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 ةملك

 . مهصاخشأ ةفرعمب تدعس نيذلا ءالؤمل ةلماك ةسارد لوصفلا هذهب دصقأ ال
 وه امنإ دصقلا نكلو « ىحاونلا ضعب نم ةيساردلا حمالملا ضعب اهب نوكي دق

 1 .٠ ىسفت ىلع مهساكعناو مهب ىكاكتحا ريوصت

  رضخ سابع



 : ةرازولا باوبأ ىلع اشاب نيسح هط ناك - ركذأ ام ىلع - 146٠ ةنس ىلاوح
 بتكأ تنكر س ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو كاذ ذإ ىمست 'تناك اك - فراعملا :ةرازو

 ,فرسأ اك تفرسأو « عوبسأ ىف نفلاو بدألا» : ةلاسرلا ةلخم ىف ىعوبسألا بابلا
 بتاك دوجو نأ عقاولا» : مزاللا نم رثكأ افارسإ لجرلا حدم ىف ىريغ ريثك

 تاقوعملال هونت تناك ىتلا فراعملا ةرازوب ةيبعشلا ةيمدقتلا هراكفأب فورعم

 « فارسإلا ةلأبسم نأ حيرصلا قحلا نكلو « لؤاقتو راشبتسا ئعاد ناك فراعملل
 ًافظوم تنك . . ىصخش رصتع اهيف.ناك-: ريزولا حدم ىف هفرعأ ايكانأ قارسإ وأ

 تايقرتلا مليتيو فتظوملا عفري امم ريثكلا ىلاعت ىسفن تناكو ةرازولا كلت ىف ًاثدتبم

 اهيف ضكري ىتلا ىرخألا ةيحانلا ىف ناك ىحومط لعلو « ةيئانثتسالا تاجردلاو

 ناكو « زومألا نوكلمب نمو ءاسؤرلا قوري ال عبطلا نشخ حالف ىفإ لقوأ ؛ ملقلا

 ا/ ١



 . ةيبزحلا ةسايسلا دراوم نع فوزع ىب

 قاعأ ىف كلذ ناك“ . . لغم ًاقثال قرلل املس «ببدألا قسحت هلع ق تدجوف

 اهيف طلتخا بابشلا نم ةروف ىف « تقولا كلذ ىف ىلع ميغي ناك نإو نآلا هارأ

 . حيحصلاب لطابلا
 لاقو ليلبتلا كلذ للبن نأ - نيب رصملا نحن - انيلع ذخأ ًايقارع ًابتاك نأ ركذأو

 هط نأش فرب بقل" ىأو بصتم أو ةرازو ةيأ . . موق اي مكلسر ىلع : هانعم ام

 . «مايألا بحاص» وه امنإو ىلاعلل بحاص سيل دلاخلا هبقل نإ ؟ نيسح

 نم ان قوكي نأ بمن ًاهئاذ نق اهل, ديف نعام ارحل انكر « دليل نجس

 . هارن ال نم رخآلا هجولا ىفو فازجلا ليكلا هل ليكن
 ةضافإلا ىف جاومألا مطالتم رحب نيسح هط نأ نم ددرتي ام ىلاعل ليسي تاكو

 كلذ ىلع ليلدلاو . بادآلاو مولعلا ىف رحب وه اك « صاخشألا نم بحب نم ىلع

 . تاجرإلا ىلعأ مهحنمو مهاقر نمم نالفو نالف

 هجاتإو هاك ىفالإ طق هقلأ لو « ايصخش نينح هل فرغ نكأ ل كار

 ؟ هسفن ىف هنع هبتكأ ام ىدص ام ىرت : ىسفن نيبو يب اف تلءاستو . ىبدألا

ريع صن اهنم ناكو « ايف هنم ترخس ةقباس ىرخأ تاباتكرثأ لازأ لهو
 هيلع ت

 . هتياتك ىف انبتاك هعنصب ىذلاك ًاراركت نمضتي ظحاجلل «نييبتلاو نايبلاو باتك ىف

تلا كلذ ىف ظحاحلا لاقو . نيحلا كلذ ىف ًادج هنم رثكي ناكو
 ١ نم اذه نإ : رارك

 . ىعلا نم نيسح هط راركت نأ ىلع ًاليلد صنلا كلذ تدروأ . . ىعلا

 تلقو . ضاخلا ريتركسلا ىلع درف « نيسح هط ريزولا لزنمب ًاينوفيلت تلصتاو

 ةيينه دعب ىنءاجو . ةلاسرلا ةلجم نحص ىبدأ ثيدح ءارجال ريزولا ةلباقم ديرأ ىفإ

 . داعْيملا ىل ددحي ريتركسلا توص

 هلزنمب تنك « دعب دسفت مل ةماعلا تالصاوملا تناكذإ « طيضلاب دعوملا فو



 . ةبتكملا ةرجحم راظتنالا ىف وه ناكو «؛ كلامزلا ىف ميدقلا

 تلعف اذام : لاؤس ىلع هتباجإ هنم ركذأ « بيط لوصحمب ةلاسرلل هنم تدوزت

 أرقي ًاليج ءابدألل دعأ ىفإ» : لاق ؟ريزو تنأو ءابدألاو بدألل لعفتس اذاموأ
 اعتلا نوكي نأ نم هل لمعيو هيلإ وعدي ايف ةنسحلا هتاين نم هذه تناكأ « «مه

 رشتنا دقف « كلذ ققحتي مل - هل هللا رفغ - نكلو : عيمجلل احاتم ءاوهلاو ءاملاك

 : بدألل ءارق دجوي مل نكلو مبلعتلا
 نع كلأسأ نأ ديرأو « ةيافكلا هيف امب ةلاسرلل تدورت دقل : ىل لاق

 ةجرد - ةسداسلا ةجردلا ىف لظأ نأ نم هتشهد ىدبأف « تبجأو . . كلاوحأ

 اذه : ىسفت ىف تلقو ًادج تررسف « نينس عبس - ايلعلا تالهؤملا ةلمحل نيعتلا
 دقنلا اذه ىلاوت نأ بحأو بتكت ام أرقأ ىفإ : ىل هلوق رثكأ ىفرسو . بيط ريشب

 ْش . فراعملا ريزوو فراعملا ةرازوب قلعتي امف ةصاخو

 . . دعب ًاقيبطت هل رأ ل .ىذلا نسكن مالكلاب عودت انأو كلذو كاق قرس
 نم :ةسمائلا ىلإ تلصو ىّبح «روباطلا» ىف أفقاو اهب تثكم دقف ةجردلا امأ

 حدملا لقألا ىلعو « ءانثلا ماود هب دوصقملا نأ ىل نيبت دقف دقنلا امأو . :روباطلا»

 ! مذلا هبشي ام

 « ةراجيس ىل مدق ذإ .دعب ايف هل هدمحأ مل ةلباقملا كلت ىف ًائيش تدجو

 فيك ةيلزه مأ ةيدج ىهأ ًامامت كردأ مل ةجه ىف لاقف « نخدأ ال ىنأب ترذتعاف

 ىفأ تبثأ نأ جذاس ىلخاد عفادب تدرأو . رفع « ذخ ؟ نخدت الو ًابيدأ نوكت

 « رئاجس: ةبلع تيرتشا هدنع نم ىجورخ بقعو . ترفعو: تذخأف « بيدأ

 : ةجاذسلا ىنتلياز دقو لوقأ انأو ةبلعلا ةيقب تيمرف . . . تحد ىّبح رفغأ تلعجو

 ىكاحأ ريغص انأو اهاّيحا نكمي ناك ىتلا ؛ةحودلا» هذه نودب بيدأ فإ ءال

 الف « رئاجسلا ىرتشأ نأ عيطتسا كاذ ذإ نكأ ملو . . ًالجر نوكأ نأ ديرأو زابكلا ”
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 . تلقع .دق :ثنك تعلتنساو .تربك

 ءارزولا تاحيرصت نم حيرصت ىف - ريزولا نلعأو « ةسداسلا ةجردلا ىف تيقب

 عابتألا حنمل ةعيرذ ءارزولا اهذختتي ناك تلا ءانثتسالا ةقيرط عبتي نل هنأ - ةدلاخلا

 نإ لدع مظل ىف ةآواسملا -, سأب ال تلقف . باكرلا ىف نيرئاسلا رئاسو راهصألاو

 ىف تيقب نإ ىلع اذامو « ًاملظ ةيئانئتسالا ةجردلا نم ىنامرح نوكي نأ حص

 ... رجلا ربل رو ةيلاثا ةجرد ذأ الف نأ كلذ دعب تظخ ىنكلو ؟ روبل

 ىف ىرجلا ىلع بردي مل ريغص ؛ىرهم» نأ ةصاخو كلذ نم ىخم حيرأ نأ تيأر

 فتكلا لكؤت نيأ نم ةفرعم ىلع ةبردللا ءالؤه سارفأ ابيف ىرجت ىتلا قابسلا ةبلح

 , ةسدقم 0 تسيل ءادزولا تاحيرصت نأ تفرع م

 ملقلاو بدألا ناديم ىف كلف « اذ نع دع : ًائاد لوقأ اك نسفنل تلقو

 لمألا نكلو « ىنغيام ناديملا اذه ىف دجأ مو . ءايشألا كلت نع كينغي ام

 : . . نلو عطقتب م
 وه ام ةفاقثلا ةرادإب لمعلا نأ ةصاخو « ةباتكلاو ةءارقلا ىلإ ىمه تفرصو

 زاحجم (ةلماعلا »و « ةلماعلا ىوقلا عيزوت قيرط نع نونيعم اننأكو « ةعئقم ةلاطب الإ

 . ةيدضلا هتنيرق

 الو دينرتاو انيلع محي «نيزح ناملس روتكدلا» ماعلا ريدملاب انئجوف اننكلو :

 ءايشأبو ميقعلا ( ةلينخلا ) هذه ًاعرذ انقاض, . لمع اال اذه عمو « ةيمسرلا ديعاوملا

 ايف ةصاخو دقنلا ن نم رثكتسأ نأ : نيسح هط ريزولا.ىل هلاق ام تركذن . . . ىرخأ

 سيئرلا صخش كوانت ًاعذال ًادقن هارأام تدقنو» فراعملا ةرازوب قلعتي

لبق نم ىلع قفشملا نوكسلا ميخو . . هتافرضتو
 2 . ءالمزلا 

 هنأ. دعب امف تفرع «ريزولا ىلاعم ةلباقمل ىنوفيلت ءاعدتسا ىناصي موي تاذو

 : أيام ثدح

1١ 



 ةسردمب ةيبرعلا ةغلل ًاسردم ىقنب ًارمأ ريزولا ىلع نيزح ناهلس روتكدلا ضرع
 ناكو « ةفاقثلا ةرادإب سيردتلا نم نوذئال اننأ ضورفملاو « ةيوناثلا ةيديعسلا

 ريغ نع ىأ « ةرشابم رومألا هيلع ضرعي « نيسح هط ىدل ًاريثأ نيزح ناولس
 ش . نيتورلا اذبب ىضقي اك ةرازولا ليكو قيرط

 لاق هنإ لاق « ريزولا بتكم نيطاسأ دحأ نايرعلا ديعس دمحم قيدص ىل لاق

 . «ةلاسرلا عاتب» رضخ سابع وه سردملا اذه ًاسماه ريزولل
 هبنتي امدنع هتداعك « هذخف ىلع ضعب قوف |هضعب هيدي عضوو هسار ريزولا زه

 .رضخ سابع ىل لسرأو « نآلا نيزح روتكد اي رمألا اذه عد : لاق ءرمأل

 ١ ' .ريزولا بتكم نم ءاعدتسالا تغلب امنإو « نيزح ناولس ىنلسري مل

 000 (ءاحلا مضب) نيزح روتكدلا نع هتبتكام تأرق انأ : نيسح هط ىل لاق

 مكنم دحاولا « ةفاقثلا ءابدأ اي مكفرعأ انأ : ًالئاق اهعطق ةهرب .تكسو

 لاق مث“ء-ةريشع ةيناثلا ف فرصنيو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىف الإ هلمع ىلإ بهذي ال

 نوكي فيك كيرأسو « ىعم لغتشت . . انه كبيجأ تررق انأ : ةمساح ةجهلب
 . ًاقج كوبعتي + نعم ةولماعلا نيكاسم ء يعم ,ئيلماحلا رئاسك توكشس « لغشلا

 « فراعملا ريزول ىنحصلا ٌريتركسلا تحبصأ كنأ ملعإ : ةمساحلا ةجهللا تعفتراو

 . ٠ . ةفاحصلا لاجرو ةفاحصلا نيبو ىييب ةلصلا تنأ

 ىلاعم ىلع لخدت اًميح ةتكاحلا ررزتو اشوبرط سبلت نأ بجي : ىل ليقو

 ةعبقلا ىلإ هنم تلقتنا « نادولملا ىف شوبرطلا نم تصلخت دق :تنكو .ريزولا

 ب

 ش .ًايراغ ف
 دنع الإ هسبلأ الو ةرازولاب بتكملا ىف هعضأو ًاشوبرط ىرتشأ نأ 00

 صاخلا هريتركس نيعب ءىش لك ر صبي - تفرع ابك - هنإ . ريزولا ىلع لوخدلا
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 هذه لثمب متي وهو « هارب هنأكف « خلإ . . .و لخد فيكو لخادلا هل فصي ىذلا

 . تايلكش ال رهاوج هدنع ىه لب « تايلكشلا

 هعم فرصتي وأ هرصب فك ىلإ ريشي نم ادج بضغي - اضيأ تفرع اك -وهو
 هبنؤي امدنع روغيو نزحي ناك هنأ « مايألا ) هباتك ىف انثدح دقو .رصبلا فيفك هنأ ىلع
 نيسردملا ضعب هيف رهاظت اموي ىسنأ الو . ىهنعأ اب 4 هلوقب رهزألا ىف خيافملا دسأ

 « ىمعألا ريزولا طقسيل» : اوفتهف « مهلباقي نأ ضفر ذإ « هرازولاب هبتكم جراخ

 مهل لاقو لاعفنا دشأ ًالعفتم مهيلإ جرخو « هلثم ىف هتيأر ام ًاديدش ًابضغ بضفف

 .! مكهوجو ىرأ ال نأ ىلع هللا ديحأ ىفإ» : لاق اوف

 ةعجر ال ًانئاب ًاقالط شوبرطلا تقلط ريزولا بتكمب ىتمدخ ةدم تبتنا ال

 ىف لظ لب . كلذ دعب ىنعدي مل هنكلو « تالمهملا ةلس ىف هتيمرو هتعطق « هيف

 هنيبو ىيب عارص روديو « سيباوكلا هابشأ ىف ىندواري « ةديعسلا ريغ ىمالحأ
 . ظاقيتسالاب الإ ىبتني ال

 ىف «دجاوتا وو ءريشملا قاركرأ تنكو ءرمألا كوأ ىف ًادج ةلأستل تدخأ
 م ىفإ لقوأ « ةيدج تسيل ةلأسملا نأ تفرع ًايشف ًائيش ىنكلو . . اماد ىتكم
 كلذ نم سكعلا ىلع لب ؛ زكرملا اذه نم ديفتسأ ثيحب ةيدج اهلعجأ نأ فرعأ

 ناكامو « لضفلا اذهب ىسفن قاعأ ىف اديعس تنك ىفأ عق ةاولاو ًادج «ًاطيبع» تنك

 مهرأ ملو ًايدق تفرع نم مهنم ؛ قدوم ىلإ نيعاسلا ءالؤمل ىراقتحا لب قيض دشأ

 رعشأ مل ءالؤهو ءالؤه عمو . ىدو نوبطخي نآلا مهو فرعأ مل نم مهنمو . ميدق نم

 ريزو ىلاعل ىنحصلا ريتركسلا وه دوصقملاو دوجوملا نكلو دوجوم - انأ - ىفأ
 ْ , فراعملا

 . كاته ىدوجو نم هتدفتسا دحاو رمأ .. . فتكلا لكؤت نيأ نم فرعأ

 تناكو « اربش ىح ىلإ انلقتناور. بنيز ةديسلا ىح ىف نكسن انك « كلت ىتفصو
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 ةضور ىف نيدلوو ةيئادتبالا ةلحرملا ىف نيتنبا نم اهمظعم نوكتي تلحترا ىتلا ةليبقلا

 ةيئادنبإلا جرفلا ضور ةسردلم راوجي ديدجلا نكسملا ناكو « «ميدق ماظن لافطألا

 - اهدنع دالوألا لقن ىف اهتملكو « ةرظانلا ىلإ تبهذو « ةقحلملا اهتضورو تانبلل
 لفطل ناكم اهدنع دجوي ال هنأ ناميألا ظاغأب تفلحف - ىساردلا ماعلا لالخ ىف

 ملعلا لعجو دالوألاب تظتكا دق سرادملا تناكو « ةساردلا فرغ نم ةفرغ ةيأ ىف

 نوريثك قلطلا ءاوملا فو جراخلا ىف نكلو « ءاوحلاو ءاملاك لخادلاب نم ىلإ قفدتي

 راثمأ ةعضب ىلع وأ نآلا ةيعمجلا نم ةجاجد ىلع لوصحلا . ملع نم ةمسن نودحي ال

 . كاذ ذإ ةسردملا لوخد نم ريثكب لهسأ روتسكلا نم

 . ةطبسب اولاق !.دالوألا-: تلق ؟ ًامومهم كلام : زيزولا بتكم ىف ىل ليقو'
 رمألا متخو « ةسردملا كلت ىف ًاعيمج دالوألا لوبقب ريزولا ىلاعم نم رمأ بتكو

 . لاحلا ىف ةسردملا ىلإ هب بهذو « ًالكيسوتوم بكري عاس هلمحو .ريزولا مما
 ىيابح اي اولاعت : ةرظانلا مهل تلاقف « ةسردملا ىلإ دالوألا بهذ ىلاعلا مريلا قو

 ! ريزولا ىلاعم فرط نم متنأ نماي

 ىف ةباتكلا تففخو « مارهألا ةديرج ًاررحم تلغتشا دق ةرتفلا كلت ىف تنك

 فصن هرجأ تايزلا للعجو نيعوبسأ لك هبتكأ .ىذلا بابلا تلعج ذإ ةلاسرلا ةلحي

 هط ريزولا ىلع ءانث لكر شنب بحري ناك تايزلا نأ ةبسانملا هذبب ركذأو ءرجأ
 ةرازولل هتيالو تءاج دقو هقيدص ناكو « كلذ ىف تايحاتتفا وه بتكو « نيسح

 ةلمم ةلشو» .ندل نم ةلاسرلا ىلعو - تايزلا ىلع ىأ - هيلع ةيراض ةلمح بقع
 ةرازو ايلوت دقو ىروهسلا قازرلا دبعو ىنابقلا ليعامسإ «ثيلأتلا ةنجلو ةفاقثلا

 هتلمي ىإو تايزلا ىلإ رظنت نيمأ دمحأ اهسأر ىلعو «ةلشلا» هذه تناكو . فراعملا

 ىف ةكرتشم تثاكو « ةلاسرلا ىف ةرازولا ةلارتشا عطق . . رذشلا نم رثكأ ابيف نويعب

 تايزلا بتك نع ايس اير نيبأ دمحأ بتكو « سرادملا تابتكمل ريبك ددع
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 ريغ فلكتم تايزلا بولسأ نأل سرادملا ىف ريرقتلل ةحلاص ريغ اهنأ نمضتي

 . سرادملا ىف نوئشانلا هب عبطني نأ ىغبني الامم لسرتسم

 ًاثيس .ىدص دجأ ال مث + قدجي الف بتكملا ىف" ىيلطي نيسحس هظ ريزولا قا

 ةفاحصلا ىف نوعفادي نيذلا نم ًاذحاو قوكأ نأ الإ ىنم همه ال هنأ ىل نيبتو .. اذه
 رمألا دعب ملف «:مارهألا ىف ًاررحم ترص دقو . اهدودح نومحيو (هتلود» 5

 . ةعساولا ءارقلا ةعقر ىف ةلاسرلا ةلجمل ةددحملا ةحاسملا ىلع ًاروصقم

 لغشي حبصأ هسفن وه هنأل « هل تزتها ايندلا نكلو « طيسب ثداح هل ثدح

 مث ٠ عقوو هلجر توتلاف ملسلا ىلع دعصيوأ طببم ناك . ايندلا اليو سانلا

 « ىوانشلا لماك قيدصلا مارهألاب رابخألا مسق سيئر ىنبلطو « جرخي ملو فكتعا
 لأسا « دومع فصن هنع بتكا « مارهألا قيدص نيسح هط روتكدلا : ىل لاقو '

 لإ معو ءابطألا نم هجللاع نمو « ءاربكلا نم هراز نمو « هتلاح نع نوفيلتلاب

 . مارهألا مساب ءافشلا هل ًاينمتم بتكا مث

 ىف حاص ىتح انأ ىنأ فرع نإ امو «هتاحش ديرف» صاخلا ريتركسلا ىلع در

 ريتركس الو ىصوصخ ريتركس لختشاح انأ وه ؟ ذاتسأ اي نيف تنأ» : ةيبينأت ةجحل
 قحصلا ريتركسلا سيل نآآلا كملكي ىذلا « عمسا : ءوده ىف هل تلقد ! ئحص

 اع طقف ىنبجأو مالكلا اذه عد « مارهألا مساب ملكتي وه امنإو « كراعلل يزول

 , خلإ . . . مويلا اشابلا راز نم : هنع كلأسأ

 دشأ ىف ىّتح « ناطلسلاو رحسلا تاذ . . ةفاحصلا ةلالحلا ةبحاص اراب |

 ةمصاعلا ىف لوجتلا' عنمو « ةرهاقلا قيرح كلذ بقعأ ! تامزألاو تاقوألا

 ىنلصوت نأ ىوانشلا لماكرمأو « ليللا فصتنم ىتح ةديرجلا ىف لمعأ انأو « ءاسم
 نوطبارملا شيجلا دونج ناكف « ةفاحص حبرصت» اهعمو مارهألا نم ةرايس ىلزنم ىلإ

 * هدشأو توص لعأب نيفتاه مهقدانب انيلإ نيبوصم انقيرط نوضرتعي لوجتلا عنم
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 , انعدو ىدنجلا اهيأ كحالس سكنف « ةلالجلا ةبحاص ءانبأ نحن ؟ تنأ نم ؛ فق

9 ' 
 ف قلق ىنأب ترغشو « ىبحاص ابيفو ةرازولا تبهذو «  ةرهاقلا تقرتحا

 ش 0 00 . قاكم
 ءىش انفيخي ناكامو « ةيوناثلا ةيويدخلا ةسردملا ىلإ لقتلاب رمأ ىلإ درو ةأجفو

 فئاظولا ىف نوحيرتسم - بدألا ءايعدأو ءابدألا - نحنف « سيردتلا حبش لثم

 دق اشياق ذإو م.دق غرفتلا نإ: لوقلا' عيطتسن اذه ىلعو « نيغرفتم يش ىرخألا

 . ةفاقثلا ةرازو ًائيدح' هتمظن

 ىلإ : تلق ؟ نيأ ىلإ : ىل لاقف : نيسح هط روتكدلا ىبحاص ىلإ تغزف

 نكيلف : تلق . كديري الوهو نيزح روتكدلا كانه : لاق . ةفاقثلا ةرادإ ىف ىناكم

 « كانه ىمورلا نبا ناويد ةنجل ىلإ دعتلف . سأب ال : لاق . ةيبرعلا ةغللا عمجم

 « كاذ ذإ فراعملا ريزو اشاب تعفر كيم ماكو « ةنجللا هذه سيئر وه ناكو

 2 اا . عمجملا ىلإ تلقنف

 . . لمع الك اهعم لمعلا نأ تفرعو ىمورلا نبا ناويد ةنبل تبرج دق تنك

 بهذأ تنكف « احل دوجو الف جامملل ىف آمأ «ءايلا قف تعمتجا اذإو

 نحنو هصصق نم دج ام ىلإ عمتسأو هللا دبع ميلحلا دبع دمحم عم «شدردألا»

 ناويدل وأ ىل تصصخ ىتلا ةرجحلا ثيح عمجملا حطس ىلع ءاتش سمشتن

 . .رونلا ري مل ىذلا ىمورلا نبا

 : ىل لاقف . هب قلص تدل ذوب 4 ةفؤم,ق نييجسلم ةرايزا ع فيجو

 ' لاق ؟ اشابلا ىلاعم اي اذامل : تلق ىنم : لاق ؟ نمم : تلق ؟ كنم ىوكش كانه نإ

 نأ ىل حمستأ اشاب اي : تلق . ٍىمورلا: نبا ناويد ةنل- ىف كلمع ىلإ بهذت ال كنإ

 ىلايعو انأ ىبترم ىنيفكي ال فظوم ىإ : تلق . لق : لاق ؟ ةحارصب ملكتأ

 اه



 ,رابخألا ةديرج ىف ءاسم لمعلا ىلإ رطضم انأف « ةسداسلا ةجردلا" ىف تلؤر]مو

 هتلمج ىفو ىوانشلا لماك هسأر ىلع مارهألا نم عمج ىف ابيلإ تلقتنا دق تنكو
 اشاب أي ةنجللاو : نيسح هطل تلق . لالا ىدمح ىلعو الملا لاكو روصنم سينأ
 تلز امو» ةرابعل ًاصاخ ًاهابتنا هبتنا هنأ ودبيو . اهروضح عيطتسأ الو ءاسم عمتجت
 بهاذ انأف ءاثالثلا موي لاعت ىرطاخ لجأ نم : ةقرب ىل لاقف ( ةسداسلا ةجردلا ىف
 هنإ « ةلاح ىف سابع اوعد « ةعاجاي : لاق عاّبجالا حتتفم ىو . كانه ىلإ
 : لاق .اشاب اي معن : تلق ؟ سابعاي كلذك سيلأ « لوغشم «تسلانروج»
 تنأ : تلق ؟رخآ لمعب ةموكحلا ف كلمع نع رذتعتأ « حجبتم تنأ « ىخأ اي
 . . اشابلا ىلاعم اي نيمآ : ةنجللا ءاضعأ لاقو . اشاب اي ملعت

 بطاخي نم لك لظ كلذ مغربو « ةروثلا دهع ىف تيغلأ دق باقلألا تناكو
 ديري ناك هنأل « لقألا ىلع اشاب ايوأ اشابلا ىلاعم اي ًالئاق هبطاخي نأ دبال نيسح هط
 هئايح لظ دقو « هنم همر نأ دحأل سيل بستكم قح هنأ دقتعي ذإ ؛ كلذ

 ةنل عاّتجا : عاّمجالا اذه ىف ثدح ام كلذ ىلع لديو . هيلإ لصو ىتح ًادهاج

 نأ ةنجمللا هرظنت هقيئاك ىدألا .عرمضوما ىف رمألا ٍىعدتسا ذإ « ىمورلا نبا ناؤيذ

 هتيذاتسأل ًايفو نيسح هط ناكو « ديسلا نطل دمحأ عمجملا سيئر ىلإ باطخ بتكي
 : ةميدقلا ةجابيدلاب ًائداب باطخملا ىلمأف « ريدقتلا ْنم هقح هئافيإ ىلع ًاصيرحو

 ءاغلإ رارقل دحت ىف لاقو هاشاب ديسلا طل دمحأ ىلاعلا بحاص ةرضح»
 نم اشاب ىنطل درجأ الو ًادحاو ًاشرق الرثكأ وأ ًاهينج عفدأ نأ دعتسم ىفإ : باقلألا

 . اهلثم دوعي الو هبنتي ىتح ًاغاص ًاشرق رخآ بقليو ىسني نم نومرغي اوناكو ! هبقل
 ىلإ بهذأ تنك ؟ هلوسرو هللاب نمؤم وه له : ىرخأ ةلأسم ىف ثدح دقو

 تدكذ ةيكيرمألا ةعماخاب ه تريد ةعاق وأ ةيفارعملا ةيسقلا قرضا رهو عام
 لثم ءاعد هقحلي وأ بقل هقبسي نأ نود ىأ ًادرجب ؛دمحم مسا قطني هنأ ظل
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 فورعم ريبك لدج راثو نيملسملا ريغ نيقرشتسملا عينص كلذ ىف عنصي ناك . هَل

 مغرب نيدت ىلع لدي ام هنمرأ مل اًيصخش هتفرع املو « ىلهاجلا رعشلا» هباتك لوح

 متي وأ ىلصي طق هرأ لو « ناضمر ىف رطفي هارأ تنك ةفورعملا ةيمالسالا هتافلؤم

 . ةيقيدصت ةقيرطب نيدلا رومأ نم ًارمأ لوانتب سلاجما ىف هثيدح نكي ملو « ةالصب

 ىلع اؤررقي نأ ريزو وهو مبلعتلل ىلعألا سلجلا ءاضعأ ىصوي هتعمس دق تنك نإو

 .ريثكلاب نآرقلل نيدي هنإ لوقيو ةينآرقلا صوصنلا نم ًاريثك سرادملا ةبلط
 . طقف ةيناسللا ةيحانلا ىلإ عجار كلذ لعلو

 . ملعأ هللا .. ةيمالسإلا هتافلؤم مظعأ ام : كلذ مغربو



 داقعلا دومحم سابع

 نضج ] تشب ًايرج ًايسايس ًابتاك هتأرق م « هب تعمس داقعلل ًابدأ أرقأ نأ لبق

 نوثدحتملا لاقو « رابحلا هملق نم نوملسي ال ةاتعلا زيلجنالا ىّتح ؛دلبلا ف صيعج

 قلطأ ىذلا وه ةمألا معز لولغز دعس نإ : رابكإب مهيلإ ىغصأ انأو سلاجملا ىف
 ىذلا دفولا موصخو نطولا موصخ : موصخلا ةلزانم ىف هتدشل «رابجلا» بقل هيلع

 . ماؤزلا توملا وأ ماتلا لالقتسالاب بلاطيو ةمألا ةيبلغأ 'لثمب
 لظب يأ ةناكم ىسشت ىف لش د ًايفارع الطب - عطن قهاذوأ - داقعلا ذاك

 امدنع ؛ قرشلا بكوك» ةديرج ىف ماظتناو ماّهاب هتالاقم أرقأ تأدتباو « ىروطسأ
 بلاط انأو ةديرجلا كلت ىف لمعلا اذه ىلع لوألا نيرقلا وأ قحصلا لمعلا تأدب

 ةديرجلا نم ةخسن ىلع لصحأ نأ ةيداملا ىبساكم مهأ نم ناك . ةيوناثلا ةلحرملا ىف
 « هؤرقأ ءىش لوأ داقعلا لاقم ناك . تايلم ةسمخ اهنمث ناك « ناحماب ايموي
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 « ريبكلا بتاكلل ىسفن ىف عابطنا لوأ ةءارقلا هذه تناكو « عاتمتساو ةذلب هؤرقأو

 تالاقملا كلت نأ ىدنع ققحملا تئش ام همس « ىسايس عابطنا وأ ىلدأ عابطنا هنإ لق

 تالاقم' بتكي ًانابحأ داقعلا ناكو . ةعتم اههدعت ال ةيموي ةعتمو ًاميظع ايش تناك

 . مظع . . مبظع هلك « ةيسايسلا ةباتكلا بناج ىلإ ةريصق ًاصصق مجرني وأ ةيبدأ
 ليعامسإ» ءارزولا سيئر نبا ةرايز نع اهبتك ةلاقم اهركذا ىّبلا تالاقملا نم

 ةموكحلا ةقفن ىلع راطقلاب صاخ ناويد ىف رفاس « ناوسأ نازل ءاشاب قدص

 ليعامسإ هسأري ىذلا بعشلا بزح مساب ةقطانلا «بعشلا» ةديرج تلاقو

 نارخلا روزي وهو © نيدنهم سيئرلا نبا نإ : كلذ ريربت ىف تلاق - قدص

 نم رخسي لعجو « ! سدنهم هتمالسب» ناونعب لاقملا داقعلا بتك . . ةينف ضارغأل
 قيفرت تعمم امدنع وهل للف تبرك ذت .  ةمتت ةيركس ةنياوب ءاوزولا 0

 هسفن كرتي ناك امدنع داقعلا نإ : ىلعألا سلجماب ةصقلا ةنجل ىف انل لوقي مكحلا
 تناك داقعلا نأب اذه هيأر ميكحلا حرشو . ًادج ًافيرظ نوكي ةباتكلا ىف هتيجس ىلع
 هكلمت تناكف « ةيميلعتلا دهاعملا نم اهنلع ليمحتي | ىّتبلا «ةداهشلا» ةدقع هيدل

 تاداهشلا ىلع نيلصاخلا نم مظعأ هنأ ابب تبقي نأ ديري ىلا ىلاعتلا ةعزن

 لبج ىلا ةفيرظلا ةيجسلا نع ةعرنلا هذه هدعبتف « تاعماجلا ىف نيسرادلاو

 . مالكلا نم فيرظلاب قأف ةيجسلا هذه هتبلغ تاباتكلا نم ًادج,ليلق ىفو « اهيلع
 سلجم ىف لاق امدنع انسوفن ىف رابحلا لطبلا بتاكلا ةروص تمظاعتو

 اذإ دلبلا ىف سأر ربكأ قحسي نأ دعتسم بعشلا نإ هيف ًاوضع ناكو « باوثلا
 .روتسدلا لطعي نأ لواح

 داقعلا دصقي نم :؛ لءاستت تحارف :بعشلا» ةديرج ةمايق هيلع تماق الو

 ىف هلاق ام هيف دكأ ايحاتتفا ًالاقم «قرشلا بكوكد ىف بتك ؟ دلبلا ىف سأر ربكأب
 ! اهدكؤنو اهرركنو اهوقن اننإ لاقو ناليبلا



 ةيكلملا تاذلا ىف بيعلا ةمهتب نجسلاب هيلع مكح امدنع قفخت انبولق تناكو

 " ةرايز ىف ناك ىقدص ةموكح ىف لدعلا ريزو نأ رشن امدنع هانربكأ مكو . . ةنوصملا

 تنتاي ملو داقعلا هيلع دري ملف « هلاح نع الئاس هايح داقعلا ىأر الف ؛ نجسلا

 . هيلإ
 ةحيقيملا ىف «عارمألا» اهرشنتو بيبح هللا دبع اهيتكي ناك تالاقم أرقأ تنكو

 اهيفاي ًاييحم داّقعلا بدأ نم دع اهيف قأتو ( مويلا انئيجس ) ناونع تح لوألا

 ! نوجسملا رحلا بيدألا

 حسفت ةموكحلا ءاضرإ ىلإ ليمت ىتلا ةدباملا ةديرجلا مارهألا . . ناك كلذكو

 ا و بلا ياتو اوت درا

 نمزلا كلذ ةفاحص نم ءابدألاو بدألل ًاريدقتو ًازازعإ كلذ

 ةبطخ وه . .ريطخ رمأب انتفافحص لغشنت اذه بتكأ نيح مايألا هذه ىو

 هذه ةقيقح ىف ةيفحصلا مالقألا ىرابتتو ! سنج ةلثمل فيرشلا رمع لثمملا

 ! عوضوملا اذه نع ًاقيقحت اهب نأب اهسفن نع ةريبك ةلحم نلعتو « ةبطخلا
 تاعاس» باتك لعلو « هتاجرتمو هتافلؤم ىف داقعلا دومحم سابعل أرقأ ترصو

 .نيح لا كلذ ىف هل تأرقام نسحأ نم اناك«نيطايشو سئارع» بابكو « بتكلا نيب

 ايف لوانت دقنلا ىف ًالوصف هل تأرق امدنع ىسفن ىف زتبت كادي ةييس لم

 ءادزولل همئاتشل برطأ تنك « مئاتشلابو حيرجتلاب ءابدألا نم هل ن قيرصاعملا ضحي

 ًاموجه هل تأرق ًامويو « ءابدألا ىلع هلماحتو هحيرجت ىلإ حرتسأ مل ىنكلو ءابكلاو

لا سلجم ىف تلقف قوش دمحأل ةيرعشلا «زيبق» ةيحرسم ىلع ًاينغتم
 دقل : ءاقدصأ

 ! هل أرفت تأدب ىذلا تنأ : نيمأ قوش قيدص ىل لاقف « صج » داقعلا أدب

 نم داقعلل أرقأ انأف « ةقيقح نكت مل اهنكلو « اهل انهقهق ةفيرظ ةتكن هذه تناكو

 .. نام

 ع”



 ةلمامت رأ تنك دقت. + ةيدقتلا هتالمحب لمشي مل داقعلاب ىلاجعإ نأ عقاولاو

 نكت ملو . مولظملا دوقنلا فص : ع ا رع
 ةيراض ةكرعم هتايح رخاوأ ىف تبشن ًالثم . هيلع ةلثاملا تالمحلا كلذك ىنبجعت

 طخاسس انأو |مهنم لكل أرقأ تنك . . مئاتشلا جذقأ اهيف الدابت ىلونملا نيمأ نيبو هني

 .دقنلا نم عونلا اذه بحأ ال (نافرق»

 قداص ىنطصم نإ ليق «دوفسلا ىلعو همسا تيصلا عئاذ باتك نع تعمسو

 نإو فلؤملا مسا هيلع سيل لفغم باتكلاو . داّمعلا دومحم سابع هيف ىوش ىعفارلا

 نم «فرقلاب» ترعش هيف تأرقو هتأرقو ىدي ىف عقو الف . ىعفارلا هنأ ًافورعم ناك
 اذه ىلع همسا فلؤملا عضي مل اذا تكردأو « ةشحفملا ةباتكلا نم عونلا-اذه

 . دوفسلا ىلع « ىوشملا : داقعلا عم ىلأ ترعشو . . . هفلّؤب ىرزي ىذلا باتكلا

 قشنا دق داقعلا ناك «دوفسلا ىلع» باتك تأرق نأ تقو : تقولا كلذ ىف

 مركمو ساحنلا فطصم دفولا ىميعز دض ةيماح تالاقم بتكي حارو دفولا ىلع

 دض بتكأ نأ ىلإ بلطو «جابركلا» اهمسا ةيدفو ةلحم ىف لمعأ تنكو « ديبع

 ملقلا لاعإ ةوهش عقادو « ةهج نم ىدفولا ماعلا روعشلا عفادب . . امتلعفف داقعلا
 ىلع باتكب تنعتساو . . . ىرخأ ةهج ةهج نم 0 شيعلا لكأ» عفادو ءءدبلا ىف

 مشو باتكلا اذه نم ذخ : ل سيئر ناكو ؛.دوفسلا

 . كلذ ىلع مدان انأ مكو ! داقعلا

 ىف ةيدفولا ةديقعلا .ناكرأ تعزعز ثيحن ؛ ىف ترث أ داقعلا تالاقم نكلو

 ةديرج ىف اهعم نمو ىمزع دومحم ريبكلا ىئحصلاو داقعلا نأ تملعو ىسفن'
 - اهتبحاص عم قافتالاب دفولا ةمجاهمل ًارنم تذْختا ىتلا ةيمويلا «نسويلازور»
 ىكل مهلإ تمدقتف « ةديرجلا ميظنت نوديعي مهن :أ تملع - فسويلا ةمطاف ةديسلا

 رهاط قيدصب كلذ ىلع تنعتساو ؛ 0 مك احم او رهزألا ىف اهل ًايودنم لخعأ
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 راصو داقعلاب لصتا دق ناك ىذلا لظلا فيفنملا ءىرجلا بيدألا بلاطلا اشاف وبأ

 داقعلا اهيف قلأ ةرم لوأ تناكو « داقعلا ىلإ رهاط ىنمدقو هيلإ نيبرقملا هذيمالت نم
 هدمأ لطي مل ىذلا ةديرجلا ىف لمعبو ءاقللا اذهب ًاذج ًاذيعس كنكو : امخش

 ىف ًاحالس عزوملا ذاتاو اهايإ دفولا ةبراحن رودصلا نع اهفقوتو ةديرجلا سالفال

 ضعب تركذ دقو . اهعزوت الو ةديرجلا ىنخت عيزوتلا ةكرش تناكف « ةبراحما هذه

 . ماهاتيشم ًاطخو .ناتكب لمعلا اذه ىف ةيفحصلا قارفاغم

 تبهذو « هتيب ىف داقعلا روزأ نأ قلخلا نسح نم تيأر ةديرملا تلطعت الو

 ىف ناكذإ « هرداغي داكي ال هلزنم ىف ًاقكاع ناكو « قباس دعوم ديدحت نود هيلإ

 نع هعاطقنال موهفم لوألا « ىونعم هجوو ىدام هجو : نيهجو تاذ ةديدش ةنحم

 سبال امو دقولا ىلع هتلمح قافخإ ىناثلاو ديحولا هقزر ردصم قحصلا لمعلا

 ةبارق اندحو ناسلاج نحنو ديدش لساب ىل لاقو « ةديرجلل دفولا ةبراحم نم كلذ

 نيح ىلع انتبراحم ىف نويدفولا نماضتي نأ. فسؤملا نإ ًافيص ةفرشلا ىف ةعانم“
 . ًائيش مهفلكي ال ىذلا لاؤسلا ىتحوأ انيلإ نوعلا دي دم نع انراصنأ :سعاقتي

 هنأ تفرعو دحأ ىأ هدنع اهنالخ ىفرأ مل تلق اك ةعاس وحن داقعلا عم تثكم

 نم طسبت ثيدحلا ىف ىعم طسبت دقو . هلوح نم سانلا ضاضفناو ةدحولا ىاعي

 ش ! هملكي ناسنإ ىأ دجي

 كلذ ىنأ فرعي مل هنأ دقتعأو « ةدعابتم تارتف ىلع كلذ دعب هتيقلو

 بدألا نودشي نيذلا تارشع نم دحاو الإ كاذ ذإ هرظن ىفانأ اف . . ناسنالا

 . ىلع هيلاعت عم داقعلا ىف .ىنبجعي امم ناك نكلو . ًائيش هيف اونوكي نأ نولواحيو
 « اعضاوتم لوقأ الو مهريغ عم ًافيطل ًاطسبتم ناك هنأ ربكلا لهأ ىلع هربكتو ءاربكلا
 ركفلا نأ ىري ذإ هراكفأ ىف ىّتح « لاح ىأ ىلع هتامس نم عضاوتلا نكي ملف

 هل باسح ال عيطق وأ لمه مهف سانلا ةيقب امأ « صاوخملا صخي امم عيفرلا بدألاو
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 ويف ىرب اى - هنأل + ةميقلا .ليلق ةمقلا نك دعي ناك اذقو ..بدأوأ رك ف

 انف .هراهعاب رعشلا لع ركوو « ًاليلق هيف بتك « نييداعلا سانلاب نعي < لودي

 ةفلتخم ةقيرطب اهبتك « ةراس» ةصق بتكالو « صصقلا لثم ةماعلا ىلإ طببي ال ًابلاع

 ىورت ةصقب اثم كشلا ةفسلف ىف باتكب هبشأ اهلعجذإ « صصقلا رئاس نع

 بح ايف لواط هنأ فورعملاو « مهصصق نريصصقلا هللا دابع جلاعي اك جلاعتو

 , ذاقعلا ذلإ هيخيدل ايجع اح ارق اذقو : ل ايم

 هاف

 قراف عم اهيف بتكن انكذإ'« ةلاسرلا ةلم ىف ؛ايبدأ» انعمتجاو « مايألا ترم

 كلذ هل سيل ةلحملا ىف ًاباب ررحأ ريغص بتيوك انأو ةيحاتتفالا بتكي ريبك بتاك هنأ ”

 .ريبكلا نأشلا

 هنيب ةيبدألا ةقالعلا نأ اهيف ظحالي عئاقر ةدع هعم ىل تعقو كلذ لالخ ىف

 : ةلاسرلا راد ىف ةرم هتيقل « ىناج نم باجعإلا درجم ريغ رخآ روط ىف تذخأ ىنيبو

 . ةميدقلا ةسردملا نإ تلق ذإ « تقولا كلذ ىف ةيرعشلا ةكرحلا نع ىل ةباتكر ثأ ىلع

 ؛ اجمع ى لاق ءركذي داكي أل ايبنيب .قراقلل راصو ةقيدخلا ةمردللا نم بز
 مراجلا رعش له ؟ مالكلا اذه ام (همزاول نم باطخلا اذه ناكو) انالوم اي لاعت

 . هدي ىف اصعلا ةزه نم ىناجنو « هيلع هللا ىنردقأ اه تبجأ ؟ ىرعش لثم ًالثم

 « ًادج ةررحتم ةلمم ىف تناكر هظلا ةمصاق نكلو « ًادج ًايهًارمأ كلذ ناك ؛

 اهنأ نظأ «بطق ديس» عاضوألا ىلع طخاسلا بتاكلا ىلإ اهريرحت ةساير تدئسأ

 ىبتنب بتكأ نأ بطق ديس ىنم بلطو ديدج بوث ىف «ىبرعلا ملاعلا» ةلمم
 ىف ىنزاملا ةباتك هيف تدقن «ةيراعلا راكفألا » ناونعب ثالاقم ةدع ثبتكو . ةيرحلا

 ,نم تذختا ىتلا ةديرجلا جبن ىلع ةيسنجلا ةراثإلا ىف فرشي ناكذإ « مويلا رابخأ»

 . ةيراعلاذاخفألا روص بناج ىلإ ةيزاعلا راكفألار شنل ةليسو ىفزاملا لثم ببدأ بئاك

 ' و



 تنزاو « ىشارقنلا» ءاثر ىف ةديصق لاق دق ناكو « داقعلا ىلع رودلا ءاج مت

 ةنزاوملا نم تجرخو « اهتاذ ةبسانملاو هسفن ضرغلا ىف مراجلا ىلع ةديصق نيبو اهنيب

 ىتلا ريطاسألا نم الإ ىه ام ديدجلاو ميدقلا ةلأسم نأو نيتنثالا نيب قرف ال أب
 ةدحو ىف داقعلا ةيرظن تدروأ نأ كلذ ىف هتعنص امم ركذأو . عقاولا ىف اه دوو ال
 هيأر ىلع قيطتت ملط كلت هقديصق ايلع تضرعو 2 طبارتم ىح نئاك اهنأو ةديصقلا

 « ءىش فلتخا ام تايبألا ىف ترخأو تمدق ول كنأ رمألا ىف ام رهظأو «( ةسفن

 ,_ ةدحولا ةدقافلا ةميدقلا ةديصقلا نيب قرفلل وه هعضو دق ناك ىذلا طباضلا وهو

 . طورشلا ةلمتكملا ةديدجلا نيبو ةيوضغلا

 ىمارتو دومعلا ىلع جرخ ىذلا رحلا رعشلا دجوي نأ لبق ناك كلذ نأ ظحاليو
 ىمارت - ةعمج موي لك هلزنم ىف داقعلا ةودن نورضحب نيذلا ءالمزلا ضعب نم ىلإ

 داقعلا دبع ًارهاج ادعم تصرلا اذه ناكر «بلك حبا: ىعويش» ىأب ىفصو هنأ ىلإ

 . هدض بتكي .نم لك ىلع هيفضي
 ىلع ًاصيرخ ناك هنكلو « هيديرمو داقعلا ذيمالت نم بطق ديس ناكو

 مامزلا اذه نم انأ هتكسمأو « ىأرلا ءادبإ قوعي ام لك نم هررحتو ةلقتسملا هتيضخش

 ! ذاتسألل هئالو مغرب هرشنف ٠ هذاتسأ ,نم لاني ىذلا لاقملا كلذ هل مدقأ انأو
 « ةمهم ةلالد وذ انه هنأل « لبق نم هتبتك ثداح ىلإ ةراشإلا نم صانم الو

 سابع » عيقوتب ريغص ربخ ىلع ١105 ةنس (ديؤملا» ةديرج ىف ترثع امدنع كلذ
 هترشنف ماه رمأل جاجا ىلإ ةيئادتبالا ةداهشلا ىبسار هدام وعدي «داقعلا دومحم

 هريضي ال هلثم ريبك ذاتسأ ىأو ريبكلا ذاتسألا نأب هيلع قلع «ةلاسرلا» ةلحم ىف

 ةلاسرلا ىف ةباتكلا نع داقعلا عنتماف . ةداهش ىلع لصحي مل هنأ هردق نم صقني الو

 ابيف ماد ام مكتلحم ىف بتكأ نل انأ لاقملا هنم بلظ امل نوفيلتلاب اهريتركسل لافو

 : .وهوأ انأ امإ ! ىدض بتكي ىذلا :اذه
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 هتالاقم ىف داقعلا ىرجو « تابينج ةينامت لاقملا ءاقل هل عفدي تايزلا ناكو

 ىف هبتك نم عضاومو طقن ىف ةبلطلا نم ةلئسأ ىلع ادودر اهدادعإ ىلع ةريخألا
 ةيناثلا هرقو»و ةصرفلا هذه تايزلا زبتناف « سرادملا ىف ةررقملا تايرقبعلا

 ! ًادوقن ذخأيو هبتك نع نلعب هنإ ًالئاق تابينلا
 كلذ دعب ةلحملا هنم تبلط دقو . ةلاسرلا ىف داقعلا ةباتك ةمتاخ :كلت تناكو

 باغي ىدلا ريتزكسلا'لاقو ع ةرجملا ديعب ًاصاخ دمعي يذلا ىوتسلا هدعلل ًالاتم

 ددعلا نمضتي نأب ترج ىتلا ةداعلا ذاتسألا عطقب الأ وجرت ةلاسرلا نإ لاقل

 ! مكدنع بتكي لازيال - ىندصقي - هنإ ء ال داقعلا لاقف « داقعلل ًالاقم ىونسلا
 ًالاقم بتك دامعلا نأ تايرقبعلا نيلأت ىف ةركفلا لصأ نأ ركذن ةبسانملا هذببو

 مث «ةيركسعلا دمحم ةيرقبع» ناونع تحت ةيرجهلا «ةلاسرلا و دادعأ نم ددع نا

 لوألا باتكلا ىأر امل تايرقبعلا ةيقبب هعبتأ ًاباتك هيلع ىنب وأ لاقملا اذه لج

 « كلذ هرضي مل داقعلا نإف « داقعلل هعفدي ناكام «رفو» دق تايزلا ناكذإو ٠

 ىف اهتسايس ىلع ًايزج غلبملا اذه فاعضأب هبتكتست «مويلا رابخأ» تأبلب دقف .

