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 هنوجنم قوراق

 ىتيوك انآ
 تيوكلا لبقت

 ةيم وقلا ىلإ عوجرلاو

 راوحو ميدقت

 ىعماشلا دلاخ رونك د



 فلؤملل ةظوفحم عبطلا قوقح
 ىلوبدم ةيتكم رشانلا



 ميخولا نمحولا هللا مسب



 « !| يتيرك انأ »



 ءاديتستتشما

 ىلإ

 ىيرفملا , ىروسلا . ىرصملا ديهشلا
 رفاطلا همدب ىور ىذلا

 نبل
 تلمع ىتلا ةصلخملا ةيبرعلا تادايقلا

 ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةيوهلا سيركت ىلع

 تيوكلل

 هتوجنم قوراف
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 باتكلا ىلإ لوخد ةريشات

 ىدافتلت نأو 2 روتسدلا رهوجب كسمتن نأ انيلع و

 « لمعلا اهرهظأ ةديدع ابويع

 ع

 , ضيرم عمتجم وهل . رهاوظلا هذهب اباصم اعمتجه نإ »

 احرسم حبصي نألو ٠ ىضوفلا هيف ىّشفتت ْنأل ةضرع

 هيف رشتنت نألو .. هئانبأ نيب ةقرفتلاو ةيهاركلاو دقحلل
 .. مسفتيف ةيلوئسملاب روعشلا مادعناو ٠ ةالابماللا حور
 ء 4« ! رايهنإلا الإ خسفتلا دعي سيلو

 حابصلا دمحألا رباج





 يف ىل وألا ةعبطلا
 يبرعلا ملاعلاو رصم

 يماشلا دلاخ /د : ملقب



 مأ 5.٠.٠١ هيقيقح ةأجافم ةيجيلخلا ةمزألا عالدتا ناك له

 ةيبرعلا أطخلا ةمظنأ نيب نزاوتم ريغ لعافتل ايعيبط اجاتن
 اذه طساوأ ذنم اهبرعش تاردقمو رئاصم يف مكحتت يتلا

 5٠٠ نرقلا

 ءاليتسالل ةيبرع 2 ةيقارع ةرماؤه طقف ةمزألا تناك له

 ةرماّوم مأ 5... ةقطنملا يف ةوقلاو ةورثلا رداصم مهأ ىلع

 يجيتارتسإلا رادتقإلا رطخ ىلع ءاضقلل ةينويهص ةيكبرمأ
 ؟... هب ناهتسيال أدح غلب دق ناك يذلا يقارعلا

 ناك مأ ةمزألل ةثيرب ةيحض درجم تيركلا تناك لهو
 ىلع ءاوس اهعالدنا يف سرملم رود ةيتيركلا ةموكحلل
 ةيميلقإلا ىوقلا عم اهتاقالع ثيح نم يجراخلا ىوتسملا

 ىوتسملا ىلع وأ .. قارعلاو ةيدرعسلاو ناريإ لثم ةرواجملا

 نم يتيوكلا بعشلا ءانبأب ةطلسلا ةقالع ثيح نم ىلخادلا

 ؟؟:... ىرخأ ههج نم ةيسايسلا ةضراعملاو ههج

 ١..(!!| ةلئسألا هذه لك تالرلدم نيب ريبك ضقانت ةمث سيل )
 ذتم اهبابساو ةمزألا تاروطتل بقارملا  نآلا ةكردي ام اذه

 امدنع .١54 ةئس  بآ  سطسغأ نم يناثلا يف اهعالدنا
 ةلودل يقارعلا وزغلا أبن اهلهذأ دقو ةيبرعلا برعشلا تظقيتسا

 اعارص لبق نم دهشي مل ابر خيراعلا نأ كلذ ٠... ٠ ثتيركلا

 ةمزألا يف ثدح امك اهتاباسح ةرماؤملا فارطأ لك هيف تأطخأ

 رصعلا يف تاعارصلاو بورحلا جئاتن نألو ٠ ... ةيجيلخلا
 تعءاج دقف .؛. اهعفاودو اهبايسا نع ةبيرغ يتأت ثيدحلا
 ةأجاغم ةمزألا اهتزرفا يتلا ةميسجلا راثآلاو ةضماغلا تاراسملا

 . ... اهئارو نم ارفقو نيذلا كئلوأل ىتح
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 ةيقارعلا تاقالعلا مزأعل ةفورعملا تامدقملا نم مغرلا ىلعو

 ءاعلا نم ( زومت ) ويلوب رهش نم رشع سماخلا ذئم ةيتبوكلا

 ىمسر عامتجإ يف ةركذم قارعلا ةيجراخ ريزو مدق امدنع هسفن
 ألك اهيف مهتي سنوت يف ةيبرعلا ةعماجلا لود ةيجراخ ءارزرل
 ةدحتملا تابيالرلا عم ( رمآتلاب ) تارامإلاو تيركلا نم

 ضفش امهدمعتب هداصتقا ريمدت فدهب قارعلا دض ةيكيرمألا

 كلذو ىساسا لكشب قارعلا هيلع دمتعي يذلا لورتبلا راعسا

 مهتإ امك كبرألا ةمظنم يف امهل ددحملا جاعنإلا فتس زراجعب

 يتلا تارئس ينامثلا ةليط يقارعلا لورتبلا ةقرسب تيوكلا

 ٠ ناريإ عم برحلاب قارعلا اهيف لغشلا

 مل أدحأ نإف اهريغو تامدقملا هذه نم مغغرلا ىلع لرقن
 يومدلا عارصلا اذه ريجفتل ةيفاك اهنأ ىلوألا ةلهولل قدصي

 فارطأ اهيف تكراش يعلا برسحلا عالدنا مث نيدلبلا نيب

 ( يناثلا نوناك ) رياتي نم رشع عباسلا يف ةفلتخم ةيلود

 . .... اوذا ةئس

 ةأو. ةميدق بابسألا نأ ىلوألا ةظحللا ذئم ًاحضاو ناكو

 ةيبرع ةلود شيج حايتجإ درجه نم ًاديقعتو قمع رثكأ عارصلا

 .٠ ةريغص ةرواجه ىرخأل ةبوق

 ىلع كلذو هتحادفو للخلا مجح كردي يبرعلا عراشلا ناكو

 هئاسؤرو هكولم نيب ةلدابتملا ةيئويزفيلتلا تالبقلا نم مغرلا
 ةمزألا نم ةليلق روهش لبق ةيبرعلا ةمقلا عامتجا يف هئارماو

 يتلا ةيموقلا ةمسوألا عفرأ نم مغرلا ىلعو .. دادغب يف
 دادغيل ريهألا هرايز ءانثأ تيركلا ريمأو قارعلا سيئر اهلدابت

 يف ينارعلا سيئرلا ردصأو .. ١9484 ةنس ربمتيس يف ًاضيأ

 د



 صنلا بسح ) هيف ءاج ًاصاخ ايبروهمج ًاموسرم ةبسانملا كلت
 كلذ يف ةيمسرلا ةيقارعلا ءاب فلأ ةلجم هترشن يذلا

 . ( تقرلا

 نكت ملو ةيداعلا تارنسلا يه امك تاروئسلا نكت مل ”"

 دق ناك اعم ةيعيبطلا مايألا وأ رهشألا ىه امك مايألا وأ رهشألا
 نكي ملو ٠ .. يناريإلا ناودعلا نابإ قارعلاو ةمألا ىلع رم
 ءادعألا هل ططخ دق ناك ام رطاشم اركردأ نيذلا كئلوأ ارثك

 ول برغملاو قرشملا يف اهراطقأ بيصيس ناك امو ةمألا دض

 نيب حابصلا رباجلا دمحألا رباج " غألا " ناكو نيبثاخلا لأف ققحت

 ال قرشلا نم مداقلا رطخلا رطاخم اوكردأ نيذلا لاجرلا ةمدقم

 تيوكلا ىلعو اهنماو ةمألا ىلع امنإو بسحف قارعلا ىلع
 تاذ قيقشلا تيركلا بعش ةفقوو هتفقو تناكف ١..1!!! ًاضيأ

 عارصلا ىرجم يف ديكأ ريثأت تاذو انسوفن يف ةصاخ هناكم
 " (( ... ميظعلا اهرصن بناج ىلإو ةمألا حلاصل

 . " ءاب فلأ " صن ىهتنإ

 لك نه ًادحاو افرح قدصتل نكت مل ةيبرعلا ريهامجلا نكلو

 1 مهنلا مدعو قلقلاو ةريحلاب ررعشلا ناكو ... فيزلا اذه

 ىتح يبرع نطارم يأ ينيع يف هأرت نأ عيطتست ام وه ثدحي
 نيقيو هعائنق ىلإ كاردإلا لوحم ام ناعرسو .. اهسفن دادغب يف

 يف ةطرفم هئحم هجاوت اهرسأب ةيبرعلا ةسمألا نأب
 اهنأ ةجردل .. اهتيواسأم يف ةطرفه اهنأ امك .. اهتيصوصخ
 حرط نع اهتقو يف  نيركفمو ةداقو ابرعش  عيمجلا تهلأ

 هله راركت يدافت نكمي فيكوهو ةيمهأو ةبوعص رثكألا لاؤسلا
 . ؟1؟؟ .٠.. يبرع نطاومو تيب لك اهناريث تلاط يتلا ةاسأملا

 باو



 اهضرفي يتلا ةليقثلا ماهفتسإلا ةمالع نه .. ائه نمو

 "يتيوك انأ " باتك نم ةديدج ةعبط رادصإ ةيمهأ زربت لاؤسلا
 تردص نأ دعب ةرهاقلا يف ةرم لوأل هنوجنم قوراف ذاتسألل

 . ةيضاملا تاوئس ةرشعلا لالخ ندنل يف ةقباسلا دتاعبط

 يذلا حيرطلا ةيصوصخ حضعت .. اضيأ انه نمو
 امل كلذو . .. هروطسو باتكلا اذه تاحفص نيب نم هصلشتست

 ىرتسم ىلإ ًانايحأ يقترت ةيفارشتسإ ةيذر نم هيف هسملت
 يتلا ةيسايسلاو ةيعامتجإلا تاديقعتلا» تاروطتلا لكب ؤينعلا
 ةمزألا عالدنا يف مساح لكشب تمهاس اهنأ دعب اميف حضتا
 ٠ ةيجيلخلا

 ةقداص ةيمتح ةرمثك ءاج هنأ باتكلا اذه ةميق نم دبزيو

 نأ اهلالخ عاطتسإ ثبركلا لخاد هفلؤمل ةفثكم ةيتايح ةبرجتل
 ةعساولا هتالاصتاو يفاثثلاو يمالعإلا هلمع قيرط نع سملي
 يف يتيوكلا عمتجملا اهشاع يتلا لكاشملا»و تاضقانتلا ةفلتخم

 ةيطفنلا تاورثلا ناكرب رجفت ةيادب دهش يذلا تقولا كلذ
 يتلا ءاخرلاو فرتلا رهاظم بحصيب نأ نود كلذو .٠ ٠ كانه

 لجأ نم ةيفاقثلا ةيعوتلل داج جمانرب يأ لمع ةعرسب تمخضت

 “ مأ نطوك " ةيتيوكلا ضرألا ىلإ ءامتنإلاب روعشلا قيمعت
 ثارتو ةأجافملا ةيداملا هرفطلا نيب هلئاهلا هوجفلا مدرل كلذكو

 اساسأ نوكي نأب ريدجلا» ميظعلا يمالسإلا يبرعلا تيوكلا

 لالتشا ىلإ ىدأ اعم . ... يقيقحلا يراضحلا مدقتلل اخسار
 يتبوكلا نطاوملا نيب مث هضرأو يتيوكلا نطاوملا نيب ةقالعلا

 رتوتلا نم ريفكب مستت ثحبصا ىتح يبرعلا نطاوملاو
 ... ًانايحأ ةلدابتملا تانعاشملاو زازفتسإلا دمتعتو يلاعتلا امبرو ةيساسحلاو

 تلا ام



 يتبوكلا بعشلا ءائبأ نيب ةقالعلا ىلإ للخلا دتما امك

 ةجرد " ليصأ يتيرك نطاومه ىلإ نيئطاوملا ميسقت دعب هسفن
 رخألا اذهو " هيناث ةجرد " يرسيب يتبوك نطارمو " ىلرأ

 , ةلردلا يف ةساسحلاو ةمهملا بصانملا يلوت نم ةداع مورحم
 ودبلا ىلإ " ةرسايبلا " ءالؤه ءامتنإ نم مغرلا ىلع كلذو
 .٠ هالبلل نييلصألا ناكسلا نم مه نيذلا نيتيركلا

 ايلخاد اعارص لكثمي داقحأ نم هزرفأ اهو زييمتلا اذه ناكو

 جيلخلا ةمزأ تءاجو ريغصلا يتبوكلا عمتجملا يف رخآ اموتكم
 دقف ..٠(! راجفنإلل ةلباقلا تاعارصلا لك يف رائلا لعشتل

 رهشلا يف اهل كرتشم نايب يف ةيتيوكلا ةضرعملا لئاصف تنلعأ
 ةيتيوكلا ةموكحلا ليكشت دعب ( ناسين  ليربأ ) يضاملا
 اهماهتإ حابصلا ملاسلا هللا ديعلا دعس خيشلا ةسائرب ةديدجلا
 بعشلا ءانبأ يف ةقثلا مدعب تيوكلا يف ةمكاحلا ةلئاعلل
 يقاب نود ةريبكلا ةيموكحلا بصانملاب راثثتسالاو

 لصاوت ةموكحلا نأ اهنايب يف ةضراعملا تدكأو ... نييئيركلا

 ةليقتسم ربرقت يف يتيوكلا بعشلا رودل اهزواجتو اهيدحت كلذب
 .. يميلقإلا هنئمأ ىلع ظافحلاو

 ندنل يف عبرألا هتاعبط تذفن يذلا باتكلا اذه ناك اذإو
 دق كانه اعيبم بتكلا لضفأ نيب نم ادحاو لظو ريصق تقو يف
 ةمئاق ىلع هنوجنم قوراف ذاتسألا ةفلؤم مسإ عضو يف ببست

 نم تاميلعت تردص ىتح جيلخلا لود ضعب يف مهيلع بوضغفملا

 ركذ وأ هعم لماعتلا مدعب تيركلا يف مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو
 وأ اهرادصإ يف جيلخلا لود مهاست هسيرود ةيأ يف همسإ
 يبرعلا ملاعلا يف ىلرألا ةعبطلا هذه رودص نإف ٠. ٠ اهليومت

 ا



 ةرحلا ةملكلا نأ دكؤيل .. ةرهاقلا يف يلوبدم رشن راد نع

 . .. رسكني نأ نكمي ال عاجشلا ملتلا نإو رصتنت يتلا يه ةئداصلا

 اذه روطس نيب ام ةسفئنب سملي نأ ئراقلل كرتن ًاريغأو

 يتيوكلا بعشلا ليقتسم ىلع صرحو تيوكلل بح نم باتكلا
 نأ هللا وعدنو ةدوشنملا ةيبرعلا ةموظنملا يف رظتنملا هرودو

 فدهي اال يذلا هيجوتلاو دقنلا ليقت ىلع نيرداق ًاعيمج انلعجي

 يذلا باطنخلا نب رمع نيئمؤملا ريمأ هللا ئيحو .. ريخلل الإ
 اموي لاق

 “ يبريع ىلإ ىدهأ ئرما هللا محر "
 قيفوتلا يلو هللاو

 يماشلا دلاخ

 5١و١5 / ه / ال يف ةرهاتلا

 أ ا



 ءارحصلل تنأ دوضارفم

 ئطاشلا ىلع ةدغر ةايحلا نكت مل »
 ةيساق اضيأ تناك دقل .٠ جيلخلا نم رخآلا

 , هترسأ عمجي نأ « دادهش » عسسلد ام ٠

 لحاوس يف شيعلا ءارو ايعس ليحرلا ررقيو
 نسسم لشنأ نوديجي دقتف . يبرعلا جيلخلا

 .« اهترشيعي يتلا ةيساتلا ةايحلا

 هللا ليه دشار

 ةياور نم

 « ةدتهاش »

 . ةدتمم ١2 ةدتمم ءارحصلا

 ىلا ةدفاولا قاوشالا علتبي ٠ لوعغ . ةيبهذلا لامرلاو

 .. يوارحصلا ريجهلا

 .. جّهورتت . قلزنتو كرحتت كفنت ام ةيبهذلا لامرلا

 لكب ةايحلا عالتبا ديرب ٠ روصانيد يقدش لثه حتفنت
 . اهتابطعم

 كتسردم اهنكل . بارسلا ىوس دلت ال ةذعمم ءارحص

 . نزحت ال . تنك ذم . ءارحصلا نايثكل تنأ دوصرم . كردقو

 مث .. اهرح بهالب يوتكتل اهيلإ دوعت مث ٠١ اهرداغت فوس

 . اضيأ اهيلإ دوعت دقو .. اهعدوت

 دلع اع د“

 أ



 ٠ ءارحص ٠ ءارحص . ءارحص

 دادتما ىدم ىلع ٠ ةدتمملا ءارحصلا يف معربت كتنازحأ

 ٠ يراضح نطو ىلا اهليوحتب كملح

 . ( نزحت ال

 سمشلاو ., لامآلا ريكتو , الامآ رهزت . حتفتت كنازحأ

 ٠ ةوارض دادزتو ١ كيلع اهتوسق دادزت

 نم لعجت سمشلا . اهرّغبت الو نازحالا بيذت ال سمشلا :
 2 كل دغلا ئضت 2 ةيفاع ليدانق كئييج قوف . كئازحأ

 تابحو . آبُع ءارحصلا حرزت تنأ .. نرحت ال , نبرخآللو

 , اهقرف كتيفاع ردهت كنأل , دسمو بح تامصب اهفصرت لامرلا

 ٠ اهنايثك نيب كيتيع ءوض مفستو

 لع د« د«

 ٠ ئش لك علتبت ءارحصلا يف ةيلمرلا نابثكلا

 ٠ ىقبت تامصبلا نكل

 ىقبت 2 قاطي ال اهرح ناك امهم . ةدتسملا ءارحصلا ىتح

 ٠ ةفرعملا ىلا يشم ءاضمرلا قوفو « ريجهلا تحت تنأف تامصبلا

 ةيادب تناك , ةروعولاو رطخلا كلاسم لوأ كامدق ْتئطو نأ مويو

 ٠ ليقتسملا وحن كتلحر

 فوس ام لك يفو . ثدح ام لك يف ةليح كل تسيل

 عقاوم كل مسرت يتلا يه ؛ ةيبردقلا تافداصملا ّنأل ؛ ثدحب

 تافداصملا دض اهيدبت نأ نكمي ةمواقم يأو . تاوطخلا

 - كا



 نم ةوسق دشأ نوكي امبر . رخآ عقوم ىلا كدوقت دق . ةيردقلا

 وإبداع

 . ءارحصلا رداغت مويلا تنأ اه

 ؛ ةيوارحصلا كتعماج نم جرختلا ةداهشب ىظحت تنأ اه

 ةلحرم . مويلا ذئم . أدبتل , كلاضن نم ةلحرم تيهنأ امدعب

 . لثمألا نطولا فاشتكال ثحيلا لحارم نم ىرخأ

 لئمايأ ء ١9807 ماع ةرم لوأل ءارحصلا َتْبطو امدنعو
 الب دلو ةحفصلا سلمأ هجوك . حمالم الب ًاملاع ءارحصلا تناك
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 نويعلا يوذل ابعلم يوارحصلا هجولا اذه ناك . ذئمايأ

 هجولاو . ةرهم نويعال زيلكنالاو ٠ رقشالا رعشلاو ؛ قرزلا
 يضتتت ةبعللاو ٠ نالسك ملستسم عبيط مهيديأ نيب يوارحصلا
 , ةبعللا لهأ ةبغر بسح يوارحصلا هجولا اذه حمالم مسر

 . ءارحصلا لهأ ءاشي امك سيلو

 نع م د

 .٠ ءارحصلا مدق ةميدق ةيبعللاو

 ةبعل يف رود كل سيلف . باحسنالا ترئثآ كنكل

 باحسنالا ةريشأت كرفس زاوج ىلع تعضو امو .. ىودجاللا

 كشيرات يف ىلوألا ةدحولا تناك « يبرعلا جيلخلا ءارحص نم

 ٠ ءارحصلا هجو هحابر كردتس يذلا يردحرلا كرود يدؤتل ناح دق

 - اا/



 .٠ كديب كريصم ربرقت قح كلمت ال كتكل

 ءاضمرو سمشلا ريجهل ةوصرم . ءارحصلل ٌدوصرم كتألو
 نم كل دب ال ناك . كتسردمو كردق ءارحصلا ٌنألو .. لامرلا

 . دوعت نأ

 . اهيلإ َتْدْعَي

 يبرعلا جيلخلا ءارحص ئطاوش نكل ٠.٠ يوارحصلا هجولا حمالم

 ىلع تلظ ٠ لومخلاو لسكلاو , ءاشرتسالاب ةئوكسم تناك يتلا

 . اهلومخو اهلسكو اهئاخرتسا

 دادتما ىلع ةحوفسملا لامرلا تلظو , ًاحفال رحلا يقبو

 ةوسق نه فعاضي ريجهلاو ١ سمشلا جهو ثحت يلفت . ملحلا

 . يبرعلا جيلخلا ءارحص قئاقحب كتفرعم تأدبو ٠ ءارحصلا

 ةعقب لك ىلع رمت رييغتلا حاير ىرت تنأو ٠ اقمع دادزتو عستت

 ائيش ريغت الو ١, ئش لك ريغتف . ةيمارتملا ءارحصلا هذه نم

 ٠ دحأو نأ يف

 دإك د## 4“

 . ةعطاقتملا تاملكلا عبرم يف ةيجحالا يه كلت

 ٠ ؟ ئش هئم ريغتي مل يذلا امو

 وه اذه لهف .٠ تاراطم تّيشنأو , تاهطانو تارامع

 ارا



 رجشلل راصو ٠ قيرطلا ىلع بشعلا تبت " دقل» ؟ رييغتلا
 وه اذه لهف .. " رضخألاب ءارفصلا لامرلا تنولتو . لالظ

 هدي ,' انه نم ٌرَم خيراتلا نأ رظانلل نيبت " دتل ٠.. ؟ رييفتلا

 رفطيل اهفوج يف ام تغرفأ ءاطعملا ضرالاو ٠ رابغلا تحسم
 اذه لهف " اعرزو . ًالايئبو . اتارمع ٠ ءارحصلا حطس ىلع

 مول نأ ينعت اهلك رهاظملا هذه لهو .. ؟ رييغتلا ره اضيأ
 ..؟ روطت هباصأ وأ . ريغت دق ةايحلا

 . ًادبأ

 جيلخلا ءارحص ىلا نيدفاولا ىلع وسقت لازت ام ةايحلاف

 مل ةبعللا نأ الإ .. اورّيغت دق نوبعاللا ناك اذإو .. يبرعلا

 ٠ ريغتت

 لعج ٠ يبرعلا جيلخلا ءارحص نم ايناطيرب باحسنا نإ

 بكرب قاحلل نوضكريو ٠ لوحتلا ةرارش نوقلطي اهلهأ
 , ًايقمع ارهجتي ملو . ايدومعارهجتا نيضكارلا نكل . ةراضحلا

 نأ نود حطسلا ىلع تآشنملا اوعفر ؛ يدومعلا هاجتالا اذهبو

 .٠ قامعألاب اوركفي

 قامعألا اوكرتو ١ حلسملا تنمسألاب ءارحصلا اوعرز

 اذكه . ةيمنتلا نأ مهنظ يفو ةشه .٠ .٠ ةوشر ةيئاسنالا
 ملو ةايحلل ًالماك ًارييغت ينعت ةيمئنتلا نأ اوكردي مل ٠ أديت
 قرطلاو عناصملا ءانب يف تسيل ةيمنتلا نأ اوكردي
 . ًايقوف ًارييغت تسيلو .. تاراطملاو

 لح 2 ءيش لك لبق ينعت يهو . يقمع رييغت ةيمنتلا
 يهو ٠ ةاواسملاو لدعلا ىلع ةمئاقلا ةيرحلا مهف يف ةلداعملا

 تاقح



 ةيمنتلاو .. ةراضحلا ةمزأ لحو .. ءاخرلا ةلكشم لح ينعت

 ناسنالا نوكي نأ بجي ٠ حيحصلا هجولا ىلع ققحتت ىتح
 اهروحم
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 ءادأل ؛ هحالصب ءيش ةليضف " طارقس '" فرعي امدنع

 . قامعألا نم رييغتلا أدبي نأ كلذب ينعي امنإف ٠ هتفيظو

 يف موكحملاو مكاحلا نيب ةمئاق تناك يتلا ةرهلا نكل
 ةمئاق تلظ . يناطيربلا لالتحالا نابأ . يبرعلا جيلخلا ءارحص

 نمو روصقلا نوئكسي نم نيب ةوجفلاو .٠ باحسنالا دعب
 دعب ةمئاق تلظ . باحسنالا لبق " شيشعلا " خاوكأ نوئكسي

 تاقرافملا نم سيلأ . اعاستا تدادزا لب .. باحسنتالا

 دريلاو رحلا نوكي نأ يبرعلا جيلخلا ءارحص يف ةمئاقلا ةييجعلا

 ةدتمملا ءارحصلا بئارغ ىدحا اهنإ لب ٠ ؟ دحاو حطس ىلع

 ٠ ملحلا ىدم ىلع

 دنع اع +«

 حاتأ ٠ يبرعلا جيلخلا ةقطنم نم يناطيربلا باحسنالا نإ
 ةعورزملا ةيلمرلا :يطاوشلا لوط ىلع ةدتمملا ءارحصلا كلتل

 " تناك نأ دعب . تارامإو لود ىلا لوحتت نأ . روخصلاب

 رامعتسالا نكلو . ةئصارقلاو نيساخنلل ئباخمو " تاغيشم

 ناسنالا ءانيل مزاللا حانملا ئيهي مل ودبي ام ىلع  يناطيريلا

 . ًالهزم نوكيل . ًاحتفنم . ًاروطتم ًايلقع ءانب يوارحصلا
 .٠ ءارحصلا بلق يف " ىلثملا ةلودلا " ةماقإ ىلع ًآرداقو
 . ةراضحلا ةرياسمو . رصعلا ةبكارم ىلع ةرداقلا ةلودلا

 ا



 * كركص" تاخيشملا كلت ماكحل ايناطيرب تطعأ دقل

 ناوعألا ىديأ تذخأو لمعلا ةيرح اهناوعأل تكرت و لالقتسالا

 تنمسألاب ءارحصلا ءائب تاشرو حتفت رمعتسملا اهكرت ىتلا

 ., لوقعلا ميدهت لواعم . هسفن تقولا يف لمحتو . ديدحلاو

 يرجت تانج " ىلا لوحتت فوس مهدالب نأ ٠ ماكحلل ليخ اذكهو

 ةيوارحصلا عقبلا هذه ىلإ ةراضحلا نإو .. " راهنألا اهتحت نم

 . اهيف بير ال ةيتآ

 . ةيقوفلا ةراضحلا تءاجو

 * ةشادشدلا " لاديتسا ةراضحو . علسملا تنمسألا ةراضح

 . تالصاوملاو لقئلا لئاسو لادبتسا ةراضحو .. نولطنبلاب
 لامجلا نم الدب ٠ تارئاطلاو تارايسلا لمعتسي يوارحصلا راص'

 ةيضرألا تاطحملا ةطساوب ملاعلا عم تالاصتا هل راصو ٠

 تئشنأ املكو .. ةيعانصلا رامقألا ربع لاصتالل

 هتققح يذلا ؛ يراضحلا زاجنالل مالعالا ةزهجأ َْتَللَه .. ةطحم
 قلخلاب سيلو ءارشلاب ققحتت ةيراضحلا تازاجنالا نأكو ٠ دالبلا

 تانايبلاب مكحلا نوسرام خويشلا ىقبو ..! راكتبالاو

 .. مهل قفصت نويزفيلتلاو ةعاذالا ةزهجأو .. تاباطخلاو

 . فلختلا لالغأ يف فسرت تلظ بوعشلا نكل
 دحأ الو .. دفاولاو نطاوملا ىلع ةوسق دادزت ةايحلاو

 ٠ رييفتلاب ةبلاطملا ىلع ؤرجي وأ . ركفي

 نإ ا« +“

 . ةدوجوم ةصرفلا لازت ام

 . رييغتلل ايتاوم فرظلا لازي امو

 تالا



 ةرق دعاوق نه مهل امب يبرعلا جيلخلا ءارحص ماكح نإ

 فافتلا مهل اهعنص و , مهل مهبوعش ةبحم اهتَخسَر . ذوفنو
 اب رييغتلا ةكرعم اوأدبي نأ ىلع نورداق ٠ مهلرح مهبوعش

 تاورثلا مهدالبل بلج يذلا طفنلا يف ةرفو نه مهل حيتأ

 نأ دعب ؛ رييغتلا ةكرعم اوأدبي نأ ىلع نورداق ٠ ةلئاطلا

 ٠ هباحسنا لبق رامعتسالا اهكرت يتلا " يديالا " ارعلتقي

 نوررقي امدنع . رييغتلا ةكرعم اوأدبي نأ ىلع نورداق

 رومالا نولكوي الو .. هتومئيو مهئاكذ لامعتسا

 تارابعي مهنوقرغي نيذلا نيقفانملاو 2. نيقلمتملل

 . ىفلزلاب مهيلإ نويرقتيو 2 ةرعقملا حيدملا

 ٠.. يدحتلا عباط اهل ةصرف اهنإ

 يفكي الف ٠ ءاطخالا نم ربعلا صالختسال تفي مل تقولاو
 ةرادإ "و لمعو ةسرامم مكحلاف , مكحلا ساسأ تاباطخلا نوكت نأ

 مهدادعتسا يف اوغلبي نأ لاجرلا عيطتسي ال ةلأسم ةلودلا
 بلطتت ةلأسم اهنأل . ةمكحلاو ةفرعملا دودح اهل

 هنأ ينعي اذهو . " لوقعلا ىوقأ يف رحلا ريكفتلا

 ءانب لبق ؛ لوقعلا ءانب ةيلؤسمب مايقلا مكاحلا ىلع بجرتي
 تماد امو .٠ ركفلا ةبرح بايغ يف ىئيت ال لوقعلاو ٠ ءارحصلا

 ةدئنجم هيجوتلاو ةيعوتلا لئاسوو يمالعالا ريبعتلا تاودأ
 ةمالا ىلع أرقاف 2« بسحو مهحيدملو ماكحلا ىلع ءانثلل
 وأ . ام اعمتجمه صلشن نأ عيطتست فيك " الإو . مالسلا
 . ؟ " هءامعز هؤامكح نكي مل اذا همكحت
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 , تاعاذاإو ةفاحص نم مالعالا لئاسو ءارش نإ
 بصني د . هعئمو . يعوضوملا دقئلا ضفرو ٠ تانويزفنيلتو
 . رصقت وأ لوطت نمزلا نم بقحل اماكح

 دقتلا يف قحلا بجحو . ريكفتلاو يأرلا ةيرح بايغ نكل
 , ةريثك اضارمأ مرني لب . آدلاخ اميعز عنصبال ٠ هيجوتلاو
 ام نوكت ةلودلاف ١" هبعشو مكاحلا نيب ةقثلا مادعتا اهزربأ لعل
 ةلودلا ةيقرت يف عمطن الف ٠.٠ مه ام مه ٠ اهءاتبأ نأل , نوكت
 "“ اهدارفأ ةيقرتب الإ

 إب د6 +

 ه اقراح لازيام لا

 . هتياهت ىتح سردلا ةعباتم ىلع دادزي كرارصأو

 يبرعلا كنطو ىلع ةريغلاب كقامعأ يف يلغت كنألو
 ةجرد كب غلبي ْبَحلا نألو ..جيلخلا ىلإ طيحملا نم يمارتملا
 لعبتم كنألو ٠٠ ريبكلا كنطو ضرأ نم بارت ةرذ لكل قشعلا

 ةيميلقأب ” ٌروعش كمكحي ال . ةيبرعلا كتيموقت بارحم يف
 , ددصستم حومط هل ناسنا 1 أرخآو هيوأ كنألو 1 ةفيض

 كنطو لوط يف ةعقب ىلا ةعقب نم لاقتنألاب مهت
 . ءارحص ىلا ءارحص نم لاحرلا دشتو .٠. هدضرعو

 ... فلتخي ىرخألا ءارحصلا يف ءيش الو

 جيلخلا ءارحص يف 2 ءارحص ىلا ٠ ءارحص نم لقتنت

 . يبرعلا

 يف ناسنالا هيخأك ةبوارحصلا ةعقبلا كلت يف ناسنالا

 تالاف



 كعقوم يف مكحلا بولسأ . ةيرارحصلا ةعقبلا هذه

 ٠ يناثلا كعقوم يف مكحلا بولسا هسفن وه . لوألا

 اهنم لكشتي يتلا ماقرالا رخآ ىلأ . عبارلاو .. ثلاثلاو

 ةمسقم اهءاقب رقت ال يتلا . ةيجيلخلا تارامالاو لودلا دقع

 هأزجه ىقبت نأ اهل زيجي ًارربه دجت الو .. ةيسايس تاميسقت

 . دحاو ملع تحت ةدحوم ريغ

 نزع اع د«

 يضخيو رودي يبرعلا جيلخلا ءارحص دودح جراخ نامزلا

 ءةوش ال 2 ةدتمملا ءارحصلا هذه لخاد « انهو ؛ هتاحفص بلقنتو

 نم ؛ ةيؤرلا دادتما ىلع ةطوسبملا لامرلا قوف دهاشملا ٠ ريغتي

 حفل تم ناسنالاو . يسط ٠ يه 2 برونئجلا ىلا لامشلا

 .. وه وه . ريجهلا

 لع دع

 ,ةيضاملا كبراجت نم لضفأ .٠ ةيلاتلا كتبرجت لعجل ىعستو
 ىلا عمطت تنأف . ةليضفلا كلسم يف ةرفطلا نم كرذح اذخآ

 كيلع ٠ ىلثملا ةلودلا قلخ يف " هشتين " هيلإ حمط ام لئم

 يلابت نأ كل شسيلو . كسفن ىلع ابرح موي لك ّنشت نأ ٠ ْنذإ
 كلذف ؛ راحدنا نم كدوهج كيلع ينجت وأ . رصن نم هققحم امب

 .٠ كنأش نم ال ةقيقحلا نأش نم
 , تاهاجتالا ةفاك نم كقوطت داكتل ىتح كيعاتم دادزتو

 ةقيقحلا بلط يف يعاسلاك وأ . ةيقدنب الب براحملاك ودغتف

 .٠ 1! هسفت نيجويد اهيلع رثعي مل يتلا

 , كدصق يف اصلخم نوكت نأب يفتكت ال نأ كيلع ناك
 اخ



 . هيف ككشملا فتقوم هنم فقتو . كصالخإ دصرتت نأ كيلع لب

 لوقي امك  هئاوهأل ةاراجم هسفنل اهبحي امنا . ةقيقحلا قشاعف

 . كراسم نم كجرختل كيلع قّيضَت ٠ ةينملا ىوتلاب اقوطم كسفن تدجو

 . كتركف ةلادع يف كناميإب احلستم تيضم كنكل

 نأب كناميإلو ٠ كدض .. ىوقلا رفاضت مغر حجنت نأ تعطتساو

 نم رارضإلا ناو . ادحا اورًضي نأ نيلداعلا صئاصخ نم سيل ”"

 . أدبملل ارصتنم جرخت نأ تعطتسا دقف " نيدتعملا صئاصخ

 . تابقعلا كمامأ رثكتو

 .٠ كلاسملا قيضتو

 ... ًادادتما دادزت ءارحصلاو

 ولعي كلوح نم جيجضلاو .. اهكرحمت عراستي , لامرلاو

 ٠ كدمحو تنأو 1 بخطسيو

 كتكرعم اهنإ .. باحسنالا نم صانم كمامأ قبي ملو

 .٠ كثدابم دض 2 كدض اهلك ةدعتم ىوقلا رفاضتتو . كدحو

 . ملحلا دادتما ةدتمملا ءارحصلا يف كدوجو دضو

 .٠ ليوطلا سردلا ةياهنب انذؤم سرجلا عرقي .٠ لئدنع

 يف يبرعلا جيلخلا ءارسحص نم باحسنالا ةركف جهوتتو

 دعريو ٠٠ جورخلا ةريشأتب كرفس زاوج مّتْحِيِو .. كينيع
 تيملا كمسلا نآطش اي " كيلإ دئاع ينارت .. كنهذ يف لاؤسلا

 .. " تيريكلاو

 بآل 0



 ٠ كيلإ عجرأ ينارت " طقنلا رابرآ ايو . حلملا نابثك اي "
 . سيعلا ةركاذو . َنوّللا ؛ لذلا يف قراغلا لمرلا هذهل " ديعأل

 ؛ كيلإ لوخدلا ةريشأت نأ مأ .. " اًنحلاو , رتعزلا ٌةحئارو
 . ؟ جورخلا ةريشأت نم بعصأ لظتس

 فقت ال اهئكلو ؛ أطابتت دق . ةلوصوم ةرود خبراتلل نإ
 عدتلف . اهزومر برعلا دالب يف ءارحصلل ناك ام اذإو ٠ ادبأ

 ءافصلل زمرت نأ ءارحصلل ديرن اننأ ىلع . اهليوأت نامزألل

 لمح امدتع ؛ هللا ديع نب دمحم اهدارأ املثم . ةيرحلاو ةيحملاو

 بجي لب تومي ال نأ بجي " ةبرحلا لوسر " هب ءاج امو ٠ ةلاسرلا

 . ىدملا ىلع ىقبي نأ

 هنوجنم قوراف

 تو



 لوألا لحفلا





 َّ ىلا

 اتايإ نوثمري ءارحصلا برع نا » ا رورفتلا لع لكأ

 يف نوديقتي الف . ةيدرنلاب اديدش
 ه8 ةلودلا دريقب َ ةلرهس

 رجرجبوروم

 ىندألا نرشلا تاسارد مسق ريدم
 نوتسنرب ةعماج يف

 . ؟ نذا تثيركلا ىلا #*»

 . تيوكلا ىلا ٠ معت *

 ثلاثلا يف ةيتيوكلا ةيوجلا طوطخلا ةرئاط ينتلمح

 كلذ يف توريب راطم نم . ١955 يناثلا نوناك نم نيرشعلاو

 ةبيغ دعب تيوكلا راطم ضرأ ىلع يب طحتل ٠ ىئاتشلا مويلا
 . اماع ٌرِشُع دحألا ىلع ديزت

 دعاقم نم دعقم يف ًايخربسم تنك ٠ ةلحرلا لالشو

 مالحأ يف ارداس ٠ " تنديارتلا " ةرؤمب , ةيحايسلا ةجردلا

 ناك . ىضم رمعل تايركذلا طيرش اعجرتسم .. ةظقيلا

 ةلفان نم نالطت يانيعو ٠ ينهذ يف لسلسستي طيرشلا

 تايركذلا محازت ةظقيلا مالحأ تناكو . ءاضنلا ىلع ةرئاطلا

 تجرفنا امدنع اهب تسسحأ . يهجو ىلع ةماستبا مسترتف

 ةذفانلا جاجز ىلع ةواشغ اهئفدب يسافنأ تكرتو ٠ ياتفش
 . ؟ةريغصلا

 .. عارص بشني . ةظقيلا مالحأو ٠ تايركذلا نيب ىتح
 . ( ناويحلا ىلع الو . هدحو ناسنألا ىلع ًافقو عارصلا سيلو

 ؛ ءايحالا نم نيتثف نيب رودي . ءاقبلا لجأ نم عارصلا دنإ

 نأ لوقي قطنملا نأ مغر . ىوقألل نايحالا مظعم يف ةيبلغلاو
 .انضعب لوقع يف ناكم هل سيل قطنملا نكل ٠ لضنألل ءاقبلا

 ال هب



 ةيفافش دشأ اهضعب ؛ ةنكاد ةزرطم ءامسلاو , عيسو بحر يمامأ ءاضنلا
 لازأ ام انأو , ءاضفلا تمص قزمت , ردهي قالمعك ةرئاطلاو ٠ عيبرلا بحس نم
 . تايركذلا طيرش عمو ؛ ةظقيلا مالحأ يف ًارداس ًالسرتسم

 ماع نم زوم مايأ نم موي دنع فقوتتل روصلا ينهذ يف دترت
 لامآلا تناكو .. ةضيبرع ةضيرع تاحرمطلا تناك ٠٠ لئمايأ. ةةا/
 يفيصلا مويلا كلذ يف تيوكلا يئتلبقتسا امدنلعو . ةريبك ٠ . ةرييك

 طيحيو اهقوطي نيطلا نم " راوس " ناكو ٠٠ ةريغص ةيتف ثناك .٠ ظئاقلا
 كلذ تاباوب ىدحإ نم ربعي « ةنيدملا » تيوكلا ىلا لخادلاو . .٠ اهب

 . هوتي دق بورشلا لبق دوعي الو . راهنلا يف اهرداغي نمو « راوسلا »
 شيعي نم لكل نامألا نصح « روسلا » ناكو ٠ ءارحصلا يف عيضيو

 . راغصلا لبق رابكلا بعري ًاعبعب ؛ روسلا جراخ ءارحصلا تناكو .. هلخاد

 مصاوعلا يف اهلثق تارافس تيوكلل نكت مل ؛ نمزلا نم ةبقحلا كلت يف
 , ةلقتسم ريتعت اهنأ مغرو ٠ ةيناطيربلا ةيامحلا تحت لازت ام تناك ٠ ٠ ةيبرعلا
 زاوج لمحي يذلا يبرعلا ناكماب ناكو ٠ لالقتسالا ةقيثو زوحت نكت مل اهنكل
 , اهيف ةماقالا افدهتسم وأ . ًارئاز اهلخدي نأ ٠ تيوكلا مسا هيف لجسم رفس
 أرقي نأ ماعلا نمألا فظوم يفتكي ناك ٠ ةرايز نذا وأ ؛ لوخد ةريشأت نودب
 كل نذأيو . لوخدلا نذإب همتخي ىتح ٠ مداقلا رفس زاوج يف تيوكلا مسأ
 اذا ؛ ذئدنع ٠ ٠ تيوكلا روس تاباوب ىدحا كعلتبتل , راطملا ةباوب نم روبعلاب
 ىدحإ وأ « ةلودلا تاسسؤم ىدحا يف لمعلل ةصرف كل ترفوتو ٠ كظح كدعسأ
 تمد ام ةمئادلا ةماقالا متاخ كرفس زاوج ىلع عضو ؛ صاخلا عاطقلا تاكرش
 . ةيلهألا تاكرشلا وأ ةيمسرلا تاسسؤملا ىدحا يف لمعت

 , ديربلا ةرئاد » : رئاود اهمسأ ناك ٠ تارازو نكت مل ةلودلا تاسسؤم
 نم ربتعيو « .٠ خلأ ةيجراخلا ةرئاد , فاقوألا ةرئاد ماعلا نمألا ةرئاد
 مظعمف ةيلهألا تاكرشلا امأ ٠٠ اهادحا يف المع دجي نم نيظوظحملاو ءادعسلا

 ا دع



 راجتلا زابك نمؤأ:« « حابصلا لآ » ةمكاحلا ةلئاعلا دارفأ نم اهباحصأ
 نوملعتملا امأ . نوفقثملا امأ ٠ ةيدنهلا تايبورلاب ةءولمملا نئازخلا باحصأو

 اونوكي ملف  نييتيوكلا نم ًأددع تائفلا لقأ اوناكو  نيملعتملا فاصنأ وأ

 ٠ ثيوكلا ىلا دقاو يبرع يأ لثمك مهلثم ٠ حومطلاو لمألا الا نوكلمي

 يف نكت مل . ظئاقلا يفيصلا مويلا كلذ يف تيوكلا ىلا تمدق نيح

 ةفصاع بهت امدتعو ٠ ًاربغم وجلا ناكو .-6 ةيدئه تايبور رشع ىوس يبيج

 اهلسرت يتلا ةبوطرلا تاجوم نم ةفيثك ةجومب ةبوحصم « زوطلا » رابغلا
 ىلع كمامأ ةيؤرلا مادعنا ينعي اذهف ؛ جيلخلا قامعأ نم ةئفادلا هايملا تارخبت

