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التقرٌب

ٌٚك ٔعُ اٌك ٓ٠فِ ٟكٕ٠ح "ٌٕٛ١ب" اٌرهو١ح
ػاَ ٚ ... َ 1926ف ٟػاَ  1948ذفهض ِٓ وٍ١ةح
إٌٙكٌح اٌّ١ىأ١ى١ح ف ٟاٌغٕثٛيٚ ،ؼصً ػٍٝ
شةةٙاقج اٌةةكورٛناٖ فةةِ ٟعةةاي إٌٙكٌةةح
اٌّ١ىأ١ى ١ح ِٓ ظاِ ؼح "آ ـٓ" األٌّأ ١ح ػاَ
.1951
ةاعاخ
ة ٔ ٟة
ةهط فة
ةٛعٓ أفة
ةٗ ٌٍة
ةك ػٛقذة
ٚتؼة
ئلرصاق٠ح ٚئظرّاػ١ح ١ٌٚاٌ١حٚ ،أًٌ أٚي ؼىب
ئٌالِ ٟتاٌُ "ؼىب إٌظاَ اٌٛعٕ "ٟػاَ ،1970
ٚتؼةةك اوق٠ةةاق شةةؼث١ح اٌؽةةىب فةة ٟاٌٚةةاط
اٌع ّا٘١ه أػ ٍٓ اٌؼ ٍىه ْٛ٠أ ؽالي اٌ ؽىب،
ٌٚىٓ ػاق ٔعُ اٌةك ٓ٠تؼةك ٌةٕر- 1972 - ٓ١
ٌ١ؼٍٓ ذأٌ" ً١ؼىب اٌٍالِح اٌٛعٕٚ ،"ٟاٌرغاع
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اٌ ؽىب ف ٟاإلٔرفا تاخ إٌ١ات ١ح اٌؽ صٛي ػ ٍٝ
ِ 50مؼكا ف ٟاٌثهٌّاْ اٌرهو.ٟ
ةح
ةى ً١اٌؽىِٛة
ةىب تر ة
ةاَ اٌؽة
ةه لة
ةه لٌة
ئشة
تاإلئرالف ِغ "ؼىب اٌ ؼة اٌعّٛٙنِٚ ،"ٞا ٌثس
أْ أ ع١ػ تاٌؽىِ ٛح

ف ٟأ مالب ػ ٍىهٕ ِٚ ٞغ

أنت ىاْ ِٓ ِىاٌ ٚح األٔ غح اٌٍ١ا ٌ١ح ٚ ...فٟ
ػاَ ٚ 1987تؼك ٔعاؼةٗ فة ٟاٌةرؼاقج ؼمٛلةٗ
اٌٍ١ا ٌ١ح،

لاَ ت ٛضغ اٌؽ عه األ ٌاي ٌ ؽىب

"اٌه فاٖ" ِ ٚاني فؼاٌ ١اخ ٚا ٌؼح إٌ غاق فٟ
وا فح أٔ ؽاء ذهو ١اٚ ،ذّ ىٓ أـ ١ها ِٓ اٌؽ صٛي
ػ ٍ ٝأوصه ٠ح ا٢ناء ف ٟاإلٔرفا تاخ إٌ١ات ١ح،
ف ر ِٕ ٌٝٛصة نئا ٌح ا ٌٛوناءٚ ،ؼ مك ف٘ ٟمٖ
اٌف رهج ئٔ عاواخ لّ ١ح ٙ ِٕٚا ذأ ٌِ ً١عّ ٛػح
"قٚ "8 - ٞاٌّر ةةىٍح ِةةٓ شّأ١ةةح تٍةةكاْ
ئٌالِ١ح.
ف ٟػاَ ٚ 1998تؼك اإلػةالْ ػةٓ أؽةالي ؼةىب
اٌهفةةاٖ ،ؼىةةُ ػٍ١ةةٗ تةةإٌّغ ػةةٓ ِىاٌٚةةح
إٌ اعاخ اٌٍ١ا ٌ١ح ٌ ّكج ـّ ٍح أ ػٛاَ ٌٚ ،ىٓ
تّ عهق أر ٙاء ٘مٖ اٌ ّكج ػاق ٚأ ًٌ " ؼىب
اٌٍؼاقج".
ةكٓ٠
ةُ اٌة
ةهم ٔعة
ة١هج ،ذؼة
ةمٖ اٌٍّة
ةالي ٘ة
ٚـة
أنت ىاْ ٌٍىص ١ه ِٓ اٌّ ضا٠ماخ ،فؽ ىُ ػٍ ٗ١
تاٌٍعٓ ِهاخ ػك٠كجِٕٚ ،غ ِٓ ِّانٌح األٔ غح

