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ةقزر فسوی  .د.أ 

ءاـــنثأ نيفظوملاـــب  ردـــجي  اـــصن ( : تــلق  ةزغ ) يف  ةـــموكحلا  ءارزو  اريخأو  ناوــنعب ( :  يراـــجلا  لـــيربإ  يف ١٩  يلاـــــقم  يف 
فلم ريغ  يف  ةزغ  يف  ءارزولا  دوجو  بابـسأ  نع  اوثحبي  نأ  ينيطـسلفلا ، لثملا  لوقي  امك  رادـلا )  بابل  نايعلا  مهتعواـطم  )

نيفظوــملا نأ  نــيقي  ىلع  اــنأو  ةرياــغم ، ةـــقيقح  ىلإ  نولـــصيس  مــهنأ  نــيقي  ىلع  اــنأو  راــمعإلا  ةداـــعإ  فــلم  وأ  نيفظوــملا ،
نإو تاـموكحلا  نوقدـصي  ـال  ساـنلا  فـصن  نوـلوقي :  مدـقلا  ذـنمو  مهيدـيأ  هـتكلم  اذإ  ـالإ  ءيـش  يف  نوـقثي  ـال  نيررــضتملاو 

ةموكحلا قدصت  نأ  ىنمتأ  كلذ  عمو  قفاوتلاب  ىمـسي  ام  ةموكحل  حيرـصت  لك  عم  بذكلا  نوشيعي  مهو  مهب  فيكف  تلدـع ،
سابتقالا ىهتنا  ةرملا ) هذه 

ةيضقل اوؤاج  قفاوتلاب  ىمسي  ام  ةموكح  ءارزو  نأ  نيبت  ىرخأ  ةيحان  نمو  ةيحان  نم  اذه  فسألل !؟  ثدحي  مل  هتينمت  ام 
، مهدوجوب بحري  هنأ  سامح  لثمم  ثدـحت  امدـنعو  نيفكنتـسملا )!؟ ليجـست   : ) يهو مهناسلب  مه  اولاق  اـمك  طـقف  ةدـحاو 

يتلا تامهافتلا  ةعومجم  وه  لكلاو  لك  نم  ءزج  يه  نيفكنتـسملا  ليجـست  ةيـضق  نأو  تارازولا ، يف  مهلمع  مهتـسراممبو 
لثمم مـهل  لاــق  اــنهو  نيفكنتــسملا !؟ ليجــست  ريغ  ءيــشب  نيلوـخم  انــسل  نـحن  ءارزوـلا  لــثمم  لاــق  ناــفرطلا  اــهيلع  قــفتا 

انهو راـمعإلا  فـلمو  نيفظوـملا ، فـلم  يف  ةـقلاعلا  لـكاشملا  لـحل  مـتئج  مـكنأ  ةفاحـصلل  ةـينلعلا  مكتاحيرـصت  نـكلو  ساـمح 
دمحلا يمار  بلطو  نيفرطلا ،  نيب  ءاقللا  ىهتناو  نيفكنتـسملا !؟ فلم  وه  دـحاو  عوضومب  الإ  نيلوخم  انـسل  نحن  درلا  ناك 

مار هللا ىلإ  ةلجاعلا  ةدوعلا  هئارزو  نم  هللا 

دمحلا يمار  عم  ةريخـألا  هتراـيز  يف  ورمع  وبأ  داـيز  عـم  ترج  يتـلا  تاـمهافتلا  نإ  لوـقأ :  اـهتايفلخو  ةيـضقلا  داـعبأ  ناـيبلو 
: يهو ةعمتجم  طاقن  ةدع  تنمضت  ةزغل  هللا 

رهشأ  ةثالث  لالخ  اهلمع  يهنت  نأ  ىلع  نيفظوملا ، فلم  ةساردل  قفاوتلاب  ةينوناقو  ةينفو  ةيرادإ  ةنجل  ليكشت  -١
تارزولا  يف  نيفظوملا  جمدب  ءدبلا  -٢

اهلمع  نم  ةنجللا  ءاهتنا  نيحل  بتارلا  ىلع  ةزغ  يف  نيفظوملل  فلس  عفدب  ءدبلا  - ٣
تـسيلو بتاكلل  ةغايـصلاو   ) سامح اهيلإ  ريـشت  يتلا  تامهافتلا  رهوج  يه  طاقنلا  هذـه  نيفكنتـسملا )  ليجـستب  ءدـبلا  - ) ٤

