
ءالووءامتنايهامبةيميلعتلاةموظنملايفةنطاوملا

نياسحادمحم
ةلخادملاقايسيف

ربعملاىلعةيبارتلاانتدحوموصختاشوانمءاهنإلتاركركلاربعمىلعهتدايسطسبىلإبرغملارداب
،بونجلالودوبرغملانيبةيحايسلاوةيراجتلاةكرحلانيمأتوةيبارتلاانتدحوموصختاشوانمءاهنإليدودحلا
يفبصتاهلكو...هتاسسؤموهتائيهلكبيبرغملابعشلالبقنمحايترالاودييأتلارهاظمانشياعوفقاومانيارف
ةينقتويعامتجالالصاوتلالئاسوراثآمويلاهجاوناننأوةصاخهتمالسوهتيامحوهتعفرونطولاةنايصةبيقح
ةعيرسلاتاريغتلاو،ةيملعلاوةيعانصلاتاروثلاةجيتن،مهراكفأهيجوتوانلايجألوقععيوطتىلإةفداهلا،تامولعملا
،ةدقعمةريطخةمزأبرمتانتمأيفنطولاىلإءامتنالاةيضقلعجت...ملاعلاحاتجتيتلاةيفرعملاةروثلاو،ةقحالتملا
ةموظنملاوةينطولاةدحولاىلعةرشابمراثآنماهلامو،ةديدجلالايجألاىدلءالولاوءامتنالافَعضاهرهاظمنم
نيصحتةيلوؤسميفماهسإلالجأنم،اهنمسجوتلاو،اهدنعفقوتلاىلإوعديامم،يموقلانمألاو،ةيعامتجالا
ىلعظافحلالجأنم،هلءامتنالابزازتعالاو،نطوللءالولاوحنمهلوقعهيجوتو،مهكرادمةيمنتو،ةلبقملاانلايجأ
اهتقالعيفةنطاوملاةيمهأىلعزيكرتلاباهتاسسؤمو،ةملوعلاراطخأنمهددهتياملظيفعمتجمللةصاخلاةيوهلا
.ءالووءامتنانممزلتسيامو،نطاوملاونطوللةيفاقثلاوةينيدلاةيوهلاب

ةيعيرشتلاوةيفسلفلااهداعبأواهميهافميف"نطو"لعفتاقتشملكنيبريبكطلخكانهنأظحالملاف
ةنطاوملانيبو،ةينطولاوةنطاوملانيبو،ءالولاوءامتنالانيبطلخ،تاعمتجملاودارفألانمريثكدنع...ةيوبرتلاو
ةيسايسلاوةيفاقثلاتايفلخلانماقالطنا،اهراثآواهتالالديفةيؤرلايفعونتلاوفالتخالاحرطيامم،ةيوهلاو
("ٌةَِهَبْتشُمٍناََعَموٌةَعََدْتُبمٌةَلَْمجُمٌظاَْفلَأُهَُبَبسِساَّنلاِعاَِزنِْنماًرِيثَك"نأرابتعاب...ةيجولويديألاوةينيدلاوةيفسلفلاو
،)ميقلاّعونت(هرهاظمنم،يملاعيناسنإعقاويفاقثلاعونتلانإنيمتهملاضعبىريو)هيواتفعومجميفةيميتنبا
ىلعةدحاوةيراضحوةيفاقثميقضرفناككلذلو.)تادقتعملاعونت(و،)ميهافملاعونت(و،)ريياعملاعونت(يأ
نإف،كلذىلعًاسيسأتو.ةيناسنإلاةلادعللو،يلودلانوناقللًاخراصًاكاهتنا،)ةينوكميق(اهرابتعابةفاكبوعشلا
دبع(.يناسنإلايعوللليلضتو،ةايحلاقئاقحلفييزتىلعيوطنيهنألً،ائيربًاحلطصمسيل)ةينوكميق(حلطصم
-نطاوملا:نطولابةطبترملاميهافملاديدحتةيعورشميطعيامم)2009–08-01مويملعلاةديرجيسيردإلارداقلا
...ءالولاو-ءامتنالا-ةنطاوملا-ةينطولا

ميقخيسرتونطولابحىلعلايجألاةئشنتيفماهسإللةلكومةيمومعةسسؤمكةسردملارودرابتعابو
نمةنطاوملاةسردمءاسرإىلعنهارتتئتفامنيوكتلاوميلعتلاوةيبرتلاعاطقىلعةيصولاةرازولانإف،ةنطاوملا
لجأنم":ةرابعنمتذختاكلذلةيميلعتلاتاسسؤملابميقلاةموظنمزيزعتللخدمكةنطاوملاىلعةيبرتلالجأ



2021-2020يساردلامسومللاراعش"ةجمادوةنطاوموةفصنموةددجتمةسردم
ةيفسلفتايفلخبهطابتراةجيتنةيتايوهلاوةيوبرتلاهداعبأوهادميفلدجنمةنطاوملاموهفمهفرعياملارظنو

داعبألاكلتلكيفةنطاوملاعوضومةشقانمموريالةقرولاهذهيفهلضرعتلاف،ةيميقوةيسايسةيعامتجاةيفاقث
نأامك،اندلبيفنيوكتلاوةيبرتلاةموظنمنمهعقومدصرلالخنم،يوبرتلاهدعبىلعزكريامردقب،تايفلخلاو
اعونتاهرودبفرعتيتلاوةيسردملابتكلاوجماربلاوةيميلعتلاجهانملايفعوضوملالوانتيالفوسزيكرتلااذه
نماهنععرفتاموبتكلاوجماربلاوجهانملاكلتلةرطؤملاةيمسرلاقئاثولالالخنملبليزنتلاولوانتلايف
؟يميلعتلاانماظنهايغتيةنطاومةيأونطاوميألاؤسنعةباجإلالواحتيتلاوةيهيجوتتاركذم

يفاهروضحىدملالخنمةيميلعتلاانتموظنميفيوبرتلادعبلاىلعةقرولاهذهيفزيكرتلانوكيسهيلعو
اهرطسيتلائدابملاوةمجسنمتءاجيتلاواندالببةيسردملابتكلاوجماربلاوجهانمللةرطؤملاةيمسرلاقئاثولا
اددحم؛ةيميقلااهتموظنموةمألاتباوثخيسرتمهتتايضتقمىلعهلوصفنمريثكيفصنييذلا2011روتسد
ثيح؛ةنطاومللساسألخدمك،هتيوهونطوللءالولاوءامتنالاميقنمهمزلتستامو،ةنطاوملاصختئدابمةعومجم
يفءاوس،اهلئاضفبيلحتلاواهبعبشتلاةمألاتانوكمفلتخمىلعيتلاةكرتشملاميقلاةموظنملةصاخةيانعدرفأ
:اهتمدقميفو،هلوصفنمديدعلايفوأهتجابيد

،نيسنجلانيبةاواسملاوةماركلاوةيرحلاو،ناسنإلاقوقحوةيطارقميدلاميقىلعةيعامتجالاةايحلازاكترا-
؛ةلوؤسملاةنطاوملاو