205

وجم الدٌه أربكان ..رائد الحركة اإلسالمٍة فً تركٍا

اٌٍ١ا ٌ١ح ف ٟت ؼض اٌف رهاخٌٚ ،ى ٕٗ ٌُ ٠ر فً
ػٍ ٝاإلعالق ػٓ أ٘كافٗٚ ،واْ ٠فىه  ٛ٘ٚفٌٓ ٟ
اٌة  ِٓ 85ػّهٖ ف ٟذ ةى ً١اٌؽىِٛةحٌٚ ،ىةٓ
األظً ٌُ .ٍّٗٙ٠
ٔعُ اٌك ٓ٠أنتىاْ٠ ،ؼك  ِٓٚق ْٚأقٔ ٝشه،
نا ئك اٌؽه وح اإل ٌالِ١ح اٌؽك ٠صح

ف ٟذهو ١ا

ٚؼا ًِ ٌٛائ ٙاٌ ٚ ،رثم٘ ٝمٖ اٌؽه وح ِ ٍرّهج
فٍ ِ ٟان٘ا  ٌٓ ٚذر ٛلف تهؼ ،ٍٗ ١فرالِ ١مٖ ٚئْ
وأٛا

ف ٟأ ؼىاب ِٛٚا لغ أ ـهٛ١ٌ ،ٜا صٍْٛ

اٌ ٍ١ه ػ ٍ ٝـ غاٖ" ُِٕٙ ٚ ،ػ ثك هللا ظٛي" ن ئً١
اٌعّٛٙن ٠ح اٌرهو ١ح "ٚن ظة ع ١ة أنق ٚغاْ"
نئ ً١اٌٛوناء.
ٚن غُ اإلٔر ماقاخ اٌ ؽاقج اٌ ر ٟواْ ٛ٠ظٙ ٙا
أنت ىاْ ٌٍ١ا ٌاخ أنق ٚغاْ ٌُ ٠هق األـ ١ه ػ ٍٝ
ذ ٍه اإلٔر ماقاخ ،اؼرها ِا أل ٌرالٖ ٚ ،لك أ صكن
ت١أا ذمكَ ف ٗ١تاٌرؼاو ٌٍ ٞؼة اٌرهو ٟػٍٝ
 ٚفاج ٔ عُ ا ٌك ٓ٠أنت ىاْٚ ،أش ٕ ٝػٍ  ٚ ٗ١لاي:
"ئْ اٌٌ ٛظ اٌٍ١ا ٌ ٟاٌره و ٟلك ف مك شف ص١ح
تانوج ِٚف ىها وث ١هأ ،من ػ ّهٖ فٌ ٟثً١
اٌرؼٍُ ٚاٌرؼٍ."ُ١
ن ؼُ هللا ٔ عُ ا ٌك ٓ٠أنت ىاْ تهؼّ رٗ اٌٛا ٌؼح
ٚأٌىٕٗ اٌفٍ١ػ ِٓ ظٕاذٗ ،ئٔٗ ٌّ١غ ِع١ة.
** *
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ل ثً أر صان اٌ صٛنج اإل ٌالِ١ح ف ٟئ ٠هاْ،
وا ٔد ٌ ٟو ٠اناخ ػك ٠كج ئ ٌ ٝذهو ١ا -أٔ مهج
ٚئ ٌغٕثٛي ،-ف ف ٟاٌهؼ ٍح األٚ ٌٝ ٚاٌ ر ٟذ ّد
تٛا ٌغح ئ ؼك ٜتا صاخ شهوح " ِ ٓٙ١ذٛن" ،ل ّد
تى ٠انج ذهو ١ا  ِٓ ٚشُ ئ ٌ ٝفهٔ ٍا ٚأٌّأ ١ا،
ٚفّ ١ا ت ؼك وا ٔد نؼال ذ ٟئ ٌ٘ ٝما اٌث ٍك ػٓ
عه٠ك اٌع.ٛ
 ٚف ٟذهو ١ا وا ٔد

ٌ ِ ٟماتالخ ػك ٠كج

ِغ

ةاق"
ةثٛػ١ح "اذؽة
ةا أٌة
ةح ِٕٙٚة
ةؽف اٌرهو١ة
اٌصة
ٚصؽ١فح "وِاْ"ٚ ،لك ٔ هخ ٘مٖ اٌّماتالخ ػٍٝ
اٌصفؽح األٌٙ ٌٝٚاذ ٓ١اٌصؽ١فر.ٓ١
ف ٟئ ؼك ٜاٌى ٠اناخ ،ئل رهغ ػ ٍ ٟأ ؼك األ ـٛج
أْ أؼ ضه ئظرّا ػا ٌعّا ػح " ِال ٌؼ١ك ٔٛن ٌ"ٟ
اٌةةم ٓ٠وةةأٛا ٠ؼهفةة ْٛتةةة "إٌةةٛنظ،"ٓ١١
ف

