىا وؤزاع  اإلاسل باالجٟا١ الُٗٓم

ضاء واإلاتربهحن ٦شحرون، و٧ان نمخىا ًظٖغهم،  زُغة!ىلت مؼال٤ مجه بن ألٖا

 ٢ا٫: بن السحراث التي ه٣ُذ بها ألاعى بٗض ألامُاع 
 
مىيىا ًبٗضهم. ؤ٦ثرها جٟائال ٚو

غة ظٗلذ الخماع ٌكٗغ بالُمإهِىت والؿٗاصة وال وؾُلت ؤمامه في الخٗبحر ًٖ طل٪  الٍٛؼ

بُٗض، و٢ا٫: بن ايُغاب خغ٦ت السخاب  بال النه٤ُ، وهىا٥ مً قُذ به الخدلُل بلى

 ٞهي جه٣ت زىٝ ولِؿذ جه٣ت ؾٗاصة. بالظٖغ،ؤناب الخماع  في الؿماء

ً، ؤو لٗله قٗغ ببٌٗ  ولهىِئت ؾ٨ذ الغاوي ختى ٌكضوي بلى اإلاكهض الخٍؼ

 و٢ا٫:.......... عواًخه!الايُغاب في 

 ؤال ًٟٗلها...جىؾلىا جدذ الخماع  ٧ان ٢ض خؿم ؤمغه، ٢هُت،الخماع عبىة  اٖخلى

٪ ؾيهضص خُاجىا ومؿخ٣بلىا ٢ُل له: ٞال ججٗل قهىة لخٓاث تهىي بىا بلى  بن جهٞغ

بال  اإلاغة،بن النه٣ت حٗجي اإلاىث ... ول٨ىه ٢غع ؤال ٌؿم٘ هظه  ٢ُل له بنهغه: زم الٓلماث،

٘ ًضًه  )بلُض( نىجه الى٨غة ...... وبخهمُم جغاظ٘ الخماع زُىجحن بلى الىعاء زم ٞع

ال١ ٢ظاثٟه اإلا٨بىجت......  إَل
 
 اؾخٗضاصا

_____________________________________ 

ت: ( مً الش٣اٞت الكٟاهُت الكٗبُت الخًغمُت، ملخْى  هظه خ٩اًت زُالُت مؿخمضة )بخهٝغ

م، وال ًسو اٞمً وظض في شسهه حكابه    م٘ بٌٗ شسىنها ٞهظا قإن ًسو شسهه ال٨ٍغ

 الخ٩اًت السُالُت وشسىنها.
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ذ ها سز" اف  ي  خ 
ت  ها ت   "ق 

ًستزن الىاؽ في طا٦غتهم الجمُٗت ال٨شحر مً الِخ٨م وألامشلت والخ٩اًاث التي جدض  

ت )والغايت مً الغخمً  والعجلت مً ٖلى التروي ٢بل اجساط ال٣غاعاث اإلاهمت ؤو اإلاهحًر

ت والخُب٤ُ جخضازل ؤمىع ٦شحرة جدضص بمىظبها مضي الاؾخجابت  الكُُان(. وبحن الىٍٓغ

 ٧ل بدؿب ؾ٨ُىلىظُخه السانت عثت، ولهظا جدباًً ٢ضعاث ألاٞغاصالؿلُمت للمىا٠٢ الُا

 ً وججاعبه في الخُاة، و٦ما ٌؿخُٟض ؤلاوؿان مً ججاعبه ٌؿخُٟض مً ججاعب آلازٍغ

 في مىا٠٢ مكتر٦ت، مً طل٪ 
 
ا صزىلي م٘  –ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ –والؾُما بطا ناع َٞغ

 في مى٠٢ ٧اص ؤن ٨ًىن له ٖىا٢ب وزُمت... ؤؾخاطي الض٦خىع مدمض ؾُٗض صائص

م 2:98 -2:97هدً آلان في ٢اٖت اله٠ ٧لُت التربُت باإلا٨ال )الٗام الجامعي 

ش الُمً ال٣ضًم. ش( وؿخٗض لالزخباع الكهغي ألاو٫ في م٣غع جاٍع  اإلاؿخىي الشاوي/ ٢ؿم الخاٍع

ن ٧ان ٧ل ػمُل اإلاخىاٞؿح الخىاٞـ بحن ػمالء الضٞٗت ٖلى ؤقّضه، وباليؿبت )ل٨باع(

 في ؤو٫ ازخباع ٖىض ؤؾخاط اقتهغ بالض٢ت في الخصخُذ
 
 ظُضا

 
 . .ًُمذ في ؤن ٌسّجل اهُباٖا

بٗض اإلاٗاًىت الٗامت لله٠ قٕغ ؤؾخاطها بخىػَ٘ ؤوعا١ ألاؾئلت م٘ ٞغاٚاث بحن  

ت.  ألاؾئلت ل٨خابت ؤلاظاباث في الىع٢ت هٟؿها، وهى ؤمغ ٚحر مٗخاص في الازخباعاث الكهٍغ

اإلاهم اوكٛل ٧ل َالب بداله وال مجا٫ للٛل البخت ٣ٞض ٧اهذ ؤلاظغاءاث ال٣ٗابُت 

ؾخاطها صوع اإلاغا٢ب ال٣ُٔ مً زال٫ جمكُُه لؼواًا ناعمت، وفي جل٪ اللخٓاث ؤصي ؤ

اله٠ اإلاسخلٟت، وفي ؤزىاء هظه الهىالث والجىالث وبضون م٣ضماث يِٛ بغاخت ًضه 

٤ ٞٓىيذ ؤهه عبما ٌُٗض جىاػهه ظغاء الخغ٦ت اإلاؿخمغة. زم ؤزظ صوعة  ٖلى ٦خٟي بٞغ
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الخٟذ ظضًضة خى٫ اله٠، ويِٛ بةبهامه ٖلى ٦خٟي بدغ٦ت ؤ٢ىي مً ؾاب٣تها ٞ

ا وا٦خٟى بىٓغة زاَٟت، واوٛمؿذ في وع٢ت ؤلاظابت م٘ 
 
بلُه ل٨ىه لم ٣ًل قِئ

ب ؤو مً بُٗض. في الجىلت الشالشت  مت الٛل مً ٢ٍغ جسمُىاث صازلُت ال ٖال٢ت لها بجٍغ

: همـ في ؤطوي
 

ض بٚال١ ٢اثال مت(  " ؤال جٍغ اإلاظ٦غة؟!" ٞخىبهذ.... ٞةطا بٗىانغ )الجٍغ

ُغص )الُالب(، واضخت و٧ان مً خ٣ه وبً محر مغجاح ؤن ٌسجل خالت الٛل ٍو

ت ؤٚل٣ذ مظ٦غة اإلا٣غع اإلاىظىصة صازل اإلاحز التي  ٞالضلُل ال ٣ًبل الك٪، وبؿٖغ

اصعث اله٠. ٦ىذ  ؾهىث ًٖ بٚال٢ها، واؾخ٨ملذ ٖلى عجل بظابت ب٣ُت ألاؾئلت ٚو

ٌ وع٢ت ؤلاظابت بل ٧ ان في خالت ٢هىي مً ال٣ل٤ والخىجغ لِـ ٣ِٞ مً اخخما٫ ٞع

ٖلى )قغفي الٗلمي(؛ لهظا ؤٖغبذ ٖىض حؿلُمي وع٢ت ؤلاظابت ًٖ  -وهى ألاهم  -السىٝ 

اؾخٗضاصي لالزخباع مغة ؤزغي في ما جب٣ى مً و٢ذ ول٨ً ألاؾخاط هّىن مً عوعي و٢ا٫: 

"لم ًغاوصوي الك٪ أله٪ لم تهتز ٖىض الًُٛخحن الؿاب٣خحن"، وختى وُٗي للمكهض 

 ؤزغي ٞةن هىا٥ مُُٗا
 
ث عبما ؾاٖضث ٖلى الخإوي، منها جٟاٖلي في اله٠ في ؤبٗاصا

لى ؤًت خا٫ ٞةن اإلاى٠٢  -وهللا ؤٖلم  -ؤزىاء اإلادايغاث ٩ٞان هظا  ه٣ُت مؿاٖضة، ٖو

ا في ؤهمُت جغ٥ ؤزغه الُُب في هٟسخي، وػاص مً اخترامي ألؾخاطي وحٗلمذ   ُ ا خ مىه صعؾ 

 اؽ.اجساط ال٣غاعاث ؤو الخ٨م ٖلى الى )الغايت( والتروي ٢بل

ٖلىذ هى جدملي قبذ تهمت مً 
ُ
٧ان البضًل )الاٞتراضخي( بطا ُيِبُذ الخالت وؤ

الهٗىبت بم٩ان ججاوػها، ؤو جإ٦ُض البراءة منها، ُٞٗىن الىاؽ واخضة، ول٨نها جسخل٠ في 

 الخٟؿحر بازخالٝ الىىاًا التي في الهضوع، وبدىٕى اإلاكاٖغ التي في ال٣لىب.

 

*       *     * 
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 (ترصملَّان  تقول بر إالَّ  )ال 

 ًهٗب الخمُحز 
 
ُٗت جٟهل بحن اإلاشل الكٗبي، وال٣ى٫ اإلاإزىع، وؤخُاها زٍُى ٞع

جدملها  كتر٦تبُنهما وبهٝغ الىٓغ ًٖ الازخالٝ ؤو الدكابه ٞةن هىا٥ ٢ىاؾم م

عؾاثلهما التي جيب٘ مً الظاث الجمُٗت، وح٨ٗـ ز٣اٞت اإلاجخم٘ وجستز٫ ججاعب 

الىهُدت ؤو الخدظًغ ؤو الدصجُ٘ وؤقُاء ٦شحرة،  بوؿاهُت جتر٦ؼ في ٧لماث ٣ًهض بها

 ما ج٨ىن ٖابغة للمىا٤َ، حكتر٥ ٞيها اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت ٞخخٛحر 
 
وهظه ألامشلت ٚالبا

 واخض. اإلاٟغصاث واإلاٗجى

وألانُل الظي  ،وفي خًغمىث جخضازل ألامشلت والخ٨م واإلا٣ىالث اإلاى٣ى٫ منها

خه مً زهىنُت مٟغصاجه الٗامُت، واعجباَه بالبِئت اإلادلُت  و٢بل الخى٠٢ ،ٌؿخمض هٍى

 ٖىض هظا اإلاشل البض مً الخٛلٛل في بىِخه وجٟؿحر مٟغصاجه الٗامُت، الؾُما مٟغصحي )البر(،

٣هض به ال٣مذ، و  ان( التي حٗجي: بلى ؤن ٍو
َّ
 هى الىهُدت بٗضم واإلاٗجى الخغفي للمشل ،)إلا

خهاصه وعبُه بةخ٩ام في  الاؾخعجا٫ في اخدؿاب ال٣مذ مًمىن الخهاص بال بطا جم

 اإلاساَغ اإلاخى٢ٗت مً هجىم ألا٦ُاؽ )الجىاوي(، وهي مغخلت ججاوػ ٞيها مدهى٫ ال٣مذ

ح  رها مً اإلاساَغ.الخكغاث ؤو ج٣لباث ال٣ُـ ؤو ٖبض الُُىع ٚو

اقغ هظا اإلاشل اإلادٟٝى بالدكائم بلى ؤهمُت هظا اإلادهى٫ في خُاة الؿ٩ان،  ٍو

في ما ٌٗٝغ بمىا٤َ ْل  ٌٛلب ٖليها الجٟاٝ، وج٣٘ الؾُما وهى ًؼعٕ في بِئت ظٛغاُٞت

 بغخمت هللا، ٞٗىضما 
 
 ٣ًغن ٚالبا

 
ا  خٍُى

 
اإلاُغ. لهظا ٌٗض هؼو٫ اإلاُغ في خًغمىث خضزا

حؿم٘ ألاعى مغخىمت في خًغمىث ٞهم ٣ًهضون ألاعى هؼ٫ ٖليها اإلاُغ، وبطا جٟهمىا 
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 ٞةهىا هظا ال٣ل٤ الخًغمي في مخابٗت ػعاٖت هظه الؿلٗت بلى مغخلت ما بٗض الخهاص

 ؤن خالت ال٣ل٤ جخدى٫ ٖىض البٌٗ منهم بلى ما ٌكبه الظٖغ وبسانت ؤولئ٪ الظًً هالخٔ

 جم ؤ٧له 
 
ان ٢ضه بحن ال٨بض والهغ(، ؤي: ناع َٗاما

َّ
 إلا

َّ
ًدغ٦ىن اإلاشل بلى: ) ال ج٣ل بغ بال

واؾخ٣غ في ألامٗاء، وهظه مغخلت ًم٨ً ونٟها )بٟىبُا ال٣مذ( التي ٌؿىص ٞيها الدكائم بلى 

ضاء اإلاتربهحن صعظت مبالٜ ٞ يها، وهي جغج٨ؼ ٖلى ٦م هاثل مً اإلاساٝو والخىظؿاث مً ألٖا

بدبت ال٣مذ، وهظه الٟىبُا )ال٣مدُت( ال ٖال٢ت لها ب٣هت الغظل الظي جىهم هٟؿه خبت 

ىضما ٖىلج مً هظا اإلاغى  ٢مذ ّٞٓل ًخىظـ مً صً٪ الجحران واخخما٫ ابخالٖه، ٖو

 ... وا٢خى٘ بأصمُخه، وؤهه لِـ خبت ٢مذ زغط 
 
ىضما قاهض الضً٪ ٖاص مظٖىعا مً بِخه، ٖو

ىضما ؤ٦ض له ؤهله بوؿاهِخه وؤهه لِـ خبت ٢مذ ؤظاب : بإهه م٣خى٘ بظل٪ ول٨ً مً  ٖو

 ٣ًى٘ الضً٪؟

م مً ؤن ال٣مذ ناع في مغاخل الخ٣ت ًدخل اإلاغخلت الشاهُت بٗض حؿُض  لى الٚغ ٖو

 ضام ؤهىإ ظُضة وعزُهتألاعػ ٖلى مىاثض الُٗام الخًغمُت، زم جىؾ٘ ػعاٖخه واؾخ٣

مً بلضان بُٗضة ٞما ًؼا٫ اإلاشل ًدخل م٩اهه الباعػ في الش٣اٞت الكٟهُت الخًغمُت، 

دُىه ٞهاع له خًىعه ال٣ىي ٖىض  ت ال ٖال٢ت لها بال٣مذ َو ل٨ً بةؾ٣اَاث مخىٖى

الىهُدت ب٨خم ألاؾغاع ؤو بٗضم البىح باإلاؿاعي اإلاخى٢٘ بهجاػها ٢بل ؤواجها. وخ٣ُ٣ت 

 في الش٣اٞت الكٗبُت الخًغمُت ألامغ ٞ
 
 واضخا

 
ةن السٝى مً اإلاؿخ٣بل ًإزظ م٩اها

بدُصُاث جسخل٠ ٞدىاها ل٨نها جخ٤ٟ في مًمىجها، مً طل٪ ٢ىلهم : )ال ج٣ى٫ نُبي 

الخهبت وال٣ُُب(، وه٨ظا ًٓلىن في خالت جىظـ مؼمً مً ؤن  نِب بال إلاان ٌٗضي

ٟؿضون بهجتهم بهظه  غختهمًهِب الُٟل ؤخض هظه ألامغاى ال٣اجلت ٨ُٗٞغون ٞ ٍو

 وال ًض٫ هظا ٖلى ي٠ٗ في ؤلاًمان ٞهم مكهىعون  ،الىٗمت التي مدُاها ومماتها بُض هللا

بخضًنهم، ل٨ً ز٣اٞت السىٝ في الىظضان الخًغمي لها ؤبٗاصها اإلادكٗبت بدُض ًهحر 
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ل ُّ  مً الهٗىبت بم٩ان خهغها في اججاه واخض ؤو ٖامل مً الٗىامل، ولىا ؤن هخس

خالت التر٢ب والىظل ال٩امىت في الىٟىؽ في هظا اإلاجخم٘ الظي  –ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ –

 ًٖ الغػ١ في بلضان بُٗضة، 
 
 ؤَٟاله بدشا

 
حهاظغ ٢ؿم ٦بحر مً عظاله وقبابه وؤخُاها

٣ُٗىن للىنى٫ بليها صخاع  ،ًم٨شىن ٞيها ؾىىاث ٖضًضة مسغون  ي ٍو ، ٍو
 
ووصًاها

 جاع٦حن في ٖباب البداع وؤهىا٫ اإلادُُاث ٖلى ؾٟ
 
ً قغاُٖت حؿخٛغ١ عخلتها قهىعا

بتهم ًَّ  مضجهم و٢غاهم حٍٛغ وػوظاتهم وبىاتهم وؤزىاتهم وؤمهاتهم الالحي ال ج٣ل ٞجٗته

ٟا٫ بلى اإلاجهى٫ بٗض ؤن  ً ؤهٟؿهم الؾُما ٖىض مٛاصعة ألَا ب٣غاع الؿٟغ مً اإلاؿاٍٞغ

 ؾىىاث ٖمغهم. ًسخهغوا ٖىىة ؤظمل

 مد٨ىمت بؼماجها خُض الخسل٠ مشلت )ٞىبُا ال٣مذ(وبطا ؾلمىا بإن مى٣ُُت ْهىع ؤ

غوٝ الُبُٗت ال٣اؾُت وؤلام٩اهاث اإلادضوصة ٞةجها بطا اؾخدًغث في  ،الاظخماعي ْو

 
 
ْغوٝ ٚحر ػماجها جدخٟٔ بسالنتها، وحؿخمض منها الخ٨مت والٗبرة، زم جهحر ملمدا

خه  لهٍى
 
ىىاها عبما ؾُسامغ ٢غاءجىا لهظه  ،مً مالمذ الش٣اٞت الكٗبُت إلاجخمٗها ٖو

و٢ض  ،ألامشا٫ بٌٗ الك٨ى٥ ؤو الخدٟٓاث، الؾُما ممً هم زاعط الضاثغة اإلادلُت

واإلاهم اخترام الغؤي اإلاسخل٠  ،جبرػ ٢غاءاث مٛاًغة وهظا خ٤ لً ٌؿ٣ِ بالخ٣اصم

بمٗؼ٫ ًٖ ز٣اٞت الدكائم، التي ال حٗتٝر بال٣مذ بال بٗض ؤن ٌؿخ٣غ بحن ال٨بض والهغ، 

 ناخب الضً٪. بإوهام اإلاغجبُت ؤو جل٪

 

*       *     * 
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 "ا ناس خلّوا اصلياحي"

 ))يا حضـريىث اررحـ.    نيهـا بانبـر بـا      
 

ــً ورا    ــر ون  ــال     انفم ــاال امل ــ. انهي  واحي
 

 بخرونُــا بــا .ــ.    يــا َــاص اه ــىا انصــيا 
 

 رحيه يف االحماف رـا    انفمـر ون ـً ورا ((   
 ج

*    *    * 

تبٗض ؤبُاث   واللُالي اإلاالح الًيسخى الكاٖغ  ،وجبكغ باألمل الٟغح،جا٦ض ٖلى  قٍٗغ

خؿحن مدمض الباع جًمحن ههُدت طهبُت للىاؽ بإن ٨ًٟىا ًٖ الهُاح وال٨الم ٚحر 

وزال٫ ؤ٦ثر  بن الٟغح والطجُج ٢ُبان ال ًلخ٣ُان ؤو لٗله ؤعاص ؤن ٣ًى٫ لهم ،اإلاباح

ىت مً هه٠ ٢غن ناعث هظه ال٣هُضة )البترولُت ( سجلذ  جغهُمت خًغمُت خٍؼ

اه٨ؿاع خلم خًغمي ٖلى ٨ٖـ ما ٢هض ٢اثلها مً الخبكحر بمُالص ٖهغ  مغخلت

 مؼصهغ م٘ ؾب٤ ؤلانغاع والترنض.

 ٧ان زبر ا٦دكاٝ البترو٫ واخخما٫ جهضًغه في ؾخِىاث ال٣غن اإلااضخي خلم الخًاعمت

 إلاٗاهاتهم 
 
وقخاتهم الىاؾ٘  اإلاؼمىت،الُٗٓم ٣ٞض عؤوا ُٞه الًمان الظي ؾًُ٘ خضا

 في ؤعى الىاؽ الؾُما ؤن مىاًَ الهجغة الخ٣لُضًت في قغ١ آؾُا وقغ١ ؤٍٞغ٣ُا ؾضث

ؤبىابها بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت وح٣ُٗضاث الخُىعاث الؿُاؾُت الضولُت ما بٗض 
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ت،اإلاغخلت  ت ٖابغة،ونغزت الباع الؾخدباب الهضوء عبما ؾخ٨ىن  الاؾخٗماٍع حر مؿمٖى  ٚو

ضجذ خغوٞها و٧لماتها بالٟغح وسخبذ ألاطهان بلى ٖىالم  في ؾُا١ ٢هُضة )ؤٚىُت(

 ظضًضة جدك٩ل بدؿب احؿإ زُاالث ؤصخابها.

سُيُت ال٣هُضة ؾًُٓ البٌٗ ؤن ال٣هُضة  ذي ؤو جاٍع ومً مىٓىع الؿُا١ الخاٍع

 منها ٢بُل ماجذ م٘ جهاًت خلم ْهىع البترو٫ في خًغمىث واعجٟإ الكغ٧اث الٗاملت

ى وعاح ،م2:78ٖام 
ّ
وختى ٖىضما جض٤ٞ البترو٫  ،وال ْهغث ألاًام اإلاالح ،ٞال ال٣ٟغ ول

ض   مً خًغمىث في حؿُٗىاث ال٣غن اإلااضخي وما بٗضها لم ًدهض ا الخًاعمت بال مٍؼ

ابذ ٢هُضة الٟغح الخًغمُت البترولُت بال ٖلى اؾخدُاء ،مً ال٣ٟغ وال٣هغ وم٘  ،ٚو

 جيبٌ بالخُاةهظا وعٚم الًبابُت هغي ؤن في 
 
وؤجها جمطخي بلى  متن ال٣هُضة ٖغو٢ا

 التي جداو٫ ٞيها خًغمىث -ؾُا٢اث ماظلت عبما ؾُجض بٌٗ الىاؽ في هظه اللخٓاث 

بٗض ما  ال٣هُضة ٞغنت مىاؾبت الؾخضٖاء -نىاٖت هٟؿها وؤلامؿا٥ بؼمام ؤمىعها 

 ًي٠ُ ٖلى هه٠ ٢غن مً الؼمان مً ْهىعها.

ب وخايغها اإلاِٗل الؾُما زال٫ ال٣غن ل٨ىىا ٖىضما وُٗض الىٓغ في  مايِىا ال٣ٍغ

لماء  اإلااضخي وختى خُىه هجض ؤن هىا٥ مداوالث مً الىسب الخًغمُت مً ؾاؾت ٖو

 وبًجاص آلُاث ججٗل مً خًغمىث ومش٣ٟحن وشسهُاث اظخماُٖت ؾٗذ لخىخُض ال٩لمت

، منها:جهُضم بٗىاث٤  بُض ؤن هظه اإلاداوالث مدُُها،٦خلت ٞاٖلت في   والدكاخً، الخىإػ

ىُت وفي مشل هظه ألاويإ ًتراظ٘ ًٖ خًغمىث  لبت الظاجُت ٖلى اإلاهلخت الَى ٚو

خجمض الٟغح، ش.  بكاثغه،وبن الخذ  نىث ال٣ٗل ٍو وجٟانُل طل٪ في ٦خب الخاٍع

بت ٦ىذ قاهضا ٖلى مداوالث )مسلهت( اظتهضث للملمت  وزال٫ الؿىىاث وألاًام ال٣ٍغ

ض ىضما جدحن مٖى وخحن  ،ال٩لماث ًخٛجى ال٩ل بدًغمىث خض الب٩اء والهُام الىاؽ، ٖو
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وم٩اهخه وبن ٧اهذ  ،جدحن ؾاٖت الٗمل وؤ٩ٞاع الخإؾِـ ًبدض ال٨شحر منهم ًٖ م٩اهه

وبن لم ٌُٗىا ٌسسُىن  ،٢ضعاتهم ؤ٢ل ب٨شحر مما ًخُلٗىن بلُه.، ٞةن ؤُٖىا عيىا

خظمغون ٞةطا باالوسخاباث )البُىلُت( جدىازغ  ،الث جلى الخ٨خالث جخٟغروبطا بالخ٨خ ،ٍو

ؿخمغ الهُاح ل بلّي  –وفي مشل هظه مىا٠٢ ًُل  ،َو ُّ الكاٖغ خؿحن  –ؤو ه٨ظا ًس

ل٨ً في زىب ظضًض ومالمذ ناعمت وهٓغاث ظاصة ال ٖال٢ت لها بالضهضهت  الباع في اإلا٩ان

بضو وهى ًهغر نغزخه التي ما جؼا٫ جغن في ؤطوي  مً ونى٫ نىجه بلى  والٟغح ٍو
 
واز٣ا

 بلى عاثض ال ٨ًظب ؤهله. الىاؽ ؤو

ًا هاؽ بن خًغمىث لً حٗبر بلى مؿخ٣بلها بال ب٣ٗى٫ اإلاخىىعًٍ الهاص٢حن مً 

والٛٝغ  ،ؤبىائها .. ًا هاؽ لً جهى٘ خًغمىث الجضًضة في اإلاجالـ الٟا٢ضة للىعي

ش للخضبغ والخإمل ولل اإلاىبىءة بال٣اث .. ًا ى وعاح .. ًا هاؽ الخاٍع
ّ
ش ول ٣ٗى٫ هاؽ الخاٍع

ىا الهُاح... الصخاح .. ًا هاؽ اإلاؿخ٣بل ٢ّغب والح ..
ّ
 ًا هاؽ زل

 

*       *     * 
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 املرحوم غلطان

 
 
 في مضًىت ال٣اهغة هخمصخى ٖلى ٦ىبغي ٢هغ الىُل ام٣ُم   اطاث ًىم ٦ىذ ونض٣ً

 
 
٤ ٞىبنهي ٢اثال : هىا في ز٣اٞت اإلاغوع وخىاصثها )اإلاغخىم صون ؤن ؤ٦ترر إلاساَغ الٍُغ

 
 
ما ٨ًىن مً ؾاث٣ي  ٚلُان( وهظا اإلاغخىم الظي ماث بؿبب خاصر مغوعي ٚالبا

ت ؤو الغاظلحن ت جُل٤  ،الضعاظاث الىاٍع ُّ ونٟت اإلاغخىم اإلاباقغة التي جُل٤ ٖلى الطخ

في ٧ل م٩ان زم اؾخ٣غث  اإلاؿلمىن  وهى ما ٨ًغعه ،ٖاصة مً باب الضٖىة له بالغخمت

هظا ٖىضهم ٧ل مغخىم مُذ، و٧ل مُذ َوَظبذ بلى خض بُٗض لٟٓت )اإلاىث( ول لخ٣ابل

بالغخمت وجإحي اؾخٗاعجىا إلاهُلر )اإلاغخىم( في هظا اإلا٣ا٫ لىن٠ مً ماث الضٖىة له 

ُ   مً الخ٩ام غٍ  بُىلىظ ُ  ا ؤو ؾٍغ  ا. ؤما عخمت هللا ٣ٞض وؾٗذ ٧ل شخيء.ا ؤو ؾُاؾ

ىصة بلى تهمت جدمُل )اإلاغخىم( اإلاؿاولُت في خىاصر اإلاغوع ألالُمت ت ٖو  ًالخٔ ؾٖغ

جإ٦ُض البراءة ؤمام ضخُت ال حؿخُُ٘ ؤن جضاٞ٘ ًٖ هٟؿها، وجدذ هظا البىض جمطخي 

ؤو  السؿاثغ ٖلى الؿاث٣حن )والخي ؤب٣ى مً اإلاُذ( ألامىع في ٢اهىن مغوع اإلاضن ال٨بري بإ٢ل

لهظه  ه٨ظا هم ٣ًىلىن، وفي بلضان الخسل٠ الاظخماعي والؿُاسخي ؾىجض جُب٣ُاث ٖضًضة

 ل٠ مكاهضها وخُصُاتها ل٨نها جخ٤ٟ في جلبِـ )اإلاغخىم( بإ٦ثر مما ٌؿخد٤اإلا٣ىلت جسخ

ش ال٣ٍغب والبُٗض ٦شحرة ٞمشال ججض الخا٦م  مخجاوػة بظل٪ خىاصر اإلاغوع وألامشلت في الخاٍع

 بدؿب الجضًض في ألاهٓمت الٗغبُت الجمهىعٍت ًخٗامل م٘ مىٓىمت مً ؾب٣ه في الخ٨م

ٞةطا ٧ان باه٣الب ؤبٌُ ٞٛالبا ما ًخدهل )اإلاغخىم(  ولىجها، ال٨ُُٟت التي ونل بليها

ٖلى هٟـ مدضوص في ٢بره بلى ؤن ًخم٨ً الجضًض اإلادؿلِ ٞةطا ال٣بىع جىبل، والٗٓام 

جبٗثر وهي عمُم . ؤما بطا ٧ان الاه٣الب ؤؾىص ؤو ؤخمغ )ٞاإلاغخىم ( وؤهله ًدهلىن ٖلى 
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ً الؼمان. ؤما بطا حؿلِ ٖلى )ههُبهم( ٚحر مى٣ىم ٞى١ ألاعى وجدتها مىظ ؤو٫ زاهُت م

غ ٞخل٪ الُامت ال٨بري لى ٧اهىا ٌٗلمىن.  الىاؽ مغخىم بغجبت )ؾٍغغي( ؤو بألُت بٖاصة الخضٍو

 وفي مشل هظه ألاظىاء ًاؾـ اإلادؿلِ الجضًض مجضه السام بٗض ؤن ًدمل ػمالءه

وجخهضع الىاظهت مهلخت الكٗب الٗلُا التي ؾُدغم  ،الؿاب٣حن ؤ٦ثر مما ٌؿخد٣ىن 

ٖليها آهاء اللُل وؤَغاٝ النهاع ٌؿىضه في طل٪ ظى٢ت ظاهؼة ٖابغة ألصخاب ال٣غاع في 

ُم ٚحره ًبدض ًٖ مجضه  ُم ختى ٣ًىم ٖػ ٧ل ػمان مهمتها جًلُل الىاؽ وجلمُ٘ الٖؼ

كحرجه ألا٢غبحن، وبهظا جضوع الكٗىب خى٫ هٟؿها ٦شىع ا ،السام لؿا٢ُت بال هضي ٖو

خ٨غع بهخاظها للبضاًاث جلى البضاًاث، وجخى٠٢ ٦شحرا ٖىض ماييها جمجض ما  ؤو ؾغاط مىحر، ٍو

 هى بُٗض مىه، وتهضم ما هى ٢ٍغب صون الاؾخٟاصة مً ججاعبها، وجغا٦م زبراتها والبىاء ٖلى

الصخُذ منها، لهظا ٞةن اػصهاع الكٗىب وج٣ضمها لً جهىٗه ٢بًت الخا٦م اإلاؿدبض 

دُل زُباجه بليها.ا  لظي ٌكٛل هٟؿه بالبدض ًٖ الظعاج٘ التي ٌؿتر بها ُٖىبه، ٍو

ؤو ًخإظل البىح  الخ٣اث٤،وه٨ظا ٧لما ٚابذ الكٟاُٞت ًٖ ؤهٓمت الخ٨م ٚابذ 

ُتي )ه٨ُُخا زغوحكىٝ  م( 2:75-2:66بها بلى خحن مً الضهغ. ًظ٦غ ؤن الغثِـ الؿٞى

و٢ؿىة مضة خ٨مه زم ٞخذ اإلاجا٫  اهخ٣ض الؿُاؾت الض٦خاجىعٍت للغثِـ ؾخالحن،

٤ اإلاالخٓاث اإلا٨خىبت وجى٠٢ ٖىض ؾاا٫ م٨خىب ٚحر  للمىا٢كت اإلاباقغة ؤو ًٖ ٍَغ

ُتي:٣ًى٫ للغثِـ  مٗغوٝ اؾم ناخبه ؤًً ٦ىذ ًا زغوحكىٝ ٖىضما ٧ان  الؿٞى

 بظابخه: ؾخالحن ًٟٗل جل٪ الجغاثم؟ ٞؿإ٫ ًٖ ناخب الؿاا٫ ٞسُم الهمذ ٩ٞاهذ

خب هظا الؿاا٫، وبطا ونٟذ ؤلاظابت باإلا٣ىٗت ؤو ختى الظ٦ُت ؤها ٦ىذ بجاهب نا

ٞةن الغثِـ زغوحكٝى ٧ان ًيخمي لش٣اٞت )ال نىث ٌٗلى ٞى١ نىث الخؼب ؤو 

ُم( وخبؿذ  اإلاسلهت،ولظل٪ خالذ جل٪ الش٣اٞت صون ْهىع ال٩لمت الخغة  الٖؼ

ُم بلى مغجبت )اإلاغخىم( لخب٣ى ٣ِٞ بقاعة  البضء مً ؤهٟاؾها في اهخٓاع ونى٫ الٖؼ

 البُل الجضًض والجى٢ت ظاهؼة لخدمُل )الجشت( ٧ل السُاًا واإلاشالب.
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ك ك حصان  ً  ... لسان  ٍاح  الو
 
ر ِّخ  الوى 

٢ض ًإحي ٖلى ؤلاوؿان ِخحٌن مً الضهغ ًضزل في ججغبت ؤو مى٠٢ ٨ًىن له نضي في 

ا
 
ى ا خٍؼ  ،وظضاهه، وؤزغ في ؤٖما٢ه ؤ٦ثر مً ؤي ػمً آزغ، هظه اإلاىا٠٢ ٢ض ج٨ىن مكهض 

ا ا مبهج   ومىأٖ، ،ؤو ههُدت هاٞظة، ٞىدً ٦م وؿم٘ مً ههاثذ ،ؤو ٧لمت ناصمت ،ؤو زبر 

 ًْ  ٖلى عباَت الجإف والخهغُّٝ الؿلُم، ول٨
ُّ

و٦م ه٣غؤ مً مداؾً ال٩لم، التي جدض

 الاؾخجابت للمىا٠٢ بٗىامل جغجبِ بؿ٨ُىلىظُت ألاٞغاص، وزبراتهم في الخُاة، 
ُ

جخٟاَوث

 ومد٨ىمت بٗىامل ٦شحرة.

 
َّ

و٦ما ؤن الكٗىب اإلاىضٞٗت بلى مأالث ٚحر مىًبُت ال جىدبه بلى ؾىء اإلاهحر بال

وا بهضماث  ُمغُّ ًَ  
ْ
 بٗض ؤن

َّ
مىن بال

َّ
ا ال ًخٗل )بٗض زغاب مالُا (، ٞةنَّ هىا٥ ؤشسان 

ثراث اؾخصىاثُت ج٨ىن بمشابت ظغؽ بهظاع )و٧ل ص٢ت بخٗلىمت( ٦ما ٣ًى٫ الخًاعمت  ٖو

ش جلخمـ مىه الخ٨مت؛ بىنٟه  مً الكٗىببلهجتهم الضاعظت، و٦شحر  جلجإ بلى الخاٍع

غه خالها ٦دا٫  ش وال جخضبَّ مؿخىصٕ الخجاعب ؤلاوؿاهُت، ل٨ً الكٗىب التي ج٣غؤ الخاٍع

 ٖلى
ُّ

اهت التي جدض
َّ
ِب الغه

َ
ُ

ُ
  ألاٞغاص الظًً حكبٗىا بالس

َ
 ٨ًىن

ْ
ًْ ٚحِر ؤن م٩اعم ألازال١ م

ٌغ ؤو جُب٤ُ في ؾلى٦هم، بسانت ٖ
َ
ىضما جهضم بمك٨الث وا٢ٗهم اإلاِٗل، لها ؤز

ِجُضهم 
َ
ِٓغ في مغامُه، لهظا ج

َّ
ًْ ٚحِر بوٗاِم الـى ش م ـُبهم الٗغب بةصمان ٢غاءة الخاٍع

َ
ال ٚو

ش بٛغى الٟخىت  ًْ ؤعاص بهم الكغَّ مً زال٫ اؾخضٖاء الخاٍع ؿت ؾهلت إلاَ ٣ًٗىن َٞغ

ا في هظا ا  ٖ ؿاص الٗباص، ول٨ً الٗغب ـ لِـ بض إلاًماع ـ وختى الٛغب وزغاب البالص، ٞو

ت، وما  ش في الخّضِ مً نغاٖاتهم اإلاظهبُت والاؾخٗماٍع ُم الخاٍع
َ
ألاوعوبي لم حؿٟٗهم ِخ٨

اة - الخغبان الٗاإلاُخان بخا في ٞو ا ببُٗض. اللخان حؿبَّ
ّ
 مالًحن البكغ ـ ٖى
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ٌغ بًجابيٌّ في خُاة الىاؽ ناع لىا 
َ
ٌب مً هظا وفي باب الهضماث التي لها ؤز و٢ٍغ

ر ٖبض الغخمً اإلاالحّي عخمه هللا، و٢بل اؾخٗغاى هظا اإلاى٠٢ ججُضُع مى٠٢  م٘ اإلااّعِ

ا  -ن ألاؾخاط اإلاالحيؤؤلاقاعة بلى 
 
ا الٞخ  ُ  مجخمٗ

 
بذ به ؾبل الخُاة،  -الظي ها٫ ٢بىال

ّ
ج٣ل

ـ، والٗمل ؤلاصاعي، وؤلاؾهام الش٣افّي   مكاعُبها بحن الٗمل في ؾل٪ الخضَع
ْ

بذ ّٗ وحك

ًْ ؤلابضاعي، زم الخ بُضو لم ج٨
َ
ٖاِث ٦َما ٢ْض ج  ؤنَّ هظه الخٟغُّ

َ
ض ُْ سُت، َب ٟغُّٙ لل٨خابت الخاٍع

ُب الٟهُل بُنها،  ُٗ  ًه
ُ

 في شسهِخه؛ بدُض
ْ

 ًٖ بًٗها، بل جضازلذ
 
جمطخي مٗؼولت

ا بلى ظىب  م٘ وكاَه اإلاجخمعي  ك٤ الترار ظىب  سُت ٖو ه اقتهَغ بال٨خابت الخاٍع
َّ
ل٨ى

مله الغؾمي. جي، ٖو  الَى

ال٢خه اإلاىٟخدت م٘ ُػّواِعِه وؤنض٢اثهوهىا٥ مِ  حي ٖو
ّ

ت اإلاال ُّ ِجُضها في شسه
َ
 ج

ٌ
ت  ُمِهمَّ

ٌ
ة
َ
 حز

ىِفيَّ  ، والهُّ ـِ اإلاالحّيِ الؿلٟيَّ  في مجل
َ
 ججض

ْ
ا ؤن ب  حرهم. ،وجالمُظه، ٞلِـ ٍٚغ ، ٚو  واللُبراليَّ

ض والدكاخً، وؤن ألان ُٖ  ه٣اٍ الالخ٣اء بحن الىاؽ ؤ٦ثر مً ه٣اٍ الخبا
ّ
ل في ٧ان ًغي ؤن

ل وظهاث الىٓغ لهظا خغم ٖلى ؤن ٨ًىن   الٗال٢اث بحن الىاؽ هى اخترام الازخالٝ، وج٣ـبُّ

ىه، ًْ ٖٞغ ا ؤ٦ؿبه م٩اهت ؾامُت في ٢لىب َم  ٖلى مؿاٞت م٣ٗىلت مً مدُُه اإلاجخمعي ممَّ

 وا٢تربىا مىه، وؤيٟى ٖلى مجالؿه خالت زانت مً الاخترام والخبجُل.

 م٘ 
ُ

ذ
ْ
ى

ُ
ت و٢ض ٦ ت مٗه ٖلى وبهظه اإلاٗٞغ ًَّ ُؼ في ؤخاصًصىا الىص ِ

ّ
َغ٦

ُ
ت  مً ألانض٢اء ه

َّ
ـل
ُ
ز

ش والش٣اٞت والهّم اإلاجخمعي، وال جسلى الجلؿاث مً َؾْغِص الخ٩اًاث،  ماله ٖال٢ت بالخاٍع

 
ٌ
ر اإلاالحي ٖاصة لى ؤًت خا٫ ٧اهذ لي م٘ اإلااّعِ ٟت، ٖو اث، واإلاىا٠٢ الٍُغ وخضًض الظ٦ٍغ

 ٖلى اؾخمغاعها بلى ؤًامه ألا 
ُ

في  زحرة في هظه الضهُا، وهي الخىاُنُل ٖبر الهاج٠ِ خغْنذ

ا ما ؤواُٞه بالجضًض في اليكاٍ  الب  ىم  مً ألاؾبٕى مخ٤ٟ ٖلُه، ٚو ، ٍو صة 
ؾاٖت  مدضَّ

ىُت،  الش٣افي في مضًىت اإلا٨ال وؤزباع ؤنض٢اثه في الخٝغ وال٩لمت واإلاىا٠٢ اإلاجخمُٗت والَى
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ا ُٞه، 
 
َغٞ

َ
َ 

ُ
ذ

ْ
ض  و٦ى

ْٗ ًْ ُب َٖ ه  ُٗ ٍ  ٖلمّي  ٧ان ًخاِب َب الخضًِض ًٖ وكا
ُّ
ُض ججى و٦ىذ ؤحٗمَّ

 في الَبْىِح 
ُ

ِغْعث
ُ
ر ألؾباب  زاعظت  ًٖ بعاصحي، وم٘ ج٨غاع حؿائله وبلخاِخه اْيُ

َّ
ه حٗث

َّ
ل٨ى

هم بخإزحر هظا اليكاٍ، وبضؤ ألامُغ و٦ ٣ت بالصسو اإلاتَّ ِ
ّ
جي بهضِص ًٖ ط٦غ ألاؾباب اإلاخٗل

ّ
 إه

 
َ

 الخضًض
َ

ت  َخَغٝ
َٖ َبِت اإلام٣ىجت في نض٣ًىا اإلاكتر٥، ِٞبُؿغ ُْ

ِٛ الؿ٣ٍى في ٞهل مً ال

ا ،بلى واص  بُٗض ...، صخُذ اإلاالحي لم ٣ًْم هاصخ  ِلّي 
َ
ا في قٗب  ز ض  ه جغ٦جي مخّٗمِ

ّ
 ؤه

ُ
 وقْٗغث

 مِ 
َ
 في خحن  مً الضهِغ بإ٢ىي مً َل٣اث اإلاضاٞ٘، وؤؾٕغ

ْ
ًَّ عؾالخه ونلذ ؼِ الُاثغاِث،ل٨  ًْ ؤٍػ

ا.. م 
َ

ا وَؾال َل في قغاًُجي َبْغص 
َ
ا حٛلٛ  ُ ا عا٢  بها صعؾ 

ُ
ْمذ

ّ
 حٗل

 

*       *     * 
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صك"  ْ
ل

ل خ ُ
زصك وادخ 

ل ق 
ُ

 "ك

ؼي ال٣اعت.. الٗىىان ال ًضزل في باب ٞٗل ألامغ ٖلُ٪ بهما هى مً ألامشلت  ٍٖؼ

( عبما ٧ان اإلاٗاص٫ اإلاىيىعي ؤو اإلا٣اعب له ما ًترصص ٖىض ال٨شحر الخًغمُت )الىهاثدُت

ً هملت  جإ٧ل ؾ٨غ( وبلهجت الخًاعمت: )٢٘ طعة 
ُ
مً الكٗىب الٗغبُت في ٢ىلهم: )٦

وعٚم ؤن هظه اإلا٣اعبت ٢ض جاصي الٛغى منها ل٨ً ال بإؽ مً ٞ٪ قٟغاث  ،جإ٧ل ؾ٨غ(

٠ُ السبز اإلا -لٟٓتي )٢غن٪ ٣هض ب ،ٗغوٝزله٪( ؤما ٢غن٪ ٞهى ٚع ه٪(؛ ـٍو
ْ
 )زل

وألن لٟٓت)زله٪( جدُل ٖاصة في الش٣اٞت الكٗبُت بلى  ،جخغ٥ ؤي م٩ان ؾ٨ى٪

ٞةن  ،والدك٣٣اث في الجضعان والؿُىح خُض مإوي الخكغاث ،الٟخداث الهٛحرة

 الٗىىان )الىهُدت( ؤ٢غب بلى الكدُمت مىه بلى الىهُدت ل٣ىم ًخ٨ٟغون.

ه٪( بن الخ٨مت ج٣خطخي -الىهُدت )٢غن٪ؾ٣ُى٫ البلٛاء مً ؤصخاب هظه 
ْ
 زل

في ؤو٢اث مُٗىت ؤن ًًغب ؤلاوؿان ٖلى هٟؿه الظلت واإلاؿ٨ىت ختى ٌؿلم مً الكغ 

وألاقغاع وؤن الىجاة والسالم في )السلىم( وبمى٤ُ هاالء البلٛاء ٚحر اإلاٗلً 

هه( 
ْ
 للىهُدت ٞةهه ًجب ٖلى اإلاىهىح الخٗامل م٘ ما ًجغي زاعط )زل

 
وامخضاصا

 جها ؤخضار في مجغة ًٞاثُت بُٗضة ؤو في صولت ق٣ُ٣ت في ؤخؿً ألاخىا٫.و٦إ

ا في اإلاجخمٗاث اإلاؿدبضة واإلاخسلٟت  وحؿىص هظه الش٣اٞت التي جضٖى للسىٕى ٚالب 

سخل  محزان الٗضالت ؤو ٌُٛب ٠ًٗ ألامً الٗام، ٍو  ،خُض جل٣ي الٟىضخى ٞيها بإَىابها، ٍو

اخل الخسل٠ والاؾدبضاص ْهغث ز٣اٞت وفي خًغمىث ٦ب٣ُت البلضان التي مغث بمغ 

ا في الخُاة، وال ًظوصون ًٖ  )السلىم( وبسانت ٖىض نى٠ منهم ال ٌؿخُُٗىن يغب 

وم٘ هظا هجض ؤن ز٣اٞت السالم الٟغصي خايغة في  ،ؤهٟؿهم اٖخضاءاث اإلاٗخضًً
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ؿم٘ ٖلى ؾبُل الخ٨مت وفي مىاؾباث مُٗىت ال٣ى٫ : )مً  ٌُ ال٣ٗلُت الجمُٗت لهظا  

م( بُض ؤن لٟٓت السىٝ هىا ؤ٢غب مً خُض الضاللت بلى  لٟٓت الخظع زاٝ ؾلِ 

الخظع( مً خُض الٟهم والٟٗل ل٨ً  - ؤلاًجابُت، و٢ض جخضازل اللٟٓخان )السىٝ

 ؤلاٞغاٍ في السٝى ٌسخب ناخبه بلى )السلىم( بِىما الخظع ًضٞ٘ بلى ألازظ باألؾباب

ىانغ الخُُت التي جاصي بلى الؿالمت ؤو ج٣لُل وؿ لى الٗمىم ٞةن ٖو بت اإلاساَغ، ٖو

الاؾخجابت للمىا٠٢ جغجبِ بتر٦ُبت الصسو هٟؿه وبالش٣اٞت السانت بالتراجب 

ٟٞي صازل هظه التراجب جىظض ز٣اٞت جضٖى بلى الضٞإ ًٖ الىٟـ وألاهل  ،الاظخماعي

خضاء والٗضوان. ا حصج٘ ٖلى الٖا
 
 واإلاا٫ بل ؤخُاه

تها ي٣ُت بل ٢ض جهل مؿاٞاتها )والسلىم( ؤو الجخىع لِؿذ بالًغوعة مؿاخ

 
 

ا،بلى آالٝ ال٨ُلىمتراث و٢ض جًم صوال ىىا الٗغبي  وقٗىب  ٗت ٖلى َو وبةَاللت ؾَغ

ا ٖضًضة مً 
 
هم ٢غوه وؤمخىا ؤلاؾالمُت ؾىجض ؤن منهم مً م٨شىا في )زلىنهم( ؤو ٦هٞى

، ختى ظاءتهم جخ
 

اٞل الؿىحن مً ٚحر ؤن ًخ٣لبىا طاث الُمحن ؤو طاث الكما٫ بال ٢لُال

ً ألاوعوبُحن، وؾُُغوا ٖلى الىنُض زم ٢امىا لهم هاصخحن ؤن ؤب٣ىا ٖلى  اإلاؿخٗمٍغ

ً لم  )زلىن٨م( ٟٞيها زالن٨م لى ٦ىخم حٗلمىن، وخ٣ُ٣ت ألامغ ٞةن اإلاؿخٗمٍغ

 ًسضٖىهم بل ٧اهىا ؤهٟؿهم ًسضٖىن.

ت وال٨غامت وألامان، وبن الخسل٠ ًضمغ اإلاؿخ٣بل وال  ًا ٢ىم: بن الٗضالت هي الخٍغ

 ٚحروا ما بإهٟؿ٨م ختى ٌٛحر هللا ما ب٨م، ًا ٢ىم: ٢ىم:ًا  ؤلاوؿان.ًهى٘ الخايغ وال ًبجي 

 متى ؾى٨ىن يمً الٟٗل الخًاعي ؤلاوؿاوي؟ ومتى ؾىٟغح في ؤوَاهىا وال هساٝ؟

 ٢بىع٦م.ًا هاؽ: زالن٨م لِـ في )زلىن٨م( ًا هاؽ: )زلىن٨م( هي 

*       *     * 
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اوً  "  اوً  وٌا خ   " السن 

ا ٌؿ٨ً في صوازلهم، ًبضو لهم ؤهه في 
 
ى ً م٨غهحن، ًدملىن مٗهم َو ٌٛاصعون الَى

نضوعهم ؤ٦بر ممً في الىًَ ٌؿ٨ىىن، ال ًسامغهم الك٪ في ؤجهم ؾُٗىصون ٖىضما 

ً بلى الاؾخ٣غاع  خُل٘ الظًً في الَى ًخٛحر الخا٫ ٚحر الخا٫ ؤو ه٨ظا هم ًدلمىن. ٍو

٣غون ٖضًضة ٧ان هظا خا٫ خًغمىث والخًاعمت وألامان والاػصهاع ؤو ه٨ظا ًخمىىن. ل

ً، اإلاكغوٕ الصسصخي  ٘ مهاظٍغ ً ٌؿُدىن في ؤعى هللا، وبحن مكاَع ٞهم بحن مهاظٍغ

مؿخ٣غة جىظض مؿاخت سخ٣ُت جد٩ي ٢هت الُاغي، وؾِ جل٪ الخالت الٛحر  هى 

لت معجىهت بالضمٕى وباآلهاث وألالم واإلاؿ٨ىت والٟكل والىجاح. ٞهل  صعامُت ٍَى

ا ألهلها؟ وهل ٢ضع لخًغمىث ؤن ج٨ىن 
 
ا آمى

 
عجؼث بالص الخًاعمت ؤن ج٨ىن مالط

 ؤ٢غب بلى ألامىُت والخلم، ومدُت للغخُل؟

ا ًٖ البدض ًٖ بظاباث للدؿائالث اإلا ىي  لخت ػزغث ز٣اٞت الهجغة الخًغمُت ٖو

لى ؾبُل  ًها ٖو باألمشلت وألاقٗاع واإلا٣ىالث التي جضاٞ٘ ًٖ الهجغة ؤو جل٪ التي جٞغ

٘ اإلااء مً  للهجغة:اإلاشا٫ ٣ًى٫ الغاًٞىن  ٣ت ٞع )الؿىاوة وال ظاوة( والؿىاوة: هي ٍَغ

٣هض ؤصخاب  ا ؤلاوؿان وطل٪ لغي ألاعى. ٍو
 
هظا اإلاشل آلاباع بىؾاَت الخُىان وؤخُاه

ً جدذ الٓغوٝ الهٗبت ؤًٞل مً الهجغة بلى ظاوة خُض السًغة،  ؤن الب٣اء في الَى

ا آزغ بةياٞت ٧لمت البدغ: )الؿىاوة وال بدغ ظاوة(  واإلاُغ. وهىا٥ مً ٌُٗي للمشل بٗض 

ً بٟىبُا  ٞخٛحرث الضاللت وناع و٦إهه زُاب مً آلازغ بالدصجُ٘ بالب٣اء في الَى

هم.مساَغ البداع ختى ال   ٌٛاصع الٟالخىن مؼاٖع



لى هسارات                                                        (تويمان تحأيالث يُخصف انطريك )أربعىٌ يمان ات   ا   الذ 

17 

غصصون مً ألاقٗاع وألامشلت ما  ت ٍو ٘ اإلاهاظغون مً عوخهم اإلاٗىٍى وفي اإلا٣ابل ًٞغ

ً مً طل٪ اإلاشل الغمؼي )ما  ٌصج٘ ٖلى الهجغة وما ًا٦ض صخت ٢غاع مٛاصعتهم الَى

ًب٣ى في الؿى١ بال زـ ]الغصيء[ الجلب ]الٛىم[، ٞحرون ؤهٟؿهم ؤصخاب الغوح 

حرهم: زاملىن، ٢لُلى الخُلت، وبال َمىح، وفي الىهحن ال٨بحرة والهم ت الٗالُت ٚو

ّٗ  -)الؿىاوة  لى ما ًبضو مً ال٣ؿىة  ،بر ًٖ وظتهي هٓغ مخًاصجحنالجلب( بقاعاث ح ٖو

ا  ُ ا صازل  في َغح ؤصخاب )الجلب( اججاه ؤصخاب )الؿىاوة( ٞةن في باًَ هظا اإلاشل زُاب 

ا ٌٗىى به اإلاهاظغ خالت  ُ السىٕى في بالص الىاؽ التي ًىاظهها )ٞالجلب(  ؤ٦ثر مىه زاعظ

جضع٥ ٢بل اإلاٛاصعة، وبٗضها بجها لً ججض في بالص الىاؽ الؿهى٫ اإلاٟخىخت ولً ج٨ىن 

ان ٖلى ؤن: )مً زغط مً صاعه ٢ل م٣ضاعه(.  الٍُغ٤ مٟغوقت بالىعوص، وهىا ًخ٤ٟ الُٞغ

بضو لىا ؤن ز٣اٞت الهجغة ج٣ىم ٖلى زالزت مٟاهُم ؤؾاؾُت هي: الغػ١، وألامان،  ٍو

اث لبُت منهم ج٣ى٫  ،وال٨غامت. والترجِب هىا مخٗمض مً خُض ألاولٍى ولهظا ججض ألٚا

)بالص٥ خُض جغػ١ ٞيها ولِـ خُض جىلض(، واإلا٣ابل لظل٪ ولِـ في الًض مىه جل٪ 

الىهُدت الكهحرة: )ما٫ ما هى في بالص٥ ال ل٪ وال لُٗال٪(. وهىا٥ مً ٨ًىن ٖامل 

ا ٖلى ٖامل الغػ١، و٢ض ججخم٘ ؤو جخضازل هظ ألامان الظي ٣ٞضه  هفي بالصه م٣ضم 

اث عبما  الٗىانغ بىنٟها ٖىامل صاٞٗت للهجغة ل٨ً بيؿب مخٟاوجت مً خُض ألاولٍى

ت وؾُاصة ال٣اهىن جمشل  ً حؿىص ُٞه الخٍغ مٟهىم ال٨غامت بمٗجى البدض ًٖ َو

ألامان(. ومٗغوٝ  -خاالث هاصعة ال جدؿ٤ م٘ ٖىامل الهجغة الخ٣لُضًت الُاُٚت )الغػ١ 

ت وخ٣ى١ ؤلاوؿان حٗض في بلضان الٗالم الشالض مً التٝر ٚحر اإلاباح  ؤن مٟاهُم الخٍغ

ا ًٖ ؤعاييهم ٞهى ٌُٛب  بال ما عخم عبي، وختى ألامان الظي ٢ض ًيكضه اإلاهاظغون بُٗض 

بالهىاظـ والخىظؿاث الضاثمت مً جى٢٘ حٛحر ٢ىاهحن الهجغة وؤلا٢امت ٞهم َا٫ 

حر اإلاباقغ بالىٓ غة اإلاخإعجخت الؼمً ؤو ٢هغ مهىٟىن ؤظاهب م٘ الكٗىع اإلاباقغ ٚو
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ُٟت ،ججاههم بىنٟهم مؼاخمحن ألهل البالص ألانلُحن في الغػ١  ،واإلاضعؾت ،والْى

