
 

 

 

 

 

 اإلنسان أواًل
 

 



 اإلنسان أواًل

 - 1 - 

 : 

ـتًٌ هذه ادؼوٓت ذم افًـقات افؼؾقؾي افتل شٌؼً اكددٓع افودقرات افعرةقدي و دو 

أحدثتف  ـ تغرات ذم وظل افشعقب وإدراـفو فؼدراهتو اهلوئؾي وفعققهبو افؽٌرة أيضدًو  

وٕهندو   دارة وافتـؿقي افذاتقيتتـقع  قاوقع ادؼوٓت ةغ افًقوشي وافديـ وافؼقودة واإل

ترـز ظذ ؿقؿي اإلكًون وـرا تف وتعزيز ثؼتف ةـػًف ورؾع تؼديره فذاهتو واإليامن ةؼدراتف 

 )اإلكسان أوالً(. :شؿقتفو

ذم اكتزاع ـرا تفو  دـ  أرجق أن تًوهؿ هذه ادؼوٓت ذم دظؿ جفود افشعقب افعرةقي

ريي افطقيؾ ادع  ةوفتدديوت افداخؾقي ةراثـ ادًتٌديـ  وأن تؽقن خطقة ظذ ضريؼ احل

 واخلورجقي  فؼد أضؾؼً افوقرات افعرةقي  ًرة افتغقر  وفـ يقؿػفو يش  ةنذن اهلل.

 م1-1-6116

 

 

 

 



 اإلنسان أواًل

 - 2 - 

 

إن احلوفي إخالؿقي ذم جمتؿعـو وخصقصًو ذم أوشوط افشٌوب ٓ تتـوشدى  دع ظددد 

  .دروس واحلؾؼوت ادـتؼة ذم ـؾ  ؽونادًوجد واخلطى واف

ؽر أن احلصقؾي   ٓ أصؽ أةدًا ذم ؾضؾ هذه ادًوجد وافدروس واخلطى واحلؾؼوت

نظي دافؽؾقي هزيؾي جدًا ؾؿجتؿعـو ٓ يؿيض ذم ضريؼ افػضقؾي وافًؿق إخالؿدل ةوفد

ي افتل كريدهو  ةؾ هـوك  مرشات تدل ظذ تراجعف إخالؿل وإن ــدو ٓ كؿؾدؽ دراشد

 ظؾؿقي إحصوئقي توًٌ هذا افساجع.

حدثـل أحد ادرّةغ  دـ أصددوب آضدالع واخلدزة ظدـ اكتشدور حوفدي افتـدوؿض 

طوهريًو  أ و ظـدد و يؽقكدقن ةعقدديـ  وافػصوم ةغ افشٌوب ادؾتزم ديـقًو افذيـ يؾتز قن

 ظـ أظغ افـوس ؾقتدؾؾقن  ـ أي افتزام!

آتصول احلديوي و و ُيعدرض ؾقفدو  دـ هـوك  ـ يعتؼد أن افًٌى يؽؿـ ذم وشوئؾ 

أ قر تور افغرائز وافشفقات  فؽــل أظتؼد أن ادشؽؾي تؽؿـ ذم ضٌقعي اخلطوب افدديـل 

 افًوئد ذم جمتؿعـو.

إن حديول ظـ جوكى  عغ  ـ إخالق هـو هق ظذ شٌقؾ ادوول ٓ احلك  ؾؿػفقم 

ائز وافشدفقات ؾؼدط ةدؾ هدق إخالق ذم اإلشالم ٓ يـدك ذم جمول افتعو ؾ  ع افغر

 ػفقم صو ؾ يـظؿ ظالؿي اإلكًون  ع كػًف ورةدف وافـدوس ةدؾ  دع اداؾقؿدوت ـؾفدو 

 وافؽقن ةلهه.

 ـ افعٌقديي فؾشفقات   فؼد جو  اإلشالم فقدرر اإلكًون  ـ افعٌقديي ةؽؾ أصؽوهلو

 و ـ افعٌقديي فؾٌؼ  وفرتؼل هبذا اإلكًون إػ أظذ درجوت اإلكًوكقي.
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طددوب افددديـل افًددوئد ذم جمتؿعـددو يرـددز ظددذ مريددر اإلكًددون  ددـ افعٌقديددي إن اخل

ي  ـتؼة ذم دعٌقديد ع أن هذه اف -ي فؾٌؼ دفؾشفقات ويتجوهؾ متو ًو مريره  ـ افعٌقدي

وأكو هـدو ٓ أدظدق اخلطدوب  -جمتؿعـو ةشؽؾ أصد وأةشع  ـ اكتشور افعٌقديي فؾشفقات

غ وإكام أدظقه أن جيعؾ  ـ أوفقيوتف رؾع إحًوس افديـل أن يؼقم ةشتؿ احلؽوم وادًئقف

بحؼووهفم اتيوي وـرا تفؿ إػ درجدي تددؾعفؿ إػ ادطوفٌدي  افـوس ةؼقؿتفؿ وإكًوكقتفؿ

    !يؽػؾفا هلم اتدشيور

 فف افتـوؿض وافػصوم! ؾودطؾقب  ـف أنيسبب إن افشوب ادًؾؿ يتؾؼك خطوب ديـقًو 

قؿف دٌؼ افدذيـ يًدؾٌقكف حؼددفؾد يسويؽن تل تتدرك ؾقدف وأندظذ افشفقات اف ييؿرد

ذم آن  (ٌؼدفؾ)ظبدًا و (شفقاتد ـ اف) حراً اإلكًوكقي إشوشقي! ادطؾقب  ـف أن يؽقن 

كاذبًا و (ةرؾضف افعٌقديي فؾشفقات)ذم ظٌقديتف هلل صادهًا واحد! ادطؾقب  ـف أن يؽقن 

ةدلن )ظزيوزًا  ـف أن يؽقن ذم آن واحد! ادطؾقب  (ةؼٌقل افعٌقديي فؾٌؼ)ذم ظٌقديتف هلل 

ةلن يطلضئ رأشف ويًؽً ظذ ووع شقويس طدو  )ذتقاًل و (ٓ يطلضئ رأشف فؾشفقات

 ذم آن واحد! (يؿـعف حؼقؿف اإلكًوكقي إشوشقي وأةًطفو حؼف ذم افتعٌر

ـقػ ٓ تضطرب صاصقي افشوب ادًؾؿ وتصوب ةوفتـوؿض وافػصوم ظـد و ُيطؾى 

. صدودؿًو .ـًو ذم افقؿً كػًف.. حرًا وظٌدًا ذم افقؿً كػًدف ـف أن يؽقن  تؿردًا و ًتؽق

   . ظزيزًا وذفقاًل ذم افقؿً كػًف !!.وـوذةًو ذم افقؿً كػًف

إن ـورًا  دـ اخلطٌدو  يصدقفقن وجيقفدقن ظـدد و يتدددثقن ظدـ افـًدو  وافعدري 

وافشفقات وفؽـ افؼؾقؾ افؼؾقؾ  ـفؿ  ـ يتددثقن ظدـ حؼدقق اإلكًدون ذم اإلشدالم 

 ...اإلكًون ذم اإلشالم وظدافي افـظوم افًقويس وآجتامظل ذم اإلشالم وـرا ي
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إن اإلكًون اخلوئػ ادؼؿقع أـور اشدتعدادًا فؾقؿدقع ذم افرذائدؾ وآكدراؾدوت  دـ 

 اإلكًون احلر ادـطؾؼ افذي يشعر ةنكًوكقتف وـرا تف.
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وهلو افـوس )افًقوشي كجوشي!( أو )افًقوشي  وهلو ديـ!( وهل يتدا  ـ افعٌورات افتل

تقحل دـ يًؿعفو ةدلن ٓ يػؽر ذم افًقوشي وأن ٓ يـارط ؾقفو خقؾًو ظذ كػًف  دـ أن 

 يتـجس( أو أن )خيرج ظـ افديـ(. )

هؽذا يصٌح آةتعود ظـ افًقوشي هق )افطريؼ إشؾؿ( حقٌ افًال ي هـدو تعـدل و

 ـ إذى اجلًدي وافـػيس وتعـل ذم أخرة دخقل اجلـي!ذم افدكقو افـجوة  

ؾ )ثؼوؾي افؼطقع( وافتل )ظدذ  هذه إؾؽور هل ةعض افتصقرات اخلوضئي افتل تشؽِّ

ظؽس  و يتصقر أصدوهبو( ٓ تمدي إػ افًال ي ٓ ذم افددكقو وٓ ذم أخدرة إذ إهندو ذم 

ون وتضدعػف إػ درجدي تعرودف افدكقو دمعؾ ادجتؿع ؽوةي يعقٌ ؾقفو افظودقن وادػًدد

ض  فؾكاظوت افداخؾقي وافتػؽؽ وآحتالل وافغزو اخلورجل.. وهل ذم أخرة تعدرِّ

ُؽُؿ افـَّورُ ﴿إػ ظذاب اهلل  ًَّ ـَ َطَؾُؿقْا َؾَتَؿ ِذي ـُقْا إَِػ افَّ ـَ وهؾ  [113-شقرة هقد ] ﴾َوَٓ َتْر

 فظودغ؟ افعؿؾ افًقويس إٓ افشؽؾ افعؿع وافعكي فؾقؿقف ذم وجف ا

إن  ـطؼ )افًقوشي افـجوشي( يـوؿض كػًف وحيؿؾ ذم داخؾف افدرد ظؾقدف. ؾدنذا ـدون 

افعؿؾ افًقويس هق تشؽقؾ أحزاب مؿؾ ةرا ٍ  عقـي وتتـوؾس ؾقام ةقـفو فؾقصدقل إػ 

احلؽددؿ  ددـ أجددؾ تطٌقددؼ ةراجمفددو ؾددنن ثؼوؾددي )افًقوشددي كجوشددي( تعـددل أن ُيعددرض 

يتـجًقا( ظـ افعؿؾقي افًقوشقي وأن يػًدقا ادجول )افطوهرون( افذيـ ٓ يريدون أن )

 إػ احلؽؿ ويػروقا ةراجمفؿ ظذ ادجتؿع!  )فغر افطوهريـ( فقشؽؾقا أحزاةًو ويصؾقا

ٌَقِّـَدوِت ﴿إن مؼقؼ افعدل أو افؼًط ذم إرض  طؾى إهلدل  َفَؼدْد َأْرَشدْؾـَو ُرُشدَؾـَو ةِوْف

طَوَأكَزْفـَو َ َعُفُؿ اْفؽَِتوَب َوادِْق ًْ وافرـدقن  [25-شقرة احلديدد ] ﴾َزاَن فَِقُؼقَم افـَّوُس ةوفِؼ
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َٓ ﴿إػ افظؾؿ وافظودغ هق ذكى يعوؿى ظؾقف اهلل  دُؽُؿ  َو ًَّ ـَ َطَؾُؿدقْا َؾَتَؿ دِذي ـُقْا إَِػ افَّ ـَ َتْر

ككو هذا ٓ دظؾؿ ذم ظدوإذا ـون مؼقؼ افعدافي و ؼورظي اف [113-شقرة هقد ] ﴾افـَّورُ 

تتذ ةغ يدي )احلوـؿ( وٓ ةاطٌي تؾؼك  ـ ظذ ادـدز وٓ ةؿتػجدرات  يتدؼؼ ةؼصقدة

وإكام ةزا ٍ ظؿؾقي تتٌـوهو أحزاب شقوشقي متؾؽ رؤى واوددي   مقل افـوس إػ أصال 

. إذا ـون إ ر ـدذفؽ ؾدنن ادشدورـي افًقوشدقي تصدٌح و اجٌدًو .واشساتقجقوت حمددة

ٌديـ وادػًدديـ. إن تطدقر جمتؿعـدو ؾؽريدًو رشظقًو وصامم أ ون حيؿل ادجتؿع  ـ ادًت

وأخالؿقًو واجتامظقًو واؿتصوديًو رهـ ةتطقر وظقف افًدقويس. ظـدد و يعدل افـدوس أ قدي 

احلقوة افًقوشقي وظـد و يدرـقن افد ور افذي يـزل ةوفشعقب ظـد و تتاذ ظـ حؼفو ذم 

فدـ ُيـظدر إػ ظـددهو   رؿوهبو حلدزب واحدد أو زظدقؿ واحدد ادشورـي افًقوشقي وتًؾؿ

 افًقوشي ظذ أهنو كجوشي ةؾ شُقـظر إفقفو ظذ أهنو صؽؾ ظكي  تطقر  ـ أصؽول اجلفود

 وإ ر ةودعروف وافـفل وادـؽر ٓ يطفر ادجتؿع إٓ ةؿامرشتف.

 م6115
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أؿًوم هدذه ادمشًدي  ظؿؾً ذات يقم  ديرًا إلحدى ادمشًوت اخلريي وـون أحد

ٍُّ ةودشوـؾ  وـوفعودة ذم  وؾ هذه احلوٓت ؾؼد ـون ادقطػدقن يشدتؽقن  دـ ادددير  يع

إن ادقطػغ "ديول  ع  دير ذفؽ افؼًؿ ؿول يل واددير يشتؽل  ـ ادقطػغ. ذم أثـو  ح

ٓ يوؼقن يب  فقتؽ تطؾى  ـفؿ أن يوؼقا يب وأن تؼـعفؿ ةلن افوؼي أشوشقي فـجدوح ظؿدؾ 

ودوذا هدؿ ٓ "و ع أكـل ــً أظؾؿ شٌى ظدم ثؼي ادقطػغ ةف إٓ أكـل شلفتف  "فػريؼ!ا

وـون هذا افًمال ةدايي حقار رصيح ةقـل وةقـدف حدقل أشدٌوب ادشدوـؾ  "يوؼقن ةؽ؟

 افتل ـون يعوين  ـفو ذم ظالؿوتف  ع  قطػقف. 

د و كؽقن جديريـ إن افوؼي ٓ ُتطؾى  ـ أخريـ أةدًا وإكام يؿـدفو أخرون فـو ظـ

هبو  واجلدارة ةوفوؼي تليت  ـ اجتامع أ ريـ اثـغ  و: افؽػو ة وإخالق. افؽػدو ة تعـدل 

 و يؿؾؽف اإلكًون  ـ  عؾق وت وخزة و فورات ذم ادجول افدذي يعؿدؾ ؾقدف  ؾدـدـ 

ظـد و كضطر إػ ظؿؾ جراحل ٓ كًؾؿ أجًدودكو إػ جدراح صدودق وخمؾدص وضقدى 

ظـ اجلراح ادوهر ادشفقد فف ةوفزاظي وافؽػو ة. أ و إخدالق  وحًى  ةؾ كٌدٌ أيضوً 

ؾفل تعـل افؼقؿ افتل كم ـ هبو وافتل تعز ظـ كػًفو ةًؾقـقوت  عقـي وشدلمدث هـدو 

 ظـ شٌع شؾقـقوت أشوشقي إذا واطٌـو ظذ افؼقوم هبو ؾنهنو شتجعؾ أخريـ يوؼقن ةـو: 

 :. كن صػافًا ورصحياً 1

  آجتامظدل وافـػدوق آجتامظدل: افدذـو  آجتامظدل يعـدل أن ٓ ختؾط ةغ افذـو

تؽقن ـام أكً وفؽـ ةطريؼي يؼٌؾفو أخرون  أ و افـػوق آجتامظل ؾقعـدل أن تتظدوهر 

أكؽ  و يريده أخرون. أذـر أن ثؼتل ةلحد إصاوص تزظزظً ـورًا ٕكـل ــً  عف 
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ن افتل ضال هبو ؽرف  ـزفف ؾلخذ ذفؽ ذم زيورة إػ أحد إصدؿو  وٓحظـو ؽراةي إفقا

افشاص يوـل ظذ افذوق افرؾقع فصوحى ادـزل وآكًجوم افرائدع افدذي تتصدػ ةدف 

أفقان افغرف  وظـد و خرجـو  ـ ادـزل ؿول يل: )يوفف  ـ ذوق ةشع!( ؿؾً فف: )وددوذا 

أطفرت ـؾ ذفؽ اإلظجوب؟( ؿول يل: )ــً أجو ؾف!(. كعؿ يقجد ذم حقوتـو أصاوص 

ُـّ هلؿ آحسام وكوؼ هبؿ ٕكـو كشعر ةصدؿفؿ ٓ  كتػؼ  عفؿ ذم ـور  ـ إ قر فؽــو كؽ

وةلهنؿ ٓ حيووفقن خداظـو  ةودؼوةؾ هـوك أصاوص يًويروكـو ذم ـؾ إ قر ويقاؾؼقكـدو 

ظذ ـؾ يش  و ع ذفؽ ٓ كدس فؿ وٓ كوؼ هبدؿ ٕكـدو كشدعر ةعددم صددؿفؿ. يؼدقل 

ع أي إكًون فػسة ضقيؾي  دـ افدز ـ أن يظفدر ةقجدف أ دوم ٓ يًتطق" كوثقيؾ هووثقرن

كػًف وةقجف آخر أ وم افـوس دون أن يشعر ذم افـفويي ةوٓرتٌوك كتقجي جلفؾف ةدلامام هدق 

 ."افقجف احلؼقؼل!

 :. أطفر اتؾطف واالحسام6

إن افؾطػ وآحسام يـٌعون  ـ صعقر ظؿقؼ ةوفؽرا ي اإلكًوكقي وةلن أخريـ ةؼ 

تدؼقن  و كًتدؼف  ـ رظويي واهتامم  ويشعرون ةام كشعر ةف ظـد و يتؿ دموهؾـدو  وؾـو يً

ةًو ؾقفدو صدعرت ةوخلجدؾ  أو اإلشو ة إفقـو. ذم هنويي إحددى افددورات افتدل ــدً  ددرِّ

وآشتقو   ـ كػيس ٕن إحدى ادشدورـوت ـتٌدً ذم تؼققؿفدو يل أكـدل ٓ أهدتؿ ـودرًا 

 فتاًم ةؼح إؾؽور أـودر  دـ اهتام دل ةوفتػوظدؾ ةودشورـغ وتذـرت ؾعاًل أكـل ــً 

اإلكًوين  ع ـؾ صاص  قجقد ذم افدورة وٓشقام تؾدؽ ادشدورـي افتدل ـوكدً ؿؾقؾدي 

افؽالم. إن افٌؼ فقًقا ـوٕصقو  ؾفؿ يؿؾؽقن ادشدوظر وإن ؿددرًا ودئقاًل  دـ افؾٌوؿدي 

تعؾؿ  فورات  وافؾطػ ظـد و ُيامرس ةشؽؾ  ًتؿر ؾنكف يمدي إػ  ؽوشى ظظقؿي. إن



 اإلنسان أواًل

 - 9 - 

افتقاصؾ  ع أخريـ ٓ جيدي كػعدًو  دو   كدؿدؾ ذم داخؾـدو اهتام دًو حؼقؼقدًو ةوفـدوس 

وحرصًو ظذ  شوظرهؿ ؾوفـوس ٓ ختدظفؿ تؼـقوت افؾطػ افًطدقي وهؿ يػرؿقن متو ًو 

  ةغ  ـ امتؿ هبؿ و ـ يؿوِّؾ ظؾقفؿ.

 :. اظيذر إذا أخطلت3

 قر افتل تعزز ثؼي افـوس ةـو هل أن كعتذر هلؿ ـؾـو كاطئ ٕكـو ةؼ. إن  ـ أؿقى إ

إذا أخطلكو ةدؼفؿ. ةعض افـوس حيووفقن تزير أخطدوئفؿ ويطؾٌدقن  دـ أخدريـ أن 

يؼٌؾقا هذا افتزير ويًؿقن ذفؽ اظتذارًا! آظتذار ٓ يعـدل تزيدر اخلطدل  وإكدام يعـدل 

تؼقل فشاص أشلت آظساف ةف وضؾى ادًوحمي  ـ افطرف أخر. ؾؾقس اظتذارًا أن 

إفقف ةوفؽالم )  أؿصد  و ؿؾتف فؽ  فؼد ــً ذم حوفي ؽضدى(  آظتدذار أن تؼدقل فدف 

 )فؼد أخطلُت وإين أظتذر(. 

 :. أطفر اتوالء بظفر اتغقب4

إن  ـ أـور إ قر افتل تضعػ ثؼتـو ةشاص  و هل أن كراه يتدددث ةوفًدق  ظدـ 

ز ثؼتـو ةشاص  و هل أن كراه حيوؾظ ظذ أخريـ ذم ؽقوهبؿ  و ـ أـور إ قر افتل تعز

احسا ف فمخريـ ذم حول ؽقوهبؿ حتك فق ـون خمتؾػًو  عفؿ. ظـد و ترؾض ذم جمؾس  دو 

أن ُيذـر أخرون ةوفًق  أ و ؽ ذم حول ؽقوهبؿ شقوؼ ةؽ احلورضون ذم ذفؽ ادجؾس 

ع  دـ أن ٕهنؿ ظؾؿقا أكؽ شسؾض أن ُيذـروا ةوفًق  أ و ؽ ذم حول ؽقدوهبؿ. ٓ  دوك

وهتؿ دتـتؼد أخريـ ذم ؽقوهبؿ وأن تظفر اختالؾؽ ظـفؿ وظددم  قاؾؼتدؽ ظدذ تكؾد

وفؽـ ةؼط أن يؽقن اكتؼودك ةعقدًا ظـ اهلجقم افشايص وافتجريح وأن تًدتادم ذم 

 اكتؼودك فؾشاص افغوئى كػس افعٌورات افتل ــً شتًتاد فو ؾقام فق ـون حورضًا. 
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 :فم. وضح تًخرين ما تيوهعه مـ5 

إن شٌى افؽور  ـ ادشوـؾ افتل مددث ذم ظالؿوتـدو  دع أخدريـ وخصقصدًو ذم 

افعؿؾ هق أكـو ٓ كقوح هلؿ  و افذي كتقؿعف  ـفؿ. ظؾقـو أن كػصح فمخريـ ظام كتقؿعف 

 ـفؿ وأن كـوؿش هذه افتقؿعدوت  عفدؿ وكدصدؾ ظدذ تليقددهؿ هلدو. إن افقودقح ذم 

ـ ظؾقفو يزيؾ شق  افػفؿ  ـ افعالؿوت ويٌـدل افتقؿعوت واحلصقل ظذ  قاؾؼي أخري

ؾقفو افوؼي. ؿرأت  رة ظـ ظالؿي ةغ  دير وأحد  قطػقف تلز ً إػ درجي أن اددير ؿرر 

ؾصؾ ذفؽ ادقطػ وأةؾغ  ًوظده ةذفؽ افؼرار ؾطؾى  ـف ادًدوظد أن يؿـددف ؾرصدي 

ئؿي ةدوٕ قر أخرة دعوجلي ادقوقع: ضؾى  ًوظد اددير  ـ ذفؽ ادقطػ أن يؽتى ؿو

افتل يعتؼد أن  ديره يتقؿع  ـف افؼقوم هبو ثؿ ضؾى  ـ اددير ؿوئؿي ةوٕ قر افتدل يتقؿدع 

 ـ ادقطػ افؼقوم هبو ثؿ ووع هوتغ افؼوئؿتغ أ وم ةعضفام افٌعض وؿد فام فؽدؾ  دـ 

اددير وادقطػ ؾشعر ـؾ  ـفام ةدهشي ـٌرة ةًدٌى آخدتالف افشوشدع ةدغ هدوتغ 

ـون احلؾ أن جؾس اددير  ع ادقطػ وووح فف  و يتقؿعف  ـف واتػؼدو  عدًو افؼوئؿتغ  و

ؿ افعالؿي ةقـفام.   ظذ هذه افتقؿعوت وةعد ذفؽ اختػً ـؾ ادشوـؾ افتل ـوكً تًؿِّ

 :. فؽر بادـػعة تؾجؿقع ومارس اإلكصات اديعاضف6

ل إػ ظـد و يشعر أخرون افذيـ خيتؾػقن  عؽ ذم أ ر  و أكؽ حريص ظذ افقصدق

حؾ يؽػؾ  ـػعتؽ و ـػعتفؿ ؾنهنؿ شقوؼقن ةؽ. إن تػؽدر ادـػعدي فؾجؿقدع يعـدل أن 

تؽقن فديؽ افؼقة إخالؿقي ةدقٌ تمجؾ افتػؽدر ذم مؼقدؼ  ـوؾعدؽ اخلوصدي إػ أن 

تتػفؿ  و افذي يريده افطرف أخر ودوذا يريد ذفؽ  وهذا حيتدوج  ـدؽ إػ اإلكصدوت 

ظـ أؾؽورك واؾساووتؽ اخلوصدي ودمعدؾ ـدؾ  دؽ ذم  ادتعوضػ أي أن تتاذ  مؿتوً 

إكصوتؽ إػ أخر أن تػفؿ حمتقى ـال ف و شوظره دموه ذفدؽ اددتدقى ثدؿ ختدزه ةدام 
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 "أؾفؿ أكؽ تشعر ةوفظؾؿ ٕكؽ   مصؾ ظذ افسؿقي افتل ضؾٌتفو"ؾفؿً  ـف ـلن تؼقل 

صودؿًو فؽل يػفؿـدو  ظـد و كشعر أن افطرف أخر حريص ظذ  ـػعتـو وأكف يٌذل جفداً 

 ٓ يؿؽــو إٓ أن كوؼ ةف  فام ــو خمتؾػغ  عف ذم افرأي. 

 :. أظط وظودًا وأوف هبا7

ٓ يش  يد ر افوؼي أهع  ـ إظطو  افقظقد ثؿ افـؽٌ هبو  وٓ يش  يٌـل افوؼي أـودر 

 ـ افقؾو  ةوفقظقد افتل يؼطعفو اإلكًون ظذ كػًف. ذم ةعض إحقون ؿد ٓ كتؿؽـ  دـ 

قؾو  ةوفقظقد كتقجي فظروف خورجي ظـ كطوق شقطرتـو  ظـددهو ظؾقـدو أن ٓ كتفدرب اف

 ـ أخريـ أو أن كتجوهؾ وظقدكو هلؿ ةؾ ظؾقـو أن كؼح هلؿ دوذا   كتؿؽـ  ـ افقؾدو  

 هبذه افقظقد. 

وأخرًا ؾنن دراشي أجرهتو  مشًي ؾراكؽؾغ ـقذم حدقل افعقا دؾ افدذي تدمدي إػ 

ً أن وعػ افوؼي ةغ أؾراد ادمشًي هق افعو ؾ افذي يًٌى أـز خًورة ادمشًوت ةقـ

ر ـقػ أن ادمشًي افتل تـعدم افوؼي ةغ أؾرادهو شقؼؾُّ ؾقفدو  خًورة هلو. يؿؽــو أن كتصقَّ

افتقاصؾ افػعول وشقتلخر تشاقص ادشوـؾ وظالجفو وفـ يؽدقن هـدوك  ٌدودرات أو 

ٓشتؼوفي وتدرك افعؿدؾ وـدؾ ذفدؽ إةداظوت أو أؾؽور جديدة  وشتؽور ؾقفو حوٓت ا

شقـعؽس خًورة ظذ ادمشًي  ةؾ إن اكعدام افوؼي يقفِّد ذم ادمشًي ـؾ أكدقاع ادشدوظر 

افًؾٌقي ويؿتص  ـفو ـؾ أكقاع ادشوظر اإلجيوةقدي. إكـدو شدقاً  ــدو آةدو  كريدد افتدلثر ذم 

ذم  قطػقـدو ؾدنن ؿددرتـو أوٓدكو أو أشوتذًة كريد افتلثر ذم ضالةـو أو  ديريـ كريد افتلثر 

ظذ افتلثر ذم أخريـ وإهلو فؿ تتـوشى ضردًا  ع  ؼدار ثؼدتفؿ ةـدو  وإن افًدؾقـقوت 

زهو.   افًٌع افتل أوردهتو ذم هذا ادؼول تٌـل هذه افوؼي وتعزِّ

 م6115
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صوـؾي ؿودهتؿ  ؾنذا ظؾام  إ ي هؿ ؿودهتو افػؽريغ وافروحقغ وافـوس يؽقكقن ظذ 

ـون افؼوئد خوئػًو  سددًا وعقػًو ـون افـوس  ـ خؾػف خوئػغ  سدديـ وعػو  وإذا ـدون 

افؼوئد صجوظًو  ؼددا ًو ؿقيدًو ـدون افـدوس  دـ خؾػدف صدجعون  ؼددا غ أؿقيدو . أحدد 

أصدؿوئل ـون ذم جمؾس يضؿ ظودًو وخطقًٌو  عروؾًو   ـ ةغ ادقاوقع افتدل ُضرحدً ذم 

جؾس ـون  قوقع افرصقة وأخذ ـؾ واحد  ـ اجلؾًدو  )وؾدقفؿ دمدور ـٌدور( ذفؽ اد

ؿق إٓ ةوفرصقة ويتػدوخر ةٌطقٓتدف ذم دؾدع افرصدووى ديتددث ـقػ أن إ قر ٓ ت

فؾدصقل ظذ  و يريد وافعو  افػووؾ يصغل إفقفؿ  ٌتًاًم  ـ دون تعؾقؼ شقى أكف ـون 

صديؼل صوب واٍع يدرك متو ًو  دو يعـقدف يردد ذم ةعض إحقون )اهلل يصؾح إحقال!( 

اكتشور افرصقة ذم ادجتؿع ويدرك أثور إخالؿقي وآجتامظقي وآؿتصوديي وافًقوشقي 

هلذا ادرض اخلٌقٌ وهق   يدؾع رصقة ٕحد ذم حقوتف ويعتؼد أن اهلل يقنِّ فف أ قره أـور 

ة ٕحدد  فدام ـدون افدوؿـ   ـ افذيـ يدؾعقن افرصووى ٕكف ظوهد اهلل أن ٓ يدؾع رصق

ؾقجئ صديؼل ةصدؿً ذفدؽ افعدو  وشدؾٌقتف دمدوه  دو يًدؿعف  دـ هدمٓ  افراصدغ 

ادتػوخريـ ؾؼول هلؿ  و  عـوه )أفًـو  م ـغ ةوهلل تعوػ وةلن إ ر ـؾف ةقده ؾؾامذا كؽدقن 

ـو؟ قائجدوهق شقؽػقـو ويؼيض ح امذا ٓ كتؼل اهللدد؟ فدود ذم هذا افٌؾدجز ًا  ـ آفي افػً

ومدث ظـ دمرةتف..( افتػً افعو  إفقف وؿول ةصقت خوؾً )إذا ــً ؾعاًل تؾتدزم هبدذا 

مض افـوس ظذ  إ ر ؾٌورك اهلل ؾقؽ!( متـقً  ـ هذا افعو  و ـ ؽره أن أشؿع خطٌي

 قاجفي افػًود افذي زـؿً رائدتف أكقؾـو مجقعًو  متـقً أن أشؿع خطٌدي ظدـ حؼدقق 

ُتـتفؽ ذم ةالدكو  متـقً أن أشؿع خطٌي ظـ احلريدي افتدل يًدؿع  اإلكًون افتل ـورًا  و
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افًقريقن ظـفو وٓ يعرؾقن ضعؿفو  متـقً أن أشؿع خطٌي ظـ ادطوفٌي ةوحلؼقق وظدم 

ذم شدٌقؾ ذفدؽ  وـدلين ةعؾامئـدو وخطٌوئـدو  افًؽقت ظذ افظؾدؿ ووجدقب افتضددقي

ــدً أمددث هبدذه حريصقن ظذ إروو  افًؾطي أـور  ـ حرصفؿ ظدذ إرودو  اهلل! 

 -وشؿك أحد اخلطٌو  ادشدفقريـ -أرأيً فق أن )ؾالكًو( "ادعوين أ وم أحدهؿ ؾؼول يل: 

ُأفؼل ةف ذم افًجـ هؾ تعتؼد أن أٓف افدذيـ حييدون خطٌتدف شدقطوفٌقن ةدنضالق 

هاحف؟ واهلل شقذهٌقن إػ صالة اجلؿعي ذم  ًجد آخر وـدلن صدقئًو   يؽدـ! افـدوس 

إن افعؾدام  "ؿؾدً فدف  " يًدتدؼقن أن يضددل افعؾدام   دـ أجؾفدؿجٌـو  يو أخل وٓ

ةتجـٌفؿ احلديٌ ظـ ـؾ  و ؿد يزظٍ أصددوب افًدؾطي يرةدقن افـدوس ظدذ افًدؾٌقي 

واخلقف وفق رةقهؿ ظذ ادطوفٌي ةوحلؼقق واجلرأة ذم ؿقل احلؼ دو دمرأ أحد ظذ ادًوس 

ا ذم وجدف اخلطدل ومددثقا فؼد حػؾ توريخ إ ي ةػؼفدو  وظؾدام  صدجعون وؿػدق  "هبؿ

ةؼـوظوهتؿ و  خيضعقا فؾتفديد ـوإل وم  وفؽ وافشوؾعل واةـ تقؿقي وظٌد اهلل ةـ  ٌدورك 

وـور ؽرهؿ وأكو هـو ٓ أريد  ـ افعؾام  أن يدظقا افـوس إػ ثقرة  ًؾدي أو أن يددظقا 

شؿع افعؾام  إػ إرضاةوت و ظوهرات أو أن يدظقا إػ صتؿ احلوـؿ وفعـف وإكام أمتـك أن أ

يدظقن افـوس إػ أن يطوفٌقا ةدؼقؿفؿ افتل يؽػؾفو هلؿ افدشتقر وأن ٓ يًؿدقا ٕحد 

ةلن يعتدي ظؾقفؿ وأن يؽقكقا صودؿغ  ع رهبؿ وأكػًفؿ وحؽدو فؿ ؾقؼقفدقا ذم وجدف 

جيدى أن تدتؿ  قاجفدي اخلطدل  كػس افؽالم افدذي يرددوكدف ؾدقام ةقدـفؿ! همٓ  احلؽوم

ةؼط أن يتؿ ذفدؽ ّهًا ةدغ افعدو  " ًـي وظـد و ؿول يل أحدهؿةوحلؽؿي وادقظظي احل

وأكو أظؾؿ أن ـورًا ممـ حيؿؾقن هدذا افػؼدف ٓ  -ؿؾً فف  "واحلوـؿ فؽل ٓ مدث افػتـي

 –يقاجفقن أصدوب افًؾطي ٓ ذم افن وٓ ذم افعؾـ  ةؾ يـوؾؼقن هلؿ ذم افن وافعؾـ! 
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ظظي احلًـي جيى أن تتؿ ذم افن وافعؾـ  عدًو ؿؾً فف: إن  قاجفي احلوـؿ ةوحلؽؿي وادق

ةؾ إن جمتؿعـو أحقج إػ أن يرى هذه ادقاجفي ذم افعؾـ ٕن احلدوـؿ ذم جمتؿعـدو أصدٌح 

ـوإلفف افذي ٓ يتجرأ أحدد ظدذ  عورودتف ةدؾ ُأظطدل  ـزفدي تػدقق  ـزفدي اهلل تعدوػ 

ض فدف أ دو إذا شدى )وافدفقؾ ظذ ذفؽ أن أحدًا إذا شى اهلل ذم  ؽون ظوم ٓ أحد يتعر

.. وأكو هـو ٓ أدظق إػ شى أحد فؽــل شؼً هدذا ادودول ٕةدغ احلوفدي افتدل .افرئقس

وصؾ إفقفو جمتؿعـدو( كعدؿ إن جمتؿعـدو أحدقج إػ أن يدرى  قاجفدي احلدوـؿ ةوحلؽؿدي 

 وادقظظي احلًـي ذم افعؾـ فقتعؾؿ افـوس أ ريـ: 

قدتدطؿ وثدـ اخلدقف ادـتصدى ذم فقتعؾؿقا افشجوظي ذم ؿقل ـؾؿي احلؼ ؾ :أوًٓ  - 

أن يرتػدع ذم هدذا  رص ظذ ةؼوئف  دـ ٓ يريددون فدرأسٍ كػقشفؿ  ذفؽ افقثـ افذي حي

  .ادجتؿع فؽل ختؾقا افًوحي هلؿ يعقوقن ؾقفو ؾًوداً 

ر دي ؾقـتشددي احلًـددفقتعؾؿقا ـقػ تؽقن  قاجفي اخلطل ةوحلؽؿي وادقظظ :وثوكقوً  -

أختؿ ةوفؼقل: ظـد و ُيًجـ ظو  أو ُيؼتؾ ٕكف ؿول ـؾؿي هذا إشؾقب افؼرآين ذم إ ي. 

