
اھسابقمو ةكرحلا                 

 ىلعً ادامتعإ مھزكارم ىلإ اولصو ملاعلا يف ماظعلا ةداقلا مظعم
 قرتخت ةرظن "و"ناكملاو نامزلا زواجتت " ةیعادبإ ایؤر
 .سینودأ لاق امك "الاحم لقعلا هربتعی امع فشتكت "و "عقاولا
 يف دیدجلاو ،فولأملا ریغلا عارتخإ ىلإ يدؤی فشكلا اذھ
 ةدحاو ةفیظو تاذ اھلكو ،ةسرامملاو ملعلاو ةرادإلاو ركفلا
 هذھب حقلتی،هرودب،عمتجملاو  .ھناسنإو عمتجملا ةمدخ يھو
 سیل وھف ،ةدیدج ةیدایر ةلعاف تاقاطب زنتكیو ينتغیو ةیؤرلا
 ةدیدج تاینكمإ اھیف ومنت ةیح ةئیب امنإو  ،نیزختلل ةدماج ةلس
 ثارت انلو .يراضحلا دعاصتلا ةكرح يف اھناكم ذخاـ
 ةكرح نأب دھشی يذلا  انناسنإل ةیحورلا ةبرجتلا وھ ،يقاروس
 ُریصم ضارقنإلاف الإو نمزلا ةكرح مزالت نأ بجی دوجولا
 مل نإ اھل ةمیق ال نمزلا ةكرحف كرحتت ال يتلا تاعمتجملا
 ناب لوقی ٌموھفم يحورلا انثارت يف ..دوجولا ةكرح اھیزاوت
 )ةھلآلا ىتح(ةھلآلا نأبو ،ةیھلإ ةوق ةعیبطلا يف ةكرح لك ءارو
 ةیأ مدقت الف اھشورع يف نكرتو اھتكرح ُصلقتت خیشت نیح
 مھت نا ) ءانبألا  (ةدیدجلا لایجألا ىلع اھنیحو عمتجملل ةمدخ
 خئاشلا هدلاول "انانا" ھلإلا ھلعف يذلا اذھ .ةریسملا فانئتساب
  هدلاو عم "خودرم " ھلعف ام اذھو يرموسلا نویتنبلا يف "ونآ"
 ةیحورلا ةبرجتلا يف ةریثك ةلثمألاو ،يلبابلا نویتنبلا يف "ایأ"
 ةمھملا "لعب" ذخأ اذھلو.ةیروشآلا ةیحورلا ةبرجتلاو ةیداكألا
 لوقی يبرعلا لوسرلل ٍثیدح يفو .هللا نم حیسملاو "لیإ" نم
 ریدیً ایبن ةنس ةئم لك ، ةمألا هذھل ثعبیس هللا نأب هانعم ام ھیف



 لوقی يبرعلا لوسرلل ٍثیدح يفو .هللا نم حیسملاو "لیإ" نم
 ریدیً ایبن ةنس ةئم لك ، ةمألا هذھل ثعبیس هللا نأب هانعم ام ھیف
.اھرومأ اھل
 .تاعمتجملا ةمومید يف ةمیق ةكرحلا
 نولصی نیذلا نییسایسلا ىوتسم ىلإ تارایخلا طبھت ةداقلا دعب
 راص اذھو ةداعو ،نكلو ،مھتازاجنإ ىلع ال ،مھزكارم ىلإ
 ىلع نولصی ،موی لك ةیئرملا تاشاشلا ىلع هارنً افولأم
 .ةنصحأ اھدوقت ،اھراسی ىلعو اھنیمی ىلع ةیسایس تالجع
 كسمتلا ىلإ ُدمعت ،تازجنم ةیاب يتأت الو ةمیقع اھنأ امبو
 ىوق ىلع دیدھتلاو دیعولا قلطتو اھفویس لتستف ،ةطلسلاب
.توكسلاب اھایإ ةبلاطم ،رییغتلا

 تدِجُو اذامل :لاؤسلا ىلإ اندوقی تالجعلا نع ثیدحلاو
 ناكم نم ءارمألاو كولملاو نیطالسلا لقنل تناك لھ تالجعلا
 ةعاَّمللا مھتیذحأو ةفیظنلا مھلجرأ نأل ، طقف لقنلل ةلیسوك رخأل
 نإ .رخآ ٍءيشل ءاج عارتخإلا نأ مأ ؟بارتلا سمالت نأ دیرت ال
 ةرم ،ةانعتسإلاب امھفشتكن يقیقحلا اھموھفمو ةلجعلا نم ةیاغلا
 نم لوأ نإ .انتمأل يحورلاو يراضحلا ثارتلاب ،ىرخأ
 نكی مل اھعارتخاو ،يویؤرلا يقاروسلا ركفلا وھ ةلجعلا عرتخا
  ةفیظو ھل نوكی نأ بجی عارتخا لكف ،اھعارتخا درجمل
 ةمدخ ھتفیظو نكت مل عارتخإلاو .عمتجملا ةمدخ اھتمھم
 ،نیمدقلا ىلع يشملا بحت ال يتلا ةلوسكلاو ةفیظنلا ةلجرألا
 لوصولا يأ عمتجملاو ناسنإلا ةكرح ةمدخل تناك ھتفیظو امنإ
 ،ةعرسلا ناك فدھلاف .نكمم ٍتقو رصقأب قافآلا ىصقأ ىلإ
.ةكرحلا ةیلاَّعف ةدایز لجأ نم ةعرسلا ةدایزف



