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تكديم
الدددور ٕس نطددديٍي نٗقدددك ،سٖدددخ و دددك ٔوددد٤س
ٔققددخ ٔلومٕوي،دد٘ ٔميردديلا٘ ٔوييددع ،ددٕس ٙو ددكٔ
يف نضدديٖي ال ددك ال كودد٘ او يقددك ٔالقٕوٗدد ٛال كوٗدد ٔ ٛمددي
ربري وَ مي  ً٦القكُ ال شكَٖ.
ٔلددو الددور ٕس ،سٖددخ يف الشدديوَ شددك وددَ ددّك ٌٗطدديُ
(إوكٖن) يً  9999يف لوشدخ يف مي،دك ٚميسذٕ رطدٗ ٛوطدٗةٗٛ
و ٕ،ددي ٛاؿدديه ىددن يف ال ودديسٔ ٚنددو ِددي ك ٔالددوٓ إ
"رٕلٕوبٗي" يف ميوريري اؾٍٕوٗ ٛذي ديل إ لوشدخ يٗدع
زٔج ٔس،ق ميسو  ٛمئ٥ل ميرربِي "نطديٍي " ذدي ديل الٕالدو
إ رٕلٕوبٗددي ،ددٍ 9923 ٛيٗددع ددٕيف ٍِدديس و ددو ،ددٍ ٛوددَ
ٔقٕلْ.
ٌشدد يف مي،دددك ٚطدد َ وٗ دددي لوشدددقٗي نددكب ال ٍٗطدددٛ
ا٧سذٕ رطدددٗ ٛال دددرب" ٝاوكاٗدددٔ "ٛا دددئس٧ ٚيدددو ا٧يٗددديٞ
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اإل٦،وٗٔ ٛنو كفت ِذٓ ا،٧ك ٚو وً قبّي ٔو طيقّي
الدددوٖو ٔوٗمدددّي إ ال دددئُ ودددا مي بددديا الدددوٖيٌي الطدددىئٖٛ
ا٧خك.ٝ
ددديع ودددا ميِمدددْ يف إيدددو ٝالدددؤس الووشدددقٗ ٛالقوادددٛ
الٕا ٛ ،ا ئس٧ ٚيٗي ٞاوطمى الذَٖ ريُ ٖم قدّٗي ٖٕوٗدي
ف و و ْ ِذٓ البٗ ٛ٠اوٍ ةٔ ٛاو ةكس َ ٚال قب الوٖو.
مق ٜلسا ْ ،ا٥و واٟٗدٔ ٛاإل والٖدٔ ٛالشيٌٕٖد ٛيف اووس،دٛ
ا٧سذٕ رطددٗ" ٛا،٩ددٗ "ٛالد ريٌددت ٔوددي ددزاه ى ددا ود ٕاٞ
لاقكاطٗ ٛو ةكس ٔ ٚىٗز وٍز ٔ ٛطٍٗ٤ٖٔ ٛوّدي ردن ،دٍٛ
وٍذ ٗ،طّي ي  ٜالًٕٗ ول ربري وَ الي٦ب اوطمى .
ي ميٌّ ٜلسا،د ْ الشيٌٕٖد ٛديً  9924ميس،دمْ البيكٖدكس
غكٖغٕسٖددٕح يددوال ( 9859ددددد  )9928ددددد الددذ ٙردديُ ٖمقددب ودددد
"ويكٖكس ال كب" ددد لٗوسح م ٌ ٜق ْ يف اؾيو  ٛا٧وريرٗٛ
يف ورئ ٌعكا ل ٕنْ ٔوّيس ْ فبومي ووسا،د ٛالكٖييدٗي
ذددي ؽمدددٍّ ٜدددي ٔاػدددْ مدددٕ ال ددديسٖ ٔيف ددديً ٌ 9928ددديه
ّيل ٚالب يلٕسٖٕح ويو ٗئ ،مل ٖ َ نو ومغ ال شكَٖ وَ
ىدددكٓ ذدددي ،ددديفك إ الٕٖ٥دددي او ةدددو ٚا٧وريرٗددد ٛو يو دددٛ
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لسا ،د ْ فٍدديه ددّيل ٚاوي ط د ري وددَ يو دد ٛددٗ يغٕ دديً
 9929ذي ّيل ٚالور ٕسآ يف ال ديسٖ ودَ يو د ٛوكٌطد ُٕ
يً  9939يٗع لسح م ٜالور ٕس فٗمٗدب ي يد٘ ( 9886دددد
.)9978
يد دديل إ ٔطٍدْ دٗاَ مي،د ي ا وطددي وا ذدي مي،د ي ا
وشيسري يف ال يسٖ ظيو  ٛورئ ا٧وريرٗ ٛوَ يً 9939
ي  ٜيً ٔ 9945نو مي ٗح لْ يف ِدذٓ ال د  ٚميُ ٖدوسح ديسٖ
ا٧و ٛال كوٗٔ ٛودٗ و ٕاودن ٌّٕيدّي ٖٔيمدا مد ٜوٕا دع
ريِددددي و ددددو ميُ نددددووت
اٌّٗيسِددددي ٔسرٕلِددددي ٔهددددٕل
لإلٌطدديٌٗ ٛمي عددي اإللددي،ا يف ال مددي ٔا٧لب ٔال ددك ٔال ددَ
ٔال مط ٔ ٛاليب.
لقددو خددكج وددَ لسا،ددي ْ ٔميعيذددْ ٔوقي ٥ددْ ٔقييددكا ْ
وآسا، ٞوٖؤٌ ٚييو ِ٘ٔ ...ٛوقئ ٥قييكا ه ّي ٍٛ،
 9939يف ر يب و ٍٕاُ "الٕ ٘ القٕو٘" كض فْٗ الٕ،يٟن
زيٌّ ،ض ٍي القٕوٗٔ ٛسمي ٝميٌّي  ٥ط ىن كٔطّي
ال
ٔ  ٘ ٤ميرمّي إ ٥إ ا ٌّوت ذ٦ذ ٛوٍيِج:
أ٧ه :وٍددي ٞا،٧دديح ال ددك ٙالددذ ٙقددًٕ مٗددْ ٌّضد ٍي
القٕوٗدد ٛمي ٙوددوسح غيٖي ّددي ٔٔ،دديٟمّي ٔؼوٖددو و ٍدد ٜا٧وددٛ
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ٔالقٕوٗٔ ٛإذبي خقيٟص ا٧و ٛال كوٗٔ ٛممٗزا ّي ٔإظّديس
وقيوّدددي ال كٖدددو ود د ا٧ودددي ٔالٍقدددٗب الدددذ ٙرددديُ دددي يف
اوييدد٘ ٔالدددذٖ ٙك ددد ٜدددي يف اوطدد قبن يف قدددوً ال ىددويُ
ٔاؿضيس ٚالبشكٖ ٛمئ و مى ٛميخك :ٝإٌشدي ٞفمطد  ٛنٕوٗدٛ
يومٔ ٛاية ٛوٍ عى.ٛ
الشيٌ٘ :ميُ قك ِذٓ ال مطد  ٛيف ف دك ٚوقيدكٌ ٚقٗدٛ
قدديفٖٗ ٛبشيددك وّددي ميوٍددي ٞا٧ودد ٔ ٛةددو و دديط ّي او ٕذيبددٛ
ٔ ٕسِي ال ٗييض فٗةقن وَ ِذا اودزٖج " قٗدو ٚنٕوٗد"ٛ
ٔميخريا ٖ ةو ال يومُٕ يف اؿقن القٕو٘.
الشيلددددع :ا يِددددو ٚل ٍعددددٗي ا٧ودددد ٛال كوٗددددٔ ٛيددددب
ٌٕاّ ،دددي ٔإخضددديا دددّٕا ّي لدددإلسال ٚالٕيٗدددو ٚاو بقٗددد ٛيف
"ال قٗو ٚالقٕوٗ."ٛ
مِ ٜذٓ ا٧سريُ الش٦ذد :ٛال مطد  ٛالقٕوٗدٔ ٛال قٗدوٚ
القٕوٗدددٔ ٛال ٍعدددٗي القدددٕو٘ قدددًٕ ردددن ٌّضددد ٛقدددةٗةٛ
ٔإلّٗي هب ميُ ٖٕ يْ ال دكب ّدٕلِي اوصمقد ٛيف ِدذا الدؤس
ال ٗ،ط٘ يف يٗي ّي اؾوٖو.ٚ

***
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لقددددو ر ددددب الددددور ٕس ،سٖددددخ يف ٌيدددديق ِددددذٓ اوٍدددديِج
ٔإطيسا ّددي ٔا ،د  ٛاوددو ٝال ددشري وددَ ا٧عددي ٔاوقددي ٥ددَ
ا٧ودد ٛال كوٗدد :ٛددَ وييددّٗي ٔيييددكِي ار ددٕ ويو دديسٓ
ٔاوصيطك وٕ ّي اؾٗن اؾوٖو ٕ ّٗي نٕوٗدي ،دمٗىي ٖقدًٕ
م ٜمي،س مىٗٔ ٛفمط ٔ ٛان ٗ ٛلبٍي ٞوط قبن وشكق.
رددددددذل يييددددددك يف الٍددددددٕالٔ ٙاؾى ٗددددددي ا٧لوٗددددددٛ
ٔالشقيفٗ ٛيف القضيٖي ٔاوش  ٦ال ٕا ْ ا٧ود ٛال كوٗدٛ
ٔوكاين يٕسِي وٍذ ويمدا القدكُ الشديوَ شدك ي د ٜالٗدًٕ
ٔٗ، ٥ىي يف ال ا ال مي قبت اؿكب ال يوٗ ٛالشيٌٗٔ ...ٛنو
ريُ ٩سا ْٟالطوٖو ٚقؤ ٝا،اٌ يف ا،ٔ٧يط الشقيفٗدٌّ٧ ٛدي
قدديلس ٚددَ إٌطدديُ يدد يك ال ددك ٖكٖددو ٧و ددْ ميُ  ٥ددُٕ
وغىضدد ٛال ٗددٍ يف وٕا ّدد ٛالٕانددا ٔميُ طددري مدد ٜمي،ددس
قةٗةٔ ٛنٕا و ،مٗى ٛل ٦٠شك ٔ قا يف اوزالخ.

***
ي  ٦اوط ىك ال كٌط٘ َ ٕ،سٖ ٛيف الطديوا شدك
وددَ ٌٗطدديُ  ،دٍ ٔ 9946 ٛل ددت مئه ي ٕوددٔ ٛطٍٗدد ٛفّٗددي
اخد د ري الدددور ٕس نطددديٍي ،سٖدددخ لٗ دددُٕ وط شددديسا مئه
9

لمى ٕيددٗ ٛالطددٕسٖ ٛيف ٔا ددٍيَ ذددي ممددش ٦لطددٕسٖ ٛيف ِٗ٠ددٛ
ا٧وددي او ةددو ٚذددي فمددس ا٧وددَ الددؤل٘ ود ،ددٍ  9946ددددد
 9947يف ِذٓ ال  ٚكس ىمْ اؾيو ٘ ٔنديً وّدذٓ اوّىدٛ
الٕطٍٗددد ٛاؿطي،ددد ٛخدددري نٗددديً ٔندددو مي يددد ٜل٨وريردددٗ
ٔغريِددي ميهددن قددٕس ٚددَ وٕاِددب الطددٕسٖ ي د ايس،ددُٕ
ب ي ا ،٥ق٦ه ٖٔضيم ُٕ و بي ٞال ىن الوومٕوي.٘،
و و ميُ ميٌّ ٜوّى ْ الوومٕوي ٛٗ،يل إ الٕطَ ف ىن
مي ،د ي ا لم دديسٖ يف اؾيو دد ٛا٧وريرٗدد ٛيف وددرئ ذددي ٌيٟبددي
لكٟٗس اؾيو  ٛوا اي يظْ و ىمدْ مي،د ي ا لم ديسٖ ٔرديُ
ِدددذا اوٍقدددب ٖ ٥شدددغمْ إ ٥ا٧وريرٗدددُٕ ِٔدددٕ إُ لهي مدددٜ
٘ ٞفإٌْ ٖوه م ٜالشق ٛال بري ٚال ٖ ى ا وّي ٔاو يٌٛ
ال مىٗدد ٛاوكوٕندد ٛال د ردديُ و مددّي يف ا،ٔ٧دديط اؾيو ٗددٛ
ٔال مىٗ.ٛ
ٔيد د ف دددك ،دددٕسٖ ٛو ٍعدددٗي يو ّدددي مددد ٜمي،دددس
ٔوٍيِج قةٗة ٛا ،و ْ يً  ْ ٍٗ ٔ 9949سٟٗطي لمويو ٛ
الطددٕسٖ ٛف طددمي وقددوسا ّي ٔظددن ٖددوٖك ددٌّٔ٤ي ي دد ٜدديً
ٔ 9952نددو ا،دد ييا خدد٦ه ِددذٓ اوددو ٚميُ ٖغددري ال ددشري وددَ
اوٍيِج.
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و و ميُ ميٌّ ٜاوّى ٛال رُمِّف وّي ِٔ٘ سٟي ٛ،اؾيو ٛ
الطدددٕسٖ ٛددديل إ اؾيو ددد ٛا٧وريرٗددد ٛيف ودددرئ فشدددغن
ديو٘ 9954
وٍقب ٌيٟب سٟٗس ذي سٟٗس ي ويلٕريل ٛود
دد .9957
لقددو ددغم ْ اوٍيقددب اإللاسٖدد ٛددَ البةددع ال مىدد٘ الددذٙ
ريُ غمْ الشيغن ِٔوفْ أ٧ه ٔلذل وي إُ كس ال ىدن
اإللاس ٙيف اؾيو ددد ٛي ددد ٜميخدددذ ٖ دددب ٔوييدددك ٍٖٔشدددك
ميعيذدددْ ٔلسا،دددي ْ الكقدددٍٗ ٛيف دددول ودددَ ا ددد ٦ال كوٗدددٛ
ٔاٍ ٧بٗ ٛف قوس و و ر يوْ ا يً "الٕ ٘ القٕو٘" ر يوْ
"و ٍ ٜالٍ ب "ٛالذ ٙيمن فٗدْ ؼمدٗ ٌ ٦طدٗي ٕاودن ٌ بدٛ
فمطدي دديً  9948فدكاج ال دديب سٔا دي وٍقيددا الددٍعري
ٔمي ٗو طب ْ ميرشدك ودَ ودكٌٔ ٚقمدْ إ اإلٌ مٗزٖد ٛا،٧د ي
"وٗمددد٘ ساٍٖدددوس" رىدددي ميقدددوس و دددوٓ ر ددديب "مي ٙغدددو " ِٔدددٕ
فىٕ  ٛميعدي دؤس يدٕه ب دي او دك ال كود٘ ٔا ىدا
ال قددوو٘ ٔوٕنددف ال ددكب وددَ الشقيفدد ٛاؿوٖشدد ٛإيدديف ٛإ
ٔيا خيٕط ٔاية ٛلشقيف ٛكوٗ ٛميفضن ٍبشدخ ودَ قدىٗي
الشد ب ٔ ودئب وددا يي دي ا ىدا ٔ قددًٕ مد ٜايد اً
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اؿقٗقدد ...ٛذقيفدد ٛو قددم ٛيف وييددّٗي اإلهدديو٘ وشدديسر ٛيف
اؿضدديس ٚاإلٌطدديٌٗٔ ٛوّددذٓ الشقيفدد ٖ ٛدٕيُ ا ىددا ال كودد٘
ال ييه القيلس مد ٜالبقدي ٞالبدين٘ ف د ٦يف اإلس اإلٌطديٌ٘
اوش س ا ىا ال كو٘ ا٧فضن.
مل ٖ دَ ٌشدديط الددور ٕس نطديٍي ،سٖددخ ّٖددومي فدد٦
ٖ دديل اددك دديً مئ يودديُ ي دد ٖ ٜوىددا لوٖددْ ال ددشري وددَ
اوقدددئ ٥ارييدددكا ٔالدددوسٔح فٗوى ّدددي يف ر ددديب ٥
ٍٖد د  ٝوضدددىٌْٕ دددَ الٕاندددا ال كوددد٘ مددد ٜيدددٕ ٞال يدددٕسا
قددمٍي ددَ ِددذٓ ال يددٕسا
ال يوٗددٔ ٛوددو ٝا٧و دديل الدد
فٗغىددز ٖٕٔييددح ٖٔق د يك ٖٔضددا الٍقدديط مدد ٜاؿددكٔ
ٔ ضددددح هسا ٓ٣ميرشددددك فدددد رشك يف ر بددددْ الش٦ذدددد" :ٛمددددَ
ٔال ددددديسٖ " ٔ"يف ِدددددذا ال قدددددك او ويدددددك" ٔ"يف و كردددددٛ
اؿضددديس "ٚفّدددٕ ٖ ددديوا ال يدددٕسا وٍز ددد ٛاوددد٤س ٔيدددوح
او ك او٤وَ الذٖ ٙكٖو ٧و دْ ميُ طد ىن هٗدا ٍيقدك
يٗي ّي ل ويس ٙا٧وي او يٕس ٚيف ،ريِي...
يف ر ديب "مي ٙغدو " ٖضدا القضددٗ ٛال كوٗد ٛمد ٜمي،دديح
وقدددرئ ...ٙيف ر ددديب "مدددَ ٔال ددديسٖ " ومدددن وٕندددف ا٧ودددٛ
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ال كوٗ ٛوَ وييّٗي ٔ يسىّي ٔميذك ِذا اوٕندف يف يييدكِي
ٔوط قبمّي فّٕ ّٖو إ ميُ ُٕ ٦ن ٍي ويل يسٖ ٦نٛ
ي دددن إهددديو٘ وطد د ىك ٔميُ دددُٕ ؼوٖي دددْ لٍدددي يددديفزا
وطد شريا ٔسلٌددي مٗددْ سفٗ ددي وبددو ي ٔميُ ٖد ى َ ال ددكب يف
ِدددذا العدددك الدددونٗخ ودددَ يٗدددي ّي ميُ ٖدددكلئا مددد ٜؼوٖدددْ
الضددصي اـيددري و ق د  ٜوددي ف م د وددَ ف ددك ٔميٌ ددذ وددي
ٌقوس مْٗ وَ ىن ٔميسٔا وي مَ ميِنٌ لْ وَ خمخ ٔإوواا.
ٔيف ر دديب "يف و كردد ٛاؿضدديس "ٚمددي ددَ ويِٗددٛ
اؿضيس ٔ ٚكٔطّي ٔقٕسِي ٔوعيِكِي ٔوقٕوي ّي ٔ دَ
وقيٖٗس ال ةضك ٔقٕس ال قوً ٔالٕيا اؿضديس ٙاو يقدك
ودددَ ّددد ٛلي دددْ البددديسٔ ٚ،وٍوزا دددْ ٔإو يٌي دددْ ٔو يسني دددْ
ٌٔقيٟقْ ٔخكج وَ رن ِدذٓ ا٧عدي لٗةدول وٕندف ا٧ودٛ
ال كوٗدد ٛوددَ الكرددب اؿضدديسِٔ ٙددٕ وٕنددف ه مددّي ٔذٗقددٛ
ا٥س بيط صقٗي ٔنٕوٗي ٔإٌطيٌٗي مبٕرب اؿضيس.ٚ
إٌدْ ٖكٖددو ودَ ا٧ودد ٛال كوٗد ٛميُ شددٕس ذدٕس ٚقمٗدد ٛػ ددع
رددن وددي ٖ ددٕق ،ددريِي" .ذددٕس ٚؽ مددف رددن ا٥خد  ٦ددَ ميٙ
ذٕس ٚميخك ٝوق ي ٔوٗزا وط ىو ٚوَ طبٗ  ٛال قن ا دْ
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فّدد٘ بغدد٘ اؿقٗقدد ٛمئ ٔ ٥ددٕنَ ميُ مي ٙرطددب وٍّددي ٖ ددٕق
رن رطب هخك"ٔ .ميُ مي ٙوٍيٖ ٞقيً م ٜغدري مي،ي،دّي ٥ودو
وَ ميُ ٖ ْٖ الَِٕ ٔال طيل فٗ صمصن ٍّٖٔيس.
إُ "الشدٕس ٚال قمٗد "ٛيف ٌعددكٓ ِد٘ الضدىيٌ ٛالضدديويٙ٧ ٛ
ذددٕس ٚميخددكٔ ٝوّددي ددوسس ميُ وش د م ّي اِ ٔ٧دد٘ ال صمددف
اؿضددديسٔ ٙوّدددي قدددوً مددد ٜقي،دددب ٛا ّدددي ٔؼدددَي إ
ال ةضيددك ٔ دد٤وَ ويؿقٗقددٔ ٛال قددن ٔ يمددا إ اوط د قبن
ٔ دد ح لمصدددري ودددَ يٗشىدددي مي دددٕ ٔ ٜلدددو ندددوسا ّي اإلٌ ي ٗدددٛ
ٔؼقدددخ إو يٌي ّددددي البشدددكٖ ٔ ٛضددددب ذٕس ّدددي الطٗي،ددددٗٛ
ٔا٥ن قددديلٖٔ ٛا ٥ىي ٗددد ...ٛإٌّدددي إُ ،دددم ت ِدددذا اليكٖدددخ
ومغت يف ا قديلٓ ،دبن الطد٦ؤ ٛالٍقدك يف او كرد ٛا:ً٧
مي ِ٘ٔ ٥و كر ٛاؿضيس ...ٚإُ هٗا ميعي الدور ٕس ،سٖدخ
ددددددؤس يددددددٕه و يؾدددددد ٛوشدددد د ٍ ٦ي القٕوٗددددددٔ ٛاـمقٗددددددٛ
ٔا ٥ىي ٗدددِٔ ٛدددٕ قدددكٖح يف و يؾدددِ ٛدددذٓ اوشد د ٦
ٖدددوسح ا،٧دددبيب ٔال مدددن ٖٔقدد اؿمدددٕه ال ىمٗددد ٛلٗبقدددك
الددٍ  ٞال كودد٘ ويلٕا بددي اومقددي ٚمدد ٜي قددْ يف غددوٓ اومدد٘ٞ
ويوصئ ٔا٧خييس.