انود

ف ٟاإلظر ّاع ٚأٌم ١د وٍ ّح تاٌٍ غح

اٌرهو ١ح ٔا ٌد ئػ عاب اٌؽا ضه ٌٚ ،ٓ٠ىٓ
اٌ  َٛ١اٌ راٌٟ

لاي

فٟ

ٌ ٟأ ؼك األ ـٛج ٚا ٌّٗ

"صةةاٌػ اٚوظةةاْ" ٘ٚةةِ ٛةةك٠ه ِعٍةةح "٘ةةالي"
اٌ ٙه٠ح ،ئْ ٘مٖ اإلظرّا ػاخ اٌ ر٠ ٟؼ مك٘ا
إٌٛنظ ِ ْٛ١ؽ ضٛنج ٚ ،ؼمنٟٔ

ِٓ أْ اٌ مٛاخ

األِٕ ١ح ذ م َٛأؼ١ا ٔا تالر ؽاَ ٘ما اإلظر ّاع
ٚذٍ م ٟاٌ مثض ػ ٍ ٝظّ ١غ اٌؽ ضٛن  ٠ٚؽاٌْٛ
ٌٍّؽاوُ ٌؽ ٓ١ئصكان األؼىاَ تؽم.ُٙ

207

وجم الدٌه أربكان ..رائد الحركة اإلسالمٍة فً تركٍا

ةاخ
ة ٟظٍٍة
ةانوح فة
ةٓ اٌّ ة
ةد ػة
ةما أؼعّة
٘ٚىة
"إٌٛنظٌٚ "ٓ١١ىٓ اٌرٛاصً اٌفىهٚ ٞاٌصمافٟ
تٕ ٕ١ا ا ٌرّه ت ؼك

ػٛقذ ٟإل ٠هاْ

ِٓ

ـالي

اٌّها ٌالخ ٚاٌّىاذ ثاخ اٌّرثاق ٌح ت ٚ ٟٕ ١تٓ١
ِه شك اٌعّا ػح " ِال ٌؼ١ك ٔٛن ٌٚ "ٟاٌ ر ٟتٍ غد
ػ هاخ اٌه ٌائًٚ ،وا ٔد ِها ٌالذٗ ِٓ ِكٕ ٠ح
"اٚن فح" ِٛٚل ؼح تؼ ثانج " ٔٛن عٍ ثٗ ٌه،"ٞ
ٚتاإل ضافح ئ ٌ ٝل ٌه ف مك وا ٔد اٌعّا ػح ذه ًٌ
ٌ ٟورة ٚنٌائً اٌّال ٌؼ١ك إٌٛنٌ.ٟ
ٚا ٌرّهخ ٘مٖ اٌؼال لاخ ٚذٌ ٛؼد ت ؼك أر صان
اٌ صٛنج اإل ٌالِ١ح اإل٠هأ ١ح ٚ ،لك لّ ٕا تكػٛج
ِعّ ٛػح