ةيمسر ) قاروأ  نم 

نأ ينعي  رمألا  نإف  تامهافتلا ، يف  ةدراولا  تافلملا  ةيقب  نود  نيفكنتـسملا  فلم  ةجلاعمب  ءارزولا  لوخي  نيح  لوقأ :  انهو 
درفني ةيؤر  يهو  لحلل  ةيـصخشلا  سابع  ةيؤرب  طبترت  ةيئاقتنالا  هذهو  تامهافتلا ، ةيقبب  ةرـضم  ةيئاقتنا  سرامت  ةطلـسلا 

نيفظومب رغاوشلا  لاغشإ  مث  تارازولا ، يف  ةدوجوملا  رغاوشلا  ىلع  فرعتلا  ىلإ  فدهت  ةيؤرلا  هذهو  سانلا ،  ةيقب  نع  اهب 
قيرطلا دـهمت  ةوـطخلا  هذـهو  ّلـحلل ، ساـبع  ةـيؤر  قيبـطت  ةــيادب  وـه  نيفكنتــسملا  ليجــستب  ءدــبلا  نإـف  مـث  نـمو  ةزغ ، نـم 

ةيعرـــشب فرتــعت  ــال  ةطلـــسلا  نأ  ينعي  اذـــهو  ساــمح ،!؟ ةـــقفاومب  قــيرطلا  ةـــعراق  ىلإ  نيفظوــملا  نــم  ريبــك  ءزج  ءاـــقلإل 
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يقلت يف  أدـبملا  ثيح  نم  مـهقحب  فرتـعت  ـالو  ئطاـشلا !؟ قاـفتا  بـسحب  ةزغ  نـع  ةيلوئـسملا  تملـست  اـمك  ةزغب  نيفظوـملا 
نيماضمو قفاوتلا  موهفمل  فلاخم  هنأ  حضاولا  نمو  سامح ، ةدايقل  حضاو  رمألا  اذه  نألو  ةطلـسلا !؟ ةـنزاوم  نم  مهبتاور 

ةعمتجم ةـعبرألا  طاقنلاب  لمعلا  يأ  ةريخـألا ، تاـمهافتلا  ةـقرو  بسحب  لـمعلا  ءارزولا  نم  ساـمح  تبلط  ةـحلاصملا ، تاـفلم 
نوروذعم مهو  ضيرعلا  مفلاب  اولاق  ءارزولا  نكلو  تاروانملا ، نم  ةلماك  ةنس  دعب  نيفظوملا  قوقحو  ذيفنتلا  ةحص  نمضتل 

ةرداغملا تمت  مث  نمو  نيلوخم !؟ ريغ  نحن  : 

، ةيربجلا ةماقإلاب  قلعتي  ام  ةـصاخ (  تارتاهملاو ، تادـيازملا  نم  ريثكب  نوكـسم  ةيـضقلا  هذـه  يف  مالعإلا  يف  يرجي  ام  نإ 
ةقيقحلا يف  دـيدج  ـال  اـمنيب  نيفظوـملا ) فـلم  ّلـحل  ةدـيدج  ةـيادب  نوـلمحي  اوناـك  مـهنأو  مـهتارازو ، يف  لـمعلا  نـم  مـهعنمو 

حضاو نم  رثكأ  نيفظوملا  دنع  وهو  ادج  حضاو  نيفرطلا  دنع  رمألاو  نيلوخم  ريغ  مهنأل 

ةدراـــبلا حاـــيرلاب  رطملا  عـــقوتت  ساـــنلاو  رطملا ، لزني  نأ  لـــبق  باحـــسلا  مـــث  ةدراـــبلا  حـــيرلا  لـــسري  نأ هللا  موـــلعملا  نـــمو 
ةراـيزلا ببـس  نع  ثحبلا  نيفظوـملا ، ىلع  فـالخلا  زوربو  ةراـيزلا  موـي  لـبق  تـلق  نوـكلا  تايهدـب  ىلع  اـسايقو  باحـسلاو ،

ردـصي نيحو  ةـيمالعإلا  تادـيازملاب  الو  ةـيئاقتنالا ، هذـهب  ةلكـشملل  ّلح  هنأ ال  بسحأو  ةـقلاعلا ،  لكاشملا  لح  فلم  ريغ  يف 
ةلكــشملا يهتنت  ةزغ ، يف  مـهلمع  سأر  ىلع  نيمئاــقلا  ةيعرــشب  رارقــإلاو  نيفظوـملا ، جــمدب  ايــسايس  ارارق  ساــبع  دوــمحم 

ةينوناقلاو ةينفلاو  ةيرادإلا  ليصافتلا  ةشقانمب  نيلوخم  ءارزولا  نوكيو 

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو
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