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 اميرو ..هارت الو هسحن « رجفلا دلوي اك تدلو « باتكلا اذه ةركف

 هدوجو يف كاش روعش كرماخي دقو .. هايم لطي وا .. لحي نا لبق هتليخت
 سحتو نوكلا ًالمث هراونا ىرت ىتح كب لوطي ال راظتنالا نا ريغ

 .. اهفلتو .. ايندلا لسغت هءاوضا

 جمهو تاذ اهنكلو ةريغص ةرارش لثم « باتكلا اذه ةركف تدلو

 هنا .. حرص مثمساق ميركلا دبع ءاوللا حول نا موي كلذ ناكو « ةرارحو

 امو .. فلخ ىلا نمزلا ةلجع عفديو .. ءارولا ىلا ةعاسلا براقع ديعيس

 موي « ًاران هيف تلعشاو « آبل ردصلا يف ترعسا نا ةرارشلا كلت تنل

 يرخا ةلحرم ىلا « ءارولا ىلا خيراتلا عفد ةلخرم نم مساق ءاوللا لقتنا نا

 .تايبسدبلا سيلدتو قئاقحلا سيبلتو خيراتلا ريوزت ةلحرم يه ةروطخ دشا

 ددسبي نطاوم لك هسحي يذلا يرطفلا ساسحالاب كاذنيح تعفدناف

 ةركف ذيفنت وحن تعفدلا .. هدادجاو هئابآ ضراو هدلب ىلا ءاسيو « هنطو

 ريثك مالكب ايندلا مساق الم نا دعب « يبرعلا ملاعلا ىلع اهرشنو باتكلا
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 ثفشكت نا دعبو « ةجحلا حوضوو قحلا قئاثو هصقنتو قطنملا هزوعي
 فيلأت وحن كاذنيح تعفدنا .. هركف نيماضمو .. هسفن ايابخ يبرعلا ملاعلل

 : تاياغ ثالث ًافدهتسم باتكلا !ذه

 نم هتنادإو ميعزلا معازم لطاب فشك ىلا ةيدؤملا قئاقحلا فشك : لرالا

 . هتلود قئاثوو هفالسأ ناسلو هناسل

 ةراثإ ءارو نم , مبعزلا » اهديري ينلا ةيقيقحلا ضارغالا فشك : ةيناثلا

 . ةرئابلا اهتراجن يف ةرساحلا ةيضقلا هذه

 ال ةمناق ةيقيقح ةيلود ةيصخش تيوكلل نأ ىلع ليلدنتلا وهف : ةثلاثلا امأ

 . كش اهيلا ىقري

 معزلا ةقامح اهتفلخ ينلا ىربكلا راثآلا نع ثيدالا لاجم يف تسل

 ام هنأل .. ةمشاغلا هتطلسل اهعاضخاو اماهتنا لب تيوكلا مضي هتبلاطمو

 ثيوكلا نم ًانطاوم قبت مل ءاقحلا ةيرفلا هذه نأ يف لدج الو كش نم

 بقرتي ةيحضتلاو ساملا نم ةيروطسأ ةلعش وأ نآللا نم ًادرام هتلاحأ "الإ

 (تيوكلا) بيبحلا هنطو ءادتفا هل حيتت يتلا رفصلا ةعاسو ةمساخلا ةظحللا

 . ةسفئو هلامو ةمدب

 ضعب طلسأ نأ وه طقف ًادحاو ائيش الا باتكلا اذه يف لعفأ نلو

 خيرات ًازرم « اهلحارمو اهراوطأ ًاضراع « يدالب ةيضق ىلع ءاوضألا

 اذه هجو نع ًافئاز عانق قزمأ يكل .. هفادهأو هتاياغ الصفمو ينطو

 . ةلتاخغا ةعداخملا هتيسفنو ةملاظلا ةرئاجلا هتقيقي ألما ىلع رهظيل مبعزلا



 هلامر نم ةنفح لكو « ءافرشلا رارحالا نطوو « ينطو تيوكلا

 هدودحب وهو . عومدلاو ءامدلا نم راهنأب ”يورم هناطش نم ريش لكو

 هاري ال وهف .. يتيوك لك ةايح رارمتسال يرورض نايك اهل فرتعملا

 ىلع لهسلا نم ناك نثلو . ًاضيأ هشيعي لب « بسحف هيدتفيو ةبحيو

 دلبلا نم ةعطق وأ ( هكالمأ ) نم ةحيرش تيوكلا مهوتي نأ معزلا لايخ

 .ةعقاو ةقيقح هتلاحإ وأ مهوتلا كلذ قيقحت ”ريسعل هنإ , هناطلسب بكن يذلا

 انل نطو نم رثكا تيوكلا نأ ةحارص انه نلعأ نأ "يلع يغبنيو

 ةيرح أجلم وأ ةلوفط حرسم وأ ابص بعلم نم نمناو « نييتيوكلا نحن

 «ريصمو ةايحو خيرات عقاو نييتيوكلا نحت انل تيوكلا نا .. لمآ ذالمو

 وأ اهنالمتسا شدخ اذا رثأ اندوجول سيلو « اهنود ىنعم انتايخ- سيلف

 .. دويقلاو لالغالا اهيديأ يف تعضو وأ اهتيصخش نم لين

 آامعط فرع مل اهنا لب .لالقتسالاو ةيرملا معط يدالب تقوذت دقل

 صاخ لولدم ع لالقتسالل » ناك نا ذنمو . اهتايح لاوط هريغ رخآ

 هذه ملاعم حيضوت يف هرطخخو هرثأ تيوكلل ناك « هيلع فراعتم ىنعمو

 . ثيدحلا ريسفتلا امئاطعاو ةماكلا

 ةثالث لبق حابصلا لآ مكح ىلع اهينيع دالبلا هله تحتف نا ذنمو

 مظعملا دالبلا ريمأ ومسلا بحاص دهع ىتح لوالا حابص ذنم . نورق

 ريغ اهتايح يف ًابولسأ فرعت ال تيوكلاو « حابصلا ملاسلا هللا دبع خيشلا

  ةدرفتملا صئاصخلا تاذ ةزيمتملا ةيصخشلا جرن ريغ ًاجهن الو لالقتسالا

 أ



 ةبورعو ملس مالسا نع ةقثبنملا ةقيرطلا ريغ مكحلا يف ةقيرط فرعت ملو

 نتم ٍلتعي نأ نيعماطلا وأ ةازغلا وأ ةاغطلا نم دحأل نكمت ملو « ةليصأ

 نم ثالثلا تاثلا هذه نأ نم مغرلاب « اهتعقر ةراهط سندي وأ اهتبرت

 بعاتملاب هلك يبرعلا نطولا دوجو يف ةرتف ًالمأ تناك ةفلاسلا نينسلا

 لالخ ةيبرعلا دالبلا تناك ذا « ماسجلا ثادحالاب اهرخزأو بعاصملاو

 ةيبنجألا تاثعبلا اهدورت « ةنحمو ءالبو رابتخا عضوم نمزلا نم ةرتفلا هذه

 . ءابرغلا دونجلا مادقأ اهبارت أطتو

 ضرألا ىلع ةبيرغلا عاضوالا اهيف تدجو يتلا ةرتفلا هذه تناكو

 ثيحب « اهدعاوس تدتشاو اهناصغأ تلاعتف اهروذج تدتماو ةيبرعلا

 نم ًايئابن صلختت نأ دالبلا هذه ضعب ىلع ريسعلا بعصلا نم ىحضأ

 . فاجعلا ةئامثالثلا تاوتسلا كلت راثآ

 ؟ تيوكلا لاح ناك فيكف .. ًامومع ةيبرعلا دالبلا لاح ناك اذكه

 نم ام لكو .. تيوكلاب لصتي ام لك باتكلا اذه يف تلوانت دقل

 ضعب تركذو « اهتيصخشب اهدرفتو اهتيرحو اهلالقتسا ىلع لدي نأ هنأش
 نا حلصي امو « يمساقلا » لطابلا غمدت قئاقح نوكي نا حلصي ام

 ىوعد لطبتو « تيوكلا لالقتسا » تبثت ةينوناقو ةيءلع لئالد نوكي

 ةتيولأ نم ( ءاول ) اهنأ يعدي نم لذْخحتو تاهجلا نم ةهج ةيأل اهتيعبت

 لئالدلاو قئاقحلا كلت نوكت نا ىلع تصرحو .. هتايالو نم ةيالو وأ

 ًاضيأ تصرحو ناعرلاو ةجخلا ةوقب ةنيزم « نايبلاب ة"الحم قطنملاب ةاشوم

 تاءارتفالل ةمداحلا « ليطابألا هجو يف ةفقاولا رثألا ةديدش عئاقولا ريخن ىلع

 اهيلا ىقري ال ( ةعطاق قئاقح ) يسامولبدلا فرعلا يف اهنومسي ىلا نم

 اهعويشل ةلدالا ضعب نع تيضاغت دقلو .. بير اهنم لاني الو كش
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 ةركف حنمب ناك نا « هب داهشتسالا نألو ام يئادلاو يصاقلا ةقرعمو

 .دوصقملا لاككلاو دجلا فراشم ىلا ًاريثك هب يقثري ال هناف «ءةوق باتكلا

 نيقحالملاو ىرايخلا نيثجاللا تركذ دق ءىراقلا يناريس « هلك كلذل

 . نامع ينب روج نم ةيسايسلا مهتادقتعمو مهحاورأب ني"رافلا نيمولظملا
 تقلعتو مهتدتنا توه فيك .. مهرمأ يف تلصفو ءالؤه تركذ

 . ةريلا تيوكلا ضرا ين مهمالسو مهتأمطم' اودجو فيكو .. مهحاورا

 . تيوكلا اهتلمحت يتلا ةنامآلا ةروطخ رادقي نا دعب نم ءيراقللو

 لمح نم برهتن مل يلا ةلاسرلا لبنو « هيلع تمدقأ يذلا لمعلا مظعو

 لمح اهبجوتسي يلا ةليقثلا تامازتلالاب ضوهنلا نع رخأتن ملو اهلعشم

 دونجل ًاحرسم ايندلا هذه تناك نا موي « برعلا ايند يف لعشملا اذه

 تناك نا مويو « مهعفادم تالجعل ًائطومو مهلويحلل ًاناديمو نييناهعلا

 يف « ندملاو ىرقلاو ىراحصلاو يفايفلاو دوجنلاو لابجلاو لوهسلاو داهولا

 ءونتو .. ينامعلا ملعلا لظ تحن حزرت لب شيعت ٠ ةيبرعلا ايندلا كلت

 لباقت ةيبرع ةيررحم ةكرح لك تناك نا مويو .. ناّمع يب مكح تحن

 تناك نا مويو .. بيهرلا طوسلاو نجسلاب تبكتو « رانلاو ديدحلاب
 ةيفرعلا ماحملا تاحاس ىلا ةريسك ةبيثك ةنيزح قاسن“ رارحالا لفاوق

 نا مويو .. ةلملاب مادعالا ماكحال لتاق تمصو بيجع ريصب عمتستل

 ًاقيرطو .. ىمظع ةنايخ « ةيررحتلا راكفالاو لالقتسالل ةوعدلا تناك

 .! ةقئشملا داوعأ هتياهن اكئاش

 يتلا ةليصألا ةيبرعلا ةعاجشلاو تيوكلا ةمظع ردقي نا ءىراقلل

 ىضر نع اهباوبا تحتفف « ةملاظلا ةهاظملا تاوئسلا كلت يف اهب تحلست

 اهردص ىلا تمضف « ةءورملا تاءادنو قحلل ةباجتساو « رطاخ بيطو
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 تيوكلا, تلآ . ملظلا اوقيطي مل نيذلا رارحألا « اهضرأ قوف تابقتساو

 يروطسالا « لوغلا ١» و رابجلا ( عبعيلا ) هجو يف فقت نا اهسفن ىلع
 .1 ( نامع يب ةلود ) ىمسي ناك يذلا

 نا فرعي « اهللاوحأب ملم وأ« ةرتفلا كلت خيرات ىلع علطم لكو

 تلظ لب ًانيبج نمت ملو ء« ةماه ءىطأطت ملو كلذ لك تلعف تيوكلا

 ملو « ءيش لك نم مغرلاب اهسفن تناصو .. يساورلا دوم ةدماص

 تظفاحو ء تيوكلا ضرا قوف اهلظ دمت نا نم ةيناؤعلا ةلودلا نكمت

 اهتيصخش ءاقنو اهلالقتسا ءافص ىلع  ةيبرعلا نادليلا نيب نم اهدحو

 .. مكحتنلاو ذوفنلاو لالتحالا بئاوش نم اهصلختو

 يف تيوكلا نم ادب ام نا تررق انا نإ ةقيقحلا ودعأ ال يّلعلو

 ىدحا وه امنا « يبنجا مكح لك در يف ةليصأ ةبالص نم ةرتفلا كلت

 نم ناك ام ناو .. ةلودو اعمتجمو ًابعش تيوكلل ةيسيئرلا تازيمملا

 وه امتا ذوفنلا ضرفو ةرطيسلاو وزغلا تالواحم دض اهدومصو اهنا نسل

 .. دجاملا ييوكلا بعشلا ةيصخشل ةيسئرلا تاموقملا ىدحا

 يف ىريكلا ةفقولا بحاصو  ًددعو ةبسن  ريغصلا بعشلا اذه نا

 (اناكرب ) الا سيل بعشلا اذه نا .. لالغتسالاو ةرطيسلاو باعصلا هجو
 .. ةوقلاب ذوفنلاو كلمتلا اياو: هممح رجفتو ةرطيسلا ةلواحم هريثت ام ناعرس

 مويلا مساق ميركلا دبع معزلا هلعفي ام نا لوقلا ىلا ةجاحمي ينارت لهو
 . هناريثو همم ًازازفتساو ناكرلاب آشرحم الا سيل

 يفو يلرع ناكم لك يف يبرعلا ءىراقلا لمع بطاخي باتكلا نا مث

 كلسيو لالدتسالاو ضرعلا يف ميلسلا قطنملا جبن جهنيو « اهسفن دادغب

 ينارب فوسلو .. هفده ىلا لوصولاو ةتياغ ءاصقتسا يف ةيعقاولا ليبس
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 « ماقرألا ةغلب ىرخخا ةلكأو .. قئاثو ثيدح ةراث هيلا ثدحتأ « ءىراقلا

 . خيراتلا عئاقوو ملعلا قئاق ًايصقتسمو ةيدلعلا تايئاصحالا ًادمتعم

 صوصنب تدهشتسا « يلودلا هعضوو تيوكلا نع عافدلا لجألف

 مهنكلو سانلا نيب ”المه اوسيل « نوبقارع ”لاجر اهم ءاج ةحضاو ةيلج
 دمتعيو مهلوقب دتعي نوخرؤمو .. ءادلع نويفارغجو نوفورعم نوركفم
 . ممأر ىلع

 تيوكلا هودح تبثن يكل ةيمسرلا ةيتيوكلا رضاحملا ”صقتن مل نحنو
 لصفلا لوقلا انكرت لب « ةلقتسملا ةيلودلا اهتيصخشو هتاذب مئثاقلا اهدوجوو

 ىلع درت مساق ةلود انكرت يأ .. يتارعلا ناوفص كرمج زكرمل اذه يف

 يمسر عجرم ربكا بذكت ةيمسرلا قارعلا رئاود ىلا انعمتساو مساق معازم

 .! قارعلا يف

 هيخرؤمو هيركفمو قيقشلا قارعلا تالاجر تاداهش دارباب فتكن '

 ىلا اندمع لب بسحو ديعبلاو بيرقلا خيراتلاو « يملاعلا ركفلاب نعتسن مو

 نع عافدلا يف « دنجن نا وه يسايسلا بدألا ين ديدج يعقاو جبن

 . اهسفن ةيمسرلا قارعلا ةلود قئاثوو ةيمسرلا قارعلا رئاود ؛ هتيضقو تيوكلا

 ءزج تيوكلا نا « همهو يف لب « ةالقم مساق ءاوللا فرع يفف

 . قارعلا نم بيلس

 اياعر ىلع ةضورفملا بئارضلا ضرفت :  هتلود ةمظنأ ةقيقح يفو

 . ًامامت نييتيوكلا ىلع اهضرفك ىرخألا لودلا

 . هتموكح كالما نم ًاءزج تيوكلا بعش لكشي مساق ءاوللا لايخ ينو

 يتلا ةيمسرلا قارعلا رئاود نع بيرغ هنا بعشلا اذه ةايح مقاو ينو

 ٠ ةيلصنق وا ةيلثم قارعلا يف تيوكلل نوكي نا مايالا نم موي يف تبلاط
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 باتكلا اذه يف ةدراولا قئاثولا يف ىري فوس فصنملا ءىراقلا نا

 ناسنا سأر قوف بصني درابلا ءاملا نم اولد « صوصخللا اذه لوح

 نا ءاملا ةدورب ىسع هتسوسوو هماهوا جوا يف وهو طالتخاو ةثول يذ

 .. لقعلا نم ًافرطو باوصلا نم ًاثيش ةئجافملا اهتمدصي هل ديعت

 نا يهو « ةماهو ةريثك قئاثو هتموكحو مساق نيدت يلا قئاثولا نا

 ةسايسلل سودملا نهارلا مقاولا يف نا ىلع لدت امناف ءيش ىلع تلد

 اهب فذقي يلا « ةيسايسلا ميعزلا بطخ نم لعجت ةغماد قئاقح ةيقارعلا
 فده الو هل ىنعم ال فوجا ًامالك © لحلا كالهتسالل رخآآو نيح نيب

 مض ىلا ةسووهملا ةوعدلا هله يف رارمتسالا نم لعجتو .. هءارو

 تالاعفنالاب ةرجاتمو يسايسلا ثبعلا نم ًابرض « قارعلل تيوكلا

 . ةيبعشلا ةيفطاعلا

 لاطباو تالالضلا فشك "الإ ةدئاف نم باتكلل نكي مل نئلو
 قئاقح ىلع تاذلاب قيقشلا يارعلا بعشلاو ةيبرعلا بوعشلا ةيعوتو معازملا

 ةبثوتملا ةيعاولا هريهامج ماهفاو « ةاسأم لب ”ةاهلم هل اهودارا يتلا ةيضقلا

 لشف اهماهفا « تازجعملا حارتجاو داجمالا عنص ين قيرعلا يضاملا تاذ

 ةيهاولا هتارريم فيزو « ةقوشكملا هتاءاعدا نالطبو ةرطختا مساق ةبعل

 . ةفاك ةيسايسلا هفقاوم يف اهيلع دمتعي يلا

 ريمضلا ةبطاخم ريغو « هذه ريغ ةدئاف نم باتكلل نكي مل نئل
 اهفقوم ردقيلو اهيلع وا تيوكلل درجنو ةهازنب مكحتل « رحلا يناسنالا

 .. اهئانباو اهضرا ىلع هناطلس ضرفو هيلا اهمضب مساق ةبلاطم نم بلصلا
 كلذ ناكل .. كلتو .. هذه ريغ ةدئاف نم باتكلل نكي مل نثل

 . بعتلاو دهجلا ىلع ةأناكم كلذ ينافكلو يبسح
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 بعشلا بلاطم نم ًايلطم تسيل قارعلا ىلا تيوكلا مضب ةيلاطملا نا

 هلشف مساق هب يطغي راتسو ( يمساق ملح ) يه لب « قارعلا يف يبرعلا

 ي وهف .. اهسفن ةيلخادلا ةيقارعلا اياضقلا ينو ىربكلا ةيبرعلا اياضقلا يف

 . ةفاك ةيبرعلا ةمالا بوعش نع ةلزعو .. هبعش نع ةلزع .. نيتلزع

 ةلزعلا راوسا هل مدهتس « تيوكلا ةيضقل هتراثإ نا ردق نيح أطخخا دقلو

 . همومو هلك اشم نم ةاجنلاو قالطنالا باوبا هل حتفتو

 ال قارعلا ين ينرعلا نطاوملا نا ىلا ريشن نا لوقلا داعم نمل هناو

 « لاقي قحلاو « نكلو « هقارع راوج يف ( تيوك ) دوجو نم وكشي
 نم يناعيو « هبعش ءانبا نم ةرثاكلا ةرثكلا ىدل ديلا تاذ ةلق نم وكشي

 يذلا لهجلا ةأطو تحت لامتيو « هينب نم عساو عاطقب ضارمالا كتف

 نطاوملا نا .. قارعلا ءانبا نم ةريبك ةبسن عيرملا سمادلا همالظب فلي

 ملألاو ىسالابو هقلح يف ةصغلابو هقامعا يف ةقرحلاب رعشي قارعلا يف يبرعلا

 ةلوغشم ةيمساقلا ةموكحلاو آسئاب ًادرشم ينيطسلفلا بعشلا ىأر املك هبلق يف

 .. ليئارسا بيدأتو نيطسلف فاصنإل ال تيوكلا عالتبال ططخلا عضوب

 ةلكشم ال نا حوضوو نامياو مزح ددم « باتدكلا اذه ي انه نو

 نييئيوكلا نحن امأ .. مسأق ةلكشم ةلكشملا اماو 2 تيوكلل انيأر ِق

 « هلك ملاعلاف « انتموكح جاهنمو انبعش ةيسفن حرش ىلا ةجاحي انساف

 اهلك ةيبرعلا بوعشلا ريرحتل لب طقف ررحتلل ال صالخاو لبنب ىعسيو
 جاهنملا اذه انلعأو ةريثك فقاوم يف انهرب دقلو . ةمشاغ ةرطيس لك نم

 انجاهئثمو انتايسو هذه لظن فوسلو .. ةفاك ةيب رعلا اياضقلا هاه يسايسلا

 ١ سأيلاو كشلا بابض رشنناو بوطعلتا تمهدا املك
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 ينإو ليبت بعش حماطم نيبو ةيغاط درف عشج نيب زين « انه اننا
 ةلكشم حرط دنع مهماما زييمتلا اذه ًامئاد اوعضي نا ءارقلا عيمج وجرأل

 ثبع . هبعشل ودع وه درفلا اذه ناف .. ثحبلا طاسب ىلع مساق

 « قارعلا ةب لزعي ةسايسلا يف ًاجهنم هل لْحماو « هئانبا نم نييالملا تاردقع

 فص يف اهنم نوكي نا يغبني يتلا ةيبرعلا ةعومجلا نع . ىبأ مأ ءاش

 ناك نيح ضيضحلا ىلا اهب ىدوأف دالبلا داصتقا ىلع ىضق امي . ةدايقلا

 ىربكلا هتاورثو هتاقاطو هتاناكماب هلمحم نا زوم ةروث نم رظتني بعشلا

 .. راهدزالاو ىنغلا ةمت ىلا

 فقي نم نيبتي ناو .. هقيرط فرعي نا « بعشلا اذهل ًاريخأ دب الو

 : ةعرك ةرح ةايح ِق رهقت "ال ىلا هتدارا نودو هنود

 .! ردقلا بيجتسي نا دب الف ةايللا دارأ موي بعشلا اذا

 فلوملا
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 عراَتسلاَس

 خيراتلاو ةغللا يف .. تيوكلا

 عفترم ىلع ىنبت ةعلقلا وا نصحلا يهو (توك) لل ريغصت تيوكلا

 اذه ناك دقلو .. هايم عمج وا رهن وا رحب ىلع فرشتو ضرألا نم

 ةعقبلا هذه ”مأ ماع ةئامثالث لبقف « خيراتلا انثدحي امك تيوكلا لصأ

 رعيرع نب دمخ خيشلا دلاخ يب معز « اهمادقا جيلحلا لسغي يتلا ةليخلا

 ديصلاب ًاعاوم ناك اذه آدم خيشلا نا ريغ .. ارفق ءالخ تناكو

 كلت تناكو .. صنق عبارمو ديص نطاوم نع ثحبي ناكو « صنقلاو

 ناويحلا نم صئقيو داصي امب ةرماع رحبلا ىلع ةفرشملا ةيلمرلا ةعقبلا

 يكريمالا ىفشتسملا عقوم يف ) تيب لوأ اهيف ىنبو ةتيجعأف « ريطلاو

 هامسف ًاريغص تيبلا كلذ ناكو . رحبلا ىلع فرشت ةيبار ىلع ( نآلا

 « ًاوزغ دارأ الك هنم دوزتي ًانزخم هنم لعجو « ( ًاتوك ) ال ( ًاتيوك )

 ودبلا الا اهعجتني ال ءارحص تيوكلا تلظو .. اصنق وا آديص عمزأ وا

 مه ًالكلاو ءالل ًاعاجتنا ءارحصلا فارطا نيب نولقنتي نيح لّجرلا

 هذه ردق اذكهو .. اهورّمعو حابصلا لآ اهنكس ىتح .. مهتاناويو

 ًاعضاوت هباوبا رثكا نم خيراتلا لحخدت نأ « رحبلا ىلع ةضبارلا ةعقبلا

 ”القتسم ادلب تحبصأف ًاديدج ًاقلخ تقلخ دقو نورق ةئثالث دعب دوعتل

 ١ا/ ؟ - تيوكلا



 ةدمعأ هلامر يف ديدجلا يبرعلا ناسنالا زكري ادلب « هنايك هلو هتيصخش هل

 « لقعلاو ةككحلا ةدمعتأ ىه .. ةديدج ةيبرع ةراضحل ةخسار

 3 ثدمتلاو راهدزالاو

 تيوكلا يف حابصلا لآ

 يف ( جالفألا ) ةعطاقم نم ( رادهلا ) ين نوميقي حابصلا لآ ناك

 لآ بلغف « ةليمج نطب نم مه يتب نيبو مهنيب فالخ بدو . دجن

 ( رساودلا ) ةليبق ىلا ةليمج ونب بهذف .. مهولجأو مهيلع حايصلا

 حامرلا اوزكرو اهتوطبو رساودلا خويش عمتجاف « نيدجنتسم نيئيغتسم
 نم نوءاشي حمر يأ اوراقي نا ةليمج ينب ىلا اوبلطو .. ضرألا يف

