
قفتنامك،ةريثكصوةكرتشهمساوق~قفتن

نأو،هيففلتخناميفأضعبانضعبرذعينأ~

.رخلابهذلاتايفلخبهذهلكلهأمرتحي

)~ادمحأ~اةه~ارهز~اخيش(

دوستنأىفوهىراضلاقوفلا~رايعلانا

تاعاملاو~وعشلاوملايبةيناسنلاتاقلعلا

~تافاقثلاوتاناملافلتخاىلع

)نبهلاىلعدبسلافملعلا(

اوفراعتلأأ
أأ
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ميحرلانمحرلاهتلامسب

،هتلالوسرىلعملسلاوةلصلاوهتلامسب

.ملسوهبحصوهلآىلعو

ةفيلخلآدمحنبناملس/ريملاىكلملاومسلابحاص
هتلاهظفحدهعلاىلو-

ةليضفلاوىلاعملاوومسلا~احصأةداسلا

ةداعسلاو

!ميركلالفحلا

؟دعبو.هتاكربوهتلاةمحرومكيلعملسلا

ةيضقكىربكاماضقلوانتنأىفىعمنوقفتتمكلعلف
ةبعصةفهموه،ةزجومةيحاتتفاةملكىفتاراضتلاراوح
اماقتاداماضقلاهذهتاعوضومنل،ةيافللةدقعمو

،اهتحتةجردنملاةيئزجلااهقيداصمنمعسوأومعأنوكت

عوقولانمليبقلااذهنمةلواحمةيأوجنتل~و
..اديفمانيشلوقيداكيلىذلالخملازاجيلابيعىف

مكعماسفىلعىقلأنأىفمكتارضححمستسأانهنم
همزتختامل،ةيلكةروصو،ةماعةيؤرللخنمهذهىتمل5
فراعتوأتاراضحلاراوحعوضومنع،ةقهرملاىتركاذ
ةراضحهتقبطوميركلانآرةلاهيل،صنامكتاراضحلا
.ةلواطتمنورقىدمىلءنيملسملا

ءاجملسلانأعقاولاوخيراتلااهتتثأىتلاقئاقحلانمنإ
ةبرجتتضاخو،عقاولاىلإتلزن،ةيماسةيناسنإةراضحب
هباوبأحتفي،ئملاعنيدملسلانأتتبثأ،ةليوطةيخيرات
امهم،لامجلاوريخلاوقحلارصانعلكلاهعيراصمىلع
هتراضحنأو،اهنطاومتءانتامهمواهرداصمتفلتخا

نايدلاعمتلهاعتدقو،ملاعلاىلعةحوتفمةراضحتناك
لعافتلاومارتحلانمريثكباهعمتفقاثتىتلاتاراضحلاو
،اهيفترثأنيرخلاتاراضحبترثأتامكاهنأو،لصاوتلاو

لولهيلعلصحتلتناكامىراضحوئملعدازباهتدفرو
.«نيملسملاةراضح

دمتةراضح:ىأفراعتةراضحىهنيملسملاةراضحفنذاو

ةقلعىفاهنمديفتستواهديفت،ىرخلاتاراضحللاهدي

«فراعتلا»ةمنماخ،يثأتلاوييثأتلانيمحوارتتةيلدج
جراخاهسفنحرطتنأنمنيملسملاةراضحتنكمهذه
اهتافاقثىفةددعتمةييثةراضحكةيفارفحلااهدودح
هواهرداصقىفةعونتمو

و،اهتايعجر
دقفكلذىفتجعل

لوأ»:سيولدرانربقرشتسملالوقياميف-ملسلاناك
لو،ةددعتملاوةعونتملاهتفاقثب<ءةيملاعلاىلإىعسنم
ابوروأوأط~وتملار~ةميدقلاتاراصحلاهبنراقت
تاراضحلاهذهنل:نيصلاودنهلاوأطسولاقرشلاوأ

روقاماذإةيميلقاوةيلحمتاراصحنوكتنأودعتل
تن

اجرهاودجيملنيملسملانأكلذببسو،ملسلاةراضحب

مهثارتومهتديقعبساناممهريغنماوذخأينأىف
باحصلنيفصنمنوملسملاناكدقو،ئبدلاوئملعلا

افناوىتح،دودحلادعبأىلإتاراضحلاهذه
ىأرلامهوفل

اوناكمهنأنيملسملافاصنإنمغلبدقو،هيفمهوضراعو

ىلعنوظفحتيو،هيلعمهموركشيومهريغنمقحلانولبقي
ملسملافوسليفلالوقي،هيفمهنورذعيوقحلافلاخيام
نمضفرلاوذخلاىفنيملسملاجمصاددحمدشرنبا
ىذلاىفرظنننأايلعبجي»~مهريغونانويلاةفاقث
قحللاقفاوماهنمناكامف؟مهبتكىفهوتبثأاموهولاق
ةشو،هبانررسو،مهنمدانلبق

ر
اهنمناكامو،هيلعمهان

.«مهانرذعو،هنمامرذحوهيلعانهبنقحللقفاومريغ

!ءلضفلاةداسلااهيأ

ةيملسلاةراضحلاصئاصخنمهيلإانحملأىذلااذه
اهاوطداجمأبىنفتلاليبقنمسيلملاعلاىلءاهلضفو
ديكأتلاليبقنموهلب،خدراتلاةفذىفتحبصأونمزلا

مويلاانتراضححورماهلتسلنولهؤماننأىلع
نورداقو،

لب،ىرخأةره»فراعتلا»ةراضحجاتنإةداعإىلع
،نيملسملاوبرعلانحنانرودوهنلارودلااذهنأىرأ
ناكربحطسىلء-نوملعتامك-هل5ملاعلاحبصأدقف
ةيمرفلاةراضحلاتلآامك،كلهلاوراجفنلابأدهي،فينع
اهتوقواهسفنريغاهيفرتملةطرفملاةينانلانمةلاحىلإ

ىهتايرظننعاهتفسلفتضخمتو،ملاعلاىلعاهترطيسو
ريربتلاهباحصأاهقلطأ،ةيسايستايرظناهتقيقحىف
انثدحتءاوسو،قرشلاتاراضحدضةينلعتسلاةعزنلا

»ةير~نعانه
رص

ةياهن»ةيرظنوأ«تاراضحلاعا
اذهىفنييبرفلاةبعحهتجرحأامثدحأامهو«خيراتلا
؟زايتمابنيتيرامعتسانيتيرظننعثدحتناننافهكرتعملا