احلؼ شُتـًٌ إ ي  ـ ةعده ةزـي صدؿف وصجوظتف وتضدقتف أفَػ ظو  صجوع وةعددهو 

فـ يتجرأ أحد ظذ آظتدا  ظؾقفو وشؾٌفو حؼقؿفو وحريتفو  أ دو  دـ يعتؼدد أن إ دي 

ي ؾـؼقل فف إن هدذا ادـطدؼ هدق شتضقع إذا ُشجـ أو ُؿتؾ أو ُ ـع  ـ افتدريس أو اخلطوة

افذي وقع هذه إ ي  إ ي   تضع ةعد ؽقوب خر اخلؾؼ حمؿد ظؾقف افصالة وافًدالم 

ؾؽقػ شتضقع إن ؽوب ظـفو ظو  أو خطقى أو  ـع  ـ افتدريس أو اخلطوةي  فدام ظدال 

إ دي صدٌعً ـال دًو وتـظدرًا وهدل تريدد افقدقم رجدوًٓ   صلن هذا افعو  أو اخلطقى

قاؿػ وتضدقوت  أ و ادًوجد ؾام أحقجفدو افقدقم إػ أن متتؾدئ ةدآف افصدودؿغ و 
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ُـّ افققم إػ رجدول  افذيـ ُيرةَّقن ظذ ؿقل احلؼقؼي و قاجفي افظؾؿ وافظودغ  ادًوجد م

 ؼقؼقغ ٓ حيـقن رأشفؿ إٓ هلل.حؼقؼقغ  رجول ح

 وً إن ؿؾٌددددددًو ذاق هلل حٌدددددد

 

 ؼفددقس يددرى ةدقددوة افرؿقدد *

 ًو ؿد ةؽً  دـ خشدقعٍ وظققك 

 

 ققٓ تغضُّ ظـ شؾقى احلؼد *

 ويتهؽذا صدوغ افًدجقد حقد 

 

 لؾوشجدي يو أ تل واشدتػقؼ *

 م 6115 
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وهدل  "افًقوشدي ادعؾـدي"ذم ـؾ  مشًي  ـ ادمشًوت هـوك كقظون  ـ افًقوشي: 

شًي ظـ  مشًدتف أ دوم ددث هبو  دير ادمتؾؽ افًقوشي ادؽتقةي ظذ افقرق أو افتل يت

وهل مجؾي افؼقؿ وادامرشوت افػعؾقي افتل يعقشفو أؾدراد  "افًقوشي ادطٌؼي")أخريـ( و

ادمشًي شوظي ةًوظي ويق ًو ةققم. إن أهؿ ادشوـؾ ادز ـي افتل تعدوين  ـفدو ادمشًدوت 

خدتالف ةدغ وافتل تؼؾؾ  دـ ؾعوفقتفدو وتشددـ أجقا هدو ةودشدوظر افًدؾٌقي هدل آ

ادؽتقةي ذم رشوفي  "افًقوشي ادعؾـي"ؾؼد تتددث  "افًقوشي ادطٌؼي"و "افًقوشي ادعؾـي"

ـؼات افدوريدي افتدل تصددرهو ادمشًدي ظدـ دادمشًي ادعؾؼي ظذ اجلددران أو ذم افد

هدل  "افًقوشي ادطٌؼي"تشجقع ادٌودرات( ـؼقؿي أشوشقي  ـ ؿقؿ ادمشًي ذم حغ أن )

ظدـ  "افًقوشدي ادعؾـدي"ٕصاوص ادٌودريـ وظدم  ؽوؾلهتؿ  ؿد تتددث ظدم تؼدير ا

هل إخػو  ادعؾق وت وتصقد اهلػدقات وظددم  "افًقوشي ادطٌؼي")افتعوون( ذم حغ أن 

ظدـ )ظؿدؾ افػريدؼ وافشدقرى  "افًقوشدي ادعؾـدي" د يد افعقن ٕحد  ؿدد تتدددث 

اختدوذ افؼدرار وظددم افتؿؽدغ  هل افتػدرد ذم "افًقوشي ادطٌؼي"وافتؿؽغ( ذم حغ أن 

 ومجع ـؾ افصالحقوت ذم يد اددير وهؽذا... 

ؿؾدً ؾعوفقدي ادمشًدي  "افًقوشي ادطٌؼي"و "افًقوشي ادعؾـي"ـؾام اتًعً اهلقة ةغ 

واكاػضً افوؼي ةغ أؾرادهو وتراجعً ؾقفو ادٌودرات واإلةداظوت ومقفً ادمشًدي 

 "افًقوشدي ادعؾـدي"ؾدام ودوؿً اهلدقة ةدغ إػ  ؽون خوكؼ يؼقد  دـ يعؿؾدقن ؾقدف  وـ

ازدادت ؾعوفقي ادمشًي وارتػعً افوؼي ةغ أؾرادهدو وـودرت ؾقفدو  "افًقوشي ادطٌؼي"و

ادٌودرات واإلةداظوت ومقفً ادمشًي إػ ترةي خصٌي تطؾؼ ضوؿوت  ـ يعؿؾقن ؾقفو 

 وتـؿل إ ؽوكقوهتؿ. 
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افًقوشدي " حجدؿ اهلدقة ةدغ يًتطقع أي  دير أن خيتور)حًى ضريؼتدف ذم اإلدارة(

ذم  مشًتف وهذه هل اخلطقات افوالث افتل تؼؾدؾ حجدؿ  "افًقوشي ادطٌؼي"و "ادعؾـي

 هذه اهلقة:

جيدى أن  "افًقوشدي ادطٌؼدي"و "افًقوشي ادعؾـدي"أوًٓ  ذم حول وجقد ؾرق ةغ  -

رًا ضٌقعقًو يعسف اددير ةقجقد هذا افػرق وأن ٓ يؼع ذم ؾخ اإلكؽور ؾقعتز هذا افػرق أ 

حيدث دائاًم )ظـد آكتؼول  ـ افـظري إػ افعؿع( ؾفذا ادـطؼ افتزيري يؿتص أي إرادة 

فؾتدًغ وافتطقير ويـؼ ثؼوؾي شؾٌقي ذم ادمشًي وحيؼؼ كقظًو  ـ افتعدويش  دع حوفدي 

افتـوؿض ةغ افؼقل وافػعؾ إذ جيعؾفو حوفي ) ؼوظي( ةدًٓ  ـ أن تؽقن  روًو يًدعك 

 إػ افتاؾص  ـف. اجلؿقع 

يدتؿ ؾقدف شدمال ـدؾ   Feedback systemثوكقًو  ووع كظوم فؾتغذيي افراجعي  -

 "افًقوشي ادطٌؼي"و "افًقوشي ادعؾـي"صاص ذم ادمشًي ظـ تؼققؿف ددى افتطوةؼ ةغ 

ذم ادمشًي وأيـ يقجد اخلؾؾ و و هل اؿساحوتف إلصالح هدذا اخلؾدؾ. يؿؽدـ أن تدتؿ 

ؽؾ رشؿل إ و ـتوةقًو  ـ خالل اشتٌقون يتؿ تعٌئتف  ـ ؿٌؾ اددقطػغ افتغذيي افراجعي ةش

أو صػقيًو  ـ خالل  ؼوةؾي ـؾ  قطػ ظذ حدة وشمافف ظـ رأيف ذم  دى افتطوةؼ ةدغ 

و و افذي يؼسحف فتدؼقؼ هذا افتطوةؼ. ويؿؽدـ  "افًقوشي ادطٌؼي"و "افًقوشي ادعؾـي"

خالل آؿساحوت افتل يًؿعفو اددير ذم  أن تتؿ افتغذيي افراجعي ةشؽؾ ؽر رشؿل  ـ

أثـو  احتؽوـف افقق ل  ع ادقطػغ  و ـ إؾضؾ اجلؿع ةغ افشدؽؾغ افرشدؿل وؽدر 

وٓ ةد  ـ اإلصدورة هـدو  افرشؿل ٕن ـاًل  ـفام يًد ؾجقات ٓ يًدهو افشؽؾ أخر.

تطدوةؼ ةدغ إػ أن افتغذيي افراجعي جيى أن تتؿ ةشدؽؾ دوري ٕن افًدعل إػ مؼقدؼ اف
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هل ظؿؾقي  ًتؿرة وفقًً إجدرا  حيددث  درة  "افًقوشي ادطٌؼي"و "افًقوشي ادعؾـي"

 واحد ؾؼط. 

إن إكظؿي وافؼقاكغ ادعؿقل هبو ذم  مشًدي "ثوفوًو  هـوك ؿوظدة ذم اإلدارة تؼقل  -

 "افًقوشدي ادعؾـدي"ؾنذا ـوكدً  " و هل افتل مدد افـتوئٍ افتل تصؾ إفقفو هذه ادمشًي

ل تشجقع ادٌودرات جيى أن يقجد ؿوكقن ذم ادمشًدي يؽدوؾئ ادٌدودريـ  وإذا ـوكدً ه

هل تشجقع افتعوون جيى أن يقجد ؿوكقن ذم ادمشًدي يؽدوؾئ ؾريدؼ  "افًقوشي ادعؾـي"

افعؿؾ ةلـؿؾف ةدًٓ  ـ  ؽوؾلة أؾضؾ صاص ذم افػريؼ  وإذا ـوكً افًقوشي ادعؾـي هل 

ـظؿ افعؿددؾ ةدقدٌ تعؼدد اجتامظددوت دوريدي ةددغ تشدجقع )تٌدودل أرا ( جيددى أن يد

إصاوص افذيـ حيتوجقن إػ تٌودل أرا  وهؽذا.. إذن ظذ اددير أن يضدع افؼدقاكغ 

وأن ٓ يؽتػل ةؾدقم  "شقوشي  طٌؼي"إػ  "افًقوشي ادعؾـي"وإكظؿي افتل تًفؾ مقيؾ 

  قطػقف ٕهنؿ ٓ يطٌؼقن افًقوشي ادعؾـي. 

هدق  درض  "افًقوشدي ادطٌؼدي"و "افًقوشي ادعؾـدي"افػرق ةغ ذم اخلتوم أؿقل  إن 

صوئع كودرًا  و تـجق  مشًي  ـف وفؽـ آظساف ةقجقد هذا ادرض وافًعل افدائؿ إػ 

 افتاؾص  ـف هق افذي يػرق اددير ادتػقق ظـ اددير افعودي. 

 م6116
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ـَ ﴿ :ؿول تعوػ ْ ـَو َةـِل آَدمَ َوَفَؼْد  وأهؿ  ظفر  ـ  ظدوهر تؽدريؿ  [71 -﴾ ]اإلها رَّ

اإلكًون هق تؽريؿ افعؼؾ افذي أظطوه اهلل هلذا اإلكًون و قدزه ةدف ظدـ احلقدقان  و دـ 

تؽريؿ افعؼؾ إؾًوح ادجول فف فؽل يػؽر وجيتفد وحيدوور ويـتؼدد ويؽدقن خمتؾػدًو ظدـ 

ورشي هذا احلؼ هق  ـع فف  دـ ممورشدي أخر ؾفذا حؼ فؽؾ إكًون و ـع اإلكًون  ـ مم

إكًوكقتف  أ و  ـ يزرون  ـع أخريـ  ـ افتػؽر وآجتفود ةدجي احلػوظ ظذ إ دي 

 ـ افضالل ؾفؿ ـؿـ يؼقل إن ظذ اإلكًون أن يغؿض ظقـقف ٕكدف إذا ؾدتدفام شدقتعور 

  وـدذفؽ ويؼع ظذ أم رأشف! فؼد خؾؼ اهلل افعقـغ فؽل يػدتدفام اإلكًدون ويدرى هبدام

ةددياًل ظدـ  خؾؼ افعؼؾ فؽل يػؽر ةف اإلكًون ٓ فؽل يعطؾف  وفًً أوع افعؼدؾ هـدو

افـؼؾ ةؾ أمدث ظـ  راجعي ذفؽ افػفؿ اجلو د فؾـؼؾ افذي يؿـع افعؼدؾ  دـ افتػوظدؾ 

 ع افـؼؾ وإشؼوضف ظذ افقاؿع إشؼوضًو يمدي ذم افـفويدي إػ مؼقدؼ  ؼوصدد افـؼدؾ. ؿدد 

افـؼؾ ؿٌؾ افعؼؾ وهـو أؿقل وهؾ يػفؿ اإلكًون افـؼدؾ ةغدر  جيودفـل افٌعض ويؼقل إن

افعؼؾ؟ وؿد جيودل آخرون ؾقؼقفقن إن ؾتح ةوب آجتفود ظذ  كاظقف ؿدد يدمدي إػ 

افػقى  وهـو أؿقل وأي ؾقى أـز  ـ تؾؽ احلوفي افتل تعقشدفو إ دي افقدقم  وؿدد 

ذه افػدقى  دع ـدؾ تؾدؽ يتوةع آخرون اجلدال ؾقؼقفقن إذا ـوكً إ ي تعدقش ذم هد

افضقاةط ؾؿـ إوػ احلػوظ ظؾقفو )أي ظذ افضقاةط( ٕن إ دي ةددوهنو شدتعقش ذم 

ؾقى أظظؿ! وـالم همٓ   ٌـل ظذ آؾساض اخلوضئ افذي أوردكوه ذم ةدايدي ادؼدول 

وافذي يتـوؿض  ع افؽرا ي افتل أرادهو اهلل فإلكًون  ذفؽ آؾساض افدذي يؼدقل )إن 

إذا أظؿؾ ظؼؾف يضؾ وإذا أظؿؾ ظؼؾدف أـودر يضدؾ أـودر!!( إن خدوفؼ افعؼدؾ  اإلكًون
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وافـؼؾ واحد وةوفتويل ٓ يؿؽـ ٕ ٍي تم ـ ةوفـؼؾ وتعؿؾ ظؼؾفو ذم ؾفؿ افـؼؾ وإشدؼوضف 

ظذ افقاؿع أن تصؾ ذم هنويي ادطوف إػ ؽر ادؼوصد افتل جو  اهلل ةوفـؼؾ وخؾدؼ افعؼدؾ 

  ـ أجؾ مؼقؼفو.

إػ رؾض وقاةط آجتفدود افتدل وودعفو إوفدقن مجؾدي وتػصدقاًل إكـل ٓ أدظق 

وفؽـل أدظق إػ رؾع افؼدشقي ظـ هذه افضقاةط ؾفل كتوج جفد ظؼع ةؼي ؿوةؾ فؾـؼد 

وافتجديد  و ٓ ُيػفؿ  ـ ـال ل أكـل أؿؾؾ  ـ ؿقؿي آرا  إوفغ واجتفوداهتؿ ؾام جو وا 

ةداع  وأكو ٓ أدظق ـام يػعؾ افٌعض إػ ر ل ةف ذم ز ـفؿ ـون يعتز ؿؿي ذم افتجديد واإل

افساث افؼظل ورا  طفقركو ؾدتك ذم افعؾقم افدكققيي ظـد و يريد اإلكًون أن يٌددع ذم 

جمول  و ؾنكف يٌدأ ةدراشي  و وصؾ إفقف ؽره ذم هذا ادجول ثدؿ يـؼدده ويدليت ةوجلديدد أو 

ؾف و يٌـل ظؾقف ادفؿ أن ٓ كتقؿدػ ظـدد اجتفدودات ا ٕوفدغ ٕن اجتفدوداهتؿ هدل يؽؿِّ

اشتجوةوت فتدديوت ادويض وٓ يؿؽــو أن كقاجدف مدديوت احلدورض ةوشدتجوةوٍت  دـ 

ـام ٓ ُيػفؿ  ـ ـال ل أكـل أدظق  ـ هى ودب إػ آجتفدود ذم أ دقر افدديـ  ادويض 

ذم ؾلكو ٓ أضؿئـ إػ  ـ جيتفد ذم افطى إٓ إذا ـون ضٌقًٌو فديف ظذ إؿؾ درجي دـتقراه 

آختصوص افذي يريد أن جيتفد ؾقف ويليت ةجديد  فؽــل ٓ أؾفؿ دوذا مورب ادمشًي 

افؼظقي افتؼؾقديي أي صاص يليت ةػفؿ جديد   يلت ةف أحد  ـ ؿٌدؾ ٕ دٍر  دـ أ دقر 

ؼظقي دافديـ وفق ـون ذفؽ افشاص حوصاًل ظذ أـور  ـ صفودة دـتقراه ذم افعؾقم اف

 اداتؾػي.

ة أن يتػؼ أشؾقب افطغوة ذم احلجر ظدذ ظؼدقل افـدوس  دع أشدؾقب إهنو حلؼقؼي   رَّ

ةعض )افعؾام ( ؾؽال و يًؾط شقػ اخلقف ظذ ظؼؾ اإلكًدون  افطوؽقدي يًدؾط ظدذ 
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ظؼقل افـوس شقػ اخلقف  دـ )افػدقى افًقوشدقي( إذا ُترـدً هلدؿ حريدي افتػؽدر 

شدقػ اخلدقف  دـ وافتعٌر وآختقور  وةعض )افعؾام ( يًؾطقن ظذ ظؼدقل افـدوس 

)افػقى افػؽريي( إن هؿ ؾؽروا أو كوؿشقا أو جو وا ةجديد   يلت ةف أحد  ـ )افًؾػ 

 افصوفح(! 

وافـتقجي جمتؿعوت تطوول ؾقفو اداذن ظـون افًام  فؽـ كػقس افـوس ؾقفدو  ؾتصدؼي  

 ةوٕرض ترتعش خقؾًو وترددًا ويًدؼفو افشعقر ةوفعجز واكعدام افؼقؿي! 

 م6116
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اإلصالح ذم هذه احلقوة ظؿؾقي  ًتؿرة ٓ تتقؿػ إٓ ةتقؿػ احلقوة ذاهتو. إكف  قاجفي 

افتدديوت اجلديدة ةوشتجوةوت جديدة. إكف افتػوظؾ ادتجدد فؾعؼدؾ  دع افقاؿدع  ذفدؽ 

افتػوظؾ افذي يـتٍ وشوئؾ  تجدددة تدمدي إػ إصدالح افقاؿدع. واإلصدالح ٓ يعـدل 

قئ إػ افصوفح وحًى ةؾ يعـل أيضًو آكتؼول  ـ افصوفح إػ إصؾح آكتؼول  ـ افً

 و ـ إصؾح إػ  و هق أصؾح  ـف وهؽذا حتك يرث اهلل إرض و ـ ظؾقفو. 

ةام إن اإلصالح حيتوج إػ تػؽر ؾنن افعؼدؾ هدق أداة اإلصدالح إشوشدقي وظـدد و 

ظدذ  ٌددأ ةًدقط يًدّؿك  ُيعطَّؾ افعؼؾ يتقؿػ اإلصدالح. إن افتػدقق افقوةدوين يعتؿدد

KAIZEN  وهل ـؾؿي يوةوكقي تعـل افتدًغ ادًتؿر أي إن ـؾ صداص ذم ادمشًدي

 ـ أصغر  قطػ ؾقفو إػ أـز  قطػ يًلل كػًف ـؾ يقم افًدمال افتدويل: هدؾ هـدوك 

ضريؼي أؾضؾ أؤدي هبو ظؿع؟ وـؾـو كعؾؿ أن افًؾقك يـٌدع  دـ افتػؽدر وةوفتدويل ؾدنن 

  طـ شمآً آخر: هؾ هـوك ضريؼي أؾضؾ أؾؽر هبو دموه ظؿع؟افًمال افًوةؼ يًتٌ

فؼد دخؾً إ ي ذم هاديى اجلفؾ وافتاؾػ يقم شدقطر آشدتٌداد ظدذ حقوهتدو  

افػؽريي وافًقوشقي ؾلصٌح ـؾ  ـ جيتفد وخيرج ظذ ادلفقف ويليت ةوجلديد حُيورب ةدًٓ 

آةتداع إن ـون رأيدف ديـقدًو أو إػ  و ـ أن حُيوور ويرشؾ إػ زكزاكي افتؽػر أو افتػًقؼ أ

زكزاكي احلوـؿ إن ـون رأيف شقوشقًو. إن افتؿًؽ ةوفؼديؿ ادلفقف ٓ فًٌى إٓ ٕكف ؿديؿ 

ٌُِعقا َ و َأكَزَل ﴿هق شؾقك وصػ اهلل تعوػ افؽوؾريـ ةف:  َؿوُفقْا َةْؾ َكتٌَِّدُع  اهللَُوإَِذا ِؿقَؾ هَلُُؿ اتَّ

وَن آَةوُؤُهؿْ َ و َأْفَػْقـَو َظَؾْقِف  ـَ َٓ َيْعِؼُؾقَن َصْقئًو َٓ  آَةو َكو َأَوَفْق    [.171افٌؼرة: ] ﴾اَمَْتُدونَ َو

فؼد مقفً وقاةط آجتفود افتل ووعفو إوفقن إػ ثقاةً ديـقي يعتدز ـدؾ  دـ 

خرج ظـفو ـوؾرًا أو ؾوشؼًو أو  ٌتدظًو  ـام مقفً وقاةط افعؿؾ افًقويس افتل وودعفو 
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ثقاةً وضـقي يعتز ـؾ  ـ خرج ظـفو خوئـًو أو ظوةوًو ةدل ـ افدقضـ ووحدتدف احلوـؿ إػ 

واشتؼراره  وهؽذا يليت اإلكًون إػ احلقوة ذم جمتؿعـو وـؾ يش  حقفف ) ضٌقط(. فؼدد 

شّؿل افعؼؾ ظؼاًل ٕكف يعؼؾ إ قر أي يضٌطفو ؾدنذا وجدد اإلكًدون ـدؾَّ يش  حقفدف 

إن آشتٌداد افدديـل )أي حمورةدي افدرأي أخدر  ) ضٌقضًو( ؾام احلوجي إػ افعؼؾ إذن؟

ةدجي افدؾوع ظـ افديـ( وآشتٌداد افًقويس )أي حمورةي افرأي أخر ةدجدي افددؾوع 

ظـ افقضـ( ـال و وجفون فعؿؾي واحددة ويـطؾؼدون  دـ كًدؼ ثؼدوذم واحدد جدقهره 

رتدف ظدذ افقصويي ظذ ظؼؾ اإلكًون اكطالؿًو  ـ ظدم اإليدامن ةلهؾقدي هدذا افعؼدؾ وؿد

 افقصقل إػ افصقاب  ـ خالل آجتفود واحلقار. 

إن  ؼوصد افؼيعي ٓ تتدؼؼ إٓ إذا ُترك ادجدول فؾعؼدؾ فؽدل يتػوظدؾ  دع افدـص 

افديـل تػوظاًل حرًا يؽػؾ إشؼوط هدذا افدـص ظدذ افقاؿدع ةدام يدمدي إػ مؼقدؼ هدذه 

فػؽريي حقٌ ٓ يدظل أحد ادؼوصد  هذا افتػوظؾ ٓ يتؿ إٓ ذم ؾضو  احلريي افًقوشقي وا

افقصويي ظذ ظؼقل أخريـ وحقٌ احلجي تقاَجف ةوحلجدي وفدقس ةًدالح افتؽػدر أو 

افتاقيـ  وظـد و كتددث ظـ احلريي هـو ٓ كعـل احلريي ادطؾؼي ٕهنو اجلـقن ةعقـف وإكام 

كعـل احلريي ادضٌقضي وفؽـ  ـ يضع وقاةط احلريي؟ و و هل  ـفجقي وودعفو؟ و دو 

يؼي ؿقوس صددتفو؟ وـقدػ تدتؿ  راجعدي هدذه افضدقاةط وادـفجقدي وضريؼدي هل ضر

افؼقوس؟ أظتؼد أن اإلجوةي ظذ هذه إشئؾي ٓ تتؿ  ـ خدالل أؾدراد وإكدام  دـ خدالل 

)أحزاب(  ـعتؼي  ـ ؿقدقد ) دو   مشًوت ؾؽريي ) راـز أةدوث( و مشًوت شقوشقي

 متورس أي صؽؾ  دـ أصدؽول أفػقـو ظؾقف آةو كو( و تدررة  ـ ـؾ أصؽول افقصويي وٓ

افؼؿع افػؽري أو افًقويس وإكام تتاذ احلقار وادـطدؼ شدٌقاًل فالؿدساب  دـ احلؼقؼدي  
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 مشًوت تضؿ أهدؾ آختصدوص وتعتؿدد  ٌددأ افشدقرى ذم افقصدقل إػ ؿراراهتدو 

وتصقراهتو   مشًوت تٌتعد ظـ افعؼؾقي افتزيريي وافتؾػقؼقي وٓ تؾدقك إؿدقال ةعقددًا 

ر افشعورات وادقاظظ وإكام دمعدؾ افـتدوئٍ ادؾؿقشدي افتدل ترتؼدل ظـ افقاؿ ع وٓ تصدِّ

أي  KAIZENةقاؿع إ ي هل ادؼقوس فصقاب ؿراراهتو وتصقراهتو وتتٌدع  ٌددأ افدد 

 افتدًغ ادًتؿر ذم أشوفقى تػؽرهو وظؿؾفو. 

 م6116
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إصدالح ذات  – ظـوويـ ظو ي )افعدقدة إػ اهلل يصعد اخلطقى ظذ ادـز ؾقتددث ذم

.( ويدظؿ ـال ف ةايوت وأحوديدٌ وؿصدص  دـ افتدوريخ تٌدغ .إخالص افـقي –افٌغ 

)ظظؿي اإلشالم( و دى )صالح وتؼقى ادًؾؿغ إوفغ( و دى )ةعد ادًؾؿغ افققم 

ؾقـفؿ ظـ اهلل( ثؿ يـفل خطٌتف وخيرج ادصؾقن  ـ ادًجد وٓ يغدرون صدقئًو  دـ شد

وتًتؿر أوووع ادًؾؿغ افًقئي ظذ  و هل ظؾقف إػ أن يـؼيض إشدٌقع ويدليت  قظدد 

اخلطٌي افتوفقي وتتؽرر افؼصي ذاهتو.. إذا وازّكو ةغ  ئوت  اليغ افًوظوت افتدل يؼضدقفو 

 ئوت اداليغ  ـ ادًؾؿغ ـؾ أشٌقع وهؿ يًتؿعقن إػ خطٌي اجلؿعدي وإثدر افدذي 

ذم واؿعفؿ فقجدكوه وعقػًو جدًا  وٓ أظتؼد أن اهلل ؿدد ؾدرض صدالة  تسـف هذه اخلطٌي

اجلؿعي ظذ ادًؾؿغ فتؽقن ضؼًًو جو دًا ٓ روح ؾقف وٓ أثر فف ذم حقوة إ ي وواؿعفو. 

إن أحد أشٌوب ؾؼدان خطٌي اجلؿعي فػعوفقتفو هق مرـفو ذم افعؿق قوت واةتعودهو ظدـ 

ن ؾعاًل فتغقر واؿعفدؿ. ؾؿدواًل يؿؽدـ فؾاطقدى أن افتػوصقؾ افتل حيتوج إفقفو ادًؾؿق

يطؾى  ـ ادصدؾغ أن يعدو ؾقا زوجدوهتؿ ةنحًدون وأن يًدقق أيدوت وإحوديدٌ 

وؿصص افتوريخ ادتعؾؼي هبذا إ ر وأن يؽتػل ةذفؽ ؾقارج ادصؾقن  ـ ادًجد دون 

حقدوهتؿ أن يتعؾؿقا صقئًو جديدًا يًدوظدهؿ ظدذ دمدووز افتددديوت افتدل تدقاجففؿ ذم 

افزوجقي ويؿؽـ فؾاطقى أن يتـوول أ رًا حمددًا  ودؾ اخلالؾدوت افزوجقدي ويًدتعرض 

إشوفقى افعؿؾقي افتل تًوظد ظذ تقؿل هذه اخلالؾوت وحؾفو وهؽذا خيرج ادصدؾقن 

وفدامؿ أؾؽورًا ظؿؾقي جديدة يؿؽـ تطٌقؼفو وآشتػودة  ـفو. ـودر  دـ افـدوس افدذيـ 

هتؿ ذم افٌدٌ ظـ  ًجد يصؾقن ؾقف اجلؿعي ؾلـور اخلطٌو  أظرؾفؿ حيدثقكـل ظـ  عوكو
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خطٌفؿ  ـػصؾي ظـ افقاؿع وفق ٓ )افروزكو ي( ادعؾؼي ذم ادًجد ددو اشدتطعً أن متقدز 

او س ظؼ! أمتـك دافز ـ افذي تؾؼك ؾقف اخلطٌي أهق افؼرن افووفٌ اهلجري أم افؼرن اف

خيصصقا شوظي  ـ وؿتفؿ ـدؾ يدقم  ظذ خطٌوئـو أن يرتػعقا إػ  ًتقى ادًموفقي وأن

يتفؿ افوؼوؾقي ةؼرا ة افؽتى )ؽر افديـقي( افتل تؼدح آخدر  دو تقصدؾً إفقدف  فرؾع شقَّ

ي دافعؾقم آجتامظقي وافسةقيي وظؾقم افتقاصدؾ وافًدؾقك اإلكًدوين وافتـؿقدي افٌؼيد

قد ذم واإلداريي وافؼقوديي وأن يعقدوا افـظر ذم تؾؽ افػؽرة افتل تؼدقل )ـدؾ يش   قجد

اإلشالم وٓ حوجي فـو إػ  عرؾي  و يليت  ـ ؽر ادًؾؿغ ؾقام يتعؾؼ ةوفعؾقم اإلكًدوكقي( 

ؾفل ؾؽرة ٓ مؿل اإلشالم وٓ تًوظد ظذ تطٌقؼف ةؾ مـّطف وتعزفف ظـ افقاؿع ودمعدؾ 

صعور )اإلشالم هق احلؾ( ةؿووةي كؽتي امزأ هبو ادًتفزئقن! إن ظظؿي اإلشالم تؽؿدـ ذم 

ٌؼي فقجتفدد ويٌددع ةدام دع افؼقاظد افعو ي وترك تػوصقؾ تطٌقؼفدو فؾعؼدؾ افدأكف وو

 يقاـى تطقر افٌؼيي وتؼد فو. 

َٓ ﴿ ؾؿواًل يؼقل تعوػ هدذه  [46-إكػدول ] ﴾َتـَوَزُظقْا َؾَتْػَشُؾقْا َوَتدْذَهَى ِرحُيُؽدؿْ َو

افـزاظدوت  أيي يرددهو ـور  ـ ادًؾؿغ ؾقام هؿ يتاوصؿقن ٕتػف إشٌوب. إن حدؾ

افققم أصٌح ظؾاًم ؿوئاًم ةذاتف وٓ يؽػل ترديد هذه أيي حلؾ افـزاظوت ةغ ادًؾؿغ  و   

تؽـ فدامؿ ادعرؾي افتػصقؾقي ةلدوات تقؿل افـزاظوت ودمووزهو. يـطٌؼ هذا إ در ظدذ 

 ـور  ـ إ قر افتل هلو ظالؿي ةوفسةقي واإلدارة وافؼقدودة وافتقاصدؾ ومػقدز أخدريـ

 ...وافتلثر ؾقفؿ وتغقر افًؾقك اإلكًوين وؽرهو  ـ ادجوٓت

ر ادؿدؾ. إن  افـوس افققم تعٌقا  ـ رصاخ اخلطٌو  ظدذ ادـدوةر و دـ احلدديٌ ادؽدرَّ

فؾـوس حوجوت و دـ يدـجح ذم تؾٌقدي هدذه احلوجدوت يؼٌؾدقن ظؾقدف ويؿشدقن خؾػدف 
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ػؽر اخلطقى ؿٌؾ صعقده ادـدز ويؼتدون ةف. إن دور ادـز ذم ؿقودة إ ي شقعقد ظـد و ي

ةدوجوت افـوس افذيـ يًتؿعقن إفقف وـقػ شقطرح أؾؽورًا تًوظدهؿ ظذ تؾٌقدي هدذه 

ضالع ظدذ آخدر  دو تقصدؾ إفقدف وج إػ افتقاصؾ  ع افـوس وإػ آاحلوجوت وهذا حيت

 اإلكًون ذم صتك جموٓت ادعرؾي. 

 م6116

 

 

 



 اإلنسان أواًل

 - 28 - 

 ـؼةدوهدان كؼة إخٌور ذم افتؾػزيقن وذم أحد ؾؼرات افـون أمحد وصديؼف ظو ر يش

ؿدم  راشؾ أحد افشٌؽوت اإلخٌوريي كٌدًل يتدددث ؾقدف ظدـ دؿدي صدقاريخ ةدوتريقت 

واشتدل ظذ صدي افـٌل ةصقرة خلط أةقض  ـ افدخون يـطؾؼ  ـ إرض ثدؿ يتددقل 

دراشدؾ أن هدذه ؾجلة إػ ـتؾي ةقضو   تـوثرة ويراؾؼ هذا افتدقل صقت اكػجور وذـر ا

صقرة فصوروخ ةوتريقت وهق يعسض صوروخًو ةوفقًتقًو. افتػً أمحد إػ ظدو ر وؿدول 

 و أدراكو أن افصقرة افتدل "أجوب ظو ر:  "أرأيً ـؿ هق دؿقؼ صوروخ ةوتريقت؟"فف: 

صوهدكوهو هل فصوروخ ةوتريقت وهق يعدسض صدوروخًو آخدر؟ ددوذا ٓ تؽدقن جمدرد 

ام  ؾـدـ   كشوهد إٓ خطًو أةقض اكتفك ةوكػجور؟ وحتك صقرة فصوروخ يـػجر ذم افً

فق ـوكً افصقرة صدقدي ؾفل ٓ تدل ظذ دؿي صقاريخ ةوتريقت ٕكـو ٓ كعرف كًدٌي 

. إن  و ؿوم ةدف ظدو ر "افصقاريخ افتل خيطئفو ةوتريقت إػ كًٌي افصقاريخ افتل يصقٌفو

إلكًون أو يشوهده أو يًدؿعف. إن هق افتػؽر افـوؿد أي افتدؾقؾ ادـطؼل فؽؾ  و يؼرؤه ا

افتػؽر افـوؿد ٓ يعـل افتؼوط ظورات أخريـ وتصقد أخطوئفؿ ـام يعتؼد افٌعض.. إكف 

افتػؽر ذم احلجٍ افتل يعروفو أخرون واختٌور  دى  ـطؼقي هذه احلجدٍ وـدذفؽ 

وؿد هق افتػؽر افـ افتػؽر ذم صدي افؼرارات افتل يتاذهو أخرون أو كتاذهو ةلكػًـو.