 نوطب نم نطب نسح لآ حمر اوريختف .. مهتدجنل حامرلا هذه
 حايصلا لآ لزنم رادملا ىلع نسح لآو تويليخلا فحزو . رساودلا

 نوبرضي اوحارو مهنطوم نع حابصلا لآ الجف مهوبلغي نا اوعاطتساو

 كاذنآ اهماكح لظ يف نمرلا نم ًاحدر رطق ين اورقتسا ىتح يداوبلا يف
 عابتا نم الجر لتق حابصلا لآ نم الجر نا ريغ . ملسم لآ مهو

 رطق نم ةرجحلا ىلا حابصلا لآ رطضاف « امهنيب طيسب فالخت لسم لآ

 مث « سراف دالب نم سيق رطش مههوجو اومميو سم لآ بلطل ًاذيقنت
 ريرع نبا نصح دنع مهلاجرت اصع اوقلأ ىتح- « ةيبصلا مث « قارخلا

 نا دعب نصحلا مهادهأف مهتدافو مركأو بيحرت لمجأ مم بحر يذلا

 ةنينأمطلاو ةحارلاب ةرم لوأل حابصلا لآ 'سحأ دقلو . كانه اونطوتسآ

 مهل تنمض ذا مهسوفن يف ىوه تقفاو يتلا ةعقبلا هذه يف ءاقبلا اورثآق

 حابصلا لآي خيراتلا دهع لوا اذه ناكو .. ةئينأمطلاو رارقتسالاو ةيرحلا
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 : تيوكلا ُْق ةديدلا مهتلود ٍِق

 ف اوارقو « نيطلاو ةراجحلا نم محل ًاتويب « رمألا لوأ « اوداش

 نكلو 8-5 ةسائر وا ةخيشم وا 1 ماظن مك نوكي نا نود عيبرملا اذه

 دقعتي اذه طيسبلا مهعمتجم أدبو نصحلا ىلع اودفاوت مهعابتأو مماحصأ

 فرصيو مهمكحي الجر مهنيب نم اوراتخي نا ةمكحلا نم اوأرف 6 ”دتميو

 ةمكح رثكا الو ”القع حجرأ اودجي ملف .. لئابقلا نيب اهيلع فراعتملا

 لازت ال يلا ةقيرعلا ةرسالا هذه دج لوالا حابص نم ةميكش ىوقأ الو

 ةقثبنملا مهمكح ةعيبط الو تبوكلا وك اح ريغتي مل نيحلا كلذ ذنمو

 هل نوكيل لخدتي نا يبنجألا عطتسي ملو . ةميلسلا ةيبرعلا ةرطفلا نع

 نم رثك ا يف يرجي يذلاك رخآ لزع وا م اح ةيلوت يف ”لصف وأ يأر

 ةئراوتت تيوكلا يف مكحلا يقبو « هذوفنو ينجألاب لقبا نمم رخآ دلب

 نم عوت وهف « اهمكحم لبقو تيوكلا بعش اهنع ىضر ةدحاو ةلئاع

 بيغرتلا وا 6 هآرك الاو ةوقلا ىلع ًاسينبم سيل رودمآلا فيرصتو مكحلا

 ام تيوكلا بعش لثم بعشل مكحلا نم عوأ حلصأ وهو .. ءارغالاو

 َ ةيوتاملا ريغ ةميلسلا ءارحعصلا ةرطفو ةيبرعلا ةلييقلا ةيقالخا ةدئاس هيف لازت

 »ا # #

 ىلوتف ةرجملا نم ١١9٠ ةنس قوت ىتح لوألا حابص تيوكلا مح

 ةنئس ِق هال مش 6 ل والا حابص ْن ل والا هللا كيع خسيشلا هنيأ اهمكح

 م هتئاغإو همركل شيعلا رباح فرع يذلا رباج هئيا ةرجم ا نم ١ "اك
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 م احلا اذه هب عتمتي ناك ام ىلا ريشت ةفورعم ًاثادحأ خيراتلا ظفح دقو

 1 . ةءورمو ةعاجشو ةياردو ةكنحت نم

 17817 ةنس ىتح همكح رمتسا يذلا يناثلا حابص هئبا هفلخ هتافو دعبو

 حابص نب دمح خيشلا هوخا هفلخ يذلا هللا دبع هنيا هدعب محلا ىلوت نيح

 . ه1"١# ةنس ىتح همكح رمتساو ه 1٠9 ةنس يناثلا

 لتق نا دعب حابصلا كرابم خيشلا مكهلا ىلع ىلوتسا ةنسلا هذه يو

 تيوكلا ةعقر عيسوت ىلع كرابم خيشلا لمعو . ًادمحو احارج ةيوخا

 همكح لالخ تثدح دقلو « ةيملاعلا طاسوالا يف اهتناكم تيبثت ف دهجو

 لضفب اهثادعا ىلع اهتعانمو تبوكلا ةوق اهنم ”فشتست” « ةريثك ثداوح
 ماما مهتماضتو مهتدحو لضفبو مهلالقتساب مهثبشتو مهتيرجب اهلها كس“

 . مهداه يجراخ رطخ يا

 هنبا هدعب مكحلا ىلوتو حابصلا كرابب خيشلا ينوت ه ١74 ةنس يفو

 مهران عّسو هنأل هوبحأو نويتيوكلا هب قلعت يذلا يناثلا رباج خيشلا

 خيشلا يثوتو . ماّههاو صرح مهروما ىعريو ةغلابلا هتيانعب مهطيحي ناكو
 كرابم نب ملاس خبشلا هدعب محلا ىلوتف ه ١78 ةنس يف كرابم نب رباج

 . هينطاوم حالصو هدالب ريخلت ايعاس ”ايكح اكنحم ًاعاجش ناكو

 حابصلا لآ رباج نب دمحا خيشلا هنبا هدعب مكحلا ىلوت هتافو دعبو

 رخاوا يف تأدب دق تناكو م ١16٠ ةنس ىتح همكح رمتسا يذلا

 خيشلا منتغاف « تثيوكلا ضرا ين هريجفتو طفنلا فاشنكا ريشابت همكح

 ةعقبلا هذه يف ةثيدحلا ةيتيوكلا ةضهنلا دعاوق ءاسرال كلذ دمحا

 . ةكرايملا ةينغلا

 اممتم حايصلا ىملاسلا هللا دبع خبشلا ومسلا بحاص مكح ءاج دقلو
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 يذلا ناو . ةنيتملا اهسساو ةميلسلا اهدعاوق ًاتبثمو ًاخسرم ةضهنلا كلتل

 ءيش لك دجيل اهنم ةيحان ةيا ينو تيوكلا فارطا يف مويلا هرصبب لحي
 ةايحلا روط ىلا دالبلا تلقن يلا ةميظعلا ةرفطلا ىلع ”اليلدو ادهاش

 ءايرغلا دسحل ًاراثم تحبصا يقلاو اهؤانبا اهب معني يلا ةيهافرلاو ةرضحتملا

 . مهعشج فشكيو نيعماطلا ران لعشي ًاررشو
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 ماكح نا مويلا ىتح تيوكلا تدجو نا ذنم خيراتلا تبثأ دقل

 .. بعشلا ءانبا نيب اهرشنو ةلادعلا قيقحت الا مه نم مهل نكي مل تيوكلا

 هيلع لدت املس ايطارقيد ًامكح دالبلا اومكح مهنأب دهشي خيراتلا ناو

 . ةلفاحلا مهثادحاو مهرثآم

 اهمارو نم تدصق ام يناف « اذه يباتك ين اهقوسا ينلا قئاقحلا اماو

 نيعادملا ىواعد دينفتو نيرتفملا تاءارتفا ضحدو هتابئثاو قملا ديكأت الا

 ةقزترملا نم هب طيحي نمو مساق ميركلا دبع نونجملا ةيغاطلا لاثما نم

 جمسلا مالكلاب مهيلع معنيف .. هتاوزنو هتسوله رارش نوحدقي نيقفانملاو

 عورا نم ًابطخ « هدقع ماكحتساو هنونج طرف نم « هلاخي .. فيخسلا

 ةيواه ةيأ ىلا معي ال رداس هيغ يف وهو .. اهعورا نكت مل نا بطحللا

 يأ اوفظ نيذلا مل عيسو .. ريسي ريصم يأ ىلا الو .. ردحني

 .! نوبلقني بلقنم
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 ١زم

 نيب ام دتمت يتلا ةيبرعلا ةمآلا هذه نم ءزج « تيوكلا ءانبا « نحن

 ةمالا هذه نم ًاءزج نوكن نيحو « نيئراق لمشتف اهتعقر عسننو « نيطيحم
 ناو « ءازجالا ةيقب بيصي امب رثأتيو لعفتي نا نم دب ال ءزجلا اذه ناف

 رهسلاب ءازجالا رئاس هل تعادت ىذأ وا فيح ةمالا هذه نم ًاءزج باصا

 نيح « لازي امو انلاح اذه ناك دقلو « ميركلا لوسرلا لوقي امك ٠ ىحلاو

 فسالا انياتنيف « ةيبرعلا دالبلا ةشيعت يذلا قزمملا سيعتلا عقاولا ضرعتست

 الا هيضتري ال امم دالبلا هذه اهيلا تلصو يتلا ةلاحلل ضمملا ملألاو ربرملا

 .. ضرم مهولق يف نيذلاو نويلوصولاو نويزاهتنالاو نوضرغملاو ءادعالا
 نم فسافس ىلع عازئو .. رخآو درف نيب ةرباع ةطلس لجا نم عارص

 .لقعلا قطنم اهغيستسي الو رصعلا حور اهلبقت ال ةيعجر ةيحطس رومالا
 نيبو ..ةثفو هيف وأ .. بزحو بزح نيب وا ..ةلودو ةلود نيب رجانت

 هذهل ًادبا ردق دق نأكل ىتح .. ةلئاعو ةلئاع نيب ىتح لب ةليبقو ةليبق

 لاب هب نولغشي ام تاكحضملاو فئسافسلا نم نويزاهتنالا اه دجي نا ةمالا

 امعو ةليبنلا ةيناسنالا اهفادها نع ةمالا داعبا يف نيدهاج « ةئيرللا اهبوعش

 ..لضفا عاضوا قيقحتل اهتايح غارف ًالمبو هب اهريكفتو اهب لغشت نا ردي

 ..مركا ةايحو



 ةعئاض نمزلا نم ًاريبك ًارطش ىضقت نا ةمالا هلل ردق اذكهو

 ىتلاك ةلعتفملا ةفئازلا تامزالاو تاكحاملا و تازازملا ةماود يف ةقوحسم

 . .ءايربالا ءامدب هادي ةخطلملا .. دادغب يف ًاتوقمم احلا اذه اهطويخ كبح

 ءادهشلا حاورا هيلايل صغنتو .. قارعلا يف يلرعلا بعشلا تانعل هقحالت

 ! ءالمتو نييعويشو سيساوج نم هنقزترمو هتينابز يدياب اهقهزا ينلا

 عارصلا اذه ماما يديالا يثوتكم فقنل تيوكلا ءانبا نحن نكن ملو

 نكن ملو « مهراطقا نم رطق لك يف برعلا اه. ىلتبي تامزالا كلتو
 ىرن ال انتا يعدنو لامرلا يف انسوؤر رمطن ةماعنلاك نوكن نا عيطتسنل

 .. ريخب نحن انمد ام .. ريخب ايندلا نأو .. ءيش انلوح نم سيل ناو ًائثيش

 نال .. اذهك ًافقوم ذختن ناب انل حمست نأ ةيبرعلا انتعيبط ناف .. الك

 انتوحن نا لب .. كاردالا ةدماج سحلا ةرجحتم تسيل ةيبرعلا انتعيبط

 دهج نم كلمن ام لكب عاضوالا هذه نيسحت ىلع لمعلا يف ماهسالل روثتل
 .. ةقاطو

 تناكو «ىربكلا ةيبرعلا اناياضق يف برعلا انناوخا عم ًامئاد انماضت دقل

 اهب طغضنو انناوخا قوقح نع اهب عفادن ةبخاصلا ةيبعشلا تارهاظملا انل

 ىدحا قوق> لهاجتت ايئاطيرب ىرن نيح اندالب يف ةيزيلكنالا حلاصملا ىلع

 يف ًادهج لأن ملو . اهبعش ىلع يدتعت وا اهيلا ءيست وا ةيبرعلا لودلا

 نمالا ساجن؟ ةيملاعلا ايلعلا مجارملا ىلا جاجتحالا ديبأتلا تايقرب لاسرا

 امهم يلرع بعش لك قوقحل ةقحالمو انم ةرصانم ةدحتملا مالا ةئيهو

 .. اندالب يف مكحلا بولسا نع همكح ماظن فلتدا امهمو انع هدالب ةعقر تدعب

 نسم لمعلا نع نيثحابلاو نيزوعملا عيجج انتودبو انثرودص انحتف دقلو

 ..ىرخاو ةئف نيب وا رخآو دلب نيب زييمم وا ءانثئسا نود برمعلا اتناوخا
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 انلعجتل « تالكشملا نم كلذ نع مجني دق امو مهدادعا ةرثك تناك امو

 انلبقتسا اننا لب « ءايتسالا تامالع نم ةمالع يا رهظن وا رمذتن وا وكشن

 ىلع مهنم نوريثكلا عجشف « انتويب باحصاو انبراقاو انلها مهنأكو عيمج ا

 مهحاصم تراصو .. نانئمطاو ةقث لكب .. مهب ةصاخ حلاصم ءاشنا

 مغرلاب « اننكلو .. ةيلصالا نيلهالا حلاصم محارت مهتاكرشو مهعيراشمو

 « انتمومع ءانبا نم دفاو يل الو انسفنال حمسنل نكن مل ء كلذ لك نم

 رعاشلا لوقب لثمتن لازن امو انك دقل . تيوكلا نع بيرغ هناب رعشي نا

 : ميوقلا يبرعلا

 لزألا بر تناو فويضلا نأ انتدج.ول انتدج ول انفيض اي

 ةيعاتجا وا ةصاخخ ةيسانم لك يف روثت ةحيحصلا ةيبرعلا انؤامد تناك

 يف ةكراشمال وا بوكتملا ةثاغاو دهطضملا ةرصن وا سئابلا ةدجنل بهنف

 « بلط وا ةوعد نود كلذ نوكي ام رثكا امو .. ماع يعامجا لمع

 .. ائيف ةبورعلا ءادن ىلا ةباجتسالا ىوس ةحلصم وا ةياغ ةيا نع ًاديعبو

 مكحتاو « قالخألا رثآمب ءيللا انخيرات نم هدمتسن ليصا يوفع روعشب

 ةيبرعلا دالبلا بوعش ىلا اندشت ةقيثو ةينيد ةيموق ةطبار اهيوقتو هرصاوا
 . ءاعج

 انتاورث ىلا رظنن انكو « نيرخآلا ليبس يف اهاسننو انسفنا لمهن انك

 نيذلا برعلا نم انناوخالو انل ةماع تابه اهنأكو ام هللا انيلع "نم يلا

 دقلو .. خيراتلا برعلا فرع نا ذنم خيراتلا عارص ةاناعم يف انوكراش

 ليبس ينو ينجالا كحلا دص ليبس ين انيحض امك اوحضو انلذب اك اولذب

 ني



 ىلا لوصولا ليبس يف وا .. تناك اهم ةبيرغ ةطلس لك نم ررحتلا

 درف لك ًامئاد اهيلا ىعسي نا يغبنيو .. ناسنالاب قيلث ةميرك ةرح ةايح

 .. ةريبكلا ةيناسالا ةلئاعلا هذه نم

 يدؤيو اهقفاري امو ةسايسلا ىضوف نا انلاب ىلع رطخبل نكي ملو

 انبيصي فوس « عاضرالا يف داسفو ميقلل عايض نم اهنع جتنيو اهيلا

 .. اهراطخاو اهمس لقنت انعوير ىلا دفت نا لواحم وا .. اهذاذر ام آموي

 الو « انسفنا ىلع ةيضقلا هذه لثم حرطل .. دادعتسا ىلع نكن مل

 .. ثدحي نا نكمي اذه نم ًاثيش نا ًاموي انركف

 نكن مل يذلا ءيشلا اذه نكلو .. اذه نم ًائيش رظتنن نكن مل لجا

 لجر دادغي يف فقو نيح ملاعلا اهدهش يلا ةلوهسلابو .. معقو هرظتنن

 ءزج تبوكلا نا نلعي فقو .. قارعلا بعش رانلاو ديدحلاب محي سرسمم

 !! ناثع يتب دهع يف .. ةرصبلا ةيالول ةعبات ةيماقمتاقو ( هتكلمم ) نم

 لين« ةثيدحلا ةراضلا ىعو ىلا هاطخ ثحي ءىشا بعش نو « انك

 ةدححو ىلع ظفاحو نيرخآلا براجن عسيمج نم ديفتسلا اندهجو انيعس لك

 حيحصلا يملعلا ةلودلا موهفم قيقحن ىلا ء جيردتلابو « مث نم لقتننل « انفص

 رصاعملا يتاسنالا لقعلا اهيلا لصو يتلا ةيطارقميدلا حورلا نع نيثحاب

 ةمظنا نم هسبتقن امه نيب ماجسنالاو قيفوتلا نم عون داحيا نيلواحم

 ةميمصلا ةيبرعلا ديلاقتلاو ليصألا ينرعلا قلحللا نيبو « ةديدجلا برغلا

 نم جتنت امب بوعشلا ىقرأ يهابنو زنعنو اهب رخفن لازن ال يتلا

 نانئمطاو يعامجا نماضتو رارقتساو ةعد نم انل هظفحت امبو ءكولسو مق

 . دارفألا نيب ام رصاوألا "دشل يناسفن

 يكل ةيدام تاناكماو ةيناسنا ىوق نم انيتوأ ام لكي نيعفدنم انك

 "هه



 . ةيسايسلا ىضوفلاو يداصتقالا طبختلا نع ًاعيمج ةيبرعلا اندالب دعيت

 نيزوعمل انباوبأ انحتفو « انينارهظ نيب نييسايسلا نيدهطضملا انليق نا ناكو
 تارشع قفدتف « رمثملا فيرشلا لمعلا مهل اًنضو « لمعلا نع نيئثحابلا

 ةايحلا قفارم محل اًنمأ نا دعب ريغصلا اندلب ىلا كئلوأو ءالؤ» نم فرلألا

 نم كلذ ىلا امو تايفشتسملاو سرادملا لثم « انسفنال اهانمأ اك ةمزاللا

 انناوخخا نم هريغ نيبو دلبلا نا نيب قرفن مو . ىرخا ةيعامجأ تاسمؤم

 . نيدفاولا برعلا

 . ةعقاولا تعقو ىتح .. هانلعف ام اذهو .. انك اذكه

 نيذلا رثك ا نمو انيلا ساتلا برقا نم انتءاج اهنال .. ةمدص تناكو

 اننيبو.. قارعلا مك اح .. مساق ميركلا دبع معزلا نم انتءاج .. مهرماي انينع

 دمتعت قارعلا يف ىرخنا فولاو .. فولالا تارشع نييقارعلا ناوخالا نم

 كئلوا ءاوس ..هسفن تبوكلا داصتقا ىللعو .. .ذيلع ةيداصتقالا مهدراوم

 يف مهتراجنو مهتعاضب نوفرصي نيذلا كئاوأ .. انه نولمعي نيذلا
 .. اتقاوسا

 ثادحا كرتعم ميس يفو . ةيموقلا ةكرعملا ميمص يف اننا .. انرعشو

 ىلا تيوكلا مضب بلاطي مساق .. ينرعلا ملاعلا يف ةسولفاو طبختلاو ىضوفلا

 تائاظلا دهع يف ةرصبلا ةيالو عبتت ةيماقمئاقو « هنم ءزج اما يعديو « قارعلا

 !! نامع يب دهع .. داديتسالاو

 دهشت نا بوعشلا تعاطتسا ثيح « رصعلا اذه يف « مساق ميركلادبع نا

 باصتغالاو مضلا قطنم نا ىلعو « اهتدايسو اهقوقح مارتحا ىلع ماعلا

 بولسالا عبتي نأ ديري مساق ميركلا دبع نا . هئامز ىلوو هدهع ىضم دق

 . خيراتلا نيناجم نم رلته ريغو رلته بولسأ « رئابلا

 احا



 ةيماقمئاقو « هنم ءزج ءاهنا ًايعدم قارعلا ىلا تيوكلا مضب بلاطي مساق نا

 ةعطقب يعاطقا يأ بلاطي امك تيوكلاب بلاطي هنا .. ةرصبلا ةيالو عبتت

 قوقحلا فناو ًاباصتغاو ةونع ةعطقلا هذه ديري وهو ..هراج اهكلتي ضرا

 دعريو ؛ بطخيو « حرصيو « كلذ لك لعفي وهو « مغار عئارشلاو
 نكسي يدلا بعشلل باسح يأ بسحي نا نود « دعويو ددهيو ٠ دبزيو

 مهينامأ كانه اونبو « الامر قوف اوعرعرتو اوأشنو اودلو نيذلل « تبوكلا

 : مهدافحأو مهئانبأ لبقتسمو مهلبقتسمو

 هنا بسحمي وهو « مساق نازيسم ين « ءالؤه لكل نزو ال « معن

 بعشلا نا يسن هنكلو « قارعلا يف لعف ام تيوكلا يف لعفي نا عيطتسي

 صلختلاو رصنلا ةوشنب الث ناكو «ةرغ نيح ىلع ذخأ قارعلا ين يبرعلا

 بعش الف « مويلا اماو . ريصو « ةلوطبب هئابعأ تحن حزري ناك دهع نم

 ديعي نأ نكِع الو . مساق لعفي امع لفاغب « قارعلا بعش الو تيوكلا

 . تيوكلا ين الو « قارعلا يف ال ءىرخا ةرم هسفن يمادلا قارعلا خيرات

 ملاعلا هيف عراصي يذلا تقولا يفو « ةلوهسو ةطاسب لكبو « اذكهو

 « هدالب يف هقوقح تيبثتو « ناسنالا ةيرح قيقحم لجا نم « عمجأ

 هيف ةلادعلا عضوو هعمتجم ءانب يف ماهسالاو هريصم ريرقت يف هقح خيسرتو

 عم انينامأو انفطاوعو انباصعأب هيف شيعن يذلا تقولا ينو « اهماصن يف

 وعدنف « ريبكلا يئرعلا نطولا ءازجا نم ءزج يا يف « يبرع ناسنا لك

 مكح نم تصلخت يتلا دالبلا ين ناسنالا ةماركو ةيرحلا خيسرتل هعم هل

 وبصت ام لانتو قلطنت يكل « دعب ررحتت مل يتلا كلت دناسنو « ينجألا

 انتعيبطل هيف بيجتسن يذلا تقولا يفو . مدقتو ءاخرو ةيرح نم هيلا

 موي رجف يف ظقيتسن « نيرخآلا لجأل ةماركلاو ةيرحلا ءاول عفرنو ةيبرعلا

 ذي



 انءاقي انل نمضي نمع ثحبن انب اذاو « عايضلاب ددهت « امناذ انتيرحي اذاف

 . انلافطاو انلئاوع نيبو انتويب ينو « انريصم يفو انعمتجم يف ارارحأ

 ؟ ةيرهلا هذه مساقل ينعت « ىرت' اذامو .. ةيرحلا

 مكحلا ىلا لصو يذلا وهو اهيلع هغبسي نا ديري ديدج موهفم يأ
 ؟ ةيرحلا لجأل تماق ةيبعش ةروث قيرط نع

 تلشف يذلا اذه ءناسنالل هديري يذلا ركتبملا ديدحجلا ىنعملا وه امو

 ؟ مساق مكح لثم نم ريثكلا ريثكلا رظتني ناك ريبك بعش لامآ هيف

 ىلا ىعسي نا هل غوسي يك « تاذلاب قارعلل لجرلا اذه عنص اذام

 ةيمارجالا هبيلاسأ ممؤي نا ديريأ « قارعلا بعش ىلا ديدج بعش مف
 يف مدلا تامامح اهداصح ناكو « قارعلا يف اهريخ نا دعب « تيوكلا يف

 ةروص عشبأب ليثمتلاو لحسلاو ليتقتلا تايحرسمو « كوكركو لصوملا

 ؟ خبراتلا اهفرع

 هماكح لظ ين داهطضالاو باهرالا ىلع ًاريثك قارعلا بعش ريص دقل

 هقزر يف ناسنالا ةبراحمو تايرحلا تبك نم آريثك ناو: نيقباسلا

 « هينامأو هلامأل آذقنم « هولبي نا لبق « مساق مكح يف ىأرف « ةتيرحو

 ًاريثك قفص اذملو « هدوجو ديكأتو هتيرح قيقحت ىلا هربعي ًارسجو

 هنكلو © قدصو ةرارحب ديدجلا مكحلاب بحرو « عافدناو سامي مساقل

 اذهل ًانمث هئامد نم ًاريثك عفدو هريتخاو « ساق مكح كلذ دعب برج

 هنأل نكلو « دئابلا دهعلا ىلع ىضق هنأل ال « مادنتو « فسأف « رابتخالا

 عدصجخم نا نمزلا نم ةلفغ يف عاطتسا « نونجم ةيغاط ىلا هديلاقم مّلس

 بعشلا اذه ريخش ىلا ىعسي هنا « هئانبا نم نيصلخلا مهوي ناو « بعشلا

 . هينطاومو هئانبا حالصو

 ال



 تنيك نا لعب ع كيدج نم ةبرجتلا كيعي نأ كيري قارعلا بعش نا

 اك هسفن ىلع مسقناو « ةيضاملا دوهعلا يف ةثوبكم تناك امم رثكا هتايرح

 نحنو « ءاضفلاو ةرذلا رصع « نيرشعلا نرفلا ةيرح> نوكت ىرت اذامو

 نعو انضرا نع يبنجألا ءالجي نيبلاطم ةيبرع ةعقب لك يف انئاوصا عفر
 ررقبو بارغألا مهمكحي نا اهلها ىضري ال سمشلا تحن ضرا لك