 : سفنتلا يف ًاقيض اضيأ ينعيو + ةلبلق ناعمأ وأ : ثادزاب ةفضب دعي

 ىلع قشمد ىلا ةدوعلاب تركف ؛ كلت ةئيدرلا سقطلا ةلاح ينتهجاو امدنع

 لخاد ءاقبلا يف تددرت امل ةدوعلا ةركذت كلمأ تنك يننأ ولو , اهسفن ةرئاطلا

 ناضحأ ىلا يب دوغت ةرئاطل وأ عالقإ دعوم نيحي ىتح . راطملا راوسأ

 فاصفصلا. رجش قاروأ ءائغو . رضخألا بشعلا ىذش ثيح . نيتطرغلا

 - ةيدن ةليلع تايشعلا يف ماسنألا ثيحو ٠١ ىدرب يتفض ىلع يقشمدلا

 ةركذت يكالتما مدعو ؛ تيوكلا ىلا ينعفد يذلا حومطلا نكل

 ىلا عفدنأ ينلعج كلذ لك ٠ يبيج يف ةيقبتملا رشعلا تايبورلاو ٠.. ةدرعلا

 ءىبتخأف ٠ يناتسكاب وأ ؛٠ يدنه وأ ٠ يناريا اهدوقي يتلا ةرجألا تارايس ىدحا

 : فتهأو « ةئفادلا جيلخلا هايم ةبوطرب جوزمملا يلمرلا رايغلا ةفصاع نم اهيف

 ٠ ةنيدملا قدانف دحأ ىلا ينلخ -

 ٠٠ ! تايبور رشع ل

 .٠ ؟ اذام ب

 ٠ تايبور رشع لوقأ

 . نيز اباي نيز -
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 ٠ هلل يرمأ املسم , رشعلا تايبورلا هتملسو « يسكاتلا قئاسل اهتلق

 . ةرايسلا تفقوت « ةثالث وأ نيقباط نع اهعافترا ديزي ال ةرامع لخدم مامأو

 . « ريبكلا تيوكلا قدنف » ٠ ةطفايلا تأرقو ٠ ٠ يتبيقح يعم تلزنو , تلزنف
 نيأ ٠ ةثادحلاو ةدجلا يجراخلا اهرهظم ىلع ودبت . رمعلا لوأ يف ةيائبلا تناك

 آريدج ينبسحف ةديدجلا يتلدبو يىلكش هعدخ له . ؟ قئاسلا اذه ينكرت

 ٠ ٠» ةطفايلا يف قلمحأ ةهرب تغيلو ٠ ؟ ىلوألا ةجردلا قدانف دحأ:يف نكسلاب

 انأو ؛ قدنفلا اذه يف ةفرغ رجأتسأ نأ يل فيك ٠٠ ! « ريبكلا تيوكلا قدنف

 زاوج ىوسم زوحأ الو .. ؟ ةدحاو ةيبور يبيج يف كلمأ ال ضافولا يواخ

 ىلوألا ةيصصقلا يتعومجم نم خسن عضبب ةءولمملا ةبيقحلا هذهو ٠ ٠ يرفس

 ةلدبو ٠٠١ ةعلاطملل بتكلا ضعبو تيوكلا تابتكم ىلع اهعزوأل يعم اهتبلج
 ةبيقحلا تايوتحم عيمج يواست له ٠ ؟ سبالملا نم ليلقلا ليلقلاو ٠ ةدحاو

 له . هريدم وأ قدنفلا بحاصو ٠ ؟ قدنفلا اذه يف ةدحاو ةليل تيبم ةرجأ

 :ىلع ًالكوتم يرمأ تمزحو .٠ ؟ ارخؤم مآ امدقم تيبملا ةرجأ ىضاقتيس
 هردصتي فيظن ءيداه وهب ىلا يب تضفأ يتلا ةليلقلا تاجردلا تدعصو ؛ هللا

 « ةشادشدلا » يدتري باش هزجاح ءارو سلجيو ٠ قدنفلا تامالعتسا بتكم

 هيلا ًامدقم هتييحو هنم توند ٠ « لاقعلاو ةرتغلا » هسأر ىلعو . ءاضيبلا

 تاحفص بلقي ذخأو هيف أرقي ناك ًاباتك هدي نم باشلا كرت . رفسلا زاوج
 ةرظن تيقلأو ٠ يرفس زاوج تاحفص بيلقتب هلاغشنا ةصرف تمئنتغا ٠ زاوجلا

 روتكدلا هعضي باتك لوأ هتا . ١ « ناسنالاو ٠٠ هللا » ٠ هباتك ىلع ةفطاخ

 باشلا اذه لصح فيك . ؟ لوادتلا نم ًاعونمم ناكو ؛ درمحم ىفطصم

 تافسلفلاب نيمتهملا نيفقثملا نييتبوكلا نم هنأ دب ال . ؛ هنم ةخسن ىلع

 . ؟ ةثيدحلا

 : بيحرتلا تاملكل تهينتو

 . ؟ بلح نم خألا له ؛ كيب اله ايو ٠٠ هللا ايح اي

 نا



 . ؟ اهترز نأ كل قيس له ٠٠ اهسفن بلح نم معن -

 . قشمد نم انأ

 يف « تارجحلا ىدحا ىلا ينداق مث ٠ انحفاصت نأ دعب ائنيب فراعتلا متو

 ٠ ًاريغص ًاضوحو نيريرس يوتحتو هحورم اهفقس

 نوكت ىرخأ ةرجح ىلا كلقئأسو ٠ يناتسكاب باش عم انه ةليللا مانتس

 . فرغلا ىدحا ولخت امدنع ًالقتسم اهيف

 . ملف هسفن ضرف عقاولا رمألا نأ الإ ٠ ةكرتشم ةفرغ يف مونلا ةبوعص مغر

 يلخاد يفو ؛ مستبأ تنك ٠ ! مستبأ انأو لجرلا تركش لب ٠٠ اضاعتما ادبأ

 . لبقأ نأ بجي يننأل لوبقلاواضرلا ًارثؤم اهتمتك يننكل ؛ ةيناكرب نايلغ رداوب

 نم يتبيقح تغرفأ ينئكلو ؛ راهنلا ةباحس تيضمأ فيك يردأ ال

 ' ىلوالا ةيصصقلا يتعومجم نم ةخسن يعم لمحأ نأ تصرحو . اهتايوتحم

 نم نطاوم لوأ ىلا اهمدقأو  روهش لبق بلح يف اهترشن يتلا " تاينغأ ىدص

 نا نيركلا تروكلا فيد عانس: و ارتغلا دنس ىناطو وب ءانتلا فو

 ةراجت يف لمعي قشمد نم مهل قيدص مهعم ناكو ؛ ناوص ماشهو ؛ ناوصلا

 ةدئام ىلع نينطاوم ةرسأ انرصو ٠ غابصلا ناثدع وهو ءاعمالاو دولجلا

 ٠ ةدحاو

 . .٠ ىلوألا ةوطخلا تناكو

 ٠ تيوكلا يف يمايأ نم لوألا مويلا ىضمو

 عراوش يف ةلوج لوأب مايقلل يلاتلا مويلا ىحض يف قدنفلا نم تجرح

 هيبناج دحأ ىلع موقي يذلا :ةيكرابملا عراش نمو ٠ تيوكلا

 ا



 عرفتت يلمر ناديم . " ةافصلا ةحاس " ىلا تقلطنا ٠ قدنفلا ىئيم

 " اهزربأ ٠ تاوجفلا نم ريثكلاو ٠ رفحلاب ةعورزملا ةيتلفسالا عراوشلا هئم
 وهو " فيسلا رصق " موقي ثيح رحبلا ئطاش ىلا يضفي يذلا " ديدجلا عراشلا
 ةفورعملا ةباوبلا ىلا ةافصلا ةحاس نم دتمملا " ءارهجلا" عراشو .٠ مكاحلا رصق

 .٠ ةيقفالا تارامعلاو , رجاتملاو ؛ نزاخملا موقت نييلمرلا هيفيصر ىلع . همساب

 دتمميو ؛ جيلخلا ئطاش يذاحي عراش ةمثو ٠ ريجشتلا ثيدح فيصر هطسوتيو

 عراش مسا هيلع قلطي " خيوشلا " ةقطنم لوأ ىلا يريمألا ىفشتسملا نم

 اهعتصي يتلا بكارملا لكايه ضيرعلا هئطاش ىلع مكارتشت .. فيسلا

 تويب مامأ رثانتت , اياشحلاب ةشورفملا ةيبشنلا سلاجملاو ٠ نويتيوكلا
 مضت تاقلح يف رمسلا تايسمأ اهيف دقعت , ئطاشلا كلذل ههجاوملا نييتيركلا

 يف ءاقدصالا عمج اهيلع مئثتليو  يحلا يأ "  جيرفلا " لهأ نم نيرواجتملا
 ارططخيلو ٠ ىضم يذلا مهموي نوؤش يف اوثدحتيل تايشعلا

 بيطي ةيفيصلا " تايئاويدلا " ٠, سلاجملا كلت يف .٠ لبقملا مهمويل
 ىلع . جيلخلا داعبأ نم ةمداقلا ةيخرلا ماسنالا تابه عم ثيدحلا ولحبو . رهسلا

 , توصلا " تاعاقياو ٠٠ ةرملاةرهقلا نيجائفو ؛ ياشلا " تاناكتسا " نيئر

 يتيوكلاو ٠ ةيجيلخلا ناحلالا لمجأو زربأ نم يهو " يدادحلاو , يرماسلاو
 ٠ فيصلا يلايل يف ءاخرتسالا تايسمأب مرغم ماع هجوب

 ماع فيص نم ىلوالا يمايأ يف اهتفرع امك تيوكلا يه كلت
 ؛ اثيدح أشنت قطانم ةمث تناكف , تاباوبلاو " روسلا " جراخ امأ .. 7

 ٠ يلوحو , ةرقنلا" ةقطنمك , ةئيدملا تيوكلا يحاوضو ىرق نم ريتعتو

 , ثلاثلا هبقعأو ٠. يناثلا هالتو ٠.. لوألا مويلا ىضمو . " ةيملاسلاو

 ىحضلا نم ةيمويلا يتلوجب موقأ انأو عوبسا ىضقنا ىتح , سماخلاو ٠ عبارلاو

 تالوجلا هذه يفو , ءاشعلا دعب ام ىلا بورغلا نمو ٠٠ ءادغلا دعوم ىتح

 ٠ نيدفاولا برعلا ضعبو « نييتيوكلا نيئنطاوملا نم ددعبو , تيوكلاب تفرعت
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 , تاعانصلا ضعب ةماقا يف اومهسأ نيذلا نيينيطسلفلا ةرخألا نم مهيلغأو

 تاءاشنإلا يف اوكراش نيذلا نييرصملا ةرخالاو ٠ ةيراجتلا تاعورشملاو

 ناكو . ميلعتلا كلس يف اولمع وأ .. ةينارسعلا تالواقملاو

 نيدقفاولا نيب ةيلاج لقأ نولكشي نوينائبللاو نويروسلا
 نيذلا نويناريالا ناك . اددع تايلاجلا رثكأ نأ ىلع .. برعلا

 , ةرييك دادعأب تيوكلا ئطاوش ىلا جيلخلا هايم نوريعي

 ءالؤهل تناكو ؛ نويناتسكابلاو ؛ دوئهلا , ةرثكلا ثيح نم مهيقعيو
 . ةلماعلا مهيديا صخر رهاظلا اهببس ناك نإو ٠ تيوكلا ىلا لوخدلا ةيلضفأ

 , ةلجم وأ ةفيحص رادصا ةركف عملت يرطاخ يفو تيوكلا ىلا ثمدق

 ناك ٠ هسفن يف ىوه ةركفلا دجت دق نيذلا نييتيوكلا دحأ عم كارئشالاب

 فلأ يتئام ىلا افلأ نيعبسو ةئام مهددع زواجتي ال نيحلا كلذ يف نويتيركلا

 ىف نولمعي , مهنم ىمظعلا ةيبلاغلاو ؛ نويلصألا نويتيوكلا مهو ؛ ةمسن
 ىدل وأ ٠٠ ( ةرامالا  ةلودلا ) رئاودل ةعبات ةيمسر فئاظو يف وأ « ةراجتلا

 ددعل ةبسنلاب أدج ًاليلق نيفقثملا ددع ناكو ٠ تيوكلا يف ةلماعلا طفنلا تاكرش

 نكل ... ءالؤه قامعأ يف لعافتي يموقلاو ؛ ينطولا روعشلاو ٠ ناكسلا
 ًاقييضت ضرفت تناك « ةيامحلا عانق ءارو رتستملا يرامعتسالا اهدوجوب ايناطيرب

 تدقع ذنم تيوكلا نأ حيحصو ٠ اهلاكشأ ةفاكب ةيركفلا تاكرحلا ىلع ًاديدش

 اهنوئش يف ةلقتسم " ةرامإ " تناك , 189 ةنس ايئاطيرب عم اهتدهاعم

 اهتقالع رصعقتو « " ةلقتسم ةيمحم " يلودلا فرعلا يف اهيلع قلطبو ةيلخادلا

 حيحصو ٠ تارمعتسملا ةرازوب اهل ةقالع الو ؛ ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو ىلع

 ةيلخادلا تيوكلا نوؤش يف ايناطيرب لخدت مدعب يضقت تناك ةدهاعملا هذه نأ

 يأ عمق ىلع لمعت  رخآب وأ بولسأب تناك اهنأ الا ١ ٠ لاكشأ نم لكش يأب
 ةفاحصلا نألو ٠٠ ينطولا ررحتلا روص لك وحّمو ؛ يركفلا ررحملل ةكرح

 , يبعشلا فيقثتلاو ؛ ةينطولا ةيعوتلل هحلسالا ىضمأ نم ًاحالس ربتعت

 أ“ ب



 ةيلحملا ةينطولا ةفاحصلا نم ةمورحم تيوكلا تناك دقف ٠ ٠ يريهامجلا مالعالاو

 , ميركلا نآرقلا نم تاوالت ىلع اهجمارب رصتقت تناك . ةعاذالا نأ ىتح ٠

 .٠ بسحو . ةيبرعلا يناغالا ثبو . ةيعامتجالاو ؛ ةينيدلا ثيداحالا ةعاذاو

 يأر سكعت ةيلحم ةفيحص رودص رمأ لعج ؛ يرامعتسالا فسعلا اذهو

 : ًالماك لالقتسالا عازتنا ىلا هحومطو . ةينطرولا هتاعلطت رولبتو :نطاوملا

 . ليحتسم هبش اهقيقحت نكي مل نا ؛ ةبوعصلا ةديدش ةلأسم

 حايصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا اهريمأ دهع يف « ذئنأ تيوكلا ماكح نكل

 . ةيلخادلا تيوكلا نوؤش يف ةيناطيرب تالخدت نم ردبي ام لك نوهجاوي اوناك

 اذه نع نولزانتي ال مهنأب اهنورعشي ىتح . ةمزاح ةيوق ةدارإب ٠ ةبلص ةهجاوم
 نيلقتسم مهسفنأ نوربتعي نامزلا رم ىلع تبوكلا ماكح نأ كلذ ٠ ينطولا قحلا

 , مهدالب اياضقب اوفرصتي نأ يعرشلا مهقح نمو . مهئوؤش يف ايئاطيرب نع
 .٠ مهل قح اذهو ٠ ةدايسلا تاذ ةلقتسملا ةلودلا فرصت

 .. رمت مايألا

 رادصا يف فدهلا قيقحتل قلطنم ىلا لوصولا يف لمأ ةقراب ودبت الو

 ةركف حرطب نييتيوكلا نم ًادحأ ترداب املك تنكو ٠٠ ةلجملا وأ ٠ ةفيحصلا

 . اهب هئاردزاو اهل هناجهتسا نع ريعت ةكرحب هتفش بلقي ٠ عورشملا

 .. ؟ لمعلا ام نذأ

 ةلباق ريغ اهنأ يل ادب يتلا ةركفلا هذهل شيعأ انأو بقاعتت عيباسألا
 .٠ ةيواخ يبويجو ؛ ديازتي قدنفلا يف يباسح .٠؟ دعب اذامو ٠ ٠ قيقحتلل

 , لهالا ىلا ايانحلا يف قوشلاو ٠.. ًالاعتشا يغامد ديزت ةيفيصلا قئارحلاو

 ٠ ينايك لخلخيو ٠ ينبهلي , ابصلا قافرو . دلبلاو

 الأ ينويد ددسأل لمعأ نأ بجي ' يقامعأ يف خارصلا َدِيَخَأ ىتحو

 ٠ ملعأ الام هللا قلخي مث نمو
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 ةليمج " رابخأو - ١9801 ١ ماعلا فصتنم يف اهتورذ تغلب رئازجلا ةروث

 . . ةيرئازجلا ةروثلا نع تالاقملا ىلحأب دوجتو , حئارقلا بهلت " دريحوب

 ران ءاكزأو , نيطسلف ةيضق نع ثيدحلا ىوس اهلغشيال ةيبرعلا فحصلاو
 .٠ ةيرئازجلا ةروثلا

 " بعشلا " ةديرج اوليقتسيل تيوكلا يف سانلا ظقيتسا ؛ موي يفو
 . فلخ دلاخ ىعدي فقثم باش ؛ تماص دادعا ةرتف دعب ةأجف اهردصأ يتلا

 انأ ينتأكو . اهدلومل يبلق برطو ؛ سانلا اهب حرف ةيتيوك ةفيحص لوأ تناكو
 مل فيك نكلو ٠ - يتيوك باش دي ىلع ةركفلا تققحت دقل ٠٠ اهردصأ نم
 نم دحأ هيلإ ينمدقي ملو ؛ لبق نم همساب عمسأ ملو ١5 هتفرعم يل نستب
 ٠.. ؟ يفراعم

 لمجأ هل ناك ةديرجلا رودص هدحو ٠٠ ىنعم هل نكي مل كلذ لك

 مهنب اهيف رطس لك أرقأ يقدنف ىلا تيضمو يتخسن تيرتشاو ٠١ ىنعم
 هالت مث ؛ يناثلا ددعلا ردص ؛ لوألا ددعلا رودص نم عوبسأ دعبو .ديدش
 ينمدص . هعم نواعتلل فلخ دلاخ ىلع فرعتلل تيعس الو ٠٠ ثلاشثلا

 , ةفيحصلا داوم عيمج بتكي لجرلا نإ : مهلوقب . رومألا نطاوبب نوفراعلا

 هعم لمعلل هيلع لوخدلا ناكمالاب سيلو ٠ اهتعابط ىلع فرشيو و اهححصيو

 ٠ عساولا بابلا نم الو ؛ قيضلا بابلا نم

 ةفيظو ىلع لوصحلا تعطتساو . لمع داجيإ نم يل دب ال ناكو

 * ةديرج يف لمعلا نم تيفتكاو , " نوفلتلاو قربلاو ديربلا " ةرئاد يف ةعضاوتم

 ناكو .. اهيلإ هباتكلاو . ًايعويسا اهتءارقب ٠ ةيعوبسالا " بعشلا

 ةليمج " يف ينابق رازن ةديصق نع . اهيف يل رشن لاقم لوأ
 : اهعلطم ناك, . . قشمد ةعاذا نم اهيقلي هتعمس " دريحوب

 دريحوب ةلمج ؛ مسالا
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 , ةنازنؤلا مقر

 ٠ نأرهوب يبرحلا نجسلا يف

 هيلا
 ٠ ًائورشعو نانثا

 نع لطعتأ ملو . رودصلا نع ةديرجلا تلطعت , عيباسأ ةعضب دعبو

 . نوفلتلاو قربلاو ديربلا ةرئاد يف يلمع

 ةرسماغمب يمايقو ؛ يدلب ةرداغم رطاخم يمهاحتقا ناك له نكلو
 لهو ٠. [؟ ةيمسر ةرئاد يف اريغص ًافظوم لمعأل , تيوكلا ىلا " بارتغالا "

 . ؟ ةقيضلا دودحلا هله دنع يحومط يهتني |

 دادس نم نكقمتأل الإ ةفيظولاب تلبق امو ٠. يحمطم اذه نكي مل ؛ ال

 بتكأ تنك ٠. بحأ يذلا لمعلا سرامأ تنك , بلح يف تنك امدنعف ٠ نويدلا

 " ةديرج يف ءاسمو ؛ ًاراهن ( لبانسلا ) ةلجم يف ًاررحم لمعأو ؛ صصقلا
 . ٠ ةينائيللا تالجملاو فحصلا ضعب يف يصصق رشنأ ًانايحأو ١ ٠ " ثداوحلا

 فظوم درجم انأف , عيمجلل هحوتفم ءارثالا صرق ثيح ٠ تيوكلا يف ٠ انه امأ

 ةراجتلا بحأ الو . . اهيف لمعأ ةفيحص دجأ ال .. ةيمسر ةرادإ يف ريغص

 . اهتلوازمب يرثأل

 قيدصلا ىلا ينويد دادس نم تنكمو « هتياهن ىلع /١501 ءاعلا فراشو

 نطولا ىلا ةدوعلا ةركف تأدبو ٠ ريبكلا تيوكلا قدنف بحاص ؛ ناوص دمحم

 ٠ يلع حلت
 اهقرغ دعب ةيروس ىلا دوعي رارقتسالا ذخأ ؛ 198/ ماع لوخدبو

 تابالقنالا ةلسلس بيسب اهداصتقا ضيوقتو . ةيسسايسلا ىضوفلاب

 ب



 .٠ رصمو ةيروس نيب ةدحولا ةركف قاثبناب رارقتسالا رداوب تزربو ٠٠ ةيركسعلا

 دعاقم ىلع ذيمالت انك ذئمو  رفاظألا ةموعن لئم هقيقحتب ملحن لمأ ةدحولاو

 . ةيئادتبالا ةساردلا

 يبرعلا ملاعلا تلمش ١504 ٠ رياربف . طابش مايأ نم موي ةحيبص يفو

 ىلع سائلا احص امدنع ثيدحلا هخيرات يف هحارفأ مظعأ نم يه ١ ىربك ةحرف

 يلتوقلا يركش ناسيئرلا اهعقو يتلا , ةيرصملا  ةيروسلا ةدحولا مايق أبن

 . رصانلا دبع لامجو

 اهل تصقر ةرهاظت يف اهيبأ ةركب نع تيوكلا تجرخو
 نوعفريو « تاطفايلا نولمحي ضيبلا " شيداشدلا " يف نايش ٠. بولقلا

 ١.. اهنوكرابيو , ةدحولل نوفتهي , ةيتيوكلاو ؛ ةيرصملاو ؛ ةيروسلا مالعالا

 . تادهاعملاو ؛ رامعتسالا طوقسب نودانيو

 ةيبعشلا ةصقرلا " ةّضّرَعلا" تاقلح يف نيصقارلا عم تصقرو

 عم ةدحولل فاتهلاب يتوص العو .. تاطفايلا تلمحو ٠. ةيتيوكلا

 ٠ يقارعلاو ٠ يتيوكلا ىرأ انأو ٠ يتيموقو يتبورعب يناميا خسرتو . ٠ نيفتاهلا

 , تيوكلا يف نيميقملا برعلا عيمجو ؛« ينيطسلفلاو ٠ يندرالاو ينميلاو

 ٠ ةدحولا ةدالوب مهسفنأ نوئنهيو ٠ ىربكلا امهتحرف يرصملاو يروسلا نوكراشي
 يبلق افهو .. قشمد ءامس ىلا ريطت ةباحس ىلا لوحتأ نأ تيئق مكل

 ٠ تيككب ٠١ تيكبو ٠٠ يدالب ىلا

 تددس دق تنك .٠ قشمد ىلا يب ةدئاع ةرئاطلا ينتلمح . مايأ دعبو
 ينطاوم يل اهمدقف . ةدوعلا ةركذت نمث كلمأ نكأ مل ينئكلو ٠٠ ينويد
 . قدنفلا يف هيلإ تفرعت يذلا ءاعمالاو دولجلا رجات غابصلا ناندع
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 ةيبور كلمأ ال انأو اهترداغو ٠ تايبور رشع يعمو تيوكلا ىلا تئج
 ةدحاو .٠
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 تايركذلا ضعبو ٠١ ٠ سالفالاو ؛ لشفلا ةرارم قشمد ىلا يعم تلمح

 , حابرالا ينجيو و لبقتسملا عنصيو لمعي ياوس امنئيب « ةرفانتملا تاعابطنالاو

 ةلهذم ةقيقح تيوكلا يف يتبرجت يل تفشك دقلو ٠ تاورثلا ُنوكيو

 يف ينيطلا " روسلا " لخاد عرعرتتو نوكتت يتلا تاضقانتلل
 فلتخم نم لكشتي يذلا عمتجملا كلذ يف ةزرابلا ةمسلا تناكو ؛ تاينيسمخلا

 الإ .٠ يخاتلاو محالتلاو فطاعتلا ةمس يه . ةيبرعلا ريغو ٠ ةيبرعلا تايسنجلا

 نم اهمظعمو ةيبرعلا ريغ تايلاجلا نم يتيوكلا عمتجملا ىلع ءالخد دوجو نأ
 ءانبأ نيب نوميقي اوناك . اهتيوه اولانو تيوكلا اونطوتسا نم نييناريإلا
 , دودسلا ضعب . ءالصالا نييتيوكلا نم نييئطولا نيبو ةيبرعلا تايلاجلا

 نم ةيضق لوح شاقن بشن ام اذا ًادج ًايعيبط ناكف ٠ تاوجفلا نوعنطصبو
 وأ عيب ىلع ةمواسمك « يبرع دفاوو ٠, يتبوك نطاوم نيب ةكرتشملا اياضقلا

 نطاوملل يبرعلا دقاولا هادأ ء ام لمعل رجأ ىلع فالخ وأ ؛ ةعلس ءارش

 ضعبب دفاولا يتيوكلا قشري نأ ٠ فالخلا مدتحا ام اذا ايعيبط ناك ٠ يتيوكلا

 لثمل ناكو ٠ " كدالب ىلا انع لحرا " وأ ٠ " يبنجأ " اهلقأو , ةحراجلا تارابعلا

 اهدوجو ضرتفي يتلا ةبيطلا ةيوخالا تاقالعلا ىلع رثؤم لعف تارابعلا هذه

 ام ايلاغ ءافجلا نكل ؛ برعلا نيدفاولا نم مهناوخأو ٠ ءالصألا نييتيوكلا نيب

 دقح ىلا ةيحملا بلقنتف .. ككئلوأو ءالؤه نيب لحي ناك

 ٠ سوفنلا ىلع رذحلاو فوخلا رطيسيو . ةطيحلا دوستو . ةيهاركو

 . ةيوفعلاب زيمتي ؛ روذجلا ليصأ يبرع لكك , قحلا يتيوكلاف
 ةملكلا تناكف ٠ نيرخآلا عم هلماعت أدبم يه . ةقثلاو ٠١ بيطلا . ٠ ةطاسبلاو

 لماعتلا نأ الإ ٠٠ مزلم قاثيمو ؛ فرش دهع ةباثمب يه , يتيوكلا اهقطني يتلا
 تو ند



 ةرفطلا لعفب ةيليوحت ةلحرم أدب تايئيسمخلا طساوأ ذنم يلاملاو , يراجتلا

 ذنم اهتايطعم رداوب اوسملو , نويتيوكلا اهفرع يتلا ةلئاهلا ةيداصتقالا

 لؤقحلا هذه رامث نوفطقي اوأدبو ؛ تاينيثالثلا طساوأ يف طفنلا لوقح فاشتكا

 ٠ ةريبك تايمكب ًايراجت هلالغتساو لورتبلا قفدت دعب

 يف اديدج ًابولسا ضرفت تأدب ىرخالا ةيجراخلا تارثؤملاو , ةرفطلا هذه

 بناج: ىلا . ةيناث ةهج نم يبرعلا دفاولاو . ةهج نم نييتيوكلا نيب لماعتلا

 . نيدفاولا برعلا ضعب اهبكتري ةيدرف ءاطخأ
 ايداصتقا دعاصلا روطتلا تمس ىلا تيوكلا طفنلا فاشتكا عفد " نيحو

 . يلبقلا عمتجملا نم هب تلقتنا ةعئار ةرفط يتيوكلا عمتجملا ققحو ًايعامتجاو

 دفاولا ىلا رظني يتيوكلا أدب ٠ " اهباوبأ عسوأ نم ةراضحلا بارحم لخديل

 دجو نودب هعم اهمستقيو ٠ ةيعيبطلا هتورث هكراشيل مداق هنأ ىلع يبرعلا
 ىلا هدشي نكي مل يبرعلا دناولاف . عيحصلا وه سكعلا نأ ىلع ٠ ! قح
 لوقحلا فلتخم يف لمعلا ةرفو . لوألا .٠ نييساسأ نيلماع ىوس تيوكلا

 هدلب يف هققحي يذلا نم لضفا ًالخد ققحي نأ عيطتسي ثيحب ٠ تالاجملاو
 ةءافكو هربخ رصنعك يبرعلا ناسنالا ىلا تيوكلا ةجاح , يناثلاو ٠ يلصالا

 تارثؤملا ببسب  يتيوكلا نكل ٠ مامألا ىلا عراستب روطتلا ةلجع عفدل ةيملع
 هدالب ىلا دفي نم لك اياون يف ككشي ناك  يموقلا هريكفت قاطن نع ةجراخلا

 تيوكلا تبلج امل , ترجفت يتلا ةيطفنلا ةورشلا الول هنأ ًاروصتم ٠ برعلا نم
 نوفدهتسي مهعيمجو ٠ تاورث بالط مه . نيدقاولا عيمجف نذأ ٠٠١ أدحأ اهيلإ
 مدقي يبرعلا ْنأل , احيحص ناك سكعلاو ٠ قح امنود ةورثلا هذه نم صانتقالا
 . هيلع ديزي وأ هرجأ يزاوي المع هتربخ نم

 ٠ تيوكلا يف ةماعلا ةايحلاو ٠ عمتجملا روطت يف رود طفنلل ناك املثمو

 تدغ يتلا ةيبزعلا ةقطنملا هذهل يسايسلا خيراتلا يف ريطخلا هرثأ " هل ناك دقف

 فارتعا نم مغرلا ىلعو ٠ " سفانتلاو عارصلل ًاناديم ةيطفنلا اهتورث رجفت دعب
 تا



 ةدهاعم بجومب تيوكلل سيل هنأب هجاجتحاو ٠ يئاطيربلا يماسلا بودنملا

 تاطلسلا نإف « ةيناطيرب ريغ ةكرش ىأ ىلإ زايتما يأ حنمب قحلا

 اهحنمل , ةيسنجلا ةيكيرمالا " ةماعلا ةيقرشلا ةسسّؤملا " ضوافت تذخأ ةيتيركلا

 ةكرش تلكشت « 4"191  ةئس رياربف  طابش يفو ٠ طفنلا نع بيقنتلا قح

 . ةيكيرمألا جيلخلا ةكرشو ٠ ةيناطيربلا طفنلا ةكرش نم ةدودحملا تيركلا طفن

 يف ةيطفنلا تازايتمالا ىلع امهنيب اميف محازتلا فاقيإ ناتلودلا تررق نأ دعب
  ًاييسل  فعضأ ىذلا رمالا , ةفصانم حايرألا مساقتو تيوكلا

 رصنع نادقفل ؛ تادئاعلا ىلع لوصحلا لاجم يف تيوكلا زكرم نم

 ٠ ةلباقملا ةهجلا يف فرطلا ةديحو تدغ يتلا ةسفانتملا فارطالا نيب ام ةمواسملا

 امودعم نوكي داكي يموقلا يعولا يلاتلابو ٠ ينطولا يعولا نألو

 ةجردلاب ةفاحصلا يتأت ٠ ةيريهامج ةيمالعإ ةيعوت لئاسو دوجو مدع ببسب
 عم يدرفلا ةلماعت يف " ةيناردعلا " ىلا اعازن يتيوكلا راص دقف ٠.٠ ىلوالا
 رشلا رصانع يتيوكلا دنع روعشلا اذه يذغت تناكو ٠. برعلا نيدفاولا

 دجاوت ةرثكب ةنيعتسم ةيناطبرب ةيرامعتسا تارباخم ةزهجأ نم بيرختلاو

 , ةوخالا رصاوأ قيزت ةفدهتسم . روعشلا اذه ةيذغت ىلع برعلا ريغ نيرجاهملا

 ةسايس كلذب ةقبطم ٠ يبنجألل ىلوالا ةدايسلا يقبتل ٠ نيينطاوملا نيب قيرفتلاو
 نطاوملا نيب ةوجف قلخ يف ديعب ىدم ىلا ةزهجالا هذه تحبن دقو. " دست قرف "
 ٠ تيوكلا ىلا نيدفاولا ةيبرعلا لودلا ءائبأو ٠ يتيوكلا

 ططخملا اذه داعبأ نوكردي مهلعج , تيوكلا خويش دنع رظنلا دعب نكل
 نيبو اهئيب لوحيو ٠ ةيبرعلا ةرسالا ةرئاد نع ًايجيردت تيركلا دعبي يذلا ريطخلا

 يتلا ةيطارقميدلا ةايحلا مظن ىلع حاتفنالاو « ماتلا اهلالقتسا رصانع لامكتسا

 نويتيوكلا ماكحلا لظو٠ حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا فادهأ نم تناك

 ةسايس مهل تققحت ىتح طفنلا تادئاع ةدايزب ةلداعلا ةبلاطملا راطأ يف نولمعي

 ذإ ؛ ةيلودلا تاطابترالا يف يجيردتلا لوحتلا بناج ىلا ء 198١ ماع ةفصانملا
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 طفنلا رامثتسال نابايلا عم ةيقافتآا 6 ماع يف ةيدوعسلاو تثيوكلا تدقع

 قوطلا رسكل تيوكلا تأيه ؛ ىرخا تاوطخ كلذ بقعأو « ةدياحملا ةقطنملا يف

 ٠ .ايقتسملا ةكرعم بسكل اديه يراكتحالا

 شيش

 تناك ةئيشم ةيدرف ثداوح نع ةركاذلا يف تعبطنا ةريثك تادهاشمو

 نيب عقي يصخش فالخ يأ ناكو ٠٠ يبرعلا هيخأو يتيوكلا نيب ةقالعلا هوشت

 ناكو  كرابملا هللا دبع خيشللو ٠ يتيوكلل هيف قحلا ىطعي ؛ يبرعو يتيوك

 يف ةئجهتسمو ةفدهتسمو  ةفرطتم فقاوم ماعلا نمالا ةرئاد دنع لوالا لوؤسملا

 مهفوخو ٠ برعلا نيدفاولا نم نيريثكلا قلق تراثأ ؛ ةيدرفلا تاعازنلا كلت لح
 دحأ دض هاوكش نييتيوكلا دحأ هيلإ عفر اذا ناك دقف .٠ هتوسقو هشطب نم

 وأ رسفتسي نأ نودو ٠ هيلع ىعدملا ءاعدتساب موقي ٠ ةيبرعلا تايلاجلا ءانبأ
 هليحرت مث نمو ةوسقب هبرضو ؛ ظحلا رثاعلا اذه دلجب رمأي ؛ ةيضقلا يف ققحي
 . يلبقلا بولسالا اذه .. ةعاس نيرشعو عبرأ نوضغ يف دالبلا نع

 يف دقحلاو ملالا رعاشم ىذغ ٠٠ ةيدرفلا تاعازنلا اياضقب رظنلا يف يرئاشعلاو

 ىوق تناك دقو ٠٠ قح هجو نود اودهطضا نيذلا برعلا نم ريبك ددع رودص

 . بولسالا اذه قيبطت يفخ فرط نم عجشت يناطيربلا رمعتسملا

 باش ةصق ىسنأ الو ٠٠ عونلا اذه نم ةريثك ثداوح تشياع دقلو

 " ناطلسلا نزخم " يف ًاعئاب لمعي ناك ةيسلبارطلا " رضخ " ةلئاع نم ينئانبل
 , باشلا ىعدتساف « لاملا ضعب ةقرسب نزخملا بحاص همهتا ؛ ديدجلا عراشلا يف

 ةماعلا نم ىأرم ىلع دلج مث  مايأ ةعضب يزارتحإلا فيقوتلا ةنازئز يف حرطو
 لك نم مقتني نأب باشلا اذه مسقأ دقلو ٠٠ دالبلا نم درطو ؛ ةافصلا ةحاس يف
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 ٠ نانيل ىلا يتأي يتيوك

 , دقحلاو , ةيهاركلا رعاشم ةيذغتب ةليفكلا ههباشملا ثداوحلا رثكأ امو

 ٠ برعلا نيدفاولا نيبو نييتيوكلا نيب تايساسحلا ةراثإو , ءاضغيلاو

 لع دع +«

 هروص مظعم مكارتتو ١ يرطاخ يف ىعادتي تايركذلا طيرش رمتساو

 " تْنَديارتلا " ةرئاطلا ةرخؤم نم ريثولا دعقملا يف رداس انأو ٠ ينيع مامأ ةقئاقلا

 ٠ تيوكلا بوص ةهجتم , اهتاثافن ريدهب ءاضفلا قزق يتلا

 مث ٠.١ ليصالا تاعيوس لبق اهتقراف يتلا توريب ىلا يراكفأ دئرتو

 يف زربيو ٠٠ ماوعأ ةرشع دعب اهيلإ دوعأ يتلا تيوكلا ىلا يراكفأ يب زفقت

 : لاؤس ينهذ

 يمودق يف اهتيأر املثم تيوكلا ىرأس لهو ٠.٠ ؟ لاحلا لدبت له

 *” وسلا " كلذ ةاردج نيب ةتوحجسم اهدجاتس لسه 5 لوألا

 تعستا مأ .5 بورغلا دعب اهتاباوب اهيلع قلغت ٠. ينيطلا
 ةيوارحصلا ةيوديلا مهترئاد نم اهلهأ ىقتراو ٠ ميدقلا اهروس زواج اعاستا
 تلاز تانيسمخلا " تيوك " لهو .؟ ةيرضحلا ةيندملا ةرئاد ىلا

 ىلا رظني يتيوكلا لاز امأ .. ؟ تانيعبسلا " تيوك " مامأ

 هنا مأ .. اهايا هتمساقمو هتورث عازتنا ديري ( يبنجأ ) هنأ ىلع يبرعلا

 صلختو ٠٠ ؟ ةقيضلا ةيميلقالا دودح يموقلا هيعو يف زوابجت لالقتسالا دعب

 هلاكشأو هروص فلتخمب رامعتسالا لواح يتلا تايساسحلاو بساورلا ةفاك نم

 مهفوقو دعب اوعاطتسا , اهتالاجرو ءتيوكلا خويش نكل ٠ ؟ هقامعأ يف اهسرغ
 مهل ةينطولا ةدايسلا ديطوتو و مهلالقتسا لامكتسال ايعس ًادينعو ًايلص ًافقوم
 خيشلا اهريمأ دهع يف لالقتسالا اذه ةقيثو عازتنا اوعاطتسا ؛ مهدالب ىلع
 ١95١ وينوي  ناريزح نم رشع عساتلا يف مت نيح حابصلا ملاسلا هللا دبع
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 دمتعملا يناطيربلا يماسلا بودنملا نيبو هنيب تاركذملا لدابت

 ةئس ةدهاعم ءاهنا نأشب " سول ميلو ريسلا " يبرعلا جيلخلا يف

 . ةلقتسم ةلود تيوكلاب ةدحتملا ةكلسملا فارتعاب تاركذملا كلت جيوتتو 89

 جات تحت ةيمحملا يبرعلا جيلخلا تاراما نم اهتاريظن ىلعو اهيلع بقاعت امدعب

 ئطاوش ىلع اوفحزو اوعراصت نورمعتسم . نيئسلا تائم ربع . ايناطيرب
 . ةنمآلا ةقطنملا بوعش نيب رامدلاو بعرلا اورشن . نوكافس ةاثع . جيلخلا

 كلذ " دجام نب دمحأ " داق نأ لنم توملا مهمادقأ تعرزو

 ىلع هايا ًادعاسم " اماغيدوكساف " لوطسا ٠ دئارلا يبرعلا راحبلا

 . خيراتلا كلذ ذنم ٠ ٠ نورق ةسمخ نم رثكأ لبق حلاصلا ءاجرلا سأر فاشتكا

 عباتتم ٠ تاقلحلا لصتم يبرعلا جيلخلا ىلع يرامعتسالا يبروالا فحزلاو

 ةاغبلا رخآ زيلكنالا ناكو . نيرمعتسملا لوأ نويلاغتربلا ناكف . تاجروملا

 ةسئايلا تامحازملا . هدشأ ىلع سفائتلاو , لصاوتم عارصلاو ... نيدتعملا

 هذه يف مدق ئطوم ىلع لوصحلل نوينامثعلاو « سورلاو نويسنرفلا اهب موقي

 . يبرعلا جيلخلا نآطش ىلع ةيمارتملا ةيبرعلا ءارحصلا نم ؛ كلت وأ ةقطنملا

 اهلالقتسا تققح . اهيرمعتسم رخآ ىلع اهراصتناب تيوكلا تناك اذاو

 . ؟ ةيرامعتسالا تافلخملاو بساورلا ىلع رصتنت نأ ىلع تلمع لهف . ًازجان

 ملاسلا هللا دبع خيشلا " لالقتسالا وبأ " مهسأر ىلعو . اهماكح عاطتسا لهو

 بكرب نوقحلي مهلعجت ةيراضح ةزفق يتيوكلا بعشلاب اوزفقي نأ ؛ حابصلا
 ظ . ؟ لالقتسالا ىلا مهتقبس يتلا بوعشلا

 ةرئاطلا طبهت نأ دعب هحورطملا ةلئسألا عيمج نع تاباجالا يتأت فوس

 رثكأ ةروصلا نوكت فوسو ٠٠ ةيناديملا ةشياعملا أديتو ٠ تيوكلا راطم يف

 نع اهعلاطن يتلا تالاقملاو تارشنلاو بتكلا يف اهنم ءالج دشأو ًاحوضو

 نيرشعلاو سماخلا يف ينطرلا ديعلا ةيسائم تلح املك « رخآو نيحلا نيب تيوكلا

 ت0



 ٠ ةيونئسلا رياربف - طابش رهش نم

 اب دع

 . نيخدتلا نع اوعئتماو ةمزحألا اوطبرأ

 ٠ يلودلا تيوكلا راطم طبهن قئاقد دعب

 ٠ طوبهلاب راطملا ةبقارم جرب نذا بقرتت ثيوكلا قوف موحت ةرئاطلا تأدبو

 .٠ ؟ تيوكلا يه هذهأ

 رمقلا هجو تفخأو  ءامسلا تفلغ ءانكدلا مويغلاو , لح دق ءاسملا ناك

 احشوم قفالا طخ ناك ٠١ ضرألا ىلع ةلطملا ةذفانلا يلا يسأرب تلمو ٠٠

 تلامو ٠. طفنلا رابآ نم ةدعاصتملا ناريئلا نسلأ نم ةيهتلم ةيناوجرأ ةرمحب

 رخاوبلا راونأو ؛ ةمهلدم ةملظ يف ًاقراغ جيلخلا ادب ٠٠ رخآلا اهبنج ىلا ةرئاطلا

 ايجيردت ضفخنت تأدبو ةرئاطلا تلدتعا مث ٠.٠ ويختو ئضت نيدايصلا بكارمو

 ةعشم تادالق اهنأك « ضرألا ىلع ةددعتم تارادتسا يف روئلا نم " رواسأ "

 ..5 تيوكلا يه هذهأ . ؟ رواسالا هذه يهام . ٠ بعاك ءائنسح قئع قوطت

 تقلح ةيبرع ةئيدم يأ ءامس تحت ًاليثم هل رأ مل وجلا نم ودبي لهذم دهشمل هنأ
 . اليل اهقوف

 ضرأ ةرئاطلا تالجع تسمل ؛ نزتم يجبردت طوبه يف ًاديور اديورو

 لفاوئلا نم تدبو ٠. ددحملا اهعقوم يف تفقوت ىتح ةئطابتم تداهتو ٠ جردملا

 ةفشاكلا ءاوضألا تحت حولت نيلبقتسملا يديأ هتفرش ىلعو . راطملا ىنبم ةهجاو
 . رونلا عاعش تحت يديالاو ليدانملا قانعل دهشم لمجأ يف

 . ةيئاث ةرم تيوكلا يف نآلا تنأ

 ٠٠١ نائبل ٠ بحلا نطو تعدو دقل

 ٠ تيوكلا ؛ يثآلا رمعلا نطو ىلا تئجو

 كا



 نطرم ىلإ يتأتو نانبل ٠ لامجلاو بحلا نطوم نع ينثنت كلعج يذلا ام
 .؟ تيوكلا . لامعالاو لاملا

 يتلا يهو ٠ ىلوالا ةرملا يف " رورْقّتلا " نيع تلوانت كلعل
 لاثمالا يفو . ةيناث ةرم " رورقتلا " نطوم ىلا كتداعا