ٌِٕ ُٙى ٠انج اٌعّٛٙن ٠ح اإل ٌالِ١ح

اإل٠هأ ١ح ٌٍّ انوح
تّٕا ٌثح

ف ٟاإلؼر فاالخ اٌّما ِح

ِهٚن ـّ ٍح ػ

ه له ٔا ػ ٍ ٝتؼ صح

إٌ ث ٟاألػ ظُ (ص) ٚ ،لك ٌ ثٛا قػٛذ ٕا ت ىً
ٌهٚن ٚنؼاتح صكن.
ٚت ؼك  ٚفاج اٌ ّال

ٌؼ١ك إٌٛن ٌ ،ٟأم ٍُ

إٌٛنظ  ْٛ١ئ ٌ ٝػكج ِعّ ٛػاخ ٚ ،شىً و ػ ُ١وً
ِعّ ٛػح ذٕظّ١ا ذٗ اٌفا صح ٌٚ ،ىٕ ُٙظّ ١ؼا
وأٛا ٕ٠ر ٙع ْٛأ ٌٍٛب ٚأف ىان اٌ ّال ٌؼ١ك،
ٚوا ٔد ٌ  ُٙفؼاٌ ١اخ  ٔٚاعاخ ِفرٍ فح ِٕ ٙا
ٔ ه ِإٌفاخ ٚنٌائً اٌّال ٌؼ١ك ٚذهظّرٙا ئٌٝ
ػكج ٌغاخ.
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***
ةٟ
ةالِ١ح ٚذؼٕ١١ة
ةٛنج اإلٌة
ةان اٌصة
ةك أرصة
تؼة
ٌف١ها ٌك ٜاٌفاذ ١ىاْ ،و ٕد ف ٟت ؼض األؼ ١اْ
أ ضغه ٌٍ ٍفه ئ ٌ ٝئ٠غاٌ ١ا ػٓ عه ٠ك ذهو ١ا
ٚتاٌرؽك٠ك اٌغٕثٛيٚ ،لٌه تٍثة اٌظهٚف اٌرٟ
ٔ أخ آ ٔمان ٔر ١عح اٌ ؽهب اٌّفه ٚضح ٚئػ ركاء
إٌ ظاَ اٌثؼ ص ٟاٌثا ئك ػ ٍ ٝئ ٠هاْ ٚ ،ػكَ
ئِىأ١ح ذٕظ ُ١اٌهؼالخ اٌع٠ٛح اٌّرٛاصٍح ِٓ
ئ٠ةةهاْ ئٌةة ٝأٚنٚتةةا ،فىأةةد نؼالذةة ٟئٌةةٝ
ا٠غاٌ ١ا ذرُ ػ ثه ا ٌغٕثٛيٚ ،ت صٛنج عث١ؼ ١ح
و ٕد أ لٕ ٘ ُ١ان ٌ ّكج  َٛ٠أ ٚ ،ٓ١ِٛ٠ ٚـالي
٘مٖ اٌ ّكج و ٕد أ ذاتغ ٔ

اعاذ ٟاٌصماف ١ح

ٚاإلذصاي تاإلـٛج ٚاألصكلاء األذهان.
 ٚف ٟئ ؼك ٜذ ٍه اٌ ٍفهاخٚ ،ؼ ٍة ِ ٛػك ِ ٍثك
نذثٗ أؼك اإلـٛج األذهان ،اٌرم١د تاٌٍ١ك ٔعُ
ا ٌك ٓ٠أنت ىاْ ،و ػ " ُ١ؼىب اٌ ٍالِح ا ٌٛعٕ"ٟ
فِ ٟمه اٌؽىب تاٌغٕثٛي ،فاٌرمثٍٕٚ ٟنؼة تٟ
وص ١ها ٚ ،واْ أػ ضاء اٌ ؽىب ٚأذثا ػٗ ٕ٠اقٗٔ ٚ
تاٌةةةة "ـٛظةةةٗ"  -اٌّهشةةةك أ ٚاألٌةةةرال-
٠ٚؽرهِٔٛةةٗ وص١ةةها ٠ٚمثٍةة٠ ْٛك٠ةةٗٚ ،لةةك
ة،ٟ
ةان تة
ةٗ اٌؽة
ةٓ ذهؼ١ثة
ةها ِة
ةرغهتٛا وص١ة
اٌة
ٚؼّ ٕ١ا شؼه ٘ ٛت ٙما اإل ٌرغهاب لاي ٌ " ُٙئْ
اٌف ٛظح ٘ ٛأ ؼك اإل ـٛج اإل ٠هأ ٚ ،ٓ١١واْ ِٓ

وجم الدٌه أربكان ..رائد الحركة اإلسالمٍة فً تركٍا

209

اٌّ فهٚم أْ ٔم٘ة ٔ ؽٓ ٌى٠ان ذٌٗٚ ،ى ٕٗ ذف ضً
ػٍٕ١ا ٚلاَ تى٠انذٕا٠ٚ ،عة ػٍٕ١ا أْ ٔ ىهٖ
ػٍ٘ ٝما اإلؼرهاَ اٌم ٞأتكاٖ ذعإ٘ا".
ٚا ٌرّه اٌٍ ماء ؼٛاٌٌ ٟاػح ٚ ،واْ ٠ر ؽكز
ِؼ ٟترٛاضغ ٚتٍاعح ،وّا واْ ٌؼ١كا ظكا ِٓ
أ ٔ ٟأ ٌرغ١غ اٌر ؽكز تاٌرهو ١ح اإل ٌغٕث١ٌٛح
(ٕ٘ةةان اـةةرالف تةة ٓ١اٌرهو١ةةح اإلٌةةغٕث١ٌٛح
ٚاٌرهو١ةةح ا٢لن٠ةةح اٌرةةٔ ٟرؽةةكز تٙةةا فةةٟ
ئ٠هاْ).
ٚقان اٌ ؽك٠س ؼٛي اٌ صٛنج اإل ٌالِ١ح ٚ ،واْ
ةا
ةالِ١ح ٠ٚؼرثه٘ة
ةاٌصٛنج اإلٌة
ةكا تة
ةغٛفا ظة
ِ ة
أرصانا ٌإلٌالَ ف ٟإٌّغمح ِٚمكِح الٔرصاناخ
لاقِةةحٚ ،أشةةاق وص١ةةها تاإلِةةاَ اٌفّٕ١ةة،ٟ
ٚتةةكٚن ٞأػهتةةد ػةةٓ لٍمةة ٟئواء اٌةةرّهان
اٌؼٍّأ١ةةح فةة ٟذهو١ةةا ٚنٌةةٛؾ إٌّٙع١ةةح
األذاذٛنو ١ح