 ديألاو ةوسقلا نم اوغلب امهم « راحبلا ءارو نم مهيلا نودفاولا مهرئاصم

 ؟ ناطلسلاو

 ىو اذاه + اهفاصم يرق يق اهقرتخ ةلاطم بريشلا يقام نيو
 نوعمس مهو رئاصملا كلت ىلع ةوقلاب نورطيس نيذلا كئلوا لوقي

 5 تيوكلا نع ةنونحلا هبطخو « ةسوووهملا هتاحمرصت

 اهب نوثبشتي ًاججحو ةسودام ةلدأ ةيبرعلا ةمآلا ءادعأل مدقي مساق نإ

 ءازجألا ين مهئاقب ىلع اورصي يكل ةيلودلا سلاجاو ةيملاعلا طاسوألا يف

 ةضيرملا هتاوزنو مساق سوه نوكيسو « مهراعتسا تحن ةيقابلا ةيبرعلا

 اهسفن مكحن نا نع ةيبرعلا دالبلا زجع هب نردكؤيو هيلإ نودنتسي ”اليلد

 . يوقلا بلاخم نم هذاقنإو اهنم فيعضلا ةيا> يف اهلشفو « اهسفنب

 2 مهاءاعدا امم نودئس تاررملا هله مه مدقي مساق نا ء معن

 ةنياهصلاو عمجأ نيرمعتسال ةمدخو ةحارصو ةأرحب ةرملا هذه نولوقيسو

 نا اهب عيطتسن يعولا نم ةجرد ىلا دعب لصن مل اننأ « نيمرجملا لكو

 نيلغتسم نوقبيسو . انرئاصم كلمتو « انتاعمتجم دوقنو « انسفنأ مكحن

 فطعلا مساب اهقرعو انبوعش ءامد نوفزنتسيو اندالب نولتحي نيمرجمو نيرمعتسم
 نيسووهم نيهفات سانأ بيسي كلذ لك .. ةياصولاو ةياملا راتس تحنو انيلع
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 اوؤاسأف هريصمب مكحتلاو بعشلا ةدايقو ةطلسلا ىلا ءايمعلا فدصلا مهتلمح

 ءاشي ام ذخأيو ءاشي ام لعفي نا يوقلا ةيرح .. ةيرحلا ينعت له

 ؟ فيعضلا نم

 ُق دحأ ٌقرحي نأو « باغلا دوهع تافلخم نم وه ع« ىنمملا اذه نا

 ةيشحولا وأ تورججلاو ةوقلا نم غلاب امهم هزي وا هانبتي نأ مويلا ملاع

 بناجح ىلا شيعت ةريغص ”الود طق انيأر امل « كلذ الولو « ةيجمهلاو

 ٍ مالسو ةنينأمط ةشيع « ةريبك لود

 ةيقارعلا قلايفلا ةيرخ « هقاوبأو مساق ام قدشتي يلا ةيرخلا ينعت له

 ؟ ريغصلا يتفلا اهشيج نم هاركالاو ةوقلاب اهبصتغتل تيوكلا لخدت نا ق

 « هريغ ِق وأ قارعلا ِق « ناك ًايأو 2 مساق ميركلا دبع ىدحم أ ينا

 . رخخآ يلرع هجو يف هحالس رهشي نل يلرعلا نا مع

 ”ءاقفتسا قارعلا يف يرجي نا هسفن مهاق ميركلا دبع ىدحنأل ينإ لب

 ةسووهملا هحيراصتب يذبي أدب نا دعب « هسفن متاق مكح لوح ًايبعش

 . تيوكلا لهاو تيوكلا لوج ةضيرملا

 مرجما هفقومب ىضري تيوكلا يف ًادحاو ةاليمع هل دجي نا هادحتن اننا

 . ذاشلا مشاغلا هتاطاسل عضخيو اذه ضيرملا

 ىتح ةغئاس ةمقل تيوكلا علتبي نا ردقي نل هف نا ىتعي هلك اذهو

 هسكاعت ىّبلا ةصاخلا هفورظ ىلا ةفاضا « ملعي نا هيلعو . كلذ دارأ ولو

 ثثج قوف الا نوكي نا تيوكلا ىلا ًارسق لوخدلا نا ء هسفن هدلب يف

 و



 هذه لثم مساق كرتيلو « اهضاقناو تآشنملا ماكر قوفو اهئانبا عيمج

 موق نيب ةرماغملا هذه نوكت نلف .. نيطسلف يف نيبصتغملا ةنياهصلل ةرماغملا

 ةيئاسنالا طياورلا ىوقأ يه « تاءورمو ديلاقتو باسنأ مهنيب دشنت برع
 . نآلا ىتح خبيراتلا مهفرع نأ لئم

 ( ميعزلا ) اهيا تيوكلا بعش ةدارإ نع ًائيش فرعت نا ديرأ
 ؟ تيوكلاب بلاطملا

 نم ةرطق رخآ ىتح مواقي نا يه تيوكلا بعش ةدارإ نا ملعاف نذإ

 يذلا قارعلا بعش ةدارإ لثم يه هتدارإ نا .. هتيرح ليبس يف هئامد

 . كتكح ىلعو كيلع ةمقنلاو ةيهاركلاو دقحلاب مويلا لامتي

 بوعشلا الإ هررقي ال بوعشلا ريصم نا ديسلا اهيا ىرت اذكهو

 نيلداع نونوكي نيح مهيلا نثمطتو اهماكح نع ىضرت يتلا يهف « اهسفن
 نم مهدافحأو مهئانبا قوقحو مهقوقح بعشلا ءانبأل نيظفاح نيفصنم

 زكارم نم مهدرطتو مههركتو اهماكح نم رفنت يتلا يهو .. مهدعب

 نوققحي الو ةطلسلا نومهفي الو ةدايقلا نوئسحي ال نيح ةدايقلاو ةطلسلا

 . لدعلا

 نلف .. تنا تيقب اك « نومكحي نوطلستملا ءالؤه يقبو ردق اذاو

 يضقنو دقحلاو ةمقنلا نيب شيعت ذإ .. كلاح نم نسحأب مهلاح نوكت

 ىلع قاقلا كلكأي .. ناكم يف ةليل لك مانتو .. فوخو رعذ يف كمايأ

 . كتيشاح ريصمو كريصم

 ةعدخ لك راكتبا يف نودهاج « ميعزلا يديس اي « كلاثماو تنأو

 الإ نيطلا اوديزت نل مكنكلو .. فوخلا هيومثو « قلقلا ءافخال ةنكمم

 ىلا ةركف نم فودلا كعفد ام اذإو .. اعاستا الا قرحللا الو .. ةلب
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 انرعاش هانع يذلا كاذك الإ نوكت نلف .. رحآ ىلا أجلم نمو . ىرخأ

 : لاق نيح ميدقلا يبرعلا

 رانلاب ءاضمرلا نم ريجتسملاك هتبرك مود ورمعب ريجتسملا

 ةيرزلا ةشيعلا هذه الإ كلاثمألو كل نكي مل ولف .. يديس اي دعبو

 ناكل « رئاهض كلاثمألو كل تناك ولو . كلذ مافكل مكفئارج ىلع ًاباقع

 ضرألا مكعلتبت يكل « نيتظحل وأ .. ةظحل رئامغلا هذه ظقيتست نأ ينكي

 بعشلا ءانبا ىلع ةدايسو ةطلس مكل نكت ملو .. اونوكت مل ول اونمتت وأ

 . يراقغاو ماثآلا هذه اويكترتف

 اب هنتكلو .. بيغلاب امر الو « ميعزلا يديس اي ةءوبت اذه سيل

 . نيهفاتلل قفصي الو .. نيناجنا عم قفاني
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 هتئاوزن يو « هماهواو مساق ىواعد يف تايكبملا تاكحضملا نم

 ميمج يف « لهجلا « ةمعنب » هيلع هللا نم ”لجر هنا « ةبيرغلا هتاعارتخاو

 .! ةباتكلاو ةءارقلا ءىدابمب ”ءاهتناو ةسايسلاو نوناقلاب ءادتبا ةفرعملا باوبا

 «ةبهو و معنلا لك نم مظعأ « ةمعنب » هيلع ”نم ىلاعتو كرابت هللا نكلو
 ال يذلا هلل دملاو 1« لهي هنا لهي و هنا يهو « تابحلا نم ىمسأ

 .! هاوس هوركم ىلع دمحم

 دوعت دقو « مساق ميركلا دبع دحوألا معزلا ةدايس نا « ينظ بلغأو

 مالحا » هباتنت «٠ نورماقملا لعفي اك « راهنلا مانيو « ليللا رهس نا

 ماهوألا هلّمع يف تثاتلا همون نم قافتسا اذاق « ثاغضأ اهلكو « راهنلا

 هلقع مقتناو « ةظقيلا مالحأو مونلا مالحا هيلع تطلتخاو « قئاقحلاو

 . يعاولا هلقع نم نطابلا

 رر#و « كراعلا ضوخيو ططتللا مسرب هللا هظفح أدبي ذقتيحو

 رمحأ ريح نم عقبو «قرولا ىلع طوط## « اهاندأ ىلا اهاصقا نم نادلبلا

 . لاتقلا رش نينمؤملا هللا ىفكو « طئارخلا ىلع

 ةيهاو ًاججح دمتعي وهف « اهباهتناو تيوكلا عالتبا مساق ديري نيحو
 (ججح ىرقأو « لقعلا نازيم ِق مقتست الو « قطنملا ماما فقت ال

 ني م  تيوكلا



 ةيالول عبات "ءاضق اهيف تيوكلا « ةيمو « ةكلمم » « همعز يف اهنضار

 . يامعلا دهعلا يف ةرصبلا

 اذه ددريب لظو « هسفنب هسفن ةيهاولا ةجحلا هذه ف ضقان دقلو

 القاع وا « هبناج ىلا فقي ًاريصن نآلا ىتح هل دحي مل هتكلو ءاعدالا

 نمو هئادحأ نم « خيراتلا نم ًاريخ دجن نلو « هاوعد ةحصي نمؤي

 خيراتلا اذه نمو . ًاعطاس آناهربو « ةيوق ةجحو «ًاغماد ةاليلد « هماقرأ

 قئاقحلا ىلا ةدنئسملا نيهارلاو ةلدآألا هذه قوسأ « ديعبلاو ميدقلا « هسفن

 . هلالطبو ءاعدالا اذه فيز فشكل « عئاقولاو

 اهنايك ةيصخشو 1 ةيرحو تيوكلا لالقتسا دكؤي خيراتلا اذه نا

 . نآلا ىتح اهتأشن ذنم

 نم مكحلا اذه هنمض امي ٠ حابصلا لآ مكح تيوكلا يف ريغتي مل

 ًاذالمو رارحالل أجلم تيوكلا تدغف « ةيناسنالا ةماركلل مارتحاو ةيرح

 تيوكلا تعاطتسا دقلو . ةيرحلاب هدالب هيلع ”نضت يسايس ءىجال لكل

 نم بلطت ام اهنع عنمتو ةينامعلا ةلودلا ةدارأ "لفت نأ .. ةرم نم رثكا

 تيوكلاب نوذوليو ةلودلا هذه هجو نم نورفي نيذلا لاجرلا

 ةنس ذنم تيوكلا لال_قةتسا تبتك .. ةعقاولا هذه .. خيراتلا نمو

 : نآلا ىتح

 اغآ ىفطصم ديسلا ىلا ةرصبلا ( ةياستم ) تدنئسأ نا ثدح دقف

 ناكف « ةرصبلا لالقتسا نالعاو ةلودلا ناطلس ىلع درمتلا ىلع مزع يذلا

 ىلا هريس ًارارج ًاشيح رزهجو دادغي يلاو اشاب نابلس ريزولا بضغ نا
 ىلا دادغب نم قيرطلا ينو .. اغآ ىفطصم ةروث ىلع ءاضقلل ةرصبلا
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 ينبوت خيشلا اهدوقي ناك يتلا لفتنملا لئابقب شيجلا اذه كبنشا ةرصبلا

 شيج ةهجاوم ىلع هل ةردق ال نا اغآ ىفطصم نقيأ ذئيحو « اهمزهف

 ذولي أجلم /غ تيوكلا ( ريغ لع لو 2 ًايراه ةرصيلا كرتف اشاب نايلس

 خيشلا وهو كاذنآ تيوكلا مك احب راجتساف ناْمع ينب ةطلس نم يمتحيو هب

 . لوألا حايص نءا لوالا هللا دبع

 هملسي نا هيلا بلطي هللا دبع خيشلا ىلا بتكف رمألاب اشاب ناملس معو

 ديلاقت بيلحلا عم عضر دقو « هللا دبع خيشلا نكلو .. اغآ ىفطصم

 ءايربكو ةفنأ لكب ريزولا در « مهثوغو ممتدجنو ةيقاخلا مهميقو برعلا

 : هل ”الئاق

 .- 4 هيب ريجتسي نم لذ ل يلرعلا نا « اديج ملعت تنأ 7

 كلذو رارصالا اذه نكلو .. هبلط ين حلأو .. اشاب نايلس رصأو

 « هب راجتسا نم ةيامح ىلع ًارارصإ الا هللا دبع خبشلا اديزي مل حاحلالا

 هيأ ريغو ٠ شويجو ىوق نم ةيناهعلا ةلودلل ناك ام لكي ءىباع ريغ

 .. يلاوع ماقتنا نم هءارو ثداحلا اذه رحي نأ لمتحي لل

 ىلا رفاس ىتح ةفايضلاو ةياملاب ًاعتمتم تيوكلا ين اغآ ىفطصم ىقب

 يف هئاقب لاوط عطتست مل « ةينامعلا ةلودلا دي نكلو .. هلاومأ هعمو دجن

 ناملس ريزولا فرصت تحت ناك امم مغرلاب .. ىذأب هّسمت نا « تيوكلا

 . ىوقو شويج نم اشاب

 بيدأتو هشويجي تيوكلا ورَغ ىلع اشاب ناملس مدقي مل اذامل .. ىرت

 ؟ ةوقلاب .. درمتملا « مستسملا » ىلع ضيقلاو اهنأ اح

 ؟ هلع امتع دق هارت له

 وم



 « اغآ ىفطصم درمت ةيحض تيهذ دق تناك « ةئيرب ةريثك ًاحاورأ نا

 . هل ًاباقع لتقلا قحتسي «ةلودلا رظن يف ًامرج دعي « هتاذ دحب هلمعو

 ىلع ضبقلاو تيوكلا لوخد يف ددرتي اشاب ناملس ناك له «ء ىرت

 ؟ ةيناهعلا ةلودلا تاكلتم نم ًاءزج آقح تناك ول هتلود قحب مرهلا

 نم باوجلا اذه عمسن انلعلو « لاؤسلا اذه ىلع ًاياوج ديرت نحن

 عم مجسنت يكل قئاقحلاو عئاقولا فييزت ىلع تدوعت يللا مساق قاوبا

 . ةيدعلا قئاقحلاو خيراتلا ققاوت يكل ال هاواعدو مساق تابغر
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 .. ةرجطلا نم ١١١7 ةنس يف اذه ثدح

 نم ١١5٠ ةنس يف تثدح « ىرخا ةعقاو ىلا نآلا لقتنا ىنكلو

 . حابصلا كرابم خبشلا دهع يف » ةرجهلا

 « ةرصبلا يف ملاسلا يدنفا زيزعلا دبعي ةلص اكرابم خيشلا طبرت تناك دقف
 نا هيلا بلطي ملاسلا زيزعلا دبع ىلا لسرأ دق حايصلا كرابم خيشلا ناكو

 اتكلك يف ردصت تناك يتلا (ةفالخللا ) ةديرج يف ةكراشملا لدب دادسي

 عيمج ىلا ةلجنا هذه لوخد ترظح دق ةينامعلا ةموكحلا تناكو « تدنلو

 نامع يتب ةسايسل ةلجنلا هذه ةضهانل كلذو « اهذوفن قطانمو اهيضارا

 ىضرب تيوكلا لخدت ةلجنا هذه تناكو « مهدلظو مهدادبتساب اهديدنتو

 . هدييأتو كرايم خبشلا

 زيزعلا دبعو كرابم خيشلا ءادعأ نم « ءوسلا ةاعسو ةاشولا نكلو

 يف ء« اذه لسرأف « ةرصبلا يلاو ىلا ةباشولا لقن يف اوعرسأ « ملاسلا

 ناكو « هقاروأو هرتافد يف شتئفيو زيزعلا دبع تيب محتقي نم « لاحلا
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 ناطلسلا ىلع كيدش طخس هيف كرايم نم باتك قاروالاو رئافدلا هه نيب

 نكم ملاسلا زيزعلا دبع نكلو « ءاقرحلا هتسايس ىلع ساق مالكو ديما دبع

 رعشي نا نود شيتفتلاو ثحبلا ءانثا باتكلا فلتي نا « هريبدت نسحب

 5 لعأ هب

 « لجرلا ىلع ًاذخأم الو ةجح اودحي ملو « هوشتفو تيبلا اومهاد

 ةيهانتم ةوسقب هولماعو ةقيض ةنازنز يف هب اوجزو هيلع اوضبق مهنكلو

 انلدت لهف .. اشاب صلخم ةيالو مايا يف الا هتنت مل يتلا هنجس ةدم لاوط

 هذه زجع دكؤت اهنا ما .؟ ةيناثعلا ةلودلل تيوكلا ةيعبت ىلع ةثداحلا هذه

 ىلا تأجل ام يهو .؟ تيوكلا ماكح ىلا ةرئاجلا اهدي دم نع ةلودلا

 نا عيطتست ال يذلا تيوكلا خيش نم آماقتنا الا ملاسلا زيزعلا دبع نجس

 .. ًامات الالقتسا اهنع لقتسملا وهو اهتاطلسل هعضخت نا وا هيلا لصت

 3 ليلدلا اذه .. بيرقلا خيراتلا نمو

 ةسفن مساق مك يو هدعبو ١408 زومت لبق قارعلا يث تردص دقلف

 اهطئارخ يف عضنو تيوكلا لالقتساب فرتعت خيراتلاو ةيفارغخلا ف بتك

 2 قارعلا نيو اهنيب ةلصاف ادودح اهتاروصمو

 تمهاسو هسوس دمحا روتكدلا هفلأ ينارغج باتك بتكلا هذه نم

 ةحفص لوا قو .. هعيزوت يو ةعبط تاقفن ِق ميركلا ديع ةموكح

 ةطيرخ ىرخا ةحفص يفو 2 مساق ميركلا كديع معزلل ةردصتم ةروص هكنم

 صنلاب « اهيلع تبتك دقو ةحضاو دودحلا اهيف ةموسرم « ةلماك قارعلل

 تارياو ايكرتو ايروس ) ةرواحملا لودلا ءامسأ )2 ةيقارعلا دودحلا ءاروو

 "ل





 نيب لصفي ناق رخا طخ ةطيرخلا يفو ( .! تيوكلاو ةيدوعسلاو ندرالاو

 1 . تيوكلا نيبو ةرصبلا ةهج نم قارعلا

 اخسن قارعلا ةموكح هنم ترتشاو 1959 ةئس يث باتكلا اذه ردص

 نكي مل يحولا نال « باتكلا ي ءاج ام ىلع جني مل مساق نكلو « ةريثك

 . مهللا كنارفغو ! تيوكلا ةيآب هيلع لزن دق دعب

 م1555 ةئس ذنم هتايط يف خيراتلا اهلمحي ٠ ىرخا ةثداح هذهو

 تناكو ( دميو> نب رماض ) ىعدي رجات ماشلا يب ناك دقف : (مه1؟41)

 لجر قيرطلا ني اه ضرعتو « هعم ماشلا ىلا ةدئاع عئاضبلاب ةلمح ةلفاق هل

 . هيب رقم

 هلامو هسفن نع « ناك يأ « ناسنالا مفادي نا ءايشالا ةعيبط نمو

 نع هذهك ةكرعم رفست نا كلذك ءايشالا ةعيبط نمو .٠ تيمتسملا عافد

 يشخف « هلاجر نم ةسعامو كب تاهرب . ىلتقلا نيب ناكو « ىحرجو لتق

 يذلا وهو « هماقتناو اشاي ىفطصم ش طب نم ةسفئ لع كلعوح ْن رماض

 يو آاياصتغا ماش ثلا ف هذي تلصوو 2 ىغطو باسو بهو ًاداسف ثاع

 نم ًايهتح تيوكلا ىلا دعودح نب رماض هج وت اذكهو « هلاطت ام لك ىلا

 ديحولا دليلا تيوكلا تناكو « هماقتناو هشطب نم ًارارفو ماشلا يلاو ملظ

 اهدي هيلا تلصو الو ةينامعلا ةلودلل عضخي ' يذلا

 تيوكلا خيش ةيامح رماض بلط « مهديلاقتو برعلا تاداع ىلع ًايرجو

 : هل لاق يذلا حابصلا هللا دبع نبا لوالا رباج
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 كيلا لصي ناو ًاثناه انمآ نكف « انتفايض يفو انامح يف كلهاو تنأو

 ول ىتح ىذا لك كنع عنمأسف « اناح يف "اقم تمد ام ءوسب دحا

 « دوهش مهعيمج ماركلا ءالؤهو « ماسحخلا قاشتما ىلا ةرورضلا تجوحا

 كلتق ناك ولو ( تيوكلا لها نم هسلجم يف ناك نم ىلا هديب راشاو )

 ال ناودعلاب مهتأدب تنأ تنك ولو « عورشم ببس لود هعم نمو ًاناهرب

 « كي باقعلا انا تلزنألو « تيوكلا يف ًادحاو ًاموي ءاقبلاب كل تحمس

 لصت نا نم دب الف لوقت ام قدص نم قثوتسا فوسلو « كقدصا ينكلو
 . « ناهرب نيبو كنيب ثدح ام اهيفو قشمد رابخا انيلا

 . ركشو صالخاب اهلبقو رباج خيشلا دي متساو هسلجم نم رماض ماقف

 بتك « رماض رما هيلا ىهتنا امب ماشلا يلاو اشاب ىفطصم مع نيحو

 تايصوت مهعم نولمحمي هلسر ناكو « هميلست هيلا بلطي رياج خيشلا ىلا

 «ةرصبلا ملستم اغآ زيزع نمو دادغب يلاو اشاب دواد ريزولا نم تادييأتو

 هدهع ظفحي يلرع لجر ًارباج خبشلا نأل نييئاخ نودوعي اوناك مهنكلو
 ىمتحا نم مسيف هدادجا ديلاقت نوي نلو هئابإو ةتماهش نع ىلختي الو

 « اشاب ىفطصم ةلود تلازو « مايالا ترادو « هئادعا ىلا راجتساو هب

 . محوح كانهو ةناتسالا ىلا قيسو ةينائعلا ةلودلا هيلع تبضخف

 هدلب ىلا عوجرلا يف بغري ناك نا ًارماض رباج خيشلا لأس ذئنيح

 يف ىقبي نا دميوح نب رماض راتخاف « تيوكلا يف ءاقبلا لضفي وا هلهاو

 مايا دشا يف يودع نم ينامحو يناوآ دلب نع لحرا نل : لاقو تيوكلا

 . نفداو توما نا وجرا اهيفو « رمعلا ةيقب ًايضقم انه ىقباسو « ةنح

 يف الا ةيامحلاو ةنينأمطلاو نمألا دجي مل نا دعب رماض هلاق ام اذه

 . نامع يب ةلودل عضخن مل يلا ةلقتسملا تيوكلا
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 ليصالا يبرعلا قلخللا رهوج خيراتلا انل وني ةعئارلا ةصقلا هذه قو

 « قحلل ةرصنو ةدجنو ةماهشو ”ةوخن مهؤارماو نويئيوكلا هب عتمتي يذلا

 .! نارسللا الإ لاثي ناف « سخبي نم مايالا هذه مهقح سخبسو
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 كدهعو كتاود قئاثو نمو « دحالا ميعرلا ةدايس أي « كنيدا كف نمو

 . ليلدلا اذه قوسا

 وا ةيلصنق ) حتف ىلع قفاوت نا تيوكلا « ةموكحو نم مساق بلط

 دمالا لاطو « اهيف نيميقملا نييقارعلا حلاصم ( تيوكلا ) يف ىعرت ( ةيلثم

 قارعلا نم لسرأف تيوكلا ةموكح نم ًاباوج قلتي منو بلطلا اذه ىلع

 ةيلاجلا رفس تازاوج اهيف ددحي نمزلا نم ةرتف تيوكلا يف يضقي أدفو

 مايق لبق اذه لثم دفو لسرأ دف « ةعبتم ةداع هذه تناكو « ةيقارعلا

 مايق دعب رخآآ دفو لسراو « 4١1ها/ ةنس ي كلذ ناكو مساق مكح

 . هسفئن ةمكح

 دقو هنال هتدافو تمركا يتلا تيوكلا ةموكح ىلع آفيض دفولا لزنو

 ..قارعلا ةلود يه ةزيزع ةراج نم اهءاج يلرع

 ؟ ةعقاولا هذه دحوالا معزلا ةدايس اي رسفت فيك « ىرت

 اهنا مأ « ةرصبلا ( ةيالول) عبات ءاضق تيوكلا نا « اهريسفت نوكيأ

 !؟ مات الالقتسا ةلقتسم ةرح ةلود

 00# »ج

 ِق ماو لازت ام ؛ تيوكلا ءاضقو ةرصبلا ةيآلو ةينغأ تماد أمو

 ديدجلا دانغب يواح ماد امو « دادغب يف ًاتوقمم مكاحلا ةدايس سأر
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 ىلا ( ىسوماصع ) ب نعتسنلف « ( نايعثلا ) اذه الا هتيعج يف دي ال