 ىزاملاو مكحلا قيفوت اهدنع تفظوف « ىحصلا جاورلل ءابدألا رابك مالقأ لالغتسا

 تناك كلذ بناج ىلإو « جراخلا نم داقعلا تبتكتساو « نيررحم ىسوم ةمالسو

 نماالإ زيبكلا .قزرلا فرعي ل وهو « ًاريبك ًاقزر' هيلع ردت تايرقبعلا بتك
 بتكلا هذه فيلأت ثعاوب نم ًاريثك نوسرادلاو نوثحابلا ركذيو « تايرفبعلا

 هلثم ناك اك « ثعابك ابيف ىلاملا رصنعلا نوافغي مهنكلو «'ةيركفلاو ةيبدألا اهراثآو

 هنكلو « ءدبلا ىف ًاثعاب اذه نوكي ال امبرو ةيمالسإلا بتكلا ىف نيسح هط دنع '

 .راكتسالاو هلاسرتنمالا ىلع رفس كالو
 هشاعم ىف هبحاص عفتني ال ىأ «دلبلا اذه ىف عفني أل بدألا درج بدألا

 : ”؟ه



 ىف مويلا رابخأ يف ةريثلا ةهفاتلا ىنزاملا ةباتك الولو « هِنلِإ ءىش ةفاضإ نم دبالو

 نآلا ثحياو « هبتكي لب :« كلذب رقي ًاحيرص وه ناكو . . ًاعوج تامل هتايح رخاوآ

 قذفت « .فلل# ىلإ انو انينلاو ةقاسسلا وشأ نع ادم نك لظلا ىف ءابدألا نع

 . نيرتمملا نم تنك نإ لوقأ:ام

 نم عاو لجر وهف « مريلا رابخأب دوم نيا مطولا
 جرس باتك ل ةعيق بنك ىف اهعمجم ةميإ داون هئاياتك لك" تناك -..

 عمتجما ةايح نم ةاحوتسملا ةريصقلا تايحرسملا نم ًاريبك ًاددع مضي ىذلا يلا

 ىف اهرشن ىلا ًاضيأ هبتك نمو . ىجاعلا جربلا ناكس نم هنأ ةدشب هنع ىننت ىباو

 .هاصعلا تلاقدو « مكحلا راحو باتك « تالاقم مويلا قابخأ

 هسفنب هزازتعاو هتيصخشب ىباجعإ دقفا مل ىنم داقعلا بضغاو هتبتك ام مغربو

 . نيدبتسملاو ماكحلل ىنلزلا نم هريغ هيلإ ردحنا اعو رئاغصلا نع هعفرتو زيبك بيدأك

 ( داقعلا ساب « هساب ىشخي « هتوقو هتارج ىلع « نيسح هط لثم لجر ناك

 رارحألا كرتو دفولا ىلإ مفنا نيح هلعفام كلذ نمو « هقلمتي ناك لب

 وه داقعلا نأ « هتبسائم ركذأ ال داقعلا مركتل مقأ لفح ىف نلعأ ذإ « نييروتسدلا

 هنا ليقو . ٠ . كلذك سيل داقعلا نأ ملعب وهو كلذ نلعأ « قوش دعب ءارعشلا وبأ

 .رثنلا ةرامإ هل ولخت ىكل رعشلا ةرامإ داقعلا ىلع ئضي

 دعب ةينويزفيلت ةودن ىف ةروهشملا هتملك لوقي نأ عيطتسي نيسح هط نكي مو
 نكي مل « همهفي مل هنإ لاقو تايرقبعلا بتك نم باتكب نابتسا ذإ « داقعلا ةافو

 كلذ لاقول « ةذخاؤملا هجو وه - داقعلا ةايح ىف كلذ لوقي نأ عيطتسي

 .. هيلع دمحي ارح ًادقن ناكل لجرلا ةايح ىف هبتكوأ

 . نيسح هطلو انلو هل رفغو داقعلا هللا محر
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 هل تأرق نكأ ملو ةلاسرلا رودص لبق تايزلا نسح دمحأ فرعأ نكأ مل

 اذه ىضتقا امو ةريصقلا ةصقلا ةأشن ثحبب ىلاغتشا دنع دعب امف تفرع « ًائيش

 :- ةأشنلا كلت نابإ ردضت تناك ىلا ثالجملاو فحصلا ىلع عالطالا نم ثحبلا
 ىلا روفسلا ةديرخ ىف تالاقم هل تيأر « ةلق ىلع. بتكي ناك تايزلا نأ تفرع

 مالعألل رشنتو ةفاقثلاو بدألاب ةيانع ربكأ ىنعتو 19418 ةئس ىلاوح ردصت تناك

 نيسح هطو قزارلا دبع قطصمو دومحم هقيقشو روميت دمحم لم « داورلاو

 « ايليماكلا ةداغ» ةياور نم تاقلح ةمجنرت روفسلا ىف تايزلل يأ « مهريغو

 ًاكرشم اهيف عرش هئإ ةمجرتلا كلت نع - هب ىلاضتا دعب ىل لاقو « درفتملا هيولسأب

 ةريثم بحب ناك ىكز دمحأ نأل هدحو اهمجرتي هل اهكرت مث ٠ « ىكز دمحأ عم

 العفو . ةياورلا ةلطب ٠ تيرجرام » لالخ نم اهل هريدقت نع ربعي نأ دارأو ةيدهملا

 . ”ا/



 اهوصف ترشن نأ دعب ىكز دمحأ ملقب ةمجرتم باتك ىف « ايليماكلا ةداغ ١ ترهظ

 روفسلا ىف

 مسالا وه تايزلا نسح دمحأ مسا نكي مل ةلاسرلا ترهظ امدنع ىتحو

 ةمجرتلاو فيلأتلا ةنلا مساب اهنع نلعأ لب . . ةلجلا ىلإ بذحي ىذلا « نانرلا »

 لصفنا مث « اهئاضعأ دحأ ريرحتلا سيئر تايزلا ناكو « الوأ اهتردصأ ىّبلا رشنلاو

 ةذتاسأ اهيف بتكي هنإ نالغإلا ىف لاقي ناكو . ةدْم دعب ةنجللا نع تايزلا اهب

 دمحأو نيمأ دمحأو نيسح هط ةذتابسألا ءالؤه نم اهيف بتكي ناك ًالعفو « ةعماجلا

 ... نم ًاغلبم عمجو « ًاسردم قارعلا ىف نينس ىضق تايزلا نإ ليقو . مهريغو ىكز
 . فيلأتلا ةنجل نوع بناج ىلإ ةلاسرلا رادصإ ىلع هب ناعتسا لاملا

 ةعماجلا ؛ دم : راسحنا دعبو لاصفنالا دعب ةرادصلا ناكم لخأي تايزلا أدتباو
 ىزاملاو داقعلاو ىعفارلا لثم. باتكلا رابك نم نورخآ مهلحم لحو « اهتذتاسأو

 ةصاخو ةفورعملا ةيملعلا هتالاقم بتكي ىكز دمحأ نيلوألا نم ةلاسرلا ىف قبو

 . نانع هللا دبع دمحم ققدملا خروملا ثحابلا كلذكو ؛ بوركيملاةصق »

 نم لوألا ةنسلا ىف ًابلاط تنك . . ىدلج ريغأ ةلاسرلا رودص دنع تنكو

 « رهاألا ملاع ريغ ديدج ملاع ىلع ىنيع مقفأ تأدب دقو ىرهزألا ىوناثلا مسقلا

 هضعغعبو « ةثيدحلا مولعلا ىسردم صاخشأ ىف رهزألا لخد ديدجلا ملاعلا اذه ضعب

 غالبلا هو « ةيعوبسألا ةسايسلا ١ ىف هءارو ضكرنو هبلطن نحنو جراخلا ىف ىرحي

 . اهريغو «ةديدجلا ةلجما ١و « ىعوبسألا

 تناك ذإ « هتلغ لبيام ىلع ئماظلا لابقإ اهيلع انلبقأ ةلاسرلا تردص الو

 ةلاسرلا تدجوو « رودصلا نع اتفقوت دق ىعوبسألا غالبلاو ةيعوبسألا ةسايسلا

 ًايلاحخ ناك لب . طقف ةيبدألا تالحلا نم ًايلاخ ناكملا نكي م « هتألف ًايلاخ ًاناكم

 رهظ ىلع تبتك ثارابع هتع تربع ىذلا وه « انسوفن ىف ًاضماغ ناك ؛ ئش »نم
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 « ةيملعلا ةفاقثلا نم فرتغتو ةيبرعلا ةلاصألا نع ربعت ىهف « ةلجملل ريخألا فالفلا
 ًاقاذنصم اهدراوم تناكو (« ةريصبو ىده ىلع برغلاب قرشلا طبرت » تلاق اكوأ

 . تارابعلا كلتل

 بولسأ هبشي عصان بولسأ ىذ ىبرع بتاكك تايزلا ىلإ تفتلأ تأدبو
 اهانكردأ نطولفنملا بدأ ىف بويع ءافثنا عم « اراغص هانعضر ىلا ىطولفنملا

 . قيرع ثارت نم هراثا هيف تيقبو هدلج ريغ انلثم ىرهزأ امهالك . ارابك
 مسوملا ءارعش » تالاقم تبتك امدنع ايصخش تايزلاب اهيف قتلأ ةرم لوأ تناك

 لك ىف بدأ بلاطو « ىرهزألا ىوناثلا مسقلاب ملع بلاط انأو 0

 نأ ىغبني ىذلا بلاطلاب كاذ ذإ ةيرهزألا ىت ىتسارد ىف نكأ مل ىفأ عق ةاولاو . .

 ةبسنلاب ةديدج ةفاقث دشنأ تنكف ايونعم امأ . . ايدامو ايونعم الخلع تنك « *

 ءىشل تقلخ ىنأ ىل نيبت مث + ةداج ةلحرم هليصحتل ىف تعطقو هيف تأشنام ىلإ
 . قرتري نبأ نم فرعبال . . عيضم وأ عئاض باش انأف «ايدام» امأو ءرخآ
 , ىده ريغ ىلع تارمو ىده ىلع ةرم ؛ كانهو انه برضي '

 لرنم نم ىضرألا روذلاب ةقش ىف كانه ةلاسرلا ةلم. شارفل لوألا لاقملاب تيقلأ
 : فيلأتلا ةنل نع ًاديعب اهب هدارفنا دعب ةلجملل تايزلا اهرجأتسا « نيدباع ىح ىف
 ثلاثلا مث « ىناثلا لاقملاب تبهذو « لوألا لاقملا رشنو .رشنلاو ةمجزتلاو

 ! ذاتسألا ملك : ىل لوقي شارفلا عرسأ ريخألا عبارلا لاقملا ناك الف « كلذكو

 . شوهدم بيبنم انأو هبتكم ىف ذاتسألا ىلع تلخدو

 لاقملا مدقأ انأو تلق
 مسوملا ءارعش م لاقملا اذه -

 ! ذاتسالا ىلع ملس 2( تاه م

 !وه ا... , انآ
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 1 تنأ-

 . انأ من

 : لاق مث هضفخو ىلإ هرظن دعصو ةءارقلا ةراظن علخ

 . لضفتا ؛ ًالهسو ًالهأ -

 : قينأ توصب ىدان مث

 ةوهق تاه « نامعاي -

 ةلحملا شارف مسال بيرعت وهو « ءاثلا ىف ناسللا جارخإو نيعلا مضب ناّمع قطن
 . ىماعلا قطنلا بسح « ءاتلابو نيعلا رسكب « ناّمع »

 طرفل ًامامت هحمالم نيبتأ م . تفرصناو . . . نثي ملف هوهقلا نع ترذتعا

 هتقيرط ىنتبجعأو . - سم اقلاع لاق قاتل قله ناك كو ؛ ىبيبتو ىشاهدنا

 . ابرشب حاحلالا مدعو اهبلط درجمب . ءافتكالا ثيح نم هوهقلا بلط ىف ةيعيبطلا
 : .نوكي نأ بحي اذكه

 . ةدرفنملا ةيصخشلا هذه ىلإ حايترالا ءاقللا اذهل عابطنالا لمحم ناكو

 هتقادص تدطوت ىذلا نيزلا دمحأ رعاشلا وه « ىلو تايزلل قيدص انل ناكو .

 «ريدقلإ نم هقح هتيفوو 0 نازيملا ىف مسوملا ءارعش » تالاقم ف هنع ةباتكلاب ىل

 ّئشان انأو ؛ قومرم ريبكر عاش وه + ةقادصلا هذه لكم ىف زئاكتلا اهم حور
 . نابيدأ ىمعز ىف اننكلو « نأشلا ليئض

 ملكو « هلمع نم ةلاسرلا ححصم جورخ ةصرف زبتناف « ىتلاح.فرعي نيزلا ناك
 . « اهانيشم اطخ و باتكلا ىف كلذ فورظ تحرش دقو . هلحم لحأ نأ ىف تايزلا

 كلت ىف اهب تقحل ىتلا مولعلا رادب بلاط ىنأ ملع دقو ىل لاقو . تايزلا قفاوو
 . ١ : 0 . ةرتفلا

 نل انهو « ذيمالتلل ءاشنإلا تاسارك ححصت ًاسردم نوكتس كنإ : ىل لاق
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 ءاطخألا نم اهيقنتو باتكلا تالاقم ححصتس « ًاريثك كلذ نع كلمع ثلثي

 . ةيوحنلاو ةيوغللا

 ةغللا ىف باتكلا ءاطخأ نأ كلذ . ةيبدألا انتايح ىف مهم رمأل ةفقو انهو

 ةغللا نم نينكمتم باتك ءانثتسابف « ةقيرع ىه لب . . نآلا ةديدج تسيل وحنلاو

 نوريثك ناك « بطق ديسو نايرعلاو كرابم ىكزو: ىنزاملاو داّمعلاو ىعفارلا لاثمأ

 حيحصتلا مالقأ تناكذإ « اهنوريال ءارقلا نكلو « ءاطخألا كلت ىف نوعقي مهريغ

 نم « ةلاسرلا ديرب » ىف هل زرب أطخ تلفأ نإو « مهتاباتك فظنتو مهءارو لمعت

 عم مبلسلا ىبرعلا ريبعتلا نوديجمال اوناك نممو . . هلجأ نم بتاكلا قانخب ذخأي

 عطاس » ةيبرعلا ةيموقلا ىلإ ىعادلا ريبكلا بتاكلا ديحلا نومضملا ىلع مهرادتقا

 مهف ىف ةبروعص تدجو هغم تسلج نإو « هتارابع وقت ىف بعتأ تنك ٠ ىرصحلا
 ةفورب ١ بلطي لب « ىحيحصتب ىنتكيال رمألا لوأ ىف تايزلا ناكو . لوقيام

 تناكم «الم ديفعمأو هحيسسصت ىلع انأ ملأ مث « حجم اهف ىرجو :ةقين ٠
 ىلعو هللا ىلع ادمتعم هسفن حارأف . . . ةفيظن ةعبطلا ىلإ دوعت ةفيظنلا ةفوربا

 . ءاطخألا نم ةيلاخ ةلجما داوم عيمج روهظ ىلع دج ًاصيرح ناكو هلل دبعلا :

 مدقيالا ىلع نيصيرح اوناك اذإ « ةلاسرلاب ميلعتلا لاجر ةقث تناك انه نمو
 .دهاعملاو سرادملا ىف ةءارقلل ةلاسرلا تررق كلذلو . نوحلم مالك بالطلل

 ريغ ىف هب ًالومعم + ميوقتلا لمشت ىتلا حيحصتلاب ةيانعلا ىأ « كلذ ناكو
 ره امم نآلا هب ىذقت اب ىذقت نيعلا نكت ملوو « فحصلاو تالجملا نم ةلاسرلا

 , . فورعم
 ىف ءءاطخألا عوقو نم اًدج نولجخي اوناك باتكلا نأ كلذ ىلإ فاضي

 مكنإ داقنلا ءالؤل لوقي دحأ نكي ملو « مهنومحريال داقنلا ناكو « مهتباتك

 ! ةغللا نودقنت مكنأل نودماج نويعجر

 نيل



 هيلع بيع مت « اهردصي بتك ىف ةصاخ ةغللا ىف ؛ئطخي أدب نم باتكلا نمو

 لكيه نيسح دمحم ءالؤه نمو « ةميوقو ةميلس هتغل تراص ىّتح دهتجاف « كلذ

 . روميت دومحمو

 تيلف « لاككلا لوأ صقنلاب روعشلاو « صقنلاب روعشلا ىلع لدي لجخلا

 ! نولجخي نآلا موقلا

 . ءارثإلل فورظلا لك لغتساو لاملا ريبدت نسحأ « ًاربدم ًارتقم تايزلا ناك
 عيمج لمش ىذلا ريبدتلا لضفب « ةنس نيرشع وحن ةحجان ةلحملا ترمتساو

 ةلاسرلا تناك ةيفحصلاو ةيبدألا ةيحانلا نف . ةيلامو ةيفّحصو ةيبدأ نم « ىحاونلا

 ءايشأ اهتمدخ ةيلاملا ةيحانلا نمو « ماع هجو ىلع ةيركفلا عمتجملا تابلطتمل ةباجتسا

 نمو ؛ ىدام لباقم ىلإ نوعلطتي اونوكي مل باتكلا نأ اهمهأو اهلوأ لعل « ةريثك

 تاجاح هجاوت تابترم ىوذ نيفظوم مهمظعم ناك « ليلقلاب فتكا مهنم علطت

 ١ . ةورث عمجو تايزلا بسك انه نمو .ةردتقم ةيوق ةهجاوم شيعلا

 نم هلك نكي مل نإ همظعم أي تالجملو ئحصلا بسكم نأ فورعملا

 صاخ فظوم ةلجلاب ناكف « تايزلا ةنطف نع كلذ بيغب نكي ملو « نالعالا

 ىلع لصحيل حلاصلاو تارازولا ىف هئاقدصأ ىلإ تايزلا هلسري ناكو « تانالعالاب

 ف هنإ ةرابعي ةداع ادبت ىلا ١ تازجحلا و تانالعإ اهمهأ نمو « تانالعإلا

 مزالم ىف عبطت تناك دقف . . تانالعالا هذه ىري ئراقلا نكي 0

 ى ةحلصملا ىوذ ىلإ اهلاسرإب نوناقلا ىضقي ىلا دادعألا عم سبدت 5

 ككسلا نع ماد نالعإ كانه ناكو .ريبك لخدب ىقأت هذه تناكو . نالعإلا

 ٠ ةريصبو ىده ىلع برغلاب قرشلا طبرت » دلاخا راعشلاناكم لتحا ةيديدحلا

 ريزو ةطاسوب مئادلا نالعإألا اذه ناكو . ةيفلخلا فالغلا ةحفص ىلع ٠ خلإ

 تارازو تيذألا ريزولا# اذه ىلوت دقو . ”ةظابأ قوسد ميهاريإ بيدألا تاالصاوملا

 م



 ضعب ىف تايزلا هب ناعتساف « ةيعارزلا قرطلا نوئشب صاصتخا تاذ ىرخأ

 اهمظعم وأ ىضارألا هذه ضعب ناكو « هتيرق ىف ةيعارزلا هيضارأ هيلإ تجاتحا ام

 . قباس جوز نع اهتثرو « هتجوز ةديسلل اكلم

 ةورثلاب - بدألا بناج ىلإ - ًالوغشم ناك تايزلا نأ ىلع هريغو كلذ لدي

 وه نيأو وه فيك : تايزلا نع ىنلأس دقو ةرم ميكحلا قيفوت ىل لاق . اهتيمنتو
 رفك» هتيرقب ةريثك ًامايأ ىضقيو ةروصنملاو ةرهاقلا نيب ًاريثك لقنتي ناك دقف ؟ نآلا

 نأ اذه ىنعمو ! ةرضلا بحال بدألا : مكي لاق - ةروصنملل ةمخاتملا ؛ هريمد

 هبارحم ىف شيعيو طقف بدألا ىلع نكعي نأ دبال اًمح ًابيدأ نوكي ىكل بيذألا

 « شماهلا ىلع هاذه ناك لاغشنالا اذه ىلإ شيعلا هرطضا اذإف « هريغب لغشنبالو

 ةلثمأ اندنعو ٠ بدألا باسح ىلع هزورب ناك هيف زربول هنإ ذإ « هيف ًازربم نوكبالو

 قيفوتو « بدألا ارثآ ناذللا نابيبطلا سيردإ فسويو ىجان ميهاربإ : كلذل

 . بدألا ادعام ءىش لك كرت ىذلا فايرألا ىف بئانلا هسفن ميكحلا

 . ةرض بدألل ذختي مول رثكأ جاتنإو ربكأ نأش اذ ًاييدأ تايزلا ناك امبرو

 قوقح ىلع ًارثك غطي مل لامل ىلع هصرح نأ ىنعمب « ريبدتلا نسح هتيأر ىفأ عقاولاو

 راوج .ىلإ تناك ىلا ةلاسرلا ةلحم ةرادإ ىف تيأر. « هل تناك تامركمو اهعيضي 1

 3 ةينطولا لاجر نم الجر تيأو - هغم ىلمع ءدب دنع ءارضخلا ةبتعلا ناديم

 نم ناك هنإ ىل ليقو « تايزلاب ًاذئالو هدلب ىف ةدبتسملا ةطلسلا نم ًابراه قارعلا

 ماعطلا هيلإ قأيو ةلجلا ةرادإ ىف هل تدعأ ةرجح ىف يقي لجرلا اذه ناك « هذيمالت

 . ذاتسألا لزنم نم هديعاوم ىف

 نم اني ماشا هيلإ قأيو ةرجحلا ىسفن ىف يقي اباش تيأر ىرخأ ةرتف قو

 ةديسلا ةنبا بيطخ هنإ ليقو  ةرهاقلا ىف ملعت دقو هتيرق نم وهو « ذاتسألا لزنم

 نأ لواحي ناكو « ةلجعلل ايرادإ اريدم لمعي باشلا اذه ناكو . تايزلا ةجوز
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 لمعلا نع تعطقنا نأ ثدحو. هسفن ذاتسألا هعنطصي مل ىلاعتلا نم ءىشب ىنلماعب

 دعوم ءاج الف « مولعلا راد ىف بلاط انأو هئادأو ناحتمالل دادعتسالل ةدم

 مل كلذب تايزلا مع الف . عاطقنالا ةدم رجأ ىنم مصخ رهشلا لوأ « ضيقلا »

 راص دقو . اهدقتفأ ىلا ةوبألاب ىنرعشأ ًابيط ًامالك لاقو « مظخام ىلإ داعأو هضري

 باش ةلاسرلا ىف هلحم لحو . ةرهاقلا ىف تاراعلا كالم نم دعب امف باشلا كلذ

 كتايرلا اني .. ةليوط هدب اسلي هللا ةيديع تق .لظ + صلت .نيبأ ربلآأ
 ىف اهانب ىلا ةثيدحلا هتراع نم ةقش ىف تايزلا هنكسأ باشلا جوزت الو « هاعري

 ىنكلو . ةعبطملل ىضرألا زودلا دعأو اهيلإ ةلجملا ةرادإو هنكس لقنو نيدباع ىح

 هتدجوف « ةعبطملا تعيبو روددصلا .نع ةلاسرلا تفقوت نأ دعب باشلا اذه تلباق
 ىل لاقو « هتمدخ ةدم نع ةأفاكم هطعي مل هنأل « هنم ًايكاش تايزلا ىلع ًاطخاس

 كلذ دعب هتيأر مث « ةلاسرلا ىف رشني ناك ىدوعس بيدأ اهكلمي ةعبطم ىف لمعي هنإ

 . قوت هنأ كلذ دعب تعمسو « ةيروهمجلا ةديرج ةرادإ ىف ًافظوم

 « ةلاسرلا ىف مهل رشني مل نمم مهلغأ ؛ نيريثك تايزلا ىلع نوطخاسلا ناكو

 ىف هنومجاهي اوناك نمب ابعي ملو «رشنلل ةحاصلا ةداملا رايتخا ىلع اصيرح ناكو
 قيوزتلا ىلإ ليمب ٍفلكتم هبولسأ نإ اولاق داقن مهنمو « مهل رشني مل هنأل فحصلا

 ءارمح تناك تايزلا ةباتك نأ عقاولاو . . . ةميق اذ ًانومبضم لمحيالو فصولاو

 :بتاك لوأ وهف « نأش تاذ ًانومضم لمحت تناكابنكلو . درولا بيع اك« نيدخلا .

 رقفلاو لهجلا وهو ءريمدتلاو بيرختلاب ةمألا ناينب ىف لمعي ىذلا ثولاثلا ىلع هبن

 , هنأ ركذي امبو « هئارشتسا نابإ ىف عاطقإلا ىلع ةريثك تالمح هل تناكو « ضرملاو

 ةمألا هذه لاح نأ اومعز نم عم ًامعاز « جلاصلا روتاتكدلا ةةيرظن ىلإ وعدي بتك

 «بتكو دب رلابتسا رصاإلا بع لابجءاج امو . . بقترملا روتاتكدلا اذه الإ اهسلسبأل

 . ايعاد ءاج ًادمحم نأ : هانعمام هتاباتك ىدحإ ىف ةرم لاق ىتح « املك يلع ”ءآنثلا ىف

 ني



 دقف رصانلا دبع لاج امأ « ةيداملا ىلإ ىبويألا نيدلا حالصو « ةيناحورلا ىلإ
 هذه راسم ناكنإو « هيلع مهضعب ةروثل اراثم اذه ناكو . نيتيحانلا هتوعد تلمش

 . قافنلا ليبق نم كلذ هيلع دعو . . ءافخلا ىف ةروثلا

 مولعلا راد ىف ةساردلا تممتأ نأ دعب ةليوط ةدم تايزلا نع تعطقنا

 تكرت ادي الع تددج مث . نادوسلاو رصم سرادم ىف سيردتلاب تلغتشاو

 ًاعم ىضقن انرص « رثكأ هنم تبرتقاو . ةباتكلاو ريبعتلا ملق تقشتماو رمحألا لق

 لماكو ىوادعملا نول : تايسمألا هذه ىف ًامئاد كريشن ةثالث انكو «رمس كايسفأ

 ىو فراعملا .ةرازوب هفيظولا ىف نيلمازتمو نيمزالتم انك ذإ « انأو بيبح دومحم

 ءىجي امدنع مكحلا قيفوت انايحأ تايسمألا كلت رضحي ناكو . ةلاسرلا ىف.ةباتكلا

 وهو هبتكم ىف هيلإ بهذأ ترص مث كانه ايصخش هب تفرعت دقو تايزلا بتكم ىلإ
 ىكز ًاضيأ تايسمألا كلت رضحي ناكو . مريلا رابخأ كرت نأ دعب بتكلا رادل ريدم

 ىلع رعاشلاو تاّيبرعلا تاقيقشلا نم ءالمزلا ضعبو فيفخلا دومحمو دومحم بيخن

 سعي ىلإ هياعذلاو ءبتكلا كرث لع انلمتي ريخألا اذه ناكو عدل دوم
 ريغ تانبو هراكفأ تانب عم ًابزع اهيف شيعب ىلا ةقينألا هتقش ىلإ وأ تاهونيزاكلا
 . هراكفأ

 فرقا نفواس لع مس نع قلتي تاالرجا لات ق تاوزلا نأ كاكيحإل دقو 1

 نم روطت هلعلو « نخديال ناكذإ لوألا هدهع فالخ ىلع نخديو « ريتقت نم هنع

 ميرا ب متي و هسفن عي نأ بجيو ىنتغا دق هسفن دجو ذإ « ةيحانلا هذه

 ايف هملق لظو « لبق نم ناك ارك ضرملا نم وكشي دعي مو ًاظوحلم ًاماّتها هتحصب

 نم بيرق ريبعتلا اذهو . ًاضرعو الوط هتايح ىضقف « همايأ رخآ ىلإ ًابصخ هركفو
 شاع هثإ : هط دومحم ىلغ ءاثر ىف لاق ذإ هيف قباسلا ناكو هنع لجأ ىذلا هريبعت
 . لوطلابال ضرعلاب هتايح



 نقوم اهيف رثأ ناك نإو ء لوأ فقوم ابيف رثؤي مل « ةديطو انتقالع تلظو

 تايزلا بتكو « 1481 ةنس رودصلا نع ةلاسرلا تفقوت امدنع لوألا ناك . , ناث

 ناكو « ةلاببرلا ىف هروهظ لبق مارهألا ىف لاقملا اذه رشنو ءارقلا عدوي ددع رخآ ىف

 رشع ىنثا وحن غلبتو تاونس ذنم ةلاسرلا ىلع ةدمجنملا بئارضلا نم ىوكش نمضتي

 ديعب نم ىمري ناكو « ريست نأ عيطتست الف غلبملا اذه اهلقثي ةلحملا نأو « هينج فلأ

هذه هنع طقستف بيجن دمحم اهسأري ىلا ةروثلا ةموكح بيجتست نأ
 بئارضلا 

 امهنم لك ىدبأو « هلاقم رشن بقع مارهألا ىف نيلاقمب نيسح هطو داقعلا هناعأو

 بئارضلا ىلإ ريشي ىذلا ىبعملا كلذ |همالك انمضو « ةلاسرلا باجتحا ىلع هفسأ

 ْ ١ : ْ , ةظهابلا

 + ىوادعللا رونأ لبق نم اهكرتو  ةلاسرلا تكرت دق تقولا كلذ ىف تنك

 ةلاسرلا تناك . «ركفلا ةلوج » ناونعب ايعوبسشأ ًاباب مويلا رابخأ ىف بتكأ تنكو

 كلت ىف تايزلا تيقلو . روطتملا رصعلا بكر « بكرلا نع تفلختو تفعض دق

 ةباتكلاب كراشأ نأ هتبغر هيف ثب ًايدو ًاثيدح ىبثدحو « ةيبرعلا ةغللا عمجمب ءانثألا

 نع تضرعأ ذإ . . كلذ سكع ناك ثدح ىذلا نكلو . ةلاسرلا ىلع ىسألا ىف

 اذه ناكف تفلختو تلمها ةقيرعلا ةلحلا نأ نم دقتعأ ام تبتكو سرخألا ناطيشلا

 رابخأب. هدر ترشنو « لماحتلاب ىايإ امم تايزلا ىلع درو ... موتحما اهريصم

 ٠ ىدي نم ةركلا فقلت نأ ىنرسي ملو . هلهأ وه ىذلا ريدقتلاب هيلع ىيقعت عم مويلا

 ْ . ةلاسرلاو تايزلا مجاهو ىسوم ةمالس

 . .ءىش نكي مل نأكو تارم ةدع كلذ دعب انيقتلاو

 ٠ ةفاقثلا ةرازو نع اهل تال عم ةلاسرلا تردص نيح ىلاثلا فقوملا ناك م

 دمحم اهب ماق ةبصخ ةكرح تناك . تايزلا ىلإ ريرحتلا ةساير تالساو» لحادلر

 ةيليفط شئاشح بصخلا اذه باش نكلو « كاذ ذإ ةفاقثلا ريزو متاح رداقلا دبع

 ار



 اهتاليمزوب ةلاسرلا اوقلستي نأ اودازأ ةرازولا قظوم- نم ةعاجس ىف ةلثمتم هب ترضأ
 تاير رفاس مث . تايزلا نيبو ىنيب داسفإلا اولواحو. « ال نيلهؤم اوسيل. تاياغ ىلإ
 ريروعتلا ةئساير اهيف تيلوت رهشأ ةثالث وبن كانه. ثكمو. « هينيع جالعل اينابسإ ىلإ
 تبثي نأ ىلإ ًاليم هسفن ىف كلذ فدانصوب . . هلحم لجبل هحزحزي نأ ديري ًاسفانم هلل ىنتزوبص  امدنع ةرملا هذه. تحجنوب « داسفإلا رصانع تطشن داع النو . هنع اان
 |! نيدعاقلا“ عم دعقي نب ةنأوب ربك اقم ةكوخو

 « هن اونكمت نيذلا نيدسفملا صخش ىف هتمواق « رمألا لوأ ىف كلذ- تمواقو
 . . , ةلحملا نع تدعتباو. تعجارت. هتهجاوم ىف: ىنتيأر. اهدنع نكلو

 هتالخحن ضوع سيول اهتاليمزو. ةلانسرلا مجءاه نأ ًاضيأ ةلحملا هذه- ىف ىنرسي ملو
 ًافشك اهرثكأور ةولرض اهدشأت ناك ىّتلا هيلع اهتالمح ىلع ادرر مارهألا ىف ةيراضلا
 , . , كاذ. ذإ ىربقتست تأدب. دق ىتلا ىوقلا زكارم دنع 8 ىدصو,ةناح ضوع سيول تالمخ»م تدجووأ .: ركاش.دومجتن تالاقم ىدآلا هفيزلا

 . دحأ همجابي نأ بحأ"نيكأ مل نكلؤي « تايزإا' بأ: ىلع انايحأ روثأ تنك



 اشاف وبأ رهاط

 تدرأ. ءايحألا نم دحأ نع بتكأ نأ - ةلسلسلا هذه ىف - ىين ىف نكي م

 عم لماعتي الق « قوناحخ » خيراتلاو « ىبدألا خيراتلا ىلإ اهيف ىيدح نوكي نأ

 ىف لوحي نأ ملقلا عيطتسي ةلحئارلا ةيصخشلا نأ وه رخآ ثعابو ... م

 ءانبأ ةيصخشلل ناكولو « ءىش ىأ لوانتلا ىف هقدص ديقيال . . لوصيو اهئاجرا

 ةيصخشلا نأل « نيعفادم اوربني نأ - ىرأ اهف - مه قحيال ءالؤه نإ لب « ءابرقأو

 اهيراقأو اهدالوأ لك «ةثرولا 3 ىلع ًاروصقم اهب قلعتيام سيل اًماع اكلم تحبصأ

 رخافتلاو رهاظتلا لواحي لوألا نأ الإ . . بدأ ىذو محر ىذ نيب قرفالو

 . . حسفلاو
 عطتسأ مل ثيحب مايألا هذه ىنمزالي لظ اشاف وبأ رهاط ىخأ فيط نكلو

 رجز ىذلا ميدقلا رعاشلا بقل اك« فيطلا دراط ١ نوكأ نأ أشأ ملو هنم كاكفلا
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 . ةرايزلل بسانم ريغ تقو ىف هراز هنأل هتبوبحم فيط
 دولا سوئك قاستنو قتلث لازن الو رمعلا قيدصو ابصلا ليمز اشاف وبأ رهاط -

 . ةقادصلاو
 : لاقف ىنرواح ىسفن نم رخآلا فرطلا نكلو « لصنتأ نأ تلواح اذكه
 ؟ هنع بتكت نأ كلذ معنمب لهو -

 . عبطلا نشخ حالف ىنأ ملعت تنأو « هتبضغأ وأ هتلاق ةملك تدن ابر -

 ءركذت امم ءىشل بضغي نأ نم اقفأ عسوأ اشاف وبأ رهاط نأ فرعأ ىنكلو -

 . 7-50 : مال هنآو

 هب أبعي امب أبعيال « هسفن قح ىف حماستم هنأ ىأ « بتكت مل وأ هنع تبتك

 . .ةريغ

 ؟ كلذ نم تنأ دكأتمأ -

 | ذاتسأاب ادع دكأتم . . دكأتم ةلإ-

 : ةيضام عئاقوب ىنركذيف كلذ ىلع بقعي وهو رخآلا فرطلا مستباو

 ىذلا « تونكلبلا » رتفدلا كلنم قرس موي - ناريغص نابلاط ادنأو 5-0

 هيلع بتعت هيلإ تبتكف « طايمد » هدلب ىلإ رفاسو فيثكلا لوقصملا هقروب زتعت تنك

 خلع ًابوتكم هدر ناكو « ةمهنلا هذه ىننب كيلع درف « ةقرسلا هذه ىلع هفنعت وأ

 ! ! هسفن 0« تونكلبلا ١» نم ةقرو

 كا | 70 ؟هيف نحنام ىلع اذه ةلالد امو-

 دكت 3 . «٠ هتايبلس) نع عافدلاب ممل هنأ هتلالد -

 ارم لاعب . تايبلس هلف نذإ ؟ هتايبلس لوقت -

 ؛ةقي:«« زيا "أر فيصم ىف هب تيقتلا موي ركّذتأ ؟ تايبلس هل سيل نمو -

 هلع ههلأتنو'دعوللاب ىف رضحي مو « قدنفلا ىف كيلإ أب نأ دعوو نينس ماد قارتفا
 نع



 : ةحارصلا ىبتنب باجأف اميقتلا ائيح كلذ
 ! قلخ هوس هنأ الإ هب ريذتعأ ام ىدنع سيل -

 ! ينع لوبقم ودع لاو اذه

 1 ؟ كلذ ريغ هب ركز ئام كدنع سيلأ . ىل لق نكلو

 .ريكذت ىلإ جاتحت نأ نود. هفرعت تنأ ريثك « « لب : رخآلا فرطلا لاق

لاط هنإ انلجش ملي ناك ىذلا ني قوش دمحم ابصلا ىف انوجنأ هنع ىنثدح
 ب

 ةرهاقلاب ىوناثلا مسقلا ىلإ ءاجو « ىئادتبالا قيزاقزلا دهعم ىف ناك « رعإش بيدأ

 ىلإ اهيف ميلعتلا دتماو تعسوت دق ميلاقألا ى ةيرهزألا دهاعملا نكت مل ذإ ملعلا بلطي

 ةيملحلاب كرابم ىلع رصق ىف ةديدج ةيرهزأ ةايح انأدب دق انكو ةيوناثلا ةلحرملا

 قافآ ىلإ انتبذج « اهب انل دهعال ةديدج راكفأ كاذ ذإ انيلع تدفوو . ةديدجلا

 'انتعيبط نكلو « ابيلإ هجتن نأ انل ديرأ وأ لبق نم ايبلإ انهجتا ىثلا ,:ةآلا ريغ ىرخأ

 انمز انقرغتسا ىذلا ميدقلا نم ررحتلاو ديدجلا بدألا وحن اهليبس تءذختاو « تدرمت

 . هريغ هيف فرعن ص

 لم رعاط ا رماغلا «ردألا بلاطلا كلذ ءانتلشو ىلإ مفني نأ ديال ناك

 مضني نأ دبال ناك «. طايمد : لصألا هنطوم نم وأ قيزاقزلا نم مداقلا , اشافوبأ

 . هيلإ بذجني ء ءىثلا هيبش نأ مكحب انيلإ

 فيفحخ هنإ 0 ا ااا

 فلي وهو . هعم وهو حرملاو كحضلا نع دحاولا فكيال « حرم « هكف « لظلا

 تالاجم ىف اهلك تناكو « كانهو انه هنالوج ءانأ ًالماح انيلإودغي مث « حوريو

 ناك « تالاجملا هذه ىف روديام فرعن نأ ىلإ انقوش دشأ ناكامو « ءابدألاو بدألا

 هبحصي مث « هلوح فقلت ثلا ولوبأ ٠ *. ٠٠و ىداش وبأ يكز روتكدلا ىلإ: بهذي
 راتخم مهنمو « ةيملحلا ةوهق ىف انرمس رقم ىلإ ةعاجلا ,كلت نم بابشلا ضعب
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 لمحي ءاج ةرمو . هب فرعت نيأ ىردأ الو طق ديس هعم ءىجي ًانايحأو « ليكرلا

 بطقتسي اذه .ناكو .. بالغ روتكدلا اهردصب ناك ىّتلا * ةضهنلا » ةلحم نم ًادادعأ

 وبأ رهاطل رعش هيف رشنيام ةلمج نمو « هتلخم ىف مل رشنيو نابشلا ءابدألا ضعب

 أو هلفغت هلإ : رهاط لاق « رصبلا فيفك اهريرحت سيئرو ةلجا بحاص . اشاف

 : هل انلقو . هدنع ةسدكملا ةلجلا دادعأ نم ةموكلا هذه

 ؟ دادعألا هذه منصت اذام -

 .( ةكنك علطي » اهم ددع لك نإ -

 ناكف « هيلع اهجضني «ًاروباو ذ كلمبال نكلو « ةوهق بيرش اشاف وبأ رهاطو :

 قرجخألاب كسميو « ديب اهكسميو. « اهفرظ لعشيو « ةديرجلا وأ ةلحتا قرو ؛ مربي»

 ش . روفتو لغت ىح « ةوهقلا ةكنكو

 نسح ديسلا هريبكلا رعاشلا اهردصتي ىتلا' « قاناقلا ةودنو ىكنإ بهذن امدنعو

 - ءاثفلا ىف سولجلا ويلا بسائيال امدنع ةعساؤلا ةردنملاب وأ هراذ ءانفب « قاباقلا

 تداتعا ىتلا ةدانسلا ةوهقلا نيجانفب كانه انيلع رودي «دمحم :يرلا مداخلا ناك

 انجرح ملو. ؛ ةداسلا ةوهقلا ةرارمب انقضو- . . فويضلل اهمدقت "نأ « ىاياقلا راد ١

 ركسلا بلاوق نم ةيمك هبيج ىف بحيصتسا دقف اشاف وبأ رهاظ الإ قيضلا اذه نم

 عباقلا ناجنفلا ىف ةوهقلا بصي اذه ..دمحم ءارو ريسي لعجو « ةنكملا

 ...ركسلا بلاق هيف عضي كاذو. ٠ عساولا هبابلج مك ًارمشم «فرظلا :قوف

 رادلا تناكامنإ « ةوهقلا ىف هعضت ركسلاب ًاحيحش قاياقلا نسح ديسلا نكي مل

 ىلإ تفثلا نم لوأ مه نويفوصلاو « بدألاب ةرهزم ىه اك « ةيفوصلا ىف ةقبرع

لل' طاقنلا مهيف ثعييورهسلا ىلع مهنيعب هوأر ثيح نم نبلا
 نوكيانم رك أو. « ةدابع

 « ركسلا هيلإ فاضأ نمزلا ىدم ىبع مهريغ نإ لق وأ « ريكس نودب ناك اذإ ةيلعاف

 : اشأق وبأ رهاظ « مهريغ » نم ناكو
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 . .لوق نم اذعتأ «هييغب » نع رهاظ هب انثدحب ام فاقت « مهريغ » ةبسانكو

 ةبلطلا هقافرو وه قيزاقزلا ىف ناك» هريغب تام فيسلاب تمي "1 نم » : رعاشلا

 « ملالم لباقم تاحالفلا ىدحإ نم « اشم ٠ هنوثلمب ريبكت ءانإب قوسلا ىلإ نوبهذي

 اوناك اذام ركذأ تسلو « كاذ ىلع اذه نورصعي م ع ًانوعل نورتشي *ب ىرخأ ملالمو

 لكر ضحيو « ماوقلا ياخ ريضيو لظتي حم ًابرض جيزملا نوبرضيو هيلإ نوفيضي
 مل مهنأ ققحماو ؛ مايأ ل

 نوذغتي اوناك مهنأل ٠ . نوفرتملا اهيلع مهدسحي ةحص ىلع اوناك لب .

 نرق فصن نم رثكأ دعب 0 ىح كلازيال نم 9 « حرملاو 0

 : حرعو كحضي

 نسح ديسلا ىلع هباحصأ ضعبو وه هب ماق ل

 مسق ١» ىف زوجحم بطق ديس ذاتسألا نأ نيمعاز نيفسآ ىنازح هيلإ اويهذ « قاياقلا
 « ةيجاجزلا هردق رسكف ؛  عئابلاب كتحاو ٠ سوسقرع ٠ برشي ناك هنأل « سيلوبلا

 اشرق نوعبس ردقلا نمت نأ ىلع رصأو ىطرشلاب دجنتساو سوسقرعلا عئاب هب كسمأف

 . غلبملا اذه كلمب ال وهو“ . نجسلا ىف هب جري وأ بطق ديس اهعفدي نأ امإ

 ةودن ىف بطق ديس ناك نأ كلذ دعب ثدحو . ًاشرق نيعبسلا نسح ديسلا مهاطعأف

 انلسرأ دقل : بطق ديسلل لاقف « هرمأ ئشكي نأ اشاف وبأ رهاظ ىشخو ىاياقلا

 , طقف ذخأي امنإ « م ! بيدلا ديمحلا دبع ذاتسألا عم غلبملا كل

 بئذلا هلكأ دقل : لاقو نسح ديسلا كحضف

 وه لب « 2 « جرحلا رعشتسي الق اشاف وبأ رهاظو

 هعم قفتاو ةروصنملا ىف ناك ةرم . . ةتكدب اهبهذي وأ اهففخي مث ةجرحلا فقاوملا قلخي
 نصت ةيمعط ءادغلا هدنع لوانتي نأ.ىلع كانه فظوملا حالص ىلوتم ىلع 5

 . ةروصتملا ءابدأ هيلإ عمتجيو كانه ةوهق ىف سلجي تايزلا ذاتسألا ناكو « لزتملا ىف
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 رهاط علطأف . لاعتو تايزلا نم صلخت نأ اهيف بتك ةقرو رهاط ىلإ ىلع لسرأو
 : لوقي تايزلا انذاتسأ نإ : اهيلع بتك مث . . . ةقرولا ىلع تايزلا ذاتسألا

 ! ةعاج الإ لكؤت ال ةعاذللا ةلفلفملا نإ .