فٟ

٘ما اٌث ٍك ،ف مكَ أنت ىاْ

شهؼا ٚاف١ا ؼٛي األٚضاع ف ٟذهو١ا ٚلاي" :ئْ
فِ ٟصً ٘ما إٌظاَ اٌمِ ٞض ٝػٍ ٗ١ؼٛاٌ60 ٟ
ةأٓ١١
ةً اٌؼٍّة
ةٓ لثة
ةكان ِة
ةم٠ ٞة
ةا  ٚاٌة
ػاِة
ٚتّ ٍاػكج ِٓ اٌ غهب ؼ ر ٝأ صثؽٛا ِر عمن ٓ٠فٟ
وً شٟء ٠ ،عة أْ ٔر ؽهن ت ىً ؼمن ٍ ٔٚؼ ٝئ ٌٝ
ؼاوّ ١ح اإل ٌالَ ت صٛنج ذكن٠ع ١ح  ...ئْ

وً

ذ ٍانع ف ٟاٌؽه وحِ ٚ ،غ األ ـم تٕ ظه اإلػر ثان
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اٌكػُ اٌمٛ٠ ٞفهٖ اٌغهب ٌٙما إٌظاَ١ٌ ،رُ
لّ ؼٗ تٛا ٌغح اٌع ٕهاالخ ٌٚ ...ى ٕ ٟآ ًِ أْ
ٔرّىٓ ِٓ ذؽم ١ك أ ٘كافٕا ت ىً ذكن٠ع ٟت ؼْٛ
ةكٔاْ
ةا ػة
ةك أعٍمٙة
ةح لة
ةمٖ اٌؽهوة
هللا  ...ئْ ٘ة
ِٕكنيٌٚ ،ىٕىُ نأ٠رُ و١ف أٔ ُٙأػكِ ٖٛترُٙ
ٚا٘ ١ح  ٔ ...ؽٓ ٔأ ًِ ِٓ ـالي اإل ٌرفاقج ِٓ
اٌرعانب اٌّاض١ح أْ ٔٛاصً ٘ما اٌ ّٕٙط ٘ٚما
اٌغه ٠ك ،ال تً ٔ ؽٓ ِ ٍرؼك ْٚف٘ ٟما اٌ ٍثً١
إللا ِح ئ ئرالف

ِغ اٌؼٍ ّأٌٍ ٓ١١ؽ صٛي ػ ٍٝ

ةً١
ة ٓ١نئة
ةُ ذؼ١ة
ةٓ شة
ةح ِٚة
ةح إٌ١ات١ة
األوصه٠ة
اٌٛوناء ٚنئ ً١اٌعّٛٙن٠ح.
 ٚف ٟـ راَ اٌٍ ماء ق ػٛخ

ٌٗ تاٌّٛفم ١ح

ٚاٌ ٍالِح ٚٚقػ رٗ ِرٛظ ٙا ئ ٌ ٝئ٠غاٌ ١اٚ ،ت ؼك
ف رهج فاو ؼى تٗ اٌم ٞؼ ًّ ا ٌُ "ؼىب اٌهفاٖ"
ف ٟاإلٔرفاتاخ ٚذ ٌٝٛذ ى ً١اٌؽىِٛح تاإلئرالف
ِغ ؼىب اٌٍ١كج "ذأٍ ٛذ ٍ١ه"ٌٚ ،ىٓ ٌُ ّ٠ض
ػ ٍ ٝل ٌه أ شٙه ِ ؼكٚقج ؼ ر ٝأ عاغ اٌع ٕهاالخ
تاٌؽىِٛح ف ٟأمالب ػٍىهٚ ،ٞػاق اٌؼٍّأْٛ١
ِهج أ ـهٍٍ ٌٍ ٜغحٚ ،أؼ  ً١انت ىاْ ٚأذثا ػٗ
ٌٍّؽاوُ ترٚ ُٙا٘١ح.
***
ةكٚاْ
ةح ٚاٌؼة
ةهب اٌّفهٚضة
ةٕٛاخ اٌؽة
ةالي ٌة
ـة
اٌؼهال ٟػٍ ٝئ٠هاْ ،ػمك ف ٟتاوٍراْ  -اٌالَ
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آتةةاق  -اظرّةةاع تؼٕةةٛاْ "ِةةإذّه ٚؼةةكج
اٌّ ٍٍّ ٚ "ٓ١لك