وضيبلالجر1اةلاسر»ةيرظننعنافلتختلامهذإ
لامهللا،نييضاملانينرقلاىفىرلاسنجلاقوفت»ةيرظن

نممهادعنمىلعنييبرفلاةدايسلليلعتلاوليلجتلاىف
لاىقاب

.تاراضحلاومم

اعاضأدقبرفلابناجنمءلعتسلاوىلاعتلانأكشلو

ةراضحنيبفقاتتلاوحقلتللىربكاصرذملاعلاىلع
ةراضحنمقرعأىهىتلاو،قرشلاتاراضحو~رفلا
ةراضحناكمإبناكو،ةيعقاووةينلقعاهنمرثكأو،~رفلا
ذقنتنأهءلعتسلاةسايسنع~رفلاىلختول-قرشلا
ثراوكنمهتفلخاهو،ىضاملانرقلا~ورحنمملاعلا

نممويلاهبصبرتتىتلابورحلانمولب،رامدوبارفو

هتاضأىذلاو،تاراصحلانيبفراعتلاوأنواعتلااذه
دنوىنأردصمناكو،~رفلا

م
نييبرفلاءلقعدنع

نرقلاتاينيعبرأىفرهزلاحويشهيلإهبنت-مهئامكحو
مكلاذىف-رهزلاحيشىغارملاخيشلاىدانثيحىصاملا
مامأهتملكىفةفاكمملانيبةيملاعلاةلامزلام-تقولا
،م١٩٣٦ةنسندنلىفدقعماىذلانامدللىملاعلارمتؤملا

-هدعبءاجمت
ىذلاةفرءدمحمخيشلا-نينسرشعب

ىدانلاقمم١٩٤١:رشاعلااهماعىفرهزلاةلجمىفبتك
هعفددقو،«برفلاوملسلانيبنواعتلاةرورضب»:هيف
ةيناثلاةيملاعلابرحلاهيلإتهتناامءادنلااذهةباتكل
رذحدقو،ةكاتفلاةحلسلاوةيرذلاةلدنقلاعارتخانمكاذنآ
تاعرتخملاهذهنوبراحملالقعتسااذإ،هل5ملاعلاءانفنم
بيرقتلانم-خيشلالوقياميف-رفملفرذاو»،ةكاتفلا
نأنمو،ءاضفبلاوفلخلا~ابسأةلازإنمو~وعشلانيب

اعيمحاهناكسنوكينأو،ةدحاوةنيدماهلكضرلاحبصت
.<ءةدحاوةنيدملهأك

ىلعبرفلاعمنواعتللهتوعدىفاريثكخيشلالوعيو
رشنلوىرشبلانواعتللةحيرصةوعدنمملسلاىفام
ىدابممهلهجلنييبرفللرذعلاسمتلدناكناو،ملئلا
ركتلاىلعمهلمحافم:مهيلعتيفخامبرىتلاملسلا
.نيملسملامةقثلامدعوملسلل

مهنل؟نيملسمللاصيأموللاهجوينأخيشلاسيملو
ءوسنأررةيو،لهجنعهبنطلانوئيسيو~رفلانولهجي
للتخاىفللعلاةلعوهنيفرطلانيبلداتملانطلا

.برفلاوملسلانيباهبارطضاوةقلعلا

مهفينأو،ملسلابرفلامهفينأبحي»:خيشلالوقيمث
اةيندمملسلا

امهنيباملازامهافتاذإامهنأو،~رفل
ىأؤينينواعتماعماشيعينأنكمأو،نظءوسنم
ىلعبجيامك...ةيناسنلاةمدخنمهبيصنامهنملك
اهتقبقحىلعبرفلاةيمدماونيبينأنيملسملاءاملعلا
.«ماصخلالحمملسلالحبو،ر5انتلالحمفراعتلالحيل

هلو
ىعمنوقفتتمكل

ءلجلاءاملعلاونوركفملااهيأ-
لعىلإحاتحتلنلا~رفلابانتقلعةلأسمنأىف

ج
نيعبسنمبرقيامذنم،ليلجلاغدشلااذههمدقاممرثكأ

ربعىذلافراعتلالالحنمكانهدعيملهنأو،تضماماع
دوهجلالذبىضتقينواعتلااذهنأو،نواعتلابعدشلاهع

هلدابيو،رحلالهجيامهنملكحبصأنيذللا،نيفرطلانم
.ءاصغبلاوةوادعلا

ىلخادراوحىلإعلطتناننأملوقلامكحراصأىنوعدنكلو
انراوحلق،ايلعلااندصاقموانفادهأدحويواننيبعمجي

تانايكلاوداحتلاةفلريغةفلمهفيدعيملىذلا~رغلاعم
باتكهيديىفسيلودحتادق~رفلاوهاهو،ةدحتملا

-اموعديىذلاميركلانآتقلاكراهمليلهولتيسدقم

امرذحيو،ةدحولاىلإءاسمحابص-نيملسملاوبرعلانحم

:فلتخلاوقرفتلاوعزانتلانم

وعيطأول-
مكحيربهذتواولشفتفاوعزانتلوهلوسروهتلاا

.«٨/٤٦»لنيربامتملاعمهتلانإاوربماو

.«٩)/)١»لنودبعافمكبرانأوةدحاوةقأمكتمأهذهنإل-

ل،اسأبوةوقهداحتاهدازودحتاىذلا~رغلانإلب

برعلاكلتمياملثماهيعاودوةدحولا~ابسانمكلتمي
،مهسانجأومهتافلىفىتشلوأبرفلاف،نوملسملاو

نيملسملاوبرعلانحنو،مهتافاقثومهنايدأو،مههاذمو
،دحاوقبنو،دحاوفحصمو،دحاونيدو،ةدحاوةفلانل

كلذعمو
تافلتخاىلع،ءاضغبلاوفنعلاانيبعقي

ىفاماكماهلدجتو،فينحلاانيداهلعستي،ةيبهذه
.ءارفلاةحمسلاهتعيرش

!ءلضفلاةداسلااهيأ

ةدعاولاةميكحلااهتردابمنيرحبلاةكلمملركشأذإىننإ
انملاعاهبرميىتلاتاسبلملاوفورظلااهيلمتىتلا
اذهدقعل،ىملسلاوىبرهلانيملاعلاةصاخو،رصاعملا
اهتياعرىفنير~اةكلممئمتستنأحرتقأ-ماهلارمتؤملا
:نييوتسمىلع،تاراضحلانيبفراعتلااذهوراوحلااذهل