ب ٢٘ ]٦ً[ ؤصًب(. ٤، لهظا هم ًخدغ٦ىن باؾتراجُجُت اإلاؿ٨ىت )ًا ٍٚغ  والٍُغ

ا ًٖ 
 
ل٣ض ٧اهذ ؤعى هللا واؾٗت ومٟخىخت ؤمام الخًاعمت ٞهاظغوا بليها بدش

حرها. ٧ ا في بلضان الغػ١ وألامان وال٨غامت ٚو ان مىؾم الهجغة ال٣ضًم ًخجه ظىىب 

 ٖبر البدغ 
 

ا وقماال غب  ا ٚو
 
خىى اإلادُِ الهىضي، زم جخٟٕغ مؿاعاث جدغ٧اتهم قغ٢

ً ٧اهىا ًجضون في جل٪  ألاخمغ بلى الدجاػ وما بٗضها، وبلى مىخه٠ ال٣غن الٗكٍغ

ا للخغ٦ت والاؾخ٣غاع، وبٗض الخغب الٗاإلا  زهب 
 

ُت الشاهُت وم٘ اإلاؿاخت ال٨بحرة مجاال

ْهىع الضو٫ ال٣ىمُت اهخهى ٖهغ البداع واإلادُُاث اإلاٟخىخت وج٣لهذ زُاعاث 

غة الٗغبُت الٟخُت ٞاَمإهىا بها وناعث وظهتهم وألا٢غب  الهجغة باؾخصىاء بلضان الجٍؼ

ذي بل اإلاهحر  لهم مً خُض وخضة الضًً واللٛت والخضازل ال٣بلي والجٛغافي والخاٍع

 ٖها الترخا٫ خُض السُاع الىخُض ؤو اإلادُت ألازحرة. اإلاكتر٥، وهىا خُىا

٢ض ٌٗخب البٌٗ ٖلى بزىاهىا الٗغب و٢ض ًلىمىجهم ٖلى بظغاءاتهم التي جخٗل٤ 

ب٣ىاهحن الهجغة ألازحرة التي ؤػاخذ ٚحر اإلاىاَىحن مً مهً مُٗىت وجُالب بغؾىم 

ىا زم هي بلضاجهم وهم ؤ خغاع ٞيها ب٢امت جهاٖضًت ل٨ً هظا لِـ الٛغى مً مىيٖى

لى ؤًت خا٫ ٞةن آزغ مٗا٢ل الهجغة وزُاعاتها ناعث  ٦ما ٢ض ٣ًى٫ البٌٗ آلازغ، ٖو

خه  ا، وألاهم مً طل٪ ال بضَّ مً مٛاصعة صهالحز الجض٫ ال٣ُٗم الظي اؾخجٞز مدضوصة ظض 

ش السخ٣ُت ٞاألمغ ناع الُىم ؤ٦بر وؤٖم٤ مً مجغص وظهاث هٓغ لهظا ٖلُىا  ٢غون الخاٍع

ما٫ مىاظهت اؾخد٣ا٢ا ث الخايغ اإلالخت، وعؾم جُلٗاث اإلاؿخ٣بل اإلايكىص، باأٖل

الهاص٢ت اإلاسلهت، والخسُُِ الٗلمي الؿلُم، ال مجا٫ لش٣اٞت اللىم، ولُم السضوص 

 )ولٗمغ٥ ما يا٢ذ بالص بإهلها....(.
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ي"  ن  زخ  ر 
ف  وخ  ل عي 

 " دخ 

غصص الخًاعمت ما ٣ًىله الٗغب،  ٣ًى٫ الٗغب: )الظي ؤوله قٍغ آزغه هىع(، ٍو

جاتهم السانت لهظا اإلاشل ٦ما وعص في  ل٨نهم في ز٣اٞتهم الكٟاهُت الكٗبُت لهم جسٍغ

الٗىىان اإلادؿىم هظا اإلا٣ا٫، وبم٣اعهت ٌؿحرة بحن الىهحن ًالخٔ اؾدبضالهم لٟٓتي 

ً(، صخُذ ازخلٟذ ال٩لماث ل٨ً اإلاٗجى واخض. عبما ًبرػ  -هىع( بــ)٠ُٖ  -)قٍغ  ٍػ

ا آزغ الخًاعمت في اليسست الخًغمُت مً هظا اإلاشل الهُٛت الخاصة حؿائ٫: إلااط

ٟت )قٍغ 
ّ
ا ًٖ الهُٛت اإلالُ هىع(؟ مً الهٗىبت بم٩ان بًجاص  -)صزل ٠ُٖ( ٖىي 

ظماٖت  خلى٫ ظاهؼة إلاشل هظه الدؿائالث، ول٨ً لٟهم شسهُت قٗب مً الكٗىب، ؤو

ت ال بض مً صعاؾت ال٨شحر مً الخٟانُل  ، مً ؤهمها الجٛغاُٞا،مً الجماٖاث البكٍغ

ش، والش٣اٞت الكٗبُت الكٟاهُت، واإلا٨خىبت واإلاٗخ٣ضاث.. بلخ، و٢ض جدكابه  والخاٍع

الكٗىب في جىنُل ٨ٞغة ما، ؤو جىيُذ مٛؼي مٗحن مً مشل، ؤو ٢ى٫ مإزىع، ؤو خ٨مت 

بالٛت، ول٨ً في زىاًا طل٪ جىظض مؿاخت ٖىض الجمُ٘، جتر٥ ٞيها البهماث اإلاعجىهت 

ت صاللت لٟٓت )٠ُٖ( ٦ما  بالسهىنُت ؤو اإلادلُت. ٦ما ؤهه ومً ألاهمُت بم٩ان مٗٞغ

٣ًهضها الخًاعمت، ولِـ مً خُض الاقخ٣ا١ اللٛىي، الظي ٌٗجي ٦ما في بٌٗ 

،)
ٌ

اِث٠ َٖ  بطا ٦غهه ٞلم ٌكغبه، ٞهى 
 
ت

َ
اٞ َُ ِٖ ه 

ُ
اٞ َٗ  الغظل الُٗام والكغاب ٌ

َ
 اإلاٗاظم: )ٖاٝ

ا، والصسو ال٠ُٗ في اللهجت الٗامُت الخً  ُ غمُت هى: سخيء السل٤، واإلا٨غوه اظخماٖ

 وما قابه طل٪، وال٠ُٗ في الجماص: الغصيء البالي، وما قابه طل٪، ولهظا ٞةن بؾ٣اَهم

ب. بت مً ٢ٍغ  ؤو اقخ٣ا٢هم للٟٓت )ال٠ُٗ( ٢ٍغ
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بدض ًٖ مؿخ٣غ، ٞةن جإ٦ُض الخًاعمت ا، ٍو
 
ىصة بلى الدؿائ٫ الظي ما ًؼا٫ مدل٣  ٖو

ٖلى ؤن ج٨ىن البضاًت ؾلُمت مهما ٧اهذ جٟؿحراث الُٝغ اإلا٣ابل ًيب٘ مً خغنهم 

 
َّ

اث؛ لخيخهي ألامىع وال٣لىب مٗمىعة بالخب ال٣ىي ٖلى ؤال  جدضر مكا٧ل، ؤو مىاٖػ

ً(،  -والخٟاهم والجما٫، وهي جهاًت جا٦ضها ال٩لمخان ألازحرجان في الىهحن )هىع  ٍػ

ا في وعبما هظا مما ٣ًغبىا لٟهم مدضوص  ُ ًت خاالث الخىإػ واإلاكاظغاث اإلاسجلت عؾم

بالصهم، وخُض ما خلىا واعجدلىا، ووؿخيخج مً طل٪ ؤن الصسهُت الخًغمُت جمُل 

ت، ومما ًا٦ض طل٪ ٢ىلهم:  بلى اإلاهاصهت بلى الخض الظي ٢ض ًٟهمها آلازغ بإوؿا١ مخىٖى

اع"
ّ
وونل بلى ٖخضاء ٖلُ٪، ، ؤي ؤهه مً ؤعاص الا "بطا ظاء بلى جدذ الضاع ما شخي مىه حٗظ

ل،  ـِ الٍُى
َ
ٟ

َّ
ٖخباث مجزل٪، ٞال مىام مً اإلاىاظهت، وهي بقاعة جض٫ ٖلى جدليهم بالى

ت لِؿذ مؼمىت. لهظا خضص اإلاشل زِ  وجىضر ؤن ٢ىاٖض الاقدبا٥ ٖىضهم ايُغاٍع

ت-الضٞإ الاؾتراجُجي جدذ باب الضاع، وهى زِ   مدٟٝى باإلاهال٪. -مً الىاخُت الٗؿ٨ٍغ

٣ذ الٗهىص، وسجلذ  وال جسلى 
ّ
ت مً الجزاٖاث البُيُت مهما وز اإلاجخمٗاث البكٍغ

الكغوٍ، ٞهىا٥ جٟانُل ًضزل منها الكُُان ٦ما ٣ًىلىن، وبطا صزل الكُُان، 

ابذ ًُٞلت الدؿامذ، وج٣ضمذ  ً الباَل، ٚو مإ، وجؼٍَّ ىذ ٢ىاٖضه اقخٗلذ ألَا
ّ
وجم٨

ا ما ج٨ىن آزاعها ألاهاهُت ب٩ل ؤق٩الها ال٣بُدت، وألامشلت ٖلى طل٪ ٦ شحرة، ل٨ً ٚالب 

حن. ل٨ً اإلاهِبت، ؤو ٢ل: الُامت ال٨بري  مدضوصة؛ بط ال جخٗضي مدُِ ألاٞغاص اإلاخىاٖػ

ـ الٗال٢اث بحن الضو٫ ٖلى ؤعيُت ٚحر ؾلُمت حٛلب ٖليها الٗاَٟت وحُٛب اؾَّ
ُ
 ٖىضما ج

دًغوي ٖاصة اإلاشل )صزل ٠ُٖ..( ٖىضما جإحي مىاؾبت ط ٦غ السبرة الؿُاؾُت، ٍو

الترجِباث ألاولُت لىمىطظحن ؾُاؾُحن للىخضة والاجداص لضولخحن مٗانغجحن، وه٣هض 

الىخضة الُمىُت والاجداص ألاإلااوي. عبما ٧اهذ اإلا٣اعهت لِؿذ في مدلها، ول٨ً ال بإؽ 

ب ؾُلهض  مً ؤلاصالء بضلىها مً وظهت هٓغ مخاب٘، ولِـ بمىٓىع اإلااعر، الظي ال ٍع
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خب ٖلى  وعاء ألابٗاص والخُصُاث؛
ُ
٦ ، ٟٞي الُمً جم الضزى٫ بلى الىخضة بىاء  ٖلى اجٟا١ 

ٗت،  نٟدخحن، صّبج في ْاهغه بإ٩ٞاع ٖامت ممخاػة، وفي باَىه ٞخخ بٗىامل صٞ٘ ؾَغ

 ولِـ بٗىامل جم٨حن آمىت، ولهظا وفي وؾِ صسب مهغظان الٟغح آلاوي ٚابذ الخ٨مت

حر الُماهُت. ؤما ألاإلاان ٣ٞض صزلىا بلى  مكغوٕ صولتهم الاجداصًت بش٣اٞت الُماهُت ٚو

)الُٗاٞت( خؿب الهُٛت في وسست اإلاشل الخًغمُت، ولهظا وز٣ُت الاجداص ألاإلااوي 

ً مً 
ّ
ونلذ بلى بً٘ آالٝ مً ألاوعا١، صّوهذ بهضوء جٟانُل الخٟانُل، بما ًم٨

دٟٔ مهالر الجمُ٘، وبهظا ًم٨ً ال٣ى٫: )بن الخ٨مت  الضزى٫ اإلاؿدىحر وآلامً، ٍو

ض.هىا ؤإلا  اهُت(. والخضًض طو شجىن، وخحز اإلا٣ا٫ ال ًدؿ٘ للمٍؼ

جي بسُىاث وا٢ُٗت،  ب٣ي ال٣ى٫ بن ألاإلاان )ال٨ٟاع( صزلىا بلى اجداصهم الَى

ىُت ناص٢ت، ومسلهت، بِىما هغو٫ الخ٩ام )اإلاؿلمىن( بلى الىخضة الُمىُت  وبىىاًا َو

مإ، والىىاًا الؿِئت،  ش، وبمسؼون مً الٗضاء، والك٪، وألَا في ٟٚلت مً الخاٍع

 لٗامُت: )صزلىا ُٖاٝ وزغظىا ُٖاٝ(.والىدُجت ٦ما ٣ًى٫ الخًاعمت بلهجتهم ا

 

*       *     * 
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ىا ن  ن  ب  ن 
 ق 

في الش٣اٞت الكٗبُت الخًغمُت ومما ًضزل في باب الخإ٦ُض ٖلى جمدُو ألامىع 

 اا مهم  حؿخدًغ ٖاصة الىهُدت الٟىعٍت )مهمو العجم( وطل٪ إلاً ؤعاص ؤن ًخسظ ٢غاع  

٪ في الٗمل ؤو ازخُاع نض٤ً ؤو الخد٤٣  في خُاجه مشل مهاهغة ٖاثلت ؤو ٦ؿب قٍغ

واإلاٗجى الخغفي لخل٪ اإلا٣ىلت )مهمو العجم( هى : الخىظُه بخسلُو  ،مً هبإ ..بلخ

 
 
 ا. ؤما اإلاٗجى الانُالحيا جام  هىاة البلر مً ب٣اًا مظا٢ها الخلى ؤي الخى٠ُٓ باإلاو جىُٟٓ

ٖلى الضٖىة بإزظ الخُُت والخظع واؾدُٗاب اإلاؿإلت مً  اإلاصخىن بالىهُدت ٣ُٞىم

ولهظا هم ٣ًىلىن في مٗجى م٣اعب )٢اٌـ ٖكغ وؤ٢ُ٘ مغة( ٞال يحر ماصام  .٧ل ظىاهبها

هىا٥ مدؿ٘ مً الى٢ذ في ج٣لُب ألامىع ٢بل ٖملُت ال٣ُ٘ والٟهل وهى ٢غاع جىُٟظ 

 ولِـ ٢غاع جضبحر .

مت  َها ﴿وجدُلىا لٟٓت )ٞخبِىىا( ٖىض ؾماٖها في ؾُا١ م٣اعب بلى آلاًت ال٨ٍغ حُّ
َ
ا ؤ ًَ

ى َما 
َ
ل َٖ ْهِبُدىا 

ُ
خ
َ
ت  ٞ

َ
ا ِبَجَهال ْىم 

َ
ِهُِبىا ٢

ُ
 ج

ْ
ن

َ
ىا ؤ

ُ
ى َِّ َب

َ
خ
َ
َبإ  ٞ

َ
اِؾ٤ٌ ِبي

َ
ْم ٞ

ُ
 َظاَء٦

ْ
ىا ِبن

ُ
َمى

َ
ًَ آ ِظً

َّ
ال

 
َ
اِصِمحن

َ
ْم ه

ُ
خ
ْ
ل َٗ

َ
 وؤلاقاعاث الغباهُت ،إ٦ض مً صخت ألازباعوالخبّحن هىا بمٗجى الخد٤٣ والخ ﴾ٞ

 
 
ٖم٣ُت جخٗل٤ بإهمُت التروي ٢بل الخ٨م ٖلى  الُٗٓمت في هظه آلاًت حُُٗىا صعوؾا

 ألامىع ؤو جىمُُها ب٨ُُٟاث ال حؿاٖض ٖلى اجساط ال٣غاع اإلاىاؾب.

 في الٗال٢اث البُيُت ججض مٗٓم السالٞاث والسهىماث ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الًٓ والىهم

 جبلٜ  ،ت هٓغ زانت بإصخابها ولِـ ٖلى ؤؾاؽ الٟهم واإلاهاعخت الهاصثتمً ػاٍو
 
وؤخُاها

بالبٌٗ ألاوهام والٓىىن مبلٜ الخهض٤ً بها وظٗلها مؿلماث جبجى ٖليها مىا٠٢ مٛلٟت 

  ،بالٓالم
 
البا حٗكل هظه الؿلى٦ُاث ٖىض الكٗىب  وبش٣اٞت ال حٗتٝر بًُٟلت الخبّحن ٚو



لى هسارات                                                        (تويمان تحأيالث يُخصف انطريك )أربعىٌ يمان ات   ا   الذ 

11 

ت خُض ًضمً ؤٞغاصها  تر٦ىن ما ًىٟٗهم في صهُاهمالٟاٚع وه٨ظا وفي  ،الخٟانُل الخاٞهت ٍو

ل٤ الدؿامذ واإلاؿامدت 
ُ
م ما ًغصصون  -ُٚاب ز٣اٞت الخىاع، وؾُدُت هٓغة الىاؽ بلى ز  ٚع

م  جخلبض الُٛىم باإلاكاٖغ الؿلبُت البُٗضة ًٖ عوح ؤلاؾالم الؿامُت  -مً ؤن اإلاؿامذ ٦ٍغ

حن وهم ٖلى ٢ُض الخُاة في جبُان الخ٣ُ٣ت التي  و٢ض جتهُإ ٞغم ٖىض اإلاخسانمحن اإلادْٓى

تها ألاػماث  وهىا٥ مً ٌُٛب ،وجخٛحر ألاخىا٫ بلى اإلادبت التي جإحي بٗض الٗضاوة ،جخ٨ٟ٪ بمٗٞغ

ض خملىا م٘ ما خملىا ؤوػاع الٓىىن آلازمت وجضاُٖاتها.  في اللخىص ٞو

ال٣ٗل الكٗبُت ج٣ٟؼ مً  وبحن مٟغصحي )ٞخبِىىا( ال٣غآهُت و)مهمو العجم(

ه ؾمٗتها في َٟىلتي مً عظل مؿً ال ًبضو ٖىض ٖغيها  الباَجي بحن ُٞىت وؤزغي َٞغ

م طل٪ ٦ما ٧ان ْاهغ ألامغ بخه في ال٩ٟاهت ٚع اإلاهم جضعط ٞهمي لها بخ٣اصم الؿىحن،  ،ٚع

ت: ،٦ما ؾىىضخه  وظاء في الُٞغ

حن وهؼ ب٨ِـ به ه٣ىص مٗضهُت  ،"و٠٢ ؤخضهم وؾِ خل٣ت مً الغظا٫ اإلا٨ٟٞى

غ  ه ٖلى ػمالث٪ صون  ،ح بال٨ِـ في ؤ٦ثر مً اججاهصص وهى ًلّىِ ٍو ؤمؿ٪ هظا ال٨ِـ ووٖػ

اصع الخل٣ت والىدُجت ٖغا٥ وزهىمت بحن  م الى٣ىص ألي ؤخض مً الجالؿحن ٚو
ّ
ؤن ٌؿل

ً( ٧ل ًتهم ػمُله باالؾخدىاط ٖلى ألامىا٫ ت ؤو لٗلها و٢ض مغَّ  ،)اإلابهٍغ ث م٘ هظه الُٞغ

 دُٗاب بشالر مغاخل ألاولى ًم٨ً ونٟها بمغخلت )الى٨خت(الخ٨مت مً خُض الٟهم والاؾ

الشاهُت  ؤما اإلاغخلت البُٗضة.التي حؿخضعى في ؤظىاء الؿمغ والٟغح صون ؤلاصعا٥ إلاٗاهيها 

ت  ٓت( التي جغمي بلى هبظ السسٍغ ٣ٞض ٖضصتها في باب الخ٩اًاث التي تهضٝ بلى )اإلاٖى

للٗمُان والضٖاء  البهغ،وجدض ٖلى ؤلاخؿاؽ بىٗمت  الىاؽ،والاؾتهؼاء بمهاثب 

ُٓم ألاظغ ٖىض  التي جضٖى  واإلاغخلت الشالشت هي مغخلت )الخ٨مت( هللا،بالكٟاء والٗاُٞت ٖو

ا،ه بلى ؤن لِـ ٧ل ما ًلم٘ خيبُّ الو  ،بلى ٖضم الاهسضإ بٓىاهغ ألامىع  الغايت وؤن  طهب 

 والخإوي.يذ البدض والخ٣صخي الخ٣ُ٣ت ب الكُُان، وؤنمً الغخمً والعجلت مً 
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ي يا  ان  مخ 
ىاً ال

ق   
 لخكوٌ  هي ا

 هجٗل منهم ٖبا٢غة
 
 خ٩اًدىا هدً الٗغب م٘ اإلاجاهحن خ٩اًت مغ٦بت ومخىا٢ًت؛ ٞخاعة

٘ ٖليهم ووؿخبك٘ خالتهم، ووٗضها ؤ٦بر مً 
ّ
 وكى

 
ا مً مهاصع الخ٨مت، وجاعة ومهضع 

مهِبت اإلاىث، لهظا ه٣ى٫: )ال جب٪ ٖلى مً ماث ل٨ً ابِ٪ ٖلى مً ٣ٞض ٣ٖله(، وختى 

 بدظع بدُض ظٗل الخ٨مت مً 
َ
ٜ ُْ اإلاشل الكهحر )زظوا الخ٨مت مً ؤٞىاه اإلاجاهحن(، ِن

لى ؤًت خا٫ ٞةن ْاهغ اإلاشل ٚحر باَىه؛ ٞد٨مت اإلاجاهحن  ألاٞىاه ولِـ مً ال٣ٗى٫. ٖو

دت جضخغظذ مً الالقٗىع، ؤو مً ال٣ٗل الضازلي، زم مًذ  ما هي بال م٣ىلت نٍغ

ت البر١ صون خؿِب ؤو ع٢ُب.  بؿٖغ

 ٦ما ؤن اخدؿاب ٦الم اإلاجاهحن بالخ٨مت ما هى بال زضٖت ٌٗؼي بها )ال٣ٗالء( ؤهٟؿهم

اإلاهؼومت مً الضازل، ٣ٗٞىلهم جؼصخم باآلعاء الؿضًضة، واإلا٣ترخاث اإلاُٟضة، ل٨نهم 

ًساصٖىن الىاؽ وما ًسضٖىن بال ؤهٟؿهم وهم ٌكٗغون. ل٨ً في مجخم٘ الٗغب ومً 

 قابههم جمُل الخ٨مت م٘ الخ٨ىمت والخ٩ام، وخُض ما مالىا جمُل، والغؤي اإلاٛاًغ لغؤي

 بالىالء والُاٖت ٞةهه ًدؿب يمً آلاعاء الًالت اإلاًلت، الخا٦م ختى بن عن٘ في صًباظخه

هى٠ بإهه ًًُٗ في عظاخت الخا٦م والخ٨ىمت، وفي مؿاٖيها السحرة، و٢ض جخهاٖض  ٍو

ً، وهىا ال ملجإ له بٗض هللا وال مىجى  التهم ٖلى )الٗا٢ل( لخهل بلى زضمت ؤٖضاء الَى

 ا ًشّبذ التهمت لُا٦ض بغاءجه.بال )٢بىله( بتهمت الجىىن، زم ٖلُه ؤن ًسً٘ لخبٗاث م

لهظا ٣ًى٫ الخًاعمت: )ٚغام ًٟ٪ ٖلُ٪ وال ٣ٖل ًدىب٪(، بمٗجى: ظىىن ًسغظ٪ 

 مً ؤػمخ٪ ومهِبخ٪ ؤًٞل مً ٣ٖل ًىعَ٪، وجدًغها هىا خ٩اًت )مجىىن( بجي عجل

م٘ الدجاط بً ًىؾ٠، ٖىضما ؾإله الدجاط ًٖ عؤًه ُٞه، وهى ال ٌٗٝغ الدجاط، 
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جي؟ ؤها الدجاط،  ٣ٞا٫ الغظل: طا٥ ما ولي الٗغا١ قغ مىه... ٣ٞا٫ الدجاط: ؤلم حٗٞغ

جي؟ ٢ا٫: ال، ٢ا٫: ؤها ٞالن بً ٞالن  ت ؾإ٫ الغظل الدجاط و٢ا٫ له: ؤلم حٗٞغ وبؿٖغ

 و٢ِبل بمؼاظه )لٗبت( الجىىن.. ،مجىىن بجي عجل، ؤنٕغ ٧ل ًىم مغجحن... ٞطخ٪ الدجاط

ا وما قابههم َاإلاا ه ىض الخ٩ام الٗغب ٖمىم   ىا٥ اٖتراٝ عؾمي ومجخمعي بجىىه٪ٖو

 ٖىضهم مً )ال٣ٗالء ألا٢داح(
َ

ذ
ْ
ل ٕى ٖنها ال٣لم، ؤما بطا ُسّجِ  ٞإهذ في ؤمان، و٧لمخ٪ مٞغ

هم ختى جشبذ ٟٚلخ٪.  ٞإهذ ُمتَّ

وألامشلت مً ؤنىاٝ اإلاجاهحن في ٖاإلاىا الٗغبي ٦شحرة، وبسانت ممً زايىا في 

ان ؤو بإ٢ل الخ٩ال٠ُ. ٟٞي الكإن الٗام، ووّنلىا عؾاثل )ال٣ٗالء( بلى  الخ٩ام باإلاجَّ

 
َ

ِغٝ ُٖ خًغمىث ْهغ )الخ٨ُم( ٖىى بً وبغ )ًغخمه هللا(، اإلاكهىع بـ)ٖىى لٗىت(، و

م(، وختى ٖىضما ًهمذ م٘ هىاظؿه السانت ججض البٌٗ 
َ
ٖىه ال٨غم في )الِخ٨

ُٛٔ به الخ٩ام، وج٨مً ؤهمُت )ِخ٨م( ٖىى لٗىت في  ٌؿخٟؼه لٗله ًلخ٣ِ ما ٌؿغه َو

جها ٢ُلذ في مغخلت )ظمهىعٍت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت(؛ خُض ال٣بًت ألامىُت ؤ

خ٣االث ٖلى الىقاًت ؤو الًٓ. اإلاهم ٖىى في جل٪  ت، وخُض ج٣ىم بٌٗ الٖا ال٣ٍى

ت مماعؾاث الخ٩ام  اإلاغخلت بغػ ٦إهه الٗا٢ل الىخُض مً خُض الجغؤة ٖلى حٍٗغ

الغؤي ٧ان ٖىى لٗىت ًخ٩لم هُابت واهخ٣اصهم، وه٨ظا ٟٞي ُٚاب ٞغم الخٗبحر ًٖ 

ًٖ الجمُ٘، وناع الىاؽ ًدىا٢لىن ما ٣ًىله وهم ًطخ٨ىن، وؤْنهم ٧اهىا ًطخ٨ىن 

ا ًخ٣ّى٫ بٌٗ )ال٣ٗالء( 
 
ٖلى ٢لت خُلتهم، وز٣ل بلىاهم، وقغُّ البلُت ما ًطخ٪، وؤخُاه

ا لألهٓمت الخا٦مت ٖلى )الخ٨ماء(، وهى  ق٩ل ٖلى اإلاجاهحن بةخالت ٖباعة جدمل ه٣ض 

هلخىن ؤو ًغخلىن.  مً ؤق٩ا٫ اإلاٗاعيت ٚحر اإلاباقغة لٗل خ٩امهم ًٟهمىن ٍو

ً ْهغث في مضًىت اإلا٨ال شسهُت )امبحرو٥(،  وفي ؤوازغ زالزُيُاث ال٣غن الٗكٍغ

الظي جٟىه )بالِخ٨مت( في ٖهض الؿلُان نالر بً ٚالب ال٣ُُٗي، و٧اهذ ال٣ًُت 
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ىُت اإلاؿ٨ىث ٖنها و٢خئظ هي ٞغى  ُاهُا مٗاهضة الاؾدكاعة ٖلى ؾلُىتي الَى بٍغ

ت ض للؿلُىت في وال٣ُُُٗت خًغمىث )ال٨شحًر ٣حن: مٍا (، واه٣ؿم الىاؽ بلى ٍٞغ

ُاهُحن. ؤما )امبحرو٥ اتها، ومٗاعى ًتهم الؿلُان بإهه ٞغٍَّ في البالص لهالر البًر ( جهٞغ

حر مىاؾبت، وهي اإلاشل اإلاٗغوٝ )بيخ ،٩ٞاهذ له لؼمت ٨ًغعها بمىاؾبت  ٪ في الهىضو١ ٚو

 وؤزباعها في الؿى١(، وفي مىاؾبت اؾخٛل امبحرو٥ وظىص الؿلُان في م٩ان ٖام بدًىع 

 هل ؾمٗخم الغظل ناخب»اإلاؿدكاع البًرُاوي هاعولض بهجغامـ، وفي خًغتهما ٢ا٫: 

الىا٢ت، وال٩لب ال٣ٗىع الظي ؾاٞغ وؤوصخى بإن ٨ًىن مضة ُٚابت لبن الىا٢ت لل٩لب 

بها مً ؾٟغه ؤعاص مى٘ ال٩لب مً الىا٢ت ل٨ُىن لبنها له ل٨ً ال٣ٗىع، وإلاا ٖاص ناخ

ص ناخب الىا٢ت باالٞتراؽ ٞساٝ ناخب الىا٢ت ٞتر٦ها لل٩لب ال٣ٗىع،  ال٩لب جىّمغ، وهضَّ

خىه ، والخ٩اًت هظه مى٣ىلت بخهٝغ مً ٦خاب )جغظمت «زم ٣ًى٫ للمجخمٗحن هل ٖٞغ

ُم الؿُض الخبِب خؿحن بً خامض اإلادًاع، نـ (، إلاالٟه خامض بً ؤبىب٨غ 94 -93الٖؼ

٠ًُ اإلاال٠ اإلادًاع ؤن الؿلُان نالر ٧ان ًخلظط بؿمإ الخ٩اًت ألن  اإلادًاع، ٍو

 ّٗ بر ٖما ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٣ًى٫ مشله إلهجغامـ. اإلاهم الخ٩اًت جشحر شجىن )امبحرو٥( ٌ

ش... ومما ًلٟذ الىٓغ في )ِخ٨مت( امبحرو٥ ؤهه ّٖبر ًٖ وظهت هٓغ الٍٟغ٤ اإلاٗاعى  الخاٍع

ُاهُحن، ل٨ىه اهخ٣ض ناخب الىا٢ت وؤْهغه بمٓهغ ال٠ًُٗ، وؤهه بال ٢غاع.  للبًر

ا هخسٟى وعاء مجاهُيىا، وهٟغح بطا ٖبروا ٖما ًجِل في 
 
وه٨ظا هدً الٗغب ؤخُاه

اهىا ٞىدً ؤ٦ثر ق لى ٦ثرة )ال٣ٗالء( في ؤَو  ٗىبنضوعها، وما هى مدبىؽ في ٣ٖىلىا، ٖو

ا ٖلى الىاؽ. ٞهل مهِبت الٗغب في ٢لت مجاهُنهم ؤو في 
 
ا وهىاه

 
ا ويٟٗ

 
الٗالم جمؼ٢

 ٦ثرة ٣ٖالئهم؟

ِشحر ا﴿ًا ٢ىم... ؤَل٣ىا الٗىان ل٣ٗىل٨م... ًا هاؽ 
َ
ا ٦ ْحر 

َ
وِحَي ز

ُ
ْض ؤ

َ
٣

َ
ٞ 

َ
َمت

ْ
ِخ٨

ْ
 ال

َ
ث

ْ
ا ًُ  ًْ  ﴾.َوَم
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الس  رزق ج 

ت بالجاه،   واإلاىانب، واإلاا٫ واإلا٩اهت الاظخماُٖتًدلم الىاؽ في ٧ل اإلاجخمٗاث البكٍغ

ؿٗىن بلى الىنى٫ بليها ما اؾخُاٖىا بلى طل٪ ؾبُال، ول٨ً هظا الخلم الجمعي  الٗلُا، َو

 ًمطخي بالؿجن ال٨ىهُت التي جخىػٕ بمىظبها ألاعػا١ اإلا٨خىبت ٖىض الغػا١ وال ًسلى مجخم٘

خباعاث بوؿاوي مً جماًؼ وصعظاث اظخماُٖت جغجٟ٘ ؤو تهبِ في الؿلم الا  ظخماعي اٖل

ش  ٚالبا زاعظت ًٖ بعاصتهم ل٨نها مد٨ىمت بٗىانغ ٦شحرة مخدغ٦ت بخدغ٥ خغ٦ت الخاٍع

اصاجه، وز٣اٞخه.  وجىٕى اإلاجخمٗاث وا٢خهاصًاتها وازخالٝ ٢ُم اإلاجخم٘ وؤٖغاٞه ٖو

ُٟت الاظخماُٖت  ،وفي خًغمىث ٖؼػ مً الىٓام التراجبي ٖامالن هما اليؿب والْى

اتها وجغاجبها الضازلي. اإلاغجبت ولهظا اه٣ؿم اإلا اث عثِؿت لها جٟٖغ جخم٘ بلى زالر مجمٖى

 ؤما اإلاغجبت ،واخخل عظا٫ ال٣باثل اإلاغجبت الشاهُت ،ألاولى الٗلُا وهم ٞئت الؿاصة واإلاكاًش

 الشالشت ٞهم الخًغ )اإلاؿا٦حن والًٟٗاء( بدؿب الىن٠ اإلادلي.

ُٟت الاظخماُٖت  وجباص٫ ألاصواع لخد٤ُ٣ اإلاىٟٗت وبحن خاظت اإلاجخم٘ لخىٕى الْى

 
 
  الٗامت، وجباص٫ اإلاهالر وألاعػا١ )٦غها

 
ا ( وبحن زباث  التراجب الاظخماعي ٖبر ؤو َٖى

ش  ٧ان للمُشىلىظُا ٧لمتها في اإلاخسُل الكٗبي الظي ؤعظ٘ ؤؾباب الاه٣ؿام  مؿاٞاث الخاٍع

لت في ال٣ضم  ٖىضم ا حؿاب٤ زالزت الاظخماعي وخٓىّ الىاؽ في الغػ١  بلى خ٩اًت مٚى

 ،مً  ؤظضاص الخًاعمت للىنى٫ بلى جهاًت مخ٤ٟ ٖليها جدضص بمىظبها مهحر ٧ل منهم

(  وههِب
 
 ومهحر ؤخٟاصه وبدؿب الؿبا١ والخىاٞـ ٨ًىن ههِب الىانل ألاو٫ )٦خابا

( والشالض )مسخاة( وهظه جغمؼ بلى الٗلم وال٣ىة والٗمل
 
ٞالظي ونل  ،الشاوي )ؾُٟا
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ت ألاولى الظي ًمشلها الؿاصة واإلاكاًشألاو٫ هى ظض  ناخب الؿ٠ُ والشاوي   ،اإلاجمٖى

ناع ظض ال٣باثل .ؤما ههِب الشالض ٞهى اإلاسخاة )مً ؤصواث الٟالخت( وهي ٖالمت ٖلى 

 ٞئت الٗما٫ )الًٟٗاء واإلاؿا٦حن( و٦ما خضص هظا الدؿاب٤ ألاؾُىعي اإلا٩اهت الاظخماُٖت

٣ت الخهى٫ ٖلى الخاظاث  ت لإلوؿان )الغػ١(ٞةهه خضص ٍَغ  .الًغوٍع

 ،٪ وظٗلذ هظه ألاؾُىعة الؿازغة مً هظا الخماًؼ ٦إهه ٢ضع ٚحر ٢ابل للخدٍغ

ؼػ مً طل٪ نغامت الؼواط ألا٣ٞي ٞخٗالى الىاؽ بًٗهم ٖلى بٌٗ و٧ل ًغي ٞئخه  ،ٖو

ؼ، وهلل في زل٣ه قاون. وبطا ؤؾهم ؤصخاب )ال٨خاب( في  خه ألاًٞل، وألٖا مً ػاٍو

اػن اإلاجخمعي بًبِ خغ٦ت الؿُىٝ )ٖمل ال٣ىة( وجس٠ُٟ مٗاهاة زل٤ هٕى مً الخى 

اإلاؿاحي )٢ىة الٗمل( ٞةن )ال٨خب( ًىالها ؤخُاها ههُبها مً ؤطي الؿُٝى ٖىضما 

 جىٟلذ مً ؤٚماصها ألؾباب مٗٓمها ا٢خهاصًت.

وزاعط لٗبت الاخخ٩ا٥ ٞةن الٛالب ٖلى اإلاجخمٗاث ج٩املُت اإلاهالر بحن الخىايغ 

اٝ مً ز اث٠ الاظخماُٖت وج٣ؿُم الٗمل والىٓام التراجبي الظي وألاٍع ال٫ حٗضص الْى

ت جدغ٥ )ال٨خب( ٖلى  خاٞٔ ٖلى صًمىمت بيُت اإلاجخم٘ الخ٣لُضًت، وؾاٖضث خٍغ

المت صالت ٖلى ٦خلت  جغؾُش ٢ُم ز٣اُٞت مكتر٦ت، ٢بلها الىاؽ وناعث ٖىىاها لهم، ٖو

مت في الخهى٫ ٖلى الغػ١ مجخمُٗت بدضوص ظٛغاُٞت مدضصة. ؤما ًٖ ال٨ُُٟت الٗا

ك٣ى. -بيؿب مخٟاوجت  -٩ٞان الجمُ٘   ٌؿعى َو

ٟحن اإلاضهُحن مً ٦خبت ومضعؾحن  وفي مغخلت  خًغمىث الخضًشت ْهغث  ٞئت  اإلاْى

حن هاالء ناع )عػ٢هم( ًهلهم جهاًت ٧ل قهغ بمبلٜ مٗلىم ومً هىا ظاءث اإلا٣ىلت  وبصاٍع

لت "،واإلاضاعؽ عػ١ ظالـ بال ألهل ال٨خبما حؿهل "اإلاكهىعة:   والق٪ ؤجها  لِؿذ مٚى

وهى ؤمغ قهضجه خًغمىث بهىعة الٞخت  ،في ال٣ضم ٞهي مغجبُت باإلاضاعؽ ومسغظاتها
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ً وإلاٗاهاة الٗمل اإلانهي والخغفي الظي  مىظ بضاًاث  الىه٠ ألازحر مً ال٣غن الٗكٍغ

٠ الجالـ ٖلى ٦غسخي في م٨خبه في الٓل ٓغ للمْى
ُ
ذ  ؤو جد ،ٌٗخمض الجهض الًٗلي  ه

 .وعبما الخؿض ،اإلاغوخت ال٨هغباثُت  بٗحن الاهضهاف، والٛبُت

ُٟت اإلا٨خبُت )عػ١ ظالـ( الهضٝ ألاؾمى الظي  وفي مغاخل الخ٣ت ؤنبدذ الْى

حن:  ؼػ مً طل٪ ٢ى٫ بزىاهىا اإلاهٍغ ظٗل ال٣لىب تهٟى بليها )وزلُ٪ م٘ اإلاًمىن( ٖو

 الدؿاب٤ مً خُض الكغوٍ  وآلالُاثوه٨ظا حٛحرث لٗبت  "بن ٞاج٪ اإلاحري جمٙغ بترابه".

ُٟت الخ٨ىمُت هى الؿاثض و مً ظلـ ٖلُه   ،والٛاًاث وناع الخىاٞـ ٖلى ٦غسخي الْى

هحر عػ٢ه مًمىها، وبهظا اهتزث بٌٗ صالالث اإلاُشىلىظُا  ،ًىاله هٕى مً الى٢اع ٍو

ال٣ضًمت في الىظضان الجمعي، وبغػث  ؤؾاَحر ظضًضة ٖىض خٟضة ؤظضاص الخًاعمت  

ٗىا بمىظبها بلى خُاة السمى٫، وجى٨غوا لسحراث بالصهم وبدشىا ًٖ ؤعػا٢هم في بالص جُل

لضو٫ اإلاخُىعة والكٗىب الخُت اوهظه الخدىالث ْهغث في و٢ذ ٧اهذ ُٞه  ،الىاؽ

 ،اا ؤو ٢اثم  حٗلي مً ٢ُمت الخ٨ٟحر اإلابضٕ والٗمل اإلاىخج  ؾىاء ٧ان ُٞه  ؤلاوؿان  ظالؿ  

لى ه٣ٌُ مً طل٪  ؤصمً ا لٗغب ٖلى  ز٣اٞت الجلىؽ في ال٨غاسخي لٛغى الىمُمت ٖو

ش  ،ٖلى بًٗهم البٌٗ ابذ الىىاًا الهاص٢ت ،وجمترؾىا وعاء ؤؾاَحر الخاٍع  ىاوحٗال ،ٚو

 بًٗهم  البٌٗ خض الخ٨بر، ولهظا جىاعزىا  ٦غاسخي ال بغ٦ت ٞيها وال عػ١ . ٖلى

 

*       *      * 
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لع"
ز هي مك  ي  ىلٌ  خ   "سن 

ت في بالص الٗغب ٢ُلذ ٢هاثض زلضث ؤؾماء ؤصخابها  في مؿحرة الخغ٦ت الكٍٗغ

م٣اعهت بب٣ُت ؤقٗاعهم، وناعث جدىا٢لها ألاظُا٫ وجخظو١ مٗاهيها، وفي الؿُا١ طاجه 

ا ٌكتهغ مً ٢هُضة ًمشل ٖالمت باعػة لهظا الكاٖغ ؤو طا٥، و٢ض  ا قٗغٍ 
 
ا بِخ

 
هجض ؤخُاه

في ٖاإلاىا الٗغبي، وفي خًغمىث بطا وسخي الخًاعمت  ًًُ٘ اؾم ٢اثله، والىماطط ٦شحرة

ؼ وقٗغه )ث  م(، ٞةجهم لً ًيؿىا 2:98الكاٖغ الكٗبي اإلا٨الوي ؾُٗض ٞغط باخٍغ

 ٢هُضجه التي مً ؤقهغ ؤبُاتها:

 بغيج انصدق وانىالع سبىنت اري يٍ يمهع

 وخنهت يا حعش. انضيف لعرها ال ختهيها

وال٣هُضة لها ٢هت مكهىعة في مضًىت اإلا٨ال ٣ٞض اعججلذ في ؾُا١ مؿاظلت 

ت في بضاًت ؾبُٗيُاث ال٣غن اإلااضخي، ٖىضما ناعث خًغمىث مداٞٓت مً  قٍٗغ

مداٞٓاث )ظمهىعٍت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت( بٗض ػوا٫ ؾلُىخيها ال٣ُُُٗت 

ت في ٖام  ؼ في الُٝغ ال2:78وال٨شحًر ظي ًدً لخ٨م الؿلُىاث، م. ٧ان الكاٖغ باخٍغ

وزالنت ٨ٞغة بِذ )الؿبىلت(: ؤن الخمؿ٪ باإلاىظىص ٖلى ٢لخه ؤًٞل مً الخُل٘ بلى 

ؼ ال٣ى٫: بن الؿبىلت الهٛحرة   ال٣اصم ٖلى ٦ثرجه، وبٗىصة بلى لٛت الىو ؤعاص باخٍغ

ؤًٞل مً اإلا٣ل٘، وهى ٚغؾت الىسلت ٢بل  -الؿلُىت ال٣ُُُٗتبلى ًغمؼ بها -اإلاشمغة 

 للبلر )الخمغ(، وهى هىا ٦ىاًت ًٖ الجمهىعٍت الجىىبُت الىاقئت. بهخاظها

ت الكٗبُت في خًغمىث ٌٗخمض في  ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ًٞ اإلاؿاظالث الكٍٗغ

ؤٚلبه ٖلى الغمؼ، وهى مؿاخت ٌؿخُُ٘ الكٗغاء جىنُل مىا٢ٟهم واهُباٖاتهم ججاه 
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دؿم بصُماث ج٩اص ج٨ىن مٗغوٞت ٖىض ٖامت ال ىاؽ لهظا ًخٟاٖلىن ؤخضار ٖهغهم، ٍو

هُٟىن م٘ هظا الكاٖغ ؤو طا٥ بدؿب الىٓغة بلى وا٢٘ ػماجهم ومخٛحراجه،  ،مٗها ٍو

وألن اإلاؼاط الٗام في مضًىت اإلا٨ال حٛحر ججاه هٓام الخ٨م الشىعي الجمهىعي ما بٗض 

ؼ سجلذ اإلاى٠٢ اإلاٗاعى  الؿلُىاث ألؾباب ال مجا٫ هىا لظ٦غها، ٞةن ٢هُضة باخٍغ

ضًض الظي بغػث بقاعاث ًٖ ابخٗاصه ًٖ بٌٗ قٗاعاجه، وجىظهاجه مً الىٓام الج

ت الخٗبحر ًٖ هىاظـ الىاؽ وجىظؿاتهم، ؼ بمىهبخه الكٍٗغ  اإلاٗلىت، و٢ض اؾخُإ باخٍغ

لهظا اهدكغث ٧لماجه في ؤوؾاَهم اهدكاع الىاع في الهكُم ٦ما ٣ًا٫، زم ججاوػث 

ىهت في الش٣اٞت اإلادلُت ٢هُضجه لخٓت اإلاى٠٢ والًٛب والخىحن بلى ؤن ناعث ؤ٣ً

 وخ٨مت ما ًؼا٫ ًغصصها ألاظُا٫ بحن ُٞىت وؤزغي، وهم ًلخمؿىن ٍَغ٣هم في عخلت الخُاة

اث واجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت ججاه  ىض لخٓاث الخى٠٢ ؤمام جدضًض ألاولٍى لت، ٖو الٍُى

ب مً اإلا٣ىلت اإلاكهىعة ؼ الكٗغي ٢ٍغ  اإلاىا٠٢ الهٗبت واإلاأالث الٛامًت، وبِذ باخٍغ

ؼ الظ٦ُت اإلاعجىهت  )ٖهٟىع في الُض زحر مً ٖكغة في الصجغة(، ل٨ً مٟغصاث باخٍغ

ا إلاىا٠٢ ؾُاؾُت،  ،باإلاٟغصاث اإلادلُت حٛلٛلذ في الىظضان الخًغمي
 
وؤضخذ ٖىىاه

ا ؤجها جىشخذ بمى٠٢ الصجاٖت إلل٣ائها في   ُ  مجخمٗ
 

ومما ؤُٖى لل٣هُضة ٢بىال

 و٢خئظ.مىاظهت َٝغ ًمشل الخ٨م بهُبخه ومهابخه 

ل٨ً الىٓام الشىعي في الجىىب جُل٘ بلى ؤبٗض مً الىسلت، وبسانت ٖىضما ؤٖلً 

ً اإلايكىص ٖىضه لُٗم ُدُت، وجىؾ٘ مٟهىم الَى  الىهج الاقترا٧ي الٗلمي باليسست الؿٞى

ت(، التي ًدؿ٤ م٘ البُان  ا إلاٟهىم )ألاممُت البرولُخاٍع
 
ؤعظاء اإلاٗمىعة، وطل٪ جهض٣ً

 اهُٟؿخى(، الظي صٖا ٖما٫ الٗالم لالجداص وجإؾِـ صولتهم الٗاإلاُت،الكُىعي اإلاكهىع )اإلا

ىضما ؼ )وم٣لٗه(، ٖو  وججاوػث هظه الكٗاعاث الٗمال٢ت بمؿاٞاث يىثُت )ؾبىلت( باخٍغ

ت في ٣ٖغ صاعه هغو٫ الخ٩ام في ظىىب الُمً في وخضة  ٞكل مكغوٕ ألاممُت البرولُخاٍع
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ذي اعجبِ بالخ يكئت ال٣ىمُت والخلم الٗغبي ال٨بحر لجُل م٘ قماله، وطل٪ في ؾُا١ جاٍع

٤ اللخٓت ً، وؤمام بٍغ وضجُج الٗىا٠َ ٚابذ  ،زمؿُيُاث وؾخِىُاث ال٣غن الٗكٍغ

ؼ التي جضٖى للتًرض وجدض ٖلى ٖضم ال٣ٟؼ ٖلى اإلاغاخل، لهظا لم ًمٌ و٢ذ  خ٨مت باخٍغ

ىن. ل ختى ج٨كٟذ هكاقت جل٪ الضولت، وي٠ٗ ؤؾاؾها، وهضم اإلادؿٖغ  ٍَى

غة و٢ض هبه  -التي ونٟها بٌٗ ؾاؾت الجىىب بال٨محن الخاٍعذي-ذ هظه الخجغبت اإلاٍغ

ؼ، ت باخٍغ  ؤهل الجىىب بلى يغوعة الٗىصة بلى ويُٗت )الىسلت( بدؿب اؾخٗاعجىا لغمٍؼ

م، وفي خًغمىث ججضص الجض٫ ال٣ضًم في هظه ألاًام 5::2وال ؾُما بٗض خغب ن٠ُ 

 مً ًغي السُاع ألاًٞل ؤن ج٨ىن خًغمىث بحن ؤههاع الؿبىلت وؤصخاب )اإلا٣ل٘(، ٞهىا٥

وؤن هظا ؾِبٗضها ًٖ خل٣اث الهغإ التي ا٦خىث به زال٫ هه٠ ٢غن  ،صولت مؿخ٣لت

 ٧اهذ في مٗٓمه في مىي٘ الطخُت ؤ٦ثر مىه في مىي٘ ال٣غاع، بِىما ًغي ؤصخاب )اإلا٣ل٘(

ؤجها ؾخ٨ىن ؤ٢ىي يمً الجىىب الظي اعجبُذ مٗه بخجغبت ؤ٢ل مغاعة، وؤجها بدؿب 

 ؾُا١ ألاخضار وجالخ٣ها وجضازالتها ناعث م٘ الجىىب في ؾُٟىت واخضة ومهحر مكتر٥.

ؼ  وبطا خُضها مىاؾبت ال٣هُضة وبُتها اإلاكهىع عبما ؾ٣ُى٫ ٢اثل: بن صٖىة باخٍغ

خُلٗاث اإلاكغوٖت وآلاما٫ اإلادٟؼة لخغ٦ت جمُل بلى الجمىص وجخٗاعى م٘ ًٞاء ال

ا زانت بطا ٢غت الىو مً صازله  ش وجُىع اإلاجخمٗاث، وهدً ال هغي زمت حٗاعي  الخاٍع

 وخؿب ؾُا٢ه، وبمى٤ُ: ل٩ل م٣ام م٣ا٫.

اث الخُاة الُىمُت في خًغمىث،  ؼ خايغة في مجٍغ وه٨ظا ؾخٓل ٢هُضة باخٍغ

ت في الخ٨مت ال ؾُما ٖىض ؤولئ٪ الظًً وؾِخإملها الباخشىن ًٖ الخ٣ُ٣ت؛ ألجها ؤنُل

خ٨ٟغون في خغ٦ت خايغهم ومك٨الجه،  ش، ٍو ٌؿخلهمىن الٗبر مً ججاعب الخاٍع

ؿت للىضم في ؾاٖت ال ًىٟ٘ ٞيها الىضم..  لُخجىبىا اإلاخاهاث، وختى ال ٨ًىهىا َٞغ
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ً  علً هالك ..." زم
ي الحض 

ه   "ا 

طاث ًىم بٛضاصي جداوعث م٘ ػمُل صعاؾت ًٖ مىيٕى البسل وما ًىؾم به ؤهل 

ا   مىاؾب 
 

بٌٗ اإلاضن واإلاىا٤َ الٗغبُت، وؤوعصها هماطط، و٧ان طل٪ الخىاع مضزال

لِؿإلجي نض٣ًي ٖلى اؾخدُاء، ومً باب الُغاٞت والخد٤٣ ًٖ مضي نض١ ما ٌكإ 

بى٨خت  -مً باب جل٠ُُ الجى-ًٖ بسل الخًاعمت وألهجي مخى٢٘ َغخه عصصث ٖلُه 

ا ًٖ خالوة الى٨خت ؤو مغاعتها، ٩ٞاهذ  ميؿىبت للخًاعمت ولٛحرهم ًٖ البسل وبُٗض 

 ؾٗاصة ػمُلي بغوح الى٨خت وحؿامدها ؤ٦ثر مً الى٨خت طاتها.

 وكغ ٖلى مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي ٞىضث هظه 
 

وفي مىاؾبت م٣ابلت ٦خبذ م٣اال

االتهمت ًٖ الخًاعمت وجمترؾذ مٗه ا ومىاٞد   ٗ وم٘ هظا وألن اإلا٣ا٫ جًمً  ،م مضاٞ

ت إلاا ًيؿب ٖنهم مً )الخغم ال٣ىي( ونلخجي مً ؤنض٢اء عؾاثل  بقاعة ٖلى ق٩ل َٞغ

ىُت الٗٓمى.  ٖخاب بًٗها قضًض ال٣ىة نّىعث ألامغ ٦إهه هٕى مً السُاهت الَى

 متوخ٣ُ٣ت ألامغ ًً٘ ال٨شحر مً الخًاعمت نىعة همُُت زابخت ًٖ شسهُتهم الٗا

ا ب٩ل الظواث الخًغمُت، وهدً ه٣ى٫ ٦ما ٣ًى٫  ٗضون اإلاؿاؽ ببًٗها مؿاؾ  َو

، بمٗجى ال ًسلى ٧ل مجخم٘ مً وظىص الؿلبي والٟاؾض "٧ل َٗام بٛكغها"ؤظضاصها: 

حر اإلاهم، وبطا اٞخسغ الخًاعمت ببهماث ؾلى٦ُت مُٗىت ؤنُلت مٛغوؾت في الىظضان  ٚو

الجمعي، ٞةجهم في آلان طاجه لهم ُٖىب ال ًم٨ً ه٨غاجها وال بض مً ؤلاقاعة بليها إلاً 

ٟى جهضي بالضعؽ الٗلمي للصسهُت الخًغمُت )و
َ
غءَ  ٦

َ
  اإلا

 
بال

ُ
ن ه

َ
ضَّ  ؤ َٗ ُ

ُبهْ  ح ًِ  (.َمٗا



لى هسارات                                                        (تويمان تحأيالث يُخصف انطريك )أربعىٌ يمان ات   ا   الذ 

11 

 والخضًض ًٖ الهٟاث ؤلاًجابُت ٖىض الخًاعمت مً عظل منهم عبما ؾُُٗي آلازٍغً

ُت مً زال٫ هو اإلاشل وجضاُٖاجه الظيالخ٤ في الجغح، وم٘   هظا ؾىضلى بضلىها بمىيٖى

٣ًى٫ : )بمً الخًغمي ٖلى مال٪ وال جإمىه ٖلى ُٖال٪(، ولً هسىى م٘ الساثًحن 

ا(، وبضاًت ج٣خطخي ألاماهت ؤلاقاعة بلى ؤن نٟت ألاماهت مً ؤقهغ ا وطم   اإلابالٛحن )مضخ 

ال ؾُما في بالصهم وفي مىاًَ مهاظغهم، وناعث هظه اإلاحزة  ما ٌكتهغ بها الخًاعمت

ت ما٫ الخجاٍع ا لخ٣ضمهم في ألٖا  ٢ىٍ 
 

وا٦دؿاب الخٓىة ٖىض ؤهل جل٪  ،وما جؼا٫ مضزال

ا بامخُاػ، ٣ٞض ٧اهذ الهىاص٤ً   ُ ا ٖغب ا مهجغٍ  البلضان، وفي عؤًىا ؤن اإلاشل ؤٖاله ٌٗض هه 

ت في مٗٓم ب غة الٗغبُت ًًٟل بؾىاصها اإلاالُت في اإلااؾؿاث الخجاٍع لضان قبه الجٍؼ

٠ الخًغمي.  بلى اإلاْى

وخمل هو اإلاشل في ْاهغه ههُدت مٛلٟت باإلاضح مً َٝغ بلى آلازغ اإلاؿخم٘. وفي 

باَىه تهمت واتهام، والدؿائ٫ الظي ًُغح هٟؿه هل ألامحن ًسىن؟ وهل لغظل مً 

ه؟ الى٢ٟاث اإلاخإهُت ؾدؿاٖض ٖلى ٞهم جضازالث  الىو وجىا٢ًه بحن ٢لبحن في ظٞى

وؾدبحن ؤن هىا٥ مؿاخت زُٟت بحن ْاهغه وباَىه ٢ض ًىٓغ لها بإ٦ثر  ،اإلاضح وال٣ضح

ت هٓغ، ٞمً وظهت الىٓغ الخًغمُت ًغون ال٨ٟت لهالر ويٗهم في زاهت  مً ػاٍو

اإلاضح، وؤن ال٣ضح ما هى بال نُٛت مبالٛت لخإ٦ُض ما ٢بلها، وؤن ؤنل الىو )اإلاشل( 

. وفي ؾُا١ م٣اعب ؤلاقاعة بلى نٟت ألا  ماهت ؤ٦ثر مىه الخدظًغ مً تهمت زُاهت الكٝغ

ا 
 
ا خؿى ا لٟٓت )السبِض( ؤو )اإلاا٦غ( ٖلى ؾبُل اإلاضح إلاً م٨غ م٨غ 

 
ًُل٤ الٗغب ؤخُاه

.ً  لهضٝ هبُل بمىاظهت م٨غ ما٦ٍغ

ؤما وظهت الىٓغ ألازغي في اإلاشل ٞغبما ؾتري ؤن بٌٗ الخًاعمت ٢ض ًجم٘ بحن 

ُاهت، وألن تهمت اإلاا٫ )الهىاص٤ً( ٌؿهل ٞيها جإ٦ُض ؤلاصاهت ؤو بزباث ألاماهت وقبهت الس
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البراءة مً زال٫ مغاظٗت الخؿاباث ٞةن )ؤماهت( الكٝغ تهمت ًهٗب جإ٦ُضها، ٦ما 

بضو  ؤن ناخب الهىضو١ لِـ اإلاتهم الىخُض ٞيها، ولهظا ؤَل٣ىا ٖليها قبهت السُاهت ٍو

هي ال٨ٟت الٛالبت ولِـ ألاماهت بمٗىاها لىا ؤن ههُدت الخدظًغ مً وظهت الىٓغ هظه 

ا. ا وقهُض   الىبُل الظي ال ٣ًبل الاه٣ؿام ألن ما بٗضها مداطًغ زُحرة جخُلب قاهض 

حرها مً الهٟاث الىبُلت، هي ٢ُم ج٨دؿب  بن ألاماهت ؤو الصجاٖت ؤو اإلاغوءة ٚو

ا بالتربُت اإلاجخمُٗت، ولِؿذ مخالػماث زانت بهظا اإلاجخم٘ ؤو طا٥، ب  ل هي ؾلى٦ُاثٚالب 

ٌكتر٥ ٞيها الىاؽ بيؿب مخٟاوجت وجىاظه هظه ال٣ُم ال٨شحر مً الخدضًاث م٘ حٛحر 

 ألاخىا٫. في )ٖهغ ال٣اث( الضزُل ٖلى خًغمىث اهتزث ال٨شحر مً ال٣ُم ومنها )ألاماهت(،

هغ نى٠ ؾلبي مً الخًاعمت مخٗاٍ لصجغة ال٣اث السبِشت )اإلاسؼن(، و٦شحر مً  ْو

 قبهاث ال٨ؿب الخغام، وبًٗهم ٞاؾض بّحن ٞؿاصه، و٢لُل منهم ًلجإهاالء جدىم ٖليهم 

ت بلى عطًلت الدؿى٫، وفي وؾِ هظه الباعة ٚحر الغقُضة ًد٤ لىا بٖاصة  ب٨ُُٟاث مخىٖى

 ."ال جإمً اإلاسؼن ٖلى مال٪ وال ٖلى ُٖال٪ وال ٖلى بالص٥" نُاٚت اإلاشل بدُض ٨ًىن 

 

*       *      * 
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ار" عذ   ٌ ت  خت  الذار ها هن  
اء ت   "هي خ 

باٖهم وجدضًض ؤوكُتهم  بطا ٧اهذ للجٛغاُٞا ؤزغها في حك٨ُل ؾلى٥ الىاؽ َو

الا٢خهاصًت ٞةن اإلاشل الكٗبي ٨ٌٗـ ظىاهب مً ز٣اٞت الكٗىب ومؼاظهم الٗام، 

ك ت في بَاع اإلاجخم٘ الىاخض، وبٗىصة بلى نُٛت حَو ا بلى ؤوؿا١ مجخمُٗت مخىٖى
 
ر ؤخُاه

اع(. وفي الش٣اٞت
ّ
ت منها: )بطا ٢ضه جدذ الضاع ماشخي مىه حٗظ ص بهُٜ مخىٖى غصَّ ًُ  اإلاشل هجضه 

بهما جخٗضص الهُٜ  ،الكٟاهُت الكٗبُت ال جىظض ٢ىالب زابخت لألمشلت ؤو لل٨الم اإلاإزىع 

ا، وهو اإلاشل بدؿب الٗىىان واضر في مٗاهُه ل٨ىه ًدمل ا ؤو مخ٣اعب   لخدمل مٗجى واخض 

له ًخدغ٥ بدؿب اإلاىاؾبت ؤو يمً اليؿ٤ الاظخماعي ال٣بلي ؤو الخًغي، صالالث ججٗ

ىب ُٞه  ا في الهضوع ٖىض ونى٫ ي٠ُ )ز٣ُل(، ؤو ٚحر مٚغ  ٨ًىن اإلاشل خايغ 
 

ٞمشال

بلى ٖخباث البِذ خُض ال مجا٫ لالٖخظاع، بل ٨ًىن الخٓاهغ بالترخُب مً ألامىع 

 اإلاؿخدبت في الخ٣الُض الٗغبُت.