شانن

ف ٟاٌ ّإذّه وػ ّاء

اٌؽه واخ اإل ٌالِ١ح ف ِ ٟصه ٚذهو ١ا ٚاٌ ٍٛقاْ
ٚوػّاء اٌّعا٘ك ٓ٠األفغاْ تكػٛج ِٓ اٌعٕهاي
ض١اء اٌؽك.
ٚلك شانن ظّ١غ وػّاء اٌؽهواخ اإلٌالِ١ح فٟ
اٌ ؼاٌُ اإل ٌالِ ٟذمه ٠ثا ف٘ ٟما اٌ ّإذّه...
اٌ ١ؿ ِؽ ّك ؼا ِك أ ت ٛإٌ صه ِه شك اإل ـٛاْ
اٌٍٍّّ ٓ١فِ ٟصهٚ ،اٌ ١ؿ ؼٍٓ اٌرهاتِ ٟهشك
اٌؽه وح اإل ٌالِ١ح ف ٟاٌ ٍٛقاْٚ ،اٌ ١ؿ ػ ّه
ػثك اٌهؼّٓ وػ ُ١اٌؽهواخ اٌعٙاق٠ح فِ ٟصه،
ٚوػ ّاء اٌؽه واخ اٌعٙاق ٠ح

ف ٟأفغأ ٍراْ،

ٚاٌما ض ٟؼ ٍ ٓ١أِ ١ه اٌعّا ػح اإل ٌالِ١ح

فٟ

تاوٍراْٚ ،أـ١ها ٔعُ اٌك ٓ٠أنتىاْ ،ظّ١ؼُٙ
شانوٛا ف٘ ٟما اٌّإذّه.
 ٚواْ ؼٍ مح اٌ ٛصً ت ٓ١اٌعّٛٙن ٠ح اإل ٌالِ١ح
اإل٠هأ١ح ٘ٚما اٌّإذّه اٌم ٞذُ اٌرهذ١ة ٌٗ
فٕ ِ ٟىي ا ٌكورٛن ػىاَ اٌّ صه ٞفٕ ٌ ٟكْ،
ِر

ىال

ِٓ آ ٠ح هللا ظٕ رٚ ٟآ ٠ح هللا اٌر ٍف١هٞ

ٚاٌ ٍ١ك ِؽ ّٛق اٌٌّٞٛ ٛ

ٌف١ه ئ ٠هاْ

ٌكٜ

ةةً ٚوانج
ةةهوِّ ٞصة
ةة١ك أٌثة
ةةراْ ٚاٌٍة
تاوٍة
ةغٛن،
ةمٖ اٌٍة
ةة ٘ة
ةح ٚواذة
ةح اإل٠هأ١ة
اٌفانظ١ة
ٚا ٌكـٛي ف ٟذفا ص٘ ً١ما اٌ ّإذّه ٚاٌث ١اْ
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اٌف راِ ٟا ٌم ٞصكن ػ ٕٗ ٚاػر ثانٖ صكاَ ٘ٛ
اٌّؼ ركٍ ٠ ،ٞركػِ ٟما ِا آ ـه  ٌٚىٓ إٌم غح
اٌر ٟال واٌد ػاٌمح ف ٟلٕ٘ ٟػٓ ٘ما اٌّإذّه
ٍ٘ ِ ٟأٌح ِ انوح اٌ ٍ١ك ٔ عُ ا ٌك ٓ٠أنت ىاْ
ٚا ٌمٔ ٞىي ٘ٚ ٛاٌ ٛفك اٌّها فك ٌٗ ف ٟف ٕكق
٘ ٍ١ر ْٛا ٌالَ آ تاق ٚ ،واْ اٌ ٛفك اإل٠ها ٟٔ
ٚت ؼض اٌ ٛفٛق األ ـهٔ ِٓ ٜىالء ٘ما اٌف ٕكق
أ ٠ضا ،أ ِا