***
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لقددو ظددن الددور ٕس نطدديٍي ،سٖددخ ي دد ٜهخددك ٖددًٕ يف
يٗي ْ وٍصكطي يف وٕا ّ ٛف كٖ ٛيو ال صمف ٔا٥مييط
ٔغٗيب اؿكٖي ٔرديُ ٖ ضيدن ا،د ىيه وقديمح "ا ىدا
ال كودد٘" مدد ٜوقدديمح "الددٕطَ ال كودد٘"  ُ٧القٕوٗدد ٛال كوٗددٛ
ىدددن فددديلب٦ل ال كوٗددد ٛالد د د د مي
عطدددب سميٖدددْ مل
ال كوٗٔ ٛاو وئس ٚيف اؾغكافٗدٔ ٛالد شد س يف ال دشري
وَ اوقيحل ا٥ن قيلٖٔ ٛا ٥ىي ٗ ٛلٗطت كوٗ ٛوَ ٔ ّٛ
الٍعك القٕوٗد ٛالقدةٗة ٛف مد ال ٍيقدك ِد٘ ا،د والا
ٔل ٘ ةقخ هب اـكٔج وَ اوى َ إ الٕانا ٔمبدي ميُ
ىددن مددٜ
ا ىددا ال كودد٘ ٖ قددك إ القددٕ ٝالطٗي،ددٗ ٛال د
إخدددكاج ا ىدددا ال كوددد٘ ودددَ اوى دددَ إ الٕاندددا فٗقدددبح
ال دد ً٦مدد ٜالددٕطَ ال كودد٘ غددري قددةٗح ٔٔظٗ دد ٛالقٕوٗددٛ
ال كوٌٗ ِ٘ ٛقن اوى َ إ ٔانا.
إُ القٕوٗددٍ ٛددو نطدديٍي ،سٖددخ لٗطددت ،ددكووٖ ٛميٙ
ميٌّي مل َ وٕ ٕل ٚيف ال ديسٖ ِٔد٘ غدري وٕ دٕل ٚالٗدًٕ
وددن هددب إهيلِددي .إٌّددي الٗقعدد ٛيف ميلق ددبري ددَ الٍّددٕض
ال كٔ ٙا ٥ىي ٘ ٔال مى٘ ٔال و لمىو ىا ال كو٘.

***
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لقدددو رددديُ الدددور ٕس ،سٖدددخ ٔايدددوا ودددَ ميِدددي ٔمي دددّك
او كَٖ ال كب او يقدكَٖ الدذَٖ ركي،دٕا يٗدي ّي لوسا،دٛ
ال ددددك ال كودددد٘ او يقددددك ٔالقٕوٗدددد ٛال كوٗددددٔ ٛاؿضدددديسٚ
ال كوٗددددٔ ٛردددديُ وقددددري ا٧ودددد ٛال كوٗددددٖ ٛدد د ٘ يف طمٗ ددددٛ
اِ ىيوي ددددْ رىددددي ميُ ال كٔودددد ٛاؿضدددديسٖ ٛالٍٗيددددك ٚاوشددددكنٛ
اوٕاربددد ٛلدددكٔ ال قدددك ريٌدددت ددديغمْ أ٧ه ٔرددديُ يف
طمٗ  ٛالوا إ اؿٕاس و اؿضيسا ٔاوٍ د ة الدذَٖ
 ٖ ٥كفددُٕ ال قٕنددا ٔ٤ٖ ٥خددذُٔ ويوعدديِك مئ القشددٕس وددن
ردديُ ٖددذِب إ الم دبي ٔاؾددِٕك فيل قددن ٍددوٓ ِددٕ الطيددٗو
اويمخ.
لقو ظن ميرشدك ودَ ٌقدف ندكُ ٖبةدع ٖٔ٤لدف ٖٔ مدي
ٔوييددك ٖٔ ددب ٔردديُ يف رددن وددي ميلددف ٔر ددب ٍٖةددٕ
وٍة ٜال يمل او ودكال الطدي ٘ إ و كفد ٛاؿقٗقدٍٖٔ ٛعدك
إ ا٧يوا و ال قن ٔال مي ٔلٗس و ا ٕٔ ٝاوقمة.ٛ
اِددد ي ويلقٕوٗدددد ٛال كوٗددددٔ ٛال دددديسٖ ٔردددديُ ٍٖعددددك إ
اؿضيس ٚر ن مي ٙيضيس ٚالبشكٖ ٛرمّي ٔندو لسح يف
ر يوددْ "يف و كردد ٛاؿضدديس "ٚددددد رىددي ركٌددي وددَ نبددن ددددد
96

ويِٗددد ٛاؿضددديسٔ ٚمييٕا دددي ٔٔان ّدددي ٔ يٕسِدددي يف فدددكٝ
ال دديسٖ البشددكٔ ٙا،د كض هسا ٞال وٖددو وددَ ربدديس ال مىدديٞ
ٔال ،٦د د ٔ ٛاوددد٤سخ ودددوٞا وددديوَ خمدددؤُ ( 9332دددددد )9499
وٗ٦لٖددٔ ٛاٌ ّددي ٞودديو٤س الربٖيدديٌ٘ ميسٌٕلددو ددٍٕٖ ( 9889ددددد
.)9975
رىي لسح يف ِذا ال ديب القدٗيي ٔاندا ا٧ود ٛال كوٗدٛ
ٔسمي ٝميُ و كردد ٛالشد ٕب ال كوٗددِ ٛدد٘ و كردد ٛيضدديسٖ ٛيف
الوس  ٛأ ٔ٧ميُ ميِي وش مٕ ٛا ْ ال ديمل ال كود٘ الٗدًٕ
ِدد٘ وش د م ٛال صمددف ٖٔ ىشددن ِددذا ال صمددف يف ٌعددكٓ يف
يآلٗ، ٛيل ٍي مد ٜاليبٗ دٔ ٛيد ٍي يف ا،د غ٦ه وٕاسلٌدي
ٔيف ِدددزاه ٍعٗىٍدددي ا٥ن قددديلٔ ٙا ٥ىدددي ٘ مي ٙيف يدددٗخ
نددوس ٍي ال قٍٗدد ٛوٕ ددْ دديً ٖٔ ىشددن رددذل يف وددي ٌ ٥ددزاه
نضدددا لدددْ ودددَ قدددٍٕ الد د ة ي اـددديس ٘ ٔا،٥د د غ٦ه
الواخم٘.

***
ٖٔدددددك ٝيف ر يودددددْ "يف و كرددددد ٛاؿضددددديس "ٚميٖضدددددي ميُ
وش م ٛاوطٗةٗ ال كب ددد وق ّي مينمٗ ٛيف ا ىا ال كو٘
الذ ٍ ٙى٘ ميرشكٖ ْ إ اإل ً٦،ددد ِد٘ وشد م ٛشد س يف
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وطٔ٤لٗ ّي ا٧رشكٖٔ ٛا٧نمٗد ٛو دي ٔ ٥ا دَ ميُ ؼدن يد٦
ددذسٖي إ ٥و ةدٕي ٥ذسٖدد ٛيف اؾدديٌب و ددي ٔميُ يف وقووددٛ
ِذٓ ال ةٕ ٥يف اؾديٌب اإلنبديه مد ٜوٍدي ٞف ىدا ندٕو٘
مدد ٜمي،دديح وقددمة ٛالش د ب ٔوٍوددزا ال مددي ٔاؿضدديسٚ
ٔاوطدددئا ٚالقيٌٌٕٗدددٔ ٛال ىمٗددد ٛود د اودددٕاطٍ ٔال والددد ٛود د
ف٠ددي ّي ٔطبقددي ّي ٔال ةدٕيه وددَ " طددٗٗس" الددوَٖ إ ققيدد٘
ددِٕكٓ الكٔيدد٘ فيلددوَٖ ساويدد ٛيٗيدد ٛود اإلٌطدديُ ٔخيلقددْ
ٔوٍبددددا فضدددديٟن كندددد٘ رٗيٌددددْ ٔ غددددو يددددي ٓٞالددددٕطو
ٔاؿضيس.ٙ
ٖٔك ٝميُ اٌ٥طويً اويمٕب يف ا ىا ال كود٘ اؾوٖدو
الذ ٙم ٜمي،ئ ْ،يوٓ ا دَ ميُ بٍد ٜنٕوٗد ٛقدةٗة٥ ٛ
ٍٖ ٘ ال ويلٖٔ ٛل ٍْ ٖطد بوه ويل ويلٖد ٛالييٗ ٟد ٛويلٖدٛ
ال ٕ ّي الطٗئ ٛٗ،ا٥ن قيلٖٔ ٛا ٥ىي ٗٔ ٛال كٖ ٛيف
ددٕ وددَ اؿكٖدد ٛالطددمٗىٔ ٛالواقكاطٗدد ٛالشدديومٔ .ٛميٌددْ مددٜ
ا٧نمٗ ٛميُ ٤وَ و ُ ٦،و ّي ٔيٕٖٗ ّي  ٥ضىٍيُ عيوٗ ٛوَ
دددذٔسِي يف
اـددديسج ودددن و قٕٖددد ٛوٍي ّدددي الذا ٗددد ٔ ٛد د
ف ى ّي ٔإغٍي ٞييّٟي.
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ٖٔددك ٝميٖضددي ميُ طدديسا الد غري ٔاٌددوفيا نددٕآ الوٍٖيوٗددٛ
وييدددددٗيُ يف بددددددوٖن او ددددديِٗي ال كٖددددددٌٔ ٛعدددددي اؿٗدددددديٚ
ٔمي د د ي ي ٔيف خمدددخ وطددد قبن إٌطددديٌ٘ ؽ مدددف وقٕيوي دددْ
ٔوش  ْ ٦دَ وقٕودي اؿييدك ٔاوييد٘ ٔوشد ّ ٦ىي
ٔ وئ ،ؼوٖي ْ قمٗي اوييد٘ ٔاؿييدك ٔ يمدب قمٗدٛ
ؽ ق هفينْ ٔ ق ةي كديطكٓ وبقدريٌٗ ٚيدك ٔ ٚدكمئ ٚذييودٛ
فإ مي ٙيوي نو ميقبةٍي مئ ٌ و ميٌ طٍي ٌ ُ٧قدبح ودَ ميوٍديٞ
اوط قبن ل ِٕ الط٤اه.
ٖٔك ٝميُ م ٜال كب ميُ ٖ٤وٍٕا و ُ ٦،و ٛوقريِي ِٕ
يف ودي وققدُٕ ٔاشمدُٕ ودَ ؼضيدك ا د٘ إٌطديٌ٘ ٔميٌّدي إ ا
ق دبيٕا ّددٕلِي مدد ٜاس قددي ٞوكا ددب ِددذا ال ةضددك يددينت
اٌ٥قطدديوي الٍي دددب ٛوٗددٍّي ٔالدد ٖغددذّٖي ٖٕٔ،دددا لاٟك ّدددي
ؽم ّي اوش س فيو كر ٛالكٟٗطد ٛلٗطدت فٗىدي وٗدٍّي ودن
ُّ
وٗددٍّي ٔودد ال صمددف الددذٖ ٙضددىّي رمددّي هٗ ددي ٔالددذٙ
ٍب ع وٍْ ممّي.
ٖٔ قو ميخريا و ُ وش  ٦اؿييك دددد ودن اوشد ٦
اؾوٖو ٚال  ٘ ٗ،وّي اوط قبن ددد  ٥ؼن و قي ،ةكٖ ٛمئ
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مب يؾ ٛظيِكٖد ٛمئ و ٠دو ٚودن وٍضديه ذديٟك وم دزً وشد س
ٔو ُ نٗى ٛرن وٍي دددد رىطدمى ٔوطدٗةٗ دددد ٕندف مدٜ
طّيس ٚالشٕسٖٔ ٛقوق ا٥ل زاً ٔ،صي ٞاوشيسر.ٛ
وق٘ ميُ ٌقٕه :إُ ا٧ف يس الد طكيّدي الدور ٕس ،سٖدخ
يدددٕه وٕيدددٕا ا٧نمٗدددي اوطدددٗةٗ ٛيف الدددؤه ال كوٗدددِ ٛددد٘
ميف دديس ِيودد ٛوطدد قبن ا٧ودد ٛال كوٗددٔ ٛوطدد قبن ٕيٗدددوِي
ٔال ٦نددد ٛودد الدددوَٖ ٔالقٕوٗدددِ ٛددد٘ ٦نددد ٛنيٟىدددٔ ٛلٗطدددت
ققددٕس ٚيف البمددواُ ال كوٗددٔ ٛيددوِي ٔاوش د م ٛا،٧ي،ددٗٛ
ِ٘ :رٗف ٌٕفخ و ا٥ذٍ  :مي ٙو الوَٖ ٔالقٕوٗٛ
ِٔن ِٕ كط ميُ بٍ ٜالقٕوٗي م ٜالوَٖ مئ ميُ نٗديً
لٔل ٛإ،كاٟٗن ال ٍقكٖ ِٕ ٛالٍىٕ ج ٔاوشيه !

***
إُ ميِي ا٥ل بي،ي ٔال واخ ٦الد نيودت يف اوييد٘
ٔال د  ٥ددزاه نيٟىدد ٛيف اؿييددك ِددٕ ا٥ل بدديح و د او ّددًٕ
القٕو٘ ال كو٘ ٔاو ًّٕ اإل٦،و٘ مئ و ا٧و ٛال كوٗدٔ ٛا٧ودٛ
يف ميُ اإل ِٕ ً٦،لَٖ ال شك ٚالغيلب ٛوَ
اإل٦،وٗ٥ ٛ
ال ددكب ددددد رىددي ركٌددي وددَ نبددن ددددد ِٔددٕ ال ٍقددك الددكٟٗس يف
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اؿضدديس ٚال كوٗدد ٛاوٕسٔذدد ٛفدد ٦ا ددَ ميُ ٌ قددٕس رٗيٌددي
وٖوا لم كب وٍ ق ٍْ ٦مئ ٔاِ٘ القم ٛوْ ٔوا ل ٥وو
وَ ؼوٖو و ًّٕ ٔايح لم ٦ن ٛو ال كٔودٔ ٛاإل،د ً٦لد
ميُ اـم وٍّٗىي ٖ٤ل ٙإ وش م مي،ي،دٗ  :اِ ٔ٧د٘
وشد م ٛا٧نمٗددي غددري اإل،دد٦وٗ ٛيف ا ىددا ال كودد٘ ِٔدد٘
مينمٗي ي ذٔسِي ال ىٗق ٛيف ال يسٖ ال كو٘ ٔ دي إ،دّيوّي
ال ي ن يف وٍي ٞاؿضيس ٚال كوٗ ٛنواي ٔيوٖشي.
إُ ِذٓ ا٧نمٗي لَ قبن الًٕٗ م ٜال كٔو ٛإ ٥يف إطيس
و ًّٕ نٕو٘ ٖ ضىَ يف وي ٖ ضىَ اوطئا ٚاوبوميٖد ٛال يودٛ
و هٗا اوٍ ى إلّٗي ال ٗح ي ميُ ٖشديسرٕا يف ٔطدَ
وٍطوي ٔايو.
ندددو ٖقددديه إٌدددْ لدددٗس ودددَ يدددخ ا٧نمٗددد ٛميُ قدددف يف ٔ دددْ
ا٧رشكٖددٔ ٛميُ ددكض ٌعك ّددي مّٗددي ِٔددذٓ يودد ٛنيٟىددٛ
ٔوقبٕلدد ٛيف ف ىددا لاقكاطدد٘ ٔل ٍّددي يمددب وددَ يٌددب
ا٧رشكٖدد ٛميُ مددَ وٕن ّددي وقددكائ ٛلُٔ غىددٕض مئ لددبس
ٔميُ ّدددي ٍوٟدددذ اٌ ىددديع ا٧نمٗددد ٛدددَ ا ٌ٥ىدددي ٞلم كٔودددٛ
ٔإقكاسِي مد،ٕ ٜيدن ودي و دغ دي يكٖد ٛا قيلِدي ف دكا
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ٔمميس،ددد ٛلُٔ ال ٍ دددك لمىقدددمة ٛال كوٗددد ٛمئ اٍ ،٥قددديس
و دددواّٟي ِٔدددذا ٖقٕلٌدددي إ اوشد د م ٛا،٧ي،دددٗ ٛالشيٌٗدددٛ
ٔل مّي مي و وَ ا ٔ٧خيٕسٔ ٚميقيل ِ٘ٔ ٛمخ وي٧رشكٖٛ
اإل٦،وٗ ٛا ّدي ٔودي ىا يود ٛمي ٙال ٍدين ود او ّدًٕ
القددٕو٘ ٔاو ّددًٕ الشٗددٕنكاط٘ فم دنذ وددَ ِددذَٖ او ّددٕو
ِٕكٓ ٌّٔوْ ٔ٥ووي وَ اخ ٗيس مييوِىي ٔؼىيدن اوطدٔ٤لٗٛ
الٍيهدد ٛددَ ِددذا ا٥خ ٗدديس ٔ ٥خددري يف ال د س ح وٍّٗىددي مئ
إلبيح مييوِىي لبيح ا٩خك.
ٔوددي لوٍددي ٌ ةددو ددَ الٕيددو ٚال كوٗدد ٛفدديو ض ميٌٍددي
ٌ و ٔيدو ٚنٕوٗدٔ ٛودي مل ٖ ضدح ِدذا او ّدًٕ ٖٔشبدت ٍدو
ا٧رشكٖدد ٛاوطددٔ٤لٗ ٛالٍيهددٍ ٛددْ فددإُ اـُيددي مددٕ الٕيددوٚ
 ،د بق ٜوبمبمددٔ ٛو شيددكٔ ٚغددري فيسٖدد ٛوق ضددٗي اؿييددك
ٔاوط قبن.
إُ ا٧ف يس الد طكيّدي الدور ٕس ،سٖدخ يدٕه وٕيدٕا
ا٧نمٗدددي اوطدددٗةٗ ٛيف الدددؤه ال كوٗدددِ ٛددد٘ ميف ددديس ِيودددٛ
وط د قبن ا٧ودد ٛال كوٗددٔ ٛوط د قبن ٕيٗددوِي ٔال ٦ندد ٛو د
الدددوَٖ ٔالقٕوٗدددِ ٛددد٘ ٦نددد ٛنيٟىدددٔ ٛلٗطدددت ققدددٕس ٚيف
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البمددواُ ال كوٗددٔ ٛيددوِي ٔاوش د م ٛا،٧ي،ددِٗ ٛدد٘ :رٗددف
ٌٕفخ و الوَٖ ٔالقٕوٗٛ

