
ػٓ ػىكح ( اٌيِبْ)اٌْبػوح اٌَؼىكَخ ٍُ٘لا امسبػًُ رزؾلس ٌـ
مجهىهَخ احلت ايل ادلٍىُخ  

 وفىٍٙ اٌْؼو رىّٓ يف أزظبِٗ

  

 اةوطالب الةوحّية -حوار

  

نٕ ٖنخيل ، هى ٖطل حّارٔ ُذا يغ اهشبػرث اهسؼّدٖج ُٖودا اسيبػٖل انذر يً ذالذج اشِر 
ٌؼى ، ُنذا خى اٌخبر اهيّضّع ، تًٖ ديشق ّهٌدً ّاهظِراً خٌلوح االحرف اهخٕ ٌلديِب 
هولبرئ يحبّهج الغٌبء خصّرٍ هيب خلديَ اهيرأث اهشبػرث فٕ يٖداً اّراكِب اهركٖلج ، ُٖودا 
اسيبػٖل ُٕ احدْ أُى اهشّاػر اهشتبة ، حٖد خيخوم يً اهسردٖج اهسحرٖج اهّاكؼٖج يب 

  .هِب هِذا اهّصف ّاهدخّل تًٖ ذٌبٖب اهيخبتؼج اهسبدث هوٌلبدٖؤٍ

 

شبػرث خخٌلل تًٖ اهظِراً ّهٌدً ، خخؼبيل اصبتؼِب يغ اهّركج نٕ خٌخز شؼرًا ذبئرًا خبرث 
ًٍ أخر  .ّيخدّػًب خبرًث اخرْ ُّبدئًب فٕ أحٖب

اٌٖج هَ دالهج ّاضحج ػوٓ اٌِب يرُفج اهحس ، إٌس( ذّٔ االحخٖبسبح اهخبصج)ػيوِب يغ 
 اهخّاسد ػيٖلج اهخصّر هدّرُب فٕ اهحٖبث ّخفبصِٖب اهدكٖلج



 .حّارٌب ال ٖخرر يً اٌَ رؤٖج شتبتٖج حرث هّاكغ يخدرر اهؼيرٖج

  

  

  

 ٍُليت ٍُ٘لا ، ً٘ رىزجٌن اٌْؼو أَ اْ اٌْؼو ٘ى ِٓ َىزجه؟* 

ْ ٝوفًب واؽلًا ْٔىًِّ ِغ اٌْؼو ِؼبكٌخ صٕبئُخ، حبُش ال ميىٓ االكػبء أ.. ثزىاٝإ ِْزون وفٞوٌ
غبٌجًب ِب ٔظٓ إٔٔب وىبئٕبٍد ٌغىَخ ٕٔزظ اٌٍغخ ؤَُٞو ػٍُهب، ميٍه هغجخ اٌَُٞوح ػًٍ اِفو، ف

 .َىزجٕب.. وٌىٓ يف والغ األِو ضلٓ ٔزبعهب، ثجَبٝخ اٌْؼو ثمله ِب ٔىزجٗ

  

  

 ِب لله اٌْؼو ٌلي ٍُ٘لا ئمسبػًُ؟* 

ال أرؼبٝبٖ ؤٕ فمٜ أو ٕىه مُٕ٘خ، ثً َفزوٗ أْ َؼبُ ػرب احلىاً، .. لَلٌه ٌٌُ ٌٗ ِملاه ٘ى
ادلْبػو ثٌن إٌبً، ئَّّٔب ال َىفٍ أْ .. اٌزٕبغُ.. وّٕٜ ِٓ أظلبٛ احلُبح، وٞوَمخ ٌٕمً اٌزؼبٝف

ٝفخ ؽىت رأيت لٖبئلٖ ٔىػُخ وِزُّيح، ألْ اٌْؼو ٌٌُ رلوك ػب َىىْ اٌْبػو سلٚىًٙب ثبٌؼبٝفخ 
ٌٌُ اٌْؼو يف هائؾخ األى٘به، ئٔٗ ٔىهخ اٌوغُف اٌنٌ ٔمزَّٗ . وأفؼبي ٘ى ٕٕؼخ وِهبهح أًَٚب

