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 ةفاحصلا نيكاكسو

 ليربج لمأ

 عيزوتلا ورشحنلل نامقل نبارا 5

 دلاخ ليبين  ىوديلا نسح اهسسأ



 ةلسلسلا ةراداإ سلجم سبئر

 ىوديبلا نسح

 ريوحتلا سيئرو ةلسلسلا ةركف
 دلاادخ كيبت

 ىوديلا ريمس /ىرادالاريدملا
 .ىرايخلاديسلا :ا رعاشلا رتويبمكو ةيوغل ةعجارم



 وو

 باصلا اذه

 ليربج دمحم
 مل ىبأ نأ ىه .ىابص ىف اهتيناع ىتلا ةلكشملا نأب لوقلا كحراصأ

 ىف ءارآب ةكراشملا ىل حيتي ناك دقل ءاقح !ةيعادبإلا ىتاردقب نمؤي نكي
 الآ ىلع ىغبني ناك ىذلا رمحالا طخلا نكل .هئاقدصأ عم هتاراوح
 ىنمهي ءارآ نم ىنلغشي ام متك. ىلإ ىنعفدي امب ىنم ًابيرق ناك ءهرواجتأ
 . .اهب حوبلا

 ىفرعملا ىنيوكت ىف مهألا ةماعدلا وه هربتعأ ام ىبأ نم تملعت
 نيب ةمئاق تلظ ةيعادبإلا ىتاردق ىف ةقعلا نادقف راوسأ نكل .ىنادجولاو

 نلعي مث « هتءارقل هيلع هضرعأ ام حفصتب ىفتكي ناك. .ىنيبو ىبأ
 !هككشت

 - اهل تحتأ .لمأ ىتنباب ىتقالع ىف كلذ نم ديفأ نأ تلواح
 . ىفرعملا اهنوزخم ىلإ فيضي ام  ةيساردلا اهتاررقم ىلإ ةفاضإلاب
 «ةماعلا اياضقلا ىف اهئارآ ىلإ فرعتأو ءاهشقانأ نأ ىلع تصرحو
 طوطخ ىأ نم ةقالعلا ةحاسم ولخت نأ ىلع  هسفن تقولا ىف - تصرحو

 ناقفتي «نيقيدص ةقالع كلذك ىهو ءهتنباب بأ ةقالع ىه ان
 ش .انايحأ نافلتخيو ءانايحأ

 .ةعجارم ... ةيكذلا ةيفافشلا ىأ ()

 00 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف حس سس
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 ةليصحلا ىف قثأ . كل همدقأ ىذلا باتكلا تأرق ةرظنلا هذه ءوض ىفف

 ىمتنت دق اياضق ةبتاكلا اهلالخ نم تلوانت ىتلا تالمأتلا قمعو «ةيفرعملا

 . . لبقتسملا قافآ فرشتستو «عقاولا ىلع اهلالظ طقست اهنكل «خيراتلا ىلإ

 - هنإ . غيلب ريبعت وأ ءراعش درجم سيل ةعبار ةطلس ةفاحصلا رابتعا

 .ماعلا ىأرلا ةآرم ىه ةفاحصلا .ةيحص ةرورض - ةيطارقميدلا لودلا ىف

 رود وه ىنرضحي ىذلا لثملا .هئارآو همومهو هتالكشم ىدص ىهو

 .نوسكين دراشتير قبسألا ىكيرمألا سيئرلا ةيحنت ىف ةيكيرمألا ةفاحصلا

 !تيجرتوو ةحيضفب فرع ام تاليصفت تفشك امدنع

 ةطشنأو «تانايخو «سئاسدو «ةيفطاع تاقالع باتكلا لوصف يف

 امن اهريغو ..ماعلا حلاصلا ىلع ةصاخلا حلاصملل بيلغتو « ةيتارباخم

 تاعاطق لك لمشي رود وهو «ةيطارقميدلا لودلا ىف ةفاحصلا رود سكعي

 ترصتقا ىذلا ىنعملب سيل .ةمكاحلا ةقبطلا ىتح ءهحئارش لكو «عمتجملا

 ةقبطلا ةايح ىلع زيكرتلا نم ىطسولا روصعلا ىخرؤم تاباتك هيلع

 «بقارت ىتلا ةعبارلا ةطلسلا ىنعمب امنإو «بعشلا تائف بايغو ءةمكاحلا

 داعبألا بناج ىلإ آسيئر ًادعب ىفضتف .ىأرلا ىدبتو «قئاقحلا حضوتو

 . ةيئاضقلاو ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا تاطلسلا ىهو « ىرحخأللا ةئالثلا

 نم هيف انأ تدجو ام «باتكلا اذه ىف دجت نأ وجرأ ىنإف دعبو

 .ةعتمو ةدئاف
 «ليربج تمحمر»

 «عاسملا ةديرج ريرحتن سيئر بئاتن د

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف -()
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 ةلبنقلا ترجفنا مث

 - ريبعتلا راج نإ  ةديحولا ةيحضلا وه روسدنو قود نكي مل
 . . ةيناطيربلا ةفاجحصلل

 تراص «ةيناطيربلا ةكلاملا ةلئاعلا رارسأ نإ ىتح «نوريثك هعبت دقل

 ٠ ؛ديولباتلا فحصلا ةصاخو « تالجملاو دئارجلل نآلا ةيسيئرلا ةداملا ىه
 . .ةراثإلا فحص وأ «ةيبعشلاب ةامسملا وأ

 :تاملكلا هذه - حابص تاذ  ةيعوبسألا «لويببلا» ءىراق علاط

 نيب بح ةصق نع تاعئاش نم ةيبروألاو ةيكيرمألا .فحصلا هيورتام نإ»

 تاعئاش - . ..رايطلاو ..ايناطيرب ةكلم ةقيقش - تيرجرام ةريمألا

 «ةريمألا نيب عون ىأ نم ةيفطاع ةقالع أشنت مل هنأ عقاولاو ..ةبذاك

 .ةدراو ريغ ةلأسم امهجاوز نإف ىلاتلابو ءرايطلاو

 نيوانع تحت تبتكف ءطيخلا فرط ؛روريم ىليدلا» ةديرج تطقتلاو

 ةريمألا بحي - ةنس 7/8 - دنسنوت رتيب نتباكلا :بولطم كيأر» :ةريبك

 .«جاوزلا اذه ىف كيأر امف . .اهنم جاوزلا ديريو - ةنس 7١ - تيرجرم

 نم ةلاسر فلأا/ ٠ نم رثكأ تقلت دق ةديرجلا تناك «عبارلا مويلا ىفو

 ئراق 7775 هضراعو ءائراق 01-579 جاوزلا ةركف مهنم ديأ ءاهئارق

 ةفاحصلا لخدتل ضراعمو ديؤم نيب ماعلا ىأرلا مسقنا ٠ ةداعلاكو

 اذه ىلع جتحن نحن :نيدلا لاجر ضعب لاق . .ةكلاملا ةلئاعلا نوئش ىف
 . لحخدتلا

 : (.زحح ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 مكر
 هرابتعاب ««روريم ىليدلا» ءاتفتسا ةيناطيربلا ةفاحصلا سلجم شقانو

 . . ةيناطيربلا ةفاحصلا ديلاقت دض

 ءاهرابخأو فحصلا تاقيقحتل اروحم رايطلاو ةريمألا بح لظو
 اهتقيقش نم ةديدش طوغضل ةريمألا تضرعتو . . ىلاتلاب سانلا ثيداحألو

 ىادناصلا» تأقفو . .ةسينكلا لاجر نمو «ةكلملا جور نمو «ةكلملا

 نم سداسلا ىف تبتكو - ىنانبللا ريبعتلا دح ىلع  ةصحبلا «لايروتكيب
 . . !راتختت نأ ةريمألا ىلع :لوقت ١9605 سرام

 .دنسنوات رتيب نتباكلاب لسكورب ىف «روريم ىليدلا» لسارم ىقتلاو

 نأ عيطتسي ىذلا وه ادحاو اصخش نإ . ملكتأ نأ بحأ ال :رايطلا لاق

 . .ةريخألا ىه هتملكو . . ةملكلا بحاص هدو وه . .نآلا ملكتي

 ش ش . .ةريمألا كلذب دصقي

 فحص نيبو « ةيحان نم «روريم ىليدلا» نيب «ةديدج ةكرعم تأدبو
 ْ . .ةسينكلا فحص ضعب اهنيب نمو « ىرخأ

 ىليدلا» هترشن ام لك نإ :ةيزيلجنإلا «سئانكلا» ةديرج تبتكو
 درجم .ليق ام .لك نإ .جاوزلا اذه ىف بغرت ةريمألا نأ ىنعي ال «روريم

 اذه رمأ ىف ةسينكلا لاجر عم ةريمألا ثدحتتت ملو «تانيمختو تاعقوت

 ش . . موعزملا جاوزلا

 ببس دجوي ال هنإ: «سئانكلا » ةديرج هتبتك ام ىلع ةريمألا تدرو

 ام اذإ ءايناطيرب شرع ةريمألا ثرت نأ نم عنمي .ءءامسلا ىف الو ضرألا ىف

 حت خصص ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف



 نم فينعلا موجهلا ةهجاوم ىف - «روريم ىليدلا ١ تدكأو . . . تجوزت
 ىرت اهنكل . .هضراعتالو ةريمألا جاوزل راخنتال اهنأ : ىرخألا فحصلا
 ىف رصتتي نأ دبال ىقيقحلا بحلاو . .راتخت نأ اهدحو ةريمألا قح نم هنأ
 | . ةياهنلا

 ىذختا . .تيرجرم اي ىكرحت :لوقلاب ةريمألا ةديرحلا تبطاخو

 ..! نيرشعلاو ةسماخلا ىف تحبصأ دقف ..ارارق

 ةصق نأب «روريم ىليدلا» هتبتك ام ىلع «شتكسا ىليدلا» تدرو

 . .. اهئاي ىلإ اهفلأ نم ةفلتخم رايطلاو ةريمألا نيب بحلا
 ىلإ «روريم ىليدلا » تردحنا دقل : «لكينورك روينلا 2: تلاقو

 اهزكرم ةقد ببسب - عيطتستال ةاتف باسح ىلع عيضو ىوتسم
 : . .اهرظن ةهجو نع عفادت نأ  هتيساسحو

 نوئش نم وه ىرج ام نإ :لوقي ايمسر انايب ىكلملا رصقلا ردصأو

 .ةصاخلا ةريمألا

 ١ ةظفاحملا فحصلا ىتح

 تلظ رايطلاو ةريمألا نيب بحلا ةصق ىف ةفاحصلا تالخدت نكل

 . . ىه امك

 نأشب قافتالل نايقتليس نيبيبحلا نأ «فارجلت ىليدلا » تدكأ

 . ةبطخلا

 دق فحصلا كلت تناك - تاليصفت ىف ىرخأ فحص تضاخو

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف -هححححح



 رع
 . .اهنم ةيمهأ لقأ تاليصفت تدروأ اهنأل - «روريم ىليدلا» تمجاه

 نأ ةريمألا ىلع :لوقت تبتك  ةظفاحملا - » تسمونوكيإلا ىتح

 نإف «دنسنوات رتيب رايطلا جوزتت نأ تدارأ اذإ :ةيئاهن ةفصب اهفقوم ررقت

 ,  ..كلذ لغفت نأ اهيلع متحي ىطارقميدلا ريمضلا

 امب ءاهبجاو تراتخا ةريمألا نأ هيف دكأ ءانايب ىكلملا رصقلا ردصأو

 ش . .! قلطملا رايطلل اهبح ةصق تدأو اهنأ ىنعي
 ىتلا ىه ةيساق طوغضل تضرعت دق ةريمألا نأ حضاولا نم ناك

 . .نايبلا اذه ىلع ةقفاوملا اهيلع تلمأ

 عالطإ اهنأو ءةفاحصلا ةفيظو نع «نامتسيتس وينلا ١ ةلجم تثدحتو

 ىف ةقيقحلا بجح ىلإ نوعسي نيذلا ءالؤه امأ . قئاقحلا ىلع ماعلا ىأرلا

 . .نوئطخم مهنإف رايطلاو ةريمألا بح ةصق
 قح نع عافدلا فدهتست تناك ةلجملا تاملك نإف « عبطلابو

 فرصب ءاهئارقل تامولعم نم هيلع لصحت ام لك ميدقت ىف ةفاحصلا
 : . . تامولعملا كلت مهب لصتت نم ةناكم نع رظنلا

 . ةقيقحلا ميدقت ىه  «نامتسيتسوينلا » ريدقت ىف  ةفاحصلا ةمهم
 ..!! ةيوناث رومأ نم رثكأ تسيلف لئاسولا امأ . . فدهلا وه اذه

 الجر - تاونسب كلذ دعب - تجوزت تيرجرم ةريمآألا نأ فيرطلا

 نكي ملو  اهبلق رومأ قدأ تشقان املاط ىتلا ةفاحصلا «ةفاحصلاب لمعي
 ... جاوزلا هل قبسي مل ىذلا لجرلا اضفري نأ رصقلا الو ةسينكلا عسوب

 حس ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رهو
 «نودونس لريا روصملا اهجوز نم ١91/8 ماع ىف ةريمألا تقلط مث

 تاقالعلاو حئاضفلا نم ديدعلا اهلوح ريثأو ..جاوز ريغب تلظو

 الب - ضونخلا تداتعا دق تناك ةيناطيربلا ةفاحصلا نكل . .ةداحلا ةيفطاعلا

 ثبازيلأ ةكلملا ىتح .ةكلاملا ةلئاعلا دارفأل ةصاخلا ةايحلا ميمص ىف جرح
 «ريثي ام ةمث دعي مل «فحصلا ىف ةيرسألا اهرابخأ أرقت تحبصأ ءاهسفن

 «تاونس لبق فولأم ريغ ناك امو ..راكنتسالا وأ طخسلا بلجي وأ

 تارابتعا نع رظنلا فرصب - عيمجلاو . .ةياغلل ايداع ارمأ مويلا حبصأ

 . ةسادق البو . .شوتر الب . . فحصلا ءارق مامأ نورهظي  ةناكملا

 «لاجرلا نم ديدعلا دعب اميف تفرع تيرجرم نأ عقاولاو
 ىتح «ةباتكلاب ىرغي ام  تاقادصلا ىلاوت ىف فحصلا تدجوو

 . . نمزلا مكح ىلإ  ةياهنلا ىف  ةريمألا تملستسا
 لاصمتالاروص ١..