 . ةعاج اهولكأو

1 

 ' « فقاوملا نم ريثك ىف هسفن عضي اك ًامدعم ًاريقف ًابلاط اشاف وبأ رهاط نكي مل
 اشاف بأ دمحم / ديسلا هوبأ ناك . . هفاظب هيلإ ىعسيو هسفنل رقفلا عنصي ناك امنإ

 . دوقنلا نم هيفكي ام رهاط هدلو ىلإ لسري ناكو « نيروسيملا طايمد راجت نم

 اهيف وه نوكي ةهجاوم « بيغلا » هجاوي مث بيجلا ىف ام قْني « فالتم دلولا نكلو
 هنكلو « دوقنلا ةلق ىناعيو . . اههريغب سأب الو ةوهقلاو رئاجسلا نمدي . .سأثكلا

 . ًادبأ هحرم دقفي ال

 نهب افرك يتلا ديقأ منيف نمي : نق ذي لمو دار دع

 امو ةرهاقلا ىف يع و ا ع اسم

 ًاقافتا دقعي قشلا دلولا نكلو . سبلي اي مث ( ةفوربلا ١ لمعل أي نأ الإ دلولا ىلع

 نوكيو ه ةلدبلا ليصفت » ٠ ىغليو نلا ضعب هنم ذخأي ثيحب ىزرتلا عم اًداضم

 . . نقلا لك عفد دق دلاولا

 ءانفلا ىف فقي 0 لقعي » مل هنكلو « مولعلا رادب ابلاط راصو ربك دق وه اذه

 رذتعي نخدي ال نمو ةراجيس هطعي نخدي نم . نوكحضيو بالطلا هلوح قلحتيو

 : رهاط هل لوقيو
 . اهفدارم تاه نذإ -

 ! تقولا كلذ ىف اهم لم وه ةراجيسلا فدارمو
 مظنت تناك « ةيلك ىلإ دعب لوحت مل ىلا ايلعلا مولعلا راد ةسردم : ةسردملا

 دب



 عفد عيطتسأ نكأ م . راثآلا .ةرايزو ةيلخادلا ةحايسلل :ةفلتخم تاهج ىلإ تالحر

 ىلإ تناك اذإ ةصاخو اهنع مجحأ تكف « تالحرلا هذه .ىف :كارتشالا غلبم

 رهاط مسا ءاعسألا نيب .ىرأ ىنكلو .« ربك غلبم ىلإ اهيف ؛كلارتشالا .عفتري الثم رصقألا

 : هل .لوقاف « اشاف وبأ

 * اذه كل نيأ نم . . . هلواي .لاعت -

 .. ىل اوعفد انو « عقدأ نلو .تعفد ام -
 انشاف وبأ رهاط .مهبحصي نأ ىلع اورصأ ةلجرلا .نف نيكرتشملا بالطلا نأ تفرع

 ايام اللول .هصخي ايف ازبتكاف .كلذ ,معز وأ .دوقن هعم .سيل وهو

 : 1 بوظلا .ئلحضح انأ ,لصأ -

 نم .نوكي اع.اًدج ضلت تيت نم اقاقو وبأ رهاط بلاطلا ؛ ةؤاقش.» تناكو

 قى نيلشافلا نم ًابلاغ نونوكي ءءالؤه نإف « ىرخألا سرادملا ىف نيرخآ بالظ

 ف دج دهم -رهاظلا ىف ؤدبي ام نيغ ىلع - ناكف اييحئاص ذامأ « ةساردلا

 ..قوفتب تاناحتمالا :ىف ًائاد حجني نأ .ةزركتملا ةأجافملا تناكف .« ليصحبلا

 دشأ لاثل .هريغ اهيف عقو ول ىتلا .بقاوملا .نم ريثك-ىف هل .عفشت هلظ ةفخ تناكو . .
 . ةيبرح ةسزدم اهنأك ًامراص ًامزاح مولعلا راد ةسودم ىف ماظنلا ناك « .باقعلا

 بيردتلا ٠ .ةساردلا ى اولخدأ ةيئاثلا ةيملاعلا .برحلا تماق امدنع هنأ ركذأو

 . . فوفصلا ىف ىضوفلا ثدخي اشاف وبأ رهاط « رفنلا ١ نوخي ناكف « ىركسعلا

 ًارئاس نظي درمتملا «رفنلا هاذه نكلو فتق : مزاحلا ئركسعلا هتوصب لوقي بردملا

 . بردملا هيف خرصيف . ...هدحو

 .دْضق هلوقب انأ قدتفأ ايا

 *  ..وهأ فقب انآ اح

 ىركسعلا هدج ىف رمتسي وأ نيكحاضلا عم كحضي نأ نيب :بردملا راختو
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 | . ماظنلا ىلع ةظفاحملل

 تناك ىّتلا « ةيسردملا ةعاذإلا » هب دسفأف هعرتخا ىذلا نحللا ركذأ لازأ امو

 ف ؛ ريباوط ٠ فقن نأ ىلع انودارأ مهنأ كلذ . ءادغلا دعوم ىف  ويدارلا نم عاذت

 ىذلا معطملا ىلإ انرامعبا علطتت نوعئاج نحنو ةعاذإلا هذه ىلإ عمتسنو ءانثلا

 ىلإ : ةيقيسوم ةمغن ىف اعقوم لوقي اشاف وبا رهاط اذإو . ءاذغلا دئاوم هيف تدعا

 تاوصأ اهنأك « هلثم ةعقوم بالطلا تاوصأ هل بيجتستف . . ادغلا ىلإ . . ادغلا

 . معطملا ىلإ دشاحلا عمجلا هجتيو . . حرسم ىلع « سروكو

 ىف ىحرسملا نفلا خيرات ىف هل ناكل حرسملا ىلإ هجتا اشاف وبأ رهاط نأ ولو

 فلؤي « اسنرف ىف « رييلوم ١ لثم نوكي ناك . . رخآ ىحرسم ىأل نكي مل ام اندالب

 درج ريغ فده ىلع هجاتنإ لمتشي ىعوضوم هنأ هزيمت ىلا ةمسلاو . . لثمبو جرخيو

 لثمي ىساردلا ماعلا رخآ ىف الفح مدقت نأ مولعلا راد ىف عبتملا ناك « ةعئملاو ةيلستلا

 اذاف « لفحلا اذه دادعإب رهاط ىلإ دهع تارملا ىدحإ ىفو . ىلدألاو ىنفلا اهطاشن

 ةقيدح حرسم ىلع تمدق ةبيجع ةيليثت ىف رود مهأ لثمو نحلو جرخأو فلأ ؟ لعف

 سردم لوح رودت تناك . مهريغو ملعتلا لاجر رابك نم ريثك اهرضحو ةيكبزألا

 ةداهش ىلع نيلصاح ريغ مهنا ىا « ةربخلا ىوذ : مهنومسي اوناك نمم ةيبرع ةغل

 سردم ه ناونعب ةيليثقلا تناك . ةربخ اوبستكاف اهولواز مهنكلو ةنهملا هذهل مهلهؤت

 : ةيضقلا هذه اهنم ةيوغل اياضق عتمملا ىهاكفلا اهبلاق ىف تلوانت دقو « ىنف ريغ
 , كلذ فيكو لعاف وه له ؟ ( دمحم قرس ام 9 ةلمج ىف « دمحم » برعي فيك

 نأ دعب ذيمالتلاو سردملا نيب اذكه « لصفلا » ىف راوحلا ىرجأ ؟ قرسي مل وهو

 .« دمحم قرس ام » اوبرعي نأ مهنم بلط

 : : ذيملت لاق

 . ؛ لعاف دمحمو ضام لعف لعفلاو قنلل فرح ام»

 د



 : الئاق هيلإ ريشيو خيشلا بضغي

 هرفص رتفدلا ىف مكترغ ركفلا تأطخأ .سلجا سب

 : الئاق هيلع لبقي مث

 (شلقعي ام مالك اما لعاف هنإ لوقت ىازإ»

 «شقرسم ىنبا اي قبب شم دمحم قرس ام لوقت الو

 ! هللاو ىأ : ًابجعم ةيبرعلا ةغلل لوألا شتفملا مراجلا ىلع حيصيو

 : ذيمالتلا نم ىعاج توص ىف ححصملا بارعالا قأبو

 «لجآلاو رضاحلا ىني نأ" قلل فرحا انو

  «لغط سماع دنعر نفي لش للفم
 ءاعام

 نم ةعاجو اشاف وبأ رهاط دارأف « ميركتلا تالفح ترشتنا ةرتفلا كلت ىف

 نأ باحصلا دحأ عيبتو . تالفحلا كلت نم اورخسي نأ بطق ديس مهنم هباحصأ

 م ًاخيش ناك « قطصم ىدهم » « رعاشلا وه ةيرخسلا هذه عوضوم نوكي

 .اهوعزوو ةوعدلا عاقر اوعبط « ةيدنفألا ىز سبليو خياشملا ىز علخي نأ مزعو

 : اذكه أدبت ىهو

 لافتحالا روضحل مكترضح ةوعدب مدآ ىبب نم ءايحألا ىركذ ةنجل فرشتت و

 ١ قطصم ىدهم خبشلا ناْئج نع الوككلا ةحازإب

 . : اذكه ىبتنتو
 .0 مكيدل زيزع ى اهوركم هللا مكارأ الر

 ل -بطق ديس اهأدب ةلفاح ةلفح تناكو

 . 0 لفحلا دنت هن قتحملا .بيقت ةيسانم » هلوقي تام

 بطق ديسو يرصملا قيفش نيسح مهنم ًارعاش نيرشع نم رثكأ اهيف بطخو

 كك



 « ةتيتس » هتبوبحم ى لزغتلاب اهأدب ةديصق اشاف وبأ رهاط قلأ رميخم دمحأو

 ىلغتب اللح ىججهمب نإف ىلزع كاوجت نكت ال ةتيتس

 لييقلا“ كاع كريإ» اج وربأو لالا نيد
 : اهعلطم ةديصق هب ىنتحما قلأ ةياهنلا ىفو
 ردقيو ىميق فرعيو ىبمرك ١ هللا «اومترشف ..ىمركم وأ

 نع هتفرع دقو « ثاونس ذنم مولعلا راد ىف هتسارد ىبنأ دق بطق ديس ناك

 ةوهقب اهبف انفراعت ةرم لوأ تناك . هل ًاميمح ًاقيدص ناك ذإ « اشاف وبأ رهاط قيرط
 رعشن ملف «رمسلا انذخأو . رهاط هقيدص لجأ نم بطق ديس اهيلإ ءاج ذإ ةيملحلا

 بطق ديس ناكو « ليللا فصتتنم دعب ةدحاولا ةعاسلا تزواج ىبح تقولا رورمب
 .ىلإ انعم ءاجف « امامت ةدحاولا ىف هريس ىهتني ناولح راطقو « ناولح ىف نكسي

 ةيديدخلا ةديعألا ىذ ىريرس لع انتو اعم انتي ثيح « ةنملخلا ىف .ىكس

 ناكو انعسي ىتح . . ضرعلاب ةثالثلا نحن ريرسلا ىلع مان نأ انررطضاو ةعبرألا
 ريرسلا ىلع مانن . . نكسم هل نكي مل ذإ ؛ ىدنع لزني لق وأ ٠ ىعم نكبي رهاط
 تلق ةرمو . . اهئالعإل ةيلابلا ةقيقرلا ةدخلا تحت اهعضيو ةمخضلا بتكلاب قأيف
 تحت ةيلعتلا ىف عفني ريبك هنإ « كلام نبا ةيفلأ ىلع ىنومشألا حرش اذه ذخ : هل

 ىف « ىل علطي » نأ ىشخأو « شفخألا : هيف نإ . ىنع هدعبا « ال : لاقف كسأر
 .وحنلا ءاملع دحأ وه شفخألاو وول ءانثأ

 هوك را يسرع هاواي لمليعتإ ٠ نمانلا تاعضاومب هبأي ال اشاف وبأ رهاطو

 هتماجيب » ًاسبال جرخ بطق ديس اهيف انفضتسا ىتلا ةليللا كلت حابص ىف . سانلا

 ديلابو « ديب سمدملا لوفلاب ةءولمم اهلمحي داعو « ةيناطلسلا » هديبو ؛ ةيريرخلا
 . .رضخألا لصبلا نم ةمزح هطبإ تحتو «زبخلا ةفغرأ ىرخألا
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 ىف انجرتخو « ةريثك نيدسب :كلذ دعبربلا أر فيصم ىف هثرز امل كلذ تركذت

 عمجملا ريدم انلباقو .. . مزليام ءارشل قوسلا ىلإ «هتشع» نم حابصلا

 : ىتآلا راوحلا هيب ىرجو . ةيدو ةفرعم اشاف وبأ رهاط فرعي ىذلا ىك الهتسالا

 ؟ رهاط ذاتسأ اي نيأ ىلإ -

 . امل ىرتشنل قوسلا ىلإ -
 ١ . مكمزلي ام ىدنع ىبخأ اي لاعت -

 . نيوقلا راعسأ ريغب ءارشلا ىلع ردقن نحن . .نيجاتحملل اذه عد ءال -

 . « ةغلب» ىف هامدقو ىدلب بابلج ىف بخي وهو قوسلا ىلإ انئيضمو

 اريثك ىنأ عقاولاو . . دجلا ءاميس اهيلع تيأرف ةظحللا كلت ىف هحمالم تلمأتو

 . ةهاكفو حرم نم هيدبي ام مغرب رهاط قيدص هجو ىلع ؛ نيزحلا دحلا » ىرأ ام

 . وه ةيعمج فيلأت ىف هكارتشال رهزألا نم لصف موي هنزحو هلأ ركذأ لازأ الو
 مهلعجتو نيلوثسملا فيخت تقولا كلاذ ىف « ةيعمج » ةملك تناكو ءاقدصألا ضعبو
 . ةناقلا مظنلل ءادعلاو درقلا اهنم نوعقوتي

 رهزألا خيش ةلباقمل ًادعوم ذخأي نأ عاطتساو « هلصف ءاغلإل ىعسيارهاط حارو

 هديعب ىك اهب هيلإ برقتيو ايف هحدمب ةديصق دعي لعجو («ىرهاوظلا ىدمحألا
 لادلاب ىهتنت ىلا تالكلا اهيف بتك ةمئاق همامأ تحلو ... . ملعلا .بلط ىلإ
 « ! ىدعلدإ» ةملك ايف تيأرف « ىدمحألاك ةيلادلا ةيفاقلا م ىبثمتتو ةروسكملا

 . نيباطخ ىف ةوسنلا اهددرتا ىلا

 ؟.(«ىدعلد ايد رهزألا خيشل لوقتا ؟هذه ام -

 ! ةيفاق ىف اهيلإ جاتحأ دق -

 ء.ىلألا بهذأ اكحبح لق وأ < ىلألا مقرب ًافاص اكمف انكحشو

 دوهعملا هحرم مغري . . داجلا اشاف وبأ رهاط رعش ىف نيزحلا دجلا كلذ ودبيو
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 مولعلا راد ىف انلوبق ررقت امدنع ىنءاج . . ةلوفطلا حرم هبشي ىذلاو لازيال ىذلا

 حرف ىف احتاص ىنءاج - نايراقتم انارمع « لوبقلا نس نع ةدئازلا نسلا معو

 دقو . نورواجي اننأ ةدقع انسوفن ىف تناكو « نيرواحم دعن مل . . صالخ » ىلوفط

 كلذ نم رثكأ لب « اهب تررقأ امل تلاز اهنأ الولو . هلل دمحلاو ةدقعلا هذه تلاز

 ش . ءىشب زتعن نأ حص نإ «رهزألا ىف نيرواجم انك نأب رتعن دق
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 دهعم ىف وهو انوأ ناكو « بلاط وهو نيواود ةئالث اشاف وبأ رهاط عبط

 ناويدلا مساو « مولعلا راد ىف ثلاثلاو « ىوناثلا ةرهاقلا دهعم ىف ىفاثلاو قيزاقزلا

 : هنم ةديصق ىف لوقيو « ةنيزحلا ةيدحلا ىلع لدي « كاوشألا ١ ثلاثلا

 رمجلا ىئاشحأ نم كادعو رجحلا كعارال .ئئرجاه اي

 هئاشحأ ىفو بوطلا كحضي ىذلا كاذ نم بجعلا دشأ بجعتل كنإو
0 ْ 

 ى نإف جضنلا لبق هجارخإب عرسأ ىذلا لوألا ناويدلا نع انيضغأ اذإو

 ربعي هلج وأ هلكو « ةركبملا ةيرعاشلا ىلع لدي ًاعئار ًارعش ثلاثلاو ىفاثلا نيناويدلا

 ش . نيزحلا دجلا نع
 ىف ةهاكفلا باحصأ نم سانلا مهفرع نيب رصم ءارعشل ىرجخأ ةلثمأ انيدلو

 ةمثو . ميهاربإ ظفاح مهنم « مهراعشأ ىف كلذك اونوكي مل مهكلو « سلاجما

 . نوئش هقلخ ىف هللو « ىبنوتلا مريب دومحم لثم سكعلا

 ةليل فلأب ةصاخ روهشم وهف + ملعت اك ةيعاذإلا جماربلاب اشاف وبأ رهاط لغشناو

 ةيليثمت فورعملا ىعاذإلا هجاتنإ نمو « ةيناضمرلا روهشلا ىف عاذت تناك ىتلا ةليلو

 ىف هتاناعم نم لق وأ همظن نم دئاصق اهيف تنغو موثلك مأ اهتلثم ىتلا ةيودعلا ةعبار'
 . يمت
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 ىف اهعبطي مل نآلا ىتح هنكلو « رعشلا لوق نع مطقني مل وهف ةريثك دئاصق هلو

 + اورد

 ةحلسملا تاوقلاب ىونعملا هيجوتلل ةماعلا ةرادالاب ةفيظولا ىف هدوجو ءانثأ ىفو

 الإ كلاخأ الو . اهتاموقمو ةيبرعلا ةدحولا ىف 2 باتك اهنم ةيموق بتك ةدع لأ

 بدأ نم تاحفص » كناونعب « ةفاقثلا » ةلحم نر اهترشن ىلا هتالاقم تأرق

 راز ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلإ ةلحر نم هثدوع بقع اهبتك ىتلاو ٠ تالحرلا

 رهظت ىتلا ةفحتلا هذبب انل ىقأو « كرويوين ىف نيميقملاو نيرجاهملا اهجوزو هتنبا اهيف

 . باتك ىف هللا ءاش نإ ابيرق

 ىف هدوهج تسركولو « ةفلتخم تالاحي ىلع ةددعتملا هبهاوم اشاف وبأ رهاط عزو

 . ناك ايف ريخلا لعلو « ناك اذكه نكلو «ءرخآ نأش هل وأ ا ناكل دحاو لاحم

 0 . حوتفم بابلاو هدي ىف ماقلا ؟ دعب هنم ءىجب اذامو



 بطق ديس

 « مولعلا راد ىف جرخت .« هرصع ىف ةعيلطلا نم ًابيدأ اًياش بطق ديس تفرع

 ( داقعلا ىلإ ددرتي « ةريصق صصقو تالاقم نيب رثنلاو « ًارثنو ًارعش بتكي عرشو

 . نيددجما هيديرمو هذيمالت نم دعبو

 يق ايزعلا ديس ده نورو ني هكيزقت ةيبدأ ةقروم قل ةنالاقتحدل توق ام لأ

 بطق ديسف ..( ىواكلمز ١ رخآلاو ) ىوالهأ امهدحأ ناك . ةلاسرلا ةلحم

 ىعفارلا قداص ىطصمل بصعتم نايرعلا ديعسو « داقعلا دومحم سابعل بصعتم

 نويناسنإ هدالوأو داقعلا . يعفارلاو داقعلا : نيبطقلا نيب ةيبدألا ةموصخلا لصأو

 يحير تراه سابألا اذه ىلعو . ىملكلا شقربتلاب نرمبم. هراضنأو .ىفارلاو

 . هذاتسأل بصعتم |مهنم لك « نيباشلا نيب ةكرعملا

 تدنن اذكر 6 قرع هذه ى بطق ديس ججح ىلإ ليمأ تنك ىنأ عقاولاو

 ها



 نييعفارلاو « نويئاسنإ نييداقعلا نإ : ناك ال ىدصك نآلا لوقأ نأ ىبسفنل

 ريغ ىرخأ ةيبدأ ةحلاعم ىلإ جاتحي » ناسنإلا نأ تيأر ةقحال ةرّبف ىو ! نوشقربتم

 نم رثكأ وأ هزيمتو هتبدرفب الو « هعمتجمو هتايحب مهم ةحلاعم « نييداقعلا ةحللاعم

 . ١هزيعو هتيدرف

 لقتساو هبدأ ىفو هتايج ىف مدقت ال بطق ديس دنع العف كلذ تدجوو

 بطق ديس ةقادصلا هذه عنمت ملو . هل ايلاوم اقيدص لظ نإو داقعلا نع هتيصخشب

 ام وحن ىلع ةلجما ىف داقعلا ىلع اموجه رشني نأ نم « ىبرعلا ملاعلا » ريرحت سيئر

 بطق ديس ةايح نم ةيناثلا ةلحرملا ىف اذه ناك . داقعلا ىلع مالكلا ىف تركذ

 . ةيركفلا

 ثالث لحارمب ةيركفلا هتايح ىف رم بطق ديس نإ لوقأ نأ عيطتسأ ىفأ كلذ
 ةلحرملاو « هئارا قانتعاو داقعلا ىلع هذملتت .ىلوألا ةلحرملا : لاجإلا هجو ىلع

 عاضوألا ىلع طخسلاب زيمتت ةلماش ةيبدأ ةيروتب درفتلاو ىركفلا هلالقتسا ةيناثلا

 اذه ىف هحالس ناكو .ةايحلا ىحاون نم اهريغ ىفو ةسايسلا ىف ءاوس . ةمئاقلا

 ىلا ؛ ىبرعلا ملاعلا ١ ةلحم ىو « ةلاسرلا ١ ىف اهبتكي ناك ىتلا ةيرانلا تالاقملا

 « ليئارسإ ةلود مايقو نيطسلف ةبكن بقع كلذ ناكو ؛ هيلإ اهريرحت ةساير تدنسأ

 ىف بتكي ناك اك مهسعاقتو برعلا فالتخا ةدشب .دقني ةسايسلا ةيحان ىف ناكو

 , ةلحرملا ىف نيدلا ىلإ لوحت الو « ىنف قوذتو ةذافن ةريصبو ةلاصأب ىبدألا دقنلا

 دقنلا ىف ىرظن باتك هلو « هيف هناكم الخو ىبدألا دقنلا هدقف « ىرئس ايكةئلاثلا

 ١ . قيبطتلا هدقن ىوتسم ىلع سيل ىبدألا
 تراد « ةيماح ةيبدأ ةكرعم ىف رودتم دمحم عم كبتشا ةيناثلا ةلحرملا هذه ىفو

 رودنم هب ىدان ىذلا « سومهملابدألا موأ ىبدألا ريبعتلا ىف « سمملا »ىلع اهاحر

 ًامهتم « ةلاسرلا » ف بطق ديس هل ىربناف « ةفاقثلا  ةلحم ىف
 ةموعن هنأب سمحلا اذه

 نإ



 نم كلذ ناكو . مادصلاو ةوقلاو ةراهجلا هيف بلطن ىذلا تقولا ىف ءاخرتساو
 ىف ةمقلا تغلب ىّتح تقافتو تدعاصت ىّتبلا ةماعلا ةيركفلا بطق ديس ةيروث
 ا . ةثلاثلا ةلحرملا

 اوعرب نيذلا انباتك نم وهو لاقملا ةيناثلا ةلحرملا هذه ىف بطق دبس حالس ناكو
 « تايصخشو بتك» باتك لثم تالاقم عومجم كاذ ذإ هبتك مهأو « لاقملا نف ىف
 . « ةلاسرلا » ىف ةيدقنلا ةيبدآلا هتالاقم ترشن ىذلا

 فلأ امدنع هنأ ىتح « ىبدألا ريبعتلا درمم نم ةيحالصإلا هتروث ىف قلطني ناكو

 ىف الوذبم هدهج ناك « ةمايقلا دهاشم » هباتكو «نآرقلا ىف ىنفلا زيوصتلا » هياتك
 .رخآ ءىش ىأ نم رثكأ ةينفلا ةيحانلا ءالجو ةيبدألا روصلا نيببت

 ىمالسإلا ركفلا ىلإ : ةثلاثلا ةلحرملا ىلإ هتلقن نآرقلا ىف هلمأت ةرثك نأ ودبيو

 ناك ىذلا ىبدألا دقنلاو ةيبدألا لئاسملا نع هب لغشو - ًامامت هيف قرغتسا ىذلا

 لالظ ىف ٠ باتك ىمالسإلا هقارغتسا لثميو « نيتقباسلا نيتلحرملا ىف رثكأ هب هماّرها

 . ليثع ريخ ( نآرقلا

 ًابلط ًانابحأ اهروزي ناك نإو « ةيملحلا ةوهق ىف « انتلش » نم بطق دبس نكي م

 هب ىتقالع تلظو « داقعلل امهؤالو بيب عمجي امم ناكو « اشاف وبأ رهاط هقيدصل

 ىف اًيركف انكرتشاو ةيناثلا ةلحرملا ىف انتقادص تدطوت مث . ىلوألا ةلحرملا ىف ديعب نم

 ىعوبسألا بابلا ةلاسرلا ةلحم ىف بتكأ كاذ ذإ تنكو « انعمتجم مومه لمح

 : ةيبدألا تاهاجتالا نع ةشقانم ىف ىل لاق هنأ ركذأو ؛ عوبسأ ىف نفلاو بدألا »

 ةينهذلا نم لاقتلالا ىلإ « داقعلا دعب ام ةلحرم ىلإ ةجاح ىف اننأ رعشأ ىبنإ

 ٠ . نادجولاو رعاشملا ىلإ ةيلقعلا رطاوخلاو ةبلاغلا

 تاقن ىّبلا فراعملا ةرازو ىف ةفاقثلا ةرادإ اهنم ؛ ةفلتخم نكامأ ىف ىقتلن انكو



 : كانه آر ام لوأ ىل لاقو « لبق نم اهيف وه ناكو « سيردتلا نم اهيلإ

 ا بيدألل ةرزحم»١ سيردتلا « كوربم

 نكسي ناك ( ىلاحلا ورتملا ١ هلحم لح ىذلا «ناولح راطقو» نكاامألا كلت نمو

 قوللا باب ةطحم نيب انب ىرحي راطقلا ناكو « ىداعملا ف نكسأ تنكو ناولح ىف
 دقو « دعب انرثاكت دق نكن مل -ًايلاخ نوكي داكي ًاثداه « سكعلابو ىداعملاو

 نم « ناويد » ىف اندحو انسلج ام ًاريثك ! دالوألا نم ةسمخ كلذ دعب انأ هتمحز

 ةطحم ىلإ راطقلا لصي امدنعو « ةريثولا ةيدلجلا دعاقملا تاذ نيواودلا كلت

 . . حابملا مالكلا نع انتكسأو حابصلا انكردأ دق نأك : مالكلا عطقني لوصولا

 . ثيدحلا لصاون قوللا باب ىح ىف ىشمتن .دقو
 باتك اهيف فلأو « ةيحالصإلا ةروثلا وحن رعاشملا قش ةلحرملا هذه ىف هتفرع

 ةملك تناك انيح لوألا ريبعتلا اذه بحاص وه ناكو « ةيعاّيجالا ةلادعلا

 نم ناتملكلاو « ٠ ةيعويشلا » ةملكل ًاتخأ تناك . . ةكئاش ةملك « ةيكارتشالا »

 امأ « فصاوعلا هنم قأت ىذلا بابلل هسفن ضرعي ًاذبحم وأ ًايعاد اهب قطني

 ىأ نود اهلوقن نأ عيطتسنو « ةيكارتشالل ةيواسم ىهف ٠ ةيعاّمجالا ةلادعلا :

 وبأ دومحم رعاشلا قيدصلا كانه دجأف « ناولحي هلزنم ىف ًانايحأ هروزأ تنكو

 انتاشقانم ىف هيلإ دصقن اع ىرعشلا ريبعتلاب الوغشم ًاضيأ وه ناك ىذلا افولا

 : . انتارواحمو

 ةطرش لجر ىف هبتشا ذإ . . ناولحب « سيلوبلا ٠ مسق ىف اهتيضق ةليل ىسنأ الو
 ًامهتم ىف كسمأ اليل كانه قار الف . .هزنتأ ١ ناولح نيع » ةقطنم ىف تنكو ىبغ

 ليمع انأف « ضارتفالا » اذه ىلعو « اهانبم فسنل نيعلا دنع ةلبنق عضوب ىايإ

 ؛ ىجتبونلا ٠ ةطرشلا طباض ىل لاق . ليئارسإ مايق بقع كلذ ناكو . . ىنويهص

 نك



 ..يبظق ديس ناوتع هتيلمأو . من تلف ؟ كنمضي نول ًادحأ فر : مسقلا ىف

 ءاج . . دجنملا قيدصلا ءاجو . . . تاطلسلا دنع هب اقوثوم ًانومأم لازي ال ناكر

 تاع هدم دار ا بانر اي لل

 ىلإ راشأ ىفآرو لخد الف . هاعدتسا ىذلا ةطرشلا لجر نم. عوضوملا فرعو

 تجرخو ! تلغي هوعدت ال . .رطخ قويهص هنإ : طباضلل لوقي وهو ًاكحاض

 ! . ليلا فصتنم دعب ةيناثلا ةعاسلا ىف «.شربلا » ىلع مونلا نم ًايجان مسقلا نم

 « ناولح مسق ىف نفلاو بدألا » ناونعب ٠ ةلاسرلا ١ ىف ةملك كلذ رثأ ىلع تبتكو

 رعش ىلع هبويج ىف رثع هشيتفتبو ١ :رضحملا ىف بتك طباضلا نأ ركذي امبو

 فراعملا ةرازو نم ًاثوعبم اكيرمأ ىلإ بطق ديس رفاس ١48٠ ةنس قو« تالاقمو

 فراحملا ريزو اهل هراتخا « ةئس وحن تقرغتسا ةيفاقث ةلجرر ىف ( ةيبرثلا ةرازو)
 . هبرقيو هردقي اذه ناكو « ىنابقلا .ليعامسإ و

 نم هيلع انيرج ام مكحب « ةماع ةغيص انتالسارم تذخأو . لئاسرلا انلدابتو

 ىف نفلاو بدألا » باب ىف اهرشنأ تنك اذهل « ةماعلا تاعوضوملا ىف تاشقانلا

 نم (نافرق ) ىفإ : اهنم ةلاسر ىف هل تلق ىنأ ركذأ : ةلاسرلا ةلجمب ١ عوبسأ

 نأ ىلع بحي نيح ىلع . . (نافرق ) ىننأ ىلع ىنيتاعي ىلع درف . اندنع لاوحألا

 ىنكي الو « فدحلا وحن قلطنملا وه طخسلا نأو « انطخس نلعن نأ بجيو « طخسأ

 توكسلا نإف ٠ تكسي الو رأحي نأ ملظ هب لزني نم لك ىلع بجيو . (فرقلا)
 : كلذ ىف لوقي . ملاظلا عمطي هنأل « ةميرج

 ,رست ال ىتلا انتلا- بناج نم « نافرق » نوكأ نأ ىح نم : لوقتو . ٠

 ( فرقلا) اذه ليدي نأ بحأ قكلو 1 +فرقلا ١ نم كمنبأ نأ لور قدا

 « اهنم ( فرقلا ) ىلإ ال ةرضاحلا انعاضوأ ىلع طخسلا ىلإ ةجاح ىف نحن . اطخس

 . «نيسئاي رمألا نم انيديأ ضفنن نأ هانعم نإف

 هه



 ةيرشبلا ةعيبطلا زونك نمو ةيضرألا ةعيبطلا زونك نم ًاديصر انل نأب انمآ اذإو ٠
 هلك كلط لميت يتلا ىح و شوركلا هو: ةةنارشابلا + نم ةنفح أو + ءاوسلا لغ
 ةطخاسلا رصانعلا لك عمجن نأ « ًائيش عنصن نأ انمامأ نوكي هنإف « هلبقتو

 نم ةزهاجلا لولخلا رظننن نأ ىرورضلا نم سيلو « ةديدج ةسايس ئشننل « ةظقيتمل

 تبنت نأ بحي انلولح نأ . وكسوم ىف نيعودلا ضعب انايجأ لواحي امك (وكسوم )
 . «انبسانت ىبلا ةيلحلا لولحلا دجن مث انعقاو الوأ سردن نأ بحي « انفورظو انتئيب نم

 موقأو ىدهأ الولح كلمن اننإ : ةديقعلا دح ىلإ هب قثاو انأ ام كل دكؤأ انأو و

 . ؛غاؤسلا ىلع نوطنشاو وأ: ندنل نم ةدراولا لولحلا نم

 ًاعمتجم انلا ئيشنت نأب ةليقك ىهو « مالسإلا ىف ةيعاّجالا ةلادعلا » كلمن اننإ »

 نمؤيو ءامسلاب نمؤي ًارضحتم اًيمالسإ ًاعمتجم . هيف شيعن ىذلا اذه ريغ رخآ
 ضرألا نوئش نع لختو فشقتو دهزت نيدلا نأ نولهاجلا بسحي امال ء ضرألاب
 . « نيدسفملل

 : ىلإ هتلاسر ىف بطق ديس لوقيو

 نم ةنفحلا كلت نع . . . كيلإ ىلاسر ىلع كقيلعت ىلإ اذه نم غرفأو )
 نم اهنلع تثدحت ىلا « تانفحلا» كلت نعو 0 شوركلا »و « تاوشابلا »

 « بيلاسأ نم كلذ ريغو مهيلإ نورهصيو مهباكر ىف نوريسي نيذلا نييلوصولا
 مهنجتحتو ءابحلا مهب دعقي تايافكلا ىوذ نم تائم كانهو نوفوتسيو نولاتكيف

 « ةماركو ءايح مهرفوأو اهمانبأ ريخ نم دالبلا مربت كلذبو . . . . نولمبيف ةماركلا

 . لوقت اى « بالكلا » هيف غلت امم مه نومرحيو

 « مهقح غولب نع تابافكلا باحصأب دعقي ىذلا «ءايحلا اذهب نموأ ال انأ :

 , تاءانثتسالا ريغو تاءانثتسالا ىف غلت بالكلا كرتو

 ىطعتو ذخؤت اهقوقح ىرت ىلا. تايافكلا هذه ( ةيافك) ىف كشأ انأ لب ١

 هك



 . ! مينتستو ةيضار كلذ لبقتت مث « نييلوصرلا نم بالكل

 ىلإ ًارهص كلمت ال تلا  نيفظوملا ريغو نيفظرملا نم عومجلا هذه لك أ ولو

 ىتلاو فيرشلا لجرلا اهاضري ال ىتلا ىرخألا لئاسولا كلمت الو « ريبكوأ ريزو

 تايافك اهل تناك عومجلا هذه نأ ول لوقأ . . . ءافرشلا ءانمألا قوف ابياحصأب زفقت

 اوطعح لمت ركل اعلا هله تكي الو .٠ هللا اذج لع قيكسلاا ةيننم

 . « اهجراخو نيواودلا لخخاد ىف

 ناك ىذلا مالكلا كلذ « انه تارقفلا كلت لقنب كيلع تلقثأ ىفنأ نظأ ال

 . لويذ :اهل لازتالو « ةمئاق الاح روصي

 ؛ اهسفن اكيرمأ ىلع ىّتح ًاطخاس وه اك اكيرمأ ىلإ هتلحر نم بطق ديس داع
 فرن ثيح نم ةيداملا ةايحلا ىحاون تلمش دق كانه ةيبرغلا ةراضحلا نأ دقتعي ناك

 لوقأ تنكر . اندئع اك لثم وأ مق ال سيل نكلو « ةيداملا هتاجايتحا ةيبلتو ناسنالا

 الو تايدام الف « نيتيحانلا ىف رخأت . . . . ىرن ايكلاخلاو اندنع وه ام نيأ : هل

 . اندنع وه [ىرخأتم كانه كواسلا نأب اقلطم ملسأ مل ىنأ ىلع ؟ تايحور

 اهزاربإ ىلإ جاتحتو انتايخ ىف ةنماك ءايشأ ميوقلا كولسلاو لئاضفلاو مقلا نإ 5

 اع اغلا ةلازإو

 ىف دوقفم وه امب زتعن فيكو ؟ ىتم . . . نكلو « هب سأب ال لمأ اذه -

 5 ا ؟ انتافرصتو انلاعأ

 كانه ام ىلع ًاطخاس كانه نم تأ وه . . . ةبيرغ اننيب ةشقانملا تناك اذكه

 1 ش . كانه اع عفادأ انه عباق انأو ٠

 « فرقلا » درحم نع هل ترذتعا دقو « طخسلا » ىف كرتشن اعيمج نحنو

 . ىطخس تنلعاو

 هال



 ع طخسلا »كلذ نع ربعت اهنأ انسسحأو 19487 ةئس ويلوي 7 ةروث تءاجو

 لمأو رييغتلل ةليسوك ةروثلل سمحت « ىداع ريغ طاشن ةلاح ىف بطق ديس تيأرو

 -اديدش ًادقن ملعتلا ىف اهيلاسأ دقنو « ةيبرتلا ةرازو ىلع زكر هنكلو . نسحأ ىف

 اهمامزب كسمي ىذلا ىزيلجنإلا « بولثد ١ ةسايس ىلع ريست لازتال اهناب اهروصو

 حورلاب نيعبشتم نيفظوم جيرخت درح ىلإ ةيمارلا لالتحالا ةسايسل ًاقبط اهريديو

 . ةيزيلجنإلا
 ءابنأ نمض « فحصلا ىف همسا ددرتو (ةروثلا سلحم) ىلإ ددرتي ناكو

 . ةيبرتلا ةرازو ىلوت ىلإ هعلطت ةحئار :ديعب نم تممشو « تاءاقلو تاعاّتجا

 . ةيلئاع ةلصب رصانلا دبع لاج ىلإ تمب ناك ىذلا فسوي ديس اهالوت . . . نكلو

 لاوحألا» ىلع هطخس دتشاو . بصنملا كلذ ىف لمألا ةبيخي بطق ديس رعشو

 قدصو ريونتلا ىف اهتمهم نع اهيلختل « صاخ هجوب ةفاحصلا ىلعو ةماع « ةيراجلا
 ىف لاقو « اهيف كرتشا ةودن ركذأو . . ةهافتلاو ةراثالا قيرط ىلإ اهحونجو ريبعتلا

 «رابخألا ١ ةديرج ىف ًاررع كاذ ذإ تنكو . . .رمخلا ىف كلام هلاق ام ةفاحصلا

 ى ًاكمهنم بطق ديس ىتخنو . ةديرجلل اهيف.رودي ام بتكأل ةودنلا هذه ترضحو
 هلوق رعأ ملو ! بتكت ام رشني نلف كسفن حرأ . اسماه ىل لاقف . . نيودتلا

 ىل تنابتساو . . .رشني: ملف . .رشنلل هتمدقو « بطق ديس لاق ام تبتكو « اتافتلا

 ! ؛ ىطبع هو ىجاذس
' 

 »2 + ان

 ؛ نيملسملا ناوخإلا عم ةضراعملا ىف بطق ديس كامهما ءابنأ انيلإ تمارت مث

 لك هكلس ىذلا ليبسلا فالتخال « ةرئفلا هذه ىف تعطقنا انتقالع نأ عقاولاف

 رج هنإ لق وأ ؛ بارحنا اذه نع وه دعبو ؛ بدألا بارحم ىف تيقب دقف « انم
 مظعلا ىبدألا ىنيدلا هفلؤم ايندلا ةذه ىف هكرت ام ريخ نإف « ةوعدلا » ىلإ بدألا

 هم



 . « نآرقلا لالظ ىو

 هنع فرعأ ملو + ةطيبوتلا ةلعراب انقالع هانثأ ل تليق ديس ق سل

 نم سكعلا ىلع لب « اهتايضتقم قيقحتبو ةينيد ةديصقب لوغشم هنأ « اهلبق
 « ءابدألا ضعب هعنطصب ىذلا نوحملا نم ريثك ىلع ىلوألا ةلحرملا ىف نأك « كلذ

 اهنع ىلوالا ريبعتلاو ةيحالصإلا ةروثلاب الوغشم - تيار اك - ناك ةيناثلا ةلحرملا فو

 ةشقانم لالخ ىف ىل لاق اك - ىري ناكو « ةينيدلا نوئشلا ىف قارغإ ريغ نم

 اهدايق سلسي نأ نكمي الو ةيرشبلا ناعطقلا ةدايقل ىرورض نيدلا نإ - اننيب
 حلاص ماظن هنأو « ةيئاسنإ ةفاقث هنأ ىلع مالسإلا ىلإ رظني ناك هنأ دقتعأو « هريغل

 كش ةلحرمب رم.هنأ كلذك دقتعاو . كلذ ريغ نع رظنلا ضغب « ةيقار ةيرشب ةايحل

 : ةريح ىف الئاق هيلع درف . . بعص رمأ هللا دوجو تابثإ نإ : قيدنز هل لاق

 . !« بعص ًاضيأ هيفنو

 قيرط ىلع ةيئيدلا ةوعدلا ىف اًيلك ًاكابا اهيف كمبنا ىّتلا « ةثلاثلا ةلحرملا ىفو
 اهليبس ىف ًادهاجم ةديقعلا قداض ناك هنأب ءاقدصألا ضعب ىنثدح نيملسملا ناوخالا

 . ىمت ام لان هنإ . مهضعب لوقيو ... داهشتسالل دادعتسالا ةجرد ىلإ

 تناكو « هتايح نم ةريخألا ةرتفلا ىف ةرم هآر هنإ ءاقدصألا ,ضعب ىل هلاق امبو

 «ربلا سأر فيصم ىف رحبلا ئطاش ىلع ىشمتي هآر هتاكرحت ىلعو هيلع ةطلسلا نيع
 هنع هعفدي هب قيدصلا ئجوف مث . هحفاص هنم برتقا امو « هفقوتسي ديعب نم هادانف

 . هيلع ىرحي ايف عقي ال. ىّتح . .دعتبي نأ هيلإ ريشيو
 نم ًاضيأ تعمسامل رابكالا لك هاركذ تربكأ وأ بطق ديس تربكأ دقو

 فقي نارقلا لالظ ىف ائيش بتكي نأ لبق هثدح بطق ديس نإ لاق « قيدص
 اهولتي « باتكلا تايآ نم هنع ةباتكلل ضرعتيسام ولتيو هللا ىدي نيب ةالصلل
 ... بتكي مث ؛ جلاوخلاو ىناعملا نم هيلإ ىحوتامب عبشتيو *؛ ناعمإو قوذتب
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 .ريبعتلا ىف ريبكلا قدصلل كلذ تربكأ

 ةجرد ىلإ دج ًانوبظ ناك - ءىش لك مغرب - -بطق ديس نأ عقاولاو

 نم. ىمري ناك هلعلو . قرتحتو ء ءىضت ةعمش هسفن تقولا ىف ناكو . . . ةلتاق

 . لمعلا نم نكمتي نأ ةسايرلا ىلإ هحومط
 لغشني ملو جوزتب ملف « سيركتو حافكو بأد نم: هتدع حومطلل ذختا دقو :

 . اهيف انعقو دقو . ةئبحم دالوألاو . انلغشناو انجوزت اك دالوأب

 .اجلي مل . . . هب لقث نأ دح ىلإ.هيف طازنإلا لب ءرببكلا حومطلا كلذ عمو
 : ْ . لوضولل جيرمب وأ لخد ىلإ

 ىرصللا ةديرج هنع تبتك نأ اكيرمأ نم هتدوع بقع ركذأ « ًامفرتم اًداج ناك

 «ًاروتكد » سيل هنأ ىلاتلا ددعلا ىف بتكف 8 بطق ديس روتكتلا و هيف ثلاق ايش

 ” االئسم عنيت ةئسلألاو مالقألا ىلع ىرجي بقللا كلذ كرتي نأ نكمي 00

 . نينطاوملا ضعب لعفي امك ..



 ليعامسإ نسح دومحم

 أدب . . انتأشنا نم نسحأ ابدأ غن « انأشن اك ليعامسإ نسح دومحم أشني م

 .. .دعب ايف هب انأ تعنتقا وحن ىلع بدألا مهفي

 بادآلا نم هيلإ لصأ ام وأ ىلإ لصي امو « روثأملا ىبرعلا بدألا أرقأ تأدب

 « نيرصاعملا انئابدأ راعشأو تاباتك كاذو اذه بناج ىلإو « ةمجرتملا ةيبنجألا

 لك ناكو . نومظنيو نوبتكي امب رثأتأ اج اًيصخش مهب رثأتأو ءالؤه ضعبب طلتخأو
 ش . ةرهاقلا ىف ىرحي كلذ

 دهاعملاو سرادملا ىف ةذتاسأ نم هاقلتأ ام بناج ىلإ هلك كلذ ةليصح. تناكو

 ةنم نوكتت ثيحب اًضر صرب مخف مالك هنأ ىلع بدألل ًامهفو اًيديلقت ًاعابطلا

 . تاحوللا ىف ناولألا رود تالكلا اهيف بعلت ؛ تاحول»

 ءىضي ًاصيصب لسرت نأ ةيماعلا ةيبنجألا بادآلا لواحت كلذ لالخ ىفو

 هل



 روثأملا كلذ هيلع بلغتي 5 « ةهرب

 وأ نيرصاعملا انءابدأ نأ - ةنوآلا هذه ىف نوربعي اك - ةبعصلا ةلداعملاو

 مهبوعش نع نوربعي برغلا ءاندأ انأوو « ةيبرغلاو ةيبرعلا نيتفاقثلاب اوللأ مهمظعم

 « تاحوللا ١ نيوكت ىف ناقذألا ىلإ نوقراغ كلذ عم مهنكلو « قدصو ةلاصأب

 اوذخأ نيذلا ىّتح « ءاوس ىلع برغلا ءابدأو برعلا ءابدأ راثآ نم ًاطيلخ تناك نإو

 نيمرغملا نم كلذك اوناك « ةثيدحلا ةيبنجألا بادآلا نع ثيدحلا صصقلا ىف

 نم ليئضلا طخلاو « ليمحلا صوصرملا مالكلا نم ريبكلا طخلا تاذ تاحوللاب

 ام انعالجي الو . ءايشأ نم مهوح امو سان نم مهوح نمع قيمعلا ظيسبلا ريبعتلا
 . ةيرصملا ةئيبلا نع ربعي ىموق بدأ ىلإ ةوعدلا نم مهبالك هليضتي

 كعب ًاريبك ًارخأتم ةرهاقلا ىلإ ءاج هلأ هظح نسح نف ليعامسإ نسح دومحم امأ

 ةيرق نم ةرهاقلا ىلإ ءاج « لوقحلاو خاوكألا نيب بدألل ىرطفلا همهف نوكت نأ

 ةيرق ىه كلت « اهيف ىبدألا هاو الرق. رك اهتا ديعصلا بلق ىف
 . ٠ ةليخنلا »

 : هتأشن نع ىنثدحي وهو « انم ةعضب اندقفف مويلا هاندقف ىذلا قيدصلا ىل لاق

 ىف ىلهأ عم تقولا مظعم ىف نكأ ملو « لوألا تاونسلا انتيزق ىف تشعو»

 ؛ جيت وبأ » بونج لينلا ره فراشم ىلع طيغلا ىف شيعأ مدس لبو جرخلاو

 ىتح اهسرغ ذنم ةرذبلا عباتأو بحلا رذبأو ضرألا قزعأ : لمعلا ف كراشأ
 ةداهش ناحتما ىلإ تمدقتو . هيف تسردو « صخلا ١ ىف تملعتو « داصحلا
 ةرهاقلا ىلإ تلحر مث - مولعلا راد ماظن اهيلع تلصحو جراخلا نم ؛ اير رولاكبلا د

 . مولعلا راد لخدأل

 خللا وهو ١ ضوسألا غالبلا » ةصاخو فحصلا ؛ صخلا » ىف أرقأ تنك
 ىلإ قأت فحصلا هذه تناك. جولبلا ةديرج اًيعوبسأ هردصت تناك ىذلا ىبدألا
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 « ديرف هما اشابلا دنع لمعي دحاو ناك « انلقحل ةرواجما ةعيضلا بحاص «اشابلا »

 ناكو . تالحلاو دئارجلا هيفو اشابلا ديرب راضحإل ديربلا بتكم ىلإ موي لك بهذي
 وأ موي ىف هأرقأل ىعوبسألا غالبلا هنم ذحخآو « لمحي ام ضعب حفصتأف ىل رمي ديرف

 بتكلا ريغ بتك ةيأ صخلا ىف ىدل نكت مل . .اشابلل لصوي نأ لبق نيموي
 ىضفر ادب تاظوفحملا هذه نمو « ةررقملا تاظوفحما ريغ ارعش ارقأ ملو « ةيسردملا

 . فئاز ريبعتو رركم لوق لكل
 تأرق نكأ و « ىنغأ اذكه » ىناثلا هناويد تأرق امدنع.دومحمب تمدطصا

 نم هيلإ هجو امو هنع بتكام ضعب تأرق تنك نإو « خوكلا ىناغأ ١ لوألا هناويد

 . . تالمح

 تنك ىتلا ةلاسرلا ةلحي ىف انفراعت دقو « ىنغَأ اذكه » نم ةخسن ىلإ ىدهأ

 انأو لبق نم هتيأر . هراعشأ اهب رشني وه ناكو « مولعلا رادب بلاط انأو اهب لمعأ

 ماعلا كلذ ىف هتسارد ىبنأو جرخت دق وه ناكو مولعلا راد ىف ىلوألا ةنسلاب بلاط
 ىف هتطاسو بلطي ناك هلعل « ةيطع مشاه دمحم » انذاتسأ ىلإ ءاج ( 195)..