وال َجبع، ئٔٗ ٘نا اٌفزبد اٌنٌ رجمًَّ ِٓ هنِ اٌزىٕىٌىعُب وادلٍزُُّلَب وػٖو اٌمٍىة 
 .و٘نا اٌؼبمل ٘ى أهواؽٕب وضلٓ ِٓ حيزىَهب.. اإلٌىزوؤُخ، ئٔٗ عيء ِٓ ػبمل حيزىَٕب

  

  

 اٌىٍّبد ٌَُذ حببعخ اىل احلوائك ٌىٍ رْزؼً ، ِىت رْزؼً وٍّبرِه؟* 



  

اٌزغوثخ ٍ٘ . اٌىٍّبد ٌَُذ لبثٍخ ٌالّزؼبي، وٌىٕهب حتو َِّٗ ػًٍ مٌه.. يف لبِىٍٍ ػًٍ األلً
اٌٞبلخ اٌزؼجًنَخ، ٘ىنا أرؼبًِ ِغ ولىك وىاك اٌْؼو، وٍ٘ اٌىفٍُخ ثزىٌُل اٌىٍّبد اٌيت ختزيْ 

  .ثٌن ِب أػُْٗ وِب أرٍفَّظٗوِٓ ٕ٘ب أٍزىٌل ِفوكايت ألرىاءَ  . اٌٍؾظخ اٌْؼوَخ

  

 ِبٍ٘ اٌفىًٙ اٌْؼوَخ اٌيت جتلَٕهب يف جتبهة اٌْؼو احللَش؟* 

ٌَُذ ثنٌه احلغُ اٌنٌ َإٍ٘ين ٌٍؾىُ ػًٍ ٘نٖ اٌزغبهة، ئّّٔب أعُل أؽُبًٔب أْ فىًٙ اٌْؼو 
أوافك وغًنٌ اهتبِبهتُ ٌٍٕٖىٓ احللَضخ ثأهنب غًن َِزىَخ أو وأؽُبًٔب أفوي . ثؼ٘ ِٓ أزظبٍِٗ٘ 

أْ اٌْبػو احلمُمٍ  أؤول ػًٍ  ثُّٕب كائًّب ِب  .ّؼوًَب ِزغبوىًا مل رٕٚظ ثؼل ؽىت رٕزظ ًٖٔب 
 .ََزُٞغ أْ حيى ي ؽىت اإلػالٔبد اٌزغبهَخ ئىل لٖبئل

  

  

يف ّؼؤب اٌؼويب اْ رزٍّٔ ِٓ ٙغىٛ األٍالن اجملزّؼُخ واٌلَُٕخ ثوأَه ً٘ رَزُٞغ اٌىٍّخ * 
 اٌيت حتزلَ يف ثؼ٘ ادلىالف واألِبوٓ؟

رىّٓ يف اٌمىأٌن و األػواف االعزّبػُخ وِفهىِٕب اخلبٓ ٌالؽزواَ وِب َمىٌٗ إٌبً .. ادلْىٍخ
ٔذ كهعخ اٌفمل ػًٍ أفىو ِوَّاد أٔٗ ِٓ األفًٚ أْ ٕٔهٍ ػاللزٕب ثبٌىزبثخ ِهّب وب ؽىٌٕب، وذلنا 

 . أْ ٔىزت ُّئًب ِيَفًب

ٌٌُ ِٓ  أؤِٓ ثأٔٗ ال َىعل ّؼو ثال رلبىفبد، رٚؾُبد، أمَبِبد، واؽزلاَ، ألْ األِبْ 
أْ ٕٔزظ ّؼوًا إًِٓب، ػٍُٕب  فاما أهكٔب . ٝجُؼخ اٌمٖبئل ، فهى أثلًا ٌٓ جيؼٍهب عناثخ وِضًنح وؽمُمُخ

 . فُهبوال ؽُبح .. أْ ٍٔل لُٖلح ُِزخ، ال هوػ

  