 ءامعزلا ضعب «رئاصم » ريرقت ىف تمهسأ دق فحصلا تناك اذإو

 ىف رشابملا ببسلا ىه تناك ةيناطيربلا فحصلا نإف . .عمتجملا موجنو
 . .ةراس هتجوزو وردنا ريمألا لاصفنا

 ةردانلا روصلا ةعومجم ىليجنا ىليناد ىلاطيإلا ىفحصلا رشن دقل
 تماقف . .نايارب نوج ىكيرمألا رينويلملا اهقيشعو ةراسل اهطقتلا ىتلا

 عامتجا موي ىف ماهجنكاب رصق ةراس ترداغ نأ دعب الإ دعقت ملو ءايندلا

 ةدحاو دعت مل اهنأ ىنعي امب . .ىثارك ةسينك لخاد ءىونسلا ةكلاملا ةلتاعلا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف تسبح
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 . .ةلئاعلا دارفأ نم

 روصمللو ىفحصلل تققح ىتلا ىه  اهدحو  ةفداصملا تناكو

 هرضح لفح نم ىكيرمألا رينويلملا ههرط دقف . .ريثملا هقبسب روفلا ىلاطيإلا
 . .ةراسو نايارب نوج ىلإ  اعبط  ةفاضإلاب «نوريثكلا

 ءاسنرفب زيبور تناس ىف نياب ةباغ لخاد ناكم ىف ىفحصلا فقوو
 ةيفطاعلا دهاشملاب اجافيل «لفحلا ناكمب .قحلملا ةحابسلا مامح ىلع لطي
 ارصن كلذ نم ىنجيل ءاهطقتلا نأ ثبل ام ىتلاو «نيبيبحلا :نيب ةنخاسلا

 . هتجوزرو ىزيلجنإلا ريمألا نيب ةقالعلا ىهنيلو ءالئاه ايدامو ايفحص

 - هحماست ةلشو هدوربب فورعملا وهو  ىناطيربلا ماعلا ىأرلا راث دقل

 . . ةيجوزلا اهتايح ءانثأ ةراس وحن هادبأ لق ناك فطاعت لك طقسأو

 تلاق  روصلا رشن بقع - ءاتفتسا «سيربسكا ىادنصلا » ترجأو

 . .ةراس نم ةريمأ بقل بحس نوديؤي مهنإ نييناطيربلا نم /85 :هيف

 نمخو . .ةكلاملا ةلئاعلل ةلئاه ةحيضف لثمي ةأرملا هتلعف ام نأ 5١/ دكأو
 ىف ىرخأ ماع ةئام رمتسي دق ىكلملا ماظنلا نأب نيكرتشملا ثلث نم لقأ

 . . ةدحتملا ةكلمملا

 دعب «ىناطيربلا جاتلا ىلع ةيكيرمأ ةرماؤم ىناث هذه :ءاثبخلا لاقو
 ىلختلا ىلع قبسألا ارتلجنا كلم تربجأ ىتلا  ةيكيرمألا ةقلطملا ةرماؤم

 . ىكيرمأ رينويلم ءاضيأ ةديدجلا ةيحضلا لطبف . .هشرع نع

 حدد ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 ..ميادف خيرات

 لنم ةراس ةياكح لوانت ىف أدبت مل ةيناطيربلا فحصلا نأ قحلاو

 تدرفأ اهنكل . . ىكيرمألا قيدصلا عم اهروص هيف ترشن ىذلا مويلا كلذ

 ةريمألا نيب ةقالعلا أبن هيف رشن ىذلا ىلاتلا مويلا ذنم «تاحفصلا

 ةزيمملا لماوعلاو ءاهتأشن ءاهتلوفط :ةراس ةايح لوانتل ءءانسحلاو

 . .خلا اهتيصخشل

 نم ةرشع ةئلاثلا ةراس غلبت نأ لبق ءاهيبأ نع اهمأ تلصفنا ادقل

 . .اهيبأ عم ةديحو ةاتفلا تلظو ءاهرمع

 تماقأ .نيرشعلا ىف ةباش ةراس تحبصأ ؛ةرشع ةعباسلا نس ىفو

 مث . .ةيرسيوسلا تاعجتنملا دحأب ةشورفم ةقش ىف ةرباع ةقالع ! هعم

 «تاونس عبرأ امهنيب ةقالعلا ترمتساو «تارايس قابس دئاق ىلإ تفرعت

 1 ١985.. ماعلا ىف تهتناو

 ةروصب اهابص ىف هفرعت تناك ) اهبابش ىف وردنأب اهل ءاقل لوأ امأ

 رخآلاب انم لك قلعت دقل :وردنأ لاق امكو 2١1985 ىف ناكف ؛(ةيحطس

 ..٠ جاوزلا انررقو «ىلوألا ةظحللا ذنم

 هيف مت ىذلا ىروطسألا وحلا سفن ىفو «ماعلا كلذ نم ويلوي ىفو

 جاوز ةيمست رركتت مل نإو «ةراسو وردنأ جوزت ءانايدو زلراشت جاور

 ...! رصعلا

 ةايحح ىف كروي ةقود - نوسجريف ةراس لوخد دنع هنأ فيرطلا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف حححححلصحصححربحج



 - 63 هو
 . .انايد هاقلت تناك ام قوفت ةوافح تدجو «ةكلاملا ةلئاعلا

 .ةعيطم ةجوزو «ءايزأ ةضراع درجم ةلئاعلا دارفأ رظن ىف انايد تناك

 . . كلذ نم ربكأ رود ءادأل دادعتسا ىلع نكت ملو ش

 نمو . .ةديفم براجت اهلو «نسلا ىف انايد نم ربكأ ىهف ءةراس امأ

 اهتيلالقتسا رهظتو «ةكلاملا ةلئاعلا ىف ةعرسب جمدنت نأ تعاطتسا دقف مث

 . .اضيأ مالعإلا ةرظنو ءاهيلإ رصقلا ةرظن ىلع سكعنا امب اهطاشنو
 ءارجإ انايد تداتعاو ءهب ىذتحت نأ انايد ىلع ىغبني اجذومن عيمجلا اهربتعاو

 نأ نيعيطتست الأ :اهل زفتسملا زلراشت لاؤسو «ةراس نيبو اهنيب تانراقملا

 . .ةراس لثم ىنوكت

 فحصلل ةيهش ةدام نوسجرف ةراس تحبصأ دقف «كلذ عم

 قابسلا تارايس دئاقب اهتقالع رارمتسا نع ... تبتك ىتلا ةيناطيربلا

 - نايارب ىأ - هنإ :اهلوق اهنع تلقنو «نايارب نوج ىكيرمألا رينويلملا
 هءارو لسرت اهنأ تفرتعاو .ملاعلا ةهجاوم ىف ىعردو «ىسراف

 . تابجعملا عم هرابخأب اهوتأيل «سيساوجلا

 ةجردب اهنزو ةدايزل «سطاطبلا لاوش ١ فحصلا اهيلع تقلطأو
 «ديلجلا ىلع تقلحزتو ءاداوج تبكر امدنع اهفرصت تدقتناو ؛ةظوحلم

 اعوبسأ رشع ةعبسلا تاذ اهتنبا تكرت امدنعو . .ىلوألا اهلمح مايأ ىف

 امايأ ىضقتل ةيناثلا اهتنبا تكرت مث . .ايلارتسا ىف ةيهيفرت ةلحر ىضقتل

 . . برغملا ىف ةعتم

 -هه سوو ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 امنيب ؛ديلجلا ىلع قلحزتلل ةلحر ىف ىربكلا اهتنبا تبحص مث

 . .نيعبرألا تغلب ةرارح ةجرد ىناعت ىرغصلا ةنبالا تناك

 دعاوق ميطحت ىلع ةراس رارصإ لوح فحصلا تاظحالم تددعتو

 اهفنعو «ةيقوسلا اهقالخأو ءاهتاوزن ءارو عافدنالاو ,ىكلملا لوكوتوربلا
 دقل ىتح ءاهاتلفط هيناعت ىذلا لامهإلاو مدخلاو سارحلا عم ءهيف غلابملا
 ىمأ تيأر :اهنذأ ىف سمهتل ءاهتيبرم ىلإ (تاونس عبرأ ) سيرتايب تبهذ
 ىتلا روصلا لطبو «ىكيرمألا رينويلملا وه نوجو .. نوج عم شارفلا ىف
 . ىكلملا رصقلا نم ةراس جورخ ىف امساح الماع تناك

 .. ةليئقلا ترجمنا مث ..

 «زيبورت ناس» ىف ««لوربنجيب ىد سام ىل» رصق اهمسا اليفلا
 نيعألا نع اديعب هتاراجإ ءاضقل اناكم نايارب اهلعج ءاسنرف بونجب

 . .راجشألا نم فيثك جايسب اهطاحأو «ةلفطتملا

 روصي نأ ةقيقدلا هتريماكب عاطتسا ىليجنا وئيد ىلاطيالا روصملا نكل

 .قبسلا ةحيضفلا وأ ءةحيضفلا راصتنالا

 لصحو مم © ةيداعلا ةسدعلا نم الدب م٠6 ٠ ةسدعلا مجح ناك
 نوجو ةراسل راتمألا تائم دعب ىلع نم ةحضاو تاطقل ىلع كلذب

 . .نيجوياو سيرتايب اهاتلفط امهعمو هتليفب ةحابسلا مامح مامأ «نايارب

 ةروص 1١ راشتنالا ةعساولا ةيسنرفلا » شتام ىراب » ةلجم ترشنو

 رينويلملا عم ةئيرب ريغ فقاوم ىف ةيزيلجنالا ةريمألا لثمت . .ناياربو ةراسل

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



-27/- 
 مالفأ دحأ نم ةذوخأم اهنأك اهئراقل ودبت تناك اهنإ لب . .ىكيرمألا

 لا
 امهاتلفطو ةراسو وردنأ ناك ءروصلا » شتام ىراب » ترشن امدنعو

 تثدحأو ..ةكلاملا ةلئاعلا دارفأ ةيقب عم ةريصق ةيفيص ةلطع نوضقي

 «ةراجإلا تهنأ !رمدملا لازلزلا وأ ةقعاصلا هبشي ام روصلل مهتدهاشم

 . .ةبقترملا جئاتنلا ةهجاومل عيمجلا نع تدعتباو

 ىف وأ «كروي ةقود ةايح ىف ىلوألا ىه نياربو ةراس روص نكت ملو
 + .ةيئاظيربلا:تحضلا نينعت ليغ. ىلع" اهستايفف لجل

 فيتس اهكلمي ةقش بيترت ديعت ةفاظن ةلماع تناك ماعلا ىفف

 فيتسو .هدالب ىف هتماقإ ءانثأ اهرجؤيو «ةيناطيربلا ةمصاعلا ىف تياو

 . ساسكت ىف لورتبلا لوقح باحصأ دحأل ىنبتلاب نباو «ىكيرمأ رينويلم

 فيعس عم اهاتلفطو ةراس اهيف ودبت ةروص ١٠١٠١ ىلع ةلماعلا ترثعو
 1١990.. برغملا ىف اهوضمأ ةراجإ ءانثأ «ةيرسأ تاسلج ىف تياو

 در تثدحأو «ةيندنللا ةراثإلا فحص ىلإ اهقيرط روصلا تفرعو

 نم تداز دقف . .ةكلاملا ةلئاعلا دارفأ نيبو ءةكلملا سفن ىف ائيس لعف

 . . .ىناطيربلا عمتجملا ىف ةلئاعلا عضو زازتها

 فيتس دهاش امل هءايتسا نلعأ دقف ءوردنا ريمألل نلعملا ررحتلا مغرو

 لعفي اذام :بضغ ىف لءاستو «(تاوئس 7) سيرتايب هتلفط لمحي تياو

 موقي لهو . .اهل بألا رودب موقي نأ لواحي له . .ىتنبا عم لجرلا اذه

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف .:



 رك ١

 . .اضيأ جوزلا رودب

 . . !وردناو ةراس نيب فالخلا ةقش  اهموي نم  تعستاو

 ..غماد ليلد

 الضف «ةمراصلا ديلاقتلاب نيدت ةئيب ىف ةايحلا نع ةراس تزجع دقل

 روهشل «ةيناطيربلا ةيرحبلاب طباضلا وردنأ اهجور بايغ نم اهمربت نع
 . .دالبلا جراخ ماهم ىف «ةليوط

 ىذلا ةالابماللا بولسأ عابتاب ةايحلا هذه هجاوت نأ ةراس تلواح

 ةلجمل تحرصو . .ةصاخلاو ةماعلا تابسانملا لك ىف هديكأت ىلع تصرح

 تاميلعتلا نم رفأ نأ ديرأ .ةايحلا هذه نم صلختلا ديرأ ىننإ :ةيزيلجنا

 . .كاذ ىلعفتالو اذه ىلعفا . . ىهتتتال ىتلا

 نأل «ثيبازيلا ةكلملا هتناع ام ىسقأ تناك ةراس ةحيضف نأ قحلاو

 ةراس دض سيل ءاغماد اليلد تناك ىكيرمألا رينويلملاو انايد روص

 اوغرفت مهنأكو اورهظ دقف ءاعيمج ةكلاملا ةلئاعلا دارفأ لدض امنإو ءاهذجو

 ءبعشلا نأ نيح ىف «ةلشافلا بحلا تاياكحو .«ةيسنجلا تارماغملل

 ..بئارضلا عافتراو ىداصتقالا داسكلاو ةلاطبلا ىناعي ىناطيربلا

 لايتغا أبنب تغلبأ امدنع ةكلملا اهب ترم ىتلا تاقوألا ىسقأ نإ ليق

 .ىدنلريالا ىروهمجلا شيجلا ةمظنم ىديأ ىلع نئتابتنوم دروللا اهمع
 اهجوز تالواحم لك حلفت مل .قيمع نزحل ةملستسم ةيلاوتم امايأ تضمأ

 . .ةليؤط ةرتفل اهنم اهجورخ ىف ةلئاعلا دارفأ الو بيليف ريمألا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف -ححححححج



 رخو
 تبل نيف: :نسياقلا لكي ةمدمع :عناك دقق ةراتم ةسيئفت“انأ

 اهيف ةيقيقح ةروص اهنكل «ةروزم نوكت دق تاليجست الو تاعئاش درجم

 . .نيتئيرب . . نيتريغص نيتلفط مامأ تالبقو قانع

 ريالب ىلسيل ولوبلا ةبعال تردصأ امدنع «ىرخأ ةحيضف ترجفت مث
 «ىتياكح » هتمسو «ةينيلرتسالا تاهينجلا نم فالآ ةعضب هيف تضاقت اباتك

 . .ةرشابم ةروصب ةكلاملا ةلئاعلا دارفأ دحأب لصتتال ىلسيل ةياكحو . ..