تال ٟاٌ ٛفٛق األ ـه ٜف مك

ذُ

ئٌىأ ُٙف ٟفٕاقق أـه.ٜ
 ٚف ٟأ ؼك األ ٠اَ اٌرم ١د تاٌ ٍ١ك أنت ىاْ فٟ
ٌٛت ٟاٌفٕكق ٚواْ ٍِهٚنا ظكا ِٓ نؤ٠ر ٟتؼك
ٌٕٛاخ عٍ ٠ٛح ،ظٍ ٍٕا ِ ؼا ٚذثاقٌ ٕا أ عهاف
اٌ ؽك٠س ٚ ،واْ ِٕىػ عا ٌٍغا ٠ح ِٓ ا ٌرّهان
اٌؽةةهبٚ ،أػةةهب ػةةٓ اٌةةر١ائٗ اٌ ةةك٠ك ِةةٓ
اٌ ؼكٚاْ اٌؼها ل ٟػ ٍ ٝئ ٠هاْ ِغاٌ ثا تأ ٙاء
اٌؽهب ! وّا ذغهق اٌؽك٠س ئٌ ٝذؼا ْٚإٌظاَ
اإلٌالِِ ٟغ "ذهو١ا".
إٌمغةةح اٌعةةك٠هج تاٌةةموه ٚاٌرةة ٟشةةكخ
ا٘ر ّاِ ٟوص ١ها ٟ٘ ،أ ٔٗ ت ؼك أر ٙاء أػ ّاي
اٌ ّإذّه ػكٔا ئ ٌ ٝاٌف ٕكق ٚظٍ ٍٕا ِغ اٌ ٍ١ك
أٌ ثهو ٞف ٟصاٌح اٌف ٕكق ٔرىٍُ ؼٛي ذؽك ٠ك
ِٛػك اٌهؼٍح اٌع٠ٛح ئٌ ٝئ٠هإْ٘ٚ ،ان نأ٠د
ٔ عُ ا ٌك ٓ٠أنت ىاْ ظاٌ ٍا ـ ٍف اٌؼ ّٛق ا ٌمٞ
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وةةاْ أِإِةةا ِثاشةةهج ِةةغ تؼةةض ٍِةةاػك،ٗ٠
 ٚتاٌغثغ ٌُ ٠ىٓ ٠ها ٔا ،ف٘ ٟمٖ األشٕاء ل٘ة
أؼك اٌٍّاػك ٓ٠ئٌٍِ ٝإٚي نؼالخ اٌضٛ١ف ٚػاق
ئٌ  ٚ ٗ١شهغ ٌٗ ذفا ص ً١ا ٌهؼالخ اٌع٠ ٛح ِٓ
ئ ٌالَ آ تاق ئ ٌ ٝئ ٌغٕثٛي ،فأظا تٗ ٔ عُ ا ٌكٓ٠
أنت ىاْ تاٌؽهف اٌٛا ؼك" :ال  ٟٕ ّٙ٠ا ٌُ شهوح
اٌغ ١هاْ أ ِٛ ٚػك اٌهؼ ٍح

صثاؼا أٍ ِ ٚاء،

اٌّٙةةُ أْ ذهذثةةٛا ٌبِةةه تؽ١ةةس أٌةةرغ١غ
اٌّ انوح غكا ف ٟصالج اٌعّؼح" !
ئْ ٘مٖ إٌم غح ف ٟاٌؽم ١مح ٘ ٟف ٟغا ٠ح
األّ٘ ١ح ٟ٘ ٚ

ذكي ػ ٍ ٝئّ ٠اْ

٘ما اٌه ظً

تّؼرمكا ذٗ اٌّم٘ث ١ح ،فهغُ أ ٔٗ واْ ِ ٍافها
ٚال ذ عة ػٍ  ٗ١صالج اٌعّ ؼح ٚ ،لك أِ ض ٝأ٠ا ِا
ػك٠كج ف ٟاٌّإذّه تّا ف ِ ِٓ ٗ١اق ِٚراػة،
ٚػ ٛضا ِٓ أْ ٠ف ىه تاٌؼٛقج ٌه٠ؼا ئ ٌ ٝت ٍكٖ
ٚأـم لٍظ ِٓ اٌهاؼح ،ذهاٖ ٠غٍة ِٓ ٍِاػكٗ٠
ذٕظةةِٛ ُ١ػةةك اٌهؼٍةةح وةة ٟال ذفٛذةةٗ صةةالج
اٌعّؼح...
ٚؼّ ٕ١ا ال ؼظ اٌ ٍ١ك أٌ ثهو ِ ٞظا٘ه اٌؽ ١هج
ٚاٌك٘ ح فِ ٟالِ ؽ ،ٟأرا تٗ شٟء ِٓ اٌرؼ عة
ٚاإل ٌرغهاب ف ٍإٌٟٔ

لائال:

ِا ا ٌم ٞلا ٌٗ

أنت ىاْ ،فؽى ١د ٌٗ اٌّ ٛضٛع فىاق ل ٌه ِٓ
ػعثٗ.
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ٚػ ٍ ٝأ ٠ح ؼاي ف مك واْ ٘ما اٌٍ ماء آ ـه
ٌ ماء ٌ ٟتٕعُ ا ٌك ٓ٠أنت ىاْ ٚ ...ا ٚ ْ٢لك
أر مً ئ ٌ ٝنؼ ّح هللا ذ ؼاٌ،ٝ