،ةيملسلابهاذملاعابتأنيبفراعتلاوراوحللىوتسم

ةريثكىهو،ةكرتشممساوقنماننيبامىلعهيفقفتن

ةدحتلاقيركىفامدقريسلاىلعةعجشمو،هتلادمحب
رذعينأىلءاضيأهيفقفتنامك،ةيملسلاوةينطولا
بهذملكلهأمرتحينأو،هيففلتخناميفاضعبانضعب

فاركلانمفرطىأذختيلأو،رخلابهذملاتايفلخ

نطولاءانبأنيبةنتفلااهبثعبيةدامتايفلخلاهذهنم
،دحاولانيدلاعابتأنيبةيهاركلااهبرشنيوأ،دحاولا

عطقتنأو
ىتلاةيسايسلابيعللاىلء-ايناهن-قيرطلا

قيقحتل،افئازواعداخامئابلهنمذختتونيدلابثبعت
.ءىشىفملسلانمتسيلضارغأوةيويندبرآم

لامكتساىفماهسللماتدادعتساىلعفيرشلارهزلاو
بهاذقلاءاملعنيبراوحنمنيرحبلاةكلممهتأدبام
.ةيملسلا

نيبراوحلاوفراعتلاىوتسموهف:ىناثلاىوتسملاامأ
امو،ةفلتخملاتاراضحلاعابتأو،ةيوامسلانايدلاءانبأ

ةماقإىفةكرابمةنبللإنلاهيفكراشنىذلارمتؤملااذه
ةاواسملاولدعلاوةوخلاميقققحت،ةيوسةيناسنإتاقلع

.ةفلتخملاتاراضحلاءانبأنيبئعامتجلاملسلاو

مكتارضحىلعتلطأدتنوكألأوجرأريخأو
.مكعامتسانسحلا~ش

:هناكربوهتلاةمحرومكيلعملسلاو



ؤيه_ارلعايسلاةهلعلاةملك
ةينامنل>ةذمف٠»انعل>رمتفةباته.م

لللللل~ا~~مرللاو~ا
دحاولالصلاوةراضحلاحباذم

مملاو~وعشلاددعتبةي~شبلاةر_دنحلاحباذمتددعتدتل
ارمىلم_وبراجتفلتخاوتا~اهجلاو

اهدوهجوروصعل
بماوجلانأمكشلو،ناسملامدقتوةايحلارامعإىفةلوذبملا
تامافصلاوتافاقثلاومولعلانمةراضحلاهذهىفةئيضملا

بلفتيهتلعجون_سملاهتمدقتىقلاىهتازاجملارئ_سو
لاحلانما~أهتجرخأىتلاىهو،ةادحلابم_دممىلم
رصمىلاهتلصوأوملظلاروصمىفاهشيعيناكىتلاةيئادبلا
.ريونتلاوةملوعلا

~استكاو~راجتلامكارتبناسملااهانبىتلاةر_دنحلاهذهو
لودللةربامةراصحىهةنمزلاوراصملافلتتمىففراعملا

،دوعتناسملاىلاوتماكن1سملانهىهف،~وعشلاومملاو

~ستءاعمجةيرشبللةسردهاهنملعجمنأناكملاهو
اه~ددهتىتلاتاماقنلاو~ورحلاحبشداعبإىفاهذم
لودلانيبلصاوتلاىرمةيثوتىفاهفم~ستو،اهريصمو

تافاقثلاىفاهددعتنممنرلاىلمتامامجلاو~وعشلاو

تارايخلاوةيفارفجلاوةيموقلاتاءامتملافلتخموتامايدلاو
ةعماجةدهاوةقيتحنعةتثبنمةيددعتلاهذهنل،ةيسايسلا

ىلإتراشأدقو،اعيمحاهيلإىمتنمىتلاةيماسملاىهوءاهل
ليحملاىفدروامكةيوامسلاحئارشلاةكرتشملاةقيقحلاهذه
)ا٩/ىتمر~ىثمأواركذءدبلاذفمناسملالعجقلاخلانأ(
ىثمأوركذنممكافقلخاذاسمانلااهيأاهىنآر~ا_فو.

لمكاقتألادممكمركأنإاوفراعتللئابقواموعشمكانلعجو
اذهنمتقثبتاىتلاةيددعتلانأبكشلو،)ا٣/تارجحلار
راكفلاوءارلاىففلتخلاوريافتلااهمقليدحاولا_دهلا

ولخيداكيلو،تامامجلاودارفلاو~وهشلانيبتادتتعملاو
نممملانمةمألو،~وعشلانمبهشلو،ناطولانمنكو
،تاداعلاوديلاةتلاوتاداددلاوتاذاقثلاىفددعتلاةي~وصخ

،تامازنلاوت_فلخلالو~ةرو~دنلاهىنعيلاذهنكلو

تاقلعلالضفأءانبلسسؤتىتلاتاكرتشملانمريثكلادوجول

بنجيىذلامهافتلاىلاىدؤتىتلار١_~اةفاقثللخنم
.تاعارصلاوتامازنلاو~ورحلاةفآملاعلاىفتاةمتجملا

ةاوادصلاردصمةيماسملا

فارتعاوهتامامجلاودارفلاىفاددعتكانهنأملوقلانإ

،اجراحواكاردإافمفلتخملادوجوىنعياذهو،دوجوملاحقاولاب

تفلتخاناوانعمفلتخملاوهنوكينأةرورصلابىنعيلهكلو
هلداعيوهريغهيواسيانمدحاولاف،تادقتعملاوراكفلاوءارلا

اردصملكشتىتلايهو،ىواستلابانيفةدوجوملاةيماسملاىف
امرينوأافرينحمشيعم:لوقمامدنعف.قوقحلاىفةاواسملل