؛ةيبرغملاةيوهلايفةرادصلاةناكميمالسإلانيدلاءاطعإ-
؛دفاورلاةعونتملاوتانوكملاةددعتملااهتيوهتاموقممحالتو،ةيبارتلاوةينطولاةدحولابثبشتلا-
تافاقثلانيبلدابتملامهافتلاوراوحلاوعادبإلاوحماستلاوةيطسولاولادتعالاوحاتفنالاميقبثبشتلا-

.ةكلمملاروتسدةيناسنإلاتاراضحلاو

نطولاموهفميف
نطوألاقيهلحموناسنإلانطوموهوهيفميقتيذلالزنملا"وهنطولانأروظنمنبالبرعلاناسليفدجن

،رداصراد:توريب،برعلاناسلمجعم،روظنمنبا↑("هيفميقيانكسموالحماهذختااذكواذكضرأنالف
لعفلانأىلعنوركفملاوةغللاءاملعدكؤيثيح،نطاومالبنطوكانهسيلهنأيهيدبو.)ّفرصتب.32ةحفص
ةلالدذختينطولاموهفمدجنعقاولايفو،هيفنكسيًالحموًانطوهذختايأ،هبنطوأوناكملابماقأينعيَ)نََطو)
:نيعمنطوبةطبترملاةايحلايفهتاناعموهتفاقثوناسنإلاريكفتةعيبطبسحنيابتت

"هيفدلويذلاناكملا"وهله
،"دادجألاوءابآلاضرأ"وهمأ
..."تايركذهبهلوهيفعرعرتيذلاناكملا"مأ

..."هشاعمهيفنوكيوهتماركهيفظفحتيذلاناكملا"وهمأ
..."هبميقييذلالزنملا"وهمأ
..."نامألابدرفلاهيفرعشييذلاناكملاوهمأ
؟نطولاموهفمامف
:امهونطاوملانهذيفنطولاةأشنوةروريصلنييساسأنيرمأرفوتةرورضىلاريشتفيراعتلانمريثك

ىلعموقييذلا"نامألا"و،ةيراضحملاعمنمهنمضتيوةيفاقثةيصوصخنمهلمحيامويفارغجلاعقوملا"ناكملا"
ةلودلاتاسسؤمراطإيفتابجاولاددحيو،عمتجملايفدرفلاةماركوقوقحنوصتيتلاتاعيرشتلاونوناقلاةدايس
تاعيرشتلاهذهبنطاوملامازتلاىدمكلذكو،شيعلاوةديقعلاوركفلاةيرحبنمؤتيتلاةرصاعملاةيطارقميدلا
ةمظنأوميهافمونيناوقاهلهأبهطبرتناسنإلااهيلعايحييتلاضرألاةعقبوهنطولانوكيكلذبو.اهلهمرتحاو
.كلذنعمهريبعتقدصو،هئانبأءامتناةجردّددحتونطولارارقتسانمضت،كولسدعاوقو

:نطولاموهفميفساسأرصانعةثالثكانهنأةيروتسدلانيناوقلاوةيلودلاةسايسلايفمولعمو
.ةّينوناقوةّيسايسةطبارباهبطبتريو،اهيفرقتسييذلابعشلا-نطاوملاوهو:يرشبلارصنعلا-
ةلودلاباستكالطرشوهو،بعشلا-نطاوملاهبميقييذلا،ملاعملاةددحملانطولا:يعيبطلارصنعلا-

.ةينوناقلااهتيصخشل
بعشلاةدحودكؤتوةلودلاعمتجمميظنتنعةلوؤسملاةمكاحلاةطلسلاهالوتتوةدايسلا:يميظنتلارصنعلا-

.نطولانايكنععافدلاىلوتتوهحلاصمققحتو



نطاوملاموهفميف
طبترملاناسنإلاكلذنطاوملاف،سكعلاونطاومنودبنطوالف،نطوةملكنمةقتشمنطاوملاةيمستنإ

عمنواعتلاولعافتلاو،بحلاىلعاهساسأيفموقت،ةيزئارغسيساحأو،ةيعيبطرعاشمو،ةينادجوةفطاعبامنطوب
،يقرعلاوينيدلاويسايسلاههاجتاوأهبصنموأهسنجناكًايأهلعجيامم.ًالمعوةيحضتوًءاطعواًذخأنيرخآلا
عافدلاو،هنيناوقبمازتلالاو،هتيلالقتساوهنطونايكىلعةظفاحملايف،ةيخيراتةيقالخأوةينوناقتايلوؤسملمحتي

هرابتعابهنطولنطاوملابحةفطاعبالإىتأتيالاذهو.هبعشحلاصمىلعةظفاحملاو،هحلاصموهقوقحنعوهنع
لاق؛ضرألابحبميركلانآرقلايفنرتقايذلاسفنلابحلداعيبحوهو،ةينطوللىنعملكشيو،ايرطفائيش
برضدقو.]66:ءاسنلا[﴾ُْمْهِنمٌلِيلَقالَِّإُهُولََعفاَمْمُِكراَِيدِْنماوُجُْرخاَِوأُْمَكسُفَْنأاوُلُْتقاِنَأِْمْهَيَلعاَْنبََتكاََّنأَْولَو﴿:ىلاعت
ةكم"هيفدلويذلاهدلبوهناكمنمجرخامدنعنطولابحيفالثمةنسحلاةودقلاملسوهيلعهللاىلصهللالوسرانل
نأالولو،يبلقىلإدالبلابحأو،هللاىلإدالبلابحأتنألةكمايهللاو"عومدلانابكستهانيعواهبطاخيناكف،"
ىلعللدياممهنعهللايضرسنأثيدحنمهحيحصيفيراخبلاىوردقو."تجرخامكنمينوجرخأكلهأ
-ةنيدملاتاجرُدىأرفرفسنممدقاذإناك-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانأ،هيلإنينحلاونطوللقوشلاةيعورشم
رجحنبا(هيلإنينحلاو،نطولابحةيعورشمىلعةلالدهيفو.اهبعرسأيأ،هتقانعضوأ-هّديأوهرصانيذلاهنطو
؛طقفةدالولاوةأشنلاسيلوةماقإلاوشيعلاناكمىنعمب،نطولللامعتساهيفو)يرابلاحتف"يف_هللاهمحر_

ةينطولاموهفميف
ءامتنالالمشييذلاهنطولهصالخإودرفلابحينعيميوقريبعت(يهةيملاعلاةيبرعلاةعوسوملايفةينطولا

،"ةنطاوملاوةينطولا-(،)نطولاةمدخيفينافتلاو،خيراتلابرخفلاوديلاقتلاوتاداعلاوسانلاوضرألاىلإ
www.alukah.net،31-12-2019.)ّفرصتب(.