 «ينامعلا يروتسدلا دهعلا ِ كرتلاو برعأا 2 باتك نم تارقفلا هذه ىه

 : باتكلا اذه نم نيثالثلاو ةنماثلا ةحفصلا يف ءاج

 3 تيوكلا ةمزأ 2

 ىلع ناملالا ةرطيس نم تيشحخخ دقو « ارتلجنا ناف ء« تيوكلا ةمزا اما

 هذه يف قيرعلا اهذوفن ىلع ءاضقلا نمو يب رعلا جيلخلاو نيدفارلا يداو

 تاملالا هدم بيسب دنحلا قيرط مامز اهيدي ن٠ تلفي نا تفاخو « ةقطنملا

 « يبرعلا لحاسلا خويش عم تادهاعم دمع ىلا ترداب ء دادغي ديدح ةكسل

 ةنس ةعم امدهاعم تقاك يذلا حابصلا كرابم تيوكلا ريما عم ةصاخو

 نع ةروص ياب لزانتي وا رجؤي ال ناب اهيف دهعت دقو . ةيرس 4

 تفده يذلا اماو . ةيناطيرللا ةموكحلا ريغ ةموكحل هيضارا نم ءزج يأ

 ىتح دادغب ديدح ةكس ل نود ًاعنام فقت نا وهف ةوطخلا هذه هيلا

 ةناتسالا يف اينالا لصنق ( سرمتس ) ءاج ال ةقيقحلا يفو . يبرعلا جيلدللا

 نم ضرا ءارش لواحو تيوكلا ىلا 15٠١ ماع يتو « دفو سأر ىلع

 ةكسلل ةطحم ةماقال اهوح ضرالا نم ًاعبرم اليم نيرشع راجئتساو اهئانيم

 اذيفنت هباط ىففرو هلابقتسا تيوكلا ريما ىسبأ « ةمظاك سأر يف ديدحلا

 هئارو نمو ديلا دبع ناطلسلا نكل . زيلجنالا نيبو هنيب ةدوقعملا ةيقامتالل

 دادسغي يلاو ىلا زعوأف كولسلا اذكروا رفغي مل ةيناملالا عفدلا ةرق

 لالتحال تيوكلا ءانيم ىلا ةيبرح ةنيفس اهلمحت ةينايع ةيركسع ة وق لاسراب

 ناعرسو ءداصرملاب اه تناك ةيزللجنالا ةموكحلا نا ريغ ١1901 ةنس ةنيدملا

 زيلجنالا لخدت اك « اهنم كرثلا دونجلا لازتا عنمو يزيلجنا دارط رهظ ام

 و



 هزاجتحال ةناتسالا ىلا تيوكلا ريما ةوعد ناطلسلا لواح امدنع ةيناث

 ريمآ ض'رح نا الا ناطلسلا نم ناك امث رمالا اذه ذيقنت اوعتمو « اهيف

 لخدتب الا بهنلاو بلسلا نم ةنيدملا مست ملو . تيوكلا ةحجاهم ىلع لئاح

 امهتبغرل تيوكلا ريما عاضخا ةبوعص ايكرتو ايناملال رهظ املو . زيلجنالا
 يث طحلا ةياج اتلعجف ططخلا اروح يديدحلا طخلا ىهتنم هتئيدم لعجو

 يضارالا عسي هتيكلم ىعدا كرايم خيشلا نكل هللا دبع روه سأر

 اهيف امب « اليم نيرشعب هللا دبع روه نم دعبأ ىلا تيوكلا لامش ةعقاولا
 نم روباط لاسرا ىلا ناطلسلا عراسف . تابيبوب ةريزجو ةكليفو ةمظاك

 اولسراو ؛ جاجتحالا الا زيلجنالا عسي ملف « ةيركسع ةطقن كانه ماقأ دنجلا

 يذلا حابصلا كرابم ريمالا نوحلسي اوأدبو جيلخللا ىلا مهوطسا نم ًاعطق

 ًاضيا ةرملا هذه يف خوضرلا ىلا ناطلسلا رطضاف ؛ برحلل دعتسي ذخا
 .ه.1 6 تيوكلا ريمأل نايبوبو ةكليفو ةمظاك ةيعبتب فرتعاو

 ءاولل عبات ءاضق تيوكلا نا ىوعد ىلع مساق رصي « هلك اذه عمو

 اهل ثبشتي يلا ةديجولا هتجح ةلطابلا ىوعدلا هذه نم ذدختيو ةرصبلا

 اهخيرات دتمي ةيعبتلا هذه نا ىرب وهو « شّقلا نم دوعب قيرغلا ثبشت
 . ةيناوعلا ةلودلا نمز ىلا

 ةلودلا نيب ثرج تاضوافم نع انثدحي خيراتلا يرن انناف « نمت اما

 ىقح ةينامعلا ةلودلا لثمو « ١9١17 ةئس ندنل رمثؤم يف ايناطيربو ةيناتعلا

 تاضوافملا تهتنا دقو . يارغ راودإ رسلا ةيناطيرلا ةلودلا لثم اهيب اشاب

 ةلودلا اهيف تفرتعا يتلا 111 ةنس ( هيلوي) 174 ةيقافتا ىلا امهنيب

 ين لخدتلا ةلوام نع فكلاب تدعوو يرادالا تيوكلا لالقتساب ةينامعلا

 يرادا لمع لك نعو « نوؤشلا هذه نيب نم ةرامالا ةثاروو « اهنوؤش
 ةدئاعلا ةيتيوكلا ىضارالا دودح نم يركسع لمع يأ وا لالتحالاك
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 ةيعرشب ةيناهعلا ةلودلا فارتعا ًاضيا ةيقافتالا هذه ثنمضت دقن و . ةرامالل

 ةنس ( ربياني ) يناثلا نوناك 1 ين ةدوقعملا ةيتيوكلا ةيزلجنالا ةدهاعملا

 . نيرحبلاو رطقب ةبلاطم وا ءاعدا يأ نع اهيل تنمضت اي :« 4

 دادغب ةعاذا اهجرختو ٠ لمي الو مساق اهددرب يلا ةديحولا ةينغألا

 عوج مساق ةينابز هافش اهب ظاتتو « رخآب وا لكشب سانلا ىلع موي لك

 . راح قوشو مهن

 وهو « يبارعلا بعشلا نوطي دادغب ةعاذا اهب دهدجت « ةينغالا هذه

 « ليثامت 3 يرتشي « لامثلا تاذو نيميلا تاذ مساق اهرثعبي هلاوما ىرب

 .! ميركلا همسا لمحت تاحاس يبيو ! مئان وهو هلثمت « فقاو وهو هلثمت

 راصنا اهب براحي يكل ينازرابلا ىفطصم الفل اهيطعي ةحلسا يرتشي وا

 نم هراصنال اهريغ يطعيو « مهسفنا داركالا نم مساق ميركلا دبع

 . ىفطصم الملا اهب اوبراحي يكل داركالا

 فرصي « ليصا رماقم وهو « مساق ميركلا دبعو .. عئاج بعشلا

 باسح يا نود راهتلا يف ةحبري ام رماقملا رذبي اى « بعشلا لاوما

 . ةيلاتلا راهقلا ةبعلل ىتح لب « لبقتسال

 تيوكلاي هللعت دادغب ةءاذا نكلو « ريقفو عئاج قارعلا يف بعشلا

 مساق ةينابز ىلعو مساق ىلع هتمقن نم ففخت يكل © تيوكلا ةورثيو

 الا بعشلا باصعا اهب دهدهب ةينغا نم دادغب ةعاذال سيل ! تاهيهو

 ةيالول ةعبات ةيماقمتاق تناك تيوكلا نا و ةينغا « ةميتيلا ةينغالا هذه

 . « هيرادالا ةيناّحلا ةلودلا تامسقت يف ةرصبلا
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 قئاثولابو عصانلا ليلدلاب هل فشك نا دعي ءنالا مساق لوقي اذام ىرت

 تفرتعاو تيوكلا لالقتساب تفرتعا اهسفن ةينايعلا ةلودلا نا « ةيخيراتلا

 ؟ ةلقتسم ةرح ةلودك تيوكلا نيبو ايناطيرب نيب ةدرقعملا ةدهاعملاب

 ةدحاو راهنت ةيهاولا هججح ىري وهو « لجرلا اذه ىلع قفشا ينا

 « دامع وا سسأ نود لامرلا ىلع ىتبت تويب راهنت اك ىرخالا دعب

 ةساح دقفف « ةيبعشلا هعاطا هب تثيع دقو « لجرلا اذه ىلع قفشاو

 نلو:ءيش هفقوي ال « هيغ يف ًارداس قلطناو « كاردالا ةيلباقو « زيمتلا
 ْ . رصق مأ دمألا لاط ةموتحلا هتيابن الا ء هقيرط يف فققي

 5ك



 حابصلا رباج خيشلا ىلا قارعلا ةيجراخ ريزو ةلاسر





 ةدهاعم ةيا ىلع مقنيو ةيبرعلا ةماركلل روثي ناك نا « مساق عم نحن

 ىلا قوتو ةيرحلل ةعزنو ةيبرع ةوخم هيدل تناك نا « ةرئاج ةيبنجأ

 . ةماركلا

موق قطنم نع ردص نأ هةعم نمن
 اياضق نم ةيضق ةبا يف ملس ي

 لطابلا موصخو « هموصخخ انئكلو « ًاميلس آيباجيا ًافقوم ذختاو « برعلا

لا عقنتسم نم يقتسيو « يعشأ ينوعش قطنم نع ردصب نيح
 ءام خيرات

 . هعم اوبرشي نا نيرخآلا ديربو « هنم برشي « انسآ ًاردك

 بحرل « ليصا يموق روعشو ؛ ملس يلرع سح « مساقل ناك ول

 اهظافتحاو اهتدايس لماكل اهكلمتو « آيئابن ايناطيرب نع تيوكلا لالقتساب

 امنايك ةيصخشب

 يموقلا روعشلا كلذو ملسلا ينرعلا سحلا اذه , مساقل ناك ول

 دق ناك يذلا وهو « تيوكلا لالقتساب فرتعا نم لوا ناكل ليصالا

 اهبطاخحي « ةلاسرو باتك نم رثكا كلذ لبق تيوكلا ةموكح ىلا لسرا





 دوفولا لدابت اهيف ةيتيوكلا ةموكحلا ىلا بلطيو « دنلل دنلا ةبطاخم اهيف

 . ةراجتلاو لورتبلا اياضق ثحبيل

 ؟؟ دحوالا معزلا ةدايس اي « ادب امم ادع اف

 ةيناطيربلا ةدهاعملا نا ةرم نم رثكا مساق ميركلا ديع حرص دقلو

 لطباو اهفالقتسا تيوكلا تلان اذا ىتح « ة رثاج ةدهاعم ةقباسلا ةيتيوكلا

 فورعملاف « اهاسانت وا « ةينلعلا هتاعيرصت يسن « ةدهاعملا كلت لوعفم

 هعفدب نم لكل اهأر قي « هتاغرصتو هيطخ لك نم خسنب ظفتحم هنا هنع

 ىلع رصا اذاملو « تاميرصتلا كلت مساق ميركلا دبع ىسانت اذاملق

 ريغ نيلماك اهتيرحو اهلالقتسا تيوكلا تلان نا دعب « هتائتفاو هروج

 ؟ نيصوقنم

 « ةيبرعلا ةعمامجلا يف ًاوضع تحبصا دقو « هدي اهيلا دمي مل اذاملو

 دحاو ماع لالخو ةعماجلا اهوخد ذنم ةريصقلا ةرتفلا هذه يف ترزجناو

 يذلا ةيبرعلا ةيمنتلا قودتص اهئاشنا لثم « ماركالاو ريدقتلا قحتست ءايشا

 ةيبرعلا ةمالا ةمدخ يف ةقداصلا اهتبغرو اهاياوأ نسح ىلع ليلد ريم دعي

 . اهنم ءزج يه يتلا

 ريئاندلا نم فصنو نيبالم ةعبس هرادقم ضرقب ندرالا تدمأ دقف

 ةسمخب ًاضرق نانبل تحنمو ندرالا ضرق يواسي ضرقب نادوسلا تدمأو

 لودلا عيراشم لك دم مات دادعتسا ىلع يهو 2 يتيو5 راتيد نيبالم

 كلذ ءارو نم اهل ةياغ ال « ةطورشم ريغ ةيتيوك ةيبرع ضورقب ةيبرعلا

 ىلإ
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 ةيمنتو يداصتقالا اهأوتسم عفر ىلع امهدعاسمو « ةمأالا هذه ةمديخ الا

 , اهراهتساو اهدراوم

 ,.. ىرخا ةرمو

 : ةيواسأملا ةتكنلا هذه « تايكيملا مساق تاكحضم نم

 اذا هنا « نيماسملاو برعلل ًارخذ هاقباو هللا هظفح « حرص دقلف

 تايفشتسملا ءانب ىلع « لمعيسف ( تيوكلا ) بيلسلا ءاضقلا داعتسا

 ! لمأتف « سرادملاو

 « يسايس ءابغو « حضاف ”لهج « ًامئاد « مساق ميركلا ديع وه اذه

 رصع يف دحا امم عفتني دعي مو « نمزلا اهيلع ىفع « ةقيتع ةيجيتارتسو
 0 ءاضفلا فاشتكاو ةرذلا

 عنقي نا ادم عييطتسي هنا ! ةقثلا لك قثاو هلعل لب « نظي هنأ

 ,رابكلا نيحتافلا لابقتسا هلبقتسيو هتدايسب بحريل , هعدخي وا يتبوكلا بعشلا

 نا عيطتسي 0 تيوكلا 2 ةتسردم رغصا يف 2 لفط رغصأ نكلو

 , تيوكلا نع ًائيش فرعي ال مساق نا كل دكؤي

 نحنو « تافصوتسملاو تايفشتسملا نم هتجاح فاعضأ نم رثكاو « اهتايوتسم
 « ناجخاب تايفشتسملا يف ةحلاعملا نا فرعي ال لهاجلا معزلا ةدايس نا نوقثاو

 هلجارمو هئايوتسم عميمجبو تيوكلا ف ملعتلا ناو « ءاودلا كلذكو

 « ًاضيا يناجم «٠ ةعماجلا يف جرختلاب ءاهتناو . ةناضحلا رودب ءادتبا

 ىلإ



 مالقاو رئافدو بتك نم بالطلل سرادملا همدقت ام لك ضيا يناجمو

 , ةيذحاو سبالمو ءاذغو

 ءاني ىلع ( لمعيس ) هنا اندعي « دحوالا لهاجلا معزلا ةدايس نكلو

 ىرتشاو « اهتاريخ بهتناو ؛« تيوكلا ازغ وه نا « سرادملاو تايفشتسملا

 !! هليثامت اهيف بصنت تاجاس ىتبو « ليثامت اهدراومب

 ىلع تدازف ةيعاتجالا تامدخللاب قارعلا مساق معنا له « يرعش تيل

 ؟ تيوكلا بعش هدوجو هتيحنرا معت نا دارأف 6 هتج اج

 اهئارو نم يغتبن الو « مساق ىلا اهيجزن « هللا هجول ةصلخم ةحيصن

 هل ناك نأ « هدالب بعشيو هسفنئي ا نأ يه « ًاروكش الو ”ءازج

 . ملاعلا بوعش وحن ضايفلا بيطلا روعشلا اذه لثم قد

 بونج ينو « دادغب نع ةديعبلا راوهألا يف نا مساق يسن له ء ىرت .

 تايفشتسملاو سرادملا ىلا ال ةجاحلا "سما ِق مه ماوقا-« تاذلاب قارعلا

 . ءاسكلاو ءاذغلا ىلا لب « بسحو

 كمساب اوعمسي مل ”سانا « لهاجلا معزلا ةدايس اي راوهالا هذه يتو

 مهمكحي يذلا نا « كل نولوقي « مهنم نوفراعلاو « كمكح اوفرعي مو

 ةياسمن ناو -« ةيرصانلا ءاول يه قارعلا ةصاع ناو « لوالا لصيف وه

 تماد-ام « يديس اي ىح ىلع مهو ! راوهالا ءارو ةدودعم ”لايما ايئدلا

 مهارق تماد امو « ( مهسئابك ) ىلا لصت مم رهازلا كمكجح راونا

 لبقو « ةريثك تاوتس ذنم فظوم امدق اهأطت مل راوهالا هايم ىلع ةمئاعلا



 ! ةرهابلا كسمش قارعلا ىلع ٌقرشت نا

 هل حتفتو « كتيانع هيلوت نا كي ىلوا ناك « كبعش نم ءزج اذه

 «© ءاملا ةلاسإو ءاب رهكلا لئاسو هيلا لصوتو « تايفشتسملا يبتو سرادملا

 « كدالب نم ةلوهجملا عامصالا هله ىلا رفسلا ءانع كسفن تمشج ولو

 ! يراخي قروز يف راهنو « راطقلا يف ةليل نم رثك ١ كلذ كفلك امل

 ! يدانت نأ ةايح ال نكلو ًايح تيدان ول تعمسا دقل

 , رانلاو ديدحلاب قارعلا ماح ةدايسل ًاناجم اهمدقن ء ىرخا ةحيصنو

 ال ناك نا « بعشلا ءانبا لأسي نم لسريل وا «٠ بعشلا ءانبا لأسيل

 , كلذ لعفي نا عيطتسي

 ؟ هروجو هنايفطو همكح ءاقبو هئاقبب نوضري نيذلا مه مم محلأسيل

 نم ققح اذام « هريمض ظقيتسي ةعاس « ىرخا ةرم هسفن لأسيلو
 يكلملا مكحلا نم صلخت نا دعب « قارعلا بعش اهرظتني ناك تازاجتا
 ؟ قياسلا

 مهلصويو ناريجلا ذقني نا دارأف ؟ نامالا ءىطاش ىلا هدالب لصوأ له

 .؟ ءىطاشلا كلذ ىلا هدالب عم

 كشوت يهو « جوملا حايرلا اهب بعالتت « قارعلا بعش ةنيفس نا
 ديرأ قفالاو 2 فصاوعلا جايهو 2 حايرلا ةوسق بيسي ؛ قرغت نا
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 هذه هلع مفري نم قارعلل هللا ضّنق اذا ألا « ديعب ةاجنلا ءىطاشو
 دعب « ربلا ىلا ةنيفسلا لصوبو « مساق روج نم بعشلا ذقنيف « ةمغلا

 بصانم ىلا ًادبا اولصي الف « نيمرجلاو ةاغطلا ىلع قيرطلا عطقي نا

 . مكحلاو ةدايسلا

 ًائيش بسكي نا ٠ تيوكلا ةيضق ةراثا نم دارا دق مساق ناك اذا

 نم ًاعون اهتيضقو ( تيوكلا ) نوكت نا وا ىبعشلا ديصرلا نم

 مهاو هتاف « هتالكشمو همومه نع بعشلا هب يهلي ( يلنا كالهتسالا )

 . لهجلا لك هبعش ةيسفن لهاج « مهولا لك كلذ يف

 ةيلخادلا تالكشللل ةعجان لولح داحجيا نع زجع دق مساق ناك اذاو

 ةنيفس أدبا نوكت نل تيوكلا ةيضق ناف « همكح شوانتت يلا ةنهارلا

 « نامز ذنم لجرلا اذه ىهتنا دقلف « ةريخخالا هتقرو ىتح الو « هتاجن--

 ليبق « توملا تاجرشح نم عون الا هذه ةريخالا هتالوام تسيلو
 . ريخآلا سفنلا :

 .! نوداظي مهسفنا اوناك نكلو « مهائئاظ امو

 : ميظعلا هللا قدص
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 يلا ةلعتفملا ةمزالا هذه نع لفاغب سيل يقارعلا بعشلا نا قثاو انا

 اياضق نع هماّها ليوحتو ههايتنا فرصو هئاحلإل مساق ميركلا دبع اهريثي

 . ةساسحلا ةيلخادلا قارعلا

 قارعلا حزري « ءاربغلا ةجاجسعلا هذه هيف ريشي يذلا تقولا يفف

 لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذأ ةميسج تايلوؤسمو ةمخض ءابعأ تحت قيقشلا

 نم نويلم ةئام براقي ام خلبي ةيقارعلا ةيئازملا يف اميظع ًاصقن

 . ريئاثدلا

 نم بصنيو ةيلخادلا دلبلا تالكشم لك ىسائتي وا ىسني مساق نكلو

 . هارك الاي هنارضاحم بعشلا ىلع يلي « ةيفارغجلاو خيراتلا يف العم هسفن

 مهف يف لشف نا دعب « ةيلخشادلا ةسايسلا تاناحتما يف بسر لشاف ملعم

 عييفرلا نيتملا طيخللا كاردإ نع زجع اي « هقطنم ةيمتحو خبراتلا حور

 لك ىلع « رايتخالا لاجم يت لضفت يتلا هتيرحو ناسنالا نيب ”دشي يذلا

 . ةموعزم ةيفارغج ةيضق

 ه  تيوكلا



 اهنا « ةنس فلأ لبق رصم ىلع مقن ناك دقف « يبننتملا هللا محرو

 . هموصخ ىلع ىضق نا دعب هيدي نيب ناطلسلا عمج « كولمم دبع اهمكحب

 : دالب يثو رصع يف شيعي نا هللا هالتبا ناك دقلف ٠ يننتملا هللا محرو

 الفلا لهأ ”باسنأ سردي داوسلا لها نم *يطبن اهب

 ىجدلا ردب تنا : هل لاقي ةقصت هرفشم ”دوسأو

 روفاك © رصم ىجد ردب قاف «. قارعلا ىجد ردي نكلو

 نيب لصفت يلا « نينسلا نم فلألا هده تعاطتساو ؛ يديشخالا

 قارعلا ىلع ردحما يذلا « ديدجلا ردبلا ةيرقبع نم ديزت نا « نيردبلا

 . رتتلا دالب نم

 قارعلا ةنيزخ اهتدبكت يتلا ةيقارعلا ريئاندلا نييالم تبهذ نيأ « ىرت

 ؟ هعضوم ريغ يف قافنإو ريذبتو فارسإ ةراسخ

 ؟ ةينارمعلا عيراشملا يف تفرص اهارتأ

 ؟ ةيحالصالا عيراشملا يف مأ

 ؟ بعشا ىوتسمب ضوهتلا ليبس يف تفرص اهنا مأ
 . لبسلا هذه نم يأ ين فرصت مل اهنا .. دهشا مهللا

 لصي مل اهسفن قارعلا ةصاع نم قطانمو ًاتويب كانه نا دهشا مهلا

 . ءابرهكلا روت دعب اهيلا
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 ٠ لهجو «ضرمو « رقف نم وكشي لازي ام قارعلا نا دهشا مهلا

 ٠ ةراداو ًامكحو ةسايس « قارعلا يف ىضوفلا مّمأ مساق نا مهللا

 بحسف داع مث « تيوكلاي فرتعا ٠ قارعلا مساق نا دهشا مهللا

 نيناوقلا لك نم مغرلابو 2 ًاسعمطو ًاعشج « هل اهتيعبت ىعداو هفارتعا

 . هركنأف داع يذلا « هفارتعا دكؤتو اهلالقتسا دكؤت يتلا لئالدلاو

 نيب يلصنقلا ليثمتلا لدابت يف « هتغر نع حصفا دق مساق ناك

 تبوكلا ةموكح ىلا هجوملا هباتك يف ًايطخ كلذ بلطو « قارعلاو تيوكلا

 . 151048/11/19 يف خرؤملاو

 يلا تالسارملا قئاثوب ةظفتحم لازت ام ةيمسرلا تيوكلا تالجس نا

 حورلا تناك ءدنلل دنلا ةلماعم نا تبفت يهو « نيتموكحلا نيب ترج

 . تالسارملا كلت يف ةدئاسلا

 لاسرا اهيف حرتقت « تبوكلا ةموكح ىلا ةهجومو « داوج مشاه ديسلا

 نيب يراجتلا لدابتلا اياضق لوح ةيقارعلا تاطلسلا ضوامفيل ىتيوك دفو

 ١55١ / 5|5١وه ةلاسرلا هذه خيراتو « نيدلبلا

 تعلط روئكدلا لبق نم ةعقوم ىرخا ةلاسر ًاضيا قئاثولا هذه نمو

 تيوكلا ةموكح ىلا ةهجوم يهو « مساق ةموكح يف طفنلا ريزو ينابيشلا

 يبيوك دفو لاسراب حارتقاو دادغب يف لورتبلا رمتؤم داقعناب راعشا اهيفو

 . ةيتيوكلا ةموكحلا لثمي

 : لأسا اناو
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 تفرتعا نا دعي ؟تيوكلا ةيعبتب مساق يواعد قئاثولا هذه ديؤت له

 ؟ حيرصلا فارتعالا اذه ةيلودلا هتيصخشو هنايكو تيوكلاب هتموكح

 فيكف اهنالطبو ىوعدلا هذه ةبارغ ةهادب كردي ءايبغالا ىبغأ نا

 ؟ دحوألا معزلا ةدايس ءايك ذألا ىكذأب

 لثم ةيمسر قئاثوبو ةيمسر تابلط اهتيضقأ نم ( ءاضق ) نم وأ امل
 5 ينايبشلا ةعلطو داوج مشاه هيريزو ةطساوب مساق اهبلط يلا كلت

 . اهنع ”الوؤسم مساق ميركلا دبع ميعزلا دعي نا نكمي الو

 لهاج : نينثا نم دحاو الا هلوقي نل لوقلا اذه لثم نا قئاو اناو

 درجم الا ءارزولا دعي مل ثيحب ءيش لك ىلع مساق ةرطيسو قارعلا عاضوأي

 فرط نم ريشي نا ديري « رخاس ملاع وأ « هبتكم يف ( طبض باتك )
 حرسم ىلع ةيديموكلا اهراودا لفمت يلا ( محلا ةلزهم ) ىلا يفخ