***
لقو طك الدور ٕس نطديٍي ،سٖدخ يف ر يودْ "الدٕ ٘
القٕو٘" وٕيٕ ي يطي،دي ِدٕ الدوَٖ فقديه" :وٍدي ودَ ٖدكو
نٕوٗ ْ ودوٖ ذَ خديم ودَ ا٧لٖديُ الطدىئٖ ٛفٗيغد ٜيف ٌ طدْ
الشدد ٕس اليدددي ٘ ٟمددد ٜال دددك ٚالقٕوٗدددٔ ٛوٍدددي ودددَ ه دددن
القٕوٗٔ ٛالدوَٖ و ٍينضد ميقد ٦فٗدو ٕ إ قيسود ٛالدوَٖ
ٔميِمددْ لبٍددي ٞقددك القٕوٗدد ٛمدد ٜميٌقييددّي ٔلُٔ ِددذا ٔ اس
ٍّ مئ
ري ٔيكٔب وَ إِ٧ا ٥ ٞوخن ؼت و
ميلٕاُ يف ال
يقك ٔردن لد سا دا إ نمدٗٗ ٛزٌدي ود الدكٔ الوٍٖٗدٛ
ٔال قبٗ ٛاليي ٛٗ ٟفيلقٕوٗ ٛاؿقٗقٗ ٥ ٛا ٍّي عيهذ ودَ
ا٧يٕاه ميُ ٍين الوَٖ القةٗح فّد٘ لٗطدت يف ِٕكِدي
،ددٕ ٝيكردد ٛسٔيٗدد ٛكودد٘ إ و ددع نددٕ ٝا٧ودد ٛالواخمٗددٛ
ٔؼقٗخ نيومٗي ّي ال قمٗٔ ٛالٍ طٗ ٛل ٘ قويً ا٧و ٛنطيّي
وَ وُ ال يمل ٔيضيس ْ ف٦ووي لمقٕوٗ ٛإ ُ دد ِٔد٘ سٔيٗدٛ
ددددد ودددَ ميُ ٦نددد٘ الدددوَٖ ٔميُ طد د ىو وٍدددْ القدددٕٔ ٚاؿٗددديٚ
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ٔالكف ٔ ٛالطىٕ رذل القٕوٗ ٛال كوٗ ٛيف ٔ ّّي القدةٗح
 ٥يسض لٍٖي وَ ا٧لٖيُ هٗ ي ل ف وَ وٍيو ّي ال ٗديض
رٔ٤ح الق ئ ٞاـمٕم ٔالقٕٔ ٚاـمٕل".
ٖ ب لٍي وَ ِدذا ال د ً٦ميُ الدور ٕس ،سٖدخ اٗيدز ود
القٕوٗٔ ٛالوَٖ فيلقٕوٗ٦ ٥ ٛن ٛي ويلدوَٖ ٔويل ديل٘ فدإُ
ل ي ٚالقٕوٗ ٛال كوٗ ٛوٍذ ويما القكُ ال شدكَٖ رديٌٕا غيلبدي
وَ الٍقديس ٝميوشديه ويدكح البطد يٌ٘ ٔإودكاِٗي الٗدي٘ ،
ك ٙغيمن ٔغريِي...
ٔلٗب ئ،سٔ ٙ

***
ٔوَ و٤ل ي دْ ا يود ٛميٖضدي ر يودْ "مدَ ٔال ديسٖ " الدذٙ
قوس يً  9957ذدي طبدا دو ٚطب دي ِٔدٕ اٗيدز فٗدْ ود
رمىدد " ٛدديسٖ " ٔ" د سٖ " فيل دديسٖ ٖ ٍددئه اوييدد٘ البشددكٙ
ٔال سٖ ِٕ اؾّو اوبذٔه و كف ٛل اويي٘ ٔسٔاٖ ٛميخبيسٓ
وغٗ ٛإلساس ل اويي٘ البشكٔ ٙإيٗئ .ْٟال يسٖ مي ِوفدْ
رشف اؿقٗقٍِٔ ٛيس فكق و اؿقٗق ٛال مىٗٔ ٛاؿقٗقدٛ
ال يسىٗدد ٛال د ٖط د  ٜإلّٗددي او٤سخددُٕ فيؿقٗقدد ٛال مىٗدد٥ ٛ
خ ٦مّٗي فّد٘ ذيو د ٛوٍٗىدي اؿقٗقد ٛال يسىٗد ٛييوقٗدٛ
فّ٘ ٕذيخ  ُ٧ا ،ةضيس اويي٘ رىي ريُ غري مم َ.
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ِٕٔ ٖك ٝميُ وَ ميِي ق ي او٤س ال ودكيل مي ٙهدب ميُ
ٖ وكيل او٤س وَ وٕٗلْ ٔهسأ ْٟميِٕا.ْٟ
ِن ٍِيس يسٖ وَ مي ن ال يسٖ رىي ميُ ٍِيس فٍي وَ
مي ن ال َ إُ ميِىٗ ٛال يسٖ ِد٘ يف ميخدذ ال درب ٔالدوسٔح ودَ
مييددوا اوييدد٘ ٔا ،٥د يل ٚوددَ يبٗقّددي مدد ٜاؿييددك مئ
اوط قبن.
ِٕٔ ٖقٕه" :لم يسٖ ميذكاُ و ٍينضيُ ون لٍقن إُ ال يسٖ
يسىيُ :ال يسٖ ال بٔ ٞال ديسٖ اؿديفز فشىيد ٛديسٖ ٖشقدن
ريِن قييبْ دد فكلا ريُ ميً ميو ٛدد ٖٔشن يٕٖٗ ْ ٖٔض ف
ِىي ْ ٔه ن إٌ ي ْ ِزٖ،ٔ ٦قٗىي ٔمثي ٛديسٖ هخدك و دز
ٍٖٔشي ٖٔبةع ٖٔوفا إ اإلوواا ٔال قدوً ...إُ ودَ اـدري
ميُ ٖ ُٕ يسىٍي ييفزا لٍي  ٥ب٠ي مٍٗي".
لقدددو ا،د د مّي الدددور ٕس نطددديٍي ،سٖدددخ ددديسٖ ا٧ودددٛ
ال كوٗدددٔ ٛلسح يطدددٍي ِدددذا ال ددديسٖ ٔ،دددٗ٠ي ْ ٔؼوٖي دددْ
لٗبو مّٗي ٌعك ْ القٕوٗ ِ٘ٔ ٛوَ ميِي وي نووْ لٍي.

***
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ٔودددَ ر بدددْ ا يوددد ٛر ددديب "ِدددذا ال قدددك او ويدددك"
ٔر يب "يف و كف ٛاؿضيس "ٚالدذ ٙقدوس ديً ٖٔ 9964دكٝ
فْٗ ميُ اؿضيس ِ٘ ٚالقضٗ ٛال رب ٝيف ِذا ال قك ودن يف
رن قك ٔميٌّي اؿٗيز الذٍ ٙبشخ وٍْ ٔ ٍ عي فٗدْ ك مدف
القضيٖي القٕوٗٔ ٛاإلٌطيٌٗ.ٛ
رىدي ٖ دكيض فٗددْ إ اوشد  ٦الد ٕا ددْ ا ىددا
ال كو٘ ٖٔك ٝميُ يف سميّ،ي ال صمف الٍي ي َ يآلٗ، ٛيل ٍي
مدد ٜاليبٗ ددٔ ٛيد ٍي يف ا،د غ٦ه وٕاسلٌددي ٔاإلنبدديه مددٜ
ال ٍٕلٕ ٗددي ٌٔقددو الددذا ٔا ٥دد ا ويـي د ٔؼىيددن
اوطددٔ٤لٗ ٛوددو ٥وددَ إلقيّٟددي مدد ٜالغددري ٔقي،ددب ٛالددٍ س
ٔوَ لُٔ ال ٕيق اؿضيس ٙلٗس وَ اوى َ ؼقٗخ الغيٖي
الددد ٌطددد  ٜإلّٗدددي وشدددن ال والددد ٛا ٥ىي ٗدددٔ ٛاؿكٖدددٛ
ٔالطدددٗيلٔ ٚغريِدددي ٔويل ددديل٘ هدددب مٍٗدددي ميُ ٌددد٤وَ ويل قدددن
ٔال مي ٔالط ٘ إ اؿقٗق ٛفي ى ي ال كوٗ ٥ ٛط يٗا
ؼقٗددخ مي ٙق دويً وددَ لُٔ ار طدديب ال مددي ٔؼقٗددخ ال يددٕس
ال مىد٘ اؿدوٖع ٔال ٍٕلٕ ٗدي اؿوٖشد ٔ ٛلد ٖ ٥د ي وددَ
لُٔ الط ٘ إ ا ،٥شي ٔالكٖديلٔ ٚار طديب الذٍِٗدٛ
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او يةٍ ٔ ٛىٗ ٛذكٔا ٍي اليبٗ ٗٔ ٛنوسا ٍي اإلٌ ي ٗ ُ٧ ٛودَ
اؿىيند ٛميُ ٌّىدن وٕاسلٌدي اليبٗ ٗدٔ ٛالبشدكٌٖ ٥ٔ ٛطد ىمّي
ا ،ىي ٥يوي.
رىي هب مٍٗي وٍي ٞف ىا مى٘ و ةضيك مي ٙف ىا
طددك ٙفٗددْ سٔ ال مددي ٖٕٔظددف اليينددي ال مىٗددٔ ٛال قمٗدد ٛيف
وٕارب ٛال يٕس ال مى٘ الذ ٙهك ٙالًٕٗ ويكٖق ٛذٕسٖ ٛوي
وَ الق ب و٦يق ّي.
ِٕٔ وذيس وَ ا٠ ،٥شيس ويلطدمئ ٛود ُ قدبح ٔساذٗدٛ
ٔىمددص إ القددٕه و ٌددْ وددَ الضددكٔس ٙإفطددي ا دديه لمٍقددو
ٔاري،بٔ ٛوقٗيٌ ٛيكٖ ٛال ك ٔال قٗؤ ٚود ُ اؿكٖد٥ ٛ
وزمي.

***
ريُ اِ ىيً الور ٕس ،سٖخ ويلقضٗ ٛال مطيٍٗٗ، ٛيوقي
لقٗيً لٔل ٛإ،كاٟٗن ٔل َ اؿيفز ا٧وك ،الذ ٙمْ ٖكرز
مدد ٜالقٕوٗدد ٛال كوٗدد ٛردديُ ٌ بدد ٛفمطددي إ ردديُ وددَ
مئاٟن الذَٖ د ذكٔا وّدذٓ الٍ بد ٛديً  9948فٕيدا ر يودْ
"و ٍ ٜالٍ ب "ٛذي ٔيا و و ِزا ٛيزٖكاُ  9967ر يودْ
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الشدديٌ٘ "و ٍدد ٜالٍ بدد ٛفدددولا" الددذٖ ٙددك ٝفٗددْ ميُ نضدددٗٛ
فمطي ِ٘ ميً القضيٖي ال ٕا ْ ا٧و ٛال كوٗد ُ٧ ٛخيدك
القدددٌّٕٗٗ ٖ ٛد دوي ٝفمطدددي لٗى دددو ل دددن الدددؤه ال كوٗدددٛ
ٖٔقٗب ا٧و ٛال كوٗ ٛيف القىٗي.
لقددددو يددددزي يف ٌ طددددْ ميُ قددددبح "و،٤طدددد ٛالوسا،ددددي
ال مطيٍٗٗ "ٛالد رديُ سٟٗطدّي ال صدك ٙوٍدذ ٗ،طدّي ديً
 9963بْ وشمٕل ٛوطبب فقواُ الو ي اويلٔ ٙاو ٍٕ ٙدي
ٔريُ ٖ ٕيه م ٜالؤس اوّي الذ ٖ ٙض ميُ قًٕ وْ يف ٔ ْ
الو يٖدد ٛالقددٌّٕٗٗ ٛاوٍعىددٔ ٛاوو ٕودد ٛلددذل سفددا القددٕ
يلٗي وييلبي و قوٖي الو ي ذٓ او،٤ط ٛال ميقبةت مٜ
د ري ا ئٖدد ٛفّدد٘  ٥م ددب لٔسِددي الددذ ٙميٌشدد٠ت وددَ مي مددْ
ٔمل دددو ميعيذّدددي ٔاو٤ل دددي الد د قدددوسِي مقددد ٜا ِ٥ىددديً
ال ييف ٔاإلنبيه اويمٕب.

***
ريُ هخك ر يب قدوس لمدور ٕس ،سٖدخ ديً ِ 9999دٕ
ر يب "وييلب اوطد قبن ال كودِ٘ :ىدًٕ ٔ طدي " ٥٣يف ٔندت
ردديُ الددٕطَ ال كودد٘ ٖ ص دبي يف ال ددشري وددَ اوش د ٦
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ٔريٌت يكب اـمٗج ال بشٗ ٛوش م ٛو ال كاق ٔإٖكاُ ٔنو
ا،د د ىك مثددديٌ٘ ،دددٍٕا إيددديف ٛإ ال وٖدددو ودددَ ا،٧ودددي
اوط شدددكِٖٔ ...ٛدددٕ ٖدددكل مي،دددبيب ِدددذٓ ا،٧ودددي اـيٌقددد ٛإ
ال صمدددف الدددذٔ ٙسذٍددديٓ دددَ ّدددٕل ا٥ميددديط ٔإ اؾّدددن
ٔال ىطيدد ويل قدددبٗي الضددٗيقٔ ٛا ،٥طددد ً٦إ الدد ة ي
اليدددديغ٘ مئ القددددوس ا ّددددٕه ٔإ ال ّيلدد د مدددد ٜإسيدددديٞ
الشّٕا ٔاوقيحل اـيق...ٛ
ٔوَ مي،دبيب ِدذٓ ا،٧ودي ميٖضدي :وٕندا اوٍيقد ٛال كوٗدٛ
ا،٥د د ا ٗو٘ ٔاو دددوال دددذٔس ال دددوخن ا،٥دد ىيس ٙفّٗدددي
ٔاٌقددبيب ا٧طىدديا القددٌّٕٗٗ ٛمّٗددي ِٔددذٓ رمددّي ٔغريِددي
ىددن وقددٕس ٚوبي ددكٔ ٚغددري وبي ددك ٚمددٕ ٜطٗددو ال صمددف يف
ا ىا ال كو٘ ٔ م ٜإ ينّٕ ٛل ِذا ا ىا لمٍّدٕض ودَ
مي،وي ْ.
ٖٔدددك ٝميُ ال صمدددف لدددٗس ققدددٕسا يف ا٧وددد ٛال كوٗدددٛ
ٔل ددَ ال وددب رددديوَ يف الققددٕس ددَ ٔ ددد٘ يقٗقددِ ٛدددذا
ال صمددف ٔ قددوٖك خيٕس ددْ ٔيف ال قددٕل ددَ و يفة ددْ ٔيف
ا بيا اوطيل ال ٕطوٓ ٔ زٖوٓ إو يٌي ٔاٌ شيسا.
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رىدددي ٖدددك ٝميُ يف وقووددد ٛا ىدددًٕ الدد شدددغن او دددك
ال كوددد٘ ِد ديي إ ددديل ٚالشقددد ٛإ الٍ دددٕح ٔؼٕٖدددن ال اخددد٘
ٔا٥س ٗدديب ٔالٗد ح إ "نمددخ" يقٗقدد٘ ٖددشري الشد ٕس ٔال ددك
ٔو ز م ٜا يؤّ ٛالقىٕل ٔالبذهِٔ ...ذا "القمخ" هب ميُ
ٖددد٤ل ٙإ ؼٕٖدددن ال ودددز إ ندددوسِٔ ٚدددذا ٖ يمدددب او كفددد:ٛ
و كفدد ٛالغددري ٔو كفدد ٛالددذا الد هددب ميُ ددٕنغ الضددىري
ٔ قددبح يدديفزا مدد ٜال غددٗري ٔال ووٖددو ...فيلشدد ٕب ال كوٗددٛ
ؼٕلدددت ددددد يف ظدددن اٌ٧عىددد ٛالد د ؼ ىّدددي ددددد  ٥فدددكق ود د
"ال قووٗدددد"ٔ "ٛالك ٗدددد "ٛإ هدددديِري وغددددو وشددددي كِي
ٔ طد مب يٕٖٗ ّددي مبص مددف ميٌددٕاا ال غٗددب ٔال ِٗددب ٔ طد غن
٧غكاض اؿ يً ٔوقيؿّي ...فإ ا ريُ نٗيً الٕطَ  ٖ ٥ي
وغددري اإلٌطدديُ فّددن ٖ د ى َ اإلٌطدديُ ال كودد٘ وددَ ميُ ٖ ةددٕه
ال ةددٕه اؾددذس ٙاوٍشدددٕل إُ لدد ٖ يمددب إٌطددديٌي وددَ ٌدددٕا
وٖو.
إُ اويمدددٕب خمدددخ ددديمل كوددد٘ وٖدددو ٔ قدددن كوددد٘
وٖو ٔميٌعى ٛكوٗ ٛوٖؤ ٚل َ وَ ميَٖ ٔرٗف ! ٔوَ
هك ٣ون وَ ٖ وكمي !.
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ٍِي ىَ اوش م ٛرٗدف لٍدي وّدذا اإلٌطديُ ال كود٘
اؾوٖددو ٔرٗددف إهدديلٓ ٔإ ددوالٓ ٔرددي ٖط د غكق لد وددَ
ٔنت ِٔن اإلٌطيُ ال كو٘ يقي ٖكٖو ميُ ٖ وول .

***
ِدذا ِدٕ الددور ٕس نطديٍي ،سٖددخ الووشدق٘ي ا٧قددن
الذ ٙوّىي نمٍي فْٗ ٌبق ٜوققكَٖ الك دن اودٕٔ ُٔ،او دٕاُ،
ٔاو دددزُ الدددذ ٖ ٥ ٙددددب مئ ٖ ةدددو ويٌ ددديه ِدددديل ٢يف
ريٓ ِيل ٢يف مي قيوْ ِيل ٢يف يٗي ْ...
ٗ،بق ٜالور ٕس ،سٖخ سودزا لإلٌطديُ القديلق الشدكٖف
او ٕايددا الددذ ٙود ً ٌ طددْ ٖٔددٕي٘ وددي٥ي اً ٖددكف ميُ
٘ ود ُ ٖ دٗ
ٖ ُٕ يو ي ٔ ٖ ٥قَ ال ّكٖج ٔال ولٗس ٖ
ٗي مبي نوودْ ٧و دْ ال كوٗدٛ
يف العن وق ٍ ي وقٍي ي ْ و
ك.
لُٔ وٍي ٛمئ

***
نيه الور ٕس نطيٍي ،سٖخ يف وقيلْ ا،٧بٕ ٘ الذٙ
ريٌت ٍشكٓ كٖو" ٚاؿٗدي "ٚردن ٖدًٕ ه د :ٛإُ مييدو ندكاٞ
اؾكٖو ٚاٌ قوٓ ٔٔ ْ إلْٗ ال يّى ٛو ٌْ ٖكليل يف ِدذٓ اوقدي٥
39

بددديسا القٕوٗدددٔ ٛالقٕوٗددد ٛال كوٗدددٔ ٛال يةدددكس ٔال ٍىٗدددٛ
ٔال قد دويً ...وٍٗىدددي ال ددديمل ال كوددد٘ غددديسق الٗدددًٕ إ مي ٌٗدددْ يف
ال صمددف ٔاٌ٥قطدديً ٔال ٕيدد ...ٜفىددي ِددذٓ الكٔويٌطددٗ ٛالدد
ٍب ع وَ وقئِ ْ ٥ن وق٘ وي ٖو ٕ إلْٗ مي ٙو ٍ. ٜ
ندددو ٖ دددُٕ الدددور ٕس ،سٖدددخ سٔويٌطدددٗي ٔييودددي ومدددي
وٕيددو ٚكوٗدد ٛو ٍٗددٔ ٛوٍٗ ددٔ ٛنددو ةقددخ ِددذٓ الٕيددو ٚو ددو
ٍٕ،ا مئ و و شكا الطٍ ٔنو  ٥ةقخ ميووا ...ل دَ
ؿمُدي ودَ اوى دَ ميُ ٖ ةقدخ و دٍ ٜبيّدت ا٧ود ٛال كوٗدٛ
ِذا ا ُ
إ ا٧خييس ال ؼٗ وّي ٔميُ خ٦قّي يف ٔيو ّي ددد ٔندو
ٔ ُٕ ٥يو ٚيوٌ ٛي ز ٚيف مئه ا٧ودك ددد فد ٦ود ح ميُ بدومي
اٌي٦نددي وددَ قٕٖدد ٛيو دد ٛالددؤه ال كوٗدد ٔ ٛيبٗددخ وٗشينّددي
ٔالط ٘ إ نٗيً ٘ ٞممي ط  ٜإ ؼقٗقْ الؤه أ٧سٔوٗٛ
الٗددًٕ ٔنددو ددُٕ مدد ٜد ن نٗدديً "ٔيددوا " ذددي ٕيددو
ر ُ قيً ٔيو ٚو٦ل الشيً ٔٔيو ٚاوغكب ال كود٘ ٔٔيدوٚ
اؾزٖدددك ٚال كوٗددد ٛودددَ الدددٗىَ إ الطد د ٕلٖ ٛمئ نٗددديً ٔيدددوٚ
ٔال ٙالٍٗددن و د وقددك ٔالطددٕلاُ ال د مل ددو نٗيوّددي مددٜ
الٕسق!.
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قةٗح ميُ الور ٕس ،سٖخ مل ٖ،٤س يزوي ٗ،يٗ،ي ٔمل
ٖضدد ظا ٌعيودددي فمطدد ٗي و ىطدد ئ ...ل دددَ يطظدددبْ ميٌدددْ نددويً
ميف دديسٓ ٔهسأٌ ٓٞقدديٟةْ مدد ٜالددٕسق ٔميٌددْ ردديُ وٍطددوىي
ٔقيلني وا ٌ طدْ ٔسفدا القدٕ يلٗدي وٍدذ وٍ قدف القدكُ
ال شددكَٖ ٌٔبيددْ ٔي دذيس ٔريوددو ٔ د لي ٔ دديٌ ٜرددن وددي ٌددزه
و و ددْ ال كوٗدد ٛوددَ مي،وددي ٌٔ بددي ٔرددٕاس ٔاٌقطددديوي
ٔخقٕوي ٔؼوٖي ٔاقي يفي ...
ريٓ
مل ٖ َ الور ٕس ،سٖخ ٍٗ ي يف يٗي ْ ٔيف
ٔمل ٖوا إ الشٕسٔ ٚمل وىدن الطد ٦فقدو رديُ ،د٦يْ
ال مى ٛاوطٔ٤ل ٛاؿك ٚالقيلن ٛالٍيو  ٛودَ مي ىديق القمدب
ٖٕ يّّي ف ك ٌٗاك ٔوٍ ح ٔغري و قيدب مئ و زويدت ٔمل ٖقدف
ٍددو ا٧وددكاض الدد ميقدديوت ا٧ودد ٛال كوٗدد ٛوددن ٔقددف ددي
الددؤا ٔ ٞددن ِىٕوّددي ٔعددع ددَ اؿمددٕه ل،٨وددي الدد
ميقيو ّي ٔال ةوٖي ال ٔا ّ ّي ٔسين نبن ميُ ةقخ ميٖدٛ
ميوٍٗ ٛوَ ميويٌْٗ القٕوٗ.ٛ

***
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ندديه ٍددْ ا،٧دد ي وددٍح القددمح" :لقددو ردديُ الددور ٕس
نطيٍي ،سٖخ يف رن وٍ يف ودَ وٍ ي دي ديسٖ ِدذٓ
ا٧ود ٌ ٛبي ّددي ٔؼّٕ ٥ددي القددٕ ا دديل ٢اوددٍري ي ددٜ
مئقددمْ ِددذا ا ِ٥ىدديً ويوقددري ال كودد٘ ٔالقمددخ مٗددْ إ ميُ
ٖقبح ِٔدٕ اود٤س ال ديمل ارقدخ ساٟدو اووس،د ٛاوطد قبمٗٛ
و او٤سخ ال كب فةب ميو ْ نمدوٓ الكٖديل ٚال مىٗدٔ ٛيدب
اؿقٗق ٛمي ييٓ الؤس القٗيل ٙيف ميو ْ".
ٔندديه الددور ٕس وٗشدديه خمٗددن ةددي" :وٍددذ ٌقددف نددكُ
ٌٔٗيف ٔالور ٕس نطيٍي ،سٖخ وىن ِدي ا٧ود ٛال كوٗدٛ
ٖٔبةدددع دددَ يمدددٕه ل،٨ودددي ٔال ةدددوٖي الد د ٕا ّّدددي يف
يييددكِي ٔوطد قبمّئ ...وددَ القد ب مدد ٜاودد٤س اوٍقددف ميُ
ٖ ويِن وي نووْ فٗىي ميلدف ٔر دب ٔيقدخ .خرب دْ ٔي ى دْ
ٔإيطي ْ،ويوطٔ٤لٗٔ ٛإخ٦قْ لم ىن .رن ِذا مْ وعٜ
ويي اً الٍديح لدْ ٔيضدٕسٓ يف ميٌ ٙدؤ ٚمئ ٌقديع مئ ود ٤ك
ٖض ٘ طيو ي وَ اؾوئٖ ٛا٥ي اً ٔالٕنيس".