 «نوسجريف دلانور  ديدحتلاب  هنإ .ةلئاعلا ءابسنأ دحأ رخآلا اهفرط نكل

 . .ةراس ةريمألا «كروي ةقود دلاو

 ناك تياو فيتس ىكيرمألا رينويلملا نأ اهباتك ىف دكؤت ىلسيل
 ببسلا كلذل هنأو ..ةراس هيف قداص ىذلا تقولا سفن ىف اهقداصي

 :.ةهراس طيحملا تق رعت
 ترمتسا «تياو فيتس عم ةقالع - اهتياور بسح - ىلسل تماقأ

 . .نيفرطلا ءاقدصأ دحأ هماقأ لفح ىف لوألا امهئاقل ذنم ؛عيباسأ ةسمخ

 روجيملاب اهتقالع ىلإ تداع فيتسب اهتقالع تهتنا ال هنأ فيضتو

 ايقتلا «ىلسيلل ةراس ةيهارك ةيادب «ةسمخلا عيباسألا كلت تناكو

 «مويلا كلذ ذنم امهتقالع تلظو ءولوبلا تارود ىدحإ ىف ىلوألا ةرملل

 . ءادعلا اهتبصانف «تياو فيتسب اهتقالعب ةراس تفرع ىتح «ةياغلل ةبيط

 دلاوب ةميمح ةلص ىلع تناك اهنأب زتعت ىلسيل نإف .كلذ عمو

 حج سس ةقاحصلا نيكاكسو ريهاشم لا حئاضف
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 رصق نم برقلاب ليه جنيناس ىف ةرسألا تيب ىلإ اهبحص ىذلا «ةراس

 . . امهتاقوأب عاتمتسالل ءرياشكريب ىف روسدنو

 هتئبا نأ اهل فرتعا نوسجرف روجيملا نأ ىلسيل هتور ام رطخأ

 ىف رارمتسالا ديرت ال اهنأو «تياو فيتس رينويلملاب اهتقالعب هتحراص

 ..هعم ةداعسلاب رعشت ال اهنأل ءوردنأ ريمألا عم ةيجوزلا اهتايح

 فيتس ىب لصتا دقل :ىلسيل اهتدكأ - ةطاسبب نوسجريف لاقو

 . هامح ىننأك ةيميمحب ىعم ثدحتي ناكو . ىتنبال هبحب ىنحراصو «تياو

 ربمفون ىلإ دوعت ىهف ءروجيملاب اهتقادص ةراس تأدب فيك امأ

 ةقيدص لجرلا اهيف دجوو ءولوبلا ىف ةرود تمظن امدنع ؛« ٠

 . .ةمدقتملا هرمع ماوعأ ىرثت « ةبسانم

 ىفتكاو «ىلسيل هتور ام ىلع قلعي نأ نوسجريف روجيملا ضفر دقو

 . نيماحملا ىديأ ىف نآلا «ةيضقلا» نإ لوقلاب

 ةروصلا ليمجتن
 ام مغربو «نييناطيربلا بحب  نآلا ىتح عتمتت انايد تناك اذإو

 تاعالطتسا نإف . .نيميمحلا اهئاقدصأ نيبو اهنيب تاليجست نم رشن

 ققح دق «ةيراعلا اهروصب ةراس هتلعف ام نأ نوري 0/١/ نأ تدكأ ىأرلا

 ىلإ تءاسأ ىتلا تايصخشلا رثكأ هنأو «ةكلاملا ةلئاعلاب رارضألا دشأ

 سيلو ةرورض اهقالط ناك كلذل . .اهيلإ ىه تمضنا نأ دعب ةلئاعلا

 58 عقوت درجم

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف د ب تل



 م
 ىف اهتروصل اشوتر ىرجت نأ  ةريخألا ةرتفلا ىف  لواحت ةراس نكل

 . .ةيراع اهروص اودهاش نيذلا نييالملا نيعأ

 ةئدحتمك هدنلوب ىلإ اهرفس ليبسلا اذه ىف ةراس هتمدق ام رخآو
 ىضرملا لافطألا ىعرت ةسسؤم ىهو ..ىلودلا كالملا ةسسؤمل ةيمسر
 ... ملاعلا لود لك ىف ناطرسلاب

 «ةيكيرمأ ةينويزفيلت ريوصت ةئثعب اهقفارت نأ ىلع تصرح دقو
 نويزفيلتلا تاطحم نم ريثكلا ىف هتضرعو ءويديف مليف اهل تجتنأ
 نإف «ةفلتخملا ةمظنألا ىف ةكراشملل اهتالواحم عم اقاستاو . .ةيكيرمألا
 تملسو «ةيوتشلا ةضايرلا ةطبارل ةيونسلا ةلوطبلا ةياعرب تماق ةراس
 وه اذهو . .طقتلتو عباتت نيروصملا تاسدع تناكو . .نيزئاف زئاوجلا

 . بولطملا
 ىجريف ىهف ء.اهل ةيناطيربلا ةفاحصلا توعن ةراس تداتعا دقل

 «كلذ مغرو ..ةوسق دشأ ىرخأ تاريبعتو «ةئلتمملا ةقودلاو « ةنيمسلا
 دوعتو ءهلك كلذ رواجتت نأ  ايبسن ةفصاعلا تأده نأ دعب  لواحت ىهف

 ىلع روصلا رشن رثأ ءمعن .اهبحت ىتلا قالطنالاو ررحتلا ةايح ىلإ
 ءاريثك اهنزو صقن دقف . .ىمسجلا اهنيوكت ىلعو لب ؛ةراس تافرصت
 ماهسإلاب ةروصلا ربيغت ةلحر تأدب اهنكل . .اههجو ىف ديعاجتلا ترهظو
 تامظنملا ةطساوبف ايناطيرب ىف نكي ِ نإ «ىعامتجإلا طاشنلا ىف
 . .ةيلودلا

 -حتحتتص ةفاحصلا نيكاكسو .ريهاشملا حئاضف



 ءىفادلا قانعلا لبقتست ىهو انمهتفقو تلمهأ ناذللا نالفطلا امأ
 لالخ نم امهب اهمامتها ىدبت نأ ىلع تصرح دقف ؛ىكيرمألا رينويلملل
 ةطشنألا ىف ةكرابشملاو ءاهنم ةدوعلاو ءامهتسردم ىلإ امهباحطصإ

 ةعباتمب هلك كلذو ءامهسورد ةركاذم ىلع نيلفطلا ةدعاسمو «ةيسردملا

 اهتثدحأ .ىتلا ةمدصلا ريثأت ففخت نأ ىسع «ملقلاو ةروصلاب «ةيفحص

 كلت تربتعا ىتلا ثيبازيلا ةكلملاب أدب «نييناطيربلا سوفن ىف روصلا رشن
 © ةصاخو ءزيلجنإلا نينطاوملا مث ءاهتايح ىف هتفداص ام أوسأ روصلا
 دح ىلإ «ةمومألل كروي ةقود داقتفا نم نهءايتسا نلعأ ىئاللا تاهمألا

 . .اهيتلفط مامأ اهقيشع تبضتحا اهنأ

 نم اوردنأ ريمألل نويناطيربلا هنكي ام «ةراس ىلع طخسلا ةدح دازو

 ةكرعم ىف كراشو .فلكتم ريغو طيسبو حرم وهف «ةبيط رعاشم
 .ةبراغلا ةيروطاربمالا اياقب نع عفاد ءصلخم ىدنج هنأ تبثأو دنالكلوف

 «حيبقلا عدفضلا» هيلع قلطت فحصلا نإف زلراشت ربكألا هقيقش امأ
 وأ ريوصتلا الو روهظلا بحي الو «فاكتعالاو ءاوطنالا ىلإ ليمي هنأل
 . . نييفحصلا ىلإ ثدحتلا

 . جوزتت نل اهنأ  نييفحصلا ةلئسأ ىلع ادر . تدكأ دقف «ةراس امأو

 حاتت نأ «ةمداقلا اهمايأ ىف هلمأت ام لكف . .وردنأ نم اهقالط دعب ادحأ

 . ةديج ةروصب اهيتلفط ةيبرت اهل

 - ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف هس ححححح



 رهو
 صضيبألا رعشلاوءاركعلا

 كلذ نإف «عمتجملا ةآرم اهنأب ةياورلا نوفصي عامتجالا ءاملع ناك اذإ

 : .ةفاحصلا ىلع  قدأ ةروصب - قبطني فصولا

 طلخي هنكل . .وه امك عقاولا لقني ال .عمتجملا اماروناب لقني ىئاورلا

 . .ةينفلا ةلداعملا ققحتتل «لايخلاب عقاولا

 امك ثادحألا ريوصت ىف ؛عقاولا لقن ىف هتعارب نإف ىفاحصلا امأ

 هلوقت ام رداصملا نع لقنلاو «ةيقيقحلا اهتروص ىف عئاقولاو «ترج
 «لقي مل ام وأ ءثدحي مل ام عرتخا وأ ءهلايخ نم فاضأ اذإف . .لعفلاب

 . .ةنهملا ةنامأ ىلإ ءىسي وهف

 ريوصتلا ىف اهتنامأ ردقب اهقدص ءعمتجملا ةآرم ىه نذإ ةفاحصلا

 : . .ريبعتلاو لقنلاو

 ,«ةلالحلا ةبخاص» لثم «ةريثك تايمست ةفاحصلا ىلع تقلطأ دقو

 اهنأ ىنعي امب «ةعبارلا ةطلسلاو» . .اهب درفتت ىتلا ةزيمتملا ةناكملا نع اريبعت

 ١ ةمهم اهنإ ليقو . .ةيئاضقلاو ةيعيرشتلاو ةيذيفنتلا تاطلسلا دعب ىتأت
 اريبعت - لاوحألا نم ريثكلا ىف - ةفاحصلا تناكو . .«بعاتملا نع ثحبلا

 . . تايمستلا كلت لك نع

 ةحيحصلا ةمولعملا ميدقت بوجو ىف هتيلوئسم كردي ىفحصلاف
 لأسي «ثادحألا عقاوم ىلإ لقتنيف «تانايبو قئاثو ىلإ دنتسي ىذلا ىأرلاو

 ةنيمألا ةروصلا هل صلختل ءراطخألا هجاويو ةقيقحلا ىرحتيو شقانيو

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 - 583: رهو
 . . ةياهنلا ىف ةقيقدلا

 ىف ةعانق وأ ةمولعم نم هيلإ لصوت ام ىفحصلا. رشني امدنعو

 ىلإ ءاضيأ اهجراخ ىف امبرو «هدالب ىف ماعلا ىأرلا هبني هنإف «ىأرلا

 نإو «ةماع وأ ةصاخ بابسأل ءاليوط اهمتك ىف اهباحصأ حلفيدق رارسأ

 لك ماعلا ىأرلا فرعيل ءرارسألا كلت فشكي نأ ىفاحصلا بجاو ناك

 «لايتغا تايلمعو ةرداصمو فئارطو سامو تاقرافم ثدحتو .. ءىش

 ءاحنأ لك ىف نييفحصلا تارشعل ةرمتسملاو ةبئادلا تالواحملا ةهجاوم ىف

 . .ئراقلا ىلإ اهميدقتو «ةقيقحلا فشك ىلإ نوعسي « ملاعلا

 نهملاب نيلغتشملا لك نيب نم  نييفحصلا نأ دكؤت تايئاصحإلا
 1 . .ارامعأ مهرصقأ مه «ةرحلا

 ةبسن لتحي - نييفحصلا نيب نم  مهماهم ءادأ ءانثأ ىلتقلا ددعو

 كلذ ىف مهقوفي ال ..ىرخألا نهملا ىف نيلماعلا لك نيب نم ةمدقملا

 ..! عبطلاب مهتفيظو تارابتعال . .ةطرشلا وأ شيجلا طابض ىوس

 ملاع» ىمسملا ريثملا تارماغملا ملاع ىلإ لوخدلل ةلواحم هذهو

 .امهم ةمولعملا ىلإ اولصي نأ ىلع نييفحصلا نم تائملا صرح ««ةفاحصلا

 تامظنم وأ ءةمكاحلا ةطلسلا عم تاهجاومو بعاتم نم رمألا مهفلك

 : . .ذوفنلا تاذ تايصخشلا ىتح وأ «ةميرجلا

 ..ىاوشتد

 «لماك ىفطصم لحارلا ىرصملا ميعزلا ليبس ىه ةفاحصلا ثناك

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف يي يب بيب



-2/: 
 . .اهداعبأ حرشو «ةيرصملا ةيضقلاب ماعلا ىأرلا فيرعتل

 ىسايس ميعر نم ىاوشند ةئداح باقعأ ىف لماك ىفطصم لوحت دقو
 نيدتو .حضفتو حضوت تالاقمب ىملاعلا ماعلا ىأرلا راثأ .ءىفحص ىلإ
 ةاسأم ىاوشند ةاسأم تحبصأو . .هدالب ىف لالتحالا تاطلس تاسرامم

 .ناكم لك ىف ماعلا ىأرلا اهل بضغ «ةيملاع
 2.1905 وينوي ١" ءاعبرألا موي أدبت  راصتخاب  ىاوشند ةثداح

 غلبأو .فونم ةنيدم ىلإ ايناطيرب ايدنج 15 ٠ وحن نم ةبيتك تلصو امدنع
 ىاوشند ةدلب ىف ديصلا ىف نوبغري مهنأ زكرملا رومأم اهطابض نم ةسمخ
 . .اهمامح ةرثكب ةروهشملاو «موكلا نيبش زكرمب ءادهشلل ةعباتلا

 ىلإ طابضلا لضوو . .ىاوشند ىلإ مهلقت تابكرم رومأملا مهل دعأو
 ىدنج مهقفاري ناكو . .ىاوشند مث ءانسرس ىلإ اهنمو «شيشمك ةيرق
 . .نامجرتو ىرصم ةطرش

 نم مامحلا ديصل ىعارزلا قيرطلا ىلع طابضلا نم ددع فقوو
 «ىاوشند ىف حمقلا نارجأ لالخ نرورخآلا ساج امئيب ءراجشألا لالخ
 . .مامحلا نم اهب ام اوداطصيل

 نذؤمل كولمم نرج ىلع نافقت نيتمامح ىلع طابضلا دحأ بوصو
 . .ىبنلا دبع هتاحش هقيفش هب لمعيو «ىبنلا دبع دمحم همساو ؛«ةيرقلا

 ' ردص نم لوأ ) ظوفحم ىلع نسح همسا روجع طباضلاب حاصو
 الإو ,صاصرلا قالطإ نع فكي نأ هنم ابلاط (مادعإلاب مكح هدض

 حصل ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم لا حئاضف :



 رهو
 باصأ ىتح هتاصاصر قالطإ ىف رمتسا طباضلا نكل ..نرجلا قرتحآ

 . .نارينلا هيف تلعتشاف «نرحجلا باصأ امك دمحم مأ اهمساو نذؤملا ةجور

 زيلجنإلا طابضلا ةيقب ءاجو «طابضلاب «نيبضاغ ةيرقلا لهأ طاحأو

 قيرفتل ءارفخلا هعمو ءارفخلا خيش ناكملا ىلإ عره امك .مهليمز ذاقنإل

 . .مهيديأ نم طباضلا صيلختو «ىلاهألا

 اوقلطأف «ةيرقلا لهأب ارش نودصقي اومدق ءارفخلا نأ طابضلا روصتو

 رايع نم ىناثلا بيصأو ءهذخف ىف ءارفخلا خيش بيصأف «صاصرلا مهيلع

 . .ريفخ امهدحأ نارخآ نائنثاو ءرخآ

 ةراجح نم مهيديأب ام ىلإ  هتارربم هل بضغ ىف  ىلاهألا جلو

 «هعارذ ىف رسكب مهدحأ بيصأف «طابضلا ىلع ابرض اولاهناو ء«ىصعو

 ,ةثداحلا ناكم نم رارفلاب ناطباض ذالو « ةطيسب حورجب نانثإ بيصأو

 همساو ءامهدحأو «ةريهظلا زع ىف تارتم وليك ةينامث وحن ناودعي الظو

 قوس باب ىلإ الصو ىتح ؛هسأر ىف غلاب حرجب باصم «لوب نتباكلا

 ا اتسرتم

 لصاوو ءهليمز هكرتف «سمشلا ةبرض ريثأتب لوب نتباكلا طقسو

 . . شيشمك ىف ةبيتكلا رسكعم ىلإ لصو ىتح رارفلا

 ىاوشند اهنأ اونظو ءانسرس ىلإ زيلجنإلا دونجلاو طابضلا عرسأو

 هل همدق بوك نم ءاملا برشي وهو سمشلا ةبرضب رئأتملا مهليمز اوأرو

 زيلجنإلا دونجلاو طابضلا هيلع مجه «ديعس دمحأ ديس همسا يرصم حالف

 ىنح ؛قدانبلا تارخؤمو ىكنوسلاب هيلع اولاهناو «ربدت نود حالفلا ىلع

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف اس سدس يسمو



 مو
 . . ةمكاحملا ىلإ هيلتاق نم ىأ مدقي ملو .مهيديأ نيب تاف

 ْ .انسرس ديهشب
 ىرقلاو ىاوشند ءانبأ نم تارشعلا ىلع ضبقلا ىقلأ «لتحملا ةداعكو

  ةيرقلا ةحاس ىف قئاشملا عضو اهقبس :؛ةيروص ةمكحم تدعأو . .ةطيحملا
 . .ردصتس ىتلا ماكحألا ةعيبط ىلإ ريشي امب «ةيسيئرلا