وجومانفأوأ،اعمشيعمانمأيفعياذهف،انعمشيعي
اعمنود

امكبكوكلااذهىلم
مكأشمأوه(ميركلانآرقلاكلذىلإريشي

ىفانلكير~دوجوىنعياذهو،)اهيفمكرمعتساوضرلانم
ةيعادلاةييدلاميلاعتلاانبطاحتذئدنكو،دوجولاىفوشيعلا
بحتامكريغلببحأ(:ثيدحلايفءاجامكةيماسملاةاواسملل
لك(ليجملايفدروامكو)كسفنلهركتاهكريفلهركاوكسفنل
هذه:امتيأهبمتمأمهولماعف،همساتلامكلماعينأنوديرتام
.)ا/ىتمر)ءايبملاوةعيرشلاميلعتةصلخ

نمءقجىهاهلاثمأوميلاعتلاهذهنألوقلانكمي~_ذلو
،ةيوامسلاتاذايدلااهيفتمهاسىتلاةيفاقثلاناسملاةراضح

ةقلعلامطفي،ةمامرشبلاىنبقيبايكامتجاادتمربتعتىهو

حمبعشلاو،ةعامجلاحمةمامجلاو،دوخلاحمدرخلا،رخلاحم
نيدلاصئاصخنعاديعبمملانماهريغحمةملاو،بعشلا

.نوللاوةفاتثلاوةغللاودتتعملاو

تامارصلا~ابسأ

ةيمتحةجيتفاهمأىلمتامارصلاوبورحلاريسفتضفننحمو
اهرهوجىفرايدلانلنايدلافلتخاوتاراضحلامداصتل

ناسملاديشرتيفريبكدحىلإتمهاسىتلاىهوةدحاو
قراوفلاىفلتىلاةيماسملاميقلاةعومجمىلإهبل_دهولاو
ىلعهقوقحوناسملاىلإةدحوملاةرظنلاوبوعشلاومملانيب
اءزجةدوامسلاتلاسرلاتماكدقو،ناوللاوقاركلافلتخإ

اهدوجولصأىفىهو،ةي~شبلاةراضحلانيوكتنمأزجتيل
عمتجملاةايحىفتثدحىتلاتافلخلارامءافطلةفداه
نمدلوتتىتلاتافلخلاكلت،ليبسلاءاوسىلإهتيادهوىرشبلا

عشجلابةميلسلاناسنلاةرطفبيصتيتلاةيضرلاتاثئلملا
دايقنابو،تاورثلاوتاردقملابراثئتسلاوةرطيسلاذبحوعمطلاو
دارفلانيبتاكارصلاوتاكازنلالصحتتافصلاهذهىلإناسنلا

دتو<تاعمتجملاوبوعشلانيبوليباهوليباقنيبلصحامك
تايضتقمىلإهديعيىذلاهبفوملاودشرملاىلإناسنلاجاتحا
ميركدانآرقلاراشأدقو،ناودعلاوملظللآذفارلاةميلسلاةرطفلا
ةدحاوةفأ_>انلاناك(ءايبنلاةثعبنع٥ديدحىفكلذىلإ
قحلامباتكلامهعملزنأونيرذنمونيرشبمنييبنلاهتلاشعبف
عقاولااهدكؤيةقيقحهذهو.)هيفاوفلتخااميفسانلانيبمكحيل
تعقودقف،مويلانحنهشيعنىذلاوانلبقناكنمهشاعىذلا
لودوةمظنأنيبلدحلاوميدقلاخيراتلاىفةريثكلابورحلا

نرقلاىفلصحامكدحاولانيدلانموةدحاولاةراضحلانم
نمامهريغو،ةيناثلاوىلولانيتيملاعلانيبرحلاىفنيرشعلا
ىتلاوديعبلاوبيرقلاسملاب~دمحىتلاةيلهلابورحلا
ةقلاودحاولاعمتجملالخادقطانملانمريثكىفمويلالصحت
نلطبنعانلفشكياذهو،ملاعلاءاحنأفلتخمىفةدحاولا
كلذلو.تافاقثلاونايدلاوتاراضحلامداصتبةلئاقلاةيرظنلا

يتلاةراضحلاهذهىفةكرتشملامساوقلانعامئاد~ابجي
،ةددعتملاتافاقثلاوتانامدلاباحصألكاهئاولتحتعمتجي

امضرلالهأبتكوءامسلابتكىفدجفسو
عمتجي

سانلا
رطخلانأىداقتكاىفو،عيمجلانفحتىدابموميقنمهلوح
راوحلاقلطابلإجلعنمهلسيلمويلاةدرشبلابقدحملا
ةفلتخملاتافاقثلاوتانامدلاعابتأنيبىفاقثلاوىنيدلا

ىنفلارداصمنمار_دماهفلتخاواهددعتىفلكشتيتلاو
،ةيعامتجلاوةدسايسلااهتمظنأروطتوةيرشبلاةفرعملاىف

تاعمتجملانيبتاكازذلاوتافلتخلالودحلاببساهارنلو
ددعتملاراوحلااذهقيمعتللخنمو،مهضعبمكزيامكةيرشبلا
نكملاعلادعتبياهبةكرتشمةيؤرىلإلصننأنكميبناوجلا

ةكرتشملاةيؤرداهذهمهاستنأنكميواهيسآمو~ورحلاتليو

هلودوهممأوهبوعششيكوهراهدزاوملاعلامدقتنمديزملاىف

.ملسومارتحاونامأىف

ىقلخلارايعملا
ميقتسملاىناسنلاكولسلاىفوهىراضحلاقوفتلاىفرايعملاو
مملااهيلإلصوتتىتلاة~لاونيناوقلاوماكحلاىقريفو
عمومهسفنأعمةهألكدارفأتاقلعواهتايحيفاهسرامتو
بوعشلاومملانيبيقرلانازيمسيلو،ىرخلامملانممهريف
ةوقلاراثآافيأردتو.رخلاضعبلاريمدتىلعاهضعبةردتىف
لضافتللادبسنادمتعتامدنكرصنعلاقوفتةيرظنوةيركسعلا
اميفلصحامكرمدمعارصنمكلذنكجتناموىراضحلا
ةيناثلاةيملاعلا~ر_اوىلولاةدملاعلابرحلانمهيلإاذرشأ

لسنلاولر_اتكلهأىتلاتاكازنلاوبورحلانمامهريغو
اموتايرظنلاكلتتذشكدقو،تليولاويسآملابايندلاتلمو

ىدابملاوةيناسنلاميقلارايهنللئاهلاىدملانعاهنعمجن
حورلايفقوفتوهفاقوفتكلذ~سننأحصاذإف،ةدتلخلا
.بافلاةعيرشىفىقحاهلليثملىتلاةيناودعلا