فأ ٟآ ًِ أْ

ٛ٠اصً اٌهفاق اٌعكق ف ٟذهو١ا قنتٗ ِٕٙٚعٗ،
ٚأْ ٍ ٠ؼٛا ٔ ؽ ٛاٌّى ٠ك ِٓ اٌرىا ًِ ٌٍؽه وح
اإلٌالِ١ح ف ٟذهو١ا.
***
 ِٓ ٚإٌّا ٌة ٘ ٕا أْ أ ش١ه ئ ٌ ٝأْ اٌ ٍ١ك
ن ظة ع ١ة أنق ٚغاْ ؼّ ٕ١ا واْ نئٍ ١ا ٌثٍك ٠ح
ا ٌغٕثٛي،

لاَ ترٕ ظُ١

ِإذّه إلؼ ١اء ل وهٜ

ةٝ
ةٛاخ ئٌة
ةٗ قػة
ةٛنٚٚ ،ٞظة
ةاي ال٘ة
ةح ئلثة
اٌؼالِة
شف ص١اخ ػك ٠كج ِٓ ِفر ٍف اٌث ٍكاْ اإل ٌالِ١ح،
 ٚلك ق ػأ ٟأ ٠ضا ٌٍّ انوح ف٘ ٟما اٌ ّإذّه،
ف انود ف ٗ١تهفمح آ٠ح هللا اٌ ١ؿ ؼٍ ٓ١وٛوأٟ
أ ٌرال وٍ ١ح اإلٌ١ ٙاخ ف ٟع ٙهاْٚ ،ا ٌكورٛن
ؼٍ ٓ١نوِع ٛأٌرال وٍ١ح ا٢قاب فٙ ِ ٟكٚ ،لك
أٌم ١د وٍ ّح ظاِ ؼح ف ٟاٌ ّإذّه ٔا ٌد ا٘ر ّاَ
اإل ـٛج األ ذهانٚ ،ع ٍة ِ ٕ ٟاأل ٌرال ظا٠ ٚك
ئل ثاي ٔ عً اٌؼال ِح ِؽ ّك ئل ثاي ال ٘ٛنٍ ٔ ٞفح
ِٓ ٘مٖ اٌىٍ ّح ،فرهظّ ٙا ئ ٌ ٝاٌٍ غح األنق ٠ح
 ٔٚه٘ا ف ٟتاوٍراْ.
أ ِا اٌ ٍ١ك ن ظة ع ١ة أنق ٚغاْ ٚا ٌم ٞشانن
شف ص١ا ف ٟفؼاٌ ١اخ اٌ ّإذّه ٚأٌ م ٝوٍ ّح فٟ
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اٌعٍ ٍح اإلفرراؼ ١ح ،ف  ٠ ٛٙؼك أ ؼك ا ٌمٓ٠
ذه تٛا فِ ٟكن ٌح اٌ ٕٛنظ ِٓ ٚ ٓ١١ذالِ ١م ٔ عُ
ا ٌك ٓ٠أنت ىاْٚ ،ن غُ أ ٔٗ لك أف صً ػٓ ؼىب
أنتىاْ ٚأًٌ ؼىب اٌؼكاٌةح ٚاٌرّٕ١ةح -

AK

ٚ - Partyفّ١ا تؼك لاَ تر ى ً١اٌؽىِٛةح تؼةك
فٛو اٌ ؽىب ف ٟاإلٔرفا تاخٌ ،ى ٕٗ ِا واي ٌ ؽك
ا٠ ْ٢ثك ٞاؼرهاِٗ ألٌرالٖ ِٚهشكٖ ٔعُ اٌكٓ٠
أنت ىاْ ،ن غُ اإلٔر ماقاخ اٌ ر ٟواْ ٛ٠ظٙ ٙا
األـ١ه ٌثؼض ٌ١اٌاذٗ.
ت م ٟأْ ٔ مٛيٍٕ ٌ :ا قائ ّا ٔ عك أِ صاي
ةٛا
ةُ ٌٍ١ة
ةٛي ،أ ٚأٔٙة
ةاْ ٚظة
ةاْ ٚأنقٚغة
أنتىة
قائ ّا ػ ٍ ٝنأي ٘هَ اٌ ٍٍغحٚ ،آ ًِ أْ ذرّىٓ
اٌعّٛٙن ٠ح اإل ٌالِ١ح اإل٠هأ ١ح

ِٓ اغر ٕاَ

ةه
ةا ٚو٠ة
ةؼ ٝأـٔٛة
ةحٚ ،أْ ٍ٠ة
ةح اٌّراؼة
اٌفهصة
اٌفانظ١ح اٌكورٛن صاٌؽ ٟئٌ ٝذؼى٠ى اٌؼاللاخ
ٚذؽم ١ك اٌ ٛػٛق اٌ ر ٌُ ٟذٕ فم ٌ ؽك ا ْ٢فٟ
اٌّ عاالخ اٌّفرٍ فح،

فاْ (اٌ فهص ذ ّه

اٌٍؽاب).
* * *

ِه