 نم ةعبس نع الضف ءانطاوم 51 ةيضقلا ىف نيمهتملا ددع غلبو
 . . نيبئاغلا-

 - ىزيلجنا وهو - ىعرشلا بيبطلا ريرقتو .دوهشلا لاوقأ نأ عمو
 ةبرضب هتباصإ ىلإ - ةرشابم ةروصب  دوعت لوب نتباكلا ةافو نأ تدكأ
 ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألاو مادعإلاب اماكحأ تردصأ ةمكحملا نإف «سمشلا
 . .دلجلاو نجسلاو

 دعبت ىتلا ءادهشلا ةطقن ىف «ةرشابم ىلاتلا مويلا ىف مكحلا ذفنو

 ةيرق نم تارتم وليك ةعبرأو «موكلا نيبش نم ارتم وليك نيرشع وحن
 مهيلع موكحملا ىلاهأ خارص طسو ةرزجمب هبشأ ليفنتلا ناكو .ىاوشند

 . . !مهئاكبو

 ..اميعز ىمحصلا
 ىأرلل ىاوشند ةاسأم حيضوت ىف لماك ىفطصم ىفاحصلا حاجن ناك

 ىف لماك ىفطصم ىسايسلا ميعزلا حاجن ديكأتل ليبسلا وه ءىملاعلا ماعلا
 . .ةيرصملا ةينطولا ةكرحلا ةدايق

 حتت ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 -563 رهو
 ىأرلاف ةيلعف ارامث ىنجت نل ةيرصملا فحصلا ىف ةباتكلا نأ هل نيبت

 وأ «ةعيبطلا ىلع ةاسأملا دهاش دقو ءامامت هتيضق داعبأ كردي ىرصملا ماعلا

 . .هدالب فحص ىف اهعبات

 «ىجراخلا مالعإلا  ةيلاحلا انمايأ ةغلب - لماك ىفطصم راتخاو

 «نيركفملاو نيفقثملا رابكو زيلجنإلا ةساسلا رابكب عمتجاو «ندنل ىلإ بهذف

 | . .ةيزيلجنإلا فحصلا ىف بتكو

 ملاعلاو ةيزيلجنإلا ةمالا ىلإ  ناونعب ةلاقم ىف لماك ىفطصم لاق

 ام نكلو ..» :ةئداحلا تاليصفت حرش نأ دعب ١1905( /18//1) «ندمتملا

 اوراثو ءمهدشر اودقف ىتح رصم ىف زيلجنإلا نم رمألا باحصأ اهفرع

 اولباقي نأ نم الدبو مهكالمأ نعو مهسفنأ نع عافدلاب نييرصملا مايقل

 نم اهريغ ىلإ نورظني امك اهيلإ اورظنيو «شاج ةطابرو نوكسب ةئداحلا

 ءاهيف اوغلاب «عونلا اذه نم ثدحت تناك ىتلا تارجاشملاو كراعملا

 نأ «ةمكاحملا لبق لالتحإلل ةيلاوملا فحصلا تنلعأو ...اهومسجو

 نذإ ةلادعلا نكت ملف «ةلئاه نوكتس سانلل برضئتس ىتلا ةربعلاو تابوقعلا

 1 .«خلإ ماقتنإلا وه دوشنملا ناك لب «ةمكاحملا نم ةدوشنملا ىه

 اهيف لوانت «ةلاقم ةيسنرفلا «وراجيفلا» ىف لماك ىفطصم بتكو

 ذيفنتلا بولسأو ءاهتبقعأ ىتلا ماكحألاو «ىاوشند ةثداح فورظ

 . ىشحولا
 دروللا ىناطيربلا دمتعملا معازم ىلع تضق ةئداحلا نأ دكأو

 . .لالتحإلا نوبحي نييرصملا نيحالفلا نأب ءرمورك

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ع ممس ش



 رو
 لاحمو ءانئطو لالقتسا وه «هيلإ ىمرن ىذلا اندصقم نإ » :لاقو

 .ادصقملا كلذ انيسني ءىش دجوي نأ

 ىأرلل ىاوشند ةاسأم حيضوت ىف لماك ىفطصم ىفحصلا حاجن ناك

 ىلإ ىناطيربلا ةيجراخلا ريزو رطضآ ىتح «ىبوروألا ماعلا ىأرلا راثو ماعلا
 نأب .ءثدح ام اهب ررب ؛مومعلا سلجم ىف اهاقلأ دق ناك ةملك بحس
 . .ةريطخ ةجرد رصم ىف غلب ىنيدلا بصعتلا

 نوناق ليدعتب نوناق رادصإ ىلإ ةيناطيربلا ةموكحلا ترطضا امك
 . . ةصوصخملا ةمكحملا

 دروللا ةلاقتسا ءاضيأ ةيفخصلا ةلمحلا هنع ترمثأ ام مهأ نم ناكو

 ليربإ ىف «ةاسأملا ىف ىسيئرلا لطبلا  كاذنيح ىناطيربلا دمتعملا  رمورك
 دملا دعاصت :ىهو الأ اهتمدقم ىف «ةمهم ىرخأ جئاتن نع الضف « 51
 "  ..ةحضاو ةروصب ىنطولا

 . .رصمل ىناطيربلا لالتحإلا ةيضقب ةيملاعلا فحصلا مامتها -

 . .رصم ىف اهتسايس رييغتل ةيناطيربلا ةموكحلا ىعس -
 نم لعج ىذلاو «لماك ىفطصم ةسائرب ىنطولا بزحلا سيسأت -

 ةيسايس :بازحأ مايق هعبتو . .ةيساسألا هتيضق ىناطيربلا لالتحإلا لاور
 ْ . .ةعساو ةيسايس ةايحل ةيادب «ىرخأ

 . .ةيمومعلا فراعملل اريزو لولغز دعس نييعت -

 0ص د ص ووجسصو ةقفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 ميسن دض داقعلا

 ةيسايسلا تالاجملا ىف داقعلا اهضاخ ىتلا كراعملا ددعت عمو

 ءادكؤم اراصتنا اهيف ققح ىتلا كراعملا ةمدقم .ىف نإف . . ةفلتخملا ةيفاقثلاو

 ليدعتل اهوبشم اعورشم تدعأ ىتلا «ميسن قيفوت ةرازو دض هتكرعم

 . .رضم ىف 19717 روتسد

 ىف كاحت ىتلا تارماؤملا حضفتو نيدت «ءداقعلا تالاقم تلاوت

 .روتسدلا هيوشتل ءاررولا سلجم

 «1911 روتسد ةداعإ ىف ميسن قيفوت ؤكلت نأ داقعلا ىأر ناك

 ةميرج لثمي «ةجتنم ةينطو ةيعمج قيرط نع ديدج روتسد عضوب معزلاو

 . .اهلع توكسلا نكمي ال

 .نلعي بتك امك روتسدلا نإ :لوقي «غالبلا ١ ةديرج ىف بتكو

 . .اهشقاني ناملربلا نإف ءءاطخأ هب تناك اذإو

 ساحنلا ىفطصم نإ ىتح ءاعساو لعف در تالاقملا تثدحأو

 لاقف . .ميسن ةرازو ىلع ةلمحلا نم هءايتسا هل ىدبأو ءداقعلا ىغدتسا

 ةداعإ ىف لطامت ىهف ..تفرحنا اهنأل ةرارولا ىلع لمحي هنإ داقعلا

 اهيف فراعملا ريزو نأ ىلإ ةفاضإلاب . .زيلجنإلا حلاصل لمعتو «روتسدلا

 . .نيينطولا دهطضي - ىلالهلا بيجن

 :ساحنلا هل لاقو

 . .كيأر امف ..ةمألا ميعز انأ . .ةرارولا ديؤأ ىنكلو

 : 3 هلا نيكاكسو ريهانشملا حئاضف هس حس عع ججسوما



 مو
 :ةطاسبو ةعرسب داقعلا لاق

 ىف نيسلاجلا ىلإ راشأو  كوبختنا ءالؤه نأل ؛ةمألا ميعز تنأ
 . .ىهلإلا قحلاب قرشلا بتاك ىننكلو - ساحنلا بتكم

 اذه ةيرب ىهتنت نل هنإ لاقو «هبيج نم اريغص املق داقعلا جرخأ مث
 . .ةرارولا هذه لجأ ىهتنإ دقو الإ ملقلا

 ميسن قيفوت ةرازو تمدق «داقعلا ةلمح فنعل ةرشابم ةجيتنك و

 «كلذك دومصلا عطتسي مل هنكل . .ميهاربإ ىبحي هدعب ىلوتو .اهتلاقتسإ
 هردصأف ءروتسدلا ليدعت ةلواحم نع عجارتلا ىلإ داؤف كلملا رطضا امت
 ةقلعتملا صوصتلا .ادع اميف .197 ليربإ ١9 ىف هعضو مت امك
 .نادوسلاب

 ىف دعب اميف  دفولا بزح حلفأ نإو ؛ميسن قيفوت ةرازو تطقس
 الب حبصأ دقف ..هيأر ةيرح نمث داقعلا عفدو «فسويلا زور » قالغإ
 . . لمع

 ضيبألا رعشلاو ءارذعلا

 ضعب لوصح ىف اببس  ظحلا وأ  ةفداصملا تناك ءانايحأو
 . .ةريثم ةدام ىلع نييفحصلا

 نقف مارهألا بحاص ء«القت ليئاربج رفاس دقف «لاثملا ليبس ىلعو

 , .ةيونسلا هتراجتإ ءايفقل ارسيونم ىلإ. «تايتيالالا
 . .ريغص قدنف ىف هتلحر ءانثأ لزنو

 حصص ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 1 ”.ةتتتتت““ةةةتلتتتتلكلا# 3
 :لابقتسإلا فظوم هلأسو

 . .اهيضقتس ةليل مك -

 : القت ليئاربج لاق

 . .ةدحاو ةليل

 ركذو «مسرلا ركذف «هتيسنجو همساأ نع - ةداعلاك - لجرلا هلأسو ا

 . . ةيسنخلا

 هسفن قدنفلا بحاص وه ناكو - تامالعتسإلا فظوم توص عفتراو
 :ةيلوفط ةحرفب هل الئاق

 ىلع تقفاو ..ةعيفر ةناكم وذ رخآ ىرصم قدنفلا ءالزن نيب -

 . . ىتنبا نم هجاوز

 : القت لاق

 . . لجرلا اذه مسا ام

 . . ميسلا قيفوت -

 ميسن قيفوت ناك دقف ..ةشهدلا نم ههجو القت ليئاربج ىفخأو

 . .ةلودلا ىف بصانم ربكأ ىلوتو ءازراب ايرصم ايسايس لعفلاب

 ماوعأ ىسن ىرصملا ىسايسلا نأ قدنفلا بحاص نم القت فزعو

 مل ةريغص ةاتف ىهو «قدنفلا بحاص هتنبا بح ىف عقوف «ةمدقتملا هرمع

 . .اهرمع نم ةرشع ةعبارلا رواجت

 ل

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف جحححححححع



 رهو

 ىرصم ىسايس ..ةريثم ةيفحص ةصق ىلع رثع هنأ لجرلا سحأ
 . .اهجاوزل مدقتيو «ةيواسمن ةاتف بحي («ةناكملاو نسلا ريبك

 بتكف ءالقت ليئاربج سلج «ةمزاللا تامولعملا لك تعمجت امدنعو
 . .ريثملا ثدحلا ليصافتب «مارهألا ١ ىلإ ةلوطم ةيقرب

 مارغلا ةصق اهردص ىفو ء«ىلاتلا مويلا ىف «مارهألا ١ ترهظو

 ديزملا ةصقلا ىلإ تفاضأو «مارهألا نم ىرخألا فحصلا تلقنو ةبيجعلا

 اهتاليصفت سانلا عباتي «ةيسايس ةيضق ىلإ تلوحت ىتح «لباوتلا نم
 . .ةصاخلا مهسلاجم ىف اهب نورثرثيو «فحصلا ىف ةبوذكملاو ةيقيقحلا

 هقفارت ءرصم ىلإ ميسن قيفوت لصو نيح ءاعاستا قرخلا دارو
 . .اهدلاوو ةباشلا هسورع

 لاقف «ةزيجلا تامارهأ عراشب ميسن قيفوت رصق سورعلا دلاو ىأرو

 :هتنهم ريثأتب اعوفدم
 . .ىسفنب هريدأ اريبك اقدنف حلصي رصقلا اذه -

 .لجرلا هلاق ام نويفحصلاو ىرصملا ىسايسلا براقأ ففقلتو
 . .ميسن قيفوت وه ىلوألا اهتيحض «ةاسأم ىلإ بحلا ةصق تلوحتو'

 .ةيساقلا تاماهتإلا هل اولاكو «جاوزلا مامتإ عنم لجرلا براقأ لواح

 تست ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف



 6 هر
 فشكلا نوبلطي « مكاحملا مامأ .ىوعد اوعفرو ..نونجلا ةمهت اهنيب نمو

 . .ةيلقعلا لجرلا ىوق ىلع
 «نيصصختم ءابطأ ىلإ ميسن قيفوت ليحت نأ لعفلاب ةمكحملا تررقو

 . .ةيلقعلا هاوق ةمالس نم اودكأتيل

 دريو «ةكئاشلا مهتلئسأ"ىلإ عمتسي ءءابطألا ىلإ لجرلا سلجو
 . .انونجم  هبراقأ ىعدا امك سيل هنأب مهرارق اونلعي نأ لبق ءاهيلع

 ىلع لورتبلا نم ديزملاب ىقلت ءهلك كلذ لالخ فحضلا تناكو

 . . اهتايادب نم بحلا ةصق لوانتت «ةريثم تاياكحب «ةلعتشملا رانلا

 نإف «ةقيقحلا ركذ دق تاياكحلا ضعب تناك اذإ هنإف «عبطلابو

 اوناك نيذلا ءارقلا ءاضرإ ىلإ السوت «لايخلا ىلإ تأجل دق اهمظعم

 . .ةبيجعلا بحلا ةصق ىف «ديدجلا نع اثحب فحصلا نوفطاختي

 ..ويلوي لبق
 ىف ىفحصلا راهدزإلا رصع لثمت ءويلوي 7 لبق ام ةرتف تناك

 ربخلا وأ قيقحتلاب ءاوس «ةماعلا اياضقلا لوانت ىف ةأرجلا ثيح نم ءرصم

 . .هتاوزنو هحئاضف ةراثإ نم لوئسم تلفي مل . ةروصلا وأ لاقملا وأ

 ديدج نوناق عورشم طقست نأ ةيفحصلا تالجملا تعاطتساو

 دحأ ةطساوب باونلا سلجم ىلإ هتمدق دق دفولا ةموكح تناك «ةفاحصلل

 . . اهباون

 اقالطإ فحصلا أرجأ ىه تناك ةيدفولا «ىرصملا » ةديرج نأ ريثملاو

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 . .هفذح مت نأ ىلإ «نوناقلا عورشم ةمجاهم ىف