ا ٌؿخدًغ 
 
اإلاشل ٖىض ٢ضوم َٝغ مً ال٨خلخحن اإلاخسانمخحن بلى مدل وؤخُاه

ا ًىن٠  الب  ا ًٖ ألاؾلىب الىاظ٘ لغؤب الهضٕ، ٚو
 
ا للخىاع وبدش الُٝغ آلازغ َلب 

ًضٖم طل٪ حٗالُم بؾالمُت  ،هظا اإلاى٠٢ الظي ًبضو ٖلُه الخىاػ٫ باإلاباصعة الىبُلت

ت ٖىض السهام للظي ًبضؤ بالؿالم، وهىا ال مج ا٫ لالٖخظاع، وهظه مغخلت ججٗل السحًر

 جىنل بلى ٢بى٫ الخىاع مً خُض اإلابضؤ ٢بل ؤن ًضزل الىاؽ في الخٟانُل.

 ٖلى ؤن اإلاهم باإلقاعة في هظا اإلاشل ٖىضما ٌؿخدًغ في اإلاىا٠٢ الهٗبت ؤو الخغظت

ال ؾُما ٖىض ونى٫ ٢ىي مٗخضًت بلى الضًاع ومضاهمتها، وبسانت بحن الضو٫. في هظه 

ضم الاؾدؿالم، ل٨ً الخالت ًدمل ْاه غ اإلاشل صٖىة بلى ًُٞلت الضٞإ ًٖ الىٟـ، ٖو
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في خ٣ُ٣خه ًاقغ بلى خالت مً الٟٛلت، وال٠ًٗ والاؾخ٩اهت. ٞىدً هىا ؤمام مؿاخت 

مٟخىخت ؤو عزىة ٌؿغث ٖملُت الازترا١، ومٗغوٝ في ٢ىاٖض الاقدبا٥ ال٣خالُت )ؤن 

ؾاسخي بطا ا٢ترب مً )الضًاع( الهجىم زحر وؾُلت للضٞإ(؛ ولهظا ٞةن زِ الضٞإ ألا 

٨غة خٟغ السىض١ )في ٚؼوة السىض١/ اصي بلى اإلاهال٪، ٞو  ٞهى زِ مدٟٝى باإلاساَغ ٍو

ا لهض ال٣ىاث اإلاٗخضًت   ُ ألاخؼاب( بمؿاٞت م٣ٗىلت زاعط اإلاضًىت اإلاىىعة ٧ان بظغاء ط٦

لى ؤًت خا٫ ٞةن خٟغ السىاص١ مً ج٣الُض الخغوب في ا  لٗهىع ٢بل ونىلها بلى الضًاع، ٖو

الىؾُى التي حٗمض في مٗٓمها ٖلى اإلاىاظهت اإلاباقغة وباؾخسضام ج٣ىُاث الخهىن 

لى هٓام الشٛىع ٖىض جغ٢ب الهجىم  وؤؾىاع اإلاضن ال ؾُما ٖىض الهغإ الضازلي، ٖو

ا ٢بل ونى٫  -الشٛىع -مً ال٣ىي الساعظُت اإلاتربهت بىن٠   ُ ا ؤول ا اؾدكٗاعٍ 
 
زُ

 نغتها.اإلاهاظمحن بلى ؤؾىاع اإلاضن ومدا

ا، وناع  ت الخضًشت حٛحرث ٢ىاٖض الاقدبا٥ جمام  وبازترإ ؤلاوؿان لألؾلخت الىاٍع

زِ الضٞإ ًٖ )الضًاع( ًخجاوػ خضوص الضو٫، وج٨ىهذ ألاخالٝ الضولُت ال٨بري، 

وحٛحر مٟهىم ألامً ال٣ىمي، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ٢بُل الخغب الٗاإلاُت الشاهُت بٗض ؤن 

ت ؤظؼا ُاهُا ايُغ يمذ ؤإلااهُا الىاٍػ ا٦ُا خلُٟت ٞغوؿا وبٍغ ء واؾٗت مً حك٨ُىؾلٞى

ُاوي )حكمبرلحن( لخى٢ُ٘ اجٟا٢ُت )مُىهش  م( م٘ 2:49ؾبخمبر  :3عثِـ الىػعاء البًر

ىض ونىله بلى بالصه نغح للصخُٟحن بٗباعجه اإلاكهىعة: "بن بالص٦م  )اصول٠ هخلغ(، ٖو

 "، ٧اهذ بٍغُاهُا جغمي بلى )عقىة(زّحرث بحن الخغب والٗاع ٞازخاعث الٗاع وؾخإجيها الخغب

لى نُٗض ُتي ٖو  هخلغ ؤو مهاصهخه ختى ال ًهل بلى خضوصها وختى ًخجه هدى الاجداص الؿٞى

ُتي في ٖهض الغثِـ )ظىػ٠ٍ ؾخالحن(  ا للسُغ الىاػي و٢٘ الاجداص الؿٞى م٣ابل، وصعء 

ا ًٖ بالصه، وله
 
ظا ٖىضما مٗاهضة ٖضم اٖخضاء م٘ ؤإلااهُا لُهٝغ ؤهٓاعها ولى ما٢خ

ُاهُا  ُتي ؤٖلىذ بٍغ ا ًٖ الاجداص الؿٞى اؾخمغ هخلغ في خغبه الخىؾُٗت في ؤعوبا بُٗض 
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ُاهُت، والى٢اًت زحر مً الٗالط،  الخغب ٖلى ؤإلااهُا ٢بل ؤن جخ٣ضم هدى )الضًاع( البًر

ان وفي ؤعى الٗضو زُىة جدؿب  وه٣ل مُاصًً الخغوب بلى مؿاٞت بُٗضة ًٖ ألاَو

ً ؤو  ا  لهالر اإلاباصٍع
 
٣ اإلاهاظمحن. لهظا ًسُِ ؤلاؾغاثُلُىن في خغوبهم م٘ الٗغب ٞو

ىاث ؤلاؾغاثُلُت  الؾتراجُجُت الخغب جدذ صًاع الٗغب؛ ألجهم ًضع٦ىن ؤن اإلاؿخَى

 ؾخ٨ىن ؤوهً مً بُىث الٗى٨بىث بطا ظاؽ الٗغب خىلها.

بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت خضزذ َٟغة في ؾبا١ الدؿلر بحن الضو٫ ال٨بري، 

ً ال٣ىي مً البدغ والبر بلى الؿماء اإلاٟخىخت، وناعث )خغب الىجىم( وجدى  لذ مىاٍػ

ش البالِؿدُت، والٗابغة لل٣اعاث، والظ٦ُت ؤو اإلاىظهت،  هغث الهىاٍع هي الخاؾمت، ْو

رة، وألا٢ماع الهىاُٖت الخجؿؿُت  ؿحَّ
ُ
وال٣ىابل الىىوٍت والهُضعوظُيُت، والُاثغاث اإلا

حرها، وبهظا اه٨كٟذ الضًاع   مً ٞى٢ها ومً صازلها ومً ؤؾٟل منها. ٚو

اث ٢ضًمت ظضًضة  وفي زًم هظه الخدىالث السُحرة ما ًؼا٫ الٗغب ًجهؼون بٗىتًر

اعة ؤ٦ثر ما حؿخإؾض وججىؽ زال٫ الضًاع بطا ٧ان  يض بًٗهم البٌٗ، بجُىف ظغَّ

)الٗضو( مً ظلضتهم ومً ملتهم، وما ًؼالىن ًضزلىن في خغوب وهؼاٖاث ٖبصُت ججلب 

 الٗاع ٢بل الاجهُاع. وألن الخضاٞ٘ بحن الىاؽ ؾىت مً ؾجن ال٨ىن ٞةن الهضي ال٣غآويلهم 

ًا٦ض )ل٣ىم ٣ٌٗلىن( ٖلى ؤهمُت الغصٕ، والاؾخٗضاص اإلاخجضص لل٣ىة يض اإلاٗخضًً 

 اإلادخملحن، ل٨ً وا٢٘ الخا٫ هى اه٨كاٝ الخا٫.

للضٞإ  وفي هظا الؿُا١ بطا جدضزىا ًٖ ؤهمُت بًجاص نُٛت اجٟا١ ٖغبي خ٣ُ٣ي

الٗغبي اإلاكتر٥ لخماًت الضًاع في هظا الىا٢٘ اإلانه٪ بالجزاٖاث والٗضاواث البُيُت 

ت، وفي ؤخؿً ألاخىا٫ ؾُىن٠ بالُغح اإلاشالي  ؾُضزل في باب الخى٨ُذ اإلاشحر للسسٍغ

ؤو السُالي، وم٘ هظا هغي ال زُاع ؤمام الٗغب في ٢اصم الؼمان، و٢ض ج٩البذ ٖليهم ألامم 

ٛحر هظا لً ٨ًىن باؾتراجُجُت ألامً الٗغبي الٗام، واإلاهحر اإلاكتر٥، و بال بالخ٨خل ب

ضاء بلى جدذ الضًاع، هظا بطا ب٣ُذ الضًاع.  ٖىضهم مجا٫ لألٖظاع بطا ونل ألٖا
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ي"  زن   " كوا حوار الهج 

ت  ت يمً مدُِ اإلاجخمٗاث البكٍغ صزلذ الخُىاهاث ألالُٟت ب٨ُُٟاث مخىٖى

ا مً الدسسحر ؤلالهي إلاىٟٗت ؤلاوؿان في ألاعى )وهلل في زل٣ه قاون(،  بىنٟها ظؼء 

وهظا الازخالٍ اإلاؿُُغ ٖلُه ظٗلها حكاع٥ في بٌٗ جٟانُل الخُاة الُىمُت؛ ألامغ 

ُت ؤلاوؿاهُت وبسانت في ألامشلت الكٗبُت الظي ٌؿغ صزىلها في مٟغصاث الش٣اٞاث اإلادل

ا ههِب مً 
 
اث ألاصبُت والؿُاؾُت، بل ٨ًىن لها ؤخُاه ؤو اإلا٣ىالث اإلاإزىعة والغمٍؼ

٣ا٫:  اء جظ٦غ ال٨الب ٍو لى ؾبُل اإلاشا٫ ٖىضما ًظ٦غ الىاؽ الٞى ألاو٢اٝ والهض٢اث، ٖو

في خا٫ الضظاط. )ؤوفى مً ٧لب(، ؤما الجما٫ ٣ُٞترن اؾمها م٘ م٣ام الهبر، والجبن 

لى ما جبظله مً ظهض وما جٓهغه مً ٢ىة جدمل  ا ما ٞةجها ؤما الخمحر ٖو ىنم جٚالب 

ا منها،  بالٟهم البُيء، ل٨ً اإلا٣ىلت الخًغمُت اإلاكهىعة التي اؾخٗاع الٗىىان قُغ 

ا إلاٗاهاة   ُ ً َال٘ مدمل وهاػ٫ مدمل(، حكحر يمى والتي ج٣ى٫: )٦ما خماع الهجٍغ

ً، وحٗتٝر بضوعهم ال٨بحر في زضمت ؤلاوؿان.الخمحر الٗاملت ف  ي مضًىت الهجٍغ

ً في  ول٨ً الدؿائ٫ الظي ًً٘ هٟؿه ٠ُ٦ اؾخ٣غث الخمحر الٗاملت في الهجٍغ

الش٣اٞت اإلادلُت في خًغمىث بىنٟها ألا٦ثر مٗاهاة مً ٚحرها مً الخمحر في اإلاىا٤َ 

وبن جباًيذ  ،وم٩انألازغي، ومٗغوٝ ؤن ٢هت الخمحر م٘ ؤلاوؿان واخضة في ٧ل ػمان 

بضو لىا ؤن هظه )اإلا٩اهت(  صعظاث الك٣اء بدؿب )خٔ( الخمحر في م٩ان الٗمل وخغ٦خه، ٍو

ل لها 
ّ
ىُت الخًغمُت  ج٣٘ ٖلى مغجٟ٘ ظبلي مش ً الضٖو ظاءث مً ٦ىن مضًىت الهجٍغ

ش، ل٨نها في ؤو٢اث الؿلم خُض ًؼعٕ الىاؽ  ا يض الٛؼاة ٖبر الخاٍع  ُ ا َبُٗ
 
جدهِى

ٗهغون في  اإلاؼإع التي ج٣٘ مً ؤؾٟل منها ال ؾُما ٖلى يٟاٝ الىصًان والكٗاب َو
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ً ٖلى الهبىٍ في مىدضع مدٟٝى باإلاهاٖب واإلاك٣اث؛  بت ٨ًىن ؤهلها مجبًر ال٣ٍغ

ؿخٟاص مىه لخمل ألاز٣ا٫ والغ٧اب  لهظا ٧اهذ مهمت الخماع )البُل( ملخت ؤو خُىٍت َو

تراٝ في عخلتي الهبٍى والهٗىص، ومً هىا جدهلذ الخمحر   الٗاملت في الهجٍغً ٖلى الٖا

ا للمشل وخايغ  في الش٣اٞت  ةالاظخماعي بجهىصها ؤو باألخغي بمإؾاتها. ٞهاعث مًغب 

 الكٟاهُت في ؤعظاء خًغمىث ٖىض خًىع خ٩اًاث الخٗب واإلاك٣ت.

لى مؿاٞت ٚحر بُٗضة مً مضًىت الهجٍغً جخ٨غع ٢هت الخمحر الٗاملت ٖلى ؾٟىح  ٖو

٘ ألاز٣ا٫، و٢ض  الجبا٫ في ٞغعي واصي ً )لُمً ولِؿغ( بىنٟها السُاع ألامشل لٞغ صٖو

اعاجىا لبٌٗ مضجها  ً ٖىض ٍػ ظّغبىا هدً ؾ٩ان الؿهى٫ الؿاخلُت نٗىص ؾٟىح صٖو

وبلضاتها، و٧اهذ ججغبت ٞيها ههِب مً الخٗب بد٨م ٖضم الخٗىص، ختى ؾإ٫ ؾاثل مً 

٘ خاظاث الؿ٩ان ومخُلباتهم؛  وؤلاظابت ج٨ىن بإن الهاٖضًً بًٟى٫ ًٖ ٦ُُٟت ٞع

ا في عخلت 
ّ
ا )البُل( الىخُض والهاخب واإلاٗحن، وطاث ًىم بِىما ٦ى  ً الخماع هى ؤً

٤ ٦دا٫ مً ًّهٗض بلى الؿماء  بت، ْهغ خا٫ الٍٟغ نٗىص هدى بِذ نض٤ً في السٍغ

ختى هصر نض٤ً مً الضواٖىت باجبإ )ج٣ىُاث( الخمحر بالؿحر في زِ مخٗغط ًُُل 

إ  ههُدت مُٟضة اإلاؿاٞت ل٨ىه ؤ٢ل َو
 

ة مً السُاع اإلاؿخ٣ُم )اإلاسخهغ(، و٧اهذ ٞٗال

 ٤
ّ
ناٖض مً الهاٖضًً ب٣ىله: )الخ٨مت يالت اإلاامً ًإزظ بها، ؾىاء  -بمغح-ختى ٖل

 وظضها في  الهحن ؤو ختى ٖىض الخمحر(.

 وال جسخل٠ الخمحر الٗاملت في صازل خًغمىث وؾاخلها ًٖ ٚحرها مً خمحر ألاعى،

 
ُ
ّضع له، ل٨ً جىٕى الجٛغاُٞا ظٗل ؤلاوؿان ًبخ٨غ الىؾُلت اإلاىاؾبت ٞجمُٗها زل٤ إلاا ٢

٘ ألاخما٫؛ لهظا هالخٔ الخمحر الٗاملت ٖلى ؾٟىح الجبا٫ ًخم وي٘ ألاز٣ا٫ مباقغة  لٞغ

ٖلى ْهىعها، ؤما في الؿهى٫ خُض ألاعى اإلاىبؿُت جغبِ ْهىع الخمحر  بٗغباث ًً٘ 

ا ٞيها ألاخما٫ )و٧له ٖلى ْهغ٥ ًاخماع(، ومً
 
غ خٓ  الهٗىبت بم٩ان جدضًض الخمحر ألاٞو
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مً خُض صعظت الك٣اء؛ ألن طل٪ ًغجبِ في اإلا٣ام ألاو٫ بمضي عخمت ؤلاوؿان لهظه 

ذ اإلاداوعة القخ٨ذ.  البهاثم التي حكٗغ باأللم والخٗب وؤلاجها٥، ولى ٖٞغ

ض  طاث ًىم في بضاًت ؾبُٗيُاث ال٣غن اإلااضخي ٧اهذ الخمحر في مضًىت اإلا٨ال ٖلى مٖى

لى  الم اإلالىهت والبالىهاث، ٖو يذ ٖغباتها باأٖل في صوع مٛاًغة إلاهامها الخ٣لُضًت؛ لهظا ػٍّ

٠ُ بهم في ؤعظاء اإلاضًىت  ىتهم، َو ؤؾُذ الٗغباث ع٦ب ؤَٟا٫ الغويت وهم ب٩امل ٍػ

 في مكهض ٞغاثخي مكهىص، و٧ان ناخب ال٨ٟغة مضًغ الغويت و٢خئظ الؿُض مدمض ؾُٗض

ضًً مً طل٪ الُىم ؾإلذ الؿٟحر مدمض ؾُٗض مضًذج ًٖ مضًذج، وبٗض ؤ٦ثر مً ٣ٖ

ت اهُلذ ٖلى الخ٩ام و٢خئظ، ٨ٞىذ  مٛؼي ٨ٞغجه الابتهاظُت، ٣ٞا٫: ٧اهذ ٞٗالُت عمٍؼ

ت بسُىعة ٢ُاصة )الخمحر( للخٗلُم في طل٪ الؼمً، الظي ج٣ضم ض جىنُل عؾالت جدظًٍغ  ؤٍع

، وبٗض  ؤ٦ثر مً ؤعبٗت ٣ٖىص مً ُٞه الهٟٝى الؿُاسخي )الشىعي( ٖلى اإلانهي اإلادتٝر

ت مم٨ً ال٣ى٫ لألؾخاط مدمض مضًذج   ل٣ض و٢ٗذ الٟإؽ -عخمه هللا-جل٪ الخاصزت الغمٍؼ

 في الغؤؽ، وؤهه لى جغ٦ذ للخمحر ألانُلت ٞغنت لل٣ُاصة في البلضان اإلاخسلٟت عبما ؾ٨ُىن 

ؤصائها  ؤًٞل مً بٌٗ البكغ ٞهي في ألا٢ل جىٟ٘ وال جًغ، زم بن الخمحر ال ٣ًخل 

 بًٗها البٌٗ.

ٖىضما ؤجدضر بلى َالبي -وفي ؾُا١ م٣اعب وفي ٢اٖاث الضعؽ الجامعي ؤخاو٫ 

ًٖ الاه٣الب الهىاعي في ؤعوبا في ؤوازغ ال٣غن الشامً ٖكغ اإلاُالصي ؤو الشىعة 

جىنُل  -م(2:86 -29:9اعر ؤلاهجلحزي ؤعهىلض جىٍىبي )الهىاُٖت ٦ما ونٟها بض٢ت اإلا

 ٨ٞغة هظه الشىعة بإجها ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ازخالٝ مُٗاع الُا٢ت بٗض ازترإ ظُمـ واٍ

ت بٛحر الخاظت ل٣ىة ؤلاوؿان:292 -2847)  م( ل٣ىة البساع، ٞهاعث آلاالث جخدغ٥ بؿٖغ

ت في ؤو الخُىان، وم٘ جُىع الخ٣ىُاث الهىاُٖت في مجاالث مخٗض ؿ٨ٍغ صة مضهُت ٖو

 ؤعوبا ناعث الخاظت للخُىاهاث في الؼعاٖت ؤو اإلاىانالث في خضوص ي٣ُت وعبما ازخٟذ،
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ت وبسانت ٖىض ؤولئ٪ الظي عاهىىا  وما بٗض الشىعة الهىاُٖت حٛحر الٗالم بسُى مدؿاٖع

لى  ا الخا٫ ٚحر الخا٫، ٖو ٖلى اؾتراجُجُت الٗلم وؤلابضإ والاهُال١، في الكغ١ ٖمىم 

لهُٗض اإلادلي قهضث اإلاضن الؿاخلُت الخًغمُت ال ؾُما اإلا٨ال في ال٣ٗضًً ألاو٫ ا

ؤما  ،( الٗض الخىاػلي اإلادؿإع لالؾخٛىاء ًٖ )َا٢ت( الخمحر32والشاوي مً هظا ال٣غن )

ً ومغجٟٗاتها الكامست ٞما جؼا٫ ٖهُت ٖلى الاهدىاء، وفي طل٪ ٢ا٫ الكاٖغ  ُخؿغ صٖو

 ه الكٗبُت اإلاكهىعة التي مً ؤبُاتها:خؿحن ؤبىب٨غ اإلادًاع ٢هُضج

 رهىص انخاج يا لدرث حىطيش يكاَش يا حبر دوعٍ عبرية

٘ ألاز٣ا٫، ولؿىا  ٞاؾخمغث الخاظت ل٣ىة الخُىان وما جؼا٫ بىنٟها وؾُلت لٞغ

زم بن هظا مىيٕى آزغ  بهضص م٣اعهت في مؿخىي الخُىع بحن خمحر ؤعوبا وخمحر الٗغب،

سُت الجمُلت بٗض ؤن ق٤ بليها  مؿخ٣ل. وبٗىصة بلى بضء ٞةن ً الخاٍع مضًىت الهجٍغ

٤ للؿُاعاث جس٠ٟ الٗبء ٖلى الخمحر الٗاملت ٞيها ل٨نها  اؾخد٣ذ  -ؤي الخمحر  –ٍَغ

ش بهمىص  السلىص في الش٣اٞت الكٟاهُت اإلادلُت ٣ٞض اعجبُذ ٖبر مغاخل مً الخاٍع

ت الغاجٗت لخدضًاث الب٣اء الم زخام ب٣ي ؤن هغصص وألن الؿ ،ؤهلها واؾخجابتهم الخًاٍع

:ً ا مضًىت الهجٍغ  ما ٢اله الكاٖغ الكٗبي مساَب 

 .ـى رمحاَـالو يا أو اهلجــر يا دلـ)س

 يا احليد ياملُخصب يا صُعت انرمحاٌ(

 ويين حعظيى سالو نههجريٍ وأههها    

 

*       *      * 
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وٌ  "   ي  صٌ  خس  ب 
" ق 

جخضازل ألامشلت الكٗبُت واإلا٣ىالث اإلاإزىعة في صالالتها ومٗاهيها ٖىض بؾ٣اَها ٖلى 

ت وبن ازخلٟذ الؿُا٢اث وحٗضصث اإلاىاؾباث، وؾىىضر طل٪  مىا٠٢ الخُاة اإلاخىٖى

بإمشلت في الؿُىع ال٣اصمت، وبطا بضؤها مً ٖىىان اإلا٣ا٫ ؾىٗٝغ ؤن الخًاعمت في 

ا ما  ا إلا٣ىلت خىاعهم الكٟاهي البُجي ٚالب  ٨ًخٟىن ب٩لمتي )٢بهت خكُمت(، ازخهاع 

ًغصصوجها ههها ال٩امل: )٦ما ٢بهت خكُمت في الغ٢اص(، و٢بل ج٨ُٟ٪ هظا الىو ٖلُىا 

ر ٖىه  ر ؤو اإلاخدضَّ جىيُذ اإلاٗجى اإلاباقغ بدؿب الٟهم اإلاخٗاٝع ٖلُه وهى: بن اإلاخدّضِ

ضم ذ ٞالهت )اإلادهً(، التي ًٞلذ الخ٨خم ٖو بٖالن الخدغف  جهٝغ مشل ما جهٞغ

ا ٖلى ؾمٗتها ختى ال ج٨ىن في مىي٘ الكبهاث.
 
 بها خٟاْ

ت  وبطا جدبٗىا ؤنل الىو بهُٛخه الٗامُت ؾىالخٔ ؤهه مغجبِ باإلاىا٤َ الخًٍغ

)اإلاضن والبلضاث ال٨بحرة(؛ خُض البُىث اإلاخٗضصة الُىاب٤، التي ج٣ُنها ٖاثالث ٦شحرة 

ت مً خُض ال٣غابت ألاؾٍغت، واإلا٩اهت الا   ظخماُٖت، وخُض ؾُاصة الٗاصاث الاظخماُٖتمخىٖى

 ،التي جمى٘ الازخالٍ بحن الجيؿحن، وجدغم ٞيها اإلاغؤة ٖلى حُُٛت مٗٓم ؤًٖاء ظؿمها

ت التي ًدؿم ؤهلها باإلاداٞٓت ٨ًىن مً الهٗىبت  وفي مشل هظه اإلاجخمٗاث الخًٍغ

ب ؤن  ا ًٖ ع٢ابت اإلاجخم٘، وال ٍع ْهىع هظه بم٩ان خضور جىانل بحن الجيؿحن بُٗض 

لت، ولٗل هظا  ها ٧ان ٢بل زىعة الاجهاالث الخضًشت بمؿاٞت ػمىُت ٍَى اإلا٣ىلت وقُٖى

٣ًغبىا لٟهم ٞغم خهى٫ م٩ان ٞٗل الاخخ٩ا٥ )ال٣بهت( ٖلى ؾاللم )ع٢اص( البُىث، 

ا بخمام، ومً ظاهب آزغ  وهي خحز جلتزم ُٞه اليؿاء بلباؾها ٦إجها في الكإع الٗام جمام 

ىٓغ باػصعاء لٟاٖله. جاقغ اإلا٣ىلت بلى ا ٍو  ُ ىى اظخماٖ  ؤن هظا الٟٗل اإلاكحن مٞغ
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و)ال٣بهت( بمٗىاها الانُالحي بدؿب اإلا٣ىلت: هى خهى٫ ٞٗل اللمـ اإلاخٗمض 

 واإلاباٚذ إلا٩ان في ظؿم اإلاغؤة اإلاٗخضي ٖليها، وبهظا ٞهي لِؿذ الٟاٖلت لٟٗل )ال٣بو(

 وؾ٨ىث اإلاغؤة )اإلاججي ٖليها(ؤو ال٣غم ٦ما ٢ض ًبضو مً ْاهغ الىو )٢بهت خكُمت( 

هى ٢غاع خ٨ُم للضٞإ ًٖ الكٝغ ؤ٦ثر مىه ال٣بى٫ ؤو الغيا؛ ألن ؤي نىث في جل٪ 

اإلاى٣ُت ال٣ًُت ؾِؿم٘ وؾُٟؿغ بما ال جدمض ٣ٖباه. ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الخدغف 

 ٞٗل هاصع الخضور، وال ٌك٩ل ْاهغة مؼعجت في اإلاجخم٘ الخًغمي.

ت  ُٟت وباألخغي و٦ما للمجخمٗاث الخًٍغ اصاتها ٞةن للمجخمٗاث الٍغ ج٣الُضها ٖو

ت ج٣الُضها السانت اإلاخٗل٣ت بغصوص ٞٗل اإلاغؤة ٖىض الخدغف بها، وبم٣اعهت مجا٫  البضٍو

ُٟت هجض اإلاجا٫ ٨ًىن ؤعخب ؤمام ت والٍغ  الخغ٦ت زاعط م٩ان الؿ٨ً بحن اإلاىا٤َ البضٍو

ىام، وظم٘ الخُب،  ت ل٣ُامها بغعي ألٚا وظلب اإلااء، وبد٨م زهىنُت الٟخاة البضٍو

اإلاجخم٘ البضوي الظي ٣ًىم ٖلى ٢غابت اليؿب ؤو الٗاثلت ال٨بحرة اإلامخضة ًجٗل مؿاخت 

ا؛ ألن عظا٫ ال٣بُلت هم الخماة والٗؼوة، ولهظا   ٖ جىانل اليؿاء الاظخماعي ؤ٦ثر احؿا

ت جغص الؿالم ٖلى ا ما ج٨ىن الخجاوػاث مً الٛغباء ٖابغي الؿبُل، والبضٍو  الٍٛغب ٚالب 

ت التي ال جخدضر ختى م٘ ؤبىاء  وججُب ًٖ حؿائالجه بما حٗٝغ ٨ٖـ الٟخاة الخًٍغ

خضاء  ت ًخه٠ بال٣ىة ٖىض الٖا ٖمىمتها بال في خضوص ي٣ُت، ولهظا هجض مى٠٢ البضٍو

ٖليها ؾىاء باللٟٔ ؤو باللمـ وحؿإع بلى الاؾدىجاص ب٣بُلتها، وفي خاالث مُٗىت ج٣ى٫ 

خضاء، وهىا ال بض مً للمٗخضي: )ٖىِذ مى٪(،  ٌ ظغاء هظا الٖا ؤي ؤَالب بد٤ وحٍٗى

 مد٨مت ٢بلُت جلؼم اإلاٗخضي بضٞ٘ ٚغامت مالُت ؤو ُٖيُت )ها٢ت ؤو بىض٢ُت(.

 ٖما ط٦غهاه-ومم٨ً وٗؼو اإلاى٠٢ البضوي ال٣ىي ججاه )اإلاخدغقحن( 
 

بلى ؤن  -ًٞال

ا ما ًًُغعن بلى الابخٗاص ًٖ مشاوي ال٣بُلت، لهظا  لى خضر تهاون ٢ض وؿاءهم ٚالب 
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ت(  لى ؤًت خا٫ ٞةن اإلاٗاص٫ اإلاىيىعي بحن ج٨خم )الخًٍغ خضاء، ٖو جخ٨غع خاالث الٖا

ت( ؤن ال٩ل مٗجي بالخكمت والٟٗت التي جا٦ض ٖليها الٗاصاث الٗغبُت  ونُاح )البضٍو

والخٗالُم ؤلاؾالمُت، والازخالٝ في عصوص ألاٞٗا٫ مم٨ً ٞهمه في ؾُا٢اجه ولِـ مً 

ًٟل هٕؼ الخ٤ زاعظه، ٞالخ٨ٟ حر البضوي في مشل هظه اإلاىا٠٢ ًدؿم باإلاباقغة، ٍو

بالُض وخؿم ألامىع، في خحن جضازالث اإلاجخم٘ الخًغي جمُل ُٞه عصوص ألاٞٗا٫ بلى 

ض في اجساط ال٣غاعاث. ولؿىا هىا بهضص الخضًض ًٖ الخىانل  ؤؾلىب التهضثت، والتًر

ٞخل٪ ٢هت ؤزغي لها  ،بى٫ والغياالازخُاعي بحن الغظا٫ واليؿاء الظي ٣ًىم ٖلى ال٣

ت و٢ىاٖض الٗك٤ السانت بها.  ؤبٗاصها اإلاخىٖى

وم٘ مغوع الؼمً جغسسذ م٣ىلت )٢بهت خكُمت( في الىعي الجمعي، وناعث 

)ز٣اٞت ؾلى٦ُت( مم٨ً مالخٓتها وعنضها إلاً جهضي بالبدض الٗلمي لضعاؾت 

في مىا٠٢ م٣اعبت  الصسهُت الخًغمُت، ٦ما وظضث للم٣ىلت جُب٣ُاتها وبؾ٣اَاتها

اث مُٗىت ؤو مىا٠٢ ٖابغة  ال ؾُما ٖىض ؤولئ٪ الظًً ٢غعوا وي٘ خض ٢اَ٘ لخهٞغ

، ؤو  ظٗلتهم في اإلا٩ان السُإ، و٢ض جدًغ هظه اإلا٣ىلت ٖلى لؿان مؿاو٫ ٌٚ الُٝغ

ا ٨ًىن إلاشل هظا اإلاىخى ؤزغ  الب  ا ججاوػ في ٖمله ٖلى خ٤ مً الخ٣ى١، ٚو
 
ٟ ؾتر مْى

ٖىض ؤولئ٪ الظًً ٖىانغ السحر ؤنُلت في يماثغهم، "ومً  َُب ومؿخضام ال ؾُما

 مىىا مٗهىم ما ٢ض ًىم ػ٫".

ا جىدٝغ هظه اإلا٣ىلت ًٖ ؤصاء صوعها في الىهُدت، مً طل٪ ٖىض 
 
ل٨ً ؤخُاه

اث ض ٌٚ الُٝغ ًٖ جهٞغ  اؾخدًاعها مً ؤَغاٝ لل٣بى٫ بإويإ زاوٗت، ؤو ٖىض حٗمُّ

ب، َاجكت جًغ اإلاجخم٘، ٞخخمٓهغ اإلا٣ىلت ٖىض  هاالء بمٓهغ الخ٨مت، وما هم ٖنها ب٣ٍغ

ا ج٨ىن اإلا٣ىلت خايغة ٖىض اإلادللحن الؿُاؾُحن ال ؾُما ٖىض ؤصخاب وظهاث 
 
وؤخُاه
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خضاء ٖليها ضم الغص ٖىض الٖا  الىٓغ، التي جغي في اهتهاط صولت ما إلاى٠٢ يبِ الىٟـ، ٖو

ب٣ي ال٣ى٫: بطا  ٗانغة.مً صولت ؤزغي ؤ٢ىي منها، وألامشلت ٦شحرة في الٗال٢اث الضولُت اإلا

ت( هى الخض ٖلى الخدلي بًٟاثل: الهبر، والؿتر،  ٧ان الضعؽ مً عصة ٞٗل )الخًٍغ

غ بهىتها الىاز٤ مً هٟؿه ب٣ى٫ اإلاخىبي:
ّ
ظ٦

ُ
ت( ج ال ٌؿلم الكٝغ  والُهغ، ٞةن )البضٍو

ُ٘ ًٖ ألاطي *ختى ًغا١ ٖلى ظىاهبه الضم..... و٧لخاهما ٖلى زحر..  الٞغ

 

      *      * * 
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طخي" 
طعي وت  ال ت   "الزخ 

 -٢باثل  -ؤؾـ التراجب الاظخماعي في خًغمىث بمٟاهُمه الٗامت )ؾاصة ومكاًش 

خًغ( إلاا ًم٨ً ونٟه بالش٣اٞت الضازلُت في بَاع الش٣اٞت الٗامت لصسهُت اإلاجخم٘ 

ت  الخًغمي، وه٣هض بالش٣اٞت الضازلُت مىٓىمت الٗاصاث والخ٣الُض والخٗالُم ألاؾٍغ

ا ٦شحرة، منها الخض ٖلى اعجُاص اإلاؿاظض، واخترام ال٨بحر،لبىاء   الصسهُت، وهي جإزظ ؤبٗاص 

٣ت ال٨الم، ٍغ ٣ت ال٣ُام والجلىؽ وخغ٦ت الؿحر، و٦ُُٟت جىاو٫ الُٗام، َو  ومغا٢بت ٍَغ

والخٟاٖل اإلاجخمعي مً خُض حصجُ٘ ًُٞلت الضٞإ ًٖ الىٟـ، ومؿاٖضة الًٟٗاء 

 واإلادخاظحن، وؤقُاء ٦شحرة.

اإلاضن الخًغمُت ما ًؼا٫ التراجب الاظخماعي خؿب الخ٣ؿُم ؤٖاله ًل٣ي بٓالله في 

م، 2:48ٖلى ألاظُا٫، وبسانت بٗض هضهت الؿالم في خًغمىث )نلر بهجغامـ( ٖام 

اٝ بلى اإلاضن، واهسغاٍ عظا٫ ال٣باثل  التي مً ؤبغػ هخاثجها اػصًاص ٖملُت الجزوح مً ألاٍع

يها بىٕى مً الضوهُت، بل ٧ان مهحر مً ٌؿخ٣غ مً في مهً ٧اهىا ًىٓغون للٗاملحن ٞ

٣ُ٘ ٖال٢خه م٘ ٢بُلخه في الخىايغ   -٢بل الهضهت الٗامت –ٖىانغهم في الخىايغ، ٍو

 هى الجزو٫ في اإلاغجبت الاظخماُٖت بلى قغاثذ الخًغ.

بن هظا الجزوح ال٨بحر وبن قئذ ال٣ى٫ الخٛلٛل ال٣بلي في اإلاضن ؤب٣ى ٖلى ما ًم٨ً 

ذي(، ؤي بن الٟغص منهم ٢ض ٨ًىن هى ووالضه وظضه مً  ونٟه )بالخ٤ ال٣بلي الخاٍع

ت ما، ل٨ىه ًٓل ًمّحز هٟؿه ًٖ ػمالثه ؤصخاب كخٛل في مهىت ؤو خٞغ  مىالُض اإلاضًىت، َو

ذي، وه٨ظا هدً ؤمام مجخم٘ واخض بٗىانغ مكتر٦ت في  ت بهظا )الخ٤( الخاٍع الخٞغ
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اصاث وج٣الُض مخىاعزت  لب، ٖو ُٟت الصسهُت وهي ألٚا بالتراجب الاظخماعي والْى

 ٞئت الؿاصة واإلاكاًش 
 

سُت، ٞمشال جغجبِ  -وهم مً ؾ٩ان الخىايغ-الاظخماُٖت الخاٍع

 بالجىاهب الضًيُت والخٗلُم والضٖىة بلى هللا، لهظا ججض في )ز٣اٞت( هظه الٟئت الضازلُت

ٖلى  مٟغصاث جسخل٠ ًٖ ب٣ُت الٟئاث، وهى ما ًم٨ً ونٟه بالخإهُل ألاؾغي للخٟاّ

 اإلا٩اهت الاظخماُٖت، مً طل٪ الالتزام بؼي مٗحن، والخغم ٖلى ؤن ًٓهغوا بمٓهغ الى٢اع

ا ما بوالغػاهت، و  خجىب اإلا٣اهي الكٗبُت بال في خضوص مُٗىت، ٦ما ؤن الٟغص منهم ٚالب 

 ٖىضما ًٓهغ )اإلاغاه٤( منهم 
 

ا بىٓغة اإلاجخم٘؛ إلا٩اهتهم السانت، ٞمشال
 
٨ًىن مًَٛى

ا
 
ا مُٗى

 
ا بإن هظا الؿلى٥ ؾلى٧

 
 مً ٚحره ججض هىا٥ مً ًىّبسه ؤو ٌٗاجبه، مبِى

 
 عبما م٣بىال

ىت".  ال ًل٤ُ به؛ ٞهى ابً هاؽ ؤو "مً صاع ٍػ

وما ٢ض ًغاه البٌٗ ٣ًلل مً الىظاهت والى٢اع ججضه ٖىض ؾ٩ان اإلاضًىت )الخًغ( 

ٍغ٣تمً ألامىع الٗاصًت، مشل اإلاكاع٦ت بالغ٢و في ألالٗاب الكٗبُت، وفي هٕى ا  إلاالبـ َو

ا في الخٗاَي لبٌٗ اإلاىبهاث، مشل )الخاهبى٫(،  ً  لبؿها، وفي اعجُاص اإلا٣اهي الكٗبُت، وؤً

والكمت )اليكى١(، والىاعظُلت )الغقبت(، وهظا ال ٌٗجي اوٗؼا٫ ٞئاث اإلاجخم٘ ًٖ 

 بًٗها ؤو ٖضم الخضازل في الؿلى٥ الٗام بحن ٧ل ؾ٩ان اإلاضًىت ل٨ً منهم مً ًخجىب،

ٗل في عوما ٦ما ًٟٗل الغومان"، وهىا٥ اإلاؿخترون مساٞت اإلاالمت، وهظا ونى٠ "ًٟ

ًسخل٠ ًٖ ٢ًُت الاهضماط التي حٗاوي منها بٌٗ اإلاجخمٗاث طاث ؤلازيُاث اإلاسخلٟت 

ؤو اإلاظاهب الضًيُت؛ ألن ألانل في مجخم٘ اإلاضًىت الخًغمُت الاهضماط الؿلـ م٘ 

 واإلاغخلُت.الاخخٟاّ ببٌٗ الٗاصاث الاظخماُٖت ال٣ضًمت 

ت جخٗاٌل صازل اإلاضًىت ٖاصاث الباصًت وج٣الُضها مً الجُل ألاو٫  وبإوؿا١ مخىٖى

 ؤو الشاوي، ومم٨ً بعظإ طل٪ بلى ما ًم٨ً ونٟه بالهغإ الخًاعي بحن ؾ٩ان البىاصي

والخىايغ، ُٞٗتز البضوي مً الجُل ألاو٫ بمالبؿه ومٓهغه الٗام وب٣بُلخه وقضة 
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 الظي ال ًٟاع١ ظىبه، ؤما ؾ٩ان الخًغ ٞهم ٌؿخهجىىن بٌٗق٨ُمخه وؾالخه ألابٌُ 

غبُىن البضاوة بالٟىضخى وؤلازال٫ بالىٓام، سسغون منها، ٍو  هظه اإلآاهغ والؿلى٦ُاث، َو

ؿم٘ في خىاعهم ٖباعة  ٌُ ىن بهض١ حٗاملهم، وزباتهم ٖلى مىا٢ٟهم، لهظا  ل٨نهم ٌٗتٞر

اء بما ًخٗهض به اإلا  خدضر مً الخًغ، ولضًمىمت الهجغة)٧لمت بضوي(؛ للخإ٦ُض ٖلى الٞى

 مً الٍغ٠ بلى اإلاضن جخضعط ٖملُت الظوبان في ٖاصاث اإلاضًىت ٖلى خؿاب ٖاصاث الٍغ٠

 بدؿب ؤ٢ضمُت الاهخ٣ا٫.

جي للبضو في الخىايغ جُػى في )ز٣اٞتهم( صازل مؿا٦نهم  و٢بل الظوبان الخضٍع

ت، ٖلى ؾبُل اإلا شا٫ ٣ًىلىن: )الغظا٫ ال٨شحر مً اإلاٟغصاث )الخغبُت( ب٨ُُٟاث مخىٖى

ؿخضعى ٌُ ؿخضعى ؤ٦ثر ما  بضو لىا ؤن الىو بضويٌّ مً نىاٖت اإلاضًىت، وَُ  جًُٗ وجُدً(، ٍو

ٖىض الدصجُ٘ ٖلى ًُٞلت الٗمل الُضوي، التي ًىٓغون لها بىٓغة مخضهُت ٦ما ؾب٣ذ 

اصاتهم،  ؤلاقاعة، وحّٗبر هظه اإلا٣ىلت ًٖ الهغإ الضازلي للبضو اإلاش٣لحن بخ٣الُضهم ٖو

ىض الخلٟٔ بها ٣ًهضون   ٟٞي ونٟهم الضازلي ًُل٣ىن ٖلى الٗامل ألاظحر )الجُٗل(، ٖو

ىضما اؾخ٣غوا في اإلاضن ناع ال مىام  الكدُمت اإلاضٖمت باالؾتهؼاء والاؾخد٣اع، ٖو

لذ ؤو لٗلها نىٗذ م٣ىلت )الغظا٫ 
ّ
ؤمامهم مً الٗمل الُضوي ؤو الًٗلي، هىا جضز

جًُٗ وجُدً(؛ لخس٠ٟ الٗبء ٖنهم، وجضٖم )٦غامتهم( اإلاجغوخت، لهظا ج٣ضمذ 

(، وهظا ٌٗجي ؤن الىو مىداػ للبضو لٟٓخا )الغظا٫( و)الًُٗ( ٖلى لٟٓت )الُدً

ض الىو الخإ٦ُض ٖلى ؤن  ٗتٝر لهم بالغظىلت وال٣خا٫، بمٗجى آزغ: ًٍغ )ال٣باثل(، َو

 )الُدً( ال ًلػي عظىلت الغظا٫، وال ٣ًلل مً همتهم في الًُٗ ٖىض ؾاٖت الجزا٫،

 وبن الُدً )الٗمل الخغفي( هى الٟٗل الٗابغ.

اوحهم ال ٌؿدى٨ٟىن الٗمل في الؼعاٖت والغعي وؤي ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن البضو في مش

ً، ولٗضم امخال٥ الجُل الىاٞض الجضًض  ؤٖما٫ ًٖلُت بطا لم ٨ًىهىا ؤظغاء ٖىض آلازٍغ
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للماهالث بال ُٞما هضع ناعث ٞغم الٗمل مدضوصة، لهظا ؤظبرتهم ٢ىاٖض الِٗل في 

وفي ؾُا١ مخهل ججض  اإلاضًىت ٖلى حُٛحر هٓغاتهم ججاه الخٝغ واإلاهً والاهسغاٍ ٞيها،

لى بال ٣ًبلىن قغوٍ اإلاضًىت ًًُغون  البٌٗ منهم م٘ ؤصخاب الٟئت ألاولى ممً

ا في الٗمل باألظغة، وفي  تراب، ومٗٓم هاالء ال ًجضون ًٚايت ؤو خغظ  الهجغة والٚا

نهم، ًضٞٗهم بلى طل٪  ْغوٝ ؤ٦ثر نٗىبت ٖىض ناخب ٖمل )َبحن( مً زاعط َو

 ىا )َباًىت( في بالصهم.ب٣ىة الخلم والُمىح لحرظٗ

غ بالضالالث الشابخت واإلاخدغ٦ت، ٞسال٫ ال٣ٗىص ألاعبٗت  وهظا الىو زالسي ال٩لماث ٍٚؼ

اإلاايُت م٘ اهدكاع الخٗلُم في خًغمىث وجِؿغ ٞغم الخٗلُم الىىعي والٗالي ؤمام 

 الُبِب والًابِ الٗؿ٨غي ؤو ال٣ُٟه
 

ُٟت الاظخماُٖت، ٞهاع مشال  الجمُ٘ جدغ٦ذ الْى

ضعون مً ؤبىاء هظه الٟئاث الشالر، وبًِٛ التراجب الاظخماعي ججض في اإلاضًىت مً ًىد

ا(،  ا خهغٍ 
 
ٌٗغب ًٖ اهضهاقه مً هظا الخدى٫، و٦ما ؤن هىا٥ مً ًغي الٗلم )خ٣

ا(، وفي هظا ٣ًى٫ الكاٖغ نالر  ُ س ا جاٍع
 
 ٞهىا٥ مً ٌٗخ٣ض الٗؿ٨غة وخمل الؿالح )خ٣

: )بلجُ٪ ما جهلر بال ٖلى ٦خ٠ الؿُٗضي(، وهظا ٧له ًض٫ ٖلى ؤن التراجب اإلاٟلخي

 ( ٖلى ػمالء اإلاهىت الىاخضة.ُب٣يًل٣ي بٓله )ال -ولى بىجحرة ؤ٢ل-الاظخماعي في اإلاضن ما ًؼا٫ 

بن الخضًض في هظه الىاخُت مدكٗب وطو شجىن، وال ًسامغها الك٪ في ؤن اإلاضًىت 

لدؿامذ والخٗاٌل والىثام واإلاؿاواة جدذ عاًت ٢اهىجها في ٢اصم الؼمان ؾخيخهغ ل٣ُم ا

 ،"
َ
الٗام، وؤهه ال مىام ؾُإحي الُىم الظي ٣ًخى٘ ُٞه اإلاخىاٞؿىن ؤهه "مً ظّض َوَظض

وؤن الٗلم وألازال١ والصجاٖت ال ٖال٢ت لها بإصخاب الضماء الؼع٢اء ؤو البًُاء ؤو 

]إِنَّ  :٢غاءة آلاًت الُٗٓمت الخمغاء، وؤن "ل٩ل مجتهض ههِب"، وؾُُٗض الىاؽ بخمًٗ

 .َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اَّللَِّ َأْتَقاُكْم[
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٨ٞم هدً بداظت بلى ًَٗ الٗاصاث البالُت اإلاخسلٟت، وحصجُ٘ ًُٞلت )الًُٗ( 

ا بداظت بلى ظُل   ً ً، والخ٤، والٗغى، وال٨غامت. هدً ؤً بطا ٧اهذ للضٞإ ًٖ الَى

كبٗىا.. هى٘ ختى ًإ٧ل الىاؽ َو ُدً ٍو ًا ٢ىم: ال جخُاخىىا ٖلى ؾٟاؾ٠  ًؼعٕ ٍو

د٨م.. ًا هاؽ: اوكٛلىا بالسحر ألظل ؤهٟؿ٨م ال بالكغ ٖلى ب٨ًٗم  ألامىع ٞخظهب ٍع

 البٌٗ لٗل٨م جغخمىن.

 

*       *      * 
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زك" ي 
مز ع 

 
ا زخ  ن 

ج 
مزك وت 

 
ا ل ن 

ذخ   " ي 

ال جدخاط هظه اإلا٣ىلت بلى ٢غاءة ج٨ُ٨ُٟت، ؤو الىٓغ بليها بمىهجُت ما بٗض الخضازت، 

 ويىح الكمـ الكاع٢ت واضخت -ؤو بن قئذ ٢ل الخ٨مت  -والىهُدت في هظه اإلا٣ىلت 

صها الىاؽ وهم ًىصخىن ٚحرهم، و٦م ؾمٗىها وهم ًخ٣بلىجها  في ٦بض الؿماء، ٨ٞم عصَّ

ب٣بى٫ خؿً، وم٘ هظا ًضزل الىاؽ في ؤمىع ٦شحرة صون ؤن ًخضبغوا ؤو ًيخبهىا لٗىا٢ب 

 ب الىاؽ م٘ اإلا٣ىلت ولِـ في ههها.ألامىع، ولهظا ٞاإلاك٩لت في ججاو 

وجخ٣اعب هظه اإلا٣ىلت في بٌٗ هىاخيها م٘ لٟٓت )اإلاٛامغة(، التي هي جدغ٥ُّ شجإ، 

مدؿىب بخى٢ٗاث ْهىع مٟاظئاث زُحرة زاعط الخؿاب، واإلاٛامغة في ٧ل الش٣اٞاث 

دَمض ناخبها ٖلُه مهما ٧اهذ الىدُجت، ٟٞي خالت جد٤ُ٣ ألاهضاٝ  ًُ ؤلاوؿاهُت ٞٗل 

ر ًىا٫ وؾام قٝغ اإلاداولت، ولهظا ٞاإلاٛامغة ؤ٢غبًُ 
َّ
 ىَن٠ اإلاٛامغ بالبُل، وبطا حٗث

 ما ج٨ىن بلى مكاهض البُىلت ومالخمها.

صة، منها ما هى  ا ٢هت الضزى٫ والسغوط ـ بدؿب اإلا٣ىلت ؤٖاله ـ ٞلها ؤبٗاص مخّٗضِ ؤمَّ

، ٟٞي ظاهبها ؤلاًجابي جدًغ اإلا٣ىلت ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ في لخٓت  ، وبًٗه ؾلبيٌّ بًجابيٌّ

 صزى٫ الٟغص في )وعَت( اظخماُٖت بسانت ٖىضما ًؼوع شسو ما بِذ نض٣ًه اإلا٣غَّب،

ا  با ُص اإلا٣ىلت في ؤو ؤن ٨ًىن ٖابغ  َغصَّ
ُ
٘، خُنها ج ن ؾَغ ه لٛغى مٗحَّ ل٣غب مً بُىث مٗاٞع

ٔ، وبدؿب ٖاصاث ال٨غم 
َّ
ابت، وجدذ التهضًض بالَخِل٠ِ اإلاٛل َٖ صازل اإلا٩ان مً باب الضُّ

 بٗض اؾخ٨ما٫ واظباث الًُاٞت، 
َّ

م( بالسغوط مً البِذ بال ؿَمذ )للٍٛغ ٌُ الٗغبّيِ ال 

ا،التي في ؤصهاها ٞىجان قاي، وفي 
ًّ
  ؤٖالها طبذ )زغوٝ بغيء(، ٨ًىن ألاحٗـ خٓ



لى هسارات                                                        (تويمان تحأيالث يُخصف انطريك )أربعىٌ يمان ات   ا   الذ 

71 

كَهغ ٖلُه الؿ٩ا٦حن، 
ُ
م الؾُما ٖىضما ح ؤو الساؾغ الىخُض في ٢هت مكهض اإلاإػ١ ال٨ٍغ

 وجخ٣ُ٘ الكغاًحن.

 وفي زىاثُت ٖغبُت حكبه ٢هت الضزى٫ والسغوط بدؿب اإلا٣الت هجضها ٖىض بزىاهىا

ِي ز
َ
حن ٖىضما ٣ًىلىن: "صزى٫ الخمام مل ػ ت اإلاهٍغ جت اإلاهٍغ غوظه"، وجدُل الخسٍغ

 مً ؤو٫ وهلت بلى السغوط مً وي٘ ؾلبي بلى آزغ بًجابي مىٗل، ل٨ً هظا اإلاٗجى الجمُل

ا ما ج٨ىن خايغة ب٣ىة ٖىض ؤولئ٪  ت؛ ٞٛالب  ًىاعي الٛغى ألاؾاَؽ مً اإلا٣ىلت اإلاهٍغ

ت بٗض ؤن حؿاهلىا ؤو 
َّ
ِظل

ُ
ذ ٖليهم قغوٍ السغوط ال٣اؾُت ؤو اإلا

َ
ِغي

ُ
٫ ؤمغهم في الظًً ٞ

ٟلىا ًٖ مخُلباث الاخخُاَاث.  خؿاب اخخماالث الٗىا٢ب الىزُمت، ٚو

اة  للكاٖغ خؿحن 
َّ
ى
َ
وفي ؾُا١ م٣اعب ًدًغها الخىام لهظه اإلا٣ىلت في ٢هُضة ُمٛ

اص٥ في  اإلادًاع، ًضٖى ٞيها بلى الاختراػ ٢بل ع٦ىب البدغ، مً ؤقهغ ؤبُاتها: "٢اٌـ ٖو

ـْ ماشخي في الٛبت م٣اًِـ َ
ٟ

َّ
ا الى ضًّ ِٗ

َ
"، ٟٞي ؤٖالي البداع )الٛبب( بطا لم ج٨ً ُمؿخ

ا قاء.
ّ
٪ اإلادُِ ؤه  بىؾاثل الىجاة وجخى٢٘ ج٣لباث ؤخىا٫ البداع ؾُجٞغ

ٖىض الضزى٫ في ججغبت شسهُت لم ًدالٟها الىجاح، ٞمهما ٧اهذ مغاعة السغوط 

ا في الٟغص طاجه، وعبما ٖلى ؤٞغاص ؤؾغجه،  زمَّ بنَّ الخُاة وجبٗاجه ٞةنَّ السُب ًٓل مدضوص 

ىطج  ـ ٨دؿب السبرة، ٍو ٦ما ٣ًا٫ ـ ججاعب، وفي زًّمِ اإلاداوالث ًخٗلم ؤلاوؿان، ٍو

ىَمْه"، 
ُ
ل ْٗ

َ
ْه ْبخ

َ
ُ

ْ
ْل َؾ٣

ُ
ج٣ضًُغه لٟهم حجم اإلاهاٖب واإلاأالث واإلا٩اؾب والسؿاثغ، "و٧

ُعون بالكٗىِب  ؼطُّ ٢اصة متهّىِ ًَ ، واإلاهِبت ٦بحرة ٖىضما 
 

ال
َ
َب ًهحر َظل

ْ
ُ

َ
 في مهاو   ل٨ً الس

جغ٦ُبتهم الىٟؿُت وطل٪ باجساط ٢غاعاث اهٟٗالُت ٚحر مدؿىبت، وهابٗت مً  ،سخ٣ُت

همهم اإلادضوص، وال صاعي لظ٦غ هماطط مً هاالء )ال٣اصة(، وخؿب٪ الىٓغ في  اإلاٍغًت، ٞو

خ٪ في خًغة ظىاب )ال٣اثض اإلالهم الغمؼ الًغوعة(،
َّ
 خا٫ الكٗىب اإلاى٨ىبت ؾخجُض يال
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 ٧ان في بال 
ْ
ا ٞهى ًىٗم في ٢هغ مكُض، وبطا هغب زاعظها ٞىيٗه الا٢خهاصي ٞةن ًُّ صه خ

 مً خضًض، وهى ألامغ الىخُض الظي هجُخىا في خؿابه.