 نأ ىنرسي مك : ذاتسألل لوقي وهو بالطلا دعاقم نم دعقم ىف سلج . ةفيظو
 اذه : نيشهدنم نيبجعم ضعب ىلإ انضعب رظنو ! ذاتسأك كعم ةسلجلا هذه ديعأ
 ءامس ىف غربي همجن أدب ىذلا ليعامسإ نسح دومحم جيرخلا باشلا رعانشلا وه

 . ةساردلا ةرجح ىف انتاسم# كلذ لوح تراد . . .وه هنإ اًقح «رعشلا

 رقتسا يذلا موهفملاب هيف رعاشلا هاجتا مدطصاف « ىنغأ اذكه » ناويد تأرق

 ةيديلقتلا حورلاب اعبشتم تنك . هعم فلتخي نم ةباتك هنع تبتكو : كاذ ذإ ىدنع

 هاجتالا نيب اعزوم لازأ ال تنك ةقيقحلا ىف وأ « ىعاّتجالا نومضملا ثيح نم

 نع ريبعتلاب نعي هاجتا « ىسفن ىف هتاصاهرإب رعشأ تنكر خآ هاجتا نيبو ىديلقتلا
 ..رخآ ءىشب ىنعي امم رثكأ مهعجاومو سانلا

 هو



 قل ىذلا « خوكلا ىناغأ » لوألا ناويدلا نع بتك امو ليق ام ًارثأتم تنك

 بتكي رطاش » ناونعب هنع بتك مهدحأ نأ ىتح « داقتلا ضعب نم اع اوجه

 وأ ارغاش نوكي ال بتاكلا وأ رعاشلا نأ بتاكلا اذه ىأر ىفو « ةيرقلا عاسأ نع

 ةبرتألاو خابسألا امأ . الثم ةيرقلا ى رمقلا لإج نع بتك اذإ الإ اًمح ًابتاك

 ! هسفن مرتحي نم اهلوانتي نأ قيلي الف ابيف غرمتملا ناسنإلاو

 ىف ةهاكفلاو ردنتلا عضوم انرعاش اهلمعتسي ىلا ةديعبلا تاراعتسالا تناكو

 ل ستلا نإ لوقي دقان بتك ذإ « عمدلا هيلع رثعي : خوكلا نع هلوق لثم سلاجلا

 ةريثك انايحأ دعبي ناك ليعامسإ نسح دومحم نأ مقاولاو . . بكسي امنإو رثعبي

 ناكو . لوقي ام ىعي ىح هتءارق ديعي نأ ىلإ ه هرطضيو هئراق بعتي ىتح طتشيو

 . . لاب ىذ ءىشب قأب الأ امإو هب قأيو هكردي نأ امإف « هديص ديرب ام ام ءارو لغوي

 هتفصنأ ىفأ دقتعأو « هتءارق ىف ربصلاب ىسفن تذخأو « هرعش راوطأ ىف هتعباتو

 , هنع ىلاباتك ىف كلذ نع تربعو « هتركنأ نأ دعب ىبسفن نم

 « ىنغأ اذكه » نع ىتباتك دعب ةصاخو . . ىنم رفني ناك لوألا دهعلا ىف

 نم هيلع ىنوبلأ نم ارو نأ ليخت هنأل ماني ال ًاعوبسأ ثكم هنأ كلذ دعب ىنثدحو

 ! هنوبراحي نيذلا موصخلا
 ىترببو « ةيفاص ةيناسنإ هيف تسمل ذإ « اننيب ةقادصلا رصاوأ تدقعناو

 « مهمضي ال نيذلا وحن ةحيرص ةيئاقلت هيف تناكو . رئاغصلا نع ةعفرتملا هتيصخش

 محتقت تارعاشلا ىدحإ تناكو « ةيردنكسإلاب رعش ناجرهم ىف انك نأ ركذأ

 . ىدعتبا : ةحيرص ةجحل ىف اهل الئاق اهربني ناكف « هيلإ برقتت نأ لواحتو هسلح

 / وسقلا# كنوع . . ةقيقر نأ تملا تأ

 ةيبدألا تالحرلا ىف هتافرصت لمأتأو هلمأتأ تنكو « ًائيشف ًائيش انتقالع تفقوت

 ثحبي نمكوأ هئاتلاك ىبشمي ًانايجأ هارأ تنك. لخادلاو جزراخلاب اف انكرتشا ىلا
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 انقرشأ دقو + ىرسك ن اويد لالطأ ىلإ انقيرط ىف دادغبب ةرم انك . هدحي ال ءىش نع

 * دبع ,قيدصلا بتاج ىلإ ىشمأ تنكو دادغب ةئيدم نم ةبيرقلا لالطألا كلت ىلغ
 : ىواقرشلا ىل لاق .رظنلا دراش وهو ًادوممم ممل .قذلا ىواقرشكلا نمحرلا

 ! بيجع هرمأ . . ليعامسإ نسح دومحم ىلإ رظنا -

 ! وه هينعي ءىش نع ثحبي هنأك الزعنم بكرلا نع ًاديعب ىشمب هنإ -

 وه امئإو . . رعشلا ئلآلب نولحتي نيذلا ءارعشلاك ال « رعاش هنأ ىلع انقفتاو

 | هنع اكاكف دج ال“ وهو « دي .ديتسي اذهو .. ىرعشلا ريبعلا قاعي
 .قيرط نع ةدوعلا انلضفو رمحألا رحبلا ىف ةلحر نم نيدئاع انك ةرمو '

 قيدص تحن واطقلا فو . ةرهاقلا ىلإ ديعصلا راطق بوكر مث « انق هو هريصقلا و

 ىلإ رفسلا ١ تامالع هزيراسأ ىلعو راطقلا ةذقان نم رظني ليعامسإ نسح دومحم

 راطقلا ناك . . كلعم سلاج وهو هب موقي ىذلا رفسلا « كلذ » ةديعبلا قافآلا

 . ةيابشو هتلوفط حارمو هسأر طقسم ٠ ةليخنلا ١ نم برقي

 ؟ كانه اذام : هتلأسو

 ؟ هارت الأ « صخلا ١ كلذ : لاق

 وهو ىرعشلا هداليم لب « قيقحلا هداليم دصقأال هيف دلو ىذلا ؛ صخلا ه هنإ

 تنؤكتدق « ةرتفلا هذه ىف رعشلا لقي مل نإو هنإ . هيلإ ةراشإلا تقبس ىذلا

 اهتدام وأ ةيرعشلا روصلا نرتخيو هلوح نمو ةلوحام لمأتي ٠ صخلا اذه ىف هتيرعاش

 ءاكبو قاوسلا ودش ىلإو « دهادحلاو موبلاو نابرغلا تاوصأ ىلإ عمتسي , مالا

 ( ميسربلا تابن قاس ) ميسربلا رامز ىف رمزي وه ناكو « ةاعلا ريمازع ىلإو فوداشلا

 . انه ىمستو (« ةرذلا قد » افك ةيرركتفلا قاغألا نيحالفلا عم ىنغام ًاريثكو

 : : اذكه أدبت حاظنسلا

 مزعو ةوق ىف هنوص ًامغنم ةرذلا نازيك ىلع هتوبنب ىوهي وهو لجر لوقب
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 ىصعلاب نازيكلا ىلع نووبي مهرودب مهو هيلع نوقابلا دريف : ليهاجو»

 ( هللا مجاراي ب ةظيلغلا

 خوكلا كلذ ركذت « رعشلا ثعاوب هسفن ىف تكرحتو ةرهاقلا ىلإ ءاج ذل يع

 :ًايكاب هيلإ نحو

 رعاشاي ناحلألا كبلق ىف تقفصام عمدلا هيلع رثعب

 رئاحاي دشرلاو ىدحلا رون سقلاو هنكر ىلاوح فطو

 رئاخلا نمزلا ابيلع ىبشمن ةرومطم سفنلا ايابخ انه

 - نينائفو ابدأ اهلهأ نم نوفرتملا ناك « ةرهاقلا عامسأ ىلع ديدج توص

 , وه اع ًالوغشموه:ةاكر 21 حالفلا ةشيع اهالحأ امو :قيرلا لاجو فيرلاب نونغتي

 وه ناكو . قباسلا قحاللا هيف دلقي « رركم مالك لاقيام لك ةفئازلا ةرشقلا تحن

 . نولوقيام .ريغ وهو « عقاولا نع هب ربعي اديدج ائيش لوقي نأ ديري

 ديعصلا اب كلملا فاط . + قؤراف . . كلملا هجو ىف ىتح خوكلا توص عقتراو

 تميقاو ةمصاعلا ىلإ داعو ؛ مهب اهكتفو « ايرالملا :ئمح راشتتا دعب هلهأ ةاساومل

 : باشلا انرعاش اهيف لاق « ميركت ةلفح هل

 تالعو ماقسأو ىوكشو عوج اهتبن سرغ ًاضرأ وكلاب ساجو

 تامالع ايندلا ىب نم مهيفو مهرصبت نيناف اهيف ةافعلا ىرت

 تايار سؤبلا حارصل اهمنأك 2قزم مهادبأ ىلع نواهلهم
 كلذ هيلع بيع « «كلملا :ناويدرادصإب ةصاخو كلما حمي نأ هيلع بيع دقو .

 قوراف نإ لوقت تاسبالملا كلتو « رعشلا كلذ اهيف لاق ىِتلا تاسبالملا لاوز دعب

 هل تناكو دعب دسفي مل « بعشلا لامآ هب قلعت اباش لازيال تقولا كلذ ناك

 ءارعش نم هحدمب لك ناكو ايرالملا ف ديعصلا لهأل هتاساوم لثم ةبيط تاردابم
 باهولا دبغ مهسأر ىلعو تابرطملاو نيبرطملا رابك هل ىنغو « ءارعش ريغو
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 ليعامسإ نسح دومحم حدم نأ ىلع ًاقداص ًايبعش ًاريبعت هحدم ناكف « موثلكمأو

 « هعلطتو هحدك نع ربعيو حداكلا بعشلا روص نم اريثك نمضتي ناك كلملل

 نع كلذ دعب فرحنا قوراف نأ امأ ! انه نحن كلملل لوقي خوكلا توص نأكف

 . ىرخأ ةلأسم هذهف بعشلا حلاص
:1 

 # د # ج

 ىلإ هلمحت تداك ةقيمع ةيسفن ةمزأب رعش ةرهاقلا ىلإ رم ءاج نأ بقع

 اهملاع ىأرف ةمصاعلا ىلإ لزنو هتايح ىف ةرم لوأل راطقلا بكر « ةيرقلا ىلإ ةدوعلا

 ”:طيغلا ىف وه ىذلا ناسنإلا نايسنو فرتلا روص اهضرأ ىلع دسجتت بخاصلا

 ! هنم ديغ وهو ثلا ىرطلا معربخ ةرهاقلا لهأل هنم جرختسيأ
 ةديدجلا هناحلأ تعبنا اهلالخ نف « هتيرعاشل لوألا كرحملا ةمزألا كلت تناكو

 . ةنيدملل هيناعيام ثبو خوكلا ىلإ نينحلا ىف
 ةميمح ًادي نكلو « ةاناعملا ضعب قل ابيفو « مولعلا رادب ًابلاط كاذ ذإ ناكو

 رادب باشلا ذاتسألا ؛ مالع ىدهم و ًامئاد ددجتملا ذاتسألا دي ىه « هتفقلت اهب

 ىناغأ عبط ىلع هناعأو هعجشو زيمتم رعاش بلاطك ذاتسألا هفشكتسا . مولعلا

 ' ايفو ذيملتلا لظو . مولعلا رادب هل ميركت لفح ىلإ اعد ناويدلا ردص الو خركلا

 . ةبسانم لك ىف هركذي هلضف ًافراع هذاتسأل

 روطت نع ًادقن وأ ًابتكأرق نكي ملو « ةيرقلا ىف هنوزخغ نم دمتسي رعشلا لوق أدب
 ىذلا نوزحنا كلذ ريغو « ةيسردملا بتكلا ريغ هدنع نكي مل « هيف ديدجتلاو رعشلا

 هرصي « ءايشأ نم هب طيحي امو خوكلا ناسنال هتشياعمو هلمأتو هتاناعم نم نوكت

 قلسنإلا ىننلا وهو ءيبنم .تلفأ ام ىللغ رعي هلطجو ءازعشلا هلوقيام ثيزب كلذ
 « هدحو « ةسردم » ةيرعشلا هتايح لاوط لظو « «هتاباذعو » ناسنإلا نع ربعملا

 ! ةجذاسلا ةيعقاولا ىلإ وأ ةيسنامورلا ىلإ هبسني نم ئطخي
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 نوكلا قو « بهذماللا» بهدم ىف تعش نإ ىسفت عضأ انأ ةرم ىل لاق

 رعشلل ةميلسلا ةعيبطلاف « داقنلا لابح ءارو بذجني ىذلا ددعتا نوكلا ال عسوألا

 . لاثتمالاو ليثقلا وأ دايقنالا اذه ىبأت رعاشلاو

 ةريدألاو سئانكلا وج نه ةاحوتسملا روصلا خرخلاب هتآشن ىف. هيوزتخ نمو

 « ةليخنلا » ةيرق ىو ةيحيسملا ملاعملا اهبف رثكت اهب أشن ىتلا ةئيبلا نإ د « نابهرلاو

 اهسارجا عمسي ناك ةسينك كانه مهني راوجيو « بهارلا عراش » همسا ىسيئر عراش

 , سلا نيدلا :لاجر صفي اهدتع ئريو

 ىف انسلج املاظو « ةريثك تابسانم ىف هتايحو هتأشن نع دومح قييدص ىتتدح

 ةمصلا لالبغ رعشف مضت ىرحأ ًاناحلو + اناجأ تدحف ةريطلا كادديع اةزهف

 ةرشب طسو ىف ءىضي ىذلا جلفألا هرغث راربفاب دعسأو جزم ام جزم . . ريثك مالكب

 هيتفش مض دق هارأ ةاجفو . همالك ىف ةيديعصلا ةمغنلاب ظفتحم وهو « ءارمس ةيديعص

 .' هدجيي ال ءىش نع ثحبي هنأك « ديعب ىلإ هانيع ترئاسو
 « ةرهاقلا ىف هينبي نأ دارأ ثيب ىف اهيقالي لازي الو اهاقال بعاتم نع ىنئدح

 جارختسا ةلواحم ىف.نوفظوملا هبذع . هدالوأو وه هبق رقتسي « ىرهاق نوك» ىف
 . ةبلاطملا را مهيديأ هيلإ ريشتام ىلع هنم اولصحبي 5 نولواح مو ) دك 0

 ةبقع زاتجا (لف اشرق ةدودمملا ديلا ىف عضوف مهدحا نم رخس مث « ىلأي وهو
 لاق « خلإ . ... ءانبلا تاودا١ قراسو هلاعو «لواقللا» باذع ىف عقو صيخرتلا

 *: ململا رضاحلا ىلإ زفقي مث ةليوط نينس ءارولا ىلإ هتركاذب دوعي وهو .

 اهيبأ عرازم ىف ةهزنلل تبهذ :ءاشاب دوبع» رينويلملا ةئبا «:دوبع انوم ٠ نأ ركذأ -

 ريرحلا نم لابح ةثالث اهل ةحوجرأ ق حجرأت ىهو' اهتروص ترشنو « وبمأ موكب
 : ةديصقب كلذ ىلإ ىحوأف « هينج- فلآ رشع انثا ابنه «رضخألا

 . 6 عمدو ةحوجبوأ 0
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 ؟ ةديصقلا هذه ىف تلق اذام -

 : تلق -

 حرلا :قاوأ اذبلفق .. ىحجرأت ... ىحجرأت

 ةيماد هاشح لفط >ةيناغاي ىمحلا لوح

 َ ةلآي ةلوغشم ةسارلا قوف تنأو

 حرملا ناوأ ذه ىحجرأت .. ىحجرأت

 اهنأ رمألا ىام لكو « ةروصلا كلت هتنت مل : لوقي ملؤملا رضاحلا ىلإ هتزفق فو

 عيطتسأال . . ةليوطلا ةاناعملاو ليوطلا حدكلا دعب . . . انأو . .رصعلا نولب نولتت

 . 1910/8 ةنس ربوتكأ لبق تقولا كلذ ىف انكو لوقي مث ءرفزيو ! خوك ءانب
 ىف هتدقف ىذلا هجولا ديعتسأ نأ الإ نآلا ىنمبي ال « ىمه اذه سيل . ..ال

 .ا5١ا/ ماع

 ىذلا رعاشلا قيدصلا هجو ةولحلا ةماستبالا تلعو . . . دوقفملا هجولا داعو

 ىتح . . .دحأأ همه لمحي دكي ملو ًاماع نيسمخ ةبارق هعمتجو هنطو مه لمح
 لمكي نأ هتين ىف ناك . . . شاعملا ىلإ هتلاحإ بقع تاوئس ذنم تبوكلا ىلإ رفاس

 . تيوكلا نم هيعن انافاو ىتح « هب هللا لعف اذام ىردأ الو « ىرهاقلا خوكلا ١

 . «ريخألا خوكلا» ىلإ هانعيشف هلاؤج انءاجو

 . نع فلختو قيذص لحر الك اء زجف ًاءزج اهدقفت ىتلا ةايحلا هذه ىف نحن انيقيو

 : ش . قيفر ةايحلا بكر

 ! ناسنإلا رعاشلا قيدصلا ىلع اترسحاو
 . .؟ مويلا دعب ةولحلا ةماستبالا كلت ىرن نل ًاقحأ
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 ديدح وبأ ديرف دمحم

 مويلا رابخا «فيشرأ » ىف ىأر هنإ رابخألاب“ز نرحل بيدألا بيرغ نومأن ىل لاق

 تطلس» كنإ : هل ًالئاق اهيف هبتاعي نيمأ طصم ىلإ ديدح وبأ ديرف دمحم نم ةلاسر

 ! ىدض بتكي ىكل رضخ سابع ؛ ىلع
 لمعلا ىكرت نم نينس ةدع دعب « ىلإ بيرغ نومأم ثيدح ىأ « كلذ ناكو

 . ناونعب مويلا رابخأ ىف ًانعويسأ ًاباب سكأو رابعألاب ًاررع تدعو , كانه ىحصلا

 ١ . «ركفلا ةلوج»

 دعب الإ ةبحم امدو « ديدح وأ ذيرقل قيدص نآلا انأ « تركذت نم

 دق ةقادصلا وأ ةبحما نوكت ذإ ! هقدصأ امو « جرادلا لثملا لوقي ا مةوادع

 ٍ . ةرفأظ اةيوقا هنم تسيريخو اهدوع مع اه: كرم نأ دعب ةتسلقوت

 دعب« هيلا رابخأ» قو ؛« ًايدق «ةلاسرلا» ىف ٌالعف لجرلا كلذ دض تبتك
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 رشنلاو ةمجرتلاو ئيلأتلا ةنجل (« ةلش» نم ناكل « هتافرصت ىنبجعت نكت مل ١ كلذ

 . «ةلاسرلا» انتلجل ةسفانملا «ةفاقثلا اهتلحمو

 هتقادصب ًاظفتحم ًالوأ ةلاسرلا ىف بتكي ناك ديدحوبأ ديرف نأ عقاولاو

 ةسردم ىف هصصخت لصأ خيراتلاو « ةيخيرات تالاقم بتك ىتح ؛ اهبحاصل
 نيبو رصم ىف نيطالسلا .دحأ نيب ةموصخ تلوانت « اهيف جرخت ىتلا ايلعلا نيملعملا
 قوراف كلملا نيب بشانلا فقوملا ىلإ ًازمرو ءامبإ تالاقملا هذه ىف نإ اولاق . هريزو
 ىف هتفكل حيجرتو ريزولل زايحنا اهيفو « ساحنلا قطصم هئارزو سيئر. نيبو
 ىعري نكي مل ىذلا ناطلسلا دض كاذ ذإ بعشلا ىأر لثمي وه ناكذإ « عافدلا

 2 , ةماعلا ةحلضملا

 هذهو + ًاينقو - ةلودلا ىف اريك ًافظوم هنوك مغرب ديدح وبأ ديرف ناكو

 اذه لغتست هتلحم نأ نم تايزلا عزفو . كلملا دض دفولل راصتنا تالاقملا

 ناك لاخلا ةعيبطبو بازحألا نم بزحل ىمتني ال ًادياحم ناكو « ىبزحلا لالغتسالا

 . ديدح وبأ تالاقم رشن فقوأف « كلملا ىف ةلثمملا ةطلسلا ىشخي

 تايزلا ىبأ ناكو « ديدح وبأو تايزلا نيب ةقالعلا ترتف نيحلا كلذ ذنمو
 نيردنتم انكحض ايكو « هموصخو .هيسفانم ةهارك - رغ ىّتف انأو - ًانايحأ ىنعضري

 اهقطني نأ رظتني اك(! ةفاسلا » اهيمسن انكو « تردص امدنع « ةفاقثلا ةلحب مساب

 ! اهيلع ىداني امدنع فحصلا عئاب

 هفقومل  ديدح وبأ ديرف ربكأ ىمفن قاعأ ىف تنك ٠ةعاضرلا» كلن مغربو

 ةرازوب ًاماع ًاريدم هنوك ى ةلثمتملا ( هتيطارقوريب » ىلإ ليمأ ال تنكو « عاجشلا كاذ

 هنأ كلذ ىلإ كضأ ؛ ٌةلوهم ًائيش تقولا كلذ ىف ماعلا ريدملا ناكو « فراعملا '

 ! نيكاسملا راغصلا نحن انرظن ىف كلذك
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 ًافظوم تنك فراعملا ةرازوب ةقاقنلا املع ريدم ديدنع وبأ ةيرق دمع نيع اهدنع

 جلستلل ماعلا ريدملا بتكم ىلإ انبهذو « سيردتلا نم ًائيدح ًالوقنم ةرادإلا هذه ىف

 لوقي هتعمسو . . هتداعس مامأ نورغاصتب رابكلا ءالمزلا ضعب تيأرو « ةئنبتلاو

 نوكي نأ ىقبنيو“ . . مهفتو نحصلا ىف بتكت ةنالف اي ثنأ : فورعم بيدأل
 , .:تيكو تيك ككارقإ

 . . . نوكي ام ىصقأ ةفص ءافضإب لضفتي ىذلا ىلاعتلا نم ءىشب كلذ لاق
 بيدأ تنأ : ًالثم هل لقي مل . . فحصلا ىف ءرملا بتكي نأ هدنع سايقملاف نذإ
 . عيمجلا هفرعي ىذلا ردقلا كلذ « كردق كلو

 ةرادإ تئشنأ نأ اهالخ ىف ثدح « ةليوط ةدم بصنملا اذه ىف رمتساو

 نايرعلا ديعس دمحم ناكو « هب فرعيو ىركفلا طاشنلا دصري ىفاقث لجس رادصإل

 0 ديمحلا دبع نيعو « ةديدجلا ةرادإلل ًاريدم نيع دقو « ةركفلا بجاص وه ْ

 انأو ىوادعملا رونأو بيبح دومحم لماكو « اهل.ًاليكو (دعب هاروتكدلا ذخأي ل)

 - انتالاقمب بهذي نأ هلمع نم ناكو « عاسو ىرادإ فظوم انعمو نيبتف ءاضعأ
 . ةيناجملا خسنلاب اهم انل قأيو ةلاسرلا ةلحم ىلإ - نيينفلا ءاضعألا تالاقم

 تلوحت ةقشلا هذه نأ عقاولاو . ريرحتلا ناديم ىف ةراعب:ةقش ةرادإلل تريتخاو

 نم دئاعلا طقلا رداقلا دبع اذه « انراوزو انؤاقدصا همؤي ىناقث ىدتنم هبش ىلإ

 فظوملا ئشانلا رعاشلا ىنابق رازن اذهو ؛ دعب فرعي مل ىذلاو ارتلجنإ ىف هتثعب

 ةصقلا بتكي ىذلا ىعابسلا فسوي باشلا طباضلا اذهو « ةيروسلا ةرافسلاب

 قارعلا رعاشلا ىلئاولا مهاربإ اذهو « «بيجلا تارماسم» ةلحم هل اهرشنتو ةريصقلا

 ةيلكب .بلاطلا قارعلا ىصصقلا بتاكلا كابصحخ ركاش اذهو ؛ مولعلا رادب بلاطلا

 ى بلاطلا قارعلا بتاكلا ناسرف ةمعط بلاغ اذهو « ةرهاقلا ةعماج ىف بادآلا

 ةبيدألا هتنبا هعمو ىناموحلا ىلع دمحم .ةلاحرلا ىنانبللا رعاشلا اذهو « مولعلا ناد

 ىف



 ىلع ددرتي أدب ىذلا قيفش ىحبص ريغصلا دلولا اذهو « « ىناموحلا ىواس# ةليمجلا
 لماك ديرشلا ىنيطسلفلا بيدألا اذهو « فيلألا طقلا لثم ةيبدألا سلاجملا
 . خلإ ىريفاوسلا

 أدب دق ىوادعملا رونأ ناك . ةلاسرلا ةلحم ىف رشنن امو بدألا ىف ثيدحلا رثكأ

 تلقتنا «ةيبدألا قايركذ» ىف اهنع تئدحت ةقيرطبو « ىبرعلا ملاعلا» ةلحم ىف بتكي

 . (ةلاسرلا) ىلإ هتباتك

 ىف قائل لإ بعذ ذإ . . ًاتاعع سيردتلا ىلإ :نايرعلا ديعس لقن نأ ثدعو

 «أسام» ًافصو هتباتك نمضو رمتؤملا اذه نع بتكرصم ىلإ داع الو « ىفاقث رمؤم

 ريزو همدقو ةيبنجأ ةلود سيئرب ساسملاب رصم ىف مهتاو « ةينائبللا ةيروهمجلا سيئرب

 . ةبوقعلا كلتو لقنلا كلذب تبتنا ىّتلا ةمكاحلا ىلإ (اشاب ىروبنسلا) فزاعملا

 ةديرج ىف تناك ةباتكلا نأ الول « ةميرجلا» هذه نع فرطلا ضغي نأ نكمي ناكو
 . .هنفولل ةيداعم ةرازؤلاو. « ةيدنو

 ىف هطاشن مظعم « فلؤم بتاك وهو « ةرادإلل ًاريدم راديود نيمأ نيعو

 .نومجسنم» هيف نحن ايف انعم مجسناو « لافطألل ثيلأتلا

 لجسلا نأ ةصاخو « هيلع نحن ام (ديدحوبأ ديرف) ماعلا ريدملا ىلإ ىمنو
 هبهاذ اناف « ءابدالا ءالؤه اوعد . مهوعد : لاقو . . ةدملا ىضم مغرب ردصي مل

 . نوعنصي اذام ىرأل ىسفنب مهبلإ

 نع ثيدحلا نا ثدح ىذلاو . . . هانلبقتساو « ديدح وبأ ديرف ءاجو

 | «٠ بدألا ىلإ اهنم ريبكر طش هجو دقف « اهلك ةسلجلا قرغتسي مل « ىفاقثلا لجسلا»
 : لاق ايف انل لاقو . . هيضري ال امب ةلاسرلا ىف هنع ىتباتكل ًارذش ىلإ رظني ناكو
 رظنلا كلذ ىلإ رظني وهو كلذ لاق ! نوبتكت اى . . اذكه ىبدألا دقنلا سيل

 هقاعأ ىلإ صوغتو لمعلاب كسمت نأ ىبدألا دقنلا : هلوقب هلوق عباتو « رذشلا

 فر



 ريدملا هتداعسو نوفظوم اننأل لقن مل « كلذ لعفن اننإ هل لقن ملو « خلإ ًانيتفت هتتفتو

 ' ناكو نبك لامك دو اندفتسا اننأو ةقفاوملا ىلإ ءاميإ سوءرلا زبب انيفتكا ع ماعلا

 . بدألل غرفت هبش ىف نحنو « انباقر ىلع ًاتلصم سيردتلا ىلإ ةداعالا فيس
 اذه نأ قحلاو ! ىوادعملا رؤنأ رحنا .ى فيسلا: كلذ لمعتسا ةقحاالا ةرتق لو

 « ةلاسرلا ىف ئوانملا انأف « انعم ديدحوبأ ديرف هب لمعي نأ نكمي ناك فيسلا

 لثمب هرثأ انفطلو ههجو ىف ىروهجلا هتوص عفر لب ًامامت تكسي مل ىوادعملاو

 ناكف رونأ رحن امدنع امأ . . . اذك دصقي الو اذك دصقي رونأ ذاتسألا نإ : انلوق

 ! ٍديدح وبأ ديرف ريغ رحانلا
 « ىبدألا ثيدحلا وه ( هبيط » ىذلاو « ماع هجو ىلع ًابيط ةسلجلا كلت رثأ ناك

 ىف ةباتكلا ةلأسمو رذشلا رظنلا كلذ هل ترفغف . . ىنم حورحجم لجرلا نأ تسسحأو

 ' هل ثحب نع تناك ةمهتلا كلت « نيمأ فطصم مبتب هتلعجو هتبضغأ ىتلا مويلا رابخأ

 ةوعدو ةيماعلا تاجسهللا نع ثحب « هيف ًاوضع هتفصب ةيبرعلا ةغللا عمجم ىلإ همدق
 « تحب ىعوضوم عفادب ثحبلا اذه ىلع تلمح دقو . اهل ديعقتلاو اهليصأت ىلإ

 ةيبرعلا ةغللا ةدحو ىلع اساسأ موقت ىلا ةيبرعلا ةيموقلا هفادهأ عم قفتي ال هتيأر ذإ

 تاجهللا ةياعر هفادهأ نم لعجي هنأل هتاذ عمجملا ىلإ ىتلمح تدتماو ؛ ةحيصفلا

 .فدحلا كلذو قفتت ال ةياعرلا هذهو « ةيماعلا

 ان ل

 : رومأ ةدعل هردقأ :تلعجو هيدحوبأ كيرف فص ىلإ ير تلوحن

 . ةفاقثلا ةلحي ىف تالاقمو ًابتك « هل ةءارقلا ىف ىناعمإو ٠ بنذلاب هوحن ىروعش

 كلملا» لثم ةزاتمم تاياور ؛ مبظع ىبدأ جاتئإ ىف ىخيراتلا هصصخت لغتسي هتيأر

 «احج مالا )و « ةرتنع» ىف ىبعشلا بدألا ىحوتسا اك « ىرمرملا ءاعولا »و ؛ليلضلا

 ريبعت اهيف احج .ةجوز نأب ىل حرص ىروعش فعض ةظحلا ىفو ؛ طالبنج ىف احج»و
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 ! ةقباس ةجوز نم ةيصخشلا هتايح ىف هاقال اع
 لاحم ىف بابشلا ةمدخب هماّتها وه « هيلإ ىنتبذج ىتلا رومألا نم ثلاثلا رمألا»

 وه هلعلو ضرغلا اذهب ةصاخ ةرادإ ةفاقثلل ةماعلا ةرادإلا ىف تناكذإ « ىبدألا

 . تحبلا ةركاذلا نم لوصفلا هذه بتكأ انأف « امام ركذتأ ال « اهأشنأ ىذلا
 ةصقلا داور دحأو تقولا كلذ ىف ًافورعم ًابيدأ بابشلا ةمدخ ةرادإ ريدم ناك

 ناكو «بيبح هللا دبع» وهو . . ئسألا عم تقولا اذه ىف فورعم ريغو « ةريصقلا

 قو . ديدح وبأ ديرف هيجوتبو صالخإب بابشلا ةمدخ لاحم - لاجا اذه ىف لمعي

 . ةلص ةيأ هب هل نكي مل هنأ عم سيردتلا ىلإ لقنلا فيس هرحن ةقحال ةرتف
 ..هريغب تام: هنكلو قيسلا ]ذب بطق ديس ديرأ ام .تقو

 « ةباطخ او ةصقلاو رعشلا ىف ةيبدأ تاقباسم بابشلا ةمدخ ةرادإ تمظن

 . ةيردنكسإلاب «ىبرعلا ىزرتلا» طايخلا ىنابقلا- يلعلا دبع رعشلا ف فشكتساو
 ىراوتلا لالخ سوجت ديدح وبأ ديرف ماعلا ريدملا اهبكري لا ةهرافلا ةرايسلا تلعج

 لزنو رعاشلا طايخللا ناكذ ىلإ تلصو ىّتح « ةيردنكسالا ةئيدم ىف ةقزألاو

 تناكو رعشلا ةرئاج لين ىلع هأنهو « باشلا طايخلا ىلإ هجتاو « ابنم بيدألا

 ! ةلهذم ةأجافم

 ناونعلا بسح « ةيرطملا ىلإ هقيرط ذخأب بيبح هللا دبع ناك هسفن تقولا ىفو
 ةيلكب بلاطلا بيدألا باشلا «ىرسب دمحأ» ىصصقلا قباستلا ةقرو ىف بوتكملا

 باشلا بيجيف ىنمتي ام هلأسيو « ةريصقلا ةصقلا ةزئاج لينب هثنهي ىكل « بطلا

 . اهم كلمب الو اهديري ىتلا بتكلا أرقي نأ الإ ديريال هنأب

 هتدقف ىرسي نإف « مويلا ىتح ىبدألا جاتنالا ىف رمتسا دق ىنابقلا ناك اذإو

 ءاج ىذلا سيردإ فسوي سكع ىلع « بطلاب هلاغشناو هضارعإب ةريصقلا ةصقلا

 , بطلا نم بدألا هذخأو « لياقب هدعب



 دقو « بابشلا نيب ةصاخو « ةطشان ةيبدأ ةكرح كلذب ديدح وبأ ديرف ثعب

 نيمدقتملا رايتخالو تاقباسملا ىف ةمدقملا داوملا صحفل ءابدألا رابك ىعدتسا
 ريبكلا بيدألا ماقف « بايد » ظفلب همسا ىهتني باش ءالؤه نيب ناكو « ةباطخلل

 زافو . . هبيرق قباستملا نأل ةنجللا نم هباحسنا ناعأو بايد قيفوت هوفملا بيطخملاو

 . ةرادجم زاف هنأ دهشأو 6 بايدو باشلا

 ةلاسرلا ةلحم ىف هيلع قلعأو هلقنأو « ىبدألا ناجرهملا كلذ بقرأ تنكر

 ىف هب ريدج وه امو هنع هتبتكامب ديدح وبأ ديرف ريبكلا انبيدأ تيضرأ ىنأ دقتعأو
 ش . ةبسانملا هذه

 هيلع ىبوجه ةشوانملا هذه نم ناكو . . هتشوانم نع ًامامت عطقنأ م ىنكلو
 قل لري رما تنك « مويلا رابخأب ةيماعلا تاجهللا عوضوم ىف هثمب ىلعوأ

 ! قف ءاسأ قلو تددحأ : قيسأ

 هجاتنإ ىف شتفأ تلعج ديدح وبأ ديرف انل هنلعأ ىذلا «تيتفتلا » أدبمل ًاقبطو

 تايصخشلا قاعأ ىف تتفي هتدجو ًالعفو . . .«تيتفتلا» كلذ نع ىبدألا
 -روصتأ اك- بدألاو « ةرصاعملاو ةيخيراتلا هصصق ىف اهوانتي ىتلا ةيصصقلا
 ! بدألل دقن وه اك « ةايحلا ىف ىرحي ام لكل

 جرخي ًاريثك هنيأر « هتاباتك ىف ةددعتملا ةعيبطلا «تاحول» دنع تفقو ىنكلو

 اهعضو ىف طرفيو ةبالخلا ةيعيبطلا رظانملا ىلإ فقاوملا تاعمعم نم ةصقلا لطبب
 نمزلا نم ةرتف انه حيرتسنل فق : ئراقلل لوقي هنأك . . لطبلاو فقوملا نع ًاديعب

 كلسملا اذهو ! لطبلا عم ريسلا فنأتسن كلذ دعبو . .رظنملا اذهب اهيف عتمتن

 دمحم عينص ىهابتنا ىعرتسي ناكو ماع هجو ىلع انئابدأ تاباتك ىف عئاش ىبدألا
 فقاوملا ىف «ةعيبطلا فظوي» ناك هنإ ثيح نمو لاجملا اذه ىف هللا دبع ميلخلا دبع

 دبال نكلو « سأرلاو نيعلا ىلع ةبالخا اهدهاشمو ةعيبطلا لاج . ةفلتخما ةيناسنالا

 اك



 . ناسنإلا نع ريبعتلا ىف لعف ال نوكي نأ

 ىلإ « اهايإ ىدقت ىف هتيدبأو «بعشلا انأ» ةياور ىف ًاقثكم كلذ تظحال

 .تناكذإ « دقنلا اذهل هردص وه حسفأو سانلا عزاونل «تيتفت» نم اهيف ام بناج

 .لاق هثا ركذاو « اهتباتك ءانثا ىف لب « ةياورلا هذه رادصإ دنع تفقوت دق هب ىتلص

 اف . . كلثم حقاكم بعشلا نم دحاو نع ةياور .بتكأ .ىننإ + كلذ نابإ ىل
 ! ىعالم ضعب اب دجأ ىلعل اهيف ىسفن نع .ثحبأ تنك اهتأرقو .ترهظ

 اًيفاقث ًاراشتسم ايبيل ىلإ بهذو + هتاوقنع ىف وهو شاعملا ىلإ ليحأ دق ناك

 نيعو رصم .للإ داع مث « كانه لورتبلا قفدتي نأ لبق كلذ نظأو « نيتس عضب
 دعي ةمدخلا اًينوناق ًافيوست دعت انه راشتسم ةملكو « ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوب ًاراشتس

 . ةرازولل ليكو ةباثع ناك هنا ,عقاولاف « ,شاعملا نس

 .فالخ لغ « .فانكألا أطوم ًائمد اعضاوتم ةرتقلا هذه ,ف هتيأو ىلأ بيجعلاو

 « نمزلا مكحو ركذت نأ .فاصنإلا نمو .ًاماع ًاريدم ناك مايأ هتمهوت ام وأ ناكام
 .للإ انأو اهتبيهو اهتأش ةريبكلا .فئاظولل ناكو « ةفلغتم ؛: ةيطارقوريبلا حورلا تناكذإ

 هازو نم آلا قيرلا دلولا .كلذ امام قاعأ نم بهذي مل كلذ بناج

 ,لب « تاوشيلاو «تاويلا نيبو هنيب مهوتم وأ قيقح زجاحب رعشي ىذلاو . . ةسوماخلا
 : . مهن ترص ىنأ مغرب . . ةيدنفألا

 ةأرجلاو مهب مادطصالا : نيداضتم نيرمأ ىلع .ىلمحي زجافلا كلذ ناك
 نيب ةدوقفم هبش ةطسوتللا ةقلحلاو . . كيعب نم مهبيبتو مهنم :فوتلاو مهيلع ةمحتقملا

 : . نيرمآلا

 لجرللو ريبكلا بيدألل .قيدص اذئأهو . . قاعألا نم كلذ .بهذ ًائيشف ًائيشو
 ةرثقلا كلت ىف .نادوسلا ىلإ رفاسأ .نأ فورطظلا ءاشتو « ملعتلاو ةيبرتلا ةرازوب ريبكلا

 « دينع ىموكج نيتورب كلانه تمدصو ..امرد مأب ةيوناثلا رمؤللا ةسردمب ًاسردم

 اا ش /



 اذا [  ًابترم كلل فرصن' نل : كانه ةيرصملا ةثعبلا ةرادإب فظوملا ىل لاق ْذإ

 اذه ىنعم امو . . بدتتم ال راعم كنإ لوقي كب صاخلا رارقلا نأل - ؟ ديساي

 ةهجلا هذه نكلو . اهل راعم تنأ ىتلا ةهجلا نم فرصي كبترم نأ هانعم - ؟ ديس اي
 دبال ىرازولا رارقلا نكلو - مهتابترم مهل عفدتو نيسردملاب ةيرصملا ةموكحلا اهنيعت

 . . كل فرصن ىح بدتنم كنإ لوقي نا

 موطرخملاب ىرصملا ىدانلا ىلإ «ًائاد» تبهذ مايألا كلت نم موي رصع ىفو

 ى سلجي كانه ديدح وبا ديرف تحملف . . كانه (ةلواطلا» ىنبعالب نمع ثحمأ

 بنجتأ نأ تلواح . نادوسلاب ةيرصملا ةموكحلا قفظوم رابك هب طيحي سلجم ردص .
 قذحأيو قلبقتسي ًافقاو بهو . ىادانف ٠ حل لجرلا .نكلو .«.سلحملا اذه

 لفح ىلإ مهبحصأ نأ ىلع وه رصأو « ةعايللا ىلإ تممضناو . , . ناضحألاب

 هتثثبف « لاوحألا نع ىنلأس ةرايسلا ىف هراوج ىلإ انأو قيرطلا ىفو . هل ماقي ميركت

 لجر وهو « ةيرصملا ةثعبلا سيئر «دومحم دومحم» ةرايسلا ىف انعم ناكو ىمه

 ريبكلا ذاتسألا وخأ وه « نأش تاذ ةيبنجأ بتكل ةديفملا هتاجرتب فورعم لضاف

 ش . دومحم بيجن ىكز روتكدلا

 سابع وه دومحم ذاتسا اي ىنعي ةيرصملا ةثعبلا سيئرل ديدحوبأ ديرف لاق
 مالك .رمألا ريبدت نم دبال ؛ ال دومحم ذاتسألا در . ! بترم نودب انه لغتشيح

 : لوقي - نيتورلا ىأ - هنإ | رمأ هعم ريدي نأ نم ىبعأ نيتورلا نأل «سلاحم كف»

 ,ةيدنب انارق ىل اوتاه ..... تدنيمالا ناعم كظوملا ةثه ال

 رييغتب ىضقي ريزولا نم ًارارق ىل ردصتسا ةرهاقلا ىلإ ديدحوبأ ديرف داع الو
 ٠ ! نيتورلا رش قافكو . . . بدن ىلإ ةراعإلا ةملك

 فيلأتلا ةنجل ىف زرابلا وضعلا ديدح وبأ ديرف ىأر «ةفاقثلا » ةلجم رمع رخاوأ ىف
 اهنييارش لصوف « ديدج مدب اهدمي نأ ىأر - ةلحملا ردصت ىتلا -رشنلاو ةمجرتلاو
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 ليعامسإ نيدلا زع هعمو ديشروخ .قوراف مهسأر ىلع ءابدألا بابشلا نم ةعاج

 ءالؤه « مهريغو ىمهف نمحرلا دبعو ىكز لاك دمحأو روبصلا دبع حالصو
 ديدح وبأ ديرف ةياعرب ترمتساو تأشن ىتلا « ةيبدألا ةيعمجلا » نونوكي اوناك نيذلا
 ًابصخ ًائمز ءالمزلا ءالؤه ترشاعو .ابيلإ تممضناف ىنتبذج دقو نينس ةدع

 ًايحور ًابأ ديدحوبأ ديرف ةيعمجلا تذختا . ةيناسنإلا تاقالعلاو ىلدألا طاشنلاب
 « هينج ةئام اهيلإ لسرأ نأ ىئشهدأو ىنعار « ابيف ًاوضع هسفن ربتعي وه ناكو « اهل

 ًادج ريبكلا غتبملا اذهب عربتلا نع ًاقيقر ًاريبعت اذه ناكو . . ةايحلا ىدم اهيف هكارتشأ
 . هينجلا حطني هينجلا هيف ناك ىذلا تقولا كلذ ىف

 1 و ونا نوع دج كعب عيوش كلئلوأ ملست

 مث « اهدقفت تاك تل ةايما ايف ايتو مهساورأ نم ابق اوت ٠ نيديج ًاقيسنتو

 . توملا ىلإ اهوملسأو « مهنم اهوذخأ

 سكعتو اهنمز نع ربعت اهنأل ةيوق ريستو أشنت ةلحلا نأ لمأتو قربخ نم تفرع
 ثدحام اذهو .. نمزلا اهيلع ىع نمزلا بكر نع تفلت اذإف ء اهرصع مائها

 ةيبدأ ةلحم نآلا ىبح اههدسم دست مو اهلحم لحن مل نيتللا ةفاقثلاو ةلاسرلل

 ! تاذلاب ةيعوبسأ . ةيعوبسأ

 ةساير تدنسأو « ةفاقثلا ةرازو نع ناردصت 1484 ةئس ىلاوح اتداع امدنع

 هبش اتردص كلذ دنع - ديدحوبأ ديرف ىلإ ةفاقثلاو « تايزلا ىلإ ةلاسرلا ريرحت

 . توملا ةوحص اههبتوحص تناكف « لوألا اهنمز ىف ناردصت اتناكام

 ريرحت ةساير هيلإ تدنسأ امل هتيأر مث « نينس ذنم ديدحوبأ ديرف رأ مل تنك

 ةميزعلا نيأ ؟ ةنتفملا ةوتفلا نيأ ؟ ةلئافتملا ةيوقلا ةمسبلا نيأ ؟ تيأر اذاهف « ةفاقثلا

 ! هافسأ او اهلك تبهذ ؟ ةدعاولا

 تلواحو ةبوعصب ةلجملا ةرادإ ىلإ روضحلا مشجتي ناكو « ضرملا ىناعي هنإ ليق

 اهل



 ايندلا لمأتي هنأك «ًمهاسو رظني ناك . حلفأ ملف « هتشاشبو هحرم نم ًائيش ردتسأ نأ

 . ثبع ىف اثيع اهتوئش ىف ثيدحلا دري ىري هنأكوأ « اهئبعو
 « همسج فعض اك هنهذ فعضي مل « هتداعك ةديج تالاقم بتك كلذ عمو

 ةيرطملاب هتيب ىف فكتعم وهو نيفظوملا نيررحملا ضعبل ةلجنا كرت لإ رطضا هنكلو

 رمأ ىف هتثدح امو . ماري ام ىلع نكت مل ىلا ةيحصلا هتلاكل تنزحف « كلاته هترزو

 نأ هسفن تبأو '.رصم ىف ءابطألا دنع ام دفتتسا هنإ لاق هجالع ناكماو هبقرم

 : رداقلا دبع دمحم روتكدلا ىلإ تبهذ « ءىش ىل رطخو . . . كلذ نم رثكأ لوقي

 هنإ لاقف . ديدح وبأ ديرف ريبكلا ةاتسألا ضرمب هتثدحو. كاذ ذإ ةقاقثلا ريزو متاح

 . كلذ هغلبأ نأ ىنم بلطو . جراخلا ىف هجالعل مزإي ام ختي نأل دادعتسا لع

 نكلو : لاق مث «ةمهاسلا» ةرظنلا سفن ىلإ رظن . هغلبأل ريبكلا ذاتسألا ىلإ تدعو

 ةرازولا لفكتت لهف « ىنقفارت نأ نكمي ىتلا ىه ىتجوزو ء ققارم نم ىلإ ديال

 ىلإ بهذأس لاح ىأ ىلعو ء كلذ دقتعأ : تلق ؟ جالعلا تاقفت عم انتاقفتب

 لك يلع ةققارلاب ىآ ىتح ليحرلل دعتست نأ وجرأو. « كلذ هل' ىدنبأو: ريزولا

 ْ , ٠ بغرت أم
 : لوقت ايف لوقت تناك . .رخآ ناعمب قش لا ا: ةمهانسلا' ٠ هكرظن ىننأال

 . اهتقفن ىلع ةموكحلا ىتحلاعت نأ لاثلا ّىّ غلي نأ ىلع ًاقسأاو

 طقسم ناوسأ ىلإ هنامج لقني نا : هتافو ليبق هيوذل داقعلا ةيصو تركذتو

 باسح ىلع كلذ نوكي نأ نم رذحلا رذدحلاو هلام نمو هتقفت ىلع هسأر

 ! ةموكحللا

 . مظعلا مهئارت عم « انل اوكرتام ريخ نم ىه لثمو قالحأ كلت

 نيرظتنملا عم'ةريبك ةرجح- ىف تسلجأ ةرلا هده ىقو .ريزولا ةلياقم ىلإ تيهذ

 ف ىل 285 ىكل . . بتكللا ريدم / ديسلا ةلباقم رظتنأ نأ ىل ديرأو نيريثكلا .