 هزنتي ناك ثيح ىلإ لصت نأ فحصلا تعاطتسإ «قباسلا كلملا ىتح

 ءاسن عم تاقالع ميقيو ءرصم جراخ «ةسورحملا ١ ىرحبلا هتخي ىف

 تعمجأو «ةنايدلا ةيدوهي ىهو ءايليماك ةقباسلا ةلثمملا لثم .تاهوبشم

 . .ليئارسإب ةدكؤملا اهتلص ىلع رداصملا لك

 «ةيكلملا تاذلا ىف بيعلا ةمهت نييفحصلا نم ريثكلا ىناع. دقو

 نودهمي مهنأك «ماظنلا ايافخ فشك اولصاو مهنكل . .نجسلا اولخدو

 . ١987 ويلوي 77 ىف شيجلا ةكرح لبقتل رصم ىف ماعلا ىأرلا

 ١لجسُم ىفرسلا

 ةيرصملا ةموكحلا ءارزو دحأ تطقسأ ىتلا ةيفحصلا تارماغملا رخآ امأ

 ءردب ىكز وهف ءريزولا امو 0.... ) باشلا ىفحصلا اهلطبف «ةيلاحلا

 ضرعت هنإ ىتح «ةفصاع تاوئس ةدع ةيلخادلا ةرارو بصنم ىلوت ىذلا

 لقأ ىلع معر اذكه وأ ءهلمع ىلإ هباهذ ءانثأ هتارايس فسنل اموي

 اهيف ردصو «ةيقيقح ريغ ةثداحلا نأ دكؤيل ءاضقلا مكح ءاجو ..ريدقت

 . .ةءاربلاب مكحلا

 ءاقدصألاو موصخلا ىلع هتاريبعت ةوسقب رهتشإ ردب ىكر نأ مهملا

 تلان دق همئاتش نإ ليقو . ةفينعلا هئارآ الو هناسل نم دحأ ملسي مل !اعم
 راتخي ناكو .هسفن ءاررولا سلجم سيئر ىقدص فطاع روتكدلاو «ءاررولا

 ىف ىتح «هتريس تءاج نإ لوئسم لك ىلع اهقلطي ةددحم تافص

 ت2 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف



 رهو
 ! !ةماعلا تاعامتجإلا

 نأب ةلوئسم تاهج نم ريزولا ىلإ تهجو ىتلا تاريذحتلا مغرو

 عم تاليجستلا نع نوثحبي اوناك نيذلا نمألا لاجر ىلع ادمتعم «هبولسأ

 فئاظولا نع رظنلا فرصب ءاهرضحي ىتلا تاعامتجإلا ىلإ نيلخادلا لك

 . .اهنولغشي ىتلا
 «مهلمع ةعيبط نم ءزج تاللجسملا نأب نويفحصلا جتحا امدنعو

 نييفحصلا دحأ رشن اذإف . .قرولاو ملقلاب اوفتكي نأب نمألا لاجر مهبلاط

 - ركنأ «هموصخو هئاقدصأ دض مئاتشو ةيساق ءارآ نم ريزولا هريثي لق ام

 ةمهت ىفحصلاب قصلأ امبرو «هناسل ىلع رشن ام لاق دق هنأ  هعم هلاجرو

 . .ريورتلا
 ءاريغص الجسم هبيج ىف سلف «ةرماغملا ضوخي نأ ىفحصلا ررقو

 . .ام ةنئيدم ىف اماع اعامتجا هب لخد

 ئف ةمهم تايصخش هاقلأ ىذلا باطخلا ىف ريزولا لوانت «هتداعكو

 تافص مهنم ديدعلاب قصلأو «ةيساقلا همئاتشب مهنم لانو «ةيسايسلا ةايحلا
 ؟؟!!نوناقلا اهيلع بقاعي

 مل هغرفأف « هتيب ىلإ داعو ...نيكملا هزنكي عامتجإلا ىفحصلا رداغو

 طيرشب ابوحصم  بعشلا - هتديرج ىلإ ريزولا هلاق ام صن مدق

 +. ليغسلا

 ةقفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف سسحححححج
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 «ريزولا باطخ فذحت دق ىتلا نمألا تاهج نم لخدت ىأل ابسحتو

 «ةديرجلا تاحفص لك دادعإ ةيلمع تهتنا دقف . .هلماكب ددعلا رداصت وأ

 هقاصلإو .«باطخلا عمج ةعرسب متو «ىسيئرلا تيشناملا ةحاسم ادع اميف

 . . ةيفحصلا تارماغملا رخاب عباطملا تراد مث ..هريوصتو «هعضوم ىف

 «مئاتشلا باطخ ةنمضتم «ةديرحلا ةخسن ةسائرلا ةسسؤم تقلتو

 ىسوم ميلحلا دبع ريزولا لالحإو ءردب ىكز لزعب ىروهمج موسرم ردصف
 .هنم الذب

 2 ا ب هاك هاج هاج هاج هاذ هاج هاج

 حسم ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



2 
 !!نيلكاج ةأجافم

 ىكيرمألا سيئرلا لايتغا ىف كراشت مل ةيكيرمألا فحصلا نأ دكؤملا

 ىلإ - ناك دقف . .هلتق ىلع تضرح الو «ىدينك دلارجزتيف نوج قبسألا
 هدالب تالكشم هجاويو «هينطاوم ةقثب عتمتي ءابوبحم اسيئر  هعرصم ةظحل
 ٠ . .ةحضاو ةعاربب ةيجراخلاو ةيلخادلا

 نع ىدينك نوج ليحر نم ماوعأ دعب  فحصلا هتبتك ام نكل
 . .هل ديدج لايتغاب هبشأ ناك «هتايمارغ

 رماغم ىلإ «حجان ةرسأ برو «لوئسمو مزتلم سيئر نم هتلوح دقل

 نهب ىقتلي وأ «ضيبألا تيبلا ىف هتاقيدص لابقتسا نع عروتي ال ءديبرع
 . .هئاقلصأ تويب ىف

 ىلإ ءاسأ ىلاثملا سيئرلا كلذ - سبياقملا لكب  ىدينك نوج دعي مل

 نم ناك هنأب ةطاسبب هيلإ ماهتإلا هيجوت نكمي هنإ ىتح «نيرخآلا ىلإو هسفن
 مادقإل عفادلا ىه اهب هتقالع نكت ملأ ..ورنوم نيلرام لتقم ءارو

 . .ةيفحصلا تاياورلا عم اقاستا ءاهلتق ىلع ةيكيرمألا تارباخملا

 نيعأ نع ةرتتسم تلظ دق ةيفطاعلا ىدينك تاقالع تناك اذإو

 ىلإ ةسائرلا هيلوت ذنم «ىلاتلاب ىكيرمألا ماعلا ىأرلا نيعأ نعو «ةفاحصلا

 رجفت دق ةيئاسنلا هتاقالع لسلسم نإف «ةيلات ىرخأ تاونسل مث «هلايتغا

 تاروهشملا ءاسنلا نم ديدعلا عم امنإو ءاهدحو نيلرام عم سيل .دعب اميف

 ةيكرامنادلا ةيفحصلاو «فوهميأ نازوس ناريطلا ةفيضم نهنمو .تالوهجملاو

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ---حححححححج



 رهو
 دراويه نازوسو نيرج اليجناو رامال ىدياه امنيسلا تالثممو «دافرأ اجنإ

 ةئشانلا ةيزيلجنإلا امنيسلا ةلثمثو نوسنكيد ىجنإو رئرين انالو دروفورك نوجو
 . .خلإ ءزنمك ىجيب كاذنآ

 ةئدتبم ةناتف تاركذم ةيكيرمألا فحصلا ترشن 91١/ال ماعلا ىفو

 ىف ىدينك نوجب ىلوألا ةرملل تقتلا اهنأ تمعز ءرمسا ليماك اهمسا
 ناكو  ىدينك نيبو اهنيب تددعت تاءاقللا نأو ءارتانيس كنارف تيب

 - اهسفن ةرتفلا ىف - هتقالعب ملعت تناك اهنأ مغر  كاذنآ ةسائرلل احشرم

 . .ورنوم نيلرام ةمجنلاب
 ١) نيلكاج ةاجاعم

 نأب نييفحصلا عنقي نأ - هتسائر ةرتف ءانثأ - ىدينك نوج عاطتسا

 «نورشنيو نوبتكي ام لك ىف «ةلودلا ةحلصمو «ةماعلا ةحلصملا اوعري

 ءاهرشنب نوحمسي ىتلا رابخألا ىف «ةيئاذ ةباقر مهسفنأ ىلع اوضرفي نأو

 . .هليلاقتو هتاداعو عمتجملا ميق الو ؛ةلودلا رارسأ عم ضراعتت الف

 ةدناسمب ىدينك نوج هيف معن ءامئاد اعيبر ىدينك ةحيصن ترمثأ دقو
 ءانملاع نع لجرلا ليحر دعب لاوحألا تريغت مث . ىبعش باجعإو ةيفحص

 تأدب :سيسانوأ ىنانويلا رينويلملا نم اهجاوزب عيمجلل نيلكاج ةأجافمو

 ديدعلا ترهظو «ةفلتخملاو ةيقيقحلا عئاقولاب جورخلاو «شبنلا ىف فحصلا
 ىف ضيبألا تيبلا ديس ةرايزب تماق اهنأ ىعدت ةدحاو لك ءءاسنلا نم

 . .هتجوزر نم ةبيغ

 سيئرلاب اهتقالع ةصق ةياورب فحصلا تلفكت ىتلا ةديحولا ةديسلا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رهو
 . .ورئوم نيلرام ةراثإلا ةمجن ىه لحارلا ىكيرمألا

 ةحيبص رشن امك ءرحتنت مل ةلثمملا نأ ةلوطملا تاقيقحتلا تدكأ

 ةيزكرملا تارباخملل ءالمع ةطساوب اهل مسلا سدب تليتغآ اهنكل ءاهتافو
 اهتقالع وه فحصلا تدكأ امك  ببسلاو ..ايفاملا وأ .ةيكيرمألا

 ىلع تلصح دق نوكت نأ نم فوخلاو . .تربور هقيقش مث «سميئرلاب
 .اهيلع لصحت الأ بجي تامولعم

 لنم اصاخ امامتها نيلرام ىلوي ناك نيلكاج نأ فحصلا تورو

 « ىدينك نيلكاج - هييفوب نيلكاج هيف جوزت ىذلا ماعلا وهو ١965٠« ماعلا

 نيلرام ةوعد ىلع اموي مدقأ ىدينك نأو  !دعب اميف سيسانوأ نيلكاج مث
 ىسايسلا بضغأ امب ةوعدلا ةيبلت نع ترذتعا اهنكل . .هبتكم ىف هترايزل

 ىلإ ىصخشلا فرعتلل هتالواحم لصاو نإو «كاذنآ زرابلا ىكيرمألا

 نيلرام ملفل لوألا ضرعلا لفح حاتتفإب ىدينك نوج ماق ىتح «نيلرام
 «ءاقللا ىلع نيلرامو ىدينك دعاوتو ..«ةنخاس اهنولضفي ضعبلا»

 . . ةسايسلا ةكرعمل ىدينك ضوخ ءانثأ ىتح «لعفلاب امهتاءاقل تددعتو

 رايتخإ ىلع نوبخانلا مدقي نلف «ىطارقميدلا بزحلا تادايق عزفأ ام وهو
 . .هتقيدصب هتقالع ىلع لظ لجرلا نكل !!هتجور نوخي ةسائرلل حشرم

 . .هسفن تقولا ىف ةسائرلاب زافو

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف -حححححححست



 !!ءاسنرئز

 سيئرلا نأ - نوتلو ليب وهو  ىدينك نوج ءاقدصأ دحأ ىوري
 هنع هلوغشم تناك همأ نأب ةيئاسنلا هتارماغم رربي ناك قبسألا ىكيرمألا

 ىلع ةعكار وأ «ىسيراب ءايزأ تيب ىف امأ  هريبعت دح ىلع  ىهف . .امامت

 ءاهيلإ جاتحن نيح طق ةدوجوم نكت مل اهنإ . سئانكلا ىدحإ ىف اهيتبكر

 تناك اهنأب ءهابص ةرتف ءانثأ هيبأ تيب ىف ةايحلا فصي نوج ناكو

 . . ةسسؤم ىف ةايحلاب هبشأ

 مدقأ ىدينك نوج نإ :نافيلوس نوج ليشيم ىفحصلا بتاكلا لوقيو
 . .هيبأ نم عيجشتب كلذ ناكو «ةراعدلل تيب ىف ةيسنج ةقالع لوأ ىلع

 طبض نأ دعب ؛ةعساو ةرهش ةيعماجلا ةساردلا نس ىف بستكا مث

 دوجو هنع فرعي مل هنإو . .همون ةرجح ىف هل تاليمز عم ةريثك تارم

 . . تاريثك تايتفل ةريثكلا هتاقادصب زتعي ناك لب ءهل ةدحاو ةقيدص

 لك اهلجر ربتعي ةلئاع نم هنأ ىدينك ىلإ نييفحصلا ضعب بسنو

 لوبسيبلا تاقاطب لثم ؛مهنيب اميف مهنولدابتي مهف !تايظحلاب هيشأ ءاسنلا

 ؟؟!!