ت  ومً ٢هت البضاًاث العجىلت والنهاًاث التي حكبهها بالًغوعة وؿخُُ٘ مٗٞغ

ؤؾباب ٞكل هماطط مً ججاعب الىخضة بحن بٌٗ الضولت الٗغبُت، والخضًض في هظا 

 البا
ْ

ث ل ؤلاقاعة ولى بعجالت بلى ججاعب اجداصًت هاجخت اؾخٗضَّ ِ
ًّ ب ًُى٫ ل٨ىىا هٟ

للبضاًاث، وخؿبذ للنهاًاث، ٞٗلى الهُٗض الٗغبي جبرػ صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة 

خالت ٖغبُت م٣ٗىلت لخ٨م اجداصي مؿخ٣غ. ومً الىماطط  -ختى آلان  –التي حك٩ل 

ـ ٖلى الاجداصًت الضولُت الاجداص ألاوع  بي، الظي ٣ًىم ٖلى اإلاهالر اإلاكتر٦ت، واإلااؾَّ

السُاعاث اإلاٟخىخت بخ٣ضًغهم للخٓت الضزى٫ ألاولى، واخترامهم لسُاع بعاصة الكٗىب 

 
 
ا وقَغ

ًّ
 جغسخ في بضاًاتهم الصخُدت. ابالسغوط بىنٟه خ٣

ا"،   ه٣ى٫ ما ج٣ىله الٗغب: "بطا خؿبذ للضزى٫ مغة ٞاخؿب للسغوط ٖكغ 
ْ
ب٣ي ؤن

ؿت ؾهلت للم٩اثض وال٨ماثً، زم  ل٨نهم ال ًٟٗلىن ما ٣ًىلىن، لهظا ججُض ؤ٦ثَرهم ٣ً٘ َٞغ

ٌُ هاالء بىضم:  ًضهضن بٗ

 " لْى ٦ىذ ؤٖٝغ زاجمتي ما ٦ىذ بضؤث "

 

 

   *       *      *    
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ًذ " ي ي لسي 
 
ً  سالوي ي والل ا ً  س  ا  " الس 

ُه وعاَء ؾغاب   ه٨ظا ٣ًى٫ لؿان خا٫ الخًاعمت
َ
٘ ُظهض ُّ ٖلى نى٠ مً الىاؽ ي

َع  ّضِ
ُ
ه في وهم ؾلُت وبُىالث، وبدؿب اإلاشل ٢ ِ

ّ
٤ ٧لماث، ؤو ازخاَع ؾلَب خ٣ مً بٍغ

ِجُُض  ًُ ْي قاجه ٦ٟاعؽ في مٗغ٦ت م٘ ٞغاٙ، وفي ؾاخت الىغى 
َ
ا ؤلامؿا٥ُ ب٣غو لؿاإلاحن صاثم 

 الؼُّال٫ُ لألؾُاص، زم ٌٗىص ؾاإلاحن لٗبت الاؾخٛماًت بِىه وبحن قاجه؛ ٧ي ًيؿاَب الل
ُ
بن

 ٌَ ُض بلى الىىم بٗض ؤن ًد٩ي لىٟؿه بٗ
َ
ل
ْ
س  لىاَء الدؿمُت، وٍَ

 
الٟاعؽ ؾاإلاحن خامال

 نىالجه وظىالجه.

،
َ
ىحن ِب الّؿِ

ُ
ا٢ َٗ

َ
رها، وح ٫ ألاخىا٫ وحٛحُّ  و٢ض جدغ٥َّ هظا اإلاشل في صالالجه ومؿاعاجه م٘ جبضُّ

ع( بلى ؤ٦ث هم وِبُمىِظِب هظه الخغ٦ت )جدىَّ َر مً ؾاإلاحن )ظضًض( بالِجُىاِث طاتها لَجّضِ

ت  مً زمً اللبن، وبَدْؿِب الش٣اٞت
ت، وؤزِظ ِخهَّ َُّ  )ال٣ضًم( م٘ جدؿِىاث  في قغوٍ الخبٗ

ت  خا٦مت  
َ
ِت ٖلى شسو  ما ؤو ُؾلُ سغٍَ اِم السُّ

َ
ا٫ُ هظا اإلاشل في َم٣

َ
٣ ًُ اإلادلُت الكٟاهُت 

 
َ
َع اإلاكهض ن  اظخماعّي  جهضَّ

ت  ؤْو ؤو م٨ىَّ َُّ
ِٟ
َ
َر مً ظهاث  ز ا ل٨ىه في وا٢٘ الخا٫ ُؾّحِ ًُّ ق٩ل

 وباَُنها ٞيها الاهبُاُح.
ُ
، ْاهُغها ٞيها الُبُىلت ا٢ت  اعاث  بغَّ َٗ  ِق

َ
، جدذ ت  َُّ  ِقّبِه زٟ

ِب الاظخماعّيِ الظي 
ُ
َراج

َّ
ىِم بَىَإة الت

ُ
د٨

َ
َ٘ ػماِهِه اإلا ؿ٤َ ؾاإلاحن )ال٣ضًم( م

َّ
وبطا اح

 ْٗ بُى٫  َم
َ
ُه ب٣ َٗ اَم ٖىه، صٞ

َ
 مىه وال َمى

َ
ا٥

َ
٩

َ
ا ال ٞ ع 

َ
ض

َ
ِه ٢ ِٟ ِضِه بَىن ِ

ُّ الِم وِزضَمِت َؾ
َ
ُؿى٫ِ ال٨

ىَصُهم؛
ُ
ىا ُظل

ُ
ل اِهِغ الَىَظاهِت بضَّ

َ
اِع وَمٓ

َ
ِو َصْوِع الَى٢ َباَءِة ج٣مُّ َٖ  

َ
 ٞةن الؿاإلاحن )الُجُضَص( وجدذ

لٌّ في مجال
ُ
ٍِ بهم، ٧ ى

ُ
ى
َ
ْوِع اإلا َ٘ اإلا٣اِم ؤو الضَّ ىا م

ُ
ِؿ٣

َّ
ـَ زىَب لُد ِب

َ
ا ل

 
ه، ٞةطا ٢اَم وآٖ

 ؤصزَل هَٟؿه 
 

اِيال
َ
َ٘ الىُاقحن، وبطا ٢اَم ُمى  هَٟؿه ؤٞع

َ
ض

َّ
ا ٢ل  خا٦م 

َ
، وبطا و٠٢

َ
ٓحن ِٖ الَىا

اِومحن.
َ
٣
ُ
 في ُػْمَغِة اإلا
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، وبةَاللت   ٖت  اث  مخىّىِ َُّ ِش وال٣اعاِث ب٨ُٟ  للخاٍع
ٌ
اِبَغة َٖ  

ٌ
ُط( شسهُت

َ
ُمىط

َّ
وؾاإلاحن )الى

 وال َخَغَط،ٖلى 
ْ

ر ا في هظا  الؼمان ٞدّضِ . ؤمَّ َماِطَط ٦شحرة 
َ
ىا في ه

َ
خ
َّ
ِش ؾىجُض يال اَعَباِث الخاٍع

َ
 ُم٣

ىَعِة ؾىٗمُل ٖلى  ِب الهُّ ىاث  مً )الىماطط الؿاإلاُيُت( ولخ٣ٍغ ِ
ُّ  وؿخٗغَى ٖ

ْ
و٢بَل ؤن

 )ؾاإلاحن( باإل
َ

ا٥
َ
ىاِث اإلاسخلِٟت بَدْؿِب َبُِٗت َصوِعَها ُٞهى ِ

ُّ ْغِػ الٗ
َ
ُغ باالزخُاع، ٞ

َ
٦غاه، وآز

٫ِ في  ىاِث الهى٠ِ ألاوَّ ِ
ُّ ا١ِ(، ومً ٖ

َ
ٟ ِ

ّ
ْع٥ِ ألاؾِٟل مً )الى

اِجٌل وهى في الضَّ
َ
 ُمس

ٌ
٠

ْ
وِنى

 
ْ

ىذ
َّ
ِت ٖىضما جم٨ َُّ اؾ ولِت الٗبَّ ٠ِ الضَّ ْٗ َ

ا في مغخلت ي
 
 َناِعز

 
ى هجُض مشاال

َ
ُهىِع الُىْؾُ ُٗ ال

ِت مً الؿُُغة ٖل َُّ َىي ٚحُر الٗغب
ُ
 ٖلى جىهِِب مغا٦ُؼ ال٣

َ
ضَعة

ُ
الُِض الُخ٨م، وامخل٨ِذ ال٣

َ
 ى َم٣

اُء لهم في  َٖ ، بِىما ٌؿخمغُّ الضُّ
َ
ُمىن

ُ
د٨ ًَ  وال 

َ
ىن

ُ
مِل٨ ًَ اُء 

َ
ٟ

َ
ل
ُ
ؼِلِهم، ٞهاَع الس َٖ اِء و

َ
ٟ

َ
ل
ُ
الس

.ً ِع ٖلى ال٩اٍٞغ
هِغ اإلااػَّ

َّ
ْمِغ، وبالى ُٗ ى٫ِ ال

ُ
ابِغ بُ

َ
ى
َ
 اإلا

ـُ الُغوسخيُّ الخاليُّ   الغثِ
َ
ها ٖىضما اؾخُإ

ُ
ِت هالخٓ ِت الازخُاعٍَّ َُّ ىاِث الخبٗ ِ

ُّ ٖ ًْ وم

َداِص  ِ
ّ
ًْ جم٨حِن َعُظل  مً عظاله للُىُنى٫ِ بلى عثاؾِت الاج  عثاؾِخِه م

ُ
ة  ُمضَّ

ْ
 ؤِن اهتهذ

َ
 )بىجحن( بٗض

اصِة الاهخساِب   إٖل
 
غنت

ُ
ي ٞ ُِ ٗ

ُ
ىِع ح

ُ
ؾخ ؛ ألنَّ مىاصَّ الضَّ  ُوُنى٫ِ َوْظه   الغوسخّيِ

َ
للغثاؾِت بٗض

 ًْ ُم ِم
ُ
( بىجحن ًد٨ ـُ ا، واؾخمغَّ )الغثِ ( صوَعها في الُخ٨م ْاهٍغ

ُ
ىت ِ

ُّ ، ٞإج٣ىذ )الٗ ظضًض 

ٌم بمىاّصِ الضؾخىع هِٟؿه. َّٗ َ
 جهاًِت اإلاكهِض وهى ُمُ

َ
ا بٗض  ٖاَص عثِؿ 

ْ
 زل٠ِ الضؾخىع بلى ؤن

 الازخُاِع وؤلا
ُ
ت َُّ اث

َ
ى
ُ
 ز

ْ
 الظًً جضازلذ

َ
ا ؤن وُهىا٥

َ
ى
ُ
م٨ى ٦غاِه في َنىالِتِهم وَظىالِتِهم، ٍو

ت  واؾدكاعة  
ًَ اَهضاِث ِخَما َٗ ِت الظًً اعجبُىا بُم َُّ غِة الٗغب ىِب الجٍؼ

ُ
اِم َظى

َّ
 مً ُخ٩

 
ىت ُّ  هسخاَع ٖ

  في بصاعة 
ٌ
ت  ٢ىٍَّ

ٌ
ىن لهم ٧لمت ُُّ ُاه  البًر

َ
اُعون

َ
ك

َ
ؿد

ُ
حن، ٞهاع اإلا ِ

ُّ ُاه ِمِغًٍ البًر ْٗ َ
ؿخ

ُ
َ٘ اإلا م

ىِبِهم قاون الخ٨ِم  ُٗ ُ
اِم ؤماَم ق

َّ
ىا ٖلى مٓاِهِغ الاختراِم للُخ٩

َ
هم وبظ٧اء  اب٣  في بلضاجهم، ل٨نَّ

ِ٘ الترخُِب بهم،  ٟاِث بةَال١ِ مضاٞ ُدىها لهم ومغاؾُِم الدكٍغ
َ
مً زال٫ِ ألال٣اِب التي َمى

ىاِث  ِ
ُّ زانت ٖىضما ًخىاٞضون ٖلى ٦بحرهم في اإلاؿخٗمغة ٖضن، وهدً بظ٦غها هظه الٗ

ها  ُِ َداِو٫ُ وعب
ُ
ما ه

َّ
ِت به ٨َغِة اإلاشِل الٗامَّ ِٟ  في  -٦ما ٢لىا  -ِب

َ
حن ِ

ُّ ِى ْٗ ْؿىا َم
َ
ىَعِة  ول َب الهُّ ج٣ٍغ

زحن. لحن واإلااّعِ ِ
ّ
ا مً الاهخمام ٖىض اإلادل

ًّ
 خٓ

ْ
َبَؿاِث والخٟانُِل  التي هالذ

َ
ال

ُ
ىِى في  اإلا

َ
 الس
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عاث )ؾاإلاحن( الجضًض  ا مً جدىُّ
 
 ألا٦ثُر ٞخ٩

ُ
الالث ا الؿَّ ل في جل٪ )ال٩اثىاث( ؤمَّ

َّ
ٞخخمش

ا 
 
زاَهِت والِخ٨َمِت وهي جىدكُغ خضَّ الَىَباِء، وؤخُاه

َّ
ِٝ والج َغ

َّ
ي، وجخٓاهُغ بالك ِ

ّ
ِجُُض الخسٟ

ُ
التي ج

ؿاِث الُخ٨ِم واعِجَبا٥ِ الٗضالت،  ٠ِ ماؾَّ ْٗ َ
ؿُم بً

َّ
ت، التي جد

َّ
الجاثدت في اإلاجخمٗاث الهك

 في
 
ضَعِة ٖلى ال٣ُاصِة  وهظه الؿالالث جمخلُ٪ مىاهَب ٞاث٣ت

ُ
ِت، وال٣

َ
ىل

ُ
ِو َصوِع الُبُ ج٣مُّ

ام 
َّ
 بُض الُخ٩

َ
 ٨ًىهىا بُاص١

ْ
 بإن

 
ايت

َ
ً

َ
ٚ 

َ
ِجُضون ًَ والَىظاهِت الاظخماُٖت. وهاالء ال 

ِع  ِ  ل٣بى٫ِ اإلاىاِنِب وجهضُّ ٘  وك ون في وي الٟاؾضًً وؤقباههم، ٦ما ؤجهم ٌؿخمغُّ

 ُٚاِء )بنالح ما ً
َ

 جدذ
َ
ساجلت

ُ
 اإلا

َ
ً(، م٘ ؤجهم اإلاكاهض ًُ بنالَخه وزضمت الَى م٨

ىَعاِتِهم، وم٘  َٖ ٌٗلمىن خ٤َّ ال٣ُحِن خضوَص َصوِعِهم في جدؿحن مٓهغ الٟاؾضًً، وؾتِر 

هم ال٣ضًم، وبٗض ؤن ٌكبٗىا ًدىعون مً   الاؾخٛماًت ٦ما ظّضِ
َ
ٗبت

ُ
 ل

َ
ِٗظُبىن

َ
ؿخ ٌَ هظا 

 
َّ

 بال
َ
اِصُعون

َ
ٛ ٌُ هم ال  ِت َصخَىِة الًمحر. ل٨نَّ ىت  ؤهٟؿهم بُذجَّ ِ

ُّ  الخا٦ُم بٗ
َ

ار
َ
ٛ ٌُ  

ْ
 ؤن

َ
 بٗض

ِع طاجه.  ُمَماِزلت  مً الؿاللت هِٟؿها والخدىُّ

لِػي الَجظَع الِجُجيَّ ل٣بُلت 
ُ
 ال ج

َ
َصة  والؿالالِث اإلاخجّضِ

َ
عاِث اليكُت بن هظه الخدىُّ

( في زضمت ألاؾُاِص، صخٌُذ ؤنَّ ألاخٟاص اخخالىا  ذّيِ اٍع
َّ
)ؾاإلاحن( وواخضًت َصوِعِهم )الخ

ىا لٗبت ل
ُّ
ا بك٩ل  ؤو بأزَغ اؾخدل  ٗ هم ظمُ تهم مً اللبن، ل٨نَّ لخهى٫ ٖلى خهَّ

دمُل لىاَء   الٟاعُؽ ؾاإلاحن هٟؿه، ٍو
ُ
١  لألؾُاص، زمَّ ًهّضِ

ُ
يَؿاَب اللبن ًَ الاؾخٛماًت؛ ٧ي 

ٌَ َنْىالِجِه وَظْىالِجِه.  ؤن ًد٩َي لىٟؿه بٗ
َ
ُض بلى الىىم بٗض

َ
سل  الدؿمُِت، وٍَ

 املمال: يهحىظت نيبج يٍ أصم

ى )ؾاإلاحن(  َؿمَّ ٌُ ؾاإلاحن الىمىطط بدؿب اإلاشل الكٗبي الخًغمي ال ٖال٢ت له بمً 

 مً هظا اإلاشل لخىيُذ ٨ٞغجه، 
ٌ
اَعة َٗ َ

 ُمْؿخ
ٌ
اء، بهما هي حؿمُت مً ؤهلىا ال٨غام الكٞغ

 لىٟؿه..
َ
ة  الُخغَّ

َ
 ؤلاصاعة

َ
ض

َ
٣

َ
ى ألّيِ )٧اثً( ٞ ىُب ًٖ ؤّيِ ُمَؿمًّ

ُ
ى
َ
 وهي في ألانل ج



لى هسارات                                                        (تويمان تحأيالث يُخصف انطريك )أربعىٌ يمان ات   ا   الذ 

78 

؟ "  ٌ ش  هي طاٍس  ذ ان   والسي 
 
خ ي   س 

 
خ ي   " الس 

ضٞٗىا  سُت، ٍو ًؼزغ هظا اإلاشل الخًغمي بالضالالث الاظخماُٖت، وباإلياءاث الخاٍع

سُت  ههه اإلاباقغ الاؾخٟؿاعي ؤو الاؾدى٩اعي بلى الىلىط في مىُل٣اث الخغ٦ت الخاٍع

ي جغؾُسه إلاٟاهُم التراجب الاظخماعي، ومضي اؾخماجت مً هم ٖلى عؤؽ الهغم التراجبي ف

 لالخخٟاّ باإلا٩اهت الاظخماُٖت.

ذي، وجىيُذ مٟغصاجه  ت ؾُا٢ه الخاٍع وبضاًت البض لىا مً و٢ٟت م٘ هظا اإلاشل إلاٗٞغ

ٟٞي الغواًت الكٟاهُت الخًغمُت ًيؿب اإلاشل لبضوي ؾم٘ لٟٓت )الؿُض( ألو٫ مغة 

ا ومجزلت اظخماُٖت ظضًضة ٖلى ٚحر ما هى مٗغوٝ مً م٩اهت عوخُت لبٌٗ  بىنٟها ل٣ب 

الظًً ًمشلىن مغظُٗتهم في ألامىع اإلاخٗل٣ت  ؤؾغ )اإلاكاًش( الخًغمُت ٖىض ال٣باثل

ب  بالىىاحي الضًيُت، وفي الهلر والؿالم اإلاجخمعي )والُاهكت(: هٕى مً الُُىع الٍٛغ

 وبهظا هغي لٟٓت )الُاهكت( ،[235م ،والىاصع ]ؾاعظىذ، خى٫ مهاصع الخاٍعش الخًغمي

الهجىمي  ويٗذ في م٩اجها اإلاىاؾب واحؿ٣ذ م٘ الدؿائ٫ الاؾدى٩اعي  -بدؿب اإلاشل-

 وعبما )الاؾخٛغابي(

ذي للىو ؤن لٟٓت )الؿُض( الالخ٣ت للٟٓت )الكُش(  ٨ك٠ الؿُا١ الخاٍع ٍو

 في اإلاضن والبلضاث الخًغمُت زم خضر ما ٌكبه الدؿلُم مً ٢بل جغاجبُت 
 

جغسسذ ؤوال

للؿاصة في اإلاجخم٘ الخًغمي الؾُما بٗض الاٖتراٝ  اإلاكاًش باإلا٩اهت الاظخماُٖت ألاولى

ٗىهه بلى الىبي مدمض )نلى هللا ٖلُه وؾلم( مً ابيخه  اإلاجخمعي بيؿبهم الظي ًٞغ

نهم م٘ محزة )الٗلم( ؤ ٞاَمت ػوط ٖلي بً
ّ
بي َالب )٦غم هللا وظهه( وهظا اليؿب م٨

ُٟت الاظخماُٖت في جبىء هظه اإلا٩اهت. الجضًغ باإلقاعة ؤن لٟٓت الكُش بىنٟها  والْى
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حن في بضاًاث ْهىعهم مخماهحن في طل٪  م٩اهت ٖلمُت ووظاهت مجخمُٗت ا٢ترهذ بالٗلٍى

٣ت في خًغمىث بلى ؤن محزوا ؤهٟؿهم بل٣ب )الؿُض(  لبً٘ ٢غون م٘ ؤؾغ اإلاكاًش الٍٗغ

بىنٟها مغجبت ٖلُا ٖلى الجمُ٘ اخترامها،  وفي زًم الخىاٞـ ٖلى اإلا٩اهت الاظخماُٖت 

ؼ  ل ؤو بلى وحٍٗؼ ٗذ بٌٗ ؤؾغ اإلاكاًش ؤوؿابها بلى بجي هاقم او ٢بُلت ٢َغ ها اليؿبي ٞع

تراٝ اإلاجخمعي بهظه ألاوؿاب، و٢ض حٗاملذ  بٌٗ ٦باع الصخابت وجدهلىا ٖلى الٖا

حن الخًاعمت بمغوهت وط٧اء م٘ هظه الخغ٦ت مما ؤؾهم  ألاصبُاث اإلادؿىبت ٖلى الٗلٍى

اإلا٩اهت الاظخماُٖت بُنهما بل ؤؾهمذ هظه  في الخس٠ُٟ مً الخىاٞـ ؤو الهغإ ٖلى

 ألاصبُاث في جإ٦ُض خغ٦ت بٌٗ ألاوؿاب بالغئٍا اإلاىامُت .

وفي اإلا٣ابل ب٣ُذ مٗٓم ؤؾغ اإلاكاًش جدذ جىن٠ُ )مكاًش ٖلم( وهي مجزلت ؤصوى 

وؤبغػ مٓاهغ  لل٣ىة،مً مغجبت مكاًش )ألانل( بل ؤصوى مً مغجبت ال٣باثل التي جغمؼ 

ضه ٖىض الؼواط ألا٣ٞي الهاعم في خًغمىث، ل٨ً في بَاع الٗال٢اث هظا التراجب هج

ُٟت الاظخماُٖت للمكاًش  بحن ؤؾغ اإلاكاًش م٘ ال٣باثل اإلاغجبُت بها عوخُا اؾخمغث الْى

 )ألانل والٗلم( بهىعة مخ٣اعبت.

ولهظا وؿخُُ٘ في ػمً البيُت الاظخماُٖت الخ٣لُضًت في خًغمىث عؾم مٟاهُم 

دت واخضة، وال٣باثل وهم  -للٗلم  ًغمؼون -التراجب بىي٘ الؿاصة واإلاكاًش  في قٍغ

 خملت الؿالح في قٍغدت مؿخ٣لت، وؾ٩ان الخىايغ واإلاضن في قٍغدت واخضة )الخًغ(

دت وهظا ال ًلػي الخغ٦ت الضازلُت لهظه الكغا ا، وختى في صازل قٍغ
 
ا وهبَى ثذ نٗىص 

 الؿاصة ًىظض الخماًؼ اإلاد٨ىم باإلاؿخىي الٗلمي، والىي٘ الا٢خهاصي.

وبطا ٧ان اإلاجا٫ الجٛغافي مً خُض مىاًَ الاؾخ٣غاع مم٨ً جدضًضه  بحن ال٣باثل 

 والخًغ ٞةن ؤؾغ  مً ؾاصة خًغمىث ومكاًسها  جم٨ىىا  مً الاؾخ٣غاع في ٖم٤ ؤعاضخي

وبلى خض  -اإلاؿخ٣غة، وم٘ مغوع الؼمً حٛحرث اإلاٗاصلت لهالر ؾاصة خًغمىث  ال٣باثل
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ٞهاع لألؾغ ال٨بحرة منهم مشل آ٫ الُٗضعوؽ وآ٫ الُٗاؽ وآ٫ الكُش   -ما اإلاكاًش

حرهم م٩اهت جدالُٟت زانت م٘ بٌٗ  ال٣باثل، وناع مً  لت ٚو ؤبىب٨غ وآ٫ مى٫ الضٍو

٣ابله )هظه ٢ ألامىع اإلاخٗاٝع ٖليها ٢ى٫ الؿُض: ىا،  ٍو باثلىا( بمٗجى جدذ ؤمغها ؤو َٖى

 ،٢ى٫ عظا٫ ال٣باثل لألؾغ اإلاخدالٟت مٗهم: )هاالء خباًبىا( ؤي مغاظٗىا الغوخُت

تراٝ باإلا٩اهت الاظخماُٖت  والخدال٠ لِـ بمٗجى الضٞإ اإلاكتر٥، بل ٣ًىم ٖلى الٖا

غاٝ اإلاٗاصًت م٣اب ل ٢ُام الؿاصة للؿاصة واخترامها م٘ الالتزام بدماًتهم مً ألَا

ُٟت الاظخماُٖت الغوخُت في مجخم٘ ال٣بُلت الظي  حؿىصه ألامُت، وبما ًم٨ً  بالْى

ونٟه بخٛحر صعاماج٩ُي إلاشل )الُاهكت( ونلذ م٩اهت الؿاصة ٖىض عظا٫ ال٣باثل بلى 

ض ؟   ِ
ُّ  هل ٨ُٞم ؾ

 
ا ٌؿإ٫ ؤوال ا ٖام  صعظت مً الخ٣ضًغ بدُض بطا صزل ) ال٣بُلي( مجلؿ 

٣بل ًضه، وبهظا جدى٫ )الُىاهل( بلى ٧اثىاثوبطا وظض ًخ هاٞده ٍو  جه مباقغة بلُه ٍو

مبجلت جدخل نضاعة اإلاجالـ، وهظا ٌٗجي ؤًًا حّٛحر في نُٛت ؾاا٫ ٖىىان اإلا٣ا٫ مً 

 الاؾدى٩اع والاؾخٛغاب بلى ؾاا٫ الخ٣ضًغ والاخترام.

بِ ل٨ً صوام الخا٫ مً الخا٫ ٞاالوسجام اإلاجخمعي الخ٣لُضي في خًغمىث اعج

بجمىص الخغ٦ت الا٢خهاصًت والش٣اُٞت، وبضؤ الخهضٕ في هظه البيُت بهىعة بُُئت، 

واعجبِ بٗىامل زاعظُت زانت مىظ الىه٠ الشاوي مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي 

ت الضولُت،  ت الؿًٟ الكغاُٖت في خغ٦ت اإلاالخت البدٍغ ٖىضما هاٞؿذ الؿًٟ البساٍع

مبر  ـ في هٞى م صٞ٘ بدؿإع وجحرة هظه الخغ٦ت واهخٓامها، :٦297ما ؤن ق٤ ٢ىاة الؿَى

ض جاٍعذي لالؾخٟاصة مً هظه الخغ٦ت ٞاػصاص ُىعها اإلاهاظغة ٖلى مٖى  و٧اهذ خًغمىث َو

 
 
ً قغ٢ا   ٖضص اإلاهاظٍغ

 
غبا . وهظه الهجغة ٢لبذ ألاويإ الا٢خهاصًت عؤؾا ٖلى ٣ٖب، ٚو

غ حؿائالث  واعجبِ الخًاعمت بدغ٦ت الخضازت في بلضان الهجغة وؤصي طل٪ بلى بٖاصة جضٍو

هغث )َىاهل( ظضًضة مً ظمُ٘ الاججاهاث!!  اإلا٩اهت الاظخماُٖت ومداالث حُٛحرها ْو
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ت ٖام  ال٣ُُُٗتوبلى ما ٢بل ؾ٣ٍى ؾلُىتي خًغمىث  م وعٚم 2:78وال٨شحًر

لتراجب الاظخماعي ْلذ الخهضٖاث في البيُت الخ٣لُضًت في خًغمىث، ٞةن مٟاهُم ا

ؾاثضة باإلاؿمُاث الخ٣لُضًت مشل)م٣اصمت ال٣باثل( وهى عثِـ ال٣بُلت ؤو ٢اثضها، 

ٗجي مٟهىم  وهىا٥ )اإلاىانب( الظي اقتر٥ ُٞه ؤؾغ مً ؾاصة خًغمىث ومكاًسها َو

 اإلاغظُٗت الاظخماُٖت لبٌٗ ال٣باثل الؾُما في خاالث ٣ٖض الخدالٟاث، وخل السهىماث

ل )الكُش قُ ش(، و)الؿُض ؾُض(، وم٘ جدضًض الخٗلُم في خًغمىث جدغ٦ذ لٟٓت ْو

ُٟت ُٗت خٓىا بها جدؿ٤ م٘ الْى ب اإلاضعؾىن  باإلاكاًش، وهي مجزلت ٞع
ّ
 الكُش ٖىضما ل٣

 الخٗلُمُت للمكاًش في خًغمىث.

في ٖهض ظمهىعٍت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت جم تهضًم هظا البىاء اإلاجخمعي 

هغث قٗاعاث زىعٍت ظضًضة ؤُٖذ للخًغ  الخ٣لُضي، وون٠ بالغظعي واإلاخسل٠، ْو

م٩اهت مخ٣ضمت في الؿلُت ومً هماطط جل٪ الكٗاعاث: " واقٗلىاها زىعة خمغاء باؾم 

الٗامل والٟالح" و : " بُٛىا خ٣ىا ما بُٛىا شخيء باَل م٘ الهُاص الهؼ عاؾه باه٣اجل " 

بخحن م ً )التهمت( وظاءث مٟغصاث وبهظا جغاظٗذ لٟٓخا الؿاصة واإلاكاًش بل ناعجا ٢ٍغ

٤ُ، وال٩اصخحن، وال٣ىي الٗاملت.  ظضًضة مشل ألار، والٞغ

 
 
ىضما ناعث خًغمىث ظؼءا  مً الجمهىعٍت الٗغبُت الُمىُت خُض ًل٣ب عئؾاء ٖو

 ال٣باثل ٖىضهم )بالكُش ( التي جىم ًٖ وظاهت ٢بلُت ومجخمُٗت جدغ٦ذ لٟٓت الكُش،

ا مً ز٣اٞت ا ظضًض  إلا٣اصمت  -بدؿب عؤي ابً زلضون  -اإلاىخهغ  واؾخ٣غث بىنٟها ل٣ب 

ا   ً ذي )ألانُل( اإلاخٗاٝع ٖلُه، ٦ما جدغ٦ذ ؤً ال٣باثل بضال مً ل٣ب )اإلا٣ضم( الخاٍع

لى نى٠ اإلادؿل٣حن،  ت ال٨بري، ٖو لٟٓت الكُش وناعث جُل٤ ٖلى ؤٞغاص ألاؾغ الخجاٍع

م   زٟىث بٍغ٣ها الخاٍعذيولهظا اجهاعث عمٍؼت لٟٓت )الكُش( الٗلمُت. ؤما لٟٓت )الؿاصة( ٚع

وبهظا ًد٤ لىا  ،ٞةجها نمضث ولم جىدٝغ ًٖ مؿاعها، واؾخمغث بهبر جهإع اإلاغاخل

غ اإلاشل بال٣ى٫:  .م٣ضم والكُش اٌل مً َاهكت( واإلا٣ضم)الؿُض ؾُض  بٖاصة جدٍى
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"  ٌ ك  ٌا الوش  ىل و  " الس 

ج٣ا٫ هظه )الجملت( في مىا٠٢ زانت، وعٚم ويىخها، وظما٫ جغ٦ُبها، وعبما 

للذ   نٗىبت في جهيُٟها؛ ٞهل هي مشل قٗبي؟ ؤو ٢ى٫ مإزىع؟ ْو
ُ

تها ٣ٞض وظضث قٍٗغ

م نبىعة، آزغث ؤن ٨ًىن 
ُ
ىت مً ؤ في خحرة مً ؤمغي بلى ؤن ؾمٗتها طاث ًىم بىبرة خٍؼ

ا ٖ م ما ًبضو مً جماؾ٪لها ؾ٨ً مؿخ٣ل م٘ ابنها الهٛحر، بُٗض   ً بِذ ؤؾغتها ال٨بحر ٚع

ي )الكى١ 
َ
 نحاإلاك٣ت( اإلادؿللخ –البِذ، وِبغ ؤبىائها ال٨باع بها. ٖىضها ؤخؿؿذ ؤن لٟٓت

 بحن قٟخيها ما هما بال واظهت مً خغوٝ مدؿ٣ت آلهاث زاٞخت، وجىظٗاث صُٞىت.

ا، ؤو آهاث، ٞةجها ٢غ   مإزىع 
 

 ؤو ٢ىال
 

ٍبت مً الخ٨مت بن وؾىاء ٧اهذ هظه الجملت مشال

جاءة حّٛحراتها، ًإحي  ت وجحرتها، ٞو اث الخُاة وؾٖغ لم ج٨ً هي الخ٨مت طاتها. ٞم٘ يَٛى

اث  الىىوٍت بلىالخضاٞ٘ بحن الىاؽ في صازل ألاؾغة  ما هى ؤبٗض مً طل٪ مً مؿخٍى

 اظخماُٖت، بل ٖال٢اث بحن الضو٫. وفي ٢لب هظا اإلاٗتر٥ والخضازل جبرػ زُاعاث نٗبت،

٤ ألا٢ل منها ال هضام اإلاباقغ، ؤو الٟغا١ الظي ال ٖىصة بٗضه، وهىا٥ مً ٌؿل٪ الٍُغ

ا ٦دا٫ جل٪ ألام 
 
ا ومخِى زؿاعة وبن َالذ، وهى ازخُاع لخٓت الٟغا١ وخبل الىص ٢اثم 

ذ بؿٗاصتها في  – و٧ل ألامهاث ُٖٓماث –الُٗٓمت  التي ٢بًذ ٖلى ٢لبها، وضخَّ

ا الخخماالث مىا٠٢ ٢ض ح٨ٗغ نٟىها، ونٟى ؤؾغتها،  الِٗل وؾِ ؤبىائها صعء 

 "وال٣لىب مشل الؼظاظت ٦ؿغها ال ًجبر".

في الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت البُيُت ال جسلى ٧ل ألاؾغ، والهضا٢اث، والؼماالث مً 

 ال٣ُُٗت، والازخالٞاث، والٟغو١ هجضها في ال٨ُُٟت التي جضاع بها الازخالٞاث والسالٞاث،
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ان ب  مهلخت مكتر٦ت في الخ٣اعب ٢ضمىا بىعي جىاػالث، وويٗىا مؿاٞاثو٧لما قٗغ الُٞغ

اث  مداًضة، جدض ؤو ج٣لل مً خضة ال٣ُُٗت، والىخاثج الىزُمت للسهىماث واإلاىاٖػ

لى ؤًت خا٫ ٞةن الخُاة  جبرػ ٖاصة ٖىضما حهغو٫ اإلاخضاٞٗىن صون مؿاٞاث مدؿىبت. ٖو

الخضاوي والخىاجي، وجخ٣اَ٘، وهظا  ؤلاوؿاهُت ما هي بال ٦خلت واخضة، جخضازل ٞيها خغ٦خا

تها بإٞغاخها وؤخؼاجها.  ٌُٗي للخُاة خٍُى

ؤما الٗال٢اث الضولُت ٞخد٨مها اإلاهالر، و٢اهىن ال٣ىة، ال الٗىا٠َ، بال بطا ٧اهذ 

 اإلاهالر، لهظا ٖىضما صزلذ ٞغوؿا وؤإلااهُا 
 
 في خغبحن ٖاإلاُخحن -ٖلى ؾبُل اإلاشا٫  -مد٣٣ت

خحن، وؾ٣ِ مً ا  لجاهبحن مالًحن الطخاًا، وعٚم ما بُنهما مً جاٍعش مً الٗضاوة؛اؾخٗماٍع

ذي في ٦ٟت، ومهالخهم  ٞةجهما بٗض ؤن ؾ٨خذ اإلاضاٞ٘ ويٗىا هظا الٗبء الخاٍع

ب 
َّ
اإلاؿخ٣بلُت اإلاكتر٦ت في ٦ٟت ؤزغي، ٞاهداػوا إلاهالخهم ومؿخ٣بلهم. بمٗجى آزغ حٛل

 وال صواعي للمك٣ت. نىث ال٣ٗل ٖلى عهاٞت الٗىا٠َ، ٞهاع ال م٩ان للكى١،

ام الٗغب وما ؤصعا٥ ما خ٩ام الٗغب ٞال٨خلت الٗاَُٟت ٖىضهم جُػى ٖلى 
َّ
ؤما ُخ٩

ىن ُٞما بُنهم، بل ججض في ٦شحر مً  دىاٖػ ؤٖما٫ ال٣ٗل، والؾُما ٖىضما ًسخلٟىن ٍو

ل الخا٦م الٗغبي مً ؤزُه الٗغبي ًخم   ٖىضما ًٖؼ
 

ألاخاًحن الٟجىع في السهىم، ٞمشال

المُت ٢ُ٘ الٗال٢ اث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، وؤلاوؿاهُت، وحكخٛل ألابىا١ ؤلٖا

طر ألاؾغاع.  حن ٖلى الخٗبئت، مؿخسضمت ٧ل ألاؾالُب وألالٟاّ اإلاؿِئت، ٞو للُٞغ

٦ما ًخم َغص َالب الٗلم، والٗمالت، وتهتز ٖال٢اث الخهاهغ ٖىضما ٨ًىن الؼوط ؤو 

 غ بلى ًىم الضًً، وبهظه اإلاىا٠٢ الٗبصُتالؼوظت مً )الضولت اإلاٗاصًت( و٦إن ألامغ ؾِؿخم

م اإلاك٣ت بلى ؤن تهضؤ ٞىعة الًٛب، ُٞخٛحر السُاب ؤلاٖالمي  ُّ جخدُم ألاقىا١، وجس

ة واللخمت، ووخضة اإلاهحر اإلاكتر٥،  ىَّ
ُ
بىبرة ال جسلى مً الغوماوؿُت ًٖ الٗغوبت وألاز

 "وما مدبت بال بٗض ٖضاوة" ٦ما ٣ًىلىن.
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 )الكى١ وال اإلاك٣ت( التي ال ج٩اص جٟاع١ ج٨ٟحري، والؾُما ٖىضماوبضاٞ٘ هظه الخ٨مت 

م ح٣ُٗضاتها ؤؾاثل هٟسخي   بمشالُت-جخجضص اإلاكاخىاث والهغاٖاث الٗغبُت الٗغبُت ٚع

 -إلااطا  -اإلاش٠٣، وخغ٢ت اإلادب، اإلاامً بىخضة مهحر الٗغب، واؾتراجُجُت مهالخهم 

ش   ال ه٣ضم -اإلاكتر٥ والش٣اٞت والجٛغاُٞا هدً الٗغب الظًً ججمٗىا ؤوانغ الضًً والخاٍع

امىا؟  إلااطا الخا٦م هى ٧ل الكٗب؟
َّ
 مهالر قٗىبىا ٖلى مكاٖغ الًٛب الٗابغة ٖىض ُخ٩

 إلااطا جخسىض١ الىسب اإلاش٣ٟت زل٠ اإلاغاؾُم الغؾمُت؟ إلااطا ًٌٛبىن بالٗضوي؟

ا باهٓت، جخها – هدً الٗغب بػاءها –ؤلاظاباث مٗغوٞت، ل٨ىىا هضٞ٘ 
 
ٖض ؤزماه

ُت( ىجك٦ِبمخىالُت هىضؾُت م٘ مؿخىي الًٛب ٖىض الخ٩ام، م٣ابل اهخهاعاث )صون 

 ؤو بٖالمُت، جٟخذ ألظلها زؼاثً الضو٫ بمٟاجُدها التي جىىء ًٖ خملها الٗهبت ؤولى ال٣ىة

ا ال٨خلت الؿُٗضة   في ن٣ٟاث ج٨ضٌـ الؿالح وقغاء عيا الضو٫ ال٨بري، وهم صاثم 

 في مكهض الًٛب الٗغبي الخِٗـ.

 بن الخضاٞ٘ بحن الىاؽ، والضو٫ خ٣ُ٣ت ما٦ضة ومؿخمغة، وبما ؤن جبٗاث )الًٛب(

، ٞما ؤخىَط الٗغَب بلى مُشا١ قٝغ   –مً ؤظلهم–باليؿبت )للضو٫ الك٣ُ٣ت( ؤ٦بر وؤمغُّ

هىٗىن( مؿاٞت ػمىُت مداًضة،  ًًبُىن به زالٞاتهم، واهٟٗاالتهم الجامدت، )ٍو

 إ ٞيها ٞغم ٦بحرة، ٨ًىن ٞيها مً الكى١ عؾى٫ بُنهم.جتهُ

 

*       *      * 
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ط " ت  الوشق  ن 
ع  ا وت  زن 

 " دق 

ت، وهي واضخت في مٗاهيها،  َُّ
٧لماث هظا اإلاشل الخًغمي ٞهُدت ولِؿذ ٖاّمِ

ص ألؾباب مُٗىت،  ض اجساط ٢غاع ما ل٨ىه مترّصِ ا ما ج٣ا٫ إلاً ًٍغ الب  ومباقغة في ٨ٞغتها، ٚو

ىضما ٣ًا٫ اإلاشل مً مخ٩لم  ًْ هٟؿه ًخمجى َم وفي الى٢ذ  ًضٞٗه بلُه ؤو ًجبره ٖلُه، ٖو

ت، والُٛبت والىمُمت، وهظا الهى٠ الظي ًخمجى  بلى آزغ مؿخم٘ ًضزل في باب السسٍغ

ب في  ، ل٨ىه في باَىه ًٚغ ىُت، والجزاهت والكٝغ ِعي الَى )اإلاؿا٢ِ( ٢ض ٨ًىن مً ُمضَّ

هاإلاىانب طاث الامخُاػاث ال٨بحرة ؤو   الٟغم )الظهبُت(، ختى م٘ وظىص ماقغاث بؿ٣َى

عي )اإلاىا٣ٞت( ٖلى مًٌ، وبٗض وؾاَاث )الىظهاء وال٣ٗالء(  في صهالحزها، ل٨ىه ًضَّ

ؤو جدذ ؾ٠٣ بنالح ما ًم٨ً بنالخه، ؤو بذجت بُٖاء ٞغنت في صوع  ،وبلخاخهم

ا ما  ٨ًىن ٖلى )للهالخحن( لترمُم ما ًٟؿضه )الُالخىن(، وهظا الىٕى اإلاىا٤ٞ ٚالب 

ىُت  ض مً ال٩لماث الَى جُض جمشُل صوع البُىلت، بل ًُل٤ اإلاٍؼ خاٞاث الؿ٣ىٍ، ٍو

ؿم٘ نىجه مً به نمٌم، ل٨ىه ًجٗل ؤبىابه مىاعبت؛  الغهاهت؛ ٧ي ًهل اؾمه، َو

غاٝ بإهه خبِب ال٩ل.  لُُمئن ٞيها ظمُ٘ ألَا

ص هظا اإلاشَل )صٞغها وبُٛذ اإلاؿ٣ِ( شسٌو ٖلى لؿان خا غّصِ
ًُ ىضما  ا ٖو له ٞٛالب 

ًىظه زُابه لجهاث نض٣ًت؛ لُبّحن مى٢ٟه البُىلي الايُغاعي لٟٗلخه التي ٞٗلها. 

ؤما بطا ٧اهذ الجهت ٚحر نض٣ًت ؤو مداًضة ٞهى ًغصص اإلاشل مً باب الهجمت الاؾدبا٢ُت؛ 

 -مً هظا الىٕى  -لُضٞ٘ ًٖ هٟؿه لىمت الالثمحن، وفي الخالخحن ًخه٠ )الؿا٢ِ( 

ٖلى اإلاىاظهت وهى ًضاٞ٘ ًٖ هٟؿه مً وظهت هٓغه السانت، بالكٟاُٞت وال٣ضعة 

ا ل٣ىاٖاتهم السانت، وبمضي ما 
 
٣ ًها ٞو ب٣ى خ٤ اإلاؿخمٗحن في ٢بى٫ عواًخه ؤو ٞع ٍو

مه )اإلاضٞىع( مً حجج وبغاهحن.  ٣ًّضِ
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ا في اإلاىهب اإلاىاؾب،  ا مىاؾب  دًغ اإلاشل في ظاهبه ؤلاًجابي ٖىضما ٨ًىن شسه  ٍو

ً حٛحرث ألاخىا٫ والٓغوٝ وناع ٖلُه ؤن ٌٌٛ الُٝغ ًٖ والٓغوٝ اإلاىاؾبت، ل٨

اث وبظغاءاث جدىا٢ٌ م٘ ٢ُمه ومباصثه، ل٨ىه ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌٗاعى بك٩ل  جهٞغ

ة ٞٗل زىعٍت ٖىُٟت، ؤو مظهبُت مخٗهبت، ُٞبضؤ باهتهاط ؾُاؾت  ا لَغصَّ مباقغ صعء 

به بلى خاٞت ٤ اإلاىاوعة الظ٦ُت، التي ج٣ّغِ جي ًٖ ٍَغ الؿ٣ىٍ بدُض  الؿ٣ٍى الخضٍع

غاٝ )الضاٞغة( مً مهلختها بًجاص البضًل الس٠ُٟ، وهم ٦ثر ًتزاخمىن ٖىض  ججض ألَا

.)  خاٞاث )الؿ٣ٍى

بن الُٟغة الؿلُمت ججٗل ممً ٖىضهم اٖخضاص بإهٟؿهم ًخجىبىن التهاٞذ ٖلى 

ؿخد٣ىجها، بل ًخجىبىن بدُاء ناص١ لٟذ  اإلاىانب ختى ولى ٧اهىا ماهلحن لها، َو

 ًٖ الُلب مً َٝغ نض٤ً نىاٖت )صٞغة( بليها، ٦ما ؤن الىعي ألاهٓاع بليه
 

م، ًٞال

ت  الجمعي ٌؿدى٠٨ مى٠٢ اإلاخُاولحن واإلاخٗغيحن، زم بن اإلاؿلمحن ٖىضهم ٢اٖضة هبٍى

ى"، ل٨ىىا هجض في مى٠٢ ؾُضها ًىؾ٠ )ٖلُه الؿالم( 
َّ
َىل ًُ ج٣ى٫ :  "َالب الىالًت ال 

م٣اعبت بًجابُت  –ت ال٣غآن الُٗٓم بدؿب ٢ه –بٗض جٟؿحره لغئٍا اإلال٪ اإلاهغي 

حؿخد٤  ؤلاقاعة زانت بٗض ؤن ٢ا٫ له اإلال٪ : " به٪ لضًىا م٨حن ؤمحن "، ٞباصع ؾُضها 

لب  ُٗت التي خٓي بها  -ًىؾ٠ َو  ًٖ زؼاثً ألاعى  -م٘ اإلا٩اهت الٞغ
 

ؤن ٨ًىن مؿاوال

ُٟت مؿخ٣بلُت؛ ألن السؼاثً ؾخ٨ىن ٖامغة في الؿى ا ٖليها، وهي ْو م  ِ
ُّ  حن الؿب٘ الؿمانو٢

 ال٣اصمت ٦ما ؤوحى هللا بها بلُه، واإلاكهض ٧له ًضزل في الٗىاًت والخضبحر ؤلالهي، ل٨ً اإلاى٠٢

 ٌصج٘ ٖلى ؤلا٢ضام بش٣ت في اإلاىا٠٢ التي حؿخضعي الخهضي والخدضي،
 

ا هبُال  ٌُٗي صعؾ 

كبه هظا مً ٢ٍغب مى٠٢ الٟاعؽ الظي ٢بل مباعػة ٞاعؽ ؤ٢ىي مىه ب٣غاعه السام  َو

 صون ؤن ًيخٓغ مىا٣ٞت  مً ٢اثضه ؤو ظىضي )ًضٞغه(.
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ا ما ٨ًىن في اإلاجخمٗاث الهكت التي  بن اػصهاع هظا اإلاشل )الضٞغة والؿ٣ُت( ٚالب 

، وال حصج٘ ماؾؿاتها الخٗلُمُت وال ألاؾغ ٖلى  ى ٞيها ألاظُا٫ ٖلى ز٣اٞت السٝى جغبَّ

 وحُٛب ٖنها ز٣اٞت الكٟاُٞت،ًُٞلت الش٣ت بالىٟـ، وخب ؤلا٢ضام والصجاٖت واإلاٛامغة، 

ضالت الٟغم، و٢ىة ال٣اهىن، وخُض ٌؿىض ٞيها ال٣ُاصة وؤلاصاعة بلى ؤصخاب الش٣ت،  ٖو

، وحهغو٫ بليها  ولِـ ؤصخاب ال٨ٟاءاث لهظا ج٨ثر في هظه اإلاجخمٗاث خاٞاث الؿ٣ٍى

 اإلادؿا٢ُىن وهم ٌٗلمىن.

، ًىمُّ  ؤما صالالث اإلاشل واعجباَاجه بالصسهُت الخًغمُت ٞخدُل بلى مىخى ؾلبّي 

ب ما ًم٨ً ونٟت بش٣اٞت اللىم ٖىض ٖغى ؤ٩ٞاع 
َّ
ًٖ شسهُت زجىلت مترصصة، جخجى

غ، ؤو ٢غاعاث مٟهلُت، لهظا هالخٔ الجمىص في وا٢ٗهم،  بىاءة، ؤو مداوالث ظاصة للخٍُى

ً في صازل بالصهم بال في مىا٠٢والغجابت في خغ٦تهم، و٢لت مً الغ  ً، واإلاخمحًز  واص، واإلاباصٍع

عوا مً ؤٖباء ز٣اٞت اللىم -مً مىٓىع هظا اإلاشل  -مٗضوصاث، بِىما اإلاهاظغون منهم   جدغَّ

٣هم بلى ؤعػا٢هم التي ٦خبها هللا لهم، وو٤ٞ هظا اإلاىٓىع مم٨ً  ىا ٍَغ
ُّ
٣

َ
اإلادبُت، وق

 ً ًْ )صٞغوا( ؤهٟؿهم  -ٗاث الهجغة بهٝغ الىٓغ ًٖ جب -ال٣ى٫ بن اإلاهاظٍغ هم َم

ى )ؾ٣ُت(، ًْ ًخمجَّ ًْ م٨ض في ألاعى؛  ٞمنهم  مً ًيخٓغ)صٞغه(، ومنهم َم  بإهٟؿهم، ؤما َم

.
 

لىا جبضًال  وما بضَّ

 

*       *      * 
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ٍا و  هز  ً  "ي  ز" ن ي 
ك  ى  الج 

 ف 

 م٣ىلت خًغمُت مكهىعة بطا ٢ُلذ بهظه الهُٛت ٣ًهض بها: ؤن )ٞالن( هؼ الجىبُت

ٗها، وال هى الظي جغ٦ها، وؤخُاها جإحي مً باب  وهي في الجٟحر)الٛمض( ٞال هى الظي ٞع

الىهُدت بٟٗل ألامغ اإلاباقغ )ال تهؼها في الجٟحر( ؤي ًا )ٞالن( ٖلُ٪ اجساط ال٣غاع وال 

جترصص وهظا هى الٛغى ألاؾاسخي مً اإلا٣ىلت، وهى الخإ٦ُض ٖلى ؤن ٌؿخ٣غ اإلاغء ٖلى عؤي 

 مام زُىة زُا ٚحرها بلى السل٠.غاوح خى٫ هٟؿه بطا زُا بلى ألا ؤو مى٠٢، وال ً

دُل لٟٓت الجىبُت في هظه اإلا٣ىلت بلى عظا٫ ال٣باثل الظًً ٧اهىا ًدملىن  ٍو

ُٟتها للًُٗ ٖىض الًغوعة  الؿالح الىاعي وألابٌُ. والجىبُت ٖىضهم بلى ظاهب ْو

ؿدُج(  ىت والىظاهت ؤو )البٌر ُٞخٗمض )البضوي( الٓهىع بها ال٣هىي ٞةجها ؤًًا للٍؼ

بىنٟها ٖالمت جغاجبُت اظخماُٖت جغمؼ لل٣ىة والغظىلت. ولهظا ًم٨ً ال٣ى٫ بن مهضع 

٣ها بلى اإلاىا٤َ ألازغي،  اإلا٣ىلت هي باصًت خًغمىث ل٨نها ل٣ىة صاللتها وظضث ٍَغ

ىض  وناعث خايغة في الش٣اٞت الكٟاهُت ج٣ا٫ في مىا٠٢ الىهُدت اإلاسلهت، ٖو

 ٛغيت.الىمُمت اإلا

ضٖى  -وفي ؤٖما١ هظا اإلاٗجى الٓاهغي مً اإلا٣ىلت  الظي ٌصخي بلى الؿالح والًُٗ ٍو

مٛؼي خًاعي ؾلى٧ي ٚحر مباقغ ًاقغ بلى ال٣ضعة ٖلى يبِ الىٟـ،  -بلى الخؿم 

 
 
صخي ؤًًا ت الجىبُت ال٣خالُت  والخإوي ٖىض الًٛب، ؤو السهام الٗابغ، َو بلى ؤن عمٍؼ

ٗها ٖىض الًغوعة  ها بٞغ وزانت للضٞإ ًٖ الىٟـ، ولهظا ًىؾم مً ًخعجل وقٞغ

ٗها في ٚحر مدلها بالسٟت والتهىع.  بٞغ
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اصاث ٢بلُت مخىاعزت ججٗل مً ٌكهغ الجىبُت ًبِ هظا الؿلى٥ اإلاتزن ؤٖغاٝ ٖو  ٍو

مت جدؿب ٖىض الخد٨ُم ال٣بلي بىه٠ )٢اجل( ولهظا ًلؼم مً قهغها  بالتهضًض بىا٢٘ ظٍغ

غاٝ، وال٩لٟت الباهٓت للمد٨ىم ٖلُه عسسذبضٞ٘ هه٠ الضًت وهظه الهغامت   في ألٖا

ً وجغوَٗهم. لى ٖضم الاؾتهاهت باآلزٍغ ٓم خغمت الضماء ٖو ِٖ  مٗاوي جا٦ض ٖلى 

هظه الًىابِ ٚابذ ٖىض اإلاجخمٗاث التي حؿمذ ٢ىاهُنها بدمل الؿالح زاعط البُىث 

غاٝ ت،  ولهظا جدؿإع الاًضي بلى )الؼهاص( زانت ٖىضما ٌكخض الًٛب بحن ألَا اإلاخىاٖػ

اء مغهىهت بمؼاط  وهظا ًجٗل مً ألاما٦ً الٗامت بِئت ٚحر آمىت ج٨ىن ٞيها خُاة ألابٍغ

ت وال٣ُُُٗت  مً ًدملىن الؿالح، ومىظ مغخلت مب٨غة في ٖهض ؾلُىتي خًغمىث ال٨شحًر

جم الاهدباه الغؾمي لسُىعة خمل الؿالح في اإلاضن اإلاؿىعة لهظا ؤظبر ٧ل مً ًضزل 

حؿلُم ؾالخه الىاعي وألابٌُ ٖىض بىابتها )الؿضة(. وألهمُت الؿلم  اإلاضًىت اإلاؿىعة

اإلاجخمعي ؾيذ ال٨شحر مً الضو٫ الخضًشت ال٣ىاهحن التي ججغم خمل الؿالح ومنها ألابٌُ 

ذ ؾضه  ذفي ألاما٦ً الٗامت لخس٠ُٟ بناباث الٗغا٥ اإلادخمل "وباب ًإحي مىه ٍع  ."وؤؾتًر

ُٗت جٟهل بحن زىاثُت   اإلا٣ىلتوالتًرض( التي جدملها صالالث  )الترصصوهىا٥ زٍُى ٞع

ا نٟت الترصص هي التي جدىاؾب م٘ م٣ام اإلا٣ىلت وناعث ظؼء   " ل٨ًهؼها في الجٟحر"

مً الش٣اٞت اإلادلُت التي حؿحر ٧الضماء في الصسهُت الخًغمُت. ومم٨ً مالخٓت 

ُٟت جُب٣ُاث اإلا٣ىلت في مسخل٠ مىاحي الخُاة ٞهي ج٣ا٫ ٖىض جغصص ألاٞغاص في ؤو  ازخُاع ْو

حرهاٖغوؾت ؤو جسهو ٖلمي ؤو ٖمل مكغوٕ   ٦شحر، وهىا٥ ٞغ١ بحن صعاؾت ججاعي، ٚو

اإلاىيٕى ومىاػهت ؤلاًجابُاث والؿلبُاث التي ججٗل )الاهتزاػ( مجغص جٍغض مدمىص، وبحن 

 مغخلت الال٢غاع التي ججٗل )الاهتزاػ( مٟخىح الؼمان و٦شحرا ما ًإحي بٗض ٞىاث ألاوان.