 ىلا دوعي نأ دي ال رورقنلا كمس نيع نم لكأي نم " ةيتيوكلا

 كل سيلو . تيوكلل كدصر يذلا كردق هلعل وأ ٠.٠ " هنطوم

 امف تيوكلا يف نآلا تنأ , لاح لك يف ٠.. ! هدر يف ةليح

 . ؟ لوألا سردلا تيقلت امدعب اهيلإ ةدوعلا ىلع كمغرأ يذلا

 . بقرت ٠ ٠ ! بقرتف ٠ يناثلا سردلا هنإ

 ا





 يناثلا لصفلا





 .٠ ةيصخش تاباسح يدل تسيل »

 نيرخآلا فرعأ يننظأو ٠ يسفن فرعأ انأف

 لوقأ ام نوكي نلف ملكتأ نأ تررق اذاو ٠

 نروكيس امنو ٠ يصخش باسحل ةيفصت هب

 ٠ « ةينطرو ةيقالخإ ميق باسح

 « ناطمر ىلا قيرطلا »

 .٠ ناريزح يف توريب

 باقعأ يف يبرعلا نطولا اهب ينم يتلا ةيبرعلا ةسكنلا

 “* تزرفأ . يليئارسالا ودعلا عم ةئفاكتم ريغ ابرح هضوخ

 .٠ طاسوألا ةفاك تلمش ةددعتم " تاسكن

 , ثالثلا تاهبجلا ىلع عفادملا ثمص دعب كلذ ناك

  ناريزح نم رشاعلا يف ةيرصملاو .. ةيندرالا .. ةيروسلا

 اال وينوي

 " ةبروهمجلا ' ةفيحص يف ًاررحم لمعأ تنك ذئمايأ
 ةديرج قحلمه يف ةيبدأ تالاقم رخآل نيح نم بتكأو ٠ ةيمويلا
 ةينائبللا ةفاحصلا تناك . ةسكنلا لبقو ٠ يعوبسالا " راونألا "

 ىدأ . يجولونكتلا اهروطتف ٠ اهراهدزاو اهمدقت جوأ تغلب

 ةايح ىلع راهدزالا اذه سكعناو . يداصتقالا اهراهدزا ىلا
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 رودو « ةينائبللا ةيفحصلا تاسسؤملا يف نولسعي نيذلا لامعلاو نيررحملا

 نم ددع ناكو . ةشيعملا ىوتسم هعم عفتراو ءلخدلا ىوتسم عفتراف ٠ رشنلا
 احاجن اوباصأف ٠ ةيتوريبلا فحصلا فلتخم يف نولمعي نيروسلا نييفحصلا

 نويفحصلا ناكو ٠ يداملاو ؛ ينهملا نيديعصلا ىلع ًابسك اوققحو ٠ ًابيط

 مهنحص يف مهعم لمعلل نييروسلا مهئالمز مامأ لاجملا نوحسفي نوينئانيللا
 . نوجردني توريب ىلإ مهئيجم لبق اهباحصأ ناك ءامسأ عضب تعملف « مهتالجمو
 ' . نيرومغملا نييفحصلا ةئف يف

 , ةيداصتقا تاسكن تزرفأ دق ةيركسعلا ةيناريزحلا ةسكنلا تناك الو

 دقف ةينانبللا ةفاحصلا عاضوأ ىلع غلاب ًاريثأت تكرت ٠ ةيعامتجاو ؛ ةبركفو

 روجأو نيررحملا بتاور ضيفخت ىلا رشنلا رودو فحصلا باحصأ رطضا

 نع تفقوت ةيتوريبلا رشنلا رود ضعب نأ ىتح ٠ جاتنالا ضيفختو . لامعلا

 ددع ةراسخ ىلا ةيفشقتلا ةسايسلا هذه تدأ دقف يلاتلابو ٠ اهتاعوبطم رادصا

 نويروسلا نوررحملا مهتمدقم يفو . مهتويب يف اوسلجو ؛ مهلامعأ نيررحملا نم
 ةينائبللا فحصلا تتاب نأ دعب ؛ ىرخأ لمع عقاوم نع نوثحبي اوأدب نيذلا

 . مهبتاور عفد نع ةزجاع نيينائبللا مهئالمز عم اهيف نولمعي اوناك يتلا

 ةيبرعلا ةكلمملاو , يبرعلا جيلخلا قطانم بوص ءالؤه راظنأ تهجتإو
 . ةرهدزم لامعالاو .. ةرقتسم دالبلا كلت يف عاضوألاف .ةيدوعسلا

 نم يرشبلا رصنعلا ىوس ئش اهصقني ال مامألا ىلا وطخت اهيف فحصلاو
 يتلا ةسكنلا نإف ٠ دئاوف موق دنع موق بئاصم ثناك اذاو ٠ ءافكألا نييفحصلا

 رثأت يذلا ينانبللا داصتقالا ىلع اهراثآ تكرتو ؛ ةتسلا مايالا برح اهتفلخ
 : جيلخلا لود داصتقا ةناتم يف رثؤت مل ةسكنلا هذه ٠ اهتناحصب ًارشابم ًاريثأت
 ةرداق اهتاسسؤم لعجي يذلا لاملا ةرفولو , ًالوأ ةهجاوملا لود نم تسيل اهنوكل

 فحص هجاوت يتلا ةئحملا تناكو٠ اهضرتعت ةنحم يأ زواجت ىلع
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 تءاجف ,. بسحو يرشيلا رصتعلا يف صقنلا . تيوكلا

 .اهتنحم ةيتيوكلا ةفاحصلل لحتل ناريزح برح تاساكعنا

 نم ًاددع نأ ىتح .٠. توريب نع نييفحصلا حوزن أدبو

 عقاوم اوكرتف ٠ ةيجيلخلا ضورعلا مهترغأ نيينانبللا نييفحصلا
 , يداصتقالا رايهتالل ةضرعملا مهتالجمو مهفحص يف مهلمع

 اهتمدقم يفو . يبرعلا جيلخلا لود تالجمو فحصب اوقحتلاو
 ٠ تيوكلا

 فصتنم ىلا ١551 ماع فصتنم نم . نيماع ىدم ىلعو

 اهيررحم ةريخ نم ةيتوريبلا فحصلا ضعب تلخ , اأو

 فحص يف لمعلل اورطضا نأ دعب ٠ نيينائيللاو نييروسلا
 دحألا " ةلجم ريرحتل ًاريتركس ناك يذلا ةمعط لامك ٠ ةيتيوك

 ماعلا يأرلا رادب قحتلا . حافكلا راد نع تو ريب يف ةرداصلا '"

 , رودصلا ةكيشولا " ةضهنلا " ةلجم ريرحتل 'أريتركس ملستيل

 راهنلا " قحلم " يف ةياتكلا نع فقوت . حومسم سايلا

 ريرحتل ريدم هلمع ملستيو تيوكلا ىلا ريطيل ةيتوريبلا
 ةديرجب ئحتلا ينويفأ مساق .٠ ماعلا يأرلا " قحلم "

 نع ةرداصلا " راتس يليدلا " كرت سنوي يبأ نوطنأ . ةسايسلا

 هللا دبع ٠ ةيتيوكلا " زوين يلبيدلا " يف لمعيل , توريب يف ةايحلا راد
 ًايسامولبيد ًالثمم توريب يف ناكو " تيوكلا ءاوضأ " ةلجم ىلا . يتيشلا

 ينف ررحم طشنأ . دارم ناتدع . " ةماما " تناك امدنع ؛ نامعل

 ددعو .. تيوكلا ىلا راط « ةينفلا ةينائبللا تالجملا نم ددعل

 و ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا فحص فلتخم نيب عزوت رخآ

 ' ٠ تيوكلا

 تت 0ه



 " ةلجم يف يلمع ترسخ نأ دعب " ةيروهمجلا " ةديرجب يعقوم يف تثبل
 " راهنلا " ةديرج باحصأ ىلا اهعاب هنأل ءيروخ ليبن اهكلمي ناك يتلا " ءانسحلا

 يف ةباتكلا نع تفقوت امك ٠ ةيدوعسلا ىلا راطو . هيلع نويدلا مكارت ببسب

 رهش نم رثكأ اهيف لمعأ مل يتلا ' ةكبشلا "و٠ ٠ يعوبسالا " راونألا " قحلم
 ةسكنلا لبق هققحأ تنك يذلا لخدلا عبر نم لقأ ىلا يلخد ضفخناو ٠٠١ دحاو

 ناك يتلا " ةيروهمجلا " ةديرج نم هاضاقتأ ام ىوس يل قبي ملو ٠ ةيناريزحلا
 رصانعلا عيمجب ظافتحالا ىلع صرحي ٠ رمسألا عيجس يرئه , اهريرحت سيئر
 قيضو ةفيحصلا درارم ةلآض:مغر . هعم نيلماعلا ريرحتلا ةرسأ نم

 ٠ اهراشتنإ ةعقر

 ذِإ , مهنم دحاو انأو ٠ توريب يف يقب نم ىلع ةايحلا طوغض تدادزاو

 , ةسكنلا لبق ةينانبل ةريل يفلأ ىلع ديزي يرهش لخد نم ةققحأ ام ناك

 مالعالا بتكم عم تالاصتاب موقأ تأدبو ٠ ةريل يتئام يلاوح ىلا ضفخناف
 روتكدلا هريدي ناكو ٠ توريب يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةرافسل عباتلا

 ناكو ٠ ةكلمملا فحص ىدحا يف لمعلل ةصرف دجأ ينلع . يرباجلا بيكش
 ءاسؤر ضعبو ٠ ةيدوعسلا مالعالا ةرازو يف نيلوؤسملا ضعب بتكملا ىلع ددرتي
 بلاغ نيبو ينيب مت ءاقلب ًاريخ ترشيتساو ٠ ةكلمملا فحص نم ددعل ريرحتلا

 يبلطو يئاعدتساب هئم دعو رثإ ؛ رشنلاو تاعويطملا ةرئاد سيئر ؛ جرفلا وبأ

 ققحتي نأ نود عيباسأ ترمو .. اهيلإ هتدوع دعب ضايرلا يف لمعلل

 مرقي ناكو . نييدرعسلا ريرحتلا ءاسؤر دحأب ةرتف دعب تيقتلا مث ١. دعولا
 اننيب قافتالا مت اضيأو , رمعملا نمحرلا دبع هنأ دقتعأ « توريب ىلا ةرايزب

 ٠ قافتالاو دعولا يسنو ؛ هدالب ىلا لجرلا داعو ٠١ هعم لمعأل آيثديم

 دادزت ةايحلاو و دتشت ةمزألاو ٠. ىلاوتت روهشلاو .. رمت عيباسألا

 . ىشالتت داكت ىتح لءاضتت صرفلاو ٠٠ ًاقيض

 ٠ كرابملا ناضمر رهش لحيو

 دنس 8 دعب



 .. ( يجرفنت ةمزأ ىدتشا

 ىدحأ يف ام آموي هتفرع لجرب ناضمر مايأ نم موي يف ةفدص يقتلأو

 قحلملا دعاسم وأ ؛ بئان بصنم لغشي ناكو ؛ ينامود دجاو وه ؛ تابسانملا

 ربعأ انأو ةماستباب لجرلا ييحأو ٠ ٠ توريبب تيوكلا ةرافس يف « يفاحصلا

 , " ءارمحلا عراش " ةياهن يف هنكسأ يذلا تيبلا ىلا يقبرط

 " ىهقم ةيصان ىلع هعم سولجلل ينوعديو . ينفقوتسيف
 : ًالئاق ينردتبيو ٠ ءارمحلا عراش طسو يف " دنارتس

 ٠.. ينتبجعأ دقو " راونألا " قحلم يف ةديصق مايأ لبق كل تأرق »

 . . ؟ قحلملا يف لمعت لهف
 نكت ملو ؛ قلطني نأ كشوي راطفالا عفدمو , بورغلا ليبق تقولا ناك

 عراب فيدل ىف ةيغر يم

 اي كنذأتسا ٠ . رخنآل نيح نم بتكأ ينئكلو ؛ مظتنم لكشب لمعأ ال *

 . أسلاج تثبلف ؛ يديب كسمأ هنكل

 دجاو لاق ٠ ؟ تيوكلا ىلا رفاست له ٠ ؟ نآلا لمعت ال تنأف نذا *

 .٠ يباوج ًارظتنم ينقمري ذْخَأو ٠ ينامود

 ام كردأ نأ نودبو ؛ ٌذيفنتلل لباق ريغ ضورعلا ةيقب لثم ضرع اذه

 : تبجأ لوقأ

 . رخآ ناكم ىأ وأ !! منهج ىلا رفاسأ

 : لاق مث , نيفيثكلا هيبجاح عفرو ٠ لجرلا شهد

 لصي فوس . سأب ال ٠.١ يقيدص اي ديدش قيض يف كنأ يل ودبي *

 ؛ ديعاسملا زيزعلا دبع ةيتيوكلا ماعلا يأرلا ديمع توريب ىلا مايأ ةعضب دعب
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 هعضأس كمساو ٠ نيررحم نع ثحبلل مداق هنأل , ادعوم هعم كل بترأ فوسو
 ٠ ةمئاقلا لوأ يف

 , ققحتي نل دعولا نأب ساسحا يدلو ؛ تيضمو هدعو لجرلل تركش
 , تاذلاب ديعانملا زيزعلا دبع عمو ٠ ماعلا يأرلا راد يفو ٠ تيوكلا يف ةصاخو
 " ةيروهمجلا " ةديرج عمو .. ةليوط ةصق ةيئائبللا ةفاحصلا عم لجرلل نأل

 فوس " ةيروهمجلا " يف لمعأ يننأب فرعي امدنع وهف ٠ اهيف لمعأ يتلا تاذلاب

 اهنمو . ةينائبللا فحصلا ضعب نأل أظف اضفر ينضفري مل نإ ؛ يئدعبتسي
 , عولضلاب هايإ ةمهتم ديدشلا موجهلا نم ةلمح هيلع تنش « ةيروهمجلا »
 لتق ىلع « ةضهنلا » ةلجم ريرحتل ًاريتركس لمعي يذلا ةمعط لامك ضيرحت وأ
 ةمألا سلجم ىف ًابئان هتفصب هلقث عفد دق , ديعاسملا زيزعلا دبع ناكو . هتجوز

 نم ةمعط لامك ةبقر ذاقنأل , يوق لقث اهل ةيفحص ةسسؤمل ًاكلامو , ىتيوكلا
 ةفيحص تنبت دقو , هتجوز لتق ةمهتب هيلع مكحلا رودص دعب مادعألا لبح
 ىب لبقي نأ هل فيكف , ةلمحلا هذه نم ًايئاج ٠ اهيف لمعأ ىتلا « ةيروهمجلا »
 ”؟ هعم لمعلل

 0 ناضمر نم مايأ ترمو

 . ةأطولا ةديدش ةليقث ترم

 :::: نةنلا ةليل ظَلَخو

 لافتحإ ىف تالاهتبألا يلإ عمتسأ ىتفرغ ىف تفكتعأ ةليللا كلت ىفو
 ةلطملا ةذفانلاب نيئيعلا بولصم ىريرس ىلع دم انأو , قشمد ةعاذإ هلقنت ىنيد
 , ةريصقلا ىتاوفغ نيبو ٠٠ هللاب نالصتم ىنادجوو ىبلقو ٠.٠ ءامسلا ىلع
 ماصع » ىقيدص هجو تلباق هتحتف املو . عرقي بابلا توص ىلع توحص
 . ةيليللا تارايزلا هذه لثم هنم تدتعأ ىذلاو ٠ ىحرسملاو رعاشلا « ظوفحم
 2 يل لوقي وهو بابلاب ًافقاو لظ ٠.١ لخدي مل هنكلو ؛ لوخدلل هتوعد

 ته ا



 ٠ تيوكلا ىف هعم لمعلل كدبري هنأ ١ كنع لأسي ىتيشلا هللادبع كبحاص
 . ىضمو ٠٠ دئارتس قدنف ىف هدجتس, ًادغ هيلإ بهذأ

 .. ًاديج منأ مل لئتليل

 حورلاو ةكئالملا لزنت , رهش فلأ نم ريخ ردقلا ةليل " ٠١ ردقلا ةليل اهنا

 . " رجفلا علطم ىتح يه مالس ؛ رمأ لك نم مهبر نذاب اهيف

 ةجوزلا عرضتل تباجتساو . نادجولاو بلقلا بيجو ءامسلا تعمس دقل

 ' نيريغصل ا|تاعجوتو « ةرباصلا

 ملست يذلا يتيشلا هللا دبع ىلع راشأو ٠ هدعو ينامود دجاو قدصو
 لصتيل هيلع راشأ ٠ ادبؤم همكح دعب ' ةضهنلا " ةلجم يف ةمعط لامك ناكم

 ٠ لمعلا ىلع يعم قفتيلو يب
 نع ًاثحب هتالاصتا يرجيل توريب ىلا لصو دق يتيشلا هللا دبع ناك

 مايأ ةعضب دعب يتأي امدنع ماعلا يأرلا راد بحاص ىلا مهمدقيل نيررحم

 ًادحأ عجشي مل هلمحي يذلا ضرعلا نألو ٠ رايتخالا هيلع عقي نم عم قافتالل

 ؛ يلاتلا مويلا رهظ ائيقتلا امدنع همامأ ياوس دجي مل ٠ تيوكلا ىلا رفسلاب
 فوس .. ًالئاق ضرعلا يل يتيشلا مدقو ٠ ينامود دجاو روضحب انعمتجاو

 نيرشعو ةسمخ دودح يف نكسلل ًاضيوعتو « رائيد ةئاملا دودح يف ًابتار ىطعت

 يف ذخألا عم . دقعلا داوم ةغايص كنكهي أدبملا اذه نم ٠ رهشلا يف ًارائيد

 . ىرخأ ةيمالعا ةهج يأ عم لمعلا مدع . رابتعالا

 :تلأسو

 تاقفن عيمج غليملا اذه يطغي لهو . ؟ رفسلا ركاذت نع اذامو *

 ديرأ ال ينتكلو ؛ لمعلا ىلا ةجاح يف يننأ حيحص ٠ ؟ تبوكلا يف ةشيعملا
 ةشيعملا ىوتسم نأ ملعأ انأو ؛ ةليقثلا اهئابعأو نويدلا ةأطو تحت عقأ نأ

 "تيوكلا يف عفئرت
 م17



 : يتيشلا لاقو

 دعب بتار ىلعأ وه ١ بتارلا اذهف ٠ اهروصتت يعلا ةجردلل سيل *
 يف اهركلل ةرورض الف ٠ رفسلا ركاذت امأ ٠ ريرحتلا يريتركسو ءاردم بتاور

 . اهفحص يف لمعي نمل رادلا اهمدقت نأ تاهيدبلا نم نأل , دقعلا

 ىلع ليدعت يرجي نأ ؛ انعم لمعلا نم رهشأ ةعضب دعب كدعأ انأو
 ٠ بتارلا

 دقلو ٠٠ هب لوبقلا ضرفت تناك فورظلا نكل ؛ ًايرغم ضرعلا نكي مل
 ميدقتب دهعتلا طرتشت ةدام هيلإ تفضأو ؛ سسألا هذه ىلع دقعلا داوم تغص

 تعبط نأ دعبو ٠ اهلوح هرلاو لخألل ًالبقتتسم ضرعتأ ال ىتح ؛ رفسلا ركاذت
 دجاو روضحب يتيشلا هللا دبعب ثتعمتجا « ةبئاكلا ةلآلا ىلع دقعلا ةغيص

 أرق نيحو ٠ عيقرتلل ماعلا يأرلا راد ديمع ىلا هميدقن لبق ؛ هتشقانمل ينامود

 قيرفلا دهعتي : ةعبار ةدام " : لوقت يتلاو رفسلا ركاذتب ةقلعتملا ةداملا يتيشلا

 ةفلؤملا هتلئاعو يناثلا قيرفلل تيوكلا ىلا توريب نم ًاوج رفسلا نيمأتب لوألا

 .. " دقعلا ةدم ةياهن يف توريب ىلا تبوكلا نم ةدوعلابو ؛ نيدلوو ةجوز نم
 ىلع ديمعلا عجشت ال دق ةداملا هذه نا. ًالئاق اهيلع يتيشلا ضرتعا
 : هتبجأف ٠ عيقوتلا

 ةثيبو « ساق خائم يف تيوكلا يف لمعلاب لبقي نم نإ -
 سيلو ٠٠ لاملا ضعب ريفوت ىلا حمطي « هتئيب نع ةفلتخم ةيعامتجا
 , نائبل ةفاحص اهب رق يتلا فورظلا الولو ٠١ رفسلا ىلع عجشي ام ضرعلا يف
 يف نرقيقد مهنا ؛ نييتيركلا عم ةقباس ةبرجت يل نإف ٠٠ ضرعلا اذهب تلبق ال
 عم اهنومربي يتلا دوقعلا يف هركذ دري ال ام نوذفني الو , مهحلاصم

 هتايح ىلع فولألاو تائملا قفني دق يتيوكلاف ٠. نيرخآلا
 دقع يف هركذ دري ال ًادحاو أشرق عفدي ال هنكلو .. ةصاخلا
 أرقث اننإ ٠ قباسلا يف يتيوكلا سيل  نآلا . يتيوكلاو .. لمعلا
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 لمعي نم نيبو نييتيوكلا لمعلا بابرأ نيب عقت يتلا تانالخلا نع ةريثك أصصق
 مهعم لماعتلا تلعج ءالؤه ضعب تقرغأ يتلا ةلئاهلا ةيداملا ةرفطلاو , مهعم

 . طرشلا اذه نع لزانتأ نل انأف كلذل ٠ ديدحلا .. عم لماعتلا نم ةوسق دشأ

 ةجاحب تنك نا ةداملا هذه فذحي كحصنأ ائأو ؛ فرعت ال اب فرخت كنإ

 ٠ ةعرسب رفسلا ديرتو ؛ لمعلل

 ؛ ًافراع نكت مل اذا اذه . هفرعت امم رثكأ فرعأ ينلعجت يتبرجت نإ -

 ٠ لهاجتت كنكلو

 : ينامود دجأو لخدتو

 ٠ هللا ديع اي فرصتلا قح هل كرتا « هئأش هنا »

 : نيئثالل تلقو

 ةقفاوم مدع لاح يف هضفرأس ينئكلو ؛ لمعلا اذه ىلا ةسام ةجاحب انأ

 يف اهليجست ىنعم كردأ انأف ٠.١ ! رفسلا ركاذتب ةقلعتملا ةداملا ىلع ديمعلا
 ش .٠ لّمعلا

 ٠ هليبس يف لك فرصناو ٠ انسلجم ضفناو

 ىلا لصو دق " ديمعلا “ نأ ينامود دجاو ينغلبأ نيح عوبسأ ضقني مل
 يل ددح دقف , ميقي ثيح " جافيروب " قدنف يف ًادغ هلباقا نأ يلعو , توريب

 ٠ مويلا هعم ادعوم

 , هب تعمس ام ةرثكل " ديعاسملا " ديمعلاب فرعتلا ىلا فهلتأ تنك

 ٠ هئاقلل قوش يف تنكو

 ةرم لوأل تيقتلاو " جافيروبلا " ىلا تهجوت يلاتلا مويلا ةحيبص ىفو

 ناتفيحص اهنع ردصت يتلا ةيتيوكلا ماعلا يأرلا راد ديمعب

 ٠ ةيزيلكنا " زوين يليدلا " ٠ ةيبرع " ماعلا يأرلا " امه ناتيموي
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 يعوبسأ قحلمو . لافطألل " دعس " ةلجمو . ةيعوبسالا ( ةضهنلا ) ةلجمو

 ٠ ةيتوريبلا " راهنلا " قحلم ريظن يفاقث

 نولاص نسم انكر يب ىحعنا : هيلإ ىسفن تسمسدق نأ دعيو

 : لاؤسلاب يتردتباو . قدنفلا

 حمالم يف .( نآلا لمعت نيأ ) ١ ؟ نيحلاه لغتشت نيو .. اه +“
 هريباعت « ةيبرع ههجو تامسق :« روضح هتيصخشلو . ةوسقو ةمارص لجرلا

 .٠ ةحضاوو « ةيفاص . ديقن

 .٠ باضتقاب هتبجأ ٠ ! " ةيروهمجلا " ةديرج يف *“

 ركفأ ملف « نيرخآلا عم يتاقالع ءانب يف اقداص نوكأ نأ يتعيبط نم

 . نوكت ام جئاتنلا نكتلو « ةقيقحلا ءافخاب

 ( انباحصا ءالؤه دصقي ) انباحصأ الوذ ١ نيز .. نيز .. اها#“

 . !! ًازماغ

 " تكراش يتلا ةلمحلا ىلا حملي هنا .. هينعي ام تمهفو

 مامأ ةمعط لامك ةيضق. تناك امدنع هيلع اهنشب " ةيروهمجلا

 . ديؤملا نجسلاب هيلع همكح ردصأ يذلا يتيوكلا ءاضقلا

 : عباتف هتاحيملت ىلع قلعأ ملو

 ةيمأ كيطعن انحو , ةضهنلا يف ائعم لمعلل كحشري دجاو خألا , نيز *
 . رانيد ةئام كل عفدن نحن ينعي ٠ ؟ لوقت شيا ٠٠ رائيد

 عفترملا اهارتسمب ةشيعملا تاقفن يطغي غلبملا نأ ديمعاي ىرت ثنك اذا *
 . قفاوم انأف ٠ تيوكلا يف

 ناشلع رشاب لاعتو ؛ كزاوج بيجو ؛ دقعلا يوس ؛ يطغي 2٠ يطغي *

 كك



 . ( رفسلا ةريشأت كل جرختسن يكل ًادغ لاعت ) ٠ ازيف كل لمعن

 , لهمتب هدونب أرقي لْحَأ , هيلإ هتمدقف ٠ يبيج يف دقعلا صن ناكو

 نم هيف درو ام ىلع ًاضارتعا يدبي نأ نود عقوو ٠٠ ًاملق بلط هغورف دعبو
 ٠. رفسلا زاوج هيلإ تمدق مث ؛ هتخسنب ظفتحاو يتخسن يلا داعأو .٠ داوم
 : لاقو ينم هلوانت

 سيب ٠.٠ رشاب ينئامود دجاو خألا دنع نم هذخ حر #»

 ال ينعي ' دياو فيصت >امه " ىرت قست تدع يزن تفاعل 6 بفوش

 . روضحلا يف رخأتت

 : أددرتم هتلأس مث ش١ مايأ نوضغ يف روضحلاب هتدعوو

 لبق ةيجاولا تاقننلا ضعب ديدستل امدقم هفلس يئاطعإ نكمأ اذا
 تيوكلا يف ةفلس كل عفدن : لاقو هيبجاح نيب ام ىوز هنكل  توريب يترداغم

 ٠ لصت امدنع

 دنع اع

 ينملسف ؛ ينامود دجاو تلباق ؛ تيوكلا ةرافس ىلا تبهذ , نيموي دعب

 فرصل ةيتيوكلا ةيوجلا طوطخلا بتكم ىلا باتكب ًابوحصم . رفسلا زاوج

 هيلع بارغتسالا ادب , رمألاب يتيشلا هللا دبع تملعأ املو ٠ رفسلا ةركذت

 :لاقو

 نكي ناكو ؛ جازم بحاص ديمعلا نأ ٠١ قوراف اي ظوظحمل كنا هللاو "'

 . " ركاذتلا طرش ببسب دقعلا عقوي ال نأ

 : ديدش قيض يسفن يفو هتبجأو
 يف انأو ٠.١ اضيأ ةحلصم بحاص هئكلو . ًالعف جازم بحاص هئا
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 ةنس دقعلا ددجأ ال نأب كدعأ ٠ عضولا يل قري مل نا ٠١ لاح لك ىلع

 . ةيئاث

 بتارلا ىلع ليدعت ءارجاب كدعأو . لاحلا كبجعي فوس .. ال .. ال_

 ٠ ىلوالا ةنسلا ءاهتنا لبق

 ٠.٠ رفسلل يسفن دادعال تفرصناو

 تيوكلا ىلا تقربأو , ءاقدصالا تعدو مايأ نوضغ يفو

 تصزحو 2. توريب يف يتيب تيفصو . يمودق دعوم ًأددحم

 ىلا ةيناث ةرم ةرئاطلا ينلمحتل راطملا ىلا تهجوتو . يبئاقح

 ىلا رويعلا حاتفم . ماعلا يأرلا راد ديمع نم ملتسأل ٠ تيوكلا

 . يبرعلا جيلخلا ءارحص

 ه٠. ؟! يناثلا سردلا اذننو

 كك



 ثلاثلا لصفلا





 | ةدحاو ةروصل ٠. ناهجو

 عاستاو ةكم يف ةايحلا نارد ّنِإ »

 ىقلاو ةداسلا ىنغ نم داز دق اهتراجت

 نامرحلا رانشأ نيب ناكسلا مظعمب
 امم بولقلا تمثئس دقل ىتهح ٠ فرخلاو

 هيلك اذه نأ سانلا كردإو يناعت

 . « لطاب

 يراقرشلا نمحرلا دبع

 ٠ « ةبرحلا لوسر دمحم » باتك نم

 ةليمج ةروص " نتباكلا " انئل ضرع امدعب ةرئاطلا نم تلزن

 . ىجلا نم تيوكلل ادج

 - ةلوبقم ةدورب لمحي ءاوهلاو ٠ هلوأ يف ءاسملا ناك

 نيب هفرعأ اهجو نيبتأ مل .. نيلبقتسملا ةفرش ىلإ ينيع تعفر
 .٠ تاحفصلا بلق .. لوؤسملا ىلا يرفس زاوج تمدقو ٠ هوجولا

 ةباوبلا ارباع تمدقتف ٠ يلإ هداعأو همتخ مث 2 يهجو يف رظنو

 ينقياضت مك ) . بئاقحلا اهيف عمجتت ةحيسف ةلاص ىلا

 ٠ ( ةيسوساجلا وأ بيرهتلاب ينمهتت اهنأك ةصحفتملاو ةققدملا نويعلا

 تبرتقا .. بئاقحلا تلصو ىتح هوجولا لمأتب تلغش
 ةرتغلاو ةشادشدلا " نودتري نيذلا .. يبئاقح نع ثحبأ

 مهيئاقح ىلع نورشؤي كرامجلا ولوؤسم ناك " لاقعلاو

 تالدبلا نودتري نيذلاو ٠ نوضميو اهنولمحيف ٠ مهقيدانصو

 نرد اهشيتفتل مهبئاتح حتف مهيلإ بلطي ناك ٠ تانولطنبلاو
 . ءائقثتسا
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 اهنإ ٠٠ ضرألا ىلع رخآ هجو اهل . وجلا نم تيوكلل ةليمجلا ةروصلا
 عقوم لوأ يف يمامأ قبطت يتيوكلا ريغو يتيوكلا نيب زييمعلا حمالم لوأ

 يتيوكلا نيب زييمتلا يف ةقرفتلا هذه ريثأت ىدم فرعأ يننأ عم ٠ ةلودلل يمسر

 , ينم بلطي نأ نود اهتحتف ٠ يبئاقح تيأر امدنع ينئإف ٠ يتيوكلا ريغو

 تابورشملا اهتمدقم يفو تاعونمملا لمحأ وأ ٠ بيرهتلا ىطاعتأ ال يئنأل

 نييتيوكلا نيرفاسملا بئاقح نا مغر ٠ يتيوكلا نوناقلا اهمرح يتلا ةيلوحكلا
 نع تردص يتلا بتكلا يف تاءارقلا لالخ نم يملع مغرو ٠ تاجاجزلاب ئلتق

 تيوكلا يف مكحلا ماظن نأ ٠ تالجملاو فحصلا هبتكت ام لالخ نمو « تيوكلا
 يتلا رباجلا دمحأ خيشلا مكح ةرتف يف روطت اهبصي مل تارادالاو , روطتي مل

 ةدوست "بيتر يقي لب. ا56. ماع ةيادب ىتح أ5؟١ ماع نم تدتمأ

 عيمج يف ًارشابم ًايدرف امكح دالبلا مكحي " ناك هنأل " ميظنتلا ةلقو ةيزكرملا

 . " نروؤشلا

 هللا دبع خيشلا دهع " ةيادي ىتح هيلع يه ام ىلع تلظ رومألا نأو
 هدهع ةيادب ترصاعو 2٠ ماع يف مكحلا ىلوت يذلا حايصلا ملاسلا

 تيوكلا نأب . ةماتلا يتفرعم مغرو ٠ " مكحلا زاهج يف ةيرادإلا تاحالصإلا

 ةدايسلا حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا " لالقتسالا وبأ " اهل ققح نأ دعب
 وحن " اهتالاجر ريكفت فرصنا " ةيجراخلاو ةيلخادلا رومألا عيمج يف " ةماتلا

 يسيسأت سلجم لبق نم هرارقا دعب كلذو ؛ مكحلل يطارقميد روتسد عضو

 ةيطارقومدلا ئدابملا ساسأ ىلع مكحلا ماظن نيبي بعشلا لبق نم بختنم
 يف روتسدلا اذه ماكحأ تردص دقو ٠ " اهفادهأو تيوكلا عقاو نم ةاحوتسملا

 : ىلع هدارم ىدحإ تصن باوبأ ةسمخ ىلع ةعزوم ةدام 1817” نمضتيو 1577 ماع

 ٠ ةيعامتجالا ةلادعلا ٠ ةيصخشلا ةيرحلاو ةاواسملا *

 قلعتملا ثلاثلا بابلا نم نيرشعلاو ةعساتلا ةداملا يف روتسدلا اذه نأو *
 : يفرحلا صنلاب لوقت , ةماعلا تابجاولاو قوقحلاب

 ل 0



 يف نوناقلا ىدل نوواستم مهو . ةيناسنالا ةماركلا يف ةيساوس سانلا "

 لصالا وأ سنجلا بيسب كلذ يف مهنيب زييق ال , ةماعلا تابجاولاو قوقحلا
 .٠ " نيدلا وأ ةغللاوأ

 لوؤسم ترظتناو يبئاقح تحتف دقف . هلك اذهب يتفرعمو ٠ يملع مغر

 ةمرح يعاري ال , رويق يف شبني هنأكو اهتايوتحم بلقيوهو ؛ هلمأتأ كرامجلا
 ىلع هقيبطت بجيو سدقم روتسدلا نأ عم . ةيناسنا ةماركل الو , ةاواسلل

 . عيمجلا

 ٠ ٠ هباحرب رمالا تلبقل هللا حمس ال يب هابتشالل  يئانثتسا هنأ ولو

 ةداملاو , مهريغ فعي ملو  انع هللا افع - شيتفتلا نم نييتيوكلا ىفعأ هنكل

 نوناقلا مامأ زييمت ال " نأ يتيوكلا نطاوملا اذهل تدكأ ( ؟9)

 , ةرارب تمستباف.: نيدلا وأء ةغللا وأ , لصالا وأ . سنجلا بيسب

 ينزيم هنكلو ٠٠ هئيدب نيدأو ٠ هتغل ملكتأو , هلصأ نمو ٠ هسنج نم يننأل

 رخآ هجو نم هل ايو . " ةشادشد " يدترأ الو آئولطنب يدترأ يننأل ينقرفو

 اهيلع تيوكلا تيأر يتلا ةروصلل ليمجلا ئضملا هجولا هتمتع يف زبي ٠ ةروصلل

 .. اوجلانم

 ٠ يتيوكلا ريغو يتيوكلا نيب ةقثلا مادعنا رهاظم نم رهظم هنا

 اهلمح نع زجعأ تدكو اهتقلغأ ٠ بئاقحلا  روبقلا شين ةيلمع تهتنا
 ينب قفومو يتيشلا هللا ديع , نيليمزلا تحمل نيح ينئنكل ؛ يجراخلا بايلا ىلا

 ةثنهتلاو قانعلا تاظحل يف ئش لك تيسنو , امهيلإ تلوره ٠ ينئارظتني ةجرملا

 ٠ لوصولاب

 ٠ ةدحاو ةروصل ٠٠ ناهجو

 ٠ يناثلا سردلا ةيادب يه هذه

 ٠ قدنفلا ىلا راطملا نم انلقنتل نيليمزلا دحأ ةرايس انتوتحاو

 اا



 ىلا هعم يتيشلا هللا ديع ليمزلا ينيحص ٠ يلاتلا مويلا ىحض يف

 ىلاو ريرحتلا سيئر ىلإو « ماعلا ريدملا ىلا ينمدقيل " ماعلا يأرلا راد " ىنيم
 يهر « يجراخلا اهرهظم لدي يتلا رادلا فحص يف نيلماعلا ءالمزلا عيمج

 يدؤملا خيوشلا قيرط ىلع ةفاحصلا عراش نم ةزراب ةعقب يف خومشب ةبصتنم

 نم ةرخفم اهنأ ىلع ؛ ةثيدح ةيعابط تالآ نم اهتايوتحم لدتو « راطملا ىلا

 حمالم مسر يف كراشت وأ ٠ مسرت ةميظع ةعلقو ؛ تيوكلا يف مالعالا رخافم
 ىوس اهلالقتسا رمع نم ضمي مل يتلا ؛ ةثيدحلا ةلودلا يف ةيرصعلا ةراضحلا
 ٠ ؟ ةراضحلا هذه مسر يف هيلع زكتري يذلا بولسألا وه امف « تاوئس ينامث

 لالخ نم تزكر دق تيوكلا ةلود نا حضاولا نمف . رمأ نم نكي امهم
 ةبورع طبارت لالخ نم . ةيديقعلاو . ةيخيراتلا تاقلطنملا ىلع , اهروتسد

 اهتازكترمو ؛ يعيبطلا اهطيحمب ةلعافتم ةدحو يف ةلودلا ةيمالساو , نطولا
  يعامتجالا روطتلاو يراضحلا مدقتلاو ةايحلا ىلع ةحتفنم ةدحو ؛ ةيعوضوملا
 ةيندملا قاقآ ىلع باوبألا عارشاو ٠ ةيتبوكلا ةبرجتلا ةلاصا هعم دكأتت لكشب
 . ؟ ةيرظنلا هذه ًايلمع تيوكلا تققح لهف ٠ ( ةيناسنالا

 طساوأ يف هفاشتكا ذنم تيوكلل طفنلا اهرفو يتلا ةورثلا نإ
 هذه تيوكلا تلغتسأ لهف ؛ ىداصتقألا راهدزألا صرف اهل أيه . تايئيثالثلا
 ةيراضح ةيمنت ةيناسنالا ةيمنتلا ةحلصم يف ًايباجيإ ًالالغتسا ةينطولا ةورشلا
 . ؟ يحطسلا ءاخرلاو , ديدبتلاو ٠ فرتلا رهاظم نع ةديعب

 اهتاورث لغتست نا اهعسوب اذغ , طفنلل ةردصملا جيلخلا راطقأ نإو
 اهناكس عضتلو ٠ ةيلخادلا اهنوؤش ةرادآ يف اهتيرحو ٠ اهلالقتسا معدتل ةديازتملا

 عضتل ب ةلمج ظحالنلو ٠ ( فلختلا نم نرق دعب يراضحلا مدقتلا قيرط ىلع
 يف هينعت اذام لءاستنو  يراضحلا مدقتلا قيرط ىلع اهناكس
 .٠ ؟ يملعلا اهتومضم

 كك



 يتلا " ةيعامتجالا ةلادعلاو , ةيرحلاو , ةاواسملا " ئش لك لبق ينعت اهنإ

 صنلا عم ايواستم قيبطتلا ناك لهف ٠٠١ تيوكلا روتسسد اهيلع صن

 . 5 هل ايزاومو

 " نأل ١.. ةروصلا اياوز نم ةدحاو ةبواز ةيؤر نم يتأي ال باوجلا نإ

 ةبرجتلاو ٠ ةيناديملا ةشياعملا هيطعت باوجلا . " هنارنع نم مهفيال باتكلا

 ةيقيبطتلا سوردلا اما ١.. اهب ذخألا بجي تايرظن حرطت , بتكلاف ٠ ةيتاذلا

 . قيبطتلاو ةيرظنلا نيب محالتلا رامث انيطعتف ٠ عمتجملا عم لعافتلاب

 . ؟ يناثلا سردلا ةيادب يف لازن امو

 يتيوكلا ريغو يتيوكلا نيب " ةقرفتلاو زييمتلا " لكشل ىلوألا ةشياعملا

 ناسنالا دنع لهجلاو فلختلا رهاظم نم رهظم وه ١ بئاقحلا شيتفت ةيلمع يف

 ٠ درفلا

 وه , ةيفحصلا ماعلا يأرلا راد ىئبمك ةيركف ةيمالعا ةسسؤم ضوهنو

 . ناسنالا اهعئصي يتلا ةراضحلا لاكشأ نم لكش

 الو . ةقيقحلا نادسجي ال . نيضقانتملا نيلثملا نكل

 اهيلع موقي يتلا ةيفلختلا وأ , ةيراضحلا داعبالا حوضوب نارولبي
 ٠ عمتجملا

 عراوشلا برجت ةرايسلاو ٠ يسأر يف تمحازت راكفألاو تالمأتلا هذه

 , ةخماشلا تارامعلا دهاشمو ؛ ماعلا يأرلا راد ىلا اهقيرط يف ةرجشملا ةضيرعلا

 ءاهب نينيعلا يف عبطنت . هايملا ريفاون اهطسوتت يتلا تاحاسلاو

 اهتعنص . مدقت " رهاظم " غامدلا فيفالت يف سدكتتو « كلانحو

 ٠ تيوكلا ىلا دفاولا يبرعلا ناسنالا دي اهتلفنو ؛ طفنلا لاوما

 عم نراعتلا متو. ٠ ةخماشلا رادلا ةباوب انربعو , ةرايسلا ائب تفقوتو

 ةلهوللو .٠ ديعاسملا فسوي ٠ ريرحتلا سيئر عمو ؛ ديعاسملا دهف ماعلا ريدملا
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 بلطتي امب ركفا تأدبو . ةفلالاو دولا نم ردق ىلع نالجرلا يل ادب ٠ ىلوالا
 ٠ يناديملا لمعلا قيرط ىلع ىلوالا ةوطخلاب عورشلا لبق هب مايقلا ينم

 ةعومجمو " ةضهنلا " ةلجم دادعأ نم ةعومجم تلوانت

 ىلا يعم اهتلمحو " ماعلا يأرلا " ةديرج دادعا نم ىرخا

 يف ليللا تاعاس مظعمو . يراهن ضعب تفرصو ٠. يتفرغ

 ةيعون نع ةفثكمو ةعيرس ةيفلخ ةركف نيوكتل . اهتعلاطم

 يتلا ةيلحملا اياضقلا ةيعونو . امهيف رشنت يتلا تاعوضوملا
 . ماعلا يأرلا راد يف نيلماعلا مالقأب اهتجلاعم متت

 ديعاسملا فسوي ريرحتلا سيئر هبتكي " قيرطلا ىلع تاوطخ " باب
 تاسسؤملاو ٠ رئاودلاو تارازولا ةفاك عاضوأل , رملا دقنلاب هيف ضرسعتيو

 ىوتسم نم ةلودلا يف نيلوؤسملا رابك ٠ ةعذال ةيرخسب لوانتيو ٠٠ ةيمسرلا

 , ةلخلخ نم دلبلا ةلاح هيلإ تلصو امو ٠. ريزو ىلا دعاسم ةرازو ليكو

  دوقفم نامألاو تلاف نمألا . ةدعصألاو نيدايملا فلتخم ىلع درتو ةلهلهو

 ملاسلا هللا ديعلا دعس خيشلا اهالوتيو  ةيلخادلا ةرازو تايلوؤسم نم هذهو

 جرخت سرادملاو .. ةنفعتمو . ةيلابو ةدساف ةيميلعتلا جهانملا ٠ حابصلا

 , اهاوتحم نم اهغرفت . تافاقثلاو مولعلاب لوقعلا ألق نأ نم ًالدبو , نييما

 .. ! لومخلاو . ءاخرتسالاو , لساكتلاو ؛ لكاوتلا ذيمالتلا ملعتو

 : قوزرملا دوواد مساج اهالوتي ( ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ) ةرازولا هذهو

 . ةقبرع ةيتيرك ةرسأ ىلا يمتئيوطهو

 يتلا تيوكلا فقاوم سكعت الو , لخادلا نم عبنت ال ةيجراخلا ةسايسلا

 ةسايس مسر يف كرتشت مصاوعلا ضعبو ٠٠ ةيمرقلاو ةينطولا ةحلصملا اهضرفت
 دمحألا حابص خيشلا . ةمهملا ةرازولا هذه ةرادا ىلوتيو ةيجراخلا تيوكلا
 . حابصلا