ً٘ جتلَٓ أْ ٍٍىن ادلوأح اٌؼوثُخ فالي ؽمجبد اٌزبهَـ ادلقزٍفخ فُٗ ٔىع ِٓ اٌىًَ أَ أهنب *
 ؽبوٌذ أْ ُرىعل ٔفَهب ٌىٓ ظووف اٌجُئخ اٌؼوثُخ وػبكاهتب فمؼذ ػٌن ٘نٖ احملبوالد؟ 

رفظ ثَالٌخ اٌناووح اٌؼوثُخ رؼادلوأح اٌؼوثُخ جتبوىد اٌىضًن ِٓ اٌؼمل اٌيت وبٔذ حتٍُ ثزغبوى٘ب، و
ِٓ إٌَبء اٌؼوثُبد ادلٕبٙالد ادلَٞوح ًٍن٘ٓ يف اٌىزت ؽىت ٌى وبْ مٌه ثؼل وفبهتٓ ثؼمىك 

وٌىٕين ٌَُذ يف . وّقًُٖب أٍزٍهُ ِٓ رٍه اٌجٞىالد ِب َؼيى ِىلؼٍ وىبئٓ مث وأٔضً. ٝىٍَخ
أٔين ميىٕين  ئالَّ. ئصلبىاد رٍه اٌنواد ادلْوفخٔٚبالد و   ادلمبَ اٌنٌ َإٍ٘ين ٌٍؾلَش ثؼٍّك ػٓ 

 .ثؼُلًا علًا ٌٍغُّغ..اٌَمف األػًٍ ٌزؾمُك األؽالَ مل َيي ثؼُلًا اٌمىي ثأْ 

  

وّب افهُ أه رْزىٌن ِٓ اٌٍغخ اٌنوىهَخ اٌَبئلح يف وً اخلٞبثبد ، ً٘ رَزُٞؼٌن مبفوكن * 
ٍبئلح رىىَٓ ٌغخ أضىَخ لبكهح ػًٍ اِزٖبٓ اٌيَبكح اٌىُّخ وإٌىػُخ يف ٘نٖ اٌٍغخ اٌنوىهَخ اي

وٍ ًٖٔ ػًٍ االلً اىل رىاىْ يف اخلٞبة االَٔبين اٌمبئُ ػًٍ وعىك ادلوأح واٌوعً ػٕل فٜ 
 اٌجلاَخ يف وً ٍّء؟

اٌزغٌُٕ احلبًٕ ٘ى ثؼ٘ . ألين شلٓ ال َإِٓ ثزغٌُٕ اٌٍغخ.. ٌَذ ِٓ َْزىٍ ِٓ ٘نا َبٍُلٌ
يف ٌمٞخ ّؼوَخ ٙل  همبب ولفُذ َىًِب يف حلظخ ظوفُخ، أو. ٍناعخ روثٜ اٌىٍّبد ثٕىع ِٖله٘ب

احلُف اٌنوىهٌ، ومٌه ِٓ ٍِٕٞك اٌجؾش ػٓ ُٕغخ رؼبكٌُخ مبؼىن أْ رزأَٔٓ اٌٍغخ ثلال أْ ٔمىَ 
حتٍّٗ ِٓ  وٌٌُ رُٖٕفًُب، واٍزؼبكح األٔضً ٌٍَبهنب ثىً ِب فبألًٕ يف اٌٍغخ ئَٔبيٌن   . ثزغَُٕهب 

َّّخ ّؼوَخ، وئْ وُٕذ ال أًُِ ئىل..  كالٌخ فىوَخ وّؼىهَخ  أْ فوكًا واؽلًا ميىُٕٗ ئصلبى ٘نٖ ٍ٘ ِه
 .ادلهّخ

  

  

 –ادلزْظٍ  –ادلمزىي  –اذلبئظ  –إٌبىف ( "اجلَل)ً٘ يل اْ الىي أِه حتبوٌٌن اكفبي ٌغخ * 
 يف جتبهثه اٌْؼوَخ؟" ادلغٖىة –اجلبِؼ 