 ةأرما كانه نكت مل هنأ دكأ دقف «ةدحاو ةقش ىف ىدينك نوج عم تاونسل

 . .ةأرما ىأ الو . .كاحل ةبسنلاب دودحلا جراخ ةدحاو

 تناك . .شيرتيد نيلرام ةلثمملا ةلراغم ىف جرحتي مل ىدينك نإ لب

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 تيبلا ىلإ اهاعد هنكل . .همأ حبصت نأل ىفكي امب «ةريثك تاونسب هربكت

 ةقالع تماقأ له.. .اهلأس «بدأب هتدده املف اهتلزاغم لواحو « ضيبألا

 . .ىبأ همعر ام كلذ : ةعرسب فدرأو . . هيبأ عم

 الف ءامامت ةيسنامورلا ةقالعلا ضفري ناك هنأ ىدينك ءاقدصأ دكأو

 ريغو . .رحبلا ءىطاش ىلع ىشمتلا وأ ءرمقلا لامحل وأ «ةعيبطلل لاجم

 كايعفلا هراطي :ناك هلك ...: نيل نم ةيسنامؤرلا ةاوع هلئهتي اع كلذ
 وأ ةاتفلا ركف ىلإ فرعتلا درجمل ىتح هيبدل تقو ال .ةصلاخ ةيسح عفاودب

 الوغشم ناك هنإف «هئاقدصأ دحأ لاق امكو .هيناعت امو ةيصخشلا اهفورظ

 . . ةيسنخلا طاقنلا نم ددع ربكأ ليجستب

 !هطنأ مغر جوز
 - تقتلا امدنع «كول » ةديرحل ةيفحص ةروصم هييفوب نيلكاج تناك

 . .ىدينك نوج باشلا ىسايسلاب  ىلوألا ةرملل
 ىف دجوو . .جاوزلا بلطي نم ىنيعب تايتفلا ىلإ رظني أدب دق ناك

 . .اريثك سنجلا هلغشي ال ىبصب هبشأ هل تدب اهنأ عم «ةبسانم ةجوز ةاتفلا

 . . .ايسانم اجور هيف تدجو .هتاتف نوج ىوهتسا لباقملا ىفو

 لعل :«ىكاج ىعدت ةأرما ١ باتك فلؤم تياوب ناميه ديفيد .لوقيو

 اهعفاد ناك «ىكاحل ةبسنلاب ىدينك :ف نوج ىلع راصتنإلا ىف ةبغرلا
 . .ىدحتلا مث «لاملا وه لوألا

 بعصي ثيحب ؛بحلا عم لماعتلا ىف ةليئض ةبرجت ىكاج ىدل تناك
 كلذ «ةئيس ةقفص سيل نوج نأ ىلإ تنأمطا امبر .هعقوتت ام ىلإ فرعتلا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 قار دقف مث نمو ءدومصلا ىلإ هقيرط ىف مجن  عيمجلل ادب امك  هنأل

 . .اهل

 نم هلثمت امب ةيبوزعلا ةايح نع ايضار ناك هنإف «ىدينك ىور امكو

 دق ناك ىتلإ ةايحلا ىه كلت نأو «تايلوئسملل ضفرو قالطناو ةيرح

 لجرلا نأ هيأر ناك .امامت قطنملا كلذ ضفر هابأ نكل . .اهيلإ نأمطا

 «ةجوز نم اديدحت ىكيلوئاكلا ىسايسلل دبالو «ةجوز نم هل دبال ىسايسلا

 سرامو . .ءىش لك ىف زاتمت ىوتسم ىلع ةجوزلا هذه نوكت نأ دبالو
 نأ ىلع قفاوو «ةياهنلا ىف «كاج» خضر ىتح ةنكمملا طوغضلا لك بألا

 .جاوزلا ةركف سردي

 ماعلا ىأرلا مامأ هتروص نيسحتل ةلواحم أدب ىدينك نوج نأ قحلاو

 تحبصأو «سرجنوكلل اوضع بختنا ذنم - اديدحت ةفاحصلاو - ىكيرمألا
 لجأ نم ةريثك تارابتعاب كسمتي نأ بجي المأ ةدحتملا تايالولا ةسائر

 ..ءدب ىلع دوع
 ةلحر ىف لسعلا رهش ايضمأو ؛نيلكاجو نوج جوزت ١957 ماعلا ىف

 نيلكاج تحراصو ىكيسكملا سيئرلا اليف ىف الزنو ءوكلوباكأ ىلإ
 «ةيجوزلا هتايح ىلع صرحي نأب هدوعو ىسن كاج نأ «دعب اميف اهتاقيدص
 ! ءاسنلا نم نهب ىقتلي نم لك لزاغي أدبف ..هتجور رعاشم ىلعو

 هظحال ىذلا رتوتلا ىف ببسلا وه كلذ نأب اهتاقيدص ىكاج تحراصو
 . .نيسورعلا تاقالع ىلع ءاقدصألا

 تحسس ةفاحصلا نيكاكسو زيهاشملا حئاضف ب 0)
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 ىف ةبيرغلا هتياوه نع اهجور فوزع نم امامت اهسأي ىكاج تنلعأ

 .هتافرصتب اهقيض ىدمو. ؛هتجور رعاشم هلغشت نأ نود «ءاسنلا ةدراطم

 اهنأ دح ىلإ «بائتكإلاو طابحإلا نم تالاحل ةباشلا ةجوزلا تضرعتو

 جالعلا ىقلت ىف تأدبو «نييسفنلا ءابطألا تادايع ىلإ قيرطلا تفرع

 . . ةيئابرهكلا تامدصلاب

 نم قالطلا بلط اهمازتعاب بألا ىدينك ىكاج تحراص امدنعو

 ىلع - همامتإ ةلاح ىف - قالطلا ىضقي نأ نم بألا ىشخ ءاهجور
 ام فرعي ناك هنألو .ةدحتملا تايالولل اسيئر نوكي نأب هنبإل هتاطيطخت

 الف «رالود نويلم اهيلع ضرع دقف ءاديج هنبا ةجوز رعاشم ليمتسي

 ال ىتح ءاهتداعسو اهجور بناج ىلإ اهفوقو رهظتو لب «قالطلا بلطت

 . .هدالب ىف ماعلا ىأرلا مامأ هتروص رثأتت

 تحبصأو «ةدحتملا تايالولل اسيئر ىدينك نوج حبصأ نأ دعبو

 نم ٠ هنأ نيجوزلل برقم 'قيدص دكأ ءضيبألا تيبلا ةديس ىلاتلاب نيلكاج

 . «ةقفصلا نم هديري ام دودح ىف قشاع امهيلك نإ لوقن نأ فاصنإلا

 الب ىكاج نأ نم نيقي ىلع - ىدينك ةقيقش تاب جوز - دوفول ناك

 ءاهجوز ةنايخ  اموي  لواحت مل اهنأو «ةيجوزلا اهتايح جراخ تاقالع

 . اسبلتم ةرم تاذ هتطبض دقو «ةددعتملا اهجور تانايخب ملعت تناك نإو

 نكامألاو تالفحلا ىف هتالزاغم نم دحلا ىلإ رطضآ ىدينك نكل

 ميقي نأ عاطتسا دقف كلذ عمو . .سيئرك هتعمس ىلإ ءىسي ال ىتح ةماعلا

 ىف موجنلا ةئف ىلإ نيمتني تاديس عم تاقالع - ةتوافتم تارتفلو ءارس

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ا مسدود



 . .ورنوم نيلرام :ةراثإلا ةمجن ءءالؤه نيب نم ناكو . . ىكيرمألا عمتجملا

 :نطنشاو ىف ةيسنرفلا «شتام ىزاب» بتكم ريدم ءهيسوب ىد لوقيو
 عقوتملا نم ناكو .ةماعلا تاقالعلل امخف اضرع ىدينك نوج ةرادإ تناك

 عنقت نكت مل نيلكاج ةديسلا نأ فشتكي نيح ىكيرمألا بعشلا لهذي نأ

 لطعي مل امبر .هسفن عاتمإ ىلإ فرصنا دقف مث نمو ؛هيضرت الو اهجوز
 نع لحري مل ىدينك نأ ولو  اضيأ هدعاسي مل هنكل «دالبلل هترادإ كلذ
 اوناكو ءعيمجلا اهفرعيس ناك - ةشئاطلا هتافرصتو هتايمارغ نإف ء«انملاع
 . .هباختنإ ةداعإ نوضفريس

 روصو انمالقأب اهانقلخ ةروطسأ ىريسأ انك دقل :هيسوب ىد فدرأو
 . .ةاسأملا ىه هذهو . .هانقدص مث ءانسفنأب ءىش لك انعرتخإ دقل ..

 ءارزولا سيئر ناليمك ام دلوراه نع ةيناطيرب ةفيحص .تلقنو
 سنجللا سرامي مل نإ  ةطاسبب  اموي هحراص ىدينك نأ «قبسألا ىناطيربلا
 . .عادصلاب باصي هنإف «لقألا ىلع مويلا ىف ةرم

 ةبسنلاب سنجلا نأب «نوسركيد ىسنان ةينويزفيلتلا ةقلعملا تدازو
 . .ةوهق ناجنف نم رثكأ نكي مل ىدينكل

 نوضرتعي ال «تابيرغلا ةوسنلا لوخد ضيبألا تيبلا وفظوم داتعاو

 نمدق ةوسنلا ءالؤه نأب سيئرلا ةيراتركس رماوأل ةباجتسإ ؛ءىش ىلع
 . . ةصاخلا ماهملا ضعب ءادأل سيئرلا نم ىصخش بلطب

 جراخ ىلإ تامولعم ةيأ برست لامتحا ىلع ىدينك ىضقي ىتحو
 مزلأ .ةمراصو ةبوسحم تاءارجإ ضرف ىلإ رطضآ دقف «ضيبألا تيبلا

 حت ةفاحصلا نيكاكسو .ريهاشملا حئاضف



 عيقوتلاو «ىنوناق دقع ةغايص ىلع مَّسَّقلاب «ضيبألا تيبلا ىفظوم لك

 الب ادب ول ىتح .مكحلا رقم لخاد ىرجي ءىش ىأب اوحوبي الأبو ءهيلع

 ةياهنلا ىف ىدينك أجلأ امم «دهعتلاو مسقلا اوضفر نيفظوملا نكل . . ةيمهأ

 سيئر ىلع موللا ىقلأو «كلذب رمأ ىذلا وه هنأ نم لصنتلا ىلإ
 . .هيفظوم

 نيلرام ةياكح
 تضاخ دق تناك «ىدينك نوج ىلإ ورنوم نيلرام تفرعت نيح

 . .ةرباعلا ةيفطاعلا تاقالعلا نم ديدعلاو «ةلشاف تاجيز ثالث

 مث .ةلفط ىهو اهوبأ اهرجه .ةياغلل ةريقف ةئيب ىف نيلرام تدلو

 اهضرم نم اهبيبط نقيت امدنع «تاونس دعب  ةمغرم  اهمأ اهترجه ٠
 «ةلئاع الب نيل رام تناك املو .ةيسفنلا ضارمألا ةحصم تلخدف ىلقعلا

 «ةيعامتجإلا ةياعرلل تاسسؤم نيب تلقنت مث «ماتيألل أجلم تعدوأ دقف

 ةسداسلا ىف ىهو ١947 ىف“ ىلوألا ةرملل تجوزت ىتح «ةنضاح تويبو

 اهيدانيو . .ىداد :هيدانت تناكو . .نيرشعلا ىف اهجور ناك امنيب ءةرشع

 ةءاربلا نيب اهكولس ىف بيجعلا فلآتلا كلذ نيلرام زيمب ام مهأ ناك

 ءامامت ةديهش اهنأب «ناجول اوشوج جرخملا اهفصو دقو .ةيسنجلا ةيبذاجلاو

 . .توكتك وأ ةلفط ةلازغ لثم ةئيربو ةجذاس اهنكل
 راودألا نم ديدعلا  تاونس عبس ىدم ىلع نيلرام تدأ دقو

 ليف ىف اهل ةلوطب لوأب تماق ىتح ءدويلوه مالفأ ىف ةيناثلاو ةيوناثلا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف حححتححج
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 ذنم تحبصأف «ةراثإلا ىلع اهتردقو اهنتافم نع هيف تنابأ ىذلا «اروجاين»

 امدنع هديكأت ىف داقعلا ددرتي مل ام وهو .هلمكأب رصعلل ازمر نيحلا كلذ

 . .ورنوم نيلرام رصع ايحي ملاعلا نإ لاق
 جاوزلا كلذ نكل . .وجاميدوج لوبسييلا لطب نم نيلرام تجوزت مث

 . .اليوط رمتسي مل
 رمتسا دقف ءرليم رثرآ ريهشلا ىحرسملا بتاكلا نم اهجاور امأ

 لمجأ ةرتفلا كلت ءانثأ تمدقو ١195١( ىلإ ١905 نم ) تاوئس سمخ

 ةشره ءارينويلم نيجوزتت فيك «تاوارقشلا نولضفي لاجرلا :اهمالفأ
 تالثمملا رهشأ نم تحبصأو . .ةنخاس اهنولضفي ضعبلا «تاوئس عبسلا

 .قالطإلا ىلع نهرهشأ نكت مل نإ «ملاعلا ىف
 سولب اكينوم اتناس ءىطاش ىلع مخف رصقب هبشأ دوفول تيب ناك

 ىزكرملا رقملا وه  هتقيقش جوز ريبعت دح ىلع  نوج هلعج دقو سولجنإ
 موجن نم تاريثكب هيف ىقتلا دقو «ىبرغلا لحاسلا ىلع ةيسنامورلا هتايلمعل

 . .دويلوه
 2192510 ىف ىلحاسلا تيبلا كلذ ىف كاجب نيلرام تقتلا نأ دعبو

 عاطتسا امدنع «نيتنس دعب الإ اهتيميمح ذخأت مل «ةرباع اهتقالع تلظ

 ناكم لخاد ١959 ماعلا ىف مايأ ةعضب نيلكاج عم ىضحمي نأ ىدينك

 . .نيبيبحلا ةقالع  نيحلا كلذ ذنم - تلمتكاو لوزعم

 نوج نيب ةيرسلا ةقالعلا ىعار ناك هنأب فرتعا ءدوفول ةافو لبقو

 كاج ةقالع نإ :هلوق فدرأ هنكل ..ورنوم نيلرامو (كاج) ىدينك .ف

 تحس ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف 3



 :لاقو ءاسنلل كاج نم اهداتعا ىتلا ةدراطملا نع امامت ةفلتخم تناك نيلرامب

 . .امامت نيمئالتم ناودبي امهو «هتاقيدص لضفأ تناك نيلرام لعل

 اناك امهنكل ءاماقق نيفلتخم نيملاع نم ءارغإلا ةمجنو سيئرلا ناك
 اناكو .ةيساق ةيسفن ةلوفط امهم لك شاع «نييفطاع نيمأوت ىلإ برقأ
 مازتلإلا ىلع ةودقلا ىلإ هراقتفا نع الضف «صقان ىوبأ بح ةيحض

 نأ لمأتلا ريثت ىتلا تاقرافملا نمو .ىنعم تاذ ةقالع ىف رخآ صخشب

 بحي نأ ىلع امهنم لك مزع وه نيلرامو كاج نيب عمج ءىش مظعأ

 نونحلاردصلا نع ثحبلا
 دحأل حيتت ىتلا لئاسولا ىف امامت ةلوغشم ىدينك ةلئاع تناك امنيب

 هينذأ ىلإ اسمغنم كاج ناك «ةدحتملا تايالولل اسيئر حبصي نأ اهدارفأ

 تلصو نأ دعب «هب اهتقالع ىف ةسمغنم كلذك نيلرام تناكو .نيلرامب

 موجه نم تناع امك قالطلا ةفاح ىلإ رليم رثرآب ةيجوزلا اهتقالع
 فيإ ىسنرفلا امنيسلا مجنب «ةلشافلا «ةرباعلا اهتقالع ىلع فحصلا
 دكؤت فحصلا تبتك «مارغلا حراطتنل » مليف ةلوطبب اهمايق ءانثأ «ناتنومو
 ىذلا .اهمليف لشف نم لصالا قبط ةروص ناتئومو نيلرام ةقالع لشف نأ
 .ةيرخسلا دح هيلع داقنلا تاقيلعت تغلب

 ؛هتجوز ىلإ  نيلرام عم همليفل لوألا ضرعلا بقع - ناتنوم داعو

 اهنأك ءاهسفن مامأ نيلرام تدبف . .هيروئيس نوميس ةيسنرفلا امنيسلا ةمجن
 . .جاورألا اهدنع حيرتسي ةطحم

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف حل
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 دنست ىذلا نونحلا ردصلا ىلإ اهرعاشم لكب  كاذنيح  نيلرام تقات