 ،ةعرسلا ناك فدھلاف .نكمم ٍتقو رصقأب قافآلا ىصقأ ىلإ
.ةكرحلا ةیلاَّعف ةدایز لجأ نم ةعرسلا ةدایزف
 ، ىنبت ملاعلا نأبو ،سایقم ةمیق لكل نأب ةقباس ةلاسر يف ُتلق
 لوطلا :ثالث ٍداعبأ لمش يذلا يرتملا ماظنلا 1793 ماع
 وھو عبار دعب كانھ نأبً اضیأ تلقو .عافترإلاو ضرعلاو
 \ةفاسملا يواست ةعرسلاو .ةعرسلا اھسایقم يتلا ةكرحلا
   نأب حضاو ٍلكشبو ،نیبت يتلا ةیباسحلا ةلداعملا هذھ ،نمزلا
 ةفاسملا ةدایزب ،درطضم ٍلكشبو ،دادزت ةعرسلا ةمیق
 ةافحلسلا ةعرس نیب قرفلاو .حاتملا نمزلا رصقبو ةعوطقملا
 رصع ال رونلا رصع يف نحنو ،ةدج ةعساش رونلا ةعرسو
فحالسلا
 تالجع نم الدبف ةكرحلا تروطت ةلجعلا عارتخإ أ ذنمو
 ىلع كرحملا ،ةكرحلا لجأ نمو ،ءاج ةنصحألا اھرجت
 يف يبرعلا يملعلا عمجملل لضفلا دوعی ()ةرایسلا (تالجعلا
 يفو ،مث .)روتوملا نمً الدب كرحملا ةملك طابنتسا يف قشمد
 ناكم كرحملا ىلع ةحنجألا تَّلح اضیأ ةكرحلا لیبس
 ةوق تروطتو تیغلأ ةحنجألا ىتجو ، )ةرئاطلا (تالجعلا
.تایئاضفلا يف ةیفاشتكا تالحر ىلإ كرحملا
 ةكرح دعت مل ،رونلا رصع يفو ،رونلا ةعرس نم بارتقإلا َّامأ
.تالجعلا ریرص الو ةیفاك فحالسلا

.
 ميمص نم مه "ةسسؤملا جراخ" نورواحتي نيذلا نإ
 لب ،مهل فويس ال، ةداعس ةيؤر يف تءاج يتلا ةضهنلا
 ىوس مهل عفاد الو ،ةمألا ةيناحورو لقعلا قطنم نم تاملك



 لب ،مهل فويس ال، ةداعس ةيؤر يف تءاج يتلا ةضهنلا
 ىوس مهل عفاد الو ،ةمألا ةيناحورو لقعلا قطنم نم تاملك
 .مهيديأ يف ةنامأ ةداعس اهكرت يتلا مهتضهن ىلع ةريغ
 ": ميعزلا لاق دقو ً،ايأر نودبي امنأوً افويس نوعفري ال ءالؤه
ً"امكح سيلو ٌيأر يارلا

An opinion is an openion and not a verdict.
 هتروصو بزحلا ةعمسب ثبعلا يف ةاوه" اوسيل ، ءالؤه
 "ةسسؤملا جراخ " عقوملا اذه ىلإ مهزرفأ يذلاو ."هرودو
 نودبو ،ةبقاعتملا ،طقف ةيسايسلاو ،ةيسايسلا تارادإلا يه
 ةيملعلاو ةيركفلا تاقاطلا بعوتست مل يتلاو ،ءانثتسإ
 عمتجملل ةيشيعملا لكاشملا تلمهأ يتلاو ،يموقلا مسجلل
.يسآملاو ثراوكلل لاجملا ةحساف ،ً اعيمج نييموقللو
 هنم عفن الف ميوقتلاب يهتني ال يذلا ،دجونا اذإ ، مييقتلا نإ
 ءايلا تلدابت اذإ فرحألا سفن نالمحيو نامزالتم امهالكف
 ديفت ال يتلا ةفرعملا":ةلوقملا ةازاومب اذهو .امهيناكم واولاو
."عفنت ال يتلا ةلاهجلاك
 ةثلاث ةرود ةيعرش مدعب تمكح اهوتل ةيبزحلا ةمكحملا
 ىلع ،هجولا ءام ظفحلولو ،ىلعألا سلجملا قفاوو ،سيئرلل
 نمو.نادرح دعسأ مارتحإلا ليزجلا نيمألا هعبتو مكحلا اذه
 نأو ،رخآو ٍصخش نيب زيمت ال نأ،ةيبزحلا ةمكحملا بجاو
 ءارو نم روتسدلا ةيناحور عمو اهترارق يف ةمجسنم نوكت



 نأو ،رخآو ٍصخش نيب زيمت ال نأ،ةيبزحلا ةمكحملا بجاو
 ءارو نم روتسدلا ةيناحور عمو اهترارق يف ةمجسنم نوكت
 ثارتلابً المع تارودلا يلاتتب حامسلا مدع يف ،هتاملك
.لايجألا يلاتتبو ةكرحلاو جاتنإلاب نمؤملا انناسنإل يحورلا
.)ملعملا( "دعب دلوت مل ًالايجأ بطاخأ ينإ"

.نانوي جروج