ةًٌوضي إظامل افعؼؾ ةدًٓ  ـ تعطقؾف وةام أن افعؼؾ هق افذي يؿقدز اإلكًدون ظدـ ةدوؿل 

اداؾقؿوت ؾنن اإلكًون افذي يامرس افتػؽر افـوؿد إكام يامرس إكًوكقتف وظـدد و يغقدى 

افتػؽر افـوؿد ظـ ثؼوؾي إ ي ويتعقد أؾرادهو ظدذ افتؾؼدل وافتؽدرار  دـ دون كؼدد أو 

إ ي ذم ظصقر افظالم وتتاؾػ ظـ رـى احلضورة اإلكًوكقي. إكـو كعؾِّؿ  راجعي تدخؾ 

أوٓدكو ذم اددارس افؽتوةي وافؼرا ة واحلػظ فؽــدو ٓ كعؾؿفدؿ افتػؽدر إذ ٓ تقجدد ذم 
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 ئوت احلصص افدراشقي افتل يتؾؼوهو افطالب ذم تعؾقؿفؿ ادددريس واجلدو عل حصدي 

دي درشًو ذم افػؼف ؾؾدام دـ أثؼ ةف أكف ـون يواحدة ظـ  فورات افتػؽر! وؿد ذـر يل  

ؿـطؼل ٕحدد إحؽدوم افػؼفقدي دشلل أحد افطالب اددرس ظـ افدفقؾ افؼظل أو اف

 . "أكً  ؼؾٌِّد وفًً جمتفدًا وادؼؾد ٓ يًلل ظـ افدفقؾ!"وةاف اددرس ةشدة ؿوئاًل: 

 إن اتيػؽر اتـاهد ُيسيخدم دم جماتن رئقسقن: 

 ؿ احلجٍ افتل يؼد فو فـو أخرون وذم شٌؽ احلجٍ اخلوصي ةـو. ذم تؼقق أوالً،

إن  .ذم تؼققؿ افؼرارات افتل يتاذهو أخرون وذم اختوذ افؼرارات اخلوصي ةـو وثاكقًا،

افتػؽر افـوؿد  فورة يؿؽـ اـتًوهبو ـلي  فورة أخرى وةوتٌوع اخلطقات افتل شلذـرهو 

ر افـوؿد ظذ أي  قوقع  وـدام هدل ادفدورات ؾقام يع يًتطقع اإلكًون أن يطٌؼ افتػؽ

دائاًم ؾنن إتٌوع هذه اخلطقات ذم افػسة إوػ شقؽقن ؾقف يش   ـ افصدعقةي وافتؽؾدػ 

وؿد يغػؾ ادر  هذه اخلطقة أو تؾؽ  فؽـ آشتؿرار ذم تطٌقؼ افتػؽر افـوؿدد شدقدقفف 

 إػ شجقِّي يامرشفو ادر  ةشؽؾ ظػقي.

 اتـاهد دم تؼققم صحة اجحجج اتيي يؼدمفا تـا اخآخرون أوالً: اشيخدام اتيػؽر 

 ودم شبك اجحجج اخلاصة بـا.

     ددـ شددٌى (Argument)تتؽددقن احلجددي  :حتديوود اتسووبب واتـيقجووة -1

(Reason)  وكتقجي(Conclusion)  واخلطقة إوػ ذم افتػؽر افـوؿد هل مديد ـؾ

ؾ ـون افًدٌى هدق صدقرة اخلدط  ـ افًٌى وافـتقجي  ؾػل ادوول افذي ذـركوه ؿٌؾ ؿؾق

إةقض افذي اكتفك ةوكػجور وـوكً افـتقجي هل أن صقاريخ ةوتريقت دؿقؼي ذم إصدوةي 

 أهداؾفو. 
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 و افذي جيعؾـو كصدق صدي افًدٌى؟  دو افدذي  :حتديد مصداهقة اتسبب -2

جيعؾـو  واًل كصدق أن افصقرة ادعرووي ذم افتؾػزيقن هل ؾعاًل فصوروخ ةوتريقت وهق 

وروخًو آخر؟ وهـو جيى أن كـتٌف إػ أن ادصداؿقي ؽر احلؼقؼي ؾؼد يؽقن خزًا يعسض ص

 و ذا  صداؿقي ظوفقي و ع ذفؽ يتٌغ فـو أكف خمتؾػ ظـ احلؼقؼي و ع ذفؽ ؾوفتدري ظدـ 

 ادصداؿقي يًوظدكو ذم احلؽؿ افصدقح ظذ إ قر. 

  دواًل هدؾ صدقرة اخلدط هل يوجد رابط مـطؼي بون اتسوبب واتـيقجوة  -3

 إةقض افذي اكتفك ةوكػجور تعـل أن صوروخ ةوتريقت دؿقؼ ذم إصوةي هدؾف؟ 

 دواًل هدؾ تقجدد هل هـاك معؾومات أخرى تؼووي اجحجوة أو تضوعػفا   -4

تؼورير أو دراشوت أخرى ذات  صداؿقي تٌغ  دى دؿدي صدوروخ ةدوتريقت ذم إصدوةي 

 أهداؾف؟ 

أو كؼرأ افعٌدورة  ؿد كًؿع تعريف ادصؾحات واتعبارات اتواردة دم اجحجة  -5

 "آختالط يًٌى ؾًود إخالق"أو  "افعقدي تمدي إػ افتؼورب ةغ افشعقب"افتوفقي 

إن  ـوؿشي أيٍّ  ـ هوتغ افػؽرتغ جيى أن تٌدأ ةتدديد ادؼصقد  ـ  صطؾح )افعقددي( 

 أو  صطؾح )آختالط(. 

ؿدد مؿدؾ احلجدٍ افتدل   :إطفار االفساضوات اخلػقوة واخيبوار صوحيفا -6

عروفو أخرون اؾساووت خػقي وؿد تٌددو هدذه احلجدٍ ؿقيدي ٕول وهؾدي وفؽدـ ي

ظـد و كظفر آؾساووت اخلػقي افؽو ـي ؾقفو وكٌغ خطل هدذه آؾساودوت كجدد أهندو 

رشدى ظددكون ذم  دودة افريوودقوت ؾدوظسض ظدذ  حجٍ واهقي. فـلخذ ادوول افتويل:

ًُ ثالثدغ شدوظي فدراشدي هذا آ تدون ؽر ظدودل " درس ادودة ؿوئاًل  صد ؾؼدد خصَّ
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إن هذه احلجي ؽر  ـطؼقي ٕهنو تؼدقم ظدذ اؾدساض خػدلٍّ  "افريووقوت و  أكجح ؾقف

 ػوده أن دراشي ثالثغ شوظي  ـ  ودة افريووقوت تعـل أن افطوفى ؿد أتؼـفدو وأصدٌح 

  مهاًل فؾـجوح ؾقفو وهق أ ر ٓ يـطٌؼ ظذ ـؾ افطالب. 

إن اإلكًدون يؿقدؾ إػ تصدديؼ إ دقر  :دظاءه االاتيحؼق من مشاظركا جتا -7

افتل حيىُّ تصديؼفو. ؾنذا ــً تؽره إكًوكًو  عقـًو شدتؿقؾ إػ تصدديؼ إخٌدور افًدؾٌقي 

ادتعؾؼي ةف  إن إدراك اإلكًون هلذا ادقؾ يًوظده ظذ مري ادقوقظقي ومققد  شوظره ذم 

 أثـو  حؽؿف ظذ إ قر. 

عي افًوةؼي ٓ يًوظدكو ظذ افتػؽدر افـوؿدد ؾدقام ُيعدرض إن اشتادام اخلطقات افًٌ

ظؾقـو  ـ حجٍ وحًى ةؾ يًدوظدكو أيضدًو ظدذ شدٌؽ احلجدٍ افتدل كعرودفو ظدذ 

أخريـ ؾعـد و مقي حججـو ظذ أجقةي فألشئؾي افًٌعي افًوةؼي تؽقن هدذه احلجدٍ 

 ؿقيي و تامشؽي. 

  اتيوي ييخوذها اخآخورون ودم ثاكقًا: اشيخدام اتيػؽر اتـاهد دم تؼققم اتؼرارات

  اختاذ اتؼرارات اخلاصة بـا.

إن  راظوة افـؼوط افتوفقي تًوظدكو ظدذ تؼقدقؿ ؿدرارات أخدريـ واختدوذ افؼدرارات 

 افصدقدي: 

ؾعـد و تريد اختقدور جو عدي فؾتًدجقؾ  :تقؽن اهلدف من اتؼرار واضحًا تديك .1

صدفودة ذات ل ظدذ ؾقفو تعتؿد صدي ؿرارك ظذ اهلدف  ـ افتًجقؾ هؾ هدق احلصدق

 ؟ؿقؿي ظوفقي أم افتارج ةلهع وؿً ممؽـ أم جمرد افتًجقؾ فتلجقؾ اخلد دي افعًدؽريي

 وهؽذا...
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 ـ إخطدو  افشدوئعي ذم  :تلكد من أكك أخذت بعن االظيبار اتبدائل األخرى .2

اختوذ افؼرار اظتامد أول ؾؽرة ختطر ةوفٌدول وظددم افتػؽدر ةٌددائؾ أخدرى. تٌددو هدذه 

ؾي فؽـ  عظؿ افـوس ٓ يطٌؼقهنو  فذفؽ ٓ ةد  ـ ةعض ادامرشي فؾدتؿؽـ افـصقدي شف

  ـ هذه افعودة اجلديدة. 

 ـ افشوئع جدًا أن يؼقل افـوس ظدـ  :فؽر باتعواهب ادحيؿؾة تؾبدائل ادخيؾػة  .3

. فذفؽ  ـ ادفؿ جدًا أن ٓ كرتؽدى هدذا (  أؾؽر ةام ـون يؿؽـ أن حيدث)ؿرار اختذوه 

افـومجي ظدـ ؿدرار  دو. ظدذ  –اجلقد  ـفو وافًقئ  –ةوفعقاؿى اددتؿؾي اخلطل وأن كػؽر 

شٌقؾ ادوول  اؾسض أكؽ تػؽر ةوجلو عي افتل تريد افدراشي ؾقفو  إذا   تراجع ادؼررات 

افتعؾقؿقي فؾجو عوت ادرصدي وإذا   تؼؿ ةزيورة هذه اجلو عوت ؿد دمد كػًدؽ تددرس 

ون ٓ مٌف أو  ع أصاوص ٓ تدقد أن تؽدقن  عفدؿ. إن  ؼررًا تعؾقؿقًو ٓ تريده أو ذم  ؽ

 راجعي هذه افعقاؿى اددتؿؾي  ًٌؼًو ؿد جيـٌؽ افؽور  ـ اإلحٌوط وخقٌي إ ؾ ورةام 

 افػشؾ.

 دـ افشدوئع  :فؽر إىل أي مدى هذه اتعواهب مرجحة وإىل أي مدى هوي هقمؿوة .4

هؿ يتدددثقن هـدو جدًا أن يؼقل فؽ افـوس جيى أن تػعؾ ـذا وإٓ شقددث فؽ ـذا. 

إػ أي  ددى ُيدرجح حددوث هدذه  ٓ يؼدرون ظـ ظوؿٌي حمتؿؾي فؾؼقوم ةػعؾ  و فؽـفؿ

فـلخدذ ؿدرار رشا  افعقاؿى و و  دى خطقرهتو  ع أن هذيـ إ ريـ  فؿدغ فؾغويدي. 

صدقح متو ًو أكؽ إذا اصسيً ةطوؿي افقوكصقى افقضـل ورؿي يوكصقى ظذ شٌقؾ ادوول: 

يدر ذفؽ ظؾقؽ  اليغ افؾرات وهق أ ر  رؽقب جددًا  دـ ؿٌدؾ  يؿؽـ أن ترةح و ؿد

 عظؿ افـوس. وفؽـ  و هل ؾرصتؽ؟ إػ أ ي  ددى ُيدرّجح ؾدقزك ذم افقوكصدقى؟ إذا 
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إػ  1اصسيً ةطوؿي واحدة ؾنن ؾرصتؽ ذم افػدقز ذم افقوكصدقى افدقضـل هدل حدقايل 

 اإلضدالق يؿؽـ أن ترةح وفؽـ ذفؽ  ـ ؽدر اددرجح ظدذ إذن  كعؿ 11.111.111

)إحصوئقًو  ـ ادرجح أـور ةؽور أن متقت ةدودث شقورة!( هذا ادوول يقوح افػرق ةغ 

ـقن ظوؿٌي حمتؿؾي فػعؾ  و  رّجدي وـقهنو ؿّقؿدي ويقودح أ قدي افتػريدؼ ةدغ هدذيـ 

 .إ ريـ

ظـد و تلخذ ةعدغ  :هدر أيَّ اتبدائل هي األفضل ظذ ضوء ظواهب هذه اتبدائل .5

احدتامل حددوثفو  – عؼقًٓ  ـ اخلقورات ومدد ظقاؿى هذه اخلقدورات  آظتٌور ظدداً 

 .ظـدهو يؿؽـؽ اختوذ افؼرار إؾضؾ –وإػ أي  دى هل ؿّقؿي أو  رؽقب ؾقفو 

إن افٌعض ؿد يرؾضقن جمرد افتػؽدر  :خذ بعن االظيبار االتيزامات األخالهقة .6

ٓ أخالؿقًو. ذم ةعدض إحقدون ذم  وول ورؿي افقوكصقى ٕهنؿ يعتزون فعى افؼامر أ رًا 

كدتوج إػ تؼديؿ افتزام أخالؿل  عغ ظذ افتزام آخر ؾدنذا أخدزك صدديؼؽ  دواًل أكدف 

يتعوضك ادادرات وضؾى  ـؽ أن يٌؼك إ ر هًا ةقـؽام ووجدت أن إخٌدور جفدي  دو 

شقًوظده ظذ افتاؾص  ـ اإلد ون ظـدهو يصٌح احلػوظ ظذ شال ي صديؼؽ أوػ  ـ 

 ظذ افن افذي أودظؽ إيوه  ع أن ـؾقفام  ؾزٌم  ـ افـوحقي إخالؿقي.  احلػوظ

إن مترير أي ؿرار  ـ خالل هذه اخلطقات افًدً ٓ يضدؿـ فدؽ أن يؽدقن ؿدرارًا 

صدقدًو فؽـف ةوفتلـقد شقؽقن أؾضؾ ةؽور  ـ افؼرار افذي شتؼٌؾ ةف أو افؼدرار افدذي 

 شتتاذه  ـ دون ادرور هبو. 

 م6116
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ـرم اهلل اإلكًون ةوفعؼؾ و قزه ةف ظـ ةؼقي اداؾقؿوت.  فؿدي افعؼدؾ افتػؽدر و دـ 

أصدؽول افتػؽدر رةدط إشدٌوب ةودًددٌٌوت وافتـٌدم ةوفـتدوئٍ اكطالؿدًو  دـ ادؼددد وت 

وآظتٌور ةؼصص إ ؿ وافشعقب. إذا تقؿػ ظؼؾ اإلكًون ظـ افتػؽر ؾؼد اإلكًدون 

 ؽقكوت إكًوكقتف وأصٌح ـٌؼقي اداؾقؿوت يلـؾ ويؼب ويتـوشؾ  ٓ ؿرار فف ةدؾ  أهؿ

يًدتغؾف  يؼرر ظـف أخرون  وٓ إرادة فدف ةدؾ يريدد فدف أخدرون  وٓ ـرا دي فدف ةدؾ

َواخْلَْقدَؾ َواْفٌَِغدوَل ﴿ أخرون ويرـٌقكف فؾقصقل إػ  ارهبؿ ـام يػعؾقن ةوفدواب متو دًو 

ـَ  َٓ ٌُقَهو َوزِ َواحْلَِؿَر فَِسْ ُؾُؼ َ و   .[8افـدؾ: ] ﴾َتْعَؾُؿقنَ  يـًَي َوخَيْ

 يعرف افطغوة أن جمتؿعًو يػّؽر ؾقف افـوس ٓ يؿؽـ أن خيضدع هلدؿ ويدرى ةظؾؿفدؿ

ظدذ افعؼدؾ  ـدذ افقدقم إول  ويًتًؾؿ فشفقاهتؿ وضغقوهنؿ ؾقعؾـقن حرهبؿ افشعقا 

ة أصدؽول  ـفدو  ـدع حريدي افذي يًتؾؿقن ؾقف  ؼدرات افٌالد  هذه احلرب تلخدذ ظدد

افؽالم )افؽالم هق وشقؾي احلقار وإيصول إؾؽور إػ أخريـ ؾنذا تقؿػ افـدوس ظدـ 

افؽالم واحلقار تقؿػقا ظـ افتػؽر!( وهؽذا حيتؽدر افطغدوة اإلظدالم ادرئدل وادؼدرو  

وادًؿقع فؽل ٓ ُيتوح افؽالم إٓ هلؿ وٕتٌوظفؿ  وحيجٌقن ظـ افـوس  دو يًدتطقعقن 

ٌف  ـ ـتى وصدػ وجمالت و قاؿع افؽسوكقي وفق اشتطوظقا حجى افػضوئقوت حج

دو ؿكوا ذم ذفؽ  ويعوؿٌقن ادػؽريـ إحرار ويزجقن هبؿ ذم افًجقن فؽدل يرهٌدقا 

ادجتؿع وخيقؾقه  ـ ممورشي افتػؽدر  وهؽدذا يددوس افطدوؽقت ةدذائدف افعًدؽري 

شطدقًو و ـطؼًو أظقجًو وأصاوصًو هلؿ افغؾقظ ظذ ظؼقل افـوس ؾقًطِّدفو ؾتجد تػؽرًا 

   جًقم افرجول وأحالم افعصوؾر!
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 ـ أصؽول تعطؾ افتػؽر ظـد ةعض افـوس دؾدوظفؿ ظدـ افطدوؽقت ةدجدي أن )ٓ 

ةديؾ ظـف(  وفق ؾؽر همٓ  ؿؾقاًل وكظروا  ـ حقهلؿ فرأوا أن ادجتؿعوت احلرة احلّقي ٓ 

ةؾ يليت  ـ خيؾػف وتًتؿر احلقوة ةشدؽؾ تـفور إذا  وت ؾقفو افرئقس أو حدث فف  ؽروه 

ضٌقعل ٕهنو جمتؿعوت ؿوئؿدي ظدذ  مشًدوت وؿدقاكغ مؿدل ادجتؿدع وتصدقكف  دـ 

افطغقون. ظـد و يسةع افطوؽقت ظذ رأس احلؽؿ ذم جمتؿع يضٍ ةوحلرـي واحلقدوة ؾدنن 

 أول ظؿؾ يؼقم ةف هق تد ر ـؾ أصؽول احلرـي واحلقوة ذم ادجتؿع وإؾراؽف  دـ رجوفدف

وأحراره وؿقاه احلقي وأريد هـو أن أشقق ) ع ةعض افتكف( وصػًو ظؾؿقدًو دؿقؼدًو ددو 

تقكيس  ـصدػ دؽوتى افددتػعؾف إكظؿي افطوؽقتقي ةودجتؿعوت افتل مؽؿفو  أورده اف

ادرزوؿل ذم  ؼوفي فف  ـشدقرة ظدذ ادقؿدع آفؽدسوين فؼـدوة اجلزيدرة  يؼدقل إشدتوذ 

  ـصػ:

ةر تف ظذ ظٌودة صاصقي افددـتوتقر وأن هدذا إخدر  دادي ؿوئؿإن افـظوم آشتٌ"

إكف ٓ يتدؿؾ  ـ يعوروف ؾام ةوفؽ ةؿـ امدد هقؿـتف  ةدوجي إػ أظقان تـػقذ ٓ فؼـو  

  .افشاصقي ادطؾؼي و ـفو  صودرة ـؾ افػضوئؾ

افـظوم آشتٌدادي تصدػقي ـدؾ افشاصدقوت  ٓ ؽراةي أن تـطؾؼ حول ووع أشس

  .ظذ فعى دور افٌديؾ ذم ـزى إز وت و ؾي فقطقػي افـؼد افٌـو  وافؼودرةافؼقيي احل

ؾفؿدقا أن ادطؾدقب هدق افدقٓ  وفدقس  ظذ افعؽس يؼع تؼريى وإظدال  ـدؾ  دـ

 عوـًي فعؿؾقي افـشق  وآرتؼو  ذم ظو   افؽػو ة. هؽذا تؼع ظذ ا تداد افًـقات ظؿؾقي

وكػوؿًو واكتفوزيي أي إردأ ظذ حًدوب  جٌـوً افطٌقعي  حقٌ يتؿ اصطػو  إـور ضؿعًو و

 .وـػو ة إصجع وإرشف وإـور جديي ووضـقي
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ةلكوس ٓ يًتؿدون وجقدهؿ ٓ  ـ ـػدو هتؿ وٓ  ـؾ  راـز افؼرار ؾشقئوً  متتؾئ صقئوً 

افدزظقؿ إوحدد وافتؽقدػ ةؿزاجدف   ـ تػقيض صعٌل وإكام  دـ ؿددرهتؿ ظدذ متؾدؼ

  .وأهقائف

ص أهم خص *  اتطاغويت: ائص هذا اتـظام اتسقادتـؾخم

وهقٌدي و صدداؿقي و دوت ذم افعؼدقل  . هق كظوم كدزف ـدّؾ  دو ؾقدف  دـ رشظقدي1

 .وافؼؾقب

ادؽقكوت احلقي فؾؿجتؿع  وذم رصاع دائؿ  عفدو  دـ  . هق كظوم ذم ؿطقعي تو ي  ع2

 .يؼٌؾ أن يًتٌّد ةف أشقأ  و ؾقف  ـطؾؼ أن أحًـ  و ذم ادجتؿع ٓ

حقٌ يٌدو ـجقش احدتالل داخدع أصدٌدً  ؾط ةغ افعـػ وافؼقة . هق كظوم خي3

 .اجلريؿي ادـظؿي  ـ ادجتؿع ٓ محويي ادجتؿع  ـ اجلريؿي ادـظؿي  فؿتف محويي

افتجدد  ـ داخؾف ةؾ ظذ افعؽس حقٌ دمزه هذه  .هق كظوم ؽر ؿودر فطٌقعتف ظذ4

 .ى ؾنػ شؾطي افعصوةوتشؾطي  راـز افؼق افطٌقعي ظذ افتدقل  ـ شؾطي احلزب إػ

إػ إ وم ذم  قدوديـ افتزيقدػ وافؼؿدع وتقشدقع  .هق كظوم ٓ خمرج فف ؽر اهلرب5

تداؾع ظـ وجقدهو ةؽؾ افقشوئؾ  وهق  و يرؾدع  دائرة افػًود فتصٌح ضٌؼي ذم حد ذاهتو

حد افقصقل ةدف يق دًو إػ حوفدي احلدرب  تدرجيقًو  ـ  ـًقب افعـػ داخؾ ادجتؿع إػ

 إػ هـو اكتفك آشتشفود ةؽالم إشتوذ  ـصػ ادرزوؿل.  "إهؾقي

إذن ةدًٓ  ـ أن كؼدم خد ي جموكقي فؾطوؽقت ةـؼ ثؼوؾي تزر وجقده وتطقدؾ ةؼدو ه 

ةدجي أن )ٓ ةديؾ ظـف(  ظؾقـو أن كًعك إػ كؼ ثؼوؾي  ضودة تذـر افـدوس ةدلن وضـدًو 

فف وأحراره وؿودتف و ػؽريف ةدقٌ ُدّ رت ضوؿوتف و مشًوتف وؿقاه احلقي وُأؾرغ  ـ رجو
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أصٌح ةؼو ه رهقـي ةٌؼو  صاص واحد هق وضـ ظروي فؾد ور افؼريى  و   يًع أةـدو ه 

 إػ ختؾقصف  ـ ؿٌضي ذفؽ افطوؽقت وـؾ ـالم ؽر ذفؽ هق دؾـ فؾرؤوس ذم افر ول! 

 ـ   يًتطع أن يؼقل هذا افؽالم ظؾـًو ؾؾقؼؾف ذم كػًف وفقصؿً ةدًٓ  دـ أن يميدد 

 ـ رأى  ـؽؿ  ـؽرًا ؾؾقغره ةقده ؾنن   يًدتطع ؾٌؾًدوكف ؾدنن   يًدتطع »ادـؽر ةؾًوكف 

 حديٌ رشيػ. «ؾٌؼؾٌف وذفؽ أوعػ اإليامن
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ظـد و تؼقم ظالؿي  و ةغ ضرؾغ أو أـور ظذ ادـوؾع ادتٌودفدي  هـاك هاكون إهلي يؼول:

شعر مجقع أضراف هذه افعالؿي أهنؿ راةدقن و ـَصػقن ؾدنن وادصوفح ادشسـي ةدقٌ ي

هذه افعالؿي شتؽقن أـور دوا ًو وأـور ؾوئدة فؽؾ أضراؾفو  ـ افعالؿوت افتل يقجد ؾقفو 

 طو  و ظؾقم وراةح وخوه.

إن افعالؿوت افتل تؼقم ظذ اإلخضدوع وآشدتغالل  :وهـاك هاكون إهلي آخر يؼول 

افتل يؽقن ؾقفو طو  و ظؾقم وراةدح وخدوه ٓ تتقؿدػ افعالؿوت  وافطغقون أي تؾؽ

ظـد  ًتقى واحد  ـ افظؾؿ ةؾ تتدقل إػ فقفى كوزل يزداد ؾقدف افظدو  طؾداًم ويدزداد 

ادظؾقم صعقرًا ةوفغضى واإلحٌوط إػ أن يصؾ هذا افشدعقر درجدي تددؾع ادظؾدقم إػ 

افتل ؿد يـتٍ ظـفو  حمووفي تصدقح إوووع ظـ ضريؼ افوقرات وآكؼالةوت واحلروب

أيضًو طو  و ظؾقم وخوه وراةح وتعقد افدورة  ـ جديد وؿد ظوصً أورةدي ذم هدذه 

ؿاليغ  دـ دافدائرة اجلفـؿقي ؿروكًو  ـ افز ـ اكتفً ةدرةغ ظودقتغ خّؾػتو ظؼات افد

 افؼتذ.

و افعؼؾ افغريب يعؿؾ افققم ةؿؼته افؼوكقن إول ذم ظالؿي افدول افغرةقي  ع ةعضف

 عؿؾ ةؿؼتهدؽـف يدؿتٌودفغ  فدوت ؿوئؿي ظذ آحسام وادصؾدي افدافٌعض  ؾفل ظالؿ

افؼوكقن افووين ذم ظالؿوتف  ع ـور  ـ افدول افعرةقي واإلشال قي  تؾؽ افعالؿدوت افتدل 

تؼقم ظذ افظؾؿ وآشتغالل. فؼد خرج ادًتعؿر افغريب  ـ أروـو  ـذ ظؼات افًـغ 

شؾقةف افؼديؿ ذم افتعو ؾ  عـدو أي أشدؾقب آشدتعال  وآشدتغالل فؽـف   خيرج  ـ أ

وافٌدٌ ظـ  صدوحلف وفدق ظدذ حًدوب  صدوحلـو  واشدتؿر ذم تطٌقدؼ إرادة افغؾٌدي 

  :واإلخضوع ظذ صعقب  ـطؼتـو
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 ـ خالل إهائقؾ ذفدؽ افدقحش افدذي يعقدٌ ذم  ـطؼتـدو احدتالًٓ وؿدتاًل  أوالً:

  .ربدواكًو ةدظٍؿ ؽر  ؼوط  ـ افغوظ

و ـدام حيددث ذم  ـ خالل آحتالل وافتدخؾ افعًدؽري ادٌدورش ذم  ـطؼتـد وثاكقًا:

  .افعراق وأؾغوكًتون

 ـ خالل حؽوم أضؾؼ افغرب أيدامؿ ذم ؿفر صعقهبؿ وإذٓهلو  عتؼدًا أن  ـح  وثاتثًا:

هذه افشعقب حريتفو شقػرز أكظؿدي شقوشدقي تعدودي  صدوحلف  وهؽدذا اكتفدك إ در 

ـي تصدر افعـػ وافالشتؼرار   ـطؼي تًقد ؾقفو رشيعدي افغدوب ةددًٓ  دـ ةؿـطؼي حمتؼ

 ـطؼ افدوفي وافؼوكقن   ـطؼي  رصدي دائاًم ٓكػجدورات تدد ر هبدو كػًدفو وأخدريـ 

والشوق  أكـوا كعوقش اتقووم دم  عفو  وٓ يؿؽـ فؾعو  أن يـجق  ـ تداظقوت هذه احلوفي 

ابؽت فقه مصاتح اتودول بشوؽل معؼود ظرص تطورت فقه وشائل اتػيك واتيدمر وتش

وارتبطت فقه اتسقاشة باالهيصاد باألمن بشؽل وثقق بحقث أصبح اتعامل أمام خقوارين: 

 إما اتـظام اتشامل أو اتػوىض اتشامؾة! 

 و أؾسوف هـو هق أن افغرب شقظؾ يعؿؾ ود  صوحلف ذم  ـطؼتـو افعرةقي  دو دام ٓ 

وراهتو وؿد ةدأت افققم أصقات خجقفي ذم افعو  حيسم صعقب هذه ادـطؼي وٓ حيسم خق

 صدودرهو ظدذ إرجدح ةعدض  افغريب )  تصؾ ةعد إػ درجي تغقر آشدساتقجقوت(

يورة د راـز افٌدٌ  وادـظامت اددكقي  وادجؿقظوت افزدوكقدي ذم افغدرب تـدودي ةد

ّؽقن ذم ؿددرة افتعو ؾ  ع احلرـوت افًقوشقي افتل تعز ظـ إرادة افشعقب. ةدد وا يشد

 ـظق ي )اإلخضوع( هذه افتل يطؾؼ ؾقفو افغرب فؾدؽوم افعرب احلريدي ذم )إخضدوع( 

صعقهبؿ  ؼوةؾ أن يؽقكقا هؿ )خووعغ( فؾغرب وإ ال اتدف  ةدد وا يشدّؽقن ذم ؿددرة 
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هذه ادـظق ي ظذ مؼقؼ  صدوفح افغدرب وةدد وا يٌدودقن دمريدى  ـظق دي ظالؿدوت 

تٌودل  ع حرـوت شقوشقي مسم كػًفو وصعقهبو ةوفدرجي جديدة ؿوئؿي ظذ آحسام اد

إوػ. فقس هدذم  ـ هذا افتدؾقؾ إؿـوع افغرب ةتغقر كظرتف إفقـو وإكام هدذم أن أؿدقل 

أن اخلضقع وآشتؽوكي فؾظؾؿ شقاً  ذم ظالؿي افددول ؾدقام ةقـفدو أو ذم ظالؿدي احلؽدوم 

فؾؿظؾقم. هدذم أن أؿقل ددـ يظـدقن أن  ةشعقهبؿ ٓ جيؾى أ ـًو واشتؼرارًا ٓ فؾظو  وٓ

ادـوداة ةوحلريي تـظٌر ٓ حوجي فـو ةف وأن ادطوفٌي ةوحلؼقق خموضرة ٓ ضوئدؾ  دـ ورائفدو  

أؿقل هلمٓ : ٓ أ ون وٓ اشتؼرار إٓ ةدوفي افـظوم وافؼوكقن  ٓ أ دون وٓ اشدتؼرار إٓ 

تف ؾقدذهى إػ ةقتدف فرتدوح  ٓ ةقضـ ٓ يقجد ؾقف )شقد( وظٌقد وإكام رئقس تـتفل وٓي

أ ون وٓ اشتؼرار إٓ ةقضـ ٓ يقجد ؾقف حزب ويص ظذ ادجتؿع وإكام أحزاب تتداول 

ؿدرهتو ظذ إروو  افـدوخٌغ  هدذا  افًؾطي: أحزاب تليت وتذهى وتعؾق وهتٌط ةدًى

هق افقضـ افذي جيى أن كعؿؾ فؾقصقل إفقف  وهذه هل افرؤيي افقاودي افتل جيى أن 

ًؿ ذم أذهوكـدو مجقعدًو ثدؿ يعؿدؾ ـدؾ واحدد  ـدو فؾقصدقل إفقفدو ةدًدى طروؾدف ترت

وافٌديؾ ظـ ذفؽ هق اجلدقؿ افذي تزداد ادمرشات يق ًو ةعد يدقم ظدذ أن  وإ ؽوكقوتف.

 أةقاةف ذم  ـطؼتـو تقصؽ ظذ آكػتوح!

 م6116

 

 



 اإلنسان أواًل

 - 41 - 

 ليست "مؤامرة" وحسب بل أخذ بأسباب القوة أيضًا

o  21.ـ أشوتذة أـز اجلو عوت إ ريؽقي  ـ افقفقد  % 

o 3125%  ـ إ ريؽقغ احلوصؾغ ظذ جوئزة كقةؾ ذم افعؾقم  ـ افقفدقد  و %

  ـ ـؾ إ ريؽقغ احلوصؾغ ظذ جوئزة كقةؾ  ـ افقفقد. 

o 41 ـ ادشورـغ ذم ادمشًوت افؼوكقكقي افؼقوديي ذم كققيقرك وواصـطـ  دـ  %

 افقفقد.

o كرات إ ريؽقغ  ـ افقفقد. ثؾٌ ادؾقق 

o 45 رجؾ ذم أ ريؽو )حًى جمؾي ؾقرةس( هؿ  ـ افقفقد. 411%  ـ أؽـك  

يتقهؿ ـور  ـ ادًؾؿغ أن فدى افقفقد ؿقة أشطقريي متؽـفؿ  ـ افًقطرة ظذ افعو  

ويرـزون ذم تػًر هذه افؼقة ظذ ادما رات افتل حيقؽقهندو  تجدوهؾغ افعو دؾ أخدر 

فقد تػقؿقا ظذ ادًؾؿغ يقم تػقؿقا ظؾقفؿ ذم ؾفؿ افعو  افذيـ يعقشقن ؾقدف وهق أن افق

وذم ؾفؿ شــ افـجوح وافتػقق وذم ترةقي أةـو هؿ ظؾقفو وأن ذفؽ شوهؿ ذم وصقهلؿ إػ 

 راـز افؼقة وافتدلثر ذم افقٓيدوت ادتدددة وؽرهدو  دـ دول افعدو   و دـ إجددى 

افقفددقد وصددتؿفؿ أو افتددددث ظددـ )ؿددقهتؿ ةودًددؾؿغ ةدددًٓ  ددـ آكشددغول ةًددى 

إشطقريي( أن يـشغؾقا ةدراشي إشٌوب وافًــ افتل أدت إػ تػقق افقفقد ثؿ إخذ 

  ةام ٓ يـوؿض افعؼؾ وافديـ  ـ هذه إشٌوب وافًــ!

إكـل أدرك أن شقطرة افقفقد احلوفقي ظذ افعو  هل شدقطرة  مؿتدي ٕهندؿ   يلخدذوا 

شــ افـجوح وافـك وافتؿؽغ وهدل تؼدقى اهلل وإ در ةدودعروف ةلهؿ شـي إهلقي  ـ 
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نَّ ﴿ :وافـفل ظـ ادـؽر ُه إِنَّ  اهللَُوَفَقـُكَ ـَّوُهْؿ ( 41)َفَؼِقيٌّ َظِزيزٌ  اهللََ ـ َيـُكُ ؽَّ ـَ إِن  َّ ِذي افَّ

وَة َوَأَ ُروا ةِودَْْعُروِف وَ  ـَ اَلَة َوآَتُقا افزَّ َْرِض َأَؿوُ قا افصَّ ْٕ ـِ ذِم ا ٌَدُي  هللـَؽِر وَ اْفددؿُ هَنَْقا َظد َظوِؿ

ُُ قرِ  ْٕ فؽـ اكتفو  هذه افًقطرة  رهقن ةقؼظدي ادًدؾؿغ ووظدقفؿ  [41-41احلٍ ] ﴾ا

 وأخذهؿ ةلشٌوب افؼقة وافـك. 