 ءارو فتخم رهام يكذ جرخم ٠ نيلثمملا ىلع راودالا عزو دقو '' دادعب

 .! سيلاوكلا

 ًادرجم رخآ ”الاؤس حرطا نا « عالطتسالا بحو لوضفلا يعفدي دقو

 . ةفرعملا نم ةدازتسالا الا « ضرغ لك نع ًاهزنم « ةياغ لك نم

 دق مساق ةمايق تناكأ « هيف طفن ال آريقف ادلب تيوكلا تناك ول
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 ؛ بيلسلا ريقفلا (ءاضقلاب ) ةبلاطم « دعت ملو تماق

 انضرتفا ول « ناع نب دهع يف ةرصبلاب ةقحلم تيوكلا تناك اذا

 ضارتفالا ىلا ةجاحب تسيل ىرخا ”ءازجا كانه ناف « ًاضارتفا كلذ

 ايكرت نم ءازجا تناك دقف ٠ خيراتلا قئاقح اهدنست ابنا لب : ليختلاو

 اهب بلاطي مل اذالف «٠ لصوملا ةيالوب ًاضارتفا ال ًاقح ةقحلم ايروسو

 زاوهآلا ةقطنمب هتدايس بلاطي مل اذاملو « عاجشلا دحوألا مبعزلا ةدايس

 اذال .؟ نورق ذنم حاحقأ برع اهنكسي ةيبرع ةقطنم يهو « ناريا نم

 !؟ ةليصألا ةيبرعلا هنوخت رثث ملو « ًاعمط هباعل لسي مل

 ةدازتسا يف ةبغرو عالطتسالا بح الإ اهئارو نم يل سيل ةلئسأ هذه

 ينإف « اهتبوجا مدقي نا عاجشلا مبعزلا ةدايس عطتسي مل اذاو « ةفرعملا

 هلاق « رعشلا نم دحاو تيبب « هتقشمو باوجلا ةنوؤم هيفكا نا ”دعتسم

 : ”الثم بهذو « ةنس فلا نم رثكا ذنم ميدق يبرع رعاش

 ! رفاصلا ريفص نم لفجت ءادبر ةماعن بورحلا ينو "يلع ”دسأ

 ١ نوؤش هقلخ يف هللو
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 ةمحازم ضحدت يتلا ةعصانلا ةييراتلا قئاقحلا نم مساق فقوم وه ام

 نييتيوكلا قح أألملا ىلع عيذتو « هلطاب قهزتف ٠ يواهتملا هقطنمب يدوتو
 ؟ مهدلب يف نمألاو ةيرحلا يف ىرامي ال يذلا

 تيوكلا اودصق نيذلا ( نيثجاللا ) رابخأب خيراتلا تالجس تلفح دقلو

 « ةقباسلا لوصفلا يف ”مهانركذ نيذلا ريغ نم « رباج خبشلا دهع يف

 رارحالل أجلم تيوكلا نا ةقيقحل ًاديكأت مهرابخا نم آضعب انه درون
 . ةينامعلا ةلودلا روج نم نوبربم نيذلا

 دقو « « كفتنملا ر معز « نودعسلا اشاب رصان نيثجاللا ءالؤه نمو

 نييناثعلا دب ردقت ملف ٠ حابص ن. هللا دبع خيشلا مايا تيوكلا ىلا أجل

 . تيوكلا يف هيلا دتمت نا ةرئاجلا

 انبهذ ام ىلع ليلدتلل اهقوسن « رخآآ عون ن٠ « ىرحخا ةعقاو هذهو

 الا



 دصقمو « ةدجن نطوم تناك اهلا نمو « تيوكلا لالقتدا نم هيلا

 . ةدجنلاو ثوغلا بلطي ذئال لك اهئي#ي ةئاغتسا

 ىلع ةيقارعلا لئابقلا ضعب تدرمت « دادغب يلاو اشاب يلع مايأ يفف

 . نيينامعلا هدونجو ملسنملا اهنم تدرطو ةرصبلا تلتحاو « ةينامعلا ةموكحلا

 بلطي هللادبع نب رباج خيشلا يمدق ىلع ىمتراو تيوكلا يلا مستملا ءاجف

 مفادملاو لاجرلاب ىألم نفسب ةرصبلا ملستم دجنأو « ليصألا يلرعلا قلخلا

 ِق لاعفلا لماعلا ناكف ع هرصبيلا ىلا هسفنب نفسلا عم راسو 6 هريخذلاو

 ةينامعلا ةموكحلا تركش نا ناكو . اهلهأ ىلا اهتداعاو ةرصبلا صالختسا

 ٠ ةعركلا ديلا هذبي هل تفرتعاو « ةوخنلاو ةمحلا هذه رباج خيشلا

 ىلع اهتدارس اهل ةلود ةيأ فقوم نع فلتخي « فقوملا اذه ناك له

 تداعأو ةينامعلا ةلودلل تثرصتنا ةلود فقوم هلا ع اهتعنمو اهتوقو اهضرا

 . ةيبصنم ىلا اهيلاو

 ةوقلا تاذو « اهضرا يف ةدايسلا تاذ ةلقتسملا تيوكلا نقوم هنا

 . هباصن ىلا قالا عجرت نا اهنكمت يلا

 لالضب ”ءابغ سانلا دشا عنقت نا عيطتستل ٠ اهدحو ةئداحلا هذه نا

 . هاواعد نالطبو مساق

 ناعفديو ةرفاسلا ةقيقحلا ةيؤر نع هنايمعي « لئاسلا هباعلو هعمط نا ما

 « ةموتحملا ةياهنلا ىلا هتاذ ءاقلت نم يهتني ىتح « هيغ يف رارمتسالا ىلا هب

 . نالذحلاو ةراسخللا
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 بعشلا يأر يعيو «ًاقخ قارعلا بعش عم شيعي لجرلا اذه نا ولو

 عافدلا ةرازو يف هتعلق نم جورخللا عييطتسي ناك ول .. همكح يفو هيف

 . بعشلا ةآرم يف هتاذ ةقيقح لباقيل

 ةتبلاطم نع ال « دحوالا معزا ةدايس ىلختل « ثدح اذه نا ول

 يتلا قارعلا مكح ةيلوؤسم نع ىتح لب « بسحو تيوكلاب ةيبعشألا
 مكحو بعشلا مكح هيلع ”قحف « اهريدقت يف لشف اك « اهلمح يف لشف
 . خيراتلا

 ال وا ؟ ةيناهعلا ةيروطاربمالا ناطلس نم عسوأ مساق ناطلس ناك له

 « يعقاولا هلولدم نم رثك ا ينعي ءيش تيوكلاب نييناثعلا داجنتسا نا ىرب

 ىلع لدأ لهو ء تيوكلا ةيرحخو تيوكلا لالقتساي حضاو فارتعا وهف

 ؟ تيوكلا ىلا هتهجو يذلا ةينائعلا ةلودلا ركش نم كلذ

 . ةيناثعلا ةلودلل ةعبات تناك تيوكلا نا مساق يعدي

 لك تلشف يك تاشف مهتل واح نكلو 2 تيوكلا ىلع ءاليتسالا اولواح

 . ةياغلا هذه قيقحتل ترج ىلا تالواحلا

 اين املا لصنق تدهش « ةرجملا نم ١١1 ةنس نا يور خيراتلا نا

 خيشلا ىلا دادغب ريشم نم ةيصوت هعم ”الماح تيبوكلا مدقي دادغي يف

 ع



 الا دادغب لصتق بيصن نكي ملف « دادغب ديدح ةكس هيلا ىهتنت عض وم

 ! لثملا لوقي اك نينح اًفح الا ةهيعم سيلو 6 دادغي ىلا عجرو 62 لشفلا

 ؟ هاعسم يف ايناملا لصنق لشف اذاماف

 فرتعت اال ةلقتسم ةلود تيوكلا نال دادغب يف اينالا لصنق لشف دقل

 ماكح ناك ولو كلذ ريغ تناك ولو « ةدايس وأ ةطلسب ةيناثعلا ةموكحلل

 دادغب ريشم ناك ال دادغي ةالو وا ةرصبلا ةالو ىدل نيفظوم نم تيوكلا

 :« تيوكلا ىلا هعم ايناملا لصنق هلمحم ةيصوت باتك ةباتك ىلا ةجاح

 اك . هل اعبات ماد ام لثتما تيوكلا كاحو « رمأ دادغب ريشم ناكلو

 3 هقاوبأو مساق ىعدي

 مهتيرحي نييتيوكلا كسمت دكؤت ىرخأ ةريع كرابم خيشلا ضفر يفو
 متانغ نم ذوفنلا اذهل ناك اهم ء يبنجا ذوفن لك نم ًاديعب مهلالقتساو

 دانغي كديدح ةكس تناك ام اذهو . مه اهمدقي نا عسيطتسي لاوماو

 . تيوكلل همدقت نا عيطتست

 عيمج نم نمثأ ٠ لالقتسالا ىلع صرحلاو « ةدايسلاب عتمتلا نا ريغ

 « ةماركلا صاقتنا يف ًآببس لاملا نوكي نا نم ةيسدق مظعاو « تايرغملا

 . لالقتسالا ملثو

 ضفر دعب « تيوكلا نيبو ةينائعلا ةلودلا نيب كلذ دعي ثدح يذلاو
 . اهتسايس لالقتساو تيوكلا ةدايس دكؤي « يناملالا يديدحلا طحلاا
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 الو « ةناهالا "سني مل « دادغب ىلا ًابئاخ يئاملالا لصنقلا داع نيحف

 عيطتسي هلعل ةددعتم ىرخخا لئاسو ىلا دمع لب « نيديلا فوتكم نقو

 . هبرام ذيفنت

 ىلع ةينامعلا ةموكحلا ضرحت تذخا هتموكح نا « لئاسولا هذه نمو

 ةليسو نم رثكأي اولواحو « ناْئنع يب ماكح عنتقاو ء تيوكلا لالتحا

 جاردا تيهذ اهعيمج مهتالواحم نكلو 6 داليلا هذه ىلع اورطيس نا

 ةيلودلا فورظلا ضعب نم ةدافتسالا نع ىتح اورجعو « حايرلا

 . مهزكرم ةيوقتل

 « ةيثادبلا ةعيبطلا ىلا تويناهعلا عجر ؛ زجعلا كلذو « لشفلا اذه كلعيو

 لشفلا ناكو « ماقتنالل لبس نع نوثحبي اوأدبف « ةوقلاو باغلا ةعيبط

 . ىرخا ةرم مهبيصأ

 . ناك اذكهو

 هجو ىلعو « ةرشايم يناملالا لصنقلا ةثداح دعبو ةنسلا كلت يفف

 ةينامعلا ةموكحلا ترما « ةرجحلا نم 08*١1 ةنس نم نابعش يف ديدحتلا

 اومطحي نا - ( وافلا ماكحتسا ) يف قارعلا بونج يف نيميقملا اهدونج

 اذفنم نيعبرا اوحتفو كلذ دونجلا لعفف حابصلا كرابم خبشلا كالفأ دادسا

 ةرصبلا يلاو ىدل كرابم خيشلا جتحا رفاسلا ءادتعالا اذه دعبو . اهيف

 : هل لاقو كب نسح نحرلا دبع

 ثداوملا كيئاه ماما ءودهلاب مهيصوا تلز ام نيذلا انؤالكو الول 0

 يكالما ىلع كدنج ىدتعا دقلو « نيحالفلاو كدنج نيب ءايمع ةئتف تعقول

 ام ىلع مهتبقاعمو مهتازاجمب نالا بلاطا انأف « دودحلا اولعف امب اودعتو
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 امع الوؤسم تسل يئاف لعفت مل ناف « ةركلا اوديعي ال نا مهرذناو اولعف

 6... دعب اوف ةنتفو بارطضا نم عقب

 مساق ىواعد يف تركف اماك رطاخللا ىلع لاهنت « دودرلا نم ريثك

 اهلكو « ًاضعب اهضعب محازي دودر يهف « ةليوطلا همالحأو « ةضيرعلا

 تضفر نيح ةيناهثعلا ةلودلا هتلعف ام دودرلا هذه غلبا نم نكلو

 ةينامثع ال ) هنآل همساب ةرصبلا يف حابصلا كرايم خيشلا كالما ليجست

 .! ( هديب

 : ةصقلا ليصفت اذهو

 ( ةكلب » كفتنملا معز اشاب نودعس نم عاتبا دق كرايم خيبشلا ناك دققف

 خيشلا مقدو « ةرجحلا نم ١75 ةنس يف كلذ ناكو « ةرصبلا ُق

 ةموكحلا نكلو ء« ةينامثع ةريل فالآ ةينامث هرادقمو ةكلبلا نمي كرايم

 ةينامثع ال ) كرابم خيشلا نآل « همساب كلملا ليجست تضفر ةينامثعلا

 كاذنآ ةرصبلا يلاو لواحو . ةينامثعلا ةطلسلا ريبعت دح ىلع ( هديب

 ةيساجلا يأ ( ةينامثعلا ١ لمحب كرابم خبشلا عنقي نا كب نسح نمحرلا ديع
 كرابم خبشلا نكلو « ةعبتملا لوصالا بسح ليجستلا متي يكل ةينامثعلا
 . حايرلا جاردا ةرصبلا يلاو تالواحم تبهذو «٠ ضفر

اقوو قئاثو الا خيراتلا لهو 6 خيراتلا قسادو نم ةقيثو هذه
 1 عبئ

 م



 « هتالجسو هئادحا روزيو خيراتلا ىلع لواطتي مساق ميركلا دبع نكلو

 يخرؤم نم ةاقثلا لأسيو « ةرباكملا هتيبعشأ نع اليلق ولو ىلختي هتيل ايو

 فيزو هاوعد لطاب هل اورهظي يكل « مهب لفاح وهو « رابكلا قارعلا

 . همالحأ مهوو هقئاثو

 برطضملا لقعلا اذه لثم كلمي وهو « كلذ لعفي نل مساق نكلو

 . هذفاونو خيراتلا باوبا عيمج هنود تدصوا يذلا

 ناف « دحرالا ميعزلا ةدايس ىلا اهيجزن ىرخا ةحيصن انل نا ريغ

 اذاو ! ةئيس ةوسأ امهيف هلو « رلتهو ييلوسوم ىلع دعب ضمب مل نمزلا

 رلته هيتقيلخ ركذي لازي ام هتاف « نونجمنلا نورين يسن دق ملاعلا ناك

 ةياحنبت نم ةرعلا لمتسيا نا 6 مساق نود يف هلازي انتو 6 يلوشوتاو

 « مدنلا عفني ال ذئنيحو « هتاف دق راطقلا نوكي نا لبق « نيسووهملا نيذه

 ! مدنم ةعاس تالو

 : ةعقاولا هذعب خيراتلا نمو

 تيوكلا ىلا مدق ) حابصلا هللادبع ْن لوالا رباج خبشلا مايأ ُق

 ةلودلا دض ةيريلكنالا ةيارلا لمحي اهخيش عانقا لواصحي يزيلكتا دفو

 زيلكنالا ةثيشم ىلا دايقنالا ىباو كلذب خبشلا ضري ملف ٠ ةيناهثعلا

 : مهل ”الئاق

 ةرصبلا نم انيتأي هجاتحن ام لجو « انتراج ةينائعلا ةموكحلا نا »

 . « يهنلاو رمألا اهيف اهل يتلا

 لا



 : نوبغريو نودعي مهو ارلاقف

 داز امن © ن١ اهيلا لصت مهنفسو « دنملا ىلا نوج اتمحم نييتيوكلا ناو

 . ءامص آنذأ مهاطعا نا ىلع رباج خيشلا

 تيوكلا يف ءانبلا ين خبشلا اونذأتساف ةريخالا مهتلواحم زدلكنالا لذبو

 : نيلئاق هولأسف « محل نذأي ملف

 ئ مهعنم كنا مأ « اهيف ءانبلاو كدلب لوزتب نييناثعلل حمس وأ 9

 : لاقف 0 ؟ انتعثم

 «.. اندليلو انل ررض هيف ناك نأ كلذ نم مهعنع »

 يهو ايناطيربو تيوكلا نيب ةخحيراتثلا ةرواحملا هذه تهتنا اذكهو

 . ةيناثعلا ةلودلا نع اهلالقتساو تيوكلا ةدايس عطاقلا ليلدلاب تبثت ةرواحم

 نا ءانبلا نم اهعنمت ) لوقب نا « اهاياعر دحأل نكمي لهف ء الاو

 ؟ ( .. اندلبلو انل ررض هيف ناك

 لب ( انتموكح ) ةينامثعلا ةموكحلا نا لقي مل رباج خيشلاف « ( انتراج

 .( انتراج ) اهنا لاق

 ؟ هتاءارتفا مساق معدي قئاقحلا هذه لثع لهف

 ةموكحلا لزعت مل م ًاضيا مساق ميركلا دبع رعش تيلو .. يرعش تيلو

 ديري اك رحخخآ ( ًاماقمئاق ) هنم الدب نيعتو لوالا رباج خيشلا ةينامثعلا

 ؟ لعفي نأ دحوألا ميعزلا
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 +. :هلعبو

 هعفدو « مساق ميركلا دبع باصا دق « هنونف لكب نونجلا ناك اذاف

 ةمعنب انيلع هللا معنا نيذلا نحن « انل سيلف «نايذحلا اذه لثم ىلا ًاعفد

 « هنونج نم دادغب ماح يفشي نا « نيصلخم هللا وعدن نا الإ « لقعلا

 نم حلصي هلعلو « هادي تفرتقا ام يعي هلعل « هلقع هيلا كديعي ناو

 « هسفن فرع اءرما هللا محرو « هناسل مجليو « تمصيف « هئاطخا

 . نيمآ )2 مهللا
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 ِق درو م لك نا ٠ ىرخأ ةرم اه دك لا ٠ لول داعم ندو

 تناك ند لك نعو « اذاجر نعو تيوكلا نع ثيدحلاو ميدقلا حيراتلا

 ةرح ةلود تيوكلا نا دكؤي كئلوا لك .٠ ثيوكلاب هيش وأ ةلص هل

 6 مساق ميركلا كيع معزلا ةسوله نكلو 6 لوقلا داعم ند انه نا

 ىلا اتناعفدي « قئاقحلاو عئاقولا فييزتو ءاعدالا ىلع هقاوبا رارصاو

 ءارتفا صحدو ؛ مهاواعد دينمتل ةيخيراتلا ةلدألاب داهشتسالا نم راثكإلا

 كانه نمو « دادغبب عامدلا ةرارو ي هس نجس يذلا نعؤووملا ماحلا

 ءوس ءاش دلب لك ريرحتل . طقم طئاردلا ىلع . ريرحتلا لفاوق قاس

 ٍإ مساق ميركلا دبع لاب 5 رطخ نا ةطح

 3 ليلدلا اذه ثيدحلا خيراتلا عئاقو نمو

 « لالقتسالا ادب فارتعالا ىلا « ةيبنجألا مث . ”الوأ ةيبرعلا لودلا

 وا تارافس امل سيل تيوكلا نا نم معرلاب « ىرخألا دعب ةدحاو

 نوكت داكت تيوكلل ةواعدلا نا نم مغرلابو « لودلا هذه ي تايلثم

 مودعملا وأ ردانلا مكح قى

 ذلل



 مساق تارافس هلعمت نا تلواح ام لك ٠ عيرذلا لشفلاب ءابو

 ؛ ٠ مساق عطتسي ملو اهفارتعا نود ةلوليلا ةيغب لودلا هذه مصاوع

 اهءاكح رئامت ريخستب « ةدحاو ةلود عنقي نا هتينابز الو «٠ هتارافس

 خن لودلا هذه نا وه . ًادج طيس ببسل « هلالض يف هتاراجمو

 نيناياو ىقحلا فرصتيل « اهمتدايس نع ىلختت نا ىبأتو « اهسفن

 -دلا ةيئاغوغ ما.أ عينم ظقي يملاعلا ريمصلا نألو . ةصاخللا اهتوؤش

 هلالقتسا سمطو تيوكلا ةيضق بجح نكمملا نم دعي ملف ٠ ةذوعشلاو

 رين لاثمأل ناكم « مويلا خبراتلا حرس» يف دعب ملف « ةراوهتم تاوزنب

 .! مساق ميركلا دبع لاثمأل ىتح الو « رلتهو

 3 6 سمشلا ةعشأ حوضو ًاحضاو ع تيوكلا لالقتسا حبصأو

 ةيلا ةتفاهته ع تيوكلا نع هججح عسي لثمو 6 جنح و وكشب مساق

 َ عقاولا ىئاقحو خي راتلا قطنم ماما تراها ام ناعرسو

 رعلا ىلع قبطيل تيوكلا نم زفحتي راعتسالا نا هتعاذا تددر دقمتف

 ركلا يف نا يسن مساق نكلو « هلالقتساو هتيرح قارعلا بعش مرحيو

 ولا ضرا نم ريش يا ةدايس سمن نا ىبأت « ةليصا ةيبرع ةموكح

 رغملا ىصقا يف ناك مأ « قارعلا يف ناكأ ءاوس « ريبكلا يبرعلا

 . يلرعلا

 ةح هنإ لب « هئهاوع ىلع مالكلاب ايمر الو « ءاعدا اذه سيلو

 ثا امس الو « ثيدحلا حيراتلا عقاو اهتحص دكأ « ةيبرع ةيناسنإ

 455 ةنس (ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهخلا) رصم ةقيقشلا ىلع يثالثلا ناودعلا

 تيوكلا بعش فطاوع تناك فيك ركذي مساق نا يف كشأ او
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 ةئيشأ نيرغاص نوخضري هلاثمأو وه ناك نيح يف سيوسلا ةكرعم لالخ

 . قارعلا ماكح

 نلف « اورقيلو « هتينابز شمطيلو « "الاب ”رقيلو « مساق نئمطيلو

 اوعيخلي نلو « هئاسولهو مساق ىواعد « دارفالا الو بوعءشلا قدصت

 تالواحملا كلت نوكت نلف . ساملا نم جذسلا ضطع راردتسال ةلواحم ةيأب

 ء نطولا ىلع ةريغلا عاطصا الإ اهل رريم ال « حيسامت عومد نم رثكا

 اهالقتساو اهتيرحو ةيبرعلا بوعشلا ىلع صرحلا لاعتفاو

 ةدجن تيوكلا ةدجنل تءاج دق تناك يلا ةيناطيرلا تاوقلا ناف

 قبي ملو ء اهدعاوق ىلا تبحسنا دق « ناودعلل ا لاح يف ةعيرس

 يف ردد نا يبرعلا مدلا عملو مهئاوخا ةدجنل اوءاج برع ءامتشا الا

 «© برعلا ءامشالا ءالؤه ىتحو « سووهم لجرل « جوه تاوزن ليبس

 ملو 2« كلذ تيوكلا مساح ومس بلط نا دعب ؛ تيوكلا نم اوبحسنإ

 ءاطقم يدنج ةئامتالث ىلع اهدارفا ددع ديزي ال ةيزمر ةوق الا مهنم قبت

 ةلود تيوكلا نا مساق ماهما الا « ال ةياغ ال ء و ةيزمر و ةوق اهنا

 ةدايسلا هذه ةمرح كاهتناب اوحمسي نل برعلا ناو ةدايس تاذ ةلقتسم

 . فورظلا تناك اهمو « ببسلا ناك اهم « لالقتسالا كلذو

 نا ةيعد٠ « ةلضفملا اهتينعا ديعت كفنت ام « مساق ةعاذا نكلو

 . بيلس يقارع م, ءاضق و تيوكلا

 ء اههجوأ ميج ىلع اهبلقتو « هذه ( بلسلا ) ةيضضق انه شقاننلو
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 : لاؤسلا اذهب ةشقانملا هذه أديئلو

 ؟ تيوكلا ( بلاس ) وه نم

 « تلحر دق ايناطيرب ناف « تيوكلا ( ةبلاس ) ايناطيرب نكت نا
 . تيوكلا نع اهدوجو باغ دقو .