،ةيعامجلاوةيصخشلاةيوهلابروعشلاو،نطويفةيوضعللةجيتن،ءالولاةليضفىلإةينطولاموهفمريشي-
نألبقيهفتادقتعموديلاقتوتاداعواضرأهنطولهصالخإودرفلابحنعريبعتيهف،ةعورشملاهقوقحبمايقلاو
يفةينطولارايعمرابتعانكميو.نماضتلاوريخلابحهرهوجيناسنإركف،نيعمناكملدرفلاءامتنانوكت
نملعجتميقلانمةعومجميفةينطولارولبتتثيح،هنمأنععافدلاو،عمتجملاوضرأللءامتنالابساسحإلا
....ءافولا،عافدلا،ةيحضتلا،نماضتلا،مارتحالا،صالخإلا،بحلا:اينطونطاوملا

هدهشاماذهو،ةماعلاةحلصملالجأنملمعلاوةكرتشملاةيرحلاونطولابحبطبتريةينطولاموهفمنإفهيلعو
بولقيفةينطولاموهفمقمعتثيح؛ينابسإلاويسنرفلالالتحالاةمزأةصاخ،اهفرعيتلاتامزألالالخبرغملا
.ءارضخلاةريسملاةمحلملالخيبرغملابعشلاتائفلكىدلةينطولاقمعانشياعامك،ةينطولاةكرحلالاجر

ةنطاوملاموهفميف
:اهنمتاموقمةدعيفلثمتتو،هتابجاووهقوقحددحتيتلانطاوملاةفصيه
ةيعامتجاًاقوقحنطاوملاكالتما-ءامتنالاساسأىلعةدحاوةينطوةلودلظيفنينطاوملانيبةاواسملا-

ةيفاقثوةيداصتقاوةيسايسو
.عمتجملاوةلودلاهاجتتابجاوبنطاوملامازتلا-
هنطوةمدخيفامةروصبةكراشملانطاوملاقاقحتسا-
.هليبسيفةيحضتلاةجردىلاًافارعأوةغلوًاملعوًاديشنهتايزمرلكلونطوللءالولا-
....يعوطتلاويمسرلايدرفلاويسسؤملالمعلاقيرطنعنينطاوملاعمنماضتلاونواعتلا-
نودنم،ةنطاوملاققحتتنأنكميالثيح،ةنطاوملاونطاوملايموهفمنيبةقالعلازربتتاموقملاهذه

ةكراشمبالإنطاومالو،نطاومنودنمةنطاومالف.هنطويفهتابجاووهقوقحبًايقيقحًاروعشرعشينطاوم
.هتايوتسمفلتخمىلعنطولانوؤشيفةيقيقح

نطولابةطبترملاميقلاوميهافملاىلعاهلالظبيقلتيميقيفاقثيركفوزغنمةملوعلاهلمحتامنكل
لجأنماهيعسواهتاطوغضوةملوعلاركفتاريثأتنملعلو.ينوكلاويلحملاامهدعبيف،ةنطاوملاىلعشيوشتلاو
اهرابتعاب،ةيملاعلاةنطاوملابهيلعحلطصيامروهظىلإتدأنأةيصوصخلاتايوهلاءاغلإوتافاقثلاوميقلاةملوع
املسوةلادعوافاصنإرثكأو،فلتخمملاعءاشنإةداعإو،ءاشنإل،نيلعافلانييملاعلانينطاوملامعدفدهياموهفم
فقاوملاوميقلاينبتب،مهتاراهمومهفراعمريوطتبدارفأللحمستةيبرتلالخنم،نماضتلاىلعينبمملاع،ةمادتساو
هيفمعنيملاعقيقحتليعسللمهعفدتو،ةملوعلاقئاقحىلعمهلوقعوسانلانيعأحتفتنأاهنأشنميتلاةيرورضلا
-ربمفون15-17،ةيملاعةنطاوملجأنمةيبرتللتخيرتسامنالعإ(–.ناسنإلاقوقحوةاواسملاوةلادعلانمديزمبعيمجلا
)2002يناثلانيرشت



:يتآلالالخنمةنطاوملاوةينطولانيبقرفلاسملتنكميو
ةنطاوملاةينطولا
ءامتنالايفصالخإوءالولايفقدص-
ينادجولاعفناوةرارحوءافووبح-
عمتجملاوضرألابيفطاعطابترا-
يلخاديريمضيبلقسح-
لدبتلاالوددعتلالبقتالةتباث-
ةنطاومللةلصحميهةينطولا-
ةيعامتجالاةمظنألالمحتتثيحةيبرتلاببستكتةينطولا-
ةينطوةئشنتهتئشنتةيلوؤسمةيسايسلاوةيفاقثلاو
ةيوهلاوخيراتلابةلصتاذةينطولاف-
ةنطاوملانماقمعرثكأةينطولاةفص-
ةحلصملجأنمحلاصلالعفلاولمعلاببستكتفةينطولا-
ةلودلاوةعامجلا

)مربتوأاضرب(لوبقةنطاوملا-
ةرهاظةيلعفتافرصتوكولس-
يلمعطابترا-
)فدهلةليسو(ةنورموفيكت-
ةينطونودمتتنأنكميةنطاوملا-
يمويلايتايحلاعاقيإلاومغانتلايهفةنطاوملا-
ةعامجىلإباستنالادرجمببستكتةنطاوملاف-
ةنيعمةلودلوأ

ءامتنالاموهفميف
.]10:فارعألا[َ}نُوُرْكشَتَامالًِيَلقَشِياََعماَهِيفْمَُكلاَْنلََعَجوِْضرَألْاِيفُْمكاََّنَّكمَْدقََلو{:ىلاعتلاق
،يمالسإلاعيرشتلالظيفءامتنالا(:هلءالولاىلعثعبي،نيعمرمأهاجتساسحإلانعةرابعءامتنالا

ةعومجمىلإمامضنالاىلإناسنإلاروعشةلاحو،)ىلوألاط،ةرهاقلا،ةثيدحلاةيبرعلاةسسؤملا،راجنلاهللادبع
.هتفسلفنعربعتةروصميظنتلااذهوأةعومجملاهذهنمضدرفلادجيف.ةيجولويديإوةيفسلفةيتايحةقالعاهبهطبرت
مهتديقعومهثارتومهتغلب،مهبزازتعالاوهلهأديجمتوناكملليقيقحلاباستنالا":وهاحالطصاهفيرعتنكميو
دارفأنيبوهنيبةكرتشملاطباورلابدرفلارعشتيتلاةماهلاتاجاحلانمةجاحوهف،"مهديلاقتومهثارتومهتاداعو
يحضيوهنطوبحيفىنافتيو،ءامتنالابرختفيهلعجياًهيجوتههيجوتو،نطوللءامتنالابهروعشةيوقتو،هعمتجم
ةيفحصلاةماميلاةسسؤم،ضايرلاةفيحص،كرابملآيجاننبهللادبع،ينطولاءامتنالاموهفميفةءارق("هلجأنم
،اهربكأىلإهيفرومألارغصأنمهلجأنمةيحضّتللدادعتسالا"هبدصقننطوللءامتنالانعثيدحلادنعو.(4
راقسلاحابص،بوقعيدمحم،ليقعيفصو]٢[.عمتجُملاىلععّفنلابدوعييريخلمعلكبوههنعريبعتلانكميو
لئاسولالكبوفّرصتب.16ةحفص،كومريلاةعماج:ندرألا-دبرا،ءامتنالاوةنطاوملا،)2018(نورخآو
ةسارّدلادعاقمةفاظنىلعصرحلاو،ءامتناتاقرّطلانعىذألاةطامإوعرّاشلاةفاظنىلعةظفاحُملافتاكولسلاو
،ءامتناعمتجملاوزغتيتلاتافآلاعيمجةبراحُمو،ءامتنااًضيأاهبثبعلامدعو