مجُغ األفىبه ادُلؼّجو . ٘نا اٌْؼو ال َمجً فىوح اإلكفبي، ألهنب افزؼبي ال َزفك ِغ ِىاصُمٗ..ٕل لين
الثل ِٓ اٍزؼبٔزهب مبٕبؿ ِىٍىَ .. و ادلىاهثخ.. اٌزغوَل.. ػٕهب ّؼوًَب ِهّب أوغٍذ يف اٌوِيَخ

واجلَل اٌنٌ ٘ى سلزٖو اٌىُبْ اإلَٔبين ئما . ثبالٌزمبٝبد احلَُخ، اٌٞجُؼخ، اِ٘بد، اجلّبكاد
ٕىٍٕ، أْ أهفغ ِٓ َِٕىة أؤول ػٍُٗ ِٓ فالي ْوذلنا أؽبوي أْ  . ِب ػوفٕب اٌزؼبًِ ِؼٗ

آكُِيت، وأْ أٔزًْ عَلٌ ِٓ ِب ػٍك ثٗ ِٓ هواٍت وأوبمَت ثْوَخ واِزهبٔبد أو ؽىت 
فاْ فُْٕب أْ . َْجٗ اٌمُٖلح فُّب  ئىل ِورجخ ٍبُِخ رَزؾمٗ وأػٍى ثٗ  ٔظواد ال ََزؾمهب، 

.. ثٕب" َزؼٍك"ٔزؾلس ػَّٕب ًٍُٖ ثٕب األِو ألْ طلزوع ّؼوًا َزؾلس ػٓ وً ٍّء ئاّل مٌه اٌـ
ػٓ سلٍىلبد فٚبئُخ ِضال ثجَُٕخ فواغُخ، وػٌن واؽلح يف ِٕزٖف اٌمٍت، مل ٔو٘ب، مل ٍَّٔهب، ومل 

 !.ٔىٌل هبب

  

 ً٘ اْ اٌْؼو َِبُ٘ علٌ يف حتوه٘ب؟( األوٝبْ* )

 .ؽٌن وبْ اٌْؼو حبغُ اٌىٝٓ.. ٔؼُ

  

 ؽٌن َٕزٖف اًٌٍُ وََىك ، ِب اٌنٌ ميىٓ أْ رمىٌٗ ٍُ٘لا امسبػًُ؟* 

 .لل أٔزظو٘ب أللوأ.. ال أٔزظو رٍه اٌٍؾظخ ؽىت ألىي

  

االٍٍىة ، )ً٘ رؼزربَٓ رىواه ِفوكاد ِؼُٕخ او ٕىه ّؼوَخ ػٕل اٌ ّبػو ٘ى اٙبفخ مبٕٞك * 
 ؟(سلبٝجخ اجلّهىه ، اٌوثؼ ، االٍزهالن)اَ أٗ ٔمٔ مبٕٞك ( ادللهٍخ ، اٌٞوَمخ

، فىضوُح اٌٞوق ػًٍ ِفوكح ِب لل ال رىىْ يف واٌَُبق ٘ى احلَىُ.. ال ميىٓ احلىُ ثؼّىُِخ وهنٖ
ثؼ٘ ادلواد رلوك روف ٌفظٍ، ئظلب ئؽَبً كافٍٍ ََزْؼوٖ اٌْبػو ثؼّك وَغزوف ِٓ عى٘وٖ، 
أو َىىْ مبضبثخ األٌٔن أو اٌزىق ئىل عهٍخ أو أؽٍل ِب، شلب َؼين أْ اٌْبػو لل ا٘زلي ثبٌفؼً ٌٌُ ئىل 

ثًن ِٓ ؽُبرٗ، أِب يف ادلواد اٌيت َزقن فُهب اٌزىواه وئظلب ئىل عيء ن.. لبِىٍٗ أو أٍٍىثٗ وؽَت



 ِٓ ٌٗ َّ اٌٍفظٍ اٌٞبثغ اٌْىٍٍ فأٗ َىىْ رلوك رمٍُل ألوعبع اِفوَٓ وػىًَ ٍبمط ال زل
 .اٌْؼو

  

 جلّهىهَخ احلت ِبما رمىٌٌن؟* 

 .ػىكٌ ئىل ادَلٍىُخ

  