 ن ال٣غاع اإلاجخمعي ٨ًىن ألانٗبة٧ان ال٣غاع الٟغصي ًخدمل جبٗاجه ؤصخابه، ٞوبطا 

٣ت ج٨ٟحرها وجىٕى مهالخها وجُلٗاتها هدً هىا  ٍغ ألن ؤَغاٝ اإلاجخم٘ لها خؿاباتها َو
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لبُت مً ؤٞغاصه ٦إن ج٨ىن مجلـ  وكحر بلى مجخم٘ ال ًىظض به مغظُٗت ًدترمها ألٚا

ا، ؤو م٨ىه ا مىخسب 
 
اإلاجخمٗاث اإلا٨٨ٟت جىاظه  لهظااث مجخمُٗت ٞاٖلت قىعي ؤو بغإلااه

 الخدضًاث اإلاازلت بال٠ًٗ والاؾخ٩اهت والهؼهؼة.

 وبطا يغبىا مشال بدًغمىث اإلاٗانغة ٞةن اإلاكهض ٞيها ال ًؼا٫ في مغخلت "هؼ الجٟحر"

دؿى٫  اث ٍو م خًغمىث ٚىُت  بثرواتها ٞةجها ٣ٞحرة ببيُتها الخدخُت ٖلى ٧ل اإلاؿخٍى ٞٚغ

ولهظا ٞةن مُالب الخًاعمت بد٣ى٢هم ٖاصلت  ،ؿاٖضاث الك٣ُ٣ت والضولُتؤهلها اإلا

ت  وال٣ىاهحن الىيُٗت  " ومدض ًل٣ي ؾ٣اًت وؤهل بِخه ْماء "   ب٩ل الكغاج٘ الؿماٍو

وم٘ هظا لم ٌؿخُ٘ الخًاعمت اجساط ٢غاع ًجٗلهم ًخم٨ىىن ُٞه ولى بىه٠ خ٣ى٢هم 

لى هضي  م٘ وظىص ٖىانغ مصجٗت ومؿاٖضة في حكاب٪  اليؿ ُج الاظخماعي، ولهظا ٖو

ا مشل ) هُالب ؤ)ز٣اٞت( هظه اإلا٣ىلت  ًغصصون في بُاهاتهم 
 
 –هضٖى  –هىاقض  -لٟاْ

ؾىٗمل ( وهلم ظغا.. صخُذ هظه ألالٟاّ جدمل  -ؾىلجإ -ؾىًُغ  -هغظى –هلٟذ 

ض والترصص( ل٨نهم لم ًخجاوػوها، وهىا٥ مداوالث ٖملُت مخ٣ضمت  مٗاوي زىاثُت )التًر

لخىنُل نىتهم ومُالبهم مشل )الهبت الخًغمُت( وبٗض طل٪ جدغ٧اث ما ٖٝغ )بلجىت 

 الخهُٗض( ل٨نهما ٖلى نضاهما ال٣ىي لم جد٣٣ا ؤهضاٞهما اإلاٗلىت.

ـ بجامٗت 3132هىٞمبر –في هظه ألاًام )ؤ٦خىبغ  ( جبيذ ه٣ابت ؤًٖاء هُئت الخضَع

وال٨ُاهاث ألاهلُت والى٣ابُت خًغمىث ٢ًُتها الٗاصلت، وحؿعى للملمت قغاثذ اإلاجخم٘ 

لدك٨ُل مى٠٢ ظمعي بسُىاث مىٓمت، وفي بضاًاث ظهىصها اؾدىٟظث بُاهتها اإلاب٨غة 

 مٟغصاث ز٣اٞت )هؼ الجٟحر( وناع ؤمامها في ألاًام اإلا٣بلت جدضًاث ٦بحرة، و٢غاعاث نٗبت..

 " وم٨غه ؤزا٥ ال بُل"

*       *      * 
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 ش""مايش ]ال يشء[ بالش إال طنح الكبا

 ؤع٦ؼ ٖلى ٨ٞغة اإلاشل ألاؾاؾُت، 
 
ٖىض بٖاصة ٢غاءحي لبٌٗ ألامشا٫ الكٗبُت، صاثما

وال ؤبدض ًٖ ال٣اثل، وال ًٖ مىاؾبت ْهىعه وػماهه؛ ألهجي ؤعي ؤن اإلاشل الظي اؾخد٤ 

الب٣اء والاهدكاع ما هى بال حٗبحر ًٖ ز٣اٞت مجخم٘، اؾخُإ ٢اثله ج٨شُٟها ب٩لماث 

ا، زم ناع ٨ٖؿذ ما ًجِل في نضوع  ًُّ  ظمٗ
 

الىاؽ، وما ًسُغ ببالهم؛ لهظا القى ٢بىال

 م٘ مغوع الؼمً مل٨ُت ٖامت جخىاعثها ألاظُا٫، وجدىا٢لها ألالؿً.

وم٘ هظا هىا٥ صاٞ٘ ظٗلجي ؤجسُل مكهض جسل٤ هظا اإلاشل ـ في الٗىىان ؤٖاله ـ في 

ا( باإلاجان )ببال 
 

ض )٦بك ٍغ ىام خُض وظىص مكتر  ٣ًلب ٞيها، ٍو  ف(، والبالف هىاؾى١ ألٚا

 في ٖٝغ البُ٘ والكغاء هى الشمً البسـ؛ لهظا ٣ًىلىن:  "اقتري  ببالف"  بٗض ؤي ن٣ٟت

 هجر اإلاكتري ٞيها صٞ٘ مبلٜ ػهُض مً اإلاا٫، واإلادظٝو ٢بل ٧لمت ) ببالف( هى الدكبُه

 إلاكهض الخسُالث ؤالخٔ في الؿى١ 
 

ا )٦إهه اقتري ببالف(، واؾخ٨ماال
 
اإلاٟهىم ِيمى

ؿخٟؼها مً باب الدؿلُت لخىُذ ًضه وهى ٌٗغى اإلابلٜ مكترً   ا ًال٠َ )ال٨باف(، َو

ى٪ مً الكغاء، 
ّ
ا لها ٞحرص ٖلُه الباج٘ بما مٗىاه: بن الؿٗغ الًئُل ال ًم٨

 
الؼهُض زمى

 ل٨ً ال بإؽ ؤو مؿمىح ل٪ اللٗب م٘ ال٨باف.

 في )ؾى١ ال٨باف( هدى
 

غاٞخه ججٗلىا هب٣ى ٢لُال و اإلاشل، َو
َ
اَذ م٘ ومىؾ٣ُى ه

وال٨باف( ٖلى ما ٞيهما مً ازخالٝ، وظىاؽ، وعٚم ما في اإلاشل مً  –زىاثُت )البالف 

ههاثذ زمُىت، و٢ُمت، وببالف، ٞةهه ًضٞٗىا بلى حؿائ٫ ًٞىلي مً ٢بُل: هل جىاَذ 

ا ًٖ الىٟـ ؤ  ٖ  هى يمً لٗبت ال٨باف؟ و ال٨باف السالُت مً ال٣غون صٞا
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بت ٖلى ؤمغها ـ جا٦ض ٖلى خ٣ها في الخُاة؛ ؤو لٗلها ل٨ً ًبضو ؤجها ـ وهي ألاؾحرة اإلاٛلى 

ا جخهإع م٘ ٦باف.
 

 )وهللا ؤٖلم( ال جغي في الؿى١ بال ٦باق

 الىاؽ 
َ
 مٛاصعة ؾى١ ال٨باف، وهضزل ؾى١

 
وختى وٗىص الى ٨ٞغة اإلاشل ٖلُىا ؤوال

كبٗىن بضؾىمت خ٨مت اإلاشل؛ الظي ٣ًى٫ ب٩ل ويىح: بن ٧ل هضٝ، و٧ل موهدً 

ى٫، و٧ل م٨ؿب، له زمً مٗلىم مً ظهض، وؾهغ، وصخت ظؿمُت مى٠٢، و٧ل ون

ا، وال ألاؾما٥ جدؿغب مً البدغ بلى  غ١، وؤلم، وبن الؿماء ال جمُغ طهب  ومٗاهاة، ٖو

ا ما ها٫...بلخ. ا، وبهه مً خهض ػعٕ ومً هام ٦شحر   البر عجب 

 وجغجٟ٘ ول٨ً
 

 ال شخيء في ؾى١ الىاؽ ججض الخجاع ًدىاٞؿىن في ألاؾٗاع، جىسٌٟ ٢لُال

 ببالف، وم٘ هظا ججض البٌٗ ًبدض ُٞه ًٖ شخيء ببالف، ختى ًسُل بلُ٪ ؤجهم ٦باٌف 

 مٟخى٫ الًٗالث، وم٘ هظا ٌك٩ي خٓه، 
 

ا ٖاَال مشل ال٨باف ٞخجض في الؿى١ قباب 

ا، 
 
ا، وال ٣ًبل ٚحرها بخاج ُٟت خكُمت ٨ًىن بٗضها شخُم  ض ْو ٣ظٝ اللٗىاث، ٞهى ًٍغ ٍو

ض ؤن ًتزوط  ا، ل٨ىه ال ًٍغض مىاظهتزم بهه ًٍغ  ُ بجي لىٟؿه ٢هغ ا ٖال كتري الؿُاعة، ٍو  َو

 بالخٟاهاث، بلى خض 
 

ا مكٛىال
 
ًٟل ؤن ٨ًىن مغنىه الٓغوٝ، ؤو ًىاَذ الخدضًاث، ٍو

 ؤن مً عآه ًدؿاء٫: هل هظا ال٩اثً ؤٖلى مجزلت مً ال٨باف ؤو ؤصوى؟ م٘ اٖخظاعها لل٨باف.

ها ومً صزل ؾى١ ال٨خب في بالصها ؾُجضها بً ٞى اٖت مؼظاة، وؾِكاهض  في ٞع

ا ًضاٖب نٟداتها ٖكا١ 
 
ً ل٨خب جتزاخم وج٩اص جىاَذ بًٗها البٌٗ، ؤخُاه ٖىاٍو

لت والُض ٢هحرة(، وال ًدخًنها بال الىضعة الىاصعة ممً  لها، ل٨نهم في م٣ام )الٗحن ٍَى

لت،  ًازغون ال٨خب ٖلى ؤهٟؿهم، ولى بهم زهانت، ؤو مً ؤولئ٪ الظًً ؤًضحهم ٍَى

لبُت مً ال٣غاء ٞهم في وي٘ مىخٓغ ٦خاب ببالف، ؤو بخهُض ما وظ ُىبهم ٖامغة، ؤما ألٚا

ب ؤن الٓغوٝ الا٢خهاصًت الهٗبت  اعجٟ٘ منها في مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي، وال ٍع



لى هسارات                                                        (تويمان تحأيالث يُخصف انطريك )أربعىٌ يمان ات   ا   الذ 

91 

ب٣ى اإلايسخي في ؾى١  ٖىض ؤ٦ثرهم  ججٗلهم ال ًىاَدىن في ؾى١ ال٨خب وال ٌكترون، ٍو

هى اإلاال٠، ؤو اإلاترظم، زم بٗضهما صوع اليكغ التي ال٨خب، وعبما اإلاغنىن بالضًىن 

  -بٗظع ٢اهغ  -جىاَذ مً ؤظل الب٣اء؛ لهظا ازخٟذ ال٨شحر مً اإلا٨خباث ٖىضما زظلتها 

 ٦خلت )ببالف(.

اجهم  ؤما مً صزل ؾى١ الضو٫ ؾُجض العجب العجاب، ٞبٌٗ الخ٩ام خىلىا ؤَو

ُاح، زم اوكٛلىا بالتهام ؤؾمً بلى ما ٌكبه ػعٍبت ال٨باف، وؤلهىا قٗىبهم بلٗبت الى

ب مً هاالء الخ٩ام الظًً )ج٨ّبكىا( ٖىضما جىهمىا ؤجهم ؤؾىٌص  ال٨باف، ونى٠ ٍٚغ

ٞهاص٢ىا الظثاب، ٞال الظثاب جغ٦تهم بٗض ؤن ظاٖذ، وال هم ٢اجلىا مشل ألاؾىص، وال 

 هاَدىا ختى مشل ال٨باف، ٞهاعوا ل٣مت ؾمُىت، وببالف.

 

*       *      * 
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ا "  ً  ن  عت 
حطاى الش 

ال ق  خي عن 
ً  ت  ً  لعت 

ت  مزن كا ن 
 
 "ا

حكخٛل الكٗاعاث )الشىعٍت( ٖلى جٟجحر الٗىا٠َ وبلهاب اإلاكاٖغ الٗامت 

ؼة 
َّ
ة مغ٦ )ؾ٨ُىلىظُت الجماهحر(، وهي في مًمىجها حٗبحر ًٖ وا٢٘ الخا٫ ب٩لماث خاصَّ

ت ٢اثلها، بل بًٗهم  ٚالبا ما ج٨ىن بلهجت ٖامُت، وبيذ لخٓتها بدُض ًهٗب مٗٞغ

ى ًٖ ٖمض وؾِ الؼخام لخخدى٫ ٧لماجه بلى مؿاولُت ظماُٖت ؤو حٗبحر ًٖ ً
َّ
خسٟ

ظ٦غوي خضًض الكٗاعاث الشىعٍت بمغخلت الؿىت الخمهُضًت لضعاؾت  مى٠٢ ظمعي. ٍو

وهي ٖغا٢ُت مً  –الض٦خىعاه في بٛضاص ٖىضما لٟخذ ألاؾخاطة الض٦خىعة ٞىػٍت نابغ 

 م بل3111ؤهٓاع َالب صٞٗت  –ب٢لُم ٦غصؾخان 
 

ى ؤهمُت هظه الكٗاعاث بىنٟها مجاال

ت للكٗىب، وط٦غث لىا ؤهه  سُت والش٣اُٞت والىٟؿُت واللٍٛى ا للضعاؾاث الخاٍع زهب 

م صزل َالب ص٦خىعاه ٞغوسخي بلى مضًىت َهغان :2:8بٗض الشىعة ؤلاؾالمُت في بًغان 

لى ظض عان وسجل الٗباعاث الشىعٍت ب٩ل مكاعبها اإلا٨خىبت ٖلى الُاُٞاث اإلاٗل٣ت ٖو

 اإلاباوي، و٧اهذ هظه ماصجه ألاؾاؾُت التي بجى ٖليها ؤَغوخخه للض٦خىعاه.

ُاهُت في خًغمىث خاولذ  وفي صعاؾتي للمىا٠٢ الكٗبُت ججاه الؿُاؾُت البًر

 ٢24غاءة ههىم قٗاعاث الُاُٞاث اإلاخ٣ضمت إلاؿحرة خاقضة في مضًىت اإلا٨ال في 

ٖلى الىدى آلاحي: الُاُٞت ألاولى م جُالب بالكغا٦ت في الخ٨م وههىنها 2:61صٌؿمبر 

جي". ً للَى ا"، والشالشت "الَى  ُ ى ا َو ض ؾ٨غجحر  ض جد٤ُ٣ مُالبه"، والشاهُت "هٍغ  "الكٗب ًٍغ

٧اهذ ال٣غاءة الخدلُلُت بهضي طل٪ الى٣اف في ٢اٖاث الضعؽ الٗلمي في ظامٗت  ،وال ٍعب

ذي ؤ٦ثر م ذي.بٛضاص الظي ًخم التر٦حز ُٞه ٖلى ٢ًاًا الخ٨ٟحر الخاٍع  ىه ج٣ىُاث الؿغص الخاٍع
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وزال٫ الؿخت ال٣ٗىص اإلاايُت جغصصث في خًغمىث والجىىب والُمً ؤنضاء 

الكٗاعاث الشىعٍت والخماؾُت إلاغخلت ما بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت، وهي ماصة صؾمت 

ا
 
سُت لهظه ال٣ٗىص اإلالُئت  حؿخد٤ الضعاؾت ألا٧اصًمُت بىنٟها ؤوؿا٢ ز٣اُٞت وجاٍع

 بالصسب، وال٣ٟحرة مً الخىمُت، والبُٗضة ًٖ الخ٨م الغقُض.

َص في مضة خ٨م الغثِـ ٢دُان  وبطا اؾخٗغيىا قٗاع ٖىىان هظا اإلا٣ا٫ الظي ُعّصِ

م( ُٞبضو مً :2:7 -2:78الكٗبي )ؤو٫ عثِـ لجمهىعٍت الُمً الجىىبُت الكٗبُت 

ي( الخًغم ِ
ّ
ُت الٗامُت ؤهه مً نىاٖت خًغمىث )الشاثغة( ومىظه لُالب لٟٓت )ِبت

٩ا )اطهبي(، ولٟٓت الُٗا٫  ي( ؤي ًا ؤمٍغ ِ
ّ
٩ا )ِبت ٣هض ًا ؤمٍغ اإلاضاعؽ الابخضاثُت، ٍو

 بدؿب ؾُا١ الكٗاع بمٗجى عظا٫ الغثِـ اإلاسلهحن له، ل٨ً الغثِـ ٢دُان الكٗبي

٩ ٣ه )الجبهت ال٣ىمُت(، ؤما ؤمٍغ ا ٣ٞض لٗبذ م٘ الٗغب زؿغ اللٗب مً صازل ٍٞغ

ضزل هظا الكٗاع اإلاخدضي  وؤخغػث ال٨شحر مً ألاهضاٝ "والظي حٛلبه جلٗبه" ٍو

٨ُت يمً الكٗاعاث التي جخىاعي بٗض ؤًام مً )نىاٖتها(،  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

مت مهغ في  م  زم زُاب بٖالن 2:78ًىهُى  6ٌكبه طل٪ قٗاع ٢ىمي ْهغ بٗض هٍؼ

ُم  الٗغبي اإلاهغي ٩ٞاهذ مضًىت اإلا٨ال ولٗلها خًغمىث الخىخي اإلاكهىع للٖؼ

ت( جغصص )ًا بى زالض ال تهخم هدً ظبهت حكغب صم(، و)بى زالض( هي ٦ىُت  )الىانٍغ

 الغثِـ اإلاهغي ظما٫ ٖبضالىانغ.

 وال جهضٝ مً هظا اإلا٣ا٫ صعاؾت بيُت ههىم الكٗاعاث وصالالتها بهما ؤعصها الخىبُه

ذي ل٨ىجي لً بلى ؤهمُت صعاؾتها باإلاىهجُت  الٗلمُت التي جً٘ ألامىع في ؾُا٢ها الخاٍع

ؤٚاصع هظا اإلا٣ا٫ ٢بل ؤلاقاعة بلى هماطط مً الكٗاعاث مشل "ؾاإلاحن هدً ؤقبال٪ 

وؤ٩ٞاع٥ لىا مهباح * وؤقٗلىاها زىعة خمغاء باؾم الٗامل والٟالح"، وهى هو زغي 

ت واضخت، وال م٣اعه دمل مٗجى الخُٛحر بغئٍت ٨ٍٞغ ت بِىه وبحن قٗاع وطو شجىن ٍو
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٣هضون الغثِـ ألاؾب٤ ٖلي  الجمهىعٍت الُمىُت "بالغوح والضم هٟضً٪ ًا ٖلي"، ٍو

ً هجض الكٗاع )الؿاإلاُجي( ًدل٤ م٘  ٗت بحن الكٗاٍع ٖبض هللا نالر. وبم٣اعهت ؾَغ

امت.  ٨ٞغة الاقترا٦ُت، والكٗاع )الىخضوي( ًنهاع جدذ ؤ٢ضام ناخب الٟسامت والٖؼ

ٗىن قٗاع هجىمي وفي زىاثُت ؤزغي مخ ً( ًٞغ هاصمت هجض بزىاهىا في )قما٫ الَى

ً( ولِـ اإلاىث بمٗجى  وهى: )الىخضة ؤو اإلاىث( واإلاىث هىا إلزىاجهم في )ظىىب الَى

ت هٓغ ؤزغي، ٣ًابل قٗاع اإلاىث الهجىمي  الخطخُت مً ؤظل الىخضة ٦ما ًٟهم مً ػاٍو

 ٠ وهالخٔ هظا ٖىضما)الىخضوي( قٗاع مىث ظىىبي صٞاعي جدغعي ل٨ً في ؾُا١ مسخل

٣ًىلىن: "بما اؾخٗضها ال٨غامت ؤو مىث وؾِ اإلاُاصًً" وهى زالنت ؤٚىُت زىعٍت 

مكهىعة ّٖبرث بهض١ ًٖ مكاٖغ ؤهل الجىىب بما خلَّ بهم مً ْلم و٢هغ الغظا٫ مً 

ً( وقخان بحن ؤبٗاص اإلاٗىُحن.  بزىاجهم في )قما٫ الَى

م( ما جؼا٫ جمطخي 3132ً )ماعؽب٣ي ؤن ه٣ى٫ بن الُمً بمجالها الؿُاسخي الغاه

في ٢هت خغب جبضو مؿخمغة، وما جؼا٫ مكا٧ل ؤهلها م٣ٗضة وؤ٦بر مً ججلُاث 

الىهىم ومداوالث صعاؾتها وؤزظ الٗبرة منها، وما ًؼا٫ ؤهلها ًخضاٞٗىن بكٗاعاث 

بت مً ز٣اٞت اإلاىث التي  مخجضصة وبًٗها ٖابغ للمغاخل ل٨نها بهغولت ٚحر مىًبُت ٢ٍغ

 خكاثه ًٖ الخُاة الؿُٗضة ل٨ً هيهاث هيهاث.ًبدشىن في ؤ

 

*       *      * 
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ل
اص  ا هن  ب  ن  ي  ى  ن 

 ف 

ت ومكغ٢ت، و٦م هى ون٠ اإلاىايل ؾام٤ الكٝغ والٗؼة،  ٦م هي لٟٓت الىًا٫ ٢ٍى

ت والاػصهاع لها بضاًاث ولها  ٞهل مغخلت الىًا٫ في خُاة الكٗىب اإلاخُلٗت هدى الخٍغ

جهاًاث؟ ومً ٌؿخد٤ قٝغ الل٣ب الضاثم )مىايل(؟ حؿائالث بطا مًِىا مٗها عبما 

ُت، ل٨ً ما صٞٗجي لهظه الدؿائالث في هظه  غ( ٖكغاث الدؿائالث ألازغي الٟٖغ )ؾخّٟجِ

ما ٖىضما جدىلذ بلى )خ٤ ؤلاقاعة جل٪ الدكىهاث للٟٓت ا َُّ لىًا٫ واقخ٣ا٢اتها والؾ

ذي( و)عنُض هًالي( حؿتر جدذ ْالله )اإلاىايل( مً ؤظل اإلاىانب، والجاه، والثروة  جاٍع

ً، زم بٗض ؤن ًمىث  ًىن٠ باإلاىايل الظي ٢طخى هدبه  -بن ماث  -ٖلى خؿاب الَى

.ً  في زضمت الَى

ت، هىا٥ ؤصخاب وفي ٧ل اإلاجخمٗاث )اإلاىايلت( ٦ما ًىظض ؤصخاب ألا  عنضة الغبٍى

الغنُض اإلاكٝغ مً هاالء )اإلاىايل( ؤخمض مباع٥ بلٟٗحر، ًٖى اللجىت الكٗبُت للجبهت 

غ الجىىب الُمجي اإلادخل، الظي ًغجبِ اؾمه ٖلى الهُٗض الٗام بالجُل  ال٣ىمُت لخدٍغ

لى الهُٗض الصسصخي ألاؾغي هى )زالي(؛  ألاو٫ لكباب الجبهت ال٣ىمُت في خًغمىث، ٖو

ٕغ ُٞه بخي بٕغ الؿضة باإلا٨ال. ذ في البِذ الظي ولض وجٖغ ٖغ  ٣ٞض ولضث وجٖغ

ت  لم ؤظلـ م٘ زالي ؤخمض ظلؿت وظه لىظه بال في ؤزىاء مغخلت زضمتي الٗؿ٨ٍغ

ت في ٖضن، ٩ٞاهذ ق٣خه في مضًىت الخىاهي وظتهي ألاؾاؾُت زانت في الُٗل  ؤلاظباٍع

ُت ؤو ٖىضما ؤخهل ٖلى بظاػة ٞخ٨ىن ال ذ في عخلت بام ألاؾبٖى ك٣ت في وي٘ التراهٍؼ

لى ما في زالي مً زها٫ هبُلت هالخٓها في جىايٗه وبؿاَخه وبكاقخه  ٖضن اإلا٨ال. ٖو

ا هٟسخي بؿُاط مبالٜ ُٞه مً الخُاء، عبما ٧ان ألامغ ًخٗل٤ بصسهُتي  ٣ٞض ٦ىذ م٣ُض 
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ت، ىُت مكٞغ جترصص  ؤو عبما بما عؾمخه له في مسُلتي مً م٩اهت ٖالُت مضٖىمت بؿحرة َو

ا في الؿىت الخمهُضًت إلاغخلت  قظعاث منها في بُدىا، ل٨ً في بضاًت الدؿُٗيُاث ٦ىذ َالب 

اإلااظؿخحر في ٧لُت آلاصاب ظامٗت ٖضن، ٩ٞان الل٣اء بُيىا ل٣اء عظل بغظل م٘ الاخخٟاّ 

بمؿاٞت ناص٢ت مً الى٢اع. ٦ىا هخدضر في ؤمىع ٦شحرة بال مغخلخه )الىًالُت( ٞلم 

ش بن ه بالخؤؾخٟؼُّ  ضًض، ولم ٌصجٗجي في السىى ُٞه. ومً مىٓىع اإلاخسهو في الخاٍع

ٖلى ٖضم ا٢خىاصخي لخل٪ اللخٓاث في اؾدىُا٢ه  ٞةهجي آؾ٠ٖلى شخيء جإؾٟذ 

 وؾمإ قهاصجه ٖلى ٖهغه.

ؤما ٢هت زالي م٘ )الىًا٫( ٞهي ٢هت ظُله الىانغي، الظي جُل٘ بلى الىخضة 

ا في خغ٦ت  ا ٖلى مؿخىي مداٞٓتالٗغبُت ٩ٞاهذ بضاًخه ًٖى   ً  ال٣ىمُحن الٗغب، زم ٢ُاص

مبر  41خًغمىث في الجبهت ال٣ىمُت التي حؿلمذ الؿلُت في الجىىب في  م، 2:78هٞى

ت،  و٢بل طل٪ ٧ان له صوٌع مكهىٌص في ؾ٣ٍى ؾلُىتي خًغمىث ال٣ُُُٗت وال٨شحًر

ئظ ٞةن وبطا ٦ىذ ال ؤجظ٦غ مغخلت زالي الىًالُت وما جالها مً ؾىىاث لهٛغ ؾجي و٢خ

مدُاث مً ؾحرجه ٧اهذ جترصص في بُدىا، وؾإ٦خٟي هىا بىمًخحن ج٨ُٟان بإن جضزله 

اء مً ؤوؾ٘ ألابىاب  بىابت اإلاىايلحن الكٞغ

 ًغوي مما ًغوي ؤهه بٗض ؾ٣ٍى الؿلُىت ال٣ُُُٗت جمذ ال٣ؿمت بحن ٦باع )اإلاىايلحن(

٣ا٫ بن ٢ؿم زالي ا ال زمىه مً ؤمال٥ الؿالَحن، ٍو ىضما إلاا ٢ل وػهه ٚو خخٟٔ به، ٖو

غ بالصها  ٌ حؿلمها، و٧ان ٣ًى٫: "هدً هايلىا لخدٍغ ونل بلى ٖلمه بهظه ال٣ؿمت ٞع

 مً الاؾخٗماع ولِـ للخهى٫ ٖلى اإلا٩اؾب". عبما ٨ًىن هىا٥ مبالٛت في الغواًت عبما،

ا لم ؤؾخىز٤ مً زالي م٘ وظىص ٞغم ومىاؾباث ٦شحرة ه٨ىن في مجلـ زا٫    ُ وشسه

و٦ُٟما ٧ان ال٣ى٫ ٞةن عؾالت هظه ال٣هت وصالالتها جإنلذ في وظضان  بال مجي ومً زالي،

ا للٗهىع ًخجز٫ ٖلُىا بالٟسغ والٗؼة وؤلاباء. ا ٖابغ  ، وصعؾ 
 
 زل٣ُت

 
 البِذ وؤهله ومشلذ ٢ُمت
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ه مً جل٪ ال٣ؿمت  ل٨ً هًا٫ زالي يض اإلا٩اؾب ٚحر اإلاكغوٖت ججاوػ اإلاى٠٢ الجًز

بضاًت خ٨م ظمهىعٍت الُمً الضًم٣غاَُت بضؤث الًحزي، وهظه الغواًت الشاهُت وفي 

الشىعة جإ٧ل ؤوالصها، وبضؤث مكاهض لخجاوػاث زىعٍت ٖىُٟت زاعظت ًٖ ال٣اهىن يض 

)الشىعة اإلاًاصة(، في زًم هظه ألاظىاء اإلاب٨غة البُٗضة ًٖ خلم الشىاع الكباب 

ت  ٢غع اإلاىايل ؤخمض بلٟٗحر الاٖتزا٫ ا ًٖ  الهاص٢حن في مجخم٘ الٗضالت والخٍغ جمام 

ُٟت في وػاعة اإلاالُت بغاجب بكهاصجه الجامُٗت ولِـ  الٗمل الؿُاسخي، وا٦خٟى بْى

ُٟت بلى ؤن َل٘ ٖلى اإلاٗاف، وفي جل٪ اإلاغخلت يبدؿب عنُضه الىًال ل في الْى ، ْو

آزغ الِٗل في ق٣ت مخىؾُت الخا٫ ٦دا٫ الخُاة اإلاخىؾُت اإلاؿخىعة التي اعجًاها 

ب٣ىاٖت لىٟؿه، و٧ان ؤ٢غب اإلا٣غبحن بلُه )اإلاىايل( ٖبضهللا بً ػ٢غ )عخمه هللا( 

لي ؾالم البٌُ ْحِن( خُضع ؤبى ب٨غ الُٗاؽ، ٖو
َ
)خٟٓهما هللا(، وألازحران  )واإلاىايل

ا في لٗبت الىًا٫ والؿلُت وال ًؼالان، و٢ض اخخٟٔ زالي بمؿاٞت الهضا٢ت  اؾخمغَّ

ت، طاث ًىم ونل بلى ؤؾماٖىا جغصًض الغثِـ ٖلي  غاى صهٍُى ل٨ىه لم  ٌؿخٛلها أٚل

ؾالم البٌُ الشىاء ٖلى نض٣ًه ؤخمض بلٟٗحر وؤهه بما مٗىاه  زغط مً ٦محن الؿلُت 

ض بغيء الظهب. ووا٢٘ الخا٫ مشل لىا السا٫ ؤخمض خالت زانت ٚحرث مٗجى ٠ُٟٖ الُ

 الىًا٫ الخ٣لُضي بلى ؤٖما١ الىًا٫ يض الىٟـ ألاماعة بالؿىء.

 زالي آلان )خٟٓه هللا( ٖلى ٞغاف اإلاغى في ٖالم مً الُهاعة، ًيخٓغ ؾاٖت الغخُل

غاءاث الضهُا الٟاهُت و٦ما ٌؿغ له هللا ٞغنت الىًا٫ والسغوط مً بٚ ،– ل٠ُ عبي به –

 هًٓ والًٓ باهلل زحر ؤهه ؾُِؿغ له لخٓت الضزى٫ في الخُاة آلازغة التي هي زحر مً الضهُا

ل لي ؤن الجىت و٢ض الخذ لخٓت الغخُل حؿخٗض  ُّ لى هظا الًٓ الخؿً باهلل ًس وؤب٣ى، ٖو

٠  ظاهض م٘ هٟؿه الجهاص ألا٦بر واهخهغ، ٞغخمت هللا ِ
ّ
 ٖلُ٪ بٟغح الؾخ٣با٫ مىايل  مخٟٗ

ا، وعخمت هللا ٖلُ٪ ٖىضما جهحر في ٖلُحن م٘ الهض٣ًحن والكهضاء. ًُّ ؼ خ  ًا زالي الٍٗؼ
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ز ي 
ام الخ  ن 

 
 ا

م( بإًام 1::2ًه٠ الٗغا٢ُىن ٖهض ما ٢بل الخهاع الضولي ٖلى بالصهم ٖام )

هغ مجض الٗملت الٗغا٢ُت  ضة، ٖو ٣هضون بها ػمً الخُاة اإلاِٗكُت الٚغ السحر، ٍو

ا ٌّٗبر ًٖ خا٫  دت، وبطا عصص الٗغاقي ظملت )ؤًام السحر( ٞهى ٚالب  و٢ىتها، والغواجب اإلاٍغ

غ ٖلى ما ونلذ بليها خا٫  بالصهم مً ْغوٝ نٗبت بال٩اص جهل بهم اإلاضازُل الخدؿُّ

اث. ة صُٞىت ؤ٦ثر منها ٧لماث خىحن ؤو ط٦ٍغ ت. بجها آهاث ُمغَّ  لكغاء الخاظاث الًغوٍع

 بامخُاػ 
ٌ
 ٖغبُت

ٌ
َ٘ ا٢خهاصًت  ؤو ؾُاؾُت  ْاهغة ُغ ٖلى اإلاغاخل اإلاايُت بضواٞ والخدؿُّ

 ٦غون اإلال٪ الؿىىسخي بالسحر،م  ًظ:2:7)ٞبٌٗ( اللُبُحن بٗض زىعة الٟاجذ مً ؾبخمبر 

ُاوي )بالسحر(، والخًاعمت  )والبٌٗ( في ظىىب الُمً ًظ٦غون ؤًام الاؾخٗماع البًر

حن ًىٓغون بلى الخجغبت الضًم٣غاَُت في  ًظ٦غون ٖهض الؿالَحن بالسحر، وبٌٗ اإلاهٍغ

 ٍاالٗهض اإلال٩ي ٖلى ٢هىعها بإجها خالت ؤًٞل مما بٗضها، وه٨ظا ألامىع مدكابهت في ؾىع 

والؿىصان وجىوـ والجؼاثغ، بل ختى في الضو٫ طاث الخ٨م الىعاسي ججض ٞيها اإلا٣اعهاث، 

وجدباًً اإلاىا٠٢ الٗاَُٟت والؿُاؾُت م٘ ؤو يض هظا الخا٦م ؤو طا٥ ٖىض جدضًض 

ت بُنهم.  م٩ان السحًر

ا 
ًّ
غون ؤًامهم الؿُٗضة اإلاىهغمت ٞدؿبهم خٓ

ّ
خظ٦ وبطا ٧ان الٗغا٢ُىن ًظ٦غون ٍو

 بالسحر، وبهظا ؾُضزلىن في صاثغة الٛبُت ولِـ الخؿض مً 
 
ا ؤنُال  ُ ؤنَّ لهم ماي

بزىاجهم في خًغمىث الظًً ما جؼا٫ ؤًام السحر ٖىضهم بُٗضة اإلاىا٫ ؤو ٖلى ألا٢ل ال 

ب،  لهظا ججضهم بطا ط٦غوا اإلااضخي بظ٦غ )خؿً( وال ؾُما جبضو مالمدها في ألا٤ٞ ال٣ٍغ

 
 
ا ؤو ألاز٠ مٗاهاة لب بمحزان ألا٢ل ؾىء   في مغخلت ما بٗض الؿالَحن ٞةجهم ًظ٦غوهه في ألٚا
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ض لخٓت الاهٟغاط، ل ٖىضهم خلم الخُٛحر، وجخجمَّ . وبهظا ًخإظَّ ًِ ٍ
 ؤو باؾتراجُجُت ؤهىن الكغَّ

ض ٖضص اإلاها ٍؼ ً.وجُى٫ مضة الاهخٓاع، ٍو  ظٍغ

 في ؤوازغ ٖهض الؿالَحن اهخٗكذ آلاما٫ باهٟغاظت لهظا الكٗب الهبىع، و٧ان والضي

ا م٘ ٢اٞلت ؾُاعاث الصخً التي 
 
)عخمه هللا( مً قهىص جل٪ اإلاغخلت ٖىضما ٧ان ؾاث٣

٩ان للخى٣ُب ًٖ البترو٫ مً مُىاء اإلا٨ال بلى مى٣ُت زمىص،  ه٣لذ مٗضاث قغ٦ت بان ؤمٍغ

غوي الىالض مما ًغو  ا ٍو ٤ ختى بن واخض  ٣اء الٍُغ ي خ٩اًاث الاؾخبكاع الُٗٓم بحن ٞع

ذ ؾُهل بلى  منهم اهبري ٢اثال: "بطا لم وكهض زحر البترو٫ في ؤًامىا ٞةهه بالخإ٦ُض اإلاٍغ

ؤبىاثىا"، وفي جل٪ اللخٓاث عصصث خًغمىث ًٖ ب٨غة ؤبيها: "ًا خًغمىث اٞغحي 

ى وعاح".
ّ
 ال٣ٟغ ول

الجىىب الٗغبي وظاء الخ٨م الشىعي وناعث  في ًٚىن طل٪ زغط الاؾخٗماع مً

خًغمىث مداٞٓت ُٞه، وبهظا احؿٗذ اإلاؿاٞت بحن خًغمىث وزحراتها الىاٖضة، 

 وختى ٖىضما ْهغث بىاصع ْهىع البترو٫ في مداٞٓت قبىة في مىخه٠ زماهُيُاث ال٣غن 

ىهاث بإن ال ًد لم اإلااضخي جدضر الخا٦م ألاو٫ للجىىب )الاقترا٧ي( ٖلى قاقت الخلٍٟؼ

م الخلم 
َّ
اهُت التي ٖليها ؤهل السلُج في ٖهغ البترو٫، وبهظا جدُ الىاؽ بدُاة الٞغ

 بالسحر وجغاظ٘ ألامل للىنى٫ بلُه.

زال٫ ال٣ٗضًً مً خ٨م ظمهىعٍت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت الٛىُت بالثرواث، 

ل الىي٘ ٖلى ما هى ٖلُه  بلى جىالذ ظىالث الهغإ )الجىىهُت( بحن خ٩ام الجىىب، ْو

ؤن صزل الجىىب اإلا٣ؿىم ٖلى هٟؿه في وخضة م٘ الجمهىعٍت الٗغبُت الُمىُت، ومىظ 

ألاًام ألاولى للىخضة )ُخِغمذ( الجمهىعٍت الىلُضة مً مؿاٖضاث صو٫ السلُج، وزال٫ 

حن، وفي ظىلت ٞانلت  الؿىىاث ألاعب٘ بٗض الىخضة ْهغث بىاصع الجزإ والهغإ بحن الُٞغ

 ب ب٩ل زحراجه في ؤخًان الكما٫ وناع: "عػ١ اإلاجاهحن للمداٍعم".مً اإلاٗاع٥ ؾ٣ِ الجىى 
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إة الخ٨م بٗض ٖام  م ؤَل٤ ألاهالي ٖلى 6::2وفي زًم قٗىع ؤهل الجىىب بَى

مغخلت ظمهىعٍت الُمً الضًم٣غاَُت )ؤًام الخؼب( ٨ٞما ٧ان الىاؽ مى٣ؿمحن في 

  اإلاىا٠٢ في مضة خ٨م الخؼب، ازخلٟىا بٗض ٚغوب قمؿه، ل٨ً )ؤًام
 
 الخؼب( ٦شحرا

 ٖىض اإلا٣اعهت بحن خا٫ ؾِئت ٧اهىا ٞيها وبحن خا٫ ًغوجها ؤؾىاء منها 
 
ما ج٨ىن خايغة

 ٞةن الخىحن ألًام الخؼب وبٌٗ )مداؾىه( هي حٗبحر 
ُ

ا ٧اهِذ اإلا٣اعهاث ًًّ ناعوا بليها. وؤ

ال٫ لسُباث الكٗىب التي ٚاب ٖنها الخ٨م الغقُض. "وعبَّ  ًٖ مخىالُت الب٩اء ٖلى ألَا

 ٖلُه".
َ

 في ٚحِرِه ب٨ُذ
َ

 مىُه ٞلما ِنْغث
َ

 ًىم  ب٨ُذ

ر ٖنها خ٨ُم ُٚل باوػٍغ )ؾاإلاحن الخًغمي(  وهىا٥ م٣اعبت لهظه الىيُٗت ٖبَّ

 م ٖىضما ؾإله5::2وطل٪ بٗض هٍؼمت الجىىب ٖام  ،بإؾلىب ط٧ي ال ًسلى مً الُغاٞت

ً(: ِلَم ال جدبىهىا؟  نالر ٖباص السىالويخًغمىث  تمداٞٓمداٞٔ  )مً قما٫ الَى

 ٞغصَّ ٖلُه بدؿب الغواًت اإلاخضاولت بحن الىاؽ: "٦ىا في خًغمىث ال هٍغض خ٨م الؿالَحن

ىضما ظاء هظا الخ٨م الجمهىعي ؤخببىا ٖهض الؿالَحن  ض الخ٨م الجمهىعي، ٖو وهٍغ

ه، وؤهخم ؤو٫ و٦غهىا )ؤًام الخؼب(، وإلاا ظاءث الىخضة ؤخببىا ؤًام الخؼب وجمىِىا ٖىصج

 ما حٛاصعون ز٤ ٧ل الش٣ت بإهىا ؾىٝ هدّب٨م وه٨غه الخ٨م الجضًض".

ل  با ٖلى 3132خًغمىث آلان )ؤبٍغ % مً زحراتها الىُُٟت ل٨ً 31م( جخدهل ج٣ٍغ

م ؤهه ال ًدىاؾب م٘ ما حؿخد٣ه وما جدخاظه لُٗىص الخلم في السحر  هظا اإلا٨ؿب ٚع

ب لجىلت ٦بحرة مً بليها ٞةهه ظاء في وي٘ اؾخصىاجي ومخدغ٥  ًاقغ في اإلاىٓىع ال٣ٍغ

الهغإ، ال ه٣ى٫ طل٪ عظما بالُٛب بهما هي مكاهض م٨غعة ال جبٗض ٖلى الخٟائ٫، 

عبما جسخل٠ الصسىم ل٨ً الىوَّ واخض، واإلاٗاصلت طاث اإلاٗاصلت، والىاؽ ٞيها ؾىاء، 

م في اهخ ٓاع ؤعػا٢هم ُٞاإلاا هىا٥ مجاهحن ٞكلىا في بصاعة ؤهٟؿهم وزحراتهم هىا٥ مداٍع

ا. ا ؤو ٦غه   ٖ  وؾخإجيهم َى
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ذ  ( سعي  ى 
ان  ىم )رمص  ي ون  ن  ىم خز  ن 

حِن بسبر  
َ
لى ٚحر الٗاصة َغ١ باب بُدىا زالي بصخبت زالخه، ٧اها ُمش٣ل طاث مؿاء ٖو

 لهظا 
 

ا ظلال  ؤنَّ هىا٥ ؤمغ 
ْ

 ؤمي )عخمها هللا( هظا الىظىَم ؤصع٦ذ
ْ

، ٖىضما قاهضث  ً خٍؼ

جي اإلاٗخاص ٞجز٫ السبر لم حؿاٖض يُٝى اللُل ٖلى جىنُل  السبر باألؾلىب الخضٍع

حر بُٗض مً هظا اإلاكهض  الء نغازها، ٚو ٧الها٣ٖت )ؤدي نالر ماث( ٞاجهاعث ؤمي ٖو

م ما ًبضو ٖلُه مً ال٣ىة والهالبت  ٧ان خا٫ والضي )عخمه هللا( خا٫ الىالضة، ٞٚغ

ُغ مً ُٖيُه وونل بها بلى ؤٖلى مغاجبه ؤلاوؿاهُت . مىظ جل٪ اللُلت ٞةطا الضمٕى جخٟجَّ

ر بي  ا ٖلى ٧ل جٟانُلها الٗم٣ُت بالخؼن، واإلاؼلؼلت لألبضان حٛحَّ  قاهض 
ُ

اللُالء التي ٦ىذ

 الخا٫ ٧ل الخا٫.

٧ان جغجُبي الابً السامـ مً خُض حؿلؿل هغم الٗاثلت اإلا٨ىهت مً ؾخت ط٦ىع 

اة ؤدي نالر )عخمه هللا( الظي ٨ًبروي بؿىت ناع جغجُب ي الغاب٘، جليهم زمـ بىاث. بٞى

ىت  -٧ان ؤدي ألا٦بر هال٫  ا في ٧لُت الا٢خهاص ظامٗت ٖضن،  -في جل٪ اللُلت الخٍؼ َالب 

غة ا في ظٍؼ ا بظباعٍ  ض 
َّ
ت )ٍٚغغ( بمداٞٓت قبىة، وؤدي زالض مجى ا في ٢ٍغ  وؤدي ؤخمض مضعؾ 

 م٘ ؤدي ٖبضالخ٨ُم الظي ًهٛغوي بؿىت َالَبحِن في 
ُ

ٖاث(، و٦ىذ ىن )ؾالح اإلاضعَّ ُّ م

غ   في مىي٘ ٦بحر الٗاثلت، واإلاضّبِ
 
اله٠ الشاوي الشاهىي لهظا ويٗخجي ألا٢ضاع ٞجإة

ألمىعها ٢بل ؤن ًخماؾ٪ ؤبي وحٗىص بلُه الىالًت، و٢بل ؤن ًخ٣اَغ بزىحي ال٨باع بلى 

لخئم قم  ل الٗاثلت اإلا٩لىمت.مضًىت اإلا٨ال ٍو

انذ الٗاثلت في جٟانُل الخُاة اإلاٗخاصة في بُىث )الُب٣ت  وجض٣ٞذ الؿىىن ٚو

الىؾُى( التي ال جسلى مً ٢هت الٟغح وألالم والُمىح والٗثراث، و٧اهذ الٗاثلت ٢ض 
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ت  ها جغ٦ذ في ال٣لىب الغايُت ٚهَّ ؾلمذ ب٣ًاء هللا و٢ضعه ٞاألماهت ٖاصث لغبها ل٨نَّ

ما ٚهَّ  ًَّ ش( الٗاثلت زم حؿخمغ الضهُا وؤ اث ًٖ )جاٍع ت ال ؾُما ٖىضما ًنهمغ خضًض الظ٦ٍغ

ع لها عُبها وؾىاها.  في مجغاها ومغؾاها، وجمطخي ٦ما ٢ضَّ

ض في ًىم ؾُٗض في خُاحي 3114في الؿاصؽ ٖكغ مً قهغ ؤ٦خىبغ   ٖلى مٖى
ُ

م ٦ىذ

ربُت ابً عقض الضعاؾُت الٗلُا، ُٟٞه جمذ مىا٢كت ؤَغوختي للض٦خىعاه في ٧لُت الت

ا م٘ 
 
 ؾا٦ى

ُ
٩ي و٦ىذ ظامٗت بٛضاص، في جل٪ ألازىاء ٧اهذ بٛضاص جدذ الاخخال٫ ألامٍغ

مي في بِذ ٣ً٘ بال٣غب مً ؾاخت بحروث بكإع  نض٣ًي )الض٦خىع( نبري ٖىى التًر

ٞلؿُحن، في هظا البِذ الٗغاقي ألانُل ٧اهذ الخاظُت )٦ىا٦ب الخضًثي( ؤ٣ًىهخه 

في نباخُت ًىم اإلاىا٢كت وبخ٩ل٠ُ قضًض اإلادبت منها ؤمغث  و٢لبه الىابٌ بالبكاقت.

ه ل٣اٖت اإلاىا٢كت  ا بؿُاعجه للمى٦ب اإلاخىّظِ
 
ابنها )ؤخمض الٗبُضي( بإن ٨ًىن مغا٣ٞ

م ؤن ؾُاعة الهض٤ً )الض٦خىع( زالض ٌؿلم بلسكغ ظاهؼة  ب٩لُت التربُت ابً عقض ٚع

ا
 
قىإع بٛضاص اإلادخلت، وبٗض  للخدغ٥ُّ وجدؿ٘ للجمُ٘، اإلاهم جدغ٥َّ اإلاى٦ب مستر٢

لذ بالىجاح ٧اهذ ٖاثلت الٗم مىهىع الٗبُضي في ٚاًت الؿٗاصة، 
َّ
اإلاىا٢كت التي ج٩ل

٣ٞض ٖبرث الٗال٢ت بُيىا بلى ؤبٗض مً مؿإلت الؿ٨ً وؤلاًجاع. وفي مؿاء طل٪ الُىم 

ت  غة ل٨نها طاث عمٍؼ
َّ
مت الخخٟالُت مهٛ ض في بِذ هظه الٗاثلت ال٨ٍغ ٦ىذ ٖلى مٖى

غججي ؾُضة البِذ بضٖائها لي في حجتها ألازحرة با
ّ
طزت، وفي جل٪ اللُلت اإلاىىعة بالٟغح ط٦

ت م٘ الضٖاء طاجه ألبىائها ؾىاء بؿىاء  لبِذ هللا الخغام وهي ؤمام ال٨ٗبت اإلاكٞغ

 ٞدمضها هللا ٖلى ؤلاظابت وق٨غهاه.

خٓغ، و٧اهذ وفي ؾُا١ هظا الٟغح اإلاخهل ؤو باألخغي واخضًخه ٧اهذ مضًىت اإلا٨ال جي

ت  لؿاٖت الىنى٫ ولخٓت الل٣اء، وفي ؤظىاء عمًاهُت ؤ٦ملذ  ت  جامَّ
ؼ بؿغٍّ ؤمي ججّهِ

٤ التي جبضؤ مً  مٗامالحي ٧لها في بٛضاص، وناع بُجي وبحن مضًىتي اإلا٨ال مؿاٞت الٍُغ
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ان، وم٘ ؤهه مؿخدب ؤلاُٞاع في ؤزىاء  ان ومنها بلى مُاع الغٍَّ ا بمضًىت ٖمَّ بٛضاص مغوع 

 الهىَم في عخلت ظمُلت َىث ٞيها الُاثغة  الؿٟغ 
ُ

م ل٨ىجي آزغث في قهغ عمًان ال٨ٍغ

 اإلاؿاٞاث البُٗضة، وازخهغث الؼمً.

ت عمًاهُت وبٗض ؤن جمَّ بٖالن ونىلي بإبىا١ ؾُاعاث اإلاؿخ٣بلحن نٗضث  في ٖهٍغ

ض اٍع ذ اإلا٩ان في جهاع عمًان بالٚؼ ، صعط بُدىا نٗىص الٟاجدحن، وؤو٫ ما إلادخجي ؤمي عظَّ

ا  ا ٚاهم 
 
وؤنل الخ٩اًت ؤجها )عخمها هللا( هظعث في ؾّغِها مما هظعث بلُه ٖىض ٖىصحي ؾاإلا

ا له. ٖىضما اخخًيذ والضحي وج٨دلذ بضمٕى  ا هلل وق٨غ  ض خمض  اٍع ؤن جُل٤ هظه الٚؼ

ا   مهضع 
َ
 هللا في ؤٖماقي ؤن ؤ٦ىن

ُ
ً، وَعَظْىث ٞغختها جظ٦غث طل٪ الُىم البُٗض الخٍؼ

ا لهظه ا ص  اث في اإلاكاٖغ وج٣ضًغ ألامىع مخجّضِ لؿٗاصة الٛامغة، و٢ض حكابهذ بُيىا ألاولٍى

ذ جخ٣ضم ٖىضها  ا آزَغ؛ ٞٗىض ؤمي ؾالمت الىنى٫ مً الٗغا١ الجٍغ
 
ا وازخلٟذ خُى

 
خُى

ا و٧له ٞغح،   ٗ ٖلى ٞغخت ؤلاهجاػ الٗلمي، في خحن ٧اهذ ٖىضي ٞغختها  جخ٣ضم ٖليهما م

نالر ًخ٣ضم ٖىضي ٖلى وظ٘ ٢لبي ٖلى ٞغا٢ه  و٦ما ٧ان وظ٘ ٢لب ؤمي ٖلى ٞغا١ ؤدي

و٧له وظ٘، ٞةهه بغخُلها جدغعث مً الكٗىع بىظ٘ ٢لبها، ل٨ىجي و٢ٗذ ؤؾحر وظ٘ 

عخُلها وهى ؤصهى وؤمغ، وه٨ظا جمطخي الخُاة بدلىها ومّغها وبضوعتها اإلاد٨ىمت بةعاصة 

غصث في ٚحره هللا وج٣ضًغه، وال َعاّص لخ٨مه، ٨ٞما ب٨ذ اإلا٨ال طاث ًىم مً ؤًام هللا  ٚػ

 بٗض اخخٟا٫ جمهُضي في بٛضاص في ًىم مكابه مً ؤًام هللا.

 "وجل٪ ألاًام هضاولها بحن الىاؽ"

 

*       *      * 
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ٌ  اللىم  اق  ك  ث 

 بىنٟه عصة ٞٗل عاًٞت -ًشحر هظا الٗىىان بق٩االث ٦شحرة مً ٢بُل هل ًهل اللىم 

اث مُٗىت ؤؤو ٚايبت  الٓاهغة الاظخماُٖت بدُض  بلى مؿخىي  -و مٗتريت ججاه جهٞغ

ًخدمل جىن٠ُ لٟٓت الش٣اٞت؟ زم ماهي اإلاٗاًحر الًابُت ل٣ُاؾه؟ وهل اللىم بمٗىاه 

ب  -الخىبُش  -اإلاغاصٝ ؤو اإلا٣اعب لـ )الٗظ٫  الاهخ٣اص( مماعؾت صاٖمت للؿلى٥  -الخثًر

م ؤو ٖىامل هضم للصسهُت ؤو اهتزاػها؟  ال٣ٍى

ؿلى٥ اإلاخٗل٤ بالٗال٢اث البُيُت واإلاجخمُٗت وبضاًت ه٣هض بش٣اٞت اللىم ؤوؿا١ ال

 التي جخمٓهغ في ق٩ل حٗبحر ظؿضي ؤو باإلا٣اَٗت والهجغ، ؤو بجضا٫ يضي بهىث مغجٟ٘

ؿىص الجض٫ البحزهُي، وجتراظ٘ في بزغه لخٓاث التر٦حز  ؤو خاص ًسغط ًٖ الاهًباٍ َو

ت ظظوع اإلاك٨الث و٦ُُٟت خلها، بمٗجى آزغ ًيكٛل الىاؽ بًٗهم ب بٌٗ ولِـ إلاٗٞغ

 بًٗهم ألظل بٌٗ.

هدً هىا ال هخ٩لم ًٖ مجخم٘ مشالي م٩ُاه٩ُي؛ ٞل٩ل بوؿان بهمت شسهِخه التي 

ا ؤو مجخمٗاث جدترم  اجه، ل٨ً ٖىضما هغي قٗىب  حّٗبر ًٖ صوازله، وجخد٨م في جهٞغ

ال٣ىاهحن اإلاىٓمت لكاون خُاتهم، وجيخهج ألاؾلىب اإلاهظب في بصاعة الازخالٞاث البُيُت 

ت   ٦شحرة بىعي ظ ٣ىبخه. ومجخمٗاث ؤزغي ٞىيٍى معي، ولِـ بسىٝ مً لىم خا٦م ٖو

الخىإػ بحن ؤٞغاصها، ًخ٣اطٞىن الاهخماماث والخبٗاث وال ًغصٖها بال بظغاءاث ناعمت. 