نامدلاوةرادنحلا

ةيناسنلاةراضحلاىفأهومكناددلاريثأتركفننأاننكميلو
اصوصخةقلفمةراضحدجوتلو،لدحلاوميدقلاخيراتلاربع

ملىذلاو~وعشلانيبلعفمئاقلالصاوتلادعبرصعلااذهىف
ةراضحلاف،رخآوللشبةقباسلاروصعلانم_~هنملخي

يفةديدعل_اوعلخدتتى_اايناسنلاركفلاجاتنىه
سيلوىرخأنودةمأىلعاركحسيلىناسنلاركفلاو،هنيوكت

ةقطنملوأ،هريفنودقرعلوأ،رخآنودىسنجلةمزل~س
ريثكلانيبةيفاقثتا5تشملوصحىرنكدذلو،ىرخأنود
ىناسنلالقعلانمو~~اوتلاللخنمتنوكت~~شلانم
دجتنأردافلانمهلعلو،~دملادودحللرباهلاكرتشملا
اهتابفشتلكبةراضحوأ،بعشبةصافاوتليصفتلكبةفاقث
مهاستملاهلةيرصحةعانصنوكتسبنيدبوأةمأدةصاخ
امف،دارفلاىوتسمىلعولواهدفبوهشلاومملاةيقباهيف

ةايحلاىفةليوطلااهبراجتربعةقب_سلامملاهيلا~~و
لايجلاومملاىفةر_ذحلانيوكتنمأزجتيلاءزجلكشي
..اذكهوةقحللا
~وعشلالكدفاورهيذفتىذلاىراجلارهنلا5ىهةر_~اف
اعيمجتمهاسىتلاىهو،هفاهضىلع~شاعىتلامملاو
ملمتلاةباثمبىهةراضحلاهذهو،هئاذغاوهتعسوهئارثإىف
نكيملو،ادوعصهتاجردعنصىفاعيمجةيرشبلامهاستىذلا
ىلعدامتعلانودادلعلاهتاجردءانبىلإلوصولاناكملام
ىلاهئانبةيلمعىف~سلااذهبستنيو،ةقب_سلاتا-ردلا
.راصملافلتخموراصعلاىتشيفعيمجلا

ة~(مهلاهباتكىف)تنرويدلو(ريبكلاملاعلا~دحأدتو
ظفلبسيلودرفملاوحنبةراضحلاظفلبءىجملا)ةر1~ا
سيلوةيناسنلاةراضحلاةدحوىلإهنمةر_شإوهف،عمجلا
ةباثمبهدنعىهف،اهمد_~واهفلتخاملاقيىكاهددعتىلإ
ريدقتىلعو،ناسنلاهتاحفصبتكيوبتكىذلادحاولاءاتكلا
تاوادعدوجوبنمؤنلفاهدارفأىفةر1~اددعتبلوقلا
نل،اهداسمأنيبمداصتلاورا_~اةيمتحىلإىدؤتاهنيب
ساتكىفةفلتخملاروملاوةقفتملاروملادجوأىذداوهناسنلا
رحلانتاكلاوهف،اولأ~سأسيلو،ميظعلااهرهنوةرا~ا
ةكتلملاقبسينأهنكميىذلاورادتخلاوةدارلاكلتميىذلا

قوقحلانوصوةلادعلانمسسأىلعىرشبلاعمتجملاءانبىف
اموهاذهو،رشلارزاونىلعريخلالماوعبيلفتوةيناسنلا

ضرلاىفناسنلاف~سانمةكئلملافواخملازأوددب
ةمكحلانعاهلؤاستوهعماهراوحىفهناحبسهتلتلاقامدنع

كفسيواهيف_سفينماهيفلعجتأ(ناسنلافلختساىف
ضرلاىفهتلةفيلخناسنلالعج_~ىفءاجامك)ءاهدلا

.ميركلانآرقلاىفتدروامكاهراممل

شيعتنأنكمياهلكةيرشبلانأىرنةقيقحلاهذهللخنمو
ةمهاسمكاذبمهاسيامو،رارصلاةرئادجراخملسباهتدارإم
،ةيوامسلاتلاسرلااهتلمحيتلاءامسلاميقىلإةدوعلاوهةلاعف

رابتأنمصاصتخلالهآنيبداجراوحللخنمكلذمتيو
رخلاملوبقلاساسأىلعموقيتافاقثلاوبهاذملاوتانامدلا

.هيلعةرطيسلاوهئاغلإىلإىعسلامدعوهتيصوصخمارتحاو

ءاملعلاورملاةلوولودلاةيلوؤسم-فرطتلاةفاةثةهجاوم

ةقطنميفا~وصخرملاةلوولودلاةيلوؤسمقربتا~و
اريطخىوتسمىفئاطلانحشلااهيفغلبيتلاطسولاقرشلا

انبوعشىفةيفاقثلاةيددعتلاوةينطولاةدحولاجيسنددهي
راشتنلمئلملاخانملااضيألبشيتابىذلاوانتاعمتجمو
_~أددهياموهو،فلتخملارخللةيهاركلاوءا_~اةفاةث
ةهجاومل~ولطملاو.ىرخلاملاعلالودو~وعشعمتاقلعلا

اننادلبىفرارقتسلاددهتىتلاةئراطلاةيفئاطلاةلاحلاهذه

ىلولاةجردلاد-كرحتينأىرخلابوهشلاعمانتاقلمو
مهنل-ةيملسلاوةيبرعلاانلودىفماب~اور_لاةلو-
ىلعلمعلابفرطتلاةفاقثطوجاوملتا~اكملانوكلتمي
نيبةاواسملاولدعلاىلعموقتىتلاةينطاوملادعاوق~سرت
:مكدىلعلمعلامو،نينطاوملا
ينيدلالادتعلاءاطخءاحصأ-أ

ةكرتشملاةينيدلاتاساردللدهاعملاءاشنإ-ء

دهاعملايفميلعتلاجهانمثيدحتوىنيدلاكلسلاميظنت-ج
ةينيدلاسرادملاو
ةيميدا5لاسرادملاسلطلدحاولاىنيدلاءاتكلافدلأت-د
،ةين_سنلالئاضفلاوةينيدلاتاكرتشملانعهيفثدحتي

دجاسملاةيلو~سمىهفنامدلاوبهاذملات~~وصخاهأو
.بهذهونيدلكبةصاخلادباعملاودهاعملاوسئاذكلاو