***
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يف دديً  9965ددٗيَ الدددور ٕس ،سٖدددخ مي،دد ي ا يف يو دددٛ
"رٕلٕوبٗي" ذي يف يو " ٕسج دئُ" ٔ"ٖٕ دي" يف الٕٖ٥دي
او ةددو ٚا٧وريرٗدد ٛفعددن يف ِددذا ال ىددن ي دد ٜقي ددوٓ دديً
ٔ 9977ندددو ميِيم دددْ و يٌ دددْ اؾيو ٗددد ٛالكفٗ دددٔ ٛلسا،دددي ْ
او يو  ٛيف  ٜنضيٖي ال ك ٔوٍيقبْ اإللاسٖٔ ٛال مٗىٗٛ
إ ميُ ٍٖ صب ضٕا وكا ٦،ىا المغ ٛال كوٗ ٛيف لوشدخ
ٔ ضٕا و٤ا،سا لمىوىا ال مى٘ ال كان٘ يف وغوال ٔ ضدٕا يف
الموٍددد ٛالؤلٗددد ٛلٕيدددا ددديسٖ يدددٕس ال مدددي ٔالشقيفددد ٛوك يٖدددٛ
الٌٕٗطددددد د ٕ ٔ ضدددددددٕا يف ا مدددددددس ال ٍ ٗدددددددذ ٙوٍعىدددددددٛ
الٌٕٗط ٕ ٔسٟٗطي لمكاوي ٛالؤلٗ ٛلمويو ي يف ويسٖس و
يو٘  9965دد  9979ذي سٟٗطي فصكٖي ي ديً  9979رىدي
اٌ صب سٟٗطي ٧وٍي ٞو،٤ط ٛالوسا،ي ال مطيٍٗٗ ٛيف ورئ
ديو٘  9967ددد  9984ذدي سٟٗطدي فصكٖدي دي ديً 9984
ود
ٔ ضدددٕا يف فمدددس إلاس ٚو،٤طددد ٛبدددو اؿىٗدددو دددٕويُ يف
ىييُ وي٧سلُ ٔ ضٕا يف ا مدس ال ٍ ٗدذ ٙوٍعىد ٛاؾيو دٛ
الؤلٗٔ ٛسٟٗطي لموٍ ٛاـربا ٞالؤلٗ ٛلوسا،د ٛنضدٗ ٛالقبدٕه
يف اؾيو ي وك يٖ ٛالٌٕٗط ٕ ٔسٟٗطدي ؾى ٗد ٛاؾيو دي
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الؤلٗٔ ٛسٟٗطي ؾى ٗ ٛميقوني ٞال ديب يف لبٍديُ ودَ ديً
 9969ي  ٜيً ،ٔ 9965ي و يف ٗ،س يو ال ٕٖت
ٔنيك ٔيقن م ٜوٗوالٗ ٛال مٗي يف رن وَ لبٍيُ ٕٔ،سٖ.ٛ
ٌشك وقئ ْ ٥عٕذْ ويلمغ ٛال كوٗ ٛيف دول ودَ ا د٦
ال كوٗددددد ٛرددددديوٕسل القدددددييف ٔاوق يدددددف ٔاو شدددددٕ
ٔا٧عي ٔال مدًٕ ٔال كود٘ ال ٕٖ ٗدٔ ٛاو كفد ٛالطدٕسٖٛ
ٔفمددد ٛفىدددا المغددد ٛال كوٗددد ٛوووشدددخ ٔيمقددد ٛالوسا،دددي
ا ٥ىي ٗددٔ ٛالٍددؤ ٚالمبٍيٌٗددٔ ٛر دديب قييددكا اوٕ،ددي
الشقييف يف ال ٕٖت ٔغريِي.
رىي ميقدوس دولا ٔافدكا ودَ ال دب ا يود ٛيف ال ديسٖ
ٔنضددديٖي ال دددك ٔالقٕوٗددد ٛال كوٗدددٔ ٛالٍّضددد ٛاؿضددديسٖٛ
ٔؼقٗخ ال ا ال كو٘ ٔوَ ِذٓ ال ب:
ميوكا ٞغطيُ وَ هه
اؾٕ.)ٙ،

ٍ ( ٛكه ٛوي٥

اس وا وٍدول٘

الٗزٖوٖددد ٛندددواي ٔيدددوٖشي ددديسٖ اودددَ ال دددكا (ؼقٗدددخ
وي ٥اس وا ل ٦ز الوَٖ) الٕ ٘ القٕو٘.
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و ٍدد ٜالٍ بدد ٛميٙي غددو مددَ ٔال دديسٖ

يف و كرددٛ

اؿضدديسِ ٚددذا ال قددك او وددك مددٕ دديملذ كودد٘ ميفضددن
ّددذٖب ا٧خدد٦ق ٥وددَ وطدد ْٕٖ (ؼقٗددخ) و ٍدد ٜالٍ بددٛ
فولا ٌعكا يف اؿٗي ٚالقٕوٗ ٛال كوٗ ٛاو ة ٛيف الشدكق
ال كو٘...

***
ردديُ يف هٗددا ر يوي ددْ ٔايددح ا،٧ددمٕب و ٗددوا ددَ
ال ق يك نو ٌ ٥مىدس يف ر بدْ مي،ديلٗب ميٟىد ٛالبٗديُ ال كود٘
ٔل ٍٍدددي ٌمىدددس مي،دددمٕب اوددد٤سخ الدددذَٖ ٖمبطدددُٕ ال
ٔا٧يددوا القٕالددب الد

ٟ٦ىّددي ل

دددكٚ

ددُٕ ٔايددة ٛال بدديسٚ

ّ،م ٛال ّي و ٗو َ ٚالغىٕض ٍشيه ا٧ف يس اٌشٗي٤ٖ ٥لٙ
إ ال ّدي ٔا٥ن ٍدديا ذددي إ ال ة ددز فيل ىددن ِٔددذا وددَ ميومددغ
ا،٧يلٗب ال

قن و ال ي ب ٔنكأ ...ْٟريُ ا ي ،وط ٛ

ا٥طددد٦ا ٔاٌ٧دددئ ٚال دددزاً ا،٧دددمٕب ال مىددد٘ اؿددددوٖع يف
ال

يو ٛرىي ريُ و وبي ويؿضيس ٚالغكوٗ...ٛ
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ددٕيف الددور ٕس نطدديٍي ،سٖددخ ٖددًٕ الطددبت يف الشدديٌ٘
شددك وددَ ددّك هب دديً  2999يف وددرئ ِٔددٕ يف اؿيلٖددٛ
ٔال طد ودَ ىدكٓ ٔلفدَ يف اوقدرب ٚا٧سذٕ رطدٗ ٛليي ٟددٛ
الكًٔ ا٧سذٕ رس.

***
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املصادر

 9دد ٗط ٜف دٕ ددد ميلودي ٞيف الدذارك ٚددد لاس رٗدٕاُ ددد لوشدخ
.2994
 2دددد ،دديو٘ ال ٗدديل٘ دددد ا٧لب ال كودد٘ او يقددك يف ،ددٕسٖ ٛدددد
( 9859دد  )9959دد لاس او يس يف وقك .9968
 3دد الور ٕس وٗشيه ةي دد ٔ ٕٓ ٌٗيك ٚيف اؾيو  ٛا٧وريرٗٛ
يف ورئ دد لاس ٌمطَ دد الطٕٖو دد لبٍيُ .2999
 4دد و وي او٤ل الطٕسٖ دد بو القيلس ٗيع دد لاس ال ك
دد لوشخ .9985
 5دددد يطدديُ ال ي ددب دددد اوٕ،ددٕ  ٛاوددٕ ز( ٚيددك القددي ) دددد
وييوا ميلف وي ٞدد ا٧لٖب دد لوشخ .9983
 6ددد بددو الغددو ال يددك ٙدددد بقكٖدي ٔمي دد ً٦دددد لاس البشدديٟك دددد
لوشخ .9996
 7دد وٕ ٛ ٕ،مي ٕ، ً٦سٖ( ٛا مو الشيٌ٘) دد لاس اوٍيس ٚدد لوشخ
.2999
 8دددددد ا٧ب وددد ِ ٙددددي ٘ ميذٍي،ددددٕٗ دددددد وٕ،ددددٕ  ٛويكٖكرٗددددٛ
ميٌييرٗ ٛال يسىٗٔ ٛا٧ذكٖ ٛدد لوشخ .2992

***
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حىل كتابه يف معركة احلضارة
كتب املُفكِّر الكبري قسطنطني زريل يكىل:

ددري ٙيف
ٖددؤس ِددذا ال دديب مدد ٜنضدديٖي ،٥وددت
الطددددٍٕا ا٧خددددرئ ٚا،دد د ذك ظددددزٔ ٞافددددك وددددَ نكاٞا دددد٘
ٔ د و .٘ ٦مد ٜميٌّدي لٗطدت نضديٖي وٖدو ٚردن اؾدوي .ٚفقدو
مي ك إ و ضدّي يف ر دب لد٘ ،ديوق .ٛلد ميُ اوشد ٦
ا ى ٗددٔ ٛال كٖدد ٛا،٧ي،ددٗ ٥ ٛبددوه بددو ٥يوددي يف ف د ٚ
قؤل ٚوَ الزوَ ي د ٜيف ِدذا ال قدك او قدف وديل غريا
ال ىٗقٔ ٛال بو ٥او طيس  .ٛف س ٕ إ ُ ميُ هو القيس ٌٕ ٢ي
وَ القم ٛو ا ِ٥ىيوي الكٟٗطٗ ٛال كو ِدذا ال ديب
مبددي ،ددبقْ رىددي ميس ددٕ ميُ ٖددك ٝقددووي يف مي،ددمٕب البةددع
ٔطكٖقد ٛال دكض ٔيف ا٧طُدك الد ك،دي فّٗدي القضدديٖي ٔيف
وٍيمقي إذيس ّي ٔو يؾ ّي .ميوي اإلطيس الكٟٗط٘ الذٖ ٙكلْ
ِدذا ال ديب فّدٕ إطدديس "اؿضديس ٔ "ٚلد ٌ ٗود ٥ ٛقدديل
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ٍددددي :إُ ِددددذٓ القضددددِٗ ٛدددد٘ القضددددٗٛ
ٖددددزلال يف ٌ طدددد٘
ال ددرب ٝيف ِددذا ال قددك وددن يف رددن قددك ٔإٌّددي اؿٗيددز
الدددذٍ ٙبشدددخ وٍدددْ ٔ ٍددد عي فٗدددْ ك مدددف القضددديٖي القٕوٗدددٛ
ٔاإلٌطيٌٗ.ٛ
ٔل ين خدري ودي ٖيىدا فٗدْ س دن ال دك ِدٕ ميُ ٖعد ين ندوس
ا ،يي ْ فيسٖي لم يٕسا اؿيقم ٛو ويٌ ٥عكٓ ٔمي،ديلٗب
و يؾ دددْ عطدددبّي قيفعدددي ويلٕندددت ا دددْ مدددٔ ٜيو دددْ
ال كٖ ٔ ٛم ٜصقٗ ْ رى دك ٔرىدٕاطَ ٔرإٌطديُ.
ٔوقددوس وددي ٖ ٕفددخ إ ِددذا ٖ ددن ا،دد ىكاس ةددْ ٔفددٕٓ
ٖٔضددىَ يطددَ ميلاٟددْ ل ب ددِْ :ددذا ا٧لا ٔ ٞاس ال د ح المددذَٖ
لٗس ىي يو ٖق يُ ٍوٓ مئ غيّٖٗ ٍٖ ٛيُ إلّٗي.
ٔميوك هخدك مئل ميُ مي دري إلٗدْ يف ويمدا ِدذا ال ديب .إُ
رددن ٌ دديج وددَ ِددذا الٍددٕا ٖ د ٘ يقددٗم ٛوشدديسر ٛوزلٔ دد:ٛ
وشدديسر ٛالبددييش الطدديوق يف اوٕيددٕا ا ددْ ٔوشدديسرٛ
الذَٖ وٗي ال ي ب ٔإٖيِي ٖٔبيل ي الٍعك ٔالكمئ ٙا ِ٥ىيً.
ٔلقدددو يئلدددت يف ودددي ىدددص ال كٖدددخ أ٧ه ميُ مي ددديوا ودددي
ميو ٍو البةدٕ او قدم ٛمبٕيدٕا ال ديب ِٔد٘ عدٕ
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و يذك ٚويلٍعك إ وي ٖضيكب وْ يمل الًٕٗ وَ نمدخ مدٜ
اؿضددديس ٚاؿوٖشدددٔ ٛودددَ طدددي٣ه دددَ وقٕوي ّدددي ٔوقدددريِي.
ٔل ددٍو  ٥ميلي دد٘ ميٌدد٘ ميييددت وّددذٓ البةددٕ رمددّي مئ ميُ
الوسا،د ٛالد مييد ّي ا ُ٩وٗددو القدديسِ ٢دد٘ القددٕه ال قددن يف
ِذا اوٕيٕا :إُ ِ٘ إ" ٥قئلّٗ ٛوٖٕ ٔ ٛلد ٛا،د يٛٗ ٦
يف ِذا اوٗواُ الٕ ك ل ن ميقوق وي ٖش ا فّٗي ميٌّي وَ مئ
ارئٔ ٥اؾٕ ٥يف المغ ٛال كوٗٔ .ٛل مّي ميُ ُٕ وقووٛ
لوسا،ددي يف ِددذٓ المغدد ٛميس ،د ٔميلق ٔوب شددي لبةددٕ كوٗددٛ
مئف ٜيف ِذا اوٕيٕا اؾمٗن".
ميودددي اوشددديسر ٛالشيٌٗددد ٛفقدددو دددي ٞو خددد٦ه الطدددٍٕا
اوييددددٗ ٛيٗيدددد، ٛاخددددك ٚوددددَ ،وٟ٦دددد٘ ٔطمددددب يف اؾيو ددددٛ
ا٧وريرٗدد ٛيف وددرئ الددذَٖ ميفددو وددَ هساّٟددي ٌٔقي ددّي يف
وطيٟن ِذا ال يب ٔيف غريِي وَ القضيٖي ال ٌ دك وّدي
ٔمٗيِي وي ٖطكٌ٘ ميُ مي،ويمْ و ن قوٖك ٔاو ٍيُ ٔا دزا.،
ٔلددَ ميٌطدد ٜم د اوشدديسر ٛالطددصٗي ٛال د  ٥مي ،د يٗا ال ددبري
ٍّددي ٔالد مل ٖ ددَ إِددوا ٞال دديب ،ددٕ ٝسوددز ط ٗددف وددَ
ٔافك سوِٕ،ي ٔظن خ ٗف وَ ٔاس ظ ٦ي.
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ٔؼت ٍٕاُ ا ،و ٞ٦او يِٗي ا،٧ي ٔ ٛٗ،ب د ٛاو
يف ل مي يس إ ميُ:

دك

غيٖ ٍي وَ ِذٓ الوسا ِ٘ ٛ،ا ،و ٞ٦و ّدًٕ اؿضديسٚ
ٔقئلددد ٛإلساس ِٕكِدددي ٔوقٕوي ّدددي ٔالدد غريا الدد يدددكمي
مّٗي ٔ بٗيَ ا٧ذك الذ ٙووذدْ ِدذا اإللساس ٔا،٥د و ٞ٦يف
ٍٗ ،ي اؿييك ٔيف ٔ ٍٗي وييٍٗي ٔإ والٌي وط قبمٍي.
ٖددوف ٍي إ ِددذا وٕ ددْ دديً ا قيلٌددي او د ميُ وددَ
ميِددي وق ضددٗي اؿٗددي ٚالقددةٗة ٛدد ٞ٦او دديِٗي ا،٧ي،ددٗٛ
ال قًٕ مّٗي .فّذٓ او ديِٗي ِد٘ الد ؼدول الغيٖدي الد
وددْ إلّٗددي يٗددي ٚا٧فددكال ٔا ى ددي ٔ د الٕ،دديٟن ال د
صذِي ِذٓ اؿٗيٗ ٔ ٚف ،يٟك ا٥خ ٗيسا الٕا ٗٔ ٛغري
ٕيٌّددي ٔ ٗزِددي دَ ،ددٕاِي .فيٗ ،ضددي ِددذٓ
الٕا ٗد ٛالد
او يِٗي يكٔس ٙوَ ٖكغب يف فّي ف ىا وَ ا ى ي مئ
لٔس وددددَ ميلٔاس ال دددديسٖ البشددددكٖٔ ٙبغدددد٘ الٍ ددددي إ لبددددْ
ٔار ٍدديٓ اوبدديلٔ ٢الددكٔاو ال د ددٍعي يٗي ددْ ٔال ٕاوددن ال د
ؼكرِْٔ .ذا اٗ ،٥ضي ٌ طْ يكٔس٧ ٙوٍي ٞل ا ىدا
مئ الددؤس ال دديسى٘ ويلددذا ٌ٧ددْ ٖ شددف ددي ددَ غيٖددي ّي
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ٔٔ،يٟمّي ٔاػيِي ّي ٔا ٍّي وَ دووكِي ٖٔ ٗدٍّي مدٜ
و كف ٛوي ضىٍْ وَ قٕاب مئ خي ٔوَ خري مئ دكٔ .وّدذا
رمددْ ٖ ددوس ُٕ يف ،ددبن الطددمٕس الددٕا ٘ ٖٔ وٍبددُٕ اوزالددخ
ٔاوصيطك ٖٔط شىكُٔ ّٕلِي ميفضن ا ،شىيس.
ٔإ ا ردديُ ِدددذا الطدد ٘ ،٥دد و ٞ٦او ددديِٗي ا،٧ي،دددٗٛ
ويمٕوي يف رن ،ويُ ٔو ديُ فدإُ لدْ خيٕس دْ اـيقد ٛيف
ميلٔاس ال ةٕه الطكٖا ٔال غري ال ىٗخ ُ الؤس الذ ٙلٕ ٓ،دد
ٔػددٕ ٓ،اإلٌطدديٌٗ ٛيودد ٛدددد يف ِددذٓ اٖ٧دديً .فد ٌيٌ ٜعكٌددي يٕلٍددي
ٔ ددوٌي بددو ٥و ٦يقددي يف أ٧يدديا الطٗي،ددٗٔ ٛا٥ن قدديلٖٛ
ٔيف ال ٦ندددي ا ٥ىي ٗدددٔ ٛيف او كفددد ٛالٍعكٖدددٔ ٛالٍ دددديٟج
ال يبٗقٗددٔ ٛيف نٕا ددو الطددمٕس ٔوقدديٖٗس ا٧خدد٦ق .يف وشددن
ِذٓ اؿيه  ٥ودو إ ا ميسٖدو دذٓ اؿٗدي ٚاؾيٟشد ٛاو ةٕلد ٛميُ
ؼقددخ إو يٌي ّددي خددري ؼقٗددخ وددَ ّددو و قددن  ،٥د بيٌٛ
ال ِ ك ا،٧ي ٛٗ،ال ؤس يف اِ ٧يُ ٔا،د ص٦م الغيٖدي
ٔالٕ،ددديٟن الد د ك،دددي يف ا٧خٗمدددٔ ٛالبقددديٟك .لد د ميُ ِدددذٓ
ال ِ دك ددُٕ يف ِددذٓ ا٧لٔاس وشددٕو ٛوي٥يدديكاب اليدديغ٘
م، ٜبن الكمئ ٙال ىن خيي  ٛلم بوه ٔالد غري الطديسٖ يف
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دددكاٖ اؿٗدددي ٚف ضددديكب ِددد٘ ا ّدددي ٔؽد د م ميٌٕا ّدددي
ٔوكا بّددددي ٖٔقددددبح وددددَ القدد د ب ال ىٗٗددددز ودد د قددددةٗةّي
ٔفي،ددوِيٖ .ضددي إ ِددذا ميُ ميلٔاس الدد غري الطددكٖا قددف
غيلبي ويلش ٕس الشيٟك ٔال يط  ٛاو وفقدٔ ٛال صٗدن الدذٍ ٙيمدخ
وْ ا٧ويٌ٘ ٔالكغبي ّ،م ٛسيِٗ .ٛدذٓ رمدّي ؼدكس اؾّدٕل
ٔ ددشري ا ىددي ٔ مددّب ال ددزاٟي ٔل ٍّددي نمىددي ٍطددوي ٔالقد يٞ
ال ددك ٙالضددكٔس ٙإلٖضددي او دديِٗي ٔال ىٗٗددز ود الغيٖددي .
فدد ٦وددب ميُ غى د ِددذٓ ٔؽ د م ٔميُ ش د و اؿي دد ٛإ
اؾّو اويمٕب لم ىٗٗز ٔاإلٖضي .
ٔ ذا اؾّو ميِىٗ ْ البيلغد ٛل٨ودي الد ّدب لبٍدي ٞيٗديٚ
وٖو .ٚفإُ بو ي مي،كا ٔذٕس ّي م ٜمئيي ّي مي و ممي ِىي
ٍو ٕ،اِئ .لذا ريُ مّٗي ميُ عن ٖقع ٛو ٍبّ ٛر٘ ٘
ٌش ّي اؾوٖو، ٚدمٗى ٛوطد ٕفٗ ٛلشدكٔط الٍىدٕ ٔا٥ر ىديه.
ذي إٌٍي ٌ٦يغ وبمغ الييني ال و ِ ٜذٓ ا٧ودي إ ودذ ي
ٔال ضدةٗي الد يمددب وٍّددي وي،ددي اِ٧ددوا ٔالغيٖددي الد
ك،ي يٍ ٖٔ .ئه ر ٦وَ اوعيِك اوذرٕس ٚيىَ ال ٗيُ
اؿضدديس ٙال دديً الددذ ٍٖ ٙطددب إلٗددْ ٍٖٔبشددخ وٍددْ .ف ىددي ميُ
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و يؾ ٛنضٗ ٛوَ القضيٖي اؿيلّٗٗ ٖ ٥ ٛي إلساس ٗ،ي،د٘
مئ ان قيل ٙمئ مي ٙإلساس ز ٟ٘هخك ودن طد ٕ ب ا،د ٗ يوي
"يضيسٖي" رذل  ٥وو وَ "ٌعك يضيسّ "ٔ "ٙي يضيس"ٙ
إللساس اويي٘ م ٜيقٗق دْ ٔل دب دِٕك ٦ن دْ ويؿييدك
ٔ ذريٓ فْٗ.
ِذا ا ٥بديس الدذٌ ٙم دت إلٗدْ اٌ٧عديس ِدٕ ودَ ٌييٗدٛ
ٔ ْ وش م ٛيود ٛومد ٜيف ِدذا ال قدك ٔ ٥فديه لٍدي ٍِدي
لم بط د فّٗددي .م د ِدد٘ وش د م ٛاوٞ٦ودد ٛو د ا٥خ قدديم
الددونٗخ الددذٖ ٙددو ٕ إلٗددْ قددوً ال مددي الطددكٖا يف ميٖيوٍددي ِددذٓ
ٔاو كف ٛالشيوم ٛال ػىا او يس اؾز ٟٛٗا٥خ قيقٗ ٛيف
رٗددديُ و اودد و دددٕا ُ،و يودددنٔ .ودددا ميٌٍدددي ٌ ٥طدد يٗا ميُ
ٌ قددن اوشد م ٛاـيقدد ٛالد ٌ يؾّددي يف ِددذا البةددع ددَ
اوش م ٛال يو ٛال مي كٌي إلّٗي فإُ ِىٍي وققٕس ٍِي مٜ
مدد د ٔلددددوٌي وددددوفٕ إ ميُ ٌ٤رددددو يددددكٔس" ٚالٍعددددك
اؿضيس "ٙالشيون ٔ"ال ّي اؿضديس "ٙالٍيفدذ ؿطدَ إلساس
ميٌٖ ٛييٗ ٛوَ ٌٕاي٘ يٗي ٍي اؿيلٗ ٛمئ الطيوق ٛوّىدي اخد ص
وٕيٕ ّي مئ يينت يؤلِي.
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ٍي وَ
إٌٍي إ ا ٌعكٌي ِذا الٍعك ٔيئلٍي ِذا ال ّي
إذددديس ٚا،٧ددد٠م ٛاؾِٕكٖددد ٛالد د هدددب ميُ طد د ه ٔودددَ دددٗ
اوشد  ٦أ٧لٗدد ٛالد وٍّددي دكا اوشد  ٦الشيٌٕٖدد .ٛإُ
رشريا وَ او يؾي الٍعكٖ ٛمئ ال ىمٗ ٛؽ دخ ل دوً ٗٗزِدي
و د ا٧قددٕه ٔال ددكٔا ٔو د ال مٗددي ٔاؾزٟٗددي ف ضددا
الشيٌٗ ٛنبن ا ٔ ٔ٧طيٞه مي٠،مٖ ٥ ٛقح الٕنٕ ٍدوِي مئ
ا٥ر ددي ٞويإل يوددٍّ ٛددي لُٔ الٍ ددي إ وددي ِددٕ مي ىددخ وٍّددي
ٔميمشنٔ .و كف ٛوٍي،ه ا٠،٧مٔ ٛوكا ب اوش  ٦كط ِيً
ودددددَ دددددكٔط اإللساس القدددددةٗحٔ .يف ا قيلٌدددددي إُ او ّدددددًٕ
اؿضيسٖ ٙطّي يف ؼقٗخ ِذا اإللساس مبي ٍٖىد٘ ودَ ندوسٓ
مددددٔ ٜيددددا اوشدد د  ٦اؿييددددكٔ ٚاوييدد دٗ ٛيف وكا بّددددي
القةٗةٖٔ ٛط و ٘ نطيي ويلغي وَ فّٕلِي القٕو٘ .ميلٗس
ِٕ يف الٕاندا للدٗ ٦مد ٜسغبدِ ٛدذٓ الشد ٕب يف ا ٌ٥قديه ودَ
ٔيا يضيس ٙمل ٖ و وٕافقي ودي ومغدْ يدٕس اؿٗدي ٚاإلٌطديٌٗٛ
إ ٔيا ميرشك وٞ٦ؤ ٛميل  ٜإ ٦،و ٛالبقي ٔ ٞز اؾيٌب
ٌٔ ٕ الش ُ رذل ا ٍٍي ميُ ٌبط ميوديً ميوقديسٌي ردن
ظيِك مئ ويطَ ودَ مييدٕاه مي ٙد ب ودَ الشد ٕب :رشد ن
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اؿ ي ٔوبمغ اإلٌ يج اويلٔ ٙييل ٛالقدة ٛال يودٔ ٛودوٝ
اٌ شددديس ال مدددي ٌٔدددٕا ال قمٗددد ٛالطددديٟؤ ٚال ددديلا ٔا٧خددد٦ق
او ب ددد ٛفٍودددو ميُ ِدددذٓ رمدددّي ٔميوشي دددي دددك ب فٗىدددي وٍّٗدددي
وكاوي ٛيومٔ ٛػ ىا يف رٗيُ يً ِٕ ال ٗيُ اؿضيسٙ
لذل الش ب الٍي ج ودَ إسذدْ اوييد٘ ٔ ّدوٓ اؿييدك ٌٔدٕا
ا ،والٓ لمىط قبن ٔاو ذك ويل ٗيٌدي اؿضديسٖ ٛا٧خدكٝ
او قم ٛوْ او ي مٔ ٛإٖيٓ.
ٖقح ِذا َ اويي٘ رىي ٖقح دَ اؿييدك .فدٍةَ
رددشريا وددي ٌٍ دبا مدد ٜا٧لب ال كودد٘ وددش ٦فٍةددئه لسا ،د ْ
وذا ْ .م ٜميٌٍي وّىي ٌقبٍي فْٗ ٔنمبٍيٓ مدِٕ ٔ ٜدْ ٔفقدمٍي
لساٌ ْ ،عن نيقكَٖ َ فّىْ مد ٜيقٗق دْ إ ٥إ ا سويٍديٓ
وطٕآ وَ وعيِك اؿضيس ٚال كوٗ ٔ ٛبٍٗدي ٦ن دْ و ٔيدي ّي
ا٥ن قددديلٖٔ ٛا ٥ىي ٗدددٔ ٛالوٍٖٗدددٔ ٛرٌٕيدددي يف ٍٍِدددي قدددٕسٚ
يو د ٛددذٓ اؿضدديس ٚقديلن ٛيف الٍ ددي إ لبيّددي ٔيف قددٕٖك
د ُ ميٖدد ٛلسا،ددٛ
مي د ي ي ٔاػيِي ّددي ٔوٕا شّددئ .رددذل
لمةٗي ٚاوييٗ، ٛدٕا ٞميريٌدت ققدٕس ٚيف ٌيديق د ب ودَ
الشد ٕب ميً دديوم ٛلإلٌطدديٌٗ ٛه ددئ .ٞإ ا قددوق ِددذا فإٌددْ
59

ٖطد د و ٘ اػيِدددي و ٍٗدددي يف الٍعدددك إ اوييددد٘ ٔيف قئلدددٛ
فّىددِْ :ددٕ ا٥ػدديٓ اؿضدديس ٙالددذٖ ٥ ٙقددف ٍددو وعّددك وددَ
وعدديِك اؿٗددي ٚاوييددٗ ٛريلطٗي،دد ٛمئ ا٥ن قدديل مئ ال مددي مئ
غريِددي فٗدد٤س لددْ وددَ يددىَ يددؤلٓ وددن ٖ ددرب اؿضدديسا دددد
رىددي ٖقددٕه اودد٤س اسٌٕلددو ددٍٕٖ دددد الٕيددوا ا،٧ي،ددٗ ٛمئ
او قٕل ٛيف الوسا ٛ،ال سىٗ )1(ٛفووٖك وقيل ّدي ٔو وٍيّٟدي ميُ
وكقددٕا مدد ٜمي ٥ضددٗا ِددذٓ اؾّددٕل ،ددؤ ٝمي ٥دد٤ل ٙإ
يكس مئ خطكأُِ .ي إ ا يكقٕا ِدذا اؿدكم ٔ دؤا ميُ ٥
ودددو دددي ودددَ إخضددديا اوبددديلٔ ٢الغيٖدددي الد د ٖدددو ُٕ إٖمدددّي
ل٦و ةدديُ اوط د ىك ٔوددَ دد ٞ٦او دديِٗي ال د ٍيددٕ ٙمّٗددي
ِدددذٓ الغيٖدددي ٔاوبددديل ٢رددد٘ ٖ دددُٕ ،دددريِي مدددِ ٜدددوٝ
ّٔٗ ،ي قةٗح الٍ يٟج و ٕافك ال ٕاٟو.
ٔل ن ِذا ِٕ ميِي ٔا ب ٖقا م ٜدي خ او دك يف وشدن
ِذا الؤس وَ يسٖ ميو ْ .فيل شك ٚودَ ميوٍدي ٞا٧ود ٛدٗ يف
خضدددي اؿٗدددي ٚاؾيٟشدددٔ ٛيف دددٕ و دددي وي٩وددديه اؾوٖدددوٚ
( 1ارط ٕسل Arnold Toynbee, A study of histoy )9955
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ٔا٧ويٌ٘ اوٍيمق ِٕٔ .ٛو ّي دد مئ هب ميُ ٖ ُٕ و ّي دد يف وي
ةطس ودْ  ُ٧وقدريٓ ودك ب مبقدريِي ٔ ُ٧لدْ ٌقدٗبْ
وَ الط ٘ ٔنطيْ وَ ال ب  ٛيف ؼوٖو اوقري اوشد س .غدري
ميُ ِذا الٍقٗب ا ْ ٖ كض مْٗ ع ي ٔظٗ ْ ٔوق ضدٜ
ا ٌ٥قيه َ فٕس ٚاؿٗي ٚال ٖ ٗ
ىمْ ميُ ٍٖ قن و
فّٗي بْ ٔميُ ٖ ةكس وَ ،دمي ّي ٔ،دةكِي لٍٗعدك إلّٗدي ودَ
خيس ّي ٔلٍٗ ذ إ او يِٗي ا،٧ي ٛٗ،الد ب شّدي ٔلٗةد
ِذٓ او يِٗي مبة ِّ الٍعك ٔلٗط ب ٖٔبٗيَ لطٕآ وي ؼ ٕٖدْ
وَ قٕاب مئ خي ٔوي ػك إلْٗ وَ ٌ ا مئ يدكسٔ .إٌدْ لٗودو
ميُ ِددذا ال ىددن ٖضدديكٓ إ ٌددٕا وددَ اٌ٥ددزٔا ٞلٗددٕفك لموّددو
ال ددك ٙوددي ٖ يمبددْ وددَ ِددؤٔ ٞاٌقددكا ٔإ ددوالٍ ٔ .ددوِي
ٖ ّىددْ ف ى ددْ و ٌددْ ٖ ددٗ يف "وددكج دي ٘" ٔإٌددْ ٍٖ ٥ددزه إ
او كرددٖ ٥ٔ ٛشدديسس يف اؾّدديل ٥ٔ .يددري مٗددْ يف ِددذا إ ا
ريُ و ٍبّي لٕظٗ ْ ،دي ٗي إ القٗديً مبق ضدٗي ّي يكٖقدي
م ٜميويٌ ْ لم ك ٔ ب ْ يف ٌشواُ اؿقٗقٔ ٛالو ٕ ٚإلّٗدي
ٔإ ا ظ دني ويلٕنددت ا ددْ ددي كا مبددي ى ددخ يف قددؤس ميوٍدديٞ
ف ى ْ ٔوي ىص وْ ٌ ٕ،دّي يٟشدي يف دٕ ك يد٘ وبدوا
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و وق ضٗي ال ك ٔال ىن ٔو وييلدب ال زلدٔ ٛا ٥قديه.
يف ِذا ال ٕ ك اؿ٘ اوبوا ىشن هوديه او دك ٔه٥ودْ ٔوٍدْ
ٍٖيمخ إٌ ي دْ الٍي د ال ي دنٔ .وقدوس ودي ٖ دكض ِدذا ال دٕ ك
وَ و يٌئ ٚفيلؤ ٚوَ وذه ٔ ضةٗٔ ٛوي ٖةو وَ ٕ ٗدْ
ري ودديقذ ٖطددىٕ او ددك إ وك ب ددْ اؿددخ ٖٔدد٤لٙ
قددةٗح ٔ د ذ ذ
ٔظٗ ْ ٍٖٔيه سي ٜالٍ س ٔاطىٍ٠يُ الضىري.
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وحىل التفهم احلضاري وأثره يف حسن اإلدراك قال:

وددددَ او دددديِٗي ا،٧ي،ددددٗ ٛالدد د لددددو وددددَ الضددددكٔسٙ
ا ،د وِٞ٦ي يف ِددذا الددؤس اؿي،ددي وددَ يسىٍددي ٔوددَ دديسٖ
البشكٖ ٛو ّدًٕ "اؿضديسٔ ."ٚودا ميُ ِدذا الم دغ ٖ ٥دؤس مدٜ
ميلطدٍ ٍي ٖٔ ٥ددشري يف ٌ ٕ،ددٍي وشددن وددي ددؤس ٔ ددشري ميل دديظ ميخددكٝ
ريلقٕوٗدددددددٔ ٛال ةدددددددكس ٔا،٥ددددد د ىيس ٔا ٥ددددد د ارٗٛ
ٔالواقكاطٗٔ ٛميوشي ي فإٌي ٌ قو ميُ او يِٗي الد ٍيدٕٙ
مّٗي ِذٓ رمّي وك بي ٛمب ّٕودْ ٔ ٥دوسس يدخ اإللساس إ٥
وَ خ٦لْٔ .ل ن يف وقوؤ ٛا بي ٍي إ ُ ميُ ٌٍدزه ِدذا او ّدًٕ
وٍزل ددْ اؿقٗقٗددٔ ٛميُ ٌض د ْ يف اوكرددز او ٕ ،د الددذ ٙوٍددْ
ٍبشخ ٔإلْٗ ٕل ميرشك او يٌ٘ ال ٌ ققيِي يف ِذٓ اٖ٧يً مئ
ال قق ّي البشكٖ ٛيف ك مف ا٧و ٍٔ ٛا،٧ويُ.
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،دددٍةئه يف ال قدددن ال ددديل٘ كٖدددف "اؿضددديسٔ "ٚإودددكا،
وددولّٕ ٥ئ .ل ددَ  ٥ود ح يف ويمددا ِددذٓ الوسا،دد ٛوددَ ميُ
ٌددذرك ميُ ِددذا الم ددغ ٖط د ىن ٧لا ٞو ٍددٗ ك د م نمىددي
اٗددز وٍّٗىددي .ميوددي او ٍدد ٜأ٧ه فّددٕ الٕقد ٘ الددذٖ ٙققددو وددْ
فىٕا اؿٗي ٚال وٗيِي د ب ٔايدو مئ د ٕب دو ٚمبدي
ضي وَ ٌعي يف اؿ ي ٔ،بن يف ؼقٗن او يع ٔ ٦ندي
ا ىي ٗددٔ ٛو كفددٌ ٛعكٖدد ٔ ٛىمٗددٔ ٛنٕا ددو ،ددمٕرٗ،ٔ ٛددٕاِي
ىشن فّٗي م اؿٗدي ٔ .ٚدِٕك ِدذا او ٍدٜ
وَ اوقٕوي ال
ِددٕ الٕيددو ٚال د طددك ٙيف ِددذٓ اوقٕوددي هٗ ددي ٔ كويّددي
و ضددّي وددب  .فددإ ا ركٌددي وددشٌ ٦عدديً اإلنيدديا يف مئسٔوددي
الٕٗ،ي ٛمئ لَٖ اإلغكٖخ مئ اـ٦ف ٛيف اإل ً٦،ريُ ردن
وٍّددي وّددذا او ٍدد ٜوعّددكا ؿضدديس ٚو ٍٗدد٤ ٛلددف ك مددف
وعيِكِي ٔيو ٚيوم.ٛ
ٔمث ٛو ٍ ٜذي ذُ ِٕٔ ا٧غمدب .إٌدْ او ٍد ٜال قٗٗىد٘ الدذٙ
ضىٍّي اؿضديسا ٔ ىٗدز وّدي مئ
وْ ٌ ٕ ْ إ القٗي ال
ك
ٌقيسُ ٌٔقيون يضيسٔ ٚميخك ٝمئ م ي م ٜالؤس ال
وْ إيو ٝاؿضيسا  .وّذا او ٌٍ ٜقٕه َ يضيس ٚوي إٌّدي يف
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قددوً مئ اميدديط مئ يف ا،لِدديس مئ وددٕه مئ ٌقددوس يضدديسٚ
اإلغكٖددخ وددش ٦فٍددذرك ميٌّددي فينددت يضدديس ٚا ٍددو مئ ددوٌت
ٍّددي ميوددي يف فىٕ ّددي مئ يف و د خقيٟقددّي ٔممٗزا ّددي.
ِٔذٓ ا٧ي يً رشريا ودي ػدك ٙمد ٜميلطدٍ ٍي مئ ٍيمدخ ودَ
مين٦وٍي ٔغيقٍ ٛو ٌعكٌي يف يضيس ٍي اوييٗ ٛمئ اؿوٖشٛ
ٔ ٦ن ّي وطٕاِي وَ اؿضيسا .
ٕٔ،ا ٞفّىٍي اؿضيس ٚوّذا او ٍ ٜمئ ودذاس فد ٦دواه
يف ميِىِٗ ٛذا ال ّي يف وي ٌيىح إلْٗ وَ يطدَ إلساس مئ ودَ
قة ٛىن .ميوي وَ يٗع اإللساس فإُ او ّدًٕ اؿضديسِ ٙدٕ
الذٖ ٙطي وٌي مٔ ٜيا و يِٗي اؿٗي ٚا٧خك ٝيف وٕاي ّي
وَ يىَ الدكٔاو الد كويّدي ٔالٕيدو ٚالد ػى ّدي .لد
ميُ الٕيددا اؿضدديسِ ٙددٕ الٕيددا الددذ ٙم قدد٘ وددْ ٔ ددب مددٜ
يددددٕ ْٟدد د  ٜأ٧يدددديا ا٧خددددك ٝالقيٟىدددد ٛيف ف ىددددا وددددَ
ا ى ي  ٌ .ةو الًٕٗ وش َ ٦ا ،٥ىيس ٔرشريا وي ٌقف
ٍوٓ ٔل دَ ا،٥د ىيس ّ ٖ ٥دي مد ٜيقٗق دْ إ ٥رىعّدك
وددددَ وعدددديِك يضدددديس ٚالددددؤه اوطدد د ىِكٔ ٚيضدددديس ٚالددددؤه
اوط ىك .ٚفمٕ ٥ميُ ا ِ٘ ٔ٧يف ٔيا يضديس ٙو د ٖشدىن
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ان قدديلِي ٔٗ،ي،دد ّي ٔ مىّددي ٌٔعك ّددي لإلٌطدديُ ٔلددٕ ٥ميُ
ا٧خددك ٝددي ميٖضددي ٔي د ّي اؿضدديس ٙالددذ ٙؽ مددف وددْ ددَ
أ ٔ٧الذ ٙو دَ ِدذٓ ودَ ميُ طدم مّٗدي ودي رديُ مثدٛ
ؼ ي ٔا،د غ٦ه ٔا،د ىيسٔ .وشدن لد الطد ٘ اؿشٗدع إ
ال ٍىٗ ٛا٥ن قيلٖ ٛالدذٖ ٙشدغن وديه ال وٖدو ودَ د ٕب الٗدًٕ
ٔ م ٜإذيس ٚال طديٍّ ٥٣دي يطدب ميِىٗ ّدي .إُ ِدذا اإللساس
ِٕ وَ ٌييٗ ٛغيٖ ٛوذا دْ إ ودْ ٖ ىديٖز ا٧فدكال ٔاؾىي دي
ريِي ٔوط ٕٖي ٗشّئِ .دٕ ودَ ٌييٗدٛ
ٔ قوس وكا ب
ذيٌٗدد ٛرىددي ،ددٍك ٝالطددبٗن ا٧و د لم ىددن الطددمٗي ٔلإللددي،
الك ٗو اوٍ ج يف  ٕٓ ٔ ٜاؿٗي.ٚ
ٔإ ا اٌ قمٍدددي ودددَ و ٍددد ٜاؿضددديس ٚالٕقد د ٘ إ و ٍيِدددي
ال قٗٗى٘ ٔ وٌي ٍِي ميٖضي ميِىٗ ٛنقٕ ٝلمى ًّٕ اؿضديسٙ
يف يطَ إلساس اؿٗي ٚاوييٗٔ ٛاؿضيس .ٚل إُ يضيس ٚميٙ
ب وَ الش ٕب ِ٘ وّذا او ٍ ٜهيا القٗي الد ٖطد ٜ
ل د الش د ب إ ؼقٗقّددي ٔال د ىشددن يف ك مددف ٌشدديطي ْ
ٔإلي،ا ددْ .رٗددف ا ٍٍددي وددش ٦ميُ ٌ ّددي يٗددي ٚالبٗددزٌيٗ
ٌٔقيسٌّددي ٌٔقيومددّي عٗددي ٚو يقددكّٖي اوطددمى يف الشددكق مئ
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ال ٦يف الغكب إ ا مل ٌط شف القٗي ال ٍيدٕ ٙمّٗدي
م اؿٗئ ٚال ٤لف مبوىٕ ّي ِٕك اؿضيس ٚالبٗزٌيٗٛ
ٔلب ٌ ي ّي ٔخ٦ق ٛإّ،يوّي يف ال قدوً البشدكٔ ٙإ ا ميسلٌدي
ميُ ٌوسح يضيس ٚلٍدي ،ديل  ٛفد  ٙدؤ ٝودَ ِدذٓ الوسا،دٛ
إ ا مل ػددن لٍددي يف ٌّيٖدد ٛا٧وددك ٌددٕا القددٗي ال د يقق ّددي ِددذٓ
اؿضدديس ٚمئ طىةددت إ ؼقٗقّددي ٔال د ػطددو يف ،ددمٕس
ميوٍيّٟي ٔيف وي ميٌ وٕٓ يف  ٜيقٕه ال ك ٔال ىن
ٔردددذل د د ٌٍي يف وٕان ٍدددي اؿييدددك .ٚفدددإُ إلسارٍدددي
القةٗح لمةٗي ٚال مٗيِدي ٖ يمدب ا ،شدي القدٗي الد
ضدددىٍّي ٔوبمدددغ ،ددد٦و ّي ٔميقددديل ّي مئ يدد ّي ٔخممدددّي
ٍّ ٍّدي يف ،دبٗن ندٗي
ٔوو ٝوي ٌبغ٘ وَ وٖن فّٗي مئ وَ ؽن
ميخك ٝمخ وّي ا٩وديه اوٍب شد ٛيف قدؤسٌي .ذدي ودي ِد٘ القدٗي
اؾوٖؤ ٚوي ِٕ وقواس قة ّي ٔ ؤاِي ٔوي ِٕ وطد ٕاِي
ويلٍطددب ٛإ القددٗي اوييددٗٔ ٛاؿييددكٔ ٚوٍزل ّددي يف الطددمي
ال ديً الدذ ٙك دب ودْ ِددذٓ القدٗي هٗ دي ٔو بديس ٚميخدك :ٝإٌٍددي
ٍددووي ٌٍعددك يف ددٌٍٔ٤ي يف ِددذا الٍيدديق ٌيدديق اؿضدديسٚ
ٔوَ يىَ او يٌ٘ اؿضيسٖ ٛال ش ىمّي يٗي ٍي فإٌٍي ٌٍ ذ
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إ دددديمل القددددٗي يٗددددع ٌٕا ددددْ و دددديِٗي ميخددددك ٝمي،ي،ددددٗٛ
ريل قددوً ٔاؿكٖددٔ ٛال طددب ال قمدد٘ ٔاإلوددواا ال ددو
ٔاـددري ال ددكلٔ ٙاؾىددي ٘ ٔميوشي ددي ٥ٔ .وددكا ٞيف ميُ قددةٛ
إلسارٍي لمةٗي ٚيف ِٕكِي ٔهي ّي ٖ ٕنف مد، ٜد٦وٛ
ِددددذٓ او دددديِٗي ٔاو دددديٌ٘ ا،٧ي،ددددٗ ٛالدد د ٌ ددددوأ ي ٔ مددددٜ
ٔيددٕيّي يف مي ِيٌٍددي ٔ مدد ٜك بّددي يف وكا بّددي اـيقدد ٛوّددي
يطب وقيٖٗس قيلنٌٔ ٛعيً ٖقكٓ ال قدن ال ي دن او ودكل .إُ
ددُٕ يف الغيلددب غيوضددٛ
ِددذٓ او دديِٗي مدد ٜخيٕس ّددي
ك ميدد ٛممددي ٖدد٤ل ٙإ غىددٕض ٔاخدد ٦ط يف دد  ٔ ٜددٕٓ
ري ٔال ىددن .وددي ِددٕ ددِٕك اؿكٖدد ٛوددشٔ ٦وددي ٦نددٛ
ال د
اؿكٖدد ٛويل قددوً ٔوددي قددم ّىي ٔقددم ٛغريِىددي وددَ اـددريا
ويلط د ٘ إ اؿقٗقددٔ ٛوٍددٕا الٍعددك إ ال ددُٕ ٔاؿٗددي ٚوددَ
ميٖددَ ٌٍيمددخ يف ك ٗبٍددي لمقددٗي الد ٌٍشددو ٔمي، ٙددبٗن ٌطددم
ٔميٖدد ٛوقدديٖٗس ٌطد صوً إُ إذدديسِ ٚددذٓ ا،٧دد٠مٔ ٛميوشي ددي ٖ د
مدد ٜإ،الدد ٛالغىددٕض الددذٍ ٖ ٙددف ِددذٓ او دديِٗي ا،٧ي،ددٗٛ
ٔ مٗٗ ٜزِي و ضّي ودَ و د ٔ مد ٜا ،شدي الدكٔاو
ال كويّي ٔاوكا ب ال ٍ عي فّٗي.
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ٖعّددك وددَ ِددذا إٌٍددي ٍددووي ٌٍعددك يف مئيددي ٍي مئ يف
مئييا ا ى ي ا٧خك ٝمبضىٌٕي ّي اؿضيسٖٔ ٛوشدىٕ ي
اؿضيس ٌٍ ٙذ إ ذٔس ِذٓ أ٧ييا ٔليوْ وشد ّ ٦ي
يف مي ىددددخ اوطددد ٕٖي ٌٔ وّددددز مبددددي ا ٍٍددددي وددددَ اؿ ددددي
يف ددٌّٔ٤ي ي ىددي ٔا ٗددي ،ددوٖوا .فىددَ ٍِددي ميٖضددي ددب لٍددي
ددؤ" ٝالٍعددك اؿضدديس"ٔ "ٙالد ّي اؿضدديس "ٙيف ومددٕ لد
اإللساس القددةٗح اوب غدد ٜؾددِٕك يٗي ٍددي يييددكا ٔوييددٗي
ٔوط قب.٦
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وأضاف حتت عنىان
واجب املفكر

وَ ك وي ؼوذدْ و د اردَ ٔالشدواٟو يف ا٧ودي دٕ،يا
ا٩سا ٔ ٞكق الٍز ي يف ا٧فكال ٔاؾىي ي  .ف  ٞ٥٤ِ ٝوَ
و ٚوي ٖقٗبّي اِم يي٤ٖ : ٟخذُٔ يٍٗدي وّدذا الدكميٙ
 ٙللٗددن ٖددوي ٘ القٗدديل ٚإ طكٖددخ
ٔيٍٗددي وددذاس ٖٔ ب ددُٕ مي ي
اـ٦م.
ٔ دبْٗ وّددذا وددي يدني ظىّدٕس الشد ب ال كودد٘ وددن وقدديلٚ
سميٖددْ ٔوشق ٗددْ إذددك الٍ بدد ٛال د يمددت ودديل كب يف فمطددي .
فدديلٕانا ميُ و٠ددي ا٧لددٕ وددَ ميِددن ِددذا البمددو اوٍ ددٕب مل
ٖشددكلٔا وددَ وٗددٕ ّي ّٖٔٗىددٕا مدد ٔ ٜددِّٕي فةطددب وددن إُ
ميف يسِي ٔهساِٞي ٔميف يس ميوٍئ ٞطدٍّي يف د  ٜوٍدي ،ي
نو كل ميٖضي ِٔيوت فيٌ شك فّٗي ومبم ٛيف الكمي ٙمينن
ٍّ مي عدي إ ا مل بدول ٔودن قمدّي
وي ٖقيه فّٗي ميٌّي ٌدذٖكٌ وشدك
ري قي ٔ زً وٕيو.
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وَ وعديِك ِدذٓ البمبمدِ ٛدذٓ اّ ٥يودي اوص م د ٛديه
يٍٗي ذا ٔيٍٗي لذاس ٔ قب مِ ٜذٓ اؾّ ٛمئ م  ٔ .دكٝ
الٍديح وددَ ميذكِددي ددٗ ي ٍٖةددي ُٔ،إ لٔلدد ٛوددَ الددؤه ال كوٗددٛ
مددد ٜميخدددكّٖٔ ٝددديهُٕ ِدددذا مئ اس ودددَ  ،ىدددي ٞال دددكب
ري يف ال ددؤ اوش د س
ٔندديل ّي فٗشددغمُٕ وددذل ددَ ال د
ٔاوقيب اوميا.
رذل ن مف يف مٗن الٍ بدٔ ٛؼمٗدن مي،دبيوّي .فىٍدي
وددَ ٖك ّددي إ ٌقددص يف الو يٖدد ٛلقضددٗ ٍي اؿددخ ٔهخددكُٔ
لقم ٛا ،والٌي ويل ول ٔا،٧مةٔ ٛغريِي إ اخ  ٦الٍعك
ٔال ىن و لٔلٍي ال كوٗ ٛمئ إ غري ِذٓ وَ وٕاطَ الض ف
فٍٗي.
ٔ ددربِ ،ددذٓ البمبمدد ٛوق د  ٛخيقدد ٛيف ق د ٕ الشددبيب
الدٕا ٘ او ة ددز لم ىددن اوطد و لبدذه ا ددْ يف ،ددبٗن ٔطٍددْ
ٔاوطيِى ٛيف ن مي بي ٞميو ٍْٖ .عك ِذا الشبيب إ ٌ طدْ
ٔإ وييدْٗ ٖد ةص ودي نديً ودْ ودَ مي ىديه ٔودي يدئه ميُ
ٍٖشدد ١وددَ مييددزاب ٔوددي وددذه وددَ ّددٕل يف ،ددبٗن القضددٗٛ
ال يوددد ٛفٗودددو ميُ ِدددذٓ رمددددّي مل دددَ ٔافٗددد ٛودددديلغكض
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اويمددٕب فددِ ٦دد٘ ا،د يي ت ميُ ددكل ال يسذدد ٥ٔ ٛميسيددت
ٌدددٕا،ا ِدددذا الشدددبيب مئ مي دددب ت طىٕيدددْ اومدددح ـوودد ٛميو دددْ
ٔؼكٖكِي ٖٔ .طيٞه ِذا الشبيب ىي هب ميُ ٖ دن دواسري
لشدكٔس اؿييددك ٔلف دي ٧خيدديس اوطد قبن فد ٦هددو ميويوددْ
،ددددبٗٔ ٦ايددددةي ميً مي،ددددمٕوي و ٍٗددددي .فٗ صددددب يف ددد  ٜا٩ساٞ
ٔا٥ػيِي ٖٔ يما يٍٗي إ ٍِي ٔيٍٗي إ ٍِديس ٖٔدؤس
ف كٓ يف ا٧رشك م ٌ ٜطدْ فدٖ ٦د٤ل ٙإ ٌ ٗود ٛإهيوٗدٛ
مئ ميذك قطٕح.
ِددددذا الٍ ددددك وددددَ الشددددبيب الددددٕا ٘ اوددد مىس طكٖددددخ
الٕا ب اوطد و لم ىدن ٔال ضدةٗ ٛاو ةدكق ـوود ٛالدٕطَ
ِٕ خك ِذٓ ا٧و ٔ ٛدو ّي وطد قبمّيِ .دذا الشدبيب ِدٕ الٗدًٕ
وضيكب البيه وٕ،ا ال ك وشد ت اإللاس .ٚمي مدس يف ميٙ
وَ فيلط٠ ٛت ك ِذا ا٥ييكاب نيٟىي ٔ مىدس البمبمدٛ
الشوٖو ٚا٧لٗىد ٛيف مٗدن الٕيدا اؿييدك ٔيف ؼدك، ٙدبن
اـ٦م.
ٔ ٥واه يف ميُ ِذٓ البمبم ٛلٗطت كا رمّي فإُ فّٗي
وددَ ال طددي٣ه ٔاري،ددبٔ ٛال د مل الٍ طدد٘ وددي نددو ٖشددخ طكنددي
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وٖو ٚلمىط قبن .ل ميُ ال طي٣ه ِٕ اـيدٕ ٚا ٔ٧لم قدوً
ال

ددك ٙرىددي ميُ ا٧مل نددو ٖب ددع نددٕ ٝالددٍ س ٔو زِددي

لبذهذ مئفك ٔ ّو مي و.
غري ميُ ِذا ال طدي٣ه ٔال د مل ندو ٖضدٗا ٖٔدذِب ،دوٝ
وددن نددو ٍٖقمددب ددكا ٔ،ددٕٞا ددددد نددو ٖ ةددٕه ال طددي٣ه إ يددريٚ
ٔيٗيا ٔا٧مل إ ٖ ح ن يه مئ ،مبِٗ ٛوياو ٛددد إ ا مل ٖ قوي
ىدددي ال

دددك الدددٍري فٗ قدددن ود د القدددٕاب ٔاـيد د ود د

ال ٍيقك اإلهيوٗٔ ٛالطمبٗ ٛو
الضددد ف ٔاـٗبددد ٛفٍٗقدددك أ٧

ٕاون القٕٔ ٚا٧ون ٔ ٕاون
مددد ٜالشيٌٗدددّّ ٕٖٔ ٛدددي

ال ٕ ْٗ اؿطَ إ وي و غ ا٧ؤٖ ٛبق٘ ذق ّي وٍ طّي.
ِ٘  ٙإ ُ ٔظٗ د ٛال دك الدٕا ٘ يف ِدذٓ الٍي،لد ٛودن
يف رن و ٚمئ مي،ودِ .ٛد٘ ميُ ٖ خدذ مد ٜي قدْ نٗديل ٚالدكميٙ
ٔ ،ا٥ييكاب ٔاؿدريِ ٚد٘ ميُ ٖمقد٘ يدٕٞا مد ٜالٕيدا
او صب فٗعّكٓ م ٜيقٗق ْ ٔاٗز ود ك مدف ٍيقدكٓ
ٔٔ ِْٕٔٔ .ظٗ ْ ميُ ٖ كق و ا،٧دبيب ٔالٍ ديٟج فدٖ ٦قدوً
الشيٌٗ ٛمد ٜأ ٔ٧ميُ ٖ قدن ود ا،٧دبيب الب ٗدؤ ٚالقكٖبدٛ
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ٔود ا٧قددٕه ٔال دكٔا فٗ يدد٘ ل دن دد٘ ٞميِىٗ دْ ٖٔقددوسٓ
نوسٓ يف ال ىمٗ ٛاو قو ٚاو شيو .ٛ
فإ ا فَقن ِذا ال قن ٔوٗز ِذا ال ىٗٗز ىدو إ ٔقدف
،بن او يؾ ٛف ٍئه ا،٧بيب القكٖب ٛمب يؾ ٛنكٖب ٕ ٔ ٛدْ
إ ا،٧بيب الب ٗو ٚو ىن طٕٖن الٍ س ٔا،ا اودؤ ٝمل ّٖد ي
ويوعدديِك اِ ىيوددْ ويل ٕاوددن ٔمل ٖبددذه لم ددكٔا وددي هدددب ميُ
ٖبذلْ ل٨قٕه.
ٔل ن نيل ٚال ىن ٔييوم٘ اوطٔ٤لٗي ال ربٖ ٥ ٝك ييُٕ
رشريا إ وشن ِذٓ اوّى ٖ ٛخذِي او ك م ٜي قِْٔ .ي يف
لد د مددد ٜيدددخ إ ا رددديُ ال دددك فدددكلا  ٥قدددن دددذٔسٓ
ويلٕانا ٔإ ا ريُ او دك غدري دي ك ويوطدٔ٤لٗ ٛمئ ٔاٌّ،دي
وديوٗزاُ القددةٗح ال دديله .يٍٗ٠ددذ وددخ ددي ميُ ٖقٕلددٕا" :اؿددكب
ويوٍعيس ِٗيَ" ٔميُ ٍٖعكٔا إ او دك دزسا ٖٔطد ص ٕا ودْ.
يٍٗ٠ذ ٖ ُٕ ال دك خمٗقدي ودذل ودن خمٗقدي ود ُ ى دخ ودَ
ا ْ وّىي ريٌت ٌعك ٚس يه ال ىن إلْٗ ٔ قكفّي مٕٓ.
إُ ِذا الش ٕس ويوطٔ٤لٗ ٛاو ب ٛم ٜرن فكل وَ ميفكال
ا٧و ٔ ٛم ٜو كّٖي خيق ٛيف ِذا العك ال قدٗب ِدٕ
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ويلذا الدوافا إ ٔيدا ِدذٓ الك،ديلِٔ ٛدٕ ودي ٖشد ا دددد فٗىدي
ميس ٕ ددد مبدي ضدىَ ودَ خيد مئ ٍيدٕ ٙمٗدْ ودَ يد فٔ .ودي
لاوددت ٌي دد ٛ٠ددَ ِددذا الش د ٕس ٔو طددمة ٛوّددذٓ ال ددو ٚفمددَ
ؽشدد ٜوذودد ٛمئ و٦وددي يف بٗدديُ اـي د ٔؼوٖددو ال ب ددٔ ٛيف
ال شف َ ذٔس ال يسذ ٛاؿييكٔ ٚالو ٕ ٚوقكاي ٛنٕٚ
إ ان ّ ٦دددي .فم دددن ميُ ٖ دددُٕ وٍّدددي و دد ال يٟدددو ٚيف بٗددديُ
طكٖخ اـ٦م ٔلفا ال ك ٔالٍ س إلّٗي.
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فداحة النكبة