ا بؿُاصة  ا ًٖىٍ 
 
ًبّحن لىا طل٪ الٟغ١ جٟاوث صعظت الىعي الاظخماعي اإلاغجبِ اعجباَ

حرها.ال٣اهىن، والاؾخ٣غاع الا٢خهاصي، وظ  ىصة التربُت والخٗلُم، ٚو
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ومغبِ الٟغؽ في بىاء الصسهُت جبضؤ مً ألاؾغة زم اإلاضعؾت، ل٨ً الش٣ل ألا٦بر 

ًَّ الخٗامل م٘ آلازٍغً، ًْ حٛغؽ في الُٟل الش٣ت بالىٟـ، ٞو  ٣ً٘ ٖلى ٧اهل ألاؾغ؛ ٞهي َم

ص  ج٨ىن باأللٟاّ وال٨الم، بل هىا٥ وؾاثل مخّٗضِ
ْ
ا ؤن

 
  ة منهاوز٣اٞت اللىم لِـ قَغ

الهمذ، وحٗابحر الىظه وج٣اَُُبه، ؤو خغ٦ت ألاًضي، ؤو ػمُّ  – ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة –

ًْ ٌٗىُه ألامغ، وهىا٥ ٞىانل ع٣ُ٢ت بحن ما ًم٨ً ت إلاَ  الكٟخحن، وهي بقاعاث جهل بؿٖغ

ام، ٞاإلًجابي ًخمحز باللُىهت في جىيُذ ألازُاء،  ونٟه باللىم ؤلاًجابي واللىم الهضَّ

اءة، جٓل مدٟىْت في الظا٦غة.
َّ
ٛغؽ مكاٖغ صازلُت بى  َو

ام ٞٗا٢بخه وزُمت، جخىاعزه ألاظُا٫ ٦ما جخىاعر الجُىاث بما ٞيها  ا اللىم الهضَّ ؤمَّ

ٟا٫، مً ؤمغاى، لهظا ؤصع٦ذ بٌٗ الضو٫ ألاوعبُت زُى  عة التربُت الٗىُٟت يض ألَا

٠ ؤو ٦شحر الب٩اء مً والضًه، 
ّ
ذ ال٣ىاهحن التي ججحز بمىظبها سخب الُٟل اإلاٗى

َّ
وؾي

ل هظا ؤلاظغاء ال٣اهىوي في بضاًت ألامغ  ِ
ّ
ك٩ حر بِئت صخُت لخيكئخه، َو وجخ٨ٟل الضولت بخٞى

 ون ؤوالَصهمٌٗضُّ  -بدؿب ٖاصاتهم  -نضمت لالظئحن مً صو٫ الٗالم الشالض، الظًً 

ا لهم، وؤْؾَغي ٖىضهم، ٌٗملىن ٞيهم ما ًدلى لهم.
 
 مل٩

وختى هبخٗض ًٖ الٗمىمُاث ًم٨ً بًجاص بٌٗ ألامشلت لش٣اٞت اللىم بمالمدها 

الؿلبُت وؤلاًجابُت، منها ما ظغي بحن الغؾى٫ ؾُضها مدمض )نلى هللا ٖلُه وؾلم( 

وزاصمه الُٟل )ؤوـ بً مال٪( ٖىضما ؤعؾله لخاظت، ٞخإزغ ٖليها الهضماظه في 

ىضما قاهضه الغؾى٫ ٢بٌ  ٟا٫، ٖو ب٣ٟاه وهى ياخ٪، و٢ا٫: "ًا ؤوـ اللٗب م٘ ألَا

٪؟"، وألن الغخمت في زل٤ الىبي 
ُ
 خُض ؤمْغج

َ
٫ حهل طهْبذ ؿب٤ الٗظ٫، ازخٟى اللىم وجدىَّ

ِب ألازُاء، والخّضِ مً ج٨غاعها.
ُّ
ػ الصخىاث ؤلاًجابُت لخجى  بلى ٖخاب ل٠ُُ، ٖؼَّ

ه في همى 
ُ
ة ٣ٞض قاهْضج طط ػمُل ؤما اإلالمذ الؿلبي لش٣اٞت اللىم بهىعتها الخاصَّ

دؿب ؤل٠ خؿاب للىمت  ا ٖلى هٟؿه، ٍو  ٧ان مىُىٍ 
ْ
صعاؾت في اإلاغخلت الابخضاثُت؛ بط
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ً، مً طل٪  ٖىضما ًُلب اإلاضّعُِؽ مىه ؤلاظابت ًٖ ؾاا٫  ت الؿازٍغ الالثمحن وسسٍغ

ظ٦غه، ا، ل٨ىه زاعط اإلاضعؾت ٣ًى٫ بهه ٌٗٝغ الجىاب ٍو
 
ا لدصجُٗه ٣ًىم ؾا٦خ  ؾهل ظضًّ

ت ولم ؤٞهم ؤؾباب ؾ٨ىج ذ حجم اإلاكا٧ل ألاؾٍغ ه بال بٗض خحن مً الضهغ ٖىضما ٖٞغ

ا 
 
الهُت، وؤخُاه ا ٖو سه ؾغًّ بلى خّضِ ؤلاهاهت و٧اهذ التي ٧ان ٌٗاهيها؛ ٞك٣ُ٣ه ال٨بحر ًىّبِ

م ؤهه مخىؾِ الظ٧اء ٦مٗٓم ؤ٢غاهه  – الىدُجت ا، وفي   –ٚع  ٚاصع اإلاضعؾت مب٨غ 
ْ
ؤن

ً.مكىاع خُاجه الػمذ شسهِخه ز٣ىٌب هٟؿُت مد  اَت بٟىبُا آعاء آلازٍغ

لهظا في اإلاجخمٗاث التي حؿىص ٞيها هظه الش٣اٞت ًخُلب مً ؤصخاب الهمم الٗالُت  

خضاء باللىم، والهجىم بالى٣ض اإلاٛغى ب مً  ،مىاٖت هٟؿُت، ٢اصعة ٖلى نض الٖا و٢ٍغ

هظا اإلاٗجى  جيؿب ٖباعة مكهىعة  ٖلى لؿان الٗالم اإلاهغي ؤخمض ػوٍل، الخاثؼ ٖلى 

ضٖمىن الٟاقل ظاثؼة ا، ل٨نهم ٣ًٟىن ٍو
َّ
 هىبل في ال٨ُمُاء وهي: " الٛغب لِؿىا ؤط٧ى ِمى

ها ٖباعة الطٖت، ل٨نها ناص٢ت  ا هدً ٞىداعب الىاجر ختى ًٟكل "، بجَّ ختى ًىجر، ؤمَّ

اث البٌٗ  بالىهُدت، وم٨شٟت باللىم الًمجي ٖلى خا٫ الٗغب الظًً جُػى ٖلى جهٞغ

ا منهم مكاُٖغ الخؿض والخ٣ض، ُٞ ا ًٖ ٦ؿلهم، وتهضًض 
 
ً ٦كٟ مىن في هجاح آلازٍغ خىهَّ

ا لٛغوعهم الؼاث٠، ٞهم في خغب مؿخمغة م٘ ألا٩ٞاع الجضًضة الُمىخت،
ائهم، وججاوػ   ل٨بًر

غ٦ؼون ٖلى ه٣اٍ هامكُت، ٌكبٗىجها  وجغاهم ًخجاهلىن ٧ل اإلاؿاخاث اإلاًِئت، ٍو

ا، ل٨نهم ال ًلىمىن بال ؤهٟؿهم وهم ال ٌكٗغون، لهظا ال جىظض بِئاث خايىت  لىم 

غم ؤلابضإ والخمحز.  لىىابٛهم ٞتهاظغ ال٣ٗى٫ بلى خُض ججض الدصجُ٘ والخ٣ضًغ ٞو

اءة والًابُت للؿلى٥ الجمعي في اإلاجخم٘ الخًغمي 
َّ
ومً ٖىانغ ز٣اٞت اللىم البى

 والؾُما البضوي هجضها بلى و٢ذ ٢ٍغب ٖىضما ٧اهىا ٖلى الُٟغة، ٩ٞاهذ لٟٓت ؤو نُدت

ل الىٓغة بليهم  ِ
ّ
 لل٣بُلت ؤو للٟغص منهم ٞهظا ٌٗجي: ونمت ٖاع ج٣ل

ْ
َهذ )ًا لىماه( بطا ُوّظِ

مً ال٣باثل ألازغي، لهظا هجض في اجٟا٢ُاث الخدال٠ ُٞما بُنهم، ؤو م٘ الؿلُاث 
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ًْ لم ًلتزم  الخا٦مت جإحي في بىىص الاجٟا٢ُاث مٟغصاٌث، مشل: )الكام واللىم( بمٗجى: َم

١ ًضزل في صاثغة )اإلاالمت( التي جىاػي في صالالتها ًُٞدت الٗاع، وبًِٛ ببىىص الاجٟا

ت ألامىع، ولخُٗي عؾاثل ٚحر مباقغة  هظه ال٣ٗىبت الخؿُت ج٣بل ال٣باثل الخد٨ُم لدؿٍى

ض ٖلى اؾخهجاجها ألاٞٗا٫ التي ظلبذ لها اللىم مً بٌٗ ؤٞغاصها، ٞش٣اٞت اللىم  ِ
ّ
جا٦

غاٝ ال٣بلُت، وه  ظا ما ًجٗل ال٣باثل جدترم اجٟا٢ُاث الهضهت، والٗغيت،مد٨ىمت هىا باأٖل

ىىان لهالبتها.  ؤو الهلر مهما ٧اهذ مغاعتها، ٩ٞاهذ ال٩لمت قٝغ ال٣بُلت، ٖو

 وؤهبل ؤهىإ اللىم هى الىإػ الضازلي الاؾدباقي لإلوؿان، وهى الًمحر ال٣ُٔ ؤو الخي،

ضِع٥  ًُ  
ْ
ٞيها اإلاىاًَ ؤن زغاب وهي مغخلت ٖلُا جهل بليها الكٗىب اإلاخدًغة؛ بط

ها ٢ابلت لالهدكاع، ؤما الكٗىب )اللىامت(  اإلاجخمٗاث ًبضؤ مً مماعؾاث ٞغصًت زاَئت، ل٨نَّ

ذ اهخماماتها، ِ
ّ
غا٢ُل جدضُّ مً جدغ٧اتها، وحكد  ٞخهى٘ مً زلٟها، ومً ؤمامها ؤؾىاع ا، ٖو

٤، زم جلىم هٟؿها ٖلى زُباتها، في خحن ال  ة الٍُغ ا،وجبٗضها ًٖ ظاصَّ
 
 ًىٟٗها لىمها قِئ

 وال لىمت الالثمحن.

 

*       *      * 
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ز   وي 
اخ، الي  خ 

. الي  دارً  ٌا  ي ا
 ق 

ال ًجض اإلاش٠٣ )الٗغبي( ًٚايت ٖىضما ٨ًخب ًٖ هىاح  مً ؾحرة ؤمه، ؾىاء في 

 الؾُما في خُاتها. قٍغ٨ت خُاجهخُاتها ؤو بٗض مماتها. ل٨ىه ًترصص ٦شحر ا ٖىض ال٨خابت ًٖ 

بٗض مماتها ٞةن الىعي الجمعي الٗغبي ٣ًبل ؤو ًخٟهم ال٨خابت مً باب الظ٦غ  ؤما

الخؿً )إلاىا٢ب اإلاغخىمت(، و٢ض جُغ٢ذ في م٣االحي اإلايكىعة لجىاهب مً ٖال٢احي 

حر  اإلاجخمُٗت ؤو مكاهضحي لخجاعب بوؿاهُت إلاً اعجبُذ مٗهم بمىا٠٢ مباقغة، ٚو

 مباقغة عؤًذ ؤجها حؿخد٤ ال٨خابت.

٨ت خُاحي عؾالتا جغاوصوي ٨ٞغة ال٨خابت ًٖ ومًاث مً ل٨ً ٖىضم )خٟٓها  قٍغ

ـت ا والخٗلُمُت هللا( التربٍى ، زانت مغخلت بصاعتها إلاضاعؽ البىاث في مضًىت اإلا٨ال صاثم 

تي  ة، ؤهمها مٗٞغ ؤؾدب٤ ال٨ٟغة، وؤٚل٤ ؤمامها ألابىاب ؤو ؤئظلها؛ وطل٪ لٗىامل ٖضَّ

ت ؛ ختى اما ج٣ىم به مً ؤٖما٫ نٛحرها و٦بحره خغم )اإلاضًغة( الكضًض ٖلى ب٣اء ؾٍغ

اء اإلاظمىم.  ال ًًُ٘ ٖليها ؤظغ ما جددؿبه لىظه هللا، وختى ال جضزل في قبهت ٞٗل الٍغ

ا، ٌؿخد٤ ؤلاقاعة والشىاء، وهي مد٣ت في طل٪،  ا ٦بحر 
 
زم بجها ال جغي في ما حٗمله قِئ

ؿً ال٨خابت ًٖ وهىا٥ ٖامل مجخمعي زاعجي ياِٚ، ٞال٣ٗلُت الجمُٗت ال حؿخد

٩اث الخُاة  إلاغخلت )اإلاغخىماث( ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة، وفي ؤخؿً  ونىلهًبال بٗض  قٍغ

ضُّ اإلاجخمٗاث اإلاداٞٓت هظا الىٕى مً اإلا٣االث  ُٗ َ
 بُان وعي بمجزلت  -بطا ٢بلخه  –ألاخىا٫ ح

جاث مٟخىخت الٓىىن، وهىا٥ ٖامل زالض شسصخي وهى ؤهجي ؾإ٦ىن  اؾدباقي بخسٍغ

ا ٚحر 
 
ا َٞغ ىضما ٖؼمذ ٖلى ال٨خابت، وخغن  مداًض ؤو مجغوح الكهاصة، وم٘ هظا ٖو
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ُت آزغث ؤلاقاعة بلى مدُاث مٗغوٞت، وقبه مٗغوٞت ٖلى نُٗض البِئت  ٖلى اإلاىيٖى

حر طل٪ لِـ مً خ٣ي ؤن ؤ٢ىله. اإلاضعؾُت السانت، وؤلاصاعة الخٗلُمُت الغؾمُت.  ٚو

غ 
ّ
م هظ٦  بإن اإلا٣ا٫ مٗجي بظ٦غ مدُاث مىخ٣اة،وختى ال ًلخبـ ألامغ ٖلى ال٣اعت ال٨ٍغ

 وظضُتها حؿخد٤ ؤلاقاعة في مكىاع عؾالت هظه )ألاؾخاط ال٣ضًغة(، ولِـ في مكىاع الخُاة

الصسهُت السانت. وما صٞٗجي ل٨خابت هظا اإلا٣ا٫ ؤمىع ٦شحرة، منها ايُغاب اإلاٗاًحر 

ً في اإلاجخم٘، ٞهاع ٣ِٞ مً ًلتزم ًز اص واإلاخمّحِ وَّ % 91بالضوام بيؿبت  ٖىض جدضًض الغُّ

م ٖليها 
َّ
ُٟخه الظي ًدؿل م، م٘ ؤهه ال ًخجاوػ مهام ْو شسهُت مخمحزة، حؿخد٤ الخ٨ٍغ

 ي ًجب ؤن ٌكاع بلُه بالبىان.تعاجبه، ولهظا ٚاب ًٖ مجخمٗىا الىمىطط الخ٣ُ٣ي ال

لب مجي الخهىٍذ الزخُاع 
ُ
 اإلاجخم٘ الؾخد٣ا١ ظاثؼة ماصًت مخمحزاث فيطاث ًىم َ

ومٗىىٍت، و٧اهذ مً اإلاغشخاث ػمُالث ٢ضًغاث في ظامٗت خًغمىث مً خملت 

٣ت م٘ اؾخماعة الترقُذ  حرهً، وبدؿب الؿحرة الظاجُت اإلاٞغ قهاصة الض٦خىعاه، ٚو

ا لخسههاتهً 
 
٣ الخٓذ ٧ل اإلاغشخاث صعؾً ٖلى خؿاب الضولت، واقخٛلً ٞو

اصة ج٨ىن مٗاًحر الخّم وا٢٘ الخا٫ ًجب ؤن مً م٣ابل عواجبهً ال ؤ٦ثر وال ؤ٢ل، و  حز والٍغ

لألصواع الاؾخصىاثُت وألاٖما٫ الخُىُٖت وؤلاهجاػاث ؤلابضاُٖت إلاا هى زاعط هُا١ 

 زىاثُت الىُْٟت والغاجب.

وبٗىصة بلى )اإلاضًغة( ٣ٞض جم ازخُاعها مضًغة لشاهىٍت بل٣ِـ للبىاث بٗض ؾىىاث 

ـ صازل ٢اٖاث الضعؽ، و٢ض نضع ا ل٣غاع في ؤلاظاػة مً مماعؾتها إلاهىت الخضَع

الهُُٟت للمضاعؽ، وألجها جيخمي لهظه اإلاضعؾت ٞهي ٖلى ٖلم ب٩ل جٟانُل مك٨التها 

ا،  ا ظض  لى الٗمىم ٧ان الضٖم الغؾمي للمضاعؽ مدضوص  اإلاخٗل٣ت بالبيُت الخدخُت، ٖو

لى بًجاعاث اإلا٣ان٠. ت الؼهُضة، ٖو ٗخمض في ٢ؿم ٦بحر مىه ٖلى عؾىم الُلبت الغمٍؼ  َو
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مذ اإلاضًغة اإلاضعؾت ٧اهذ اإلاحزاهُت جدذ الهٟغ، وم٘ هظا ٧ان ؤو٫ ٢غاع 
َّ
ٖىضما حؿل

اجسظجه هى )ج٩لُٟي( بجلب مهىضؽ ٦هغباجي لخمكُِ اإلاضعؾت، وعٞ٘ ٧ل مخُلباث 

الهُاهت، والتر٦ُباث الالػمت للم٩اجب، والٟهى٫ واإلامغاث والخماماث. ٧اهذ مهمت 

هغباء بدبضًل الساعب وجم٨حن الهالر، بدُض ال٨هغباجي هى ٞدو ؾالمت ٧ل ه٣اٍ ال٨

ت  جطخيء ظمُ٘ اإلاهابُذ )الؿغاظاث(، وؤن جضوع ٧ل اإلاغواح، و٦ظا جامً اإلاٟاجُذ اإلا٨كٞى

ما٫  ٧لٟت ألٖا
ُ

 ؤو اإلاهّضصة؛ وطل٪ لخد٤ُ٣ ٖىهغ ألامان في ٧ل ػواًا اإلاضعؾت. ٖىضما وظضث

 ها ٧اهذ ج٣ى٫ بإن ٖىاث٤ الغوجحنمغجٟٗت هصختها بالخىانل م٘ بصاعة التربُت والخٗلُم، ل٨ن

ت ٖىضها في مضة  َُّ ض جد٣ُ٣ه في الى٢ذ اإلاىاؾب، وؤن ألاول الخ٨ىمي ؾُازغ ٞٗل ما جٍغ

ا مً الٗبء اإلاالي،  ا ٦بحر  بصاعتها لؿالمت الُالباث مً ؤي م٨غوه، ولهظا جدملذ ظؼء 

خدذ اإلاجا٫ لبٌٗ ؤهلها اإلا٣غبحن للضٖم. ٦ىذ ؤجٟهم هظه اإلاباصعة الىٖى ُت، ولهظا ٞو

 وؤها اجاب٘ ٖملُت الهُاهت بدماؾت ججاوػث مغخلت مكاٖغ الؿٗاصة بلى مغخلت الاٞخساع بها.

ولم ًإث الُىم ألاو٫ للضعاؾت بال و٢ض ؤهجؼث ظمُ٘ ؤلانالخاث، ل٨ً هىا٥ ؤمىع 

ؤزغي حؿخد٤ الخُٛحر، منها يبِ الجىاهب اإلاالُت، وطل٪ بخ٩ل٠ُ مٗلمت مً ؤًٖاء 

 لخ٨ىن ؤمُىت ٖلى ؤمىا٫ اإلاضعؾت، وج٨ىن خغ٦ت اإلاا٫ الٗام )الىاعصاثاإلاجلـ اإلاضعسخي؛ 

ُاث( بٗلم اإلاجلـ اإلاضعسخي، وبهظا جم مٛاصعة اإلاداؾب، و٧ان الغظل الىخُض  والهٞغ

في اإلاضعؾت، والسُىة اإلاتزامىت لهظا ؤلاظغاء هى يبِ واعصاث اإلا٣ه٠ ب٣ٗض ظضًض، 

ت،  خدى٫ لهالر وبةقغاٝ مباقغ مً بصاعة التربُت باإلاضًٍغ ًدّضص ُٞه مبلٜ ؤلاًجاع، ٍو

ث في ؤو٫ ًىم  اإلاضعؾت، وفي ؾُا١ مخهل وختى ًخم الٟهل بحن الٗام والسام ؤنغَّ

صعاسخي ٖلى صٞ٘ اإلاضًغة، واإلاضعؾاث ٢ُمت اإلاكغوباث، م٘ الخإ٦ُض )للمؿخإظغ( بإن 

 اؾخمغاع ٣ٖض جإظحر اإلا٣ه٠ مغجبِ بمضي الالتزام بالكغوٍ اإلاخ٤ٟ ٖليها.
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ؤلاظغاءاث ؤؾهمذ في ز٣ت ألاهالي، وخهلذ اإلاضعؾت ٖلى مؿاٖضاث مً ألاؾغ هظه 

ت واإلاداٞٓت، ػث الش٣ت باإلصاعة الجضًضة مً ٢بل بصاعة التربُت باإلاضًٍغ  اإلاِؿىعة، ٦ما حٗؼَّ

حر ألامىع اإلاخٗل٣ت بالىاخُت الخٗلُمُت والبيُت الخدخُت،  وهالذ ٖىاًتهما السانت في جٞى

غ، منها بٖاصة َالء مبجى اإلاضعؾت، ٞٓهغث بدلت ظضًضة وونلذ ٞغم مخٗضصة لل خٍُى

ا 
 
ظمُلت، و٧ان لىٓاٞت اإلاضعؾت ؤهمُت زانت؛ بط ٧اهذ ٖامالث الىٓاٞت ٣ًبًً مبلٛ

ا مً محزاهُاث اإلاضاعؽ ) ا ظض  ا٫ ًمجي( ًى٣ُ٘ هظه اإلابلٜ في ؤلاظاػة  7ػهُض  آالٝ ٍع

ىضما جدؿيذ ويُٗت اإلاضعؾت اإلاالُت ػاص  ت، ٖو آالٝ زماهُت 9اإلابلٜ اإلاضٕٞى بلى الؿىٍى

ه في ؤلاظاػة الهُُٟت واإلاٗخاص في اإلاضاعؽ هى ال٨ٗـ. ا٫ ًمجي، واؾخمغ نٞغ  ٍع

ٟذ بةصاعة مجم٘ الؼهغاء للبىاث طي البيُت ِ
ّ
ل
ُ
 و٢بل ؤن حٛاصع اإلاضًغة مضعؾتها بٗض ؤن ٧

غ مالي لهال متها وهي عايُت ًٖ هٟؿها بما ٢ضمخه، وبٞى
ّ
 ر اإلاضعؾت،الخدخُت الجاهؼة، ؾل

وفي مدُتها الشاهُت عؤث ؤن الخدضي ال٨بحر ٨ًمً في ٦ُُٟت بصاعة هظا اإلاجم٘ اإلاؼصخم 

سخي ونل بلى  بالُلباث الظي ًخجاوػ ٖضص الُالباث ُٞه ؤل٠ َالبت، وبُا٢م جضَع

نباخُت ومؿاثُت، ولهظا ع٦ؼث ٖلى  ىىبخحن مٗلمت، وببرهامج صعاسخي لماثت وزمؿحن 

٣ها ؤلاصاعي والخٗلُم٢ًُت الًبِ ؤلاصاعي لٟ ، و٧اهذ اإلاهمت نٗبت للٛاًت، ل٨نها يٍغ

بسبرتها جم٨ىذ مً يبِ البىنلت، وبةصاعة مغهت واػهذ بحن ج٣ضًغ ْغوٝ اإلاٗلماث 

، وظٗلذ مً هٟؿها 
 

ا ومخٟاٖال
 
ا مخٗاوه

 
٣ والخؼم ٖىض الخجاوػاث، وبهظا زل٣ذ ٍٞغ

مئىان ٖلى ؾالمتالىمىطط الخي في الالتزام مً خُض الخًىع اإلاب٨غ،   واإلاٛاصعة بٗض الَا

 خغ٦ت اإلاٛاصعة للُالباث.

 مضًغة إلاضعؾتؤو٫ ل٨ً اإلا٣ام لم ًُل بها في هظا اإلاجم٘ اإلاضعسخي ال٨بحر؛ ٣ٞض ازخحرث 

ً ٧ان ٖضص الُالباث ال ًخجاوػ  جإؾِؿها،البىاث الىمىطظُت ٖىض  كٍغ َالبت،  ماثت ٖو
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 التربُت باإلاداٞٓت، ومً ماؾؿت الخىمُتوببيُت جدخُت نٝغ ٖليها بسساء مً ٢بل بصاعة 

٨ت في صٖم هظه اإلاضعؾت، ٦ما ؤن الُالباث ًمشلً )الىسبت( ٞهً ؤواثل  ت الكٍغ البكٍغ

ت بل٣ِـ واظهِذ مهمت بٖاصة بىاء اإلاضعؾت، وفي  مضاعؾهً. وفي ًىم ٢لذ لها: في زاهٍى

ؼِث ٖلى ٢ًُت ؤلاصاعة الؿلؿت، وفي هظه اإلاضعؾت ال
َّ
 ىمىطظُت ما ؤؾهلمجم٘ الؼهغاء ع٦

 ، ًَّ مهمخ٪! ٢الذ: وٗم مً خُض اإلابجى وؤلاصاعة، ل٨ً جغ٦حزي ٖلى الُالباث ؤهٟؿه

و٦ُُٟت يبِ الخىاٞـ بُنهً، بدُض ال جمشل ٞغو١ الضعظاث الِؿحرة ٖامل بخباٍ 

ت، وختى ال ٣ًٟضن ز٣تهً في ؤهٟؿهً، ولخد٤ُ٣ طل٪ خغنذ  لخؿاؾُت البىاث اإلاَٟغ

لت مً خُض بجاخت الخ٤ للُالبت اإلاخٓلمت في اإلاغاظٗت، ٖلى ٚغؽ ؤلاخؿاؽ بالٗضا

ت ؾبب اهسٟاى ٖالمتها ًٖ ٚحرها، زم بن الخىظيهاث للمٗلماث واضخت، وهى  ومٗٞغ

ٟت ولِـ اإلاؼاخمُت، م٘ الخإ٦ُض ٖليهً بإن في اإلاؿخ٣بل  جدٟحز ٖىهغ اإلاىاٞؿت الكٍغ

ا للجمُ٘ )اهخهى ٦المها(
 
ىضما جسغط بٌٗ الخاالث ًٖ ،م٩اه  الؿُُغة جخضزل اإلاضًغة ٖو

ا ما ج٨ىن النهاًت ؾُٗضة، الب  ا لبىاء الش٣ت، ٚو
 
ا ٨ًىن بُدىا م٩اه

 
 وجخىانل م٘ ألاهل، وؤخُاه

 وجدهل اإلاضًغة ٖلى صٖىاث ناص٢ت مً ؤم ٖاصث الابدؿامت لٟلظة ٦بضها.

ؤ٦خٟي بهظه الىمًاث، ل٨ً مً ألاهمُت بم٩ان ؤلاقاعة بالخإ٦ُض ٖلى ؤن هىا٥ 

ً واإلاخمحزاث والغواص والغاثضاث في مجخمٗىا الىاجخحن والىاجخاث و ؤؾماء مً  اإلاخمحًز

لىا الابخٗاص ًٖ ألايىاء لؿبب ؤو آلزغ، وؤٖخ٣ض  ًَّ ممً ٌؿخد٣ىن ؤلاقاعة، ل٨نهم ٞ

اصة عبما لم جهل بليها اإلاضًغة: )بزالم ٖمغ مدمض للؤهه باإلاٗاًحر اإلاٗغوٞت  خمحز والٍغ

 ا بإجها )مضًغة هاجخت(.الُٗاؽ( لهظا ؤظض ؤ٢غب ون٠ له

وب٣ُذ بقاعة ؤزحرة، وهي ختى بٗض ؤن ٖؼمذ ٖلى ال٨خابت جغصصث في ٨ٞغة اليكغ، 

لذ البض ٞيها بلى ما بٗض الٟغاٙ مً ال٨خابت، وفي ؤزىاء ال٨خابت ْللذ ؤشج٘ هٟسخي  وؤظَّ
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ْع لهظه الهٟداث اليكغ ٞةجها ؾخدٟٔ يمً ؤعق٠ُ  ٣ضَّ ًُ باالؾخمغاع بال٣ى٫: بطا لم 

ٍش الٗاثلت( م٘ ؤوعا١ ومظ٦غاث زانت ٚحر ٢ابلت لليكغ. و٧ان مبٗض جىظؿاحي في )جاع 

اليكغ مً ٞغيُت ؤن اإلا٣ا٫ ٢ض ًٟهم ؤو ًٟؿغ ٖلى ٚحر الهضٝ الىبُل الظي ٢هضجه، 

ا  ٞيها ؤن ؤجغ٥ الىاؽ ؤخغاع 
ُ

عث  وعبما ؾ٤ًُُ نضعي بما ٣ًىلىن، بلى ؤن ؤجذ لخٓت ٢غَّ

ٓىىن، وؤن ؤجمؿ٪ ب٣ُُجي بٗلم هللا الظي ٌٗلم ما في هٟسخي وال ؤٖلم  ُٞما ٣ًىلىن، ٍو

ا مً عبي، و٢لذ لىٟسخي آلان 
 
ما في هٟؿه بهه ٖالم الُٛىب، ٞغؤًذ في هظا ال٣ُحن بغهاه

 خصخو الخ٤.

 

*       *      * 
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ٌ هن   ود 
 
خ ارت  ف  الن   سي 

ش ٖاصة ٖىض اإلاش٣ٟحن وؤخُاها ٖىض ٚحرهم بإلٟاّ مخٗضصة ٦إن  ج٣ترن لٟٓت الخاٍع

ىض البٌٗ آلازغ٣ًا٫  ش، ٖو ش ال ًغخم، وُخ٨م الخاٍع ش، الخاٍع ش، ؤبىاب الخاٍع  في طمت الخاٍع

ٟهما ؤقاع ٢ؿُىُحن ػع٤ٍ بلى  ش وفي حٍٗغ ش والخإٍع ًدضر السلِ بحن لٟٓتي الخاٍع

ش )بالهمؼ(  ش باألل٠ اللُىت للضاللت ٖلى ؤخضار اإلااضخي وو٢اجٗه، والخإٍع لٟٓت الخاٍع

ش للضاللت ٖلى صعاؾت اإلااضخي ىه ؤي ٖلى ٖلم الخاٍع  .وجضٍو

ش في ٞغوٕ  دخل ٖلم الخاٍع ش هى حسجُل الخجغبت ؤلاوؿاهُت، ٍو بن مىيٕى الخاٍع

ش ٦ٗلم ألهه ال ًسً٘  ت ؤلاوؿاهُت م٩اها مخ٣ضما، وهىا٥ مً ال ٌٗتٝر بالخاٍع اإلاٗٞغ

ش وط٦غ ٧لمت الًٟ بضال ٖنها ٖىضما  للخجغبت واؾدبٗض ابً زلضون لٟٓت الٗلم ًٖ الخاٍع

ض ٖلى  ش ًٞ مً الٟىىن التي جخضاولها ألامم وألاظُا٫...... بط هى ال ًٍؼ ٢ا٫: ".. ٞةن الخاٍع

 .وفي باَىه هٓغ وجد٤ُ٣" ؤزباع ًٖ ألاًام والضو٫......

ش ًيخهي بلى اؾض تالخ٨م ُٞه، ؤي الخمُحز بحن صخُد بن ؤلاصعا٥ الصخُذ للخاٍع  ،ةٞو

لى هظا ٞةن اإلاى٠٢ ال  بحن ماله وما ٖلُه. ٖو
 
سىا ال ٨ًىن صخُدا  ظي هخسظه مً جاٍع

٧امال باٖشا ٖلى الٗمل اإلاجضي لخايغها ومؿخ٣بلىا بطا لم ًاص بىا بلى الاعجٟإ ٞى٢ه 

والخ٨م في ٖىانغه التي ًجب ؤن هدغم ٖليها وهدُيها ووؿخىخيها، وجل٪ التي ًجب ؤن 

 هٟلذ منها وهشىع ٖليها وهخسُاها.

 اإلاد٨مت مً الضٞإ )والهجىم( وزال٫ هظه لهظا ًخ٣مو اإلااعر اإلاض٤٢ ٧ل ٖىانغ 

٘ الثدت الاتهاماث  اإلاغخلت ٌؿعى ما اؾخُإ الؿعي لجم٘ اإلاٗلىماث ٧ي ًدؿجى له ٞع

 
 
  زم ًخضازل م٘ هٟؿه لُى٤ُ ما ًغاه خ٣ا

 
 صون مىاعبت، ولٗلها مً هىا ؤجذ ٖباعة ونىابا
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ه مٗجي ؤ٦ثر بخد٤ُ٣ الٗ  ضالت ٞةن اإلااعر ال٣اضخي)الخاٍعش ال ًغخم(، وبِىما ال٣اضخي الجًز

،ً ت الخ٣ُ٣ت والى٤ُ بها صون ؤن ًلخٟذ إلاكاٖغ الٛايبحن ؤو اإلاؿغوٍع  مٗجي ؤ٦ثر بمٗٞغ

وصون ؤن جازغ في مكاٖغه طاتها وبطا ٧اهذ الخ٣ُ٣ت جسضم الٗضالت ٞةن الٗضالت 

 حؿخىظب ٢ى٫ الخ٣ُ٣ت.

ش ال ًغخم(  مً ال٣ؿىة ٖلى ؤن بٌٗ الىاؽ ٢ض ًجض في الٗباعة الؿاب٣ت )الخاٍع

اب ٖنهم ؤن ؤنل الٗباعة هى ال خظ٦حر للىاؽ بدُض ال جسضم اإلاٗجى الٗم٤ُ لها، ٚو

ً في خايغهم    ءؾىا –اإلاازٍغ
 
  ٧ان بًجابا

 
والخىبُه لهم بإن ما هى ؾغ الُىم  – ؤو ؾلبا

 في خُاتهم البض ؤن ٨ًىن مهحره بلى الٗلً في الٛض وؤن ؤلاوؿان ًدبىؤ م٣ٗضه في نٟداث

ش مً  ٖ  الخاٍع ش ؾلُت في بصزا٫ مً ٌكاء َى  اا ؤو ٦غه  خُض ازخُاعاجه في خايغه. وللخاٍع

 في مجاله وآٞا٢ه ل٨ً مً ؤبىاب مسخلٟت اإلاظا١ واإلاٗجى ومخٗضصة اإلا٣اؾاث.

ش ؤصزل مً ؤوؾ٘ ألابىاب مً ال ٌؿخد٤ وؤزغط مً ؤي٤ُ  عبما ٣ًى٫ ٢اثل بن الخاٍع

َغوخاث ج٨ىن بضٖىة الىاؽ بلى ألابىاب مً ٌؿخد٤ الضزى٫ والغص ٖلى مشل هظا ألا 

ش وما هى مدؿىب ٖلُه والخض٤ُ٢ في جدضًض ؤهىإ )ال٣ًاة(  الخمُحز الظ٧ي بحن الخاٍع

ت ألانل مً الخ٣لُض.  إلاٗٞغ

الىاؽ ال٨شحر وه٨ظا ؾ٨ُخبىن و٢ض ًىجر اإلاًللىن مضة مً الؼمً ول٨ً بٗض  ؾ٣ُى٫ 

ش وفي طمخه، البض لها ؤن جٓهغ  ؤن جً٘ الخ٣ُ٣ت ؤوػاعها وجىُل٤ بإمان مً طمت الخاٍع

ش ال حؿ٣ِ التهم بالخ٣اصم، واإلااعزىن في خالت اؾدىٟاع صاثم  ٧الىىع. وفي ٢ىاهحن الخاٍع

اجها لخخدى٫ بلى ٖض٫ وعخمت للمٓلىمحن وؾ٠ُ مً للى٤ُ بالخ٣ُ٣ت ٖىضما ًدحن ؤو 

سه  لى هظا ٞةن ٧ل قٗب حي مضٖى في ٧ل و٢ذ بلى ج٣ُُم جاٍع نض١ ٖلى الٓاإلاحن. ٖو

ملُت الاؾخسالم والخ٣ُُم هي ٖملُت مؿخمغة ال جخى٠٢ وال جيخهي  واؾخسالم جغازه، ٖو

بضعظاث  ماصام ال٣ٗل ٌؿخمغ في َلب الخ٣ُ٣ت وماصامذ خ٣ُ٣ت اإلااضخي جى٨ك٠ له

 ومغاخل مخخابٗت وبىظىه ظضًضة.
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ن؟ ْي ه 

ي  ن   ا 

ُ   ٧ان قخاء   ً  ٖغب  ظىاءألا لم ج٨ً ا مًذ ُٞه الخُاة الؿُاؾُت بغجابتها وظمىصها، ا ٖاص

ب جىظع بخٛحراث في ألا  الٗامت م 3121ن ظاء ًىم الؿاب٘ ٖكغ مً صٌؿمبر ؤلى ب٤ٞ ال٣ٍغ

ؼي )قٗل الكاب ؤ ٖىضما ٍؼ الخىوؿُت الىاع ٖلى ظؿضه في مضًىت بىػٍض  (مدمض بٖى

 انُلر ٖلى حؿمُخهؾازً  لى ن٠ُبوجدى٫ الكخاء  ،الُٛىم في الؿماء الٗغبُت ٞخٛحرث

ت مخىاهُت احؿٗذ صاثغة  )بالغبُ٘ ٦خلت مً لهب ٖابغة  وناعث ،الىحرانالٗغبي( زم بؿٖغ

 .الٗغبي م٘ ازخالٝ صعظاث الخغاعة اإلاكهض الؿُاسخيزغها بهتز ٖلى اللمضن والضو٫ 

 ومك٨٪؛ن في جهي٠ُ هظا الغبُ٘ بحن مخدمـ و و٢ض ازخل٠ الؿاؾت واإلا٨ٟغ 

الاؾدبضاصًت الجمهىعٍت هٓمت ت يض ألا ُٖغبُت قٗبُت خ٣ُ٣ ًغوجها زىعاثاإلاخدمؿىن 

مً الخُٛحر الؿلمي في  ًإؾهاًٖ الكٗىب و ل٨بذ التي جئن جدتها اًٖ خالت  حٗبحر جهاؤو 

 ماؾؿاث الخ٨م في ػمً ٧اهذ ٖملُت الخىعٍض في ٧ل مً لُبُا والُمً ومهغ ٢اثمت بىجحرة

ت اإلااامغة الساعظُت لخىُٟظ الاؾتراجُجُاث ؤما اإلادكاثمىن . قبه مٗلىت  ٞغ٦ؼوا ٖلى هٍٓغ

ً السال٢تلٟىضخى لؿُاؾت االٛغبُت  له  ،في الَى لى ٦ُاهاث نٛحرة مكٛىلت بوجدٍى

 ،الؿُُغة ٖلُهصاعة الهغإ و ببهغاٖاجه الضازلُت بدُض ًخم٨ً الضو٫ ال٨بري مً 

الث التي أي ًا٦ضون وظهت هٓغهم باإلاؤغ لهظا ا بصخاؤو  والهُمىت ٖلى زغواث الكٗىب،

ىضخى وزغاب. ٖلى خ٩امها الشىعاثالتي قهضث ليها الضو٫ بونلذ   مً ج٨ٟ٪ واه٣ؿام ٞو

 احؿمذ جهاؤفي جد٤ُ٣ ؤهضاٞها لٗىامل ٦شحرة ؤهمها زىعاث الغبُ٘ الٗغبي  حٗثرثل٣ض 

جاءة  خضاثهاؤدؿإع ب  ٧ان ؾ٠٣ الكٗىبوعبما ؾب٣ذ ؾُا٢ها الخاٍعذي ٣ٞض  ،هخاثجهاٞو
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 اؾخد٣ا١ما ؤ ٞجإةفي الخُٛحر ال جخجاوػ جدٍغ٪ مىاص في الضؾخىع ٞىظضث هٟؿها الٗغبُت 

ن لل٣ٗىص و الٗابغ  اامه٩ده٣اى صو٫ ٖم٣ُت ٢اثمت ٞؤ ا ٖلىمؿخٗضة لهٚحر  بىاء صولت

ت اإلادؿلُتالتهم اهخمىا ب٣بً ولم ٌؿمدىا بماؾؿاث خ٨م  ،مٖلى م٣ضعاث بالصه ٣ٍى

ت حؿخٗض  لى بم٘ ؤؾباب ؤزغي صي هظا إٞ همصوجداٞٔ ٖلى جماؾ٪ بال  ،للُىاعت مىاٍػ

مىاجُت  و٧اهذ هظه ألاويإ ٞغنت ،هضاٞها وقٗاعاتهاؤجد٤ُ٣  اهدغاٝ الشىعاث ًٖ

 هم مً جد٤ُ٣ لخيكُِ جدغ٧اتها بما ًم٨ن الٗاإلاُت الاؾخسباعاجُتليكاَاث ألاظهؼة 

 اؾتراجُجُتهم السبِشت في اإلاى٣ُت.

 هللا( الىخُض )عخمهال٣ظافي  اللُبي مٗمغ والغثِـ ومشلذ الشىعة اللُبُت خالت زانت 

 ،والخُاة بمٟغصاث زانتٕ ٖهضه م٘ الخ٨م ن وصّ ؤمً عئؾاء بلضان الغبُ٘ الظي ٢خل بٗض 

حن ل٨نهم جىخضواصعامُت ومكاهض   عبما ازخلٟذ م٘ مٟغصاث ػمالثه مً الغئؾاء اإلاسلٖى

التي اهُل٣ذ للُبُت اٖلى الشىعة قاعاجىا الساَٟت بع٦ؼها  الىو، لهظافي ظىهغ نضمت 

اح زىعاث الغبُ٘ الٗغبين ؤبٗض ٞبراًغ  28في   اللُبي ًُالبالكٗب  بليها ٞسغط ونلذ ٍع

خه وخ٣ى٢ه ٞدؿاء٫ ال٣ُٗض ال٣ظافي : مً ؤهخم؟ في الٗاصة  بدٍغ
 
، ومؿخد٣غا

 
مؿخٛغبا

ا مً يغوب الُغاٞت الؿُاؾُت ؤو يغب   ًىٓغ الىاؽ إلاٟغصاث ال٣ظافي السانت بىنٟها

ها، وم٘ ازخالٝ الىاؽ م٘ ال٣ُٗض  الجىىن، و٢لت ٢لُلت ٌٗضوجها مً الخ٨مت ؤو مً َٞغ

  ُ  ال٣ظافي خ
 
ا ٞةهىا وٗخ٣ض ؤن حؿائله الكهحر )مً ؤهخم؟( ٧ان في مدله، وناصع ًٖ ا ومُخ

 ال٣ٗلُت.عظل ب٩امل ٢ىاه 

 ٞالظًً زغظىا يضه هم ٚحر ؤولئ٪ البكغ الظًً خاو٫ جغوًٍهم زال٫ مضة خ٨مه

لت ل٨ُىهىا ٢ُُٗا ٌؿ٨ذ ًٖ بهضاع ٦غامخه خه،  ،زغوجه الٗبض فيو  ،الٍُى وؾلب خٍغ

ا  ت ٍو غ الٗالموحهلل أل٩ٞاعه الٗب٣ٍغ والخه٤ُٟ إلاغ٦ؼه الضولي  ،ٍض صوعه الُٗٓم في جدٍغ
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ٗؼػ ما طهبىا بلُه ؤن ال٣ُٗض لم ٌؿٟٗه ٣ُا ومل٪ ملى٦ها، َو  بىنٟه خامي خمى بٍٞغ

٨غ و٢ضع  الى٢ذ لُٟهم ما ًدضر مً زىعة في مل٨ىجه ب٨ٗـ ٚحره!، لهظا اهخضي ٞو

ال٣خل ألاممي لخُهحر وعؤي ؤن الساعظحن ٖلُه ٢لت مً اإلا٣ملحن والجغطان ٌؿخد٣ىن 

 صاع" صاع، -ػه٣ت ػه٣ت  -قبر " قبر لُبُا 

 وبطا ٧ان ال٣ظافي ناص٢ا م٘ قٗبه بدؿب الدؿائ٫ ٞةن هىا٥ مً ػمالثه مً الخ٩ام

 الٗغب مً ظٗل الؿاا٫ مىاعب  
 
ملىا  ،اا ؤو نامخ ول٨نهم اؾخعجلىا بظابت قٗىبهم ٖو

ٌ ٖلى ال٣خل،  ٦ما ٌٗمل مً ٢بُل: ه٨غان الىا٢٘، الاؾتهؼاء بمُالب الكٗب، الخدٍغ

صخاب ؤبالىسب اإلاضظىت و مالخ٣ت الىاقُحن، الاخخماء بٗضو اٞتراضخي، والاؾخٗاهت 

 .اإلاىالُت٢الم ألا

ري بما ٌكبه الاجٟا١ جضزل الضو٫ ال٨ب و٧ان باإلم٩ان سخ٤ الشىعة اللُبُت لىال 

ُت والخُاة ل٨ً ْلذ مٟغصاجه مغجبُت وزانت  مٗا، لُي نٟدت ال٣ظافي مً السٍغ

ىن بؿجن الخُٛحر َاإلاا هىا٥  خ٨غاع ال٣ابل لل)مً ؤهخم؟( حؿائله الكهحر  خ٩ام ال ٌٗتٞر

مت  ،والخ٨م اإلااؾسخي ،الؿلمي ولً ًسخٟي بال ٖىضما ٌُٗض الخىا٢ىن للخُاة ال٨ٍغ

 الدؿائ٫ طاث الدؿائ٫. اإلاؿدبضًًدؿلُحن للم

 

*       *      * 
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سىم" 
ً المك 

غ  .. ومحذ ت  امخٌ  ال الخ  خىا عن  ت   " د 

ًا مدًاع..  ٣ًىلىن الىاؽ ٖى٪ ما ٣ًىلىهه، ول٨ىجي ؾإجغ٦هم وما ٣ًىلىهه، لً 

 
 
 ًٖ صالالث ٧لماج٪، وصعع همؿاج٪، ولً ؤطوب بطا طابىا ؤٚىم مٗهم بطا ٚانىا بدشا

  لً ؤخاو٫ ؾبر ٚىع ؤقٗاع٥، والىلىط بلى ٖم٤ُ ؤؾغاع٥، ول٨ًم٘ سخغ ؤلخاه٪، 

  ؾمذ لىا هبدض ًٖ طاجىا في ؾُىع مظ٦غاث ٢لب٪، وفي عؾىماج٪ الجمُلت.ؤًا مدًاع 

ن ؤمام ٧لماج٪، ل٣ض ى ي ٖكغ ؾىت مً عخُل٪ الجؿضي هدً زجىلتًا مدًاع بٗض ازى

اح ٖلى ٦محن تهىا في )ٚبب( البداع، ولم ه٣اٌـ وهدً في الىٟـ، وج٣لبذ  ٖلُىا الٍغ

 ُٖىه، ولم هداٞٔ ال ٖلى السً وال ٖلى الؿُٟىت.

 ًا مدًاع.. ٢بل بً٘ ؾىحن مً عخُل٪ الجؿضي الخٓىا ٦ما الخٓذ ج٣لباث الؼمان

ٗت صزلذ  ويغاوة َم٘ ؤلاوؿان )ومدض بػى اإلا٣ؿىم(  ٟٞي لخٓت ٞاع٢ت وبسُى ؾَغ

ت وإلاا ٣ًاعب مً عب٘ ٢غن مً  ،وفي بخضي هظه اإلادُاث ،خًغمىث في مدُاث مخىٖى

الؼمان  جألٟذ خًغمىث بغياها ؤو بٛحر طل٪ م٘ همِ زام مً الخُاة ٧اهذ ُٞه 

والٟالح  ،صواع البُىلت مؿىىصة بلى الضولت هي الخاظغ ال٨بحر، و٧اهذ م٘ الٗاملؤمٗٓم 

ع ،  وخؼبها الىخُض هى ال٣اثض واإلالهم، وبىاء ٖلى صو "وم٘ الهُاص بطا هؼ عؤؾه باج٣اجل"

غث  الٛظاء بإؾٗاع في مخىاو٫ الجمُ٘،  البُىلت اإلاُل٤ الظي جبيخه  جل٪ الضولت  ٞو

وع٦ً  ،ويمىذ ٖالط مجاوي وعسسذ ج٣الُض مضهُت ازخٟذ بمىظبها ز٣اٞت الؿ٩ا٦حن

حر عياهم بلى هُبت الضولت، ونىث ال٣اهىن. ،الىاؽ بغياهم  ٚو
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ذ وفي مدُت الخ٣ت جبضلذ اإلاكاهض، وجضازلذ الجٛغاُٞت، و  صواع البُىلت ؤجىٖى

ىهاث وج٣اَٗذ اإلا٣اَ٘، وؤُٖض ؾغص خ٩اًاث  وايُغبذ مٟاهُمها، وحٗضصث الؿِىاٍع

 ٢ضًمت ٖلها حؿىص واػصهغث ججاعة الؿ٩ا٦حن

 مٗجى ٦ىذ ًا مدًاع اإلاٗجى و٦ىذ مٗىا وال جؼا٫، و٦ىا وكهض مداوالج٪ وفي ػمً الال

حرفي ٦بذ ظماح اإلاٟاع٢اث ألالُمت ختى ٌٗىص الهُاص بل ومهىت  ،ى بدغه خُض الغػ١ الٞى

ىام ٖلى زحر ما صام ٢اثما ٖلى ٚىمه  ،ن اإلااء لٗبخهألاظضاص أل  ولِـ الُحن، وعاعي ألٚا

اها، ول٨ً ناع في الؼمان العجُب ٦ما ؤزبرجىا ال الغاعي الُمإ مغجاح وال الهُاص  ،ًٖغ

 وال الٟالح مغجاح   ًا مدًاع ما هؼا٫ وؿم٘ ٢ىل٪: ،مغجاح

 انغُى يف انشعب يبغً نه سـكٍ يف املديُـت  راع. " 
 

ــه   ــه وطيُـ ــه  راعـ ــً نـ ــياد يبغـ ــااق انصـ  واحلـ
 

ــه    ــاني  طبيُ ــركاد ع ــاص واحل ــع يف انُ   اد انطً
 

 ىوـبـمـًـً انـغـد بـحـي

 " هــىك لهبــه بــانطًع بيعــيش بــا انُــاص يهًــىو 
 

 ً بت التي قهضها الَى ل٣ض عنضث بٗب٣غجُ٪ ؤخىا٫ الىاؽ في جل٪ اإلاغخلت الٍٛغ

ت الؿُاؾُحن، ٞاؾخبُدذ البداع لٛحر ؤهلها وجدغ٦ذ  ،ظغاء ٞىضخى الؿُاؾت، واهتهاٍػ

ومدض بػى " واػصهغث ز٣اٞت الُم٘  ،وحٗا٦ؿذ ألاخىا٫ ،وج٣ُٗذ ألاونا٫ ،الجبا٫

 وما جؼا٫ نُدخ٪ الخ٨ُمت جغصص نضاها الجبا٫. "، اإلا٣ؿىم

مإ، وهمىمها، ؾُُغة ٖلى ٦شحر مً الىٟىؽ،  واؾخبُذ الجما٫ هىا ول٨ً مهال٪ ألَا

ابذ ٢ُم الدؿامذ والهبر، عزهذ خُاة الىاؽ، وجضزل  ،والغيا ،وال٨غم ،وهىا٥، ٚو

 الالمبالىن في خايغهم لحرمي اإلاؿخ٣بل في بدغ لجي ماله ٢غاع وجيء بالؿ٩ا٦حن ؤٞىاظا ؤٞىاظا.
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 ًا مدًاع.. ججغا مً ٚحر ؤهل ال٨خب وال٨خابت، ٖلى ال٨خب وال٨خابت، ووكغوا ْلما

صٖىا ؤجهم مً ال٨خاب، ولهم في مضًىت الٗلم باب وباب، وج٣ضمىا في نٟٝى ؤ٨خب و ال

هم، وبطا نىعهم بّغػث، وحؿاءلذ ألاوعا١ بإي طهب ؤْلمذ وؤْلمذ، ٧اهىا  ٚحر نٟٞى

 "مدض بػى اإلا٣ؿىم"في ؤما٦نهم ٖلى زحر ول٨ً 

وجدغ٥ في نغوح ٖلمُت مً ال ًىدؿب للٗلم بيؿب ؤو ٢غابت ٞةطا بهم ًدايغون 

حن، ٧اهىا في ؤما٦نهم ٖلى زحر  ىىا ؤجهم مً الٗلماء الٗاٞع لى اإلاىانب ًىاٞؿىن ْو ٖو

بهم وناع همهم  "مدض بػى اإلا٣ؿىم"ل٨ً  ا مدًاع هجغ بٌٗ ٖلماء الضًً مداٍع ٍو

 ،واؾدؿلمىا لكغ الىؾىاؽ السىاؽ ،اؽٚحر هم الٗلماء، زايىا ُٞما ال ًىٟ٘ الى

بهم ٖلى زحر ول٨ً  وجماصي الُامٗىن ناع ٞٗلهم  "مدض بػى اإلا٣ؿىم"و٧اهىا في مداٍع

دىلت، ل٣ض نض٢ذ ًا مدًاع  مً هم هٟؿه بالُم٘ " ٞسغا وعظىلت، وبهتهم ط٧اء ٞو

 ."مدض بػى اإلا٣ؿىم" "، ول٨ًبُِٗل بحن الىاؽ مهمىم

ؾمٗ٪.. ًا مدًاع ؤًً هدً؟ ل٣ض ج٣ُٗذ بالىاؽ ًا مدًاع. هل حؿمٗجي؟ بهجي ؤ

الؿبل، لم ٌٗض الىجاع طاث الىجاع وال الهُاص طاث الهُاص، وال الخاظغ طاث الخاظغ، 

ذ الصخ٠،  وال اإلاٗلم طاث اإلاٗلم، مً هدً ًا مدًاع؟ ل٣ض اعجٟٗذ ألا٢الم، ٍَى

 "ومدض بػى اإلا٣ؿىم"وحؿللذ الُٛىم 

، ٘  ًا مدًاع.. ها هي الؿىحن جدؿإع وجدؿإع مٗها ٢ىاٞل الؿ٩ا٦حن ها هدً هٞغ

دىن  ؿتًر   ًا مدًاع ،ؤًاصًىا م٘ ًضً٪ ختى ج٨ىن ألا٢ؿام  ُٖىه ٧ي حهضا الىاؽ  َو

 ٧ل منهم"ها هم الىاؽ و٢ض ٣ٞضوا ز٣تهم  بإهل الؿ٩ا٦حن  ما ًؼا٫ اإلاكهض طاث اإلاكهض....

ومنهم مً  ،الىاؽعى ؤٞمنهم مً ؤزظها ٣ًُ٘ ما قاء له ؤن ٣ًُ٘ مً "  قل ؾ٨ُىه

ومنهم مً  ؤزظها ل٣ُُ٘  ؤظؿام اإلاغضخى ًبدض في ؤخكائهم ًٖ ما٫ ولالا ومغظان،
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 ؤ
 
ٍغضزظ ؾ٨ُىه ٣ًُ٘ الٍُغ٤ باخش  ومنهم مً ًدمل ؾ٨ُىه لُضمغ جالخم ،ا ًٖ نُض َو

٤ ل٩ي ال ًلخ٣ي نض٤ً م٘ نض٤ً ومنهم مً ٣ًُ٘ في الؼمان ٧ي ه٨ىن بال ٖىىان  ،الٍٟغ

 ي جخالشخى ال٩لماث وحٗىص بن ٖاصث ٚحر بًُاء .ومنهم قل ؾ٨ُىت ل٩

بن ُٖا٫ الجامدت طبدىا وؤجهم لم ًامىىا الظباح و٧ل منهم " مدًاع ٢لذوٗم ًا 

وقغوٍ  ،ًٖ لخمت ؾمُىت، ؤهٓغ بجهم لم ٌٗبإوا بخضازل الؿ٩ا٦حن " بدشاقل ؾ٨ُىه

 وؤ٢اعبهم ًدملىن ؾ٩ا٦ُنهم ،ال٣ؿمت و٢اهىن الظبُذ... ًا مدًاع ال ًؼا٫ ُٖا٫ الجامدت

 لُخٛاوعا ًٖ ؤزغي ؾمُىت بُٗضا ًٖ الظباح و٢ىاهِىه.