 تالا,



 ةبرتألا .. رفحلاب ةئيلم عراوشلا . ةلمهم ةرذق قئادحلا

 , ةماعلا لاغشألا ةرازو ةيلوؤسم هذهو .. تاقرطلا دست تالضفلاو

 بيرهت ٠٠ ةينوفيلتلا طرطخلا كباشت ٠٠ يئابرهكلا رايتلا عاطقنا

 ىلع ماحدزالاو طغضلا ٠٠ تيوكلا ىلا لوخدلا تاريشأتب ةرجاتملا ٠.٠ رومخلا

 تارايس ٠. تارايسلا ةدايق صخر ٠١. تاماقالا ىلع لوصحلل تازاوجلا ةرئاد

 . ةعورملا ةيمويلا تامادطصالا ثداوح . ٠ صخر الب نوقئاسو ٠٠ ماقرأالب

 داوملا راعسأب ديازتملا عافترالا ٠.٠ ءالغلا . ٠ دالوألا فطخ تاباصع

 6 تاقرس .٠ نالخألا رادحنا ., سانلا توقو ضارعألاب ةرجاتملا ةيئاذغلا

 . روهدت .. قسف ٠٠ اير ٠١ راكتحا . ٠ لزانمو رجاتم بهن
 ىلا ةجاحلا ٠.١ ةعاذالاو نويزفيلتلا يف يجماربلا ىوتسملا طاطحنإ

 ٠٠ ةليوط روعش ٠٠ عيام بابش ٠. بعالم ٠. مدقلا ةرك « تابتكمو حراسم

 . ! خلإ ! تاجاراكلا نم رذقأ تايفشتسملا .٠ طاطحنإ ٠٠ ّندت .. روهت

 هتيواز يف ديعاسملا فسوي ملق اهسكعي امك تيوكلا ةروص يه كلت

 .٠ ةضهنلا ةلجم يف " قيرطلا ىلع تاوطخ " ةيعوبسالا

 رابكو .. نيميقلاو نيلوئسملاب باتكلا ديشيو ,. ةيعامتجالا ةلادعلاو

 . ؟ عقاولا وأ ةقيقحلا تيوكلا يه هذه لهف ! تايصخشلا

 . ! دحأو حطس ىلع فيصو ءاعمش

 ٠ ! ةدحاو ةروصل ناضقانتم ناهجو

 .٠ ؟ ةيرحلا هوجو نم هجو اذه له

 . ؟ ةيطارقوميدلا ناولأ نم نولو

 اا



 . ؟ تاعاطقلا ةفاك لمشت ىضوفلا اهنأ مأ

 روعش وأ . عدار وأ . طباض نودءاشن ام لوقن نأ ةيرحلا لهو

 ٠ ؟ ءاشي ام يفاحصلا بتكي ناو « ةيلوؤسملاب

 نود اهذيفئتو ةيدرفلا تارارقلا ذاختا يف مكحلا ةيطارقوميد نوكت له

 تافعاضم نم جئاتنلا هذه هفلخت امو .٠ اهثودح لبق اهجئاتن فافشتسا

 . ؟ ةيبلس

 ديري ام لوقي نا يف قحلا ءرملا يطعت يأرلا ءادبا يف ةيطارقوهدلا لهو

 . ءاسرخ ةلوؤسملا ةهجلا هله ىقبتو ٠.6 ةلوؤسملا ةهجلل هيجوتلاو دقنلا نم

 هجوملا دقتلا رطاخمو ٠ اهريصقت رطاخمل هبتثت الو ٠ ءاشت ام لعفت .٠ ءاشرط

 . ؟ اهيلإ

 تارارقلا ذاشتا نأ حيحصو ٠٠ " رح يأرلاو سدقم ربخلا " نأ حيحص

 حيحصلا نكلو ؛ امهيلع ردقي نمل اضيأ قح ةشقانملاو يأرلا نأو , لوؤسملل قح

 . يأرلاو رارقلا نيب ةفاسم ًامثاد كانهو

 نيذلا ءالؤه هلمحي ليقث بجاوف رارقلا امأ ٠.١ ناسنا لك قح يأرلا "
 ةزهجا مهلوح نمو نوكرحتي اوناك اذا اصوصخو . اهتقث بوعشلا مهيف تعضو
 لئادبلا نم لمتحملا لك مهمامأ حرطتو ؛ تامرلعملا قدأ مهمامأ عضت ةلوؤسم

 . ؟ ةقثلا ةيلوؤسم ءبع نولمحي تارارقلا باحصأ لهف ٠ " تارايخلاو
 نأ ؛ ماعلا كولسلاف ٠ صاخلاو ماعلا كولسلا نيب أامئاد لصفن نأ بجي

 كمهف قلطنم نم  ًاموكحم مأ امكاح  كنطو وحن كبجاوو كرود يدؤت

 نيئاوقلاو روتسدلاب الإ رثأتلا نود كب ةطانم وأ ؛ كيلإ ةلوكوملا كتيلوؤسم

 فلتخمب ةصاخلا كتايح سراق نأ قح كل نوكي نأ ٠ صاخلا كولسلاو ٠ ةيعرملا
 ىطختي ال دهدحم راطإ نمض ةيدسجلاو , ةيحورلاو ؛ ةيسفنلا كلويمو كعزاون

 ا



 .. ًاريبعت قدأو , ًافيثكت دشأ ةرابعب ٠ نيرخآلا ةرئاد ىلا كترئاد دودح

 هللا محر " و " نيرخآلا ةيرح أدبت امدنع . ءرملا ةيرح يهتنت " أدبم قيبطت

 ٠. اهانردصو و نحن اهائعضو « ئدايم هذه ٠ " هدنع فقوف هدح فرع اءرمأ

 . اهاتعرتخا نيذلا نحن اهانلمهأو نورخآلا اهقبطف

 ليلحت يفو . اهتلسلس يهتنت ال ةيطارقوميدلا فسلفت تايرظن ةمثو

 عراصتت دق " ٠ فورص داؤف ىري امك نوطالفأ ةيروهمج يف ةيطارقومدلا ىنعل

 يواست يساسالا ةيطارقرميدلا أديم ٠ انتيطارقوميد ةرثكب رثدتنو ةيطارقومدلا
 يف " ةشتين " دنعو ٠ " ةماعلا ةيسايسلا ةطخلا نييعتو بصنملا قح يف لك
 نم ًابابصنا هيف قحلا قثبنا يذلا قرشلا اذه ءانبأ اننأ : تشدارز ملكن اذكه
 انمامأ ًاجرفنم حوتفملا كلسملا انلف . جراخلا نم اسملت ال ماهلالاب لخادلا

 ام حورب انذخأ نحن اذا ٠ ليوطلا ليللا اذه دعب رونلا ىلا جورخلاو ءالتعالل
 .٠ ؟ تاقلطنملا هذه نم اهططخ ثيوكلا يحوتست لهف ٠ " انيلإ قحلا هاحوأ

 ةسرامملا قاطن يف ةنطاوملا قوقح ىلا راشأ ؛ يتيوكلا روتسدلا

 نكمي ال ةطقن هذهو .٠ " ةلوفكم ةيصخشلا ةيرحلا " نأ نم ةيطارقوهدلا
 ةيطارقرهدلا ريتاسدل دادتمإ وه امنا يتيوكلا روتسدلا نأل٠٠ اهزواجت

 ينعي امئاف ؛ ةيصخشلا ةيرحلا ةيامح ىلع روتسدلا دكؤي امدنعو ٠٠ ةقيرعلا

 تاقلطنملا ربع " سيل " ةذفلا اهعبرجت ينيت " تيوكلا نأ

 امئاو ,. " قدص نع ةحماسنملا ةيمالسالاو ٠» قح نع ةيعاولا ةيبرعلا

 اهئانبا يعوب قلطنت نأ تيوكلل دارأو , لبقتسملا قانأ روتسدلا اذه فشتسا

 . صاخلا كولسلاو « ماعلا كولسلا نيب زييمتلا فده غرلبل

 ٠. حيرصو « حضاو روتسدلا ناف « نذا

 .. ةطولغمو . ةئطاخ .٠ هحورل ةيقيبطتلا تاسرامملا نكل

 لمعت ةلودلا ةزهجأ ٠٠ " هاليل " ىلع ينغي " سيق " لك نا ٠ ليلدلاو

 ا



 . دحأ ىلع مهفي دحأ ال ةجيتنلاو ٠. ديري امك دقتني درفلاو . . ءاشت امفيك

 ٠ مهفي ال وأ مهفي نأب أبعي ال وأ

 داعيو 4 كلهتستف .٠ تارايسلاو 4 تارامعلاب قئتخت 1و سدكتت داليلا

 ال .. طفنلا لبق ناك امك وه ؛ وه ناسنالا ىقيبو ؛ كيلاود اذكهو اهسدكت

 , هيبنج نعو ؛ءاروو هماما دجي الو ةراضحلاب ىدانيف « ةيانعلا دي هيلإ دتف

 ,لعجب الو « ةعانصلاو ةعارزلاو ةراجتلا ةيقرتب سيلو " ٠ ةراجتلا ةراضح ىوس

 ٠ " ديعسلا رحخلا بعشلا قلخيو ؛ ةمألا أشنت . ٠ اميظنتو ءارث ةنج دالبلا

 يف ةايحلا نارود نأ " ةياهنلا يف كردي فوس . ناسنالاف
 مظعمب ىقلأو , ةداسلا ىنغ نم داز دق اهتراجت عاستاو . ةكم

 امم بولقلا تمئس دقل ىتح . فونخلاو نامرحلا رفاظأ نيب ناكسلا

 اذهو . لطاب هلك اذه نأ ناسنالا كردي فوس .. " يناعت

 : وه ًادحاو ائيش ينعي
 . دوقفم ماعلا كولسلا ْنِإ

 . طولغم صاخلا كولسلا ْنأو

 نوكي نمو « بيصملا نمو :؟ ةقيقحلا نيأو «: ؟ ةقيقحلا يه امف

 . ؟ ئطخملا

 ٠. ةبرجتلا يف لوخدلا دعب يتأي باوجلا

 ٠ ةيادبلا يف لازي ام يئاثلا سردلاو

 - ةاواسملاو. ةيرشأ , لدعلا

 ٠ ماعلا كولسلا ةعيبط ددحت ةيساسأ كيمادم ةثالث

 ةعباسلا ةداملا يف اهقيبطت ىلع ددشو ٠ اهيلع صن يتبوكلا روتسدلاو

 دنع . ةايحلا نوؤشل ةيمويلا تاشياعملا ىف " ماعلا كولسلا " موهفمو ٠ هنم

 با/غ



 : نأ يف صخلتي ًايلعف اقيبطت ةقبطم ةيطارقومد ةمظنأل عضخت يتلا بوعشلا

 جاتنالاو ٠ يلعفلا لمعلاب يفيظولا هتقو ةلودلا ةزهجأ يف فظوملا ألمي

 نوئاقلا قاطن نمض . ءاطبا نود اياعرلاو نينطاوملا علاصم زاجنال ء رمشملا
 رجاتلا امامت لعني املثم ؛ ةعونضوملا حئاوللاو ةيرادالا تاعيرشتلاو ٠ يفيظولا

 وأ ركفملاو , هترايس دوقم ءارو قئاسلاو , هعئنصم يف عئاصلاو ٠ هرجتم يف

 امأ ٠ هلقح يف عرازلا وأ , حالفلاو , يعادبالاو يجاتنالا هملاع يف نانفلا
 لكشتي نيذلا دارفالا ءالره نم درف لك ةايح يف " صاخلا كولسلا " موهفم

 : نأ يف صخلتيف ٠ عمتجما مهنم
 هتاذ هارهت امب اهنوليو , ةقلطم ةيرحب ةيدرفلا هتايح ناسنأ لك سرامب

 يف هزواجت مدع رابتعالا نيعب  نيلماك مهفو يعوب  ذخألا عم ؛ ةيناسنالا
 ٠ فورظلا فلتخم يف اهنم صاقنالا وأ . رخآلا درفلا قوقح . ةيدرفلا هتاسرامم

 لامعألا هدسكعت ؛ احور يتيوكلا روتسدلا هيلع صن ام لهف

 . ؟ ةيدرفلا لاعفالا هدسجحتو ٠ ؟ ًاقييطت

 , داعبأ نم ةملكلا هذه ينعت ام لكب . ةثيدح ةلود تيوكلا تناك اذا "

 ماع اهلالقتسا لامكتسا دعب ةصاخبو ؛ديدجلا يراضحلاو , يخيراتلا اههجوب

 لودلا ةعماج راطا يف ةماتلا ةينطولا اهتدايسب ةعتمتم ةلودك اهزوربو ءه 0١

 آيلودو ايبرع يباجيالا اهورد لثمت فيك فرعت ٠ ةدحتملا ممألا ةمظنمو « ةيبرعلا

 مهف نع هعقوم ناك امهم درفلا فرصي نا زوجي اذه ثيدحلا اهزورب ناف . " عم
 حيحصت يف يضملل ( صاخلاو ماعلا ) هيكلسم لالخ نم هب مايقلاو ؛ هرود

 يف اهعضيل . ةيقيقحلا اهحمالم ىلا اهدرو , هئطو هجول ةذوخأملا ةروصلا

 يف مكحلا دارأ يتلا ةيطارقوميدلا ةبرجتلاب لوصولاو ٠ ديلتلا يخيراتلا اهراطا

 , ةديقعك ةيموقلا ةركفلاب ذخألاو , روطتلل زكترمك , اهيلع موقي نأ تيوكلا

 فصتي يتلا ةيدرفلا ةعزنلا نم ءافشلل يلاتلابو ؛ ةيميلقألا ةلزعلا نم جورخلل

 " ةيلبقلا سيساحألا هيلع رطيست يذلا ٠ رضحتملا ريغ يوارحصلا ناسنالا اهب

 اله



 دودح ىدعتي ال ملاع ىلا ءامتنالاب ًاروعش هيلع ضرفت يتلا ةيودبلا ةيلقعلاو

 ٠ هتليبق براضطم

 نكتلو ٠٠ أدبت نأ بجي عقاولا ةشياعمو . ةيناديملا ةبرجتلا نم نذإ
 . ةيساسحو ةيمهأ عقاوملا رثكأ نم ةيادبلا

 ةيرظنلا نيب " ةيتيوكلا ةيطارقوهدلا ' ةشقانمإ ًادبنل , ئش لك لبقو
 ْ .٠ قيبطتلاو

 اب



 عبارلا لصفلا





 ةيوه نع ثحبلا
 وهل . رهارظلا هذهب اباصم اعمتجم نإ »

 ٠ ىضرفلا هيف ىشقتت نأل ةضرع . ضيرم عمتجم
 نيب ةنرفتلاو ةيهاركلاو دقحلل احرسم حيصي نألو
 مادعتاو . ةالايماللا حور هيف رشتتن نألو .٠. هئائبأ

 , خسفتلا دعب سيلو .. خغسقتيف ةيلوزسملاب ررعشلا
 . « 1 رايهنالا الإ

 حابصلا دمحألا رباج

 ًأاروتسد " ةيطارقوميدلا " راتخت يتلا لودلا يه ةريشك

 اهرايتخا نيب ةيجاودزالل ةسيرف عقت اهنكل , اهبوعشل ًانوناقو

 بهذت يتلا بوعشلا رثكأو . يلمعلا اهقيبطت نيبو ٠ يرظنلا

 ., ةيمانلا لودلا بوعش يه . ةيجاودزالا هله ةيحض

 دهعلا ةثيدح ثلاثلا ملاعلا بوعش يه . لوقن فيفخعللو

 ىلع فقراعتم وه امك ةيطارقوميدلاف . لالقعتسالاب

 ةبرجتلا ةحاس كولس . ًاريخأو ًالوأ " يه اهموهفم
 " وهف 2 روتسدلا امأ ٠ " ةيلعفلا ةسرامملاو ةيلمعلا

 دعبلاو «٠ قيبطتلا ةمالسو . ةسرامملا ةحصل يرظنلا نامألا مامص

 مغر ثلاثلا ملاعلا لود نم ةدحاو ٠ تيوكلا . " تافارحنالا نع

 ًاساسأ يطارقوميدلا ماظنلا تراتخا ١95١  اهلالقتسا ةثادح

 ةيادب  هرطاخمو هريذاحم ىلع  رايتخالا اذه ناكو ٠ مكحلل

 هايملا ردص ىلع اهزارحص يمترت ةيجيلخ ةلودل ةذفلا ةبرجعلا

 يعيبط يعامتجاو يفارغج دادتما اهعقاو يف يه . ةئفادلا

 ةيبرعلا ةكلمملا ريتعت يتلا ةيبرعلا ةريزجلا هبشل يرضعو

 دادتمالا يهو ماشلا ةيدايلو ٠ ىريكلا اهتئبا ةيدوعسلا

 اهل يعيبطلا يفارغجلا
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 " ةيتيوكلا ةيارلا تحت  ًاقيبطتو ايرظن  ةيطارقرميدلا انلوانت ام اذاو

 ميلسلا لكشلانالب. يعقاولا ذيفنتلاو يروتسدلا موهفملا نيب ةيجاودزالا

 نايلجتي ٠ نيلماكتم نيماتتم مغانتو ماجسنا يف ٠ ميدقلا ىوتحملا يطغي

 هيلثممو بعشلا ةدارادحوتو . ةهج نم اهئيب اميف تاطلسلا نواعشب

 حصي ىدم يأ يلاف ٠ " ةيناث ةهج نم ةطلسلا ىلع نيمئاقلاو

 ٠ ؟ بعشلاو ةطلسلا نيب مغانتلا ةقيقح دكؤي ىدم يأ يلاو ٠ ؟ يأرلا اذه

 تيوكلا بعش لمشتو « تيوكلا دودح فدهتست ةيميلقا ةيطارقوميد " يه لهو

 . يبرعلا نطولا ىخوشت ةيموق : ةيطارقوميد " اهنأ مأ , اهئامس تحت شيعي نمو
 نطولل ةيميلقالا تانايكلا ةفاك يطغت ىتح ةيلومشلاو دادتمالل ىعستو

 ئطاوش ىلع ةيمارتملا هدودح نم ىأ ٠ ؟ ءاملا ىلا ءاملا نم ريبكلا يبرعلا

 جيلخلاو رمحألا رحبلا ئطاوش ىلا , طسوتملا ضيبألا رحبلاو يسلطالا طيحملا

 . ؟ يبرعلا

 حابصلا ملاسلا هللا ديع خيشلا " لالقتسالا وبأ " اهب مدق ةريغص ةملك يف

 : لاؤسلا ىلع باوجلا ءاج . روتسدلا «

 ٠ تيوكلا ةلود ريمأ حابصلا ملاسلا هللا دبع نحن "

 ٠ زيزعلا اننطول يطارقوميذلا مكحلا بابسأ لامكتسا يف ةيغر

 يملاعلا مالسلا ةمدخو ةيبرعلا ةيموقلا بكر ىف نطولا اذه رودب ًانامإو
 .٠ ةيئاسنالا ةراضحلاو

 ةناكملاو ةيهافرلا نم ديزمب نطولا هيف معني لضفأ ليقتسم وحن ايعسو
 ةاواسملاو و ةيسايسلا ةيرحلا نم كلذك ًأديزم نيئطاوملا ىلع ئيفيو ؛ ةيلودلا

 زازتعا نم ةيبرعلا سفنلا هيلع تلبج ام مئاعد يسريو ؛ ةيعامتجالا ةلادعلاو

 ىلع ظافحلا عم مكحلا ىروشو . عومجملا حلاص ىلع صرحو ؛ درفلا ةماركب

 ديراب



 ٠.. ةملكلا رخآ ىلا " هرارقتساو نطولا ةدحو

 : هانردصأو روتسدلا اذه ىلع ائقدص

 بجاو نطولا نع عافدلا " نأ هدحعل نوعبرألاو ةعباسلا ةداملا ينأتو
 لهف ٠ " نوناقلا همظني ٠ نيئطاوملل فرش ةيركسعلا ةمدخلا ءادأو . سدقم

 يبرع لك لمشت اهنأ ىلع ٠ " نينطاوملل فرش ةيركسعلا ةمدخلا " ةلمج رسفن
 . ؟؟ ةيدنجلا يف طارخنالا هل قحي

 رياغم ذيفنتلا نإف ٠ لوألا ريسفتلا ْتَنُع ةيروثسدلا ةداملا تناك اذا

 ةيبرع تايسنج نم ًادارفأ مضت ةيتيوكلا ةحلسملا تاوقلا نأل ؛ قيبطتلل

 نييروسلا ضعبو ؛ يقارعلاو , يندرألاو .٠ ينيطسلفلا اهيفن ٠. ةديدع

 نأ امك . اهنولوتي يتلا ةيركسعلا بترلاو ءامسالا ركذ زيجن الو ٠ نييرصملاو
 ٠ تبوكلا يف اودلو ًادارفأ , اهتاعاطق ةيبلاغ يف مضت ةيتيوكلا ةحلسملا تاوقلا

 ةيسئج يأ نولمحي ال مهنكلو ؛ اهملع لظ يف اوعرعرتو ؛ اهسرادم يف اوسردو

 ىلا اودفو نيذلا ودبلا لئابق نم نوبرسحم مهنأل , ةيتيوك ريغ وأ ةيتيوك
 .٠ اهرئطوتسإو ٠٠ ءارحصلا نم تيوكلا

 ةحلسملا تاوقلا نم درف لك حنمي نأ وهو يناثلا ريسفتلا اندرأ اذا امأ

 ريمألا هب قدص يذلا موسرملا حور عم ًاماجسنا رثكأ نوكي كلذ ناف ةيتيوكلا

 : لاق نيح هردصأو روتسدلا ؛ حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا لحارلا

 مالسلا ةمدخو ٠ ةيبرعلا ةيموقلا بكر يف نطاوملا اذه رودب ًانامياو "

 يتأي هب انذخأ ام اذا يناثلا ريسفتلا نأ امك١٠ " ةيئاسنالا ةراضحلاو يملاعلا
 تاوقلا ئشنت يتلا يه ةلودلا " ررقت يتلا ( 15 ) ةداملا صن عم ًامجسنم

 قفو ةلودلل نأ اذه ينعي دقو ٠ " نوناقلل اقفو ماعلا نمالا تاثيهو ةحلسملا

 ٠ يتيوكلا شيجلا يف ًالعف عقاو وه ام اذهو ٠.. برعلا لوبق يف قحلا نوئاقلا
 ةيسنجلا ةحلسملا تاوقلا يف نيلماعلا دارفألا حنم ةرورضب بلوط ام ًاريثكو

 ترا ا بح



 " ةيواز يف ماعلا يأرلا راد ديمع جلاع ام أريثكو ٠ ةيتيوكلا
 بناج ىلا ٠ اهل يرذج لح داجياب بلاطو ةيضقلا هذه ةيمويلا « " ميمصلا يف

 ٠ ةطرشلاو شيجلا دارفا سيئجت ةرورضب مهتبلاطمو نيرخأ نييتيوك باتك حاحلا
 اذهل ءالرلا لماك نوكي نأ ؛ ةحلسملا تاوقلا يف تيوكلا مملع مدخي نمل فيك ذا

 ًايئاهن ًالح دجت مل ةيضقلاف ؛ كلذ عمو . ؟ هتيوه لمحي ال وهو ؛ نطرلا
 ا . الداعو

 , شيج " ةحلسملا تاوقلا تاعاطق يف لصاح وه امو

 ٠ ىرخالا تاعاطقلا ضعب ىلع بحسني " ةيركسع نمأ ةزهجأو ؛ ةطرش

 تاعاطقلا بناج ىلا ٠ تاراداو تارازو نم ةيمسرلا تاعاطقلا عيمج يف نا لب

 اهفئاظو نولغشي نم ةبسلن دهن تاسبسؤملاو ؛ عئاصملاو ؛ تاكرشلاك ؛ ةصاخلا

 ٠ نييتيركلا نم ىلعأ ١ برعلا نم

 نأ امك ةيبرعلا لودلا نم نييرادالا مظعم ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو يفف

 ةيعماجلا ةلحرملا ةياهث ىتح ةيئادتبالا ةلحرملا نم ءآدتبا ٠ نيسردملاو نيملعملا

 ٠ برغ ؛ مهنم ؛ ىمظعلا ةيبلاغلا

 تافصوتسملاو . اهتادايعو . ةبرادإلا اهماسقأ لكب ؛ ةحصلا ةرازو يف
 ةسمخ تايفشتسملا يفو , اهقطانمو ثيوكلا ءاحنأ فلتخم يف ةرشتندملا

 فلتخم ىلع  ءابطألاو . نييرادإلا نم  ًابيرقت  ةئاملا يف نونامثو

 سمسخلا ةبسن امأ ٠ برعلا نم ةلابقلاو ديلوتلاو ضيرمتلا زاهجو  مهتاصصخت

 تايسنجلا ةلمحو ؛ نييتيوكلا نيب اهفئاظو عزوتتف ؛ ةيقبتملا ةئاملا يف رشع
 . نييناريإلاو نييئاتسكابلاو دوئهلاك ىرخألا

 يبرعلا رصنعلا الم ( ةفاحصو ؛ نويزفيلت , ةعاذإ ) مالعالا ةزهجأ يفو
 . صاخلاو ماعلا اهيعاطقتب فحصلا ةصاخو ٠ اهقدأو زكارملا مهأ لفغشيو . ًاغارف

 ٠١ / لك لباتم دجتف ؛ برع اهلغشي ةلامعلاو ةيئنلا ةزهجألاو ربرحتلا ةزهجأف
 دجت ال ةيئفلا ماسقألا يفو ٠ ادحاو ايتيوك . ًابرع نيررحم /

 بولا, ا



 انفأ 1 نوماسرو ٠ نوطاطخ . نويفحص نوجرخم ) نييتيوك

 براقي ام نع اهيف برعلا ةبسن لقتف ٠ ىرخألا تارادالاو تارازولا ةيقب يف

 لخأم كلذ يف سيلو ٠١/ ٠ نم رثكأ نييتيوكلا ةبسن عفترتو « 7/86 لا
 تاء افكلا باحصأ نم يرشبلا رصنعلا ىلا ةجاح يف ةلودلا نأل ٠ تيوكلا ىلع

 ةسايس ىلع لخأملا نكلو « ةيلالقتسالا ةلحرملا ةيادب يف ةصاخو « برعلا ةربذطاو

 ٠ روجالاو بتاورلا

 ةبروتسدلا ئدابملاررطت : دسج دق ٠ يتيوكلا روتسدلا ناك اذإو

 اذه صن امك . " ةيعامتجألاو ةيداصتقألا قوقحلا ىلع دكأ نيح ةفيدحلا

 ." دارفالاو مكحلا ماظن نيب طبرت يتلا ةماعلا تابجاولاو قوقحلا ىلع " روتسدلا

 بئاورلا يف زييمتلا نإف ؛ ًايرظن كلذ ىلع صن دق يتيوكلا روتسدلا ناك اذإ
 يف ةاواسملا ىئعم امف ؛ يتيوكلا ريغو يتبوكلا نيب امئاف لظ روجألاو

 ٠ ؟ قوتحلا يف ةاواسملا نود تابجاولا

 .٠ روتسدلا داوه قيبطت يف تيوكلا ىلع لخأملا زربي انه

 نكل . ةيطارقومدلا جهن ةرمث روتسدلاف ٠. سوؤرلا ةريحلا ءالق انهو

 ددرت دقلو ٠ ةيحانلا هله نم ةيطارقوميدلا دعارقل ايفانم يتأي روتسدلا قيبطت

 هلهل " ءادوسلا ةحئاللا " ىلع ثيوكلا تعضو دق ؛ ةيلودلا لمعلا ةمظنم نأ

 روجالاو بتاورلا حئاول يف اهقبطت يتلا يتيركلا ريغو يتيوكلا نيب ةقرفتلا
 راد ديمع عم عامتجا يف هتحرط , ربخلا ىلا يهانت امدئعو .

 , هيلإ قرطتلا ىئأش نم سيل عوضوملا اذه نأ هدر ناك « ماعلا يأرلا

 يمامأ تمسترا « ةرولبتملا ةباجالا هذه تعمس امدنع , ًاعبط ٠ ! هنع ةباثكلا وأ

 اذه يف ريرحتلا سيئر ةشقانم تلراح امو ٠ بجعتو ماهفتسا ةمالع فلأ

 ٠ ! " شقاني ال ٠٠ ديمعلا هررقي ام " لوقي وهو هتماستبا يئتقعص ٠ عوضوملا
 ؛ةلهذم ةروصلا ائل تدبل ؛ دهارشلا برضلو ؛ ةلثمالا قوسن نأ اندرأ ول

 , يولاث سردم عم ًالثم بقاعتت امدنع ًالثم ةيبرتلا ةرازو نا « لوقلا يفكيو

 تري م



 سمخ نع لقت ال ةربخو و ميلعتلا ةيلهأ ةداهشو ٠ سناسيللا ةزاجا لمحي
 سردملا هاضاقتي يذلا بتارلا فصن هيطعت و سيردتلا لاجم يف تاونس
 ةربخ يأ هيدل سيلو ٠ تيوكلا ةعماج تايلك ىدحا نم هوتل جرختملا يتيوكلا
 .٠ ةلودلا تاعاطق يف ثدحي ام لثم اذه ٠ ميلعتلا لاجم يف

 يتلا يه ؛ لمعلا برةيجازم . فلتخي رمألاف ١ ٠ صاخلا عاطقلا امأ
 ٠ فظرملا هلخأي نأ بجي ام ررقت

 : ايصخش ًالثم برضأو

 رائيد ةئام ررقملا بتارلا ناك ماعلا يإرلا راد يف لمعأل تدقاعت نيح
 نأ يل حضتا ؛ يلمع تملست امدنعو ٠ نكسلا لدب عم نيرشعو ةسمخو
 ةفاضا ؛ ايرهش ًارائيد نيسمخو نيتئام ىضاقتي ناك ؛ هناكم تللح يذلا ليمزلا
 . نكس لدب ًارائيد نعيبرأ ىلا

 لامعالا ىلع هبيردتب موقأل يتيوك بابشب ىلإ ءيج ٠ اذه نم رثكأو
 يف ًارائيد نوسمخ هردق عوطقم يرهش بتارب هنييعت رارق ردصو « ةيريرحتلا
 رورم دعبو . تارازولا ىدحا يف لمعي هنأل  غرفتم ريغ  رهشلا
 اذار . فعضلا ىلا هيتار عفتراو . هاوتسم ىلع يبتار يقب ماع
 , بئاوجلا ةفاك نم كب طيحت ناردجلا ناف . . حارصلا وأ جاجنتحالا يف تبغر
 لمعلا كرتت نأ وأ , كيجعي يذلا رادجلا ( حطنت ) نأ يف ةلماك ةيرح كلو
 ٠ ! لحرتو

 يذلا ماعلا كلسملا جذاف نم جذوفو ٠ هيجازملا روص نم ةروص كلت
 . ةيطارقوهدلاو , لقعلا , قطنملا دعاوق طسبأ عم ضراعتي

 .. رخآ ًالثم برضن

 نيميقملا نم ةينيوزفيلتلاو ةيعاذالا تايليثمتلاو جماربلا وفلؤمو ودعم
 ناك اذإ الإ ٠ يتيوكلل عفدي ام فصن نم لقأ نوضاقتي تيوكلا يف برعلا

 رب اس



 يكلو ٠ ةيئانثتسا ةأفاكم يطعي هنإف ٠ تيوكلا ىلع ًافيض يبرعلا فلؤملا اذه

 عاذي نأب « يبدألا ةقح نع لزانتي ناك . ًالماك ةقح ىلا فلؤملا اذه لصي

 ٠ يتيوكلل ةررقملا ةأئاكملا وأ رجالا ىضاقتيف « يتيوك مساب هجمانرب

 مضهتو ٠ ةميسج ءاطخأ بكترت دقف ةيدرفلا " ةيجازملل " اديسجتو
 ٠ ةريرج الو بنذ الب « صاخلا عاطقلا يف لمعي يذلا يبرعلل ةريثك قوقح

 ىلجتت " ةيجازملا " هذه ٠ تيوكلا يف لمعلل هتداق هريداقمو هفورظ نأ ىوس

 ٠ صاخ هجوب ماعلا يأرلا راد يفو ٠.١ ةماع ةفاحصلا عاطق يف

 .. ؟ فيك

 ايادهلا قدغي دق وهف ٠ اهديمع ,. ماعلا يأرلا راد يف " ةيجازملا " ديس

 وأ ٠٠ هلظو . همد ةفخل , هتسسؤم يف نيلماعلا دحأ ىلع ةيونعملاو ةيداملا

 . لمعلا يف هئاطع مجح وأ ؛ ينهملا هاوتسم رابتعإلا يف لخألا نود ةلكشل

  ًايرورض ةدوجو ناك امهم  رصنع يأ تامدخ نع ءانغتسالاب هرمأ ردصي دقو

 ديدش نوكي هنأ يأ ٠ ( ضرعلاب ملسلا نولمحي ) نمب رصنعلا اذه ناك ام اذا

 لقثتسي ديمعلا نأ وأ .. هتكنلا ءاقلا نقتي ال هنكلو . هلمع ىلع هريغلا

 ( نالف شّئف ) يرادالا ريدملل لوقي نأ يفكي . هروضحو هلظ

 نم ًآضيأ مرحي دقو و لمع الب يلاتلا مويلا يف ( نالف ) ودغي ىعح
 ةصرف هل كرتي ال ىتح تيوكلا يف ةينوناقلا هتماقا غلي مل اذا اذه , هتاضيوعت

 ٠ رخآ عقوم يف لمع داجيا

 زربأ نم دحاو . ديعاسملا دهف تيوكلا يف ةيمالعالا ةعلقلا ماع ريدمو

 ٠ تيوكلا يف لب , بسحو ماعلا يأرلا راد يف سيل " نييجازملا "

 نيرهش نم لقأ رورم دعب ناك  هتيجازم  ببسب هعم يل مادص لوأو
 ركاذت بلطب تمدقت امدنع " ةضهنلا " ةلجم يف يلمع ىلع

 صني يدقع نكلو ٠٠ ! ضفرلاب هباوج ينئاجف «٠ يترسأل رفسلا

 بتياقب ل



 نم كركاذت لخ .. ركاذت اندنع ام . باوجلا .. ؟ قحلا اذه ىلع
 يتفتسأ ينوناقلا رادلا راشتسم ىلإ تبهذ ؛ ةيرخسب ٠١. اذكه ٠. ! دقعلا
 : لاقو هيبجاح عفر نأ هدر ناكف ؛ هيأر

 نأ ديري ال ماعلا ريدملا ناك اذا كلجأ نم لعفأ اذام +“
 .. ؟ ركاذعلا يق كقح كل فرصي

 امدعب 1 ةثداحلا هل ثيورو يتيشلا هللا دبع يقيدصو يليمز ىلا ثيهذو

 رفسلا ركاذتب ةقلعتم ةدام ركذ ةلأسم لوح توريب يف هب يلع راشأ امب هتركذ

 : يل لاقف ٠ دقعلا يف

 ٠ ؟ هجازم " قوري " نأ ىلإ هعد

 ةياهن ىتح ْىّرَي ال دق يذلا هجازم قوري مل اذا يترسأب لعفأ اذامو

 ؟ دقعلا

 : ءودهب باجأو هللا دبع كحض *

 . كترسأ ىلا عجرتو ةدوع ةركذت تنأ لخأت لئدنع

 بضغلا يتعيبط نم نألو .. نواهتملا فقوملل بضغلا يب دبتسإ

 ذخآ نأ تررق دقف . قحلل ايفائمو , قطئمللايفاجم هارأ ام لايح لاعننألاو
 . لحرأو يتلاقتسا مدقأ وأ , هسفن مويلا يف رفسلا ركاذت

 رارحلا انئيب رادو ٠ هبتكم يف هيلإ تبهذ ٠ ءاسم ديمعلا ءاج امدنعو

 : يلاعلا

 . ديمع اي ريخلا ءاسم #*

 ٠ ؟ كدنع شيإ ٠. اه #“

 . يتلئاع بلجأل رفس ركاذت دبرأ *

 . كتلئاعل رفس ركاذت قحتست كنا لوقي كدقع شيل *
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 ٠ ديمع اي معن *

 . كل اهقرصت نيحلاه ٠ ٠ نبز »*

 , ركاذتلا فرصيل يرادإلا ريدملا ىلا هرمأ ردصأو ٠ نوفلتلا ةعامس عفرو

 دهف ماعلا ربدملا نكل ! اقئار هجازم ناكو ٠٠ . يتح يف ديمعلا ينفصنأ دقلو

 ىتح ًركعم هجازم لظف « هدلاو قيرط نع يقح لخآ نأ هل قري مل « ديعاسملا
 ٠ ! ؟ مويلا ىلا امبرو ٠١ يدقع ةدم ةباهن

 ٠ لمعلا تلصاوو ٠٠ ركاذتلا يل تفرصو

 راد ديمعل ربكألا لجنلا وه ؛ ريرحتلا سيئرو , ديعاسملا فسوي امأ
 . ٠ ةيجازمل نم ةداحلا ةجردلا هذه ىلع نكي مل .. فلتخي ناكف ؛ ماعلا يأرلا

 لقعلاب رومالا جلاعيو ٠٠١ باسحلا هتاباتكل بسحي بتاكو ؛ ديج يفاحص وهف
 هنيب لصاوتم لكشب امئاق رظنلا تاهجو يف فالتخالا ناك ؛ نكلو ٠٠ قطنملاو
 لمعلا ظني ا يطول ىرخأ ةهج نم دهف هقيقشو هدلاو نيبو « ةهج نم
 لمعلا لوصأو , نوئاقلاو ماظنلا اهددحي ميهافمو ا ىلع رادلا فحص يف

 فالخلا ناك ؛ انه نمو ٠٠١ هئارآ يف هنوقفاوي ال نيرخآلا نكل ٠٠ يفاحصلا

 تافالخلا جئاتن سكعنتو ٠ ةدحاولا رادلا يف ةدحاولا ةرسالا دارفأ نيب مدتحي

 ٠ ماعلا يأرلا راد فحص يف نيلماعلا ضعب ىلع

 كلسملل ةروص سكعت يتلا تاسرامملا نم  ادج ةليلق ةلثمأو جذامب هذه
 نإف ضرعألا قاطنلا ىلع امأ ٠ ةماعلاو ةصاخلا تاسسؤملا ضعب يف ماعلا
 ٠ ةروطخ دشأ تاساكعنا هل ماعلا كولسلا ءاطخأ

 يف نيميقملا ةفاكل ةماعلا ةحصلاب هيانعلا اهقتاع ىلع ةلودلا تذخأ دقل

 نم ًاضيأ تيوكلا راوز مرحت ملو ٠ نيدفاوو نيئطاوم نم ثيوكلا

 اهتاورث لضفب تيركلا ةلودو ٠ ةيناجملا ةمدخلاو ةياعرلاو ةيانعلا هذه

 تالكشملا نم ديدعلا ىلع بلغتلا" لجأ نم ةلئاطلا لاومالا قفنت ةيطفنلا
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 ةيخانملا لاوحالا ةعيبطب ريبك دح ىلا اهضعب طبتري يتلا ٠ ةيصعتسملا ةيحصلا

 ةيحصلا تاسسؤملا ءاصحإ ًابناج كرتنو ٠ " ةبعصلا ةئيبلا عاضوأو ةيساقلا

 نأ تعاطتسا ام ضارعتساب يفتكنل م١ ماع ذئم تيوكلا يف تئشنا يتلا

 دهعلا ةيادب ذئم ةيحصلا تامدخلا ديعص ىلع ةئشانلا ةلودلا هذه ةققحت

 ءاشنإلل يلودلا كئبلا امهمظن ناتفعب هتعضو ريرقت ءوض ىلع . يلالقتسالا

 عيمج نأ ريرقتلا اذه يف ءاجو 155١ ٠ ماع ةموكحلا نم بلطب ريمعتلاو

 تافصوتسم " يف مهءامسأ نولجسي تيوكلا يف نيميقملا عيمجو نييتيوكلا

 , ىرخالا نادلبلا يف ةلئاعلا بيبط اهمدقي يتلا كلتك ؛ ةيبط تامدخ مهل مدقت

 هل مدقت , دحاو هويل ًاحئاس ناك ول ىتح اهيلإ دفاو لك  ًالثم ايئاطيرب

 مدقتو ٠ ةصاخ تافلم مهنم دحاو لكل ظفحتو . اناجم ةيحصلا تامدخلا

 دحاو عمجم يف ةعبرأ وأ تافصوتسم ةثالث لك عمجتو  ةعمتجملا تافصوتسملا

 ضعب مدقت كلذكو , ةعاس نيرشعو عبرأ لالخ ةئراطلا ةيبطلا تامدخلا
 . نائسالا ةجلاعمك ةصاخلا ةيحصلا تامدخلا

 لكو ٠ نيرئازللو تيوكلا يف نيميقملل ةيئاجم ةيبطلا تامدخلا عيمجو

 ةيبطلا تامدخلا ىلع لصحي . ةيحصلا ةيحانلا نم ةيانعلل بلطب مدقتي نم
 يف ةدوجوملا ةروصلا كلت تيوكلا يف ةيبطلا تامدخلا يهاضتو ٠ هل ةمزاللا

 بطلا ناديم يف تالكشملا ضعب دوجو يفني ال اذه نكلو ٠ ةمدقتملا نادلبلا

 هاوح ام عيمج نوكي داكيو ٠ " ةيحصلا تامدخلل ةماعلا ةرادالا يفو يئاقولا

 . ماعلا كلسملا يف فرصتلا ءوس الول عقاولا عم اقباطتم ريرقتلا اذه

 تادعملاو  ةيودألل ائمث لاومألا نم قفنت ةيتيوكلا ةحصلا ةرازوف

 اماقرأ تاقفنلا نم اهريغو روجالاو بتاورلا ادع تآشنملا ةنايصو ؛:ةيبطلا

 دحلاب عتمتت ال اهتافصوتسمو تيوكلا تايفشتسم لظت ةلك اذه عمو ٠ ةيلايخ
 لاسرإل ةريبك ًالاومأ ديكتت ةرازولا نأ امك ٠١ ةيحصلا تافصاوملا نم ىندالا

 ةيبروألا نادلبلا ضعب ىلا ؛ مهيقفارم عم  ًانايحأ نيضرامتملاو - ىضرملا

 راب



 يف فيرطلاو ٠ تائملاب مهددع ءالؤهو ٠ ةصاخ ب ايناطيرب
 ةيادب عم الإ نورفاسي ال نيضرامتملا وأ ىضرملا ءالؤه مظعم نأ .. رمألا
 ةحصلا ةرازو باسح ىلع ةيفيصلا تازاجالا نوضُي مهنأ يأ ٠ فيصلا مسوم
 امأ ٠ ةيبرغلا ابروأ نادلب نم اهاوس يف وأ , ايناطيرب يف ٠ ثيوكلا ةماعلا

 اهتجلاعم بعصي للعو ضارمأ نم نوناعي نم مهضعبو نويقيقحلا ىضرملا
 سيلو ٠ مامتهالا نم ىندالا دحلا الإ نوقلتي ال مهنإف ٠ تيوكلا يف اهؤافشو

 كولسلا " ىلع لب , ةحصلا ةرازو يف ةلوؤسملا عجارملا ىلع عقي كلذ يف أطخلا

 , تايفشتسملاو تافصوتسملاك ةيحصلا تاعمجملا يف نيلماعلا لبق نم " ماعلا

 نوضاقتي نوفظوم ءالؤه مظعم نأ كلذ , ةيضيرمت وأ ةينف ةزهجأ وأ ءابطأ

 مهيفكي « مهرئامض نم ةيتاذ ةباقر نودب مهلامعأ نودؤيو ٠ ةلودلا نم بتاور
 مهلامعأ نوسرامي ةيمسرلا ماودلا تاعاس نمض مهلامعأ سأر ىلع نودجاوتي مهنأ
 ٠ ةيئينور ةيلآ حورب

 ١ نيتبرجتب تررم . ةقيقحلا هذه فشكت يتلا ةيتاذلا براجتلا نمو
 , نطبلا لفسأ يف ذيدش ضغمب ءادغ ةبجو دعب تبصأ امدنع 15801 ماع ىلوألا

 يننأ جلاعملا بيبطلا ررق لجاع فشك دعبو ٠١ يريمالا ىفشتسملا ىلا تلقنو
 ىلا ةيئدبملا تابيترتلا ءارجا دعب تلخداو ٠٠ ةيدودلا ةدئازلا باهتلاب باصم

 ريغ يسفن دجأل ثقفأ . ردخملا نم توحص اهدعبو ٠ تايلمعلاة فرغ

 , رمالا نع اهترسفتساو « ةضرمملا تيدان ٠ ريرسلا قوف كارحلا ىلع رداق
 : دوربب تلاقف

 , ةدئازلا لاصئتسا ةيلمع كل تيرجأ دقل ٠٠ ةمالسلا ىلع هلل دمحلا

 . !! باهتلالل رثأ يأ اهيف سيلو  ةميلنس ةدئازلا دصقت  ةميلس تناكر

 طساوأ يف ثناكف ةيناثلا امأ ٠ نرمتم بيبطل ةبرجتلل ًالقح تنك دقل ,ةطيسب
 فصرتسم ىلا هرثأ ىلع تلقن ؛ لثام صفمل تضرعت امدنع ؛ء اوال

 ملآلل نكسم ةرباب ينقزر ؛ ةعرسب بيبطلا ينم  صلختي - يكلو ٠. ةيملاسلا

 تقع



 ةقزرلا لوعفم لاز ؛ ريصق تقوب يتيب ىلإ تدع امدعبو ٠ " نيجلافون " عون نم
 لازغ ديلو ليمزلا يترابزل مدق ؛ ظحلا نسحلو ٠١ ديدج نم ملألا يندواعو ؛

 يناعأ يتلا ةلاحلا ىلع يندجوف ماعلا يأرلا راد يف نالعألا مستل سيئر ناكو
 " نيجلافونلا ةقزر " اهراثآ تكرت يتلا تافعاضملا ىلا ةفاضا ؛ ملالا نم اهيف
 ىلإ ينلمح نأ ثبلي ملو ٠ تاخافتنإ ىل ثببس اذا ٠ يمسجو يهجو ىلع
 حضتا ةبربخملا ليلاحتلا ءارجأ دعبو , حابصلا ىفشتسم ىلا يئلقنو ١ هترابس
 ةيحارج ةيلمع يل تبرجأف ؛ بلاحلا يف اقيضتو ؛ ةيلمر تابسرت يدل نأ
 ظ ٠ بلاحلا نم قيضدملا مسقلا لاصئتسال

 ةءاسا ببسب ىفشتسملا يف رهشلا يلاوح تثكم ىلوالا ةبرجتلا يف
 ةيلمع نأ ملعلا عم ٠.١ ةديدش تاباهتلاب تبصأف حرجلا قتر ةبلمع حارجلا
 يف هل ىرجت نم ثكوي الو ٠ ةيحارجلا تايلمعلا لهسأ ربتعت ةدئازلا لاصفتسا
 . عوبسأ نم رثكأ ىفشتسملا

 ةحيضف تناكو , نيرهش نم برقي ام ثثكم دقف ةيناغلا ةبرجتلا يف امأ
 ىلع تاوطخ " ةبواز يف ةباتكلا ديعاسملا فسوي ريرحتلا سيئر ىلوت امدنع
 ببسب يتايحب يدري داك يذلا ةجلاعملا ىف لاجترالاو , لامهالا ادقتنم : قبرطلا
 ىلا عبطلاب دؤي مل ٠. ةحصلا ةرازو يف قيقحت ىرج دقلو و.نيجلافونلا هئقح

 " زويل يليدلا " ةفيحص ريرحت ريدم سنوي يبا ناوطلا ليمزلا ةثداح امأ
 لقأب ىفشتسملا ىلا هلوخد دعب هتايحب تدرأ اهنأل . ةريخألاو ىلوالا تناك دقف
 هروعش دعب يريمالا ىفشتسم ىلا لجع ىلع ليمزلا لقن دقف ٠ عوبسأ نم
 دعبو ٠ ٠ " وبرلاب " باصم هنأ ؛ ءابطالا نظو ٠ ٠ سفنتلا يف ديدش قيضب
 ةمزأ نع اجنان هسفنت قيض ناك ذا .. نيعبرالا نود وهو ةايحلا قراف مايأ
 ىفشتسملا ةجالث نم هتفج جارخا مويو ٠ نائبل ىلا هنامثج ديعأف ٠٠ !! ةيبلق

 ه4.