شلرـز ذم هذه ادؼوفدي ظدذ ثالثدي  فدورات اتصدػ هبدو افقفدقد وأوردهدو افؽوتدى 

 )افظوهرة افقفقديي(: افقفقدي إ ريؽل شتقػـ شٌقؾٌرغ ذم ـتوةف

 حرص افقفقد ظذ افتعؾؿ. .1

 شاو  افقفقد ذم افتزع فؼضويوهؿ وحرصفؿ ظذ افعؿؾ اخلري ادمشًويت.  .6

 تشؽقؾ مجوظوت افضغط وادشورـي افؼصقى ذم افعؿؾقي افًقوشقي.  .3

 :حرص اتقفود ظذ اتيعؾم -1

ـؿقتفو  وهدؿ يدرك افقفقد أن افوروة ؿقة فذفؽ هؿ حيرصقن ظذ تؽقيـ افوروات وت

يدرـقن أكـو كعقش ذم ظك ادعرؾي وأن  ـ يؿؾؽ ادعرؾي هق  ـ يًتطقع ا تالك افوروة 

فذفؽ يرةقن أوٓدهؿ  ـذ كعق ي أطوؾرهؿ ظذ أ قي افتعؾؿ ويػعؾدقن ذفدؽ ةلشدؾقب 

ؼح د ًٌط يـوشى إدراك إضػول وضريؼي تػؽرهؿ وفؽـدف أشدؾقب ؾعدول جددًا. يد

-ظـد و ــً ضػاًل أجؾًـل وافددي ورشح يل "ؾقب ةؼقفف ػـ شٌقؾٌرغ هذا إششتق

)ـقػ يعؿؾ افعو ( وؿول: إذا أردت أن تؾعى جيى أن يؽقن فديؽ  -ـام رشح فف وافده

وؿً ؾراغ  وذفؽ حيتوج إػ تعؾقؿ جقد ودرجوت جقددة  ظـددهو شدقف مصدؾ ظدذ 

ًو. أن ظؿؾ جقد وافؽور  ـ ادول وظـدهو شتؾعى فقؿدً أضدقل وةلفعدوب أـودر ثؿـد

شتقػ  إذا خرجً ظـ هذا افـظوم ؾنكف فـ يعؿؾ: يؿؽـؽ أن تؾعى فػدسة  دـ افدز ـ 
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وفؽـ شقـتفل ةؽ إ ر ةوفؼؾقدؾ  دـ إفعدوب افرخقصدي افتدل شدتارب ذم افـفويدي 

ويؼدقل افؽوتدى إن  "وشقف تضطر فؾعؿؾ أـور ةؼقي ظؿرك ةدون أفعوب وةدون  تعي

وفعوئؾي وـقػ أن افعقش اجلقد حيتوج إػ ـًدى وافده ـون يريف دؾس افشقؽوت اخلوص ة

 1991جقد وافؽًى اجلقد حيتوج إػ تعؾقؿ جقدد. فؼدد ُأجريدً دراشدي صدو ؾي ظدوم 

أطفرت أن افقفقد  تؼد قن ظذ ؽرهؿ ذم جمول افتعؾقؿ ذم أ ريؽو رجوًٓ ـوكقا أم كًدوً  

افعدويل ـدوكقا %  ـ افقفقد افذيـ هؿ ذم شـ يمهؾفؿ فدخقل  رحؾدي افتعؾدقؿ 87إذ أن 

%  ـ ؽدر افقفدقد  ـدذفؽ شدجؾ افـًدو  41 ـتًٌغ إػ ـؾقوت فؾتعؾقؿ افعويل  ؼوةؾ 

%  دـفؿ  ًدجؾقن ذم  راـدز 69افقفقديوت تػقؿًو تعؾقؿقًو ظدذ ؽدر افقفقديدوت إذ أن 

 %  ـ ؽر افقفقديوت. 34افتعؾقؿ افعويل  ؼوةؾ 

ضػدوهلؿ  دـ خدالل إن افقفقد يؼدرون ؿقؿدي افدتعؾؿ ويغرشدقن ذفدؽ ذم كػدقس أ

ذم "رشدي  يؼدقل رايب جقزيدػ تقؾقصدؽغ احتػوٓت وضؼقس تراؾؼ دخقهلؿ إػ ادد

أوروةي افؼؿقي يؼقم إةقان ةشؽؾ احتػويل ةلخذ وفدد و إػ اددرشدي ذم يق دف إول 

ويؼقل إشدوق ةوصقػز شدقـغر  "ويعطقوكف احلؾقى ظـد و يتعؾؿ أحرف إةجديي إوػ

 جوئزة كقةؾ وافذي كشل ذم ةقفـدا أن افققم إول ذم اددرشدي ـدون افروائل احلوصؾ ظذ

عي ةؼطدع  ةؿووةي ظقد ةوفـًٌي فف وأن صػدي  ـ افتقراة ـوكً تقوع أ وم ـؾ ضػؾ  رصَّ

 احلؾقى جلعؾ افتعؾؿ أ رًا  راؾؼًو فؾدالوة. 

يؼح شتقػـ شٌقؾٌرغ ـقدػ أن ترـقدز افقفدقد ظدذ افتعؾدقؿ ةددأ  ـدذ أن وضدلت 

%  ـ ضالب افؽؾقوت إ ريؽقدي امدقدًا 8ـون  1918فؿ أرض أ ريؽو ؾػل ظوم أؿدا 

%  ـ ادجتؿع إ ريؽل ؾؼط  وؽوفًٌو  و ـون 2ظذ افرؽؿ  ـ أن افقفقد ـوكقا يشؽؾقن 
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افطالب يرـزون ظذ ؾروع افصقدفي واددو وة وضدى إشدـون وافتعؾدقؿ. وفؼدد أدرك 

ؽـ هدق رشط أشدويس فـجدوحفؿ  وذم ةدايدي افقفقد أن تعؾؿ آكؽؾقزيي ةلهع وؿً مم

افؼرن افعؼيـ كشلت ةنظي صٌؽي ؽر رشؿقي يعؾؿ ؾقفو افقفقد ادتددثقن ةوٓكؽؾقزيي 

توب )تدوريخ ادفوجريـ اجلدد ؿقاظد وضريؼي فػظ افؾغي آكؽؾقزيي. يؼقل )ـورب( ذم ـ

جيتؿدع ؾقدف  ـون ادطٌخ يتدقل ةعد ظشو  هيدع إػ صدػ درايس"افقفقد ذم أ ريؽو(: 

. فؼدد ـدون تطدقر افقفدقد ادفـدل "رب إهة  ع أؾرادهو ظذ دراشي افؾغي آكؽؾقزيي

ـون افؼؾقؾ  ـ افقفقد يامرشدقن افطدى أو اددو دوة ذم  1891هيعًو و ذهاًل ؾػل ظوم 

ـون هـوك أرةعامئي إػ شدتامئي ضٌقدى امدقدي ذم ادديـدي  1911 ديـي كققيقرك وذم ظوم 

%  ـ إضٌدو  55ـون  1931ؾقن ذم افتدريس و فـ أخرى. وذم ظوم وظدة آٓف يعؿ

%  ـ اددو غ ذم  ديـي كققيدقرك امدقدًا. ـقدػ حددث 65%  ـ أضٌو  إشـون و64و

ذفؽ؟ هؾ حدث كتقجي ٓجتامع هي ظؼده حؽام  صفققن ذم ؿٌق  ظؾؿ وؿدرروا ؾقدف 

ًدقطرة ظـدد و أخدذوا افًقطرة ظذ أ ريؽو؟! ٓ أةدًا  فؼدد وصدؾ افقفدقد إػ تؾدؽ اف

ةلشٌوب افـجوح وافتػقق  ـ خالل ثؼوؾي يرةقن ظؾقفو أةـو هؿ يق دًو ةقدقم ويتقارثقهندو 

كوت هذه افوؼوؾدي ذم شدً كصدوئح ترةقيدي  جقاًل ةعد جقؾ  يؼح شتقػـ شٌقؾٌرغ  ؽقِّ

 يؾتزم هبو افقفقد ذم ترةقتفؿ ٕةـوئفؿ:

  :ابن اتشعور بيؼدير اتذات ظـد ابـك -1

ظـد و يـظر إوٓد إػ أكػًفؿ ظذ أهنؿ أصاوص  تؿقزيـ "ػـ شٌقؾٌرغ يؼقل شتق

و قهقةغ ؾنهنؿ يـدؾعقن أـودر إػ افتػدقق. اجعدؾ أوٓدك يشدعرون أهندؿ )افشدعى 

اداتور(. ظؾؿ اةـؽ توريخ ظوئؾتؽ اخلوص وحدثف ظـ أرض أجداده. إن إجيدود خؾػقدي 
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افتدلثرات افًدؾٌقي اخلورجقدي. أظدط خوصي ةوفعوئؾي وتراث ممقز هلو حيؿدل إوٓد  دـ 

أوٓدك افؼدرة ظذ رؤيي افعو  ـؽؾ و عرؾي  ؽدوهنؿ  دـ هدذا افعدو  واصدطدٌفؿ ذم 

زيورة إػ إهائقؾ ـام حيٍ ادًؾؿقن إػ  ؽي. إن أوفئؽ افذيـ يعتؼدون أهنؿ يعقشقن ذم 

كدقن أؿدؾ ظو  ؾقوقي ـٌر وفقس فدامؿ  ؽون  عغ أو  فؿي  عقـي ذم هذا افعدو  يؽق

  ."ؿدرة ظذ افسـقز و أـور ظروي فؾتشتً

 :ابن ظـد ابـك اتؼدرة ظذ إيثار ادـػعة اخآجؾة -6

ةام أن افتعؾؿ ظؿؾقي ضقيؾي و تدرجي وكتوئجفو ؽر  ضؿقكي ؾعدذ أةدو  أن يددرةقا 

أةـو هؿ ظذ إيوور ادـػعي أجؾي ظدذ ادتعدي افعوجؾدي وذم هدذا ادجدول يـصدح شدتقػـ 

غ أةو  أن يشجعقا أةـو هؿ  وديًو و عـقيًو ظذ افتػقق افعؾؿدل ومصدقؾ أظدذ شٌقؾٌر

فؼدد ــدً تؾؿقدذًا " ؾقؼدقلافدرجوت ويذـر دمرةتف افشاصقي  ع وافده ذم هذا افشلن 

ادقاد افتل ــً أةذل جفدًا ؾقفو ـوكً تؾؽ ادقاد ادفؿي ةوفـًدٌي يل ـدوفعؾقم و ـًقًٓ 

افصػ اخلو س دس وافددي صدقئًو ظزيدزًا ظدعَّ أـودر  دـ وافتوريخ. ظـد و وصؾً إػ 

اددرشي وهق مجع افعؿالت ووظدين ةلكف شقشسي يل جمؿقظي ؽوفقي  ـ افعؿالت ــدً 

دذم يؼتيض أن أحصدؾ ددظ ـون هدأريدهو إذا حؼؼً درجي رؾقعي ذم اددرشي. فًق  اف

قاد وٓ أةويل ةتدصدقع درجي ظوفقي ذم افريووقوت وافؾغي آكؽؾقزيي. ــً أـره هذه اد

ادتدين ؾقفو. خالل ؾصؾ )افعؿؾي افػضقي( ذاك ـون ظدعَّ أن أدرس هدذه اددقاد جقددًا. 

وودقً ةق   ـ وؿً افؾعى اخلوص يب وـوكدً افـتقجدي  ذهؾدي: ظـدد و درشدً 

جدي ظـدد و ةدذفً حصؾً ظذ كتوئٍ أؾضؾ وهذه ادقاد افتل ــً أـرهفو   تعدد  زظ

فعذر افذي ــً أمحؾف )أكو فًً جقدًا ذم افريووقوت وفًً جقدًا ذم اوؿتًو فدراشتفو. و
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افؾغي آكؽؾقزيي(   يعد صدقدًو. ـام أن إشدوتذة افدذيـ ـدوكقا يعدو ؾقكـل ـشداص 

 ـٌقذ ةًٌى تكؾويت افًقئي ةد وا يعو ؾقكـل ةشؽؾ أؾضؾ. فؽـ افدوؿـ ةددد ذاتدف   

دفورات افدراشقي وافوؼي ةدوفـػس وؿدد يؽـ  فاًم ؾؼد أدرـً )فعٌي( افتػقق واـتًًٌ ا

 . "أؾودين ذفؽ  دى احلقوة

  :اخس أفضل تعؾقم ممؽن -3

أحد أشٌوب افدخؾ "أشامه )أ ريؽو افعرؿقي( وجد أن ذم ةدٌ افدـتقر شقيؾ افذي 

ادرتػع ظـد افقفقد هق أهنؿ فقًقا أـور تعؾقاًم  ـ ؽرهؿ ؾؼدط ؾفدؿ خيتدورون افؽؾقدوت 

وهـدو يـصدح شدتقػـ شدٌقؾٌرغ  "ةدي افتل يؽودر افطؾدى ظؾقفدوإؾضؾ وافػروع ادر

ةؿراجعي آخر إحصو   قجقد ذم جمؾي )تؼرير أخٌدور افقٓيدوت ادتدددة وافعدو ( هدذه 

ادجؾي تضع ؿوئؿي ةؽؾ افؽؾقدوت وتصدـػفو ةدًدى  عدوير  قودقظقي  وذم حدغ أن 

يـصح ةتجـى افؽؾقوت  اختقور أؾضؾ ـؾقي فقس أ رًا ممؽـًو ذم ـؾ إحقون ؾنن شٌقؾٌرغ

ادقجقدة ذم آخر درجتغ  ـ درجوت افتصـقػ وآةتعود متو ًو ظـ افؽؾقدوت احلديودي. 

افتضدقي ةـؿط احلقوة  دـ ؿٌدؾ افطوفدى "ؽؾػي ادوديي ؾرى شٌقؾٌرغ أن أ و ةوفـًٌي فؾت

 . "وظوئؾتف  ـ أجؾ تعؾقؿ أؾضؾ هق اشتوامر  ػقد ظذ اددى افٌعقد

 :ادات اتيعؾمتطوير وإطفار ظ -4

ظـد و يٌدي افقافدان ظودات افتعؾؿ ؾنهنام ييةون  واًل  فاًم "يؼقل شتقػـ شٌقؾٌرغ 

ٕوٓد و فؽل يؼتدوا ةف. صجع أوٓدك ظذ  شوهدة إخٌور وؿرا ة افصددػ وأـدد 

ظذ أ قي افـظرة افعودقي. جيى أن يؽقن فؾقافديـ كؼوصوت  تؽدررة  دع أةـدوئفام حدقل 

وشٌي فًـِّفؿ. إن ذفؽ شقـشط خقدول أوٓدك وشدقزيد  دـ  عدرؾتفؿ. إن إحداث ادـ
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افرواةط ةنهائقؾ ةوفـًٌي فألضػول افقفقد تعطقفؿ كظرة ظودقي وهؿ يتوةعقن إحدداث 

اجلوريي ذم إهائقؾ وافؼق إوشط ةلـور  ـ جمرد اهتامم ظوةر وشقصٌدقن أـور تافػدًو 

ث افعودقي. صدجع أضػوفدؽ ظدذ تطدقير  عجدؿ  ع اجلغراؾقو وافؾغي إجـٌقي وإحدا

واشع  ـ إفػوظ ؾفل تشؽؾ حقايل ثؾٌ افعال وت ف افؼًؿ افؾػظل  ـ ؾددص افدد 

SAT  دهدؿ افذي يؾعى دورًا ـٌرًا ذم دخقل اجلو عدوت. اةددأ ةدوفؼرا ة ٕةـوئدؽ وزوِّ

  ."ةتػًر دائؿ فؾؽؾامت اجلديدة افتل تظفر ذم احلقوة افقق قي

 :ػؾك ضؿوحًا ظؾؿقاً أكشئ ظـد ض -5

يؼح شتقػـ شٌقؾٌرغ ـقػ أن افتعؾدقؿ ذم ادـدزل افقفدقدي يعتدز تطدقرًا ضٌقعقدًو 

فؾتعؾقؿ اددريس وـقػ يـشئ إهدؾ افطؿدقح افعؾؿدل ظـدد أةـدوئفؿ وخيططدقن  ـدذ 

طؾدع افطػقفي فتغطقي كػؼوت افتعؾقؿ اجلو عل ةػتح حًوب ادخور  دـ أجدؾ اجلو عدي ي

ـؾام كام احلًوب كؿً حتؿقدي افددخقل إػ اجلو عدي. ؿدد "وهؽذا ظؾقف آةـ ةوشتؿرار 

يٌدوا إ ر تًٌقطقًو فؽـ ؾتح ةركو ٍ ادخور ذم ظؿر  ٌؽر جيعدؾ ؾدوتقرة اجلو عدي أؿدؾ 

إثورة فؾؼؾؼ. إن افؽؾػي ادوديي فؾجو عي ـٌرة فؽـ افتاطقط يؿؽـ أن يًوظد ظذ دمـى 

وامرًا يًووي  وئتل دوٓر ذم افشفر يٌددأ افؼرارات ادٌـقي ظذ أشوس  ودي ؾؼط. إن اشت

وو ـي ظؼة  دـ دطػؾ افدظـد افقٓدة شقف جيـل أـور  ـ  ئي أفػ دوٓر ظـد و يٌؾغ اف

 ."% وهذا يؽػل فتغطقي افتؽؾػي افقشطقي ذم  مشًي تعؾقؿقي حؽق قي8ظؿره ةعوئد 

 :جدد مفاراتك باشيؿرار -6

قؿدًو ذم أيِّ  فـدي  جيدى أن دمددد إذا أردت أن تؽدقن  تػ"يؼقل شدتقػـ شدٌقؾٌرغ 

 فوراتؽ ةوشتؿرار شقا  ــً ضٌقًٌو أو حمو قًو أو حموشًٌو أو أشتوذًا أو حتك تدوجرًا جيدى 
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أن دمدد  عؾق وتؽ وهذا يًؿك افتعؾؿ  دى احلقوة. إن تعؾقاًم جو عقدًو كظريدًو  دـ دون 

 يضدعؽ ذم وودع دمديد  ًتؿر يػؼد ؿقؿتف. إذا ـوكً ادعرؾي هل افؼقة ؾوفٌؼو  جدوهالً 

أوعػ ذم  ؽون ظؿؾؽ. إن  توةعي افتعؾؿ ودورات ةـو  ادفورات هل اشدتوامر وفقًدً 

كػؼوت. دع أوٓدك يروكؽ ـقػ تتوةع افدتعؾؿ ضدقال شدـل حقوتدؽ. إن ذفدؽ شدقف 

ـؽ  ـ  شورـتفؿ ذم خزاتؽ افتعؾقؿقي   ."يؼقي صعقرهؿ ةل قي افتعؾؿ ويؿؽِّ

  :اهم وحرصفم ظذ اتعؿل اخلري ادمشسايتشخاء اتقفود دم اتيزع تؼضاي -6

يٌذل افقفقد افؽور  ـ وؿتفؿ وجفدهؿ و وهلؿ ذم إظامل اخلريي وآجتامظقي  دـ 

أجؾ محويي جمتؿعفؿ وتؼقيتف. إن ؿدرة افقفقد ظدذ تـظدقؿ وتقحقدد ؿدقهتؿ آؿتصدوديي 

 فعًٌ دورًا أشوشقًو ذم ؿقة ادجتؿعوت افقفقديي إ ريؽقي. 

يعتؼد افقفقد أكف إذا اظتؿدت جمؿقظتؽ ظذ متقيؾ أخريـ " قػـ شٌقؾٌرغيؼقل شت

فذفؽ يعتؿد افقفقد ظذ افتؿقيدؾ افدذايت ويؿقفدقن أخدريـ  "ؾنهنو شتصٌح توةعي هلؿ

 ـام شـٌغ ةعد ؿؾقؾ.  فقجعؾقهؿ توةعغ هلؿ

 -يذـر شتقػـ شٌقؾٌرغ جمؿقظي ةًقطي  ـ احلؼوئؼ ظـ شاو  افقفدقد إ دريؽقغ 

%  ـ راتٌدف 2تٌغ صقرة ادجتؿع افغـل وافػعول. يـػؼ إ ريؽل  –وتلثراتف افًقوشقي 

%. إن افتزظدوت افًدـقيي افتدل 4وشطقًو ظذ إظامل اخلريي ذم حدغ يـػدؼ افقفدقدي 

% 2تصؾ إػ ةؾققن دوٓر شـقيًو دُمؿع  ـ  UJAدمؿعفو هقئي اإلؽوثي افقفقديي ادقحدة 

توـو  جقش اخلالص ؾنن هذه اهلقئي دمؿع  و يػدقق أي  مشًدي  ـ ظدد افًؽون  وةوش

خريي أخرى ذم أ ريؽو ةام ؾقفو افصؾقى إمحر افدويل واجلؿعقوت اخلريي افؽوثقفقؽقدي 

  ومجعقي افنضون إ ريؽقي.
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ةؾقدقن دوٓر  1.5. تضدؿـ ذفدؽ 1997ةؾققن دوٓر ظوم  4.5فؼد تزع افقفقد ةدِ 

 ؾقدقن دوٓر إلهائقدؾ  711ةؾقدقن دوٓر فؾؽـدقس و 2و UJAدمشًوت  ـفو افدد 

 ؾققن دوٓر دمشًوت ووـوٓت تعؾقؿقي وديـقي واجتامظقي. إن أـور ادتزظدغ  251و

ـر ًو ذم افقٓيوت ادتددة إ ريؽقي هؿ  ـ افقفقد: ؾػل افؼوئؿي افًـقيي افتدل خترجفدو 

%  ـفؿ ويليت 35قفقد حمًـ تزظًو يشؽؾ اف 111ظـ أـور  Worth Magazineجمؾي 

   ظذ رأس افؼوئؿدي افقفدقدي جدقرج شدقروس افدذي تدزع ةدلـور  دـ ةؾقدقين دوٓر 

 فألظامل اخلريي. 

ظذ افصعقد افددويل يعتدز دظدؿ إهائقدؾ أ درًا "شتقػـ شٌقؾٌرغ ـقػ أكف  ويؼح

 صديد إ قي ظـد افقفقد وهل تتؾؼك دظداًم ـٌدرًا جددًا  وظـدد و يتعدرض افقفدقد إػ

افتفديد ذم أي  ؽون ذم افعو  يًورع افقفدقد إ ريؽقدقن إػ إرشدول اددول ـدام حددث 

ظـد و هددت ادجوظي امقد أثققةقو وظـد إظودة تقضغ افقفقد افروس ةعد اهنقور آمدود 

ةدأت احلدرب  1973افًقؾقتل. أحقوكًو تؽقن احلوجي إػ ادًوظدة  ًتعجؾي  ذم حرب 

ئ ظـدد و ـدون افقفدقد إ دريؽقغ يرتددون ثقدوهبؿ صدٌوحًو ظذ إهائقؾ هبجقم  ػوج

اشتعدادًا فؼداس ذم افؽـقس. ـوشتجوةي هلدذا افتفديدد مجعدً هقئدي اإلؽوثدي افقفقديدي 

 . " ئي  ؾققن دوٓر كؼدًا خالل أشٌقع UJA ادقحدة

 اجلؿعقات اتقفودية اتيي تؼدم هروضًا جماكقة

كػًدفؿ  وفقدًو وهدل إكشدو  اجلؿعقدوت هـوك ضريؼي أخرى  فؿي يًوظد هبو افقفقد أ

افقفقديي افتل تؼدم ؿرووًو جموكقي دًوظدة ادفوجريـ واددتوجغ ةشؽؾ  ٌدورش. يقجدد 

 41حقايل أرةعغ  مشًي  ـ هذا افـقع ذم افقٓيوت ادتدددة وهدل تؼددم ؿروودًو ةددِ 
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ؾقن اددؾققن ةدظؿ هدذه ادمشًد وت وهدل  ؾققن دوٓر شـقيًو ةدون ؾقائد  يؼقم ادؿِّ

جؿعقوت تؼددم ديقكدًو دؾ حكي. إن هذه افددقفقدي ةشؽدؿجتؿع افدي  ـ افد دظق 

فألصاوص افذيـ ٓ يقجد  ـ يًوظدهؿ وافذيـ فدقس فددامؿ أي شدجؾ ذم ةطوؿدوت 

  . credit historyافدؾع ادًٌؼ 

 دعم اجملتمع اليًودي بتوفري الزبائو للمؤسشات اليًودية

ؼؿقي وذم  ديـدي كققيدقرك دذم أوروةدو افد ghettosفؼد دمؿع افقفقد ذم ؽقتقيدوت 

ةد ًا  ـ اخلد وت ادفـقي ـوفطى واددو وة  وكتقجي فذفؽ أصٌدقا زةوئـ ةعضفؿ ةعضًو.

إػ احلوجوت افقق قي ـوفٌؼول وافؾدوم واخلٌوز واخلقوط وةوئع افًدقورات وظو دؾ افٌـدو  

ـؿوول ظذ ذفؽ ؾؼدد ـدون و ؾنن افقفقد يػضؾقن اشتادام ةـل جؾدهتؿ فؼضو  أظامهلؿ.

و دع  قجدوت  1881افقفقد يتدؽؿقن ةصـوظي ادالةس ذم كققيقرك  وةد ًا  دـ ظدوم 

افقفقد ادفوجريـ  ـ أوروةو افؼؿقي اشتقظًٌ صـوظي ادالةس أـور  ـ كصدػ افعدامل 

افقفقد. ـون افعؿؾ يتؿ ذم طروف ؽدر صددقي وةدلجقر زهقددة فؽدـ إرةدوح ـوكدً 

ـدون افقفدقد  1885فقفقديي وفصوفح ادجتؿع افقفقدي وذم ظدوم تذهى إػ افؼـوت ا

    صـع ثقوب ذم  ديـي كققيقرك. 241 ـ أصؾ  234إدون يؿؾؽقن 

 الوكاالت واملؤسشات اليًودية

ضقر افقفقد إ ريؽققن أشؾقةًو ممقدزًا ذم افتدزع أثدر ةشددة ظدذ ةـقدي افتزظدوت ذم 

شًوت ةشؽؾ واشع واظتؿددوا ظدذ أفقدوت أ ريؽو. فؼد اشتاد قا افقـوٓت و ادم

افتل تدظؿ افتزظوت ةشؽؾ شـقي وضقروا ةـقي متقي موؾظ ظذ هذه اجلفدقد. ذم ظدوم 

أكشئً وـوفي ةقشطـ دًوظدة افقفقد وـوكً إوػ  ـ كقظفو ذم أ ريؽو  ةعدد  1895
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دددة  وـوفي ختددم ادجتؿدع افقفدقدي ذم افقٓيدوت ادت 178ؿرن  ـ افز ـ ـون هـوك 

وإووؾي إػ هذا ادجؾدس  CJFتـتظؿ هذه ادمشًوت مجقعفو ذم جمؾس افقـوفي افقفقديي 

يقجد افققم أـور  ـ شٌعي آٓف  مشًي امقديي  ًتؼؾي يؿقهلدو أصداوص أو ظدوئالت 

 25%  ـ هذه ادمشًدوت تعطدل 24ةؾققن دوٓر   15ةؾققن إػ  11وتٌؾغ ؿقؿتفو  ـ 

أفدػ دوٓر شدـقيًو ويٌؾدغ 251أفدػ إػ 51طل  ـ %  ـفو تع64أفػ دوٓر شـقيًو و

ةؾقدقن دوٓر  وفتؼقيدي ظؿؾقدي  3افعطو  افًـقي فؽؾ ادمشًوت وافقـوٓت افقفقديي 

 فقشؽال اجلؿعقوت افقفقديي ادقحدة. UJA  افد  عCJF مجع افتزظوت امد افد

 جمموعة ميغا

رهتؿ اخلوصدي ذم افعطدو  إووؾي إػ ادـظامت وادمشًوت افتؼؾقديي ؿدم إؽـقو   ٌود

أشس ظؼون صاصًو  ـ أـور افقفقد ؽـك ذم افقٓيدوت ادتدددة  دو  1991ؾػل ظوم 

حقٌ يؼقم أظضو  هذه ادجؿقظي ذم شؾًؾي فؼو ات تًتؿر ظذ  "جمؿقظي  قغو"يًؿك 

 دى يق غ وتعؼد  رتغ شـقيًو ةؿـوؿشدي افؼضدويو ادتعؾؼدي ةوفتزظدوت وافقفدقد  هدذا 

ؽـقو  يؿؽـ أؾراده  ـ افتعؾؿ  دـ كجدوح ةعضدفؿ افدٌعض و دـ تٌـدل افتجؿع  ـ إ

 ؼوع "أو  "يقم افقفقد اددريس" شوريع خوصي يعتؼدون أن هلو أ قي ـٌرة  وؾ دظؿ 

افذي يتؽػؾ ةنرشول أي امقدي ظدذ طفدر إرض إػ إهائقدؾ إن ـدون  "حؼ افقٓدة

دير شوةؼ ذم جمول اشتوامر ؿوم  قشقؾ شتقـفوردت وهق   1997يرؽى ةذفؽ  وذم ظوم 

 ؾققن  ـفو جو ت  5 1 ؾققن دوٓر   19افتزظوت ةنضالق محؾي فتعؾقؿ افقفقد مجعً 

  ـ شتي أصاوص  فتؿغ  ـ جمؿقظي  قغو. 
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  :تشؽقل مجاظات اتضغط وادشاركة اتؼصوى دم اتعؿؾقة اتسقاشقة -3

ذم تشدؽقؾ مجوظدوت إن آشتوامر إؾضؾ فؾقؿً واجلفد افذي ؿوم ةف افقفدقد ـدون 

افضغط افقفقديي ذم احلؽق ي افػقدرافقي فصوفح إهائقدؾ. يدذـر شدتقػـ شدٌقؾٌرغ أكدف 

ظـد و ُأظؾـً دوفي إهائقؾ ـون وزير اخلورجقي إ ريؽل جدقرج  ورصدول يعدسض "

ةؼقة ظذ اظساف أ ريؽو هبو ٕكف ـون يعتؼد أن ذفؽ شقغضى افعرب ويؼؾؾ  دـ كػدقذ 

ذم دول افؼددق إوشددط افغـقددي ةددوفـػط  فؽددـ افقفددقدي إيدددي افقٓيددوت ادتددددة 

جوـقةًقن وهق صديؼ ورشيؽ شوةؼ فسو ون ذم حمؾ ةقع ادالةس ذم  ديـي ـوكًدوس 

ذم  قزوري صجع افرئقس ترو دون ظدذ  ؼوةؾدي ادددو ل آهائدقع تشدقؿ وايزر دون 

ي أرض افقفدقد  فؽل يًؿع  ـف ؿضق )افذي أصٌح أول رئقس فدوفي إهائقؾ ؾقام ةعد(

وـون هذا افؾؼو  أهؿ إشٌوب افتدل أدت ةدوفرئقس إ ريؽدل ترو دون إػ آظدساف 

ورةدام ـوكدً  "ةنهائقؾ ظذ افرؽؿ  ـ آظساووت افؼقيي فقزير خورجقتف ـدام ذـركدو

هذه افٌدايي هل افتل فػتدً كظدر افقفدقد إػ أ قدي افعالؿدوت افشاصدقي ذم افتدلثر ذم 

 ريؽل و ـ هـو كشدلت مجوظدوت افضدغط افقفقديدي )افؾدقيب( ورةدام صـوظي افؼرار إ

يتػوجل افؼورئ إذا ظؾؿ أن  ًوظدات افقٓيوت ادتدددة إلهائقدؾ ذم افًدـقات إوػ 

 ؾققن دوٓر شـقيًو ثؿ ؿػزت ؾجلة ذم ظفد كقؽًدقن  311 ـ ظؿرهو ـوكً ٓ تتجووز 

رجقي إ ريؽل آكذاك وـدون أول ةؾققن دوٓر شـقيًو ةػضؾ ـًقـجر وزير اخلو 5 2إػ 

%  دـ ادًدوظدات إ ريؽقدي 21امقدي حيتؾ هذا ادـصدى  وافقدقم تتؾؼدك إهائقدؾ 

اخلورجقي  ع أهنو  قضـ خلؿًي  اليغ صاص ؾؼط. فؼد ـون افؾدقيب افقفدقدي ؾعدوًٓ 

 جدًا ذم اجلقاكى إخرى أيضًو. ؾؼد أوجدت افقٓيوت ادتددة ذم افعؼديـ ادووقغ 
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)اجلؿعقي اإلهائقؾقي إ ريؽقي فؾشمون افعو ي(  ـ أكشدط  AIPAC  ـظؿي تعتز

 مشًوت افؾقيب افقفقدي ذم أ ريؽو وؿد كام ظدد افعو ؾغ ذم هدذه اجلؿعقدي  دـ ثالثدي 

  صاص ةؿقزاكقي شـقيي تٌؾغ مخًي ظؼة  ؾققن دوٓر. 151أصاوص فقصؾ إػ 

ى إخدرى أيضدًو. ؾؼدد أوجددت فؼد ـون افؾقيب افقفدقدي ؾعدوًٓ جددًا ذم اجلقاكد

افقٓيوت ادتددة ذم افعؼديـ ادوودقغ  ؽتٌدًو حؽق قدًو فؾؼدٌض ظدذ جمر دل احلدرب 

افـوزيغ وجعؾً اهلجدرة  دـ آمدود افًدقؾقتل افًدوةؼ هددؾًو أشوشدقًو ذم شقوشدوهتو 

اخلورجقي وشوظدت ظذ هجرة ادجتؿعوت افقفقديي افؼديؿي  ـ أثققةقو وشقريو. ذم ظوم 

شوظدت افقٓيوت ادتددة ظذ إظودة احلًوةوت افٌـؽقي ادندوؿي  دـ وددويو  1998

اهلقفقـًً ذم شقينا  ـام أن  تدػ اهلقفقـًً افذي ةـل ةدل قال افتزظدوت أؿدقؿ 

 ةتػقيض  ـ افؽقكغرس. 

 تأثري اليًود يف االنتخابات األمريكية

ؿ ذم آكتاوب وةوفتويل ظذ افرؽؿ  ـ أن افقفقد أؿؾقي صغرة إٓ أهنؿ يامرشقن حؼف

ؾقن 81يضوظػقن  ـ ؿقهتؿ آكتاوةقي. إن  %  ـ افقفقد افذيـ حيؼ هلؿ آكتاوب  ًجَّ

%  ـ ـؾ افؽٌور افدذيـ وصدؾقا إػ افًدـ افدذي حيدؼ هلدؿ ؾقدف 51ــوخٌغ  ؼوركي ةدٍ 

آكتاوب. إووؾي إػ ذفؽ إن افقفقد ادًجؾغ ــوخٌغ يـتاٌقن ةؿعدل يعودل وعػ 

 ـ افـوخٌغ وظـد و كجؿع ةغ هذيـ افعو ؾغ كجد أن ؿدقة افقفدقد آكتاوةقدي ؽرهؿ 

 تتضوظػ ثالث  رات. 

إن افقفقد يتزظقن ةًاو  دـ يؿوؾ  صوحلفؿ ذم جمؾيس افشققخ وافؽقكغرس  ؾفدؿ 

يتزظقن أو جيؿعقن كصػ افتزظوت افتل متقل محالت احلزب افديؿؼراضل  ـدام أهندؿ 

ادتدؿًدغ ذم احلؿدالت آكتاوةقدي. إودوؾي إػ  ًدو تفؿ ذم  يؾعٌقن دور ادتطقظغ
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آكتاوةوت ؾنن فؾقفقد متوقؾ ذم افؽدقكغرس وجمؾدس افشدققخ أـودر  دـ ترـقدزهؿ ذم 

ـون ترـقدز  1999ٕظضو  افؽقكغرس ظوم  116افًؽون  ؾػل افدورة آكتاوةقي رؿؿ 

افًدؽون وذم افقفقد ذم جمؾدس افشدققخ يعدودل مخًدي أودعوف وكصدػ كًدٌتفؿ ةدغ 

 افؽقكغرس ـون متوقؾفؿ يعودل ثالثي أوعوف كًٌتفؿ ذم افشعى إ ريؽل. 