ول٨ىىا ًا مدًاع ما هؼا٫ مٗ٪ هضٖى هللا ؤن ًامً الىاؽ الظباح، وجبىع ججاعة 

دى  ،الؿ٩ا٦حن ٧ي ٣ًٗض الىاؽ ؿتًر ٨ىهى  ،اَو حن و٢اوٗحن ... اٍو  في ال٣ؿمت مدؿاٍو

 وؿمٗ٪، وؿمٗ٪ ًا مدًاعول٨ً ًا مدًاع هل حؿمٗىا؟ ٞىدً 

 

  م(0202( بمناسبة الذكزى العاشزة لوفاته في بأقالم محبيه )املحضار)نشز في كتاب 

 

*       *      * 
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ز ي  اور   ن 
 

ذ عىض  سعي 

ٍام وخكوٌ  الصوت   ىر الك
 ن 

الكهحرة التي صخب ٢غاءه في  اعجبِ اؾم اإلا٨ٟغ واإلااعر ؾُٗض باوػٍغ بشالزِخه

غة الٗغبُت وفي الشاهُت ظلـ ٣ًلب مٗهم نٟداث مً  ش الجٍؼ ؤولها بلى مٗالم مً جاٍع

ش خًغمىث، وؾل٪ مؿل٩ا زانا في الشالشت ٖىضما ا٢ترب بهم بلى ٖىالم مً ٨ٞغ  جاٍع

خًغمىث وز٣اٞتها. وخ٣ُ٣ت ألامغ ٞةن اإلا٨ٟغ باوػٍغ ججاوػ في مكغوٖه الخدضًثي هظه 

ت والؿُاؾُت اإلا الٟاث الشالزت الكهحرة، ٣ٞض ٦خب مئاث اإلا٣االث الاظخماُٖت والتربٍى

ل في جٟانُله مداوال بٗض عوح ظضًضة  ٚام زاللها في ٢إ اإلاجخم٘ الخًغمي وجٚى

ُٞه جىا٦ب الخايغ وحؿخٗض للمؿخ٣بل. ؾالخه الىخُض ال٩لمت الهاص٢ت، والىهُدت 

 لٍٗغًت. ٧اهذ الصخاٞت في السمؿُيُاث والؿخِىُاثاإلاسلهت واإلاىا٠٢ الشابخت، وآلاما٫ ا

ىُت. اء اإلاالثم الظي ؾ٨ب ٞيها جُلٗاجه الَى  مً ال٣غن اإلااضخي الٖى

 وما ؾُغه في صخاٞت جل٪ اإلاغخلت ٌٗض مضعؾت ممحزة في ال٨خابت الصخُٟت مً خُض

ًا خالوة ألاؾلىب وؾالمت ال٨ٟغة ومخاهت اللٛت وويىح الغئٍت. اعجبِ في م٣االجه ب٣ًا

ت وخلم ٦ما خلم اإلاالًحن  ؤمخه الٗغبُت وجٟاٖل م٘ ؤخضار اإلاض ال٣ىمي في الخ٣بت الىانٍغ

  مً الٗغب بالىخضة الٗغبُت والٗؼة وال٨غامت
 
 في ن٠ صٖاة الخٍغت والخدضًض. لهظا ٧ان صاثما

  اهخ٣ض ٖال٢ت ؾلُىتي خًغمىث باالؾخٗماع البًرُاوي وهاصي بد٤ الجىىب في ج٣ٍغغ مهحره.

جي لضي ٞئاث اإلاجخم٘ في خًغمىث ؾىجض  ىضما هبدض ًٖ ؤؾباب همى الىعي الَى ٖو

 ل٩لماث باوػٍغ نضي ال ًم٨ً بٟٚاله بل وؾُهى٠ مً عظا٫ الشىعة، ومً م٨ٟغحها.
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جي عبما ٧ان اإلاخى٢٘ لباوػٍغ حره مً اإلاخىىعًٍ  - وبٗض الاؾخ٣ال٫ الَى ًدخل  ؤن -ٚو

ضه الىًالي( ٌُٛي لججي اإلا٩اؾب الصسهُت، م٩اها مخ٣ضما في الخ٨م الجضًض )ٞغنُ

لُه ٣ِٞ الضوعان م٘ صوعة الشىاع. ول٨ً ٧لماث باوػٍغ لم ج٨ً جبدض ًٖ شخيء مً  ٖو

هظا ؤو طا٥، زم بن جالخ٤ الضوعاث الُاجكت ظٗلذ باوػٍغ ومً مشله ًدض٢ىن في 

بت ٚحر التي بكغوا بها، وصٖىا بليها، و٧اهذ مٟاع٢ت صعاماج٨ُُت، ٞا لىٓام مكاهض ٍٚغ

ت ال٩لمت بخٗضص مظا٢ها وازخالٝ  الظي ؾٗىا للسالم مىه هى الظي ؾمذ لهم بدٍغ

ؤلىاجها، في خحن الجضًض لم ٣ًضع بال ٧لمت واخضة، وبلىن واخض. بل قٕغ مً ال٣ُىص ما 

ض ًٖ الٗكغ ؾىىاث مً الخ٨م  ًجٗل السغوط ٖنها زغوظا ٌؿخد٤ ال٣ٗاب. وإلاا ًٍؼ

م اإلاباح، و٧ان مً السبرة والىطج ما ًاهله الجضًض ؾ٨ذ ٢لم باوػٍغ ًٖ ال٨ال 

ض اإلاؿاٖضة ول٨ً.........  إلاؿاٖضة مً ًٍغ

 
 
  ؤما م٨ٟغها ٣ٞض نمذ نمخا

 
ا ل٨ىه ٦الم الهمذ، مً ظاهبىا لم وؿ٨ذ  ايُغاٍع

 وٗٝغ هظا الؿغبل خاولىا البدض ًٖ ؾغ ٢ىة الهمذ وخ٨مخه في وظضان باوػٍغ، ولم 

 ي ٦خبها ٢بل عخلت الهمذ بؿىىاث ٖىضما ٢ا٫:وهٟهمه بال بٗض ٢غاءة ٧لماجه الت

ذ مً ٚهت، و٦م  " ٦م زؿغث مً ؤنض٢اء، و٦م ؤيٗذ مً ٞغنت، و٦م ججٖغ

حٗغيذ أللىان مً ألالم، و٦م ٧ابضث مً مهاٖب ومك٣اث، ل٣ض ج٣بلذ ٧ل طل٪ في 

جي  غ الىٟـ مغجاح الًمحر ألهجي اخخٟٓذ بصخيء ٚا٫ وزمحن ٌٍٗؼ ٖىاص وبنغاع وؤها ٢ٍغ

 ٣ٞضث ل٣ض اخخٟٓذ باإلابضؤ" ًٖ ٧ل ما

وب٣ي ٖلُىا ؤن وؿ٨ذ بٗض هظه ال٩لماث الجامٗت وهترخم ٖلى ؤؾخاطها ؾُٗض 

 ٖىى باوػٍغ ٩ٞلماجه في خُىه بضصث ٖاع الؿ٨ىث، و٧ان في نمخه ٦الم مً هىع....

*       *      * 
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  ٌ ات  الخكان  ذاعن  ذي  .. ي   مح 

)في بالصه(، ٞالك٣ت التي ٦ىذ م ٦ىذ في ما ٌكبه خالت الىاػح 3129في بضاًت ماًى 

ا ٚاصعتها ٖىضما َلب مال٨ها ب٩ل خُاء ٖىصتها  مؿخإظغها أل٦ثر مً ؤعبٗت ٖكغ ٖام 

ً ؤو بًٗها في ْغوٝ ؤٞصخذ )بالص الىاؽ(  بلُه ختى حؿخ٣غ ٖاثلخه في الَى

ذ، ل٨نها ؤجاخذ لهم ٞغنت ج٣بل ٧ابىؽ ٨ٞغة  للمٛتربحن بإن ؾاٖت الغخُل ٢ض ؤٞػ

غوٞه وزُاعاجه، الغخُل ؤو الخض تها ل٩ل خؿب م٣ضعجه اإلااصًت ْو عط في امخهام ظٖغ

تراب وبحن ألامل في  ب( اإلااع١ لهىاظـ ؤهلىا في الٚا وبحن الىضاء السٟي )ؤعي٪ ًا ٍٚغ

الخُٛحر في ٢ىاهحن ؤلا٢امت و٧لٟتها في )بالص الىاؽ( ما ًؼا٫ ؤ٦ثر ؤهلىا اإلاخىظؿىن 

سخى(.  ًغاهىىن هىا٥ ٖلى )لٗل ٖو

ل وجدمُل وبِىما  ا في طل٪ الُىم ال٣اثٔ في مخابٗت الٗما٫ في ججًز
 
٦ىذ منهم٩

ا مً ؤزار بُتي جدذ الك٣ت الجضًضة ٞةطا بهض٤ً  مً الكاخىت ما جب٣ى نالخ 

الُٟىلت )مجضي( ًٓهغ ٞجإة وٍدؿاء٫ بضهكت هل هظا بِخ٪ الجضًض؟ ٢لذ له: 

 هظه ق٣تي الجضًضة.....

ش( خا  ... إلاجضي نٟدت مكغ٢ت في )جاٍع
 

ٞخىا ٣ٞض بغػ في مجا٫ الخجاعة  َٟال

ٖىضما ٧ان الظعإ ألاًمً لىالضه، ل٨ً ٧ان هظا ٖلى خؿاب و٢ذ الخلمُظ مجضي ٞخٗثر 

ا، ٞهى ٖلى ظضًخه ًُلب ا هانغٍ   ُ ا ٖغب ُم   في صعاؾخه، و٧ان صازل هظا الخاظغ الهٛحر ٖػ

٣ى  ا مً ػمالثه الخجم٘ بٗض ؤن ٌٗخلي )ص٦ت( بُتهم اإلاغجٟٗت ٍو
 
ا وجدخه ؤخُاه م زُُب 

امت والخجاعة  الجماهحر الٟٛحرة، ل٨ً مجضي وهى ًبدض ًٖ هٟؿت  بحن الٗلم والٖؼ
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ىضما ؾم٘ الىدُجت اججه بلى ؾاخل البدغ وهى  ضاصًت، ٖو عؾب في امخدان اإلاغخلت ؤلٖا

ًت( ؤلامؿا٥ به،  ا ًٖ هِخه في الاهخداع، و٧ان ٖلُىا هدً )الجماهحر الٍٗغ
 
ًب٩ي مٗلى

وٖه. ول٨ً هظا لِـ جهاًت اإلاُاٝ في خ٩اًت مجضي ٟٞي مغخلت والخس٠ُٟ مً ع 

م ؤهه ؤ٦مل اإلاغخلت ؤلاٖضاصًت بىجاح خؿم ؤمغه ووظض هٟؿه  مب٨غة مً خُاجه ٚع

ا. ُم  ا ؤ٦ثر مىه ٖػ  جاظغ 

 بٌٗ،أل٦ثر مً ؤعبٗت ٣ٖىص جٟغ٢ذ بىا الؿبل ونغها ٖلى ٞتراث مخباٖضة هغي 

ئت. هجر مجضي في وكاَه وجدُلىا الخداًا في ٧ل مغة بلى مغخلت ا لُٟىلت الجمُلت البًر

ٗت بإهجي وانلذ صعاؾتي الٗلُا، ما هجاح، و٧ان ٌٗٝغ بدؿب ل٣اءاجىا الؿَغ ًّ  الخجاعي ؤ

وعبما بلٛذ به الٓىىن ؤن طل٪ ٢ض ًٟخذ لي بدؿاب الخجاع مجاالث في الخُاة ؤعخب 

ا   ٗ هخاب٘ الٗما٫ وؤعبذ ... جضاٖذ خ٩اًت مجضي في صازلي في مغخلت الهمذ وهدً م

 وهغا٢بهم، زم جىاصٖىا بدغاعة ألانض٢اء، وخىُنهم..

ُما جب٣ى مً و٢ذ الٗمل ٦ىذ ؤخضر هٟسخي هل اؾخضعى  ٢اعب الٗما٫ ٖلى الاهتهاء ٞو

مجضي مغخلت الاهخداع ٖىضما قٗغ ؤن مؿخ٣بله ٢ض اجهاع؟ وهل للخ٩اًت ال٣ضًمت م٩ان 

 طا٦غجه؟ في اٖخ٣اصها ؤن ٖضص الؿىحن اإلاىهغمت، و٢هت الىجاح الخجاعي ٦ُٟلت بيؿُاهه في

ئت، ل٨ىجي اؾخ٣غبذ لٗبت اإلا٣اعهاث واإلاأالث في هٟؿه، وؤهه عبما بلٛت  جل٪ اللخٓاث البًر

، وه٨ظا ٚاب مجضي ومٗه ؤؾغاع ؤلاظاباث، -بطا خؿبها  -ألاع٢ام ؾُدؿبها لهالخه 

الٗما٫ مً ق٣تي الجضًضة.. وؾ٣ِ ظؿمي اإلانه٪ في ؤ٢غب  وجىظؿاث الٓىىن، وزغط

٦غسخي، وجالقذ الخ٩اًت.. وج٣بلذ ويعي الجضًض )في صًاع الىاؽ( بغوح ٞسىعة بظاتها، 

 وبىٟـ عايُت مُمئىت بما ٦خبه هللا و٢ضعه...

*       *      * 
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خ ارت  ى  الن 

طل ف   الب 

ىً  
كزً  الك  كزً   -ق  ىً  الك 

 ق 

في وظىص  -وهم ؤمم ؤمشالىا –ٌكتر٥ ؾ٩ان ال٨غة ألاعيُت مً بوؿها وخُىاهاتها 

ال٣اثض ؤو الخا٦م ؤو ال٣اثض )البُل(؛ الظي ًىٓم خغ٦ت مجخمٗاتها ؤو مجمىٖاتها 

ش  ّغِٝ الخاٍع
ُٖ ت ٖىض الخُىاهاث، ولهظا  ٍؼ ٍغ بٗملُت واُٖت جُىعٍت باليؿبت لإلوؿان، ٚو

ت؛ ألن ؤلا وؿان ٣ِٞ له خغ٦ت جُىعٍت بِىما مجخمٗاث بإهه خغ٦ت جُىع البكٍغ

الخُىاهاث جضًغ هٟؿها، وقاون خُاتها بضوعة م٨غوعة ٖبر الؼمان، و)ال٣ُاصة( ٞيها 

لت  سُت الٍُى ت ٞةجها ٖبر خغ٦تها الخاٍع ا ل٣اهىن ال٣ىة. ؤما اإلاجخمٗاث البكٍغ
 
٣ ا ٞو ٚالب 

ت، جإعجخذ وح٣ٗضث مٗاًحر ازخُاعها، ؤو جىهُبها لبُل بازخالٝ ا لخُىعاث الخًاٍع

والخىٕى في الجٛغاُٞا، واإلاٗخ٣ضاث، والخدضًاث، وبطا بدشىا ًٖ هظه اإلاٗاًحر ؾى٨ىن 

لت، وحؿائالجه الكاث٨ت التي جبدض ًٖ ماهُت  ش الٍُى ا لىظه ؤمام ٢هت الخاٍع وظه 

 الضولت، ومً ًد٨م؟ و٠ُ٦ ًد٨م؟

ا مً اهخماماث  ا ٦بحر  حرها خحز   الٟالؾٟت، واإلا٨ٍٟغً،و٢ض قٛلذ هظه الدؿائالث ٚو

 واإلااعزحن، وزانت ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت ب٨ُُٟت خ٨م الاجداصاث ال٣بلُت، والازيُت والكٗىب

ش جإعجخذ ٖملُت الخم٨حن الؿُاسخي بر مؿاٞاث الخاٍع  بازخالٝ مظاهبها ومٗخ٣ضاتها، ٖو

 ٌٗ،بحن مٟهىمي )٨ٞغة ال٣ىة(، و)٢ىة ال٨ٟغة(، ل٨نهما ال ًخدغ٧ان بمٗؼ٫ ًٖ بًٗهما الب

ٞخاعة ال٣ىة جدؿتر جدذ ٖباءة ال٨ٟغة، وجاعة ؤزغي جخ٣ضم ال٨ٟغة بؿىض ال٣ىة، ومٗٓم 
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 خغوب البكغ ونغاٖاتهم ال جسغط ٦شحر ا ًٖ هظه الشىاثُت، وه٣هض )ب٨ٟغة ال٣ىة( ؤوؿا١

خماص ٖلى ٦خل ٖهبىٍت  ش، بااٖل الؿُُغة والدؿلِ التي ٣ًىم بها ٖاصة )ؤبُا٫( الخاٍع

 ُت )َب٣اث( مىضٞٗت بمهالر مكتر٦ت ؤما )٢ىة ال٨ٟغة(؛ ٞهي ج٣ىم)٢بلُت(، ؤو اظخماٖ

 جدذ عاًت م٣ضؾت، ؤو ٣ُٖضة، ؤو عئٍت – ؤو البُل الخاٍعذي –ٖلى الغيا الجمعي للخا٦م 

اثُٟت. ت َو  ا٢خهاصًت، ؤو بمباصت وقٗاعاث جدّغعٍت، ؤو ختى بخُلٗاث ٖىهٍغ

الٗلُا  للٟالؾٟت، وهى  وؤُٖى ؤٞالَىن في ظمهىعٍخه الٟايلت اإلاخسُلت الؿلُت

بهظا ٣ًضم البُل مً ؤهل الٗلم والخ٨مت )ال٨ٟغة( ٖلى ٚحرهم، ل٨ً وا٢٘ الخا٫ هى 

اء؛ الظًً ًخدغ٦ىن في ألاعى بمٟهىم  ا ال ًهل بليها بال ألا٢ٍى ؤن ٦غاسخي الخ٨م ٚالب 

٣ىن في الؿماء، وحُٛب ٖنهم 
ّ
)الضهُا إلاً ٚلب(، ولِـ بإخالم الٟالؾٟت الظًً ًدل

اء جٓل جدضًاث الاؾخمغاع في الخ٨م ال٨ش حر مً الخٟانُل، ل٨ً ختى ال٣اصة ألا٢ٍى

لبُت، وبزًاٖهم ٖملُت م٣ٗضة، ومغجبُت  بلى  -مازلت ؤمامهم، ُٞاٖت اإلاجمٕى ؤو ألٚا

اث الٟغصًت؛ لهظا ْهغث في   -ظاهب ٨ٞغة ال٣ىة  باإلاهالر الا٢خهاصًت، وجخسللها الجٖز

 ذ بحن م٣ام الخ٨م، واإلاٗخ٣ض اإلا٣ضؽ.اإلاجخمٗاث ال٣ضًمت مغظُٗاث ػاوظ

غة الٗغبُت،  هظه اإلاغظُٗت الٗلُا هجضها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ في ممال٪ ظىىب الجٍؼ

٢بل ؤلاؾالم خُض ْهغ الخا٦م الظي خمل ل٣ب )اإلا٨غب( ؤو اإلا٣غب بلى آلالهت، وهى 

ا مً الؼمً بلى ؤن حّٗؼػث ؾلُت اإلالى٥ ٖلى خؿاب ؤصخاب  مىهب مؼصوط، وؾاص عصخ 

ب مً طل٪ هجض ٨ٞغة الخا٦م اإلا٣ضؽ في بالص الُابان؛ خُض ؤلامبراَىع  اإلاٗابض، و٢ٍغ

 اإلا٣ضؽ ابً الكمـ الظي  ًدمل عؾالت الُابان بلى الٗالم؛ لُٗم هىعها جدذ ؾُُغجه؛

 م، ٢بلذ ٧ل قغوٍ الخلٟاء2:56لهظا ٖىضما اجهؼمذ الُابان في الخغب الٗاإلاُت الشاهُت 

ت  ش.م٣ابل ؤن ال جمـ عمٍؼ  ؤلامبراَىع الٗم٣ُت في الخاٍع
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هغ في ؤوعبا همىطط الخا٦م اإلا٣ضؽ ؾىاء في ٖهض ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت الىزيُت  ْو

ٌ ؤلالهي في  ت الخٍٟى اإلا٣ضؾت، ؤو في ؤوعبا اإلاؿُدُت ٖىضما خ٨م اإلالى٥ ٞيها بىٍٓغ

م الخ٨م، و٢ض جسخل٠ اإلاؿمُاث وألال٣اب، واإلاٗخ٣ضاث ل٨نها ٧لها ججٗل مً الخا٦

ىوي الظي  ألاو٫)البُل( بمجزلت ٞى١ البكغ وجدذ آلالهت. وختى اإلال٪ اإلاهغي الٟٖغ

لى، ٧ان ًضوع خى٫ ٨ٞغة الُاٖت اإلا٣ضؾت؛  اّصعى ألالىهُت، و٢ا٫ ل٣ىمه: ؤها عب٨م ألٖا

لى ؤًت خا٫ ٞةن هظه الىماطط الخا٦مت اإلاهُمىت باػصواظُت ال٨ٟغة  لُٗؼػ ٨ٞغة ال٣ىة، ٖو

ًبِ اإلاجخمعي، وزٟٟذ مً خضة الهغاٖاث مً ؤظل الخ٨م، وال٣ىة، ؤؾهمذ في ال

سُت.  وظغث خؿب ؾُا٢اتها الخاٍع

ت الخ٨ٟحر واهُال٢اجه،  وبإزغ ما ٖٝغ بٗهغ النهًت في ؤعوبا الظي ٌٗجي مما ٌٗجي خٍغ

ت الخ٤ ؤلالهي في الخ٨م،  ٌ هٍٓغ جُىع ال٨ٟغ الؿُاسخي ٞيها، وبضؤث الضٖىاث لٞغ

ًْ في نٟهم  -واهدهغ الهغإ بحن ممشلي الكٗب، واإلالى٥،  ش  -وَم خى٫ ؾاا٫ الخاٍع

ل هجخذ  و اإلااظل مً ًد٨م؟ هل اإلالى٥ ؤ الكٗب ٖبر ممشلُه؟ وبٗض مساى ٍَى

 ب ال٨ٟغة ال٣ضًمت اإلادمُت بالهىلجان،ال٨ٟغة الجضًضة اإلاضٖىمت بال٣اهىن، ٖلى خؿا

واؾخ٣غث مٗٓم الضو٫ ألاوعبُت ٖلى ٨ٞغة اإلال٨ُت الضؾخىعٍت، وهي ٨ٞغة ؾلُمت 

سُت، ولِـ ٢ىة خا٦مت.  ت اإلال٪ بىنٟه ٨ٞغة جاٍع صقىتها بهجلترا التي ؤب٣ذ ٖلى عمٍؼ

 ُىلت(بمٗجى آزغ ٖاص اإلالى٥ بلى مؿخىي البكغ، وجغ٦ىا اإلاىاَىحن ًد٨مىن ؤهٟؿهم )بب

ت التي جمّضصث بال٣ىة ٘ ؤعوبا الاؾخٗماٍع  الضؾاجحر، وال٣ىاهحن التي مً نىٗهم. ل٨ً مكاَع

 زاعط ال٣اعة، بهضٝ الهُمىت واؾخجزاٝ زغواث الكٗىب، حٛلٛلذ بإ٩ٞاع، وقٗاعاث مااعبت

ماع  حرها(. –الخدضًض -الخماًت  -الهضا٢ت  –)ؤلٖا  الضًم٣غاَُت، ٚو

 غة الٗغبُت، جىخضث اإلاغظُٗت الٗغبُت الخا٦مت باإلؾالمبٓهىع ؤلاؾالم في وؾِ الجٍؼ

اجه واظه اإلاؿلمىن ـ في ؾ٣ُٟت  في شسو الىبي مدمض )نلى هللا ٖلُه وؾلم(، وبٗض ٞو
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ش اإلاخدغ٥ )مً ًد٨م وؤًً البُل؟( وجدذ  بجي ؾاٖضة باإلاضًىت اإلاىىعة ـ ؾاا٫ الخاٍع

ُحن مخجاوعًٍ هم )اإلاهاظغون وألاههاع(  ا:٨ٞغة ؤلاؾالم جىاظهذ ٦خلخان جدذ مؿمَّ

غح  (وللىنى٫ للمىهب ألاو٫ َغح ألاههاع )٨ٞغة الجٛغاُٞا ٞهم ؤصخاب ألاعى، َو

ش )٨ٞغة ؤؾب٣ُتهم في ؤلاؾالم اإلاهاظغون ، زم َغح ألاههاع )٨ٞغة( اإلاكاع٦ت في (الخاٍع

ت ٢بُلت و الخ٨م: )مىا ؤمحر ومى٨م ؤمحر(  َغح اإلاهاظغون )٨ٞغة( الُاٖت الٗغبُت لغمٍؼ

َب السلُٟت )البُل(، ٢ هَّ
َ
ى ُُ ل، ٞمالذ ال٨ٟت لهالر مباٌٗت ؤبي ب٨غ الهض٤ً ل َغ

ذ ؤ٩ٞاع في ؾ٣ُٟت بجي ؾاٖضة، وحٛلبذ ال٨ٟغة ألا٦ثر وا٢ُٗت.  بمٗجى آزغ جهاٖع

 ؤما ٨ٞغة ؤلامامت بدؿب مظاهب الكُٗت ٞهي بُٗضة ًٖ ؤ٩ٞاع ؾ٣ُٟت بجي ؾاٖضة،

ت الخ٤ ؤلالهي في الخ٨م؛ ألجها اهُل٣ذ بدؿب جٟؿحرهم مً بقاعة  بت مً هٍٓغ و٢ٍغ

ا له،  ا خهغٍ  ا م٣ضؾ 
 
الىبي لٗلي بً ؤبي َالب) عضخي هللا ٖىه( بالىالًت ٞجٗلىها خ٣

ت مً خُض  ولىلضًه؛ )الخؿً والخؿحن( وؤخٟاصه مً بٗضهما، ل٨ً بدُصُاث مخىٖى

ا مً ٢ىة الدكضص، واإلاغوهت، هجض ٢ىة ٨ٞغة اإلا
 
غظُٗت ٖىض مظاهب الكُٗت ؤ٦ثر جماؾ٩

ال٨ٟغة اإلاٟخىخت الاظتهاصاث ٖىض مظاهب ؤهل الؿىت، والسالٝ ٖلى مغظُٗت ٨ٞغة 

 الخ٨م بحن اإلاظهبحن، بطا احؿٗذ بٟٗل ٞاٖل جتهُإ ْغوٝ مؿخضامت للهضام.

ش، حصجٗىا  ت لىماطط مسخاعة مً الخاٍع هظه الىمًاث واإلا٣اعباث اإلاغ٦ؼة واإلاخىٖى

ت ٦ىه نغاٖاتها  سها الىؾُِ، والخضًض؛ إلاٗٞغ للٗغوط بلى خًغمىث بةَاللت ٖلى جاٍع

وجُىعاتها الؿُاؾُت الضازلُت، وؾيخجىب ٨ٞغة مكغوٖها الش٣افي الٗابغ لخضوصها، 

ا مً هظا ال٨ُان الش٣افي الؿُاسخي  ٞمىظ صزى٫ الخًاعمت ؤلاؾالم َىاُٖت ناعوا ظؼء 

ا في  الجضًض، واعجباَهم الضًجي اإلا٣ضؽ ًُّ ا وؾُاؾ ًُّ باإلؾالم ظٗلهم ًخدغ٦ىن مظهب

صازله، ولِـ مً زاعظه، لهظا جدالٟىا م٘ ؤَغاٝ الهغإ والخىاٞـ ٖلى الخ٨م، 
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و٧اهىا في صوع اإلاؿاهض ؤو اإلاخدال٠ الظي ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًخهضع اإلاكهض الؿُاسخي في ْل 

ظهبُت وج٣لبىا ٞيها، خ٨م السلٟاء الغاقضًً وما بٗضهم، زم جضازلىا م٘ الاظتهاصاث اإلا

َمظُهب ٖبض هللا بً ًدحى ال٨ِىضي 
َ
وبغػث مداولت ْهىع )البُل( مً الخًاعمت ٖىض ج

حن مً مضًىت قبام ؾىت  مه للشىعة ٖلى ألامٍى )َالب الخ٤( باإلاظهب ؤلاباضخي، وجٖؼ

غة الٗغبُت  -إلاضة ٢هحرة-م التي ناعث 856هـ/ 238 ٖانمت ؾُاؾُت لىه٠ الجٍؼ

ا  ب٣ُاصجه. وحٗض هظه ًُّ ا ؾُاؾ  ٖ الشىعة اإلاداولت الىخُضة التي ٢اص ٞيها الخًاعمت مكغو

ت،  زاعط بالصهم اإلاٗغوٞت، وفي ٖهض الضولت الٗباؾُت ج٨ّىهذ صو٫ في الُمً بمغ٦ٍؼاث مخىٖى

ضًحن،  غ وصولت ألاثمت الٍؼ ِٟ
ْٗ ٌُ َجاخُت وصولت بجي 

َّ
اصًت، والى ٍَ

ذ مؿمُاتها مشل: الّؼِ جىٖى

ُدُت و
َ
ل ت، و٧اهذ الٗال٢ت بحن خًغمىث والضولت الهُّ ألاًىبُت والغؾىلُت والُاهٍغ

 وهظه الضو٫ ؤ٢غب ما ج٨ىن بلى ٖال٢اث الجباًت، ٞٛاب البُل الخًغمي.

الث اإلاضن في خًغمىث، مشل بماعة   صٍو
ْ

وابخضاء  مً ال٣غن الؿاصؽ الهجغي ْهغث

اع في قبام،بجي ٢دُان )آ٫ عاقض( في جٍغم، وبماعة آ٫ ب٢با٫ في الصخغ، وبماعة آ٫ 
ّ
ٚ  الضَّ

جي(؛  وحٗض هظه اإلاغخلت ه٣ُت جدى٫ في جاٍعش خًغمىث الؿُاسخي ٟٞيها بغػ )البُل الَى

سُت الخًغمُت بَال١  الظي جل٣ب )باألمحر ؤو الؿلُان(، والالٞذ في ألاصبُاث الخاٍع

 ىل٣ب اإلال٪ ٖلى الخا٦م لبلضة نٛحرة بمٗجى )ناخب(، وهى مٗجى صالليٌّ ؾُاسخي ؤصو

ُم( ال٣بُلت.مً ل٣ب ا  لؿلُان ؤو ألامحر، وؤٖلى مً ل٣ب م٣ضم )ٖػ

ىُت  ش الخضًض )ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ اإلاُالصي(، ْهغث الضولت الَى في بضاًت الخاٍع

غ١( ٍى ّض الؿلُان بضع ال٨شحري )بَى ُٖ  اإلامخضة ؾلُتها ٖلى ؤعظاء واؾٗت مً خًغمىث، و

سها الخضًض،  جي( ألاقهغ في بضاًت جاٍع زم بغػث زالر ٢ىي جخهإع همىطط )البُل الَى

 ٖلى الخ٨م في خًغمىث؛ هم آ٫ ٦شحر والُاُٞٗىن وآ٫ الٗمىصي، و٧ان للضولت ال٣اؾمُت
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الُمىُت امخضاصها ٚحر اإلاباقغ في الخ٨م إلاا ٣ًاعب ال٣ٗضًً مً الؼمان، جمحزث جل٪ 

اإلاغخلت وما بٗضها بهُمىت ٨ٞغة ال٣ىة في الهغإ مً ؤظل الخ٨م، بِىما مًذ ٢ىة 

ا حٛظحها.ال٨ٟ
 
 غة ٖلى هامل ألاخضار وؤخُاه

ومىظ الىه٠ الشاوي مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي، ٧اهذ ال٨خلخان ألاؾاؾِخان  

ت، ؤما  مكُست آ٫ الٗمىصي  اإلاخىاٞؿخان ٖلى خ٨م خًغمىث هما: الُاُٞٗت وال٨شحًر

 ل٨ٟغة جىؾ٘ هاجحن 
 

ً، ٩ٞاهذ مً ال٠ًٗ والاه٣ؿام ما ظٗلها مجاال  ال٨خلخحن،في صٖو

٧اهذ )٨ٞغة( الهغإ ٖىض الُاُٞٗحن ج٣ىم ٖلى خ٤ الىظىص: )خُاة ؤو مىث( بِىما 

ش( جؼامً هظا م٘  حن مً الىظىص بالخ٤: )ألاعى والخاٍع جىُل٤ )ال٨ٟغة( ٖىض ال٨شحًر

ُاوي لٗضن، زم ؾُاؾتهم في جإمُنها بالخضزل في قاون ما ظاوعها ًٖ  الاخخال٫ البًر

٤ مٗاهضاث نضا٢ت، و  ُاهُت ٍَغ خماًت، واؾدكاعة، وبهظا بغػث مغظُٗت ؾُاؾُت بٍغ

في ٖضن) بُل ؤظىبي(، ؤؾهم في ججمُض صوعاث الهغإ في اإلادمُاث، وبٗض اإلاغخلت 

ت   م ازخٟذ مً الىاخُت الؿُاؾُت هاجان ال٨خلخان اإلادلُخان، وؤبُالهما،2:78الاؾخٗماٍع

 ت في الجمهىعٍت الُمىُت،وناعث خًغمىث مداٞٓت في الجمهىعٍت الجىىبُت، زم مداٞٓ

جي، 3132) صٌؿمبر  –وال جؼا٫ –وبهظا مًذ زال٫ ؤ٦ثر مً هه٠ ٢غن  ( بال بُل َو

ت الضو٫ الجمهىعٍت. ٨غتها، وجخدغ٥ بىي٘ ؾُاسخي هامصخي ٖلى زاَع ا٢ضة ل٣ىتها ٞو  ٞو

*       *      *
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 عزومة )واري لش(متمي.. 

" ال ًٟغح بالجىص بال ٢لُل الجىص " ؾمٗذ هظه اإلا٣ىلت ؤو٫ ما ؾمٗتها ٖلى لؿان 

٨غتها واضخت،  ؤمي )عخمها هللا(؛ ٣ٞض ٧اهذ جغصصها في مىا٠٢ ومىاؾباث مُٗىت، ٞو

م بطا ما خهل ٖلى هضًت زمُىت ؤو ُصعي بلى ولُمت  وهي ؤن ؤلاوؿان الجىاص ؤو ال٨ٍغ

ا في ع٢بخ
 
ضُّ طل٪ َصًى ُٗ لُه ؤن ًغصه، ؤما ٢لُل الجىص ٞهى ألا٦ثر ؾٗاصة ؤو ٖامغة ؾُ ه ٖو

٤ الهضًت، ؤو بٗض ػزم الىلُمت، وبهضي هظه اإلا٣ىلت،  ؤن ؾٗاصجه جخى٠٢ في ػمان بٍغ

ا بالجىص، و٢ض  صاعث  وبضاٞ٘ الًٟى٫ همؿذ طاث ًىم في ؤطن نض٤ً خمُم ٧ان مكهىع 

يِٛ بٗض ؤن  -٨بحرة؟ ٣ٞا٫ لي ٖلُه ألاًام ٣ٞلذ له: إلااطا حٗمض الابخٗاص ًٖ الىالثم ال

 :  ألهجي ال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤعصها.-ًضي ٖلى

تها، وهغص الٗؼومت بمشلها ؤو  في مٗتر٥ خُاجىا الُىمُت هدباص٫ الهضاًا بازخالٝ عمٍؼ

بإخؿً منها، و٦ما ه٨ىن جاعة في مىي٘ اإلاضًً ه٨ىن في ؤزغي في مىي٘ الضاثً، 

ؿخمغ سجا٫ الجىص بحن ألاخباب، وجٓل اإلاُاصًً مؿدىٟغة، مؿخٗضة ومؿخبكغة،  َو

م في  والباصت ؤظمل وؤ٦غم. ؤما البسُل ُٟٞغ ٦دمغ مً ٢ؿىعة، ل٨ً ٖىضما ٨ًىن الٍٛغ

ًً في ٖ
َ
 ى٤ ال٨ٍغم، وبن ٧ان ال ًبحن، وجخجمض نُداث الشاعاث بلى خحن.بالص بُٗضة ًب٣ى الض

سُت والخىز٤ُ  3127في ٖام  ض مغ٦ؼ خًغمىث للضعاؾاث الخاٍع م ٦ىذ يمً ٞو

ا١ للضعاؾاث واليكغ في عخلت ٖلمُت بلى ظمهىعٍت بهضوهِؿُا، ُظبىا  واليكغ، وصاع الٞى

ا مً اإلاضن ؤلاهضوهِؿُت ال٨بري. وفي هظه البالص الجمُلت التي جىن٠ بجىت  زاللها ٖضص 
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اإلادلي زانت في الٟىاص١ بُٗضة ًٖ ز٣اٞت الُٗام  هللا ٖلى ؤعيه ٧اهذ ز٣اٞت الُٗام

اإلادؿُض ٖلى  -الٗغبي والؾُما الخًغمي، ٞالؿم٪ بالؿ٨غ والٟانىلُا بالؿ٨غ والغػ 

ازغة، ل٨نها  -َاولت الىظباث الشالر  بالؿ٨غ وه٨ظا، وجىظض ؤنىاٝ أل٦الث قٗبُت ٞو

 ال جدىاؾب م٘ البرمجت الٛظاثُت ألمٗاثىا.

 م٘ هٟغ مً الؼمالء مٛاصعة في ْهحرة ًىم ممُغ 
ُ

عث وظمُل في مضًىت ظا٦غجا ٢غَّ

ا ًٖ مُٗم ًدىاؾب م٘ الىٓام الٛظاجي
 
ُه اإلاٟخىح في ٞىض١ السمؿت الىجىم بدش  البٞى

اإلاٗخاص، و٧ان م٣ابل الٟىض١ ؾىبغ ما ع٦ذ ٦بحر، ٢ُل لىا: بن ُٞه مُاٖم هىضًت 

٤ بصُابهم الخ٣لُضًت حرها، ٞسغط الٍٟغ غبُت ٚو ا ًٖ الُٗام،  ونِىُت ٚو
 
الٗغبُت بدش

بت ٖىض ونى٫ الٛغباء بلى   قاٌب ٖغبي، وبظ٧اء البضوي الظي ًخىظـ ٍع
َ
ٞلمذ اإلاكهض

 ٕ مشاوي ٢بُلخه ؾإ٫: ؤلازىة خًاعمت؟  ٢لىا: وٗم، وبٗض ؤن ٖٝغ ؾبب ٚؼوجىا جُىَّ

ىا.
ُ
خ
َّ
 ٞإونلىا بؿُاعجه بلى مُٗم ٖغبي خُض يال

ىا اؾم مًُٟىا )جمُم ا ٤ ٖٞغ لخمُمي(، قاب ؤ٢غب بلى الؿمغة، بمالمذ وفي الٍُغ

ٖغبُت واضخت، وهى مً مىالُض بهضوهِؿُا ألب خًغمي مهاظغ )والًتي(، جمُم ًخ٩لم 

ضًً في هبرة نىجه بال في ٧لماث مدضصة، بٗض ؤن 
َّ
اللٛت الٗغبُت ٞال حكٗغ بل٨ىت اإلاىل

٤ وفي ؤزىاء ما ٦ىا مخجهحن هدى اإلاُٗم اجهل جمُم بىالضه )ا لٗم ٖىى( ٖٝغ الٍٟغ

بكغه بإهه ٖثر ٖلى نُض ؾمحن زمحن، وهم يُىٝ مً خًغمىث، وط٦غ اؾمي له  ٍو

ة(، زم  ٤ وزاَبجي )ببجي ُمغَّ ٞةطا الٗم ٖىى ًُلب مداصزتي، وفي البضاًت عخب بالٍٟغ

ا؛ ألهىا ٢هغها ٞلم هؼعه في بِخه ومضًيخه البُٗضة، زم جىالذ ألاؾئلت  بضؤ الهجىم مٗاجب 

اعجىا   ٤ بِخه.. بضؤ ًٖ َبُٗت ٍػ اعة الٍٟغ ا مجي بٍؼ ض  لب ٖو ً ؤخىا٫ خًغمىث، َو ٖو

نىث الٗم ٖىى و٦إهه ٢اصم مً بُٗض ل٨ً بصخىاث ٖالُت السسىهت، مخض٣ٞت 
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ا ٌؿاب٤ اللهٟاث، 
 
ا م٨شٟ الترخُب، ممؼوظت بلىٖت الاقدُا١، وؤهحن الخىحن. ٧ان خىاع 

ت في صازله خُض ختى ْىيذ ؤن الٗم ٖىى ال ًداصزجي بل ًداصر خًغمىث الٗم٣ُ

لى ما ًبضو مً جباٖض ألاظؿاص قٗغث ؤهه  ب٤ ٢ىمه، ٖو ً نباه، وعاثدت ؤهله ٖو مَى

ؤ٢غب بلّي مً وهم اإلاؿاٞاث خُض الؼمان بال م٩ان في م٩ان بال ػمان، وهىا٥ الح ٠َُ 

 اإلا٣بىع في مضًىت ظا٦غجا، لهظا جضازلذ ألانىاث وآلاهاث -عخمه هللا  -ظضي )ؾلُمان( 

مت والاقدُا٢ا عباهُت،  بةخضازُاثث ٞهاعث ٦خلت مً مدبت، وقال٫ مً ؾالماث، مؿىَّ

لذ ؤماهت بًهالها بلى ٧ل طعة مً جغاب خًغمىث.  ُخّمِ

ل٨ً الٗم ٖىى لم ٨ًخ٠ بالجىلت ألاولى مً الخىاع، ٞلٗله وظض ال٨ٟت لٛحر 

ؼ ماثضة الىغى، وظلب اإلاضص، َلبجي الٗم ٖى  ى نالخه، ٟٞي ازىاء اجهما٥ جمُم بخٍٗؼ

ت  بلى اإلاداصزت مغة ؤزغي، وبٗض ؤن ؤ٣ًً نٗىبت جلبُت صٖىجه ؾإلجي ٖما بطا هىا٥ زمَّ

ى
ّ
ى ووٟٞ

ّ
وفي ألازحر َلب مجي بًها٫ زبر  ،ج٣هحر مً جمُم، ٞإ٦ضث له ؤهه ٢ض ٦ٟ

ىضما عصصث الجىا٫ لخمُم ؾإلجي: ماطا ٢ا٫  الٗؼومت؛ لخ٨ىن مىه ال مً ولضه جمُم، ٖو

هذ مٗ٪ الجمالت ل٨ً والض٥ قل٪ وقل الجمالت ٧لها، الىالض؟ ٞإظبخه: ًا جمُم ؤ

٤ مٗؼومىن ٖلى خؿاب والض٥.  ٞإهذ والٍٟغ

اصث البُىن بما َابذ بإز٣الها،  ٤ بلى الٟىض١ ٖو ؤ٦مل جمُم ظمالخه وؤونل الٍٟغ

وألاهم ؤن الىٟىؽ حكبٗذ بدالوة مٗاوي ال٨غم ألانُل، وبٗض مٛاصعجىا بهضوهِؿُا، 

هجخه، جدًغ ٖىضي اإلا٣ىلت: ) ال ًٟغح بالجىص بال ٢لُل وفي زًم هظا اإلاكهض ب٩ل ب

الجىص(، ل٨ً الٗم ٖىى وابىه وؤخٟاصه بُٗضون، والىىاًا ٖىضي في الغص ال جلحن، وناع 

م. ٝغ ال٣ضًم خُض ؾ٨ُىن الُاٝع مً بجي  جمُم ٍٚغ ُٗ  ال زُاع ؤمامي بال ال

*        *        * 
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زوك..  ات  هي  ن  ى  الس 
ً  ف 

 دوعت 

مخإ الغخلت ٢لُل، ل٨ىه مش٣ل بإوظإ الٟغا١، ومما ًس٠ٟ مً هىاظـ زُىاث 

الكُش )مبرو٥( في هجغجه ٖاثلخه اإلا٨ىهت مً  انُدابما ٢بل الغخُل ومىٛهاجه 

ذ بحن الٟغح والخؼن  وبحن  ،وبحن الىعي والالوعي ،ػوظخه وؤوالصه، مكاٖغ الٗاثلت جىٖى

 سىٝ مً اإلاجهى٫.الاؾدؿالم والُاٖت اإلامؼوظت بالغظاء وال

ضهم الهبذ والهبذ لىاْغهفي لُلتهم ألا   زحرة ؤوي الجمُ٘ بلى ٞغاف الىىم، ٧ان مٖى

ب، ل٨ً ألامغ ٖىض )ٖبض الغخمً( مسخل٠ بٌٗ الصخيء ُٞٗىاه لم ًؼعهما الىىم،  ٢ٍغ

لت. ٣ٞض خغنذ )ٞاَمت( ٖلى ؤن جغاه  ٧ان َُٟها مهُمىا ٖلى ؾاٖاث جل٪ اللُلت الٍُى

ت الُىم  ألازحر وؤَالذ الىٓغ بلُه ٖلى زالٝ ما جٓهغه له مً اهخمام ٖابغ في ٖهٍغ

اء؟ ص٢اث  و ٌٛلب ٖلُه البراءة وؤلاعجاب. هل هي هٓغاث الىصإ ؤ هٓغاث الٗهض والٞى

ب بلى ٧ل ؤخكاثه ٧ي ًب٣ى  ٢لبه اإلاخهاٖضة التي لم ًإل٠ ؾماٖها حؿللذ بةنغاع ٍٚغ

 ٣ًٓا في اهخٓاع النهاع.

ىُت يمً ٢اٞلت مً ٢ىاٞل الجما٫ التي ٚالبا ما ج٨ىن ٚاصع الغ٦ب البلضة الض ٖو

وظهتها مضًىت اإلا٨ال ٖانمت الؿلُىت ال٣ُُُٗت وبىابت الخًاعمت بلى الٗالم الساعجي. 

ا٧ان  ؼ  واضخ  م مداوالجه في وكغ الهضوء، وحٍٗؼ ٖلى الكُش مبرو٥ الىظىم والخؼن ٚع

 ه الضازلي بان جل٪ اللخٓاثالخماؾ٪ بحن ؤٞغاص ٖاثلخه، ولٗل مً بىاٖض خؼهه بخؿاؾ

ب  ً ال٣ٍغ خه وبىاصي صٖو  لى ٢لبه.بعبما ج٨ىن آزغ ٖهضه ب٣ٍغ
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ض م٘  لى زالٝ جل٪ اإلاكاٖغ الُاجؿت، والضمٕى اإلا٨بىجت، ٧اهذ ٞاَمت ٖلى مٖى ٖو

ت ٢هُت مً بِذ ؤبيها  ان مً الضمٕى ال ٌٗلم م٣ضاعها بال هللا ٣ٞض ازخاعث قٞغ َٞى

ٞدُىما وظهذ ال٣اٞلت قُغها خُض وظهتها ٧اهذ  واجسظتها م٩اها لىصإ)الخبِب(

بت، ٞإزظث جلىح باؾخدُاء  ؤقاعث بالىصإ اإلاصخىب بالضٖاء بالؿالمت والٗىصة ال٣ٍغ

دها مىظ ؤن ٧اهذ ال٣اٞلت زُا ٍٖغًا ال جسُئه الٗحن ت واؾخمغث في جلٍى  مً جل٪ الكٞغ

 بلى ؤن ؤضخذ ه٣ُت بُٗضة مٗل٣ت بحن الؿماء وألاعى.

ً الى اإلا٨ال في الخاالث الٗاصًت بحن الؿبٗت بلى الشماهُت حؿخٛغ١ الغخ لت مً صٖو

لبُت وله مك٨الجه الٗضًضة  ،ؤًام وبطا ٧ان الؿٟغ ٖبر ؾُٟىت)البر( منه٩ا  ٞهى ٖىض ألٚا

 
 
اثلخه في مضًىت اإلا٨ال ؤ٦ثر ؤمى ا بطا ٢ىعن بالغخالث ٖبر الؿًٟ الكغاُٖت. ٧ان الكُش ٖو

ض في عخلت ظضًضة بلى   مضًىت ظضة الىظهت التي ٚالبا ما ٣ًغع اإلاهاظغون الخًاعمتٖلى مٖى

.  الاؾخ٣غاع ٞيها ومنها جخجاطبهم اإلا٣اصًغ بلى خُض ما هى م٨خىب في اللىح اإلادّٟى

ذ مهىت الخجاعة التي  خُذ الٗاثلت ٖها الترخا٫ في مضًىت ظضة)ألالُٟت( واختٞر

نلى هللا ٖلُه وؾلم(، ٞيها حؿٗت ؤٖكاع الغػ١ )٦ما ظاء ًٖ الغؾى٫ ؾُضها مدمض 

٣ها ٖبر ألابىاب الؿلُمت بسُىاث مدؿىبت ًم٨ً ونٟها في البضاًت  وق٣ذ ٍَغ

 بالبُُئت ل٨نها مخماهُت م٘ الخغ٦ت الا٢خهاصًت اإلاخىامُت للمجخم٘ الؿٗىصي.

و٦بر الهٛاع، وؤصع٥ الكُش مبرو٥ هظه الخ٣ُ٣ت اإلاخاب٘ لها ًٖ ٦شب ٧ان ازخُاع 

 ول٨ً ب٣ُذ مك٩لت 
 
 مِؿىعا

 
٣ُت الٗمغ للكباب في هظه اإلاضًىت الٗغبُت اإلاؿلمت ؤمغا ٞع

ً صون  الٗغوؾت ٖىض ٖبضالغخمً الظي آزغ ؤن ًتزوط بمً حٗل٤ ٢لبه بها في ؤعى الَى

هلها، ٧ان  الكُش مبرو٥  ًىٓغ بلى ألامغ بىٕى مً الك٣ٟت ٖلى ؤن ًٟصر ًٖ ؤنلها ٞو

ابىه مً مك٣اث الؿٟغ لهظا ؤنغ ٖلى ج٨ىن الٗغوؾت اإلاغشخت مً الٗاثالث ال٣اَىت 
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في اإلامل٨ت، ل٨ً )الٗاق٤( الظي لم ًٟصر ٖما ًسخلج في نضعه لم ٣ًخى٘ بىظهت هٓغ 

 صع هظه اإلاضًىتوعبما َِل الكباب ٢غع ؤن ٌٛا ،والضه، وفي لخٓت مً لخٓاث الًٛب

 عاًٞا ما ًغجب له ٞيها.

لى ؾُذ الؿُٟىت اإلاخجهت بلى الجؼع الاهضوهِؿُت خُض ًىظض  في ٖغى البدغ ٖو

م مى٢ٟه. وفي خ٣ُ٣ت ألامغ  بٌٗ ؤنض٢اثه ؤزظ ٖبضالغخمً في بٖاصة خؿاباجه وج٣ٍى

٧ان ًغي في ؤٖما٢ه ؤن وظهخه الخ٣ُ٣ُت ًجب ؤن ج٨ىن بلى بالصه التي صاٞ٘ لخ٨ىن 

ً جدضًا ؾاٞغا إلعاصة والضه، ،خُاعاجه في الؼواط منهااز  ول٨ىه ًغي في الٗىصة الى ؤعى الَى

 بحن جلبُت خ٤ ألابىة في الُاٖت، وبِىه خ٣ه في 
 
غا  مٍغ

 
ل٣ض ٖاف ٖبضالغخمً نغاٖا

 الازخُاع بمً ًدب.

غة ظاوا في البضاًت ٧ان ًًٓ ؤن م٨ىزه ما٢ذ  اؾخ٣غ)الٗاق٤ الًٛبان(في ظٍؼ

غنت َُبت غة الجمُلت واإلاؼصخمت  ٞو اللخ٣اٍ ألاهٟاؽ والخ٨ٟحر الهاصي .ل٨ً هظه الجٍؼ

ىُت اإلاىاهًت  بالؿ٩ان واإلالُئت بالٟغم ػلؼلتها ؤخضار ٦بحرة جمشلذ في همى الخغ٦ت الَى

 لالؾخٗماع الهىلىضي زم ؤزظث هظع الخغب الٗاإلاُت الشاهُت جلىح في آلاٞا١ وبطا بالُاباهُحن

ِـ هظه ا لخغب  ًخٛلٛلىن في هظه الجؼع، وبٗض جهاًت هظه  الخغب بٗض ؤن خمي َو

ناعث بهضوهِؿُا ظمهىعٍت مؿخ٣لت ججاطبها اًضولىظُاث مسخلٟت وعئي ؾُاؾُت 

ت، ؤعب٨ذ بلى خحن مً الؼمً خالت الاؾخ٣غاع ٞيها.  مخهاٖع

ويإ الٗانٟت ٧ان ٖبضالغخمً ٢ض ج٣ُٗذ به الؿبل بِىه وبحن في وؾِ هظه ألا 

ق٩ل لىٟؿه ٖاثلت ظضًضة بمالمذ اهضوهِؿُت زالهت و٧ان ٖلُه ٦ما ؤهله وؤخبابه، و 

ما٫ ٌؿحرا  مت ٧ان خٔ الٗاثلت مً ألٖا ٧ان ٖلى ؤبىاثه البدض ًٖ ل٣مت الِٗل ال٨ٍغ

 وبال٩اص ٌؿض الخاظت.
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 بط جٟخدذ لهم ؤبىاب ٖضًضة
 
حرا  ؤما خٔ ؤهله في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٩ٞان ٞو

ت ال٨بحرة  ،مً الغػ١ جىؾٗذ بمىظبها الخجاعة وناع اؾمهم ٌسجل م٘ ألاؾماء الخجاٍع

ما٫ والخغ٦ت لهظه الٗاثلت بال ؤن بٌٗ ؤٞغاصها مً الجُل  وعٚم الخُاة اإلاؼصخمت باأٖل

و٫ ْل ًغاوصهم قبذ ألار )الًا٫( و٧اهىا ًخمىىن لى ؤن  هظه الهٟدت الٛامًت ألا 

ش الٗاثلت جُىي ؤو ج البا في ُٚاب الخ٣اث٤ مً جاٍع ٟ٪ ؤؾغاعها وجدضر ؤزباعها، ٚو

اجه ،حؿىص ألاؾاَحر وجيخٗل السغاٞاث ٪ ما ًضٖم طل ،٧اهذ ؤٚلب الٓىىن جغجر ٞو

ها ججٗله ًدغم ٖلى ؤن ُٚابه الازخُاعي لِـ لؿلى٥ زغه، وأل ؤازخٟاء  غة ا٢تٞر و ظٍغ

لت. ل٨ً مضًىت ظضة لِؿذ ٢هُت  و مٗؼولت ٞالىاؽ ؤالازخٟاء والدؿتر إلاضة ػمىُت ٍَى

 ....والؾُما اإلاؿلمىن اإلاخُٗكت ٢لىبهم لٍؼاعة الخغمحن الكٍغٟحن.. ،جإجيها مً ٧ل ٞج ٖم٤ُ

 ؾغاعها.ؤؾغة الكُش مبرو٥ في مىاظهت مباقغة م٘ ؾغ مً ؤًام ٧اهذ في ًىم مً ألا 

هضوهِؿُحن الخًاعمت ٖلى واظهاث ال٨شحر مً اإلاغا٦ؼ ٣ٞض الخٔ بٌٗ الدجاط ؤلا 

ت اؾم ألاؾغة ٞضٖاه ًٞىله بإن ٌؿإ٫ ؤهل الضاع لٗله ًجض في   الاظابت عابِالخجاٍع

هضوهِؿُا ٧ان بما ًغبُهم بهض٣ًه. ٖىضما ج٩لم هظا الخاط )الًٟىلي(ًٖ نض٣ًه في 

 
 
لى بًٖ الخل٣ت اإلا٣ٟىصة والؿغ اإلا٨ىىن، ؤما آ٫ الكُش مبرو٥ ٞىٓغوا  ال ًضع٥ قِئا

 مً ألاؾئلت ألا 
 
مغ بترو  وخ٨مت و٢ضمىا للغظل الًٟىلي عؾالت مٛلٟت جًمىذ ٖضصا

ها  ٞغاص الٗاثلت اإلا٣غبىن، وظاء الغص بما ًا٦ض، ؤال بالٗاثلُت السانت ظضا التي ال ٌٗٞغ

م( آ٫ مبرو٥ حي ًغػ١ و  ن ؾغهم آن له ان ًٓهغ ؤوبما ال ًضٕ مجاال للك٪ ؤن )ٍٚغ

 ه، وقمل الخُٟض م٘ الخُٟض.زُؤر م٘ للٗلً، لُلخئم خًً ألا 

ً وبالظاث ؤلى بن ٌٗىص ؤوال ؤآزغ الكُش ٖبضالغخمً  لى مضًىت اإلا٨ال في بعى الَى

ؼة بٖهض خ٨م الجمهىعٍت الضًم٣غاَُت ٧ان ٌكضه   لى ٢لبه،بلى مؿ٣ِ الغاؽ خ٩اًت ٍٖؼ
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ب. في مضًىت اإلا٨ال  ت نالخت ولى مً عظل ٍٚغ ٨ٞم جمجى لٟاَمت خُاة ؾُٗضة وطٍع

ن الخبِبت ؤلى ازغي ختى ٖٝغ بمً مٗلىمت  زباع بلضجه........ؤًضله ٖلى  وظض مً

م ٦ثرة السُاب زم ٖٝغ السبر  ذ ًٖ الؼواط ألؾباب ال ٌٗلمها ؤهل البلضة ٚع ٖٞؼ

 الظي هؼ٫ ٖلُه ٧الها٣ٖت ٞاَمت ٢بل بً٘ ؾىحن ٚاصعث الخُاة.