 . .ةعقوتملا راطخألاو ةايحلا تابلقت نم اهيمحي ىذلا دعاسلاو ءاهسأر هيلع

 هتقالع ىلع لظ هنإف «ةدحتملا تايالولا ةسائر ىدينك ىلوت دعبو

 ةكوراب ىف ةيفختم «ةفلتخملا هتالحر ىف  هنم بلطب  هعبتت «نيلرامب

 اهنأ ىلع هينواعمل اهمدقي سيئرلا ناكو .ةعساو بايثو ةريبك ءادوس ةراظنو
 . .دوفول رتيبل ةصاخلا ةريتركسلا

 رثرآ ىكيرمألا ىحرسملا بتاكلا اهجوز نع تلصفنا دق نيلرام تناك

 اهبيبح جوزتي ةأرماك  تاجلو ءاهينذأ ىلإ كاج بح ىف تسمغناف ءرليم

 «نييسفنلا ءابطألا ىلع تددرتو ؛«بارشلاو تائدهملا ىلإ  ىرتخأ ةأرما نم

 ةدهعلاو  رمأألا اهب غلبو .كرويوينب ةحصم ىف تقولا ضعب تضمأو

 ضيبألا تيبلا ىف ىكاجب تلصتا دق اهنإف ةيكيرمألا فحصلا ىلع

 . .! ىه هجوزتتل - سيئرلا  اهجوز نع لزانتت نأب اهتبلاطو

 اهدادعتسا تدبأ اهنإو .ءودهب نيلرام بلط تلبقتسا ىكاج نإ ليقو

 ةديسلا تايلوئسم نيلرام لمحتت نأ ةطيرش ءاهجور نم قالطلا بلطل

 ءاهنم رخست ىكاج نأ نيلرام تكردأو ..ةدحتملا تايالولل ىلوألا

 .ءاكبلل تملستسا «ةعامسلا تقلغأف

 ىف ديدحتلاب .نيعبرألاو سماخلا هداليم ديعب ىدينك لافتحإ لبقو
 نوسيدام ناديم ةقيدح ىف الافتحا «سيئرلا ١» رضح ء957١ ويام 6

 ىف ىنغو .ىطارقميدلا بزحلا ءاضعأ نم افلأ ١5 هيف كراش .كرويوينب

 فاصولاو - رثدتت ىهو نيلرام توص العو .نيبرطملا نم ديدعلا لفحلا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



2“ 
 داليم ديعو . .ىركذلل اركش :تنعف ءررخو دلجب  نوسنفيتس ىالدال
 . .ىدينك زيزعلا سيئرلا اهيأ ديعس

 نم نيلرام تغرف نأ دعب «ةضيرع ةماستبا نع كاج رغ رتفاو
 » ىل نيلرام تنغ نأ دعب ةسايسلا لزتعأ نأ عيطتسأ نآلا :لاقو ءاهئانغ
 . .ذاخألا لامحلا اذهب «ديعس داليم ديع

 ةقيدح ىف ءانغلل نيلرام اعد ىذلا وه دوفول رتيب نإ ليقو
 بلط ىذلا وهو . .لفحلا رضحت نل نيلكاج نأب فرع نأ دعب ؛نوسيدام
 . .نيتينغألا ىدؤت نأ اهنم

 ..ةطضصاعلارذن

 اهربتعت دعت مل .ائيشف ائيش كاجب اهتقالع ىلإ نيلرام ةرظن تلوحت
 ةجور حبصت نأ ىلإ تعلطت اهنكل .موي تاذ ىهتنتس ةيسنج ةقالع درجم

 ١ . .ىكيرمألا سيئرلل
 دجي ناك هنإ لب «ةقوشم ةيلست درجم رمألا ربتعي كاج ناك امئيبو

 تايالولا سيئر طابترإ لالخ نم رطخلل هتهجاوم ىف ةيقيقح ةداعس
 روعشب اعوفدم  لمهأ مكو . ملاعلا ىف ىلوأألا ةراثإلا ةمجنب .ةدحتملا
 ىلع ةقالعلا كلت رارمتسا ةروطح لدكؤت ريراقتو تاريذحت 5-3 ىدحتلا

 هتاقالعب اهل نأش ال هنأب نيقي ىلع ناك دقف .هتجور ةقالع امأ
 .ةرباع ةقالع اهنإ . ديدحتلا هجو ىلع نيلرامب هتقالعو .ىرخألا ةيئاسنلا
 نع فلتخت  ديكاتلاب  اهنكل . . !ىسنج عابشإ «!غارف تقو ءاجزإ

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف صح حصص



 رم
 هتقالع ىف عزوتلا داجأو «ريسفتلا اذه ىلإ كاج نأمطاو .ةيجوزلا ةقالعلا

 . .نيلرامو . .نيلكاج نيب

 كاج لوحتو .ىلوألا ةديسلا ناكميو «لافطألاب ملحت نيلرام تناك

 امهتقالع ىلإ هترظن رواجت ملف كاج امأ .اهتايح ىف ديحولا لجرلا ىلإ

 تاظل ىه امنإ ءايقيقح ابح اهل  رمضي وأ  نلعي نكي ملف «ةيلستلا دح

 اهراطإ ىف لظت اهنكل ءمايأل لوطت وأ «تاعاسل رمتست دق ةرباع ةعتم

 . .ةعتم تاظحلك ددحملا

 تأدب نأ دعب ةصاخن «نيلرامب هتقالع ىفخي نأ كاج لواح دقو

 نع نوثدحتي ةصاخلا مهتاسلج ىف سانلا أدب امك .زملتو ءىموت فحصلا

 نع ةديعب اهنأ ناروصتي ىتلا نكامألا ىف ءارغإلا ةمجنو سيئرلا ةيؤر

 «تاعمتجملا ىفو «ةماعلا تالفحلا ىف هعم روهظلا ىلإ اهاعد .راظنألا

 نايقتلي ةأرماو لجر نيب ةيرس ةقالع روصتي نل عمتجملا نأب هنم اروصت

 . . ةيباختنإلا هتلمح ىف ةبوبحملا ةمجنلا نم ديفتسي نأ لواحف دارو !ًانلع

 ناك نإ لاؤسلا هفقوتسي ال وهو ءهموجن قشعي ىكيرمألا عمتجملا

 «دعب اميف هانيأر امك حضوأللا ليلدلا ) ةيسايسلا اياضقلاب مهف ىلع مجنلا

 اسيئر ناجير دلانور لزتعملا امنيسلا لثمث ىكيرمألا بخانلا راتخا امدنع

 ارحسو اناعمل ةيباختنإلا كاج تاعامتجا ىلع نيلرام دوجو ىفضأو (هدالبل

 كاج نأ عمو ىموقلا ىوتسملا ىلع كاج ةروص قلأت ىلإ فاضأو «نيعئار

 تاباختنإ ىف هزوف بقع ريغتت نأ بجي نيلرامب هتقالع ةروص نأ كردأ

 هلبقتسم ىلع اصرح امامت ةروصلا كلت ىفتخت نأ قفوألاو «ةسائرلا

 سس سسمم ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 نع رظنلا فرصيو . ةضراعملا تاداقتناو ةفاحصلا تاقحالم نم ىسايسلا

 ىطعي نأ روصتملا ريغ نم هنإف «ررحتلا ةركفل ىكيرمألا عمتجملا لوبق

 . هتجوز نوخي وهو طبض حشرمل هتوص ىكيرمألا بخانلا

 «هلذأ ىف نوج قيقش ىديتك تربور سمه «ةقالعلا أبن رشتنا نيحو

 هتاءاقل نوكت نأ نم هفوخت ىدبأو . ايفاملا ةباقرل عضخي دوفول تيب نأب

 . .سيئرلا اهب زتبتل ءايفاملا اهتلجس دق دوفول تيب ىف نيلرامب
 . . نيلرامب هتقالع عطقي نأ  ارطضم - ىدينك دوج ررقو

 ءاهنإ سيئرلا مازتعاب نيلرام تملع امدنع هنأ فحصلا فيضت

 الول «فحصلا ىف اهتايادب ذنم ةقالعلا ليصافت رشنب تدده ءاهب هتقالع

 نم لوحت ىذلا «ىدينك تربور وه «ديدج قيدص اهتايح ىف لخد نأ

 عم «ةيفطاعلا ةقالعلا ىف فرط ىلإ ءامهتقالع ءاهنإل نيبيبحلا نيب طيسو

 . .هيخأ نم الدب نيلرام

 ثيح ءلدعلا ةرازو ىلإ ضيبألا تيبلا نم نيلرام تاملاكم تلوحتو

 . . كاذنيح ماعلا ىعدملا بصنم لغشي تربور ناك

 مغرو .ائيش هل ىنعي «هتايح نع نيلرام داعبإب كاج رارق نكي مل

 نم ةدحاو درجم ءهيلإ ةبسنلاب تناك اهنإف «تاونس امهتقالع لاصتإ

 تاذ - نجرخي نأ ىهيدبلاو «ةعورشم ريغ ةقيرطب هتايح نلخد تاريثك

 ىأ نم ةراسخ هل لثمب نكي مل نيلرامل هكرت ناف ءراضتخابو . .اهنم - موي

-8ع0سيببيب__| ل هج
 

 تضفرو «هتبحأ دق تناك .نيلرامل ةبسنلاب امامت افلتخم رمأألا ناكو

فاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف هه حجج
 ة
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 تمصلا ةعقوق نم جرخي نأ ررقيو «ةحيضفلا لكش ذخأتس ؛«ةقالعلا ١ نأ كردأو . . ماعلا ىأرلا ىلعو ةفاحصلا ىلع امهبح ةصق صضرعتس اهنأب تدده .ىبلسلا هتمص ىلع كاج لظ املف .بحلا تارابع ىف فرستو فطعتستو رّكذت «ضيبألا تيبلا ىلع اهلئاسرو ةينوفيلتلا اهتاملاكم تلاوتو . .ةطاسبب كاج هقزم دق تاونسل هتلزغ ىذلا جيسنلا نأ قيدصت
 . . اهشقانيل اهيلإ بهذي نأ رغصألا هيخأ نم بلطو «ىبلسلا

 ١١ ةاسأملا
 نيو قرت دعا ول اهنأ ىلا امك ةآرملا تدبف .هيخأ ةقيدص عم ريخألا اهماقأ ىتلا «ةئجافملا ةديدجلا ةقالعلل (تربور) ىبوبو كاج ءاقدصأ لهذ

 . .نيوخألا
 ا

 ىلإ «فراعت » درجم تربورب اهتقالع تلظو . .ربكألا هقيقش ةايح لخدت نأ لبق تربور ىلإ تفرعت نيلرام نأ تدكأ رداصملا ضعب نكل
 . .قفخأ هنكل . .كلذك امهدعاسي نأ ركوو جرخملا لواحو .اهب نيطيحملا نع تباغ اهنأ ول امك تناك اهنكل ..اهرود ءادأ ىلع اهدعاسي نأ «مليفلا ةلوطب ىف اهكيرش نترام نيد مجنلا لواحو . .راهنت ىتلا ىه ةلطبلا نأ حضاو :ويدتسألا لخاد نيينفلا دحأ سمهو «ءىش راهني نأ دبال » مليف ةلوطبل اهئادأ ىلع كلذ سكعناو «تاردخملاو رمخلا ىطاعت ىف تفرسأو «امامت اهنزاوت تدقف ىتح ء.دعبأ قامعأ ىلإ اهب صاغ هنإف ءاهتنحم رايتجا ىلع نيلرام يوب نعي نأ نم ةلديو .ددخأ لطم البان سولجنا سول ىلإ راط نأ

 -0طحححصوو ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 سيئرلا قيقش ناك اذإف . .نيلرامب هتقالع ءاهنإ ىف أدب دق ىبوب ناك

وأ ضعب ىف هيلإ حيرتسي ائطاش اهنم لعج دق
 ةبسنلاب - اهنإف ؛هغارف تاق

جم تناك .ءىش ىأ لثمت نكت مل - تربورل
 . .ةرباع ةقالع در

 ناوخإلا اهب ىَهلَت ةبعل درجم انأ له :بضغ ىف نيلرام تخرصو

 جاتنإ ءاغلإ ىلإو «نيلرام رود ءاغلإ ىلإ ركوو رطضاو . .اهنع افرصنا مك

 امنيسلا ىجرخم ربكأ نم دحاو ملعلل - ركوو جروجو .هلك ملفلا

 ىف امنيسلا موب نم ةدحاوك نروبيه نيرتاك مدق ىذلا وهو ؛ةيكيرمألا

 ىف قوفتملا امهئادأ ىلع دناليفاه ىد ايفيلواو ىل نايفيف دعاسو «ملاعلا

 ءوضا ىف ىاديلوه ىدوجو نامجرب ديرجنا مدقو ««حيرلا عم بهذ » مليف

 .راكسوألا ةزئاج امهب الان نيذللا «سمألاب تدلوو او (زاغلا

 اهاعد .نيلرامل هتياعر دوفول ىلع ىلمأ ىذلا وه ريمضلا بينأت لعلو

حب ىلإ نيتلحر ىف اهبحصو هتيب ىف هعم ةماقإلل
 لك نكل ٠ .وهات ةري

 . . لشفلاب تمدطصا هتالواحم

 ىف - تلصتاو بائتكإلاو ةقثلا نادقفو طابحإلا نم ىناعت تناك

 سولجنا سولب اهتيب ىف اهروزي نأ هيلع تحلأ «تربورب  اهسأي تاظحل

 اهخارص ىف نيلرام تددهو .ةفصاع ةشقانم نيلرامو نتي نون تئاقو

 ؛ىدينك نيوخألا ةقيقحب ملاعلا ربختل ءىفحص رمتؤم ىلإ وعدتس اهنأب

 امهلمعل  هاخخأو  هكرتت نأب اهبلاطو «ةوسقب تربور اهخبو امنيب

2 
 نعطت نأ تلواح خبطم نيكسب تكسمأو ءاهباصعأ نيلرام تدقفو

فاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف هس سس دسم
 ة



 مر
 . .اهنم نيكسلا عزتنا ءاهنم برقلاب فقي ناك ىذلا دوفول نكل ..ىبوب هب

 ةراثإلا ةمجن ةافو ةطرشلا لاجر فشتكا «٠ «ىلاتلا مويلا حابص ىفو
 . .ةرحتنم . ٠ ورنوم نيلرام ةيملاعلا

 ..ليحرلا دعب
 مالفألاو ءاهرودص ىلاوتي نيلرام ةايح نع بتكلا نم تارشعلاف ؛ةحص نم ولخبي الل :لوق هو: .. .دبألا ىلإ ,شيخت لظتنس اهنإ :لوقلاب تباجأ يال دو لل نيلزاك توما نع ىديك نيلكاج تلكم مدع

 نيلرام ةروصو مسا لمحت ىتلا علسلاو تاناوطسألاو تيساك ويديفلاو
 قلطيو ءاههجو اهيلع عبطي سمشلا تاراظن ىتح .قاوسألا ألمت ورنوم
 اذيبن رومخلل عنصم جتنأو ءءاسنلا ةيذحأل ىلاعلا بعكلا ىلع اهمسا
 . .مامحلا رئاتسو رئاجسلا تايافطو تاعاسلاو جئاتتلاو ايادهلا قابطأ ىلع عوبطم اهمسا نإ لب .اهتروص هيلعو «نيلرام مساب نوللا ىدرو