 برغأ اذه تناف « تيوكلا اوبلس نيذلا مه نويتيوكلا نكي ناو

 لضفتيلو « هضرأ بوعشلا نم بعش بلسي فيك ذا « باسلل موهفم

 تيوكلل قياس كلام ىلع انولديف ©« نيروكشم « ءاعدالا اذه باحصا

  خيراتلا اوأرقيف ىوعدلا هذه باحصا لضفتيلو ؟ نييلاحلا اهتاكس ريغ

 ىودحي نوعنتقي ال نيذلا نم اوناك ناو « نييعتلاو ةريعلا هنم اوذخأيلو

 نا مهدي رن نحنف ٠ هريعو هئاظع نم نوديفتسي الو :٠ خيراتلا ةسارد

 انتكلو « مهدحو مهمأش اذهف « هريع نم اوديفتسيل ال خيراتلا اوأرقي

 « مهتفرعم قافآ نم اوعسوي ناو ةيخيراتلا مهءاطخا اوححصي نا مهديرت

 نوعادي الف © نووعربي مهلعلو ٠ خسراو قمعا ةفاقث مهحنع خيراتلا لعل

 . هثادحاو هعئاقو نوروزي الو « خيراتلا ىلع

 ةفورعملا اهيناعم يف تاءلكلا لاعتسا اونسحي نا « ًاضيا مهديرنل انناو

 . ةددحملا اهتالولدمو

 تاكلتمم ىلع مهدحا وطسي نا وه « يناسنالا فرعلا يف « بلسلاف

 يف ًانطاوم ناسنالا نوكي نا «( ًابلس ) سيلو « هسفنل اهذخأيف نيرحالا

 تيوكلا ناك ناو .! هدادجا ثرا يف هقحخل اسراممو « هلها نيبو هتيب

 « تيوكلا اهيف بصتغا يلا ةيخيراتلا ةعقاولا يه اف . ًاقح ( ًآبيلس )

 ؟ تيوكلا لهأ لبق لوألا كلاملا ناك نمو ؟ فيكو « كلذ ناك ىتمو

 مك



 يف ىتح « لقعي ال ذا « هكلم ىلع ءاقبالل هتايحضتو ةعافد ناك كفيككو

 وا ةمواقم نود هكلم نع كلام ىلختي نا « مساق ميركلا دبع فرع

 . ةثاغتساو خارص ىتح وا جاجتحا

 ميركلا دبع دهع يف ةأجف ( بيلسلا ءاضقلا ) ةصق تقفبنا اذاملو

 عمطي ناك هنا هنع فورعملاو « ”الثم ديعسلا يرون اهب لقي ملو « مساق

 ميركلا دبع نكرلا ميعزلا هتقث عضومو هتيفص عمط لثم « تبوكلا يف

 1 دعب هئارزو سيئرو قارعلا مكاحو 0! رشع عساتلا ءاوللا رمآ مساق

 !؟ ١958 زومت

 تناك لب « اهيضارا نم ًاءزج تيوكلا نكت ملف « ةينامعلا ةلودلا اماو

 تيوكلا نم نييئاهعلا فقاوم نم حضاو كلذو « اهل ةودع اهنع ةبيرغ

 ةريخذلاو لاملاب اهدوزتو لئابقلا اهيلع بلؤ: تناك دقلف ء امل مهتلماعمو

 هنع ثيدحلا يتأيس يذلا « ديشرلا نبا عم تلعف انك « تيوكلا وزغل

 . باتكلا اذه نم رخآ عضوم ف

 اذهو « ةيجراحلا ريزو داوج مشاه وه « لوؤسم لجر قارعلا يفو

 . ةبيرغ دج فقاوم لجرلا

 مل هنا « هباحصا نيبو « ةصاخلا هسلاجم يف ريزولا اذه عاشأ دقلف

 4ع



 « تيوكلا نع مساق ميركلا ديع هب حارصي نا يوني امب مع ىلع نكي
 طاسوالا هب ثدحتت ام اذهو « عوضوملا اذه يف هعم قفتم ريغ هناو

 عيشا وا « عاشا دقل لب « دادغي ريغ ينو دادغب يف ةصاختا ريغو ةصاخلا

 لاحرلا دشي « لجرلا اذه نكلو .! ًاجاجتحا هتلاقتسا مدق هنا « هنع

 ء هسفنب هسفن ضقانيف ًاحرصم وا ًابيطخ فقيو « ةدحتملا ممالا ةثيه ىلا
 هرمأي « دادغب يف هديسل ًاتوص نوكي نا ىضري نيح هسفن عدي هلعل وا

 هشيوهتو مساق فيجارأب ملاعلا ىلع جرخيف « لثمتيف هيلا يحويو « رمتأيف
 لشافلا رودلا اذه لثمي نا « ريبخلا يسامولبدلا وهو « هسفنل ىضريو

 نا نم فوحلتا دح ىلا رمألا هب لصي ناو ء ممالا ةئيه حرسم ىلع

 مشاه بلاطن ال نحنو ! تيوكلا قح يف « تأطمخا دقل : مساقل لوقي

 نوكي نا هبلاطن اننكلو خيراتلا ىلع ينجتلاب الو قئاقحلا فييزتب داوج

 هتاحيرصتو هلاوقأ سيقيو . هتنازر ىلع ظفاحيف « ًاقح ( ةيجراخ ريزو )

 ء ناك اهم « ةيجراخ ريزو يأل سيلف قطنملاو لقعلاو ةمكحلا سيياقمب
 .! فرعي ال امب فربي نا وا « هنهاوع ىلع مالكلا يمري نا

 « تاءارتفاو ىواعد « هديس لثم « هل تناك « داوج مشاه نكلو

 دلب تيوكلا نا و هلوق ىلكإلا كحضي اممبو « ىواعدلا هذه ةلمج نمو

 مامأ عضن نا الا « ءاءدالا اذه ىلع باوج نم انل سيلو ! « رخأتم

 هرامعاو تيوكلا مدقت نع ريراقتلا ضعب « هلاثماو داوج مشاه نيعأ

 لثم ىلا مهدالب ىوتسم عفر ىلع نولمعي مهلعل وا ٠ نوظعتي مهلعل

 « تيوكلا ىوتسم نم بيرق ىوتسم ىلا ىتح لب « تيوكلا يوتسم
 يداصتقالا هاوتسم يف بيبحلا يقارعلا بعشلا ءاقبا ىلع اولمعي نا نم ”الدب
 . ضرملاو لهجلا ةمحر تحنو « ضفخنملا

 م/



 ةس ردم ل نم رثك | قارعلا ةيحراخ رزو يديس أي 6 تيوكلا ُق

 . انام عيمجلل أيهم جالعلاو ملعتلاو « افصوتسمو ىفشتسم ٠4و

 كدايساو كلمحن ال نا وجرا «ىرخا ةأجافم ريزولا يديس اي كيلاو

 حاتتفال ةدعلا دعت تيوكلا يف ةيبرتلا ةرازو ناف « دقحلا ةدايز ىلع

 . 1١9584 ماع علطم يف تيوكلا ةعماج

 ؟ مدقتلا اذه لثم اهيفو «٠ ةرخأتم تيوكلا نوكت لهف

 ةرخأتم تيوكلا نوكن لهف « تيوكلاب قيقشلا قارعلا نروق ام اذاو
 .؟ ةمسن فلا ةئامثالث لع هناكس ددع ديزي ال دلب يف ةعماج ينبت يهو

 1؟ ةمسن نييالم ةعبس لع مهددع وبري هناكسو ( قارعلا تاعماج ) نيأو

 تسلو « مساق هليس ىواعد ددري نا الا داوج مشاه عطتسي ِ

 « تيوكلا معت يتلا ىرتكلا ةضهنلا هذه ةقيقح لهاجي هسفن مساق نظأ

 : ميدقلا يبرعلا رعاشلا عم ددرا نا الأ يل سيلف « كلذ لهجي ناك اذاو

 ”ةبيصم كلتف يردت ال تنك اذا

 . مظعا ةبيصملاف يردت تنك ناو

 هتبيصم يه كلتف « يردي ال وا « يردي مساق ناك اذا « نكلو

 يردي « يملاعلا ماعلا يأرلا نا انيفكيف « نييتيوكلا نحن اماو « هدحو

 ”داهج لهاج : نينثا دحا الإ نوكي نل 2 مساق نا يرديو انتضهنب

 .! بوقعي سفن يف ةياغل لهاجتم وا « ًاقبطم
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 آبره تيوكلا ىلا رماسلا لصيف روتكدلا أجل « ةيقارعلا ةر وثلا ليقف

 وهو « تيوكلا يف ةيوناثلا ةسردملا يف ًاسردم لمعو « قارعلا ماكح نم

 ىلعو « اشم خيراتلا ذاتسا نوككي نا ءايشالا ةعيبط نمو « خيراتلل ذاتسا

 ًايفاقث بعشلا ىوتسم عفرل تيوكلا ين يرحي ناك ام لكب مات مع

 « صخمملا خرؤملاو © يعاوا فقثءا ناسنالا اذه نظا امو « ايحصو

 ةراضحلا بكرب اهدالب قاحلإل « تيوكلا دوهج يفني نا عيطتسي

 . ةئيدحلا

 هؤارزو ناك ولو « هترازو ءاضعا عم ماجسنا يا مساقل ناك ولو

 روطت نع داشرالا ريزو لأس ناكل « طبض باتك ال « آ[قح ءارزو

 ينإو «٠ عئاقولاو قئاقحلا هل طسب دق ريزولا ناكلو « همدقتو تيوكلا

 ءارفصلا ءاوهالاو تاياغلا نم درجتي نيح « ريزولا ناب ةريبك ةقث لعل

 هتققح ام ىلع هعلطي ناو « هئاطخاب مساق عنقي نا عييطتسي « ءارخلاو

 . ادج ريصق نمز يف ةمخض تازاجنا نم ةيتيوكلا ةضهنلا

 « هئارزو عم مجسنم مساق ميركلا دبع ال نا « قارعلا ةلكشم نكلو

 . ًاقح ءارزو مساق ءارزو الو « مهأدو مهتروشم ىلع دمتعم

 اوراز نيذلا ةيقارعلا تايلكلا ذيمالت ىلا اهلي انناف مساق قاوبا اما

 مهريدقتو مهجاجعا يدم نع مهولأس نا نوعيطتسي مهناف « ًارخؤم تيوكلا

 . ةميظعلا ةيثيوكلا ةضهنلل
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 اوراز نيح ء« اوُننمت بالطلا ءالؤه نم ًامسق نا لب « لوقأ اذام

 دمي يذلا خبطملا اذه فصن لثم قارعلا يف نا ول ء يزكرملا خبطملا

 قارعنا ةموكح نا ول «اونمت امك ! لماكلا ءاذغلاب تيوكلا سرادم عيمج

 يف لاحلا يه امك « ءانبلاو ةيذغتلاو ماظنلاب « ةيئزج ةيانع ولو « ىنعت

 .! تيوكلا ةموكح سرادم

 « زاتمملا ثيدحلا اهزيهجتب « محل ةأجافم تناكف « تايفشتسملا اما

 . عيمجلل رفوملا ينال اهجالعو « ليلا يحصلا اهئانبو

 « مهدالبل هنم ًاءزج وا هونمتو « نويقارعلا ةبلطلا هدهاش اذه لك

 بعشلا ءانبا تاينما قيقحتب مهسفنا « هءارو نمو ع مساق لغشي ال اذاملف

 لئاط ال ةلطاب رومأب مهسفنا لاغشإ نم "الدب « هافرلاو ءاخرلا يف

 . نيرخآلا قوقح ىلع ناودعلاو « بارطضالاو « ةليلبلا الإ اهءارو

 ةضهنلل ةينايبلا بسنلا ضعب حضوأل « ماقرألا ةغل نآلا ريعتسا فوسو

 : ١949 ةنس ذنم تايفشتسملاب أدبألو « تيوكلا يف ةثيدحخلا ةيئاشنالا

 تازاحنالا ةنسلا

 ميدقلا ةيسفتلاو ةيبصعلا ضارمالا ىقفشتسمو « يريمالا ىفشتسملا 4

 . يقرشلا عوقملاب

 مسق . تاربتخلاو ةعشألاو « ةيئاقولا ةحصلل ىلوألا ةاونلا 6٠

 . يريمألاب نويعلا
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 ١ ة هو

١] 

 ةهرا ١

1] 

 لحام

 . ةيسردملا ةحصلا « ةرطببلا ع يحصلا رجحملا

 . تايفشتسملا ددع ةدايز . ( ةيردصلا ضارمالل ) يلخادلا حصملا

 . نانسالا مسق « ( ةيردصلا ضارمالل ) ءاسنلا حصم

 ٠ ةيراسلا ضارمالا ىفشتسم « يريمألا ىفشتسملا قحلم

 . ةيئاقولا ةسيحصلا تامدكلا ميمعت )2 تافصوتسملا ددع ةدايز

 ةحفاكم زكارم ءاشنا « ةلوفطلاو ةمومألا ةياعر زكارم ءاشنا

 .٠ ماتيالا راد 6 لسلا

 زكارم 6 ةيلسانتلا ضارمالا ةدايع 3 ةيعامجالا ةدعصلا ةرادا

 . يعوملا ةعشالا صحف ؛ يحصلا دهعملا « ”لسلا ةحفاكم

 دهعملا « ماذجلا ىفشتسم ) جاوزلا ىلع نيمدقملا صحف كرم

 ىفشتسم © تاضرمملا تادعاسم ةسردم « لافطالل ىئاقولا

 . خيوشلاب ةيسفنلاو ةيبصعلا ضارمالا

 ةداعا « تيوكلا حصم حاتتفا 3 اهميمعتو تافصوتسملا ةدايز

 فيقثتلاو داشرالا 2 عوقملا حصم «٠ ىحصلا د سهعملا حاتتفا

 . ةيحصلا نيناوقلا ىعيبطلا جالعلا 2 يحصلا

حابصلا ىفشتسم )2 مدلا كنب ق ثيدحملا ةدالولا ىفشتسم
 وهو 

 ًازهجنو ءانتيو ةاجح طسرالا قرشلا تايفشتسم ةرخفم

 : ًادادعاو
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 . ًاريرس نيسخو ةئامثالثل عستي وهو ةيردصلا ضارمالا ىفشتسم

 فصوتسملا « عبارلا يرئادلا قيرطلا يث ريبكلا كرابم ىفشتسم

 فصوتسم « نييئاصخالل عمجللا فصوتسم « ةضورلاب يزكرملا
 « ءاسنلل ةيردصلا ضارمالا فصوتسم « ماتيالا راد « ليحيحفلا

 قحلم « جاجحلل يحصلا رجحملا « ةيراسلا ضارمالا ىفشتسم

 يف ةيودالل ةيزكرملا تاعدوتسملا . ةيبصعلا ضارمالا ىفشتسم

 . ةماعلا ةحصلا ةرازو

 اذصه يف ةروشنملا ةروصلاف اهتيئباو تايفشتسملا هذه تازيهجت اما

 . رامضملا اذه يف اهتضمنو تيوكلا مدقت 2 وت باتكلا

 تايفغتسملا هده يف نيلماعلل ءاضحلا' نيعأ نأ ١ اع ركلت نأ انيسعو

 : يلي اك ناك ١951١ ةنس ةيابن ىتح

 ٠6٠0 ماعلا بيبطتلا يف ) ًابيبط (

 نائسا بيبيط 58

 ةرطيب ءابطا 8

 ًايلديص 2

 يلديص دعاسم ٠١١

 ةضرم هال»

 ةضرم ةدعاسم ”51

 . ًادمضم "55ه
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 ريغ كرديل تيوكلا يف ةصاختا ةيبرتلا دهاعم ) ىلا ريشن نأ يفكيو

 القع ناسنالاب ةيانعلاو مدقتلاو ىقرلا نم هيلا انلصو يذلا ىدملا نييتيوكلا

 : دهاعملا هذه نمو « ةايسجو

 نيفوفكمال رونلا دهعم

 مكبلاو مصلا لمالا دهعم

 . ًايسارد نيرخأتملا هبلطلل ةيبرتلا دهعم

 ةبلطلل صصخ دقو « تانبلا دهاعم نع ةلصفتم نينبلا دهاعم نا

 . رخآ نكس تابيلاطلل صصخخ انك ع صاخ نكس ىرقلا يق نيميقملا

 ىرقلا قف مهزانم ىلا تايلاطلاو بالطلا ءالؤه لقني دهاعملا ةرادا موقتو

 . ةعما ءاسم مهديعتو عوبسا لك نم سيلا رهظ دعي

 « ةفاك دهاعملا هذه مضي ًاعمش ١95٠ ةنس فراعملا سلجم أشنا دقلو

 نارزيحلا لامعال ةفلتخم ( شرو ) ىلع يوتحت ةصاخ ةحنجا صصخ اك

 . كلذ ريغو بشملا ىلع رفخلاو دولولاو داجتسلاو جيسنلاو ةراجتنلاو

 دادعالا ىلا ةفاضا ًاينهم ًادادعا تيوكلا يف بالطلا ”دعُي اذكهو

 يف ةفاك طسوالا قرشلا دالب تقبس دق تيوكلا نوكت كلذبو يفاقثلا

 . ةلوقعم ةبيط ةايحل مهليهأتو نيباصملا ءالؤه نع فيفختلا

 رخأتلا تيوكلا ىلا بسني نا دحا عيطتسي « اذه لك دعي لهف

 #هةا# <

 معد يف ةيهاولا هججح ىلا دانتسالا ىلع ًاممصم مساق لازي ال وأ
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 .؟ عمجاو قاحلالاو مضلاب هتابلاطم

 ناكف « برعلا دالب "لج لمشف دتما دق ينامعلا مكحلا ناك دقلو
 « نيطسلف يف « اكعو سلبان تناكو « ماشلا ةيالول ًاعبات ندرالا يقرش

 « اكعو سلياثب نانبل ةلود بلاطت م اذاءاف « نانبل يف اديص ةيالول نيتعبات

 عيطي ًايكرت آماقمتاق ًاقح ناك تيوكلا كاح نا الدج انضرف ولو

 عاطتسا لجر ىلع انلدي نا خرؤم عيطتسي لهف ةيناهعلا ةموكحلا رماوا

 فرع ِ ةيئارو ةفيظو يهأ أ هرم لاوط ماَقُعاق هزكرم ِق لاظي نا

 خيراتلا رافسا يف بقتنل لب ٠ بلقنلو ؟ نيخرؤملا موهفم يو خيراتلا
 ًاماقمئاق ٠ خيراتلا نوطب يف كانه نا « ةدحاو ةره ولو « انل ركذي هلعل

 ؟ تيوكلا يف لاخلا يه انك . مائل اخا وأ ماقمئاق نا

 نا اهبحاصل نكمي لودلا نم ةلود يف ةيعرف وا ةيوناث ةفيظو كانهأ

 .؟ ةليوط ةدمل هتيرذ يلو هيف ةروصحم ا ظفت#

 زوجي يتلا ةديحولا ةفيظولا يه ةلودلا ةماعز مث ةليبقلا ةسائر نا مأ

 الو ء اهنع ىلختي ال يلا هتيرح هل اهبحاص نأل « ةيثارو نوكت نا

 مه »# <

 وا يبرع قطنم يا نع بيرغلا ( ينامثعلا ) مساق قطنم ىلع آيرجو
 ىكل اهدمتعي ىلا ةديحولا مساق ةجح ( ةينائعلا ) تناك اذاو « ىموق
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 لأسي نا يف قحلا ءىراقلل ناف « امتاورث باهتناو تيوكلا عالتبا رري

 : لاؤسلا اذه دحوالا معزلا ةدايس

 دوعت ال ملو ؟ ةيبرعلا دالبلا مكحن ةيناهعلا ةلودلا تناك ةفص ةيأب

 « التورق تمكح ىتلا يهو ةيبرعلا دالبلا يف اهقحب بلاطتف نالا ايكرت

 . ءاشن نم لزعتو « ءاشت نم يلوت

 كاذنآ مساق فقوم نوكي اذامو ؟ ةالثم قارعلاب ايكرت بلاطت ال مل

 نع فلتخن نل يتلا اهتلدأو اهججمح دروت نا ايكرت هتراج تلواح نا

 . ؟تيوكلاب بلاطي نيج « هتلداو مهاق ججح

 كلق « بعشلا مهذب نيذلا ةساسلا اهلثع يلا ةاهلملا هذه ثناك نا

 « سانلا نم جدلا ضعب عدخت ناو « مهدوجو غارف المت نا تعاطتسا

 «قارعلا ةدئام ىلع نوصقرب نيذلا ةاوحلا نم ةعومت املوح بطقتست ناو

 نا ثبلت نل ءاقرخللا ةسايسلا هذه ناف « ةيناولهبلا مماعلأ نوسرامبو

 هذه قارعلا بعش حضف نيح ”العف تفشكنا دق نكت مل نا « فشكتت

 كبي يذلا مويلا اكيشو يتأي فوسلو ء يغبني امم رثكا تلاط يتلا ةبعللا

 نا دلبلا طظح عءوس نم ناك لاج.د ذوعشم لك ينرعلا قارعلا بعش هيف

 .٠ نمزلا نم ةلفغ ين هرومأ ديلاقم ىلوتي

 ! هيف ةعجارم ال عطاق مزاج مكح خيراتلا مكحو
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 ةضافتسالا انلجأو « ديشرلا نبأ ةصق ىلا ةرباع ةراشا لبق نم انرشا

 ْ . ثيدحلا قايم عطقن ال يكل اهدرس يف

 ناو « ةصقلا هذه ىلع علطي نا نالا يبرعلا ءىراقلا قح نم نكلو

 وا تيوكلا وزغ ىلع اهءالمع ضرحت ةيناثعلا ةلودلا تناك فيك فرعي

 لك ماما امتدايسو تيوكلا ةعنم ىلع ”اليلد كلذ انيسحو « اهب شرحتلا
 ! اينامثع ناك ولو ىتح « ينجا لعغدت

 ذاتسالل ( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا خيرات ) يف ةصقلا هذه تدرو

 نم يناثلا ءزجلا نم نيرشعلاو ةسماخلا ةحفصلا ينو « راتخلا نيدلا حالص

 . باتكلا كلذ

 ديشرلا نءاب نيعتسي نا دارا ديلا دبع ينايثعلا ناطلسسلا نا اهتصالخو

 عم ةنامتو دو تالص ديشرلا نبال تناكو « اهخويشو تيوكلا ىلع

 نبا عاطا ىلا يلاعلا بابلا ليخد ةحلصملاو دولا باب نمو « ييلاعلا بابلا

 ىلع ديشرلا نبا يلوتسي نا عنامت ال ةينامثعلا ةموكحلا نا هريخأف « ديشرلا

 ةلودلا عابتا نم هلآو ديشرلا نبا ماد ام هتكلمم ىلا اهمضيو تيوكلا
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 نيينامثعلا ةرداب ديشرلا نبا لبقتسي نأل ًايفاك اذه ناكو . نيصلخلملا ةيئامثعلا

 ءانيملا ىلع ذاوحتسالل هعمط باينا لححشي ناو « فصوي ال رورسب هذه

 . ديشرلا لآ ةزوج يف بحرلا كلملا اذه ماودل ةنيكملا ةماعدلاو « ىتبوكلا

 ريبك موجحل ةطحلتا مسريو « ةدعلا دعي ديشرلا نب زيزعلا دبع أدبو

 رطيسو رحبلا فراشم ىلع 6 رصتنا نأ :« همادقا تبئيل تيوكلا ىلع

 يرجن ال حايرلا نكلو « هنأش نم يلعيو هتناكم نم يوقيو « جيلخلا ىلع

 .ناك اذكهو « ميدقلا يبرعلا رعاشلا لوقي اك « نفسلا يهتشت امب « ًامئاد

 « رمش رئاشع نم هتاوق ديشرلا نبأ دشح داليملا نم 19٠٠ ةئنس ىفف

 وزغ دصّش ةنيعم نكاما ىلا اهم هجوثو « لاتقو برح رئاش يهو

 نيرمأ نيب ام حبصا هنأ حابصلا كرابم خيشلا كردأو 2 تيوكلا

 : امل ثلاث ال

 ىدعلا ظيغي ًاتامم اّماو قيدصلا "كل ”ةاك اما

 ىلا هجوملا ريبكلا دشحلا اذه ىهتناو . ةماركلاو « ةايحلا راتدغاو

 ديشرلا عيراشم لك تءايو ( فيرصلا ) ةعقو يف ةمولعملا هتيابن تيوكلا

 دتراو « جيلخللاو تيوكلا ىلع ةرطيسلا يف ريبكلا همهو ىهتناو « همالحاو

 ةحفصلا يف الصفم كلذ لك ركذ درو دقو « مهروحن ىلا نييناهعلا ديك

 فيلأت ( تيوكلا خبرات ) باتك نم اهدعب امو ةئاملا دعب نيثالثلاو ةسماخلا

 . ديشرلا دمحا زيزعلا دبع

 ةينائعلا ةموكحلا فقول ًاسيضوتو ًآنايب اذه يفكي الأ « يرعش تيل
 دالبلا هذه مجاهي يكل هدضعتو ديشرلا نبا ضرحت يهو « تيوكلا نم

 .؟ جيلخلا فراشم ىلع ةضيارلا ةئمآلا
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 نوينامعلا فقي فيكف اقح يلنامعلا !ذوفنلل ةعبات تيوكلا تناك اذاو

 ىطعتو مهتيروطارما نم خلست نا توضري فيكو 6 اهتم فقروملا 50

 ؟! رمش رئاشع خيش ىلا

 يبو نمزلا نم ةريصق ةرتف ينائعلا ملعلا تعفر تيوكلا نوكت دقو

 ملعلا عفر يذلا ٠ قارعلل ةعبات كلذ يف نكت مل اهنكلو « ةصاخ فورظ

 ملو ء« ةيبرعلا دالبلا نوينائعلا اهيف مكح يتلا ةهاظملا ةرتفلا لاوط يتائعلا

 . خيراتلا هديأ ام اذهو « كلذ تيوكلا لعفت

 اذه ساسا ىلع تيوككلاب ةيلاطملل ”الاجم كانه نا ”الدج انضرف ولو

 لاجم نوكي نأ لاجمل اذه ناف « ( ةيناثعلا ةلودلل ةيعبتلا ) ضارتفالا

 ءاهدحو يهف « نآلا ةيكرتلا ةيروهملا وأ ةيناثعلا ةلودلا لاجم لب قارعلا

 نم اهدحو يه « لاثملاو لدجلا ليبس ىلع ضارتفالا اذهب انمّلس اذا

 نادلبلا نم قارعلا ريغ يفو قارعلا يف سوخبم قحي ءاعدالا عيطتسي

 . ةيبرعلا

 ةئيه يف ههقوم نوكي اذام « نمخيلو ٠ كلذ دعب مساق لعءاستيلو

 !؟ ممآلا

 نا هديرتل انناف «٠ تيوكلا مكحي نا ملي لازي ال مساق ناك اذاو

 ريغ نم مكاح اهمكحي مل « اهخيرات لحارم عيمج يف « تيوكلا نا ملعي
 ( ماقمئتاق » رايتخا يف « اهمايا ةليط ةيناهعلا ةلودلا لحدتت ملو . تيوكلا لهأ
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 يذلا بيرغلا « ماقمئاقلا » اذه « تيوكلا بعش مكحيل « موعزملا مساق