لٗطت ِزا ٛال كب يف فمطي ويلٍ طد ٛالبطدٗي ٛمئ
ويلشك ا ال يوكٔ .إفي ِ٘ ٌ ب ٛو دن ودي يف ِدذٓ ال مىدٛ
وددَ و ٍددٔ ٜقٍدد ٛوددَ مي ددو وددي او مدد ٜوددْ ال ددكب يف دديسىّي
اليٕٖن م ٜوي فْٗ وَ قَ ٔوآ.٘،
،دددددبا لٔه كوٗددددد ٛمدددددَ اؿدددددكب مددددد ٜالقدددددٌّٕٗٗ ٛيف
فمطددي ف قددف ميويوّددي ددي ز ٚذددي ددٍ ص مدد ٜمي قيوّددي.
خيب ٌيسٖٖ ٛمقّٗي ممشمٕ ال كب يف مي م ٜا ٗ٠دي الؤٖد ٛوٍدذسٚ
مبددي  ،د مْ الددؤه ٔالش د ٕب ال كوٗدد ٛإُ قددوس ِددذا القددكاس مئ
اس ٔ .قكوي قذ ريلقٍيون وَ ميفٕآ الك يه الدكلٗ
لو ٝا ىي ي اؾيو  ٛال كوٗ .ٛذي هوي اؾوي فإ ا الٍيس خيف ٛ
ويِ دددٔ ٛإ ا القدددمب ٔاؿوٖددددو قدددو ٢وم دددٕذ ،دددكٖا ال يددددب
ٔال ددت ٔإ ا القٍيوددن ٕفددي ٞفيسغدد ٥ ٛؼددو مي  ٥ٔ ٝقددٗب
وق .٦
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،ددبا لٔه قددو٧ ٝويدديه ال قطددٗي ٔنىددا القددٌّٕٗٗٛ
فإ ا وّي ؽكج وَ ِذٓ او كرٔ ٛندو خطدك نطدىي ٖ ٥طد ّيُ
ودددْ ودددَ ميسض فمطدددي ودددن ودددَ اؾدددز" ٞاو يددد "ٜلم د دكب يف
ال قطددٗي ٔإ ا وّددي قّددك نّددكا مدد ٜنبددٕه ِوٌدد ٥ ٛوقددمة ٛددي
فّٗي ٔ ٥غٍي.ٞ
نضٗ ٛمل ٖ ك ال يسٖ مي وه وٍّي ٔمينكب إ اؿخ:
ومددو ٖغ قددب وددَ ميِمددْ لٗو ددن ٔطٍددي لشددكا ً وددَ اـمددخ
ٍٖزلٌٕدْ ودَ د  ٜمينيديس ال ديمل ٖٔقٗىدُٕ فٗدْ لٔلد ٛسغدي ميٌدٕ
ميقةيوْ ٔاو ٖ٦وَ إخٕاٌّي يف ا٧نيديس ا دئسٔ .ٚودا ودي يف
ٖو ال كب وَ يخ قكا ٔوي يف و٦لِي ودَ إو يٌٗدي ٔودي
لمؤه فّٗي وَ وقديحل ٖطدئً مّٗدي دددد ودا ِدذا رمدْ ٖق دُٕ
فددكال ٝيف اوٗددواُ الددؤل٘ دديلّٖي الددؤه ال عىددٍٖٔ ٜددئّٟي
الكمي ٙال يً ال يو٘ ٔلٗس ي يمٗفٌ نٕ ٙنو مي دؤٓ لٗطدٍوِي
يف وشن ِذا العك ٍٖٔقكِي يف قكا ّي.
ميسو ىي ٟٛميلف كو٘ مئ ميرشك ٖشكلُٔ وَ وٕٗ ّي ٔ ٍ زا
وٍّي ميوٕا ي ٔميو٦رّي ّٖٔٗىُٕ مد ٔ ٜدِّٕي يف ودي بقدٜ
وَ فمطي ٔيف البمدواُ ال كوٗد ٛا٧خدكٖ ٥ ٝدوسُٔ ودي ىب٠دْ
ددي القددوس مئ مي ٙوددٕسل وددَ وددٕاسل ال ددٗ ٖك دديلُٔ ٖٔ طدديٞلُٕ
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ىددي إ ا ردديُ ،ددٗة ي مددّٗي ودديل ٕل ٚإ و٦لِددي لٗ ٗشددٕا
ؼت ظن القدٌّٕٗٗ ٖٔ ةىمدٕا ودي ٖ كيدٌْٕ مدّٗي ودَ مي ٝ
ٔإِئٌ ٛإ اؤ ٛإفٍي.ٞ
ون ك ودَ ِدذا! فقدو ؼدٕه ال شد ت ٔال شدكل ودَ الّٗدٕل
إ ال كب .فب و ميُ ريُ ال دكب  ٖ ٥فدُٕ لمىشدكلَٖ الّٗدٕل
وخ ٔو و ميُ ريٌدت ا ٗ٠دي الّٕٗلٖد ٛطد  ٜلدو ٝاوٍعىدي
الؤلٗ ٛؿن و ضم ّي وإنيود ٛالدٕطَ القدٌّٕٗ٘ يف فمطدي
إ ا ويلددددؤه ال كوٗدددد ٛا ُ٩طدد د يف ِددددذٓ اوٍعىددددي إل دددديلٚ
وشكل ٙال كب إ و٦لِي الٕان  ٛؼدت اؿ دي القدٌّٕٗ٘
ٔػ ن ل كطي ل ةٕٖن "ٔنف الق يه" إ "ِوٌ."ٛ
ٔ مدد ٜاإلهدديه :مل ٖ ددَ الددٕطَ القددٌّٕٗ٘ يف فمطددي
مينددكب ٖٕوددي إ ال ةقٗددخ وٍددْ يف ِددذٓ اٖ٧ددئً .ودديل س مل
ٖقب ال ٗيُ ال كو٘ و و مبي ميقدٗب ودْ يف ِدذٓ او كرد ٛودَ
قوا ٔاٌّٗيس.
ٔفٕق اٌّٗ٥ديس اوديل ٙاٌّٗديس و ٍدٕ ٖ ٙىشدن يف د ال دكب
ع ٕوددددي ّي ٔا ّيوددددي ّي لقدددديل ّي ٔ ،ىدددديّٟي وددددن دد د
ال ددشريَٖ وددٍّي يف ميٌ طددّي ٔيف نيومٗددي ّي ر ودد ٔ ٛطددكب
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الٗ ح إ قؤسِي ٔ ّكوّي وَ فيوّ ٛاـيدك ٔ ضدي ٣ي
ميوددديً عدددي اوقدددٗبٔ .ٛل ىدددك !ٙميُ ِدددذا ا ٌ٥ددديح او ٍدددٕٙ
الكٔي٘ ِ٧ي وَ اـطيس ٚاويلٖ ٛوّىي عىت  ُ٧الش ب إ ا
ددت زوددْ ٔخطددك ذق ددْ وٍ طددْ فقددو مييدديا خددري وددي ام د
دَ ٌ طدْ غبديس
ٔ وز َ ميُ ٍّٖ و و ربدٕ ٚمئ ميُ ٖدٍ
الذه ٔاـذ.ُ٥
ِ٘  ٙو ٔ دٕٓ الٍ بد ٛالد ؿقدت وديل كب يف ِدذٓ
او كر ٛوَ يكب فمطي ٔ .ر د ٜوّدي ٔو وشي دي ممدي ٖدؤس
م ٜا٧لطَ ٔى مج يف القمدٕب ٔممدي ٖشديِوٓ ٖٔطدىا ودْ ردن
وٍي يف ِذٓ اٖ٧يً ال قدٗب ٛللدٗ ٦مد ٜخيدٕس ٚارٍد ٔ ٛدوٚ
او ،ي.ٚ

***
م ٜميُ ودَ ال دوه ٔاإلٌقدي ميُ ٌطدكا فٍقدٕه إُ مي،دبيب
ِدددذٓ ال يسذددد ٥ ٛدددٕل رمدددّي إ ال دددكب ميٌ طدددّي .فيل دددؤ
او قددو ٙددي نددٕ ٙالشدد ٗى ٛغزٖددك اوددٕاسل و ٗددو ا٧ذددك
نض ٜالطٍ ددد ودن اٗ ٧ديه دددد ِٔدٕ ٖ ِدب دذا القدكاا ٔندو
وع ٌ ٕ ٓ ٔ،مي ْ يف وشيسق ا٧سض ٔوغيسوّدي ٔا،د ٕ مدٜ
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رشري وَ وقيلس القٕ ٝيف الؤه ال عى ٜي  ٜلاٌت ِذٓ لدْ
مئ ايديك إ ممي ٧دِْٔ .ددٕ إ ا يشدو ندٕآ مدد ٜإيدوِ ٝددذٓ
الددؤه مي بّددي ٔا،دد ذك و ددشري وددَ وقدديؿّي رىددي ميظّددك
ال يسٖ الب ٗو ٔالقكٖب ف  ٦يف ردن ودَ لٔه ا٧سض ال عىد.ٜ
ف ٗف وْ ٔنو ٌي،ه ميودد ٥ ٛزاه يف ووٌّ ٞض ّي ٔيف اوكيمٛ
ا ٔ٧وددَ ٌّٕددي ا ٥ىددي ٘ ٔالطٗي،دد٘ ددددد ميودد ٛظمددت نكٌٔددي
وقّددٕس ٚمدد ٌ ٜطددّي ع ددي ا،دد بوال ٙردديل هكلِددي دددَ
ا ّي ٔوي لبشت وٍذ ميُ خم ت َ ٌ طّي ِدذا اؿ دي الشقٗدن
ط  ٌ٥ ٜزاا يكٖ ّي ٔا ،ق ٦ي وَ مينٕ ٝميوي ا٧سض ٔميو وِي
ٌ ٕ ا لٗطت القٌّٕٗٗ ٛم اؾٕال٘ ٔاوط ىكا اوٍ شك ٚيف
فمطي فةطب ٔإفدي ِد٘ الشدب  ٛال يوٗد ٛا ّدز ٚمىدي
ٔوي ٥اوطٗيك ٚيف و٦ل ال يمل الٍيفدذ ٚاوطدصك ٚردن نٕاِدي
ل ةقٗخ ِوفّي يف وٍئ ٞطَ ٧وٍيّٟي يف فمطي .
فىددَ الٕا ددب ميُ ٌقددك وّددذٓ القددٕ ٚا يٟمدد ٛال د ا م ّددي
ال دددؤ ٔميُ مطدددب دددي يطددديوّي ٍدددووي ٌٍعدددك يف و ضدددم ٍي
اؿييكٌٔ ٚط  ٜو يؾ ّي .فمقو رديُ ودَ دك ودي ومٍٗدي ودْ يف
الطدٍٕا ا٧خدري ٚميٌٍدي وٍٗىدي رٍدي ٌيٍدب يف بٗديُ ِدذٓ القددٕٚ
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دَ

ٔ كٔسِي لمغري رٍدي مدَ ويل دن وطد ّ َٖ وّدي اِمد
ا،لٖيلِي ٔ مّي م ٜاٖ٧يً .ذي ٍووي ٌشبت او كر ٛميخذ
ل يٖ ٍي الواخمٗ ٛمّج ويٌ قيسا لٍي خٗيلٗٔ ٛؽدوس اؾىّدٕس
ال كودددد٘ وطددددّٕل ٛقددددكا ٍي اؿكودددد٘ ٔوقددددوس ٍي مدددد ٜال ددددٕق
ٔا ٌ٥قيس ددد إ ميُ ٔن ت الٍ بدٔٔ ٛندا و ّدي سل ال دن اوكٖدك.
ٔل ددن ميُ ٖ ددُٕ وددَ يطددٍي ِددذٓ ا ددز ٚال ٍٗ دد ٛميُ كلٌددي إ
الٕانددا ٔ ٍبٍّددي إ يقٗقدد ٛاؿدديه ف طددي وٌي مدد ٜميُ ٌقددوس
ا٧وك نوسٓ ٌٔ صذ لْ و ْ.
نمت :وَ اؿدخ ٔالٕا دب ميُ ٌقدك وقدٕ ٚال دؤ ا يٟمد ٛفد٦
مىددن ميٌ طددٍي وددَ المددًٕ فددٕق وددي ط د ةخٔ .ل ددَ وددَ اؿددخ
ٔالٕا ب رذل ميُ ٌقدك و خييٍٟدي ٌٔ دب وقديلس الضد ف يف
رٗيٌٍددي ٔميُ ٌ ددك وددو ٝوطددٔ٤لٗ ٍي يف ِددذٓ ال يسذدد ٛال د
ميقيو ٍئ .وَ الشدك ردن الشدك ميُ ٌ ّدكب ودَ ِدذٓ اوطدٔ٤لٗٛ
ٌٔ ىدد٘ ميوقدديسٌي ددَ وٍدديي٘ ققددريٌي فٍٍةدد٘ ويلٟ٦ىدد ٛمددٜ
ِذا مئ اس وَ ٕ،اٌي لُٔ ميُ ٌك ٝالض ف ٔال ٗدب ٔال طديل يف
ٌ ٍٕ،ي .فىي ميرشك وي ٌطىا وٍٍٗي الٗدًٕ ودَ د ي لمّٗدٕل ٔودَ
ٍوٖدددو وددديإلٌ مٗز ٔا٧وريرددديُ ٔالدددكٔح ٔمبومدددس ا٧ودددَ
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ٔٔ،ددٗ ا٧وددي او ةددؤ ٚو ددن وددَ ٖقددف وٍئٟددي لٍددي يف ِددذا
يف ميُ ِ ٞ٥٤يلٌٔي ٖٔ يلٌٍٔي ٔودَ الضدكٔسٙ
القكاا٥ .
ميُ مددذسِي ٔميُ ٌددذرك ل ددن وٕن ددْ ٔمي،ددبْ مٗددْ رمىددي
ٍ،ةت لٍي ال كقٔ ٛار ىمت ٍوٌي القٕ ٥ .ٚد يف ميٌدْ هدب
ميُ مىن ر ٦وٍّي وطدٔ٤لٗ ْ ميوديً ال ديسٖ ٔليوّدْ وّدي ودي
ا،د ي ٍي إ لد ،ددبٗ ٥ .٦د يف ميٌددْ هددب ميُ م ددغ ِددذا
رمدددْ يف نمٕوٍدددي ٌٔمقٍدددْ ميوٍيٌٞدددي ٔميي يلٌدددي ٌٔ دددربٓ يف س،دددي
ٗ،ي،د ٍي ٔ ددووري ميوٕسٌددئ .ل ددَ هددب ميُ ٌٍ ٥طدد ٜيف الٕنددت
ٌ طددْ ميُ الطٗي،دد ٥ ٛددزاه نيٟىدد ٛمدد ٜالقددٕٔ ٚاوقددمةٔ ٛميُ
ر ٦ودَ ِدذٓ الدؤه بدا وقدمة ّي مئٔ ٥ميٌدْ ٍٗ ٖ ٥دي ميُ
ٌٍويل مئ ٥مبٕاطَ الض ف فٍٗي ٔمىين ميٌ طدٍي ودي ٖ دب مّٗدي
وددَ ب ددٔ ٛوددي ٖقددٗبّي وددَ ٌقددٗب يف ٌ ب ٍددي اؿييددكٔ .ٚإ ا
ريُ ال ّكب وَ الٕانا ٔإلقي ٞال ب ٞم ٜالغري دكا خيدكا
يف اٖ٧دديً ال يلٖدد ٛفّددٕ يف ميٖدديً ارددَ ٔالشددواٟو ميقددن ال مددٛ
ٔوقوس ال طيلٔ .لدٗس ميفضدن ودَ ِدذٓ اٖ٧ديً فكقد ٛري،دبٛ
الٍ س ٔ ،٥شدي وٕايدا الضد ف ٔال ىدن ودوأا ّي مئ
البو ٞوذل م ٜا٧نن.
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ٔودددَ ال دددوه ٔاإلٌقدددي ردددذل ٍدددو ٌعكٌدددي يف ِدددذٓ
الٍ بدد ٔ ٛقددوٖكٌي وددواِي ٌٔ يٟوّددي ميُ ٌ مددي ميٌّددي و كردد ٛيف
يكب طٕٖم ٛا٧وو ٔميٌٍي إ ا غُمبٍي فّٗي فمٗس و ٍد ٜلد ميٌٍدي
خطددكٌي اؿددكب رمددّي مئ ِزوٍددي ِزاددٌّ ٛيٟٗدد ٥ ٛنٗدديً لٍددي
و وِي.
مي ددن! إُ ِددذٓ او كردد ٛفيقددم ٛوددَ ٔ ددٕٓ ددوي .ٚف مّٗددي
ٖ ٕندددف ،دددٗس الؤلددد ٛالقدددٌّٕٗٗ ٛمئ ويٌّ٦دددئ .إ ا خطدددكٌي
او كر ٛو يومّي ٔ ،طدت ِدذٓ الؤلد ٛفىىدي  ٥د فٗدْ
ميُ الّٕٗل يف ال يمل ميها ٗ،ةشؤُ ندٕاِي رمدّي ل٦ي ديظ
وّدددي ٔ قٕٖ ّدددي ٔ ٕ،دددٗ ّي رىدددي يشدددؤِي إلٌشددديّٟئ .ل دددَ
ال ديسٖ ومد٘ ٞويو ي دآ ٔال ٗديُ او دكٔض وديلقٕ ٚالددذ٥ ٙ
ٖقًٕ م ٍَ، ٜاليبٗ ٔ ٛا ٥ىيا  ٥ا ٍدْ ميُ ٖبقد ٜطدٕٖ٦
إ ا يوّ ْ نٕ ٝطبٗ ٗ ٛيٗ ٛو ىشٗ ٛوا فك ٝال يسٖ .
ٔلدددذا فددد ٦وددربيس لمٗدد ح ٖطدد ٕل٘ مددد،ٕ ٌ ٜدددٍي ٖٔشدد ين
ف يلٗ ٍدددي ٍٖٔدددزا وٍدددي ذق ٍدددي و ٌ طدددٍي ٔو و ٍدددي رىدددي ف دددن
ويل شريَٖ وٍي ف يو لد ال صدي ه او ٍدٕ ٙالكٔيد٘ الدذٙ
نمت إٌْ مي و خيكا ٔمي عي ِٕ ٥ودَ اـطديس ٚاويلٖدٔ ٛا زادٛ
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اؿكوٗدد .ٛوددن مٍٗددي ميُ ٌ ددو لمغددو و ددْ ٔميُ ٌ خددذ لمى كرددٛ
القيلو ٛميِب ّي ٔميُ ٌ مي ودَ مي دواٍٟي الٍعدك الب ٗدو ٔال ٗدب
ار دددي ٔاـيددد ٛاودددوٖكٔ ٚالطدد ٘ اؿشٗدددع ،دددٍٕا ودددن
مي ٗددي ٥ل ةقٗددخ اويمددٕب ٔومددٕ الغيٖدد .ٛفىددي ميرشددك وددي ٌ ددب
الّٗدددٕل يف ددديسىّي ودددن ودددي ميرشدددك ودددي دددكض رٗددديٌّي يف
فمطي يف الطٍٕا ا٧خري ٚلٌّٗ٦ديس ٔالدزٔاهٔ .ل دٍّي ظمدٕا
قديوكَٖ مدد ٜاو ديسٓ ود ةىم الشدواٟو ٔايد مي ٗددٍّي
مدد ٜا ددو اوٍقددٕب إ ميُ ومغددٕا وددي ومغددٕٓ الٗددًٕ وددَ نددٕٚ
ٔو ح.
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تنىيه
ٌ ذس لقكا ٞفم ٍي ا ٧زا ٞوي ٔسل وَ ميخيي ٞيف ر ديب
اؾٗدب ل ددول ٌٗطدديُ رىددي ٌٍددٕٓ إ ميُ مثدد ٛنقدديٟو مل ٤خددذ
وَ لٔأَٖ ي كٌي ال بري ٌدزاس نبديٌ٘ ٔإفدي ودَ وّك يٌدي
ا٧وٗدي الشد كٖ ٛيف
كٖ ٛو كن ٛممي ن و
ٌٔشيطي
نقدديٟو و ٍّٗددي عّددك ٔميخددك ٝمل ددكل عطددب وددي سهٓ الشددي ك
وٍي،بي يف ميذٍي ٞه ْ لٍ ي ْ الش ك ٙإ ٥ميُ ل  ٖ ٥و ود ُ
م د ا٧وٗددي وٍةٕلدد ٛدديركَٖ ددئٌ ي ٔو٦يعددي ي
القٗىٔ ٛهوم ددد ميووا ددد ميُ ٌ ُٕ ٍو يطَ ظَ اؾىٗا وٍي.