نطولانيناوقبمازتلالالثم،يباجيإكولسىلإمجرتيو،هبراختفالابروعشلايفرولبتينطوللءامتنالاف
يركفلاويراضحلاهجوتنمهلعمتجملجأنمةيحضتلاو،هنأشعفروحنيعسلاو،هتابستكمىلعظافحلاو،هتمظنأو
ىلعةردقلاهبحاصحنميكرتشمخيراتوةفاقثبدرفنينطولءامتنالابروعشلانأل،هنيناوقوهديلاقتوهتاداعوهلوصاو
.،هنمضثدحتيتلاعئاقولابرثأتلا

نمكلذىلعبترتيامو،ةحلصملكقوفاهئالعإوهتحلصمىلعفوخلايفنطوللءامتنالاةيمهأىلجتتو
ةيسايسلاوةيدئاقعلاتافالتخالللبقتو،هتاكلتممىلعظافحو،ةماعلابادآلاوروتسدلابمازتلاونيناوقللمارتحا
اهقيقحتىلععيمجلالمعيفدهلاهليوحتو،ةّينطولاةدحولاةميقزاربإنطوللءامتناللةمهملاميقلانملعلو.ةيقرعلاو
2007-6-10راوحلا،"نطاوملاونطولانيبةقالعلاةيلدج"-ودورابناملس(اهتيرارمتساىلعةظفاحملاوعقاولاضرأىلع
.فّرصتب

ىلإةيمالسإلاةعيرشلاتعدكلذلو.اهئانبأبولقيفاهلءامتنالاتابثةلوديأةوقحمالممهأنمّدُعيو
نوكتف،روذحملاىلإهزواجتتالويدرفلاروعشلايفاهادمذخأتيتلاةحيحصلاهرهاظمبنطولاىلإءامتنالاةيمهأ
.طيرفتلاوولغلانعةديعب

نطوللءالولا
ةيفطاعلاةطبارلاكلتاحالطصاو..ةرصنلاو،ةقادصلاو،ةبحملاو،برقلا:ينعي،ةغللاسيماوقيفءالولا

ةيضرأىلعءامتنالابروعشلاةمجرتينعيوهف..دقتعموأبهذموأةركفوأةسسؤموأةهجوأةئفبدرفلاطبرتيتلا



دادعتسالاعم،هلجأنمينافتلاونطولللمعلايفصالخإلاينعيامك،نينطاوملليعامجلاويدرفلاكولسلاولمعلا
.كلذليبسيفةيحضتلل

اهيلعموقييتلاةزيكرلاهرابتعاب،دودحلادعبأىلإينادجولاويلقعلاطابترالاوه،موهفملااذهبنطوللءالولاو
ئدابمولثموميقنمنطولاهيلإزمرياملكبطابتراللقيمعتو،ءامتناللديكأتوهف.يروتسدلاوينوناقلاطابترالا
نطولانأل،صالخإلاةياغنطولاةمدخيفصالخإلاًاضيأوهو،ةيخيراتداجمأونيناوقومظنوتايصوصخو
تاباسحلاوريياعملاوتارابتعالالكقوف

ىلعاليلدةرورضلابلكشيالهنأالإ،ةيوهلاونطولاوضرألاباطابتراىوقأدعينطوللءامتنالانأمغرف
نطوللءالولابمازتلالارايعمفكلذل.،طبارتلاةفاقثهدنعتدلوتدقاهلماحنأينعيالةيوهلاةقاطبءانتقاف.هلءالولا
ةيامحليبسيفةيحضتلاتاموقمبلوبقلادحىلإلصيو،ءامتنالابزازتعالارعاشممجرتييذلاكولسلايفنوكي
سمتنأنكمييتلارطاخملاورارضألاوتافآلالكنمهتمالسوهتدايسنعدوذلاو،هتماركنوصو،نطولارارقتسا
.ًايونعموًايدامهب

الوريغتتالةتباثةقلطمةميقحبصيثيحةينطولاميقوةنطاوملاطورشمهأنمنطوللءالولاربتعيدقو
طورشمهألدقافيأ،هلءالوالنمكوهفجودزمءالوهلناكنمو.أزجتيالوهثيحنمهنأل،ةيجاودزالالبقت
)2009–08-01مويملعلايفرشنيسيردإلارداقلادبع(ةينطولاميقوةنطاوملا

ةعاطةطلسللو،امازتلانوناقللو،اناسحإموقللو،ةرامعضرأللءالولاقمعيفغلابلاهرثأنيدللنأكشالو
ىلإهيفغلابملاءالولااذهليوحتهعملهسينيدالبءالولا"نأكلذ،ةقلطملاةتباثلاهتميقهبسكي،فورعملايف
هدلبحلاصمعيبو،عيلستلاوةديازملانمهلاًظفاح،ناسنإللاًطباضىقبيينيدلاءالولانكل،ضرغلااهبىضتقيةعلس
.ةصاخةحلصملهموقو

:ءالولاصئاصخنمو
يفلثمتيروعشوةفطاعهلصأيفوهفنطولاعملماعتلاقدصلالخنمريمضلاهمكحينطوللءالولا-

،كولسوعقاوىلإاهعملوحتي،ةيلمعراثآهيلعبترتت،صالخإلا
ً،اعمةنطاوملاوةينطولاعامجوه-
،نيتينطولاةيوهلاوةيصخشلاءرملابسكييذلاءامتنالارهوجوه-
،هيلعدحأرابجأنكميالو،يئاضريرايتخايعوطصالخإوه-
.ةيصخشةعفنملجأنمسيلو،اهتاذلصخشلااهانبتيةميقءالولانأىنعمب.طورشمريغصالخإوه-
ةنهموأةسسؤموأصخشوأةئفوأةعامجوأنطووأنيدلًءالونوكيدقف،نيعمعوضومىلإهجتيءالولا-

.)2014-10-2،ةيندرألا«يأرلا»ةفيحص(.امةركفوأ
.يفاقثلاويجولويديإلاويسايسلافيطلاناولأبنولتتالو،ةيلودلاتاريغتمللًاقفوريغتتالةتباثةميقءالولا-

)يسيردالارداقلادبع)
ّ،يتايحبجاووّيرطفٌرمأوٌّيعرشضرفنطوللءالولا-
:يتآلاكنطوللءالولاوءامتنالانيبقرفلانايبنكميو

نطوللءالولانطوللءامتنالا
هلءالولاىلعثعبي،نطولاهاجتساسحإءامتنالا-
هبهطبرتنطوىلإمامضنالاىلإدرفلاروعش-