إذن من األجدى بادسؾؿن بدالً من إكػاق اتساظات وهم ييحدثون ظن مؽر اتقفوود 

وخبثفم و)ظبادهتم تؾ ل( أن يدرشوا )كقف( يريب اتقفود أبـاءهم ظذ االهي م بواتيعؾم 

م بشؽل أظؿى وإكو  تقسويػقدوا مون جتوربيفم، فواميالك واتؽسب اجلقدين ال تقؼؾدوه

اتقفود تؽزى اترشكات وتبوئفم ألظذ ادـاصب األكاديؿقة ما كان تقؽون توال اتثؼافوة 

اتيي يـشئون ظؾقفا أبـاءهم واتيي تركز ظذ أمهقة اتيعؾم واكيساب ادعرفوة واتسوعي إىل 

كيػواء بواتسكم بولن ادسوؾؿن هوم اتـجاح واتيػوق. من األجدى بادسؾؿن بدالً من اال

أن يؼومووا بدراشوات  "غضب اهلل ظؾقفم"واتقفود هم اتذين  "أكعم اهلل ظؾقفم"اتذين 

 "مغضب اهلل ظؾوقف"ظؾؿقة هادئة تبن تؾؿسؾؿن كقف اشيطاع بضعة مالين من اتذي 

اتؽواتقس !! ال أكؽر ما يػعؾه اتقفود خؾف "أكعم اهلل ظؾقفم"أن هيزموا مؾقارًا من اتذين 

وما حيقؽوكه دم اخلػاء وهلذا ادوضوع مراجعه اخلاصة، تؽن اتيآمر وحده ما كان تقوـجح 

توال األخذ بلشباب اتؼوة واتـػوذ كاتسخاء دم اتيزع تؼضايا اتقفود وادمشسات اخلرية 

ظووذ اخآخوورين،  اتيووي أوجوودوها واظووي دهم ظووذ بعضووفم اتووبعض وتؼؾقوول االظووي د

واتيصويت وادشاركة دم االكيخابات بشؽل كثقف ومسيؿر واتدظم ادخؾوص تؼضوايا 

 اتقفود دم داخل أمريؽا وخارجفا. 

 م6116
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ويعرض ظؾقؽ خد وتف  ٌتًاًم ويتػدوكك ذم  تدخؾ إػ أحد ادتوجر ؾرحى ةؽ افٌوئع

آخر ؾقؼوةؾؽ ةوئع  دتجفؿ يشدعرك وأكدً  خد تؽ وتؾٌقي حوجوتؽ  وتدخؾ إػ  تجر

تًلفف ظـ ةضوظي  عقـي وـلكؽ ترتؽى ذكًٌو! تذهى إػ  مشًي حؽق قي ؾقؼٌؾ ظؾقدؽ 

ادقطػ ةؽؾقَّتف وجيقى ظذ أشئؾتؽ ةؽؾ ترحقى  وتذهى إػ  مشًدي أخدرى فتجدد 

ادقطػ  ـشغاًل ظـؽ ةوحلديٌ إػ ز قؾف وةعد دؿوئؼ  ـ آكتظور يؾتػ إفقؽ  ـزظجدًو 

ٕكؽ ؿوضعً حديوف احلؿقؿ.. ظـد و تراؿى صاصًو ذم ظؿؾف  شقا  ـون ظو دؾ كظوؾدي 

أو ضٌقًٌو أو  درشًو أو شوئؼ شقورة أجدرة تًدتطقع ةًدفقفي أن تػدرق ةدغ كدقظغ  دـ 

افـوس: أكوس حيٌقن افعؿؾ افذيـ يؼق قن ةف  وأكوس ٓ حيٌقن افعؿؾ افذي يؼق قن ةف. 

ةؿقدزتغ؟ أوًٓ  هدؿ يشدعرون ةوفًدعودة ذم ظؿؾفدؿ  يتؿقز افـوس افذيـ حيٌقن أظامهلؿ

وتـعؽس هذه افًعودة ظذ حقوهتؿ ـؾفو حتك خورج أوؿوت افعؿؾ  ثوكقًو  هؿ يٌددظقن 

ذم افعؿؾ افذي يؼق دقن ةدف ويتؼـقكدف ويتؿقدزون ؾقدف وةوفتدويل يتػقؿدقن ظدذ ؽدرهؿ 

 ذم ادفـي. وحيؼؼقن ظوئدًا  وديًو أظذ  ـ افعوئد ادودي افذي حيؼؼف أؿراهنؿ 

أٓ يدؾعـو ذفؽ إػ أن كًول أكػًـو افًدمال افتدويل: هدؾ كددى ظؿؾـدو؟ و إذا ـدون 

اجلقاب ٓ  ـقػ كدى ظؿؾـو؟ إن حى افعؿؾ يتـوشى ضردًا  ع  دى مؼقؼ اإلكًدون 

فذاتف  ـ خالل ظؿؾف  فذفؽ أول رشط حلى افعؿؾ هق أن يؽتشػ اإلكًون ذاتف أوًٓ  

هى افتل أظطوه اهلل إيوهو وأن يضع هذه ادقاهدى ذم خد دي وةوفتدديد أن يؽتشػ ادقا

حوجي إكًوكقي  قجقدة ذم ادجتؿع افدذي يعدقش ؾقدف. إن افتؼدو  ادقهٌدي ةتؾٌقدي حوجدي 

إكًوكقي هق افذي يػجر ذم اإلكًون احلامس فؾعؿؾ افذي يؼقم ةف ؾوفذي يتؿتدع ةؿقهٌدي 



 اإلنسان أواًل

 - 56 - 

ةوئعدًو  وافدذي يتؿتدع ةؿقهٌدي افتدريس شقدؼؼ ذاتف إذا ظؿؾ  درشًو أـور ممو فق ظؿؾ 

  افرشؿ وافتصؿقؿ شقدؼؼ ذاتف إذا ظؿؾ  فـدشًو أـور ممدو فدق ظؿدؾ  ـددوب  ٌقعدوت

شدقدؼؼ ذاتدف إذا  وافذي يتؿتع ةؿقهٌي اددوججي ادـطؼقي وظدرض إدفدي وافزاهدغ

وهؽدذا... ويظدؾ افًدمال:  دوذا فدق أن افظدروف  حمو قًو أـور ممو فق ظؿؾ حموشٌوً ظؿؾ 

إلكًون إػ افؼقوم ةعؿؾ ؽر افعؿؾ افذي يتؿـدك افؼقدوم ةدف  هـدوك صدؼون ذم اوطرت ا

اإلجوةي ظذ هذا افًمال  أوًٓ إن اإلكًون افذي حيى ظؿؾف إػ درجي افعشؼ هق افدذي 

يصـع افظروف افتل تقؾر فف رشوط افـجدوح ذم هدذا افعؿدؾ وفدقس افعؽدس  أظدرف 

إػ افؼقدوم ةدلظامل ةعقددة ظدـ جمدول  صاصًو يشتؽل دائاًم  ـ ؿؾي احلول و ـ اودطراره

اختصوصف  ـ أجؾ ـًى افرزق  هذا افشداص اختدور جمدول اختصوصدف ذم اجلو عدي 

ةًٌى جمؿقظف ذم افٌؽوفقريو وفقس ٕكف حيى هذا آختصوص  ةودؼوةؾ أظرف صاصًو 

درس افؾغي افعرةقي ظـ حى واؿتـوع وهق حيى  فـي افتدريس إػ افعظؿ ويعؿؾ  درشًو 

وحيؼدؼ ظوئددًا  وديدًو  وظذ افرؽؿ  ـ صغر شـف إٓ أكف كوجح جدًا ذم ظؿؾف عرةقيفؾغي اف

يػقق  و حيؼؼف ـٌور إشوتذة ذم جمول اختصوصف.. افشؼ افووين  دـ اجلدقاب  هدق أكـدو 

ظـد و كضطر إػ افؼقوم ةلظامل كعتؼد أهنو ٓ تـوشٌـو ـورًا ؾفذا ٓ يعـدل أكـدو ٓ كًدتطقع 

ٌـو ةام كؼقم ةف  ـ ظؿؾ. أظرف صاصًو تقذم وافده وـون يؿؾؽ حماًل إجيود ضرق ـورة مٌ

دموريًو ؾووطر إػ افعؿؾ  ؽون وافده ٕن وافدتف ـوكً ترؽى ذم ذفؽ وؿد ذـر يل ـقػ 

وـون يشعر ةوٓكؼٌوض ـؾام ادمف إػ حمؾ وافده  فؽـ حٌف  أكف ـون ٓ حيى أن يعؿؾ ةوئعوً 

يؼقم ةف دؾعف إػ حى افعؿؾ ذم حمؾ أةقف وؿد ذـدر يل فقافدتف و صعقره ةًعودهتو ةام ـون 

ـقػ أصٌدً شوظوت ظؿؾف ذم هذا اددؾ  صدر شعودة و تعي فف  أي أكف أحى ظؿؾف 
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 ـ خالل حٌف فقافدتف. كعؿ هـوك ضرق ـورة مٌٌـو ةام كؼدقم ةدف  دـ ظؿدؾ: يؿؽــدو أن 

اجلد ذم هدذه احلقدوة  كدى ظؿؾـو  ـ خالل حٌـو هلل تعوػ افذي أ ركو ةوفعؿؾ وافًعل و

يؿؽـو أن كدى ظؿؾـو  ـ خالل حٌـو ٕوضوكـو افتل ٓ يٌـقفو إٓ افعؿؾ اجلود اداؾدص  

هذا  يؿؽــو أن كدى ظؿؾـو  ـ خالل حٌـو فألصاوص افذيـ كعؿؾ  عفؿ ودو يقؾره فـو

افعؿؾ  ـ ؾرصي فؾتقاصؾ اإلكًوين  ع أخريـ  يؿؽــو أن كددى ظؿؾـدو  دـ خدالل 

س افذيـ كؾٌل حوجوهتؿ وكاد فؿ هبذا افعؿؾ  يؿؽــدو أن كددى ظؿؾـدو  دـ حٌـو فؾـو

خالل حٌـو ٕوٓدكو وأزواجـو وإصاوص افذيـ كؽًى افرزق  ـ أجؾفؿ  يؿؽــو أن 

كدى ظؿؾـو  ـ خالل إتؼوكـو هلذا افعؿؾ ) فام ـون ةًقطًو( ؾقصٌح هذا افعؿؾ  صددرًا 

أن كدى ظؿؾـو  ـ خالل ـؾ هذه إ دقر فشعقركو ةوفػار وافروو ظـ أكػًـو  يؿؽــو 

أن كدى ظؿؾـو  كًتطقع أن كٌدٌ دائاًم ظـ إضور حى كمضر ةف  دو  .. كعؿ كًتطقع. عوً 

   كؼقم ةف  ـ أظامل ؾوفعؿؾ ةدى هق ه افًعودة وافتػقق وٓ يقجد ةديؾ آخر.
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رجؾ افدوفي( افذي حقفدف  –افتوجر  –ؿ ؾقف افوالثل ادد ر )افشقخ إن جمتؿعـو يتدؽ

إػ ـتؾي  دـ اخلدقف وافؽدذب وافـػدوق وافريدو  دمعدؾ افصدودؿغ يشدعرون ةدوحلزن 

وافغضى وافؼرف  عًو! افشدقخ يعتؼدد أكدف ةتدوفػدف  دع رجدؾ افدوفدي حيؿدل مجوظتدف 

تل يرظوهو. رجؾ افدوفي يعتؼد وةتدوفػف  ع افتوجر يمّ ـ ادول افالزم فألظامل اخلريي اف

أكف ةتدوفػف  ع افشقخ يٌؼل إ قر مً افًقطرة وةتدوفػف  ع افتوجر يمّ ـ )افـصقى( 

افذي يتؼوووه  ؼوةؾ  ًو تف ذم مترير إ قر ؽر افؼوكقكقي افتل يؼقم هبو افتوجر. افتوجر 

افؼوكقكقي وةتدوفػدف يعتؼد أكف ةتدوفػف  ع رجؾ افدوفي يمّ ـ )افدظؿ( افالزم فتجووزاتف 

 ع افشقخ يمّ ـ )آخرتف( وٕن ظؼؾقي افرايش تًقطر ظؾقف ؾفق يعتؼد أكف ـام اشدتطوع أن 

يريش رجؾ افدوفي فقغيض ظـ دمووزاتف افؼوكقكقي ةوشتطوظتف أن )يدريش( اهلل ةوفتزظدوت 

ؿٌدؾ أن أتدوةع  ظـ احلرام افذي يلـؾف ةدؾع افرصدووى!! افتل يؼد فو فؾشقخ فقغيض اهلل

احلديٌ أريد أن أذـر افؼورئ ةلن افتعؿقؿ خيوفػ ادقوقظقي وةوفتويل ؾؾقس ـؾ ادشويخ 

وافتجور ورجول افدوفي يـطٌؼ ظؾدقفؿ هدذا افؽدالم وإن ــدً أزظدؿ أن هدذا افوالثدل 

 قجقد ظذ أرض افقاؿع وأن ـاًل  ـ افشقخ وافتوجر ورجؾ افدوفي يؼدقدون ادجتؿدع 

 فٌغقض وشلرشح ذفؽ. إػ اهلوويي ةػضؾ هذا افتدوفػ ا

افشقخ ظـد و يرتيض افًؼػ افذي يضعف رجؾ افدوفي ذم خطٌف وأحوديوف ؾنكف حيقل 

كػًف ومجوظتف إػ  طقي فؾظودغ ويصٌح اإلشالم افذي جو  )فقارج افعٌدود  دـ ظٌدودة 

افعٌود إػ ظٌودة رب افعٌود( يصٌح هذا افديـ افعظدقؿ أداة ٓشدتعٌود اإلكًدون وأؾققكدًو 

افشعى فؽل ٓ يشعر ةوٕ   فدام داس افظدودقن ظؾقدف ورؿصدقا ؾدقق حريتدف فتادير 
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وـرا تف  وهؽذا يتًطح افديـ ويػؼدد جدقهره ويصدٌح جمدرد صدعورات و ظدوهر ٓ 

ؼظقي دتـعؽس ظذ أرض افقاؿع ظدًٓ وصدؿًو وتؽرياًم فإلكًدون وتغقدى ادؼوصدد افد

افعددل وافصددق وتؽدريؿ إشوشقي افتل جدو  اإلشدالم فتدؼقؼفدو ذم واؿدع افـدوس )

اإلكًون( ومؾ حمؾَّفو أودادهو )افظؾؿ وافؽذب وإهوكي اإلكًون(. وٓ جمول هـو فؾؼدقل 

ةلن افشقخ يػعؾ ذفؽ حػوطًو ظذ ادجتؿع  ـ افػقى وافػتـدي! ؾدـدـ ٓ كطؾدى  دـ 

افشقخ أن يدؾع افـوس إػ افوقرة ذم افشورع وإكدام كطؾدى  ـدف أن يددؾعفؿ إػ آفتدزام 

وكقن ؾال خيوفػقه وأن يػضدقا  ـ خيوفػ ذفؽ افؼوكقن و ٓشقام أكف افؼدوكقن افدذي ةوفؼ

ووعف احلوـؿ افذي يّدظل افشقخ أكف احلوـؿ افؼظل افذي ٓ دمقز خموفػي افؼقاكغ افتل 

يضعفو!! كعؿ إن ؿدم آشتٌداد افوؼقؾي ظـد و تدوس ظذ جمتؿع  و تًّطح ـؾ يش  ؾقف 

م وهؽذا يتؿ افتعقيض ظـ افًطدقي وؾؼدان اجلدقهر ةودٌوفغدي ةام ذم ذفؽ ؾفؿف فإلشال

ذم ادظفر ؾتؽور آحتػوٓت افديـقي وتؽور ؾقفدو ادظدوهر افزاؿدي ؾدقام حؼقؼدي اإلشدالم 

)افصدق وافعدل وتؽريؿ اإلكًون( تساجع يق ًو ةعد يقم ذم حقوة افـدوس وواؿعفدؿ إػ 

ْؾَِؽ َؿْرَيًي َأَ ْرَكدو ﴿ف تعوػ أن يصؾ ادجتؿع إػ درجي يـطٌؼ ؾقفو ظؾقف ؿقف َوإَِذا َأَرْدَكو َأن هنُّ

ْرَكوَهو َتْدِ ًرا ُؼقْا ؾِقَفو َؾَدؼَّ َظَؾْقَفو اْفَؼْقُل َؾَد َّ ًَ ؾِقَفو َؾَػ  [.16اإلها : ﴾ ]ُ ْسَ

أ و افتوجر ؾفق يؼّدم ةدؾعف فؾرصووى افقؿقد ٔفي افػًدود افرهقٌدي افتدل يشدؽق  دـ 

هلو )أي شقطرهت و(  هذه افرصووى   تعد حرا دًو وإكدام )دؾعدًو فدألذى( أو )صدطورًة( تغقُّ

واخس  و صئً  ـ افتًؿقوت افتل تشٌف  و ـون يؼقم ةف ةـق إهائقؾ  ـ مريػ فؾؽؾدؿ 

ظـ  قاوعف اكتفك هبؿ إػ فعـي اهلل وؽضٌف وإػ حوفي  ـ افذفي وادًؽـي ٓ ختتؾػ ظدـ 

فتجور افذيـ يعقشدقن ظوفدي ظدذ  قائدد ادًدئقفغ احلوفي افتل رضهبو اهلل ظذ ـور  ـ ا
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يؾتؼطقن  و ير قن إفقفؿ  ـ ؾتوت افصػؼوت وافقـوٓت ويؼقؿقن ذم خقف دائدؿ  دـ 

أن يغضى ظؾقفؿ هذا ادًئقل أو ذاك ؾرؾع ظـفؿ افغطو  ويؼد فؿ إػ اددوـؿي ةتفؿدي 

 أن يدؾعقا  زيدًا افتفرب  ـ دؾع افييٌي أو ؽر ذفؽ  ـ افتفؿ اجلوهزة و و ظؾقفؿ إٓ

  ـ ادول وافؽرا ي فقتؼقا رشه ويضؿـقا صؿتف! 

 ما اجحل!  

اجحل يؽؿن دم اتصدق، اتصدق موع اهلل هبول كول عء ظـودها يؾعوب اتشوق  دور 

اددافع ظن حؼوق اتـاس وحرييفم وكراميفم بدالً مون دور ادوداهن تؾظوادن ويؾعوب 

ػساد بدالً من دور ادعزز تؾػساد وادطقة اتيي اتياجر دور اددافع ظن كظافة ادجيؿع من ات

  يركبفا اتػاشدون. وهلل األمر من هبل ومن بعد.
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ظـد و ـون افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يصػُّ افصدوةي اشتعدادًا فغزوة أحد وـدز 

افصدويب  ـ افرشقل وظزَّ ظـ وقؼف  دـ ةعصوه أحد افصدوةي وـزًا  مدًو ؾتؼدم ذفؽ 

هذه افقـزة وضؾى  ـ افرشقل افؼصوص  أظطوه افرشقل افعصو وضؾى  ـدف أن يؽدزه 

هبو ـام ؾعؾ افرشقل  عف وهـو ضؾى افصدويب  ـ افرشقل أن يؽشػ ثقةدف ٕن افعصدو 

 ًً جؾد ذفؽ افصدويب ظـد و وـزه افرشقل هبو  اشتجوب افرشقل فطؾى افصدويب 

جًده فقؽقن افؼصوص ظودًٓ ؾوكؽى افصدويب يؼٌؾ جؾد افرشقل وؿدول  وـشػ ظـ

إكف  و أراد افؼصوص فؽـف صعر أكف شقًتشدفد ذم ادعرـدي وأراد أن يؽدقن آخدر ظفدده 

ةوحلقوة  سَّ جؾد افرشقل افؽريؿ! ؿصي  ذهؾي تعز ظـ  دى حى افصددوةي فؼوئددهؿ 

فؾدٓفي ظذ هذا احلى وفؽـ افؼصي  افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وؽوفًٌو  و ُيًتشفد هبو

مؿؾ دٓفي أخرى ةوفغي إ قي   أشؿع أحدًا يشر إفقفو. فؼد ـون افرشقل حيسم ـرا ي 

كف ذفدؽ دأصدوةف وـون يرةقفؿ ظذ احلػوظ ظذ ـرا تفؿ وحؼقؿفؿ فدذفؽ ـدون تد

يؽدـ افصدويب افذي تؼدم وضوفى ةدؼف ذم افؼصوص  ـ افرشقل تكؾًو ضٌقعقًو وفق   

 ـذفؽ دو دمرأ افصدويب ظذ هذا افتكف أو فًؿعـو أن افرشقل ظوؿى هدذا افصددويب

أو فًؿعـو أن افصدوةي اظسوقا ظؾقف أو وةاقه فؽـ أيًو  ـ ذفؽ   حيدث ممو يدل ظدذ 

 –أن احلػوظ ظذ افؽرا ي واحلؼقق وادطوفٌي هبو وافقؿقف ذم وجدف  دـ يعتددي ظؾقفدو 

رودقان اهلل  ـوكً ثؼوؾدي شدوئدة ةدغ افصددوةي -دعتدي! حتك وفق ـون افرشقل هق ا

ا  حيؿؾدقن تؼدديرًا ظوفقدًو  ظؾقفؿ  فؼد ـون افرشقل ذم تؾؽ افؼصي يؼػ أ وم رجول أظزَّ

 فذواهتؿ ويرؾضقن افظؾؿ وافضقؿ وفق جو   ـ أحى افـوس إفقفؿ! 
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فدذفؽ فؼد حوؾظ افصدوةي ظذ هذا افػفؿ فؼقؿي اإلكًون وـرا تف ةعد وؾوة افرشقل 

ًُ ظـ احلؼِّ هؽذا ؾؼق دقين  وؿػ ظؿر ظـد تقفقف اخلالؾي ةغ ادًؾؿغ وؿول هلؿ )إن  ؾ

ةوفًقػ هؽذا..( فؼد ـون يتدوةع هندٍ افرشدقل ذم ترةقدي ادجتؿدع ظدذ رؾدض افظؾدؿ 

 وافضقؿ وظدم اخلـقع فؾٌوضؾ وفق اؿته إ ر اشتعامل افًقػ! 

و وؿػ ذفؽ )احلدوـؿ( ةدغ ادًدؾؿغ ثؿ ةدأت إ ي ةوٓكدراف ظـ هنٍ افـٌقة ظـد 

 (-وأصور إػ افًدقػ –ؾؾقس فف إٓ هذا  –وأصور إػ كػًف  –وؿول هلؿ ) ـ   يرَض هبذا 

  يعسض ادًؾؿقن ظذ ذفؽ احلوـؿ  فقس ٕهنؿ جٌـو   ةؾ ٕن احلدوـؿ أحدوط كػًدف 

افصورخ ظدذ  ةوؾي  ـ ظؾام  افًالضغ افذيـ أوجدوا ادزرات )افؼظقي( هلذا آظتدا 

ـرا ي إ ي.  ـذ ذفؽ احلغ دخؾً إ ي ذم كػدؼ آشدتٌداد افًدقويس و  تًدتطع أن 

 خترج  ـ ذفؽ افـػؼ ادظؾؿ حتك افققم. 

  تـؼص ادًؾؿغ افشجوظي ذم يقم  ـ إيوم فقودقروا ظدذ طدودقفؿ فؽدـ  دو ـدون 

شدتٌداد  افدذي جدو  يؼقدهؿ هق ؾتووى تؾؽ افوؾي  ـ ظؾام  افًالضغ. وهؽذا ظود آ

اإلشالم فقاؾِّص افٌؼيي  ـف  ظود  رة أخرى وفؽـدف ظدود هدذه اددرة  رتدديًو افعام دي 

وأصٌح ادًتٌد حيؽؿ )ةوشؿ اهلل( ويؼتؾ افـوس )ةوشؿ اهلل( ويد ر افٌالد وافعٌود )ةوشدؿ 

 .. .اهلل(

تصدود وافققم ةدًٓ  دـ أن تـدول افددول اإلشدال قي أظدذ إرؿدوم ذم اإلكتدوج وآؿ

واداسظوت ظذ  ًتقى افعو  إذا هبو تتؼدم دول إرض ذم ـًٌ احلريوت وآظتؼدول 

 افًقويس وافػًود وممورشي ؾـقن افؼؿع وافؼفر. 
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إ ي اإلشال قي افققم  ؽشقؾي متو ًو أ وم أظدائفو  وهل تـتؼؾ  ـ هزيؿي إػ هزيؿدي 

احلؽوم ادًدتٌديـ هدؿ  و ـ متزق إػ متزق و ـ حضقض إػ حضقض وواوح متو ًو أن

 افذيـ أوصؾقكو إػ هذا افقوع افٌوئس.. 

ةعد ـؾ  و حدث وحيدث أ  يلن إوان فـو مجقعًو أن كعقد افـظر ذم ثؼوؾي اخلـقع افتل 

كريب ظؾقفو أكػًـو وضالةـو وأوٓدكو!؟ أ  يلن إوان فعؾام  ادًؾؿغ أن جيعؾدقا ادطوفٌدي 

وكقي وشقودة  ـطؼ افدوفي وافؼوكقن ذم صدؾى أحدوديوفؿ ةوحلريي واحسام افؽرا ي اإلكً

َل أوفقيدوهتؿ ترةقدي  و قاظظفؿ وخطٌفؿ!؟ أ  يلن إوان فعؾام  ادًؾؿغ أن جيعؾدقا أوَّ

م ذفدؽ افصددويب وضوفدى  افـوس ظذ افتؼدم هبدو  وادطوفٌي ةدؼقؿفؿ متو دًو ـدام تؼددَّ

 افرشقل ةدؼف !؟ 

 م6117

 

 

 



 اإلنسان أواًل

 - 64 - 

  المم أساس احلماس يف

إن أهؿ هدف يًعك ادديرون إػ مؼقؼف هق صـع افٌقئي ادـوشٌي افتل دمعؾ اددقطػغ 

يؼد قن أؾضؾ  و فدامؿ. إن أشؾقب افعصو واجلدزرة افدذي يعتؿدد ظدذ افتدػقدز  دـ 

يـ وافذي ـون  تٌَّعًو ذم افؼرن ادويض   يعد جمديًو  يـ و عوؿٌي ادؼكِّ خالل  ؽوؾلة ادجدِّ

ز اددقطػغ فؽـدف ٓ يددؾعفؿ إػ ذم افؼرن  افقاحد وافعؼيـ ٕن هذا إشؾقب ؿد حيػِّ

تؼديؿ أؾضؾ  و فدامؿ وذم ظو  ادـوؾًي افققم أكً ٓ متوج إػ أصاوص يعؿؾدقن ةجدد 

وكشوط وحًدى ةدؾ متدوج إػ أصداوص يؼدد قن أؾضدؾ  دو فددامؿ  دـ إةدداظوت 

فشديدة حقٌ   يعد يؽػل فؾٌؼو  ؾقدف و ٌودرات فؽل تًتطقع أن تـجق ذم ظو  ادـوؾًي ا

 أن تؽقن جقدًا ةؾ جيى أن تؽقن إؾضؾ. 

 و هل افػسات افتل صدعر ؾقفدو ةددامس صدديد فؾعؿدؾ  تقسلل كل واحد مـا كػسه:

افذي يؼقم ةف؟ إهنو افػسات افتل ــو يشعر ؾقفو ةوحلريي ذم افقصقل إػ أهداؾـو ةوفطريؼي 

ؾ  قاهٌـو اخلوصي وتز ز إ ؽوكقوتـو افػريدة. إن افؽور  ـ افضقاةط ٓ يـػدع ذم افتل تػعِّ

افعؿؾ ٕكف حيدُّ  ـ ؿدرة افـوس ظدذ اشدتادام إ ؽوكقدوهتؿ و دقاهٌفؿ وظدذ ادٌدودرة 

ل افعؿؾ إػ ؾقى فذفؽ ـدون ٓ ةدد  دـ  واإلةداع  ـام إن ظدم وجقد أيَّ وقاةط حيقِّ

شدعر اددقطػغ ةوحلريدي ذم ةديؾ ثوفٌ حيؿل افعؿؾ  دـ افػدقى وذم كػدس افقؿدً يُ 

اشتادام  قاهٌفؿ. هدذا افٌدديؾ هدق ظؼدد اتػدوق حيؼدؼ ادـػعدي فؾجؿقدع ةدغ ادددير 

د ةقاشدطي  وادقطػ. ذم أشؾقب اإلدارة افؼديؿ ـوكً ادفوم ادطؾقةي  ـ ادقطدػ ُمددَّ

ك  تٌّغ  و افذي جيى ظذ ادقطػ أن يػعؾف ةوفضدٌط.  "افتقصقػ افقطقػل"وثقؼي تًؿَّ



 اإلنسان أواًل

 - 65 - 

افقثقؼي تضعػ ديـو قؽقي افعؿؾ إذ ؿد يًتطقع ادقطػ افؼقوم ةؿفوم  ػقدة فؾعؿدؾ هذه 

وممتعي ةوفـًٌي فف وؽر  قجقدة ذم افتقصدقػ افدقطقػل. إن أشدؾقب اإلدارة احلدديٌ 

ك   وهذا االتػاق ته مخس مؽوكات: "اتػوق ادـػعي فؾجؿقع"يعتؿد ظذ  و ُيًؿَّ

ادقطدػ  عدًو ويتػؼدون ظدذ إ دقر حقٌ جيؾس اددير واتيوهعات ادشسكة:  .1

ادتقؿعي  ـ ادقطػ ويؼق ون ةتًجقؾفو وإذا حدث خالف ةدغ ادقطدػ وادددير ظـدد 

مديد افتقؿعوت ادشسـي جيى ظؾقفام أن يٌدوو ظـ افٌدائؾ افووفوي أي ظـ تؾؽ احلؾدقل 

تػدؼ اإلةداظقي افتل مؼؼ حوجوت افطرؾغ  عًو ؾنذا تعذر افقصدقل إػ تؾدؽ احلؾدقل ي

 افطرؾون ظذ ظدم آتػوق ويؿيض ـؾُّ  ـفام ذم حول شٌقؾف. 

حقٌ يٌغ اددير فؾؿقطػ ادقارد افتل شدققؾرهو فدف وادًدوظدة افتدل  ادوارد: .2

 يؿؽـ أن يؼد فو فف فتدؼقؼ افتقؿعوت ادطؾقةي  ـف.

وهل ادعوير وافؼقاكغ واخلطدقط افعو دي افتدل جيدى أن يتددرك  اإلرصادات: .3

فو ) واًل  يًتطقع  ـدوب ادٌقعوت أن يؿـح افزةوئـ خصق وت تصدؾ إػ ادقطػ وؿـ

 % ؾؼط(.25

إن ـورًا  ـ آتػوؿوت ٓ يدتؿ تطٌقؼفدو ٕن ضدرذم آتػدوق    ضريؼة ادحاشبة: .4

يتػؼو ظذ ضريؼٍي دتوةعي افتطٌقؼ  فذفؽ جيى أن يتضؿـ اتػوق ادـػعدي فؾجؿقدع مديددًا 

تؾػقن أو آجتامظوت  واًل( وتقاتر هذه ادتوةعي )أشٌقظقًو أو فؽقػقي ادتوةعي )ظـ ضريؼ اف

  صفريًو أو ؽر ذفؽ(.

وتتضؿـ افعقاؿى اإلجيوةقي ذم حول آفتدزام ةوٓتػدوق وافًدؾٌقي ذم  اتعواهب: .5

حول ظدم آفتزام ةف وهـو جيى أن تؽقن افعقاؿى اإلجيوةقي ذات ؿقؿي ةوفـًٌي فؾؿقطػ 

 وفقس فؾؿدير.
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د ةقودقح إن اتػوق اد ـػعي فؾجؿقع يزيؾ أي شق  ؾفؿ ةغ ادقطػ واددير ٕكف حيددِّ

 و افذي يتقؿعف ـؾ واحد  ـفام  ـ أخر  ـام أكف جيعؾ ادقطػ أـودر افتزا دًو ةوفعؿدؾ 

 ٕن هذا آتػوق   ُيػرض ظؾقف ؾروًو وإكام صورك هق ذم صقوؽتف. 

 قتي  ؾؼوة ذم إدراج ةؾ جيدى  إن اتػوق ادـػعي فؾجؿقع جيى أن ٓ يتدقل إػ وثقؼي

ل ـؾام دظً احلوجي إػ ذفدؽ  أن يظؾَّ وثقؼي حقَّي  تجددة يعقد إفقفو افطرؾون دائاًم وُتعدَّ

ةدقٌ تتؿ اددوؾظي ظذ افؼصد  ـ هذه افقثقؼي وهل متؽغ ادقطػ وإضدالق  قاهٌدف 

 وإ ؽوكقوتف.

ظذ أهندو كٌدع  تددؾؼ يؽػدل  ؾنن ظؼؾقي افقؾرة افتل يـظر صوحٌفو إػ احلقوة :وأخراً 

اجلؿقع وافتل يعتز صوحٌفو كجوح أخريـ وتػقؿفؿ هق كجوح فدف هدل افعؼؾقدي افتدل 

تًوظد اددير ظذ ظؼد آتػوق افذي حيؼؼ ادـػعي فؾجؿقع  ع  قطػقف  أ و اددير افدذي 

حيى مجع افصالحقوت ذم يده وافذي خيشك  ـ كجوح  قطػقف وتػدقؿفؿ ويعتدز ذفدؽ 

فف ؾقصعى ظؾقف أن يعؼد اتػوؿًو  ـ هذا افـقع  هذا اددير فـ حيصؾ  ـ  قطػقدف  هتديداً 

 ظذ أؾضؾ  و فدامؿ ةؾ شقؼد قن فف ؾؼط  و يؽػؾ حصقهلؿ ظذ افراتى ذم آخر افشفر!
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)إكدو( و)افضدؿر( أريدد أن أظدرض  :ؿٌؾ أن أمدث ظـ ظالؿي )افديـ( ةؽؾ  ـ

  :ًو ةًقطًو فؽؾ  ـ هذه ادصطؾدوت افوالثتعريػ

 )تعؾقامت إهلقي  قجفي إػ افٌؼ ظز افقحل.هق  و يعتؼد اإلكًون أهنو  :)اتدين 

 )ذم داخدؾ ـدؾ واحدد  ـدو وافدذي  هق ذفؽ افصقت اهلودئ ادقجدقد :)اتضؿر  

 خيزكو ةوفصقاب واخلطل واجلؿقؾ وافؼٌقح. 

 )ادًتٌد ادقجقد ذم داخؾ ـؾ واحد  ـو وافدذي هل ذفؽ افصقت افعويل  :)األكا

يوًٌ كػًف ةـػل أخريـ وإؿصوئفؿ. ةعض ادشتغؾغ ةوفشلن افديـل يػفؿقن )افدديـ( 

  ـ خالل )إكو( ويتصػ همٓ  ةوفصػوت افتوفقي:

يعو ؾقن افـوس ـلصقو  جيى إصالحفو وهتذيٌفو وفقًقا ـٌؼ ظوؿؾغ يؿؾؽقن  .1

 حريي آختقور. 

فـجوح أخريـ ويعتزوكف هتديدًا هلؿ. هدذا افـدقع  دـ ادشدتغؾغ  ٓ يػرحقن .2

  ةوفشلن افديـل يتضويؼ إذا كجح ؽره ؾددوز ظدددًا أـدز  دـ إتٌدوع. هدمٓ  يتؿـدقن 

 افػشؾ فغرهؿ ويػرحقن ةف.

يتضويؼقن  ـ افتؼققؿ افًؾٌل. إن همٓ  يوقرون ظـد و يًؿعقن أيَّ كؼد هلدؿ.  .3

ويػتؼرون إػ أي ؿقؿي حؼقؼقدي يؼدد قهنو فؾـدوس شدقا  ظدذ إهنؿ ؾورؽقن  ـ افداخؾ 

ادًتقى افػؽري أو ظذ  ًتقى افقؿقف ذم وجف افظدودغ وجعدؾ حقدوة افـدوس أـودر 

ـرا ي وةًٌى هذا افػراغ افداخع وافشعقر ةوكعدام افؼقؿي احلؼقؼقي يصٌح  دح افـدوس 

صدر وجو هؿ  ـ يـتؼددهؿ هلؿ هق ادصدر افقحقد فشعقرهؿ ةوٕ ـ ؾنذا ؾؼدوا هذا اد
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صعروا ةوفػزع افشديد وفرةام ظوؿٌقا صوحى هذا افـؼد وصّفروا ةف )ةدظقى صدؼ ظصدو 

 افطوظي أو ظدم احسام افعؾؿ وافعؾام !(. 