 يف نيلماعلا نييفحصلا عيمج نم ةرهاظم هتقفار ١ راطملا ىلا شعن يف اهلقنو

 : ديعاسملا فسوي اهمدقتو ؛ةيتيوكلا فحصلا نم اهريغ يفو « ماعلا يأرلا راد

 ًاريبعت تناك ام ردقب ؛ ليمزلل اعادو ةرهاظملا نككت ملو ؛ ةضهنلا ربرحتن سيئر

 . ةماعلا ةحصلا قفارم يف ةلاحلا هيلإ تندت ام ىلع اهجاجتحا نع ةفاحصلا نم

 ٠.. ؟ يهتنت ال اهتلسلس داكت ثداوحو ثادحأ

 كرلسلا بئذ لب ٠٠١ اهب روتسدلا وأ ؛ ةيطارقرمدلل بنذ ال اهعيسجو
 ةطخ دوجو مدع يف أطخلا , صاخلا كرلسلا نيبو هنيب لصفي ال يذلا ماعلا

 ٠ هتايلوؤسمو هبجاو ماسعي نأ لبق ناسنالا ةيمئتل ةسوردم

 ١.. ةدحاو ةروصب ناهجو

 ؛ ىرخالا تاعاطقلا عيمج يف ناهجولا ناذه رركت املاطلو

 سانلا 5 يتيركلا روتسدلا نم ؛ : نورشعلاو ةعساتل ' ةداملا يفف

 قوقسملا يف نوناقلا ىدل نوواستم مهو ٠ ةيناسنالا ةماركلا يف ةيساوس

 ديعص ىلع هيلإ ناسنالا لصوت ام ىقرأ نمو  ةيقن ةروص اهنإ ٠ " نيدلا
 . ًاروتسد ثيوكلا هتلهأ ٠٠ ريظنتلا

 ظ ... قيبطتلا امأ

 روتسدلا فادهال نكمي الو ٠١ ميظنتتلا نع ًأدج فلتخم ئيش قيبطتلا
 اهتراضح يف تبوكلا غلبتل ناسنإلا ةيمئتل ةطخ " عرتخت " مل اذا قتحنت نأ
 ٠ لورتب نودب « ملاعلا يف تايطارقرمدلا قرعأ تغلب ام , ةيئاسنالا

 ٠ ا هقيقحت ليجتسي ال و ملحل هلنإو

 يف يهو ' يملعلا ثحبلاو ) مالعالاو : ةفاقثلاو ركفلا اياضق نول دوعلتو

 ٠ ةيئاسنالا ةراضحلا هجو رولبت اهعومجم
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 " نالفكت نوثالثلاو ةعباسلاو نوثالثلاو ةسداسلا ناتداملا

 ثحبلاو ٠ رشنلاو ٠ عبطلاو ةفاحصلا ةيرحو . يأرلا ةيرح

 ةيأر نع ريبعتلا قح " ناسنا لكل نايطعتو " ةلوفكم يملاعلا
 طورشلل ًاقفو . اهريغ وأ ., ةباتكلا وأ . لوقلاب هرشنو

 " نوناقلا اهئيب يتلا عاضوألاو

 , نيتداملا نيتاهب تذخأ ةلوؤسملا ةيتركلا تاطلسلا ناف . ةقيقحللو

 هذه تبلقنا ىتح ٠. دودحلا دعبأ ىلا امهقيبطت يف دارفالل ةيرحلا تحنمو

 ٠ ىضوف ىلا ةيرحلا

 ٠.. ؟ ئطخملا وه نمف

 ٠ ؟ روتسدلا لثم يتلا ةطلسلا

 . ؟ اهريمضو ةمالا نادجو لثمي يذلا درفلا نطاوملا مأ

 نأ لبق ٠ درفلل " هبراغ ىلع لبحلا تكرت " اهنأ الإ ئطخت مل ةطلسلا

 ًايملع ةسوردملا ةططخملا جماربلا بايغ , ببسلاو ٠ ةيكولسلا ةيبرتلاب هحلست
 ٠ عمتجملا هنم لكشتي يذلا ناسنالا ةيمنتل

 ًامهف ةيرحلا مهف هنأل ؛ ربكالا ةيلوؤسملا عقت هيلعف ٠٠ درفلا نطاوملا امأ

 ٠ ةيدرفلا هتافرصت ىلع ةيتاذلا ةباقرلا نم لوقعم ردقب اهسرامي ملو . . أطولغم

 نيب زييمتلا هفرعم ىلع هتأشن ةيادب ذنم بردتي مل هنأ ىلا دوعي ًاضيأ ببسلا

 تاعمتجملا عيمج نأش ٠٠١ كلذ يف هنأش صاخلا كولسلاو ؛ ماعلا كولسلا

 اهيف تبنت ؛ قئادحلا هبشت يتلا تاعمتجملا عيمجك يتيوكلا عمتجملا نإ "

 رهظت نأل ضرعم ٠ ةليمجلا دورولاو ةليلظلا راجشالا رارج ىلا ةراضلا شئاشحلا

 روتسدلا قوف نم زفقلا ىلع لمعت . ميدهتلا اهفده تائف هيف

 ا



 نيلماع ٠ عمتجملا حور ىلع نيجراخ ٠ بيرختلا ىلا اهدارفأ
 انتادقتعم مده ىلا فدهت ىضوف ىلا ةيرحلا اويلقي نأ ىلع
 . " اننوفص نيب قاقشلا ثبو « انتايقالخأو

 يف تاهوشتلا هذه رهظت تأدب يتلا ةرملا ةقيقحلا هذه ةطلسلا تكردأ دقل
 ملو ٠ تيوكلا فرعي نم لك اهسملي تاهوشت يهو ٠ يتيوكلا عمتجملا هجو
 ةيذيفنتلا ةطلسلا سأر أجاف ىتح ؛ رهشأ ةتس تيركلا يف يدوجو ىلع ضمي

 ىلا  ءارزولا سلجم سيئر . حابصلا دمحألا رباج خيشلا « يكذلا اهفاقو
 سلجم يف هاقلأ نايبب تيوكلا بعش دحألا رباج أجاف . دهعلل يلو هنوك بناج
 رود يف نيلماعلا نييفحصلا نم ريبك ددع عم اهترضح ةسلج يف . ةمالا

 . رطالا سرقان ةباثمبب هئايب ناكو ؛ ةيتيوكلا فحصلا

 أ





 سماخنلا لحفلا





 ساس ” يلا 6 ص

 ١ سرجلا عرقي نمل
 ءيس نش ةبجانلا هاطخالا ةلبج نمر»

 ررعسدلا رصضرتسجو :ةيطارقمدلا عبد مسهل

 ىف نيلماعلا شعب هيكترا ام .يتبوكلا
 راعش تحت - مهتالزناب كلذو .ةناسملا ناذيم

 .«ءادأكلا قيرطلا ىف - ىأرلا ةيرح

 نايب نم
 حابصلا دمحألا رباج حيشلا

 ىف اهئارزو سلجم سيئرو تبوكلا دهع ىلو نإف ءنذإ
 عتمتي" ىذلا حابصلا رباجلا دمحالا رباج خيشلا تقولا كلذ

 تلعج ىتلا ,2ةذفلا ةيرادالا تايافكلاو .2ةيلاثملا ةيقلخلا ايازملاب
 ىلع صرحلا ديدش ءرظنلا ديعب .قفالا عساو ةلود لجر هنم
 اذه ."ةيراضحلا تايوتسملا ىقرأ ىلإ ىتبركلا عمتجملاب ضربنلا

 فراع" ةكم لهأك وهو ءميلشروأ نع ابيرغ سيل .نذا لجرلا
 ءاطخألا نع تركسلا اذاملو .؟ نذا تمصلا اذاملف ."اهباعشب

 راعش ءارو اهوبكترم رتسعتيو .راهنلا حضو ىف بلكترت

 اوحارف ,مهفت نأ بجي امك اهومهف ام ىتلا ةيطارقرمدلا
 سلجم ةبق تحتو ء2مالعالا لئاسو ربع تاراعشلاب نرحطنتي
 .ءافرظلا دحأ هفصو امك "ةيهألا" سلجم وأ .ةمألا

 نيرشعلاو عبارلا موي هاقلأ ىذلا نايبلا ىف باوجلا ءاجو
 لاجرو ءةمألا سلجم ءاضعأ مامأ ١97٠١ هيئروي - ناريزح نم

 مامأ «ىبرع يعمم لكو ؛,ىتيوكلا عمتجملا" عضيل .ةفاحصلا

 "ىريكلا تايدحتلا رصع ىف هتايلوؤسم
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 ,ةيبلسلا بناوجلا ىلع زيكرتلا :ىخيراتلا نايبلا هئنمضتام زربأ نمو
 لظ ىف ىرجتو ؛دارفالل ةئطاخلا ةسرامملا لالخ نم زربت ىتلا ةيعامتجالا للعلاو

 دق تقرلا نأب اماع ًاروعش ةمث نأ تنقيأ" هلوق ءاج دقو .ةموقو ةميلس ةمظنأ

 ائسفنأل عضن نأل ةقداص ةبغرو ,اهيلع ريسن ىتلا قيرطلا ىف رظنلا ديعنل ناح

 لماك اهبجومب ةلودلا سرامت ءانفورظو انبراجت نم ةديمتسمو ةددحم ةسايس

 . . حرجلا ىلع عبصالا عضيل ؛دمحالا رباج لوق ءاج ."ددرث نود اهتايحالص

 مهتاسرامم ىف اوزيميل ؛نيلوؤسم ريغو نيلوؤسم دارفالا مامأ قيرطلا ءىضيلو

 .صاخلا كولسلاو ؛ماعلا كولسلا نيب

 ريشتو ؛ءاطخالا ةفاك ىلع رمتل ؛ةعوفرم دمحالا رباج عبصأ ىقيتو

 : حوضوو رارصاب اهيلا

 لك ذا ,ءوسلا نظ اعيمج ائب نظي انتفاحصو ائتاشقانمل عباتملا راص دقل"

 ةمارك فرع دلب ىف ؛لمهأ دق عومجملا ةحلصمل لمع لكو ,تردهأ دق ةمارك

 ."ديعب دهع لئم هعمتجم ةحلصمو .هدارفأ

 : ةبهتلملا حورجلا ةفاك سملت ىف عبصالا ىضقو

 برضي ناك ىذلا .5 بيرقلا سمالاب انعمتجم نم مويلا انعمتجم نيأ"
 ."ةيلوؤسملاب روعشلاو دجلا ىف هب لثملا

 : دمحالا رباج عبصا هزواجتي ال رخآ حرجو

 ؛ىقرلاو مدقتلا بابسأب كلذ عم دخأن نحنو انئلاح نم ريغ ىذلا ام"

 .!؟ "ىنوناقلاو ىروتسدلا ميظنتلا نم ثيدح راطا ىف انعمتجم عضن نأ لواحنو

 . . حيورجلا رخآ كلذ سيلو

 : بلص ضفرب انلعم اعافترا دادزي عبصالا نكل

 ىشفتت نأل ةطرع ؛ضيرم عمتجم وهل رهاوظلا هذهب اباصم ًاعمتجم نا"
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 ةقرفتلاو ةيهاركلاو دقحلل احرسم حبصي نألو ,ةينانالاو ةرثالأو ىضونلا هيف

 ,ةيلوؤسملاب روعشلا مادعناو ؛ةالابماللا حور هيف رشتنت نألو .هئائبأ نيب

 انفلك امهم نوكي نأ ضفرن ام اذهو .رايهنالا الا غسفتلا دعب سيلو ؛خسفتيف

 ."تايحضتو دهج نم كلذ

 دام 1١

 .؟ رذنأ نم رذعأ له

 .!؟ نولقاعلا لقع لهو

 قرغت تاسسؤملاو . . اهنواهت ىف قرغت تارادالاو . . الاحفتسا دادزت ءاطخالاو

 ءًايملع ًاسالفإو .احطستو . . ةواشر نودادزي دارفالاو . . اهلساكت ىف

 . . !ةراجفلا بيلاساو ةراجتلا قرط فلتخمب ايدام ًءارث .نرشفتنيو .ايفاقثو

 هئاضعأ نم ددع أدبو ؛ةئخاس تاسلج ةمالا سلجم دهش ءديزي وأ ماع دعبو

 ةرورض ىلا - ةموكحلا ءاضعأ راظنأ - راظنالا نوتفليو ؛:نوهبنيو :نورذحي

 بئانلا عفر :ةئخاسلا تاسلجلا كلت ىدحا ىفو .دمحالا رباج نايب حدر ءايحا

 : ل 7و هعبصأ ىمظاكلا بلطملا دبع

 لولحلا لذيفثت نع ةموكحلا رخؤت ىتلا بايسالا ىه امه .

 .5 هيلوي - ناربزح ١4 نايب اهيلا اعد ىتلا ةيرذجلا

 ام : ةحارص دشأ الاؤس ةلئامم ةسلج ىف ليجعلا ىحاض ردب بئائلا حرطو

 اميف نايبلا طيفنتل اهلختتس وأ ,ةمركحلا اهتلختا ىتلا ةيلمعلا تارطخلا ىه

 .؟ اهنم داسفلا ةفأش لاصئتساو ةرادالا حالصاب قلعتي

 ىنعي - اهنا" نيسح ريزعلا دبع ةلودلا ريزو ناسلب ةموكحلا در ناكو

 ثدحأ قيبطتو ؛ةرادالا حالصأ ىلع لمعلا ىف لماكلا اهدهج لذبت - ةموكحلا

 5 ل



 لمعت كلذ ليبس ىف ىهو .ىوكشلا بابسأ عنمو ؛لمعلا ريس لهست ىتلا مظنلا
 ل قفوت نأ ؛كلذ دعب لمأتو اهيحانم ىتش ىف ةرادالا عاضوأ ةسارد ىلع نآلا
 سلجم ءاضعأو سيئر ةحلصمل دادسلاو ريخلا ناكو ."عيمجلل دادسلاو ريخلا هيف
 ىتلا ءاجرعلا بطخلا ءاقلإ لباتم مهتاضبوعتو مهبتاور مهل تديز نيذلا ةمألا

 .اهتءارق الو اهتباتك نونقتيال

 . . رم تاونسلاو

 .( تاملك . . تاملك . . تاملك لظ .ىخيراتلا دمحالا رباج نايبو

 . . لارمالا نم اديزم قفنت ةلودلا

 . . ارادحنا دادزت عاضوالاو

 . . حوفت ةيبطلا تامدخلا ىوتسم ضافخنا حئاضف

 اهريغو .ةيئاذغلا علسلا راعسأ ىوتسم ىلع ةرطيسلا ىف ةردقلا نادقف
 .! ةمئان ةراجتلا ةرازوو . . الهلهت دادزي ؛ةيرورضلا داوملا نم

 ةرئاد عستت بيرهتلاو ,باصتغالاو ,ةقرسلاو فطخلاو ؛للتقلا مئارج
 جيلخلا وغاكيش ؛تيوكلا تراص .ةوق الو اهل لوح ال ةيلخادلا ةرازوو .اهرا
 .!! طفنلا لبق ,هتؤلؤلو هترد تناك امدعب ؛

 ةرازوو . . رفحلا اهيف رثكتو .اهتاليوحت دادزت تاقرطلاو عراو
 .! ةصاخلا لاغشالاب ةيهال

 امن رفكأب ىأرلا ءادبا ىف اهتيرح سرامتو ,رشنتو ,بتكت ةفاح
 . انايحأ متشن . . ةوسقب دقنت . . فنعب مجاهت . . روتسدلاو نإ
 اهريزو نع ثحبلاب ةلوغشم مالعالا ةرازوو ؛دمحالا رباج نايب ى
 - هتيبلاغ ىف - ىتيوكلا درفلا .! ةيجراخلل اريزو هتفصب تار

 سأل.



 دادزت ةيعمتجملا عاضوألاو ا ( طقف ىتيوك هنأل ,سوواطلاك اخانتنا دادي

 ْ .ًاروهدتو . . أاطسفتو ,اككفت

 . ؟ تيركلا ىه هذه له

 5( اهتراضح ىنغبت نأ كديرت اذكه لهو

 عاضوالا هيلا ىدرتت ام ةشقانمب نوفتكي ىتيوكلا بابشلا نم نوفقثملا
 .رييغتلا تاردقم نوكلمبال مهنكلو 2 تايعمجلا ىفو ,ةصاخلا مهسلاجم ىف

 ٠ . رسكنت الو ريغتتال ةنارطسالاو

 ' . . راركتو ةداعا ةلاح ىف دوواد ريمازمو

 دهدغ دادزيف 24 لخبت الو ىطعت ةلودلا ةنازخ نأف هلك اذه مسمو

 ٠ . بايشلا ةياعر ىداونو ةيفاقثلا تاعيمجلا ددعو . ٠ ةيفحصلا تاسسؤئملا

 ةعرشم عيرسلا ءارثالاو حبرلا لئاسو نكل .ادوقفم ناسنالا ةيمنت جهنم لظيو

 ةجردلا لهأ نم ناك اذإ ةصاخ ,ةيتيركلا ةيسنجلا لمحي نم لكل باوبألا

 ,برغلا مصاوع ىف رشتنيل ىتيوكلا اذه ماما ةصرفلا لاملا حيتيو . . ىلوألا

 . . ! ىتيوك انأ . . خرصيو

 حئاسلا ىتيوكلا لقع ىف مكحتن ةدقع ىلا ىتيوكلا ةيسنج لوحتتو

 .ةيزيلزناشلاو . . لاجيب نيبو . . نيل كرابو . . وهوس نيب

 هروطتب الإ ءدشرلا نس غلبي الو ءبعش روطتي ال نأ ىهيدبلا نمو
 . ىراضحلا روطتلا ملس غولب ىلا دوقي ال هدحو لاماو .ىملعلاو ىنفلاو ؛ىركفلا

 ىراضح مدقت نم هتغلب ام غلبت مل ابوروأ لوذف .اماقت سكعلا ىلا ىدؤي لب

 تكلم اهنكل . . ارابآ الو هنم الوقح كلم ال اهنأل . . طفنلا لاومأب ىجولونكتو

 ىلا ابوروأ لود تراس ؛ةفاقثلاو ركفلا تاروثبو . . لوقعلاب ؛ةغمدألا نم الوقح

 . . اهتراضح اهسسأ ىلع تزكرت ىتلا ةيطارقوهيدلا
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 ىلا ةحوبحبلا مهتداقو ؛ةريطخ ةدر انبوعشل لورتيلا قفدت ببس امئيب

 .ءابولا اذه نم لقني ملو .امهنم ابعرو ارطخ دشأ وه امو ,ءاخرتسالاو ءلسكلا
 ىلا تيوكلا دودح نم جرخو ؛ةفاقثلاو «ةساردلاو ءملعلا ىلع لبقأ نم ىوس

 ءانب ىف بغارلاو حومطلا ىتيوكلا بابشلا نم ةزيمتم ةعومجم مهو . . ملاعلا
 ءالؤهو .ةيناسنالا ةيمنتلا هتماعد نوكت ؛ايراضح ءائب - العف - تيركلا

 اهب ىدان ىتلا ةيئطولا ةيلوؤسملاب روعشو ىعوب مهرود اودؤيل :ةصرفلا نورظتني

 ,لازتام ةليلق ةلق «مهتنكمأ اوذخأ نيذلاو . . ىخيراتلا هنايب ىف دمحالا رباج

 تاعماج ىف اهوقلت تافاقثو مولع نم هوبستكأ ام ميدقت ىلع نوصرحي مهو

 ىف رشتنت ىتلا تايعمجلا ربع اهب نوموقي ىتلا مهتاطاشن لالخ نم «ملاعلا
 .تيوكلاءاحنا

 تاباجتسا ىقلت ال اهنكلو ؛ةيلعافو اطاشن تايعمجلا هذه زربأو
 ءابعأ لمحت ىلع اهدعاست ,ةلودلا نم تانوعم ىقلتت اهنأ مغر ؛ةيريهامج

 ,.ءابدالا ةطبار ؛نيجيرخلا ةيعمج .ةيريهامجلا ةيعوتلا ىف هيدؤت ىذلا رودلا

 .ةيليكشتلا نوئفلل ةيتيوكلا ةيعمجلاو ؛نييعامتجالا ةطبار

 ؛ىتيوكلا عمتجملا ريوطت ىف ةحضاو تامصب اهل ؛عبرالا تايعمجلا هذه

 .ةيلصالا ةراضحلا بورد كولس ىلا هدارفأ ىديأب لخالأو

 تقفار دقلو .ىومنتلا ناديملا ىف ةينغ مساوم اهل .نيجيرخلا ةعيمج
 ءاضعأ دحأ اهمدقي ؛ةيقيسوم تايسمأ ةماقا ىلع اهلالخ تجرد ىتلا اهمساوم

 ةيريهامجلا ناذآلا لقصو ىقيسوملا نف قوذتل ,نادمح حلاص وهو ؛ةيعمجلا

 ىف ةرركتملا تايسمالا ةأجافم تناكو . . مهفلاو عامتسالا داتعت فيك اهميلعتو

 بابشلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا ضارعإ ؛لوهذلاب ءرملا بيصت ىتلاو ,عوبسأ لك
 ددع ىوس تايسمالا كلت ىف نييتيركلا نم ىقلت ال تنكف . . اهدايترا نع

 .ةرشع ىلا هدعلا عفتري ةردان تالاح ىفو .. صاخشأ ةسمخ نع ديزي ال

 بز ا.



 اعوبسا كرعت ال تناك ةطبارلا هله ,فاقسلا دمحأ اهسأريو .ءابدالا ةطبار

 وأ :ركفم' وأ :تْيدأ :ايييحب ةيسفأ ىلا وعدت نأ نود ءىضمي اهمسوم نم

 ىلع لابقالا نكي ملو . . برغلا دالب نم انايحأو . . ىبرع وأ ؛ىتيوك ؛رعاش

 .نيجيرخلا ةيعمج اهتريظن نم اظح لضفأ نييتبوكلا نم اهتايسمأ

 ةرعد ىلوتت تناك ؛ىواعرصلا زيزعلا دبع ءاهسأريو ؛نييعامتجالا ةطبار
 . ةيعامتجالاو ةيناسنالا مولعلا ىتش ىف نيرضاحعملا

 تناك .ناطقلا ةفيلخ اهسأريو . . ةيليكشتلا نوئفلل ةيتيوكلا ةيعمجلا
 ًايريهامج اباطقتسا تايعمجلا رثكأو ؛ةينفلا اهمساوم ىف ىنغ تايعمجلا رثكأ
 .نوئفلل نوبحم مهتعيبطب نويتيوكلاو ؛ةيليكشتلا نوئفلاب ىنعت اهنأل

 ,ةيرسالا ةضهنلاو :نييفاحصلا ةيعمجك :ىرخألا تايعمجلا امأ .

 نأ لب . . ةقيض رطأب ةدودحم اهتاطاشن تناكف . . ةيئاسنلا ةيفاقثلا ةيعمجلاو

 .طاشنلا مدعنم - نييفاحصلا ةيعمجك - اهضعب

 عمتجملا ةايح ىف اهرود ةيدأت صرف تايعمجلا هذهل ةلودلا تحنم دقو

 وحن هعفدل ءاينفو ايفاقث هدارفأ تايوتسم عفرو ,همدقت قيقحتل .ىتيوكلا
 . . ةمزاللا ةيداملا تادعاسملا اهل تصصخرو . . نييقتيقحلا ةراضحلاو روطتلا

 باطقتسالا ىلع تايعمجلا ةردقو . . ةدودحم ةيريهامجلا ةباجتسالا نكل

 ىرخأ تاياوه ةسرامم ىلع لابقالا ىف ىتيوكلا درفلا دادعتسا نم فعضأ

 .ةيلحملا تايحرسملا روضحو . . الثم مدقلا ةرك ةضايرك

 لئم نويتيركلا اهب باصي ىتلا - ةبذاكلا ةخفنلا - كلت . . ببسلاو

 ,اهروذب ىعرتو ؛ةلجترملا ةيلئاعلا ةيبرتلا بيلاسأ اهيمنت ىتلاو ,مهرافظأ ةموعن
 .! ةضرقنملا ةيميلعتلا جهانملا

 ىوتسملا ىلع تيوكلا ةضهن حمالم نم حملم زربأ حرسملا ربتعيو
 مايق عم ؛1505١ ماع ىف ةيتبوكلا ةيحرسملا ةكرحلا رجف قشبئا" دقف .ىناسنالا

 اد



 0 للا نأ ةسرغلا كلت تثبل امو ؛ىبعشلا حرسملا ةبشخ

 ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو نم عيجشتب حراسملا نم ددع اهلالخ سسأت ,ةلماش

 ."ىبرعلا حرسملا ةقرف 195١ ماع ىف تسسأ ىتلا لمعلاو

 اهضعبو . . اهلوقو ةلودلا اهيلغت اهضعب ,ىرخأ ةيحرسم قرف ترهظ مث

 .ةيوئس تادعاسمب ةلودلا هدمت ,ءصاخ عاطق رخآلا

 اهتامصب تكرت ةيراضح ةيئف تازفق تيوكلا ىف ىحرسملا نفلا ققح دقلو
 جراخ اضورع تمدق ىتلا ةيحرسملا قرفلا تققحو ؛عمتجملا ىلع ةحضاو

 تاحابن "قشمد" و "جاطرق" ىف ةيحرسملا تاناجرهملا ىف ةصاخو ؛تيوكلا

 نم اهل مل ؛ةيحرسملا ةضهنلا عيجشتو حرسملا معد ىف ةبغار ةلودلا نألو

 فظوملا حنم تررق" دقف ,ةديدجلا لايجالا ةصاخو ؛سانلا لوقع ىف رشابم ريثأت

 ."ةيحرسملا ضرع نم ءاهتنالا نيحل رهش ةزاجا تايحرسملا ىدحا ىف لثمي ىذلا
 ,ًاعيرس ًاروطت روطت دقف ؛ةلودلا نم مامتهاو ةيانع نم حرسملا هاقلي ام ببسبو

 .ةيبرعلا مصاوعلا ىف اهضورع ضعب مدقت تراصو ؛ةيحرسملا قرفلا تطشنو

 ىف ةيئامئيسلا ةعانصلا روذب لوأ عضو لضف اهل ناك ءةيدرفلا ةردابملاو
 نأ عاطتتسا ام لك قفناف ؛ىلرالا هترماغمب "قيدصلا دلاخ" ماق امدنع ؛تيوكلا

 راحيلا ةصق" ىور ىذلا "رحب اي سب" ةليوطلا همالفأ لوأ جاتنال لام نم هينجي

 ايملاع امسإ هدالبل هب قتحف .طفنلا روهظ لبق "رحبلا عم هعارص ىف ىتيوكلا

 نم ددعب ىظحو ؛ةيلودلا ةيئامنيسلا تاناجرهملا نم ددع ىف مليفلا ضرع دعب

 تضرتعا ىتلا تايدحتلا ةفاك قيدصلا دلاخ هجاو دقلو . . ةيملاعلا زئاوجلا

 ,فقتثم ىتبوك باشك ؛قيدصلا دلاخ ةبراحم ىف ددرتي ملو .ريوصتلا ةلحرم

 مل 2 ملاعلا ءاجرأ ىف تيوكلا مسا عمسي نأ نييدرف ةردابمو دوهجمب عاطتسا

 تقيم ىتلا مالعالا ةرازول مرللا هيجوت نع ةمألا سلجم ءاضعأ َدَحأ ددرتي

 آى



 ضعب قيدصلا دلاخ هجتنمو هجرخمل تمدقو ؛تيوكلا ىف مليفلا ضرعب
 ميدقت ىف رخأتت ال ةلودلا نألو .هجاتنا لامكتسال ةيئفلاو ةيداملا تادعاسملا

 موللا ىلع در دقف ؛تيوكلل ىراضحلا هجولا رولبت ةينف تالامعأ مدقي نمل نوعلا
 ةلودلا بأدب ,ةدعاسملا ميدقت ىف ةرازولا رود رربو ؛ ايعوضوم ادر مالعالا ريزو

 ىف نيلماعلا باسكال ؛ةيلحملا ةينفلا لامعالا عيجشت ىف اهتسايس ذيفنت ىلع

 لبق هتباقر ترج "رحب اي سب" مليف نأو ةصاخ .ةربخلا نم اديزم ؛ةينفلا ةكرحلا
 اوضرتعي ملف ؛مهب قوثوملا صوغلاو رحبلا لاجر رابك نم" ةعومجم ىلع هضرع

 ."هفذح مت دحاو دهشم ىلع الإ

 .ةمألا سلجم تاسلج ىدحا ىف شاقنلا اذه ىرج دقو

 ىفو ؛ةدعصالا عيمج ىلع اهتلسلس ىهتنت ال ةضقانتملا تاقرافملا نكل

 نم اهريغو ؛ايحصو ؛ًايعامتجا ؛ًايداصتقا ؛ًايوبرت «ًايفاقث ؛«تالاجملا فلتخم
 ,ىرخالاماعلاتاعاطتلا

 نوشيعي نيذلا برعلا نم ديدسلا ىأرلا باحصأو نوركفملاو ؛نوفتثملا

 لئاسو ربع ايريهامج اهحرطو ؛مهئارآ ضرع ىف نوددرتي ال ؛تيوكلا ىف
 ,ةقلغم لوقعلاو . . ءامص لظت ناذآلا نكل . . اهدئاوف ميمعتل ةعونتملا مالعالا

 دحأ اهريثي وأ ءاهحرطي ىتلا اياضقلا نم ةيضق ىأ ةشقانم ريثي دحأ الو

 .ىأرلا باحصأ وأ ؛نيركفملا وأ :نيفقثملا ءالؤه

 اا

 نع ثادحالا تيبثتو ؛تاياكحلا درسو ؛عئاقولا حرط ىف دارطتسألا
 اذهر .اهتاقلح ىهتنت ال داكت ةلسلس ؛ىتبوكلا عمتجملا ءانب ىف تاضقانتلا

 هجو هب باصملا تاهيوشتلا ليزي وأ ؛ريغي نل ؛مخضتو فعاضت امهم دارطتسالا

 ىبرعلا نطولا نم ةعقبلا هذه مختا ىذلا ىلاملا راجفنالا دعب ىناسنالا تيوكلا
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 لبقتسملو ىتآلا رمعلل نطو ىلا اهلوحي ملو اهتيناسنا روذجب رضأف :ىلاغلا

 ظ .اهضرأ ىلع شيعي ىذلا ىبرعلا ناسنالا
 ءاضيب ةيعامتجا ةروث ىرس هققحت نل ءبرولطملا رييغتلا

 ةيعاولا ةبخنلا اهدوقتو .2ىفاصلا ىقنلا فقثملا نطاوملا اهرجفي

 .مكحلا لهأ نم
 دانتسإلاب عضتي ؛ةيلود تاسسؤم اهعضت ىتلا ريراقتلا عيمجل انفو -

 ىف ىدرف لخد ىلعأ ققحي ىتيوكلا نأ "ىلودلا كتبلا" هعضو ريخأ ربرقت ىلا
 ىف رشن ىلودلا كئبلل ريرقت لوقي امك تيوكلا ىف درفلا لخد غلبي ذا «ملاعلا
 :هتفاقث ةجرد ىف عافترا نم ىتيوكلا درفلل ققحت اندم نابي يوت نأ ردت مل امئنيب . . ايوئس رالود ةئامسمخو افلا رشع دحأ نم رثكأ 191/] ماع ةيادب
 ىلع ىئبي عمتجم ىف ةريطخ ةرهاظ هذهو . . ايناسنا ىراضحلا هررطتو ,هملعو
 ةيبرغلا لودلا ضعب نأ انه ةبيجعلا هقرافملاو .هروتسد ىف ةيطارقومدلا سسالا
 ةقحال ةعبار ةجرد ىف ىتأت .ىراضحلا اهمدقت ىف تايرتسملا ىلعأ تغلب ىتلا
 لخد نم لقأو .ًايونس ًارالود (80) غلابلا ىرطقلا لخد نم ليلقب رثكأ ىأ ,ايوئس ًارالود (880.) اهيف درفلا لخد غلبي :ةيعيبطلا تاورثلا ىلا اهراقتنا مغر ىعانصلاو ,ىجولونكتلا اهروطتب ملاعلا لود ىنغأ تحبصأ ىتلا ارسيرسف . درفلا لخد ثيح نم (رطقو ,؛تارامالا .,تيركلا) ثالفلا ةيبرملا لودلل
 ىتيوكلا نم لقأو .ايوئس ًارالود ٠( (م..) غلايلا ةيبرعلا تارامالا نطاوم
 ىف ىديوسلا درفلا ىتأي ,ىرسيوسلا دعبو .ىلوالا ةجردلا ىف هلخد ىتأي ىذلا
 .ايوئس ارالود )706١( ققحي ىذلا ىكريمأالا هيليو ,ةسماخلا ةجردلا

 اضرأو .ايئغ اثارت كلم - برعك - انفلختت نيب ةنراقملا هله ىنعم امف
 - اضيأ اهضعبو . . انائف ىف خيراتو ثارت اهيدل سيل - بوعشلا كلت ىأ - اهضعب ,ةددعتم ابرعش مضت ىتلا ةيبرغلا لودلا كلت نيبو ,ىنغلاب ةمختم
 .؟ انضرأ تاورثك ةيعيبط ةرورث ىأ كلق ال - ضرأك

 باؤ ا



 انيف نأ مأ ؛ةيطارقومدلل انتسرامم ىف "ةيجاودزالا" للع ىدحا اهنا اضيأ
 .؟ ائسفنأ ىف دعب اهفشتكن مل ىرخأ اللع

 لايح ًاهودشم فقأ . . لثمالا نطولاب - ملحي - ىبرعك
 ال اهتلسلس داكت ىتلا تاقرافملا نم اهريغو ةقرافملا هذه

 .ىهتنت

 نل اننأب فرتعأ ,لقمالا نطولاب - ملحلا - اذه قيقحت ىلا قوتي ىبرعكو
 نيدلا ئدايم ىلا دنتست ةيحالصا ةطخب انأدب اذا الا نطولا اذه ءائب نم نكمتن

 ام هللا حلصي ال" ةقيرط ىلع اهتابرظن ديدرتب طقف سيلو ؛اهقيبطتب .فينحلا

 .اهب لمعن الو ايرظن اهفرعن "مهسفنأب ام ارحلصي ىتح موقب

 ىفو ؛ميركلا نآرقلا ىف ةروثأملا مكحلا راركتو ديدرت ىف انتقيرط ىلع وأ
 : الثم برضنلو .ايلك اضقانت اهعم ضقانتي ام قيبطتو ؛ةفيرشلا ثيداحالا

 .ىرقتلاب الا ىمجعأ ىلع لضف ىبرعل سيل

 ةعوو نعيوكأ و "ليصأ نيغو ليصأ" ةسايس قبطت لازت ام تيوكلا ىفو

 مهلا ىف" اضيأ انلكو . . برع ةوخأ انلكو . . "ةيناث ةجرد ىتيوكو ؛ىلوأ

 ىحيسمو ملسم وأ :ضيبأو هوسأ نيب تاقورفلا هذه دجت ال امئيب 7 "قرش

 ريغ ىتيوكلا ناو . . بسحو ليصالا ىبرعلا وه ؛ليصالا ىتيوكلا نا
 كئلوا نم تفرع دقو . . زييمتلاو ةقرفتلا سيركت ىلع لمعي نم وه ؛ليصالا
 ءانب ىف جضنلا غلب ىتيوك لك نا ؛لوقلاب ارس ىشفأ الو . . نيريثكلا ءالؤهو
 نس . هتبراحم ىلع لمعيو ,عقاولا اذه ضفري ,ايفاقثو ايملع هتيصخش

 .ةنيتملا
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 ىتماقا لالخ اهنم تيئاع ىتلا ثداوحلا ضعب ركذ نع مجحأ نل ىنتكلو
 ,ريطخ حالس ىهو ."ىلوأ ةجرد ىتيوك" ةفص اهتزرفأ ىتلاو .تيوكلا ىف

 مهناوخاو نييتيوكلا نيبو ٠ ةهج نم نطاوملا هيخأو نطاوملا نيب دعابتلا قمعي
 ىموقلا ساسحالا نادقف ضرم ىلا ىدؤي حالسلا اذهو .ةيناث ةهج نم نيدفاولا

 ىبرعلا ناسنالا نادجو ىف ةيلاصفنالا حورلا ليصأت ىلا ىلاتلاب ىضفي ىذلا

 زرفي اهراشتناو ؛اهددعت نأ الا ؛ةيدرفلا ثدارحلا هذه ةهافت مغرو .ماع هجوب

 هجو ىف زجاوحلا ميقت امك ,دحاولا عمتجملا ككفت ىف ديزت ىتلا تاقوعملا

 .ًايراضح ءانب نطولا ءائبل ءدضاعتلاو ؛براقتلاو ؛محالعلا

 ىف ريغي نأ نم زجعأ ىلاحلا - ىقرفتلا - هعضو ىف جيلا" ناك اذاو

 ةيلخادلا تاقوعملا ىفالت ىلع رداق كش ريغ نم هنإف ؛ةيجراخلا لمارعلا

 ءاوس ةماعلاو ةداقلا ىدل ميلسلا ىموقلا ساسحالا رفوت اذا لاصفنالا رارمتسال

 ةلصاحلا ةيجاودزالا نع ؛هركذ ىلع انيتأ ام :"قئاوعلا" هذه نيب نمو ."ءاوسب

 ىف ةيساسأ ةطقنك ىطارقوهدلا أدبملا ىلع مئاقلا روتسدلا حور قيبطت مدع نم
 ىهتنن نأ دعب ؛اهنع جذامن دروئس ىتلا ةيدرفلا تافرصتلا نمو ؛ماظنلا خيسرت

 قيقحت ىلا احالس ؛ضعبلا اهذختي ىتلا "ىلوأ ةجرد ىتبوك" ةياكح نم
 اهذنتي وأ .دحاولا نطولا ىف ةماعلا ةحلصملا باسح ىلع ةبدرف بساكم

 .ىلوالا ةجردلا ةيسنجلا فرش هلمشي مل نم ىلع ءالعتسالل ارسجو ءأريعم

 اما

 . . ىصحت ال داكت تاياكحلا

 ةلكشم اهنم نيأ ةيراضح ةمزأ لكشت ؛تيوكلا ىف ةيسئجلا ةلكشمو

 ,نييقرشلا دوهيلا نيب ةقرفتلا ةلكشم وأ ءايسيدور ىف ىرصنعلا زييمتلا

 ,ةسيبوروألا لودلا فلتخم نم نيطسلف ىلا اودفو نيذلا نييبرغلا دوهيلاو
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 لماكل ىنويهصلا لالتحالا دعب ىتايفوسلا داحتالاو ,ةدحتملا تابالولاو

 .ةيئيطسلفلا ضرالا

 نطاوملا اهشياعي تيوكلا ىف ةيسنجلا ةلكشمو ١1519: ماع لئمو

 ,خيراتلا اله نم دعبأ ىلا دتقو ,اهمدق ىف ةلغوم ةلكشملا روذجو .دفاولاو

 ىأرلا راد" فحص ريرحت ةرسأ نم ادحاو تودغ نأ ذنم تأدب اهل ىتشياعم نكل

 لئاسر أرقأ تنك امك ءاهنع ديعاسملا فسوي هبتكي ام ىلع علطأ تنكف ."ماعلا

 مهحنم مدع ىف مهرمأ اهباحصأ وكشي ؛ماعلا ىأرلا ةسسؤم ىلا درت ةريثك

 ةلكشملا هذه تلظ دقلو .ادجو ابأ نويتيوك مهنأ مغر ؛ةيتيوكلا ةيسنجلا
 . سدكتت تافلملاو ,.اهثاهناب دعت ةلوؤسملا تاطلسلاو . . اقمع دادزتو «لعافعت

 رداغأ مث . . تيوكلا رداغأو ؛ ماوعالا رّمو . . قمعلا ىف اهرولج دم ةلكشملاو

 .ةلكشملا هله ىهتنت الو ؛ندنل ىف رقتسأو . . ىبرعلا جيلخلا نادلب

 تبوكلا لفتح ؛91١/ا/ ماع رياربف - طابش نم نيرشعلاو سمانخلا ىفو
 صصقلا ىورتو ثدحتتل تيوكلا فحص ردصتو ؛رشع سداسلا ىنطولا اهديعب

 ولخت الو ,ةريسملا هذه لالخ تقتحم ىتلا ةيراضحلا تازاجنالا نع ةددعتملا

 .ةئكاد ةطقن لكشت ىتلا ةيسنجلا ةلكشمب عيرصتلاو . . حيملتلا نم اهضعب

 لئم ايراضح اماظن تبوكلا اهجهتنت ىتلا ةيطارقرمدلا هجو هوشت ةقراف ةمالعو

 .اهلالقتسا رجف

 ةيسنجلا ةلكشمل ايئاهن الح ةلودلا "عرتخت" نأب ةبلاطم . . مالقالا عرشتف

 .ثيركلا ةيطارقوممد ءاقن خطلت راع ةمصرك ثتاب ىتلا

 . . جذامنلا ضعب راتخأ ؛تيوكلا فحص هترشن امو

 هتلاسر "سبقلا" ةديرج ترشن "رباج دمحم هللا اطع" نطاوملل

 سلجمل ةلاحملا ةيسنجلا تافلم مت اذام" ناوئنع تحن هتلكشم اهيف حرطب ىتلا

 تالافتحا نم نيموي دعب رداصلا - ١١١0 - مقر ددعلا ىف .؟ "ءارزولا
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 .ىنطولا ديعلل ةرشع ةسداسلا ىركذلا

 : هتلاسر ىف رباج دمحم هللا اطع لوقي

 لوصحلل ايلط تمدق .اماع نيسمخ ىلع ديزي ام نم تيوكلا ىف لمعأ

 سلجم ىلا تليحأ نيئطاوملا تافلم نأ تملع دقو .ةيتيوكلا ةيسنجلا ىلع

 ىتتح عوضوملا اذه ىف مت امع رسفتسأ نأ ديرأ .ةيسنجلا رومأ ثحبل ءارزولا
 .نألا

 . . ةلاسرلا تهتنا

 اذه ىلع" ىلاتلا وحنلا ىلع ةفيحصلا هترشن ىذلا لوؤسملا باوج ناكو

 ,ةيلخادلا ةرازوب ةماعلا تاقالعلا ةراداب ةفاحصلا مسق سيئر باجأ راسفتسالا

 : الئاق لهيوجلا دهف لوأ مزالملا

 سردلاو ثحبلا ديق ىهو ؛عيرشتلاو ىوتفلا ةارداب تافلملا تلاز ال"
 ."مزاللا ذاختال

 . . باوجلا ىهتنا

 . . لح ىلا رباج دمحم هللا اطع نطاوملا لصي ملو

 ددحت ةقرو . . رفس زاوج . . ةيوه هل نوكي نأ رظتني وهو امأع نوسمخ
 .نطو ىلا هءامتنا

 . . برشيو لكأي رباج دمحم هللا اطع نطارملا اهشاع . . اماع نوسمخ

 فرعي الو . . اهيلإ ةئطاوملاب ىمتني ال وهو «تبوكلا ءامس تحت . . لمعيو .