ةيجولويديإوةيفسلفةيتايحةقالع
هثارتوهتغلبزازتعإلاوهديجمتونطوللباستنا-

هديلاقتوهثارتوهتاداعوهتديقعو
درفلارعشتيتلاةماهلاتاجاحلانمةجاح-

هعمتجمدارفأنيبوهنيبةكرتشملاطباورلاب
،نطولابراختفالابروعشلايفرولبتي-
مازتلالالالخنم،يباجيإكولسىلإهمجرتيو
هتابستكمىلعظافحلاو،هتمظنأونطولانيناوقب
ةدحولاةميقزاربإنطوللءامتنالاميقنم-
اهقيقحتىلععيمجلالمعيفدهلاهليوحتو،ةّينطولا
ةحيحصلاهرهاظمبنوكينطولاىلإءامتنالا-
ولغلاىلإيدؤيدقيذلاو،طيرفتلاوولغلانعةديعب

ىلعاليلدةرورضلابلكشيالنطولاىلإءامتنالا-
هلءالولا
كولسلايفنوكينطوللءالولابمازتلالارايعم-

ةيضرأىلعءامتنالابزازتعالارعاشممجرتييذلا
كولسلاولمعلا
نطولاونطاوملانيبةيفطاعةطبارءالولا-
،هلجأنمينافتلاونطولللمعلايفصالخإلاينعي-
دودحلادعبأىلإينادجولاويلقعلاطابترالاوه-
املكبطابترالاقيمعتوءامتنالاديكأتوه-
ئدابمولثموميقنمنطولاهيلإزمري
نيناوقومظنوتايصوصخو
نكميالو،يئاضريرايتخايعوطصالخإ-

،هيلعدحأرابجإ
لبقتالريغتتالةتباثةقلطمةميقنطوللءالولا-



ةئزجتلاوأةيجاودزالا
ةينطولاميقوةنطاوملاطورشنمءالولا-

فرطتلاو

ةنطاومةيبرتلجأنمةنطاوملاةسردمءاسرإ
اهفرعيتلاتاحالصإلالكلةمزالماحيملتوأاحيرصتةنطاوملاميقىلعنطاوملاةيبرتنمةياغلاتناك

نعباوجلاو؟هنيوكتوهتئشنتنكميفيكو؟يبرغملانطاوملاوهنم:لاؤسلالخنميبرغملايوبرتلاماظنلا
هجتنتاموةسردملاتناكو...ةيسايسلاوةيفاقثلاوةيركفلاتاهجوتلاوتاهاجتالاوراكفالاهلوحفلتختلاؤسلا

سرغىلعةردقوريثأتنمهبزيمتتامرابتعابحالصإلاعيراشملكيفشاقنلاةرؤبةيملعتلاةيميلعتلاةيلمعلاربع
.ةنطاوملابينعملانطاوملاةيصخشليكشتوةنطاوملاوءالولاوءامتنالا

تلعج...ميقوفراعموميهافمنمهيلعزكرتاموةيوبرتلاتادجتسمللةبكاوموةثلاثلاةيفلألاةيادبعمو
:اهمهأ،تاريغتملاكلتلبيجتستعيراشملطيطختلاوريكفتلاىلعلمعتةيميلعتلاانتموظنم

:نيوكتلاوةيبرتللينطولاقاثيملا
ئدابمبيدتهيةيبرغملاةكلممللنيوكتلاوةيبرتلاماظن»نأىلعصني،اهيلعقفاوتمةينطوةقيثوهرابتعاب

نم،هنيوكتيفبوغرملانطاوملااذهةيصخشحمالمددحيو،نطاوملانيوكتلةيمارلااهميقوةيمالسإلاةديقعلا
حورىلعيبرغملاملعتملانيوكتيفاهلكبصت،ةتباثتازكترماهربتعايتلاو،ميقلانمةعومجمهدامتعالالخ
:يفةلثمتملاو،ةقداصلاةنطاومللارايعمربتعتيتلاو،دلبللةينيدلاوةيفاقثلاةيوهلابةطبترملاةينطولا

.ةيمالسإلاةديقعلاميق-
.ةيفاقثلاوةيقالخألااهئدابموةيراضحلاةيوهلاميق-
.ةنطاوملاميق-
.ةينوكلااهئدابموناسنإلاقوقحميق-

ميقلةيفولاةنطاوملاىلعيبرغملاملعتملاةيبرتاهلماكتواهتيلومشيفىيغتتةتباثلاتازكترملاميقلاهذه
:لالخنم،نيوكتلاوةيبرتلابةصاخلاةينطولاةنجللاهتددحامكهتيوهوهعمتجمةفاقثيفنطوللءالولاوءامتنالا

؛حماستلاولادتعالاوحالصلاوةماقتسالابيلحتلا-
؛عادبإلاوعالطاللدقوتلاوةفرعملاوملعلابلطبفغشلا-
؛لاعفلاجاتنإلاوةيباجيإلاةردابملاحوربعبطتلا-
؛)ةيروتسدلاةيكلملابكسمتلا،نطولابح،هللابناميإلا(دالبلاتاسدقمبوتباوثبكسمتلا-
؛صاخلاوماعلانأشلايفةيباجيإلاةكراشملايفةبغرلابعبشتلا-
؛ةيطارقميدلاةسرامملاينبتو،قوقحلاوتابجاولابيعولا-
؛فالتخالالوبقوراوحلاحوربعبشتلاورخآلاىلعحاتفنالا-
؛ةيميقلاهتلومحوهدفاورعونتبدالبلليفاقثلاويراضحلاثارتلابثبشتلا-
يفوةينطولاةيوهلاتاموقمعملعافتيف،ةرصاعمللمئادلاعلطتلاوةلاصأللءافولانيبيباجيإلاقيفوتلا-

؛ةيرصعلاةيناسنإلاةراضحلاىلعحاتفنا
ملاعلاىلعحاتفنالاويناسنإلاويعامتجالاويداصتقالاويملعلااهمدقتودالبلايقريفةمهاسملا-
رياني،نيوكتلاوةيبرتللينطولاقاثيملا.2000رياني،نيوكتلاوةيبرتللينطولاقاثيملا:نيوكتلاوةيبرتلابةصاخلاةنجللا)

).10-9ص،2000

ضيبألاباتكلا
متوةتباثتازكترمنيوكتلاوةيبرتللينطولاقاثيملااهنلعأيتلاميقلاىلعديكأتللضيبالاباتكلاءاج
:يهوىربكماسقأةعبرأىلإاهفينصت
؛ةيمالسإلاةديقعلاميق-
؛ةيفاقثلاوةيقالخألااهئدابموةيراضحلاةيوهلاميق-
؛ةنطاوملاميق-
؛ةينوكلااهئدابموناسنإلاقوقحميق-

2002وينوي،ةيوبرتلاجهانملاةعجارميفةدمتعملاةماعلاةيوبرتلاتاهجوتلاوتارايتخالا،1ج،ضيبألاباتكلا)



)2002وينوي،ةيبرغملاةيوبرتلاجهانملاةعجارمناجل،3ءزجلاضيبألاباتكلا)