يتٌـقن ظؼؾقي افـدرة. إن افذيـ يتٌـقن ظؼؾقي افـدرة يـظرون إػ احلقوة ظدذ أهندو  .4

  دـ هدذا افؼوفدى ؾؼدد أخدذ  دـ ؿوفى حمدود  ـ احلؾقى ؾنذا أخذ ؽرهؿ حصي أـز

حصتفؿ فذفؽ ـام ؿؾـو همٓ  ٓ يتؿـقن افـجدوح فغدرهؿ ويعتدزون كجدوح أخدريـ 

  هتديدًا هلؿ.

همٓ  ٓ يتقرظقن ظـ ؾعؾ أي يش  ذم شٌقؾ احلػوظ ظذ  قاؿعفؿ ةد ًا  ـ تضؾقؾ 

وين افعدزة افـوس ةشغؾفؿ ةؽؾ يش  فف ظالؿي ةوفديـ افؾفؿَّ إٓ ةام حيرك ذم كػقشدفؿ  عد

إػ رؾض افظؾؿ وافظودغ  واكتفو  ةوفقصويي ةٌعضفؿ افدٌعض أ دوم  وافؽرا ي ويدؾعفؿ

أجفزة إ ـ فقؽقن افقايش أؿرب  ـزفي وأوؾر حظدًو ظـدد هدذه إجفدزة! هدمٓ  ٓ 

يقجد ذم ؿو قشفؿ ـؾؿي )تضدقي( ٕن افذي يعقش وؾؼًو دو يؿؾقف ظؾقف )افضدؿر( هدق 

عقش وؾؼًو دو متؾقف ظؾقف )إكدو( ؾقضددل ةؽدؾ يش  ذم شدٌقؾ افذي يضدل أ و افذي ي

. يضددل ةودٌدودئ وةؿؼوصدد افدديـ وةدؤخريـ رشـوئدف ذم افعؾدؿ وافددظقة .)أكوه(

ؾقؽذب ويـوؾؼ ويضؾؾ ويق ةؤخريـ أ وم أجفزة إ ـ ويدزر ـدؾ ذفدؽ ةوحلػدوظ 

قؿدع( إٓ ؽدالٌف فددِ ظذ ) قؿعف( افذي يّدظل أكف خيدم افديـ  ـ خالفف  و و هدذا )اد

  )أكوه( ادريضي ادـتػاي ادتقر ي!

ةودؼوةؾ هـوك جمؿقظي  ـ ادشتغؾغ ةوفشدلن افدديـل يػفؿدقن )افدديـ(  دـ خدالل 

 )افضؿر( ويتصػ همٓ  ةوفصػوت افتوفقي:
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هؿ يعو ؾقن أخريـ ـٌؼ يتؿتعقن ةـعؿي افعؼؾ وافتػؽر. همٓ  ٓ يـصٌقن  .1

افٌؼ وٓ حيووفقن إؿـوع افـوس ةلؾؽورهؿ وجعؾفدؿ كًداًو  أكػًفؿ أوصقو  ظذ ظؼقل

ًَ ﴿  ؽررة  ـفؿ. ةؾ يعروقن  و فدامؿ  ـ ةوب افتدذـر د ًْ ٌر فَّ ِـّ ًَ ُ دَذ ْر إِكَّداَم َأكد ِـّ َؾدَذ

دوُب ﴿ وافتٌؾقغ [22-21افغوصقي ] ﴾َظَؾْقِفؿ ةُِؿَصْقطِر ًَ
ٌَاَلُغ َوَظَؾْقـَدو احْلِ اَم َظَؾْقَؽ اْف ﴾ َؾنِكَّ

وزيودة اخلقدورات أ دوم افـدوس تدورـغ هلدمٓ  افـدوس حريدي آختقدور  [41افرظد: ]

 و تؼٌؾغ هلؿ حتك فق ـوكقا خمتؾػغ ظـفؿ. 

هؿ يػرحقن فـجوح أخريـ ويعتزون أي كجوح خلطقى أو داظقدي أو مجوظدي  .2

هدق كجدوح  -ةؾ حتك كجوح ادمشًوت ؽر افديـقي افتل تعؿؾ خلد ي اإلكًدون  -ديـقي 

افتل يعؿؾقن  ـ أجؾفو وهل خد ي افديـ وخد دي اإلكًدون افدذي جدو   هلؿ وفؾؼضقي

 افديـ  ـ أجؾف. 

يرحٌقن ةوفتؼققؿ افًؾٌل ويؼٌؾقن آكتؼود ٕهنؿ ٓ يًتؿدون صعقرهؿ ةوٕ ـ  .3

 ـ  ديح افـوس هلؿ وتؼٌقؾ افـوس ٕيدامؿ وإكام يًتؿدون هذا افشعقر  دـ داخؾفدؿ: 

 كًون وحيرره  ـ افعٌقديي فغر اهلل. ـ ؾفؿفؿ جلقهر افديـ افذي يؽرم اإل

يتٌـقن ظؼؾقي افقؾرة. إن افذيـ يتٌـقن ظؼؾقي افقؾرة يـظرون إػ احلقوة ظدذ أهندو  .4

كٌع  تدؾؼ يؽػل اجلؿقع ؾنذا ؽرف ؽرهؿ أـور  ـ هذا افـٌع ؾال يعـل أكف ؿد أخذ  دـ 

يعتزوكدف حصتفؿ! فذفؽ ـام ؿؾـو هؿ ٓ يتضويؼقن  ـ كجوح أخريـ ةؾ يػرحقن ةف و

   كجوحًو هلؿ.

إن همٓ  ٓ يعتؼدون أن ةؼو  اإلشالم  رتٌط ةٌؼدوئفؿ ذم  دقاؿعفؿ وةدلن اإلشدالم 

شقاتػل  ـ ظذ وجف إرض وةلن إ ي شتضقع  ـ ةعددهؿ إذا كدوهلؿ افطدوؽقت أو 
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كول مجوظتفؿ أو  مشًوهتؿ ةًق  أو  ـعفؿ  ـ افتدريس أو اخلطوةدي  ةدؾ يعتؼددون أن 

طي ةصدؿفؿ وصجوظتفؿ ودؾوظفؿ ظـ  صوفح افـوس وحؼقؿفؿ ذم وجف ظزة إ ي  رتٌ

افظودغ ادتؽزيـ فذفؽ هؿ يؼقفقن ـؾؿدي احلدؼ ةدؽؿدي وصدجوظي  دقؿـغ ةدلهنؿ إذا 

ؾؼدوا  قاؿعفؿ ثؿـًو هلذه افؽؾؿي ؾنن هذه ادقاؿع شتتدقل إػ  قاؿع حؼقؼقي ذم ؿؾدقب 

افوؼي هبؿ  ظـدهو شقصدٌدقن ؿدودة  افـوس   قاؿع تؽًٌفؿ ادصداؿقي وتدؾع افـوس إػ

حؼقؼقغ ؿودريـ ظذ ؿقودة افـوس ذم دروب احلريي وافؽرا ي ةددًٓ  دـ أن يظؾدقا جمدرد 

ديؽقرات يتٌوهك افـوس ةجؾٌفو وظروفو ذم حػالهتؿ وأؾدراحفؿ و دامتفؿ! إن افدذيـ 

يػفؿقن افديـ  ـ خالل افضؿر ٓ يعتؼدون أن افديـ شقضقع  ـ ةعدهؿ وةلن إ دي 

ظؼؿً ؾؾـ تؾد  وؾفؿ أةدًا  ةؾ يعتؼدون أهنؿ إذا دؾعقا حريتفؿ أو حقوهتؿ ثؿـًو فؽؾؿدي 

احلؼ ؾنن إ ي شُتـًٌ ةزـي صدؿفؿ وصجوظتفؿ وتضدقتفؿ أفَػ ظو  صجوع يؾدتؼط 

 ـفؿ صعؾي احلريي ويتوةع ضريؼتفؿ ذم افذود ظـ حؼقق إ دي وـرا تفدو ؾدال يعدقد ذم 

ل هبؿ ذم دروب آشدتٌداد وافػًدود دكػًف ظذ افعٌود ويؿش فدوؽقي يمفِّ دإ ي  ؽون فط

 ويؼقدهؿ إػ اخلراب وافد ور. 

ذم ـؾ جمتؿع  ـ ادجتؿعوت يقجد هذان افـقظون  ـ ادشتغؾغ ةوفشلن افديـل. كقع 

تضاؿً )إكو( اخلوصي ةف واكتٌجً ؾلصٌح )افديـ( ذم خد ي هذه )إكدو( ادتقر دي  

دًا ؾقؼرةقهنؿ وخيدظقهنؿ ةؿعًقل افؽالم فقجعؾقهؿ ذم هنويي همٓ  يػفؿفؿ افطغوة جق

ادطوف جز ًا  دـ  ـظق دي )افًددؼ( افتدل تًددؼ اإلكًدون ومقفدف إػ ظٌدد خدوكع 

فؾطقاؽقً ةوشؿ )افديـ(. وهـوك كقع آخر  ـ ادشتغؾغ ةوفشلن افديـل ؾفؿقا )افديـ( 

ؿ و)افديـ( ذم خد ي  ـ خالل )افضؿر( ؾلصٌدقا هؿ ذم خد ي )افديـ( وأصٌدقا ه
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اإلكًون افذي جو  افديـ  ـ أجؾف تؽريؿف وآرتؼو  ةدف. إذا أردكدو أن كعدرف أيدًو  دـ 

هذيـ افـقظغ  ـ ادشتغؾغ ةوفشلن افديـل هق افًوئد ذم جمتؿدٍع  دو ظؾقـدو أن كـظدر إػ 

واؿع اإلكًون ذم ذفؽ ادجتؿع ؾدنذا وجددكو اإلكًدون  عدززًا  ؽر دًو يدامرس إكًدوكقتف 

ؼقؿف ؾؿعـك ذفؽ أن ادشتغؾغ ةوفشلن افديـل افذيـ يػفؿدقن )افدديـ(  دـ خدالل وح

)افضؿر( هؿ أـوريي ادشتغؾغ ةوفشلن افديـل ذم هذا ادجتؿع  أ و إذا وجددكو اإلكًدون 

ذفقاًل  ًدقؿًو  فوكًو  ًتٌوحًو  ظؾق ًو ؾؿعـك ذفؽ أن ادشتغؾغ ةوفشدلن افدديـل افدذيـ 

 )إكو( هؿ افؼحيي افغوفٌي. يػفؿقن )افديـ(  ـ خالل

 م6117
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   ي  تشكو مو المباالة موظفيك وضمف محاسًم للمم ؟ 

      مللو املشللؤولية ومللو الفوضلل  وضللمف       يلل  تشللكو مللو تًللر  موظفيللك

 التهشيق بني أقشام مؤسشتك؟  

          ي  تشلكو ملو أنانيلة موظفيلك واسلتمجاايم بالهعلا  وعلدم مشلاعدتًم

 لبمضًم البمض؟  

        يلل  تشللكو مللو كجللرة املللوظفني الللسي يوكللوى مؤسشللتك ويلت  للوى

   مبؤسشات أخرى؟

  ًملا  يل  تشلكو ملو رلموا عميلق بلاأل  وعلدم الرادلة يلراود  كل          :وأخرا

  خلوت بهفشك أو آويت إىل فرارك؟

إذا ــً تشؽق  ـ ـؾ هذه إ قر ؾل و ؽ افققم ؾرصي رائعي فساجدع أشدؾقةؽ ذم 

افؼقودة  ٕن ـؾ هذه إظراض شدتزول تؾؼوئقدًو ظـدد و متدورس افؼقدودة ادرتؽدزة ظدذ 

ؽدزة ادٌودئ. وشلةدأ ةتعريػ افؼقودة ثؿ أمدث ظـ أهؿ كقظغ  ـ أكدقاع افؼقدودة ادرت

 ظذ ادٌودئ. 

إن أةؾغ تعريػ ؿرأتف ظـ افؼقودة هق ذفدؽ افتعريدػ افدذي أورده شدتقػـ ـدقذم ذم 

اتؼقادة هي إصعار اتـاس بؼقؿيفم وإمؽاكقاهتم بشؽل : ـتوةف )افعودة افوو ـي( حقٌ يؼقل

 واضح إىل درجة جتعؾفم يرون هذه اتؼقؿة واإلمؽاكقات دم أكػسفم. 
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ة افتل تعؽس أؾضؾ  و فديـو  ـ صػوت  ؾدنذا ــدو أ و دف ؾوفؼوئد احلؼقؼل هق ـودرآ

رأيـو أكػًـو ـٌورًا وصعركو ةوفؼقة وافوؼي ويًتطقع ـؾ واحد  ـو أن يًتدي  ـ ذاـرتف 

دمرةي ـون ؾقفو خوئػًو أو  سددًا أو وعقػ افوؼي ةـػًف ؾجو ه  ـ يدـػخ ؾقدف روح افوؼدي 

 واإلؿدام ويًوظده ظذ إضالق ضوؿوتف افؽو ـي. 

أ و ادٌودئ افتل ترتؽز ظؾقفو افؼقودة افـوجدي ؾفل تؾؽ افؼقاكغ اإلهلقي افووةتدي افتدل 

مؽؿ ظالؿي اإلكًون ةـػًف وةؤخريـ وشلذـر هـو كقظغ  ـ أكدقاع افؼقدودة ادرتؽدزة 

 ظذ ادٌودئ:

يتجذ صدق افؼوئد ةعدة  ظوهر أ فو أن يطٌدؼ افؼوئدد  اتؼقادة ادرتؽزة ظذ اتصدق:

ػًف إ قر افتل يدظق أخريـ إفقفو: ؾعـد و يدظق  قطػقدف إػ ادٌدودرة ظؾقدف أن ظذ ك

يؽقن ؿدوة هلؿ ذم ادٌودرة ؾدال يؾدق فؿ إذا ددس  دـفؿ ؾتدقرًا ذم افعؿدؾ ةدؾ يٌدودر إػ 

مػقزهؿ وهتقئي افظروف افتل دمعؾفؿ أـور محوشًو واكدؾوظًو  وظـد و يددظق  قطػقدف إػ 

افـؼد ظؾقف أن يؽقن ؿدوة هلؿ ذم ذفدؽ ؾدال يظفدر آ تعدوض  آظساف ةوخلطل وتؼٌؾ

ظـد و يصؾف تؼققؿ شؾٌل فًقوشي اتٌعفو أو فؼرار اختذه ةؾ يتؼٌؾ افـؼد ويشؽر  ـ أتك ةف 

وحيوول آشتػودة  ـف  وظـد و يدظق  قطػقف إػ افتعوون وافتؽوتػ وافتشوور ظؾقدف أن 

ت ادتعؾؼدي هبدؿ ويًدوظدهؿ ظـدد و يؽقن ؿدوة هلدؿ ذم ذفدؽ ؾقًتشدرهؿ ذم افؼدرارا

و ـ  ظوهر صدق افؼوئد أن يػدل ةقظدقده ؾدنذا وظدد  قطػقدف  حيتوجقن إػ ادًوظدة 

ةزيودة افراتى أو ةتدًغ طروف افعؿؾ ـون ظـد وظده ؾؾؿ يمخر أو يًدقف أو يدزر  

و ـ  ظوهر صدق افؼوئد أن يصدق  ع زةوئـ ادمشًدي ؾدال )يتشدوضر( وخيػدض  دـ 

ظي أو اخلد ي افتل يؼد فو إػ افزةقن فؽل حيؼؼ  زيددًا  دـ إرةدوح  هدذه كقظقي افٌضو

ـؾفو  ـ  ظوهر صدق افؼوئد وافؼوكقن اإلهلل يؼقل: )افصدق يدمدي إػ افوؼدي( ؾلكدً 
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ظـد و تتعو ؾ  ع صاص صودق توؼ ةف  وظـد و يوؼ إتٌوع ةؼوئد ادمشًدي ؾدنن افوؼدي 

ر دؾ ـقػ تعؿؾ  مشًي تـتشددفؽ أن تتاقتتدقل إػ جق ظوم يشؿؾ ادمشًي ـؾفو  و

افوؼي ةغ أؾرادهو  فؽ أن تتاقؾ  شوظر افػار وآكتام  افتل شتتدرك ةغ جدقاكح  دـ 

فؽ أن تتاقؾ  ؼددار افتعدوون وادٌدودرة وتٌدودل ادعؾق دوت  يعؿؾقن ذم هذه ادمشًي 

كتفو افذي حيدث ذم  مشًي  ـ هذا افـقع وـقػ شقـعؽس ـؾ ذفؽ ظذ إكتوجفو و ؽو

ذم افًقق  وذم إحدى افدراشوت وجدت  مشًي ؾراكؽؾغ ـقذم افرائدة ظذ  ًدتقى 

ؼـوت هدق دافعو  ذم جمول آشتشورات افؼقوديي أن أهدؿ شدٌى يدمدي إػ خًدورة افد

 )وعػ افوؼي( ةغ أؾراد افؼـي. 

ظـدد و كعؿدؾ  دع صداٍص حيدسم اتؼقادة ادرتؽزة ظذ احوسام اتؽراموة اإلكسواكقة: 

كقتـو ويراظل  شوظركو ويًعك إػ تؾٌقي حوجوتـو ؾنكـو كعطقف أؾضؾ  و فديـو وكديـ فف إكًو

ةوفقٓ  وكعؿؾ فف وـلكـو كعؿؾ ٕكػًـو  إن احسام أخريـ يتجذ ذم ظدة  ظوهر ةدد ًا 

 دع أكدف  –ةتدقتفؿ ظـد و كؿر هبؿ )أظرف  قطػًو ؽويي ذم اجلد واإلخالص ترك افعؿؾ 

فًٌى واحد ؾؼط وهق أن  ديره ـدون ٓ يًدؾؿ ظؾقدف ظـدد و  –ٌرًا ـون يتؼوى راتًٌو ـ

 يؿر ةؼرةف  و ع أن اددير ـون يػعؾ ذفؽ  ع مجقع ادقطػغ إٓ أن صوحٌل ؿول يل إكدف  

!(  دـ  ظدوهر احدسام افؽرا دي "إكًدوكوً "وفدقس  "يش "يعد حيتؿؾ أن ُيعو ؾ وـلكدف 

فذي يؽػؾ فف افعقش افؽريؿ ؾؽؿ  دـ اإلكًوكقي إظطو  ادقطػ إجر افذي يًتدؼف وا

صوحى  مشًي يرةح ظؼات اداليغ ذم حغ تراه ييدب أمخوشدًو ةلشدداس ظـدد و 

يطؾى  ـف  قطػ زيودة أفػ أو أفػغ ظدذ راتٌدف افدذي يـتفدل ذم افقدقم افعدورش  دـ 

افشفر  وظـد و كوؿشً أحدهؿ ذم هذا ادقوقع ذات يقم ؿول يل أخشك إن زدت راتى 

ػغ أن يطوفدى أخدرون ةوفزيدودة  ؿؾدً فدف: و دوذا فدق ضوفدى أخدرون أحد ادقط
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ةوفزيودة؟ إن  مشًتؽ ترةح ظؼات اداليغ ـؾ ظوم ؾامذا يضدرك إن ؿؾدً إرةدوح 

 ؾققكًو واحدًا؟ ؿول يل: ـؾ ادمشًوت تعطل  ؼددار افراتدى افدذي أظطقدف فؾؿدقطػغ 

 ـ ظؼة أيوم ؿول: )ٓ يؽػدل(  ظـدي  ؿؾً فف: وهؾ تعتؼد أن هذا افراتى يؽػل أـور

وفؽـ )هذا هق احلورض( و)افشغؾ  ويش( ٕكف ٓ يقجدد أ دوم ادقطدػ خقدور آخدر.   

أشتطع أن أؿـع ذفؽ افشاص وفؽــل ظذ يؼغ ةلن ادؾقدقن افتدل شدتؼؾ  دـ أرةوحدف 

شـقيًو إذا زاد  ـ رواتى  قطػقف شُتشعر همٓ  ادقطػغ ةلن صدوحى ادمشًدي امدتؿ 

هؿ وتػدوكقفؿ هبؿ وحي رص ظذ تؾٌقي حوجوهتؿ وشقـعؽس ذفؽ إجيوةقًو ظذ وٓئفؿ وجدِّ

 ذم افعؿؾ وشقعقد ظؾقف ةعؼات اداليغ اإلووؾقي ذم هنويي افعوم. 

و ـ  ظوهر احسام افؽرا ي اإلكًوكقي أن ٓ يتصقد افؼوئد أخطدو  اددقطػغ وكؼدوط 

و  إػ ؾرصدي فألخدذ ةليددامؿ وعػفؿ فؽل يعوؿٌفؿ أو يـول  ـفؿ ةؾ حيقل هذه إخطد

   افتغؾى ظذ وعػفؿ وتطقير أكػًفؿ. و ًوظدهتؿ ذم

ظـد و تعو ؾ افـوس ةوحسام ؾنهنؿ يعطقكدؽ أؾضدؾ ) إن اتؼاكون اإلهلي اتذي يؼول:

 و فدامؿ( هق  ـ أهؿ افؼقاكغ افتل تطؾؼ ضوؿوت افٌؼ وإ ؽوكقوهتؿ وهـدو ظؾقـدو أن ٓ 

ي ةوفعؿؾ ؾدوحسام أخدريـ ٓ يعـدل دهؾ افذي يكاؾط ةغ احسام أخريـ وافتًو

 داراهتؿ ظذ حًوب افعؿؾ وهق ٓ يتعورض  ع احلزم ادطؾدقب  دـ افؼوئدد افـدوجح 

ؾوحلزم ٓ يعـل إهوكي افـوس وافدوس ظذ ـرا تفؿ وادمشًدي افـوجددي يٌـقفدو رجدول 

تؼٌدؾ وكًو  أشقيو  يشدعرون ةؼقؿدتفؿ وـدرا تفؿ وفدقس ظٌقددًا خدوئػغ  ًدتعديـ ف

 اإلهوكوت ذم شٌقؾ )فؼؿي افعقش(. 
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 أريد أن أخيم هذا ادؼال بـوظن صائعن من )اتؼقادة غر ادرتؽزة ظذ ادبادئ( ومها:

حقٌ ـؾ  و امؿ افؼوئدد هدق زيدودة إرةدوح وهدق ذم اتؼقادة ادرتؽزة ظذ اتربح:  *

وئـ شٌقؾ ذفؽ ؿد يؽذب ظذ  قطػقف وحيدر فؿ  دـ حؼدقؿفؿ وؿدد يؽدذب ظدذ زةد

ادمشًي ويغشفؿ  وهق أشؾقب  غر ٕكف ؽوفًٌو  و يمدي إػ زيودة هوئؾي ذم إرةدوح وذم 

ؾسة وجقزة وفؽـ هذه إرةوح ٓ تًتؿر ضقياًل ؾٌعد شـقات ؿؾقؾي يٌدأ افساجع ويٌددأ 

 افعد افعؽيس فـفويي ادمشًي ةعد أن يػؼد  قطػقهو وزةوئـفو ثؼتفؿ هبو.

ذم داخؾ ـؾ واحد  ـدو يقجدد صدقتون  تـوؿضدون: األكا(: اتؼقادة ادرتؽزة ظذ ) *

إول صقت )افضؿر( وهق ذفؽ افصقت اهلودئ اخلوؾً ادًدو  ادقجدقد ذم داخؾـدو 

وافذي يؼقل فـو هذا صقاب وهذا خطل  هذا مجقؾ وهذا ؿٌقح  هذا افصقت ظذ افرؽؿ 

ئد افذي ترتؽز ؿقودتدف  ـ خػقتف إٓ أكف واوح متو ًو وٓ يؿؽـ ٕحد أن خيطئف  إن افؼو

ظذ )افضؿر( يعو ؾ أخريـ ـٌؼ وامتؿ ةؿشوظرهؿ واحتقوجوهتؿ  وهق يتؼٌؾ افـؼدد 

ويشؽر  ـ أتك ةف ٕكف يًتؿد صعقره ةوٕ ـ  ـ داخؾف:  ـ إكصوتف إػ صقت افضؿر 

و ـ اشتؼو تف ظذ ادٌودئ وفقس  ـ  ديح افـوس فف  وهق يؿؾدؽ )ظؼؾقدي افدقؾرة( أي 

إػ احلقوة ظذ أهنو كٌع  تدؾؼ ؾنذا أخذ ؽره أـور  ـ هذا افـٌع ٓ يشعر أكدف ؿدد إكف يـظر 

أحذ  ـ حصتف ٕن افـٌع ادتدؾؼ يؽػل اجلؿقع فذفؽ هق يعطل ادقطػغ افصدالحقوت 

ويػرح فـجوحفؿ ويعتزه كجوحًو فف  وأخرًا ؾنن هذا افؼوئد يشعر ةراحي داخؾقي ظؿقؼدي 

و صقت )إكو( ؾفق ذفؽ افصدقت افعدويل افطدوؽل ادًدتٌد تراؾؼف ذم حؾف وترحوفف  أ 

ادقجقد ذم داخؾـو وافذي يوًٌ ذاتف ةنؿصدو  أخدريـ وكػدقفؿ وهتؿقشدفؿ  إن افؼوئدد 

افددذي ترتؽددز ؿقودتددف ظددذ )إكددو( يعو ددؾ أخددريـ ـلصددقو  وٓ امددتؿ ةؿشددوظرهؿ 
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ورج:  دـ  دديح واحتقوجوهتؿ  وهق ٓ يتؼٌؾ افـؼد ٕكف يًتؿد صعقره ةوٕ ـ  دـ اخلد

افـوس وإضرائفؿ وثـوئفؿ  ؾنذا اكؼؾى هذا ادديح كؼددًا ؾؼدد ادصددر افقحقدد فشدعقره 

ةوٕ ـ وصعر ةػراغ وؾزع ـٌريـ فذفؽ يرؾض هذا افـقع  ـ افؼودة افـؼد ةؾ ؿد يعوؿى 

 ـ يـؼده ويعسض ظؾقف  وهق يؿؾؽ )ظؼؾقي افـدرة( أي إكف يـظدر إػ احلقدوة ظدذ أهندو 

د  ـ احلؾقى ؾنذا أخذ ؽره أـور  ـ هذا افؼوفى ؾؼد أخذ  ـ حصتف فذفؽ ؿوفى حمدو

هق ٓ يعطل ادقطػغ افصالحقوت وٓ يػرح فـجوحفؿ ويعتزه هتديدًا فف  وأخرًا ؾدنن 

هذا افؼوئد يشعر ذم داخؾف ةوفػراغ وافعجز وإ  ظذ افرؽؿ ممو يٌديف  ـ  ظدوهر افؼدقة 

 وافوؼي ةوفـػس. 

افـجوح افذي حيؼؼف ةعض افؼودة ةعقدًا ظدـ  ٌددأي افصددق واحدسام  ذم اخلتوم  إن

افؽرا ي اإلكًوكقي هدق كجدوح طدوهري  مؿدً ٓ يؿؽدـ أن يصدؿد ضدقياًل ؾوفتجرةدي 

اإلكًوكقي أثٌتً أن ادمشًوت افتل تٌـل كجوحفو ظذ افؽذب واخلداع وظددم آهدتامم 

ًو ظـد و تقاجدف وهدٍ افتددديوت ةوإلكًون تؽز ةنظي ـوفػؼوظي ادؾقكي ثؿ تـػؼئ هيع

   احلؼقؼقي.
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  تؽـ افعٌقديي ذم يقم  ـ إيدوم ؿددرًا ٓ  ػدر  ـدف  إهندو خقدور ختتدوره افشدعقب 

ادًتعٌدة ةؽؾ ضقاظقي ثؿ تتاذ ظـف ظـدد و امقدئ اهلل هلدو  صدؾدغ و ػؽدريـ وؿدودة 

را ي. شلورد ؾدقام يدع  ؼدوضع ) دع ةعدض أحرار يلخذون ةقدهو ذم ضريؼ احلريي وافؽ

افتكف(  ـ ـتوب افعٌقديي اداتورة ) ـ  ـشقرات دار أؾوق وإكػس( ٕتدغ دي 

ٓةقيًقف وهق  ػؽر ؾركيس ظوش ذم افؼرن افًودس ظؼ  دقالدي حدغ ـوكدً أورةدي 

ترشػ ذم أؽالل آشتٌداد  يق فو   تؽـ ذم أورةي دشدوتر مؽدؿ وةردوكدوت ُتـتادى 

وصعقب تراؿى وموشى ةؾ ـون ظؼات اداليغ  ـ افـوس يعقشقن مً رمحي ز درة 

 ـ ادؾقك وإ را  افػوشديـ افذيـ   يؽـ هـوك دشتقر أو ؿدوكقن يدردظفؿ ةدؾ ـدوكقا 

يًتٌقدقن افٌالد وافعٌود ويػعؾقن هبؿ  و يشو ون  يق فو ـوكً مقط ةؽؾ أ ر أو  ؾؽ 

تػعغ و ـ )رجول افديـ( افذيـ ـوكً  فؿدتفؿ تطقيدع  ًتٌد جمؿقظي  ـ ادرتزؿي ادـ

ادجتؿع ؾؽريًو وكػًقًو حتك يلفػ اخلـقع ويرى ةوٓشتٌداد. فؼد ـوكً ـتوةدوت أتدغ 

دي ٓةقيًقف ةدايي تؾؽ افؼارات افػؽريي افتل أصدعؾً ذم أورةدي ثدقرة ظؼؾقدي تؾتفدو 

خ. افػؽرة إشوشدقي ذم ثقرات صعٌقي أضوحً ةودًتٌديـ وذهًٌ هبؿ إػ  زاةؾ افتوري

ـتوب افعٌقديي اداتورة هل أن افـوس يصـعقن ظٌقديتفؿ ةلكػًفؿ ويصـعقن حدريتفؿ 

ـْ ِظـدِد ﴿ةلكػًفؿ ْوَؾْقَفدو ُؿْؾدُتْؿ َأكَّدك َهددَذا ُؿدْؾ ُهدَق ِ د ٌُْتؿ  ِّ ٌٌَي َؿْد َأَص ِصق َأَودََّو َأَصوَةْتُؽؿ  ُّ

 
ٍ
ؾِّ يَشْ  ـُ ُؽْؿ إِنَّ اهللَّ َظَذ  ًِ  . [165آل ظؿران: ] ﴾َؿِديرٌ َأْكُػ

 يٌدأ دي ٓةقيًقف ـتوةف ةوفًمال افتويل: 

رص توه مون اتـواس وما هذا يا ريب  أي تعاشة هذه وأي رذيؾة  أن كرى ظددًا ال حو"

حييؿؾون اتسؾب واتـفب ورضوب اتؼسوة من صخص واحد يسيبد هيوم ال هوو هرهول 
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وأكثرهم تلكثًا، خمـَّوث مل يولتف وال صؿشون بل هو دم معظم األحقان أجبن من دم األمة 

  "وجفه غبار ادعارك ومل متسك يده بؼبضة شقف! 

  ثؿ يؼح ـقػ أن افطوؽقي صاص  فزوم ٓ حوجدي ددورةتدف  ـدؾ  دو حيتدوج إفقدف 

 إ ر أن يتقؿػ افـوس ظـ ضوظتف وظـدهو شقًؼط هق و ـ حقفف ـقرؿي يوةًي..

ففو مفزوم خؾؼة، بل يؽػي أن ال يسيؽن إن اتطاغقة ال حيياج إىل حماربيه وهزيؿيه "

اتبؾد الشيعباده، وال حيياج األمر إىل اكيزاع عء مـوه بول يؽػوي االميـواع ظون ظطائوه. 

رشارة واتشعوب إذن هي اتيي تسك اتؼقود تؽبؾفا وهي اتيي تؼفر كػسفا بـػسوفا. إن اتو

ا دون أن تسيػحل كارها وتعظم وكؾ  وجدت حطبوًا زادت اصويعاالً ثوم ختبوو وحوده

كصب اداء ظؾقفا، يؽػي أن ال كؾؼي إتقفا باجحطب، كوذتك اتطغواة كؾو  ابووا ضؿعووا 

وكؾ  شؽيـا ظذ طؾؿفم ازدادوا جرأة واشيؼووا ظؾقـا فنن متردكا ورجعـا ظون ضواظيفم 

صاروا بال هوة ظرايا مؽسورين كاتشجرة اتيي ظدمت جذورها ادواء واتغوذاء فجػوت 

 ."وذوت

ةقيًقف ـقدػ أن افـدوس ظـدد و يػؼددون احلريدي ظفدقدًا ضقيؾدي ثؿ يتددث دي ٓ

 تضعػ افشفو ي ذم ؿؾقهبؿ...

من ادحؼق إذن أن اجحرية تزول بزواهلا اتشفامة. فواتؼوم اتيوابعون ال مهوة هلوم وال "

ظزيؿة وال حيبون اتذهاب إىل اخلطر. إام ال يشعرون بؾفب اجحرية حيوسق دم هؾووهبم، 

رشف ودرء يزدري بادخاضر ويود توو اكيسوب بروظوة موتوه اتوهذا اتؾفب اتذي جيعل ا

إن األحرار يضحون من أجل اجل ظة ويـيظرون مجقعًا كصقبفم ادشوسك مون أمل  وادجد.

االكؽسار أو فرحة االكيصار، أما ادسيعبدون فيسؼط هؾوهبم وختور وتؼرص ظون ظظوقم 
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ا اتـواس دم هوذا ادـعطوف إال األظ ل وهذا األمر يعؾؿه اتطغاة جقودًا ففوم موا إن يورو

  ."ظاوكوهم ظذ اديض فقه حيى يزيدوا )اشيـعاجًا(

وفؽـ ـقػ يزيد افطوؽقدي )اشدتـعوج( افـدوس أي اشدتعدادهؿ فقعقشدقا ـوفـعدوج؟ 

افقصػي ةًقطي: يم ـ هلؿ اخلٌز فقظؾقا ظذ ؿقد احلقوة ثؿ يغؿًدفؿ ذم افؾفدق وادؾدذات 

 قيًقف...وافرؿص وافدةؽ وافغـو . يؼقل دي ٓة

إن اتطغاة يسعون إىل ختـقوث اتشوعوب وغؿسوفا بادؾوذات فقخسظوون ادسوارح "

واألتعاب وادساخر وادشاهد حيى تـام اترظقة حتت اتـور وتيسوذ بؾوذة باضؾوة ختطوف 

أبصارها، إن اتطاغقة هد جيود أحقاكًا ظذ اترظقة فقفيػوون: ظواش ادؾوك! ميـاشون أكوه 

 ."مـفم!أتؼى إتقفم بػيات ما رسهه 

فؽـ إشقأ  ـ افطغوة هؿ افطغوة افصغور افذيـ حيقطدقن هبدؿ  إهندؿ جمؿقظدي  دـ 

ادرتزؿي  ـ افتجور وافصـوظقغ و)ادتودوؿػغ( وافػـدوكغ وادفدرجغ و)رجدول افدديـ( 

 افذيـ حيق قن حقل افطوؽقي ـوفذةوب افذي حيقم حقل افؼام ي. يؼقل دي ٓةقيًقف...