 م



 ًادعوم ىل ددحي ىرحألاب وأ « ءارزولا سيئر بئان : بئانلا ديسلا ةلباقم
 انأو شيجلا ىف «ًالوص» ناك نالف جاحلا بتكللا ريدم نأ ملعأ انأو . . , ةلباقملل
 . .انأ ىف بيع اذه « نويركسعلا هب كسمتي ىذلا « طابضنالا» بحأ ال

 . طبضناو لهمتف « كسفنل ًائيش بلطت ال كنكلو : ىسفن ىف تلق
 . .لعفأ اذام ىردأ ال . . تفرصناو ىسفن عواطأ مل ىنكلو
 جراخلاب جالعلل رفسلا ىلإ ال . .”ليحرلل دعتسي لجرلا ناك « أبنلاب تعجف مث

 . . ةموتحما ةياهنلا ىلإ لب
 , . دقعلل ًالالح ًائاد هتداعك ناك
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 هللا دبع ميلحلا دبع دمحن

 قكيال ىبدألا جاتنإلا نأ . « كلذك هريغ ىفنوكي دقو « اذه اندلب ىف

 لهأ وه ام هبحاص لاني ىكلو « سانلا نيب عويذ نم هل ىغبني ام غلبي ىكل هدحو

 ءىش نم كلذ بناج ىلإ دبال لب « سانلا رئاسو ءابدألا نيب ريدقت نم هل
 بتاكلا علطي ثيحب « ةفاحصلاب لاغتشالا اهنم ةددعتم.ءايشأ نم ءىش . . عقرفي

 . . اذناه « سانلا اهيا : محل لوقي ثيحمب « مههابتلا ريثي امب ءارقلا ىلع اهلالخ نم

 نع لغشي - ةيفحصلا ةهجولا نم هقح ذخأ نإ - ةفاحصلاب لاغتشالا' نكلو

 قحم وه ىذلا ىبدألا جاتنإلا وأ عالطالل ًايفاك ًانقو هبحاصل عدي ال ذإ « بدألا

 عقيو «ةيبعشلا ١ ىمسي ام هبسكيو بيدألا مسا ؛ عملي» لاح ىأ ىلع وهو « بدأ

 . ةيبدألا ةباتكلاب ةيفحصلا ةباتكلا طلخ سانلا نم ريثك مهف ىف

 قيثوت هبحاص مسا عويذو ىدألا جاتنإلا عويشل ةمزاللا ءايشألا كلت نمو
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 ةيبدألا ةيدقنلا ةباتكلا ىف مهنولثاب نمو ةفاحصلا ةلالجلا ةبحاص ءانبأب لاصتالا

 قفتت ال لئاسو عابتاب . . ةماركلاو فرشلا لاصتالا اذه نم ىنتخي دقو « فحصلاب

 ةقيقحلا ىف وه ام لذبب غلبي ام أوسأ رمألا غلبي دقو « ةقفانملاو ةنهادملا اهنم « اهعم
 . اهيفخيو اهنع عدخي امب ىلطي ناك نإو «ةوشرو

 هيف كلمي ناكموأ ةفيظو ىف «حودمملا» نوكي نأ ًاضيأ ءايشألا كلت نمو
 . نيقفانملا باعل هل ليسي ام

 ىه « ءايح ريغ ىف ةيداعملا ةرفاسلا ؛ لاح لك ىف ةحئارلا ةلوادتملا ةلمعلاو

 . ءانثلا ضراقت اهنم « عاونأ عفانملاو « عفانملا لدابت '

 دقل ؟ كلذ لك نم هللا دبع محلا دبع دمحم فقوم ناكاذام : دعب لاؤسلاو

 ىلع هرارصإ مغربو « كلذ نم ًائيش نكي ل هنأ مغرب « سانلا نيبرشتناو هبدأ عاذ

 5 . لتبي نأ رذاحيو لمأتيو دهاشي « نفعلا رحب نع اد فوقولا

 « ةيفيرلا هلئاضف نع هتاقالعو هتالاصتا ىف لختي مو « ةفاحصلاب لغتشي مل

 فونألا هيلإ بذجف « ذافنلا اهاذشب هترطعو هبدأ ف تسكعنا لئاضفلا هذهو

 . هب مايهالاو هيلإ تافتلالا ىلع ىرخأ ًافونأ مغرأو « رطعلا ىلإ ةقاوتلا

 عمجعب افظوم هتيأر ام لوأ ناك . . . ةريخألا فونألا نم تنك ىنأ دهشأو

 ىلع ائراط انأ تنكو . ون ىتح ةيفيظولا هتايح لاوط هب هب لظ ىذلا ةيبرعلا ةغللا

 ناك نإو ديدجلا ىلمعل قم عمجملا روتخاو « سراذللاب سيردتلا نم ًايتآ عمجملا

 هراثئتسا وه هيلإ ىهابتنا راثأ ام لوأو .هطراعملا ةرازوب ةفاقثلا ةرادال ًاعبات لمعلا

 درحم كلذ نوكي نأ ىف كشلا ىنلخادو . لبق نم ىل ءاقدصألا ءالمزلا ضعب ماهاب

 . ليمزل ةلماجي
 : ميلحلا دبع نم ةصق عمسن سابع اي لاعت .. . لاقي

 مسجلا ليثضلا ريصقلا ىتفلا كلذل هلك هعمس ىطعي وهو ماكتملا قيدصلا اهلاق

 هناا



 . ةلماجم تسيل اهنأب ىنعنقأ ام تعمسو ةءارقلا ىف عرشيو قرولاب كسمي ىذلا

 رشني أدب نكي ملف « هيلإ نوعمتسي عمجلاب ءالمزلاو « ًاصصق بتكي وهف نذإ

 . ءاصخألا ءالؤه نم انأ ترصو « ءاصخألا زواجي قاطن ىلع فرع نكي مل « دعب

 ىف اهرشني ىكل تايزلا ذاتسألل اهتمدقو « ةريصق ةصق : ةدحاو هنم تذخأ ةرمو

 ضغ لب « اهرشن مدع نع فرطلا ضغو اهلع ىنلأسي ملو رشنت ملو «ةلاسرلا»
 كلذ ىف بيدا لك دنع ىنملا ةياغ كلذ ناكو « ةلاسرلا ىف رشنلا نع فرطلا

 لظو . . . هنم عنم هنأب رعش هنأل درولا اذه نع فزع مبلحلا دبع نكلو . تقولا

 نوقاليو - « نامرحلاو رقفلا نوناعي نيذلا « صصق ىف نيحفاكملا روصيو حفاكي
 ' . موسرملا طخملا نع كلذ مهفرحي الف « داهطضالاو ملظلا

 اذه نأب حرصو « هيف أشن ىذلا عقدملا رقفلا نع ةبسانم ىف ميلحلا دبع ىنثدح

 ىكل ريثكوأ ليلق لام نم هبسكي ام ىلع صرحي نأ ىه ؛ةدقع» هيدل نوكرقفلا
 دقي ال ضقلاو .. . ..هلقب ىلإ ءارقفلا ني رطب. ىاكلا ةجبولا ءام لت فاي
 فارسإلا بنجت رمألا دعي ملف «ةدقعلا» ةجرد هب غلبي مل هصرح نأ تظحلو . لامب

 . مهريغو محرلا ىوذ نم هب طيحي نم ىعريو قفني ناك دقو « ريبدتلا نسحو

 هتبارق ىوذب هللا دبع ميلحلا دبع تاقالع ىف تيأر ام ىوقأ ةطبار ةرهاقلا ىفرأ ملو
 قيدصت . . . ىلإ ةنسحلا هراثآ تدتما ًاطابترا هب نوطبتريو هلوح نوفتلي وناك نيذلا
 - ىرأ نأ ىنلاهف « هل تضرع ةيفيظو ةمزأ ىف هفقوم ززعي ًائيش تبتك دق تنك . هل
 ىف ًامامت اهفرعأ . . . اهفرعأ ةرظن ىلإ نورظني هيوذ نأ - بستحأ ال ثيح نم

 دقو . . . هتوبن ًارهشم كبناج ىلإ هفوقوب بيرق وأ قيدص كرزأ دشي امدنع انتيرق
 :. نيملاظلا موقلا ضعب سأر توبنلا اذه لاني

 ةرازو زئاوج نم ددعب رفظ هنأل «زئاوجلا وبأ» هبتكب هللا دبع ميلحلا دبع فرع
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 هذه مسقت نأ رخاسلا ردقلا ءاشيو « ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاجي مت « مبلعتلاو ةيبرتلا

 تايزلا وه . . . هتلحم ىف هل ةريصق ةصق رشن ىبا ىذلا لجرلا نيبو هنيب ةزئاجلا
 ىف هميسق نأ فرعي مل هسفن تايزلا نأ نيقيلا لب نظلا بلغأو « ةلاسرلا ١ بحاص

 ةصقلا ىأر نوكي دق . . . مهر شني مل نيريثك نم دحاو وه ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاج
 ىلوتم لع ىنثدح « اهيلإ تفتلي نأ نود « تتشد» نوكي دقو « رشنلل ةحلاص ريغ

 ىلإو هيلإ لكري ناكو « ةروصنملاب ام ةرتف ىف هل ًامزالمو هنم ًابيرق ناك هنأ حالص
 امب «ددعلا» داوم رايتخا |مهيلإ لكوي - ًانايحأ كانه مهروزي ناك ىذلا اشاف وبأ رهاط

 ةلحملا ىلع مئاقلا نمحرلا دبع دمحم ىلإ ةراتخلا داوملاب ثعبيو ؛ ديربلاب هيلإ لصو
 هتطاش ىلع نوسلجي مهو ةروصنملاب راملا طايمد عرف ىلإ داوملا ىقابب ىمريو ةرهاقلاب
 ًاريثك تبطقتساو اهيف تايزلا سلجع تربشا كانه ةوهق ثيح روفاك ةرجش تحن

 هب تيقلأ ىذلا راتتلا دهع ىف هدحو ةلجد رهن نكي مل ؛ مهريغو ةروصنلا ءابدأ نم...

 ! راكفألا تانب نم رابنألا تلكأ مكرظناف . . تافلؤملا

 نع ًانالعإ ةلاسرلا ةلجمب «عوبسأ ىف نفلاو بدألا» باب بتكأ تنك انيح
 . هللا دبع ميلحلا دبع تاياور ىلوأ ىهو «ةطيقل» ةياور نم هتصق ةذوخأم ملف

 ؛مارغ ةليل» هنأ نظلا بلغأ رخآ مسا هل عضو لب « ةياورلا مساب مليفلا مسي مل

 اذه هيلإ تلخد « هنع تبتك مث « مليفلا تدهاشو ضرعلا راد ىلإ تبهذو

 ةباتكلاب اهمالفأ تعباتو « نف ةيرصملا اهيسلا ْنأِب تعدخ ةيضام ةرتف ىف : لخدملا
 نأ ةبرجتلاب ىل رهظ نكلو « ضعبلا ضارتعا مغرب « ةلاسرلا ةلحم ىف اهنع
 ٠ «مارغ ةليل» مليفلا اذه كيأر يعلو . ابنع تففكف .. . , هلت ىف ضارتغالا

 . مالفألا كلت ريغ رخآ ائيش هتدجوف
 تررسو هركشو هرورس نع ىل برعأو « هتصق نع هتبتك امم ميلحلا دبع رس

 مو



 لخأ داقتلا ضعب ناكو « ةصقلا هذه ىف قحلا ةملك تلق نأب تررس . . . هرورسب

 نع فلتخي ال تافداصم نم اهيف ام نأ تنيبف «ةيعقاولا ريغ تافداصملا» اهيلع

 زكلأ لع لمتتت انايحأأ ع لب + تافداصملا نم واذت ذل ةايكل .قإ تلقو عقاولا

 . ةصقلا ىف امن

 دو

 اهقحتسي ال هنأل ال زئاوجلا ةرثك نم هللا دبع ميلحلا دبع هلان ام ءازإ كش ىنلخاد

 ةميق نع ةجراخ ءايشأ نم رئاوجلا هيف ىطعت ىذلا وجلا سبالي الو اهعباتتل لب
 ىف ككشأ مويلا رابخأب «ركفلا ةلوج» ىف تبتكف ؛ هاذ ىف نيا لمعلا

 . قاقحتسالا اذه بوشي ام ىلع لئالدلا ضعب قوسأو « زئاوج لا كلت قاقحتسا .

 ؛ هيف تفرع ةيساقلا ةبرجتلا هذه. ىفو . . .رثأتلا ةياغ كلذ نم مبلحلا دبع رثأت

 . ةبيطلا حورلاو ةبيطلا ةملكلاب حافكلا لقوأ ؛ حماستلا ىه « ةديدج ةليضف

 0 اا هم اذه ناكو

 . ءاوس ىلع قفاوملاو
 ةودن ركذأ « ةدحاو ةقيقحلا تناك نإ ةفلتخم هحيوأ هل مالكلا نأب نمؤي ناك

 شاقنلاو فالخلا ناك ةودنلا هذه ريدم وه ناكو « ءابدألا ةيعمج اهيلإ تعد ةيبدأ

 ناك : ىدشر داشرو رودنم دمحم نيدقانلا نيب اهرمأ لحفتساو تلاط دق ةعزانملاو

 لع... .ايمتلع ايف اصلا ينم لكل ناك دقل ١ نيقيرقلا نوب .شاقللا روع
 ريصقلا ةودنلا ريدم حارو ؟ لخادلا نم وأ جراخلا نم ىبدألا لمعلا عوضوم نوكي

 ىلإ هبرقيو نيدقانلا نم الك رواحيف هركم لمعي هللا دبع ميلحلا دبع ركاملا

 موعزم «فالخلا نأ نيبت ىّتح « فالخلا فايس: ميكي نها لققنو . . .رخآلا

 جراخلا نموأ لخادلا نم ىروصت نأو . . . هيف عوضوم بدألا عوضوم نأو
 دحأ حلاص ريغب ةارابلا تهتناو « قبأو ريخ حلصلاو ...رخؤي الو مدقيال

 لك



 ! رفصل رفص . . . نيفرطلا

 ليئضلا ةماقلا ريصقلا ائبيدأ هب فصتي ناك ىذلا نسحلا ركملا نم كلذ ناك

 ايسأ باتك رمتؤا توريب ىف انك نأ ركذأو « هللا دبع ميلحلا دبع دمحم مسجلا

 تقتلا الك تناكو « ديعسلا ةنيمأ ةيفحصلا ةبيدألا ةبتاكلا انعم تناكو « ايقبرفأو

 اهوقت ةيماعلا ف ةملك ىهو ةزمهلا مضب ,عذأاب» : ةبعادم هل لوقت ملحلا دبعب

 . اهديزتسيف اهنم اهبذعتسي ناكو . ةماعلا ريصق مش ى تايرصملا

 تيار ذإ « هللا دبع ميلحلا دبع ةايح ىف ىخ بناج ىلع تفقو توريب ىو

 هتاياور نأرق تابجعم ؛ ديعسلا ةئيمأ « عذأ» نم مغرلا ىلع . . . هب تابجغم كانه

 ىرن ىح قدنفلا وهب ىف سلجم انكامو « هيلإ نعرهف رمتؤملا ىف هدوجو نفرعو
 نيب عقب «لزغ» نم لاحلا ولخي الو . هللا دبع ميلحلا دبع ىلع نلبقي ناسحلا كئلوأ

 ركملاب لزغلا طلخي ناكو (ىازلا رسكب) ًالزغ ناك دقف « ءانسحلا هتئراقو بتاكلا

 ديق انيحاص ًاموي ىبنأ الو , , . ًاقح فيرظ»ىتت طيلخلا انذح نم جدتق + نسحلا

 ةيراجتلا لاحا انب داترت ىك مبلخلا دبع ةوعدل ةيبلت قوسلا ىلإ ءالؤه نم ةقيدص
 . تاديسلا صخت ىبلا تايريشملا ضعب ىتنتو

 ىف توريبب تناكو هللا دبع ميلحلا دبعل ةقيدص ىنسح داعس نأ كانه تفرعو
 ميلحلا دبعو ىتسح داعس مضي سلجم عتمأ ناكامو . ةيئازيس لاعأل تقولا كلذ

 . هريغو بدآلا ملاع ى هب ثيدحلا ىرحيو . . . هللا دبع
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 ارك همدق صمخأ ىلإ هسأر ةق نم تلق نإ « ًايبدأ هللا دبع ميلحلا دبع ناك

 !ذيبس ناك. , ةيفاع ةيدللا .ةليلفلا ةلثخلا هذه نكت لف , هتملظ .. . - ولولا

 رعشت ثيحب نارئفلا ىلع براجت نورجي ءاملعلا ضعب نإ لاقي « ةداعسلا لك بدألاب

 .ىلإ ةبرجتلا تحجن دقو . ةذللا ةقطنم ىف خملا ىلع ًابكرم ًازاهج تزه نإ ةذللاب

 ماا



 هنآ قيرط نع سنجل تايرغمل بيجتسي الو ىهشلا ماعطلا ضفري رأفلا نأ ةجرد
 ! ةذللا نم توميو هلجراب زاهجلا كلذ زبي نا الضفم

 ىلع شيعيو «هخم ىف بدألا» طغضي . . . هللا دبع ميلحلا دبع ناك كلذك

 فرعأ ًاحرم ًاحرف هتدجوف هتيقل اذإ تنك . . . ليمج روعش نم هسفن ىف هثدحي ام

 فرعأ سانلا دحأ مول نم وأ ضرم نم ًايكاش ًاسئتبم هتيأر اذإو « ةياور بتكي هنأ
 تاقوألا كلت ىأ «ىبدألا بدجلا» تارتف ىف هنإ ىل لوقي ناك . . . بتكي ال هنأ

 هيبشت اذهو . . . دحأ هيلع ونحي ال ىذلا سنئابلا ميتيلاك هنأ سحي ابيف جتني :ي ال ىلا

 ىف ئراقلا قرغي ىلاو هثيداحأ ىف وأ هتاباتك ىف ءاوس . اهكرتي ال ىّبلا هتابيبشت نم

 ضعب ىو « هيبشتلا قيرط نع هدصقي ىذلا ىنعملا ةيلجت ىف قفوي ام ًاريثكو . اهروحب
 هيبشتلا اذه نع ىدعت نأ ةمالسلا نم نوكيو « المم نوكيف قفوي ال نايحألا
 , ابق رت لو عمست مل كنأك ةءارقلا ىف ىضمتو « هتباتك ىف كاذ وأ

 تايزلاو ىطولفنملاب هللا دبع ميلحلا دبع «اوهبش» مهمأ اندنع داقنلا ءاطخأ نمو

 ثبخ هسفن ىف ىنخي وهو مهلئاق لاقو « ةيبدألا ةغايصلا ىف ًاكلسم كلس هنأ ىف

 بجنأ ىذلا تايزلا بجنأ ىذلا ىطولفنملا اهدج « ةدحاو ةرسأ اهنإ : ىمرملا

 ٍمملمج ىفو - ءالؤه تاباتك نأ مالكلا اذه ىف ءىبخلاو « هللا دبع ملاحلا دبع

 نيج ًانوميشع ىدؤي ال هنأ هن نونعيو « ءاسكلا بدأو هنومسي ام ملجلا دبع

 ! ىعملا باسح ىلع ظفللاب نومتهب : ةطيسب ةرابعب وأ

 صئاصخ هل هللا دبع ميلح لا دبعف . . . باوصلا" نع مالكلا كلذ دعبأ امو

 صالختساو « هيبشتلا ىف طارفإلا اهنم « نيبتاكلا كنيذ نع دعبلا لك ةديعب ىرخأ

 نأ دقتعأو . ةيناسنإلا سفنلا رعاشمو ىناعملا نم هيلإ ضوعيو للحي امم ربعلاو مكحلا

 ىف امم رثكأ هئامز قاذم ىف لك . تايزلاو ىطولفنملا دنع ةرفاوتم ةيظفللا ةوالطلا

 ميلحلا دبعف « ةفلتخلا ةنمزألا ىف ماودلا ىلإ برقأ ةباتكلا هذهو ؛ ملح ا دبع ةباتك
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 ىلإ ةبسنلاب لعفب امم رثكأ هيلع لبقيو هنمز دعب بدألا ئراق هل أرقي هللا دبع
 . تايزلاو ىطولفنملا

 ضعب ةلممو ةرتاف هللا دبع ميلحلا دبع دنع تاياورلا لخادم نأ تظحال دقو

 كلذ نع هتلأسو . ئراقلا ليسو ىف ذأ قايسلا ثبليال مث ٠ ءىشلا

 ذنم ئراقلا بذحي نأ هيلع ىصصقلا بتاكلا نإ ثيح نم بيع وهف «. ةحارصب
 ًافئاخ نوكي ةياور ةباتك أدبي امدنع هنإ لاق « ًاضيأ ةحارصب باجأو « ءدبلا
 كلذ بهذي ًائيشف ًائيشو « ةميق اذ ًائيش بتكيس نأ قدصب ال هنأك . . ا

 , هاجنالا ىف مكحتيو مامزلاب كسعيو بيلا

 ىنتح « اهعئاقو شيعيو اهوج ىف جمدني - ىثدح امك - ةياورلا ةباتك ءانثأ فو

 نأب لوقلا عيطتسي انه نمو . . . هيلع ابيرغ كلذ لالخ هب طيحا وجلا ودبيل
 دجت كانإل ١ ةريصقلا هضصقو تااور لع ةمطق ةعطقا هسفن وول دي يش ا دبع

 ةصق ىف رخآب اجوزمم رخآ احملمو « ىرخا حمالمب اجوزمم هتصق ىف احملم هئم
 . ادكفوا ءا. . فرخأ

 « ىناعي ناك اك نامرحلاو رقفلا نوناعي ًادارفأ دجن هصصقو هتاياور مظعم ىف
 نم مييلع اهيفضي ىتلا ةتباثلا ةفصلاو . . قالي ناك اك داهطضالاو ملظلا نوقاليو
 اهم انع نوديحي الو مهتميق ىلع نولظي لب « فارحنا ىلإ مهفرجت ال كلذ نأ هسفن
 حالص» وه لطبلاو «ةيقب نمزلل» ةياؤر لطب ءالؤه ةلثمأ نمو . اهليبس ىف اوقال

 ةدمعلا هوبأ امهو « هيلإ نيلجر .برقأ فيرشلا هحافك ىف هجاو ىذلا « ىموجنلا
 ىموجنلا حالص ىقال «ةيدمعلا» ىف هفاخنو دلاولا وذح اذح ىذلا هوخأو ربجتملا
 ريغصلا حالفلا نأ ىف زكرتت ىثلا هفادهأ ليبس ىف ءاقشلاو نامرحلا نم قالام

 شيعي نأ ىغبني اك شيعي نأب ريدج سانلا رئاس لثم ناسنإ قوقحلا موضهلا
 اهيف حفاكو ةرهاقلا ىلإ  ةمصاغلا ىلإ ىموجنلا حالص حافك دتماو , ناسنإلا
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 نوعديو ةفئازلا تاراعشلاب سانلا ىلع نوهومب نيذلا نييسايسلا نم ةفلتخم ًاطامنأ

 همسا نولغتسي مهمأل « نويقيقحلا هؤادعأ عقاولا ىف مهو حالفلا راصنأ مهنأ

 . هقرعو هدهج رام نوقرسيو

 وه لعف ام لثم ؛ ةرهاقلا ىلإ فيرلا نم لقتنت هصصق تايصخش مظعمو
 . حافكلا عون ىف فالتخا ىلع « حفاكام لثم حفاكف

 ركذأ « هتايح ىف هب طيحي امم « عقاولا نم اهب ىتأب هحمالمب اهطلخي ىتلا حمالملاو

 ( اهايإ قءارق بقعو «ةيقب نمزلل» ةريخألا هتياور رودص بقع تسلج ىنأ

 ةصقلا ىف لطب ىلإ كلذب ريشأ انأو ؟ ًانالف وه سيلأ اذه نالف : هلأسأ تنكف

 0 تنااما فيري م وه هنإ : ىل لوقيف « هفرع اك ةايحلا عقاو ىف هتفرع

 . نالف وه نالفو : ًاضيأ ره فيضيو نالف وه نالف حيحص : لوقأو « مهلك

 , خلا

 لاجملا ىلإ ةايحلا عقاو نم مهلاحم صاخشألا لقن ةلأسم تسيل 0

 ىمانقألا كللوأ ارقول تح هيفي ايف فرصتي قاخ ةيلمع ىف اثإو * .ينصقلا

 ! مهسفنأ نوفرعي ال مهنإف مهسفنأ فصو اييفو ةياورلا

 ؛ هتايح لحارم ىف هل عقوام فرعيو « هللا دبع ميلحلا دبع فرعي ىذلاو

 هصصق ىف ةزيثك عضاوم ىلع هدي عضي نأ عيطتسي رعاشمو راكفأ نم هرماغ امو

 نم ةريبك ةحاسم لغش اع ةرم هتلأسو . هب رعشو هيف ركفو هآرو هشاع ام سكعت

 اذه لصأ نإ : ىل لاقف « نيب ةقثلا مدعو ءاسنلا ىف كشلا ريوصت ىف هصصق

 ةريبك ةمداخ ةيرقلاب مهدنع ناك « ريغص وهو هسفن ىف تسرغ ةريغص ةرذب كشلا
 لاجرلاو « ءارغإو لالدب ريست اهاريف « ًانايحأ .اهعم جرخي ناكو « ةليمج
 ريغ لزغلل اهتباجتسا ىلع لدت رظانم ىف اهار مث « مهلزغب ىشتنتف « اهنولزاغي
 ةرهاقلا ىف تادهاشمو براجت هتذغ لب ؛ هسفن نم كلذ بهذي ملو . . . ءىببلا
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 صالخإو قدص اهيف « ةريبك بح ةبرجت كلذ دعب هل ثدح نكلو . هبابش لوأ
 عزو دقو قيمعلا ىفاصلا يللا دع لحو « كشلا هسفن نم تلازأف « ءافوو

 ىف ةديسلا ىلوألا : نيتياور ىف نيتيصخش ىلع اهئافصو عقاولا ىف اهبحأ ىّثلا حمالم
 ةيصخشلاو ٠ فيرشلا حافكلل ًاعئار ًاجذومت دعت ىلا (فيرخلا سمش) ةياوز
 لجأ نم» ةياور ىف ( ةليلج تسلا) ىه ىناثلا مسقلا تذخأ ىتلا ةيناثلا ةيئاورلا

 . «ىدلو

2 
 نم 44 ردصص امو هتاتكو هيدأب (ةقل) ةلاخس ىف للا دبع علخلا دبح نكي مل اذإ

 « هنع ىف ملألا حاتفم طغضي هنأ - ملعلا ناوأ " تاف ناك نإو - ملعاف « بتك

 ةرخافلا دئاوملا ىلع هتيأر ام ًاريثكو « ةيسفنلاو ةيسحلا مالآلاو ضارمألاب هيلإ ىحويف
 رثكي ناكو . ةدئاملا ىلع ًادوجوم نكي مل نإ ًانبج بلطيو ةرخئافلا فانصألا ىحني

 «ىدابزلا نبللا» ىلع حيرتسي نكي مل هنأ بيجعلاو « زبخلاب ًامدتؤم نيجلا 1
 ىف هلثم انأف ىدنع ًابيجع سيلو « سائلا دنع بيجع اذهو «.ةدعملا ىلع هتفخ عم

 : هقلخ ىف هلو « قدعم ىلع لقثي هنأل . نجلا لكأ نمر ثكأ ال تنك نإو « اذه

 . نوكش
 ىتح توأ هلثم قيدص ىل نكي مل ىذلا . هللا دبع ملف دبع ىلإ دوعنو

 . هيف ىل هللا كراب « ىبأ ىحلاو « هلثم ناك هنإ لوقأ - نالف قيدص بضني ل

 . ىحلا قيدص ىف ىأ

 م انيسلا رمأ ىلي قيدص نم ىوكشلا رم وكشي ناك

 :؛ هل لوقأ تنكو 3 ًامليف اهيلع قفتملا

 ؟ اهنمث تذخأ دف ثسلأ -

 ل ىذلا وه اذه -
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 ؟ ًاقيدص اذه نالف سيلوأ -
 | ًاقئاع تراص ةعفنملا نم ةيلاثخلا ةقادصلا نإ . . . ىنبذعي ًاضيأ اذهو -

 اهنأو « لدابتلا حطس ىلع ريست سانلا ضعب دنع ةقادصلا نأ سفنلا ملؤي ام

 تراص ةعفنملا نم ةيلاخا ةقادصلا نأ» قيدصلا ةمكحو . ةعفنملا ريست ثيح ئقت

 ةحارصب «هلماعي» هنأل قيدصلا ريغ رثؤي رمأ ىلع ىلوتسملا ءرملا نأ اهانعم «ًاقئاع

 فقو هانعم انه « لجنخلاو» . . لوجخلا قيدصلا دنع ةقادصلا اهنم عنمت ةلماعم

 : . . . لاخلا

 ةرهاقلا مومه لك هبكرت تناك هللا دبع ميلحلا دبع نأ نيقيلا نم بيرقلا نظلاو

 ةظفاحنلا ةمصاع ىف ناك ثيح (نيلوب رفك) هتيرقب ماجتسالا ىلإ هقيرط ىف وهو

 . .ةتافو ىلإ ىضفأ ًادادتحا (ىبسكاتلا) قئاس ةشقانم ىف دتحي :روهئمد»

 همم ىف ملألا حاتفم ىلع ًاطغاض لازي ال ناك هنأل هقحالت مومحلا تناك لهف

 ! . . .ريعبلا رهظ تمصق ىلا ةشقلا لعفب رجفت ىذلا

 لإ ناي فأر دس ايه انأ دل ودق رئوي , ىبثنا دق ربع 2 لاس رعأ لع دس ديإ

 هل ملأتيو هب متيم ناكامم ًارثك نأ - ىل نيبت اك - هل نيبتل « هتوم لبق دعاقتلا

 . . باصعألا دّقمف نم ائيش ىواست ال تاهافت
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 ىوانشلا لماك

 ٠ مل 188١ ةئس مارهألا ةديرج ىف - انأو ىوانشلا.لماك - نيريبك انفراعت اميح
 نوكأ نأ لبقو « ًاعمال ًارعاش نوكي نأ لبق .. ةميدق هب ىتفرعم نأ فرعي وه نكي
 . .ريثك نمزب + تنك ام انأ

 باب ةلاسرلا ةلحم ىف بتكي ىذلا انأ ىنأ - نآلا كلذ ىف - نآلا فرعي وه

 اهاقلأ هل ًاتايبأ دقن ىذلا» قشلا . . كلذ ىنأ فرعيو « عوبسأ ىف .نفلاو بدألا»

 ءابدألا نم ريثك دئاصقلاو تايلكلاب هيف كرتشاو « موثلك مأ ميركتل مقأ لفح ىف.

 نيحالفلا نبا « رواجملا»:كلذ فرعيال « كلّد ءارو ام فرعيال هنكلو « ءارعشلاو

 ةليوز باب راوجي ةيروغلا عراش سأر ىلع مئاقلا ديؤملا دجسم ىف هبقري ناك ىذلا

 نم لوألا مسقلا ةياهن « ةعبارلا ةنسلا انغلب دقو ملعلا بلظن انك ثيح . ةرهاقلاب .

 ةقلح لك « تاقلح ىف انسورد قلتل اتا ناكملا وه دجسملا كلذ تاكو . رهزألا

 ل



و « ريبك ىشخ ىسرك ىلع سلجم خيش لوح فتلت اهنم
 وأ تاقلحلاو « الصف» ىمست

 اذه ةعيبطب ىهو « ءاضفلا نم ليلق ريغ لصاف اهنيب لصفيال ةرواجتم لوصفلا

 توص ناك كلذكو « ىروهجلا توصلل عمسلا ىلع اهيف ةبلغلاو « ةعماستم عضولا

 بيبالخلا ىوذ بالطلا قاب ىلع زيمتي ىذلا مخضلا بلاطلا « لماك خيشلا

 هتبجب زيمتي سوءرلا ىلع ةممعملا ريغو ةممعملا تاوسنلقلاو ىدلبلا وأ ىحالفلا

 -رضخألا هرز ةصاخو - فلتخي شوبرط ىلع « ةظولقملا» هتمعو نيقينألا هناطفقو

 . ةيدنفألا شيبارط نع

 نم بلاطلا نأ ىلع - بلاغلا ىف - 5 باللطلا نيب زيمتملا ىزلا كلذ ناك

 . ىوانشلا خيشلا نبا وه كر « خياشملا ءانبأ

 الو اغأ مهاربإ دجسمب ةيضامل ةيساردلا تاونسلا ىف لبق نم هتيأر دق نكأ مل

 لقتنن ةساردلا تاونس ىف انك ثيح « ىناهكفلا دجسمب الو ىنادرلا دجسمي

 دجسم ةعبارلا ةئسلا ىف انغلب ىتح «رخآ ىلإ دحاو نم ناحتمالا ىف حاجنلاب

 كلذ ليلعت ىف اولاقو .. ةعبارلا ةئسلا ديعي « تياب» هنأل « نالا هارا ثيح « ديؤملا

 نم انيلإ ىتأي ظيلغلا ىروهجلا هتوص تعمس ائيحو . هئاكذ مغرب « ىبعل ١ بلاط هنإ

 نأ هنم بلطو سردملا بجعأو هبتك ىذلا ءاشنإلا عوضوم قلي ناكر واجلا لصفلا

 . نوعمتسي هب نوروهبم بالطلاو .. هيقليو فقي

 ”ةساردلا كرت مث « ًاريثك بيغتب ناك دقف « اليلق الإ نابالا كلذ ىف هرأ و

 . هريغ ىفالو ىوناثلا مسقلا ىف انني نكي رلف « ىرخأ ةايح ىف سمغناو ةيرهزألا

 « كانه ةملكو « انه رئثنت ةديصق .. ةيبدالا ةايحلا حطس ىلع موعي همساب انعمس

 3 يل نا لإ نيت ديإ دي ةلامإلا ىف تاريلا ل هيأ ضيا

 ام وأ عيل ) ةورشح» هلعل .. ديعب ىبرع دلبب نورقمو ىرصملا يمن

 .هيقأ
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 ناكولو نيبرصملا ريغ برعلا ةوخإلل رشنلا رثؤي هنأ تايزلا نع فرع دق ناكر

 عيمج نع ريبعتلل اهدعأ دقو « مهدالب ىف ةلجلا رشتنت ىتح .. لقأ رشني ام ىوتسم

 ى برعلل برعلا نم ؛ ةلاسر » ثناكف + نيعمجأ برعلا ةلجم نوكت ثيب برعلا

 ىللا « بلاقملا» نم « ًابلقماب تناكو :« ةلاسرلا ىف ةديصقلا ترشن . ناكم لك

 ام « بلاقملا» . هذه نمو . ةرهش لكااهب هترهش تقبسو « ىوانشلا لماك هب رهتشا
 صوغلاو ىناعملا ديلوتب ًافورعم رعاشلا اذه ناك « قاباقلا نسح /ديسلا عم هعنص

 هرعش ناكو . اهيلإ هب ثعبي ام لكب بحرت ؛ مارهألا» تناكو ةبيرغلا راكفألا ىلع
 ىكحت ًاتايبأ ىوانشلا لماك عنصف ةفيرط ةركف ثيب اهيف ىنعي ةليلق تايبأ نم ًاعطق
 ىلإ اهلسرأو « روخصلا عمد » وهو « هنيع اهناونع لديو « رعشلا ىف قاياقلا بهذم

 كلت ةبسن اهيف ىنني قاياقلل ةملك ىلاتلا مويلا ف ترشنو .. ترشنف مارهألا ةديرج
 «؟ اذه نم عمد اورظنا» ةملكلا رخآ ىو « هيلإ تايبألا
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 تنك ذإ « مولعلا راد نم ةبيرق نوكت « اهب نكسأ ةرجح نع ثحبأ تنك
 نم أمات ةدعبم « مارت» وأ « سيبوتأ» ةرايس بكرأ نأ ةركف تناكو اهب ًابلاط

 , «٠ هيلع ةردقال ظهاب رمأ مويلا ىف نيشرق نأ وه حضاو ببسل « ىمويلا ىجمانرب

 ىف اشرق نيسمخ نم رثكأ فلكتال دعبلا ىف ةلغوملا ريغ وأ ةبيرقلا نكسلا ةرجأو

 ؛ عرخ» ليج هنأ انليج ىلع بيعي ( سينهملا ركل انذاتسأ ناك دقو .رهشلا

 ىف مولعلا راد ىلإ مبِقي ثيح ةيسابعلا نم ًابايإو ًاباهذ ًايموي ىثمب ناك هنأ ركذيو

 . مارتلا_بوكر ىف ركفي نأ نود « ةرينلا ىح
 لماك فرعتأ .. ةساردلا ىف ليمز ىل لاق نكسم نع ثحبأ كلذك انأ انيبو

 .راجيإلل ةدعم ريبكلا :تيبلا لخدم ىف ةردنم : ةرجح مهيب ىف ؟ ىوانشلا

 .ىحب « شيماي ةنينج» ىف ىوانشلا خيشلا تيب ىلإ ليمزلا كلذو انأ تبهذ
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 نإ انل ليقو « لزعيس» اهنكاس نإ لاقيو « ةلوغشم لازتال ةرجحلا . بنيز ةديسلا

 .رهظلا ليبق كلذ ناكو « مالا ىف نآلا وهو « ىوانشلا لماكو ه رمألا بحاص

 « لماك لبقأ ليلق دعبو « ىفاثلا قباطلا ىف لابقتسالا ةرجح ىلإ مداخلا انب دعصو

 عوضوم ارقي ديؤملا دجسم ىف هتيار ىذلا لماك خيشلا وه ..مخض باش
 ىد بور» سبلي نالا وهو . ارعاشو ابيدا راص هنا نالا عمسن ىذلاو « ءاشنإلا

 ًافيطل ًافيرظ ناك هنأ مهملاو ءانل كاقو « هل انلقو . ةيريرحلا ةماثملا قوف «ربماش

 نوكي دقو ( لزعي» مل نكاسلا نأل ابر 2 ةرجحلا ريجأت متي ل اذام ركذأ الو « انعم

 . كلذ ومت نأ كاتس وأ ةماوب قكسل 3 اوجاتحا مهنأل كلذ

 ةيئادتبالا ةساردلا اهلبق نم كرت اك « رهزألا ىف ةساردلا ىوانشلا لماك كرت

 هل بيطيام هاوه ىلع أرقب حارو . ةيسارد ةداهش ةيأ لئي ملو « نيتنس اهيف ىضق ىلا

 ىلع نيوبا لظ ىف هتاشنو هتيرح هل تءاش ام وهليو « رعشلا نم هبرطي ام ظفحيو

 ىلع ههركي ملو « هيلع قيضي نكي مل هدلاو نأ ودبيو . راسيلا نم ليلق ريغ ءىش
 نم ءىش .ىلع دلاولا ناكو « بدألاو رعشلا ىلإ ليمب هآر امل ةصاخو « ةئيعم ةسارد

 . ةيعرشلا مكاحملا ىف ًايضاق ناك ذإ « نوناقلاو نيدلا ىف هتسارد بناج ىلإ كلذ

 اهنم ىنعيال « بلاقملا» ربديو + حرميو وهلي هبابش ردص لماك ىضق كلذ ىلعو

 هدو لوتكتلا ناكو « تباث بوجحم روتكدلل اقيدص هدلاو ناك . هيلإ سانلا برقا

 هئاقدصأ ضعب عمجف «ًابقم» ربدي نأ ىف لماكر كفو « ةدم عطقناف « لزنلا ىف

 هل اولمعو « شيماي ةنينج» ىف اهوفلأ دق اوناك ىتلا خرسملا ةيعمج ىف هئالمزو

 روتكدلا ةقيرط ىلع هسأر ىلع شوبرطلا « سبكو» ةراعتسم ةيحل سبلف ؛ ًاجايكم»
 نم ةيشاح هعمو ىوانشلا خيشلا ةرايز ىلإ دصقو . . ًاصعب كسمأو © بوجح

 ٠ لابقتسالا ةفرغ ىلإ بكوملا دعصو . .. تباث بوجحم بكوم اولثمو ءاقدصألا
 تعقرفو لاوحألاو ةحصلا نع لاؤسلاو ثيدحلا رادو « سلجو ملسو خيشلا ءاجو
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 ىتح « فاقلاب امئاد ملكتي تباث بوجحم ناكو « فيزملا روتكدلا مف ىف « تافاقلاو
 تافاقلا نيب هدلو توص دلاولا نيبت م (« روتقدلا » ةيلزهلا تالحلا هنع بتكت تناك

 نكلو اهب هبرضيل هدلو نم اصعلا ذخأو خيشلا ضب ءرمألا فشكناو « ةعباتتل
 .. ىرخلاب عرسأ اذه

 « كلذك دلو دقو مسجلا ائلتمم ًامخيض ناك ذإ . . ًاكحضم لماك ىرج ناكو

 هلجح ردصم هتلوفط ىف تناكو « هتايح لاوط لكألا ىف مهنلاو ةنادبلا هتمزالو

 تامالع نم اهوربتعا ذإ « اهب ةرسألا حرف نم'مغرلا ىلع « اهيلع هطخسو اهنم
 راصو ربك الف .. دسحلا رش هلانيال ىتح سانلا نويع نع هنوفخي اوناكف « ةحصلا

 نأ وه لواحيو عراشلا ىف اورج اذإ هئم نورخسيو هنوريعي اوناك دالوألا عم بعلي

 ١ .نانلا بيشو مهنع ىوزتاف .. مهءراجي

 ىف ةبغرلا ىلإ عفاودلا نم ةلزعلا ىلإ هؤوجلو ةيرخسلا كلت ءازإ هروعش ناكو
 رعشلا بح هسفن ىف ىوق نأ ناكف « هضوعي ًارابتعا هل لعجي ءىشب زيقلاو قوفتلا ٠

 . ةءارقلا ىف كاممنالاو ريكفتلاو لمأتلل ةصرف ةلزعلا تناكو بدألاو

 بهاوم نم ابصلا ليمز ىف ام اوردق اولقعو اوربك امدنع ةلوفطلا ءاقدصأ نكلو

 ىلإ هوعفدو مهزازعإو مهريدقت هيلع اوغبسأ « ةبيط سفنو حرم حورو ءاكذو

 . سكعلا ىلإ بلقلاف بيبتلا هسفن نم اولازأو عمتجما

 ناك هنكلو « مسجلا لاج نم هل ظحال ًامخض «ًاربعكم» ىوانشلا لماك ناك

 تاقالعلا ىف ًاقفوم ناك طرفملا هئاخسلو اذهب هلعلو « لئامثلا فيطل ةرظنلا دودو

 ىلع بحب نهنم ةدحاو ءازإ رعشي ناكو « ىهالملا تايتف عم ةصاخو ؛ ةيئاسنلا

 . « ايليماكلا ةداغ - هيتوج تيرجرم) عم ( لافود ”نامروأ» ةقيرط

 ةسنآلا تناك . هتايح ىف غلاب رثأ هل ناك ىذلا لوألا بحلا سني مل هنكلو

 « اهنع اهب لغشف « ةيسنرفلا ةغللا ىف ًاسورد. هيطعي ذاتسأ تحخأ تنب «س» |
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 ًايجوت ةيعاّمجالا هميقو ءايشألل همهفو هتايح تهجو ذإ . . هل ةذاتسأ ىه تراصو

 : ةينيل لي ىف ادن عرعزألا ءانع هلأ نبا ىرهزأ بلاط هيلع ناك اع ًافلتخم

 ثدحأ ىلع ةرسأ نيب ةأجف هسفن ىري « اهاضتقم ىلع هريباعمو هتاداع تنوكتو

 ةغللا سردم اهلاخ اهيلإ هبحصتسا ىداعملا ةيحاض نكست ةيرصعلا عاضوألا

 . نآلا هيلع ىه ام ريغ ىعاّتجا ىوتسم تاذ ىداعملا تناكو ةيسنرفلا

 تعزن « ةايحلا ىف قرلسأ تريغو : ىيفطاع « سو تندم دقل : ىل لاق

 اذإ لجرلا نأ فرعأ تنك . ىرخأ ءايشأ اهناكم تعضوو ؛.ةريثك ءايشأ ىسفن نم

 ارك اهم تقنع لب .« انارع اح تولخ كلو .. ناطيشلا ايلا نايك ةأرأاب ليغ

 ةعطق امإو « لاجو نف نم اهيف ام قوذتنو اهلمأتن ةعئار ةحول امإ : ىرأ تنكف
 وأ «اهديزغت هيف عمسأ ابذع اثيدح وأ «رحاسلا اهوج ىف شيعنو اهعمسن ةيقيسوم

 نع ًاربعم هتلق رعش لوأ . . ناطيشلا رأ مل ىتكلو .. ديدج ملاع اهنم ىلع لطي ةرظن

 : هنمو « اهيف تلقام وه ىرعاشم ةقبقح

 انرجشلا اهاذش ىف سفنلا عدوت اهاوه نم ةحمن وأ ىداعملا

 انونحم ادرش اهابر ف ىداؤف تكرت دقف ىداعملا

 ةلكشم ةايحلا ىف هدوجو نأ دفتعي ناك دقف + جوزتي نأ ديريال هنأل اهجوزتي م

 وهو « هراعشأ ىف ىنعملا اذه ددر دقو « لصب لصي نأ عمطي الو اهل لح ىلإ لصي مل

 . ىرخأ لكاشم بجني نأ ديريال كلذل

 الإو ةفاحصلا يق لمعلا الإ - رعاشلا بيدألا - ىوانشلا لماك مامأ نكي م

 هبترم نم ءىش ىلع قييال ًافرسم هدلاو ناك دقف « هتوق دجيال دق ًاعكستم شاع

 همامأ نكي مل « نيفظوملا ةايح ىف ربكألا نأشلا ىموكحلا بترملل ناك مايأ « ريبكلا

 بيدألا « ذاحشلا رعاشلا بيدلا ديمحلا دبع لثم شاع الإو نحصلا لمعلا الإ

 . شو لكلا بنللا رح رف ذيع لمعي 81 دبا دع
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 ىف ىوايهه ا دمحم ريبكلا بتاكلا بيدألا قيدص تملك تانيثالثلا رخاوأ ىف

 اررحم لمعأ ىكل « مارهألا ريرحت سيئر ليمجلا نوطنأ هقيدص دنع ىل طسوتي نأ
 : لسا وهو « ىل لاف مارهالاب

 « ىوانشلا لماك هب تقحلأ لاخ ناكم مارهألا ىف ناك دحاو عوبسأ ذنم -

 .. كللذ لبق تملك“ كيلو
 سيئر ىوانشلا لماكب لصتأ مالكلا لوأ ىف كل تلق امك 1461 ةئس اذنأهو

 نسحأو ىف بحر دقو « ةبديرحلا ىف اررحم لمعأل مارهألا ةديرجي رابخألا مسق

 لبق نشا اذه ىف هثدح دق اكو « ةيعا ةديلا ةديجا ف ى أو يع

 0 ضرعي مل هنإ لوقأ ةبسانملا هذهبو « بيبح هللا دبع قيدصلا هيلإ بهذأ نأ

 .. اذك مهيلع ضورعم مهنإ سانلا نم ريثك لوقي اك « ؛ لمع ىلع ( لوهجملل

 . نعسلا قفخأ آم ؛ ًاريثكو ديرأ أ ىعسأ اعاد .تنك

 عوبسأ لك نم الدب نيعوبسأ لك اهتلعجف « ةلاسلا ةلحم ىف ةباتكلا تضفحخ

 رابخألا ةعجارم ىف ناكو .. مارهألا ى لمعلا نيبو اهنيب عمجلا عيطتسأ . ىتح

 ةباتكل لاحم كاذ ذا ! ةديرجلا ىف نكي ملو « اهل نيوانعلا عضوو اهتغايصو اهحيقنتو

 عبرأ ىف ردصت تناكو ةكحتسم قرولا ةمزأ تناكذإ « اههبشي ام وأ ةيبدأ تالاقم

 . تاحفص

 مادا تذخأو « رسل ةلحن ريرحت سيئر تايزلا نبيع هسفن تقولا فو

 مث . ىوادعملا رونأ ليمز لبق نم فك امك اهيف ةباتكلا نع تففك مث رادحنالا ىف

 . ( ديربلا قودنص» نم ررحت تناك اهنأل اهعرصم تيقل
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 .. فنص لك نم اهيف ةبيجع ةودن مارهألاب ىوانشلا لماك بتكم ىف تيأر

 لماك بتكم ىلإ ةرازولا نم اوليحأ ءالؤه نأك نيقباس ءارزوو نييفحصو ءابدأ
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 ءالؤه نم ركذأ . ئرخأ ةرم ةرازولا ةصرف مهل حاتت امير كانه اوثكف « ىوانشلا

 دقو نييروتسدلا رارحألا بزح سيئر اشاب دومحم دمحم قيقش اشاب دوه ىياج

 ىف ناقفتي امهنأل ةصاخ ىوانشلا لماكو دومحم ىنفح نيب ةقادصلا لص تدطوت

 . بلاقملا عنص وهو « هب ارهتشا دحاو ٠ جازم»

 نفو بدأ نم ءىش لك ىف فلتخم ريثك شاقن ةودنلا هذه ىف رودي ناك

 « هرشن نكمي ام اهنم رشنيف اهيلجرب أت ةيسايسلا رابخألا تناكو خلإ . . ةسايسو

 ام مهأ ناك ذإ « تقولا كلذ ىف ةديرجلا ىف ا ًانكر ىوانشلا لماك ناك اذهلو

 ةرهاقلا تقرتحا دقو . . ةروثلا نينج لمحت « لبح» دالبلا تناكو رابخألا وه رشني

 ال ثيحي « ءاسم ًاعونم « لوجتلا » ناك ذإ بعاتملا ضعي قارتحنالا اذه نم ىلاثو

 نم ةرايس ىنلصوت نأ ىوانشلا لماك رمأ اذهلو « اليل لزتملا ىلإ ةدوعلا عيطتسأ

 دونج فقي نأ ثدحي ناكو رورملل ةفاحصلا صيخرت لمحت ىّتلا مارهألا تارايس

 انيلإ نوبوصي اوناكو صيخرتلا ىلع اوعلطي ىتح اهوفقويو ةرايسلا ليبس ىف شيجلا

 ؟تنأ نم . . فق ؛ ةرمآلا ةيزوهجلا .تاوصألاب انتوبعريو قدانبلا

 اذهو « كلذ نم رثكأ رهسلا عيطتسأ الو ةرشح ةيثاثلا ةعاسلا ىلإ لمعأ تنك

 ىلاوحو « كلذ دعب تاعاس دتمتو ( اهزعا» ىف هيف ةودنلا نوكت ىذلا وه تقولا

 ىأي « ةتفكلاو بابكلا ١» قابطأ اهيلعو دئاوملا دمت ليللا فصن دعب ةدحاولا ةعاسلا

 عيمجل ىرخألا تاباطلا بناج ىلإ ىوانشلا لماك باسح ىلع « ىناحلا نايبص »:اهب

 ةجرد ىلإ ادج امبرك لماك ناك ذإ «ةزوزاك» و ةوهقو ىاش نم ةودنلا ىف 0

 نم مدخي نم لكل « ًاشيشقب» هتضبق ىف ام ىطعيو هبيج ىف هدي عضي فارسإلا

 ىف ةنسلألا ىلع ىرجت « هيب لماك» ةملك تناكو .. . معطملا نايبصو « هيفوبلا» لامع

 ضعبو وه قوراف نم ًايمسر ةيوكبلا .لخأ دق ناك . نيريبك مارتحاو بح

 . نيمأ قطصمو ىلعو ىواسنببا جلع لئم نييفحصلا
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 ةديرج رادصإ ناعمزي اهابحاص ناك ثيح مويلا رابخأ ىلإ « قليفلا ١ كرحت م

 مضي ناكو هتامج ىف تنكو ىوانشلا لماك ةدايقب قليفلا ناك « ةيمويلا رابخألا

 نيررحا نم مهريغو لاولا ىذمح لعوب داؤف ىدمحو خالملا لاكو روصنم سينأ

 موجن نم ناك ىذلا روصنم سينأب ىوانشلا لماك ةودن ىف تفرعت دقو مارهألاب

 «ريرحتلا ةلاص» ىف تيأرو . هئس رغص ىلع ةيبدألا تاشقانلا ىف نيزرابلا ةودنلا

 اهب قلع ىذلا لاهملا ىدمح ىلع عم ةمجرلا مسقب تناكو ةعئارلا ةاتفلا رابخألاب

 ّْ . اهجوزتو

 انثكمو ةيلوي ا!" ةروث ليبق ١461 لئاوأ ىف اهرادصإ عمزملا رابخألا ىلإ اتلقتنا

 ىف عزرتو ص تناك امنإ ء روهمجلل رهظتال ىلا ةديرجلا قف لمعت نيرهش وحن

 ةديرخلا نمضتت نأ نيمأ ىلع ىلع تحْتقا ىنأ ركذأو . ةيلخادلا ةشقانملل لخادلا

 « يبدأ دقن هبإ ىنعي» ىل لاقخ ىبدألا دقنلل ًاباب

 مساق ؛ 51 ىلإ ًاهجوم هلك ماّيهالا ناك دقغ .. ىراكنتسا لاؤسلاو

 ' ىفب ةيعوبسألا باوبألا اوعضوب امدنعو « مويلا رابخأ ١ لصألاو «رابخألا» ةديرجلا

 بدألا رابخأ لثم « رابخأ ١ ةملك ءىش لك لبق اوعضوب ةريخألا ةحفصلا نم نكر

 . . خلإ .. لافطألا رابخأو نفلا رابخأو

 لب « هتحفاصلل ال ء هدي دي نيررحملا نم ًادحأ قلي امدنع نيمأ ىلع ناكو

 . ًارابخأ ًابلاظ اهزم

 قا نوبتكي ام. ال طقف 0 ءامسألا ) دوصقللا تاك ءابدألا يح رق الو

 باذتجالا اذهو. . . ءارقلا ا بذجن ةعمال ءامسأ ةدنربلا ىف دشحت نأ فدهلا

 ع ةريثللا تاغلابللاو ريثلل' بولسألا عنطصاوو رشتي اع لك نم. دوصقملا لكوه ناك

 . « نآلا ىبح كلذ راثآ لازتامو» ةيحطسلا ال ءارقلا تاماّيها ىلإ لورتلاو

 تقولا ضحب سلخ ناك نإو فحصل وجا اذه ىف ىولتشلا لماك جيملتا

 اى



 تابرطملاو نيبرطملا لعجي ىحصلا هزكرم ناكو « ةديصق ءاشنال انايحأ دهجلاو

 امب اندالب ىف سانلا ريهاج دنع فرعي رعاشلا نأ فسؤملاو هدئاصق ءانغ ىلع نوتفابتي

 زربأ ناكافولا وبأ دومحم رعاشلا ةاسأم نع ًاريخأ ةفاحصلا تبتك امدنعف . هل قب

 , باهولا دبع :اهينغي ىلا 6 6 نأ امدنع ) ةينغأ بحاص هنأ هب هنوفرعي ءىش

 ىلع هلك هقفنيو ةفاحصلا نم 0 اي ار دلعي ىوانشلا لماك ناكو

 الوكأ ناكو تركاذ اكايطس اجرك ناك ؛ عبط دالوأ هل نكي مو جوزتي ملف « ةسفن

 « نيلسنبلا ةنقح» ذخأي ناك . . تام ىقح همزال ىذلا ركسلا ضرم مغرب اد

 ناك . . ةدئاملا رضحي نم راوج ىلإ ةنقحلا هيطعي نم ىرأ تنكف ءاشي ام لكأيو

 هاعرت كانه ميقيو « بتاكلا ىفشتسم» ىلإ ًاروف هجتي ضرملا مالآب رعشي امدنع

 +: كلك انو نقلا كعايوب .... تايرعلا

 رثكأ هماّتها هجوو ٠ قحصلا فجل نم ففختو هتايح رخاوأ ىف فكتعا دقو

 نم هؤاقدصأ ناكو « همسا ركذأ ال ًاناويد وأ ابنك جرخأو « رعشلاو « بدألا ىلإ

 هبش كانه نوكتف « ىيس نذراجو ىحب هلزنم ىف هنوروزي ءابدألاو نييفحصلا

 نم نيروهشملا عم ةصاخو تاقادصلاو تاقالعلا نسحي ناك هنأ عقاولاو ؛ تاودن

 . خلإ . . ةيبدا وأ ةيسايس وأ تناك ةيفحص تائفلا لك
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 « هسلاجم ىف اهلسري امك هثباتكر ثكأ تكنلا نمضي حرم بتاك ىوانشلا لماك

 ةقيقحو هتقيقح نع قداصلا ريبعتلا وه رعشلا نأ دقتعأو . . نيزح رعاش هنكلو

 لصتيف كحاضلا رهاظلا هروعش وفغي رعشلل ًايبتي امدنع نيزح هقاععأ ىف وهف « هسفن

 هسلاجم لك تناك ىذلا مبهاربإ ظفاح لثم كلذ ىف وهو « نيزحلا نطابلا هروعشب

 . ءاثر هرعش فصن ناكو « ةباعدو ًافرظ

 هان نع لواابعلا قم نم ًاريثك هددري ام ىوانشلا لماكر عش ىف نزحلا رهاظم نمو

١ 



 عم ًاحرم هداليم ديعب لفتحي وه اذه « مايألا هب ىضمت نيأ ىلإو هدوجو ىنعمو
 : لوقي نأ هيلإ ىحوي ىذلا نطابلا هلقع ىلإ ولخي 75 ءاقدصألاو لهألا

 قشلا اييأاي تدع ىدلوم  موياب 2تدع

 قرفم 2 بيشلا ازرغو ىدي نم . عاض ابصلا
 دغ الب ًاموي تنك ىدلوم موباب. 0
 ةايحللا هذه شعأ مل لزألا نم .ىلآ * ”تيل

 ةايح اينأ الفاج . لذا ملو ايف تشع
 كزأ مو ًافيط تدك لزألا نم نأ تيل
 عيبر الب ةايحبو 00 بابيش الب رمع انأ
 بارس انأ مهو .انأ باذعلاب 0بحلا ىرتشأ
 نأ ديري « ًافرظو أحرم هعم نم ىلع ئضيو.مخضلا همسج ءلم كحضي هنإ

 « ءاوهلا .ىف بهذي كحضلاو ضفني سلجلا نكلو « ةنيزجلا هسفن ةقيقح ىطغي
 .. باذعلاو رعشلاو نزحلا دوعيو.