 .ىمتني نطو ىأ ىلا

 مهءامتنا نولهجي افلأ نيسمخ نم رثكأ امبر هلثمو ءوهو ءاماع نوسمخ

 ,مهمالو هئوحنمي رخآ انطو نوفرعي الو .!! تيوكلل مهءالو نأ مغر ؛نطو ىلا
 آ .مهتايحضتو مهصالخا هنوطحمو

 أ ىد



 طسبأ رفوتت امدنع اهيلا نيدفاولل اهتيسنج حئمت ؛لودلا ضعب نإ

 .اهيبلاطل ةيسنجلا بسكت ىتلا تارربملا

 .ةيسنجلا بلطي نأ تاوئس سمخ اهيف

 ,ةيسئجلا قوقح لاني نأ "تاليصالا" تائطاوملا ىدحأ جوزتي نمل قحي وأ
 عبرالا ىلع ديزت ال دق ةيئمز ةرتاف دعبو .تامدخلا ءلمعلاو ,ةماقالا ةيرحك

 ةدم اهتيسنج هباستكا ىلع تضم نمل حي ؛ةيبرعلا لودلا ضعب ىفو

 تاباشتنالل هسفن عشري نأو ؛ةلودلا ىف ايلع بصانم ىلوتي نأ ؛تاوئس رشع

 .بعشلا سلاجم وأ ؛ةمألا سلجم ةيوضعل وأ «ةيدلبلا

 ةيسنجلا ,ًاماع نيسمخ تبوكلا ىف شاع نطاوم لائي ال نأ ىنعم امف
 .؟ ةيتيركلا

 ةيتيوكلا ةيسنجلا ىقبت نأ بجي ىلاتلابو ؛(ةيطفن) ةلود تيوكلا ْنألأ
 ؟ دهفلا ناميلس ىتيوكلا بتاكلا ريبعت دح ىلع "طفن ىنب" ب ةروصحم

 اماما

 دلو ىبرع نطاوم ىأ نع ةيسنجلا قح بجح ىف ببسلا وه اذه ناك اذا
 ةداملا حور عم اذه ضقانعي الفأ 6 اهيلا دفو نأ لعب اهيف شاع وأ :تيركلا ىف

 ةمالا نم ءزج تبوكلا بعش" نأ ىلع صنت ىتلاو ؛ىتيوكلا روتسدلا نم
 ."؟ةيبرعلا

 ةيطارقوميد هوشت ىتلا ةروصلا هذه ضفري - ىبرعلا - ىتيوكلا نطاوملا
 نم دحأ ددرتي ال ؛نييتبركلا نيئنطاوملا نم ةملعتملا ةفقثملا ةبخنلاو .تيوكلا
 هذه ةمدقم ىنو . . ىفلخعلا رهظملا اذه ةجلاعمو ؛ىأرلا ءادبا ىف اهدارفأ
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 نم مهعيمج نكي مل نا ؛.مهمظعمو ءنويفحصلاو .باتكلاو ؛نوركفملا ؛ةبخنلا

 ةرسالا دارفأ ؛ةمدقملا ةمدقم ىف ىتأيو ."ىلوأ ةجرد ىتيرك" بقل باحصأ

 ةيضق مهدحأ مامأ تريثأ املك (نوضعتمي) نيذلا "حابصلا لآ" نم ةمكاحلا

 (! ةيناث ةجرد . . ىتيوكو . . ىلوأ ةجرد . . ىتيوك ةلزهم وأ :ةيسنجلا

 . ةريثك دهاوشلاو .ًاضاعتما ضاعتمالا ىقبيو

 بحاص ,علاصلا دعاسم دمحم ؛ةبسائم نم رثكأ ىف ةلكشملل ضرع دقل

 . اريثك بتك "ريخلاب هللا" ىمويلا هدومع ىفو .اهريرحت سيئرو ؟نطولا" ةديرج
 ع: اقيفر اذقان ره. اهيرضت اهردصت ىرخاو :: اهينيلت اكمل ةرقد

 . . اهجومو اجلاعم ىرخأو

 . . ! نايسنلا فيشرأ ىف تيوط هتالواحم عيمجر

 مهل "اهسرادم ىف اوسردو تيوكلا ىف اودلو نمن" نيريثك نا هلوق لعلو

 وأ ؛ةيتيوكلا ةيسنجلا مهزاطعإ ىهو ىنطولا ديعلا تالافتحا ةبسانمب ؛ةيئمأ
 ."تيوكلا ىف رارقتسالاب نورعشي مهلعجيو مهتلاح بتري ماظن داجيا لقالا ىلع

 .ةرارم نم هب غبطصي ام مغر هبتك ام قرأ نم ناك اذه هلوق لعل

 ىدحا ىفو . . ةريثم نرجشو ؛ةريثك نوؤش ةيتيوكلا ةيسنجلا ةياكحلو

 اهديازتو ىواكشلا ةرثك ىلا ةدئتسم اهل "ةسايسلا" ةفيحص تضرعت ءاهتاجلاعم

 .هايتنالل ريثم لكشب

 بولق ىف -- اريثأت رثكالا ةبسانملا ىهو - ىنطولا تيوكلا ديع ةبسانبب '
 ,اهئوجشو ؛ةيسنجلا نوؤش نع "ةسايسلا" تبتك ,ةمكاحلاةرسالا ءانبأو ريمالا

 ' مساقلا ةيسنجلا ةلكشم ربتعت" ةديرجلا ةرادا اهملستت ىتلا ىواكشلا مظعم نأل
 ."سيسأتلاب ةيسنجلا لمحي نم كانه .ةدحاولا ةرسالا دارفأ نيبف .اهيف مظعالا
 ةدام - ةيسنجلا لمحي هرخأ امنيب" .ىلوالا ةجردلا ىنعت سيسأتلاب.ةملكو
 نرمضم لئشل افيفشت - "ةيلاث ةدام" ةرابع ةفيحصلا تراتخا دقو ."ةيناث
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 - ةسايسلا لوقت - تقو ىف " .نييتيوكلا نيب ةوجفلا عسوت ىتلا "ةيناث ةجرد"

 ةلكشملا نع عرفتيو ."قالطالا ىلع ةيسنج لمحي ال امهل اكلاث اخأ دجت

 اهيلا قرطتتف اهتجلاعم ةسايسلا لمهت ال ىرخأ ةيبناج تالكشم .ةيسيئرلا
 وأ ةيوناثلا ةلحرملا ىف ءاوس ةبلطلا سيئجت ةلكشم اضيأ كانه" نأ لوقلاب

 مامأو ؛مهتالئاعو بابشلا ءالؤهل ةبسنلاب ريصم ةيضق انه لثمت ىهو ,ةيعماجلا
 عاطق تحت اطخ عضن نأ بجيو ."بعشلا نم ريبك عاطق هيناعي ىذلا عضولا اذه

 اذه عضن نأ دعبو .رثكأ وأ بعشلا ثلث ىنعت دق ةرابعلا نأل ؛بعشلا نم ريبك

 حبصي هنأ" حرتقتف "ةسايسلا" اهجلاعت امك ةيضقلا عباتن - رمحأ نكيلو - طخلا

 الماش ديدجلا نوناقلا ىتأي نأ - ةصتخملا تاهجلا نع بيغي ال رمأ وهو - امازل

 تيوكلاب ترم ىتلا تاريغتملا عقاو نم اهلماكب ةلكشملاب اطيحمو :ءىش لكل

 قحتسم لكل ةئطاوملاو ةيسنجلا قح ىطعي ثيحبو ؛ةيضاملا ةبقحلا ىدم ىلع

 2": ةرخأ ىلا ةجاح نوفي: ةليرطلا تان ارجالا تاهاغم نف ضرع نأ ود اهل

 صلختت ىكل ءريكفتلاو ؛لقعلاب لب . . تاينمتلاب متن ال ةجلاعملاو

 لاكشألا لضفأ مسر داعيلو . . ةيراضحلا اهتروصل هيوشتلا اذه نم تيوكلا

 ؛ىتآلا رمعلا نطو تيوك . . لبقتسملا تيوك . . دغلا تيوكل اهديرن ىتلا

 نمو ؛ىتيوكلا بابشلا ةوفص نم وهو "ىبيتعلا نيسح" لوائتيو ءبرعلا ثيوك

 ىلع هتالاقم ىف بأدو ؛تيوكلا ىف ىتماقا ةرتف لالخ مهتلماز نيذلا باتكلا

 ىف بئذ روتسدلل نوكي نأ نود هعمتجم ىرتعت ىتلا بويعلا ةفاك ةجلاعم
 اذه تاعلطتو لبقتسم" ىلع هزيكرت اهحرطي ىتلا هتاجلاعم نمو . . اهدوجو

 ةوشنلل ةفاضاق . . دغلا تيوكل اهديرن ىتلا لاكشالا مسرل ةلواحم ىف دلبلا

 مدقن انلعجت - ريبعتلا زاج نا - ةيلقع ةوشن ىلا اضيأ ةجاحب نحن «ةيئادجولا

 لعجن نأ (ىنطولا ديعلا ةبسائمب بتكي وهو) رخآ ىنعب وأ ءايلقع ءاطع

 نأ بجي ىذلا ىلقعلا بناجلا اهيف ؛هعونتم ديعلاب روعشلا تالاجمو بيلاسأ

 نم ىرخالا ةكراشملا تالاجم ىلا ةفاضا ءططخبو بساحيو ؛عجاريو ركفي

 اا



 ,ضرالا هذهل ءافولا نم" هنأ لوقلاب هروصت ىف لسرتسيو "اههباش امو تالافتحا

 ةيتاذ ةحلصم ةيأ نع اديعب درجتلا لكب اهروطت تاناكماو اهلبقتسم ريكفتلا

 نم ىتأت كلذ ىف ةيادبلاو . . قدصلاو صالخالا بلطتي رمأ اذهو . . ةصاخ

 ةيمهال ةراشالا ىلا صلخي ىتح ."اهتاذ ةيناسنالا سفنلا عم قدصلاو صالخالا

 اذه نم" ؛لوقيف ؛روتسدلا حيقنت ةئجل ليكشت برق نع ثبوكلا ريمأ هنلعأ ام

 ,لبقتسملا تيوركل ةضيرعلا طوطخلا مسرل ةلواحم ىف ريسن نأ بجي قلطنملا

 نم ديزم ىلا وعدن نأو انتاسراممو ائتاباسح عجارن نأ ائيلع قلطنملا اذه نمو

 ام اذا ؛احيحص ءانب لبقتسملا ىنبن نأ عيطتسن ال اننال ةحراصملاو ةفشاكملا

 ."انطاخ امهق رضاحلا انمهف

 ةداعإ ةلواحمو روتسدلل رظنلا نأ" ىلا هيأر ىف ىبيتعلا نيسح ىهتنيو

 ضعب ىلاحلا روتسدلا ىف تناك اذاف .ريسيلا وأ ؛نيهلا رمالاب تسيل ,هتءارق

 ةيباجيالا بئاوجلا ىف رظنلا ىلا انعفدي نأ بجي اذهف ؛تارغفلا وأ ,بويعلا
 نأ ىه ,روتسللا ةغايص «ةدام ىف ةيساسالا ةيضقلا لعلو ؛هينف ىتلا ىرخالا

 ةغايصلا ىتأت ىتح .ىدملا ديعب ايليقتسم اروصت رابتعالا نيع ىف عضن
 ةلحرملا انذخأ ام اذا اننأل ؛ىلبقتسملا روصتلا عم امات ابسانت ةبسانتم ؛ةرظتنملا

 ,ةيسانملا ةيروتسدلا ةغايصلا روصتل ساسأك ةيعوضوملا اهفورظو ةيلاحلا
 اهفورظ ريغتت دق ةتقؤم ةلحرم عم ايعيرشت لماعتن كلذب اننأف ءاهعم ةبسانتملاو
 ."اهلارحأو

 ىف سرامت ىتلا تايبلسلا ىلع "نطولا" ةفيحص باتك دحأ زكري امك

 ديعلاب تالافتحالا نوكت نأ هيف كش ال اممف ءاهتلازاب بلاطيو :ةيتبوكلا ةايحلا
 ةبسائنم لالقتسالا ىركذو . . انتريسم تاييلس اهيف ركذتن لمأت ةرتف" ىنطولا
 نيريدج ةلودو ابعش نوكن ىكلو اننا .البقتسم اهافالتنلو ؛ءاطخالا ركذنل ةبيط
 سيل اذهو ؛ءاطخالاو تايبلسلا ىلع ءاوضالا طلسن نأ انيلع بجي .لالقتسالاب
 اننأ ىلع اليلد اذه ناك املك .انءاطخأ انركذت املك اننا لب . . اييع
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 لعلو ."تايباجيا ىلا اهلوحيل تايبلسلا زواجتي نأ ىلع رداقو .  ركفي بعش
 .ةيسنجلا حنم ىف تاجرد دوجو تايبلسلا كلت زربأ نم

 ىلع ىوتحملا بلغي نأ درف لك ىلع تابجاولا بجوأ نم ىرن ءاذكهو

 لمعي نأ ءاضيأ تابجاولا بجوأ نم نأو .ةيطارقومدلا تيوكلا ةبرجت ىف لكشلا
 و "ماعلا كولسلا" نيب لصفلا ىلع ةصاخلاو ةماعلا تاسسؤملا لالخ نم دارفالا

 ىف أطخلا .ةلودلا تيوكلاو .بعشلا تيوكلا ىدافتت ىتح "صاخلا كولسلا"

 براجتلا ةدئار تناك ىتلا ةيطارقوميدلا ةبرجتلا ىف ىوتحملا ىلع لكشلا بيلغت

 تارامالاو ءرطقو ؛نيرحبلا اهلاونم ىلع تجهن ؛«ىبرعلا جيلخلا ةقطنم ىف
 ةرادالا ةمظنأل ةيروتسدلاو ةينوناقلا تاروطتلا تناك اذاو .ةدحتملا ةيبرعلا

 ةيبرعلا تارامالا ةلودو ءرطق ىفو «ًايناث نيرحبلا ىفو ؛ًةلوأ تيوكلا ىف مكحلاو

 اهنأ ذِإ ؛يبرعلا جيلخلا لود خيرات ىف ةريبك ةيمهأ تاذ ربتعت ثلاث ةدحنملا
 ةقطنملا هذه ىف ىبرعلا بعشلا مامأ لاجملا حاسفا ىلا" كش الو ىدؤتس

 لظ ىف ةرادالا ةيلوؤسم نم هبيصن لمحتو ؛مئاقلا مكحلا ءاظن ىف ةكراشملل

 نيسح روتكدلا اهللحي امك - ةبرجتلا هذه ربتعتو .ماظنلاو نوناقلاو روتسدلا

 نم لك ىف بوتكم روتسدب ةلوفكملا :ةثيدحلا ةيطارقومدلا - ةنئراحبلا دمحم

 ىف ىبرعلا بعشلل اقلطنم .ةدحتملا ةيبرعلا تارامالاو رطقو نيرحبلاو تيوكلا

 مامز هيجوت ىف ةمجلا هتاردق ديسجتو ؛ديدجلا هنايكو هدوجو تابثال جيلخلا

 هذه ىف مكحلا ماظنل ىروتسدلا ىطارقوميدلا رارقتسالاو نمألا قيرط وحن مكحلا

 ءىدابملا قيبطت لاجم ىف اهنيب اميف قسنتو نواعتت نأ بجي ىتلا «نادلبلا
 ةقطنملا بعش لك .ةيروتسدلا ةبرجتلا هذه نم ديفتسي ىتح ,ةقحلا ةيطارقوميدلا

 ."ءاطعلاو تاريخلاب ةينغلا هيضارأ نم ةعقب لك ىفو

 ا ١
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 ضعيل "صاخلا كولسلا" تايبلس ضعب ضارعتسا نم انل دبال ناك اذأو
 هذه كرتتو ؛ةصاخلا تاسسؤملا ىف نيلوؤسمك مهعقاوم لالخ نم دارفالا

 ءانب ديرت ىتلا تيركلا ةيطارةوميدأ انءيسسمو ءاثيس اريثأت ةيدرفلا تايبلسلا

 ديبعتو . . تاشنملاو عناصملا ةماقا هودح دنع ىهتني ال اميلس ءانب اهتراشح

 دبال ناك اذا .ءيىش لك لبق ايلقع ءانب ناسنالا ءانب ىلا كلذ زواجتي لب ؛قرطلا

 ىتلا تاساكعنالا ىلع اهردصقأ ىنزاف ,تايبلسلا هذه ضعب ضارعتسا نم

 .تيوكلا ىف ةيتاذلا ىتبرجت اهتنئمضت

 عيمج عم اهلالش تلماعتو ؛ءاعلا ىأرلا راد ىف اهتيضمأ ىتلا ةدملاف

 ةملؤم تاعابطتا ىدل تسدكت ؛ىنهملا» ىسخشلا نيديعصلا ىلع اهترسأ دارفأ
 رادلا كلت فحص باحصأ لبق نم رشابملا ريغ داهطضالاب ساسحالا ةجيتن

 بوقعي هللا ديع عم لمعلل تلقتنا امدنع هل لثامم روعش نوكتي مل ,ةيفحصلا
 وأ . . ةدحتملا ممالا ىف تيوكلا لثمم حبصي نأ لبق "ةظقيلا" هتلجم ىف ةراشب

 ىلحعي ىذلا ,"جيلخلا توص" ةلجم ريرحتل اريدم طيبرخ رقاب عم تلمع امدنع
 منتغي ناك لب . . روجلا وأ نيغلاب رعشي هعم لمعي نم عدي ال ناكو ؛ةيقلخلا ايازملا لضفأب
 دلو تقزر امدنع ؛ليبنلا ىوبألا هفقرم ىسنأ نلو .اهيف هعم نيلماعلا كراشيل ,تايسانملا

 .دعم اهيف تلمع ىتلا ةرتنلا لالخ

 كاد



 سداسلا لصفلا





 | ىلوأ ةجرد .ه . ىتبوك

 ةيطارقرميدلا انذختا نا دعب“

 . . ًايساسأ اماظنو ءايعامتجا ًابهذم

 ىبحو ءرجام رجات ىلإ اتيديأ ىلع تلرحت

 مله نأ فيكو .انلاثم ىلع ءاج رطاشتم

 ةروصو . . رشَأ هجو اهل ةيطارتريدلا

 "[ ايروأ يف ىرخآ

 قادرج جروج

 درفلا ىف مكحتت ىعلا ةيسفنلا دقعلا زربأ نم لعل ه«

 . هتيسنج ىط ءىتيوكلا

 نم نييتيوكلا نيب ىقبط عارص ردصم .ةيسنجلا هذهو

 ىف نيميقملا برعلاو .ةيتيوكلا ةيسنجلاب نيسنجتملا نيبو . ةهج

 .ةيناث ةهج نم ء.مهتايسنجب تيوكلا

 ىتلا ةيلورتبلا - هتضهن رصع ىف - ىتيوكلا عمتجملاو

 ىلا مسقني ءةئس نيثالث ىلع ديزي امب ىلالقتسالا دهعلا تقبس

 : نيتقبط

 ىتيبوك" ايروتسد ىمسيو . ! ليصألا ىتيوكلا ةقبط «*

 ."سيسأتلاب

 سيسأتلاب ىتيوكلا وهو .! "ىرسيبلا“ ىتيوكلا ةقيط #*
 .اضيأ

 اهمساو .سيئجتلاب ىتيركلا ىه ىرخأ ةقيط ةمثو
 ."ةيناث ةداه ىتيوك" ابروتسد

 كالاع



 ةقبط ىلا وأ «ةمكاحلا ةرسالا ىلا ىمتني ىذلا وهف ءليصالا ىتيركلا امأ

 ديصلا بكارم اوكلم نمث :ةراجتلا لامعأو :ىنغلاو .هاجلا ىف ةقيرعلا تالئاعلا

 .ؤلؤللا ىلع صروغلاو

 ةيوديلا تاعانصلاو فرحلا نوسرامي نمث .بعشلا ةماع نم وه "ىرسيبلا"و

 ىدايص ةئبابر نم بكارملا باحصأ باسحل نوصوغي اوناك نمت وأ ,ةطيسبلا
 .هراجتو ولولا

 ةيدجنلا لئابقلا ىلا مهعيمج نومتني ؛نيتقبطلا نيتاه ءانبأ نأ ىلع
 ,ةيبرعلا ةربزجلا ىق "ةزينع" نم (ةبتع ىنب) ءوأ ,بوتعلاب ةفورعملا ثالثلا
 اديدج انطوم اهتذختاو ١, 7/15 ماع تيوكلا ىلا ترجاه ؛لئابتلا هذه تناكو

 مساب ةفورعم "ةزينع" لئابق اهيلا ترجاه ىتلا ةقطنملا تناك ؛ذئخيرات .مهل

 و .تيوكلا نومكحي نيذلا "حابصلا لآ" ىه ثالثلا ةيبوتعلا لئباقلاو ."نيرقلا"

 .رطق ىلا اورجاه نيذلا "ةمهالج لآ" و .نيرحيلا نومكحي نيذلا "ةفيلخ لآ"
 لآ" سيسأت امأو ؛كانه مكح سيسأت ىف رود وأ ريثأت مهل نكي مل نكلو
 دقو .ليلقب ةئس ىتثم نم رثكأ ىلا دوعيف ؛تيوكلا ىف مهمكح ماظن "حابصلا
 "ىحابصلا" مكحلا ةيادب ناك 1765 ماع نأ ىلع ةيخيراتلا عجارملا مظعم تقئتا
 ىف ىناثلا مكاحلا" حابص خيشلا ؛خيراتلا كلذ اهيلا حزن نأ دعب :تيوكلا ىف

 لوحت ىتلا - توكلا - ىلا - رصق مأ - ىف قباسلا ةليبقلا عقوم نم ؛ةرسألا
 ماع لئم تيوكلا ىف "نوئطوتسملا" عمجأ ىذلا هسفن وهو .تيوكلا ىلا اهمسأ

 فرع ىذلا ءرباج نب حابص وهو ؛حابصلا ةرسال اديمع هباختنا ىلع 1

 ."ريبكلا حابص" وأ "لوالا حابص" مساب ذئدعب
 ةملك نع ثحبلل ةيخيراتلا ةعلاطملا ىف ءدهجلا نم تلذب ىئنأ ىلع

 نم نيرخآلا مهناوخا ىلع ةيتيوكلا رسالا « انبأ ضعب اهقلطي ىتلا "ىرسيب"
 دمحم" ىل هلاق ىذلا فيرعتلاب تيفتكاف .اردصم دجأ ملف .ءارقفلا نييتيوكلا

 ىف «نويزفلتلا نوؤشل دعاسملا ةيتيوكلا مالعالا ةرازو ليكو "ىسوعئسلا رصان
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 فرحلاو تاععانصلا نوسرامي نيذلا نييتيوكلا ىلا ىمتني نم وه "ىرسيبلا" نأ
 -'ئسوغئسلا فاضأو «ةلودلا ىف ريبك بصنم ءالتغا هل قخي الو-:ةريقضلا

 هتسارد عباتي لئمايا ناكو .ةضهنلا ةلجمل ايفحص اقيقحت هعم ىرجأ ثنكو
 ىهنأ .امدعب ىننا" هلوقب فاضأ - ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ىف ةنيمالعالا

 نم )4١( هاد عم ؛"ةلودلا ىف امهم ابصنم:ىلوتأ فوس ؛ئتسارد

 ةلودلا موقت" و ”هعون رايتخا ىفو لمعلا ىف قحلا ىعيوك لكل" تلاق روغسدلا

 .ةيعامتجالا ةقبطلا ىلا روتسدلا رشي ملو ."نيئطاوملل هريفوت ىلع

 جيلخلا ةقطنم برعش عيمج نأ انيأرل ءاقمع خيراتلا ىف انلغوا اذاو
 ةراضحلا ةصاخو :نيرهنلا نيب ام تارا دحب نوطبتري :نويتيوكلا مهئمو «ىبرعلا

 نكس نم لوأ -- ةيماس ,زذابف مهو - نويناعتكلا نأكو .قارعلا ىف ةيرموسلا

 نيذلا نويقيئيفلا مهعبتو . .نيطسلفو ةيروس ىلا اولحر مث ؛جيلخلا لحاوس

 نرقلا فصتنم ىف اوحزني نأ لبق (نوملد) نيرحبلا رزجو جيلخلا لحاوس اونكس
 5 تنطوتسا امك .طسوتملا ضيبالا رحبلا لحاوس ىلا داليملا لبق ىناثلا

 رثكأ لبق ْبِرأَم دس رايهنا دعب نميلا نم تحزن 3 ةيبرع لئابق ةيجيلخلا لحاوسلا

 نرقلا ىف ةيمالسالا ةوعدلا ترهظ امو :عيسملا داليم ىلع اماع 17١ نم
 مكحلل اعضاخ :ةيبرعلا ةريزجلل ىقرشلا لجاسلا حبصأ .ىداليملا سداسلا

 نرقلا ةياهن ىف ىسابعلا رصعلا رخاوأ ىتح ةفالخلا رصع نم رمتساو «ىمالبالا

 ىلع ترطيس ىتلا تاكرحلا نمو .- ةرجهلل ةثلاثلا ةئاملا - ىداليملا عساعلا

 - نيرحبلا - مساب تفرع ىتلا ةيبرعلا ةريزجلل ىقرشلا لحاسلا ة فق مو ةقطنملا

 رشاعلا نرقلا فصتنم دعب ؛مهمكح ىهتنا نيذلا "ةطمارقلا" ةكرحو "نزلا" ةكرح

 لئابقك ,ةبقاعتملا ةيبرعلا لئابقلا ذوفنو مكحل ةقطنملا تعضخ ذئدعب ؛ىداليملا

 ظ .دجن نم اهعيمجو "ربج وئبو ؛ناهين ىئبو :نوينزيحلا'

 ىذلا ءرشع سداسلا نرقلا ةيادب ىتح ايلئابق مكحت ةقطنملاترمتساو
 .هتيادب عم جيلخلا ةقطنم ىلع ةيبئجالا ةيرامعتسالا ةرطيسلا تادب
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 تسل .؟ ةيخيراتلا ةعجرلا هذه دعب "ىرسيبلا" ةيمست تءاج نيأ نمف
 ,تيوكلا ىف اهتشع ىتلا سمخلا تاوئسلا لالخ ىننأ وه . هيردأ امو .؟ ىردأ

 تاميستتلا هذهب - ايبرع - نمؤأ ال ىننأل . . هارأ الو "ىرسيبلاب" عمسأ تنك

 ىف وهو ؛ةلاصالا ريغب وأ ةلاصالاب هتعئتف ؛ىتيوكلا نطاوملا ىلع قلطت ىتلا
 ىتلا سفنتلا ىف صقنلا تابكرم نم ةدقع اهنكل . . ىبرع لصاحلا ليصحت
 لاكشأ لاوز دعب - ىقيقحلا رامعتسالا - امهو .فلختلاو ءلهجلا اهخسري
 .ىرخالا رامعتسالا

 . ةيتيوكلا ةيسنجلاب نوسنجتملا كائنهو *

 . ةيناثلا ةجردلا لهأ ,مهيلع قلطي ءالؤهو

 ةجردلا نم ايتيوك راص . . ىتيوكلا رفسلا زاوج ءالؤه نم لمح نمو

 نطولا ءانبأ نيب زييمتلاو ةقرفتلا بئاصم نم ىرخأ ةبيصم هذهو . . ةيناشلا
 "صاخلا كولسلا" بولسأ ضرفت ؛عمتجملا اذه ىف ؛اهدوجو مكحب ىهو .دحاولا

 نع فلتخي ؛صاخلا هكولس ىف (ىلوأ ةجرد ىتيوكلا) دجتف . . دارفالا ىلع
 حابأ لهو ؛ةيسنجلا تاجرد ىتيوكلا روتسدلا ددح لهف ."ةيناث ةجرد ىتيوكلا"
 حملن مل اذاملو .؟ ةيئاثلا ةجردلا نبا ىلع اديس نوكي نأ ىلوالا ةجردلا نبال
 ماظنلا جهتنت ىتلا ةصاخ .ىرخالا لودلاو نادلبلا ىف ةيراضحلا "ةرهاظلا" هذه

 اهدجن ,اهتمظنأ ىف ةيطارقرميدلا ريغ لودلا ىتح ؟ مكحلل اساسأ ىطارقرمهدلا
 مل ,ةيتيفوسلا تابروهمجلا داحتا ىفف .ةيسنئجلا حنم ىف ةيطارقومدلا قبطت

 ىفو . . ةيناثلا ةجردلا نم رخآو ؛ىلوالا ةجردلا نم ىتيفوس نطاوم نع عمسل
 جاتلل مهؤالوو نويناطبرب عيمجلا - تايطارقوهدلا مأ ىهو - ةدحتملا ةكلمملا
 نييسنرفلاو ناملالا نم هبرعش فلأتت ىذلا ىرسيوسلا داحتالا ىف .ىناطبربلا

 . نيصلا .ةجرد نودب نويرسيوس مهعيمج .ةريغصلا تايلاجلا ضعبو ؛نايلطلاو

 . . نويئيص مهلكو - نوملسم مهنيب - ناسنا نويلم ةئامعست نم رثكأ
 ,ىلاغترب ؛ىنابسا ءرمحأ ىدنه :ىزيلكنا اهبعش ؛ةيكريمالا ةدحتملا تايالرلا
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 :نويووس :نويرصم :نويئيطسلف .:نوينائبل ءاضيأ برع هيفو :ىناملا
 ,روتسدلاو نوناقلا مامأ لكلاو . . اهب عمسن مل امير ىرخأ تايسنجو

 .!! ىكريمأ

 .برعلاو .نمرالاو :داركالاف .٠ ةيبرعلا اندودح نع دعتبن 0 ىتح

 نويئانويلا ؛نوينانبل ؛,نانيل ىف ؛نويروس ؛ةيروس ىف مهريغو نايرسلاو

 .لويريكمم . . ريسفم ىف «برعلاو ,نييبونلا عم .طابقألاو ,نويلاطيالاو

 ىدوعس ةمث سيل ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىف هرثكأ برتقن ىتحو

 .!!! ةيلاث ةجرد قىدورعسو :قلرآ هةجرد

 ءاظنلا نم قثبنا ىذلا ىتيوكلا روتسدلا هدح له .لاؤسلا ىلا دوعنو
 .!! ؟ ةيسنجلا تاجرد ؛ىطارقوهدلا

 لحارلا ريمألا هيلع َقدَّص ىذلا ؛ىتيوكلا روتسدلا ىف صن ىأ دري
 ةئسل ءدحاو مقر نوناقلا ىلع عالطالا دعب ؛حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا

 رصق ىف ردصو .لاقتنالا ةرتف ىف مكحلل ىساسالا ماظنلاب صاخلا 5

 نم رشع ىداحلل قفاوملا :ةيرجه 87*١1 :ىناثلا ىدامج نم رشع عبارلل فيسلا
 نأ :ةرشاس ةروضر وتتم ةةاغ نأ ةئ دري مل ١1551. ىناثلا نيرشت - ربمفون

 ,ليصأ ريغ وأ اليصأ ىتيوكلا ناك اذا امو ؛ةيسنجلا ةجرد ىلا ةرشابم ريغ

 ىتيوك نوكي نأ" ةمألا سلجم وضع ىف تطرتشا ىتلا / 87 / ةداملا ىوس

 ."نوناقلل اقفو ةيلصأ ةفصب ةيسنجلا

 تدرو ىتلا "ةيلصأ" ةرابع ىنعم مهف ىلا اندوقي ىذلا ريسفتلا وه امف

151 



 . ؟ ةلاصالل فداره ”ةيلصالا" له

 ,قرش ؛عبرالا تاهجلا ىدحاب اهانعم طيتري "ةيلصأ" ةملك نأ فرعن نحن

 ءىدايم سرد نم لك اهفرعي ؛ةيعرف تاهج ةمثو .بونجو ؛لامش ؛برغ

 .كلفلا ملعو ايقارغجلا

 وأ ,ةوقلاو ؛قافتالاو ؛ةدوجلل :ةفدارم اهنأ "ةيلصأ" ةملك ىنعت دقو

 .ةناتملا

 اهب انفرع ىتلا ىناعملا كلت نع فلتشت ,يىرخأ ناعم اهلف "ةلاصالا" امأ

 وأ :نويرغللا اهيلع فلتخي ال تافدارتمو تاريسفت ىهو ."ةيلصالا" ةملك
 .ىبرعلا املا“ ىف «نيملعتملا فاصنأ

 . . ةيلاث ةرم

 ةيشفتملا حطسلا ةيطارقومبدو ؛رهوجلا ةيطارقوميد نيب "ةيجاودزا" هذه له
 .؟ ىبرعلا جيلخلا ءارحص نادلب ىق

 فلتخم ىلع نييتيوكلا ضعب عم ىلماعت نم رعشأو ,سحأ تنك
 اهلثامي ال داكي ,ةيتيوكلا ةيطارقوميدلا نأ ,ةيعامتجالاو ؛ةيمسرلا ةدعصالا
 اسمل سملأ تنك ؛ىرخأ فورظ ىفو .ليصالا اهرهوج ثيح نم ىرخأ ةيطارقوميد
 ةيطارقوميدلا نع نوفرعي ال مهنأ رخآلا ضعبلا نم ؛حرجي ةوسقلا ةدش نم داكي
 ضعبلا اذه حطنتو . . روتسدلا ىف الا دوجو اهل سيل ىلاتلابو . . اهمسأ الا

 .حطسلا ةيطارقوميد الا ىه امو . . "كالهتسالا" ليبق نم الإ سيل ةيطارقوميدلاب

 نطو ىف اهروذج قمعتتو ءرشتنت ؛قيبطتلاو ريظنتلا ىف ةيجاودزا
 .؟ اذال. .! دحأو بعشو ,دحاو
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 هرقوت ىذلا ىركفلا ىنغلاب ةنورقملا ريغ ؛ةيداملا ةعزنلا ةرطيس اهببس له
 تددعت امهم ةيداملا تاورثلا عيمج هبلجت نأ نكمي الو ,تاناقثلاو مولعلا

 . ؟ ةيناسنالا ةيمنتلا جمارب ىف الالغتسا لغتست مل اذا ءاهرداصم

 . . لاؤسلا اذه ىلع باوجلا دجن ائلعل ءىناثلا سردلا ىف اعم رمتسنل
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 عباسلا لصفلا





 ىمظعلا ايناطيرب نم . . ىتيوك

 ندع - نيب حالصإلاب ةلويغشم ةمركملا"

 اهنيب ام الوأ حلصت اهتيل -- رافظو
 "١!بعشلا نيبو

 تاسلج ىدحإ نم

 ىتيوكلا ةمألا سلجم

 داوملا ىلا تاراشا نمو .ثادحأو ثداوح نم مدقت امث .*

 قفارم فلتخم ىف ىلمعلا قيبطتلاب اهتنراقمو ةيروتسدلا
 تيقلأ دق نوكأ ىكل ةيافكلا هيف امه .ةيتبوكلا ةماعلا ةايحلا

 نم ءزجلا اذه راسم حيحصت لبس اهلالخ نم سملتن ءوض ةعقب
 ةيجاودزالا ءاغلاو .ةايحلاو .مكحلا بولسا ىف ىبرعلا نطرلا
 .ىبرعلا ناسنالا اذه ةيصخشل ةقزمملا

 ىف لوانتن أطخلا ةنادا ىف ةالاغملا ىلا دمعن ال ىكلو

 ةقيقح ىلع ةمهم تاءاضإ ىقلت ىتلا شماوهلا ضعب ةياهنلا
 اهيقلت ,تاءاضالا هذهو .ةيتبركلا ةايحلا ىف ةمئاقلا عاضوألا

 دارفاو ةيتيوك تاسسزم نع تردص ءاهيلع سبل ال قئاقح
 .تايلاعفلاو تاعاطقلا فلتشم نولثمي نييتيرك

 لصف ىلا لقتناو ءلصفلا اذه متخا نا ليق ىنتا ىلع
 ًأدج ةريصق ةصق تبثأ نا ءىلع اقحو .ًامازل دجأ "شمارهلا"

 ىلا ىتيوكلا عمتجملا ضرعتو .تيوكلا ىف ةيسنجلا ةلكشم نع
 ,ةعيرملا ةيقبطلا تاتوافتلا ببسب رايهنإلا تالاح نه ديزم
 دمحألا رباج ٌعيشلا هنم رذح ىذلا ىعامتجألا "خسفتلا" ىلاو

 .ركذلا فلاس ىخيراتلا هنايب ىف حابصلا
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 نوناك رهش لالخ رداصلا اهددع ىف "ماعلا ىأرلا" ةفيحص اهترشن ةصقلا

 ةلكشمو دماح ما" ناوئنع تحت "0184" مقرلا لمحو 141/4 ماع نم لوألا

 : اهيف ءاجو "ةيسنجلا

 لوقت ةلاسرب "سائلا لكاشم" ىلا تثعب ةمسدلا نم "دماح مأ" ةديسلا *

 : اهيف

 اهنم ىناعن ةيعامتجا ةلكشم نع كل طخأل عضاوتملا ىملق كسمأ ىننإ

 : اهرشن ةيجار انتصق كيلإف ةيسنجلا ةلكشم ىهو

 ,ًاماع 6٠ تيوكلا ىف ىضق اندلاو .ةديحولا ةنبالا انأو ؛نايبص " نحن

 هيلع ىضم ىذلا جاوزلا دقع ىوس ؛كلذ تبثي ليلد أ هيدل سيل .رثكأ امبرو

 انأ .هئيح ىف ناجللا ىلا مدقعي مل هنأل ةيسنج ةيدل سيل ىدلاو .ةئس "7 نآلا
 ةعماجلا لمكأ ىنرغصي ىذلا ىخاو .ىتيوك رفس زاوج ىدل ةجوزتملا مهتخا
 ىلا ةثعب ىف نآلا رهو اهيلع لصح ةيوناثلا نم هئاهتنا دعب زاوجو ةيسنج هيدلو
 ةداهش هيدل ةئس ١9 ريغصلا ىخا : ىئاوخا ةيحضلا .تاونس سمخ ةامل اكريما

 حالسلاب شيجلاب لمعي وهو ىوناث لوأ ىتح سرد ٠ ةدايق ةزاجاو ةيتيوك داليم
 .كائه بيردتلل نيتئس ةدمل اكريمال ثوعبم وهو ةئس ذنم ىوجلا

 ةرازوب لمعي ةيتيوك داليم ةداهش هيدل ةنس ١" رمع فسوي ىخخأ
 جاوز نودب مهنا - ةيسنجلا هيدل سيل .ىوناث لوألا ىتح سردو ءاملاو ءابرهكلا
 نم مهنا ملعلا عم نييتيركلاك قوقح مهل سيل .رخآلا ىلا ةدايق ةزاجأ نودب -
 .ادبأ هئم اوجرخي ملو دلبلا اذه ءائبأ

 .هيف نحن امم انوذقنأ

 نأ هنأش نمو ادج ابيرق ردصيس ديدجلا ةيسنجلا نوناق ْنِإ : ررعملا *
 عيحصلا اهباصن ىف رومألا عضي ىذلا لكشلاب ةيسنجلا لكاشم عيمج جلاعي
 .بيط ربصلا .شيجلا ىف نيلماعلاو ةبلطلاب قلعتي ام ىف صخألا ىلعو

 أ”



 ىلع هب باجي ىديلقت در وهو - اهيلع ررحملا در ,دماح مأ ةصق دعب

 ,نيناوقلا عرتخت ةيرحس اصع كلم ال ةفاحصلا نأل - ةلئامملا لئاسرلا عيمج

 ضعب ةمتن صاصتماو «سانلا ريدختل تاودأ درجم اهنا .ذيفنتلا ديق اهعضتو

 .مهنم ىعولا لهأ

 نم اهيف ةياكح ىهو ."هللاب اجرلا" ىئبا ةصق ىورأ ,ةصقلا هذه دعب

 .ىسألا نم اهيف امن رثكأ ةفارطلا

 ةلجم ريرحتل ًاريدم ىلمع ةرتف لالخ - دولومب تقزر ؛١/151 ماع ىف

 نم هداليم ةداهش تذخأ نيحو "هللاب ءاجرلا " مسا هل ترتخاف - "جيلخلا توص"

 رظن مسالا لوؤسملا فظوملا أرقو .ديلاوملا ليجست بتكم ىلا ىفشتسملا
 : لاقو ىلا

 ءامسألاب أدبي ال تيركلا ىف دلو لفطل امسا لجسأ ةرم لوأ هذه -

 ءاجرلا" و ,ةفورعملا ةحئاللا رخآ ىلا "نافلخ ,ناحجف ,دهف ءرقص" لشم ةلوادتملا

 ظ .هرفس زاوج ىف مسالا اذه لمحي ىتيوك لوأ نوكيس 'هللاب
 نا فظوملا اذهل لقأ مل ,ةيتيوكلا ةيسنجلا لوح الدج ريثأ ال ىتحو

 .تيوكلا ىف هلك هرمع ىضمأ ول ىتح ىتيوكلا رفسلا زاوج لمحي نل ىدلو
 ًاريتركس تلمع نيتئس ىلاوح ىضمأل رطق ىلا ترداغ تاوئس عبرأ دعبو

 فسعلا نم اهييحاص ىديأ ىلع اهلالخ تيقل روهش عضبل "دهعلا" ةلجم ريرحتل
 ىرارق ذاختاو «ىتلاقتسا ميدقت نع ددرتأ ملف ؛تيوكلا ىف هتيقل ام رثكأ

 زيزعلا دبع خيشلا طفنلاو ةيلاملا ريزو فيلكت نكل .ايئاهن ةقطنملا نم ةرجهلاب

 ليفنت دعوم ءىجرا ىناعج هترازول ةعبات ةلجم سيسأتب :ىل ىناث لآ ةفيلخ نب

 . 1915 ماع رخاوأ ىلا ةرجهلاب ىرارق

 ,جيلخلا تاراماو لود نم ةرداغملا 5 ريشأتب ىرفس زاوج متخ امدعب ؛مهملا

 مايأ دعب تئجوف ءسرادملا ىدحا ىف ىدالوا تقحلاو ءايناطبرب ىلا ترجاهو
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 .ىدالوا تايسنج نع راسفتسالل هتلباقمل اهيف ىنوعدي ةسردملا ريدم نم ةلانمري