77
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دـةةةةة١ِ ٓ١شائ١ةةةةةً ٔؼّ١ةةةةةح -فةةةةة اص
اٌلةةا٠ة -صِ .ذّةةٛص أِةة ٓ١اٌؼةةاٌُ -
تضع كاوغ اٌـ١اب
ظةةةةةةةا٘غج ( األصب اٌوةةةةةةة/ ) ٟٔٛ١ٙ
إطالٌةةح ػٍةة (: ٝاٌّوةةطٍخ إٌلةةاج
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اٌؼغتٟ

ص .دـٓ دّ١ض

ص .دـٓ دّ١ض

2006
2006
2007
2007
2007
2007

ص .دـ ٓ١جّؼح

11

ٔاػن اٌّالئىح

ص .دـ ٓ١جّؼح

12
13
14

اٌلاػغ دمحم اٌذغ٠غِ ٞشراعاخ

ص .دـ ٓ١جّؼح

ػثةةةةةةةةةةض اٌمةةةةةةةةةةاصع
اٌذوٕٟ
ػثةةةةةةةةةةض اٌمةةةةةةةةةةاصع
اٌذوٕٟ
ػثةةةةةةةةةةض اٌمةةةةةةةةةةاصع
اٌذوٕٟ

2007

ػثض هللا ػثض ِشراعاخ لوو١ح

ص .دـ ٓ١جّؼح

ص .دـٓ دّ١ض

اإلهالد ْٛ١أدّض أِٓ١

ص .دـ ٓ١جّؼح

ص .ساٌةةةةةةةض ِذةةةةةةةٟ
اٌض ٓ٠اٌثغاصػٟ

8
9

عنوان الكتب

سنة

83

الكتب

2007
2007
2007
2007

م

تقديم الكتب

اختيبر الكتب

15

ِشراعاخ ِٓ أصب األطفاي

ص .دـ ٓ١جّؼح

16

٠أٌٚ ً١وٛم أسغٜ

ص .دـ ٓ١جّؼح

17

ٚصاػا ٠ا صِلك

ص .دـ ٓ١جّؼح

ػثةةةةةةةةةةض اٌمةةةةةةةةةةاصع
اٌذوٕٟ
ػثةةةةةةةةةةض اٌمةةةةةةةةةةاصع
اٌذوٕٟ
ػثةةةةةةةةةةض اٌمةةةةةةةةةةاصع
اٌذوٕٟ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

عنوان الكتب

سنة
الكتب

2008
2008
2008

ِةةةاع ٞػجّةةة ٟفةةةِ ٟشرةةةاعاخ ِةةةٓ
اٌلةةةةؼغ ٚإٌصةةةةةغ إهةةةةةضاع اٌغاتطةةةةةح
اٌصماف١ةةةةةح إٌـةةةةةائ١ح فةةةةة ٟصِلةةةةةك
َ1944

ص .دـ ٓ١جّؼح

ػ١ـ ٝفرٛح

2008

إٔواف اٌّغأج

ص .دـ ٓ١جّؼح

ػ١ـ ٝفرٛح

أدة اٌلاَ ٔ-اص٠ا سٛؿد

ص .دـ ٓ١جّؼح

ػثةةةةةةةةةةض اٌمةةةةةةةةةةاصع
اٌذوٕٟ

اٌرغاب اٌذؼ ٓ٠تض٠غ دمٟ

ص .دـ ٓ١جّؼح

فاص٠ح غ١ثٛع

اٌمو١ضج اٌضِلم١ح ٚلوائض أسةغ-ٜ
ٔؼاع لثأٟ
ِشراعاخ ِٓ ٔٛح اٌؼٕةضٌ١ة كةف١ك
جثغٞ
ِشرةةاعاخ ِةةٓ أػّةةاي األص٠ثةةح غةةاصج
اٌـّاْ
ِشرةةةةاعاخ لووةةةة١ح ٌألص٠ثةةةةح لّةةةةغ
و١الٟٔ
ِمةةةةا خ صِلةةةةك ِ -ىةةةةاْ ٚؿةةةةىاْ
ٚأٌٛاْ
ؿةةّ١خ اٌماؿةةُ  -اٌوةةٛعج األس١ةةغج
ف ٟاألٌثَٛ

ص .دـ ٓ١جّؼح

فاص٠ح غ١ثٛع

2008
2008
2008
2008

ص .دـ ٓ١جّؼح

فاص٠ح غ١ثٛع

2008

ص .دـ ٓ١جّؼح

فاص٠ح غ١ثٛع

2008

ص .دـ ٓ١جّؼح

فاص٠ح غ١ثٛع

2008

ص .دـ ٓ١جّؼح

فاص٠ح غ١ثٛع

2009

ص .دـٓ دّ١ض

ص .دـٓ دّ١ض

ِم ٝٙاٌثاكٛعج -سٍ ً١اٌـٛادغٞ

ص .دـٓ دّ١ض

ص .دـٓ دّ١ض

جثغا اتغا٘ ُ١جثغا -ػغق ٚلوةن
أسغٜ
ِذّٛص صع٠ٚق ِ -شراعاخ كؼغ٠ح
ِٓ صٚاٚ ٕٗ٠ٚا ٔرغٔد

ص .دـٓ دّ١ض

ص .دـٓ دّ١ض

2009
2009
2009

ص .دـ ٓ١جّؼح

فاص٠ا غ١ثٛع

2009

84

م

عنوان الكتب

تقديم الكتب

31
32

اختيبر الكتب

سنة
الكتب

ػائةةةض إٌةةة ٝد١فةةةا ٚأػّةةةاي أسةةةغ-ٜ
غـاْ وٕفأٟ

ص .دـ ٓ١جّؼح

فاص٠ا غ١ثٛع

ػظتح عٚا٠ح -هثذ ٟفذّاٞٚ

ص .دـ ٓ١جّؼح

فاص٠ا غ١ثٛع

2009
2009

ص .دـٓ دّ١ض

ص .دـٓ دّ١ض

2009

ص .دـ ٓ١جّؼح

ص .دـٓ دّ١ض

ِشراعاخ ِٓ كؼغ ػٍ ٟاٌجٕضٞ

ص .دـ ٓ١جّؼح

دمحم دّضاْ

اٌجةةةةة ْ ٛفةةةةة ٟاٌموةةةةةح اٌـةةةةةٛع٠ح
(دضٛع اٌّىاْ)-ػٍ ٟاٌّؼػً

ص .دـ ٓ١جّؼح

فاص٠ا غ١ثٛع

(ا ِغ٠ى )ٟأدّض عف١ك ػٛى

ص .دـٓ دّ١ض

فاص٠ا غ١ثٛع

ٍِىةةةٛخ اٌثـةةةطا  -عٚا٠ةةةح -س١ةةةغٞ
اٌظ٘ثٟ
ِشرةةةةاعاخ لووةةةة١ح علوةةةةح ٌٍ١ةةةةح
اٌٛصاع  -عكاص أت ٛكاٚع
كف١ك اٌىّاٌ ٟـةـ ِشرةاعاخ كةؼغ٠ح
ػت١غ ؿٍطاْ لضٚعٞ
األػالَ اٌلؼغ ٞف ٟاٌرغاز اٌؼغتٟ
 أدّض ؿٍُ٠ٛاٌظةةةةةً اٌصاٌةةةةةس ٚلوةةةةةن أسةةةةةغٜ
ِشرةةةةةاعاخ لووةةةةة١ح  -ص .سٍ١فةةةةةح
هاٌخ أدٛاؽ
تغ٠ج١د ِأؿاج ذّص١ٍ١ح طاخ سّـةح
فوٛيٛ٠-ؿف ٔؼّح هللا جض

ص .دـٓ دّ١ض

فاص٠ا غ١ثٛع

2009
2010
2010
2010
2010

ص .دـٓ دّ١ض

فاص٠ا غ١ثٛع

2010

ػت١ةةةةةةةةغ ؿةةةةةةةةٍطاْ
لضٚعٞ

فاص٠ا غ١ثٛع

2010

ص .دـ ٓ١جّؼح

فاص٠ا غ١ثٛع

2010

ص .دـ ٓ١جّؼح

فاص٠ا غ١ثٛع

2010

ص .دـ ٓ١جّؼح

فاص٠ا غ١ثٛع

2010

44

أطةةةةةةةةٛاْ ذلةةةةةةةة١شٛف صعاؿةةةةةةةةاخ
ٔٚوٛم ص .كاوغ سوثان

ص .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغاُ٘١
اٌجةةةةةةغاص- ٞػثةةةةةةض
اٌؼؼ٠ؼ اٌّماٌخ

45

ػثةةض هللا اٌثغصٔٚةة ٟلوةةائض ِشرةةاعج
ٚصعاؿاخ
اٌمو١ضج ذثذس ػٓ ٔفـٙا (كةؼغا
اٌرـةةةةةؼ١ٕ١اخ ٚاألّٔةةةةةاط اٌلةةةةةؼغ٠ح
اٌـائضج)

ص .دـ ٓ١جّؼح

ص .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغاُ٘١
اٌجةةةةةغاص- ٞػثةةةةةض
اٌؼؼ٠ؼ اٌّماٌخ
ص .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغاُ٘١
اٌجغاصٞ

2011

ص .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغاُ٘١
اٌجغاصٞ

ص .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغاُ٘١
اٌجغاصٞ

2011

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

46

دىا٠ح اٌٌٛض اٌفٍـةط-1971 ٟٕ١
أدّض صدثٛع
أؿةةةةةةة ٍح اٌصمافةةةةةةةح فةةةةةةة ٟاٌمةةةةةةةضؽ
ٚاٌّماِٚحِ -ما خ -اٌّرٛوً طٗ

85

2010

م

عنوان الكتب

47

ِشرةةاعاخ ِةةٓ أصب اٌش١ةةاي اٌؼٍّةةٟ
اٌؼغت - ٟعلُ ٠ 004أِغوُ
هللا ٚاٌغغ٠ةةةةةة ِشرةةةةةاعاخ كةةةةةؼغ٠ح
ؿالِح ػث١ض

ف اص اٌىذً

49

ِا٠اوٛفـى ٟغّ١ح ف ٟؿغٚاي

ِاٌه همٛع

50

ؿةةةةٍّ١اْ اٌؼ١ـةةةة -ٝاٌ١ةةةةأؽ  :أِةةةةً
٠ـرٕـز أٚهافٗ
دمحم اٌفغاذةةةةةةةِ ٟةةةةةةةأسٛطا تةةةةةةةاٌٛعصج
ٚاٌـ١ف ِشراعاخ كؼغ٠ح

ص .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغاُ٘١
اٌجغاصٞ

52

ٔؼ ٗ٠أت ٛػفق داعؽ اَ ٢

53
54
55
56

اٌلاػغ اٌؼغت ٟاٌذض٠س ِـغد١ا

سنة

تقديم الكتب

اختيبر الكتب

ص .طاٌة ػّغاْ

ص .طاٌة ػّغاْ

2011

ص .شائغػ ٓ٠اٌضٓ٠

2011

ص .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغاُ٘١
اٌجغاصٞ
ص .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغاُ٘١
اٌجغاصٞ

2011
2011

ص .دـ ٓ١جّؼح

كا٘غ اِغ٠غ

2011

ص .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغاُ٘١
اٌجغاصٞ
ص .ػٍةةةةةةة ٟجؼفةةةةةةةغ
اٌؼالق

ص .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغاُ٘١
اٌجغاصٞ
ص .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغاُ٘١
اٌجغاصٞ

2011

دىُ إٌث ٟدمحم ٌ١ف ذٌٛـرٞٛ

ِاٌه همٛع

ِاٌه همٛع

جةةةةةةةاْ جةةةةةةةان عٚؿةةةةةةة ٛاٌّوةةةةةةةٍخ
ا جرّاػ - ٟدمحم ػط١ح األتغكٟ

ِاٌه همٛع

ِاٌه همٛع

تضع كاوغ اٌـ١ابِٕ -ؼي األلٕاْ

ِاٌه همٛع

ِاٌه همٛع

57

د ٟتٓ ٠مظاْ تٓ طف ً١األٔضٌـٟ

ص .جّ١ةةةةً هةةةةٍ١ثا-
ص .واًِ ػ١اص

ِاٌه همٛع

2012

58

تض ٞٚاٌجثً ( دمحم ؿٍّ١اْ األدّةض)
ػاَ ِ 1968ضدح ػىاف-

ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

2012

59

اتٓ اٌغ ِٟٚد١اذةٗ ِةٓ كةؼغٖ ض1

ػثاؽ ِذّٛص اٌؼماص

ِاٌه همٛع

ِاٌه همٛع

2012

60

اتٓ اٌغ ِٟٚد١اذةٗ ِةٓ كةؼغٖ ض2

ِاٌه همٛع

ِاٌه همٛع

2012

61
62
63

واْ ِا واْ ِ -ثشائٔ ً١ؼّ١ح

ِاٌه همٛع

ِاٌه همٛع

إِةةةغأج ِةةةٓ تةةةغض اٌذّةةةً  -اػرةةةضاي
عافغ

ِاجضج دّٛص

ِاجضج دّٛص

ِٓ إٌىثح إٌ ٝاٌّماِٚح ٚاٌرجض٠ض

ِاٌه همٛع

ِاٌه همٛع

2012
2012
2012

48

51

ػثاؽ ِذّٛص اٌؼماص

86
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2011
2011
2012
2012
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م
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تقديم الكتب

اختيبر الكتب

64

األػاه١غ  -اٌلاػغ اٌمغ ٞٚعكة١ض
ؿٍ ُ١اٌشٛعٞ
ػثةةةةةةض اٌٍط١ةةةةةةف ػمةةةةةةً صعاؿةةةةةةاخ
ِٚشراعاخ

ص .دـ ٓ١جّؼح

ص .شائغػ ٓ٠اٌضٓ٠

2012

٠اؿ ٓ١فاػٛع

٠اؿ ٓ١فاػٛع

دى ُ١اٌض٘غ أت ٛاٌؼال اٌّؼغٞ

ِاٌه همٛع

ِاٌه همٛع

ا هضاع األٚي ٌٍّٛلف األصتٟ

ِاٌه همٛع

ِاٌه همٛع

ػثمغ٠اخ اٌؼماص (صعاؿح ٚذذٍ)ً١

ِاٌه همٛع

ص .دـ ٓ١جّؼح

ا كرغاو١ح ٚاألصب

ِاٌه همٛع

ص .دـ ٓ١جّؼح

عتاػ١اخ ػّغ اٌش١اَ

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

طثةةةةةةةةائغ ا ؿةةةةةةةةةرثضاص ِٚوةةةةةةةةةاعع
ا ؿرؼثاص

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

الكتب

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ِا اٌلؼغ اٌؼظُ١؟

صٔ .ؼاع تغ٠ه ٕ٘١ضٞ

ص .دـ ٓ١جّؼح

اٌلؼغ ت ٓ١اٌفٕ ْٛاٌجٍّ١ح

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

اٌفمةةةةةةةةٗ ٚاٌروةةةةةةةةٛف ٚاٌّـةةةةةةةةائً
اٌلغػ١ح ف ٟاٌشالفح

أ .دمحم عاذة اٌذالق

ِاٌه همٛع

ًهاٌخ اٌؼٍ ٟشائغا ٚكاػغا

أ .ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

77

أت ٛاٌماؿُ اٌلاتٟ
كاػغ اٌلثاب ٚاٌذغ٠ح

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

2013

78
79
80
81
82

أٔا ِٓ ؿالٌح اٌوشٛع

صٔ .ؼاع تٕ ٟاٌّغجح

ِاٌه همٛع

األص٠ةةةةةةةة ٚاٌّفىةةةةةةةغ أتةةةةةةة ٛد١ةةةةةةةاْ
اٌرٛد١ضٞ

صٔ .ؼاع تٕ ٟاٌّغجح

ِاٌه همٛع

األصب ٌٍلؼة

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

ِض٠خ اٌظً اٌؼاٌٟ

أ .ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

ِؼاعن فىغ٠ح

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

2013
2013
2014
2014
2014

ِاٌه همٛع

ٌ١ؾ ٌض ٜاٌى٠ ِٓ ً١ٌٔٛٛىاذثٗ

87

م

83
84
85
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87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
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تقديم الكتب

اختيبر الكتب

ٚالؼ١ح تال ضفاف

ِاٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

و١ف ذؼٍّد اٌىراتح

ِاٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

اٌـ١ف ٚاٌرغؽ

ِاٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

تؼةةس األِةةح اٌؼغت١ةةح ٚعؿةةاٌرٙا إٌةةٝ
اٌؼاٌُ

ِاٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

اٌغغتاي

ِاٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

هللا

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

ػوا اٌذىُ١

ِاٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

اٌفاعاتٟ

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

األصب اٌصٛع ٞػثغ اٌراع٠ز

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

اٌّـأٌح اٌٛٙ١ص٠ح

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

ِظوغاخ ِـرغ ّ٘فغ

ِاٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

هٛخ أت ٟاٌؼال

ِاٌه همٛع

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

فٓ األصب (جؼ )1

ِاٌه همٛع

عضٛاْ لضّأٟ

فٓ األصب (جؼ )2

ِاٌه همٛع

عضٛاْ لضّأٟ

اإلؿالَ ت ٓ١اٌؼٍُ ٚاٌّضٔ١ح

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

ِاٌه همٛع

دى ُ١اٌض٘غ أت ٟاٌؼال اٌّؼغٞ

ِاٌه همٛع

ِاٌه همٛع

كظا٠ا ِٓ ػّغٞ

كا٘غ أدّض ٔاهغ

ِاٌه همٛع

100

ٌّاطا ذأسغ اٌّـٍّْٛ
ٌّٚاطا ذمضَ غ١غُ٘

أ.ص .دـ ٓ١جّؼح

101

اٌضٚ ٓ٠اٌؼٍُ ٚاٌّاي
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سنة
الكتب

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

ِاٌه همٛع

2015

ِاٌه همٛع

2015

م

عنوان الكتب

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

تقديم الكتب

اختيبر الكتب

غاتح اٌذك (أفك اٌرٕ٠ٛغ ٚجّاٌ١اخ
اٌـغص)

ٔظ٠غ جؼفغ

صٔ .ضاي اٌواٌخ

ف ٟاٌذ١اج ٚاألصب

ٔظ٠غ جؼفغ

صٔ .ضاي اٌواٌخ

إْ األصب واْ ِـ ٚ

ِاٌه همٛع

صٔ .ضاي اٌواٌخ

أؿغج اٌّغّ اف األصت١ح ف ٟدٍة

صٔ .ضاي اٌواٌخ

ػ١ـ ٝفرٛح

اٌج٘ٛغ اٌغجؼٌٍ ٟو١ٔٛ١ٙح

ِاٌه همٛع

ِاٌه همٛع

ؿغ٠اي ٚلوائض أسغٜ

صٔ .ةةةةةةةؼاع تغ٠ةةةةةةةه
ٕ٘١ضٞ

صٔ .ضاي اٌواٌخ

دضاعج اٌطٓ١

إؿّاػ ً١اٌٍّذُ

ِاٌه همٛع

ضغٚعج اٌفٓ اٌجؼ األٚي

ٔظ٠غ جؼفغ

ِاٌه همٛع

ضغٚعج اٌفٓ اٌجؼ اٌصأٟ

ٔظ٠غ جؼفغ

ِاٌه همٛع

لاصج اٌفىغ

فٍه دوغ٠ح

ِاٌه همٛع

جةةغائُ ذغو١ةةا فةة ٟؿةةٛع٠ا ٚاٌؼةةغاق
ٚاٌذجاػ ٌٚثٕاْ

دىّةةةةةد إتةةةةةغاُ٘١
٘الي

ِاٌه همٛع

ساعض اٌذغُ٠

إؿّاػ ً١اٌٍّذُ

ِاٌه همٛع

ػ١ـ ٝػوفٛع (تالغح اٌثاػٌد)

شائغ ػ ٓ٠اٌضٓ٠

شائغ ػ ٓ٠اٌضٓ٠

عدٍةةح اٌلةةاَ إلتةةغا٘ ُ١ػثةةض اٌمةةاصع
اٌّاػٟٔ
(ػّةةةال إٌفةةةٛط) ٚذفى١ةةةه ا ذذةةةاص
اٌـٛف١١رٟ

صٔ .ةةةةةةةةةؼاع تٕةةةةةةةةةٟ
اٌّغجح

صٔ .ضاي اٌواٌخ

صٔ .اص٠ا سٛؿد

ِاٌه همٛع

اٌّظاتخ ف ٟأعِ١ٕ١ا

دىّةةةةةةد تةةةةةةغاُ٘١
٘الي

ِاٌه همٛع

ٔؼاعَّ٠اخ ...أَ٠مٔٛح اٌذةٚ ...اٌٛطٓ

119

ِٓ صٛ٠اْ اٌجغح اٌـٛعٞ

120

هللا ٚاٌفمغ

سنة
الكتب

2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017

فٍه دوغ٠ح

فٍه دوغ٠ح

2017

شائغ ػ ٓ٠اٌضٓ٠

شائغ ػ ٓ٠اٌضٓ٠

2017

ِاٌه همٛع

ِاٌه همٛع

2017
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