ركفرشنتيتلاةينويزفلتلاتاونقلاوةيملعلالئاسولادامتعا-_
.يملاعلاىوتسملاىلعوةيلحملاانتاعمتجميفلادتعلاوةيطسولا

~سولاطخبكسمتلانيدلاءا~نمءولطملانأامك-و
نعداعتبلاو،ةيوامسلاحأارشلاهيلاتعدىذلالا_تعلاو
اهباحصأاهعبطبعفدآىتلاةيبزحلاتلاحلاىفطارخنلا

ءايبنلاو،ءايبنلاةثرومهءاملعلاذ،مهبازحأءارلب~
ةقرفللة_ءداوناك_هو،مابسنلاوةفلللة1ىدلااه_اك

ركشلاميدقتلإةملكلاهذهةياونىف~سيلو،ماسقنلاو
ةميركلامهتوعدىلعا~شوةموكحواةلمنيرحبلاةكلممل
مهلنيعادتافاقثلاوتار_~اراوحلىلودلارمتؤملاا_ول
.نيملاعلاسرهتلدمحلانأاناوعدرخآو،حابنلاوقيفوتلاد



ىسايسلاهماظندمتعيىذلانكولاوههيلإحمطنىذلانانبل

ةرطانلاو،بهاذملاوفئاوطلادودحلةرباهلاناسنلاةلودىلع

.ةءافكلاىلإةلادعب

تلاكووةيبهذمتافافطصاىلإةطلسلايفةصصاحملاقطنمىدأ

.رخلااهضعبيفةيرصحو،فئاوطلاضعبيفةيرصحهبش

ىذلالادتعلاوةيطسولاطخبكنصتلانيدلاءاملكنمبولطملا
تلاحلايفطارذناانعداعتبلاو،ةيوامسلاعئارشلاهيلإتعد

.مهبازحأءارلبصعتل1اهباحصأاهعبطبعفدتىتلاةيبزحلا

٢/٩/٢٠١٤_توريب_دمحمهرقءافص

ىوقلا،نيملا~دعديسلاةملعلا~شلاعجرملال~
قحب«هتلاءزح»دتفرتعايتلاىرخلاةينانبللاةيسايسلا
ليثمتلاوةطلسلاىفهكراشينمديد~يفةيرصحلاةلاكولا
قافتا»نادكأو.«ةيعيشلاةفئاطلارارتةرداصمةيلوسم»
ةلودلاةمادقلىرظنلاىوتسملاىلعةفهمةطحملكشفئاطلا

ةنميهرارمتسلحمسةقباسلالحارملاىفهقيبطترثعتنكلو
ىفةصصادملاقطنمىدأواهبازحأوةيفئاط1ات_هاعزلا
صاخراوحىفنيملاددشو.«ةيبهذهتافافطصاىلإةطلسلا

ةياعدلالناسولهئافلحوهتلاءقحكلتما»ناىلم«مويلا»د

هروهمجدجاوتنكاهأىف~سادسلاوةينيدلارباذملالكىلع
ةينيدلاتادسانملاىفربانملاكلتىلعرخآامأرعمسيلىذلا

تارربملاءاطعاوةروصلابلقىفريبكدحىلامهاسي،اهريغو
كلذىلافاضيو،ةيروسلاىضارلاىلعلاتقلاىفهتكر_شمل

.«ىعيشلاىئانثلاب~شلاةفئاطلاتاهدخلةلودلارصح

هتسايسبنهروه«هتلاءزح»لبقتسم»نأىلإنيملاتفلو
ايروسونانبلىفاهدمتعيواهدمتعاىتلا

هلخدتنأكشلو،

هددصرنمريثكلاهدقفأاريخأةيروسلاىضارلاىلعلاتقلاىف

هرارمتسانمدصحينلو،ىنانبللالخادلاويبرعلاملاعلاىف

نأمبلاطموهفكلذلو،نارسخلانهديزملاى~سلخدتلاىف
ىضارلاىلعلاتقلانمبحسنينأوهتسايسىفرظنلاديعي
:راوحلاصنانه.«هتراسخلادحعضيكلذبوهو،ةيروسلا

»رمأللل~.>»،،لك~ا>مو~

؟«ناسملاةلود»بيغو«ةخئاط1اةلود»نانبللعجىذلاام
ىسايسلاهماظمدمعيىذلانطولاوههيلإحمطمىذلاناذبل-
ةرطانلاو،بهاذملاوفئاوطلادودحلةرباةلاناسملاةلودىلع

ىلمةمههةطحمفئاطلاةاختالكشدقو،ةءافكلاىلإةلادعب
لحارملاىفهيبطترثعتنكلوةلودلامايلىرظنلاىوسصلا
اهبازحأوةخئاطلاتامامزلاةنميهراصسلحمسةقباسلا

ةيبهذمتافةطصاىلإ~دلاىفةصصا~اىطنمىدأو
اهضعبىفةيرصحو،فئاوطلاضعبىفةيرصحهبشتلاكوو
ذ~دهاىلاةيعهشلاةفئاطلاىفمويلارابوهامك،رخلا
نمةكرابمب_ويلم)«لمأ»و«لابزح»(ىعيشلاىئانثلا
دصتةنميه1العجاماذهو،ىرخلاةيخئاطلاوةيسايسلاىوقلا

بلفتو،اهطلسطمبنمتزجمىلاةلودلالصافمرئاسىلإ
ىتلانومةلاوتادسمنملاةلودوطنمىلمةفناطلاوطنمك1ذب
بصعلابءاوحسملانعاددعبناسملانطاوملاونطولابمهت
.ىطانملاوىسايسلاءا~لاوىخئاطلا

راوحلا»لقتنيىكنيد1الاجرهبعلينأبجيىذلارودلاام
؟ةسسؤملاملاءىلإراعشلاملاءنم«نايدلانيب

لادتعلاوةيطمولاطخبكسمتلانيدلاءاملعنمءولطملا-
ىفطارخنلانعداهتبلاو،ةيوامسلاعئارشلاهيلإتعدىذلا
ءارلبصعتللاهباح~أاهعبطبحذدتىتلاةيبزحلاتلاحلا
لبق،هتلادبعكلملانيفيرشلانيمرحلامداخقلكأدتو،مهبازحأ