 ىرادحملا رونأ :

 ءالؤه» : ةلسلسلا هذه ىف دحاو نع ثبتك ايف ءاقدصألا ضعب ىنشقان

 . اذك ةيحان نم هلوانتت ىلو اذك هنع بتكت ١ كنإ : لاق : عياليع

 : ًاظوحلم موه نوكي نأ بحأ امب تبجأ

 « مهصاخشأ ةفرعمب تدعس نيذلا ءالؤمل ةلماك ةسارد لوصفلا هذبب دصقأ ال

 ىلإ وه امنإ دصقلا نكلو . ىحاونلا ضعب نم ةيساردلا حمالملا ضعب اهب نوكي دقو
 بيرق ىحنملا اذه نأ ظحلت كلعلو . ىسفن ىلع مهساكعناو مهب ىكاكتحا ريوصت

 . كلذك وهو . تايركذ نم لبق هيف انكام ىلإ

 فو . ىوادعملا رونأ « مهترشع ىسنتال نميو « ىسفن ىلإ سانلا برقأ نمو

 'انعضرو « اهبئاضحأ ىف انأشن ىتلا ةلاسرلاب نينورقم ناركذي انامسا ناكام تقو

 , ةعاضرلا ىف ناوخأ اننإ لوقت نأ كلو . اهيدث
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 ىف فقو مث « ًافينع ًامجاهم ادب . هما ميل + . لكي مل دقان ىوادعملا رونأ

 ةاملس عطق يدلارع توما نبيل ًاباش لازيال وهو تام . . تام مث « هناكم

 بابسأ نم اهعاطقنا ناكو « لبق نم ةلسلسلا هذه تعطق لب « ةيبدألا هتايح

 . توملاب تبتنا ىتلا ةيحضلا ةمزألا

 نأ نم ( لوهجخلل ءانبلاب) نكمي مل وأ عطتسي مل هنأل ةيبدألا هتمزأ تناك

 « اريبك ابتاكر متسيو ادبي نأ ديري ناك . ةاناعملا ىلع ربصي مل . |جاهم افينع رمتسي

 مث ٠ ًايغص أدبي نأ ناسنإلل دبال : ضلختيال ىذلا اهسومانب تكسمت ةابحلا نكلو
 ليلذتل دوهج نم دبالو « قيرطلا ىف تابقع نم دب الو « ًائيشف ًائيش هحافكب ربكي

 بكرلا نم دحأ تفلتب ع نلو . دعاسلا ىوقيو كرمي دوهجلا هذه لذبو ؛ تابقعلا

 . بكرلا نع فلخت نم ىلإ ريسلا ثحي ىذلا
 هذه ىلإ ًايرسم ءداتسألاو ىلإ يعم و نرملا ملاعلا» ةلحم ىف بتكي رونأ أدب

 ةيلكب لوقعلا عنصي ىذلا ريبكلا ذاتسألا ( ىوخلا قيمأ » اهدئار ىلإ ةبوسنملا ةعاملا

 نأ ءامتنالا كلذ ةمالع تناك . ةرهاقلا ةعماجم - ةيبرعلا ةغللا مسق.- بادآلا

 ءىطاشلا تنب ةروتكدلا بتككت تناك اى« ءانمألا نمو همسا تحت ىمتنملا بتكي

 امل مث « الوأ ىوادعملا رونأ لعفي ناك كلذكو « ريبكلا ذاتسألل ةريغصلا ةجوزلا

 ث تايزلا نسح دمحأ - ءانمألل لوألا مصخملا ةعلق ؛ ةلاسرلا» ةلجم ىلإ لقتنا

 ىوادعملا رونأ نأ ىلع . سفنلا ىف انماك ءامتنالا تب نإو « عيقوتلا كلذ رمأ ىبتنا

 قرأ رس« يلع قلستي ام لإ جاع الوب داس يلم قي عملا هتايلا .نب كلك

 . نالمتحت امن رثكأ اهليمحتب هيقاس

 ىف تايزلا مجاهأ اذنأه : لوقي هسفن لوح راد فرقولا كلذ فقاو وهو

 ءاثر ىف هنيب نزاو .. ءانمألا فقوم نع ًارداص كاذ ذإ ناك هلعلو « ىبرعلا ملاعلا»

 ةفك حجرو «ريطي لوهلا وبأ» هباتكب هنبا ءاثر ىف روميت دومحم نيبو ءاجر هدلو
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 ىف كلذ ناكو . عوبطم هنأب روعيت تيدأو عونصم ةنأب تايزلا بدأ قضوو روعبت

 ( ىناقثلا لجسلا ةرادإ) فراعملا ةرازو ىف ةلامزلاو ةقادصلا اهيف انأدب ىلا ةرتفلا

 ةئزاوع ةلاسرلا ىف هيلع تددر ةيضايرلا جورلا عانطصاو ريبدتلا نم ءىشبو

 تددرو « ىلع درو . . هيمار ىلإ مهسلا درو تايزلا ةفك حيجرتب ىأ ؛ ةسكاعم

 . نوحشم ٠ قيمأ» انبحاص نإ هتلق امو ؛ هيلع

 نم هيلع هتضرع امل باجتساف « ىنيمألا» اذه بسكي نأ ًاعئام تايزلا دحي ملو
 اناطعأو ةلجمل ةبرع ناري نيداوجك تايزلا انب ٌرسو « ةلاسرلا ىلإ ىوادعملا رونأ مض

 : رونأ ىل لاق ةده. دعيو .. ناحلاب نيبتاكلا نم انريغل هطعي ملام

 ؟ ةليلق رهشلا ىف انم لكل تايزلا اهيطعي ىتلا تابينجلا ةيناثلا نأ ىرت الأ -

 ! كتاكرب , , رواثألا نأ ايإ « قبح

 انتبلاطم وأ ةبغرلا كلت ةلجملل ىرادإلا ريتركسلا ؛« نمحرلا دبع دمحم » لقنو
 ىحايترا بابسأ نمو . . ةرشع ىلإ غلبملا دازي نأ رمأف « ةلجملا بحاص ىلإ ةدايزلاب
 ىف انثعب اننأ عقاولاو ! لاما, سأر دض ىعم ةوق نوكي نأ ةلاسرلا ىلإ رونأ مامضنال

 . ةريبكلا مالقألا نم ريثك اهنع فرصنا نأ دعب ةديدج ًاحور -رخفالو - ةلجا

 ملو ىده ريغ ىلعو ىده ىلع لوجيو ةلاسرلا ىف لوصي ىوادعملا رونأ ذخأو

 ىنثي نم سكعلا ىلعو . . لعفي نمل ليولاو « ةملكب دحأ هل ضرعتي نأ قيطي نكي
 .« مهجاتنإب ةداشإلاو مهئامسأ ديدرت ىف نيبغئارلا لئاسر نم ًاريثك قلتي ناكو . هيلع

 . هلبق نم رظتنملا ءانثلا « نوبرع» نوعفدتو اهيف هيلع نونثي
  ةقيرط ةيأب ابتبثي نأ ديري « هسفن لوح رودي ناك هنأ ماع هجو ىلع ظحالملاو

 انايحأ مجاهيو : هلل دومحم ىلعلو ميكحلا قيفوتل ةئدتبملا هتقادص نع ًانايحأ ثدحتي
 هنأب - قح ريغب - هايإ ًامهتم « ةقلغملا ناردجلا بدأ هنأب هبدأ ًافصاو مكمل .قيفوت

 قيفوت نأ نم مهضعب هددر ا ًادادتما هيد هذه تناكو « سانلا ةايح نع ديعب
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 نفلا » هناي ضو اماج دصقي ناك ةرابع ىعو « ىجاعلا جربلا نم بتكي مكحلا

 هنأ رمألا ىف ام لكو ؛ فايرألا ىف بئان تايموي٠ بحاص كلذك نكي ملو  نفلل

 كلت ٌتاونعلا اذه نم اوذخأف « ىجاعلا جربلا نم» ناونعب ةلاسرلا ىف بتكي ناك

 عنص ةداجإ هتمدقم ىو « هلعفت نأ ةأرملاب قيلي اع هتباتك نم اوذخأ اك . ةمهتلا :

 . هب قصلي ام عفدب ىنعيال وهو ! ةارملل ودع هنإ « سطاطبلا ةينيص»

 قوف هعفر « ىوادعملا ةباتك نم دسألا بيصن ذخأ دقف هط دومح ىلع امأ

 عمج ًاباتك هنع فلأو « ىسفنلا ءادألا» هامسأ ام هرعش ىلع قبطو « ًاعيمج ءارعشلا

 ريدج هتاذ ىف هط دومحم ىلع رعشو « ىرخأ تادايز عم ةلاسرلا ىف هنع هتالاقم هبف

 ًايغلم ىوادعملا نوثأ دب ىدان ىذلا 4 ىبشلا ءادألاو دنع ةفقولا نكلو « ةداشالاب

 : ةرم هل تلق ماع هجو ىلع بدألاو رعشلاو دقنلا ىف ًاديدج

 ؟ يفت ءاذأ ريغ .نم .تدألا نوكي تيك

 اع ريبعت الإ وه ام ةقيقحلا ىف بدألا نأ ىه « ةيساسأ ةقيقح نم ًاءدب كلذو .

 "  ادأ ةلييال دزلذك سيئلموب ؟ايق اع هكدأ رهط «ةاننالا نيت ف -

 : لاقف

 ىبشنلا ءادألا هيف نسيل ريثك -

 ؟لثم-

 ! هروصع عيمج ىف هلك ىبرعلا رعشلا لثم >

 : هل تلق « تارم ةدع كلذ بتك دقو

 راعشأ نم ًادج ريثكب اهيف لآ« ةليوط ةلسلس بتكأ نأل كردص حسفت له -

 . ؟ ىنفت ءادأ اهلك برعلا

 (! نسحأ ءاقدصأ انلخن و -

 /ا١٠١



 جازملاو ءارآلا نم ريثك ىف انقالتخخا مغرب هتقادص ىلع صرحأ تنك ىنأ عقاولاو

 : 98 . هاجئالاو

 « ةلاسرلا ىف اهرشن ةدحاو ةريصق ةصق ادع اه « ةيدقن اهلك هتباتك تناك

 قيفوت هب لاق ام قبطي وأ ىبلي - هنإ لاق « هابتنالا دش نم ةفصاع اهوح راثأ هبأدكو

 - هنإو « قدأ ريبعت ايف نيل تيداولا# يسال نويتكي نابشلا نأ نع يكشا

 ربعلاب ايدو ابدأ بكاع ةصقلا جلاعي ًانض ىو نأ دوي - مبكحلا قيفوت .ىأ

 اهيف فقت ةمتاخي اهمتخ ةصقلاب ءارعشلا ماها نم ردق ربكأ بذحي ىكلو . ىبدألا

 اهوتفي نأ - ماع ءاتقتسا لكش ىف  ءارقلا نم بلطو . . . ةرئاح ةصقلا ةلطب

 ام ةصاخرو « دودرلا نم ًاريشك تابيقعتاو ىعويسألا هيأي قزشن مت . . . لعفت اذام

 , ةلصقلل احلم نمضتي

 « ةلاسرلا ديرب» ىف بتكي ٠ لياملا لاخلا» ميبجعيال نمم ءارقلا ضعب ناكو

 ًاران ءالؤه ىلصي ناكف « « مههلإ ههجو دقن ىف هيلع نودرب ءابدألا ضعبو « هل ًادقن

 ءالؤه نمو . اهيف ةداوه ال ًايزخ هنوشقاني نيذلا ءابدألا ىلع نشيو « ةيماح

 .دومحم بيجن ىكزو ىودب .نمحرلا دبع
 بيجن ىكز روتكدلا نيبو هنيب اهاحر تراد ىتلا ةيماخ ا ةكرعملا ببس ركذأ ال

 صعب لأ ذإ 4 يح املع ناك فوسليفلا انروتكد حالس نأ ركذأ ىنكلو « دومحم

 لاق ايف لاق هنأ ركذأو ؛ ًاروهتم ًارورغم ياش نرصت « ىوادعملا ةيصخش ىلع ءوضلا

 نأ كياوت هنأك ( دقنلاو بدألا نم جذامت » هباتك ىمس نأ باشلا اذه رورغ نم نإ

 ائيش مدقي مل ًاتشان لازيال وهو . . . اهوذتحي ىكل وه اهعنصي جذامت سانلا ىلع لب

 .. ةلاسرلا ىف هتالاقم هيف اعماج هردصأ دق باتكلا اذه ناكو . دعب

 هنولماجي نيريثكلا تيأر ىنإ هل تلقف ٠ « كلذ ىف ىنيتاعف « هباتك نع بتكأ مل

 هنا ع تيعت مكو « كلذب تيفتكاف هنع نوبتكيو
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 . اهيفلؤم بضغأ

 باضغإ بنجتأ نأ هب تدرأ نإو « ًاميلس نكي مل كاذ قوم نأ عقاولاو
 « نيفنص انيلإ درت ىتلا بتكلا نع ةباتكلا فينصت ىلع انقفتا انك دقف « قيدصلا

 ! كاذ الو اذه لعفأ مل انأو . ةيحت ةملك رخآلاو « لماك دقن امهدحأ

 « تالماحملا ةلزهم» ىف كراشأ نأ درأ مل ىنأل كلذ نوكي دق

 « ىسنيال ىذلا قيدصلا ركذ وه ىوادعملا رونأ قف ىسفن ىف قابلا رثألا

 هعم انيضقو « هب ىفرع ىذلا هط دومحم ىلع ذفلا انرعاش ىرك ذب هاركذ نرتقنو
 . هبتكم ىف ةراتو «رعاشلا ةقش ىف ةزات + تاقوألا بيطأ تايزلا انذاتسأ عمو

 عراشب « لمجلا ونيزاك» ىف ءاشع وأ ءادغ ىلإ تايزلا انوعدي ًاناجأو + تايزلا

 1 دفوو به نم لك هاشغي نأ لبق مرهلا عراش . . مرهلا

 اهف وه اك سلاجملا ىف هتوص ولع مغرب ؛ عبطلا قيقر سفنلا ىضر رونأ ناك
 تناك ثيح ةزيجلا ناديم ىف الوأ هيلإ بهذأ هتايح رخآ ىلإ تللظ دقو . , . بتكي

 ايركز اهتايصخش نم « ةيبدأ ةودن هبش ىف اهب سلجي نأ داتعا ىتلا « لاكلا ةوهقد

 روصنم لاكو طقلا رداقلا دبعو روشاع ناعنو ليعامإ نسج دومحمو ىواجحلا

 ضعبل اهفلأ ىلا تاينغألا ضعب ىف الإ رهظب ال ىننخا م ملقلا ملاع ىف عرعرت ىذلا

 . ئوادعملا رونألو ىل ًازيزع ًاقيدص ناكو « تابرطملاو نيبرطملا

 تاونس روثأب قلص تعطقناو « سيردتلا ىلإ ًادئاع نادوسلا ىلإ ترفاس

 رخآ ءىش نمو سيردتلا ىلإ هلقن ءارج نم ةيسفنو ةيحص تامزأ اهيف هل تعقو

 .. ةركذا قابس

 وه ' لقن ىذلا سيردلا ريغ هبلإ انأ تدع ىذلا سنيردتلا نأ لا

 ءايشألا نم انضمي ًارزحتم ةيوناث ةسردم ىف لمعأ نادوسلا ىف تنك,

 « مهديدع ليلق ىساردلا لصفلا ىف بالطلا ناك . . . سردملا « فرقت» 0
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 نيذلا « مهايإ» نم شتفم كانه ١ نكي ملو ؛ لوقعم لودحلا ىف صصحلا ددعو

 ضيرم ىنأ تغلبأ تضرم اذإ « ارح تنك ١ ةيهجوم 0 اريخنأ ةيبرتلا ةرازو مهتمسأ

 روعشلل .٠ . لوطي ضرملا نكي مل اذهو « بيبط ىلإ ةلاحإ نودب ىأ « طقف

 اهارأ ىتلا ةيساردلا داوملا راتخأف ررقملا عضأ تنكو . ةقثلاب ةقثلا ةلدابمو ةيلوثسملاب
 ءامسأ اهيلعو ةباجإلا قاروأ ححصأو « ناحتمالا ةلعسأ غضأو « دالوألل ةعفان

 ىوتسمو هداهتجا رادقمو مهلم لك ةردقم فرعأو مهفرعأ نيذلا بالطلا

 انتايح ىف عقاو ريغ لاثم وأ ةعماج ىف ذاتيمأك تنكر اصتخابو « خلإ . . . هريكفت

 ةفاحصلا نم رارفلاب هتدقف ام ضوعي ًاريبك ًابترم ىضاقتأ تنكو ! ةعماجلا ذاتسأل

 . ةراثإلا ىلإ بدألا نم ىملق لقنت نأ تدارأ ىتلا

 ام 0 ىلع وهف ىوادعملا رونأ قيدص هيلإ لقن ىذلا سيردتلا امأ

 كا رلطماو ءاعيكديلإ دس دقي م لاا اذه لإ ليع ال دع رخو , هتركذ

 . نمزملا مدلا طغض عافتراو ليبو رش كلذ ءارج نم هلانو هشيع عطقو هعطق هعطق
 ف دودسملا ( بدألا عراش» وه ةمزألا كلت هيلع رج ىذلا رخآلا ع ءىشلاو

 ىلع ديزبال عقاولا ىف رمألا اذإف « بدألا شرع ىلع ىوتسا هنأ نظ دقل « ههجو '

 ىف بتكي ناك . . ىواطنطلا ىلع ىروسلا بتاكلا مهولا اذه مهو دقو . . مهو

 نأ نظي وهو ةرهاقلا ىلإ رفاسي نأ ىأر مث « قشمد نم هتالاقم السرم ةلاسرلا

 عساو .قاطن ىلع ايروس اهأرقت ىتلا ةلجلا ىف هتباتكل هفرعي حبصأ ىرصملا بعشلا

 رثكأ نوكي نأ دبال ةلجملا ردصت ىلا رصم ىفرمألا نأ لجرلا مهوت « اهباتك فرعتو
 ىلع انأ . كنه نيلوئسملل لاقف « ةرهاقلا راطمب ةلكشم ىف عقوو « ايروس ىف وه ام
 . ةلاسرلا نوءرقي مهنأ مهيلع دبي ملف ! ىواطنطلا

 نوللا : لق وأ . : . لامي اهل دعب مل ةلاسرلا ىف رونأ اهداتعا ىتلا ةيرحلا نإ

 ىبأي « فشان» لجر وهو . . ةلاسرلا ريغ هلبقيال ةلاسرلا ىف هبتكي نأ داتعا ىذلا .
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 تلماكت اذإف ةزيجلا ناديمب لامكلا ةوهق ىف سولجلا الإ نذإ همامأ سيل . نارملا ىلع
 ىبلي حارو اهردصت نيداشلا بابشلا ضعبو نيفورعملا ءابدألا ضعب نم ةودنلا
 ءايعدأ نم هردصتي نمو تاعافت نم ةدوس'امو .قدألا عمتجما دقن ىف ًاسورد مهيلع

 قزمتلل تامدقم الإ ءىشال ؟ ةليحلا ام نكلو « هيف كشال قح لوقي ام ريثكو

 ! لومأم ريغ ةقيقحلا ىف وه وأ ؛ لومأم ىلاثمو ْئيس عقاو نيب عارصلاو

 لجر . . ةايح لا شماه ىلع نوشيعب نم ةبيجع ةيصخش لامكلا ةوهق ىف ناكو
 ىلإ دعي ملو « اهيف لاحلا هبجعي لو ؛ ةرهاقلا ىلإ ديعصلا نم ءاج ( ةدابع هسا

 ثقي « تابلطلا» لباقم ةوهقلا لاعأ ضعب ىف دعاسي ةزيجلا ىف ثكمو هتيرق
 « ةزيجلا ناديم ىلع ًافرشم « هدسج ىلع لامسأ هنع ترسح ىذلا ىراعلا هردصب

 : جت :توصب ًاسراص

 هتالك ىلإ حيرتسيو هب كحضتسي رونأ ناكو « 1 مثأ اي هبإ ! ملاعاي هيإ»
 5 عمتجملل ةدقانلا ةضفارلا

 لحن ىكل مدهلا ابيف لمعيف « لامكلا ةوهق ىلع ريغتلا ودعبو « ريغتت ايندلاو
 « ةوهق كانه نكي مل هنأكو «ريبك ىراجت لحم اهلفسأ ىفو نآلا ةمئاقلا ةراعلا اهلحم

 « | ةدابع» نكي ملو « ءابدأ كانه نكي ملو

 نودفاولا رثاكتيو « قدلا ىحب ىرخأ ةوهق ىف عمتجم لمشلا نكلو

 رونأ لقتني مث . ءابدألا نم سيلو ءابدألا نيب هسفن محقي نم مهنمو « سالحألا

 ءانثأ ىف . . هءارو عمجا لقتتيف ؛ ىحلا سفن ىف ىلوألا نم ةيبرق ىرخأ ةرهق ىلإ
 « توريب ىف ةيرهشلا بادآلا ةلجمب ىوادعملا لبح لصتا كلذ لئاوأ ىف وأ كلذ

 تأشن اهحاصب ةمبدق ةلص هل تناكو . ةرهاقلا ف اهيلإ دمتعيو اهيف ًابتاكر اص ذإ

 ذإ < ةريخألا ةنوآلا ىف رصم ىلإ اذه ءىجي ناكو « ةرهاقلا ىلإ ءىجي اذه ناك انيح
 ةقيرطلا ىلع ةيسايسلا ةياعدلل هبيج ىلإ لخدي اهوصحم تالاصتاب ابرتقم - كاذ
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 ةشقانمو هبدأب ةداشإلل رصم ىف مالعإلا ةزهجأ لع ضرفي اذه ناكو « ةيتوريبلا

 تاشقانملا هذه ىدحإ ىلإ ةرم رونأ ىعوو « ةعاذإلل « ىناثلا جمانربلا » ىف هبتك

 , بادآلا بحاص تافلؤم ىف حيرصلا هيأر ةوهقلاب هساحم ىف نلعأو « ضفرف
 . بادآلا ةلحم نيبو ىوادعملا نيب بابسألا تعطقناو

 د

 « ةلجملا» ةلجمب لمعلا هل نيعو « ةيموكحلا ةفيظولا ىلإ ىوادعملا رونأ ديعأ مث
 تالاقم عضب ةلحملا يف رونأ بتكو . قج ىبحي ذاتسألا اهريرحت سأرب ناك انيح

 ةريغص لك ىف ققدي ناك ىذلا تح ىبحي عم فلتخا ابر . . عطقنا مث « ةيدقن

 « تاليدعتلا ضعب بلطي ناك « ىبحب ذاتسألا عم انأ تبرج . رشنلا لبق ةريبكو

 .:فللذع ناك رونأ' قلفأ ابو. كس ًانرم :كنكو

 الو ؛ ىدهم ةيدعم» هدلب ىلإ رفاس هضرم ةرتف ىفو . قدلا ةوهق ىف هناكم مزل

 ةفاقثلا ةرازو نع ةرداصلا ةلاسرل. ةلحن بتكي نأ هيلإ تبلطو ةرهاقلا ىلإ داع نش

 . بيبطلا رمأب ةباتكلا نم عونمم هنإ ىل لاقف اهرمأ ىلأ نأ اهيف ىلإ دهع ىتلا ةرتفلا ىف

 0 ؟ تكي .نلا .. ضالخو هنأ ةرارم قف هدر قمصضو

 ةرازو اهردصت تناك ىلا ةيبدألا تالحملا طيحم ىف ثادحأ كلذ دعب تعقوو

 تيغلأ مث « لمعلا راطإ جراخن كلذ ءارج نم ىنتدجو « تانيتسلا لئاوأ ىف ةفاقثلا

 زكارم» عابتأ نم اهسارح ىنود فقو ذإ « كلاسملا ىهجو ىف تندسو « تالحا

 .( نيعفتنملا» نم نكا ملو « ىوقلا

 لقأ ملأ ىل لاق ىذلا ىوادعملا رونأ قيدص بئناج ىلإ قدلا ةرهق ىلإ تأمل

 . لم ؛ تنك» ىّتح « لمم ءىش لك « ةدئافال هنإ : ىل لاق دق ناكو « ! كل

 ا .0تنك) فئص نم هدي ىف ةراجيس ىلإ راشأو

 هباتكالإ ىبدألا جاتنإلاب وأ ةيبدألا ةايجلاب كاذ ذإ ىوادعملا رونأ طبري نكي مل
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 رسيتي ملو « تاونس ذنم رشنال هدعأ ىذلا « ناسنإلاو رعاشلا - هط طومحم ىلع :

 نمضتيال باتكلا نإ : ةفاقثلا ةرازو ىف رشنلا نع نولوئسملا لاق .رصم ىف هرشن

 : ىل لاقو « مهنم هذخأ . كلذ نمضتي نأ بجو « هط دومحم ىلع ةايح خبرات

 نيدلا ىبحم انقيدص هذخأ مث . مالعألا ليلحت ىف ةثيدحلا ةقيرطلا نومهفيال ءالؤه

 اك « هتريشنف ةيقارعلا ةفاقثلا ةرازو ىلإ هلسرأو ءرصم ىف قارعلل ىفاقثلا راشتسملا

 مل رشنلل ًاذفنم كلذ ناك . قارعلا هترشنو « بدألا ىف ةيعقاولا» باتك ىنم ذخأ

 ديج قرو ىلع ةعوبطم قارعلا نم ( خسن» انتءاجو . . نيذوبنم انك اميح هريغ نكي

 . .رصم قى هب دهعلا دعب

 دقف « عايضلاب رعشت تناكاهسفن رصم» نأ رهظيو « رصم ىف عايضلاب انرعش

 «هب تفصعف « عباوزلا هجو ىف ىوادعملا رونأ فقوو . . اهمسا ىّتح تبلس
 ةيلوئسملاو عبطلا ىف فلتخن انإ .فوقولا فنأتسأ مث ءرمت ىكل انأ تأطأطو

 ظيغ اهبقعي ةودمم ريغ ةدودحم ةنورم ىلو « رهاظ هرمأف' عبطلا امأ « ةيعاّججالا

 اهشير لمتكي مل « خارفأ» وحن ىهف ةيلوتسملا انأو ... . ةقاح اهقعت دقو « مبلحلا

 . . . عقو ىتح ًادماص ًادرفم لظو ٠ جوزتي مل وهف « ىحاص اهلثم خرفي ملو « دعب
 . . ةعمج ىوارعشب ةقالع ىلع ناك هنأ تقولا كلذ ىف رونأ لئاخد نم تفرع

 ةسردم اهنظأو « ةيوناثلا ةسردملاب ًابلاط هعم ناك هنإ ىل لاق « ةيصخش ةقالع

 ىوارعش ناكأ ركذأ الو . تابتاكملا ىلع ةرصتقم ديعب نم ةقالعلا تناك . ةروصنملا

 ًاريزو نكي مل هنأ حجرألاو « سيوسلل ًاظفاحم لازيال ناك مأ كاذ ذإ ًاريزو ةعمج .

 !ريزو ىا لغشني اك ميدقلا هقيدص نع لغشنا الإو « دعب

 عمجت ىلإ ءامتنالا ىنعمب ةيسايس لويم' هل نكت مل ىوادعملا رونأ نأ ققحاو

 : اهل ثلاثال نيرمأ نم دحاو رابتعاب سانلا ىلإ نورظني امنإ سانلا كئلوأو : نيعم

 ىمتنتل ؛ ءامتنالا ىلع ىصع ىوادعملا رونأو . . اونوكيال وأ مهعم اونوكي نأ امإ
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 . مهفت ال ةذخاؤم الو - تنأ وأ « ىسفنلا ءادألا» بهذم قنتعتو هيلإ تنأ

: 5-6 
 نيل ف اك ركنا ا ىلع - مايو اله ودنيع روح لإ نع يل 4

 فارصنالاب تممه الكو « انأو رونأ الإ قبي ملو « سالجلا حور دقو « قدلا

 هاك قطب ناك ؛ ةليلا كلف يفناك ايك اشار ايتاع هرأ ملف +. قبل انأو + نيام

 : لاق ايف ىل لاقو .. بيبح نأ يب لإ رظني ةلاكز مكس

 . 8 نبأ ىلإ -

 وييقا لإ -
 ىلع ةرشاعلا ةعاسلا ىب « هفلختال نيعم دعوم ىف لزتملا ىلإ دوعت ةليل لك تنأ -

 1 ؟ ةباترلا هذه نم لمت ملأ « نظأ ام

 ,  ؟دصقت اذام -

 . ىعم دعقتو ةليللا هذه كتداع فلخت نأ دصقأ.-

 ؟ ىتم ىلإو ؟ كعم دعقأ -

 . ةوهقلا «( بطشت» ب حاح

 وهؤ انفرصنا مث « رخأتم تقو ىلإ ةليللا كلت هعم تثكف « هتييذاج ىنتبذجو
 ىلاتلا مويلا ىفو . .ريخألا عادولا هعدوأ ىلأ تسسحأ . . ةجرشح هيف الاعس لعسي

 . هيف ةأجافم ال فورعم رمأ هنأكو هيعن تيقلت

 نم جرخي امدنع للدملا لفطلا ةمدصب رعش « هيقل امم ًاريخ ةايحلا نم وجري ناك

 ملقلا ملاع ىف نأشلا نم هغلب ام نأ نظي ناك. عمتجملا ةوسق ىلإ ىرسألا ليلدتلا وج

 نم مامأ ةحوتفمو همامأ ةدصوم « ةدصوم ىه اذإف « باوبألا هل حتفت نأب ليفك

 . هلثم نوكي نأ ديريال



 نايرعلا ديعس دمحم

 هنأ ودبي لوح مشتحم هسفن تقولا ىو « مادنملا نسح قينأ باش اذه

 هطخو « ةميلس ةحيصف ةيبرع ةيلط اهب بتكي ىنلا هتغل : هبولسأ كلذكو « ظفاحم
 ةبرجت ىنئيجت مث « اهيف ئطخي داكي الف هتلاقم ةعبطملا لماع عمجي « حضاو « ليمج

 نم اهريغ ىف عنصأ امك« اهيف رييغت ىلإ رمألا جاتحي الو اهيف بعتأ ال ةفيظن ( ةفورب )
 , ىبرعلا ىوتسملا ىلع ؛ ةلاسرلا 3 نف رهظي ىك « مهريبعت ححصتو مهنغل موقت « ةباتك
 0 . ةلاسرلاب قئاللا ملسلا

 جيرخ سردم هنأ ثرعاو « هسفنب ةبرجتلا عجاريو ءىجي نأ ىلع صرحي وه مث
 لمعب شيعلا ةمقل ىلع لوصحلل حفاكأ مولعلا رادب بلاط انأو مولعلا راد

 ىفو « انأ وه ىذلا رغصألا هيخأب ربكألا خألا ةقالعك ةدوم ةقالع انني أشنتو
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 هذاتسأو هقيدص نع ىنثدحيو . ريغصلا نم زازتعاو ريبكلا نم عضاوت ةقالعلا هذه
 هربكيو هربكي اك بتاكلا اذه ربكأ ال انأو « ىعفارلا قداص قطصم ريبكلا بتاكلا

 , هفياتك نم: نسعأ كئياتك نإ ١ ارض ةلوق' ةرم هل لوقأو , , , هيقلا نس دج ملك

 راكنإلا ءاميس هيلع ودبتو « ةلوقلا هذه نم وه لفجيف « اهيف قلم ال ةقداص اهوقأ
 بار ىف دباع هنإ لق وأ « عضاوتم هنأل . . قداص ىنأ قدصي ال هنأك ءاهل

 : . هذاتسا

 تاحفص ىلع اثدتبم: هملق ىرحي ىذلا .نايرعلا ديعس دمحم وه كلذ

 وهو ١ صصق » هناونع ةلحاب باب ق رشننو ىصصق اهيفعي تالاقع ( ةلاسرلا )

 ىرشتنا بدألا نم عون كلذو « ةصقلا نف ىلإ اهم برقأ ةيصصقلا تالاقلا ىلإ
 لظلا فيفا هكفلا بيدألا ةباتك ىف نوكي ام كأ ىلجتي وهو « ثيدحلا انبدأ

 قبط نيأ « «ةأرما اي» راوحلا ىف هتجوزل لوقي ىذلا ىنزاملا رداقلا دبع ميهاربإ

 نأ كش الو . . هتباتك ابيف خفنب ىلا هحورو هبولسأ لكبو . . . ؟ ةوجعلاب ضيبلا

 ؟ بتكي اذام نكلو بنكي ايف ةزيمتم ةيصخش هل نايرعلا ببدألا
 لوأ ىف نادودحم ام*و ؛ هتايحو هتيب نم كاعوضرب عزتني نايرعلا ديعس ناك

 اطنط نم وهف - ةيواطنط ةئيب ىف اهبحأ ىلا ةاتفلا جوزتي نأ هينعي ام رثكأ « طوشلا

 تنبلاف « ةسدقم لب « ةيعرم اهيف ديلاقتلا « ةظفاحم - هتايح ردص اهيف شاع دقو
 هذه ىلع روثي نأ دبال بيدأ بطاخلاو « ثطاخلا نع بجحت بطخت نأ درجمب
 « ىربكلا لبق جوزتن ال ىرغصلا تنبلاو . ةلاسرلاب ةلاقمل عوضوم اذهو . . ةداعلا

 !صصق» باب ىف رشنت ةصق عوضوم اذه نوكيف ؛ ىرغصلا ىه ةبوطخم ا ةبيبخلاو

 . ىصصقلا نفلا ةودع ةرشابملا تمس ذخأي ءرئاف رئاث عوضوملا نكلو
 ثارتلاب ىذغت دق عوبطم ملق هعيطيو ٠ ايست انف بينكي نأ لواحي انبيدأ نإ '

 ةباتك نم لواحي ايف هيلع ئصعتسي نفلا نكلو ةيوغللا ةساردلاب فقثتو « ىبرعلا
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 براجت هل سيل « قيض هتايح لاحن نأ نم - هتعمس |ى- وكشيو . ةريصق صصق

 ةيصصقلا ةعومجملا هذهو . روميت دومحمك ريبك ىصصق لثم ةايحلا ىف براسمو

 ىصصقلا نفلا ملاع اولخدي مل هلوح نم نأ انئبنت ؛ انلوح نم ٠ ناونعب اهردصأ ىتلا

 نأ لمتحي ناونعلاو . ىطولفنملا تاربع ىلإ برقأ نوكي دقو « رصاعملا وحنلا ىلع

 نارماو ةبهوملا نكلو « دودحم قيض لاحملاو ؛ ملا رسكب هيف « نه١ نوكت

 . نكي اهم انلوح ءىش ىأ نم ىنعأ « ناكىأ نم ةينفلا ةطقللا ىلع انيعب نأ ناعيطتسي

 فئاظولا ىف ةلاغشنا ةذم رشنلاو جاتنإلا لزتعا ناكو - ىح ىبحي نأ ركذأ
 ةديرج ىف ةملك ةيبدألا ةابحلا ىلإ هتدوع لوأ ىف بتك - جراخلاب ةيسامولبدلا

 . صاق لكل اهنم دبال ىتلا « قلقلا حور ٠ هصقنت نايرعلا نإ ايف لاق « ىرصلا

 اهب فرع ىتلا ةصقلا « مش اسوأ ليفت » قم تفي نأ "ارا نايرتلا هيلع هرب

 قلقي امو ءرملل ثدحي ام وه سيل ىح ىبحي هينعي ناك ىذلا قلقلا نا دقتعاو

 وه وأ . ماعلا حورلاو ةماعلا اياضقلاب قلعتي ءىش وه امنإو : هتيصخش مومه نم هلاب

 تنك نإ اذهو . نسحلا ىلإ ةريغتم ةنيعم لثم قيقحن ةرورضب ناسنإلا روعش

 . قداص ىح بدأ لك ىف نوكي نأ هنع ريبعتلا تعطتسا

 هتالواحم ىف نايرعلا ريغل ققحت دق نكي مل نإ قلقلا كلذ نأ كلذك دقتعأو

 ةق ىهو ( ةليوز باب ىلع ) ةياور ىف ةصاخو ةيخيراتلا هتاياور ىف ققحت دقف ىلوألا
 تالواحم اهلبق تناكو .رخأت اهف الو مدقت امف اهلثم بتكي مل ىتلا ىبدألا هجاتنإ

 ٠. ىدنلا رطق»و «ردلا ةرجشو »و « نيطنطسق » ةضق ىف اضيا ةيخيرات

 قو اهيف هسفن قرغأ هنأو تاياورلا هذه ىف هسفن دجو هنأ كلذك دقتعأو

 همطحب داكو هب فصع ملأ ثداح ءارج نم هب ملأ اع اهب لغشو . اهتالايخو اهثداوح

 . ًاميطحت
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 نم « ىتل ام اهبح ليبس ىف قلو « اطنط ىف اهبحأ ىتلا ةاتفلا كلت جوزت دق ناك

 كلذ بقعأو . 197“ ةئس نارقلا دقع متو « ديلاقتلا ىلع اهلهأ ةظفاحم ءارج

 ثلاثلا هتملسأ مث «نيتثا ناديعسلا ناجوزلا اهيف بجنأ . . عبرأ لسع تاونس

 . تلحرو هتدالو ةعاس

 اورشني مل مهنإ دعب امف ىل لاقو . ةفداصم هيقل ىنح كلذ نم ءىشب ملعأ مو

 اريشب هتيقل « ةعجافلا أبن ملعي نأ اوشخ جراخما ىف ًاخأ اهل نأل فحصلا ىف ىعنلا

 اكو بقع اهب سردأ تنك ىلا قالخألا مراكم ةسردم ىلإ قيرط ىف انأو

 نأ تدرأو . هجولا ىلع ةماتقو . قسنملا ريغ مادنهلاو ءادوسلا قنعلا ةطبر تيأرو

 ةسردك ًانيرتلم ناكو . . هتداعك مسقبي ملو كحضي ملف ٠ ملعأ نأ لبق هكحاضأ

 تائب ةسردمب كلذك انأ تنكو « اربشب - ميدقلا ماظنلا ىل ٍإع - ةيئادتبالا تانبلا

 كلتو ( ةصاخ ) نآلا ىمست ىّتلاك « ةرح» هذه نأ قرافلا نكلو « ةيئادتبا

 . ةيموكح ىأ (ةيريمأ)

 : هل قكحتاشم قف تلق

 .( ىميرح» ناسردم - نينثالا - نحن -

 ئطاشلا نع ءانعرلا ةجوملا درت ايك ةئئابلا ةتكنلا ىلإ ( لوهجملل ءانبلاب ) تدرو

 . . . ىرخصلا

 ىلإ ةدراولا ةفاقثلا ةلحم تففلو . كانه ًاسرذم نادوسلا ىلإ تبهذ كلذ رثأ ىلع

 ىنكلو ١ عوبسأ ىف بدألاو ةفاحصلا » باب اهيف بتكي هنأ ملعأ تنكو يطول

 بناج ىلإ - حبصأ هنإ هيف لوقي ًامالك بدألاو ةلايغيعلا ةعباتم نم الدب تأرق

 بناجي ًاينانع ىلايللا ىضق املطو « ةثالث لافطأل 0 ًابأ رمعلا ةبيبح ىف هتغجاف

 نئاك هنأ ىلع هخارص لدي محللا نم ةعطق ةلحارلا هتفلخ ىذلا لفطلا شارف

 نينيعلا ىفو « بيجو بلقلا فو « قفرب هدهدبي هيلإ عرسيو هباتك ىوطي . . . ىح
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 نأ هب امو « ىدجو نم لفطلا ثبأ تحرف ىوجنلاب ليللا نوكس ىنارغأو « عومد

 . ىلايو ايندلا نم ىنب اي كلاي ! ىانيع ىل تباجتساو « بيجي نأ الو عمسي
 ىلع ليستف « هبلق ةقرحو هتعول نع ربعيو . ةفاقثلا ىف بتكي ناك اذكه

 لوقي وهو رشني نأ الإ كلمب ال نيمأ دمحأ ريرحتلا سيئرو « ءارقلا عومد اهتاحفص
 ! ةلملا ءآرق بذعي ثايرعلا نإ

 : ةينآلا نيوانعلا أرقيف « ةرداصلا انفحص رئاخلا بألا لوانتيو

 « دولوملا» « ةدرشملا ةلوفطلا ذاقنإ» « ( ةمومألا ةياح» ليفطلا ةياعر )

 حالصإلا» «( لافطألا تايفشتسم» «( لفطلا كيب » ٠ ٠ ةدلاولاو

 . ( ةيعاّمجالا نوئشلا ١ « « ىعاّجالا

 حابصلا َْف حبضيل لبللا ىف ههجاوت نأ ىلع تقفتا دق نيوانعلا هذه نأكو

 اهيف سيلف ةيناثلا امأ « عضرلا لبقت الف ةدحاو امأ .: تآشنملا كلت نع ثحبي

 « عضارم .اهيف سيل نكلو ءاشت نم ىوؤت ةثلاثللو « ةعبارلا نود لفطل ناكم
 تلاقو . .. . ةانفعألا روض اتيرث ةماعلا تارضاخملل ءامأو. بقاكم اينف ةعئارلاو