ه باجحؽم إال اتيف حوته كول أشوؼاا ادؿؾؽوة وحثاتيفوا، ما أن يعؾن مؾك اشيبداد"

أظـي بذتك أوتئك اتذين تدفعفم األكاكقوة اتشوديدة واتطؿوع اجحوارق فقؾيػوون حوول 

اتطاغقة ويعضدوكه تقـاتوا كصقبفم من اتغـقؿة وتقصروا هم أكػسفم ضغاة مصغرين دم 

راصوـة يوزظوون طل اتطاغقة اتؽبر. هؽذا اتشولن بون كبوار اتؾصووص ومشواهر اتؼ

األدوار فق  بقـفم: فريق يسيؽشف اتبؾود، وفريوق يالحوق ادسوافرين، وفريوق يراهوب 

اتطريق وفريق خييبئ، وفريق يؼيل، وفريق يسؾب. وتؽـفم وإن تعددت ادراتب بقوـفم 

 ."وكان بعضفم توابع وبعضفم رؤشاء إال أكه من أحد مـفم إال وخيرج بؽسب ما!
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قة ادوديي  و يؽػل إلةودة صعقهبؿ ةلههو فقس  رة واحدة إن افطغوة يؿؾؽقن  ـ افؼ

وإكام  رات و رات )وهمٓ  فقس فدامؿ أي رادع أخالؿل يؿـعفؿ  ـ ذفدؽ فؾدػدوظ 

و ع ذفؽ هؿ اُمز قن ذم هنويي ادطدوف ٕهندؿ ٓ يؿؾؽدقن احلدؼ افدذي  ظذ ـراشقفؿ(

ةالل احلٌق  ؾؼدك ذم  ؽدي يؿؾؽف ادطوفٌقن ةوحلريي ادتؿردون ظذ آشتٌداد. يقم ـون 

مً افعذاب افشديد   يؽـ يؿؾؽ إٓ ـؾؿي )أحد..أحد( ـؾؿي واحددة ؿوهلدو ذم وجدف 

 ضغوة  ؽي افذيـ ـوكقا يؿؾؽقن افؼقة  ثؿ اكتكت افؽؾؿي وُهزم افطغوة. 

ُب اهللُ﴿ َذفَِؽ َيْيِ َةُد َؾَقْذَهُى ُجَػد ـَ و افزَّ ٌَوضَِؾ َؾَل َّ د  ً ااحْلَؼَّ َواْف و َ دو َيـَػدُع افـَّدوَس َوَأ َّ

ٌُ ذِم إَْرضِ   صدق اهلل افعظقؿ.  [17افرظد: ] ﴾َؾَقْؿُؽ
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  .هـاك كوظان من اتؼادة دم هذا اتعامل: اتؼائد اجحؼقؼي و اتؼائد ادزيَّف 

ذفؽ هدق هق افذي يًتؿد ؿّقتف  ـ ؿقة  ـ يؼدقدهؿ و صدجوظتفؿ فد افؼوئد احلؼقؼل

 يًعك و ةشؽؾ  ـفجل  ـظَّؿ إػ تؼقيتفؿ و ةٌ افشجوظي ذم ؿؾقهبؿ. 

تف  ـ وعػ  ـ يؼقدهؿ وؾق أ و افؼوئد ادزيَّػ خقؾفؿ فدذفؽ هدق يًدعك ًتعر ؿقَّ

 افرظى ذم ؿؾقهبؿ. ـظَّؿ إػ إوعوؾفؿ وةٌ اخلقف ووةشؽؾ  ـفجل 

    دقاهٌفؿ  وهتؿ ووؿدافؼوئد احلؼقؼل يم ـ ةوفـدوس  يدم ـ ةؽدرا تفؿ و متقُّدزهؿ وض 

 يم ـ هبؿ إػ درجٍي تدؾعفؿ إػ اإليامن ةلكػًفؿ. 

 افؼوئد احلؼقؼل ـودرآة افتل تعؽس أؾضؾ  و فديـو  ـ صػوت: ادرآة افتل كـظدر ؾقفدو

 أؿقيو . ؾـرى أكػًـو ـٌورًا وصجعوكًو و

عو دؾ أ و افؼوئد ادزيَّػ ؾال يم ـ ةوفـوس وٓ يدم ـ ةؽدرا تفؿ وٓ ةؼقؿدتفؿ  إكدف ي

افـوس ـلصقو  وٓ يعو ؾفؿ ـٌؼ وهق ـودرآة افتل تعؽس أشدقأ  دو ؾقـدو  دـ صدػوت 

 ؾعـد و كـظر ؾقفو كرى أكػًـو صغورًا وجٌـو  ووعػو . 

ٓ يعتزه هتديددًا فدف ويشجع ظؾقف ويشؽر  ـ يليت ةف وافؼوئد احلؼقؼل يرحى ةوفـؼد 

 ف  ع كػًف و ع أخريـ. ٕكف يًتؿد صعقره ةوٕ ـ  ـ داخؾف:  ـ اشتؼو تف وصدؿ

أ و افؼوئد ادزيَّػ ؾقجعؾ كػًف إهلًو ٓ ُيـتؼد  إكف خيوف  ـ افـؼد و يعتدزه هتديددًا فدف 

ويعوؿى  ـ يليت ةف ٕكف ٓ يًتؿد صعقره ةوٕ ـ  ـ داخؾف:  ـ اشتؼو تف وصددؿف  دع 

اددقطغ  كػًف و ع أخريـ  ةؾ يًتؿد هذا افشعقر  ـ اخلورج:  ـ ادـوؾؼغ اخلوئػغ

 ةف   ـ  دحفؿ وإضرائفؿ وتصػقؼفؿ وهتوؾفؿ! 
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)ةطوكي اخلر( ةرجوٍل يشدٌفقكف ذم افصددق وافشدجوظي  افؼوئد احلؼقؼل حيقط كػًف ةدِ

)ةطوكدي افًدق ( ةرجدوٍل يشدٌفقكف ذم  واحسام افـوس  أ و افؼوئد ادزيَّػ ؾقدقط كػًف ةدِ

 افؽذب واجلٌـ واحتؼور افـوس.

إػ افؼقودة ظذ أهنو خد ي فؾـوس وتؾٌقدي حلوجدوهتؿ  أ دو افؼوئدد  افؼوئد احلؼقؼل يـظر

 ادزيَّػ ؾقـظر إػ افؼقودة ظذ أهنو اشتعٌود فؾـوس وتًار هلؿ.

صدجوع إػ درجدي افتضددقي ةـػًدف ذم احلؼقؼل  تقاوع إػ درجدي اخلجدؾ وافؼوئد 

 Good To Greatشٌقؾ  ـ يؼقدهؿ: يصػ ادمفػ جدقؿ ـدقفقـز صدوحى ـتدوب 

جريئقن ذم إهنؿ خوئػقن ورششقن ذم افقؿً كػًف  خجؾقن و) :ؼودة احلؼقؼقغ ةؼقففاف

 آن واحد(.

ن افؼوئد احلؼقؼل يؿؽـ أن يؽقن أةدًو ذم ةقتدف أو  درشدًو ذم صدػف أو إ :بؼي أن أهول

 ديرًا ذم  مشًتف أو وزيرًا ذم وزارتف أو رئقًًو ذم دوفتف..  دو أحقجـدو افقدقم إػ افؼدودة 

 ذم ـؾ  ؽون.احلؼقؼقغ 

 م6117
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اخلدروج  دـ  -تعرؾً  ـذ مخًي أظقام ظذ ـتوب اشؿف )افؼقدودة: خدداع افدـػس 

افصـدوق( افؽتوب ـؾف يدور حقل ؾؽرة واحدة ةًقطي وفؽـفو ؾعوفدي جددًا وهدل أكـدو 

ظـد و كعو ؾ أخريـ ـلصقو  أو ـؿصودر فؾتفديدد كؽدقن داخدؾ افصدـدوق وظـدد و 

و ؾفؿ ـٌؼ  وؾـو هلؿ  شوظرهؿ واحتقوجوهتؿ كؽقن خورج افصـدوق. ظـدد و كؽدقن كع

داخؾ افصـدوق كدرى ؾضدوئؾـو وٓ كدرى ظققةـدو  وكدرى ظقدقب أخدريـ وٓ كدرى 

ؾضوئؾفؿ  وكؾعى دور افضدقي  وكعتؼد أن أخريـ هؿ اجلـوة دائاًم وةوفتدويل ٓ كؿؾدؽ 

ؾ ذفؽ ؾنكـدو كشدجع أخدريـ ظدذ افؼقدوم إٓ فق فؿ واكتظور احلؾ  ـفؿ  وظـد و كػع

ةودوؾ أي ظذ دخقل افصـدوق وفق ـو واكتظور احلدؾ  ـدو وهؽدذا تصدؾ ظالؿتـدو  دع 

ر دأخريـ إػ ضريؼ  ًدود. أ و ظـد و كارج  ـ افصـدوق وكـظر إػ أخريـ ـٌشد

  وؾـو هلؿ  شوظرهؿ واحتقوجوهتؿ وكتدؿؾ  ًموفقي افتقاصؾ  عفؿ فػفؿ هذه ادشدوظر

وآحتقوجوت و راظوهتدو ؾنكـدو شـشدجعفؿ ظدذ افؼقدوم ةودودؾ أي ظدذ اخلدروج  دـ 

افصـدوق و راظوة  شوظركو واحتقوجوتـو أيضًو وهؽذا تتطدقر ظالؿتـدو  عفدؿ وكصدٌح 

أـور ؿدرة ظذ افتلثر ؾقفؿ.  ـذ أن ؿرأت ذفؽ افؽتوب أدرـً أن ظالؿتدل  دع ةعدض 

ر ؾقفؿ ٕكـل ــً خورج افصـدوق أي أكـدل افـوس ـوكً جقدة وــً ؿودرًا ظذ افتلث

ــً أظو ؾفؿ ـٌؼ هلؿ  شوظرهؿ واحتقوجوهتؿ وأن ظالؿتل  ع آخريـ ـوكدً شدؾٌقي 

وــً ؽر ؿودر ظذ افتلثر ؾقفؿ ٕكـل ــً داخؾ افصـدوق أي أكـدل ــدً أظدو ؾفؿ 

قدقم ـؿجرد أصقو  وهتديد يل  ـ دون أي  راظوة دشوظرهؿ واحتقوجوهتؿ   ـذ ذفدؽ اف

وأكو أظقش مدي اخلروج  ـ افصـدوق وأظؾِّؿ افـوس هذا افتددي ذم افددورات افتدل 

أؿد فو وؿد أصٌدً فدّي افؽور  ـ ؿصص افـجوح ذم افعالؿدوت يدذـرهو يل أوفئدؽ 
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افذي خرجقا  ـ افصـدوق.  ـفؿ ذفؽ اددير افذي ـون يقةخ أحد  قطػقف ٕكف يتلخر 

يتجفؿ ـؾام افتؼك ةدف وافعالؿدي ةقدـفام تدزداد شدق ًا ذم ادجل  إػ افعؿؾ وـون ادقطػ 

وأدا  ادقطػ يزداد تراجعًو  ظـد و أدرك ادددير أكدف يـظدر إػ هدذا ادقطدػ ـؿشدؽؾي 

وـتفديد فؾعؿؾ  ـ دون أي  راظوة حلوجوتف ضؾى  ـف احلضقر إػ  ؽتٌف وشلفف هبدو  

دقطػ اشتطوع اددير ظـ شٌى تلخره وـون افًٌى  شؽؾي يعوين  ـفو ذفؽ  ـفو ذفؽ ا

أن يًوظده ظذ دمووزهو و ـذ ذفؽ افققم تقؿػ افتلخر واختػدك افدتجفؿ وزال افتدقتر 

  ـ افعالؿي ةقـفام. 

و ـ ؿصص اخلروج  ـ افصدـدوق ؿصدي إب افدذي ـدون يـظدر إػ شدؾقك اةـدف 

افًؾٌل ظذ أكف هتديد فًؾطتف وشؿعتف وفذفؽ ـون ٓ يؿؾؽ إٓ أن يزجره ويـفره وـون 

ـؾ  ـفام يزداد ةعدًا ظـ أخر وـوكً ؿدرة إب ظذ افتلثر ذم اةـف صٌف  عدو دي ؾؾدام 

خرج إب  ـ افصـدوق وأصٌح يـظر إػ اةـف ظذ أكف إكًون فدف  شدوظر واحتقوجدوت 

تغرت  شوظره دموه اةـف وأصٌح أـور حرصًو ظذ ؾفؿف واإلكصدوت إفقدف  أصدٌح أـودر 

الفقي وافشعقر ةوحلريي  ظـدهو أصٌح ؿدودرًا ظدذ أن يتدددث ؾفاًم حلوجي اةـف إػ آشتؼ

كاخ وـوكً افـتقجي أن د عف هبدو  ويـصدف ويرصده ةدىٍّ ةدًٓ  ـ افزجر وافـفر واف

 ؿقيً ظالؿي ذفؽ إب  ع اةـف وأصٌح أـور ؿدرة ظذ افتلثر ؾقف. 

ق ؿصدي دمرةتفؿ ذم اخلروج  ـ افصـدو و ـ افؼصص افتل ذـرهو يل أخرون ظـ

ذفؽ إشتوذ افذي ـون افطدالب يشدوؽٌقن ذم درشدف وـدون يـظدر إفدقفؿ ـتفديدد فدف 

وفـجوح درشف وةوفتويل ـون ٓ يؿؾؽ دموهفؿ إٓ افكاخ وافيب وافطرد  ـ افصدػ 

ؾؾام خرج  ـ افصـدوق وةدأ يـظر إفقفؿ ـٌؼ هلؿ  شوظر واحتقوجوت أدرك أن هدمٓ  
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ؿ  ـ درشف وأن ظؾقف أن يطدقر أشدؾقةف فقؽدقن افطالب يعزون ةشغٌفؿ هذا ظـ  ؾؾف

أـور تشقيؼًو وهؽذا ؾعؾ و  يعد ةدوجي إػ افشتؿ وافيب فقؿـع افطالب  ـ افشغى 

ذم درشف وفديَّ ؿصص ظـ  ديريـ أصٌدقا ةاروجفؿ  ـ افصـدوق أـور ؿددرة ظدذ 

 افتلثر ذم  قطػقفؿ وظـ أزواج صؾدً ظالؿوهتؿ  ع أزواجفدؿ ةعدد أن ـوكدً  ؾقئدي

 ةوخلصق ي وافتقتر. 

ظـد و أظرض ؾؽرة افعقش خدورج افصدـدوق يًدلفـل افدٌعض أٓ يعـدل ذفدؽ أن 

اإلكًون شقصٌح وعقػًو و ًويرًا وشقشجع أخريـ ظذ آشتؼقا  ظؾقف وجقايب دائاًم 

هق أكـو ظـد و كراظل  شوظر وحوجدوت أخدريـ ؾدذفؽ ٓ يعـدل أن كـًدك  شدوظركو 

ـدوق ٓ يعـل أن تـًك كػًدؽ وتػؽدر ةدؤخريـ وإكدام وحوجوتـو  افعقش خورج افص

يعـل أن تػؽر ةـػًدؽ وةدؤخريـ أيضدًو  ظـدد و يؾؿدس أخدرون أن حرصدـو ظدذ 

حوجوهتؿ و شوظرهؿ ٓ يؼؾ ظـ حرصـو ظذ  شوظركو وحوجوتـدو ظـددهو شدقوؼقن ةـدو 

 ويـػتدقن ظؾقـو ويٌودفقكـو هذا احلرص. 

حوجوت أخريـ وكًقون حوجوت افدذات هدل  إن افعالؿوت افتل تؼقم ظذ  راظوة

ظالؿوت اشتًال قي وهذا افـقع  ـ افعالؿوت يـتفل ةوٓهنقور ظودة  إن افذيـ يتـدوزفقن 

ظـ حوجوهتؿ و شوظرهؿ يػعؾقن ذفؽ حرصًو  ـفؿ ظذ ظدم إزظوج أخريـ واظتؼودًا 

مدي إػ  ـفؿ ةلن ذفؽ شقدوؾظ ظذ ظالؿوهتؿ ةؤخريـ وهؿ ٓ يدرـقن أن ذفؽ شدق

كتقجي  عوـًي متو دًو إذ أهندؿ شقشدعرون  دع افقؿدً ةدوفظؾؿ وافغدٌـ  هدذا افشدعقر 

شقتصوظد تدرجيقًو إػ أن يصؾ إػ  رحؾي آكػجور وظـدهو امدم همٓ  ذم حلظي واحدة 

ـؾ  و اظتؼدوا أهنؿ ـوكقا يٌـقكف ةتـدوزهلؿ ظدـ حؼدقؿفؿ وحوجدوهتؿ! إن اخلدروج  دـ 
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افـفويي احلزيـي ذم ظالؿوتـو  ع أخريـ ٕكف  ٌـل ظذ   هذهافصـدوق جيـٌـو افقصقل إػ

 احسام افذات واحسام أخر ةوفؼدر كػًف.

إن افـددوس افددذيـ يعقشددقن داخددؾ افصددـدوق ٓ يًددتطقعقن تغقددر أكػًددفؿ وٓ  

يًتطقعقن تغقر أخريـ ؾوٕشتوذ افذي يعوين  ـ افشغى ذم صدػف شدقؾقم ضالةدف إذا 

وفـ يًعك إػ تطدقير أشدؾقةف ذم افتددريس أ دو إذا ـدون خدورج ـون داخؾ افصـدوق 

افصـدوق ؾًقتدؿؾ  ًموفقي تطقير كػًدف فقشدد ضالةدف إفقدف وهؽدذا شدقطقر كػًدف 

ةشؽؾ  ًتؿر  ـذفؽ اددير ذم ظالؿتف  ع  قطػقف وإب ذم ظالؿتف  ع أةـوئف وافدزوج 

فـ يًدتطقع تغقدر  ذم ظالؿتف  ع زوجتف  ـؾ واحد  ـ همٓ  إذا ـون داخؾ افصـدوق

كػًف وفـ يًتطقع افتلثر ذم أخريـ أ و إذا ـون خورج افصـدوق ؾًقتدؿؾ  ًدموفقي 

ؾفؿ  شوظر أخريـ واحتقوجوهتؿ وتؾٌقتفو وهؽذا شتؽقن  فوراتف وإ ؽوكقوتف ذم حوفدي 

تطقر  ًتؿر. افذيـ يعقشقن خورج افصـدوق ٓ يؼقفقن جيى أن يتغدر افـدوس و إكدام 

جيى ظؾقـو أن كػعؾ فؽل كمثر ذم افـوس فؽل يغروا أكػًفؿ  هؽدذا يػؽدر  يؼقفقن  وذا

افؼودة وإذا اشتعروـو إصاوص افؼقوديغ ذم حقوتـو أي إصاوص افدذيـ أثدروا ؾقـدو 

شـجد أن همٓ  يعقشدقن خدورج افصدـدوق وأهندؿ ٓ يؾق دقن أحددًا ةدؾ يتدؿؾدقن 

فذيـ هؿ داخؾ افصدـدوق يعقشدقن ادًموفقي ويعؾؿقن أخريـ مؿؾ ادًموفقي. إن ا

 ـػعؾغ و تلثريـ ةوفظروف وإصاوص  ـ حقهلؿ أ و افذيـ هدؿ خدورج افصدـدوق 

ؾقعقشقن ؾوظؾغ و مثريـ ذم افظروف وإصاوص  ـ حقهلؿ. ؿدد يظدـ افدٌعض أن 

افعقش خورج افصـدوق أ ر  تعى وأن فقم أخريـ ةدًٓ  ـ مؿؾ ادًموفقي هق أ در 

ق افصددقح ؾوفدذيـ يعقشدقن داخدؾ افصدـدوق ويؾعٌدقن دور  ريح فؽـ افعؽس هد

افضدقي ةوشتؿرار هؿ افذيـ يتعٌقن ويػؼدون افؼددرة ظدذ افتدلثر ذم أخدريـ  إب 
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افذي يعقش داخؾ افصدـدوق ذم ظالؿتدف  دع اةـدف هدق  تعدى دو دًو ةًدٌى خالؾوتدف 

 دع  و شوـؾف  ع هذا آةـ ـذفؽ افزوج افدذي يعدقش داخدؾ افصدـدوق ذم ظالؿتدف

زوجتف وإشتوذ افذي يعقش داخؾ افصـدوق ذم ظالؿتف  ع ضالةف واددير افذي يعقش 

داخؾ افصـدوق ذم ظالؿتف  ع  قطػقف ـؾ همٓ  حقوهتؿ  ؾقئي ةوفتقتر وافؼؾؼ وافشعقر 

ةػؼدان افًقطرة وةلهنؿ افضدقي ويو هلو  ـ  شوظر شؾٌقي. أ و إذا ـدون هدمٓ  يعقشدقن 

ةوفًالم  ع أكػًفؿ و ع أخريـ وةوفؼدرة ظذ افًقطرة  خورج افصـدوق ؾًقشعرون

ظذ حقوهتؿ وظذ افتلثر ذم أخريـ ويو هلو  ـ  شوظر إجيوةقي. يطؾى  ـدل افدٌعض أن 

أظؾؿفؿ ـقػ خيرجقن أخريـ  ـ افصـدوق! ؾلؿقل هلؿ كدـ ٓ كًدتطقع أن كادرج 

ػعؾ ذفؽ ؾنكـو شـشجع أخريـ  ـ افصـدوق فؽــو كًتطقع أن كارج أكػًـو وظـد و ك

أخريـ )ذم  عظؿ احلوٓت( ظذ اخلدروج  دـ افصدـدوق. إن افدذي يػؽدر ةدنخراج 

أخريـ  ـ افصـدوق هق ةوفتعريػ  و زال داخؾ افصـدوق ٕكف  وزال يتدرك ةعؼؾقي 

 افؾقم وافـظر إػ أخريـ ـلصقو  يريد افتدؽؿ هبو. 

فصـدوق ؾؽرة ةًقطي وفؽـفو ؿقيدي أخل افؼورئ  أختل افؼورئي  ؾؽرة اخلروج  ـ ا

جدًا وؿد جرةتفو ةـػيس وجرهبو افؽودرون وصدعروا ةدوفػرق افؽٌدر افدذي أحدثتدف ذم 

حقوهتؿ وذم ظالؿوهتؿ  ع أخريـ. اخلروج  ـ افصـدوق حيتوج إػ خطقة واحدة ؾؼط 

 هل أن تٌدأ افتػؽر ةدوجوت أخريـ افعوضػقي وادوديي ؾؾدامذا ٓ ختطدق هدذه اخلطدقة

أن وتًتوؿر ظؼة دؿوئؼ ذم  ؾ  اجلدول افتويل ومديد أهؿ ثالثي أصداوص تريدد أن 

خترج  ـ افصـدوق ذم ظالؿتؽ  عفؿ ثؿ مديد حوجوت همٓ  ورةام احتدوج إ در إػ 

 ؿ ظـ ذفؽ وتصغل إفقفؿ ةتعوضػ..أن تًلهل
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إصعور افـدوس ةؼقؿدتفؿ وإ ؽوكقدوهتؿ إػ درجدي "رأتف فؾؼقودة هل أهنو أدق تعريػ ؿ

وأدقُّ تعريػ ؿرأتف فؾؼوئدد افعظدقؿ  "دمعؾفؿ يرون هذه افؼقؿي واإل ؽوكقوت ذم أكػًفؿ

ذفؽ افشاص افذي يٌـل  مشًي تطؾؼ افطوؿدوت افؽو ـدي ظـدد إصداوص "هق أكف 

ـفو  دوؾام ـوكدً تعؿدؾ ذم أثـدو  افذيـ يعؿؾقن ؾقفو   مشًي تعؿؾ ةعد رحقؾ افؼوئد ظ

إصعور افـوس ". فؼد اةُتؾقً صعقب  ـطؼتـو  ـذ ظؼات افًـغ ةؼودة  فؿتفؿ "وجقده

ةوكعدام ؿقؿتفؿ وإ ؽوكقوهتؿ إػ درجي دمعؾفؿ يؽػرون ةقجقد هذه افؼقؿي واإل ؽوكقوت 

 مموفدؽ خدقف تؼتدؾ افطوؿدوت"وفؼد ةـك همٓ  افؼودة دوًٓ ظٌدورة ظدـ  "ذم أكػًفؿ!

افؽو ـي ظـد ادقاضـغ افؼوضـغ ؾقفو  مموفؽ خدقف  عرودي فالهنقدور ذم أيدي حلظدي وٓ 

وافـتقجي  ـطؼي تعدٍ ةوجلفدؾ وافػؼدر وافتػؽدؽ  "!يٌؼقفو  تامشؽي إٓ افؼؿع وافرظى

 وافكاظوت وتليت ذم  ؼد ي دول افعو  ذم آشتٌداد وافػًود واكتفوك حؼقق اإلكًون. 

وشوت افغرب افظودي دموه افعرب وادًدؾؿغ ٓ يؿؽــدل  ع  عوروتل افشديدة فًق

أٓ أكظر ةنظجوب إػ صراك وهق يغودر اإلفقزيف ةؽؾ تقاوع خمؾقدًو  ؽوكدف فًدورـقزي 

رئقًًو جديدًا فػركًو  وٓ يؿؽــل أٓ أكظر ةنظجوب إػ ضقين ةؾر وهدق يؾؼدل خطوةدف 

ثدؿ  "ؿوئدد احلدزب اجلديدد.. وأن أؿددم فؽدؿ ةدراون"إخر ذم حزةف ثؿ خيتؿ ؿوئاًل 

يًتدير ويغودر خشٌي ادنح ةؽؾ هدو  وثؼي! دوذا ٓ كدرى هدذه ادشدوهد ذم  ـطؼتـدو 

افعرةقي!؟ ظـد و متػؾ افدول افغرةقي ةلظقودهو افقضـقدي يؼدػ رئدقس افدوفدي وةجوكٌدف 

ي أرةعي أو مخًي  ـ افرؤشو  افًوةؼغ  أ و ذم دوفـو ؾال كجد إٓ افدرئقس إوحدد افدذ

؟ إن  شدؽؾي تلفقدف افدزظقؿ ذم "ةوفروح ةوفددم كػدديؽ يدو.."هتتػ اداليغ مً ؿد قف 
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 ـطؼتـو ٓ تعوين  ـفو إكظؿي احلوـؿي وحًى وإكام تعوين  ـفو ادعوروي أيضًو ؾؽؿ  دـ 

 رئقس حزب أو مجوظي  عوروي  وزال )افؼوئد ادؾفؿ(  ـذ ظؼات افًـغ. 

خؾؼ اهلل افـوس خمتؾػدغ  تـدقظغ حلؽؿدي ظظقؿدي إن افتجدد هق شـي احلقوة  وفؼد 

وهل رؾد احلقوة ظذ كدق دائؿ ةشاصقوت جديدة وأؾؽور جديددة ود دو  جديددة وإن 

 اختصور إ ي ـؾفو ذم رجؾ واحد هق خـؼ هلذه إ ي وتد ر فطوؿوهتو. 

افؼوئد افعظقؿ هق ذفؽ افشاص افذي يعؿؾ  ـذ افؾدظي إوػ فتًؾؿف افؼقودة ظذ 

ج افؼودة وفقس كظو ًو يؼتؾ افؼودة! افؼوئد افعظقؿ ٓ يضره أن خيدع  ؽوكدف ةـ و  كظوم خيرِّ

ةعد مخس شـقات أو ظؼ شـقات إػ ؿوئد ؽره ٕكف يعؾؿ أن افتدوريخ ٓ يـتفدل ظـدده 

وأن إ ي افتل أكجٌتف يؿؽـ أن تـجى افعؼات  ـ أ ووفف. افؼوئد افعظدقؿ هدق إكًدون 

ؾؼي ذم شؾًؾي أو فٌـي ذم جدار وٓ يعتز كػًدف افًؾًدي ـؾفدو أو  تقاوع يعتز كػًف ح

اجلدار ـؾف! فؼد ـون افرشقل حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أول  ـ أرشك  ػفدقم افؼقدودة 

هذا ظـد و صٌف كػًف كًٌي إػ إكٌقو  افذيـ شٌؼقه ةلهنؿ ـؿـ ةـك جدارًا ثدؿ جدو  هدق 

 ع أكف رشقل اهلل وخوتؿ  -ف ةـك اجلدار ـؾف وووع افؾٌـي افتل أـؿؾً اجلدار و  يؼؾ أك

ـام يػعؾ افققم ؿودة يـًٌقن أجمود إ ي ـؾفو إػ أكػًفؿ وـلن توريخ إ ي ؿد  -إكٌقو  

 ةدأ هبؿ وـلن إ ي  ـ دوهنؿ ـوكً شتصٌح هٌو   ـوقرًا. 

ؿ إن ـؾ  و يؼقفف همٓ  ظـ إيامهنؿ ةشعقهبؿ ٓ ؿقؿي فف ٕن أؾعدوهلؿ ختدوفػ أؿدقاهل

ؾؿـ يـصى كػًف ؿوئدًا إػ إةد إكام يؼقل فشعٌف )ةؾًدون حوفدف وهدق أةؾدغ  دـ فًدون 

ادؼول(: أامو افشعى أكً أظؼؿ  ـ أن تؾد ؿوئدًا ؽري وأظجز  ـ أن خترج ؿوئدًا ؽري  

 وذم ذفؽ ؿؿي آشتاػوف ةوفشعى وؿؿي آحتؼور فف!
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اتك إ دي ـؾفدو ذم دل تدػورؽي افتددداد افـوس فؼٌقل هذه افؼقدودات افددإن اشتع

أصاوصفو يؾعى دورًا ـٌرًا ذم افتؿؽغ هلذه افؼقودات وترـفو تعرةد ؾقق رشف إ دي 

وـرا تفو ظؼات افًـغ ثؿ ُتًؾؿفو إػ اهلالك وافد ور. ٓ يؿؽـ أن حيدث أي هنقض 

حضوري ذم  ـطؼتـو  و دام هـوك ؿٌقل فدى افؽوريـ ةػؽرة )افؼوئد اداؾص( و)افزظقؿ 

إوحد(  هذا  رض ؾؽري ظذ  ػؽري إ ي و وؼػقفو وظؾامئفو وؿودهتو احلؼقؼقدغ أن 

فؼد آن إوان فٌـو  ثؼوؾي جديدة دمعؾ افـوس يؼٌؾقن ـدؾ  يتؽوتػقا فتاؾقص إ ي  ـف.

ٌِّد افطريؼ أ وم صعٌف فقدؼؼ أحال ف ذم احلريي وافؽرا دي وآزدهدور ثدؿ يًدؾؿ  ؿوئد يع

د مخس شـقات أو ظؼ شـقات ـام حيددث ذم  عظدؿ دول افعدو  ز وم إ قر فغره ةع

ويرؾضقن ذفؽ )افؼوئد( افذي يـصى كػًف وثـًو أةديًو ه ديًو تتدطؿ ظـدد ؿد قدف ـدؾ 

 إحالم  ةؾ تتدطؿ صعقب ودول ةلههو!
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ردده )افؾفؿ أةعد ظـ احلوـؿ افػالين ةطوكي افًق  وهقئ فدف ةطوكدي صدوحلي( دظدو  يد

افٌعض  ـ دون أن يدرـقا  و يًٌٌف  ـ تشقيف ذم وظل إ دي. إن افٌطوكدي افتدل مدقط 

ةوحلوـؿ فقًً حدثًو ضٌقعقًو ـوفزٓزل وافزاـغ ٓ ظالؿي فؾدوـؿ ةف حتك كددظق اهلل أن 

امقئ فف افٌطوكي افصوحلي! احلوـؿ هق ادًئقل إول ظـ اختقدور افٌطوكدي افتدل مدقط ةدف 

ون احلؽؿ  وافًٌى افقحقد افذي جيعؾ إ ي ختتور حوـاًم  و هدق ؿدرتدف وتعقـف ظذ صم

ظذ مؼقؼ  صوفح إ ي وأهؿ  ؽّقكوت هذه افؼدرة هق ـػو ة احلوـؿ ذم اختقور افٌطوكدي 

افصوحلي افتل تعقـف ظذ مؼقؼ ذفؽ ؾنذا اؾتؼد احلوـؿ هذه افؽػو ة اكتػك شٌى اختقدوره 

ةطوكي افًق  هق واحد  دـ ثالثدي: إ دو إكدف رجدؾ يس   حوـاًم! إن احلوـؿ افذي مقط ةف

فذفؽ هق خيتور افًقئغ أو إكف رجؾ جقد فؽـف ؽوؾؾ ةدقٌ ٓ يًتطقع متققز افًقئغ  ـ 

اجلقديـ أو إكف وعقػ ظوجز يعرف افًقئغ فؽـف ٓ يًتطقع إةعودهؿ وذم هذه احلوٓت 

 ! ٌطوكي اددقطي ةف افوالث ادشؽؾي تؽؿـ ذم احلوـؿ أوًٓ ؿٌؾ أن تؽقن ذم اف

افؾفدؿ ا دـح افشدعى افدقظل وافشدجوظي فقؽدوؾح  دـ أجدؾ "ؾؾقؽـ افددظو  إذن 

افقصقل إػ كظوم شقويس تعددي تتدؼؼ ؾقف ادـوؾًي افًقوشقي احلرة ةدقٌ ٓ يصؾ إػ 

احلؽؿ وٓ يٌؼك ؾقف إٓ احلوـؿ افؼودر ظذ اختقور افٌطوكي افصوحلي افتل تعقـف ظذ مؼقدؼ 

 .آ غ فؿ. افؾَّ "فعٌود صوفح ا

 م6117

 



 اإلنسان أواًل

 - 93 - 

ب أن تضغط دواشي افٌـزيـ ذم شقورتؽ ؿٌدؾ أن ترخدل  ؽٌدفدو افقددوي  دو   جرِّ

ـدذفؽ  افذي شقددث؟ شتفتز افًقورة وتئـ فؽـفو فـ ختطق خطقة واحدة إػ إ دوم.

افتل تدظق إػ إضالق ؿددرات  ادجتؿع  فام ـورت ؾقف اجلؿعقوت وافدورات وادجالت

ي ؾفدل فدـ ختطدق ةدودجتؿع خطدقة داإلكًون مً ظـوويـ كؼ افوؼوؾي وافتـؿقي افٌؼيد

واحدة إػ إ وم  و دام خيضع فًؾطي تؽٌح ؿدرات افـوس ةدر وهنؿ حريتفؿ. وـام أن 

اهلقا  حوجي ٕجًود افـوس ٓ يًدتطقعقن افعدقش إٓ ةدف ـدذفؽ احلريدي هدل حوجدي 

ؿ ٓ تـطؾؼ هذه افؼدرات إٓ هبو  و دـ حيدرم افـدوس حدريتفؿ ثدؿ يًدؿح هلدؿ فؼدراهت

ةـشوضوت هتدف إػ إضالق ؿدراهتؿ ؾفق يًار  ـ افـوس و وؾف ـؿـ حيجى اهلقا  ظـ 

أخريـ ؾنذا طفرت ظؾدقفؿ أظدراض آختـدوق شدؿح هلدؿ ةنكشدو  مجعقدوت وإؿو دي 

 دورات وكؼ جمالت تعؾؿفؿ ؾـ افتـػس!

ات اإلكًون إذا   يؽـ واثؼًو ةـػًدف؟ وـقدػ يودؼ اإلكًدون ةـػًدف ـقػ تـطؾؼ ؿدر

وهق خيضع فًؾطي دمـد ـؾ أجفزهتو إ ـقي وافؼضوئقي واإلظال قي وافوؼوؾقي فتقجف هلذا 

رشدوفي واحددة  – ـذ أن يػتح ظقـقف ظذ افدكقو وحتك آخدر حلظدي ذم حقوتدف  –اإلكًون 

احلريي افًقوشقي افتدل مدسم إرادة افـدوس  ػودهو: أكً فًً أهاًل فؽل تؽقن حرًا! إن 

وحؼقؿفؿ وـرا وهتؿ هل افتل تطؾؼ ؿدرات اإلكًون ذم ادجتؿع ومتيض ةف كدق إ دوم 

و و   امدف افـشوط افوؼوذم وافتـؿقي إػ رؾع وظل افـوس إػ درجي دمعؾفدؿ يطدوفٌقن 

ذ  و افػوئددة ذم أن ةدريتفؿ ؾنن هذا افـشوط فـ يؽقن إٓ هدرًا فؾقؿً واجلفد وادول  إ

أصطدى ضػع إػ كوٍد  عٍد إلضالق ؿدرات إضػول وجمفٍز ةلحدث افتؼـقدوت ؾقؾعدى 



 اإلنسان أواًل

 - 94 - 

افطػؾ ويعزف ويغـل ويرشؿ ويؾقن ويصغل وحيوور وتـطؾؼ ؿدراتف ثدؿ يؽدز حدو اًل 

    عف هذه افؼدرات  م ـًو أكف يؿؾؽ  ـفو  و يؿؾؽف افـوس ذم ةؼقدي أكددو  افعدو  وةوفتدويل 

تدؼ ممورشي احلؼقق افتل يامرشفو افـدوس ذم ةؼقدي أكددو  افعدو  ؾقطوفدى هبدذه ؾفق يً

ذم أحدد أؿٌقدي إ دـ  -ـام وجددت كػيسد ذم ؾدرع أ دـ افدوفدي-احلؼقق ؾقجد كػًف 

  عصقب افعقـغ  ؼقد افقديـ يـفول ظؾقف افشتؿ وافيب  ـ ـؾ جوكى!