هلأشنأو،تافاقثلاونايدلانيبراوحللارمتؤمةديدعتاونس

هجاتحتىذلاريبكلارودلااذهبمايقلالصاوي•انييف•ىفأزكرم
ىعماجدلهمءاشنإهيفنيلوتسملاىلعانحرتقادتو،ةيرشبلا
نمركفلاونيدلالاجرنيبةيراوحلاوةينيدلاتاساردللهيف
راوحىلعلو~امتيكلذبو،تافاقثلاون_ددلا~تخم
مهبوعشىلإنوعجرينيذلاءاملعلاهتسردمنمجرختيمئاد

.راوحلاأفافنرمنننلمهناعمنجمو

ليله.هلللله.رليلحا~ا
ىلاكعفدطسولاةرشلاىفةعيشلاو~سلانيبعا_دملا
،«ةعسلاوةعيشلااهيحاذجبةملاةدحوةدامإ»ةومدةلطا

؟اهحيعيىذلاامو؟،ةومدلاهذهوححسسىص

ىفىهءايملااهلمحيلاةينيدلاةومدلاتامسمهأنم-
اهيادبذنهةيملسلاةومدلاتهجاودقو،ةدحولاىلإ~سلا
ىلاعتهللالاقكلذلو،برعلالئاقنيمماستملاوةقرفلاىدحت

يف
اهباك

ميركل
و(:

ا
ومصك

ذاواوقرفتلواعيمجهللالبحبا
ورك

ا
هللاةمعم

منكذإمكيلع
أفمكبولقنيمفلأفءادعأ

محبص
افشىلممنكوافاوخاهصعنب

رحح
اهفممكذقمأفرانلانمة

صساةومدلاهذهو)نودقهتمكلعلهتايآمكلهللانيبي~_ذك
ةيفوقلاهللانموجننحمو،حيرالاربمنوحلصملااهلمحب
ةدحاولاةملاءانبأنيبهذهةدحولاةومدىفدونجلانمنوكفل

ارودروملاةلولنأمكشلو،اهتاموكملكو،ةعيشلاوةنسلانم
لادملاباطخمعدوريهظتللخنملاجملااذهىفايساسأ
حماسلاةفاحثرشنل،لئاسولاداجيإىلعلمعلاوىنيدلا

.ةيهلاسرادملاوةيملسلابهاذملافلخمنيبحاخملاو
نمرخحت«هيحلاةيلو»تلعجيلاهفادللاوتابسملااه

؟ةسايسلاملاءىلإهتفلاملم

ملمىفسردتىلاةيهححلاعوةلانمىههيححلاةيلوةلأسم-
ةيقوححلاةيلهلاىدقافتلماعمذوخمنمثحبلادفمهحفلا

نماهلنكيملو،هلئلولنموريفصلالاومأىفف_دمهاك
لواهءاهحخلاضعبنكلو،مكحلاوةسايسلاملادعىفةقلم

تزخقدقو،ةللدلاةرصاقهوجومةيلولاهذهةرئاد~دهوت

دعباهماومأحسوأدةسايسلاملاءىلإئلجلكشبهيتفلاةيلو

ةينيدلاةفصلاعابسلناريإىفةطلسلاىلإىنيمخلالوصو

ةيسايسلاةيمكاحلاوةطلسلاةيمرشرصحو،هيحفلامكحىلم
ةبنارلاةضراعملاىلمنيد1ا~سبةيرطلاعطحتك1ذمو،هب

ةصراعمنوكقذفنيحىنيدلامكحللةصراعملانل،مكحلاىف

ىفامركذدقو،هحفلاةيلوبنيلئاحلاىأربسحبهممحفنيدلل
وحنلااذهنلطبلاهوجو~هيحفلاةلودو٥~ودلاةيلو(انباك
.ناطولاوبوعشلل1٩روبعوةيدرفلاةيلولانم

عماهتقلمىفومهتفئاطىلإمهتسادسباوفاسأنيذلامهنم
؟ىبرعلااوطيحمونطولاىفاهأا5رش

اشيعلا-
رتشمل

ةيناذبللافئاوطلافلتخمنيبنانبلىفك
ناكساساااذهو،نطولاوةلودلانانبلةمايقلاساسألكش
هرابتعابيبرعلاهطيحمبهفئاوطلكبنانبلةقلعىلعسكعني

ىفلصحىذلاو،تاعلطتلاوريصملاسفنبطبتريهنماءزج
)لمأوهتلا~زح(نانبلىفىعيشلاىئاذثلانأةريخلاتاونسلا

ةيناريلاةسايسلامهيف~سايسلاةهجاولاطابتراببسب
ىفاهبوكشوةيبرعلالودلامظعملاهآاهجوتىف_فلاذملا
اوتعبتوةينانبللاةحاسلاىلإتافلخلاكلتتلقتناةقطنملا
متثيح٢٠٠٨رايآنمعب_سلاىفىرجامكةيلخادثاد~أ
ىلإىدأاهاذهو،هئافلحوىئانثلا~هتوريبةنيدمحايتجا
رشوةيعيشلاةفئاطلانيبكرتشملاشيعلاىلإةءاسلا

اوئاك

اذهو،امومعيبرعلانطولاىفواصوصخيناذبللانطولاىف
ىتلاةيضاملادوهعلالكىفةيعيشلاةفئاطلاه~ثتملام
ىبرعلااهطيحمنمأزجتيلءزجاهنأساسأىلعتماق
حهةينطولاتاكادترلاس~اهلو،هتامامتهاوهتاعلطتىف

.ةلودلاونطولاىفاهئا5رش

~.ليل~.ءهكو~ووللل.الوم.