 ناحماب لفطلا لوبقل دادعتسا ىلع نحن : ةيموكحلا تآشنملا مظعأ ىهو ةسماخلا

 قودنص ديلاوم نم ءاطقللا الإ ىوؤن ال ب « هتوبأ قح نع بألا لزانتب نأ ىلع

 , ةماهقلا

 نيذلا هدالوأ تيلو 4 ىبرعلا بدألا ىف اهعون نم ةيبدأ ةباتك لوأ كلت تناكو

 ىلإو « ةجوزلا ءاثر ىف 3 انول لثمب باتك ىف اهنوعمجم نأش مح راصو نآلا اوربك

 قى ردصي ةيبرعلا ىف ناويد لوأ وهو .٠ ةظربأ زيزعل « ةرئاح تانأ » ناويد بناج

 ناك ىذلا قدص نمحرلا دبعل ( ةأرملا ىحو نم » ناويد كلذكو « هتجوز ءاثر

 مث . اهب ءارقلا بيذعتو ةباتكلا كلت ىف لاسرتسالا ىلع نايرعلا نومولي نم كراشي

 . اهيلع هيايعأ ناويدلا اذه ىف روصو هتجوز تيفوت ذإ « اهسفن ةبرجتلا ىأت
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 دقو « اهب قلعتي ةريبك ةيصخش نع ثحبي ىذلا عونلا نم نايرعلا ديعس ناك

 هتايح نع .تالاقم ةباتكو ىعفارلا ةافو دعب ًاضارغأ ىعفارلاب هتقالع تدفنتسا

 نم هنم ةخسن ىناطعأ باتك ىف تعمج مث ةلاسرلاب ترشن ١ ىعفارلا ةايح » ناونعب

 ناك ذإ « هنم « ةطيلج» كلذ ناك له : ىسفن ىف ترثأتف سوتكف ءادهإ ريغ

 قامزأو قدش تارم نم ةرم ىفو « مولعلا راد ىف ابلاط تنك ؟ ىنأشل ًاراغصتسا
 نيرشع رعسملا اهم ناكو « ًاشرق رشع ةسمخم ليمز بلاطل ةخسنلا كلت تعب ةيلاملا

 ءاضرإ قايعأ ىفو « هنمث ىلإ الإ ةجاحس ىف سيلف هتأرق دقل : ىسفنل تلق . اشرق

 : . . بوتكملا ءادهإلا مدعل يسفتل
 ىنأ ىنعم ع ىف قيدصلا ذخآ « حماستلا ىلإ ةعزن هلل دمحلاو - ىب

 ؛ معن رثاتأو اعبط فقأ نأ دبال « هنم ةوفه هدعأ ام وأ ةوفه دنع اليوط فقأ ال
 . ءىش هيلع ام ىأ ! شهلع ام : لوقأ ام « نآطب » وأ ناعرس ىنكلو

 . هنم عقو ام ىلع اهييلغتو هلئاضف ركذتب كلذ ىلإ عرذتأو

 رذجلا ناك ام رثكأو « رذجو دل تضرعت نايرعلا ديعسب ىيقالع نأ عقاولاو

 هجو تدقف ىنأ ةلاسرلا ىف ةرم تبتك . ريزولا بتكم ىف ناطلس اذ وه حبصأ امدنع

 ماحنزلا نم هيلإ تصلخ نإ « ريبك بصنم بحاص حبصأ - همسا ركذأ ل - قيدص

 ال' ىلإ . الهأ : هامس لوقت ًاشوشب هارأ نأ تدتعا ىذلا ههجو . . . ههجو دجأ مل
 .ارعسم ادخ الإ ىرأ

 نع ثحبي ىذلا عونلا نم ىملأ نع تربعو « شوشبلا هجولا كلذ تيثر

 هعيرق ىلإ حنج - ىعفارلا ذيمالت نم وهو - هنأ بيجعلاو « اهب ذولي ةريبك ةبصخش
 نع لخبي مل اذه عم هنأ قحلاو . هيلإ برقتو هب ذالف نيسح هط دينعلا همصخو
 ىف هيأر بتكي مل هنإ لوقي ناكو « ناك ايك هيف ةيأر لظو لوألا هذاتسأل ءافولا

 . اموي هبتكيس هنأو « باتكلا كلذ ىف هتايح درس ىلع رصتقا .امنإو « دعب ىعفارلا
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 ةصاخو هباطقأ نم نيسح هطو . كفولا تحص ىف بنكي نايرعلا .ديعس ناك

 . مويلا رابخأل ةبباشم نيدلا جارس داؤف اهردصأ ىتلا ةيعوبسألا « ءادنلا ١ ةديرج

 ولع دتمب « ءارزولا بتاكم ىف اهب ولعي ةفيظولا ىلع هطاشن زكرو هلك بدآلا كرت مم

 عبطب اهقرغأ ىتلا فراعملا راد اهنم « ةيموكح ريغو ةيموكح «٠ ىرخأ عورف ىلإ هنأش

 علو (« ةروسككملا ءافلا ديدشتب » عقتملا نأش اهيف هل ناكو ةيسردملا بتكلا

 ةرادإب انف اوضع ىنراتخا انتقالع ىف «دملا » تارتف نم ةرتف فو كلذ لبق

 لجسلا اذه رادصإ ىف ةركفلا بحاص ناكو ؛ ال .ًاريدم نيع ىتلا ىاقثلا لجسلا

 لقن ذإ « لمعلا اذه ىفوه رمتسي مو «رصم ىف ايونس قئاقثلا جاتنإلاب فيرعتلل

 ى دفولا ناك « ءادنلا » ةيدفو ةديرج ىف ترشن ةباتك ىلع ًابقاعم سيردتلا ىلإ هنم

 مكحلا ىلإ دفولا ءاج الو .نانبل ةيروهمج سيئرب ةسام تربتعاو « ةضراعملا

 ىلإ نايرعلا ديعس زفق دفولا بزح ىلإ مضنا نا دعب ةرازولا ىف نيسح هط لخدو

 « ةيبزحلا ةسايسلاب الغتشم نايرعلا ديعس نكي ىل ريزولا بتكم ىف نأش تاذ ةفيظو
 . ةيصخش نيسح هطب هتلص تناك امإ

 « نيسح هط هئارو نمو نايرعلا ديعس انيلع هرجي ةفيظولا ىف « عفن » ىلإ انعلطتو

 اندنع ناسنإلا نإ «ريغت دق نآلا نوكي نأ وجرأو « ريغتي نأ بحي ىذلا عقاولاو

 ,نم رثكأ ذخأي دقو « ذوفن تاذ ةريبك ةيصخشب ةلصلا قيرط نع الإ هقح ذخأي ال
 , هقح عيضي ةلصلا هذه نودبز « هقح

 - ديعس ءاقدصأ نم وهو - بيبح هللا دبع انقيدص ناكو ؛ ائيش لتن مل اننكلو

 « بقارم » لثم ةفيظو وأ ةيئانثتسا :ةجرد / ائيش لاني نأ ىف نيبغارلا مهأ نم
 ىنأ ركذأو « نايرعلا ديعس كلذ ىلع هثحي مل اذا ىردأ تسلو « ماع بقارم وأ

 نايرعلا ديعس نيب حلصلا هنم ضرغلا ناك نييفحصلا ىدان ىف عاّمجا ىلإ تيعد

 ىأرلا نأ ودبي عوضوم ىف نوشقانتي مهو موقلا ىلع تلبقأو . بيبح هللا دبعو
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 ىلع قيدصلا. قح نم له : لاؤسلا ىلإ هجو ىتح تسلج امو « هيف فلتخا
 تاذ ةقادصلا ليبق نم كلذ دعي - لعف اذإ - لهو ةعفنم هيلإ ىدسي نأ هقيدص

 ؟ضرفلا
 تناك نإف ؛ لبق نم ةمئاق ةقادصلا تمادام قحلا كلذ هل ء معن : تلق

 . ةضرغم ىهف ضرغلا لجأ نم ةثداح

 اديو انئمطم نايرعلا ديعس تمصو « ةباجإلا هذه ىلإ بيبح هللا دبع حارسا
 , ةقادصلا نكت اهم رخآ ءىش ةعفنملاو ءىش ةقادصلا نإ . . . هتوكسب لوقي هنأ
 كلذ نأ هسفن قاعأ ىف ىري هنأكو « ًاريبك ًاعافتنا هتالصب عفتنا وه هنأ عقاولاو

 . ءالؤه لجأ نم بعتي ال وهف « هيلع ًاروصقم نوكي نأ بحي
 سيردتلا ىلإ لقن ىذلا بيبح هللا دبعو نايرعلا ديعس نيب ءادعلا ىرشتساو

 . هتافوب تبتنا ىّيلا ىربكلا ةماطلا تناكف « ةيدادعإ ةسردمب

 ءارزإلا الواحم « لابط نبا » هنإ نايرعلا ديعس نع لوقي 1 هللا دبع ناك

 'داليملا ةداهش ىف ام هيف ىأرف « نيمادجتبلا ةرادإب هفلم ىلع علطا هنأ كلذ هب

 ىف كرتشي ًايفوص ناك نايرعلا ديعس دلاو نأ كلذو ٠ لابط » دلاولا ةعانص نأ نم

 هيدا د هايتس ب ولا تكاد يدا

 ناكو ؛ لبهأو ليوط » مهنم دحاولل لاقي نيذلا انلاثمأ نم اكرض ةماقلا ليوط

 . ءاهدلاو رصقلا ىلإ ليمأ نايرعلا

 . اهل رفغو ًابيبحو ًاديعس هللا محر

555 

 .«ديدألا ةحئاس نع باَقو لالا هل بلح آم لك ق ةايرعلا ديعس كلميلا

 باب ىلع » ةياور دعب ةريبك ةميق ىذ ىبدأ لمعب ىتأ هنأ نظ امث « جاتنإلا نع فكو

 جاتنإب لاجمل اذه ىف ىأي نأ ةيخيراتلا ةياورلا ةباتك ىف رمتسا ول ًايرح ناكو ه ةليوز .
 ليقف



 ديرفو ناديز ىجروج دعب ىخيراتلا صصقلا ريوطت ىف ةمهم ةوطخ ربتعي دلاخ ريثك
 . ديدح وبأ

 ىف كراشو اليلق بصنملا اذه ناك مايأ ةرازو ليكو ةبترم فئاظولا ىف غلب

 . ًايرم تيبلأتلا اذه ىأر امل لافطألل فيلأتلا

 - هلثم نم ىجري ناك ىذلا ىبدألا جاتنإلا نع هضارعإ مغرب - هنأ عقاولاو
 قيرط نع ريبك رثأ تاذ ةريثك تامدخ ماع هجوب ةيفاقثلاو ةيبدألا ةكرحلل مدق

 "بادآلاو نونفلا ةياعرل ىلعألا سلحملاب رثنلا ةنخل ةصاخو ةيعسرلا ناجللاو تائيملا

 تاحرتقم حرتقا . اهيف هتلامز فرش ىل ناكو اهب اوضع ناكذإ « ةيعاّمجالا مولعلاو
 ناك ىّتلا ةلسلسلا كلت « ىئنصولا باتكلا ١» لثم ذفن اهضعب تاعورشم عضوو

 اوضق نيبرصم نيفلؤمل بتكاهيف ترشنو « بادآلاو نونفلل ىلعالا سلجملا اهردصي
 ' . بتكلا كلت امهونمض عابطناو ةليصحب ابنم اوداع مث نمزلا نم ةرتف ةيبنجأ دالب ىف

 نأ سلجم ىلع هيف حرتقا ىذلا « ىبرعلا طارصلا » ذفنت مل يتلا هتاعورشم نمو

 طسوتملا ضيبألا رحبلا طارص ةصاخو ةبيرعلا دالبلا ضعب ىلإ نييرصم ءابدأ دفوي
 تالصلا اودطويو اهنغ اوبتكيو اهوسردي ىكل « ةيقيرفأ لامش دالب هيلع عقت ىذلا

 . ذفني مل هنكلو « عورشملا ىلع سلجم قفاوو . ةبورعلا ءانبأ نيب

 الثمتم ىلدألا جاتنإلا نع اهيف عطقنا ىلا ةليوطلا ةرتفلا ىف نابرعلا ديعس ناك

 ةمدخلل مهدوهج اوسرك نيذلا داورلا ةذتاسألا رابك نم ًاعون لثمي « فيلأتلا ىف

 مهنم . تاقباس هيف مه تناك نإو فيلأتلا ريغ ةددعتم نيدايم ىف ةيفاقثلاو ةيبدألا

 . , مالع ىدهمو ديسلا قطل

 [ رااناق ىرعأ نك 1 قكلم , وتم
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 ! قيدص ريغ وه وأ قيدص

 ًارقم انأ تنك له نكلو « اذه دحجأ ال « ىدايألا ضعب ىلإ ىدسأ دقل

 ؟ تعطتسا نإ لعف ام لعفأ تنكأ هناكم تنكول : رخآ لاوس وأ ؟ ماعلا هكلسم

 امو ىربكلا فئاظولا نم ةدافتسالا ىف لغوأو ىبدألا جاتنإلل ىرهظ ريدأ تنك له

 نع تمجحأ ارو « هتردق لكلو « هتعيبط لكل نأ كشال ؟ بساكم نم هرجت

 وهو ع ضماح « بنعلا » نأ ىلإ ليخي دقو « هيلع ةردق الو هيف ىل ةليح ال ءىش

 : قاع

 ريثكو قيرطلا ىف نورثعتي مهو مهانفرع اننأ نيحجانلا ضعب بنذ نوكي ًانايحأ

 مظعتسنو مهردقن كلذك نحنو اوكلس اذام ىردن ال نحنو نوغلبي ام نوغلبي مهريغ

 مل ام مهيلإ فاضأ امبرو . . ءىش ىلع ىولي ال خبراتلا مهب ىضمي مث ؛ مهرمأ

 ... اولعفي

 حالصإ نإ انلقو « دلبلا اذه ىف بدألل سانلا ريدقت ىلإ انرظن اننأ ولو

 . . . ائيش انبتك الل انيلع ىدجا ةيذحالا وأ تايفنحلا

 « كشالو هبضغأ دقنلا ضعبو ًاريثك هبدأ دقنو نايرعلا ديعس دقن ىف تبتك

 حسم ريدقتلاب ةريدجلا ةيبدألا هلارخأ ريدقت ىف هتبتكام نأ دقتعأو « ىل حرصي مل نإو

 . هريغ

 قشتسم ىف هتدايعل تبهذو « ذيدشلا هضرا تنزح ىنأ هنم ةقث ىلع انأ ىذلاو
 هترايز نم عنمب - بيبطلا نأ تفرع امل قزح دادزاو « جلاعي ناك ثيح نيملعملا

 . كلذ" بقع هتافو أبني تعجف مث « ةلاحلا ةدشل

 هيلع ابوتكم هرودص نيح ىف لك ىلإ اهادهأ « اهب سنآ ىدنع « هتافلؤم لكو
 هده لو هيناطعأ :ىذلا « ىعفارلا ةايخ» باتكلا كلذ ادع ام « ءادهإ ةرابع
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 . انني ىف اهلع تبتكو. ٠ اعيمج اهتأرق ... . ىلإ
 اهنع اريخأ قلأس ا ةعاذإلا لكو «٠ باطخلا سوي » ىلع اهتم ىأب تللض دقو

 ىف ظوحلملا حاجنلا دعب « ةعاذإلل اهنم ءىش دادعإ ديري ناك هنأ دبالو « نوفيلتلاب

 ىف وأ ىريغ دنع ديري اع باطحلا فسوي ثحببيلو . . . « ةليوز باب ىلع ١ ضرع
 7 . دارأ نأ تابتكملا

 ذاتسألا دلاو نأ ةفاقثلا ةلجمب هل لاقم ىف هنح لماك دمحم ذاتسألا ركذو اذه

 الف « اهئارعشو ةيبارعلا ةروثلا ءابطخ نم ناكو رهزألا ءاملع نم ناك نايرعلا
 | ىلع اطنط ىلإ قيرطلا عطقيف ةرهاقلا نم رفب نأ خيشلا رطضا ةروثلا تراجلا

 . وفعلا هلمش ىتح ايفتخع لظو « هيمدق
 برضو راكذألا ىلإ أل دق : هيفخت ءانثأ ىف - نوكي نأ لمتحملا نمو

 هركنت ءانثأ ىف ميدن هللا دبع مظعلا لجرلا كلذ نم رثكأ لعف دقو . . فوفدلا
 . ةيراعتسالا ةظلسلا نم هبرفو

 ةرظنلا فالخ نع « نايرعلا ذاتسألاب قحلي بيع ىأ كلذ ىف ىرأ ال ىفإو
 نم سكعلا ىلع لب . بيبح هللا دبع لحارلا انقيدص عينص اهلثب ىلا ةقيضلا
 بسحت ىتلا ةيماصعلا تامس هيلع ضي نأشلا ليلق بأل ناسنإلا ةونب نأ ىرأ كلذ
 , هيلع ال هل
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 ماح قطصم دج
 ةليل تءاج ىتح « اليلق هاقلأو « ًاريثك هنع عمسأ « ديعب نم هفرعأ الوأ تنك

 ! ةليل نم اهلايو
 دعبو . ةروصنملا ةئيدم هسأر طقسم ىف هط دومحم ىلع رعاشلا نيبأتل لفتحن انك

 ؛ ةنيدملا نم بيرقلا هرصق ىلإ هترايس ىف تايزلا ذاتسألا عم انبك رز نيبأتلا ءانا

 تايزلا انتعبرأل اسماخت انعم نوكيل تايزلا هاعد « ماح ىنطصم دمحت انعم بكرو

 ريغ اهدئاق اهدوقي ىّبلا ةرايسلا ىف انطغضنا . انأو ىوادعملا رونأو بيبح لماكو

 بيدألا نأ .رهظيو ربعبلا فيعض ناك هنأل « دوقي تايزلا نكي م ايحاس

 . ةءارقلا ةرثك نم رصبلا فيعض ابلاغ نوكي

 نع ثيدنلا ىف ضافأ هنكلو « نول لك نم ًابيجع ًاثيدح انئدحي ما لعج

عسب زاتمي ناك نإو « ههابشأ نم مهو مهنم وه دعي « ءافرظلا نم ةعاج
 عالطالا ة
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 1 . ةبهوملا ةبوصخو

 مهنكلو « صاخلا هعباط مهنم لكل ناك وأ صاخ عباطب ءافرظلا كنلوأ زبمت

 امب مهفطعو ءالؤه ةدوم بسكو ءاركلا سلاجم وزغ ىه ةكرتشم ةفص ىف نوعمتجم
 خيشلاك تام نم مهنم . جيرملا بيلاسأو ةباعدلا نم نونسحي امو حلملا نم نوتأب
 ةايح نأ كشالو . ذئتقو ةايحلا ديق ىلع لازي ال نم مهنمو « ساحنلا ديمحلا دبع

 نم بدألا بتك هب ترحذ ام هبشب ًانول نولثك مهف « اهنع ةباتكلاب ةريدج ءالؤه
 ءالؤه نع ةباتكللو « ظحاملا بتك ضعبو «ديرفلا دقعلا»و « يناغألا ١ لاثمأ
 رصعلا تالاجرب مهتالاصتاو ةيرصعلا مهتاسبالم ثيح نم ةصاخ ةميق“”نب رصاعملا
 . عاّتجالاو ةسايسلاو بدألا ىف فئارطو تاقرافم نم كلذب نوتأي امو ثيدحلا

 باتك ىف .مهنم ةفئاط نغ ةباتكلاب فيطللا دبع' ىمهف دمحم ذاتسألا نسحأ دقو

 .« كيلاعص» ةملك هناونع ىف نأ ركذأ « تاونس نم ةزدضأ

 « بتك وأ باتك ىف اهعمجيو تايركذلا هذه بتكي نأ اج ىلع انرشأ. 7

 صمقتي ماح نأ مقاولاو ٠ ًايوقش الإ ولحي ال منع ثيدللا نأ ىلإ ليخي : لاق.

 لئاقلاف لاق ًانالف نأ ىكح اذإف . . هسفن اهيلإ فيضيو اهنع ثدحتي ىلا ةيصخشلا

 هب لصي ام لجترا بولطملا ريثأتلا سلجملا ىف ثدحي مل هصقي امىأر نإو : . ماحوه
 هل قشب ال نانف عاضو وهف « هنع ثدحتي نم ىلإ 0 ا

 الإ ىصصقلا بتاكلا لهو « ًاعاضو نوكي نأ دبال بيدألا نأ ىلو دبيو . .رابغ

 ؟ ًاعاضو

 نم هؤرقن ام رثكأف « ىلإ ليخي ام ىلع ميدقلا ىف نوفلؤملاو ةاورلا ناك كلذكو

 « نفلا هب دصق امنإو « امئاد بذكلا هب دصقي مل« « عوضوم مهرداوتو مهصصق

 + تيدفلا ىعصقلا نفلا ىف اركب اك ؛ « عقاولا وحن ىلع الايخ هربتعت نأ كلو

 ًارفاظ هارث سانلا نم ًاعون قفدتملا اهليس ىف انقرغأ ىلا ماح فئارط تلمشو
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 حاجن نم هنوقلي ام غوست ةيافك الو ةرهاظ مهدحأل ةيزع الو « ءاربكلا دنع ًامدقم

 ؛ ةلودلا تالاجر نم لجر سلجم ىف - ماح ىكحي اك - مهدحأ اذه . ريدقتو

 : هنم بلطي امم ائيش نسحي ال هنأ ملعي وهو اذه هل لوقي

 , كرعش نم ةديصق اندشنا -

 , ارعاش كيبل +
 . الجز انل لق -

 . لجزلا لوقأ ال -
 . ميركلا نآرقلا نم رسيت ام انل أرقا -

 . ةءارقلا لهأ نم تسل -

 ام عم نارقلا أرقت الو لجزلا الو رعشلا مظنت ال تنك اذإ : ريبكلا لجرلا لوقيف
 وه «اي» دعب امو . . . اي انعم سلجت قح ىأبف « نيدلا ءاملع ىز نم هيلع تنأ

 *ىف راجفنالا نإ , . سلجما كلذ لثم ىف ائبحاص سلجي اهلجأ نم ىتلا ةيزملا

 ةليسو هنإ -ريبكلا كلذ اهب رعشي ةفلتخم طوغض نم صلختلل ةليسو اذه انبحاص

 ! ىلصي ال نم دي ىف ؛ نامرهك ةحبس » لثم ةيلستلل

 أرقو ههجو ىنناج ىلع هيفك عضوو عبرت نأ ةليللا كلت ىف ماح نونف نمو

 ! اذكه «دعس» ةروس ىف ىلارقلا ديوجتل تلا توصب

 . ناكو « ! ًاينطو اعز ناك هنإ ًادعس باتكلا ىف ركذاو . . لاد « نيع « نيسو

 ىف هلوق ىلإ لصو امدنع تاهقتهقلا تلعو : . ٌئراق نسحأك ًامغنم ًاميخر هتوص

  رصم ف هل تناك فورعم ىزيلجنإ ؛ زلم 0و « ! زلم اي دعس لاقو ه : ةروسلا كلت

 . ةينطولا لامالا دض ةمهم

 ديذو ه ىلإ نينذؤملا .ىوكش - ًامظن - - نأ اك « هعضو نم ةروسلا كلتو

 مهنم دفو بهذو دجاسملا ونذوم عمتجا ذإ « اشاب ةظابأ قوسد مهاربإ فاقوألا
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 : هتمغنو ناذألا توصب لوقي مهنم دحاو ىربناو « بيدألا ريزولا ةلباقل
 فاصنالا كلأسن فاقوألا ريزو اب

 نأ بحي ناك ىذلا لجرلا مامأ ناذألا كلذ نذْؤي وه ناكو « ماح معز اذكه

 . ماعطلا بياطأ ءارعشلا معطيو رعشلا بياطأ عمسي
 ليللا فصتنم ىف ماعطلا ةدئام تدم امدنع ةليللا كلت ىف ماح دعسا ناكامو

 اهل بلحت ىّبلا تابيطلا نم ًاريثك ةدئاملا توح دقف « راطفإلل ىحضلا ىو ءاشعلل

 .ىل 7 اذكه . دئاوملا هذه ىلإ سولجلا ىف ىربكلا هنذل قناك . ماح مف

 ا عقاوي الو' لزاغي ناك . . الركأ نكي مل هنأ بيرغلاو

 ةيهشلا هدئاومب روهشملا ىظابألا لزنملا ىف اوناك ءارعشلا ضعبو هنأ ىل هاكح امتو

 درلل ةحيرقلا هفعست ملو « رعشلا نم تايبأب منغ دومحم هاجهو . ءادغلا راظننا ىف
 فيك كيرأسو « اهيلإ ساجتو ةدئاملا رضحت ىتح رظتنا ًادعوتم هل لاق هنكلو « هيلع

 ! ءاجحلا نوكي

 هيلإ أت اهنكلو « ًانايحأ هيلع ىصعتست هتحيرق نإ : كلذ ًارسفم ماح ىل لاق
 ميهاربإ ةدئاك ةلفاح ةدئام تناك اذإ ةصاخو . . ماعطلا ةدئام ىلع ةضايف ةعئاط

 . اشاب ةظابأ قوسد

 نم قيدصب راطقلا ىف قتلاف - يي اك - ةيردنكسإلا ىلإ ًارفاسم ناك

 هبلع مزع روهنمد ةطحم نم راطقلا اند الف « هدنع قزرلا تابيط فرعي روبمد ءاينغأ
 ىلإ رفسلا ةركذت ىغلأو هعم لزن نأ الإ هنم ناك اف « لضفتي ١ نأ لجرلا

 ناك اهنمث ىرخأ ةركذتب رفسلا فنأتسا مث « هتدئام ىلع ىدغتو ؛ ةيردنكسإلا

 ءادلا لب « ماعطلا ىف ةبغرلا اهنكلو « ةيردنكسإلا معاطم رخفأ ىف هيشعبو هيذغي
 نأ درجت . . نقلا نكي اهم ءاينغألا دئاوم نم ةدئام ىلع لكأي نأ : هنم نكمتما

 ! اليلق وأ ًاريثك لوانتي نأ مهي الو « لكأب ٠

 ليش



 ىلع ايش ىنخي ال ًاحبرص ٠ ةحوتفم ةحفص ماح قطصم دمحم ناك اذكو
 وهو « نيح دعب ولو هفرعي نم ىبسي ال وهف « قيدص هفرعي نم لكو .« قيدص

 ققح نأ الإ همهي الو . . 1 اا حل ا تاج

 ةديرج ىف ًاررغ ناك انيح العف هسفن مصاخ دقو . . هسفن هنا مضاخ واو اه

 ةيدفولا ةديرحلا هذه ىف ناك . ةيدفو ةديرج قو « دفولا مجاب ىّتلا « ساسألا »

 ىلإ : لاق ؟ نيأ ىلإ : لئس ةديرجلا ةرادإ نم م جراخ وهو « ًايدفو الاقم بتك دق

 . عيقوت نودب كاذو « اذهو ! اهيف لاقمب ىسفن ىلع درأ ىك ٠ ساسألا»

 ةيوضوف ةايح ايحي ناك ىذلا بيدألا ماح ىطصم دمحم نع ثيدحلا نأ رعشأ

 ىف ىمأي نأ نود « ىرخأ هضفختو ةجوم هعفرت « مطالتملا اهجوم ىلإ هسفن ًاملسم

 اذه نع ثيدحلا نأ رعشأ - عفرلا .ةلاح ىف ءىش ىلع قبي وأ « ضفخلا ةلاح

 افيكوه ناكام لثم أي نأ دبالف « نيعم جبن وأ قسنل عضخي ال بيجعلا ناسنإلا

 انه نومضملاو « نومضملا عبتي لكشلا نأ هانفرع اك بدألا ىف سومانلاو . . قفتا

 ادع طبار اهطبري ال مالكلا نم ًاتاتشأ لكشلا نوكي نأ صانم الف ؛ روثنم تتشم

 ١ . هل ىرج امو ماح نع ثدحتت ابنأ

 « ةرازولل سيئر اذهو « ساحنلا قطصم ميعزلاب ماح لصتا ام ةرتف ىف

 بطخ لثم تراص دقف « هبطخ ىف يعزلا ةغل ىلع أرط « ًاروطت » سانلا ظحالو

 - هبطخ عقو نسح ىأر امل هيكاحي نأ دارأ هنأك « ةصاخ عجسلا ىف ديبع مركم

 م الوأ بطخملا بتكي ناك ديبع مركم نإ لاقيو . عامسألا ىف - مركم بطخ

 ةغالبلا نم ىوتسملا اذه ىلع لاجترالا قأي نأ الوقعم سيلو « اهظفحي

 : . ! نايبلاو

 وه رخآ صخش بطخلا هل بتكي ناك ىذلا نأ ريغ « ساحنلا لعف كلذكو

 هف ىف لبت ال ١ ماحو « ماح ىلع ةمعنلا تامالع ترهظو . . ماح نطصم دمحم

 لضخ



 هيلع بضغف « ساحنلا فطصم هثيدح غلبف سلاجما دحأ ىف كلذب ثدحتف « ةلوذ
 . عجس نودب ىلوألا اهتريس ىلإ بطلا تداعو « هاصقأو

 ذإ٠ ثيلأتلا ىف ةصاخو « ءىش لك ى ةاكاحا ىلع ةبيجع ةردق ماهل تناك

 سلاحما ىف هيكحي ام رثكأف « ديري ام رارغ ىلع ًارعش وأ ان مالكلا ئشني ناك
 ةعاذإلا راد ىف ةرم انك نأ ركذأو . هلوقنم نم ال هلوقم نم ناك نيرخآ ىلإ ًابوسنم

 انوخأ اهمدقيو اهيلع فرشي ناك ىناثلا جمانربلاب ةيئاوه ةلحم ىف ثيداحأ قتل
 لوهج رمأ نع ًايدح دعأ هنإ ىل لاقف «٠ ماس راوخ ىلإ تسلجو . ديشروخ قوراف

 ثيدحلا ناونع نإو . . دحأ هفرعي مل ًارعش نمضتي « ءارعشلا ريمأ قوش ةايح ىف

 « تابيبحلا كئلوأ ىف اهب لزغت قوش نأ ًامعاز ًاتايبأ ىنعمسأو « قوش تابيبح»
 دعب - ىبكلو . كلذ ىلإ لصوتي مل قوش ىسراد نم ًادحأ نأ فيك الوأ تشهدف

 : ماهل تلق -ريكفتلاو لمأتلا نم ليلق

 ! ماح لوق هنإ « قوش لوق نم اذه سيل « عمسا -
 : ةدوهعملا هتحارصب ىل لاقف

 نإ تئش ام لق كلذ دعبو : .رجألا ضبقأو ثيدحلا عيذأ ىتح تكسا -

 [ تيش
 ام بناج ىلإ « تالجملاو فحصلا ىف « ًارثعبم بدألا ىف ماح جاتنإ ناك

 ىوس ًاناويد رشنب ملو « ًاعوبطم ًاباتك فلؤي مل « دئاوملا ىلعو سلاجلا ىف هب ضيفي
 عوبطم هنأ تظحلو ؛ هب حرف وهو هنم ةخسن ىلإ عفد « هناونع ركذأ ال ريخأ ناويد

 ىف حئادم هنإ . . ببسلا تكردأ هتصحف الو ؛ ةرهاب موسرب ىلحمو رخاف قرو ىلع .

 لجرلا اذه هنضتحا دقو « دوجلاو ىنغلاب روهشملا «لتبرشلا » ىدوعسلا لجرلا

 رصم ىف هيلع قدغأ .رصم ىف تاوشابلا رصع ىضقنا نأ دعب ءارثلا عساولا بيطلا
 ىلإ بهذو « جحلا ةضيرف ىدؤي ناك امل هنأ ماحح ىل ىكح . ةيدوعسلا ىف هادا

 لو



 نأ دارأو لوسرلا حدم ىف ةديصق دعأ « مالسلا هيلع لوسرلاربق روزي ىك ةنيدملا

 فيرشلا ربقلا ىلع مجهف « لوخدلا نم هعنمو ىطرشلا هضرتعاف « كانه اهيقلي

 أد لخدو هاحنو ةوقلا هذبب ىطرشلا ٍعفدف - ىل لاق اى - ةقراخ ةوق رعشتساو

 ًاميلس جرخ من « ةفيرشلا ةرضحلا ىف هنأ الإ رعشي الوهو ىروهج توصب ةديصقلا

 . دحأ ةسسك ى قاعم

 هايإ هتياعرو هيلإ هناسحإ ن نع ربع هنأل « لتبرشلا خدم ىف كشالو ًاقداص ناك

 ىمهف دمحمو ىسونرجلا دلاخ اهطقس ىتلا .ةطقسلا طقسي مو صالخإو قدصب

 نيديجب نيرعاش اناك « لياقلا الإ نآلا اههركذي الو ايضم ناذللا نارعاشلا

 ترشن هنأ كلذ |مهيتيصخش تزه ايهتلعف نكلو « دولخلاو ركذلاب نيريدجو
 تناك « رابخألا » ةديرج ىف رخآلل ىرخأو « ىرصملا » ةديرجب امهدحأل ةديصق

 ةيانعب اترشنو « هريغ وأ ىتبرشلا نوكي دق ىنغ ىدوعس لجر حدم ىف ناتديصقلا

 فورعو . . ةيسردملا بتكلا ىف ناك امك ليكشتلاو ةريبكلا فورا ثيح نم « ةقئاف

 ريبك غلبم نيرعاشلا نم لك بيج لخد هنأو . . نالعإكر يبكلا رجألاب اترشن اهنأ

 الإ - ىناطلا متاح لاق اك - قبي مل ؟هاذخأ ام نيأو ؟نآلا امه نيأ . .رخآ

 .ركذلاو ثيداحألا

 رثكأ جوزتي ناك دقف ةيرسألا ةيحانلا لمشت تناك ماح ةايح ىضوف نأ دقتعأ

 نهرمأب موقي نأ هيلع بعصلا نم نكي ملو « عبرأ نيب عمج امبرو « ةدحاو نم

 وهف مظننت نكت مل هرومأ نكلو « هرومأ مظن ول قافنإلا لاحم هدالوأ ىلع عسويو
 ٠ - لكفي اضام هلا الإ ىلعي ال رقتفا الإ + قي آل قفا نإو « رقفو ىنغ نيب امناد

 * ارو امركم كانه ماقأ ثيج « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف هتايح ةمتاخ تناكو

 ايف دقاعفي مايأ ةدعل - كانه ىأ - انه هنإ لاقف « هتلأسف «٠ نادوسلا ىف ةرم هتيقل

 نوكي ىك نادوسلا ىلإ ةيدوعسلا نم مدق ذإ « لمع ىلع ةيدوعسلا ةموكحلا عم

 ا



 . دالبلا لخاد ىبنجأ عم دقاعتلا زاوج مدعب ىضقي اهنوناق نأل ةكلمملا دودح جراخ

 مث . قيقشلا رطقلا ىف هتافو ابن كلذ دعب تعمسو « اهيف هارا ةرم رخآ هذه تناكو

 « بادآلاو نونفلا ةياعرل ىلعألا سلجملا ىف ةفيطل ةفقثم ةاتف : هل ةئبا دعب تيأر

 ىف ايقيرفأو ايسآ باتكر ؤم عمتجي ناك ثيح نانبلب انتقفر ىف اهتيأر امدنع تناك
 ىعابسلا فسوي زيزعلا.قيدصلا اهيف ىرن انك ىتلا مايألا كلت « تانيتسلا رخاوأ

 . عيمجلا ىلع هلاضفأ دهشنو

 رعشب ةينيدلا هرعاشم نع ربعو « هتايح رخاوأ ى ةينيدلا ةعزنلا ماح تتاو

 ىلع اهب مجه ىلا ىهو ةرونملا ةنيدملا ىف اهمظن ةديصق هعورأو « ليمج قداص
 : هلوق اهنمو « هاقلأو ةطرشلا زجاح ىطخت ثيح ىوبنلا مرحلا

 هلآو ىلا ىثم ثيح تيشمو ١ ةلالج لج هللا رون تسنآ
 هلايخ هيلإ ومسي ام زعأو -ملسم ىنمت ام نسحأ تغلبو

 -«ةفاقثلا » ةلجمب .رشن ىذلا ىسيع وبأ دمحم ىحتف روتكدلا لاقم تأرق دقو

 زاربإب هيف متري هنأ تظحلو « ًارعاش ماح قطصم دمحم » ناونعب 141/7 سطسغأ
 - نيدلا ةحاس نع هدعب ةهبشل ىأ - اذهلو » لاقو « ما رعش ىف ةينيدلا ةيحانلا
 ماجر مش نع يدفن ىلإ ف ًاناطعتم»نوكيل ٠ لاقلا اذه يق يدل رعشلا ىلع الركن
 رعشلا ىف ءافرظلا نيهكفتملا نم اريثك دراطي ىذلا مهولا اذه هب عفدنلو ةيحان نم.

 5 .0خلإ ٠ . قرعلا

 ةاني رفاعي وأ ماو ج باش سميع أ دمع سن نوما أ لع !

 ىساون ناكو ءافرظلا نيهكفتملا نم العف ناك ماح نأ فرعل لعف ولو « هبابش ىف
 | بات مث « غلب ام هيف غلب نأ دعب « امهو » بتاكلا هيمسي اع لدع مث « عزنمل

 ١ : لئاقلا ساون وبأ هبحاص لعف
 .ماثأ .كاذ لك ةراصع ' اذإف هبابشب ؤقرما غلب ام تغلبو

 انني



 انيعابص نإف ؟ ةيوتلا هذه ىف ةليلق تايبأ نع تزثأ ل ساون بأ ناك اذإو

 نومسفملا ةيحان نم ال « لوحفلا رعش ىوتسم غلبت ىتلا دئاصقلا كلتب ضافأ مارح

 ىلإ اقلطنم خلصت 9 اذه عم هو « نفك رعتتلا ةيحان نم كلك لب + طقف

 . ماع هجو ىلع ماح رعش نع ثيدحلا

سرلا ىف ىل تركن ىّبلا ةديحولا ىهو ه ةيلع تسلا ٠ تعوم
 اهريغ هتبتك امو « ةلا

 ى رشنو ةلاسرلا باجتحا دعبو كلذ دعب ناك تاعومجملا ىف ترشن صصق نم

اهاكحو مال تعقو ةياكح ترثأت ىفأ ماهلتسالا كلذ قعمو
 ةياغ ق وهو ىل 

 ناك « ةنس نيثالث وحن نم كلذ ناكد ؟ ةصقار مع ةئبا ىل نأ ملعتأ : لاق . .رثأللا

 ىفأل كلذ ركذأ « 01449 ةنس ىف ناك هنأ نظلا بلغأو « تانيعبرألا رخاوأ ىف

 ملعي امب ىنثدحي ىكل تاوهقلا ىدحإ ىف ةليوط ةسلج سلجن نأ هنم تبلط تنك

 « سؤبلا عناص » ناونعب ةلاسرلا ىف هنع تبتك ىذلا بيدلا ديمحلا دبع نع

 نم ائغرف نأ دعب . هيلإ هتياور تدنسأو « لاقمل كلذ هئمضت ام ضعبب ىنثدحو

 امنأو « لبق نم اهفرعي نكي مل هنأو « كلت همع ةنيا نع ىل ئكح- بيدلا ثيدح

 نم ىلإ اهمدقو اهيقلو اهب بحر لب اهركني ملف « اهسفنب هتفرعو اينوفيلت هب تلصتا

 . خلإ . . ةباقثلا ةيوضع لانت ىكل ةيليثقلا نهملا ةباقن ىف فرعي

 مسالا نم تيرق مسأ وهو « ىجربلا راتخم دمحم » ةصقلا ىف هما تلعج

 ًارقأ ىردأ الو « ىصصقلا نفلا هاضتقا ىذلا رييغتلا عئاقولا ىف تريغو « ىلصألا

 ءىش نع ثدحتن ملف « همع ةنباب هتقالع ريصم ناكاذام الو  اهأرقي مل مأ ةصقلا

 . كلذ دعب كلذ نم

 هعمسأ تنك اذه نأ عقاولاو . . ذري ال ىذلا ضارتقالاب اروهشم ماح ناك

 انك



 ام هعم سيل لثم نأ ىلإ نطفي ىكذ هنأل ابر ؛ ىعم ثدحب مل ىنعأ « طقف

 تاعفترم نم نوكتب ناك ةيلاملا هتلاحل ىنايبلا طخلا نأ كلذك عقاولاو . . هبلطي

 هليصحت نكي ملو « هرذبي نأ ريغ ةميق ةيأ هدنع لال نكي مل . . تاضفخنمو ةيلاع
 . هقفني ام عرسأ ام نكلو « هيلع رذعتي

 ىف (دعب ةيوشابلا لان نكي مل) كب قوسد مهاربإ ذاتسألا دنع ةرم انيقتلا
 ةديسلا ىح نم فيظنلا ىارلا ءزجلاب تريخ عراش نم ابيرق ناك ىذلا هلزنم

 دمحأ ريزعلا ريبكلا رعاشلا قيدص ابيلإ تبحص ةيبدأ ةودن ىف كلذو . بنيز
 تنكامنإ « ةودنلا كلت لثم روضحل ىنلهؤي ىلدأ نأش كاذ ذإ ىل ناكامو « نيزلا
 فيفك ةروص ىف ودبت ال ثيحب هعارذ طبأتأ وأ ىعارذ طبأتي ناك « نيزلا قفارأ

 ًارئاس ناك اذإ - هركي ناكو «ريرضلا رعاشلا بحي ناك اذكه . . هدوقي نمو

 هسدحو « هيدهت ةمق عرطا ىدعمل ةراملا دحأ هيلإ دصقي نأ - هدحو

 . قيرطلا راطخأ هبنجي نأب ليفك

 « ةيئادتبالا يود ذيملتلا « تورث ١ بيجنلا دلولا كاذ ذإ كانه تيأر

 دلولا نكلو « ًاسرد هيطعي هنأك ةيبرعلا ةغللا لئاسم ضعب ىف هشقاني ماح ناكو
 ام ىلإ ءاغصالاب ةودنلا ىوتسم ىلإ دعصي نأ لواحنو ريغصلا ىوتسملا اذه نم تلفتي

 ١ . اهيف رودي

 ةكرب ىف نيزلا لزنم ىلإ ماح انبحص ليللا فصتنم ىف انفارصنا دنع اننأ مهلا
 ناكو « نآلا مه ايكارفئاكت دق ناكسلا نكي ل « لاخ هبش قيرطلا ناكو « لبفلا

 ال رهو ةعاس نم رثكأ ىف قيرطلا انعطق . عراشلا حبباصم بلاغي ًاعطاس رمقلا

 ىلإ عمتسن ىك هضعب ىف فقوتن انك اننأل « ةقيقد نيرشع نم رثكأ ىلإ جاي
 0 . هقئارطو ماج ثيدح

 ,بلطي نأ ىشخأ . . ًاعرسم ماح تحفاص هلزنم ىلإ نيزلا انلصوأ نأ دعبو
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 .نرقي ام ينج ل "مزن + ًامقزقا ىف

 وأ قلؤم اهم عمتجال تنود تاودنلاو سلاجملا ىف ماح ثيداحأ نأ ول

 هيلإ ميسي: . نودي مل ايوفش القتتم اباتك ناك « ةميقو ةوالط تاذ تافلؤم

 ًامتيوس ؛ ةبذعلا هحورب ًاسناتسم :ةءارقلا دهج ىلاعي نأ نود اديفكم عمتسملا

 كاطعأ امن اعيش هلذبت ام ىواسي اف تعطتسا ام هل تلذب كنأ ولو . هتاربنو هئاقلإب

 . ةدئافو ةعتم نم

 اذه



 رثكاب دمحأ ىلع
 ىلع ( هللا رمأب مك"اخلا رس ) هتيحرسم تضرع امدنع هتيأر الو هل تأرق نكأ م .
 باش : اولاق « ريدقتو بحب هنع نوثدحتي ءاقدصألا ضعب تعمس ىنكلو « حرسملا

 نم نذإ وه . اهيف ماقأو اهتعماج نم ةيلك ىف جرختو رصم ىلإ ءاج ىمرضح ىبرع
 نم عونمم ١ ىجزم بكرم ابنأ ىلع وحنلا ىف ميدق نم اهانفرع ىّبلا « توم رضح

 . فرصلا

 دالب لك نع انل :نولوقي اوناك دقف « عقت نيأ فرعن نأ نود ايفارغخلا انملعتو

 بألا لثم راعتسالا ناك ؛ قيرفألا لامشلاو ةيبرعلا ةريزجلا هبش دالب ادع ام ايندلا
 نكلو « اهنع هفرصي نأ ديري ؛ تنام همأ نإ : هنبال لوقيو هتجوز نع قرتفا ىذلا
 ًاريخأ « كلذك نحنو . . . اهيلع رثعي ىتح ثحبيو لأسب ربك الكو « عنتقي ال نبالا
 . . الإ بهذت «ةلاسرلا » انتلحمو « ةطيرخلا ىلع اهلاثمأو ( تومرضح» ناكم انفرع.