ةيوبرتلاتاهجوتلاوتارايتخاللراطإلاةقيثولا
تاياغلامسرتلةنطاوملاىلعةيبرتلابةصاخلاةيوبرتلاتاهجوتلاوتارايتخاللراطإلاةقيثولاتءاج
ىلعةيوبرتلاجهانملاتلمعيتلاواهبةطبترملاةيعجرملاتايافكلاددحتوةنطاوملاىلعةيبرتللىربكلا
ملعتملااهبستكينأرظتنيفقاوموتاهاجتاىلإو،ةيجهنموةيفرعمتايافكىلإاهتمجرتواهتأرجأ
ةينقتوةيملعوةيداصتقاةينطوةضهنقيقحتيفةمهاسمللهدادعإلةيبرغملاةسردملانمفدهتسملا
ميقوةيقالخألاميقلاخيسرتلايقيقحالاجمةسردملارابتعابهتاعلطتويبرغملاعمتجملاتاجاحلبيجتست
:لالخنمةيطارقوميدلاةايحلاةسرامموناسنإلاقوقحوةنطاوملا
؛اهدفاورلماكتولعافتوعونتبيعولاوةيبرغملاةيراضحلاةيوهلاخيسرت-
؛ةرصاعملاةيناسنإلاةراضحلاتازجنموبساكمىلعحتفتلا-
؛هتمدخيفةبغرلازيزعتونطولابحسيركت-
؛قوقحلاوتابجاولابيعولاةيمنت-
؛ةيطارقميدلاةسرامموةنطاوملاىلعةيبرتلا-
؛فالتخالالوبقوحماستلاوراوحلاحوربعبشتلا-
؛ينطولاويلحملانأشلايفةكراشملاىلعةردقلاةيمنت؛ةرصاعملاوةثادحلاميقخيسرت-
؛ريغلاىلعحتفتلاوسفنلابةقثلاةيمنت-
؛ةسرامملاوريكفتلايفةيلالقتسالا-
؛يعامتجالاطيحملاعميباجيإلالعافتلا-
؛طابضنالاوةيلوؤسملاحوربيلحتلا-
؛يدقنلاركفلادامتعاولقعلالامعإ-
؛ةيدودرملاوةيجاتنإلاوةرباثملاوداهتجالاولمعلانيمثت-
؛ةيباجيإلاةيسفانتلا؛عادبإلاوراكتبالاوةردابملا-
؛ةايحلايفوةسردملايفةيساسأةميقكتقولاونمزلابيعولا-
.ينطولايفاقثلاثوروملاعميباجيإلالماعتلاوةيعيبطلاةئيبلامارتحا-

13-12ص،2000وينوي،ةيوبرتلاتاهجوتلاوتارايتخاللراطإلاةقيثولا)

:يلاجعتسالاجمانربلا-
ةيبرتلاةموظنمحالصإلديدجسفنءاطعإلجأنم2012-2009يلاجعتسالاجمانربلاعورشمءاج
عضوىلإ،2007ةنسفيرخلةيعيرشتلاةرودلليحاتتفالاهباطخيف،كلملاةلالجاعدنأدعبنيوكتلاو
متاذكهو.ةلبقملاةعبرألاتاونسلالالخحالصإلازاجنإةريتوعيرستلجأنميلاجعتساجمانرب
ةيبرتلاةموظنمحالصإلامكتساجمانربةلصفموةسوملمةفصبددحتةقيقدقيرطةطراخميدقتبمازتلالا
حالصإلاءاطعإموري،اددحمواحومطايلاجعتسااجمانربةينطولاةيبرتلاةرازوتعضوف.نيوكتلاو
ةيبرتلاةرازو(.نيوكتلاوةيبرتللينطولاقاثيملاتاهيجوتىلعهتيعجرميفادمتعم،"اديدجاسفن"
)2008وينوييبيكرتلاريرقتلاةينطولا
ىلع،ةدعاوتاردابمبمايقلاىلإاعدو،ذيمالتلاونيسردملاىدلةنطاوملاميقخيسرتنعحوضوبنلعأف
:لالخنم،سرادملالخادمارتحالاةفاقثلسيسأتلالجأنم،يوهجلاويلحملانيديعصلا
.نيوكتلاوةيبرتلاجماربوجهانمةعجارملايجوغاديبالخدمتايافكلاريوطتوميقلاىلعةيبرتلادامتعاـ
يفاهرفوتبجاولاريياعملااهبجومبددحتت،ةيسردملابتكلافيلأتبةصاخلاتالمحتلارتافدعضوـ
ةنطاوملاوناسنإلاقوقحميقوئدابموميهافمىلعةحارصصيصنتلااهيفامب،اهيلعقداصملابتكلا
.ةيطارقميدلاو
.يدادعإلايوناثلاويئادتبالانيكلسلايف"ةنطاوملاىلعةيبرتلا"ةديدجةدامثادحإـ
ةغللاوتايعامتجالاكةيساردلاداوملاضعبجماربوجهانميفيناسنإلايلودلانوناقلائدابمجامدإـ
ةيسنرفلا
ةاواسملاىلعةيبرتلايداونو،ةنطاوملاىلعةيبرتلايداونو،ناسنإلاقوقحىلعةيبرتلايداونسيسأتـ.



.ةيحصلاةيبرتلايداونو،ةئيبلاىلعةيبرتلايداونو،نيسنجلانيب
..نطاوملاوناسنإلاقوقحلةيزكرملاةنجللاثادحتساـ
).37ص،"مارتحالاةسردم"سيسأت:رشاعلاعورشملا،2008وينوي،2012-2009يلاجعتسالاجمانربلاعورشم)
ةيبرتللينطولاقاثيمللديدجسفنءاطعإلءاجيذلايلاجعتسالاجمانربلاعيراشمنمةياغلاتناكو
مايقلاو،قوقحلاةسراممو،نطولابحيفةلثمتملاةنطاوملاةسردملاتامازتلاديدحتنيوكتلاو
حوربعبشتلاو،تامازتلالامارتحاو،هتفاقثورخآلامارتحاو،ةيسردملاةايحلايفةكراشملاو،تابجاولاب
).60ص،،ةنطاوملاةسردملاليلد(ةئيبلاىلعةظفاحملاو،ةيمنتلايفةمهاسملاو،نماضتلا