 . ةلصاوتملا هنونج تاعاس نم ةعاس يف مساق ةليخم هتعرّتخا

 ةيبرعلا ةكلمملا خيرات ١ فلؤم ناسل ىلع « ىرخأ ةرم خيراتلا انئدحيو

 نيح ديشرلا نا نأ اهدعي امو نيثالثلاو ةعبارلا ةحع فصلا ِق "0 ةيدوعسلا

 ةمجاهمب ماق « تيوكلا ين دوعسلا لآ زيزعلا دبع ريمألا همصخ دوجوب لع

 داعو مهبلسو ( رادبيرع ) مهمسا نابرعلا نم طيلخ ىلع راغأو اهفارطا

 دوعسلا لآ زيزعلا دبع رايخا نم هفرعي امب هتالايم ال ًارهظم هرايد ىلا

 نيعبسلا ةحفصلا يف ةدراولا ةصقلا هذه هسفن باتكلا نم درون « ةيبرعلا ةمألا

 : اهدعب امو

 ةيناطيرللا ةموكحلا تعس « ديشرلا نبا ىلع دوعسلا نا راصتنا دعبف

 6 رمألاب حايصلا كرايم خيشلا تيوكلا ريمأ معو « هعم ٌةلهاعم دقع ىلا

 + هيف لوقيو هحصنيو ههبنب ًاياتك دوعسلا نا ىلا لسرأف

 باوجلا هطعت الو « ءىش نم هنكمت الو « ًابلص هعم نك « يدلواي و

 . ن0 يئاهنلا

 نبا لشف نم تدكأت نا دعب ع« ةينائعلا ةموكحلا تلعف كلذكو

 تلسرأف دوعسلا نا عم حلص ةدهاعم دقع ىلا ًاضيا يه تعسف « ديشرلا

 / و٠6١١



 . بيقنلا اشاب بلاط ةسائرب ًآيناهع ًادفو هيلا

 ههبني دوعسلا نبا ىلا لسراف « ًاضيا ةرملا هذه تيوكلا ريما عرسأو

 : هل لوقيو هحصنيو

 «© يدلو اي مهعم ًابلص نك « نيعادخلا نيباذكلا ءالؤه نم كرذحا و

 نوباتك مهنا . نولوقي اه قدصت الو )ع ء يش نم مهنكمت الو

 ء ١6 توعادخ

 تيوكلا ةنئاكم تناك اذكهو ) تيوكلا ريمأ زكرم ناك اذكهو

 مغرلاب ةقطنملا ةسايس هيج وت ِق كراشت نيح ىسايسلا اهذوقنو اهلالقتساو

 . ةينامعلا ةلودلاو ايناطيرب نيتريبكلا نيتلودلا دوجو نم

 عسنقت مل ثيحي يسايسلا يعولا نم ةجرد يف تيوكلا تناك دقل

 نأش اهل ناك لب « ةرواجملا ةقطنملا تالكشم نع ةلزعب شيعلاو اهلالقتساب

 مكادلا عالطالا ال ناكو « ةقطنملا يف يسايسلا نزاوتلا ظفح يف « يأرو

 . ةيلود وا ةيميلقا تاقافتاو ثادحا نم اطوح يرحي ام لك ىلع بئادلا

 « ءانعرلا هاواعد يف هرارمتسا نم ًادبا سأب الو ريض الف ء مساق اما

 نم فولالا مرح نا دعب ٠ هاوس اهاذا لاني نل يتلا ةروهتملا هتسايسو

 ةيداصتقالا تاقالعلا مهيلع هردن تناك امم « بيبحلا يتارعلا بعشلا ءانبا

 نييقارعلا نم ًافولا نا دئاوقلا هذه سأر ىلع ناكو « نيدلبلا نيب ةئسحلا

 . فيرشلا لمعلابو نيبحلا قرعب تيوكلا يف مهشيع نوبسكي اوناك
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 هذه ةجيتن نع « ةرصبلا لها نم نطاوم يا مساق لأسيلو

 ةراجتلاو داصتقالا تاقالع تعطقف « اهعنطصا ىتلا ةلعتفملا ةمزالا
 « هسقن هدلب داصتقا يف ءانعرلا مساق ةسايس راثآ نعو « نيدلبلا نيب

 . ةرصبلا امس الو

 نم ءايتسالاو مرتلا هؤام آادحاو ًاياوج الإ كاذنيح مساق لع نلو

 بعشلا لك ىنمتي يذلا مساق مكح اهعبتي يتلا « ةينونجلا ةسايدلا هذه

 اذه ءابع هردص نع حاريو 0 ملظلا نم بعشلا اذه ىقةعش ىكل 4 هلاوز

 ' مساق سوباك 2 ظرفبلا سوياكلا

 ام « هريغ لبق « كردا يذلا وهو « هيغ نع مساق دوعي ال اذاملو

 كردي ال فيكو « قارعلا قحيو « تيوكلا قحي « ءاطمما نم فرتقا

 ع« فشكت هاياوثو « حضفت هتطخو « لشفت هئسايش ىري وهو ًاطحلا

 . همالحا نم ءرج يا قيقف ٍُ ىلءا يا نم كانه سيلو

 ؟ هيغ نع مساق دوعي ال اذا/ « لجا

 هنأ ؛ ةهج ند رثك | ىلا هيج وتلاب ريدجو .. صيوع لاؤس هنا قملا

 ال « ةاجنلا يف هل لما نم كانه سيلو « هتيام قيرط يف راس دق ماد ام

 . صوكتلا يف الو مادقالا يف

 نا كيعتس يذلا 2 قارعلا بعش ىلا هجور نأي 0 لاؤس وهو

 اذه نع باوج نسحا 6 هةمكحو مساق ىلع هئاضق نك لعجي

 . لاؤسلا
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 هنلألو « دانعلاو ةرباكملا بيسب « هيغ نع دوعي ال مساق ناك اذاو

 نل ةرباكملا نا فرعي بيبحلا قارعلا بعش ناف « مثألاب ةزعلا هتذخا

 نا ؛ مساق ناو « ةيلوؤسملاو لمعلا يف يتاذلا صالخالل ”اليدب نوكت

 يتلا « ةيصخشلا هعاطاو « هتينانأل طقف صلخم وهف « ءيشل ًاصلخم ناك

 ! اهبحاص ىلعو اهيلع ءاضقلل ةيتاؤملا ةصرفلا نيحتيو اهيلع بعشلا مقني
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 اهتاذ دحي ةيفاك اهانقس يلا ةيقطنملاو ةيخيراتلا ةلدالا نا قئاو ينإ

 «© بصعتلا اذه نع دادترالاب . مساق يأرل ًايصعت سانلا رثكا عانقال

 نم لك ينبع نع ةواشغلا فشكل ةيفاك اهنا اك « قالا ىلا عوجرلاو

 . اهتقيقح ريغ ىلع روءألا هل تفصوو « هقاوباو مساق ةياعد هتعدخ

 لبق مساق ىواعد فيزب نوعنتقم سانلا نم ًاريثك نا قثاول ينإ لب

 ةموكح رظن ةهجو ىلا اوعمسي نا لبقو « باتكلا اذه ١ وأرقي نا

 اوفرعي نا اوعاطتسا مهنا وه ًادج طيس بسل « عوضوملا يب تيوكلا

 يف عضرلا ةقيقح فشك ىلا اولصوتو ؛« هتقيقح ىلع مساق ميركلا ديع

 . قيقشلا قارعلا بعش اهيناعي يتلا ةميطعلا تاضقانتلاو « قارعلا

 كلذو ةلدألا هذه نا تةقثلا مامت قثاو « هسفن تقولا يف « ينكلو

 نل ؛ ىرحألاب وا ءهقاوباو مساق عشقت نل « قئاقحلا كلتو قطنملا

 خيراتلا ىلع بذكلا نع هقاوبا الو « هيغ نع مساق دصت

 هلالكشم ٍيفو قارعلا عقاو يف هروذج عببتتن نأ بجي مهم ببس اذهو
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 فشك ىلا اتلصوي يذلا ديحولا حاتفملا يهف « ةيجراخللاو ةيلغادلا ةينآلا

 ملف © ةأجف ممنوع هتناطبو مساق حتف ثيحب « هتناطبو « مساق سس

 « ًامايا « مهرمع نوليطي مهلعل « هنوكلسي ليبسلا اذه ريغ مهل اودجي

 1 نيكس : لوقأ نأو 6 ًاروهش وأ

 ُى رارمتسالا ىلا هماكح مفدي يذلا 6 نهارلا قارعلا مقاو وه ف

 مهنا نوعدي نيح بعشلا فطاوع فيرحت يفو هذه قئاقحلا فييزت ةلمح

 ِ؟ هما نودكتي

 مساق ميركلا دبع نا وه « انهه هدكؤن نا بجي يذلا لوألا رمألا

 وا دلبلا ىلع اهديرب يتلا ةرطيسلا ضرف ينو « قارعلا مكح يف لشف

 « ةفورعملا ( ةيكيسالكلا ) ةقيرطلا هذه ىلا دمعف ء نورخآلا هل اهديري

 نا كلذي عيطتسي هلعل 6 قارعلا دولح ءارو بعشلا راظنا هيج وأ كيري

 . هدودح نمضو قارعلا لخاد قئاقملا سمطب

 ايس الو نادلبلا نم ريثكل اهلثم رفوتي ل « ةميظع تاناكما قارعللو

 دالسبلا ىقرا نم نوكي نا حشرم هنإ لب « طسوالا قرشلا ةقطنم يف

 عم ةاواسملا مدق ىلع فقي نا حشرم وهو « اهاقرا نكي م نا ةيبرعلا

 ىلع ريثك الو بيرغب كلذ سيلو « ىرخألا ةيبنجألا راطقالا نم ريثك

 ىلع رصي نيحابلا ضعب نا لب « ”ناسنالا خيرات هيف أدب يذلا قارعلا

 . ةسدقملا بتكلا يف اهركذ درو ىلا ندع ةنج ناك قارعلا نا

 لامشلا ين دحاو ٠ نافلتخم نامخانم لب « زاتمم خانم قارعلا خانمو

 « ىصخن ال ةيلبج تاريخو « ءامش لابج لامثلا يفف «٠ بونجلا يف رخآو

 اهيف باسنت « ةليمجأ عيارمو ةبصخ بوهسو | رضخ لوهس بونجلا يفو
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 ف بصختاو ءايلاو ءاحخرلا قفد اهجاوما 5 لمحو ةيذعلا رابغالا

 : ! مساق ميركلا كبع دهع

 ييتاذلا ءافتكالا ةبرظن داصنقالا يف لثمي نا نكمي دلب ريخخ قارعلاو

 ةرثكبو جراخلا ىلا ردصي نا عيطتسيل هنا لب « اك الهتساو جاتنا

 دروتسي « نآلا هنكلو « ةيئاذغلا داوملا فانصا نم ًاريثك « ةعسو

 ؟ جراخلا نم داوملا هذه نم ريثكلا

 ةيداصتقالا دراوملا نم ءىيهيو مظني نا هدحو ةلجد رهن ةعاطتساب نا

 فورظ « بعشلا ىدل ترفوت نا « نيياللا تارشع ةشاعال يفكي ام

 عادبالاو جاتنالا ىلع دارفالا عجشتو رارقتسالا نمضت ةيسايسو ةيداصتقا

 قارعلا عقاو نكلو « ةعانصو ةراجنو ةعارز داصتقالا تالاجم عيمج ُق

 ىلا قارعلا بعش مسق مساق ميركلا دبع نآل ء اذه سكع تبثي نهارلا

 لك دمحخاو « ضعب دض اهضعب بعشلا ريهاج بلأو « ةئف نم رثكا
 « مهيضاراو مهارق فيرلا ءانبا نم ريثكلا رجهف « ءانبلاو ءاشنالل سامح

 ناك نا دعبف « دلبلا داصتقا سكتناو « ةشيعملا ىوتسم ضفخم' كلذبو

 نآلا حبصا « ةريبك ةبسنب يشاوملاو ريعشلاو حمقلاو زرألا ردصي قارعلا
 : لحما كالهتسالا تاجاح دسيل جراخلا نم اهدروتسي

 محل رفوت نا عيطتستو « نييالملا تارشع يفكت « ةميمعلا هتاريخو
 . شيعلا دغرو سفنلا ةئينأمط

 بهذلا هيفو « فئشتكت مل مجاصو « لغتست مل نداعم قارعلا فو
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 رامنالا هيفو ؛ مركو ةرازغي قفدتي « ةرصاعملا ةيندملا بصع « دوسالا

 دهع نكلو « تاريخلا هذه لك ةيف « ءاطعملا ةيصختا ةبرتلاو ةميظعلا

 نسحلا هجولا ىلع اهلغتسيو اهرمثتسي نا عطتسي مل مساق ميركلا دبع

 ةيلام تامزأ تهجاو ام ًاريثك هتموكح نا لب « ىقارعلا بعشلا ةحلصملو

 « نيفظوملا بتاور مفد نع زجعت نا ةرم نم رثكا تكشوأ نيح ةقناخ

 . اهدعوم لبق اهمالتسا ىلع مساق ميركلا دبع حلي يلا طفنلا طاسقأ الول

 ادب دحي ملف « ددري نا هل ولحي اك « ءاينغالا ىوتسم ىلا ءارقفلا عفري و

 ةمزأ الإ نكت مل يتلا تيوككلا ةيضقب هئاحلاو بعشلا راظنا ليوحت نم

 . همايأ نم ليطت اهذعل اهليتف لاعشا مساق دارا ةلعتفم

 !؟ ةنيمألا ةصلخلا ةيعارلاو ةرهاسلا ىه ةلودلا

 معز ققح اذاف تاونس عبرا نم رثكا قارعلا ةروث ىلع ىضم دقل

 ؟ ماوعالا هذه يف ةروثلا

 ءانبا نم نينمآلا نيب نتفلا ةراثاو تارتاهملا ريغ لعفو ققح اذام

 !9 رامدلاو باردلتا رشن ريغو « بعشلا

 . ةيئازملا يف زجع

 . خسفتو « لالحناو ككفت

 ةيشفتم ةلاطب

 . ةيجراتللاو ةيلخادلا نيتسايسلا يف مات لشفو نالذخ
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 . تيمه دقحو هرك

 كلذ لك لوزي نا نكمي لهف « مساق ميركلا دبع دهع داصح اذه

 ىحر هسأر ىلع رودت يذلا قارعلا بعش ىلا تب وكلا لهأ ةفاضاب

 .؟ يمساقلا مكحلا

 هله نوركنتسي قارعلا يف يأرلاو ركملا تالاجر نم ريثكلا نا

 ةحارصب مهضعب ملكت دقلو مساق ميركلا دبع يواعد نم نؤرغهسو ةئزألا

 ةيهاولا مساق ميركلا دبع ججح اممم محدزت نيذللا عانطصالاو فيزلا نع

 مساق ميركلا دبع نا لاق مهضعب نا لب « تيوكلا بعش دض هاواعدو

 ىرخأ ( ًاكركرك ) وا ةيتاث ( الصوم ) تيوكلا نم لعجي نا دير

 .! باهرالاو بيذعتلاو ليثقتلاو لحسلا ين همكح ةعارب اهيف بري

 شيعي يلا ةبصتغملا ليئارسا تيوكلا تناك له « يرعش تيلو

 !؟ يمساقلا وزغلا نم قاق يف اهبعش

 ءارم ال يملا ةعصانلا ةقيقحلاو ء« سرخأ ناطيش قحلا نع تك اسلا نا

 اذهو تيوكلا بعش ةينازمل ليسي مساق ميركلا دبع باعل نا ىه اهيف

 سالفإ رتسيو هتينازبم يف زجعلا دّسب يكل اهكلتمب نا عمطي وهف

 .] هتنيزخ

 برعلا عيمج ةحفاصمل ًادباو [مناد اهدي دمت تيوكلا نا يسن دقو

 ًادهج ولأت ال ا؟ «مهنع فيح يأ عفر ليبس يف ًادهج ولأت الو رايخألا

 مشاغ راج نم انهءاج نا اهنع فيحلا در ىلع مم ةناعتسالا ليبس ِق

 .! دحوألا قارعلا معز ىمسي لهاج
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 )ابقتسال هيعارذ حتفي تيوكلا بعش نا مساق ميركلا ديع يسن دقل

 تناك تيوكلا بعش ةورث ناو « هتنحم يف هتدعاسمو يلرع خأ لك

 لع امتدعاسمو ىرخالا ةيبرعلا دالبلا تايداصتقا ءاغال ةساركم ىقبتسو

 . دنلل دنلاو ء خألل خألا ةدعاسم . اهئاجاح دس

 رسص مهتريزج ىلع تقرشأ نا ذنم يبرعلا قلحللا ةلاصأ يه كلتو

 1 ةراضحلاو خيراتلا
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 قارعلا ةموكح نا « هذه مساق ميركلا دبع ةيليثمت يف ىكبملا كحصملاو

 ةلود هان ةلود هيا فرصتت اي تيوكلا هاجن فرصتت ةروثلا مايق ليم

 قارعلل ًارواجم ادلب اهدعتو تيركلا لالقتساب فرتعت يهه « ةلقتسم ىرخا

 . نيتلقتسم نيترواجتم نيتلود ةيأك زجاوحو دودح امهنيب موقت

 هذه دكؤت ًايموي ذختت تناك يلا ةيدايتعالا دودحلا تاءارجاو

 من مل ام لوعفملا ةذفان رتعتل نكن مل رفسلا تازاوج نا لب « ةقيقحلا

 كلذ ناكو « نيدلبلا نيب لوخخدلا ةمس هبجومب رفاسملا حنع صاخ مب

 تناكو ء رخآو رفاسم نيب قارفي وا هيف ريب الو رارصاو ةقدب قبطي

 ىتح وأ حماست يا نود قيبطتلا اذه ىلع فرشت اهسفن نمألا ةزهجا

 . نيدلبلا نيب ةريجلا قوقحل ةاعارم

 ينكلو ةقيقحملا هذه ىلع ليلدتلل ةددعتم ة ريثك ةلثمأ انه دروأ نئلو

 تثدح يلا عئاقولا درسب تيفتكا انا نا ًارذع ميركلا ءىراقلا حيمتسا

 هب تررم وأ قارعلا ىلا اهيف ترفاس يتلا ةليلقلا تارملا يف تاذلاب يل

 . يقيرط يف
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 تعنم دق ةيكلملا7قارعلا ةموكح تناك ١458 زومت ١4 ةروث لبقف

 كلت نا اهنم بابسأل قارعلا لوخد نم اهبايشو تيوكلا تالاجر ضعب

 ًارطخ )2 اهيضارا لوخد نم مهعنم نيذلا ءالؤه ِق ىر تناك ةموكشلا

 . ةروثلا لبق قارعلا لوخد مهيلع روظحملا دحا اثنا تنك دقو ءابنايك ىلع

 ديراتلا .تايقزب ١ انلسراؤ ابن .اتيعرو + اط اللهو + ةورأا تناقؤ

 ىلاو قارعلا بعش ىلا يناهتلا مدقت تيوكلا نم دوفو ترفاسو « ةريثكلا

 اهسفن دادغب ةعاذا نم دفولا اذه رابخا تعيذاو « ةديدجلا ةموكحلا

 يللا ةيمادلا تايبارطضالاو 34 قارعلا ِ تاصخ يتلا تافعاضملا لعبو

 ةوخالا طياور اهم انطي رت ىلا داليلا هذه روزا نا تثدرا « تعفو

 . يرلا قيرطلاب ١95٠ ةنس زومت نم رشع يناثلا يب ترفاسف ةقداصلا

 زكرم انلخد تيوكلاو قارعلا نيب ةلصافلا دودحخلا انلصو نيحو

 8 كراملا يفظوم لبق نم ةعتمألا شدتفت و رهشا زاوج ريشأتل ) ناوقص (

 : يل لوقي لوؤسم طباضب تئجوف ينكلو

 « ..! قارعلا لوخد نم عونمم تنأ »

 دض هتلعف دق ًائيش دجا ىلعل بيرقلا ىضاملا ىلا يتركادب تعجرو

 يا دوجنأ ملف 4 هيلا لودتدلا نم ىعنم بج وكس قارعلا 2 ةروأالا ةموكح

 - طب اضلل تلق ىنكلو ٠ عنملا اد ريسفت

 . «ةروثلا دعب قارعلا ىلا لوخدلا نم يمعنمب غيلبت يا ركذا ال اناو

 . لاقف

 «.. ديعسلا يرون دهع ذبم ًامئاق لازي ام عنملا ناو
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 : هودشم اناو تلقو .. تقعصو

 نوقبت ملف « هدهعبو ديعسلا يروتب محطاو « ةروثلاب مق مكنكلو و

 « [!؟ هراثآ ىلع

 : م هنكلو « ًاباوج رخخ ملف

 . و عاطت نأ بحي رماوا هذه و

 ةروذلا اهيلع تضق يللا ديعسلا يرو ةموكح ند رارق بجوم

 هارت شعو

 فارتعاو تيوكلا لالقتسا ىلع ًاضيا ليلدتلل ةثداحلا هذه قوسا ىنكلو

 انك اف قارعلل ةعبات ًاقح تيوكلا تناك ولف « لالقتسالا اذه قارعلا

 ىلا تيركلا ( ةيماقمئاق ) نم لقتنت ىكل تابوعصلا كلت لك هباجين

 !! ( ةرصبلا ةيالو )

 "يلع اوضبقي مل اذاماف « مساق ميركلا دبع ىعدي امك آيقارع تنك ولو

 !؟ مهاياعر دحا يرابتعاب ينوك احيو

 . ةيلاث ةرمو

 تفقوو دادغبب ترم ةرئاط يف تيوكلا ىلا نائيل نم ًادئاع تنك

 فظوم اهب عرذت ةجحب تاعاس ثالث راطملا ين ينوفقوا مهنكلو « اهيف

 . دادغب ىلا لوخدلا ةمس لما ال ينا ىهو راطملا يف تازاوجلا

 قارعلاو تيوكلا نيب تيغلا لوخدلا ةعم ناهل تلق ليوط لدجح كعبو
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 : ةيتيوكلا تازاوجلا ىلع بتكي راصو « نيتموكحلا نيب "مت قافتاب

 « ةمس نودي قارعلا لوخدل حلاص 0

 ( ةماقالا ةيريدم ) ىلا ينلاحا لب كلذب لوؤسملا فظوملا عنتقي ملف

 دادسغب ُق ىقبا نأ ع نيتعاس ماد درو لدخأ كعب يل كووم ىلا

 [!! طقف نيمو

 . ةثلاث ةرمو

 قيرط نع ةرئاطلاب تيوكلا ىلا ىشتارك نم ىتلئاع عم ًادئاع تنك

 . ليللا فصتتم لعب فصنلاو ةدحاولا ةعاسلا ِى ةرصبلا انلصوو » ةرصبلا

 « طقف ةعاسلا فصنو ةعاس لبق هتدم تهتنا دق ىجوز زاوج ناكو

 حامسلا نع ةرصيلا ُق تازاوجلا ريدم عنتماف وسلا ِق قلن نو يأ

 رداغتف حبصلا جلبني ىتح ةدولعم تاعاس ةرصبلا 2 ءاقيلاب ىجوزل

 ةكرش يف نيلماعلا ضعب لخدت الولو « ةرئاط لوأب تيوكلا ىلا قارعلا

 ٠ ةرصبلا راطم نم علقت ةرئاط لوا يف يتجوز ريفست ىلع رصأل ناريطلا

 !! ندنل ىلا ةهجتم تناك ةرئاطلا كلت نا فداص دقلو

 ؟ ثداوحلا هذه زمرت ءىش يأ ىلاف

 يلا ةموكحلا رماوا نوذفني نيفظوملا ءالؤه نا وه طقف دحاو ءيش الا

 . اهنمأ ةيامحو اهدودح ةظفاحم يف قدللا ال نا رعشت

 نا هقح نمو . هتاراطمو هدودح بقاري نا قارعلا قح نم ناو

 اه ىرخا ةلود تيوكلاف . قارعلا لوخد نم ىيوك نطاوم يا عسنمي
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 ةلقتسم ةلود قارعلاو « هاياعرو هقوقح قارعلل نا اك ء اهاياعرو اهقوقح

 . تيوكلا كلذكو

 ةرحلا تيوكلا ةلود : ةأجف ةبآلا تبلقنا فيكو !؟ ادب امم ادع اف

 ةرصبلا ةيالول ةعبات ( ةيماقمتاق ) « قارعلا ةموكح فارتعاب « ةلقتسملا

 ةعبات ( ةيالو ) مهدهع يف قارعلا ناك نيذلا ناْنع لآ دهع دسم

 . ةينائعلا ةلودلل

 ؟ اذام مث

 دحوألا لهاجلا معزلا ةصق ىلا فاطملا رخخآ ىلا لصن ءالوأ نحن اه

 مكاح نأل . ًاكسم نوكي نل ةصقلا هذه ماتخخ نكلو « مساق ميركلا ديع

 ْ هلو ةكحضملا هماهواو ةسووهملا هاواعد ىلع رصب لازي اه دادغي

 عدصيو دادغي دئارج ةدمعا هم 7 6 حيرصت و باطخ موي لك

 . سانلا ناذآ

 ميركلا دبع لسشثم لجر ةصقل اماتخ كسملا نوكي نا ليحتسملا نمو

 . ءايشالا عئايط دضو رومالا قطنم دض اذه نأل مساق

 بيط وه لب « نيناجملاو رارشالا هب بيطتي يكل قلخي مل كسملاو

 ُق مبا ميركلا كبع نكي مو )2 ماكحلا نم رايخالاو سانلا نم نييرطلا

 . ًاريخ الو « ًابيط مايألا نم موي

 ( تيوكلا) نوكت نا ةلاحتسا نادكؤي ءايشالا ةعيبطو خيراتلا قطنمو
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 !! حبرصتو باطخ نم رثكأ قو 4 ةرد نك“ رثكا هباعل