 "ا



 اًصاخ ًاماّرها ممهأو © عيرسم ًادقتا-: شك اهف - ةلاسرلا ىف بتكأ تنك

 دمحأ ىلع مث روميت دومحمو ميكحلا قيفوت لثم ءابدأ اهفلؤي ىتلا تايحرسملاب

 تايحرسملا نم «اهشطلي » وأ اهفلؤي ةريثك ىرخأ تايحرسم كانه ناكو « ريثكاب

 . . . نآلا ىبح « لعفي مهلاثمأ لازي الوأ نولازي ال « نورخآ ةيبنجألا

 قهو اهيف لوألا لطبلا بهو فسوي لثمو . جارخإ نسحأ تاملط ىكز اهجرخأ
 ٠ ىكز : حرسملا اقالمع اهيف نواعت ةرتف ىف ناك كلذ نظأو «هللا رمأب مكاحلا»

 ايف ءىش لك ىلع ىغطي داكي هتداعك ىبهو فسوي نكلو « ىبهو فسويو تاملط

 ةااتغو ةريبك فورحب همسا اهواي ناردجلا ىلعو ىحصلا ىف تانالعالاف ؛ "5

 «ريثكاب دمحأ ىلع» فلؤملا مسا بتكي تانالعإلا ضعب نم نكروأ ةيواز ىف

 . . . هيلع رتستلا ىغبنيو ةيبنجا ةيحرسم قرس صل هناك . . ةريغص فورحب

 لثم هماظع ريو ريثك اب ملل لكأي ىو كوي نإ تلقف « كلذ ىنظاغ
 . . لالاو نسحلا تسو نسح رطاشلا تاياكح ىف لوغلا

 هبدأ" ناك نإو هبدأ نم مظعأ ناسنإ لئاضف هيف تفرعو « ريثكاب تفرع مث

 ناكو . بذكلا تقمي اى ًائيش تقمي نكي ملو ء طق بذكي نكي م . ًاميظع
 . . . هيلإ تافتلالا قحتسي ال اًيداع ًارمأ دوجلا ىري لب « ميرك هنأ رعشي ال ًاداوج

 هئاسل موجه نم - ًاتيم وأ ايح - دحأ وجني ال .ىذلا حالص ىلوتم ىلع قيدصلا

 ناسللا اذه « هلئاضفو هتيناسنإب ىنغتيو ريثكاب ركذ ءاج اذإ ناسللا اذه بطري

 حالص ىلوتم ىلعلو ! ًاحدام سكعلا ىلإ ريصي « ريثكاب ركذي امدنع ىوتلي ءاجملا
 نأ دوي وهو هنع فرع ام ضعبب ىندمأو « ريثكاب نع فرك اذ « ركشيف ركذي لضف
 . ًاباتك هيف فلؤي

 هب تلظو ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم ريثكاب. دمحأ ىلع اهب ءاج ةيودب تامس كلت
 وكي داكي هارت سكعلا ىلع لب « ءاقللا نسحي «ًاعملم» نكي مل كلذكو . هحربت مل

 تع لاول
١ 



 تدجو هتولبو هترشاع اذإ مث « ىبدألا جاتنإلا كلذ جتني فيك بجعتو ؛ اقلغم

 . قارب ريغ ادب نإو اسيفن اندعم
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 ناعشأ نم ًاريثكو ميركلا نارقلا ظفحي ناك « ١9 4: ةنس ةرهاقلا ىلإ رفكاب ا ءاج

 ىلإ ءاج ( توم رضح » ىف اذكه أشن امنا .رهزألا ىف «رواحي» مل ىرهزأ « برعلا

 اهاجتا هملعت ىف هجتاو « لام نم هيلإ جاتحي امب هلهأ هدمي « اريغص «اخيش» رص

 ىلع لصحو ةماعلا ةيوناثلا ناحتما لخدو ةيزيلجنإلا ةغللا ملعت « هيف أشن اع أفلتخم

 ريثكو . (كاذ ذإ ىمست تناك ايك) لوألا داؤف ةعماج لوخدل هِتِلهأ ىتلا ةداهشلا
 سردو بادآلا ةيلكب ةيزيلجنإلا ةغللا ممق ىف جرخت ريثكاب نأ ملعي ال سائلا نم

 ىف ةيبرعلا ةغبصلا ةبلغل كلذو ةيوناثلا سرادملاب ةيزيلجنإلا ةغللا (ءارلا ديدشتب »

 ىبرعلا بدألا ىف هعالطا ةعس ىلع لدي امم « هتغل ةمالسو هبولسأ ةلازجو هتباتك

 : تاعوضوم نم ًاريثك هنه. كمتسا ئذلا ؛ ىئالسإلا خيراتلاو ةيمالسإلا ةفاقثلاو
 ةغللا ىف هعلتضت بناج ىلإ ىبرعلا .ليصحتلا ىلع ًارباثم لظو ٠ هضصقو .هتايحرسم

 ممعم خيش ةيصخش هبشت تناك ىلا هتيصخش كلذ ىلإ فاضي « ةيزيلجنإلا

 ١ : ١ 0 خ1 + شيرطت
 ةديقع ناك لب « طقف املع ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا ىف ريثكاب ليصحت نكي مل

 اهتغلو ةبورعلا هراكفأ ىلع تلوتساو هرعاشمب تجزتماف رغصلا ذنم هقاعأ ىف تسرغ

 ىحرسملا فيلأتلا نكلو « رعشلا لوقب ًافوغشم ةيبدألا هتايح لوأ ىف ناك « اهرعشو
 | .٠ ليلقلا مالإلا الإ هنم رعشلل عدي ملف ءايوق ًاذخأ هذخأ

 هريبعتب داشأف (ريبسكش» نع رضاحي ةيلكلاب ىزيلجنالا بدألا ذاتسأ ناك

 لغشناو . رعشلا ىف دويقلا نم اهررحتو ريبعتلا اذهل ةيزيلجنإلا ةغللا ىتأتو « ىرعشلا
 ئه كلت « اهمسح ىف ىبرعلا دئارلا ناك ةيضقب زيثكاب دمحأ ىلع بلاطلا ركف

 نيم



 ى ةيبرعلا ةغللا برحي نأ هل رطخخو ٠ ىحرسملا راوحلل ةبرعشلا نازوألا ةعواطم

 ةيحرسم ةمجرت ىف الوأ كلذو « قلطملا لسرملا رعشلاو مم | هيلع قلطأ ىرعش نزو

 دقو ( ىيترفنو نوتانخإ» ةيحرسم نيلأت َْف ًايناثو 0 قيمور # نيبسكشب

 مو اهبحي ناك لوألا هدلب ىف ةاتفب قلعت اهب رم ةيفطاع ةمزأ نع ريبعتلل ًابلاق اهذختا

 . اب جاوزلا ىف قفوي
 ضراعتي ال ىبرع دلبل ميدق ثارت ىأ نأ هب ىنثدح ىذلا ريثكاب ىأر نم ناك

 ةبراحم اهب داري امدنع الإ بجشت ال «ةينوعرفلا » ةلاعم كأو6 ةبورعلا ةركف عم

 . ةبورعلا
 كلذ دعب ىمس امل لوألا داورلا نم - ىرعشلا لكشلا كلذب - ريثكاب ناكو

 يبدألا وجلا نأل ةبرجتلا هذه ىف ريثكاب ضمي ملو «رحلا رعشلا ؛ ةنس نيرشع وحنب

 ءدحاو بتاك نم الإ ًادييأت قلت ملف اه ايهم قكي مل كاذذإ

 هريدقت نع اهيف برعأو ةيحرسملل ةمدقم بتك ذإ ؛ ىنزاملا رداقلا دبع مههاربإ وه

 دعب هانظحل ام اذهو « نوزوم رعش هنأ كردي هئراق داكي ال ىذلا ىرعشلا ريبعتلل

 تايحرسم لثم «رحلا رعشلا لون ىلع تجسن ىلا ةيرعشلا تايحرسملا ىف كلذ

 . ىواقرشلا نمحرلا دبع

 «رعشلاب الوأ هبتك « ىحرسملا فيلأتلا ىلإ - هلقث لكب -ريثكاب هجتاو
 امأو . ًاليلق اهب ملي ناكف ةيئانغلا دئاصقلا امأ + اًيكرسفو اًيئانغ رعشلا نع ضرعأ

 . رثنلاب قلطني نأ بحي حرسملا نإ لئاقلا ىأرلاب ذخأ وأ ىأر .دقف ىحرسملا رعشلا

 . مظنلاب ديقتي الو

 - ةريثكلا هتايحرسم بناج يلإ - بنك حرسلا ثيلأتلاب ىلكلا هماّها عمو

 .راتتلا دض ىبرعلا حافكلا من روص ىلا «هامالسإاو » اهم, تاياور سمخ

 2 لك اقلإ بولا + اوربا رمح ضمنا و زيغ ارنا بكي نكي لد
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 لبح» ةيحرسم ىف لعف اك « تايحرسملا ريغ ىف شقانب ملو « دحأ ىلع دري
 . اهركذ قأيس ىتلا «ليسغلا

 نوكتيو اهحور برشتيف ةيرصم ةئيب ىف أشني ل ىأ « اًيرصم ريثكاب نكي مل
 ىف هنم دبال سحلا اذهو « ظافلألا ضعب ىبأي ىذلا « ىعاّتجالا سحلا» هيدل

 دعت تاملك ىلع ًانايحأ هراوح لمتشي ناك كلذل « ةصاخ ةفصب ىحرسملا فيلأتلا

 راوح ىف عمس هنإ حالص ىلوتم نع لوقيف « ىرصملا ىلحنلا قوذلل ةبسنلاب ةيبان
 ىلع -ىدبأف ةلعافلا نبا اي : رخآلل نيلثمملا دحأ لوق ءاحج رامسم» ةيحرسم

 ىتتتاف . .هآ : اذه لاقف ةيحرسملا جرخم تاملط ىكز ذاتسألل هضارتعا -ىلوتم

 ةلص ركذت الو . . . ىلا نبااي : كلذ نم الدب لاقي نأ ىلع قفتاو ! هذه

 ش ش . كوضوملا

 ' اهنأل « حرسملا ىلع اهضرع ىف ًازيبك احاجن ءاحج راهسم » ةيحرسم تيقل دقو
 عرذتي لعجو «رصمل ىلكشلا لالقتسالا ىطعأ ىذلا ىناطيربلا لالتحالا ىلإ زمرت

 ىذلا رامسملا ةيؤرل لوخدلل ةيحرسملا ىف تيبلا عئاب عرذتي اك اهنوؤش ىف لخدتلل
 ىتم هدوجو نم ققختيف هيلإ لخدي نأ ىلع هناكم ىف ًاقوقدم قبي نأ عئابلا طرتشا
 ! دارأ

 عم» ةودن ىلإ تيعد - ةيحرسملا نع بتك نمم تنكو - ءانثألا كلن ىفو
 تيأر . . . ًابجع تيأر كانهو . اهتشقانمل « ةعاذالل ىناثلا جمانربلا ىف ؛داقنلا

 لكب اهفلؤمو ةيحرسملا ىلع اولاهنا . . ةرمحلا ىلإ برضي نول نم ةودنلا ىف ءالمزلا
 هنأل « موقلا ةوارضل ضرعتي ريثكاب نأ ىلإ نيحلا كلذ ذنم تفتلا . . ةصيقن

 هتايحرسم: قلت حجان - دسحلل ةبلجم اذهو - هنأل « اهب نوفريعي ال مقب كسمتي

 , تايحرسم مهنم فلؤي نم تايحرسم هلانتال ًاريبك الابقإ
 ريثك اب. نإ : لماحتلا كلذ ىلع ًارثاث ًاضراعم « ةودنلا كلت ىف تلف ىنأ ركذأو
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 , بدألا يمص نم ضرعت تايحرسم فلأ ىذلا ؛ ٍمكحلا قيفوت دعب ىناثلا وه
 . حرسملا ىلع ضرعت ملولو متي ىبدأ جاتنإك أرقتف

 هجو ىف كلاسملا تدسو « هيلع اهتاقلح تمكحأو « ةوارضلا كلت تدتشاو

 زوهمجلاب لاصتالا لئاسو ىلع ةئميهلا شرع موقلا كئلوأ دقتفا امدنع هجاتنإ

 امو « نرقلا اذه نم تاينيتسلا ىف عيمجلا ملعي اى كلذ ناكو « حراسملا ةصاخو
 ! تاينيتسلا كلت ىف اندالب تناعو تيقل ام دشأ

 ةلجم لثم لئاسولا ضعب - ام ةرتف ىف - مهنم تتلفأ نأ ظحلا نسح نمو
 اوأر امل اهوبراح مث « ةفاقثلا ةرازو هيف اهتردصأ ىذلا ىناثلا اهدهع ىف «ةلاسرلا »

 .  تفقوت ىتح اهبرح ىف اودجو « اهيف مهيلع ةنلعم برحلا

 « ليسخلا لبح ٠ هتيحرسم بتكي ريثكاب نأ تملعو « ةلجلا ىلع ًافرشم تنك

 نييعويشلا سوعر ىلع بصني اهعوضوم ناك « ةلسلسم اهترشنو هنم اهتذخأف
 الو + ايف اذه :فعضأف « توصلا ةيلاع تناك ابنأ او , هيق ةداوه ال ًابابصتا

 موقلا زيتتا + حرسملا هباوبأ اهمانأ ةقلقم هتايحرسم ةدهطضم.ريثكاب نأ ددرت
 تقولا ىفو ؛« ضرعت نا اوضرو ةيحرسملا فعض ةصرف : ةصرفلا هذه نوملاظلا

 مه « ًاعرجتو ًادقن اهيلع اولامنا مث « هوسب اهليثمتو اهجارخإ ىلع اولُمع هسفنأ
 وه اذه : اولاق مهنأك « ًاليوط اهضرع رمتسي.ملو . تالحماو نحصلا ىف مهقاوبأو

 . . . ههجو ىف باوبألا لافقإب اننومبتت ىذلا ريثكاب

 طخسلا هب ضاف « ةئيس ةيسفن ةلاح ىف ةرتفلا كلت ىف ناكر يثكاب نأ عقاولاو

 . . ًارخاس موتشملا كحضو « ةيحرسملا ىف رفاسلا متشلا ىلإ أل ىتح .
 .٠ كلذ رثأ ىلع ريثكاب تامو
 نع امدنع ةرصبلاب نييوحتلا مامإ 0 هيوبيس ؛ هيف عقو ام لثم ىف عقو هنأ ىلودبي

 « كانه نوطبارملا نويفوكلا هل زريف «دادغب ىف ةفيلخلا طالب ىلإ لخري نأ هل
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 مامأ ةيملع ةشقانم تيرجأو . . . محقتملا «ىرصبلا ١ اذه رحد ىلع مزعلا اودقعو
 اوعفرو . . 'طخملا رهظمب هورهظأ ىتح اهيف هيلع .اوشوش ديشرلا نوراه ةفيلخلا
 . . ةفالخلا رقم ىف نييفوكلا شقانب ءاج ىذلا ىرصبلا وه اذه : نيفتاه مهتاوصأ
 [ تام . و ىململا .يئاخغ .هجازدأ نيكسملا داعو

 ريثك ىف لثمت ىحرسملا يلأتلا ىف مبظع دج ةمناخ كلت نوكت نأ فسؤملا نم

 . ضرعي مل اهضعبو « حراسملا ىلع ضرع اهرثكأ ؛ عئاورلا' نم
 هو

 ىبرعلا خيراتلا نم - تاياورلاو تايحرسملا مظعم ىف - هتدام ريثكاب ذختا
 تناكو « ةيناسنإو ةيموق ةرصاعم اياضقل داهم ةداملا هذه لعجو « ىمالسإلاو
 ةيبدألا ةلاصألا ثيح نم « هركفو هنادجول لغاشلا لوألا لغشلا ىه ةبورعلا

 . ىموقلا نومضملا ثيح نمو « ةيوغللاو
 دنفو اهتاعدو ةينويهصلاب رخسف « نيطسلف ةيضق - صاخ رابتعاب - هتلغش دقو

 مألاب رعشي وهو « مهفخسو مهزاهم ىلع سانلا كحضأو « ةلطابلا اهاوعد
 ريبعتلا ىلع ردقأ نوكي ةعجافلاب رثأتملا بتاكلا نأ - ىل لاق اك - ىري ناك . ةرارم او

 ةيازع روب ف عجاوتلا ىبكترم ريوصت ثيح نم (ىديموكلا) ىهاكفلا
 ام « ًايبك ًاحاجن تلان تايحرسم ةدع ىف كلذ هل متو .ةكحضم
 . «ليئارسإ هلإ» و «راتخلا هللا بعشو و ؛ديدجلا كوليش »

 .راهسم» ىتيحرسم ىزيلجنإلا لالتحالا ذنم ىرصملا ىنطولا حافكلا نع بتكو
 . «دازملا ىف ةيروطاربمإ »و «احج

 4 ( ماه نادفلج»و ( ىضوف ايندلا اهنم ةيعامجا تايحرسم كلذ ىلإ هلو

 ًاضرع اهضرعف «بيدوأ» سيلكوفوس ةيحرسمل ىملاعلا ءاحيتسالا ىف كراش دقو
 ىف « ميدقلا ىنانويلا فلؤملا هيلع اهانب ىذلا ساننألا ريغ ديدج ساسأ ىلع ًاديدج
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 « ةديدج ةيعقاو ةقيرطب اهئادحأ -ريثكاب - قاس ذإ « عوضوملا فو لكشلا

 « ثيدحلا رصعلا حورل مئالم لكش ىف اهلعجو ٠ ًاديدج اًيعقاو ًاريسفت اهرسفو

 تقو ىف 1148 ةنس نيطسلف برح بقع اهبتك دقف « صاخ ىمرمل اهمدختساو

 سيفنتلل الاحم ةصقلا ىف ىأر دقو « سوفنلا ىلع سأيلا بلغو داسفلا هيف داس

 ًاسئاب ًابعش اهيف روصف « ةرداصملاو ةبباجماو ةهجاوملا نع ًاديعب هديري ام ريوصتو

 هلغشي ام هكالمأ نمو هناقوأ نم ديعمللو « هتبكنو هسؤب دبعملا نمو « دبعملاب نمْؤي
 تاوقأ نم ىه امنإ هيف ةسدكملا لاومألا نإ لب « بعشلا سؤبب ماّيهالا نع

 هبومت ىف مهحلاصم نوري نيذلا ةنهكلا ىديأ ىف عمجتل هنم تبلس « بعشلا
 قئاقحلا كاردإ نع هدعبت ماهوأب هراكفأو هرعاشم قيلعتو بعشلا ىلع قئاقحلا

 .هيلإ زومرملاو هب زومرملا فالتخا عم ىبرعلا انعمتجم ىف ابراج ناك كلذ لثمو
505 . 

 ةفاقثلا ةرازو نم غرفتلا ةحنم ىلع لصحب بيدأ لوأ ريثكاب دمجأ ىلع ناك

 ةليوط ةيحرسم ىهو (رمع ةمحلم » امهيف عضو نيتنس ةدمل تناكو 1971 ةنس

 تلثم ولو « باطآملا نبرمع دهع اهيف روصي ًالصف نيرشع ىف عقت . . . ةليوط

 « تالفح ةدعو تاقلخ ةدع ىف لثمت .نأ لماي ناكو « تاعاس ىنامث وحن لغشت

 نإ هلأ الم + .تادلع دع ىف تميط دقو لثخ مله + ققمصي م هللذ نكد

 « رن ىهو ًارعش ةداع نوكت ةمحلملاف « ةعنقم ةباجإ ىنبحي , (ةمحلم» اهامسأ

 ةىش ةمجلللاو + مسا اياك لقا ىرأ الو « اهلوطل ؛ةمحلم» اهامس هنأ دقتعأو

 عينص - هوجولا ضعي نم - هبشي اهيف هعينص نإ . تلاط اههم رخآ ءىش ةيحرسملاو

 ٠ ةحرم ةغايس قل خيراتا عيشو امثم الك انإل ؛ذبععو هياتك ف ميكيحلا قيفوت

 رثكأ ناعيفرلا بدألاو قلثلا ناك « ةداملاب”ًاريثك متبي ريثكاب دمحأ ىلع نكي مل

 ال نر ع راجل لاس عن ل اهم كيه ايل تال كل رق همه
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 رشتناو مليفلا رش روشاو « موقلك مأ هيف تنغو هتلثمو « ملبفلا جرخأو « دقع ةباتك نود
 ريبكلا نأشلا اذه ىرت تنأو نقلا كلذب ىضرت فيك : هباحصأ ريثكابل لاقف

 ملفلا حاجت نم هرورسب ىثتكاو « ةاضاقم ىف لخدي نأ ىلأف . ةيضق عفرا ؟ ميفلل
 . ةراشتناو

 ةبلغو « حراسملا ىف نيمدقملا نايغط نم هتايح لاوط ناي للك قنا مع هنكاو

 اك ءىش لكوه جرخناف . . . مدقي نم رخآ هرابتعاو فلؤملا ىلع ىرخألا رصانعلا
 وهف فلؤملا امأ « ةريبكلا فورحلاب همسا بتكي ىذلا وه عماللا لثمملاو « نولوقي
 . ةريغص فورحب ىري داكي ال نكر ىف كانه هما نإف ًالثم ئحصك هاج اذ نكي مل نإ
 . .ركذي ال ارو . . ةريغص

 هيف ىضق نأ دعب سيردتلا نم اهيلإ لقن ةفاقثلا ةرازوب ًافظوم ريثكاب ناكو
 تعشنأ ىتلا «نونفلا ةحلصم» ىف الوأ ةرازولا ىف هلمع ناكو . اماعرشع ةعبرأ
 ىف ظوفحم بيجنو وه كانه هارأ تنكو « تح ىبحي ذاتسألا ةسايرب تانيسمخملا ىف

 ' -نومهفي ال نيذلا سانلا نم بجعتي وهو - ظوفحم بيجن ىكح . ةدحاو ةفرغ
 < ةيحرسم هل لؤي نأ هتم بلظو - يرسم لجر تقول كلذ ى هيِلِإ ءاج نأ
 ةياورلا وه هملق هيلع رصق ىذلا هنف نإو تايحرسم بتكي ال هنأب بيجن رذتعاف

 ىلع ةرجحلا ىف هبتكم ىلإ اهعم سلاجلا ىلإ هل راشأو « هايل ةصقلاو
 ' ملكي نأ نود فرصنا لجرلا نكلو « ةيحرسملاب صقخلا وهف «ريثكاب دمحأ
 ! ءىش ىأ ىلع طقف مسألا ء ظوفحم بيجن مسا ديري ناك . . ,ريثكاب

 « كلذك ريثكاب لظو - لاقملا بتكي - ريثكابو بيجن - امهم لك نكي مل

 رعش هلعلو . مارهألا ةديرجي ةسايسلا ىف ةصاخو لاقملا ةباتك ىلإ جرخ بيج نكلو
 نأ ديريام اهف ثبي ةيصصقلا ةباتكلا ىلع هرمأ رصقو هرجيهف « هنف شعيل هنأب اخأ

 , ةسايسلا نعد يعب ةريخألا هصصق ىفودبي ناكنإو « اهريغوأ ةسايسلا ىف نإ هلوقي
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 ةفيظولا ىف هنأش ناك بدألا ىلع همه رصقو ةيداملا ةيحانلاب أبعي مل ريثكاب نألو

 ىف اههبشيو « ىعفارلا قداص قطصم كلذ ىف هبشي « ًاريبك بدألا ىفو ًاريغص
 « قريصلا لماك نسحو مهدأ ىلعو ىودبلا دومحم لثم ءابدألا نم ريثك ًاضيأ كلذ

 ىبحي لوقي . هدعب نم ريثكاب ةرسأ ىناعت اك « شاعملا» ةلق نم كلذل نوناعي ءالؤهو

 قاكيو يك ىلم :بلطتي جالعلاو .. .. شانلا ريغ ىل سيلا انأ , . سائاب + قع

 جالع انل نوكي ال اذامل : مكحلا قيفوت لءاستيو . ًالعف ىنقهريوه لب « ىنقهرب

 نونفلا ةياعرل ىلعالا سلجملاب - ةصقلا ةنل تاسلج داكتو ؟ ةاضقلا لثم ةياعرو

 ةفصب ءابدألا لاحو لاخلا ءوس نم ىوكشلل ةعمتجم نوكت داكت - بادآلاو

 حتفب » لكلا اهيف لمحي ةرايس هل مهنم ليلقلا ! ذاتسأ اي تالصاوملاو . . . ةصاخ

 نم فقي.ال ام راظتنا نم اذهب مهيمحيف « هئالمز نم فيعضلاو «فاكلا

 نم نوباثي كلذ ىلع مهو « تاسيبوتألا » نم هيف مدقل ناكم ال امو « تايسكت»

 اهنم نيبراهلاب قحلت ال ىهو «بئارضلا» اهب كسمت « تادودعم شورقب سلجما
 ! تاوذلاو دودحملا ريغ لخدلا ىوذ « تابراهلاو

 ناك . ريثكاب ىلإ « ركذي ءىشلاب ءىشلا نأ هيلإ انجي ىذلا اذه نم « دوعنو

 فقوتي ربح ملق لمعتسي ناك , ةباتكلا ىف ةثيدرلا مالقألا رثؤي نأ ةبيرغلا هتاداع نم

 لبق ركفب نأ - ةباتكلا نع هفقوتب - هل حيتي هنأل هرثؤي . . ديلبلا رام لاك قيرطلا ىف
 لوقي . . هنس ىلع دادملا اهيف فحي ىتلا تاظحللا ىف ًاقيمع ًاريكفت رطسي نأ
 ! طق هقرافي ' ىذلا دوسالا هملق فرعي هنا ىلوتم ىلع

 ردكي هنإف كاذ لثم ملق ىف ىلفح عقو اذإ ًالثم انأف . . ةعجع رمآ كلذو

 . بتكأ الو همطحا نأ ةجرد ىلإ فريثشي لب « ىوفص
 ةيعمج لبق نم - ىلع ناك ( 1974 ةنسربفون ىف ) ريثكاب دمحأ ىلع ةافو ةليل .

 اهمظنت تناك ىتلا تالحرلا نم ةيلخاد ةلحر ىلإ هتوعدل هب لصتأ نأ - ءابدألا
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 . اهئاضعأل ةيعمج لا

 « هتحص ىبّتنم ىلع لدت ةثداع ىنئثداحف « هلزتم ىف ايوفيلت هب تلصتا

 ىلاتلا مويلا ىو (ةيلمع» هلعل ءارجإ ىف هيلإ جاتحتو ةضيرم هتجوز نآل رذتعاو

 مل « هاتنبا اهنأك هجوزل نيتنبا ىعري ناك هبلص نم ةيرذ 00 : . هحور تضاف

 . . هاركذ تمعنو « قيدصلا مل ناك اك : ناك بالا من « هاوس ابأ افرعت

 ل



 ىعابسلا فسوي

 ةلجم ىف رشنت ىتلا صصقلا هذه شيجلا ىف ريغص طباض بتكي نأ لوقعمأ
 ؟راظنألا اهيلإ بذجتف « بيجلا تارماسم »

 ىلع ائفقو اننأكو لوقن مث « نرقلا اذه نم تانيعبرألا ىف لءاستن انك اذكه

 . نيفدلا رسلا

 ءرشن نود صصقلا هذه كرت دق هابأ نأ دبال « ىعابسلا دمحم نبا هنإ . . هآ

 : هملق نم اهنأ ًايعدم اهرشني وه. ءاجف

 نكلو « هتباتك ىفو هتيصخش ىف لظلا فيفخ ًايدأ ًابتاك ىعابسلا دمحم ناك

 . هتاشنموأ هتاجرتم َْف ءاوس هصصق نع ًادج فلتخي رخآ ءىش صصقلا هذه

 اهصنب تسيل اهنإ : لوقيو ةدساحلا هسفن ضرفي انسوفن ىف ىبغلا دانعلا دوعيو

 . روحيو اهيف ريغي هنبا امنإو + موحرملا اهيتك اك
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 هتونب لوألا : نارمأ هيلع ىنحي مهتم وهو بتكي ىعابسلا فسوي أدب اذكه
 ! بدألاو طابضلل امو « طباض هنأ ىناثلاو ريبك بيدأل

 ىلإ فاضي « طباض هنأ قب مث ىلوألا ةمهتلا هنع تحازنا نمزلا رورم عمو

 . صصقلا نم رمهملا ليسلا اذه جتنيف اهب بتكي ىتلا ةقئافلا ةعرسلا : اذه

 ىف هبكري ىذلا ناصحلاك ًاودع ودعي لب ؛ فحنيال هنإ . . هقمرت دوسحلا نيعو

 ٠ ةيموكحلا ةقرفلا « ةيموقلا ةقرفلا هذهف . . هيف طباض وه ىذلا ناسرفلا حالس

 . . قيرعلا ةيكبزألا ةقيدح حرسم ىف ؛ ةييتر مأ » اهمسا ةيحرسم هل لثمت . . ةيمسرلا

 نيح « دوسحلا نيع : نيعلا كلتب رظنأ انأ تنك له . . كنارفغ .مهللا

 ةرخاس ةلمح اهيلع تلمح ؟ مويلا رابخأ ىف اهنع تبتك مث « ةيحرسملا كلت تدهاش

 هذه ضرعتف رخاسملا هذه نع عفترت نأ بحي ىلا ةلودلا ةقرفو فلؤلا تلمش

 لثمملا كلذ « قيفش داؤف » اهيف لطبلا لثميو غرافلا لزملا ىف ةلغوملا ةيحرسملا
 . ىرزملا رظنملا اذهب ودبي نأ هب قيليال ىذلا قالمعلا

 « كحضلا درحم ريغ ائيش ىطعي نأ دبال نفلاف « رظن ةهجو ىل نإ ؛ ال نكلو
 . ةكحضم كلذك ىهو « ائيش ىطعتال اهنكلو « ةكحضم « ةبيتر مأ ةيحرسمو
 . ةلذتبم ةقيرطب

 انبتاك اهردصي ىلا ةيلاوتملا ةيصصقلا تاعومجملا ىدحإل ةمدقم ىف تيأر مث

 نل هنإ لوقيو مويلا رابخأ ىف هنع بتك امم رخسي هتيأر - ةعرس ىصقأب قاطنما

 ىف ةقاطلا ديدبت مدعو جاتنإلل اراثيإ ؛ هلاب هب لغشيالو كلذ نم ءىش ىلإ تفتلي

 . ىدجأ هيلع رفوتلاو جاتنإلا ةالاوم تناك دقف « لعف ًانسحو . تاشقانملا

 كاردإلا نم ليلق » : ؛ موم تسرموس » هلوقيام هيلع قبطني ىعابسلا فسويو

 فيك ىرت امدنع شهدت فوسو « حرملا نم ليلقو « حماستلا نم ليلقو « ملسلا

 .« بكوكلا اذه رهظ ىلع كسفن حبرت نأ تعطتسا

 لاا



 هئقاط رارسأ نم ىهو « ميلسلا كاردإلا اهبلغيو « ثالثلا لالخ لاب فصتي ناك

 ىلإ فاضيو « لاعألا فلتخم ىلع بيجعلا رادتقالاو ريزغلا هجاتنإو ةريبكلا
 . حرما ىتح ءىش لكل هدنع عستي ثيحب تقولا .ميظنت ثالثلا لالخلا

 "نكي مل نأكو « هنع هتبتك ام دعب ىأ « كلذ دعب ىنيقل نأ هحاست نم ناكو

 ىب بحر ذإ « « ةديدجلا ةلاسرلا » ةلحم رادصإ دنع انئيب ةقالعلا تدطوتو « ءىش

 تنك « ريرحتلا ناديم ىف ناكو ةلجملل ارقم ذْختا ىذلا ةصقلا ىدان ىف ىنلبقتساو

 انباحصأ رثكأ حبصي نأ ملألا دشأ ىنلؤيو راسا رجيم موحرملا ةبحصب

 ضعب باطقتسا نأش ىف فسوي ىلإ ثدحت هنإ راحسلا ىل لاق « نيموحرملا » نم

 . كلذ ىلع صيرحوهو « هل ىفركذ نأب ةميدقلا ةلاسرلا ىف بتكن تناكىبلا مالقألا

 ءاقدصأ اننأكو ةديدجلا ةلاسرلا ىف لمعلا انأدب . . ئسوياي كيلع ةمحر فلأ

 , كيعب نمز نم
 نابإ ىسفن نم احايترا.حارتقالا فداصف « ءابدألا مارغ » بتكأ نأ ىلع حرتقا

 باتك لوأ تناك لوصفلا كلت تعمج الو . كلذ لثل سفنلا حتفتو بابشلا

 | . ىل ردصي

 نينس ثالث كانه تيضقو ةديدجلا ةلاسرلا رودص ةرتف ىف نادوسلا ىلإ ترفاس

 درف « ًافقوم هل تركش ةرم . تالاقملا هيلإ ثعبأو ىعابسلا فسوي اهيف لسارأ تنك

 نوكت دق ادغو « ائيش ىدؤأ نأ ىل حيتي عقوم ىف نآلا انأف ركشلل ىعادال لوقي ىلع

 نساحم ركذن نحنو ءاقدصألا ضعبل اريخأ اذه تيكح . . عقوملا اذه لثم ىف تنأ

 نأ دصقي 1 ًايناسنإ سيل هتكلو نسح- قعم اذه : اشاف وبأ رهاط لاقف زيزعلا ديقفلا
 ناك فسوي نكلو « لبقتسم ىف ةازاحم ىلإ رظنلا نود هتاذل لمعي ىناسنإلا لمعلا

 اذه ناكو . دعب ايف هل هدرأو ليمجلا هل ظفحأ نأال « ةيمهألاب ىنرعشي نأ ديري _

 اهم



 نم الإ مجاهي نكي مل « هتبحص دمح الإ دحأ هب لصتا ام « هباحصأ عم هبأد
 . هفرعيال نمم الإ . . ديعب

 . هزكرم مهمهيال مهنأو ةلوطبلاب ًارهاظت كلذ نولعفي هنومجابي نم رثكأ ناك
 نم اجرحت « هركذب ملقلاوأ ناسللا بيطرت نع نومجحي هلضفب نيفراعلا ضعب ناكو
 . فلزتلا ليبق نم كلذ دعي نأ

 ' ةدايقلا عضوم ىف هتعضوف شيجلا ةروث تءاجو ؛ شيجلا ىف ًاطباض ناك هنأل

 ًافاحجإو ًاملظ هيلإ رظني ناك اذهل « لاجما اذه ىف ةطلسلا ضعب هل تحاتأو ةيبدألا
 اوكرت .نيريثك طابض نم دحاو هنأو ةيركشعلا ةروثلا نم ةدمتسم هترادج نأ ىلع

 . ةيسيئر ةيلدن. ركارم اوذخنأو شيلا

 ةبيجعلا هتردقو ةيئاسنإلا هتافصو هبدأب غلبام غلب ىعابسلا فسوي نأ عقاولاو

 « مللسلا كاردإلا : هتدع ثالثلا لالخلا تناك « ةقابلو ةكحم رومألا رييست ىلع

 . ملسلا قوذلا اهيلإ فيضت نأ كلو . حرلاو « حماستلاو

 انثدح- ىذلا دحلا ىلإ اريثك ناك لب « ليلقلاب ًافرصوم هدنع حماستلا نكي مل

 « صربق ىف لايتغالا ثداح بقع مارهألاب لاقم ىف ىواقرشلا نمحرلا دبع هنع

 تالئاع ىلع صاخلا هلام نم قفني ناك ىعابسلا فسوي نإ ىواقرشلا لاق

 ش + همجتازر نع تالزخن نمو... نيلتتلا نييعويشلا
 ناعرس هنإف - هسفن فسوي ىلع انعطم - هروص ضعب ىف - حماستلا كلذ ذاك

 لع مغرتؤي لب « مهلإ .نسو موصخلا هيلإ «برقيو ةموصتللا .فقاوم ىبنيام
 ددجلا راثيإو مهقح ىف طيرفتلاب هنومبتي ءالؤه ناكانه نمو . . ىمادقلا هئاقدصأ

 | نوزهاج نوبوسكم مهف ءامدقلا امأ « مهل ًابسك « مهيلع
 ىو ةباتكلا ىف « ىعابسلا فسوي مجاهي « لود نم دلولا » ىرت تنك

 . يمح قيدص ىلإ بلقني ىتح هيلع فرعتيو هب لصتي اف ؛ سلاجنا

 اهأ



 باجتساو « قحتسي نم ىلع قحتسيال نم مدق ىتح كلذ ىف طرفأ دقلو
 ىتح « بكرلا » ىف ةروصحم هترظن نأ كلذ ىف هبيع ناك . مبيلع ضافأف نيفلزتملل

 . هنع فلختي نم ىرتال
 ةدايقب نورخآ موق اهبكر « ةديدحلا ةلاسرلا ١ نأ ىلإ ىمارت نادوسلا ىف انأو

 . مهريغو تيانع ىجارو ىسرم حلاصو ملاعلا نيمأ دومحم هعمو شورمح دمحأ

 « ةديدجلا ةلاسرلا ١ ردصت ىلا ةيروهمجلا راد نع ؛رجفلا » ةلحم نوردصي اوناك
 ةئيه تمضو :لوألا تغلأف . . دحاو ءبع ىف نيئيعلا رصتخت نأ رادلا تأرو

 ةباحرب فرشي ريرحتلا سيئر ىعابسلا فسوي لظو . . ةيناثلا ريرحت ةئيه ىلإ اهريرحت
 . عيمجلا هحماستب بسكيو « عيمجلا ىلع هردص

 رسمنا ام رمألو « نابإلا كلذ ىف نادوسلاب ىلمع ءابنإ دعب رصم ىلإ تعجر
 مهتابترم نوضبقي اهيف مهرثكأ لظ نإو ةديدجلا ةلاسرلا نع رجفلا ءاضعأ ضعب
 ... ودمت قؤرلا نكلو ودع ابيف لمعلا ةيررهش ةلج ىو اهتينازرم نف ةريبكلا

 لهاجتلا ضعب هيف :؛ ةلجملل اديدج اميظنت عضي نأ ىعابسلا فسوي ىأر
 . انأو « ليتنعلا ىزوفو « هللا دبع ميلحلا دبع دمحم : انعمج . .رجفلا رصانعل

 قحتستال ةصق ١ نمضتي ديدج باب اهنمو ةيصصقلا ةيحانلا لوألا ىلإ دنسأ
 « ىيصن نم داوملا ةيقب تناكو « رعشلا ىناثلا ىلإ دئسأو بابسألا نايب عم «رشنلا

 ايرابخإ اباب بتكي ناكذإ . ىسرم حلاصب تمدطصا ىنأ ركذأ « دقنو تالاقم نم

 دمحأ ريرحتلا ريدم خرصتساو خرصف « ليدعتلاو فذحلاب هيف ملقلا تلمعأو
 هتيصخش ىلع لدت ةقبل ةقيرطب اننيب قفوف هرظن ةهجو انم لك حرشو « شورمح '

 . ةببحلا ةفيطللا

 ىلع مهقيرط نوقشي نيذلا ءابدألا نابشلا ضعب كانه تفرع ةرئفلا هذه ىفو

 ثالث وحن نم لان « ةلجماب ررحماو ةريصقلا ةصقلا بتاك ىربص ىبوم مهنم ءايحتسا

 اهو



 هتأشن ىف ةبيرغ فورظ هل رخآ باشو « ةياورلا ىف ةيعيجشتلا ةلودلا ةزئاج نينس

 هسفن تقولا ىف وهو « ةاعسلا لمع لمعي « ايعاس » ناك ةلجماب هلمع مث هتايحو

 وأ ءىشلا اذه هل ققحت « رخخآ ءىشل اهدادعإو هسفن ليككت ىف دهتجي ىصصق بيدأ.

 : ريا ىلع روطفلا كاردإلا ميلسلا لج لجرلا ةياعر هتلمش ذإ « هملس ىف ةجرد لوأ

 .ريرحت بتاك نكي مل نإو « ةلجنا ةرادإ ىف بتاك ىلإ هلقنف « ىعابسلا فسوي
 ةلاسرلا ترشن مث . . اهعزويو ةدراولا لئاسرلا صحفي بتكم ىلإ هسلجأ دقف
 ةيحالصإ» ىف أشن ىذلا (همسا اذهو ) ملاس دمحمل ةريصق ًاصصق ةديدجلا
 وه اذال ىردأال : : ًاقومرم ًدصِصق ابتاك « ثدحلا ١» اذه راصو . .(« ثادحألا

 ؟ ةيبدألا ةحاسلا نع نآلا ضيم

 ماسقألا ةيلؤئسم عزوي « ريرحت سيئرك ىعابسلا فسوي ةقيرط ىه كلت تناك

 رمت مث ..ةمسبق أ زورا نسير ةطلس يبزم الك ىلع يمي قلي نيم لع
 «رخالل مهنم لك قدبيو. « هل نودبيو مهل ىدبي ةيرود تاعاّرجا ىف مهايإو
 ةلجم ىف ةقيرطلا هذه ىضتقمب هعم تلمع . . اهاسرمو اهارجم هللا مساب ةنيفسلا ريستو

 ةساير ادنسم بابشلا ةياعرل ىلعألا سلجملا اهردصي ناك « ةايحلا » اهمسا ىرخأ
 دنحملا ثاشلا ةلجملا هذه. ىف اللا اوءدب نمو « ىعابسلا فسوي ىلإ اهريرحت

 ١, ( بسحم نشح ) سئابلا

 نيب هاجتالا فالتخا مغربو « ريرحتلل نيتئيه تاذ ةديدجلا ةلاسرلا تحبصأ

 فسوي هب فصتاام لضفب « رفانت ىأ ثدحي ملو « ًانسح ًاريس ةلجلا تراس نيتثيمل

 .رومألا رييست ىلع بيجعلا رادتقالاو حماستلا نم ىعابسلا
 ةيروهمجلا راد ىف « تاباسحلا ةرادإ» نكلو « اًييدأ ةلجملا حاجن دادزاو

 . .رادلا هلمحتتال ريبك ءبع ةراسخلا هذبب ىهو رسخت ةلحملا نإ ءال : تلاق

 « روجألاو تابترملا ءبع ةلجلا ةينازيم ليمحت نم ءاج ىداملا نارسخلا نأ عقاولاو

 ه1١



 رابك اهيف « نيفظوملا » نم ةرثكلا هذه ىلإ اهيف لمعلا جاتحيال ةيرهش ةلحم ىهو

 . راغصو

 ةلاسرلا لبق نم تدقف اك « ةيبدألا ةكرحلا اهتدقفو ةديدجلا ةلاسرلا تتام
 «ريبكلا ىبرعلا نطولا ىف ةصاخو ةميدقلا لحم ةديدجلا لحت مل « اًقح « ةميدقلا

 . اهمدع نم ًاريغ تناك اهنكلو

 اذام . . باوجلا ديرت ةبصتنم ١ ؟: ماهفتسالا ةمالع هءازإ فقت لاؤس ةمث

 له . . ىرخأ ةلئسأ لاؤسلا اذه نم عرفتت ؟ ةيبدألا ةكرحلل ىعابسلا فسوي لعف

 ةينمزلا ةرافلا ىف ىعابسلا فسوي نودب رصم ىف ةيبدأ ةايح موقت نأ عاطتسملا نم ناك

 ناك لهو ؟ 1919/8 صربق ىف هلايتغاب ىهتنتو 14017 ةنس ةروثلا مايقب أدبت ىتلا

 نع ةيبدألا تايافكلاو دوهجلا لك ترسحنا دقو ةيبدأ ةكرح كانه نوكت نأ نكمي

 2.0 غامدلا مجو » نع دعبلا ترثآو ةيبدألا ةحاسلا

 تقولا ىفو « هب سأبال ًاطوش ةديدجلا ةلاسرلا ةلجمب ىعابسلا فسوي راس دقل
 تايعمجلا ةيعمجلا هذه ىف عمج مث « ءابدألا ةيعمج مث ةصقلا ىدان أشنأ هسفن

 تائيحلا هذه ىفو - باتكلا داحتا - ةفاقثلا ريزو وهو أشنأ مث « ىرخألا ةيبدألا

 اهرهص ىعابسلا فسوي نكلو « رخآلا اهنم لك ر كني ةفلتخم رصانع ترحانت اهلك
 . حرلاو حماستلاو ميلسلا كاردإلا ةقتوب ىف م

 مولعلاو بادآلاو نونفلا ةياعرل ىلغألا سلجملا ءاشنإ ىلع لمع دق ناكو

 هباشام سيلو « دحاج الإ ةيفاقثلا ةكرحلل سلجما اذه هلعفام ركنيالو « ةيعاّجالا

 تائيلا نم ةداع نوكيامالاإ لاعألا ضعب ىف لامهإوأ ءاطبإوأ ريصقت نم

 . ىعابسلا فسوي لضفب ريثكلا لعف كلذ مغرب هنأ ىلع « ةيموكحلا
 ةرازوو ةفاحصلا اهيف امب تائيهلا كلت قيرط نع وأ ىصخشلا دهجلاب ءاوس

 ققحو « رابكلا نيناتفلاو ءابدألا عمج « ايقيرفأو ايسآ باتك داحتاو ةفاقثلا
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 مهحنمت نأ ىلع لمعو ؛ مهرمأ نم ىصعتسي ناكام مهل رسيو « مهب ةدافتسالا

 نم مهنم زربف ١ نيدايملا فلتخم ىف بابشلل ةصرفلا حاتاو هب نوريدج مهام ةلودلا

 . غلبام غلب ىتح زرب

 ءالؤه ناكو . . نوقحتسيالام نولانيو باكرلا ىف نوريسي نم كانه ناك ًقح
 هذه ىف ءىش لك ناك ىتم نكلو . . مهيلإ لصي نأ ىغبني نمع ٠ هوضلا نوبجحي
 ؟ . . ءاملا هنم رخيال انيتم ةايحلا

 دحأ ىلع نئمي نكي ل هنأل « هفرع دحأ ىعابسلا فسوي داعي مل هنأ دكؤملا رمألا
 ناك . . ناسحإلا ءازج نم صلختلل ةصرفلا ماثللا ضعب زبتنيف « مهبلإ نسحي نم
 لك ىسني ناك . هلان ىذلإ اذه ىف هل لضفال هنأو « هلان ل لهأ هنأب ناسنإلا رعشي
 . هريغ ىأي نأ قيليال ىداع هنأ ىري ذإ . هلعف ريخ

 اهم . . اولعفي نأ اوعاطتساام هوفرع صربق ىف هولتقو هب اوردغ نيذلا نأ ولو

 . .رش نم هونأ ام ىلع زفاوحلا تناك اهمو . .رش نم مهسوفن هيلع توطناام ناك

 كلذ ءازإ نييناسنإ ريغ اونوكي نأ نوعيطتسيالف مهقاعأ ىف ظقيتسي ناسنإلا ناك
 ْ ! ناسنإلا

 .ةفرعي نكي مل هيلإ ءاسأ وأ ىعابسلا فسوي مجاه نم لك
 ْئطخملا عنقي نأ مهب كاكتحالاو سانلا عم لماعتلا ىف ؛ هتيرقبع ١ نم ناك

 ةموصخلا ىف نودتحي نيمصاختملا ىري امدنعو . . لابلا ةليوط ةحرم ةقيرطب هئطخب
 ش . هلجأ نم نومصتخيام ةهافت مهيري نأ مبلسلا هكاردإب عيطتسي

 لاعأب هعالطضا بناج ىلإ وهف « ةيداع ريغ ةقاط ىعابسلا فسوي ىدل ناك
 نع ىنبال « نينانفلاو ءابدألل ماعلا ريخلاب هماّتها بناج ىلإو « ةددعتم ةيرادإ

 لوازي ناكام ضعبو « طق ءىش هنع هلغشي ملو هنم حرتسي ملو ؛ ىبدألا جاتنإلا

 نع فكلل ةعيرذ هنوذختيو ءابدألا نم ريثكلا هنم خرصي تاعبت نم لمحتيو

 اهو



 , دألا لكلا ىلإ ًايبسو جاتنإلا
 تيتكو ! داجأو لهمت ول : ليقو هيلع لخأ ًاراثكإ ىندألا جاتنإلا نم رثكأ دقو

 نلو ٠ اهارجم ذخأت نأ دبالو « هتعيبط ىه هذه نإ تلقف « معزلا اذه دقنأ ةرم

 ؟ أطبأ نإ نييحل ىئعال ىذلا عيرسلا راطقلاب هتببشو « ةلهمت اعيش ىدحي

 . ثيدحوأ ميدق ىف ىبرع بيدأ هلعفي مل امب « سانلا لغشو ايندلا الم دقل

 ( هجاتنإ عم بسانتيامب مهم رفظي ملف « داقنلا ادعام سانلا لغش هنأ بيرغلاو

 نم هيلع تنج ةطلسلا نم هتناكف . . قلم هنأ ىلع هل ًاريدقت بتكام ىلإ اورظنو

 لطب.- فقاولا ىأ - هنإ ةيبدألا ةموصنملا ئقوم هنم فقو نمل ليقو « ةيحانلا هذه

 . ًادينع ناك نإو الطب سيل ةقيقحلا ىف وهو « دينع
 تالاقم هلبق نمو « ًاديج الاقم ةفاقثلا ةلحم ىف تأرق مايأب هلايتغا ثداح لبق

 رمتسي نأ وجرأو . ىعابسلا لفسوي بدأ موقت ى دومحم ىداحلا دبع دمحم ةديج

 داقنلا نع رفكيو صقنلا كلذ ربحي ىّتح لاونملا اذه ىلع ريصبلا دقانلا بتاكلا اذه

 , تائيسلا ضعب

 هد

 « ىبدألا هجاتنإو « هلاععأب ايندلا الم نأ دعب « هناكم ىعابسلا فسوي الخ دقل
 دسيال ًادحأ نأب لوقأالو « اهيف كرحم ربكأ ناكو ةيبدألا ةكرحلا ىف هناكم الخ
 نل ناكملا لغشيل راظنألا هيلإ هجنت ىذلاف « ةلاحا هذه لثم ىف نولوقي اك « هناكم
 . ةيصخش نكي مل نإ ناكم ىأ لفشي نلو ةيصخش ناك نإ وه هناكمالإ لغشي

 ًارود ىدؤيل 0 ءىجبو هرود ىدؤي نأ دعب لحارلا بهذي « ةايحلا اذكه
 «© لاخ هناكم نأل بهاذلا ىلع رسحتن نأ ثبعلا نمو . رودلا رركتبالو ريل

 . ناكملا هعمو بهذ دقف

 ذنم « ماوعأ ةرشع وحن نم ىعابسلا فسوي قيدص راوج ىلإ ىفاكم نع تيلخت
 اك



 تارمتوم ىلإ رفاسأ مل 21948 ةنس توريبب ايقيرفأو ايسآ باتك رمتؤم ىف انك

 ٠ . تارمنؤملا ىلإ ىنوعدي ىذلا وه ناك « اهدعب

 ايسآ باتكل ةلحي رادصإ نع نلعأ موي . هب ًاقيصل سائلا ىنارب نأ ىنعزفأ

 «ريخلا حابص » ةلحم ىف تناك ىتلا هتداعك رخسي ىندعسلا دومحم بتك ايقيرفأو
 ىأب ىنفصوو . .رضخ سابعو نالفو نالف ؟ ةلجلا هذه ىف بتكيس نم : لوقيو

 , هللا هحماس . ( طنخم بتاكر

 ىلإ بتك ىعابسلا فسوي ىلإ « ةعاس رخخآ » ةلحم ريرحت ةساير تدنسأ امدنعو

 سيئر مزالأس أ اًناظ .٠ اهيف ( هتامدخ ١» ضرعي ةيردنكسإلا ءابدأ نا قريع

 : | . ريرحتلا

 . ىعابسلا فسوي نعو ( ةعاس رخا ) نعو ايقيرفاو ايسا ةلحم نع تدعتياو

 ف ضايبلا فسوي ناكم نأ ترعشو « ىلجر هيف ثرسك ثداح ىل ثدحو

 ىف تلق « هنع ديعب انأو لغاشملا ريثك وهف ملعي مل هنأل ايوب , . لاخ قاساوم

 . هبلق نع اديعب نوكأ نأ دبالف هينيع نع ديعب ىلإ : ىسفن

 . . لامهإلا هتلدابف « ةيبط تايلمع هل تيرجأو « ةيحص تامزأ فوه عقوو
 قاخلأ لو ًايعانجا .ةنولوقب ا ثسسلو ٠ الماغ ةعرسل - بيعللا يبطي - انأو

 هرأ مل اذإ ىنعطقي نم لصأ ىأ « لعفأ ىلعلو « ىنعطق نم لصأف ىمالسإلا قلخلاب
 ' . انأش_ىنم ىلعأ

 ةيحت لدابتنف « باتكلا داحتا ةرادإ | سلجم تاعاّيجا ىف ًانايحأ قتلن انكو
 . ةديدج ةوفجوأ ميدق دو نم ءىش نكي مل نأك « ةرباع

 ىفكي ىضم ايف هدو نم هتبرشام نإ :| ىمفن ىف.لوقأ تنك ذإ ىسفن فصنأو
 . .رمعم هبش انأ تيقبو ؛ هينا يشق انك ءوه بهذ دقو ؛ ىقايح ةيِقب
 . . هلاثأ نل ىدا لإ قاتشأو « ميدقلا مهدو سوؤك عرجأ

 ها/ ١





 - الكظأل فالس رسولك ىلودلا ميقرتلا

10 