الجبلَخ اٌؼوثُخ ، وٌى وبْ اٌووػ ادلزؾوهح ٌلَِه ً٘ ٍززمجً ؽوفًب َؼل اٌزبٍغ واٌؼْووْ يف ا* 
 ٌّ  ٍزَزهٌٍن لُٖلره اٌْؼوَخ فُٗ؟( رىىَٓ)مٌه فاىل ا

أفزوٗ أْ ٍإاٌه فُٗ اٌىضًن ِٓ اجملبىَخ، فؾووف أٌ ٌغخ رلي ػًٍ ػجموَخ ثْوَخ ٘بئٍخ ال ميىٓ 
ذلنا َمىٌىْ ئْ اٌْؼو ٘ى ٌؼجخ اٌْبػو ميىٕٗ رووُت ػبمل فالَّق ِٓ فالي ئػبكح . أْ ختنٌٕب

ن احلووف يف ُٕغخ ٕبكِخ ّؼىهًَب، وٌىٓ ٘نٖ اٌٍؼجخ اٌْؼوَخ ٌَُذ رلوك ػجش ئظلب رووُت رً
ٍ٘ زلبوٌخ ِٓ اٌْبػو إلٌجبً اٌىعىك ؽٍَّخ ِٓ اٌمٖبئل رؼج و ػٕٗ، و٘ى ِّٞؼ ال أظٕين ؽىت ػًٍ 

ئَّّٔب أمحً ئػغبثًب ٌٍْؼواء اٌنَٓ ََزُٞؼىْ ثبٌفؼً اٌٍؼت ثبٌٍغخ ئىل ٘نا احلل ادلنً٘ . ؽبفزٗ
أهنُ َؼُلوْ فٍك اٌىىْ ِوَّح أفوي ثٕفٌ احلووف اٌيت َزلاوذلب إٌبً اٌؼبكَىْ ثٞوَمخ ٌه

 .اٍزؼّبٌُخ

  

  

 يف اجليَوح اٌؼوثُخ؟( االثُ٘)ً٘ ميىٕين وٕف ٍُ٘لا امسبػًُ ثاهنب ّبػوح اٌزّوُّك * 

ك َهت اإلَٔبْ أِب اإللٍُُ اجلغوايف فك. أؽبوي أْ ال أٔزٍّ ئالَّ ئىل اٌْؼو، ألٔٗ ِىٝٓ حبل  مارٗ
ثبٌَٕجخ ٌٍزّوك فهى . شلىٕبد وضًنح ٌىٕٗ ِهّب وبْ واٍؼًب وِؼٞبًء َظً أُٙك ِٓ هؽبثخ اٌْؼو

و اٌؼبمل  ويف اٌَؼىكَخ وثٍلاْ اخلٍُظ  ثً ٘ى ؽبعخ َجلَهب وضًنوْ.. ٌٌُ ظب٘وح ّؼوَخ فمٜ



وِب أوزجٗ ال . كّبػواٌد وزنب ِٓ ٍِٕٞمبٍد ٕبهد رَّٖٕف ػٍٍ أهنب ؽبالد حتوُّه ودتوُّاٌؼويب  
ثلوْ .. أكَّػٍ ِٓ فالٌٗ االهرجبٛ هبنا اٌؼٕىاْ اٌؼوَ٘، ثمله ِب أؽبوي أْ أؽٚو وّب أٔب

  . اك ػبءاد وال ِياَلاد وال هرىُ

  

ً٘ ٍزؼزنهَٓ َىًِب ٌمبهب مل َفهُ ّؼوِن أَ أهنِه ٍزىزفٌن ثبٌّٖذ ؤمً اإلّىبي ئىل ادلزٍمٍ *
 ػٓ ٍبؽزِه؟

 .َِبؽخ واٍؼخ ٌالػزناه.. ِب َمبي ثٌن لىي ِب َُفهُ وفهُ

  

 ٍإايل االفًن ، ثىُ إجغ رىزت ٍُ٘لا امسبػًُ؟* 

 . ػبكح ِب أٍزقلَ لٍيب.. أًّن ثإجؼٍ ئىل ِب أوزت، وٌىين يف اٌمٖبئل

 

 