ب  ً، لم ًسبر بمًذ الؿُاعة بالغا٦ب الٍٛغ ىت، خضا بهظه الغخلؤلى صٖو ت الخٍؼ

  لى الجؼع البُٗضة وال ًضعي بهه ٨ًغع عخلت الًُإ ٖىضما ٧ان مؿاٞغا ؤزُل بلُه 

ت،ؤًام، في م٣برة ال٣ٍغت ظلـ ما جسُٟه له ألا   مام ال٣بر و٢ض ؤجه٨ه الخٗب، وخغ٢خه اللٖى

مغه ؤلا  ٘ ع وز٣ل عؤؾه مً الهم، ٚو ىضما ٞع مامه ؤؾه اإلاى٨ؿغ الخذ ؤخؿاؽ بالىضم، ٖو

ت مً  اث بِذ ٞاَمت ٞإَا٫ الخدض٤ً ٞيها ٦ٗاصجه في ألا قٞغ ًام السىالي بِىما قٞغ

ً وقٗابه. ،اجهمغث الضمٕى اى واصي صٖو  .....ٞو

 

*        *        * 
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  ٌ زن 
ٌ  .. دواهٌ  الغ   سعذن   

نهم صون وؿائهم  اعجبُذ ملخمت الهجغة الخًغمُت ب٣هت عظالها الظًً ٚاصعوا َو

ً بضًل، ؤو ٞغم ِٖل ا ًٖ َو
 
 ؤًٞل جدؿ٤ م٘ َمىخاتهم وجُلٗاتهم اإلاكغوٖت، بدش

ت م٘ الهجغة ت صازلُت لهم، مخىاٍػ  وهي بهظا هجغة ط٦ىعٍت بامخُاػ، ل٨ً هىا٥ هجغة  ؤهشٍى

ً جهضوا لضعاؾت ؤؾباب الهجغة وهخاثجها، عبما ألجها لِـ  الظ٦ىعة، ٟٚل ٖنها بٌٗ ممَّ

٢هت اإلاغؤة الخًغمُت )ألام  لها ٖال٢ت مباقغة بى٣اٍ الاهُال١، ومغافئ الىنى٫، بجها

وألازذ  والؼوظت والابىت( الالحي ًضًٞٗ زمً ُٚاب ألاخباب بهمذ البداع واإلادُُاث 

، والغظاء، اح، ل٨نهً في ؤٖما٢هً جخٟجغ خمم مً بغا٦حن السٝى  ٖىضما جخى٠٢ خغ٦ت الٍغ

 ؿًٟوالكى١، والصجً، ال ًس٠ٟ مً ؤواعها بال هخ٠ ألازباع، وقٓاًاها التي ج٣ظٞها ال

ت مً البداع البُٗضة، وحٗىص بلى ؾ٨ىجها ٖىضما ٨ًىن الل٣اء باألخًان.  البساٍع

  ل٨ً ٢هت اليؿاء الخًغمُاث م٘ الهجغة ال جخى٠٢ ٖىض الهابغاث في الىًَ

ً –الالحي ٨ًً في خالت اهخٓاع قبه مؿخمغ  – ، بل ًهل وظ٘ الهجغة بلى وؿاء اإلاهاظٍغ

ـ الخًغمي ٖاثلت ظضًضة ؤو بضًلت، زم جدضر في مىاًَ الهجغة، والؾُما ٖىضما ًاؾ

ت مٗاصًت )للٛغباء(، ٞيهتز  حّٛحراث ؾُاؾُت صعاماج٨ُُت ٞيها، جبرػ بمىظبها خغ٧اث مخُٞغ

ت ؤولىٍت ٢هىي لخماًتهً مً  هحر هؼوح )وؿاء( الٗاثلت اإلاهجٍغ ٦ُاجهم اإلاؿالم، ٍو

خضاءاث اإلاخى٢ٗت.  الٖا

 باث خلذ بهم في بٌٗ بلضان قغ١ و٢ض سجل ؾٟغ الهجغة الخًغمُت خ٩اًاث لى٨

غبه، وم٘ هظا وفي في زًم ملخمت الهجغة جخ٨غع صوامت الؿٟغ،  خىى اإلادُِ الهىضي، ٚو

، ٨ٞما ؤن آزغ ما ٨ًٟغ ُٞه اإلاهاظغ  ًَّ وجخجضص مهاثب اليؿاء اإلاٛلىب ٖلى ؤمغه
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الخًغمي ٖىض مٛاصعة بالصه هى انُداب اليؿاء مً ؤهله، ٞةهه في خالت الؿٟغ 

ً، ال٨ٗسخي  الايُغاعي ؤو٫ ما ٨ًٟغ ُٞه هى ٦ُُٟت مٛاصعة اليؿاء مً ؤهله بلى الَى

ا الخ٩اًت  ًَّ صاثم  وفي ٧لخا الخالخحن جخدمل اليؿاء مٗٓم آلاالم الىٟؿُت، وم٘ هظا ُه

 اإلايؿُت مً صعاما الهجغة، في خحن ؤجهً في ٢لب الخ٩اًاث.

ت( امغؤة خًغمُت مً مىالُض الهىما٫، هاظغث بلى )بالص ؤظضاصها(  ًَّ )ؾٗض

 خًغمىث، ٖىضما ٚابذ الضولت في )بالص مُالصها(، وناعث الُض الُىلى ٞيها ألمغاء الخغب

بتها جبدض ًٖ ألامان بٗض ؤن ٧اهذ في وؾِ ؤؾغتها حِٗل  والؿلب، لهظا ٧اهذ في حٍٛغ

 مؼعٖت ٦بحرة اقتراها مً خهاص ٚغبخه الظي ظمٗه خُاة مِؿىعة الخا٫، ٞىالضها ًمخل٪

ة  ً الٗغب بغوح ألازىَّ بٗغ٢ه، وظهضه، في ػمً ٞخدذ بالص الهىما٫ ؤعاييها للمهاظٍغ

ً، وناع ٢غاع الهجغة ال٨ٗؿُت ًْ ٖىضما حٛحر الخا٫ ٚحر الخا٫ اه٣لبذ اإلاىاٍػ  ؤلاؾالمُت، ل٨

ا، ل٨ىه ظاء في و٢ذ لم ٌ لبُت منهم  بظباعٍ   ؿخٗضوا له، ؤو عبما لم ٨ًٟغوا ُٞه.ٖىض ألٚا

٣ت ٞخُاث هاػخاث مشلها، بًٗهً ؤعامل، ومُل٣اث،  ونلذ ؾٗضًت بلى مُىاء اإلا٨ال بٞغ

وبصخبت ٖاثالث جغ٦ىا زلٟهم بٌٗ ؤهلهم ومٗٓم ما ًمل٨ىن، ل٨ً مكاٖغ اإلاهِبت 

ت  ًّ الىاخضة صٞٗتهم بلى اإلاؿاهضة إلاىاظهت مًٗالث ما بٗض الىنى٫، باليؿبت لؿٗض

٣ي لها في )بالص مُالصها( والضها وازىان مً ؤق٣ائها الهٛاع، و٧اهذ ٢ض ٣ٞضث ؤمها ب

 ٌ هم وؤعيهم ومالهم، ؤما والضها ٣ٞض ٞع وؤزاها ألا٦بر ٖىضما هبىا للضٞإ ًٖ قٞغ

بت للؿالم. ت ٖلى ٖغوقها، ٩ٞان ًدظوه ألامل في ٖىصة ٢ٍغ م ؤجها زاٍو  مٛاصعة مؼعٖخه ٚع

 ا٫ بضؤ بُٗض اإلاىا٫ في ألا٢ل في اإلاىٓىع ال٣ٍغب، لم ٌٗضوألن ٖهغ الؿالم في الهىم

خماص ٖلى هٟؿها، زانت بٗض ؤن  ت بال مىاظهت ٢ضعها م٘ ابنها الهٛحر بااٖل ًَّ ؤمام ؾٗض

٣ها الظي انُدب ابىتهما وؾب٣ها  ِ
ّ
٣ٞضث ألامل في لّمِ قمل ٖاثلتها الهٛحرة م٘ مُل

ً، وجؼوط في مضًىت ؾِئىن   بإزغي.في ؾٟغ الٗىصة بلى الَى
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٣ُا،)ظى٫ الكٟاء(  في الخي ال٣ٟحر الظي ٌؿ٨ىه الٗاثضون مً صو٫ قغ١ ؤٍٞغ

 
 
ه ا، م٨ىَّ  ٗ ا مخىاي

 
ت مالط ًَّ خحن، ج٣اؾمذ بًجاعهما م٘ ػمُلت لها في  اوظضث ؾٗض مً ٚٞغ

الؿٟغ، وألجها ججُض زلِ الُُىب والبسىع اجسظث مً طل٪ مهىت جبُ٘ مىخجاتها ٖلى 

ت الٍُغ٤، ٧ان صزلها ٩ً  اص ٌُٛي ه٣ٟاث مِٗكتها م٘ ابنها الهٛحر، وم٘ هظا اؾخمغث٢اٖع

ا بٗض  اإلاهاٖب جالخ٣ها، والهمىم، ٞدا٫ والضها وؤق٣ائها في الهىما٫ اػصاص ؾىء 

ا بالٗمل؛  اصة صزلها، وناع جهاعها مؼصخم  ػواط والضها، ٞايُغث للٗمل في البُىث لٍؼ

ا، وما بحن الٓهغ و  الٗهغ جسضم في البُىث، زم ٞهي جبُ٘ بًاٖتها اإلاخىايٗت نباخ 

حؿخإه٠ بُ٘ بًاٖتها بلى ؤن ًيخهي ) صوامها( م٘ ؤطان اإلاٛغب، زم حٗىص بلى مإواها و٢ض 

ا. ا ٦بحر 
 
 بلٜ  الخٗب منها مبلٛ

شحر خؼجها ؤن ابىتها الىخُضة جإه٠ مهىتها الجضًضة، إة ٖلى ٧اهلها، ٍو  وما هى ؤقض َو

٘ بمؿاٞاثوجضٖىها لتر٦ها، ل٨نها ٧اهذ جغي ؤن ٖملها   ؤقٝغ مً الدؿى٫، وؤٞع

مما هى ؤؾٟل مىه، لهظا جىا٣ٞذ م٘ هٟؿها، ٧اهذ حكٗغ بضوعها في مىي٘ اإلاداعب 

ض ؤن  الهامض الكٍغ٠ إلاىاظهت زالر ظبهاث ال حؿخُُ٘ ال٩ٟا٥ منها، ٞمً ظهت جٍغ

ت مً بُٗض بطا ظاص ٖليها الؼمان بما ٞى١  حؿترضخي ابىتها ٞهي ال جبسل ٖليها بهضًت عمٍؼ

ت، ومً ظهت زاهُت ج٣اجل لتربي ابنها الظي جغ٦ه والضه بال مُٗل، خ اظاتها الًغوٍع

وعًٞذ ؤن جً٘ هٟؿها في مى٠٢ الاؾخجضاء مىه ختى إلاا هى خ٤ البنها، وظبهت زالشت 

ا عاجبها مً ٖملها في البُىث. ا، وهي ٚالب   ج٣ىم بةعؾا٫ خىالت لىالضها قهغًٍّ

ًَ ٖليها هظه اإلالخمت زالزُت ألابٗاص في اإلا ْ
ُِل٣ ًُ باث مً نض٣ًاتها  ٗاهاة ظٗلذ ال٣ٍغ

ت  ألجها جضع٥ زل٠ الدؿمُت  ًّ ت( ٞخبدؿم ؾٗض ُّ في لخٓاث اإلاؼاح اإلامؼوط باإلاغاعة )حٗؿ

الجضًضة مكاٖغ مىاؾاة خ٣ُ٣ُت مً نض٣ًاث ٣ًاؾحن مشلها اإلاأسخي وحكدذ ألاخباب، 

ت( ج ًَّ ضع٥ مٟاع٢اث اؾمها ل٨نهً ٌؿخمضصن صعوؽ الهبر مً نمتها وزباتها، و)ؾٗض
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ىت  إلاىٛهاتها، ٞتري في صالالث اؾمها 
ّ
ا جيخابها بٌٗ السىاَغ اإلاؿ٨

 
م٘ وا٢ٗها، ؤخُاه

لغؾالت م٨خىبت ٖليها في الجبحن، وهي مهمت بؾٗاص ٚحرها، ٠ُ٨ٞ إلاشلها جإجيها ألاًام 

 الؿُٗضة وهي التي  قهضث بإم ُٖنها مأسخي ٖاثالتها ال٨بحرة، وجمؼ١ ٖاثلتها الهٛحرة،

 زم بجها حؿ٨ً مضًىت وصٌٗت، ل٨نها جغاها بُٗضة ًٖ مىاًَ بغاءتها، وبِذ ٖؼها، و٢بر ؤمها.

ض مً مٗاهاتها بخؿاؾها بالٛغبت اإلاؼصوظت ٦ٛحرها مً )اإلاىلضاث(، ٟٞي  ومما ًٍؼ

 )بالص ؤظضاصها( خؿبذ ٖلى الهىما٫، ًضٖم طل٪ ل٨ىتها ٖىضما جخدضر باللٛت الٗغبُت،

 التي وعزتها ًٖ ؤمها، وفي )بالص مُالصها( الؾُما في ٖهغ الٟىضخىومالمدها الهىمالُت 

اث الٗمل التي ال ج٩اص جيخهي،  واهٟالث ألامً خؿبذ مً الٛغباء. و٧ان ٖليها جدمل يَٛى

ٖملها  و٧اهذ جهّبر هٟؿها ٖلى ؾىء مٗاملت بٌٗ مؿخسضمها، الظًً ٌؿدشمغون ؾاٖاث

ت، بال ق٣ٟت م٣ابل ؤظغها الؼهُض، وم٘ هظا، وأل ا عاٍو
 
ُى ؼة، ٖو ا ٍٖؼ جها جدمل هٟؿ 

مت ال جغضخى باإلاظلت والاه٨ؿاع. ا مً الاخخما٫ بٍٗؼ ا مدضص 
 
 ويٗذ لىٟؿها ؾ٣ٟ

ه ٦ٟاخها 
ُ
م ؤهل لهظا جى٣لذ ؾٗضًت في ٖضص مً البُىث بلى ؤن ونلذ بلى بِذ جٟهَّ

ٟذ بٌٗ ؤٖبائها، وما ؤ٦ثرها في ج
َّ
ٟانُل في الخُاة، وعؾالتها الىبُلت م٘ ؤهلها، ٞخسٟ

خُاتها! ل٨ً ؤظمل ما عؤجه في هظا البِذ اإلا٩اٞذ  اإلاٗاملت ؤلاوؿاهُت التي خُٓذ بها؛ 

ا ) ٧امل الؿُاصة(، ٞىهُبها مً الٛضاء م٘ جىابٗه  ججضه  جمام بخمام م٘  بىنٟها ٞغص 

لى  ـ، ٖو ا،  ٧ان ٖمل عبت البِذ في ؾل٪ الخضَع
 
غ خٓ ا ؤٞو

 
ههِب ؤٞغاص الٗاثلت وؤخُاه

ل( ٞىظضث  يألت عاجبها ِّ ل ٖو ِٖ  مً  -اإلاٗلمت  -٧اهذ حٗمل باإلا٣ىلت اإلاكهىعة )
 

بضال

ؤن جسؿغ ٖملها الخ٨ىمي، وجخٟٙغ لبُتها هىا٥ مؿاخت وؾُى، وهى ا٢دؿام ظؼء مً 

ت بدُض ال حكٗغ باإلجها٥،  ًَّ عاجبها إلاً ٌُٗنها في قٛل البِذ، زم بجها ظضولذ ٖمل ؾٗض

ذ بالجىاهب ؤلاوؿاهُت، زانت ٖىضما جخٟهم ٞالخ٣ذ اإلاهالر م٘ اإلاىاٞ٘، زم امتزظ

ا جبدض ًٖ مؿاهضًً لها، 
 
هظه الٗاثلت لبٌٗ التزاماث ؾٗضًت ال٣اهغة، وؤخُاه
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وه٨ظا قٗغث ؾٗضًت بىٕى مً الضٝء، وألامان في هظا البِذ الظي نان ٦غامتها، 

ع ٦ٟاخها في الخُاة.  واخترم ٖملها، وجٟهم ايُغاعها بلُه، و٢ضَّ

لؿاع هى ؤن هظه الٗاثلت )الُُبت( حؿخٗض للؿٟغ زاعط البالص، ل٨ً السبر ٚحر ا

ت هؼ٫ ٖليها السبر ٧الها٣ٖت؛ ألن طل٪ ٌٗجي اعجبا٥ ٦شحر مً ؤمىعها،  ًَّ باليؿبت لؿٗض

ىصتها بلى ه٣ُت الهٟغ، وم٘ هظا ٧اهذ ألا٢ضاع جسٟي لؿٗضًت ما هى ؾاع مً ألازباع،  ٖو

ا، وبزالنها في الٗمل، لهظا و٢بُل ؾٟغ ؾاٖضها في طل٪ عبت البِذ التي عوظذ ألماهته

اء اإلاضًىت. ٧اهذ جًٓ ؤن اإلاٗاملت ؾخسخل٠،  الٗاثلت جإ٦ض اهخ٣الها للٗمل في بِذ ؤخض ؤزٍغ

ا؛ بط لم حٗض صختها ج٣ىي ٖلُه،  ا ٦بحر  وؤن البِذ الجضًض ال٨بحر ؾِخُلب منها ظهض 

 ا )في الخجاعة(، واخدؿابٞةطا بها جٟاظإ بما لم جدلم به؛ ٣ٞض َلب منها الخسلي ًٖ ٖمله

ما جغبده مىه في عاجبها، وم٘ مغوع الؼمً ٧لٟذ ٣ِٞ بمخابٗت ب٣ُت الٗامالث، وجغجِب 

ت زانت بطا  مخُلباث اإلاُبش بالخيؿ٤ُ م٘ ػوظت ناخب البِذ، وزهو لها ٚٞغ

م.  ؤعاصث اإلابِذ في بِذ هظا الثري ال٨ٍغ

اص بليها وه٨ظا جظو٢ذ ؾٗضًت َٗم الؿٗاصة بٗض ؾىىاث عجاٝ مً ا لخٗاؾت، ٖو

باث ٖىض مؼاخهً البريء، ل٨ً ٦ما ٣ًا٫: "صوام الخا٫  اؾمها الخ٣ُ٣ي مً نض٣ًاتها اإلا٣غَّ

 مً اإلادا٫"، ٞدملذ ألازباع مً بالص مُالصها ما ظٗلها ج٣ّغِع الٗىصة النهاثُت بليها؛ لخلبُت

ث ؾٗضً اها؛ ل٩ي ًغاها بٗض ؤن قٗغ بضهى ؤظله، واؾخٗضَّ ًَّ  ت لغخلت ظضًضةعظاء والضها ب

 مً اإلاٗاهاة، والؿٟغ ٖبر الؿًٟ الهٛحرة التي ججلب البًاج٘ واإلاىاشخي مً بالص الهىما٫،

ػ هظا الكٗىع  ّٗؼِ ت حكٗغ في ؤٖما٢ها ؤجها لم جسظ٫ والضها، وؤهه عاى ٖنها، َو ًَّ  ٧اهذ ؾٗض

ً مخماؾ٨ت.  ز٣تها باهلل بإهه ؾ٨ُىن مٗها، لهظا جبضو للىاٍْغ

ِ خُاتها، وج٨ٟغ في اإلاهام الجضًضة التي وبِىما هي ٢بل ًىم ا لؿٟغ حؿخٗغى قٍغ

ت ٞغا١ ؤبىائها  ر هٟؿها ٖلى ٚهَّ اة والضها اإلاخى٢ٗت، وجهّبِ ؾخل٣ى ٖلى ٖاج٣ها بٗض ٞو
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ت ؤنابها ههِب واٞغ مً اؾمها، ًَّ ذ، ؾٗض  وؤخٟاصها الهٛاع، جىالذ اإلاٟاظأث وحؿاٖع

ر مؿاع الغخلت مً البدغ ٞ  ٞالغظل الثري )اإلادؿً( خغم ٖلى ؤن ًىّصٕلى الجى ب٣ض حٛحَّ

غها ٖىض 
َّ

هظه اإلاغؤة اإلا٩اٞدت بما ًل٤ُ بإماهتها، ووٞائها ألؾغتها، وبغها لىالضها، وبك

مها 
ّ
٫  ٧ل قهغ بدىالت بلى )بالص مُالصها(، وؾل

 بإوَّ
 

ال الىصإ ألازحر ؤن عاجبها ؾُهلها ؤوَّ

ت جامت، في ألاً ا مً اإلاا٫ بؿغٍَّ ا ٦بحر 
 
ام السىالي ٧اهذ ؾٗضًت جغصص ما ٣ًىله ؤبىها مبلٛ

بهه في ؾىىاث ٖؼ بالص الهىما٫ ٧ان ًهل زحرها بلى بُىث بٌٗ ٣ٞغاء خًغمىث، 

ض الغظل الثري جظ٦غث ٦الم والضها، وعبما  مذ ؤو٫ خىالت بدؿب ٖو
َّ
لٗلها بٗض ؤن حؿل

لى ؤًت اء، ٖو اء بالٞى  خا٫ ٞةن ٢هت قٗغث ؤن )بالص ؤظضاصها( جغصُّ لبالص الهىما٫ الٞى

ت في بالص ؤظضاصها لم جيخه ٦ما هى الخا٫ في بالص مُالصها، التي ناعث ٞيها ٞغم  ًَّ ؾٗض

 الؿالم ؤ٦بر مً اخخماالث الخغب، ل٨ً في بالص ؤظضاصها خُض ٌِٗل ؤبىائها وؤخٟاصها

 ال جؼا٫ ٞغم الخغب ٞيها ؤ٦بر مً اخخماالث الؿالم.

 

 

*        *        * 
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ز ذو والحض   الي 

اسٌ   صاد والسن  ب  ٌاق  ات  ا ارن   مك 

سُت الخضًشت  جبرػ ؤمام مً ٌؿعى لٟهم جغ٦ُبت اإلاجخم٘ الخًغمي وخغ٦خه الخاٍع

 رانواإلاٗانغة زىاثُت )الباصًت والخًغ(؛ بىنٟهما مٟهىمحن اظخماُٖحن ظٛغاُٞحن، ٌٗبّ 

ت وا٢خهاصًت، في بَاع ٢ىاؾم  ًٖ ؤهماٍ مِٗكُت طاث زهىنُاث ز٣اُٞت وخًاٍع

 جسلى مً الخجاطب، والخ٩امل، والتزاخم، والخىاٞغ،مجخمُٗت مكتر٦ت. ل٨ً الٗال٢ت بُنهما ال 

ا إلاجخم٘ واخض ؤؾهما في   ُ ا ظٛغاٞ وؾخ٨ىن بقاعجىا لهظًً اإلاٟهىمحن بىنٟهما ججاوع 

ش، وؤوؿا١ الدؿلؿل  ت خغ٦خه، وجىٕى حك٨الجه، وؾىبخٗض ًٖ جٟانُل الخاٍع خٍُى

 التراجبي الاظخماعي بال بما ًىضر ظضلُت الٗال٢ت بحن اإلاٟهىمحن.

ل في ال٣ضم  ولىخم٨ً مً جدب٘ خغ٦ت الٗال٢اث ويبِ ٦نهها لهظا الخ٣ؿُم الٗام اإلاٚى

 خًغ( ؾخ٨ىن اهُال٢خىا مً مىخه٠ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي، ٖىضما ْهغث -)بضو

ت مىاٞؿ     ا٢ىٍ   االؿًٟ البساٍع
 

للؿًٟ الكغاُٖت، وازخُاعها لهظه اإلاغخلت ألجها  وبضًال

ذ بٗضها خغ٦ت اإلاىان  الث الٗاإلاُت، وجىؾٗذ الهجغة الخًغمُت، واهخٗكذ الخجاعةحؿاٖع

مبر   م، وجض٣ٞذ خغ٦ت الاؾخٗماع ألاوعبي،:297الضولُت زانت بٗض ٞخذ ٢ىاة الؿَىـ  هٞى

ا ؤخضزذ   ُ ج ٞإل٣ذ هظه الخُىعاث بٓاللها ٖلى ألاويإ الٗامت في خًغمىث، وجضٍع

ُٖت، واؾخمغث خًغمىث جغا٢ب، اهتزاػاث في الجٛغاُٞا الا٢خهاصًت الؿُاؾُت والاظخما

ا جخٟاٖل م٘ ما ٌكهضه الٗالم مً جُىعاث  مخىانلت ختى و٢خىا الغاهً.
 
 وؤخُاه



ى                                                           (تويمان تحأيالث يُخصف انطريك )أربعىٌ يمان
زل  ف  ي   طزل  مك 

112 

اٝ   واإلاضن( ج٣ىم ٖلى اإلاهالر اإلاكتر٦ت، –٧اهذ الٗال٢اث بحن الباصًت والخًغ )ألاٍع

 ى٢ذ٩ٞاهذ الخىايغ جمشل الش٣ل الا٢خهاصي واإلاالي  والخىٕى في ال٨مالُاث والؿل٘، في ال

الظي اٖخمض عظا٫ الباصًت ٖلى ججاعة اإلااقُت والخُب والٟدم السكبي )الصسغ(، 

 وبًٗهم ٢ض ٖمل ٖلى ه٣ل البًاج٘ ٖبر الجما٫ مً مضن اإلاىاوئ بلى اإلاىا٤َ الضازلُت،

وعٚم ؤن خُاة البضو مخىايٗت مً خُض ٧لٟت اإلاِٗكت ٞةن اإلاضن باليؿبت لهم جمشل 

خُُٗىن الاؾخ٣غاع ٞيها لٗضص مً الٗىامل، ؤهمها ٖىامل ظظب وصهكت، ل٨نهم ال ٌؿ

  ألاٖغاٝ ال٣بلُت التي جغجبِ  باألمً الجمعي ال٣بلي، ٞهم ًدملىن الؿالح والخًغ 

 مً 
 

ال ًدملىن الؿالح، ولهظا ًىٓغون لؿ٩ان الخىايغ بىٕى مً الخٗالي؛ بىنٟهم ٖؼال

ؿدىضون في ؤزظ خ٣ى٢هم بلى ماؾؿاث الخ٨م اإلاضهُت   الغؾمُت وألاهلُت.الؿالح، َو

ض  ً( وؾخِىُاجه ٧ان البضو ٖلى مٖى م٘ في زمؿُيُاث ال٣غن اإلااضخي )الٗكٍغ

ت، ق٩لذ بضاًاث نغاٖهم م٘ اإلاضن؛ ٟٞي هظه اإلاضة بضؤث ؾُاعاث  مىاظهت خًاٍع

 مً الجما٫
 

 الصخً جى٣ل البًاج٘ مً مضن اإلاىاوئ بلى مىا٤َ خًغمىث الضازلُت بضال

ا ٖلى ٣ٖب، وناعث مهمت الباصًت الخ٣لُضًت في ه٣ل ٞاه٣لبذ اإلاٗاصلت الا٢خهاص ًت عؤؾ 

ة ٞٗلهم ٖىُٟت، ٣ٞامىا   بااله٣غاى، ومً هىا ظاءث عصَّ
 
صة ً مهضَّ البًاج٘ واإلاؿاٍٞغ

بمى٘ مغوع ؾُاعاث الصخً، وهخج ًٖ طل٪ نضام مؿلر بُنهم وبحن الؿلُت الخا٦مت، 

ت الهغا ا ًٖ جٟانُل هظه ألاخضار التي جدمل عمٍؼ ٕ الخًاعي بحن ال٣ضًم وبُٗض 

ا حٗبحر ا ًٖ  نضمت  ا٢خهاصًت، ؤو ػلؼلت -والخضًض )الؿُاعة   ً  الجمل( ٣ٞض ٧ان طل٪ ؤً

ا مً مهاصع عػ٢هم، وؤطهذ بنهاًت ٖهغ )ؾُاصتهم( ٖلى الجبا٫  ا مهمًّ صث مهضع  هضَّ

ت ت  ،والهًاب، لهظا ٧اهذ زُاعاث اإلاىاظهت ؤمامهم ايُغاٍع ؤما وظهت الىٓغ الخًٍغ

 زاعظت )الؿ
 

لُت والؿ٩ان(  ٩ٞاهذ جغي في مىا٠٢ الباصًت مً ؾُاعاث الصخً ؤٖماال

ش، ولهٗىبت ٚلبت وظهت هٓغ ٖلى ؤزغي   ًٖ ال٣اهىن، وؤجهم ًمًىن ٨ٖـ خغ٦ت الخاٍع
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٣ُُت وطل٪ بدىُٓم خغ٦ت ه٣ل البًاج٘، ٟٞي م٣ابل  ظاءث في البضاًت الخلى٫ الخٞى

دّمل ٖضص مً الجما٫ با ًُ ٤ للجمُ٘، جدغ٥ ؾُاعة شخً،  لبًاج٘، وبهظا ٨ًىن الٍُغ

ا   ُ م مً ٖضم مى٣ُُت هظا الخل ؤو ؤهه ٚحر ٢ابل لالؾخمغاع ٞةهه ٧ان ٖمل لى الٚغ ٖو

ذي؛ ٣ٞض ؤُٖى مؿاخت ػمىُت، هُإث البضو المخهام  نضمت  في ؾُا٢ه الخاٍع
 

 وم٣ٗىال

ا بإ البٌٗ من  ُ ج هم )الجضًض(، وجإ٦ض لهم ؤن ألامىع ؾخاو٫ لهالخه، ولهظا جضٍع

 ظماله واؾخضاهىا لكغاء ؾُاعاث الصخً، وؾاٖضهم طل٪ في الضزى٫ في جُاع )الخضازت(

ب٣ىة،  ٦ما واظهىها في ؤو٫ ألامغ ب٣ىة، و٢ض ؤُٖى بٌٗ اإلااعزحن لهظه الخدغ٧اث 

ا، وؤؾ٣ُىا ٖليها مٟغصاث، جخجاوػ ؾُا٢اتها ٖىضما ونٟىها بالخمغصاث   ٍ ا زىع بٗض 

اث  والاهخٟاياث ال٣بلُت يض الخ٨م ؤلاهجلى ؾالَُجي، وهى جدل٤ُ بُٗض ًٖ مجٍغ

 ألامىع الخ٣ُ٣ُت  ٞى١ ؾُذ ألاعى.

و٢ض اعجبِ هظا الهغإ الا٢خهاصي م٘ اإلاضن الؿاخلُت )اإلا٨ال والصخغ( التي ج٣٘ 

 
 

 جدذ خ٨م  الؿلُىت ال٣ُُُٗت الخًغمُت ) الُاُٞٗت(، ل٨ً وا٢٘ الخا٫ ًسخل٠ ٢لُال

حن )الكىاٞغ(، ٞلم حكهض هظا في مضن واصي خًغمىث خُض خ٨م الؿال  َحن ال٨شحًر

ت  اإلاٗتٝر بها بمىظب مٗاهضة  ة، منها: ؤن مضن الؿلُىت ال٨شحًر الهضام للٗىامل ٖضَّ

م ٧اهذ مىا٤َ مغوع لل٣ىاٞل ولِـ مغا٦ؼ اهُال١ لها،  زم بن مدُِ 2:29ٖضن ٖام 

ت ًخ٨ىن مً بلضاث، ٣ًُنها ٢باثل مؿخ٣غة مً الؼي  الكى ٟغي )الخا٦م(، الؿلُىت ال٨شحًر

 وهظا ٌٗجي ُٚاب اإلاخًغع في خغ٦ت الا٢خهاص الخ٣لُضًت م٘ ْهىع الؿُاعاث.

 وه٨ظا ٞٗىض م٣اعباث الٗال٢اث الا٢خهاصًت بحن البضو والخًغ بلى ؾ٣ٍى ؾلُىتي

م هجض الش٣ل الا٢خهاصي في اإلاضن الغثِؿت، خُض جىظض ٞئت 2:78خًغمىث ٖام 

 البضو ٣ٞض اؾخمغوا ٖلى همِ مِٗكتهم الخ٣لُضًت،٦باع الخجاع مً ألاؾغ الخًٍغت، ؤما 
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لذ الهجغة الضازلُت والساعظُت ألصخاب الخُلٗاث  اف ٚالبهم ٖلى ال٨ٟاٝ، ْو ٖو

 منهم اإلاالط الىخُض لخد٤ُ٣ حُٛحر في ؾبل الِٗل، و٦ؿب الغػ١.

  وُٞما ًخٗل٤ بٗال٢اث الباصًت الؿُاؾُت بال٣ىي الخا٦مت في اإلاضن الؿاخلُت

٣ٞض ٧ان البٗض الا٢خهاصي هى الُاغي، ل٨ىه ال ًسلى مً الخإزغ  –ل٣ُُُٗت الؿلُىت ا –

ت طاث اإلاى٠٢ اإلاٗاصي للؿالَحن )ٖمالء الاؾخٗماع(، ٍغ ىُت الخدٍغ  بسُاب الخغ٦ت الَى

٦ما ؤهىا ال وؿخُُ٘ ججاهل البٗض )الُاثٟي( ولى ٖلى هُا١ ي٤ُ ٞالىٓغة لُاٞ٘ ٖىض 

 وؤ٦ثر ما جبرػ هظه الىٓغة ٖىض الهضام اإلاباقغ.ال٣باثل هي ؤجهم ٚغباء ٖلى خًغمىث، 

ذي لخ٨م ال٣بُلت  ت ٞهي م٨ىن مدلي مغجبِ بامخضاص ؤلاعر الخاٍع ؤما الؿلُىت ال٨شحًر

ت، التي جغمؼ ل٣ُاصة الؼي )الخدال٠( الكىٟغي اإلاخ٨خل يض التهضًض الُاٞعي ًال٨شحر 

لى مضًىت صمىن وما بٗضها وهي  مىا٤َ ٌٗضوجها يمً اإلاؿُُغ ٖلى قبام وما زلٟها ٖو

سُت في خ٨م خًغمىث  خ٣ى٢هم الخاٍع

ت  بن ال٣غاءة الٗم٣ُت للٗال٢اث الؿُاؾُت بحن الٍغ٠ واإلاضًىت البض ؤن جمغ ٖبر مٗٞغ

ُت ال٣بلُت لخًغمىث، ومى٠٢ ال٣باثل مً ج٣الُض الخ٨م اإلاضوي وجبٗاجه،  السٍغ

ُت ال جسخل٠ ًٖ ظىاعها الجٛغافي في مىا٤َ   البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن هظه السٍغ
 
وبضاًت

غة الٗغبُت، التي جخ٣ؿم ٞيها ألاعاضخي بدضوص ٢بلُت مخٗاٝع ٖليها، بمٗجى آزغ  الجٍؼ

ذي الظي ٣ًهض به خ٤ جضزل ٧ل اإلاىا٤َ الخًغمُت جد ٝغ الخ٤ ال٣بلي الخاٍع ُٖ ذ 

 الغعي، والاؾخ٣غاع، ومى٘ ال٣باثل ألازغي مً الخىؾ٘ ؤو الاؾخ٣غاع بال بخدالٟاث م٨خىبت.

وختى البلضاث واإلاضن طاث الخ٨م ألاؾغي مً زاعط ال٣بُلت ناخبت ألاعى جد٨مها 

ا بالٛلبت، وفي ٦شحر مً ألاخاًحن باجٟا٢ُاث
 
جسخل٠ قغوٍ بىىصها،  هظه ألاؾغ ؤخُاه

ا بد٤ ال٣بُلت الٗام للمى٣ُت.  ُ  ل٨نها ج٣غ يمى
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ٗؼي اإلاى٠٢ البضوي الؿلبي مً  الؿُاؾت ؤو ٖضم جُلٗهم هدى الخ٨م في اإلاضن َو

بلى ٖىامل ٦شحرة، منها: ؤن الباصًت ججض مىٗتها في اإلاىا٤َ الضازلُت خُض ؤٖباء الضٞإ 

ت ، لهظا ٚاب ٖىضهم ٖىهغ اإلاٛامغة، ٦ما ؤن ؤ٢ل ٖنها ؤٌؿغ، و٧لٟتها اإلااصًت والبكٍغ

ً ختى في بَاع ال٣بُلت م عظل الىاخضة ًجٗل مً الهغإ ال٣بلي اإلاؼمَّ مً ال٣باثل  جٖؼ

 جدذ بَاع ؾُاسخي واخض ٨ٞغة مؿخدُلت الخىُٟظ، ٦ما ان ال٣غاثبُت الخجمٗاث لخىخُض

ُاب اإلاغظُٗاث حٗضص عئؾاء ال٣باثل )اإلا٣اصمت( في صازل ال٣بُلت الىاخضة ؤؾهم في ٚ

ت، بياٞت الى طل٪ مدضوصًت الىعي الاظخماعي  ال٣بلُت طاث ال٩لمت الىاٞظة واإلاؿمٖى

ً بدُض ال ًخٗضي مشاوحهم الغثِؿت،  لكُٕى ألامُت بُنهم، ًٞا٢ذ عئٍتهم إلاٟهىم الَى

ل قاٚلهم في  الا٢خهاصي م٘ الخًغ لهظا ٚاب الضوع الؿُاسخي لل٣بُلت في خًغمىث، ْو

ٟاء مً  ٘ )مىخجاتهم( وؤزظ الًغاثب مً الهُاصًً ؤو جإ٦ُض قغوٍالتر٦حز ٖلى بُ ؤلٖا

 الًغاثب ٖىض صزىلهم اإلاضن اإلاؿىعة ؤو بالخغاؾت اإلاٟغويت للمؼإع )الكغاخت(.

 في ال٣غي اإلاجاوعة لهم.

ا اؾخٟاصث  ا ٦بحر 
 
ت جغ٥ ٞغاٚ هظا الُٛاب )البضوي( الؿُاسخي في اإلاىا٤َ الخًٍغ

ت زانت بٗض  مىه ال٣باثل الُاُٞٗت التي ؾُُغث ٖلى مٗٓم اإلاضن والبلضاث الخًٍغ

ت ألاولى  م، و٧اهذ ال٣باثل الُاُٞٗت بازخالٝ م٩اجبها 2841ؾ٣ٍى الؿلُىت ال٨شحًر

 ًمشلىن الٟئت اإلاؿلخت مً الخًغ، وبظل٪ ٧اهىا خماة الضًاع، واإلاخد٨محن ٞيها.

م٨ً ٖض ؤو٫ صزى٫ للبضو في مٗتر٥ الخ٨م بك٣ه الٗؿ٨غي الغ   ؾمي ٖىضما جإؾـٍو

م، وهى ٢ىاث جدب٘ وػاعة اإلاؿخٗمغاث :2:4 ( ٖامH.B.Lالجِل البضوي الخًغمي )

ُاهُت مباقغة ُاوي ،البًر  ظاء جإؾِـ الجِل في بزغ الخدضًشاث التي ٢ام بها اإلاؿدكاع البًر

 )بهجغامـ( في ماؾؿاث الخ٨م في ؾلُىتي خًغمىث، ٦ما جم٨ً )البضو( مً الاهسغاٍ
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ت ال٣ُُُٗت، و٧ان هظا ٖلى خؿاب الش٣ل الٗؿ٨غي الُاٞعي في اإلااؾؿاث ا لٗؿ٨ٍغ

 في خًغمىث ل٨ىه في اإلاضي البُٗض ٧ان لهالر )خًغمُت الؿلُىت ال٣ُُُٗت(، وجدُل

ت هضًت وصالالث  مؿمُاث الجِكحن )البضوي الخًغمي( و)الىٓامي ال٣ُُٗي( بلى عمٍؼ

ُاوي بىنٟه  ازخالُٞت ؤو يضًت ٚحر مغثُت، ل٨ً ؤلاقغاٝ اإلاباقغ مً ٢بل اإلاؿدكاع البًر

ت والؿُاؾُت لهما ٢ض ؤؾهم بلى خض م٣بى٫ في يبِ  قى٦ت اإلاحزان. اإلاغظُٗت الٗؿ٨ٍغ

ٝغ باإلا ُٖ اٖت، و٧اهذ ؤقض جفي بضاًت ؤعبُٗيُاث ال٣غن اإلااضخي ّٖمذ خًغمىث ما 

إة في اإلاىا٤َ الضازلُت  ٞهاخب طل٪ خغ٦ت هؼوح ٦بحرة بلى  –الىاصي والهًبت  –َو

ػ مً طل٪ باليؿبت للباصًت بٖالن جمضًض هضهت الؿالم لٗكغ ؾىىاث مً اإلاضن ؼَّ ، ٖو

م(، وفي بزغ طل٪ حك٩لذ في ؤَغاٝ اإلاضن ؤخُاء البضو، وفي بضاًت ؤمغها 2:61 -2:51)

ًم٨ً ونٟها بإخُاء )بحن بحن(، وهي مغخلت اهخ٣الُت مى٣ُُت، جاقغ لٗبىع البضو 

جي والؿلـ بلى مجخم٘ الخًغ)اإلاض  ن( و٢بى٫ قغوٍ الاؾخ٣غاع ٞيها.الخضٍع

م في مضًىت اإلا٨ال ؤو ما ٌٗٝغ بداصزت ال٣هغ ؤَل٤ ظِل 2:61في ؤخضار صٌؿمبر 

ا مً اإلاخٓاهٍغً، ٧ان )الخًغ( 28الىٓام ال٣ُُٗي الىاع ٖلى اإلادخجحن ٞؿ٣ِ   قهُض 

 مً ألاظاهب،
 

جي للؿلُىت بضال  ًُالبىن بكغا٦ت مدضوصة في الؿلُت، وهي حُٗحن وػٍغ َو

ب الغنام الخي  ل٨ً ؤنضاء هظه الخاصزت ونلذ بلى الباصًت الظًً اؾدى٨غوا جهٍى

بىنٟهم  –بلى اإلاىاَىحن الٗؼ٫، وعبما ٧اهىا ًغون ؤهٟؿهم مً الىاخُت ألازال٢ُت 

ىُت اإلاٗىُت بالضٞإ ًٖ بزىاجهم في اإلاضن، ل٨ً لم ٨ًً  –ًدملىن الؿالح  الجهت الَى

ٕ  مىٌٓم وواضر اإلا  وا
ٌ

 ٗالم.هىا٥ مى٠٢

 ال٣ىمُت الٗغبُت، في زمؿُيُاث ال٣غن الٗكٍغً وؾخِىُاجه التي ًم٨ً ونٟهما بٗهغ

هىع الصخ٠ ألاهلُت، وجىؾ٘ ؾمإ ؤلاطاٖاث الٗغبُت زانت  وم٘ جىؾ٘ الخٗلُم، ْو
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ت ٖلى مجخم٘ البضو والخًغ  نىث الٗغب مً ال٣اهغة ٧ل طل٪ جغ٥ آزاعه بىجاثغ مخىٖى

ضتهم اإلاكاٖغ الٗغوبُت والخلم الٗغبي،ٖلى خض ؾىاء، اللظًً وبن   ازخلٟا في ؤمىع ٣ٞض وخَّ

ىُت الخدغعٍت، وجم٨ً ت ٚماع الخغ٦ت الَى اتهم اإلاخىٖى  لهظا صزل الخًغ والبضو بمؿخٍى

اث٠ ال٨بحرة، وبهظا  البٌٗ منهم مً الىنى٫ بلى مغا٦ؼ مخ٣ضمت وج٣لضوا بٌٗ الْى

لغظىلت والبُىلت(، وػاخمىا الخًغ جُىعث هٓغة البضو ججاه اإلاضن، وحٛحرث مٟاهُم )ا

غم الٗمل والخجاعة، والٗالط، والسضماث الٗامت، وؾإع هظا مً ٖملُت في الخٗلُم،  ٞو

ذ 
َّ
اهخ٣الهم واؾخ٣غاعهم في اإلاضن، وناعث الهجغة الضازلُت ٖملُت مؿخضامت، ؤزل

 بالخىاػن في الش٣ل الؿ٩اوي لهالر الخًغ.

الكٗبُت ٞغيذ مهُلخاث ظضًضة مشل في ٖهض ظمهىعٍت الُمً الضًم٣غاَُت 

اتها )ٖما٫  ت  -مش٣ٟحن زىعٍحن -نُاصًً  -ٞالخحن  -الُب٣ت ال٩اصخت بخٟٖغ وبغظىاٍػ

ىُت(، وفي الاؾخماعاث الغؾمُت ٖىض اإلاٗامالث جىظض زاهت ل٨خابت الاهخماء الُب٣ي،  َو

ا ما جمأل بخهي٠ُ )ٞالح ؤو ٖامل ؤو نُاص(؛ بىنٟهم ؤصخاب اإلاهلخت ال الب   خ٣ُ٣ُتٚو

إ الساهت جدذ هظه الخهيُٟاث، ٞخىاعث  في الشىعة، وختى جمغع اإلاٗاملت البض ؤن حٗبَّ

اتهما التراجبُت.  لٟٓخا البضوي والخًغي وجٟٖغ

لى ؤًت خا٫ ٞةن اإلاضن الؿاخلُت ج٨ُٟذ م٘ هظا الخ٣ؿُم الىٓغي اإلاىظه، ؤما  ٖو

بت مً ألاعاضخي الؼعاُٖت زانت في واصي خًغمىث ٞبمىظب  البلضاث واإلاضن ال٣ٍغ

َظغاء ٖلى ألاعاضخي 
ُ
٢اهىن ؤلانالح الؼعاعي وقٗاع )ألاعى إلاً ًٟلخها( ؾُُغ الخًغ ألا

،الؼعاُٖت ٖلى خؿاب ؤصخاب ألاعى مً ا
 
ا ظضًضا  لبضو، ومً ٚحرهم، ٞسل٤ هظا مكهض 

ا مً وي٘ ألاظغاء )ظٗلت  اعجٟ٘ ُٞه الخًغ ي٠ٗ( بلى مال٥ بخىن٠ُ ٞالخحن  -هٓغٍ 

ُاثه ألامجي، وهظا ،٧اصخحن  الخدى٫ الشىعي واؾدىضوا في طل٪ ٖلى ؤًضًىلىظُت الىٓام ٚو
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ا جإظل ا  جغ٥ في الىٟىؽ ًٚب  مىم  اهٟجاعه ٖىض اإلاال٥ ألانالء بلى خحن مً الضهغ، ٖو

م ال٨شحر مً ؤزُائها ٖلى جإنُل مٟهىم اإلاىاَىت الجمهىعٍت الُمىُت خاولذ  الكٗبُت ٚع

غى ؾُىة ال٣اهىن ٖلى الجمُ٘. ت، ٞو  اإلادؿاٍو

م طاث الش٣ل ال٣بلي لخ٣الُض الجمهىعٍت الٗغبُت 1::2بٗض الىخضة الُمىُت ٖام 

اب٣ت اقغؤبذ ال٣بلُت في خًغمىث والجىىب مً ظضًض وحٛحرث الىالءاث الُمىُت الؿ

حرهم(  والانُٟاٞاث، وبٗض ٖىصة ألاعاضخي الؼعاُٖت بلى ؤصخابها مً اإلاال٥ )البضو ٚو

 ٖاصث هٓغة الاػصعاء ججاه )الخًغ( الظًً جمل٨ىا ألاعاضخي )بالٗى٠ الشىعي(،

ٖلى ما ٞى١ ؾُذ ألاعى اإلاًٛىٍ بإٖباء  الخىإػ والدكاخًل٨ً في زًم هظا 

ش، ٧ان هىا٥ في خايغهم مً ًجٕز زغواتهم الشمُىت التي مً باًَ ؤعيهم  الخاٍع

 )بٗى٠ وخضوي(.

في  وبخضاُٖاث ما ٖٝغ بالغبُ٘ الٗغبي ٢امذ )زىعة الخُٛحر( في الجمهىعٍت الُمىُت

ه، واه٨ٟإ ٖلى واه٣ؿم الىٓام الخا٦م ٖلى هٟؿه، ويٟٗذ قى٦خ م،3122ٞبراًغ  22

غاٝ الؿُاؾُت جبدض لها ًٖ م٩ان في اإلاكهض ال٣اصم الظي  هٟؿه بٛحر َاثل، وبضؤث ألَا

ًاقغ بلى حٛحراث واؾٗت، في هظه ألاظىاء ؤؾـ الخًاعمت في مضًىت اإلا٨ال )مجلـ 

اإلاباصعة ل٣ُام هظا ال٨ُان  خًغمىث ألاهلي(، ويمَّ ٧ل اليؿُج الخًغمي، وجدؿب

ث بلى بيٗاٞه وجهاًخه ألؾباب ال صاعي لظ٦غها)للخًغ(، ل٨ً اإلاجل  ،ـ قهض اه٣ؿاماث ؤصَّ

ا لدك٨ُل  ًُّ س ل٨ً ٖىامل التهمِل التي ٖاهذ منها خًغمىث ظٗلتها ٚحر مؿخٗضة جاٍع

ىُت مخماؾ٨ت حٗبّ   لهظ جم ازترا١ اإلاجلـ بِؿغ مً الجهاث ،ر ًٖ مُالب ؤهلهاهُئت َو

طاث اإلاهلخت، ومً ظاهب آزغ ًض٫ جغاظ٘ اإلاجلـ ٖلى مضي عجؼ هسبت )الخًغ( في 

 ٢ُاصة خًغمىث هدى جد٤ُ٣ انُٟاٝ ؤهلها ولى جدذ ؾ٣ٝى مخىايٗت.
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بن الخدى٫ الالٞذ في ٖهض خ٨م )الجمهىعٍت الُمىُت( هى جدى٫ الش٣ل الا٢خهاصي 

ت هاثلت في هًبتهافي خًغمىث مً اإلاضن بلى الجبا٫ وطل٪ بٓهىع الىِٟ ب٨مُاث   ججاٍع

ت ج٣لُضًت ٣ٞحرة، وخغمىا مً زحراث  الىؾُى خُض ٌِٗل ٚالب الؿ٩ان خُاة بضٍو

 لخهى٫ ٖلى ههِب م٣ٗى٫ اؤن  –م٘ ؤؾباب ؤزغي –ؤعيهم ولى بإ٢ل ال٣لُل ٞىظضوا 

ن خل٠ ٢باثل  مً هظه الثروة لً ًخم بال بمى٠٢ ٢بلي خًغمي مىخض ياِٚ، ٞخ٨ىَّ

 م.3124ًىلُى  8خًغمىث في 

و٢بل ٢ُام الخل٠ ٧اهذ اإلاضن الخًغمُت ال٨بري ؾبا٢ت في البدض ًٖ السالم؛ 

م، 3118ٖام  -الظي اهُل٤ مً خًغمىث  -٣ٞض جإؾـ الخغا٥ الشىعي الجىىبي 

ا الضٖىاث اإلاُالبت باؾخ٣ال٫ خًغمىث،  ً هغث ؤً الب بةٖاصة الضولت الجىىبُت، ْو  َو

 ٗىع بٓلم الكما٫ وؾُىجه ٖلى الجىىب،و٧ان ال٣اؾم اإلاكتر٥ لهظه الخدغ٧اث هى الك

وه٨ظا جىخضث الجبا٫ والؿهى٫ مً ؤظل الاوٗخا١، وب٣ُذ مًٗلت ٦بحرة مً ًخدمل 

 ٖبء ال٣ُاصة.

م ٢بُلت الخمىم 3124صٌؿمبر 3في  ل( م٣ضَّ م اؾدكهض )ؾٗض بً خمض بً خبٌر

وعثِـ خل٠ ٢باثل خًغمىث مً ٢بل ٢ىاث خماًت الكغ٧اث، ٞكاهض الجمُ٘ ظشخه 

٤، وهظا الخضر ألالُم ٢ض هؼَّ الىظضان الجمعي مًغَّ  ت الٍُغ ظت بالضماء ٖلى ٢اٖع

 للخًاعمت، ووزؼ ٦غامتهم، ٞضٞٗهم هدى حك٨ُل مى٠٢ مىخض ل٩ل الجٛغاُٞا الخًغمُت،

مذ ٢بلُت الخمىم صٖىة الخًاعمت بلى و٢ٟت خ٣ُ٣ت ج٣خو مً اإلاجغمحن، وحُٗض  وجٖؼ

 لهم ٦غامتهم وخ٣هم في زحراث بالصهم.

 ي واصي )هدب( اخدكض الخًاعمت ب٩ل ؤَُاٞهم جلبُت لضٖىة الخل٠، وبضؤ اإلاكهضف

هي مً جمؿ٪ بؼمام اإلاباصعة  -وؤهل الكهُض  ،مىاًَ الثروة خُض -و٦إن الجبا٫ 
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وجخهضع ألاخضار، لهظا وجدذ يِٛ جل٪ اللخٓت الٗاَُٟت الخًامىُت م٘ ال٣بُلت 

م ٢بُلت الخمىم الكاب الجضًض هى عثِـ خل٠ ٢باثل خًغمىث  اإلا٩لىمت ناع م٣ضَّ

ه جم  )حٛحر اؾمه بلى خل٠ ؤبىاء خًغمىث(، وفي هظا الخجم٘ الخًغمي ال٨بحر مً هٖى

لٌّ في 
ُ
عاتهم، ٧

بٖالن )الهبت الخًغمُت(، وهي صٖىة ٖامت؛ لِؿُُغ الخًاعمت ٖلى م٣ضَّ

ض اهُال٢تها في  ص مٖى لى ما في هظهصٌؿمبر مً الٗام هٟ 31م٩ان اؾخ٣غاعه، وُخّضِ  ؿه، ٖو

الهبت مً ٦خلت ٖاَُٟت ناص٢ت وظامدت ٞةن وا٢٘ الخا٫ ٧اهذ خًغمىث ٖؼالء مً 

 الؿالح، ولم جد٤٣ الهبت ؤهضاٞها ال٨بري، مً ظاهبها خاولذ الؿلُت امخهام الًٛب،

 ، في الى٢ذ الظي لم ًخم٨ً الخًاعمت مً الخإؾِـ اإلاؿخضامهواجسظث بظغاءاث لخسُٟٟ

اإلاا بٗض الهبت م  ُ ا واظخماٖ  ُ  ؾُاؾ
 

ت ٍَغ٤ مضعوؾت جد٤٣ لخًغمىث ز٣ال  ً عؾم زاَع

ًىاػي ز٣لها الا٢خهاصي، وألاهم ؤن ًب٣ى صم الكهُض قٗلت مخ٣ضة جداٞٔ ٖلى اللخمت 

ًت خّى٫ ال٣ًُت بلى ؤػمت الخمىم، ومك٩لت  الخًغمُت، ل٨ً ٢بى٫ ٢بُلت الخمىم للّضِ

ٍاصة مً الؿلُت في جمُُ٘ هظه ولِؿذ ٢ًُت خًغمىث الٗاصلت، وػ  ،ؤؾغة الكهُض

 إلاداٞٓت خًغمىث، و٧ان هظا 
 

ال  ؤوَّ
 

ن م٣ضم ٢بُلت الخمىم الكاب و٦ُال ّحِ
ُٖ ال٣ًُت 

ُٗت في الخ٨م. ا آزغ لخ٣ضم )الباصًت( بلى اإلاىانب الٞغ  مٓهغ 

ِبل اإلاىهب؛ عبما ألهه لم ًغ ًٚايت في طل٪ ٞهى 
َ
وعٚم ٢لت زبرة )الى٦ُل( ٣ٞض ٢

ل( والكهُض ألازحر )ؾٗض( ٖمه، زم بنَّ الثروة ابً قهُض ؾاب٤ )ٖلي  بً خمض بً خبٌر

 الىُُٟت اإلانهىبت ج٣٘ جدذ ؤ٢ضام ٢بُلخه، ٦ما ًدؿ٤ حُِٗىه م٘ مىٓىمت خ٨م الجمهىعٍت

 الُمىُت وقُىر ٢باثلها.

ل٨ً هىا٥ بًجابُاث حٗض مً م٩اؾب الهبت البض مً ط٦غها، ٣ٞض جم حك٨ُل ٢ىاث 

 ىسبت الخًغمُت( مً قباب خًغمىث، ٞاؾخبكغ الخًاعمتخًغمُت ب٣غاع عثاسخي وهي )ال

 بهظا ؤلاهجاػ الُٗٓم، وج٣بلىه ٦ما هى بمكاٖغ مٟٗمت باألمل والٗؼة؛ بىنٟها هىاة ل٣ىاث
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ا ٚاب ًٖ بٌٗ ال٣اصة هظه  غ 
َّ
ًْ ماز اإلاٗاوي بُٗضة اإلاضي، خًغمُت جدمي خماها، ل٨

 الخي، مما ٌُٗي عمٍؼت زُحرةزانت ٖىضما ًؼط بها لًغب اإلادخجحن )الخًغ( بالغنام 

 جمـ اليؿُج الجٛغافي والاظخماعي.

اظخماعي   ٦ما ؤؾهمذ الهبت الخًغمُت في هجاح الضٖىاث الؿاب٣ت إلًجاص م٨ىن  

  ٘ ل٩ل الخًاعمت في الضازل واإلاهاظغ، وفي هظه ألاظىاء اإلاؿاٖضة الخ٣ِ  ؾُاسخي  ظام

ض السىىال٨ٟغة خل٠ ؤبىاء خًغمىث، ٞخم جإؾِـ )ماجمغ خًغمىث   الجام٘(، وال هٍغ

 في الخٟانُل ل٨ً ًم٨ً ؤلاقاعة بلى ؤن حُٗحن ؤؾخاط ظامعي مً )الخًغ( بمىهب ألامحن

ت ج٣ضم الباصًت ٖلى الخًغ وجهضعهم للمكهض ولِـ  ،الٗام لهظا الجام٘ ًدمل عمٍؼ

٢هضها هىا اإلاؿاؽ بالىىاًا اإلاسلهت ل٣ُاصاث هظا اإلااجمغ الجام٘ ؤو وك٪ في مدبتهم 

بل هجتهض لخىن٠ُ وا٢٘ الخا٫ بؼواًا هٓغ هظه ال٣غاءة التي ال  ،غمىث ؤو ٚحرهملخً

 للمىا٢كت وألازظ والغص،
 

ا ٢ابال  ُ ا شسه  ً ي ٦ىجها عؤ  الجضًغ باإلقاعة بلى ؤن )الخًغ( جخٗضَّ

 ،ر ًٖ نىث خًغمىث ٧لها٦ما ؤز٣ٟىا في جإؾِـ )مجلـ خًغمىث ألاهلي( لُٗبّ 

حٗثر )البضو( في حك٨ُل )ماجمغ خًغمىث الجام٘( ل٨ُىن واظهت ظامٗت لهم، ل٨ً 

جتهض ا ًغػ١ وهى ًداو٫، ٍو ًُّ خسبِ.الجام٘ ال ًؼا٫ خ  ، ٍو

ً ٢اثضها البُل، بجها ال جدخاط3132خًغمىث الُىم )ؤ٦خىبغ   م( جبدض ًٖ طاتها، ٖو

، و٢ىي، وط٧ي، حنبُل ؤمبلى قهُض ظضًض ًهى٘ لها مىا٠٢ بُىلُت، بل جدخاط بلى 

 ًدب الخُاة ٦دبه للكهاصة.

 

*      *      * 
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