 نا ةلاحتسا نادكؤي « امتاذ ءايشالا ةعيبطو « هسفن خيراتلا قطنمو

 هرافسا يف خيراتلا ىوط دقو نوئجم ملاح ةئيشمل ء« ناك امهم بعش خضري

 شوقرقو الوغلاكو نورين دعي ملف « ماكحلا نم عونلا اذه نم ًاريثك

 ميركلادبع ةياهن نوكت ناو ظاعتالاو ةريعلل سردتو أرّقت ًاراثا الا رلتهو

 . ءالؤه تايابن نم نسحاب مساق

 ضعب يقلن نا باتكلا اذه تاحفص يوطن نا لبق ديرن اننا ىلع

 ساسأ ىلعو « ةئحب ةيموق رظن ةهجو نم « تيوكلا ةيضق ىلع ءاوضالا
 نمو « صقنلا دقع نم ررحت يبرع لك هب نمؤي يذلا يموقلا قطنملا نم
 الو « لابحلا ىلع نيبعاللا ( ةيناولمب ) هيف رثؤث دعت ملف . ريطاسالا ماهوأ

 دهشم لك يف نودتريو « حرسملا ةبشخ نولتعي نيذلا نيلثمملا « تاروانم »

 .ديدج- هجوب ةياورلا دهاشم نم

 « ليصألا يبرعلا عبطلا ىلع ًايرجو « يموقلا قطنملا اذه ىلع [داهعاو

 ىلع رطخت نا .« تيوكلا ةمزأ تلعتفاو تريثا املك « يعيبطلا نم ناك

 عيمج مضي نأ ةرورضو ةلماشلا ةيبرعلا ةدحولا ةيضق يبرعلا نطاوملا لاب

 «ةمألا دحويو لمشلا عمجي ماظن نم عون جيلخلاو طيحملا نيب ةيبرعلا دالبلا

 . معماجلا ماظنلا اذهل يروتسدلا لكشلا نع رظنلا ضغب « دوهجلا قسنيو
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 يه ةدحولاو 6 رئازجلا ِق مأ تيوكلا ِق انكأ ءاوس . برع نحن

 ينلا ةعساشلا ةعقبلا هذه يف يبرع نم امو « انتمأ ريصمو انطوش ةياهن

 هذه لهاجتي نا عيطتسي ريصملاو نيدلاو خبراتلاو ناسللا اهءانبا دحو

 . اهركتي وا ةقيقح ا

 . فقوملا اذه عم مجسني اليبسو رخآ ًافقوم

 5 تولوا لءاستي نا نم قطنملا اذه كي الف

 يبرع قطنم نسع تيوكلا ةيضق يف مساق ميركلا دبع ردصي له

 ؟ يباحيا يموق فقوم وا ملس

 ىفن نكلو « تابلا يفنلا وه دحاو باوج الا لاؤسلا اذهل سيلو

 ىلع يبم ىفن وهو « قئاثولاو عئاقولا ىلع دمتعمو « ةلدالا ىلا دنتسم

 ملو « ًايموق ام موي يف نكي مل هنأ يهو مساق ءاوالاب ةقلعتم ةماع ةقيقح

 يأ نع هجران وأ قارعلا لخاد هفقاوم نم فقوم يأ ِق ردصي

 نوظحالي اهتمزا لحارم ىلعو تيوكلا ةيضق روطت ىلع نيعلطملا لعلو

 ساسا ىلع اهب بلاطي « تيوكلاب بلاطي نيح « مساق ميركلا دبع نا

 . ميلس يباجيا يلرع موهفم يأ نع دعبلا لك ديعب يبوعش يميلقأ

 . ينامعلا دهعلا يف ةرصبلا ةيالول ةعبات ةيماقمئاق « هيأر يف تيوكلاف

 نم ءرح تيوكلا نا 2« مساق ميركلا دبع هيلا وعدي ام ُق هانعم اذهو

 ٠ يبوعش قطنم اذهو « ةيبرعلا ةمآلا نم ءزج ال « قارعلا

 8 و - تيوكلا



 وهو هب ىنختي لازي امو هعرتخا ( ساسا) ىلع تبوكلاب بلاطي وهو
 نع ًاريثك دعتبي ال رخآ فقوم اذهو « ( ةقداصلا ةيقارعلا ةدحولا )

 . عيظف دح ىلا ( ةيميلقالا ) ين نعمب هنكلو ةيبوعشلا

 نيح يلرعلا خيراتلا لحارم لك لمهي « خيراتلا ضرعتسي نيح وهو
 ةهاظملا ةرتفلا ىلا لقتنيو « مهدالب ينو مهيضارا يف ًادايسا برعلا ناك
 لوقي نا هعسوب ناك دقو .! نامع ينب نيطالس روبق نم هدوهش دمتسيو
 « ةيبرعلا ضرألا نم أزجتي ال ءزج الشم « يبرعلا جيلخلا لحاس نا
 ضيا نوفرعي « ةفرعملا قح مساق ميركلا دبع نوفرعي نيذلا نكلو

 ىلا كلذب نوريشي مهلعلو « ًايبرع ًاريكفن لجرلا اذه ركفي نا ةلاحتسا
 نع ةبيرغ صصقب انايحا نوسماهتي نييقارعلا ناف « يبرعلا ريغ هلصا
 ”هسق رقتساو « ناخ زيكتجو وكالوه عم قارعلا اوءاج نيذلا لوغملا
 رتتلا لظ رسحملا نا دعب مه.رارذو كانه اوشاعو قارعلا يرش يف مهنم
 ٠ دالبلا نع

 مايالا نم موي يف نكن مل ذا ء ددصلا اذه يف ليطن نا ديرن انسلو

 ةئينبم انيأر يف ةيبرعلا ةيموقلا نوكت ناو ةيقرعلاو ةيرصنعلاب نينمؤملا نم
 اذه ىلا ةراشالا نم ادب انه دجن ال انكلو « يبرعلا مدلا ةواقن ىلع
 دقاح مساق لثم لجر ةيصخش يف مظعلا هريثأت هل نوكي دق يذلا لماعلا
 5 برعلا ةمأ عقاو نع روذجلا عحوطقم

 : رخآ ء يش تيوكلاب مساق ةيلاطمو « ء يش ةيبرعلا ةددحولا قطنمو
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 نا ء اهلهجي فقثم يبرع ناسنإ داكي ال يتلا تايبيدبلا نم ناف

 اذا الا هقداص ةحيحص ةدحو نوكت نل اهناو « يبعش لمع هذه ةدحولا
 . ةيبعش ةداراب تمت

 تيوكلا ةيضق يف ردصي ال مساق ميركلا دبع نا نم مغرلا ىلعو
 له 6 لأس نا ِق قولا ميركلا ءىراقلل ناف ع يود حو قاطنم نع

 ٠ هيف تضرع يذلا بولسالا اذهبو « تيوكلا ةيضق يف مساق بيجتسي

 ةدارإ هلب « تيوكلا بعش ةدارإ ىلا « هايإ اهسبلأ يذلا ”يزلا اذهمو

 !؟ قارعلا بعش

 « ًاباصتغا الو بلس الو امض ال ةدحو نوكت نا ةدحولا تايبيدب نمو

 .؟ هقاوبأ لجدو « مساق ىواعد اذه لك نم نيأف

 ةمزألا هذه نأب لئاقلا يأرلا ديك أت ىلا اذه مساق فقوم وعدي الا

 نا تعاطتساو « ةماع ةروصب ةيبرعلا ةدحولا ةيضق ىلا تءاسأ ةلعتفملا

 لعق اذامل « مويلا يف ةرم ةثم هسفن لأسي يداعلا يبرعلا ناسنالا لعجت

 هارت لهو ؟ ةركفلا هذبب هل ىحوأ يذلا نمو ؟ اذه مساق ميركلا دبع

 « ةدحولا ىلا نوعدي نيح برعلا نا سانلا مابمإ ىلا هئارو نم فدهي

 ايباصتغاو « ينغلا دلبلا تاريخ باهتنا ىلا نوعدي عقاولا يف مهناف

 ١ ةدحولا باسح لع اهم راثئثتسالاو

 ةيقارعلا ةدحولل ) صالخالا اذه ؟ملخغع مساق ميركلا دبع ناك اذاو
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 طرفي اذاماف .« ساسألا اذه ىلع تيوكلاب بلاطي وهو ( !! ةقداصلا

 يف اودرمتي نا داركالل لاجمل حسفيو « ةيقارعلا ةدحولا هذه. هسفن وه

 نع سانلا لغاشيب وهو « نايصعلاو ةنتفلا ران اولعشيو « قارعلا لاهش

 ةراثاي « لقألا ىلع « هنع هتوكس وا ( ينازرابلا ) عم هئطاوت ةقيقح
 ةيضقب ًاعرذتم فيثكلا ناخدلا قالطاو « هناجنف يف ةعبوزلا هذه

 .!؟ تيوكلا

 جاقحن ةددعتم ةيويح ةلئثسا « بعشلا ءانبا ةنسلأ ىلع « قارعلا يفو

 ةايحلا تاعاطق فلتخم لوانتت ةريطخ ةلئثسا ىهو « ةيفاش ةبوجأ ىلا

 برضي مساق ميركلا دبع نكلو « عامجالاو ةسايسلاو داصتقالا يف ةيقارعلا

 ةلعتفم ةمزأب « يقارعلا بعشلاو هسفن لغشيو ةلئسالا هذه لك نع ادفص

 مهنكلو « اهتاهاجتاو اهعفاود ليل يف ةسايسلا نوؤشب نوينعملا راحي دق

 ُ مساق ميركلا ديع لهع نأ وه © يرهوج دحاو رمأ ف ًاعيمج نوقفتي

 ةلود يف رخني ناك يذلا يسايسلا داسفلل ارارمتسا الا سيل « قارعلا

 لك نأكو ودبي رمألا نأكل ىتح « ١484 زومت ١5 ةروث لبق قارعلا

 دبع نكرلا معزلا هتقث عضومو ؛ هذيات هّلحم لح دقلف « بهذ دق

 .]1 مساق ميركلا
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 .. لعبو

 « قارعلا نعو مساق ميركلا دبع نع «لاقي نا نكمب ًاريثك امالك ناف

 ىلا قرطتن مل نحنو « تيوكلا ةيضقب صاخ باتك اذه انباتك نكلو

 ٠ اب اهطابترالو « ةيضقلاب اهتقالعل الا ء« ىرخألا رومألا

 « نانثمطاو ةقث لكي .. هلوقن نا عييطتستن « ًادحاو ًائيش نا ريغ

 © كورقلاو روهدلا ريغ « خيراتلا ح رسم ىلا اودعص نب ريثك نا

 2 نيج رهم لا راودا وأ « لاطبالا راودا حرسملا اذه ىلع اولثم نب ريثكو

 . بوعشلا الاو كبر هجو الا قبب مو « اوبهذ ًاعيمج مهنكلو

 نا الو « خيراتلا فيزي نا « ريكتساو - اع اهم درف عسيطتسي نلو

 2 ءارولا ىلا هتاجع عجل

 4 بوعشلا تاما وهف سانلا عفني م اماو ِء ديرلا مه ةاغطلاو

 . اهتلاصأو « اهتايحضتو

 . ضرألا

 . مظعلا هللأ قدص

 ليفي





 فاطملا ةمتاخ

 هطوطخ لمحتف باتكلا اذه عوضوم يلا دوعن « ىرخأ ةرم نحن اهو

 نيفشاكو « ضمغ ام ضعب نيحضوم فورحلا ىلع طاقنلا عضنو ةضيرعلا

 ةوطخ ءارولا ىلا ءىراقلاب نيدئاعو « يفخ ام ضعب نع راتسألا ضعب

 نهارلا قارعلا عقاو يف ةيخيراتلا اهروذجو ةمزألا لحارم ضرعتسنل ةوطخ

 ةيفاو ةصالخ ريخألا لصفلا اذه نوكيل « مساق ميركلا ديع مالحأ ينو

 ةمهملا ةساسحلا طاقنلا هيف زربنلو « باتكلا ايانث يف الصفم هانحرش ام

 هدي عضي يكلو « اهب مع ىلع ميركلا ءىراقلا نوكي يكل عوضوملا يف

 2 دادغي محي يذلا ضيرملا لجرلا مسج نم « ءادلا نطوم ىلع

 . رانلاو ديدحلاب



 ىلع ظافحلا تعءاطتسا تيوكلا نا انه دكؤن نا رمألا لوأ يف..ر
 ولأي مل اهماكح ناو « نامزلا نم نيئرق ذنم اهدودحو اهتيصخش
 تعاطتساف . ةيندملاو مدقتلا ريماضم يف مامالا ىلا اهب ريسلا يف ًادهج
 يف ًآدٍج ةريصق ةرتف يهو « نمزلا نم نينرقلا نيذه يف تيوكلا
 حبصت ناو « مامألا ىلا ةعساو تاوطخ مدقتت نا « خيراتلا باسح
 اهيف سيل « ءادرج الامر تناك نا دعب « ةينغ ةجتنم ةرماع آدالب
 .! صنقلا عبارمو ديصلا نطاوم الا

 « ةريخأألا لالقتسالا ةدهاعم دعب ايس الو « تيوكلا تعاطتساو  ؟
 رامعالاو ءامنالا عيراشم ليومت ينو « يبرعلا نطولا ءانب ين مهست نا
 اهضرق لاجملا اذه يق هتمدق ام رخنآ ناكو « ةبورعلا راطقا رثك ا يف
 « ةديدجلا رئازتلا ءانب ىلع اهدعاست يكل رئازجلا ةموكحل ريخألا

 يغبني بجاو نم طسق هنكلو « ةنم الو « طورش الب ضرفق وهو
 نا ةيبرع ةموكح لك ىلعو « هيدؤي نا يلرع لك ىلع

 يبرعلا دوجولا نمض نوكت نا هبجعي ال نم كانه نا ودبي نكلو * 

 ىعستو « اهضرأ رمعتو « اهعمتجم ينبت « تبوكلاك ةينغ ةيوق ةلود
 ناجنف يف راثأف « ىرخألا ةسيبرعلا لودلا اهتاقيقش ةدعاسمل اهدهج
 اهدعقاو ايندلا ماقاو « ءارملا دادغب تاجاجع هبشت ةعبوز « ريغص

 ةقيقحلا نم امل دنس الو « رخخآ الو اهل لوأ ال  ةلعتفم ةمزا يف
 نم دادغب كحي يذلا لجرلا مالحا يف ىءارتي ام الا « ناهرب الو
 .! عافدلا ةرازو يف هرقم

 اك



 ريغ «٠ ناجيملاو ةكرحلا دعب 'رقتو نكست نا ءايشألا ةعيبط نمو 4

 الو رقتسن ال « ناث عون نم ةعيبط « مساق ميركلا دبع ةعبط نا

 ميركلا دبع بأد اذملو « ريخألا عزنلاو ةجرشحلا دعب الا أدبت

 يف برعلا جاعزاو ( زاشنلا ) مهتينغا ميدقت ىلع . هتناطبو مداق
 . جوجمملا بيرغلا نحللاب « ناكم لك

 قشي ال عقصم بيطخ هنا مهوتو « مساق ميركلا دبع لّيخَت دقلو  ه

 مامالا نم ةضراع ىرقاو ؛ لئاو نابحس نم حصفأ وهف « رابغ هل

 ةييدب عرسأو 4 طظحاملا نم ًاناهرب عطسأو « هنع هللا ىضر ىلع

 يف هللو .!! دحاو يف ملاعلا عمجي يذلا ناحبسو .!1 عفقملا نبا نم

 . نوؤش هقلخ

 ةبيطخو مساق ميركلا دبع اوعمس نأ ةبي رض برعلا ىلع نا ريغ

 ىلع اومحرتي نا الإ مهل سيلو « ( ةيرتنعلا ) هتاحيرصتو ( ءارتبلا )
 : لاق يذلا ةرعملا خيش

 ”لقاي ةهاهفلاب آسق رّيعو "ردام لخبلاب يئاطلا فصو اذا

 لئاح كنول حبصلل ىجدلا لاقو ةليلك تنا سمشلا ىهسلا لاقو

 لدانجلاو ىصخلا بهشلا تريعو ةهامس ءامسلا ضرألا تلواطو

 ةميمذ ةايحلا نأ رز ثوم ايف

 !! ”لزاه كرهد نا يأدج سفن ايو

 !! هاوس هوركم ىلع دمحم ال يذلا هلل دملاو
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 نأ بتاك يا عيطتسي نأ « ةبيرغ ةيصخش مساق ميركلا دبعو ل 5

 ءاسع هبتك امب ناعتسا اذا الا ليلحتلاو ةساردلا نم اهقح اهيفي

 . ةيلقعلا ضارمالاو سفنلا

 سانلا هيف هموتي يذلا ضومغلا "رس وه اذه نا يلا ليخيو

 هنكلو ًايرقيع سيل وهو « ضيرم هنكلو « ًاضماغ سيل وهف

 نيب ناف « ةذحاو ةرعش نونجلاو ةيرقبعلا نيب ناك اذاو « نونجم

 دتمت ًارمح ”الابحو « تارعش « تباثلا هنونجو ةموعزملا مساق ةيرقبع

 .! هيونج ىلا قارعلا لاش نم

 « هقيقحن نا ريغ « مساق ميركلا دبع سفن يف لاج ”لح « تيوكلاو - 7

 ناو « ققحتت نيناجلا مالحا تناك نا « ثودحلا لمت«و نكمم

 يو « مقاولاو ةقيقحلا ملاع يف دسجتت نيسوسمملا ماهوا تناك

 .! ءاضفلا فاشنكاو ةرذلا رصع « نيرشعلا نرقلا

 هرشنت امو « دادغب ةعاذا هثبت امو ء« مساق تاحي رصت عمسي نمو 4

 ىلع مساق ذاوحتسا نا نظي « مساق مساب ةقطانلا قارعلا ةفاحص

 نوفرعي نيذلا نكلو « هنم ًاغورفم ًارمأ ادغ ( بيلسلا هئاضق )

 ةلعتفملا ةمزالا هذه نا ًاضيا نوفرعي « مساق نوفرعيو ٠ تيوكلا

 ء مساق تومي فوسلو « ناجنف يف ةعبوز نم رثكا ًادبا نوكت نأ

 .!! ( بيلسلا هئاضق ) نم ءيش هسفن يو

 فارتعا عباتنو تيوكلا لقتساو ةلعتفملا ةمزالا هله تهتنا اذكهو 1

 ميركلا دبع يعاسم لك تباخو ؛ ةديدلا ةلودلاب ًايسامولبد لودلا

 « ىرخخا ديدهتلابو « ةرات ءارغالاب . فارتعالا اذه ةلقرع ٍُق مساق

 لكل



 هدالب لزع دقف « اهيلا لصو يتلا ةعيظفلا ةباهنلا ىلا نطفي مل هنكلو

 فورتعت دلب لك نم هئارفس بحس يف رمتسا ام اذاو « ملاعلا نع

 ةيأ يف ًاريفس هيف هل دجي نل موي ينأي فوسف « تيوكلاب هتموكح
 ال مدنلا نا ريغ كاذنيح مدني فوسلو « ملاعلا مصاوع نم ةمصاع
 ! اليتف مددجي الو « ىقجلا عفني

 رخآ ًاريسفت هءارفس مساق بحس نورسفي نيعلطملا ضعب نا ريغ ٠

 نأب نوسماهتي مهناف « ةليسوو ةجح الا « هيف تيوكلا ةيضق تسيل

 اهادمو جراخلا يف امتارافس ليومت نع ةزجاع تحبصا قارعلا ةئيزخ

 ىلا مساق أجلف ؛ يسامولبدلا لمعلا اهبلطتي يتلا ةيرورضلا تاقفنلاب

 ةفقيضملا لودلا فارتعا ةجحب ةءارقس بحيسو « ةعيرذلا هذه

 نا عيطتست هتنازخ دعت مل يتلا تاقفنلل ايشاحت « تيوكلاب

 .! اهد دست

 !؟ هطفن دراومو قارعلا ةورث تبهذ نيا « ىرت

: 
 ةيكب# ةكحضم 3 ىرخا ةقرافم « اذه ريخالا هيولسا قو
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 6 اهلها تدارشو « نيطسلف تبصتغا ىلا 2 ليثارساب ةفرثعملا

 نامز يي ءاتشلاو فيصلا عمتج اذكهو
 كديع حفاصيو 2 دحاو

 .! تيوكلا لالقتساب تفرتعا اهنال « ةلودلا سفن نم
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 مهنظ يف نوئطخم « يكذ لجر مساق مبركلا دبع نا نونظي نيذلاو

 نيرشملا نرقلا يف شيعي نم « ايكذ ًاكاح سيلف « أطخلا لك

 تايصخش ىطخ مسرتيو .. رشع عساتلا نرقلا بيلاسا ىلع جهنيو

 2 مهئاهدو مهثاكذ ن“ مغرلاب « اوءيطتسي م نيذلا «٠ رصعلا كلذ

 .! ةضيرعلا مهمالحا قيقحت

 لشم لجرب « مساق ميركلا دبع هيشي نا « آقح مظلا نمو

 تاضقانتملا هيف يوتست « مساق ميركلا دبع نازيم نكلو ! نويلوبان

 ! تاقرافملا الا هيف ميقتست الو

 دبع نيب عمجن يتلا ةبيجعلا ةليكشتلا كلت « تاقرامملا هذه نمو 1

 2 وه اما « هل روخبلا يراحو ةيديرمو هتيشاحو مساق ميركلا

 ناسبج نيب مهق « هتيشاح اماو !| ميدق رماقمو ء ذاش سوسمف

 . ةحلصم يذ قفانم وأ ء قيرع يزاهتنا وا« ديدعر

 فحصلا باحصا ضعب اهيف ةقزترملا نم ةقبط كلذ دعب يتأتو

 ةحيضف وا اهفرتقا ةميرجل ًانيجس ناك نم مهيفو « اهوررحمو

 قلطا « مساق ميركلا دبع راونا تعش اذا ىتح « اهيكنرا ةيقالخإ

 فحصلا رادصاب تازايتما اهحنمو « نجسلا نم ( جذاهلا ) هذه

 . ءاسم حابص هدمحب حبستو « روخبلا هل قرحت يلا

 ةيشادللا فرعيو « اديج مساق فرعي « قارعلا بعش نكلو

 ؟! ريسع باسح مهنم لك عم هلو « ًادحاو ًادحاو ةقزترملاو
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 نم مساق ميركلا دبع ةموكح فقوم نا لصاحلا ليصحن نمو 4

 ام برقأ وه لب « ملس يموق قطنم يا عم مجسني ال تيوكلا
 ينغتلاو ةبورعلا ركذ درجم هعزفي يذلا يبوعشلا قطنملا ىلا نوكي

 . اهمساب
 نأب 2 ىرخا ةرم لوقلا ىلا ةجاح نم انب تسلف « اذهلو

 يأ عم قفتت ال ةفئاز ىوعد يه امنا « تيوكلا ( مض ) ىوعد

 ىلع ىنبيي امءا ملسلا لوقلا موهفملا اذه نال « ملس يموق موهفم

 ةيطا رقعد فورظ يفو ء ةيبعش ةدارا اهققحت ىلا ةدحولا ةركف

 . ةئفاكتم

 يلاتلاب وهو « مهافملا هذه نمؤي ال « مساق ميركلا دبع نكلو

 * نيردصم نع اللا تيوكلا هاجن هفقوم ِق ردصي ذل

 ةبورعلاو برعلا ىلع دقاح يلوعش قطنم : اخوأ

 اسهنم ديفتسي يكل ال « هتاريخو تيوكلا ةورثب عمط : اهيناثو
 بصنيو « هتقزترمو هتيشاح ىلع اهراذبب ىحل نكلو « قارعلا بعش

 . عافدلا ةرازو ناردج ىلعو 1! دادغب تاحاس يف هليثامت اهب

 « هدنست يتلا ةيبنجالا تاهجلا نعو . مساق نع ريثكلا ليق دقلو 6

 تاقالع ىلا نوريشي « قارعلا يف رومألا نطاوبب نوفراعلاو

 ميركلا دبع نيبو اهنيب نوطيري « ةليعم فقاومو ثادحاو تاسالمو

 . هنم يقتسي يذلا عبتلاو مساق

 كلي نأ دعتسم « مساق ميركلا دبع نأ ء تياثلا ء يشلا نا ريغ
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 يف ىقبي نا ليبس يف « ناصطيشلا ىتح «ء ناك يأ ىلا هدي

 . هيسرك

 صرخلاف « ًاضيا هفاطم ةمتاخ نوكت فوسو « هتدقع يه كلتو

 دبع ةيابن نوكت ناو «٠ ةاغطلا ددهي رطخ مظعأ « يسركلا ىلع

 تاحفص تألتما نيذلا هلاثمأ تاياسمن نم نسحأب مساق ميركلا

 مهئادحا تبهذ « اويهذ اذا ىتح « مهعئاقوو مهثئادحأب « خيراتلا

 . رثأ نم مهل قبي ملو مهعئاقوو

 1 ريعلاو تاظعلاب ءيللا )2 خيراتلا ةمكح يه كلتو
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 لكحو 14 الا : نطو ٌثيبوكلا

 ف نار سب زك لاا دول

 ةةفدنملا ووو يع وفواب عومدلاو ءاّمدلا تمراهنأب

 ٠ 0 ا ا اهب
 آل

 ا ع رافال وهم ل 3 بسحو هيدي

 تسلا لاس لكي لا تس ناب تناو . ان

 (هكالمأر نم ةيفرت مف كلا ح ا مهوتي نأ 0

 رسمأقف « هناطلس بكت يذلارلّبلا نم ةّعبطق وأ
 ةحقاو ةّقيقح هتلاحإو مّهوتلا ادم قيقحت ر يسع

 ةاّيحو دات عقاو نيّيتيبوكلا نع امل تيوكلا نإ 7

 اة درج نلوم هنود دعم نال ملف يت
 + ايهيصحت نفل أ انلذؤففوما نرونخ وأ نقرأ

 كل وللا ين دنا نت
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 .- ظلال واطععو 3لععحسل لو ااا المال |||
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