يملعلاثحبلاونيوكتلاوةيبرتللىلعألاسلجملا
يفميقلاةيزكرمىلع2017ريانييفهلريرقتيفيملعلاثحبلاونيوكتلاوةيبرتللىلعألاسلجملادكؤي
نماقالطنا؛ةينطولاةيوهللءالولاوءامتنالازيزعتيفاهتيمهأوةنطاوملاميقاهيفامب،ةيوبرتلاةموظنملا
ةينيدلاعمتجملاتايعجرمفلتخمنملهنتاهنأىريثيح؛اهلاردصماهربتعييتلاعمتجملاةيعجرم
كلذبلكشتو،ةيملاعلاوةيميلقإلاوةينطولاوةيلحملاهدفاورنمو،ةيقوقحلاوةيفاقثلاوةيسايسلاوةيخيراتلاو
،اهنععافدلاواهتنايصواهبفيرعتلاو،ءامتنالاوةيوهلازيزعتلجأنمةمادتسملاةئبعتللنماضلازفاحلا
ميقلاىلعةيبرتلابعالطضالانأسلجملاىريامك،ىرخألاتافاقثلاوتاراضحلاعملعافتلانامضعم
.ةينهارلامئادوًامساحاهرودو،ةيزكرماهتيلوؤسملعجيو،ةيوبرتلاتاموظنملاىلوألاةجردلابلئاسي
ثحـبلاونيوكـتلاوةيبرتللةينطولاةموظنملابميقلاىلعةيبرتلا–يملعلاثحبلاونيوكتلاوةيبرتللىلعألاسلجملا)
)2017رياني–1/17:مقرريرقتيـمـلـعلا
نماقالطنا«يندملاكولسلاةيمنتيفةسردملارود"لوحهيأرردصأنأهسفنسلجمللقبسدقو
يندملاكولسلاةيمنتنمىلثملاةياغلاتطبريتلا،2007خيراتبةيكلملاةلاسرلايفةدراولاتاهيجوتلا

ةيراضحلااهميقواهزومرلماتمارتحايف،هدالبلةينطولاوةينيدلاتباوثلابثبشتملانطاوملانيوكت»ب
،هتمألهئامتنابزتعملا،اهدفاورىتشبهتيوهبكسمتملا،ةحتفنملا
طابرل
عوضوميفميلعتللىلعألاسلجملااهمظنيتلاةينطولاةودنلايفنيكراشملاىلإكلملاةلالجةلاسر)
دبعديسلاةلالجلابحاصراشتسماهالتيتلاو،2007يام23.طابرلاب"يندملاكولسلاوةسردملا"
)هيقفلبنايزمزيزعلا
«يندملاكولسلاةيمنتيفةسردملارود"لوحىلعألاسلجملايأر-يملعلاثحبلاونيوكتلاوةيبرتللىلعألاسلجملا)
)2007وينوي

2030–2015حالصإللةيجيتارتسالاةيؤرلا
حالصإللةديدجةيجيتارتساةيؤرةرولبليملعلاثحبلاونيوكتلاوةيبرتللىلعألاسلجملارداب

اهماوقةديدجةسردمءاسرإيفاهرهوجنمكي،)حالصإللةيجيتارتسالاةيؤرلا(بتيمسو،يوبرتلا
ةموظنملاتاياغنمضنمتلعجو.عمتجملاودرفلابءاقترالاوعيمجللةدوجلاو،صرفلاؤفاكتوفاصنإلا
،يندملاكولسلالئاضفوةلعافلاةنطاوملاوةيطارقميدلاميقلاىلعةيبرتلادامتعاةرورضةيوبرتلا
.هنعديحمالًايجيتارتساًارايخ،زييمتلالاكشألكةبراحمو،ةاواسملابضوهنلاو
)2030–2015حالصإللةيجيتارتساةيؤر-يملعلاثحبلاونيوكتلاوةيبرتللىلعألاسلجملا)

ةنطاومةيبرتلجأنمنكمملا
:ةسيئرتانوكمةثالثاهلةنطاوملاةيبرتلا
.تابجاووقوقحنممزلتستامونطاوملاونطولابةطبترملاميهافملاةفرعم-
.ةينطولاةايحلايفةكراشملاتاراهم-
.نطوللءالولاوءامتنالابروعشلاو،كولسلابةطبترملاةكرتشملاقالخألاوميقلا-
نمسيئرلافدهلاقيقحتّنأو.نطاوملاونطولانيبةقالعلاةعيبطلحيحصلامهفلاوكاردإلانمدبالف



موقتةيبرت.نطاوملابنطولاطبرتيتلاةيلماكتلاةيلعافتلاةقالعلاةفرعميفنمكيةنطاوملاىلعةيبرتلا
ميقةرولبو؛ةيمويلاةايحلايفاهقيبطتىلعصرحلاو،اهمارتحاونيناوقلاحوربعبشتلاساسأىلع
؛هجراخويسردملاطيحملالخادتاكولسوفقاوميف،لفطلاقوقحوناسنإلاقوقحئدابمو،ةنطاوملا
ىلعةيبرتلاةدامجاهنم(ةنطاوملاميقوىشامتتتاكولسوتافرصتوفقاومذاختاو
:اهنمةيكيتكاديدوةيجوغاديبةيوبرتتاءارجإةدعلالخنمكلذو)http://www.histgeoةنطاوملا
ءالولاوءامتنالاةميقىلعةيبرتلارشنبمامتهالاوةيبزحلاوةيلبقلابرخافتلاناكمةنطاوملابزازتعالا-
،نطولل
هتراضحوهخيراتوهعقوموهتيمهأونطولاةيوهبةيعوتلا-
.ةيميلعتلاداوملاعيمجيفيلمعلابناجلالالخنمءامتنالارعاشموحورةيمنت-

نيوكتيفةكراشملاىلعةمئاقلاةيعامجلاةطشنالاو،ينواعتلاميلعتلاو،ةثيدحلاسيردتلاقئارطدامتعا–
.ةفرعملا
.هنععافدلاليبسيفةيحضتللّدعتسموةيعامتجالاهتاسسؤموهعمتجمبوهنطوبزتعمليجدادعإـ
،اًثيدحواًميدقيخيراتلاهرودبيعولاو،ةيملاعلاهتايلوؤسمريدقتو،ملاعلالودنيبنطولاةميقراعشتسا-
،نتفلاةهجاوميفمهيلإزايحنالاو،هتداقبطابترالاو
ىلإيدؤييذلاقيضلايعرفلاءامتنالاتاعزنةهجاوميفةينطولاةيوهلاديكأتوءامتنالاحورزيزعت-
.ينطولاءامتنالاحورفاعضإىلإو،قالغنالاوبصعتلا

نوتمةعجارمو.ينطولاءامتنالازّزعتيتلاةيساردلاتاررقملايفتايباجيإلاوتايبلسلاهجوأديدحت–
،ههاجتتابجاولاوقوقحلاريدقتونطوللءالولاوءامتنالاميقمدخياملةيولوألاءاطعإلةيسردملابتكلا
دكؤيو،ةينطولاةيوهلانيملعتملاىدلخسريامم،؛هتنايخمدعو،هتياعرونطولاقوقحظفحبوجوو
...ةديقعوةفاقثواخيراتو،اضرأمهنطوبمهطابترا
.ءامتنالاحورءايحإفدهبةيميلعتلاةسسؤملاعمعمتجملاتاسسؤملكنيبنواعتلا-
امب؛ةفيرششيعةمقلوةميركةايحيفهقوقحقيقحتوةيناسنإلاهتناكموهتماركمارتحاوناسنإلاءانب-
.نارمعلاءانبىلعمّدقمناسنإلاءانبنأذإ؛نطولايفيقيقحلارامثتسالاىلعلمعي
،اهيلعقفتملاةكرتشملامساوقلاىلعنطولاءانبأعيمجتبيعمتجملافصلاةدحو-
يفنيقيلاعرزو،نطولاءانبأسوفنيفلمألاثبو،هناقتإولمعلاحورثبلالخنمنطولابحزيزعت-
مهميركتوةعدبملاتاقاطلاوتاءافكلالهأزيمرتو،عمتجملاةيمنتىلعدِعاسُياممةغمدألاريدقتو،بولقلا
.
لكيفةّصاخلاةحلصملاىلعةماعلاةحلصملاميدقتوةشحافلاعويشوداسفلاعاونألكنمنطولاةيامح-
....تايوتسملا