 ةيسنجلا نولمحي ىدالوأ ناك نا ريدملا ىنلأس «ىلاتلا مويلا ىف ةوعدلا تيبل امو

 : هتبجأف ءانأ اهلمحأ ىتلا اهسفن

 .ةيروس نم برع نحل معن -

 "هللاب ءاجرلا" كئبا ىعدي اذاملو - : لاق مث ابرغتسم هيبجاح ريدملا عفر

 ."ىتيوك انأ" اهبيجي ؟ تنأ دلب ىأ نم ةّسرّدلمْلا هتلأس املكف .؟ ىتيوك هنأب

 نم تاوئس عبرا ىضما هنألو ,تيوكلا ىف دلو هنا ةيضقلا ءريدملل تلق

 .ةيتبوكلا ةيسنجلا لمحي هنا دقتعي هناف «ىتيوك عمتجم ىف هرمع

 . . . انكحطو

 لمحي نا نكمي ال تيوكلا ضرأ ىلع دلوي نم نأ ريدملل حرشأ مل

 مل ريبدملا نكل .اهاوسل ءالو هل نكي ملو ؛اهيف هرمع ىضمأ ول ىتح اهتيسنج
 ىأ نالمحي نيوبأ نم ءايناطيرب ىف دلوي نم نا ىنربخي نأ ىف ىلع لخبي
 ىدحا تناك ول ىتح ؛ثلاثلا وأ ؛ىناثلا وأ ,لوألا ملاعلا تايسنج نم ةيسنج

 زاوج هيطعيو «ةيناطيربلا ةيسنجلا روف هحنمي نوناقلا ناف ؛ةيبرعلا تايسنجلا
 نيبوبأ نم ايناطبرب ىف دولوملل قحي ام عيمج هل تحبو ؛ىناطيرب رفس
 .نييناطيرب

 : احؤام ريدملل تلقف

 ةرم هيبجاح عفر .؟ ةيناث ما ىلوأ ةجرد دولوملا ةيسنج نوككت لهو -

 رسفتسي نأ لواحي ملو :بارغتسالاو ةريح لا تامالع ههجو ىلع تمستراو :ةيناث

 ال نأل ؛تامرلعملا دودحم هنأبو ,لهجلاو ءايغلاب همهتا ال ىتح كلذب هيئعأ امع
 .ًاريثك أرقي

 ىوري ريخألا ءزجلاف . . دعب اهلوصف لمتكت مل اهنأل ءهتئت مل ةصقلا ظ

 ةيسارد ةثعب ىف دفوأ ؛ثيوكلا ىف شيعت ةيقارع نم جوزتم ىتيوك باش ةصق
 ا



 ةيلحاسلا "ثومروب“ يعول هتيقتلا .نيماع ةدمل 1815 ماع ايناطيرب ىلا
 انكف :هرهشأ ةثالث قرغتست ةيزيلكنالا ةغللاب ةيسارد ةرود أدب ذا ,ةيبونجلا

 ا وبا و اوي
 انتاءاقل لالخ ىل حوبي ناكف ,ةقادص ىلا ةيسردملا انتلامز تروطتو ءاننيب ةفلألا

 ىتلا هتجوز ىلا ةجاحلاب هساسحاو ؛ةدحولاب هروعش اهزربأ تتاكو ؛همرمه ضعيب

 تحرت نخ ةضق امهئيب تأشنو افراعتف ؛ةيقارعلا اهترسا عم تيوكلا ىلا تءاج

 .نيرهشب ايناطيرب ىلا ىتأي نأ لبق جاوزلاب

 ىتلا هتقعب ةرتف لالخ هعم شيعتل اهبلط ىف ثعبي نا هيلع تحرتقأ الو
 ىف هتربخا هتجوز ناو ةصاخ :كلذ ىف ايدج ركفي هنأب ىنباجأ ؛نيماع دتمعتس
 كلمت الو ,ةرشع ةئماثلا نود اهنا هضرتعت ىتلا ةلكشملا نكل ؛لماح اهنأ ةلاسر
 ال اهنم هجاوزو .ًاهتدلاو رفس زاوجب تيوكلا ىلا تمدقو ؛لقتسم رفس زاوج
 ةيجازملا نهر اهنأل ءلوطت وأ رصقت دق ةرتف دعب الا ةيقيوكلا ةيسنجلا اهحني

 ام ىهو ةرشع ةئماثلا اهغرلب لبق ئقارع لست اره طبت نل اهنأ امك ,ةيدرفلا

 زاوج ىف اهلجسيل تيرجلا ىلا درعي نا ىؤس هماما قبي ملو .رهشأب اهنود لازت

 .ةتقؤم ةيتبوك رفس ةقيث ةقيثو ىلع اهل لصحتسي وأ «هرفس

 لالخ تيوكلا ىلا رفاسي نا ىتيوكلا قيدصلا اذه عاطتسا ءراصتخلاب

 دعم اهثوكم دعبو ءهتجوز ةيحصب ودعيو ؛ةنسلا سأرو داليملا دايعأ ةلطع
 ىلا ٍتلقن ؛مايأب ةدالولا دعوم لبقو ؛لمحلا ةرتف تلمكأ ؛رهشأ ةعضب

 رفس زاوج ةصتخملا تاطلسلا هتحنم .امهدولوم تعضو نيحو ؛يفشتسملا
 الي ةيقارع مأو ؛ىلوأ ةجرد ىتيوك بأ نم لفط لوأ - امبر - ناكف :ىئاطيرب

 .ةيناطيربلا ةيسنجلا لمحي ءرفس زاوج

 نم برع تانطاومو نينطاومل ةلئامب ةريثك تالاح كانه ؛ثدحلا اذه لثمو

 ايناطيرب ىلا اوؤاج ,ةلتحملا نيطسلف نم ىتحو ؛نانبلو ؛ةيروسو ءرصم
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 مهل تيطعا .تانبو ًائيئب مهضعب بجنتأو لمع صرف نع ثحيلل وأ :ةساردلل

 .أروك ةيناطيريلا ةيسنجلا

 له وه .حاحلاب حرطي ىذلا لاؤسلا نكلو ؛قيلعتلل ةرورض ةمث سيلو

 ىف الفط ابجنا نييبرع نيجوز ىأل ةيسنجلا حن ةيتيوكلا تاطلسلا تناك
 ؟ تالاحلا فعضأ ىف طورش نود لمعلاو ةماقالا قح امهحنمم وأ . . تيوكلا

 ,ةقباسلا لوصفلا ىف درو اهضعب ةريثك ةلدألاو . . ال . . عطاقلا باوجلا

 هرمع نم تاونس عبرا ىضماو تيوكلا ىف دلو ىذلا ىئبا ةياكح ةلدألا هذه رخآو

 املك "ىتيوك انأ" لوقلا ىلع رصي ناكف ءليصأ ىتيوك هنأ نظو ءاهئامس تحت
 .هدالب مسا نع هئارقأ دحأ هلأس

 ,ناهذألا ىف رودي ًاقلعم ىقبيس لاؤسلا نأ ىنيقي ىف

 دحرتل «ةيبرعلا راطقألا فلتخم ىف ةيسنجلا نيئاوق ردصت ىتح
 فلتخم نيب ةسأو عفرت ةدحاو 1 ىف ىبرعلا ناسنالا

 حنم نوربتعي ماكحلا ضعب ماد ام ؛نكلو .ىرخألا تايسنجلا

 ءاقح سيلو افيرشت مهرطق ريغ رطق نه ىبرع نطاومل ةيسنجلا
 نطارم نيب قراوفلا ةفاك يفلت ىتلا نيناوقلا هذه لثم ناف
 اقلطم ردصت نل رخآ رطق نم ىبرع نطاومو ءام رطق نم ىبرع
 يدائي ىذلا ىبرعلا لقعلا نم دقعلاو تابسرتلا ةفاك :لوزت ىئح

 لعفيو .تاراعشلاو تاباطخلاب .ةيميلقالا دودحلا ةلازاو ةدحرلاب

 ىفو ء.ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا سلاجملا ديعص ىلع سكعلا
 .تايناويدلا . . و تاسسؤملا
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 نعماتلا لحصفلا





 راتسلا لدسي نأ لبق

 .ةيلزألا اهتدقعو ةيسنج ا ةلزهم ىلع راتسلا لدسأر .ريغألا لصقلا ىهتنا و
 .« مهسفنأ رادلا لهأ اهي دهشي ىعلا قئاتخحلا ىسقأ لصفلا اذه ىفو ةحفصلا بلقن نأ ىقب

 لح ىرج 1!١5. ماع بآ رهش نم نيرشعلاو عساتلا ىف
 ٠١, .ةرقف 04) داوملا ماكحأب لمعلا فقوأو .ةمألا سلجم

 نم ددع عفر .ءارجالا اذه دعب .(روتسدلا نم 148١ و ءاا/4

 بابسألا اهيف اولمج .تيركلا ريمأ ىلا ةركذم سلجملا ءاضعأ

 : ةركذملا ىف ءاج دقو .ةوطخلا كلت ريريت ىف تليق ىتلا

 هيلع ىضم ىذلا روتسدلا ىلع ةدوقعملا لامآلا نا - الوأ

 ٠ .ققحتت مل اماع ١4 ةبارق

 بلغأ تدمجو .تلفتسا دق ةيطارقوممدلا نا - ايناث

 بساكملا قيقحتل اليبس روتسدلا نم ذشتاو ,تاعيرشتلا

 ةراثإو ءقيوعتلاو مدهلا ىف تلذب دوهجلا ناو .ةيصخشلا

 .سانئلا ليلضتو داقحألا

 نم مهل عزاو ال نيذلا نم تلغتسا دق ةيرحلا نا - ًاثلاث ؛

 فدهتست ىضوف ىلا اهريلتو اهوهوشف ىنطولا حلاصلاب ناميا

 .تادقتعملاو ميقلا مده

 نم لعج .طبارض الب ةفاحصلل ةبرحلا قالطا نأ - اعبار

 لمعت ءائئطو نع ةبيرغ ضارغأ ةمدخ ىف ةعيط تاردأ اهضعب

 ةراثإو .تاهافتلا رشنو .تاعئاشلا جيورتو .عمتجملا داسفال

 .نحلاب قطني توص لك تاكسال ىركفلا باهرألا نم وج رشنو ءنافلا

 ا
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 ةيبعشلا تائيهلا فلعخم نع ةلئثامم تانايب تردص اهسفن ةيضقلا لوحو

 .نيماحملا ةيعمج .ءابدألا ةطبار .تيركلا لامعل ماعلا داحتالا :لثت تيوكلا ىف

 ؛لالقتسالا ىدان .تيوكلا ةيلطل ىنطولا داحتالا .ةيتيوكلا نيملعملاةيعمج

 .نييفحصلا ةيعمجو

 دح تغلب مكاحلا ماظنلا تادوهجم نأ اهريغو تانايبلا هذه ثربتعا دقو

 تادوهجملا هذه ترمثأو ؛151/5 سطسغأ بآ نم نيرشعلاو عساتلا موي جضنلا

 فقوب ىضق ىذلا يريمألا موسرملا رودصب ةيطارقوميدلا دض ةهجوم ةيبلس جئاتن
 ىلوتي نأ ىلع ةمألا سلجم لحب كلذكو ءًافتآ ةروكذملا ةيروتسدلا داوملاب لمعلا

 .ةيريمأ رماوأب اهرادصا زوجي ةرورضلا دنعو ؛ةيريمأ ميسارمب نيناوقلا ردصت

 تحرط ةقيثو نييطارقوميدلا رارحألا عمجت ردصأ خا نيه ىلع

 : اهزربأ ةديدع تالؤاست

 ىسايسلا ماظنلا فادهأ ىه .همدقتو ءههافرو «نطاوملا ةيرح تناك اذا"

 ."تيوكلا ةلود ىف يداصتقالاو يعامتجالاو

 ."اعيمج تاطلسلا ردصم ىه ىتلا ةمألل ىه ةدايسلا تناك اذاو"

 ةدايس تناك اذاو .بعشلا ىلثمم لعف نم ىه مظنلاو نيناوقلا تناك اذاو"

 : هدارفأ ءاخرو بعشلا مدقتل ةيلاثملا ةروصلا ىه نوناقلا

 هلك كلذل

 لثمألا جذومنألا ىه ةدئارلا ةيطارقوميدلا انتبرجت نوكت نا لمأن انك دقن

 بيسب كلذ ىف مهنيي زيي ال :تايجاولاو قوقحلا ىف نوناقلا ىدل نوواستم مهو

 ."نيدلا وأ ؛ةغللا وأ ,لصألا وأ ءسنجلا

 اكشن

 ا



 ,همفنأ ذاشن نم تيوكلا ىلا ىبرع دفاو لك وكشي ىذلا هسفن رتولا وه

 سلجم ىف ءاضعأ "نولمعي" نيذلا نييطارقومدلا رارحألا عمجت هيلع فزعي
 .نولعفي الو نولوقي - ةقيقح هذهو - مهنكل ,ةمألا

 ضعب تلطع ىتلا تاءارجالا كلت اهذاختا ئف رذعلا ضعب ةموكحللو

 - ايلع ةدارإب - اهنأ اهرذعو ,ةمألا سلجم لامعأ تدمجو .روتسدلا داوم

 نم مهفقاوم ةقيقح رولبت ةديدج ةبرجت دنع بعشلا ىلثمت عيمج عضت نا تدارأ
 .ةبرجتلا هذه هزرفت ام ءوض ىلع تاعيرشتلاو نيناوقلا ةغايص داعتل ءاهفيز

 نيب عساشلا قرفلا ءدلبلا اذه ىف ةريحملا رومألا نم ناف ءرمألا عقاو ىفو

 ةيامحل ةظفاحملا ىف لغوملا ىمسرلا هاجتالاو .مظنملا ىعامتجالا رييغتلا ةعرس

 .ةيرادالا تاسسؤملا ىف ةيلخادلا صارخلا

 يدا

 اضيأ اهنم ىناعي تالكشم نم اهنع عرفتي امو ,ةيسنجلا اياضق لوحو
 ربعي ؛ةثيرج تالؤاست تبوكلا ىف ةفقثملا طاسوألا حرطت :"نودفاولا برعلا"

 اهضعبو ؛رشني اهضعب تارضاحمو تاسارد لكش ىف مهنم ةبخنلا ضعب اهتع
 .رخآل وأ ببسل ىمالعالا ميتعتلا هلمشي

 نم ربتعي ىذلا عوضوملا اذه لوح نلعم ىأر ىحيمرلا دمحم روتكدللو
 ."ىتيرك انأ" ةدقع مهب مكحتت نيذلا نييتيركلا ةيساسحل ةراثإ اياضقلا رثكا

 نع راسفتساو برعلا نم نيدفاولا ةلكشمب ىمسي ام لوح لاؤس ؛ىأرلا ةصالخ

 ْ .؟ اهل لح
 .ةراجتلاو .ناكسالاو ,ميلعتلا ىف مهقرقح ىه ام د#»

 ظ .؟ ةماقالاو

 رابتعاب «ءلبقتسملل نأشلا اذهب تارارق ذاختأ مت له دج

 تاجايتحا ىبلت ىتلا "لمعلا ةوق" نولكشي نيدفاولا نا
 ظ .5؟ ىتيركلا داصتقالا
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 رارقتسالا رصنع قيقحم فدهت تاءارجا تذختا له »

 مهتيلاعف ديازتل افادهتسا .ثيركلا ىف مهل .ةمزميدلاو

 5 مهتايجاتناو

 حتم ليبس ىق ىلاحلا ةيشئجلا نوناق كيرحت مت له »+

 أديمل اقيقحم كلذو سنجتلا طورش مهيف ترفاوت نمل ةيسنجلا
 عمجتلا دادع ىف .ةصصختملا لمعلا ةرق تائف ضعب باعيتسا

 :' .5 ىتيوكلا

 يشن

 ىف ةميقم ةريحلاو .اهاوس ىلع الو تالؤاستلا هذه ىلع ةباجإ ةمث سيل

 ثدحت نا ىلا ةيقاب ىوكشلاو . . ديازتت تبوكلا نم ةسكاعملا ةرجهلاو ,ءسوؤرلا
 اهل "رفصلا ةعاس" دحأ فرعي ال ىتلا ةزجعملا

 ةيعرشلا ىلع دمتعي ,جيلخلا ىف ةيلاحلا ةلودلل ىزكرملا مكحلا لعلو
 :ةددحم ةريشع وأ ةلالس ىف مكحلا نأ ىلع ريتاسذلا مظعم صنت ذا ؛ةيلبقلا
 ةيطارقوميدلا ةكراشملل ةيبعشلا بلاطملا عم ًايسكع بسانتي ىذلا مكحلا عون وه
 ىف ةيبعشلا ةطلسلاو ؛ةيلبقلا ةيعرشلا ةطلسلل ةضقانتملا رداصملا عضت ةيلمع

  فورظلا اهددحت ةلصحمب كلذ دعب جورخلا ىقطنملا نمو: :ءداصتم طخ

 .ةطيحملا ةيعوضؤملاو ؛ةيداصتقإلاو .ةيعامتجالا

 ىف ةمداقلا ىعامتجالاو ىنطولا لمعلا ةلحرم نأف كلذل

 نأ بجي ء.ىتيركلا عمتجملا اهتمدقم ىفو .جيلخلا تاعمتجم
 ةكراشملا قيقحتل ”ةيليثمتلا ةيطارقوميدلا ةداملا" راعشل عضخت

 تيوكلا ةلودل ء.ديدجلا عمتجملا ةغايصو ءانب ىف معألاو ربكألا

 .ىبرعلا ىموقلا طيحملا ىف اهتيميلقا ىشالتت ىتلا .ةقيدحلا
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 ,سينجتلا ةسايس ناف .نيفقثملا نييتبوكلا طاسوأ ىف ددرتي املثمو

 نم عيمج نيب تابجاولاو قوقحلا ىف ةلماكلا ةاواسملا ساسأ ىلع موقت نا بجي

 نم هنا ساسا ىلع سيئجتلاب ىتيوكلا لماعي الف ؛ةيتيوكلا ةيسنجلا نولمحب

 ةسايسلا هفدهتست امم ضرغلا ىفتنا ألإو ,سيسأتلاب ىتيوركلا نم لقا ةجرد
 ْ .الصأ ةيئاكسلا

 هذهو ؛ةيميلقالاو ةيرصنعلل ديسجت ,نطاومو نطاوم نيب ةقرفتلاف

 ال نطولل لماك ءالو الب نطاومو .نطولل ءالولا روعش قلخت ال :ىلاتلاب ةقرفتلا
 ريخ ال ءاياعرلا عيمج ىلع ةاواسملا ةلظم رشني ال نطوو .نطولا اذهل هنم ريخ

 .نيتطاوملل هنم

 ىلا لوصولا ىف ةطاسبلا ديدش هسفن تقولا ىفو .ديقعتلا غلاب قزأم هنإ
 تمجرتو ءاياونلا تئسحو ,ةمزعلا تقدص اذا .نطاوملاو نطولل لداع لح
 .ةذفانو ةلعاف تاعيرشتو نيئاوق ىلا تاراعشلا

 اممم

 . . رخآ شماهو

 . . هيقباس نم ةدح رثكأ وهو

 ةديرج تثدحتسا امدنع ندنل ىف هتءارق ّىل تحيتأ شماهلا اذهو

 ,نوؤاشي ام ءارقلا اهيف لوقي "برعلا كراب دياه“ مساب ةيعوبسأ ةحفص "برعلا"
 رارغ ىلع ءاهل اسفئتم نودجي ال مومهو لاقثأ نم مهرئامضو مهراكفأ نوحيريو

 رهمجتي ىتلا "رنروك كراب دياه" ايماع ةريهشلا ندنل ةقيدح ىف "ءابطخلا نكر"

 نيذلا نمألا لاجر ةيامح ىف مهتاباطخ نوقليو تايسنجلاو قارعألا فلتخم اهيف
 دقن ىأرلا اذه ناك ول ىتح ىأزلا ةيرح ىنعم هوشي نأ لواحي نم لك نوعنب
 .ىناطيربلا مكحلا ماظن ىلا هجوم ًارشابم
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 ىق ردصت ىتلا "برعلا" ةديرج نم ةحفنصلا هذه ىفو

 .همساركذي نأ أشي مل ىتيوك ءىراقل ةلاسر تأرق .ندنل

 نع" ناونع تحن طاقن نم اهيف ءاج ام زربأ اهنم صلختسأ
 ."مكثدحأ تيوكلا

 هذه دز لمحتأ انأف كلذلو ءدج نع ابأ ىتيوك انأ"

 هماكحب ليلذ وه اذاف ءرح نطوب تحمط ىتنأل . . ةيسنجلا
 ."تاوهشلاو رائيدلاب ديعتسم وه اذاو ,همالزأو

 اهيلا اوفحز اهماكح نم ةرمزب ةالتبم راصتخاب تيوكلا"

 تيوكلا ءانبأ رئاصم ىف اومكحتيل ةريزجلا طساوأ نم ابره
 ."هتاريخ نم بدو به ام اوفهليو لئاصألا

 : نيلئاستم :حضون نا بجي «ةرقفلا هذه ىلع ًبيقعتو

 نم ماشلا ةيدابب الاصتاو ؛ةهج نم ةريزجلا هذهل ادادتما ثيوكلا تسيلا

 ءانبأب محرلا ةلص اهطبرت ةيبرع ةليبق نم تيوكلا ماكح سيلأ مث .؟ ىرخا ةهج
 اذاملف ؛كلذك اوناك اذاو .؟ ةيروسلا لحاوسلاب ءاهتناو رافظ مّمق نم اهتدلج

 - 1! - "لئاصألا" اهءانبأ اومكحيل تيوكلا ىلا اوؤاج مهنا ءىراقلا يعدي

 .؟ تاريخلا ىلع اولوتسيو

 .ةيبرتلا داسف ببسب سانلا ءاطسب نم تنك ةيرصنعلا ةموثرج اهنإ
 .ىفاعملا نطاوملاو :عيحصلا نطولا ةماقإو مكحلا بيلاسأ داسفو

 : بتاكلا - ءىراقلا درطتسيو

 ,تيوكلا ىف ءىرتهملا ماظنلا رخافم رخآ ىه ام ىبرعلا ىخأ اي ىردتأ"

 هللا نذاب نووئي مهنأ روصت .؟ ةركفملا ماظنلا تايرقبع هنع تقتفت امعو

 هقاحللو هروطتو هتداعس باسح ىلعو نابلغلا نطاوملا ىلع دامتعابو ؛هدمحو

 دنال ىنزيد تلاو ةئيدم رارغ ىلع ةلماك ةنيدم ءانب ؛ىقيقحلا ىراضحلا مدقتلاب

 سا عا



 ليلظتل ببق ثالثو ةقيدح ١9 مضتل رالود نويلم 6٠١ ةفلكبو ؛اكريمأ ىف
 نع ىموقلا مهلا درطو ءمهبعش ليلضتل ةخماش تامارهأ نم اونب دقو :قئادحلا

 هذه لثمب ردجأ نكي ملأ .ةيبرعلا هتمأ وحن ىلاضنلا هبجأو نع هفرصو ؛هريكفت
 .نييالملا هذه نم مسقب هجوتت نأ «ةفيزم ةبورعو ًارورغ حضنت ىتلا ةموكحلا

 نيذلا نيينيطسلفلا ىلع ثيبازيلأ ةكلملا ةرايزل اياده فرصيس امث اهريغو

 ؛ ."مهبتكن ىف ايناطيرب تببست

 .ةريثك ليصافتو ءايشأب ةلفاح ةلاسرلاو

 اعدام

 ءامتنا ةلأسمو ءةيداصتقالا بناوجلا لوانتت ىرخأ شماوه

 ىلع ةلزعلا قوط ماكحإو .ةيبرعلا ةرسألا ىلا ىموقلا تبوكلا

 باحصأو راجتلا ةقيط اهتضرف ىتلا ةمكحملا ةرطيسلاب تيوكلا

 .ةيملاعلا تاصروبلاو مهسألا ىف نيبراضملا» :كونبلا

 ىهو .نييتيوك نينطارم نع ةذرخأم شمارهلا هذه عيمجو

 نييتيوكلا ضعب سوفن ىف لغوتم ةمقئلاب روعشلا نأ نع ربعت
 ٌْ .مهسننأ

 لالخ ؛شماره نم هيلع عوقولا ىل رسيت ام تبثأ ةيلاتلا تاحفصلا ىفو
 .باتكلا اذه رشن عورشم اهيف لقرعت ىتلا ةرتفلا

 :تيركلا ناكس ددع ةدايز ىلا وعدت أش حم ةيسايس ًابابسا كانه نا "

 ىدؤي ابر هسفن طمنلا ىلع هرارمتساو هيلع وه ام.ىلع ىناكسلا بيكرتلا نأل
 مدع ةرهاظ نا رابتعاب ىلخادلا ىسايسلا نزاوتلا ىف ريبك للخ ثودح ىلا

 نيب ءالولا حور ىوقي ام تسيل ىتيوكلا ريغ عمتجملا اهب مستي ىتلا رارقتسالا
 جامدنالل ةصرفلا مهل حاتت نا نود ءهيف نوشيعي ىذلا دليلا هاجت عمتجملا دارفأ

 .ةيعامتجا تاعبتو ةينطو تابجاو نم جامدنالا اذه هيلمي ام لمحتو هيف
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 ةكرح لالقتسالا ماع ىأ 157١ ماع ذنم تأدب ضحم ةيسايس بابسأل »*

 .ةلبقم ماوعألو ؛ماعلا اذه ىتح اهنمث عفدت دالبلا تلاز ام وديلا سيتجتل ةيوق

 ةجاحلاو .ناكسلل ميلعتلا ىوتسم ضافخنا ودبلا سيئجت ةيلمع ىلع بترت دقل

 ىف ةلصاحلا ةدايزلا ةمدخل تاصاصتخالا فلتخم نم نيدفاولا ددع ةدايزل ةساملا

 نم كلذ ريغو «ةفلعخملا ةيدليلا تامدخلاو ,ناكسالاو ةحصلاو ؛ميلعتلا لوقح

 لصأ نم نييتيوكلا ةبسن تيقب نا هلك كلذ نع جتنو .ةعونتملا تامدخلا

 :1510 ماع ىف هيلع تناك امل انالخ / 4١ زواجتت ال ناكسلل ىلكلا عومجملا

 ."دالبلا ىف ةيلكلا لمعلا ة رق ىف ةيتيوكلا ةلماعلاةوقلاةمهاسمة دايز ىلاتلابو

 : رخآ شماه انه ادارطتساو

 ال ,رحلا داصتقالا راعش تحت ءالؤه اهجوري ىتلا ةدئاسلا حبرلا ةعزن نأ"

 دخأ اديدج اعمتجم نا .ادج ةرطخ قلازم ىلا ىتيوكلا عمتجملاب ىدؤتس كش

 ,ةيحابصلاو .ةيرمعلاو ؛ةقرلاو ؛مزارعلا دهيصو ؛ناطيخ)ىف زرفني

 اليج ناو .ةيسنملا قطانملا نم اهريغو (ءارهجلاو «ساطنفلاو ءليحيحفلاو

 نم اهريغو (خيوشلاو ؛ةلبقلاو ؛ةيماشلاو ؛ةيحاضلا) ىف أشني أدب اديدج
 عيصا بولسألا اذه نأل ؛كلذ لبقتل دادعتسا ريغ ىلع وهو ؛ةيظحملا قطانملا

 داصتقالا بهذيلف .نيئطاوملا مومعل ةيعامتجالا تاجاحلا ىلع ًارشابم ًاريثأت رثؤي

 ارقف ريقفلا ديزيو ةمختتو ءارثو ىنغ ينغلا ديزي ناك اذا ميحجلا ىلا رحلا

 ."افظشو انامرحو

 لب ؛ةيعامتجالا ةلادعلا نم عون ىا ققحت ال ةيداصتقا ةيعضو هذه"

 مدطصت اهنا ركذلاب ريدجلا نمو .ىعامتجالا ميسقتلاو ةيقبطلا نم ديزملا سركت

 ىتلا جهانملا أرقي نمف .ةيمالسالا ةيداصتقالا تاعيرشتلا عم ارشابم ًامادطصا

 رييستو .ءاملاو ضرألا ةيكلم نم مهفقاومو ؛ىلعو رمعو ركب وبأ اهعبتا
 نا كردي ؛ىمالسالا ىداصتقالا عيرشتلا ىف رمع جهنم ىلع زكري نمو «قازرألا
 عستت ال تاعيرشتلا لك ىف هتاهاجتاو ؛ىعامج همكحو ةيعامتجا همظن مالسالا
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 .”ددجلا ةكماربلا هب ىداني ىذلا ىحبرلا ىدرفلا ريكفتلل قالطالا ىلع

 ىف رحلا داصتقالا ةركف ىلع نورصي نيذلا ددجلا ةكماربلا ةقيط نأ ريغ"

 امأ :ىرخألا تايرحلا رئاس اما .ةراجتلا ةيرح تابلطتم طتف نومهفي تيركلا

 مهتقورأو مهسلاجم لخاد ىف مهئاف ءرحلا داصتقالا ةركفل ىسايسلا ءاعولا

 ىف تيوكلا ىف ةيطارقومهدلا ساكتنا نم مهفقوم كلذ ىلع ليلدلاو .هنوضفري

 امك لظ ماعلا ىعامتجالاو ىقبطلا ةراجتلا ةفرغ بيكرت نا .191/5 سطسغأ

 ."تيوكلا ىف ةيقبطلاو ةيعامتجالا تالدبتلا نم ريثكلا مغر اهئاشنأ لئم وه

 اما

 لثمت ال هسفن ماظنلا ىفو ىتيوكلا عمتجملا ىف ذوفنلا ةبراضلا ةئفلا هذه

 تيوكلا جراخ صاخلا رامثتسالا لكب مكحعت كلذ عمو ؛ةلئاع ١6 نم رثكا

 نم هنوكلمي ام ادع اذه ,رالود نويلم فالا ةتس ؛ةيبيرقت ةروصب «غلابلاو

 ىف الثم ةحورطملا مهسألا ةميق نا .تيوكلا لخاد مهساو تاراقعو تالاكو

 رائيد نويلم ىفلألا براقي ام تغلب ١91/1 سرام ةياهن ىف ةيتيوكلا ةصروبلا
 ."اهمظعم ىف مكحتت ةكماربلا نم ةليلقلا ةئفلا هذهو .ىتيوك

 .ةيبرعلا ةدحولل نييطارقوميدلا رارحألا عمجت ةقيثو موهفم لوح شماهو

 : هيف ءاج

 ,نيعم لكش ةدحو ىه وا تاراعش ةدحو ىه تسيل ةيبرعلا ةدحولا نا"

 ةفاك بجشي عمجتلا ناف كلذكو .عقاو ةدحو -- عمجتلا رظن ىف - ىه امناو

 اورعشتسي نأ اعيمج نينطاوملا بلاطيو ةيميلقألا وا ةيلازعنالا فقاوملا

 ةلزعلا بساور لك ةلازال لاعف ردقب اومهسي ناو ,ةيموقلا مهتايلووئثمسب

 لخاد ىف برعلا ةوخألا عم العافتو اجامدنا رثكأ اونوكي ناو ؛قالغنالاو

 نينطاوملا ةفاك لأسي عمجتلا ناف كلذ ىلع ًابيترتو .اهجراخ ىف وأ تيوكلا

 ةيميلقالا مهتاعزن نع ىلختلا ىلع صالخابو اولمعي نا تيوكلا ىف نيميقللا
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 اذه ةروص زربت ثيحب برعلا مهتوخأ عم ًافطاعتو احاتفنا رثكأ اونوكي نأو
 ىف ةقداص ةيفر نع فشي امب نيئطاوملل ماعلا كولسلا ىف فطاعتلاو حاتننألا
 اميف ةيحملاو ةقادصلا ىرع قيثوت ىفو ؛لمعلا ىف ةكراشملاو جوازتلاو جامدنالا

 ةفاك زارباو ؛مهل ةدعاسملاو نوعلا ميدقتو ؛برعلا مهئاقشأو نييتيركلا نيب

 نيبو مهدلب ىف ًاقح نوشيعي مهنأب برعلا ةوخألا رعشي اب ميركتلاو ةزعلا رهاظم
 ةيئاويد لك ىف هسفن دجي نأ ىبرع لك بلق رمغت ةريبك ةداعس اهلعلو .مهلهأ

 هصخي ام لك ىف ثيدحلا دالبلا ءانبأ كراشيو ؛ميركتلاو بيحرتلاب ىظحي
 ناو ؛لحارملا ةفاك ىف هئانبأل اهباوبأ تحتف تيوكلا سرادم دجي ناو .مهصخيو
 نوكت ناو ؛ةقيقشلا ةيبرعلا لودلا ءانبأ ىلع قبط دق ىمازلالا يلعتلا نوكي

 نيئطاوملا نيب اميف تابجاولاو قوقحلا ىف تواس دق ةصاخلاو ةماعلا فيظوتلا مظن

 اهيف حرصي ةيجذرمنلا نكسلا قطانم ناف كلذكو .برعلا ةرخألاو نييتيوكلا

 ًايلاح حرصم وه امك ؛كلمتلا قحب مهل حرصي امك ىنكسلاب برعلا ءاقشألل

 باستكا قح مهل نوكي ناو ؛:ةيبرع ضرأ ىأ ىف اوكلمتي نا ؛نييتيوكلل
 وه امن لقأب ةماقالا ةدم طورش قفوو ؛نوناقلا ماكحأ قفو ةيتيوكلا ةيسنجلا

 . . ةيلاحلا نيناوقلا ىف هيلع صوصنم

 هتيدجو ىموقلا روعشلا ةلاصأ نع ربعت ةريخلا تاردابملا هذه لك نا

 جضنلاو ىعولا ةبترم غلب دق تيوكلا ىف ىبرعلا بعشلا نأب عمجأ ملاعلل دكؤتو

 ىلع هرمتيو هتاذب عفتري هلعج ام ,ةيموقلا ةيلوؤسملاب ساسحألاو ىسايسلا
 زيمتت ىتلا ةحضاولا ةيلبقتسملا ةيؤرلا ةلحرم لخديل ةتقؤملا ةينآلا هتاعلطت

 ةلاصأ ةرهاظم لقأ يذلا ىموقلا روعشلاب ناميالا قدصو ةراهطلاو ةفعلاب

 | . كولسلا

 مهئاقشأو نييتيوكلا نيب ابولطم فطاعتلاو حاتفنالا فقوم نوكي نأو

 فالتخاب نيميقملا برعلا نيئطاوملا نم اضيأ.بولطم رهف ؛ةهج نم برعلا
 بعشلا ءانبأ نيب فطاعتلاو حاتفنالا اذه ىف نأل ؛ىرخأ ةهج نم مهتايسنج
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 ىف ةقداصلا ةبغرلا حورب ىقست ىتلا ةيبرعلا ةدحولا ةرذب سرغت دحاولا ىبرعلا

 ىعوب ومنت ىتلاو ؛دحاولا ىبرعلا بعشلا ءانبأ نيب ةيناسنالا تاقالعلا نيتق
 ةوقلا ىف ةريبكلا مهمالحأ ققحتت ةدحولا ةلود لظ ىف هنأب مهكارداو ريهامجلا

 ."مدقتلاو ءاخرلاو ةزعلاو

 : ىلاتلا عطقملا ىف تءاج نايبلا ىف ةمهملا ةطقئلا لعلو

 ةيمويلا نطاوملا ةايح ىف ىناسنالا كولسلا ىف ةديدجلا ةيحورلا هذه نا

 ةوخألا هاجت اهفقاومو اهتافرصت نوكت ثيحب ؛ةلودلا لبق نم اضيأ ةبولطم
 سسأ ىلع مئاقلا ميلسلا ىبرعلا شياعتلا ىف ةقداصلا ةبغرلاو قفتت برعلا

 | .لدايتملا مارتحألاو ميركتلاو ةبحملا

 شياعتلا لاجم ىف.ةيبرعلا ةمألا ءانبا نيب ىناسنالا طبارتلل ناك ىتمو

 ىف ىوصتلا هتيمهأ هل - ءاوس دح ىلع دارفألاو ةلودلا ىوتسم ىلع - ىمويلا
 ىدم ًاضيأ هيعو نع بيغي ال عمجتلا ناف ؛ةدحولا ةلودل دادعالاو ديهمتلا

 ةيداصتقالاو ةيميلعتلاو ةيفاقثلا طباورلا قيثوتل ةبيطلا تاردابملا ةيمهأ

 هذه نركت ىتح كلذو ؛ةقيقشلا ةيبرعلا لودلا نيب اميف ةيركسعلاو ةيعامتجالاو

 رودلا لالخ نم ةدحولا ةلود مايقل دهمي ميلس ساسأ ىه ةلدابتملا ةيدولا تاقالعلا

 ةيجراخلا ةسايسلا تالاجم ىف ةيئانثلا وأ :ةيعامجلا تاطابترالل ىبيرجتلا

 ' تاقالعلا قيثوتو ,نينارقلا ديحوتو عافدلاو ءداصتقالاو ةفاقثلاو .ميلعتلاو

 هعم لوحي ميلسو عاو دادعإ نمض ؛دحاولا ىبرعلا بعشلا ءانبأ نيب ةيدرفلا

 للملاب ماع روعش ىلا ىدؤت ةيشكع لعف دودر بتري دق ىذلا أطخلا ىف عوقولا

 .قزمتلاو ةئزجتلا ة لاح سيركت ىلاةباهنلا ىف ىدؤي ىذلا رمألا ءاهئم رذحلاو ةدحولا نم

 وأ ةيعامجلا تاطابترالا ةفاكب ةيدجلا مازتلا بوجو عمجتلا ىري هلك كلذل

 تاطابترالا هذه نركت ثيحب ةفلتخملا ةيبرعلا لودلا نيب ةلدابتملا ةيئانغلا

 دعاوق اهتضرف تاطابترا تسيلو «ةريخ ناعم نم هيوحت امل ءاهتاذ دحب ةفدهتسم

 ."ةمتعملا جاردألا ريخألا اهناكم نوكيل ىسايسلا قافنلاو ةلماجملا
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 ضعب ءاقلا ائب ردجي هلعلو . . ءاهتنالا ىلع فراش ىناثلا سردلا لعل

 ةريخالا تاءاضالا لعلو .ريخالا لصفلا ىلع راتسلا لادسا لبق ؛تاءاضالا

 ذئم ؛تيوكلا ىلع تأرط ىتلا تاريغتملاو ؛ةديدجلا تالوحتلا حمالم فشكت

 هعباطب حابصلا رباجلا دمحألا رباج خيشلا هرهميس ىذلا ديدجلا دهعلا ةيادب
 .تيوكلا اومكح نيذلا ءارمالا لسلست ىف ١1 مقرلا لمح امدعب ؛هتيصخشو

 يلو لازي ام دمحألا رباج ناك ؛باتكلا اذه فيلأت نم تغرف امدنع ذإ

 ًاريمأ راص دق دمحالا رباج ناك ؛هرشنو هتعابط فورظ ترسيت امدنعو ؛دهعلل

 . تيركلا ىلع

 . ؟ ريغت ىذلا امف

 . ؟ ةيسنجلا نوناق ديدجلا دهعلا رقأ له

 ىحيوكلا نيب تافيئصتلاو ,ةيقيطلا قراوفلا تلاز له

 ؟ ةيناث ةهج نم ىبرعلاو ىتيركلا نيبو ءةهج نم ىتيوكلاو

 نوئاقلا ماما عيمجلا ىلع تايجاولاو قوقحلا تواست له

 ؟ روتسدلاو

 ةيناملربلا ةايحلا تداعو ,ةيطارقومدلل تدصت ىتلا دودسلا تمده لهو

 ةيموق دعارق ىلع ةينبمو ؛ةسوردم ةديدج سسأ ىلع ىعيبطلا اهارجم ىلا
 ال ىرخأ ةيماهفتسا تامالع تارشعو ؛لهو . . لهو . . لهو . . ؟ ةحضاو

 قئاقحلا كلمن الو ؛ناديملاو عقوملا نع ايفارغج اندعبل ؛اهيلع ةباجالا انسفنأل زيجت
 ىفو ؛ةيتيوكلا مالعالا ةزهجأ ربع اهاقلتن ىتلا تاضفانتملا ضحدت ىتلا

 .اهتفاحص اهتمدقم

 ,ةيمسر رداصم نم اهضعب ىلع وا ؛ةقيقحلا ىلع فوقولا نم دب ال ناكو
 لوصحلاب بغري - نطاوم ىأ - ىبرعلا نطاوملا ماما ةدوجوم تابقعلا لازت ام ذا
 .ةعيبطلا ىلع لاوحألا مالطتسال وأ لمعلل وأ «ةرايزلل ؛تيوكلا ىلا لوخد ةريشأت ىلع

 غ١



 تيوكلا ةرافس ىف ةيفحصلا ةيقحلملاب لاصتالا ىوس ىمافأ نكي ملو

 .بذهمو سيك ىتبوك باش وهو :ناديعسلا دمح اهتيلوؤسم ىلوتي ىتلا ندنلب

 تازجنملا لوح ةيفاك تامولعم ىلع لوصحلل ,ظوحلم ىسامولبيد قلخ ىلعو
 ذنم دمحألا رباج خيشلا دهع ىف تمت ىتلا (ىبرعلاو ىلحملا نيدي-صلا ىلع)
 . . ًاريخ ىتيوكلا ىفحصلا قحلملا ىئدعوو . . مكحلا تاطلس هيلوت

 تدراع .ًائيش قلتأ ملو ؛ىفتاهلا لاصتالا كلذ ىلع ناعوبسا ىضمو

 ناكو .لاؤسلا ىلع بيجت تامولعم نم هتئيهت مت امع راسفتسالل ةيناث لاصتالا

 هرلا رظتني هناو .كلذ ددصب تيوكلا ىف نيلوؤسملا ىلا ةلاسرب ثعب هنأب باوجلا

 : الئاق درطتساو .هب ىنيفاويل

 ربصلاب لمجتت نأ وجرأو :ىدل رفوتم وه ام ديربلاب كيلا لسرأس ًادغ -

 - العف - ىئلصو .نيموي دعبو .نيلوؤسملا نم باوجلا لصي امثير اليلق
 ةيزيلجن الا ةفللاب ردصت ىتلا (1؟11811]1) ةرشن نم صاخلا ددعلا ديربلاب
 ةلاسرلاب ةقفرم ؛ةميدقلا دادعألا ضعب عم ندنل ىف

 : اهصن ىلاعلا

 "14 / ح ص"

 اةؤال8 ريتوي 0

 بحاص دهع ىف تمت ىتلا تازجنملا لوح ةيفتاهلا مكتملاكم ىلا ةراشألاب

 دادعألا مكل قفرن ؛ىلاحلا تيركلا ريمأ حابصلا دمحألا رباج خيشلا ومسلا

 نمضتتت ةيرهش ةرشن ىهو "11111811" اهمساو ائترافس نم ةرداصلا
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 خيشلا قباسلا ريمألا هل روفغملا ةافو نم ًارابتعا تازجنملا مهأل ايرهش ًاصخلم

 .نأشلا اذهب دجتسي ام مكيفاوئسو اذه .حابصلا ملاسلا حايص

 ىنحصلا قحلملا

 ناديعسلا دمح

 ماع - بأ - سطسغأ نم نيرشعلاو ىئاقلا ؛مويلا ءاسم ىتحو
 مل ؛ىتيوكلا ىفحصلا قحلملاب ىلاصتا ىلع نيرهش رورم دعب ىأ 6
 نم ًائيش قلتأ مل ىئنأل :تيوكلا ىف نيلوؤسملا باوج - ودبي ام ىلع - لصي
 دمح ديسلا توص عمسأ ملو ؛:ةيتيوكلا ةرافسلا ىف ةيفحصلا ةيقحلملا
 ًاربخ عمسن نا نود ؛ديدجلا دهعلا ىلع ماع ىضتني نأ براق دقو .ناديعسلا

 لازت ام ىتلا ةيريصملا اياضقلا ضعبل لولحب تءاج تارييغت وا تازاجنإ نع

 : اهتمدقم ىفو «ةيتيركلا ةايحلا ىف لعافتت

 لازت ام ةصتخملا ناجللا نأل ,ردصي مل ىذلا ديدجلا ةيسنجلا نوئاق *

 .ةيتيوكلا فحصلا لوقت امك هتسارد ىلع ةنكاع

 دعو ؛ةميلس ةيطارقوهد سسأ ىلع ةيناملربلا ةايحلا ةدوع مدع *
 .ملاسلا حابص خيشلا موحرملا دهع ىف اهقيقحتب نويتيوكلا نولوؤسملا

 ءوضلا ءاقلاو ءاهركذ ىلع انيتأ ىتلا ؛ةقباسلا عاضوألا ةحوارم *

 ,ةيرصنعلا ةقرفتلا ءاهتمدقم ىفو ,ةقباسلا لوصفلا ىف اهليلحتو ءاهيلع
 دودسلاو ؛تيوكلا ىف نيميقملا برعلا لوح ةبورضملا ةيساقلا دويقلاو ةيقبطلاو
 ةجرد غلبت ىتلا تابروعصلاو ,تيوكلا لوخدب نيبغارلا هوجو ىف ةمئاقلا