،ةيروسلا~رحلاىلعتا~سثلثرورمدعب،ةسايسلاىف
ثادحلانم~شلانيدلاءاملعفقوم~ايغكانهلازيل
؟كلذ~ادسأام،ةيروسلا

قارعلاىفةدوجوملا~شللةينيدلاةيعجرهاطابترا-
ةدسايسلاةطلسلاعاضوأبةيلحملاةدنيدلاتاسسؤملاو

كلتلةمكادنايحلارثكأىفاهلعجاهدجاوتنكامأىفةيبزحلاو
ةطلسلاعقاومىفةدوجومباز-لاكلتو،اهيلإةيكادوبازحلا

عمفلاحتملاىناريلاماظنلاآ~ايسلةعباتىهواهدلبىف
ةدنيدلاتازوحلاودهاعملامظعمنأدجنكلذلو،ىروسلاماظنلا
ىتلانادلبلانماهريغون_ذبلوقارعلاوناريإىفةر~ا
ةدعيتلاةفئاطللنيدعجارموةينيدت_سسنماهيفدجوت
ةدسايسلاةطل~ةعباتوىأرلاةيللقتسلةدقافتحبصأ
نيدءاملكتمصرسفياماذهو،ةنميهملاةيبزحلاوةمئاقلا

مهنمرخلاضعبلادييأتوايروسيفىرجيامعةعيشلانم
.ايروسيفماظنلانمهتلابزحوناريإفتاومل

؟ةيعيشلاةفئاطلارارق«هنلاءزح»رداصيىدمىأىلا

فعضيو،~شلاةفئاطلارارقرد_دميهتلا~زحلعجام-
ىرخااةينانبللاةيسادسلاىوقلاىهاهيفنيضراعملاتاوصأ
هكراشينمديدحتىفةيرصحلاةلاكولاقحبهلتفرتعاىتلا

ةسادسلاكتببسبهنلا~زحنكمتدقو،ليثمتلاوةطلسلاىف
رارتةرداصمنمحلسلامموعدملاىأرلاةنميه~سركىتلا
ةسادسلاوسرحلاوملسلاكةيساسأاماضقىفةينانبللاةلودلا
لصحامك،اهريفوةيروهمجلا_ساأرتاماختناوةيجراخلا

اضفارةيروسلا~دهارلاىلعلاتقلاىفةكراشملاهرارقىف

.هفئاوطلكبىنانبللابعشلامظعمءارآوةينانبللاةلودلاىأر

ةيداصنقلاراضولاللفتساوخامدلسغةيلمعىفلوقتاذاه
~رحلاىفةكراشمللمههفدلةيعيشلاةفئاطلاءانبلةيدرنملا
؟ةيروسلا

ىلعةياعدلالئاسولهئافلحوهتلا~زحكلتمانأمكش٧-
ىذلاهروهمجدجاوتنكامأيفةيسايسلاوةينيدلاربانملالك
ةينيدلاتبسانملاىفربانملاكلتىلع_فآامأرعمسيل
تارربملاءاطعاوةروصلابلقىفريبكدحىلإمهاسي،اهريغو
كلذىلإفاضيو،ةيروسلاىضارلاىلعلاتقلاىفهتكراشمل

،ىعيشلاىئانثلام~شلاةفئاطلاتاهدخلةلود1ا~دح

ابلطمهتكر_شمىعجىفهتلا~زححجنيملك1ذ__نكلو
كلذنمسكعلاىلعلب،ةيعيشلاةفئاطلامومعىدلةي~و
اهتاعامتجاو~سلاجمىفتأدبتا~~لانمدددعلان_ف
ةيكرشلااهتارربمنعوةكر_شملاىودجنعلفاستلام
ةيامحلابجاوبموقتةيناذبللاةلودلاتناكولو،ةيقلخلاو
.اريثكروملاتفلتخلرخلاىأرلل

،،~.الرفل»رلتتثلص

؟«هنلالزح»لبفنسمىرنفبك

اهدمتعيواهدمتعاىتلاهتسادسبنهر،<هتلاءزح»لبقتسم-

ىضارلاىلعلاتقلاىفهلخدتنأبكشلو،ايروسونانبلىف
ىبرعلاملاعلايفه-~رنمريثكلاهدقفأاريخأةيرهسلا

ىوسلخدتلاىفهرارمتسانمد~نلو،يناذبللالخادااو
ىفرظنلاديعين_دبلاطموهفكلذلو،نارسخلانمديزملا

وهو،ةيروسلاىضارلاىلعلاتقلانم~سنينأوهتسايس
.هتراسخلادحعضيكلذب

بوتينأاهدكتراىتلامئارجلالكدب«هنلابزح»ناةمإبله
؟تافدتناولامأ،هتينانبلىلادوعيو
بزحل_~رفلاىطعيلازيلىلاحلاتتولانأدقتعننحن-
بشلا~فاحو،ةينانبللاةلودلافنكىلإع_برلابهنلا
ةيليئا_سلاتاءادتعلاتاه-اومىفهعمفتوىذلاىناذبللا

لضفأوهايروسنممويلاهب~سنانأىرنو،اهراثآلمحتو
ىلعأرثنمأرودديعتسينأنكميمويلاهباحسنادهنل،دغنم
.اهرارمتسلةريطخلاتايعادتلاوةيروسلابرحلاءاهنإقيرط

تاديدهتنمله،نيريثكظدغتةئيرجلاكفقاوم،ماتخلا_ف

؟اهلتضرعتلايتفلاد

زومتناودعلبقامذنمةديدعفقاومنمهانذخأام-
لوصو٢٠٠ا

انتعاذقنعأريبعت~ذا5،ا~اموةيروسلاثادحلاىلإ

ىلعةديحولااهتيعجرموةلودلاعورشمىلإةدوعلاةرورضب
ىربكةينطوةحلصمهيفىرناماذهو،ةينانبللاىضارلالك
حلسءافكناانضفردقو،نانبلىففئاوطلارئ_سوةعيشلل
،رامأنمعباسلاثادحأىفىناذبللالخادلاىلإ_هواقملا

نمانوجرخأكلذلوةلودلاطاقساو،توريبحايتجاانركنتساو
اةوقب~ونجلا

ةنيدمىفىرفعجلاءاتفلاراداوحاتجاوحلسل

ملوىتادنتسموةيصخشلاىتبتكمو~سلحماهيفوروص
مغرلاىلعاداتكعجرتسنملو،مويلاىتحةدوعلانمنكمتن
فقاوملاكلتنمانفدهناكدتو!ةيئاضقلاىواعدلادوجونم

ىتلاةسايسلاةروطخىلعحلسلابةنميهملاىوقلاكلتايبنت
،دحلةظاغلافدهبانفقاومنكتملو،هلكنطولاىلعاهدمتعت

فيعضلاحلسلانكلو،مهلةحصانلاةملكلاىوسانيد1سيلو
اذهو،رخلاىأرللداعبلاورهقلاوديدهتلاةفلىوسسراهيل
:ةيرعشةديصقىفمهلتلقدقو!انعمهولعفام

.ا~نلهلهأءراحينم/مهلىلوقمهدنعىبنذناك