قيقحتيفماهسإلليبرغملانطاوملا-ملعتملادادعإفدهتةنطاوملاىلعةيبرتلانمةياغلانأكشال
،هتايافكقحيىتح،هتاعلطتويبرغملاعمتجملاتاجاحلبيجتستةينقتوةيملعوةيداصتقاةينطوةضهن
.هتارارقبلقتسيو،يتاذلاهئافتكاو
اهتعيلطيفو،ةيمسرلاريغوةيمسرلاتاسسؤملالكهيفمهستنأنيعتيفادهألاهذهغولبنأىلع
نأبجي،ةلماكتمةيعمتجمةيلمعناطوأللءالولاوءامتنالاقيقحتّنأل...مالعإلاوةسردملاوةرسألا
الذإءالولاوءامتنالاىلعموقت،ةينطوللةيلمعةروصميدقتنعالضف،نطولاءانبأعيمجاهيفكراشي
يمتنييذلاهنطولهلءالوالنمليراضحلاويخيراتلاويفاقثلاموهفملاويراضحلالولدملابةينطوةيوه
ةيفاقثلاةيوهلابايغيف،ةيقيقحةميقولولدمتاذنوكتالاهنإف،ةينوناقلاةيوهلاتتبثاذإىتحو.هيلإ
حلاصملاةمدخيف،لمعلاولوقلايفصالخإلانمهمزلتسيامونطوللءالولاو.ةيخيراتلاوةيراضحلاو
.هتماركىلعظافحلاو،هلالقتساةيامحو،هتدايسنوصو،هتمالسلاوحألاعيمجيفيهيتلانطوللايلعلا

2009–08-01ملعلا-يسيردإلارداقلادبع-ريغتتالةتباثةميقنطوللقلطملاءالولا)

ماتخلايف
"ناميإلانمنطولابح"ةرابعةنطاوملاونطاوملاونطولانعثدحتينمعمسنوارقنانكاذإ

انرضحتسااذإناميإلانمءزجهرابتعانكميبحلااذهنإفسانلاةنسلأىلعوتاباتكلايفاريثكددرتت



{:ىلاعتلاق.ةعامجلابماصتعالاوةقرفتلاذبنوةدحولاىلعةثاحلاةيثيدحلاوةينآرقلاتاهيجوتلا
نِماُوفََلْتخاَواوَُقَّرَفتَنِيذَّلاَكاوُنُوكَتَالو{:لاقو،)103:نارمعلآ(}اُوَقَّرفَتَالوًاعِيَمجِهَّللاِْلَبحِباوُِمَصْتعاَو
-هنعهللايضر-ٍرِيشَبِنْبِناَْمُعّنلاِنَعو،)105:نارمعلآ(}ٌمِيَظعٌباََذعُْمَهلَِكَئلوَُأوُتاََنَّيْبلاُُمهَءاَجاَمِْدَعب
اَِذإِدََسجْلاُلََثمِْمِهفُطاََعَتوْ،مِِهُمحَاَرَتوْ،ِمهَّداََوتيِفَنِيِنْمؤُْملاَُلَثم»:ََمّلََسوِهَْيَلعُهللاَىّلَصِهللاُلوَُسرَلاَق:َلاَق
ماصتعالاو،نطولاةدحومايقنكميالو.ملسم«َىُّمحْلَاوَِرَهّسلاِبِدََسجْلاُِرئاَسُهَلَىعاََدتٌْوضُعُهِْنمىََكْتشا
ُةعيرشاْهتَّرقأةقيقحيهو،الوأنطولابحو،ةنطاوملاةقيقحبايغيفنماضتلاومحارتلاوـةعامجلاب
دنعرايَّدلاودالبلاُُّبحَنَرتقادقف؛اًعمايندلاونيدلاِحلاصملًةياِعرٍ،تاِبجاووٍقوُقحباْهتَطاحأو،مالسإلا
اَمُْمِكراَيِدْنِماوُُجرْخاِوَأُْمَكُسفَْنأاُولُْتقاِنَأِْمْهَيلَعَاْنَبَتكاََّنأَْولَو(:-العوَّلج-ُلوقيِ،سفنلاَّبحبناسنإلا
.[66:ءاسنلا[)ُْمْهِنمٌليَِلقالَِّإُهُولََعف
ِكُّبحأاموٍ،دلبنِمُِكَبيطأام"ُ:لوقيفٍقَوشوٍنُزحب،ةَمّرُكملاَةكم-ملسوهيلعهللاىلص-ُّيبنلاُِبطاخُيو
)يذمرتلاهاور(ِ"َكريغُتَنكسامِكِنمِينوُجَرخأِكَموقنأالولوَ،َّيلإ
-ملسوهيلعهللاىلص-لاقَ،ماقأواِهضرأيفَشاعو،ةنيدملاىلإَةرجِهلا-العوَّلج-هللاهلَدارأامدنعو
انلو)يراخبلاهاور("دشأوأةكماَنُّبحكَةنيدملاانيلإَبّبحمهللا":ِهتماقإَّرقمَتَحبصأاًدلباِهنَوكنعاًَرّبُعم
ٌعِْضبُناميإلا»:لاقمَّلسوهيلعُهللاىَّلصَّيبَّنلاِنعهنعهللايضرَةريرُهيبأْنَعفيرشلاثيدحلايف
ُءايحلاوِ،قيَرّطلاَِنعىَذألاُةطامإاهاْندأوُ،هللاالَّإَهلِإالُلوقاُهلضفأف:ًةبُعشَنُوِّتسوٌعْضِبوأَنوْعَبسو
نمهريغبوهنطوبنطاوملاناسنإلاةقالعلةمظانلاميقلانمةموظنم.هيلعٌقَفّتم.ِ«ناميإلاَنِمٌةْبُعش
خسريامماهريغو،ةيلاملاو،ةيعامتجالاو،ةيداقتعالاملسملانطاوملاةايحميظنتىلعلمعيامبنينطاوملا

ربلاك،قالخألامراكموةيعرشلابادآلابارورمو،صالخإلاوديحوتلانماقالطنا،ةنطاوملاكولس
....قيرطلانعىذألاةطامإو،مارتحالاو،نمألاو،ملسلاو،نماضتلاو،ءايحلاو،ناسحإلاو
؟َكَِنَطوىَلِإُقاََتشْتَأ:يبارعألليق-
!!؟اَِهماََمغَعِيضََرواَِهماَُكرَنِيَنجُْتُنكٍَةلَْمرىَِلإُقاَْتشَأالََْفَيك:َلاَق
:يمورلانبارعشنم-
اكلامَرهدلاهليريغىرأالأوُهَعيبأالأُتيلآٌنطويلو
نياسحادمحم-