 ىذلا تقولا ىف ؛ةحايس وأ ةرايز وأ ءلمع تاريشأت ىلع لوصحلا ىف ةلاحتسالا

 ًايزيلجنا ؛ىبنجأ رفس زاوج لمحي نم لك مامأ اهروس "تاباوب" تيوكلا عرشت
 ىذلا نييناريألل نأ ,اعبط ىسنن الو ؛أبروك ىتح وأ ًايدنه وأ ايكريمأ وأ

 تاق اب



 لبس نييناريالل رسيي عضرلا اذهو ,ًازيمم ًاصاخ ًاعضو تيوكلا ىف نوشيعي

 لني مل ىذلا ,هسفن ىتيوكلا اهيلع مهدسحي ةيرح ىف لمعلاو ةماقالاو ؛لوخدلا

 فرتعا روتسدلا نأ مغر نيناوقلا هب فرتعت ملو ؛ةيسنجلا ىلع لوصحلا فرش

 تامو ؛بجنأو ؛جوزرتو :«سردو «شاعو ءأشنو ؛دلو هنأل ؛تيوكلا ىلا هثامتناب

 ىلا ةيتاذلا ةبرجتلا لالخ اهانسملو ءاهفرعن ىتلا قئاقحلا ىه كلت

 .5١ا/86 ىتح ملاسلا حابص موحرملا دهع لالخ تيوكلا ىف اهتشع

 .؟ ديدجلا دهعلا نع ندنل ىف ةيتيوكلا ةرافسلا ةرشن لوقت اذامف

 .ةلحرلا عباتنلو ؛ةحفصلا بلقنل

 -ها1وهأ





 عساتلا لحفلا





 ةلحرلا ةياهن ىف قوشلا

 نوكي ال . انه ..ةيلأرق ةنج ىف ملح اهنأكو «:قشمد « ةرصبلا .دادفب ودهت فيكو

 ةطاسبب ءارحصلا عرزي وأ ,ينيي «ةقرش ىلإ درعي نأ ىهر ةدحأو ةيفر ىوس ناسلالل

 .«ىدالي ىه هذه .. لرقيو «سامحو

 عنئام ا ةريمس ةياور نم
 «ةيندنللا ةيئانثلا»

 'ييليب

 «كولم لا ترم نع ةنيزح لا تاياكحلا ٍرّْزنلو ..شرألا ىلع سلجنل»

 ريبسكش ميلو

 ىناثلا دراشتير ةيحرسم نم

 رشع ىناثلا ريمألا ,حابصلا ملاسلا حابص ميشلا ةافوب

 مث «ةراما» ىلا تلوحتف ؛«ةخيشم» تناك ىتلا ؛ تيركلل

 ةفاكو :؛ةدحتملا ممالا ةثيه نم اهب افرتعم «ةلود» تراص

 .ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلا اهمامضنا دعب .2ةيلودلا تامظنملا

 ءاهلالخ مكح ىتلا ةرتفلا ثعبط ةقراف ةمالع نا ,لوقلا نكمي

 ةقالطنالا ةيادب نم تيركلا لاقتنا دهع ربتعا ءهدهع نأ كلذ

 لالقتسالا ىنعم خيسرت ىلا ؛ةيناطبربلا ةيامحلا نع ةيلالقتسالا

 قافأ وحن روطتملا لوحتلا قيرط ىف 'ىضملل ىلاتلاب» .ةميهافمو
 .ةثيدحلا ةراضحلا ملاعم ءانبو ٠ ةيطارقروهدلا

 اهو



 ىف ىتيوكلا ءارزولا سلجم دقعنا ؛حابصلا ملاسلا حابص خيشلا ةافوب

 نلعيل :5١ا/4 لوألا نوئاك - ريمسيد نم نيثالثلاو ىداحلا موي ةئراط ةسلج

 ؛تيوكلا ىلع آريمأ ؛حابصلا رباجلا دمحألا رباج خيشلا ؛دهعلا ىلو هرايتخأ

 ريمألا ؛تيوكلل رشع ىناثلا ريمألا نفد نم تاعاس دعب ودغيلو

 ' .اهل رشع ثلاغلا

 اريمألا شاع ... ريمألا تام

 لوقي امك» كولملا توم نع ةئيزحلا تاياكحلا ورئلو ..ًاعم سلجنلف
 «٠ رييسكش

 ىوس قرغتسي مل رهظملا اذه ناف ؛نزحلا رهاظم نم رهظم ةمث ناك اذاو
 ؛هبر رارج ىلا لحارلا ريمألا نامثج عيييشت اهيف مت ىتلا ةدملا ىه «تاعاس

 .هتاطلس ديدجلا ريمألا ىلوتب ءلضفأ لبقتسمب لمألاو ةداعسلا رهاظم أدبتل

 .هتايلوؤسمو ؛هتايحالصو
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 ...؛حابصلا ملاسلا حابص وض نم

 رصع يلا تيوكلاب لقتني نأ رشع ىناثلا ريمألا مامأ ,ةلوهسلا نم ناك
 ةيلايخلا تاداريالا نم ةيصبخخشلا تاورثلا ءانبو ؛دودحملا ريغ « عيرسلا قافنالا»

 ثناك ةرظنلا هذه نا ؛لوقت ةيمسرلا ةيليجستلا تانايبلاو .طفنلا اهردي ىتلا
 عضو تانايبلا هله لوقت امك- هنأل ؛ملاسلا حابص خيشلا ءىدابم ىف ةدراو ريغ

 .ةمكحلا هصقنت "ال صرحب فرصتف ىلوألا هجردلاب هيعش حلاصم هينيع بصن

 وه طفنلا نأ فرع امدعب ؛طفنلا جاتنا تايمك ديدحت ىلع قفاو ىذلا وهف
 .اهبعش ةيهافر بيسو ,تيوكلا ةلود لبقتسل ديحولا ءانبلا ردصم

 ما 0"



 نيب روطتلل الاثم تدغ ؛ملاسلا حابص خيشلا مكح ةرتف ىف تيوكلا نإو
 عيزوت ةلادعو ,ةيعامتجالا ةلادعلا ترشعنا دقف ؛ثلاغلا ملاعلا لود بوعش

 نم نكمتتل ابوروأ لود نم ًانورق تقرغتسا ةوطخ ىهو ؛ةيسايسلا تاطلسلا

 مدع ءاوجأ مغر ؛ةليلق تاونس ىف تيوكلل تققحت دقو ..!!ةوطخللا هذه ذيفنت

 ةقطنم ىف ًايسايس فصعت تذخأ ىتلا ةبلقتملا ةيسايسلا حايرلاو :رارقتسالا
 عرز مت امدعب ,اهبايسأ لوأ ىليئارسالا ىدحتلا ناك ىتلاو ءطسوألا قرشلا

 .ىبرعلا ملاعلا نم بلقلا ناكم ىف ةينويهصلا ةلودلا

 ,همامتها ريبك .تيوكلا بعشل ةايحلا ةيعون لحارلا ريمألا راعأ دقلو

 ,ةيضايرلا تاطاشنلا معد ىلع زيكرتلا ناك ؛ةيداملا ةيهافرلا ريفوت بناج ىلاف

 ..!ةلسلا ةركو ؛مدقلا ةرك لاجم ىف ةصاخو

 اا

 يلع مامتهالا بصناو ؛ةيهافرلا ثمع- ةيمسرلا ةرشنلا لوقت اذكه - معن

 ...ريمألا توم نع ةنيزحلا تاياكحلا درس ىف درطتسنل .مدقلا ةرك

 . «كرابم نب ملاس» ؛تيوكلا خيشل عبارلا نبالا وه حابصلا ملاسلا حابص
 ققحيل 152٠١ ماع «ءارهجلا» ةكرعم ىف رصنلا ىلا نييتيوكلا داق ىذلا

 .!!(...)ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نع تيركلا لالقتسا

 نا « 11811]21[1'» ةرشن ؛ اهترصتخا ىتلا « هتايح ةريس » لوقت

 ةيبرعلا ةغللاو ,ةينآرقلا تاساردلابو .لويخلاب افوغش ناك ؛حابص خيشلا

 تاملكلا رخاوأ طبض عيطتسي ال هللا همحر ناك : ةظحالم) (!!!).«اهبادآو

 امام ,ةمألا سلجمل ةيعيرشتلا ةرودلا ةيادب ىف ةيديلقتلا هتملك ىقلب امدنع

 ال ناكو'ء81١ ماع ةماعلا هتايح أدب .(مينغلا حلاص دلاخ سلجملا سيئرك
 اهل اسيئر لظ ىتلا ةطرشلا ةرادا ءاشناب هرمع نم نيرشعلاو ةثلاثلا زواجعي

 -1همهاأ/ب



 لمحو ؛ةيجراخلا ىلوت لئدعبو ؛ةحصلل ًاريزو عبصأ مث :1509 ماع ىتح

 ةيناطيربلا ةيامحلا نع لالقتسالا دعب تلكش ةرازو لوأ ىف اهتبيقح

 1911١. ماع

 نأ ىلا ؛ةرازو لوأ ةسائرب فلكو ,دهعلل يلو هرايتخا مت 1917 ماع ىفو

 ١958: ماع ريمأك هتاطلس ىلوتو حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا ةقيقش فلخ
 آموي تبوكلا هيف دهشت مل ىذلا مويلا كلذ ىف ؛ةراوج ىلا هللا هراتخا ىتح

 .«لالقتسالا وبا» ةقيقش عييشت موي الا ؛ًانيزح
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 .::نيفآلا شاع , ريمألا تام

 ىلع ًاريمأ حابصلا دمحألا رباج خيشلاب اهيف ىدون ىتلا ةظحللا ىتح
 سلجمل ًاسيئرو ؛دهعلل ايلو دمحألا رباج ناك ءرشع ثلاثلا مقرلا لمحي ؛تيوكلا
 ةطخ ذفنو ؛ىوق عقوم نم تيركلا هلالخ مكح :1955 ماع ذئم ءارزولا

 .ًاقيقد اذيفنت هتاموكح جماربو «ىسايسلا

 اذهو ,ملاسلا حابص دهع ىف ,ءارزولل اسيئرو دهعلل يلو هنوك مغرف

 ,ًاسايس هبعل ىذلا رودلا ةقيقح نأ الا :ةلودلا ىف «ىناثلا لجرلا» هنا ىنعي

 أدب هنأ ذا ةلودلا ىف ىوقلاو لوألا لجرلا وه هنأ تدكأ ,ايعامتجاو ءايداصتقاو

 امدنع نيرشعلاو ةدحاولا زواجتي نكي ملو ؛ةركبم نس ىف ةيسايسلا هتايح
 مظن ؛تاوئس رشع بصنملا اذه ىف رمتساو ىلخادلا نمألا تاوق ةسائر ىلوت

 نمأب رشايم طابترا اهل ىتلا ىرخألا حورفلاو ؛تارباخملاو ؛ةطرشلا رداوك اهلالخ
 ,ةيلاملا ةرازو ةيلوتب ؛ةيداصتقالا دالبلا نوؤش ةرادا ىف سرمت ؛ذئدعب .ةلودلا

 -ءارزولل سيئرك-أدبيل 191" ماع ةرازو لوأ ليكشتب فلك ىتح رمتساو
 دهش دقو «مكحلا ىف هبولسأو ؛هجمارب ذفنيلو ؛مكحلا لحارم نم ةديدج ةلحرم
 ةرادا نقتيو ؛دبري ام فرعي ؛مزحلاو ةوقلا ىف درفتم زارط نم ةلود لجر هنأب هل

 امهر



 .ةئيفسلا ناطبق ىنعت ةيجيلخ ةملك ىهو «ةذخونلا» بقل هيلع قلطاف «ةفدلا

 ّْ ش .اهنابرو

 خويش زربأ نم دحاو .حابصلا رباجلا دمحألا رباج نإ
 امهنأ ءديئيع نع ليق ىتح . هرصبو هئاكذ ةدذح ىف تيركلا

 ىتح . :ةديعب تافاسم ىلا .ةيؤرلا نم هنائكمت «رقص»ىنيعك

 نم نكمت هتيلف كلذك كلذ ناك نإف قفألا دعب ام فشتسي داكي

 لوأ نوكي ”الف هرصق ىلإ فحزت ىهو نيسح مادص شويج ةيؤر
 اهأر هنأ مأ اهلوصو لبق اهأر هنأل بره هنأ مأ اهنم نيبراهلا

 . ا! ! هاوس نيئيعب

 ,تيوكلا ص201 1 1 ا

 :موهفملا اذه.بلقي نأ ىف هيلع دوقعم لمألا ن الإ ..اموؤشم لاقي امك مقر وهو
 .ىبرعلاو ؛ىلحملا نيطيحملا لمشي ةكربو .ريخ لاف »١« مقرلا نم لعجيو
 حاير هتهوش ىذلا ليصألا ىبرعلا اههجو تيوكلا ىلا ديعي فوس هنأ ىنعمب

 ,ةيبرعلا ةمألا ىلع حاتفنالا رهاظم. مغر اهتلعجو ؛ثيوكلا ىف تمكحت ةيجراخ

 نمض ةمركحم «قارعلا اهتمدقم ىفو تايبرعلا تاقيقشلا عم براقتلا رهاظمو

 . ىبرعلا ىمزقلا موهفملا قلطنم نم ًابريهامج ةضوفرملا ةيميلقالا ةلزعلا راطا
 نم انرذح ام ىلإ تيوكلا داق ام اذهو فسألل لعفي مل هئنكل
 تا 0 جارخإ ةرورض ىلإ انوعد امدنع هعوقو

 ش . ةيبرعلا اهتماب

 تايرظن ناف ءمدقلا نم سانلا ةايح ىف اهرود بعلت ةداملا تناك اذاف»

 . ,ىذلا ىداملا ريثأتلا ىلا ءومنتو دتشت نأ دعب لودلا روهدت ببس عجرت ةفسالفلا

 دعب ذأ ؛:نوطالفا هررقي ام اذه «ءاخرتسا ىلا لوحتيف ؛ءاخرلاو رارقتسالا ةفلخي

 ل رخآ ليج رهظي ؛ةورذلا ىلأ لصت نا دعبو ؛ةميزعو دجب اهسفن لودلا ىئبت نا

 «ءىش لك قوف» كلمتلا بحو ةيكلملا عبصتف ءاهسفن قباسلا ليجلا تازيمم كلمي

 س16.



 ..هيلع هلهأو هسفن قح نيب ماجسنا ةمث ىقب الو .هسفن ناسنالا لمهي ىلاتلابو
 غلابي فورظ ىهو «ىطارقوتولبلا» ماظنلا هامس ام اذهو .لاملا عيمج ىف هتبغرو

 ىف دقحلا دلوي امن ؛ملظلا قيرط نع تناك ول ىتح ةورثلا عمج ىف سانلا اهيف

 .ىرسألا طبارتلا رايهناو «عمتجملا ككفت ىلا ىدؤيو..سوفنلا

 ىف دمحألا رباج خيشلا اهيلع زكر ىتلا اهسفن ىه ةساسحلا ةطقنلا هذهو

 ىف هيليلحتب ائمقو ؛هيلا انرشأ دقو ؛دهعلل آيلو ناك امدنع ىخيراتلا هنايب

 لالحنالاو خسفتلا رهاظم نم هريذحت ؛نايبلا هنمضت ام زربأ ناكو ءقباس لصف
 .رايهنالا ةفاح ىلا ىتيوكلا بعشلا دوقت ىتلا

 ظحالن ؛تيوكلل ريمأك هتاطلس دمحألا رباج خيشلا ىلوت دعب ؛نآلاو

 اهنأل ,فيز نم اهيف ام ىلع ةئيدحلا ةيندملا لبن ىلأ وسور كاج ناج ةوعد .

 ناك ىذلا ىخيراتلا نايبلا نومضمب اهنراقنو ؛ةريثك تاليوب ناسنالا ىلا تءاج

 دعبي جهن ىف ريسلا ىلا هيف اعدو ؛ةمألا تاسلج ىدحا ىف هاقلا دمحألا رباج

 نم ؛ةلودلا ناكرأ ضبوقتو ,ةمألا رايهنا ىلا ىدؤملا مسفتلا ةفاح نع تيوكلا

 ملف «ةمارحو هلالح . لاملا ىلع لوصحلا» صرف ضعبلل تأيه ىتلا فورظلا ءارج

 ميقلاو «لثملا لكب طئاحلا ضرع نيبراض هسيدكتو لاملا عمج ىوس مهلغشي دعب

 ةصاخ ,ىرسالا ككفتلا ةلاح روهظل اهيجو ابيس كلذ ناكف ,ةليصألا تاداعلاو

 اهنأ بيسب ,ةيعامتجإلاو ةيسفنلا تاعارصلا نم ىناعت تذخأ :تبوكلا:نآو
 نيابتي ؛ةيسنج ةئام ىلع وبري ام مويلا ىلا طفنلا روهظ ذئم تبطقتسا
 .تافاقثلاو عئابطلاو ,فارعألاو ,ديلاقتلا رفانتب اهباحصأ

 ضعب نأ الا ؛ةدفاولا حايرلا هذهب هرثأت مغرف ؛ىتيوكلا عمتجملل ةبسنلابو
 تحت نكلو ؛ةديمحلا عئابطلا نم تاثوروملا ىلع ظافحلا عاطتسا ةحئارشو هدارفا

 ةظفاحملا نم نييتيوكلا عيمج نكمتي مل .لاملا عمج ىلا فارصنالاو ,ةداملا ةأطو

 . .ةيبرعلا ةلاصالاو ىبرعلا ءافصلا ىلع

 تنبح



 عمتجملا مسج رخنت تأدب ىلا ةيعامتجالا ضارمالا بابسأ نمو

 ,ىرخألا لودلا بوعشو ؛تيبوكلا لهأ نيب ثدح ىذلا كاكتحالا ؛ىتيوكلا

 نا ساسأ ىلع موقت انه ةركفلاو :«ديلقتلا» أدب ذإ «ةيبروألا لودلا صخألابو

 اذهو .:ىناسنالا لماعتلا ىف ىتحو ؛ةيملعلا ىحاونلا نم مدقتم ىبرغلا ملاعلا

 ىلا تبهذ» لئاقلا هدبع دمحم مامالا ىأر هدكؤي ذا ,ةديعب ةجرد ىلا حيحص

 تدجوف مالسالا رايد ىلا تئجو ؛نيملسملا رأ ملو مالسالا تيأرف ةجنرفلا دالب
 هذهب دخألا ىف غلاي نيتيركلا ضعب نأ ىلع .«مالسالا دجأ ملو .نيملسملا

 ةيبرغلا ميقلاو تاداعلا ىلع رثأ ىذلارمألا..«اهروشقب ىأ) ةيبرغلا رهاظملا

 اهيلا حملي ىتلا تاءاضالاو طاقنلا نم هاوسو ؛كلذ لك .اههوبشف ةيمالسإلاو

 رباج خيشلا هلوانت ...ملعتملا فقثملا ديدجلا ليجلا مهتمدقم ىفو ؛نويتيوكلا

 هثاثتجإل ةلجاع ةحارج ءارجا ىلا -دهعلل ايلو ناك امدئع اعدو هنايب ىف دمحألا

 .قرشملا ىبرعلا اههجو تيوكلا درتست ىك روذجلا نم

 هيدي ىف اهعيمج ديلاقملاو ٠ مكحلا ةدس ىف ًاريمأ ,دمحألا رباج :مويلاو
 ةيباجيا تازجنمو الاعفأ ةدسجيلو ؛ًايلمع ىخيراتلا هنايب مجرتيل
 وأ ءاليصأ ًايقيوك ؛تيوكلا ىف ناسنالا ةحلصم ىف- ىلوألا ةجردلاب-نوكت
 .ىتيوكلاو ىبرعلا نيب ةقرفت الو ؛,تاجردلاب قرف ال ..ًايرسيب

 دوعيل ءاهقيبطت أدبي نأ دمحألا رباج عيطتسي ةلوثمأو ءديدج سرد هنإ
 . لك هديري ىذلا هدهع ىف ةيبرعلا اهتلاصاو ءاهؤافصو .اهؤاقن تيوكلا ىلا

 مل هنكلو.ةلبقملا لايجألل لثمألا نطرلا ىنبي ًادهع هتبورع ىف ليصأ ىتيوك
 .١99 سطسغأ بآ نم ىناثلا ةثراك ىلإ تدأ ىتلا هتسايس ىف رمتسأو لعفي

 ةينيفوشلا ةعقوقلا نم تيوكلاب جورخلا ىلع مزعلا دقعو سردلا بعوتسأ لهف

 ىلع رارمتسإلا ىنعي ام وهو نييتيوكلاو تيوكلا لزع ىلع ًأرصم ىقبيس مأ
 ثراوك ىلإ ىدؤي دق ىذلاو ةريخألا تيوكلا ةثراك ىلإ ىضفأ ىذلا هسفن جهنلا

 . ةلئام ىرخأ

 كاكا



 ...ناثسلا لدستا ة ىناثلا سردلا ىهتنيو

 ءزج ىف ىبرعك ىتبرجت سورد ىف ًاسرد أدبأل ,رطق ىلا تيوكلا رداغأو

 .جيلخلا ... ىلا طيحملا نم هراطقأب ىمارتملا ىبرعلا نطولا ءازجأ نم رخآ

 ..؟نيأ ىلا مث رطق ىلا تيوكلا رداغأ

 ىذلا ىودبلا لثمك ىلثم «نامزألا ريس بقرا أدبأو ٠ ندئل ىلا رجاهأ

 ةرضح نع ًاديعب هتطحو ؛هتلمح عبر هتءاجف ؛لمرلا قوف ىلصيل هتءايع شرف
 ملحيو .ىئمتي لخأو ؛عولضلا نيب هايانح ىف ىركذ هلمح ىذلا نطولا هبوبحم

 نأ ىهو ؛ةدحاو ةبغر ىوس ناسنالل نوكي ال» ثيح لثمألا نطولا ىلا ةدرعلاب
 ىه هله ..لوقيو ؛ءسامحو ةطاسبب ءارحصلا عرزي وأ ...ىنيب ؛هقرش ىلا دوعي
 .« ىدالب ىه هذه ... ىدالب
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 ريخألا لصفلا





 ![ - ةاسأملا رركتت ال ىتح

 : راوح
 ىماشلا دلاخ .د

 روهشلاو مايألا ىه امك روهشلاو مايألا نكت مل ًاقح
 ةمزألا ءانثأ ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمألا اهتشاع ىتلا كلت ةيداعلا

 ةيداعلا تاوئنسلا ىه امك تاوئسلا نكت مل كلذكو .. ةيجيلخلا

 تقمعتو ...دقحلا روذب اهيف ترهدزاو اهعالدتا تقيس ىتلا كلت

 نم ىناثلا ىف راجفلإلا ثدح ىتح ..قاقشلا بايسا اهلالخ
 ةدرجملا ةقيقحلا ائيأر هئوض ىلعو ...ىضاملا ماعلا نم سطسغا

 قدصن نكن مل وأ فرعن نكن مل اعيمج اننأكو ةعجفمو ةللؤم ..
 (! ....فرعت اننأ

 ملعتلا لب ةثراكلا لالطأ دنع فوقولاراصنأ نم انسلو
 تناك امهم اهنع تضخم ىتلا سوردلا ظفحو .. اهنم

 ةيمهأ رثكألا ىقبي ىذلا لاؤسلا نأ ىرن كلذلو ...اهتوسق

 ودبت ىتلا ةاسأملا هذه راركت مدع نامض نكمي فيك وه ةروطخو

 هذه ءانبأ نم ىعوو لقع ىذ لك ىلإ ةهجوم ةلاسر اهنأكو نألا

 متنك “ ىلاعت هلوقب زيزعلا هباتك ىف انبر اهفصو ىتلا ةمألا

 " سانلل تجرخا ةمأ ريخ

 وه لاّوسلا اذه هب حضني ىذلا مهلا نوكي نأ ايعيبط ناكو
 فرعن اننأو ةصاخ باتكلا فلؤم عم انراوح ىف ىلوألا ةطحملا
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 ىف ةديحرلا "تيوكلا" تسيل ةيجيلخلا ةمزألا "تيوك" نأ اديج

 لا سيل قارعلا ىق مكحلا ماظن "ءادص" نأو !!... ىبرعلا انملاع
 (!!...ةيبرعلا مكحلا ةمظنأ ىف ديحولا "مادص"

 ةموهفمي ءانيلا ةداعإ قيقحتي ةريدجلا تايلألا ىرت فيك ه
 ةمزأ ءاهتتا دعم نايكلاو عمتجملاو ةلودلا تيوكلا لخاد لمشألا

 ؟ جيلخلا

 مل ىبرعلا عقاولا نأ تحضرأ دق 'جيلخلا ةمزأ نأ دقتعأ -
 ..رييغتلا ليبس ىف ةددحم تايلأ ىأ هلمشت -نأل "علصب" دعب

 ىأ نع ًاديعب اهسفن ضرفت تحيصا دق ةماهلا ثادحألا نأ كلذ

 ةاسأم لئثمي هتاذ دح ىف اذهو اهروصت نكمي ةينالتع تايلأ

 ال ةيمتح "تايادب" كائه نأ ىرأ ىتنإف كلذ عمو ... ةلصفنم

 ةداعإ وه ىقيقحلا فدهلا ناك اذإ سايقم ىأب اهزواجت نكمي
 تايادبلا هذه مهأ نمو ,..لمشألا ةموهفمب ءانبلا

 ةفاك ىلع نويتيوكلا نولرثسملا صلختي نأ ةرورض : الوأ

 ىتلاو مهتاسرامم مكحم ىتلا ةيضرملا هينيفوشلا نم تايوتسملا
 جراخ ثدحي ام مهف ةلواحم وأ ةيؤر نم ًانايحأ مهعنمت تناك
 ةرفطلا ثودح دعب هنم ةعنم ىف مهنأ مهئم اداقتعا .. مهدودح
 "لصفنم" "نايك" تيركلا نأ نودقتعي اوحبصأو ..كاته ةيداملا

 نع ضيا ىعامتجإلا اميرو ىداصتنإلاو ىنمألا روظنملا نم ما
 (!!..ةيجيلخلاو ةيبرعلا لودلا نم هناريج

 اذه أطخ تتيبثا دق ةيجيلخلا ةمزألا نأ هيف كش ال اممو

 نيلوئسملا نع امغر . تبوكلاف ...اضيأ هفشسو لب داقتعإلا
 - ةيفارجوميدلاو ةيداصتقاإلاو ةيسايسلا ريياعملل اقيطو اهيف
 حلاصملا لعافت ةضرفي ...مئاد ىمتح عارص ىف ساسا فرط
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 ىف رتوتلا رؤب مهأ نم ةدحاو ىف ةدقعملاو ةكباشتملا

 ةفلتخم تاراضح جيلخلا ةقطنم ىف رواجتت ثيح !!1... ملاعلا
 تاغلو "ةعيشلاو ةئسلا" ةفلتشخم بهاذمو "ةيسرافلاو ةيبرعلا"

 اذه حيضوت نكميو ةفلتخم تاعارص ىلاتلابو ةفلتخم بوعشو
 ةيناريإلا ةيقارعلا ةيتيوكلا تاقالعلا ثلثم ىف لمأتلاب ىنعملا
 لبق اه ةلحرم ىف نييتبركلا نيلوئسملا زجع انل دكؤي ىذلا
 نيتميلقإلا نيتوقلا نيتاه عم نزارتلا قيقحم نع ةمزألا
 نوزخم ريجفت ىف مهاس "ارريم“ ضعبلا هريتعا اعم نيتسفانعملا
 تافرصت ةدع ىف زجعلا اذه لثقو ىقارعلا ماظنلا دقح
 ةموكحلا ضفر لثم ةرشابم ةمزألا عالدنا تقبس ةيزازفتسا

 ءاطعاب ةيفتكم ىمسر لكشب ةيقارعلا نويدلا ءاغلإ ةيعيركلا

 ىللا تقولا ىف اذه اهديدستب ةبلاطملا مدعب "ىرخأ" دعو

 ناريا ىلع هيتيوكلا ةيداصتقإلا تادعاسملا هيف تقفدت

 عم سورضلا برحلا دعب رامعإلا ةداعا تايلمع ىف ةمهاسملل
 ءارشل نطئشاو ىلإ ىتيرك ىركسع دفو بهذ امك ...قارعلا

 رضحم ىف-دفولا كلذ ءاضعا دحأ نلعأو ةيكيرما تارئاط

 سيلو قارعلا لجأ نم تارئاطلا هذه ىرتشت تيوكلا نأ-ىمسر
 (!!.. .ليئارسأ

 كلذ عمو تارئاطلا هذه ىلع لعفلاب تبوكلا تلصح دقو
 تاوق ةهجاوم ىف تيوكلا ءامس ىف عفترت مل اهنم ةدحاو نإف

 ىف تيوكلا ريمأ اهب رف ىلا ةرئاطلا ىتحو-ةيقارعلا وزغلا
 !!!...ةيتيوك نكت مل رجفلا

 ةلحرملا لالخ ةجاحلا سمأ ىف تبوكلا نإف كلذ ىلعو

 نزاوتلا" قيقحت هاجتإ ىف مساحو داج لمع ىلإ ةلبقملا
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 ءادأب لوبقلاو اهل ةمخاتملا ةيميلقإلا ىوقلا عم”ىهجيتارتسإلا

 ةلحرم بحاصت ىتلا ةيثانثتسإلا فورظلا ةضرفت ىذلا رودلا

 ...ءاتبلا ةداعإ

 نأ لبق ةكسامتم ةبوق "ةلودلا“ تيوكلا نوكت نل : ايناث

 كلذك عمتجملا نوكي نلو كلذك هسفن ىتبوكلا عمتجملا نوكي

 نيتيوكلا نم ةدارفا نيب تالصلاو طباورلا تادرقم حيحصت ليق

 مكو ..املؤم ناك مكف ..مهنم برعلا ةصاخر نيتيوكلا ريغو
 تيوكلا ضرأ ىلع ىبرعلا نطاوملا رعشي نأ امثئاد كلذك نوكيس

 ىظحي ىتلا كلت نم أوسأ ةلماعم ْئقلي بيرغ هنأ ..ةيبرعلا

 ...طيحملا ءارو نم مداقلا ىبنجألا اهب

 نطاوملا ىدل ةيئارشلا ةوقلا مخضت دعاس دقف فسأللو

 "ةيقوفلاب" روعشلا مخطت ىلع تائيعبسلا ةيادب ذنم ىعيوكلا

 نيتطارملا ضعب ىرن انحبصأ ىتح !!!..ىبرع وه ام لك هاجت

 تيوكلا ىف برعلا مهنارخا دض ةدقعلا هذه نوسرامي نيتيركلا

 ًارخؤم رصم ىف تثدح ةصق ترهتشا دقو..ًاضيأ اهجراخو لب
 ربعي نأ دارا ىسكاتلا ىقئاس دحأ نأ اهصخلمو ةمزالا ءانثأ

 وزغلا دعب ىتيركلا بعشلا عم ةفنطاعت نع اولا ف

 هنأ ثرع نأ دعب باكرلا دنع نم هرجأ ذدخأي نأ ضفرف

 -: هلوقب ميركلا قئاسلا هتفل ىلع دري بكارلاب اذإف .. ىتيوك

 قئاسلا اهيأ .. ئىلع نسحت نأ ديرت له #
 هرايسلا جراخ هعقد نأ الا قئاسلا نم نكي ملف !!!؛...تاحشلا

 دسهت ةثداحلا هلهو !(!!... مئاتش نم قحتسي هآر امب هايإ اعدوم

 سوفن ىف ىتح ناطرسلاك ةيشفتملا (ىتيوك انأ) ةدقع
 .نييداعلا نيتيوكلا
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 نيئتطاوملا نيب ةاراسملا أدبم قيقحت ةرورض : املاث

 لخاد ىعامتجإلاو ىمسرلا ىوتسملا ىلع مهسفنأ نيتتيوكلا
 ةهجو نم نيمسقنم نويتيوكلا نونطاوملا ىقب املاطف تيوكلا

 ىتلا ةغيصلا لظتس ."ةيناث"و ىلوأ نيتجرد ىلإ مهتموكح رظن
 سكفنيس 'امم ةقلقو ةبرطضم ةيعامتجإلا تاقالعلا مظتنت

 لخاد هدوشنملا»و ىقيقحلا "رارقتسإلا" موهفم ىلع ةرورضلاب
 ..ىتيوكلا عمتجملا

 تلمع دق ةيجيلخلا ةمزألا نأ ىلإ نيبقارلا ضعب ريشي *

 بئاج نم ىيرع ىه اه لك ىف ةقثلا مدع أدبم خيسرت ىلع
 ىف رامعإلا ةداعإ ةيلمع داتسإ دعب ةصاخ ةيتيوكلا ةموكحلا

 ةيكيرمألا تاوقلا ءاقبتسإ كلذكو ةيبنجأ تاكرش ىلإ تيوكلا

 . ؟؟... كانه

 نركي نأ ىنثأ ىنكلو ..ديدشلا فسألل ...حيحص اذه -
 هراثأ تلاز اه ىذلا ىقارعلا وزغلل تقؤم لعف در درجم اذه

 نأ دقتعا تنك نأو ...مويلا ىتح كانه ناكم لك ىف ةحضاو

 تيوكلا ريمعت ةداعاب ردجأو قحأ تناك ًالثم ةيرصملا تاكرشلا

 امك ...اهريرحت لييس ىف رصم هب تماق ىذلا لعافلا رودلا دعب

 تلسرا دق تناك ىتلا ةيبرغملاو ةيروسلاو ةيرصملا تارقلا نأ

 ردجأ ىه ريرحتلا ةيلمع ىف ةكراشملل تيركلا ىلإ ًالعف
 طفح ىلع ةرداق تارقلا هذه نأ املاط .. اهريغ نم ءاقبلاب

 نالعإ ذيفنت بجي ناكو .. ىتيركلا بعشلل ىميلقألا نمألا

 جيلخلا ىف ىنمألا ماظنلا نوكب نأ ةرورضلاب ىنعي ام وهو اصنو احور قشمد
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 لأست نأ انيلع متحتي هنإف الإو.ايكيرما سيلو اصلاخ ايبرع
 ةييئنجألا تاوقلا ىلع دامتعإلا ىف تبوكلا رمتست ىتم .ىلإ
 تاوقلا هذه نأ مأ ... اهدودح ىلع ةظفاحملل "ةيبرعلا ريغ“

 كلت حلاصم لثمي ىذلا ىسايسلا ماظنلا ىلع ظافحلل تيقب دق

 ىبرعلا ىداصتقإلا لماكتلا قيقحت عنم ىف ةيبنجألا لودلا
 ءًالصأ انلاوما جرخت ىه ىتلا ةيبنجألا تادعاسملاب ءافتكإلاو

 عجارت نأ ةيتبوكلا ةموكحلا ىلع نيعتي فوس هنأ دقتعأو
 ىتلا اياضقلا هذه لك نم ةمداقلا ةلحرملا ىف ةعرسبو اهفقوم
 ركفن نأ لضفألا نمو....اهلبقتسمو..اهثدايس ميمص سقف

 ةيبطلا انتبرق ةسارحب "قيدصلا " بئذلل دهعن نأ لبق نيترم
 . ةمئانلا

 ىف بعشلاو ةموكحلا نيب "ةقث ةمزأ' دوجوب ىدقتعت له -
 ..اهدوجو ةلاح ىف اهزواجت ىلإ لييسلا ىرت فيكو ... تيوكلا

 حوضوب هتنلعأ ام اذهو -" ةقث ةمزأ " دجوت معن -
 ىف ةمزألا هذه ملاعم ترهظ امك ...ًارخّوم ةيتبوكلا هضراعملا

 ةمكاحلا ةلئاعلا هيف ترئأتسا ىذلا ةموكحلل ديدجلا ليكشتلا

 الإ بعشلا ءانبأل كرتت مل امنيب ةيساسح اهرثكأو بصانملا مهأب
 ديحولا ليبسلا نأ دقتعاو ....ةريغصلاو ةيشماهلا بصانلملا
 ةموكحلاو بعشلا نيب .ةقالعلا حيحصت وه ةمزألا هذه زواجتل

 ىلإ ىدؤت هرح ةيطارقميد تاباختنا ىرجت نأ ىنعمب ىمسر لكشب
 ةيقيقحلا ةماعدلاو دنسلا نوكي ىوقو رح ىبايث سلجم مايق

 ىف اذه بيست ول ىتح تيركلا ىف ىسايسلا ماظنلا ةيعرشل
 ماكح بكتري نأ نم لضفأ هنإف ةياديلا ىف بعاتملا ضعب ثودح
 ةيبنجا تارق دوجو عم ةصاخ ..ىرخأ ةرم أطخلا سفن تيوكلا
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 نم هنكلو رخأ راجفنا وأ رايهتا ثودحب رذئي امم .تيوكلا ىف

 سيلو ةفاك ةيجيلخلا لودلا ىلع مالكلا اذه, قيطنيو ..لخادلا

 رابكل ةيمسر تاحيرصت ةمزالا ءانثأ انعمس دقو طقف تبركلا

 نم ديزملا ةحاتأ وحن هاجنإلا نع ًالثم نييدرعسلا نيلوئسملا
 ةميلس ةيناملرب ةايح دوجوب حامسلاو ةيسايسلا تايرحلا

 ...اذه قيبطتل ةيلمع تاوطخ هبأ رن مل انئثكلو ... ةرهدزمو

 دق هفاك ةيبرعلاو لب ةيجيلخلا لودلا نوكت نأ ىنمتنو
 تضخم ىتلا سوردلا نيب زربالا وه ىذلا رملا سردلا تبعرتسا
 نامضلا امه ةيرحلاو ةيطارقميدلا نأ وهو الا ةمزألا هذه اهنع

 ...ىعامتجالاو ىسايسلا رارقتسالل ديحرلا

 ةلئاعلا لخاد تافالتخالاو تافالخلا ريثأت ىرت فيك -

 ظ وع ىعامتجإلاو ىسايسلا ليقتسملا ىلع تيوكلا ىف ةمكاحلا

 ىلا مسقنت تيبوكلا ىف ةمكاحلا ةلئاعلا نأ فورعملا نم -

 رلكلو .. رباجلاو ملاسلا امه ةرامالا ىلوت نالدابتي نيحانج

 ريمألا دهع ذئمو ملاسلا ةرسأف ءامتنأو هكولسو هلويم امهنم

 وبأ ىمسيو ..ايئاطيرب عم هدهاعملا ىغلأ ىذلا ملاسلا هللا دبع

 وه أم لك ىلع حتفنت ىهو ةيبرع لويم اهل ىتيوكلا لالقتسالا

 حابص قباسلا ريمألا دهع ىف تيوكلا تناك دقف كلذلو ىبرع
 ةرسألا ىف ًالعاف اوضع ملاسلا هللا ديع قيقش وهو ملاسلا
 ًايسايس ءاوس ةيبرعلا اياضقلا لك رصانت تناكف ةيبرعلا

 نإف كلذلو ةيمجعاو ةيسراف لويم رباجلا ةرسأل امئيب ايداصتقاو

 دمحألارباج" ىلاحلا ريمألا مهيلع دمتعي نيذلا نيلوئسملا رابك

 ةيفاجم ةسايس نودمتعي مهنأ امك ةيسراف لوصأ نم مه "حابصلا
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 ىف رباج ريمألا ائهبن دقو ةيبرعلا ةيفطاعلا ةمحللاو ةيموقلل

 ةيضقلا هذه ىلإ تيوكلا يف ةيلوئسملا هيلوت ذئمو باعكلا اذه
 ...مهب محتلي نأو برعلا ىلع دمتعي نأ هيلا انبلطو ةكئاشلا

 ةيبرعلا ةرسألا نع هداعتبا ىف ايلاغم لظ 'ديدشلا فسألل هنكلو

 مهيديا نيب عضوو صاخ لكشب ىئاريإلا رصئعلا ىلع دامتعأو

 . ىتيركلا داصتقإلا تاردقتم

 ةرسأل نأ ًالثم انفرع اذا رثكأ نيحانجلا نيب قرفلا حضتبو
 كلمي ال امئيب ةيبرعلا لودلا ةفاك ىف ةيوق تالصو تويب ملاسلا

 ةسايسلا نأ دقتعأو ... هيبرع هلود هيا ىف "نيرك“ ىأ رباجلا

 ىلاعتلاو ةسرطغلا ءارو نم فقت تناك ريبعتلا حص نإ ةيرباجلا

 نينطاوملاو نيلوئسملا ضعب كولس ىف ىبرع وه ام لك ىلع
 نيفقثملا رابك نم ءاقدصألا دحأ ىل هدكأ ام اذهر نيتيركلا

 ةيليجستلا مالفألل ةيلعامسإلا ناجرهمل انروضح ءانثأ نيتيركلا
 ةنحملا نأ قيدصلا اذه ىل لاقو ىضاملا رهشلا ىف ةريصقلاو

 ىف رظنلا نوديعي ماكحلا ءالزه لعجتس تيركلا اهب ترم ىعلا

 ىلعو ىق قح ىبرعلا نطاوملل هنأ اوكردي نأ دعب مهتاسايس
 ىف قح ليصألا ىبرعلا ىتيوكلا نطاوملل هنأ امك تيوكلا

 ...ىبرع دلب لك ىلعو

 ءوض ىلع ددحتيس هنأ دقتعا ىئنإف لبقتسملل ةيسنلابو
 رصتني نأ امإف ةمكاحلا ةلئاعلا ىف نيحانجلا نيذه نيب لعافتلا

 لامعلا ىلع دامتعإلاو ةبورعلل ءامتنإلا قيمعتل ديؤملا هاهتنإلا

 رصتني نأ امإو هانمتن ام اذهو ربكأ تازايتما مهئاطعإو برعلا

 ىذلا هاجتالا وهو ىبرع وه ام لك ىلع ىلاعتملاو ىداعملا هاجتإلا

 ىف رمتسا اذإ ىللاو هريخألا ةاسأملا ثودح ءارو ديكأتلاب فقب
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 فوس ديكأتلاب هتإف هدرفممب تارارقلا ذاشتاو رومألا رييست

 . هللا ردق ال ةفلتخم ىرخأ ىسآم ثودح ىف ببستي

 ىف نيتيوكلا نيفقثملاو ةفاقثلا رود نع اذاه ًاريخأ *“
 هءاتبا شكأو ىتيوكلا بعشلا ةعيلط مهتفصب ةمداقلا ةلحرملا

 ءاثثا تيوكلا اهتشاع ىتلا ةصاخلا فورظلل امهفتو ةرانتسإ

 ؟... ةيجيلخلا ةمزألا

 فقشثملا نأل ....ةيمهألا ةياغ ىف رمأ ةقيقحلا ىف اذه -

 ةلحرملا ىف تايلوئسملا رطخأو مهأ نم هدحاو لمحتي ىتيبركلا
 دعب ةصاخ .. ريصبتلاو ةيعوتلا ةيلوثسم ىهو الا ةمداقلا

 جراخو لخاد نيتيوكلا نم نيريثكلا ناهذأ ىف ررومألا طالتخا

 مالقالا باحصأ ضعب نم تارعد عمسن انحبصأف ...تيركلا

 تاقالعلاب ءافتكإلاو ةيبرعلا روذجلا نع لاصفنإلا ىلإ نيتيركلا

 ةفلتخملا ملاعلا لود عم تحب ىحلصم ساسأ ىلع موقت ىعلا

 ىتتكلو ( ةيئيد وأ ةيموق تارابتعا ىأ نع رظنلا ضغب) ...
 نوئيدي نمم مه نيتبوكلا نيفقثملا نم 5٠/ نم رثكأ نأ دكوأ
 عقوتاو ...امهتراضحو مالسالاو ةبورعلا ىلإ ةفطاعلاو ءالولاب

 ىف ةمساح عفد ةوق ةلبقملا ةلحرملا ىف نوفقثملا ءالؤه لكشي نأ

 ديازت دعب ةصاخ تيركلل ىبرعلا بلقلاو هجولا هدوع هاجتا

 اعم.. مهو هديدجلا هيتيركلا ةموكحلا ىف ًارخؤم ملاس لآ ذوفت

 دالبلا ىف رومألا مامزب كاسمإلا ىلع هللا ءاش نإ نورداق

 "لصوحتلا" نع آديعب حيحصلا هاجتإلا ىف ةلجعلا رييستو
 هحارفأو ةلكاشمو همومهب ربكألا ىبرعلا نطولا نع لازعنإلاو

 ...ةحارطأو
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 راثآ زواجت ىلع آعيمج انردقي نأ ىلاعت هللا نم وجرأو

 قارعلاو تيوكلا ىف ائناوغإب تقاح ىعلا ةمؤملا ةئحملا هذه-

 . ريدق ءىش لك ىلع هنإ اهنايك تلزلزو انتمأ بلق تباصأو
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