ـؿقي افٌؼيي ذم جمتؿع تؼقَّدد ٓ يعـل  و شٌؼ أكـل أدظق افـوصطغ ذم جمول افوؼوؾي وافت

وذفؽ  –ؾقف احلريوت إػ وؿػ كشوضوهتؿ أو تضؿقـفو دظقة رصحيي إػ إضالق احلريوت 

فؽــل أضؾع همٓ  افـوصطغ ظذ ؾفؿل فؾعالؿي ةدغ  –شقمدي إػ وؿػفو ةطٌقعي احلول 

رـقين احلريي افًقوشقي و و يًعقن إفقف  ـ إضالق فؼدرات اإلكًون فوؼتل ةلهنؿ إذا صدو

هذا افػفؿ ؾؾدامؿ افؼدرة ظذ آشتػودة  ـ كشوضوهتؿ ذم رؾدع وظدل افـدوس ةؼددراهتؿ 

ةطدرق ذـقدي متؽدـفؿ  دـ آشدتؿرار ذم هدذه  –وتشجقعفؿ ظدذ ادطوفٌدي ةدؼدقؿفؿ 

-وذفؽ فؽل يمدي افـشوط افوؼوذم وافتـؿقي إػ تغقر افقاؿدع وٓ يؽدقن  -افـشوضوت

وول إخػو  ؿٌح هذا افقاؿع وةريًتقٍ اجتامظل يدقهؿ حي جمرد  ؽقوج -ـام يريده افٌعض

أن ذم ادجتؿع ثؼوؾي وتـؿقي واهتام ًو ةشلن اإلكًون ةقـام هذا اإلكًون يدرزح مدً أفدػ 

 ؿقد وؿقد!
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 إىل ابـي ظبد اتسالم اتذي دخؾت اتسجن وهو دم اتثاكقة من ظؿره.. 

ؽ افؾدظي افتل رأيتـل ؾقفو ظـدد و جدو وا ةدؽ فزيدوريت ذم أي ةـل   و زفً أذـر تؾ

افًجـ ٕول  رة ةعد صفريـ  ـ اظتؼويل. ذم تؾؽ افؾدظي تؽقرت صدػتوك افرؿقؼتدون 

حمووًٓ افتؾػظ ةؽؾامٍت   تًتطع افٌقح هبو ٕكؽ   تتعؾؿ افـطؼ ةعد  أ و يددك افصدغرة 

ًْ ةوفشٌؽ ادعد ًَ ؾؼد ا تدت ةؾفػي كدقي وظـد و اصطد  ين افذي يػصؾ ةقــو أدخؾد

أصوةعؽ افـدقؾي ذم ثؼقب ذفؽ افشٌؽ حمووًٓ تؾؿدس وجفدل وددو ةدو ت حمووٓتدؽ 

ةوفػشؾ أصدً وجفؽ ظـل وؿد ارتًؿً ظؾقف  ال ح افغضى واحلرة. ــً ؽووًٌو 

ٕكـل   أمحؾؽ وأظوكؼؽ وأؿٌؾؽ ـعوديت ذم ـؾ  رة متد ؾقفدو يددك إيل  وــدً حدوئرًا 

 ٌى ؿًقيت وجػوئل ذم تؾؽ افؾدظي. ٕكؽ   تػفؿ ش

ًَ خالهلو افـطؼ واحلديٌ و ع ذفدؽ ـدون افصدؿً  ثؿ  رت افشفقر يو ةـل وتعؾؿ

خيقؿ ظؾقؽ ذم ادرات افؼؾقؾي افتل جئً ؾقفو فزيوريت ذم افًدجـ. ــدً دمؾدس صدو تًو 

وظذ وجفؽ  ال ح افغضدى واحلدرة ذاهتدو  وفعدؾ صدؿتؽ افٌؾقدغ ـدون ضريؼتدؽ 

ٌر ظـ احتجوجؽ ظذ هذا افقودع افغريدى حقدٌ ٓ تًدتطقع رؤيدي افقحقدة ذم افتع

أةقؽ إٓ فٌضع دؿوئؼ ـؾ ظدة أشوةقع وذم هذه افػسة افؼصرة ـون ذفؽ افشٌؽ افؾعدغ 

 يػصؾؽ ظـف ؾال تًتطقع إفقف وصقًٓ. 

أي ةـٍل  شتعذرين ؽدًا وشتػار يب ظـد و تدرك أكـل ُشجـً ٕكـل أردتؽ أن تؽز 

 ف ؿقؿ احلريي وادًوواة واحسام ـرا ي اإلكًون.. ذم وضـ تعؾق ؾق

أردتؽ أن تؽز ذم وضـ ٓ يؽقن ؾقف ٕحد حؼ افقصويي ظذ أحد  ةؾ يتًووى ؾقدف 

 اجلؿقع ذم حؼ ادشورـي ذم ةـوئف وصـع  ًتؼٌؾف.. 
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أردتؽ أن تؽز ذم وضـ ُيعو ؾ صعٌف ظذ أكف جمؿقظي  ـ افٌؼ ادًدتدؼغ فؾدقدوة  

 ودامرشي حؼقؿفؿ افًقوشقي ـٌؼقي صعقب إرض..احلرة افؽريؿي 

أردتؽ أن تؽز ذم وضـ تتدؼؼ ؾقف اددوشٌي احلؼقؼقي فؾدؽوم ظز صـوديؼ آؿدساع 

    ذم ظؿؾقي شقوشقي تعدديي تداوفقي ٓ تقصدؾ إػ افًدؾطي وٓ ُتٌؼدل ؾقفدو إٓ إحدزاَب 

 افتل توًٌ أهنو إكظػ وإـػل.. 

ؤيي شتتدؼؼ ٕهنو تـًجؿ  ع إرادة اهلل افذي خؾؼ اإلكًدون هذا افقضـ يو ةـل هق ر

ْ ـَو َةـِل آَدمَ ﴿ فقتؿتع ةدؼقؿف وـرا تف رَّ ـَ  [.71اإلها :] ﴾َوَفَؼْد 

هذا افقضـ يو ةـل هق رؤيي شتتدؼؼ ٕهنو تـًجؿ  ع  ًور افتوريخ افدذي ُيٌؼدل  دو 

َةُد َؾَقدْذَهُى ﴿ يـػع افـوس وُيذهى  و شقى ذفؽ و افزَّ دو َ دو َيـَػدُع افـَّدوَس   ً اُجَػد َؾَل َّ َوَأ َّ

ٌُ ذِم إَْرضِ   [.17افرظد: ﴾َؾَقْؿُؽ

ٕجؾؽ يو ةـل  فؽل تؽز ذم وضـ يؾقؼ ةنكًوكقتؽ وةؽرا تؽ افتل حٌوك اهلل إيوهو.. 

 :ـون افًجـ وـون افٌعود إفقؿ ؾؾتعذرين وفسدد  عل و ـ ةعدي هذه إةقوت

 ةددالدي وفددق ُجددرِت يق ددًو ظددعَّ 

 

ًِ ةوفؼقدددد  ـدددل يدددديَّوو * ؿددد  ضقَّ

ًِ ةدوفؼفر آهدوت صددري   وأجلؿ

 

 ظدددذ صدددػتلَّ  شدددتٌؼغ صدددعراً  *

     
 

 ؾ صددزٍ أحددىُّ تراةددؽ ذم ـدد

 

 فْ ود دددددُع أةقَّددددد د دددددوُ  أيبٍّ  *

 وأهقى افـًوئؿ ؾدقق افدروايب 

 

 تصدددّع ةػجدددٍر صدددالة كديدددفْ  *
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 ةالدي وفًً أخدوف ةدالدي

 

 وحتػددَل ةددغ يدددام وفددق ـددون *

 أخيشك افصغُر  دـ إمِّ يق دوً  

 

ً افصددرَ  *   ـدف إفقفدو إذا ودؿَّ

     

 ةالدي شل ًدح ظـدؽ افدد قع

 

 وفق كؾً  ـؽ إذى وافـصدوٓ *

ددط  ـدددؽ اجلددددائؾ حٌدددوً    أ شِّ

 

 وفق حقل ظـؼل صدورت حٌدوٓ *

     

 أكددو فددقس يل ظـدددَك افقددقَم ذكددٌى 

 

 ؿؾدِى حدرٍّ ؿؾقدِؾ اهلجدقعِ  شقى *

 ظـددؽ شددفوَم إظددودي أؿددوومُ  

 

 ُيد ل ودؾقظل وشفُؿ إؿورب *

     

 شددلـتى ؾقددؽ ؿصددوئد حٌددل

 

 وفق ـدون جدرُح افػدماد ظؿقؼدو *

ًو ةؼؾٌددددل   يظدددؾُّ افقؾدددوُ  كدددديِّ

 

 وفق أنَّ جدقَرك أطؿددو افعروؿدو *

 م6111 
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جـ ةًٌى اهتو ل ةنوعوف كػًقي إ ي ةودقاؾؼي ظدذ ؿضقً ظو غ وكصػ ذم افً

ةقون يدظق إػ اإلؾراج ظـ  عتؼع افرأي وإضالق احلريوت وافًدامح ةوفعؿدؾ افًدقويس 

 جلؿقع ادقاضـغ ةال متققز!

 ـ ؿوكقن افعؼقةوت افًقري ظذ ظؼقةي آظتؼول فؽؾ  دـ )كؼدؾ  286تـص ادودة 

و  ـ صلهنو أن تقهـ كػًقي إ دي( واودح أن افغويدي أكٌو  يعرف أهنو ـوذةي أو  ٌوفغ ؾقف

 تؽـفا تمدي إىل ظؽس ذتك متامًا تسببن:  ـ هذه ادودة محويي كػًقي إ ي  

 :ًإن هذه ادودة تشؽؾ ةدد ذاهتو إهوكي فأل ي وشًٌٌو إلوعوف كػًقتفو إذ أهندو  أوال

وفًي أو خدزًا أو ةقوكدًو تؾؼل ذم روع إ ي أن كػًقتفو  ـ افضعػ واهلشوصي ةدقٌ أن  ؼ

يؿؽـ أن يمثر ؾقفو ويقهـفو وـلن أؾراد هذه إ ي يًدتؿدون ادعؾق دوت  دـ  صددر 

واحد ؾؼط  وـلن  ئوت افؼـقات افػضوئقي و قاؿع آكسكً   تددخؾ إػ ـدؾ  ـدزل  

 وـلن افـوس ٓ ظؼقل هلؿ يػؽرون هبو ويؿقزون وحيوـؿقن! 

 :و ةـؼ ثؼوؾي دـقع وإكؿدي ٓ تؽقن ةؼقاكغ  ـ هذا افدٕن محويي كػًقي إ  وثاكقًا

ُتشعر ـؾ ؾرد  ـ أؾراد إ ي ةؿًموفقتف ظدـ محويتفدو  وٓ يؽدقن ذفدؽ إٓ ذم أجدقا  

إذا ـوكدً هدذه و –احلريي حقٌ يشعر أؾراد إ ي ةوٕ ون إذا أرادوا افتعٌر ظـ آرائفؿ 

ؾدال يش  يؼدّقي كػًدقي إ دي  –أرا  ٓ تعجى افٌعض ؾؾققاجفقهو ةوحلجي وادـطؼ 

أـور  ـ احسام حؼ أؾرادهو ذم افتعٌر وٓ يش  يضعػ كػًقتفو أـور  ـ  صودرة هدذا 

 احلؼ. 
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ل إ دي دقك أؾرادهو  ؾنذا اكتؼت ؾددي فأل ي ُتعرف ةوفـظر إػ شؾدإن احلوفي افـػًق

  ظوهر افصدق واإلخالص وافشجوظي ذم ؿدقل احلدؼ وتغؾقدى ادصدؾدي افعو دي ظدذ

ادصوفح افشاصقي ومؿؾ ادًموفقي وافتدع ةروح ادٌودرة ؾذفؽ يدل ظذ ؿدقة كػًدقي 

إ ي  أ و إذا اكتؼت ذم إ ي  ظوهر افؽذب وافـػوق وافًؽقت ظذ اخلطدل وتغؾقدى 

ادصوفح افشاصقي ظذ ادصؾدي افعو ي وافتفرب  ـ ادًدموفقي واكعددام روح ادٌدودرة 

  ي. ؾذفؽ يدل ظذ وعػ كػًقي إ

إن اهلل   خيؾؼ أ ي ؿقيي وأخرى وعقػي ةؾ خؾؼ إ ؿ ـؾفو  تًدوويي ذم اشدتعدادهو 

وافسـقدي وافصدقـقي وافقوةوكقدي وافػركًدقي وإدوكقدي  فؾؼقة أو افضعػ ؾوٕ ؿ افعرةقدي

تتًووى ذم إ ؽوكقوت أؾرادهو واشتعداداهتؿ و و يؼّقي أ ي ويضعػ أخرى هل افطريؼي 

 إلكًون ذم هذه إ ي أو تؾؽ.افتل ُيعوَ ؾ هبو ا

 –ؾعـد و ُيعوَ ؾ اإلكًون ذم إ ي ظذ أكف إكًون شقي يًتدؼ ممورشي حؼقؿف ـو ؾي 

ًقتكف ـنكًدون شدقي دؾد –ةام ذم ذفؽ حؼف ذم افتعٌر وافتجؿدع وافـشدوط افًدقويس 

 ذم دروب احلقوة  ـتجًو و ٌدظًو.  وشقـطؾؼ

ٓ يًدتدؼ ممورشدي حؼقؿدف  كف إكًون كوؿصأ و ظـد و ُيعو ؾ اإلكًون ذم إ ي ظذ أ

ًقتكف ـنكًون كدوؿص ؾقؽدذب ويـدوؾؼ ويدرــ إػ افظؾدؿ ويتفدرب  دـ دـو ؾي ؾ

   ادًموفقي ويؼك ذم أدا  واجٌوتف.

َـّ افدٌعض  دـ هدذه إ دي  إن إ ي افعرةقي مؿؾ ذم داخؾفو ةذور افؼقة وافتؼدم فؽ

افتدل يػسودقن ؾقفدو أن فأل دي حير قن تؾؽ افٌذور ؾرص افـؿق ةدجي )اخلصقصقي( 

ووعًو خوصًو جيعؾفو ؿورصة ظوجزة  تاؾػدي متدوج إػ افقصدويي افدائؿدي وٓ تًدتطقع 
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ممورشي حقوة شقوشقي ضٌقعقي ختتور ؾقفو حؽو فو وموشٌفؿ. همٓ  افدٌعض ٓ يرتدوحقن 

قي وهؿ فؾؿًو في واددوشٌي افتل تؼتضقفو تؾؽ احلقوة افًقوشقي افطٌقعقي افتعدديي افتداوف

يامرشقن دور افقصويي ظذ إ ي  ًتوـغ أكػًفؿ  ـ )اخلصقصدقي( افتدل اؾسودقهو 

فؿ وحدهؿ  ـ ةغ أؾرادهدو ةوفؼددرة ظدذ  وـلهنؿ فقًقا جز ًا  ـ إ ي وـلن اهلل خصَّ

 افتػؽر افًؾقؿ!

 م6111
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عوم اددويض دؾ كؼ افددقغقؿ افـػس إ ريؽل دان شداضؾعً  مخرًا ظذ ـتوب فعوف

وؿد ترمجتفو إػ افٌصرة وشلرشح شٌى اختقوري هلذه افسمجي ذم  mindsight ةعـقان

ثـويو هذه ادؼوفي. اجلديد ذم هذا افؽتوب أكف يًتـد إػ آخر  و تقصؾً إفقف أةدوث ظؾدؿ 

ذم  إظصوب حقل افطريؼي افتل يعؿؾ هبو د وغ اإلكًون وافتل أثٌتً أن د وغ اإلكًدون

حوفي تشؽؾ وتٌدل دائؿ ٓ تـتفل إٓ ةقؾوتدف وادودر ذم ادقودقع أن اإلكًدون يًدتطقع 

ةشؽؾ إرادي وواٍع أن يتدخؾ ذم ظؿؾقدي افتشدؽؾ هدذه  ويًدتـد افؽوتدى إػ ؿصدص 

ظؿؾقي واجففو ذم أثـو  ظالجف درووه حقٌ اشتطوع أن حيدث تٌدًٓ جدذريًو ذم حقدوهتؿ 

ظـدهؿ  فورة افٌصرة افتل يدور حقهلو افؽتدوب. يٌددأ  ـ خالل متريـوت ةًقطي كّؿً 

 ؽون افدقظل واإلدراك  هرشة اتدماغافؽوتى ةؼح  ًٌط ٕؿًوم د وغ اإلكًون ؾفـوك 

 ؽددون افعقاضددػ  اجلفوواز اتؾؿبوويواإلرادة وآختقددور افددقاظل  يؼددع متفددو  ٌددورشة 

يدـظؿ ظؿدؾ افدذي  جوذع اتودماغوآكػعوٓت وافرؽٌوت  ومً اجلفوز افؾؿٌل يؼدع 

إجفزة إشوشقي ذم اجلًؿ ـلجفزة افتـػس وافددوران واهلضدؿ وؾقدف  رـدز إضدالق 

 إدريـوفغ ذم اجلًؿ ذم حوٓت اخلقف أو افغضى أو آكػعول. 

هذه إؿًوم افوالثي  قجقدة ظـد ـؾ احلققاكوت وفؽـ ؿؼة افد وغ )ادًموفي ظدـ 

ظـد اإلكًون وهذا  و يؿـح اإلكًدون  قدزة اإلدراك وآختقور افقاظل( هل إـور كؿقًا 

اختقور أؾعوفف وظدم آكؼقود ورا  ـؾ كزواتف. ةغ هذه إؿًدوم افدوالث تقجدد دارات 

ظصٌقي  تشوةؽي تصؾ ؾقام ةقـفو وتـظؿ ظؿؾ افد وغ ـؿـظق ي واحدة ؾلكً ظـد و تدرى 

ادعؾق دي ؿطعي حؾقى وتدرك ةعؼؾؽ افقاظل أهنو ؿطعي حؾقى تـؼؾ هذه افدارات تؾؽ 

إػ اجلفوز افؾؿٌل ؾتتدرك ؾقؽ افرؽٌي ذم افطعدوم حقدٌ يؼدقم اجلفدوز افؾؿٌدل ةددوره 
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ةتػعقؾ ادراـز ادًموفي ظـ اجلفوز اهلضؿل ذم جذع افد وغ ؾتصدر إوا در إػ افغددد 

افؾعوةقي إلؾراز ادزيد  ـ افؾعوب اشتعدادًا فألـؾ. فؽدـ هدذا ٓ يعـدل أن رؤيدي ؿطعدي 

كًون إػ أـؾفو  ٌورشة ؾؼد يؽقن هدذا اإلكًدون  صدوةًو ةوفًدؽري حؾقى شقمدي ةوإل

ويعؾؿ أن أـؾ احلؾقى ييه  ظـدهو شتاطر ةٌوفف ـؾ إرضار افتل شتصدقٌف إذا أـدؾ 

صي ةوٕرضار هق ؿؼة افد وغ( اودصقر افدون اشتدضور إؾؽور وافدهذه افؼطعي ) ؽ

ٌل مرك ؾقف  شوظر اخلقف  دـ تػعؾ دارات أخرى ةغ ؿؼة افد وغ واجلفوز افؾؿوشت

    ادرض وافرؽٌي ذم افًال ي وافتؿتع ةوفصدي وهؽذا تتغؾى هدذه ادشدوظر ظدذ افرؽٌدي 

 ذم افطعوم ؾتليت آشتجوةي افًؾقـقي فؾؿشدوظر إؿدقى ويعدرض اإلكًدون ظدـ أـدؾ 

 احلؾقى. وفؽـ  و افذي حيدث ذم أد غتـو ظـد و كؿر ةتجرةي  ـ افـقع افًوةؼ؟ 

فؽوتى أن إةدوث أثٌتً أن تػعقؾ أي دارة ذم د وغ اإلكًدون )شدقا  تؾدؽ يؼقل ا

افدارة افتل أدت إػ افرؽٌي ذم أـؾ احلؾقى أو اإلظراض ظـ أـدؾ احلؾدقى( يدمدي إػ 

 أرةعي تغقرات ةـققيي ذم ترـقٌي هذه افدارة:

  .يزداد ظدد افتشوةؽوت افعصٌقي ؾقفو -1

  .ة أصالً ؾعوفقي افتشوةؽوت ادقجقدتزداد  -2

افًدقوفي  تزداد شامـي ؽالف اددوور افعصٌقي ممو يمدي إػ ازديود هظدي اكتؼدول -3

  .افعصٌقي

يزداد ظدد اخلاليو افعصٌقي ادقجقدة ذم افدارة )هدذا افتغدر ةوفدذات ـدام يؼدقل  -4

افؽوتى  و زال ةدوجي إػ  زيد  ـ إةدوث فتلـقد حدوثف وفؽـ كتوئٍ إةدوث حتك 

 ح حدوثف(. أن ترج
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ضٌعًو إن اإلظراض ظـ أـؾ احلؾقى  رة واحدة ٓ يمدي إػ ظددم افرؽٌدي ذم أـؾفدو 

ظـد و يقاجف هذا افشاص طرؾًو  شوهبًو ذم ادرة افؼود ي وفؽـ هدذه افرؽٌدي شدتتـوؿص 

تدرجيقًو ـؾام كجح افشاص ذم ظدم آشدتجوةي هلدو ٕن افددارات ادًدموفي ظدـ ظددم 

أؿقى  ـ افدارات ادًموفي ظـ آشتجوةي. إن ؿوةؾقدي  ًو فتصٌحآشتجوةي تتعزز تدرجيق

ةـقي افد وغ فؾتغر تصوحى اإلكًون ضقال حقوتف ويذـر افؽوتى ؿصي  ريض ذم افراةعي 

وافتًعغ  ـ ظؿره أصقًٌ زوجتف ةؿرض ـود أن يمدي ةدقوهتدو  ؾلصدقى ةعدد هدذه 

ظذ  قاجفي  شوظر اخلقف  ـ احلودثي ةوٓـتئوب وتٌغ أن شٌى اـتئوةف هق ظدم ؿدرتف 

ؾؼد زوجتف  ؾٌدًٓ  ـ تًؿقي هذه ادشدوظر وتؼٌؾفدو وافتدددث ظـفدو  ـدون يتجوهؾفدو 

وامرب  ـفو  واكتؼؾ هذا اهلرب  ـ  قاجفي افذات إػ هدرب  دـ  قاجفدي أخدريـ 

ممو أدى ةف إػ اظتزال أخدريـ وافددخقل ذم  حتك  ـ زوجتف افتل حيٌفو وخيشك ؾؼدهو

ئوب  وؿد وجد افؽوتى )افدذي ـدون يعدوفٍ اددريض( أن شدٌى ظددم ؿددرة حوفي اـت

ادريض ظذ  قاجفي  شوظره وتؼٌؾفو هل ترةقتف حقٌ كشل ذم أهة صور ي ٓ جمول ؾقفو 

فؾدديٌ ظـ ادشوظر  وضٌقعي ظؿؾف حقٌ ـدون حمو قدًو يـصدى ترـقدزه ظدذ افتدؾقدؾ 

إػ )ودؿقر( تؾدؽ افددارات افتدل وافتػؽر ادـطؼل ةعقدًا ظـ ادشوظر  ـؾ ذفؽ أدى 

تصؾ ةغ ؿؼة افد وغ واجلفوز افؾؿٌل وافتل دمعؾ اإلكًون ؿودرًا ظذ تًدؿقي  شدوظره 

افًؾٌقي و عرؾي إشٌوب افؽو ـي ورا هو وافؼقوم ةام يؿؽـ افؼقدوم ةدف فؾتاػقدػ  ـفدو  

ل رشح افؽوتى فؾؿريض شٌى اـتئوةف وظؾؿف متوريـ آشسخو  وافتـػس افٌطدل  افتد

يراؿى ؾقفو اإلكًون أؾؽوره و شوظره دون أن حيؽؿ ظؾقفو  ظؾؿف أن يؽتى ظـ  شوظره 

ويتددث ظـفو إفقف )أي إػ ادعوفٍ( أوًٓ ثؿ إػ زوجتف و ـ يوؼ ةف ثوكقًو  وةعد شـي  دـ 
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هذه افتامريـ افًٌقطي وجؾًوت افعالج افتل أتوح ؾقفو افؽوتى فؾؿريض افتددث ظدـ 

آـتئوب وتغرت ظالؿتدف جدذريًو ةزوجتدف وأصددؿوئف كددق  شوظره ختؾص  ـ حوفي 

 آكػتوح وافتػوظؾ. 

ادغزى  ـ هذه افؼصي هق أن ـز شـ افرجؾ   يؿـعف  ـ افؼدرة ظذ إحداث افتغقر 

 ذم افطريؼي افتل يعؿؾ هبو د وؽف وافتل راؾؼفو ةوفتلـقد تغقر ذم ةـقي هذا افد وغ. 

ـ كػًدف ؾقـتؼدؾ  دـ وودعقي ادـػعدؾ ةلؾؽدوره إن ؿدرة اإلكًون ظذ أن يـػصؾ ظد

و شوظره إػ ووعقي ادراؿى واددرك هلو ثؿ افؼودر ظذ افدتدؽؿ ؾقفدو  أو افؼددرة ظدذ 

افتػؽر ذم ظؿؾقي افتػؽر ذاهتو و و يراؾؼفو  ـ  شوظر وشؾقـقوت هل  و يًؿقف افؽوتى 

mindsight تعوػ )ةدؾ اإلكًدون ترمجي هلو ٕهنو تـًجؿ  ع ؿقفف  وؿد اخست افٌصرة

وفق أفؼك  عوذيره( ؾوفٌصرة تعـل إدراك )إظذار( افتل يؾجدل إفقفدو   ظذ كػًف ةصرة

افعؼؾ أحقوكًو خلداع كػًف ومققد إثر افًؾٌل هلذه إظذار. شلرضب  ووًٓ ظدذ ذفدؽ 

 ـ دمرةتل افشاصقي  تكف اةـل  رة ةلكوكقي ؾغضًٌ ؽضًٌو صدديدًا ٓ يتـوشدى  دع 

خلطل افذي ارتؽٌف وتكؾً ةطريؼي أثرت شؾًٌو ظذ ظالؿتدل ةدف و  تقصدؾ إػ حجؿ ا

افـتقجي افتل ــً أريدهو وهل تـٌقفف إػ خطل تكؾف فقتجـٌف ذم ادرة افؼود دي  اكتٌفدً 

ةنظي إػ أن ؽضٌل ٓ يتـوشى  ع خطل اةـل وٓ يمدي إػ افـتقجي افتل أريدهو وهدل 

إكوكقدي وافـػدقر  ـفدو  وظـدد و ؾؽدرت ذم شدٌى هدذا   ًوظدتف ظذ آكتٌوه إػ هذه

افغضى اشتديت ذاـريت صقرة صديؼ يل ـون يتكف ةلكوكقي  ػرضي  عل  فؼد ـون 

ظؼع افٌوضـ خيتزن ـاًم هوئاًل  ـ آشتقو  وافغضدى  دـ هدذا افصدديؼ وــدً أـدتؿ 

ف  إدراك  شوظري دموهف ؾوكػجرت هذه ادشوظر ذم وجف اةـل ظـد و تكف ةشؽؾ  شوة
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هذا إ ر شوظدين ظذ هتدئي ؽضٌل أوًٓ ثؿ اختقور  و جيى أن أؿقفدف وأؾعؾدف ٕصدؾح 

ظالؿتل  ع اةـل وٕمدث  عف ةطريؼي هودئي و مثرة تـٌفف إػ أكوكقتف وتدؾعف إػ افـػدقر 

 ـفو. إن افغضى افشدديد جدو  كتقجدي فتػعقدؾ  راـدز افغضدى ذم اجلفدوز افؾؿٌدل ذم 

ل فعدم تـوشى هذا افغضدى  دع خطدل اةـدل  وةدلن هدذا افغضدى د وؽل  أ و إدراـ

شقضعػ ؿدريت ظذ افتلثر ؾقف  وإدراـل فتجرةتل افًوةؼي ) ع صديؼل إكدوين( افتدل 

أدت إػ هذا افغضى  ودو جيى ظع ؿقفف وؾعؾف فؽل أؤثر ذم اةـل افتدلثر افدذي أريدد  

ػعقؾ ؿؼة د وؽل  وٓ صدؽ إدراك ـؾ ذفؽ هق  و يًؿك ةوفٌصرة وهق جو  كتقجي فت

أن هذه افتجرةي أحدثً تغقرًا ذم ةـقي د وؽل ظذ افـدق افذي ذـرتف شوةؼًو  هذا افتغقر 

شقؼؾؾ احتامل وؿقظل ذم كقةي ؽضدى  شدوهبي ذم طدرف مموثدؾ هلدذا افظدرف. يعدرف 

ظؿل اتعؼل هو تـظقم مرور اتطاهة وادعؾومات  افؽوتى ظؿؾ افعؼؾ تعريػًو ؾريدًا ؾقؼقل

ف اإلكسان ب  جيوب أن يػعؾوه،  دم دماغ اإلكسان، حقث أن جزءًا من هذه ادعؾومات يعرم

  ويرى افؽوتى أن اخلؾدؾ ذم ظؿدؾ افعؼدؾ واتطاهة هي اتيي تدفعه إىل اتؼقام هبذا اتػعل

حيدث إ و ظـد و يصوب هذا ادرور ةوفٌط  أو اجلؿقد ؾقصدوب اإلكًدون ةوٓـتئدوب أو 

ذا ادرور هودرًا وؾقوقيًو ؾقصوب اإلكًون ةوهلقس أو افؼؾدؼ اإلحٌوط أو ظـد و يؽقن ه

أو افشعقر ةوحلرة وآرتٌوك وافعؼؾ افًؾقؿ هق افذي متر ؾقف افطوؿي وادعؾق وت ةشؽؾ 

اكًقويب و رن  و فؿي افٌصرة أن تم ـ هذه آكًقوةقي وادروكي  ويقرد افؽوتى تشٌقفًو 

ة افٌصرة فديف ؾقًتادم ظجؾي افدراجي ــؿدقذج ةؾقغًو حلوفي اإلكًون ظـد و يػّعؾ  فور

فعالؿي افٌصرة ةوإلدراك: ختقؾ ظجؾي  ؽقكي  ـ حمقر تـطؾؼ أرةعي أشدقوخ تصدؾ ةقـدف 

 وةغ إضور افعجؾي  هذا اإلضور يؿوؾ جموٓت اإلدراك إرةعي: 
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  .احلقاس اخلؿس -1

  .هؽذا( واًل  أو ووعقي إضراف وإدراك إحوشقس اجلًديي )صد ظضع  -2

إدراك إؾؽور وادشوظر وافصقر افتل متر ذم افعؼؾ )ـدام حصدؾ  عدل ذم  ودول  -3

  .كقةي افغضى دموه اةـل(

 إدراك  شوظر أخريـ وأؾؽورهؿ.  -4

إظامل افٌصرة يعـل أن دمؾس ذم اددقر وتقجف اكتٌوهؽ )افذي يؿوؾف أحد إشدقوخ 

)افذي يؿوؾف ذفؽ اجلز   ـ إضور افعجؾدي إرةعي( ةودموه أحد جموٓت اإلدراك إرةعي 

افذي يـتفل ةف أحد إشقوخ إرةعي(  اجؾس هـوك هبدو  وراؿى  ٓ موـؿ وٓ مؾدؾ 

وٓ تًتـتٍ  ؾؼط راؿى وتؼٌؾ  و تشوهده ةؽؾ اكػتوح   واًل راؿى أؾؽدورك و شدوظرك 

ًٓ هلدو  وافصقر افتل متر ذم ذهـؽ  شتجد أكؽ أصٌدً أـور تػفاًم فـػًؽ وأـودر ؿٌدق

هذا افتػفؿ وافؼٌقل شقعطقؽ احلؽؿي فتؼرر  دوذا جيدى ظؾقدؽ أن تػعدؾ؟ متو دًو )ـدام 

ظـ كقةي افغضى وأرشح فف أشٌوهبو ثؿ أحدثف هبدو  وإؿـوع ظـ  ؿررت أن أظتذر ٓةـل 

خطل تكؾف(. ا تالك  فورة افٌصرة يعـل آكتؼول  ـ افعقش ذم دوا دي افددوران  دع 

افعجؾي افًوــ حقٌ يؿؽـؽ ترـقز اكتٌوهدؽ ظدذ أحدد أجدزا   إضور افعجؾي إػ حمقر

اإلضور فؾقصقل إػ حوفي افؼٌقل وافتػفؿ وافؼدرة ظذ اختوذ افؼرار احلؽقؿ  تشٌقف ةؾقدغ 

آخر يقرده افؽوتى ظذ  فورة افٌصرة وهق افؼددرة ظدذ آكتؼدول  دـ شدطح ادددقط 

ح  ـ أشػؾ دون أن تتلثر هبقوجف  اهلوئٍ ادضطرب إػ أظامؿف اهلودئي حقٌ تراؿى افًط

وهـو يؿوؾ افًطح ادضطرب احلوٓت افشعقريي وافػؽريي ادتـقظي افتل يؿر هبو اإلكًون 

وإظامق اهلودئي  ؽون افٌصرة افتل تراؿى وتتػفؿ وتتؼٌؾ ثؿ تتادذ افؼدرار ادددروس 
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كشوط افد وغ ةعقدًا ظـ ردود إؾعول. ويمـد افؽوتى أن إةدوث ادعتؿدة ظذ تصقير 

تٌغ أن ادـطؼي ادًموفي ظـ افٌصرة هل ؿؼة افد وغ )اجلٌفقي ةوفتدديدد( وأن تػعقدؾ 

ادقجدقدة ؾقفدو دمعدؾ  هذه ادـطؼي ةوشتؿرار يمدي إػ تغر ذم ةـقدي افددارات افعصدٌقي

اإلكًون أـور ؾفاًم فـػًف وأـور ؿدرة ظذ افتدؽؿ هبو وةوفتويل دمعؾف أـور شعودة  أ و ظدـ 

رق تػعقؾ هذه ادـطؼي ؾفل افتل دؾ وآشدسخو  ةطرؿدف و دارشدف ادتـقظدي افتدل ٓ ض

خيقض ؾقفو افؽوتى ٕهنو  ؼوحي ذم ـتى أخرى  ويٌؼك اجلديد ذم هذا افؽتدوب هدق 

أن متوريـ افتل ؾ وآشسخو  و راؿٌي إؾؽور وادشوظر وتًدؿقتفو واشدتادام اإلرادة 

 عـقيي ؾؼط وإكام مدث تغقرًا  وديًو ذم ةـقدي افدد وغ  فؾتغؾى ظذ افـزوات فقًً أ قراً 

 متو ًو ـوفتغقر افذي مدثف افتامريـ افعضؾقي ذم ةـقي افعضالت. 

 م6111
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