 هترسأ بحطصا مث «هلمع ءادأ ىلإ فرصنا دقف ىدينك تربور امأ
 ْ . .لتايس ىف ىملاعلا ضرعملا ىلإ

 . اميكح اتمص مزتلا دقف «ىدينك نوج ىكيرمألا سيئرلا امأو
 . . ىدينك نيوخألا لاجر ةطساوب تلتق مأ نيلرام ترحتنا لهف
 طابحإلاب روعشلا نأ ,كاذنيح نيقيلا ةبترم تغلب ىتلا تاعئاشلا

 تيقلف . .ةفداصم وأ دمع ءردخملا تاعرج ةدايز نيلرام ىلع ىلمأ

 همس تل ل ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رق
 لاجر ةطساوب تليتغا نيلرام نأ تدكأ دقف ةيلاتلا تاداهتجالا امأ

 اهنيب ةقالعلا رارسأ ءاشفإب تدده نأ دعب ءةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملا

 ىلع رصتقت ال رارسأ ىهو . .ماعلا ىعدملا هقيقشو ىكيرمألا سيئرلا نيبو

 ىموقلا نمألا رارسأ لمشتف دتمت دق اهنكل «٠ نيوخألل ةيصخشلا ةايحلا

 . . ىكيرمأألا

 ال امب حوبي دق «اهقداصي» ةأرما ىلإ سلج اذإ ريكسلا لجرلا نإ
 ؛ةيبصعلاو ةيسفنلا نيلرام ةلاح ىف ةأرملا هذه تناك اذإف . . هتعاذإ ىغبني

 .تكست نأ قفوألا نم هنإف

 نم الدب «ةرذقلا ةيلمعلا تلوت ىتلا ىه ايفاملا تاباصع نأ ىورو

 لوح هتعاذإب تدده ام رشنت الف ءاهتاكسإل كلذو «ةيكيرمألا تارباخملا

 . ماعلا ىعدملا هقيقشو قبسألا ىكيرمألا سيئرلاب اهتقالع

 وه له . .رخآلا رس ىشفأ نم :ةدشب هسفن ضرفي ىذلا لاؤسلاو

 . امنيسلا موجن نم هيلع ددرت نم مأ ؟سيئرلا

 «مونلا فرغ ىف ىرجي ناك ام فصو ىف فحصلا تضافأ دقل

 لواحي رخآلا ناك فيكو ءفرط لك بلطي ناك اذامو «ةقالعلا ةيكيناكيم

 . .هبلطم ىبلي نأ
 «تاغلابمو تاعئاش هيلإ تفيضأ دق فحصلا هتورام نأ نظلا بلغأ

 . . !مهسفنأ نيررحملا عارتخا نم هلعلو

 داء دع داع داع دل

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف 0 ب د سس سو



 رو

 . .ورهن لال رهاوج لحارلا دنهلا ميعز ةنبا ىه ىدناغ اريدنأ
 ىف اهاضمأ ىتلا ماوعألا ءانثأ ءاريدنأ ىلإ ةريهشلا ورهن لئاسرو

 . . مهتابتكم ىف دونهلا هب زتعي ام مهأ نم «نجسلا
 نمو . .اريدنأ هتنباب مهباجعإ ناك ءورهنب دنهلا بعش باجعإ ردقبو

 ةسائر ىلوتت نأل  ةفطاع درجم نع سيلو عانتقا نع  مهصرح ناك «ءانه
 الخ ..ءارزولا 'نييكر بنصتم نلوتت نآ مث ءاهيبأ ليحر دعب رقؤلا برزخ
 . .لحارلا بألل

 دض ىدنهلا بعشلا ءىبعت نأ ةفاحصلا تعاطتسا دقف «كلذ عم
 نم اهبزح عنمو ءةماعلا تاباختنالا ىف اهدض تيوصتلا دح ىلإ ءاريدنأ
 . .ةرارولا فيلأت

 ةيئانثتسالا تاءارجإلا نم ةعومجم ىدناغ اريدنأ ةموكح تذختا دقل
 ىدنهلا بعشلا دادعت مه  ةمسن نويلم ٠٠ اهيناعي ىتلا تالكشملا لحل
 اهنإ هل ليق ىتلا تاءارجإلا ضفر ىلع رصأ بعشلا نكل - كاذنآ
 ةدايسو ةيطارقميدلاو ةيرحلا ىلع رصأو ..هتالكشم ىلع بلغتلا فدهتست
 .نوناقلا

 اريدنآأ تقفخأو هرمتؤملا بزح طقس ةماعلا تاباخيتنالا تيرجأ املو
 «ةيبلغألا ىلع لوصحلا ىف اتاناج فلاحت حجنو . .ناملربلا لوخد ىف اهسفن
 . .ةرارولا فيلأتو

 حصل ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رو
 ..طوقسلا دعب

 مل «هتنبالو «ميظعلا ورهن بزحل ىديجارتلا طوقسلا اذه نأ قحلاو

 «رييغتلا ىف ةبغر وأ «ةيتقو ةسامح ديلو وه الو «ةفداصم درجم نكي

 قئاقحلا نم ريثكلا نع تفشك . .ةريثمةيفحص تالمح ةلصحم ءاج هنكل

 . حئاضفلاو . . تاسيالملاو

 اهلالخ راز ىتلا ةرتفلا كلت نع اياضبق حالص ىفحصلا ىوري امكو

 نم ءاوس ءذوفنلا لالغتسا ةيدنهلا ةضراعملا فحص تلوانت دقف . .دنهلا

 ةيلمع ىفو «تاباختنالل دادعإلا ىف ءاهسفن اريدنأ نم وأ ءرمتوملا بزح

 .ةيداملاو ةيرشبلا اهتاناكمإو «ةرادإلا ةطلس اومدختسا دقف . .باختنالا

 اهيف تكراش ىتلا ةبيرملا حاتفنإلا تاقفص لوانت ىف فحصلا تضافأو

 .اهيلإ نيبرقملا ضعب اهيف كراش وأ ءاريدنأ

 اريدنأ نبا ىاجنس - ديدحتلاب - ةيفحصلا تاقيقحتلا تلوانتو

 . .ةزجعملا لفطلا مسا هيلع تقلطأو «ىدناغ

 سيلو «فارحنالا ىمحت ةيئانثتسالا تاءارجالا نأ فحصلا تدكأو

 مهبصانم نع رظنلا فرصب ؛«نيلوئسملا ةبساحمو تافلملا حتف نأو «سكعلا

 .. ةطارقسنلا ةرسملا ةيامك ديسولا نايبلا نهد

 ةلودلا اهكلمت ةرئاط ءاررولا ةسيئر مادختسا نع فحصلا تثدحت

 اهترايس نم الدب  ةيموكح ةرايس اهمادختسا نعو . .ةيبزح ةمهم ءاضقل
 . .ةيباختنإلا اهتالوج ىف  ةصاخلا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف حجي



 رو

 ديصرلا ديدبت نع لوألا لوئسملا هرابتعاب «ىاجناس نع تئدحتو
 هطاشن لوح ىذلاو ءاريدنأ هكلمت تناك ىذلا ؛.مخضلا ىبعشلاو ىسايسلا
 راجنإل ةيذيفنتلا تاهجلا لك عضخأو «ةلودلا لخاد ةلود ىلإ ىرامثتسالا

 . .هتاكرش حلاصم

 «تاباوجتساو ةلئسأ ىلإ هولوحف ,فحصلا هترشن ام باونلا فقلتو
 «ةلودلل ةعباتلا تاكرشلا ىدحإ اهتدقع تارئاط ةقفص اهرطخأ ناك
 لك ىف ددرتي ىاجئاس مسا ناكو . .دالبلا لخاد ةريغصلا تارايسلل ةكرشو

 ةطساوب تئشنأ اهنأ تبث «ةيركسعلا تآشنملاو ةيموكحلا ىنابلا ىتح .ةرقف
 . . ىدناغ ىاجناس اهيف مهاسي تاكرش

 فالآلا تلقتعاو «ةيفرعلا ماكحألا تضرف اريدنأ ةموكح نأ مغرو
 . .فحصلا ىلع ةباقرلا تددشو «نييفحصلا نم تائملاو «ءنييسايسلا نم

 تاياكحلا ترشتناو .ققحت دق ناك ةفاحصلا هبلطت تناك ىذلا رثألا نإف
 . . عبطلاب اهسفن نعو ءاهنبا نع عافدلل اريدنأ ترطضاو « تاعئاشلاو

 لب . تبرست دق تناك ىتلا قئاقحلا مامأ الذاختم ادب اهعافد نكل
 مض نع تنلعأ دقف . . تافرصت نم هيلع تمدقأ اميف كابترالا اهبلغ دقل

 «شواري رثل ةعطاقم ىف بزحلل الثم هتحشرو .رمتؤملا بزح ىلإ ىاجناس
 . .اهدعب نم دنهلا مكح ىلوتل حشرملا وه هنأ ىلإ تحملأو

 تافرصتو تاحيرصت - ةماعب دنهلا بعشو - دونهلا نوفقثملا هجاوو

 ةرخص هنأب ىاجناس اومهتاف ءافنع دشأ تافرصتو تاحيرصتب اريدنأ
 - انسو ةناكم  خويشلا ءامعزلا ىلع تباعو ءدنهلا ردص قوف تمثج

 حصص ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف



 رو

 . .ةزجعملا دنهلا لفطل مهدايق اوملسأ مهنأ
 . .ةيكلم ةلود تحبصأ دنهلا نأ ىنعي امب

 ضرعت ىدناغ ىاجناس نإ  عوبسأب تاباختنالا دعوم لبق  نلعأو

 امهدعاس  كاذنيح  فحصلا ىلع ةباقرلا دمجت نكل . .لايتغا ةلواحمل
 ةميزهلا نم رارفلل ٠ ةرماؤملا برضل ةقفلم اهنأو «ةلواحملا راكنإ ىلع

 نع ىاجناس اهاور ىتلا ةعقاولل ىفنلا دوهش لاوقأ تلقنو ..ةدكؤملا

 «ةيباختنالا هترئاد ناحل نيب بيجلا هترايسب هتلوج ءانثأ هل هيضراعم دصرت

 . . هلايتغا فدهب هيلع رانلا مهقالطإو

 !!لسلسملا رمكساو ..

 . . ىاجناس طقسو « اريدنأ تطقسو ءرمتؤملا بزح طقسو

 ةراثإو ةبارغ رثكأ تاليصفت تمدق . .فقوتي مل فحصلا رود نكل

 . ىئانثتسإلا اريدنأ مكح لظ ىف دنهلا هايحت تناك امع

 ةيدنه ةيبور نييالم 4 بحس «فحصلا هنع تئدحت ام زربأ ناكو

 لامهإو . .قافنإلا هجوأ وأ ءبحسلا بابسأ ركذ نود «كونبلا دحأ نم

 حاحلإ مغر ءاريدنأ ةموكح ىف عافدلا ريزو دض تهجو ىتلا تاماهتإلا
 اهيف مهاسي ىتلا ىتورام ةكرش طاشنو ..كلذ ىلع ناملربلا ءاضعأ

 ضعبو ةفلاسلا ةموكحلا نيب ةلدابتملا تاقفصلاو . .ىدناغ ىاجناس

 . .ةئثطاخ تاسرامت نم اهبوشي امو ؛ةصاخلا تاكرشلا

 ةباقرلا عفرو «ةيفرعلا ماكحألا عفر ةصرف فحصلا تزهتناو '

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف سحححححححجج



 ره
 نيلماك نيماع ثادحأ لوانتل اهتاحفص نم تاحاسم تدرفأف .. ىلاتلاب

 ميقعتلاو ةرداصملاو لاقتعالا نم فوخلاو ؛ىروتاتكيدلا مكحلا نم

 . .ىرابجإلا
 ٠ ىف احاحلإ اياضقلا دشأ ىه ىرابجإلا ميقعتلا ةيضق تناك دقلو

 «نينطاوملا تايرح ىلع اخراص ءادتعا تلثم اهنأل ءةيدنهلا فحصلا

 ٠ . .ةيقالخألا ميقلا ىلعو

 فالآ ىرجت تناك ىتلا ىرابجإلا ميقعتلا زكارم نع فحصلا تثدحت

 ىذلا بضغلا مغرو لب «عساولا ىبعشلا ضفرلا مغر ؛موي لك تاحارجلا

 . .ذيفنتلا كشو ىلع ناكربب هبشأ دنهلا لعج

 ءادترا ىلإ نوأجلي اوناكو .ميقعتلا لفاوق نم نوبرهي لاجرلا ناك

 تاالواحملا مظعم نكل . .لفاوقلا لاجر ةضبق نم رارفلل ء.ءاسنلا سبالم

 ةبساحملا اهتمدقم ىف «تايرغمب كرحتت تناك لفاوقلا نأل . لشفلاب تءاب

 ىقرتلاب دعولاو «مهميقعت مت نيذلا لاجرلا ددعب ىأ «جاتنإلا ساسأ ىلع
 . اجاتنإ رثكألا ءابطألل لقنلا وأ

 امأ !!هرمع نم نينامثلاو ةسماخلا ىف زوجع ميقعت مت دق هنأ ىورو

 نع اوفزع دقف  فالآلا اوغلب دق اوناك نيذلا بابشلا نم اومقع نيذلا
 . .جاوزلا

 حسو ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف
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 ..رطاشلا ةطلغ

 ىضامو اهيضام فرعت ىتلا ةأرملا ةقثب مكحلا سرامت اريدنأ تناك

 ىتلا ىميشكال اياجيف اهتمعو «ميظعلا ورهن ةنبا ىهف ..اديج اهتلئاع

 ارتلجنا ىف دنهلل ةريفس مث .ةدحتملا ممألا ىف اهدالب ريفس بصنم تلغش

 ورهن لئاسر نم رهشألا هباتك لوصف ورهن اهيلإ هجو ىتلا ةاتفلا ىهو ..

 :لالتحالا ءانثأ دنهلل ىزيلجنإلا مكاحلا لوق ركذت ىهو ..» اريدنأ ىلإ

 ءاحنإ ىف ةروثلا ترشن ىتلا اهتلئاع كلذب دصقي . .ةنوعلملا ةلئاعلا هذه

 مهدالب ةيرح نع اعافد «تالقتعملاو نوجسلا اهدارفأ عيمج لخدو «ءدنهلا

 نكت مل ىتلا «اهكيل» ةديفحلا ىلإ ٠ ورهن دلاو «لاليتوم» زوجعلا دجلا ذنم

 .اهرمع نم ةرشع ةيناثلا تغلب

 نيب ةديدش ةيساسحب مستت ىتلا دنهلا عاضوأ تلفغأ اريدنأ نكل

 .ةمسن نويلم 86١ ىلإ لصي اهناكس ددع عومجمف «ةفلتخملا فئاوطلا

 ضعب تناك اذإو «نويلم ١٠٠)نوملسملا مهيلي «سودنهلا نم ةيبلاغلا
 نيب عارصلاو . .ىرخأألا تانايدلا مث (فعضلا ىلإ مقرلا عفرت تاءاصحإلا

 ناتسكابلا لاصفنا ىف رشابملا لماعلا وه ناكو . .ميدق نيملسملاو سودنهلا

 اهدهشت ىتلا حباذملاو ةيفئاطلا تابارطضالا ببس كلذك وهو ءدنهلا نع

 . . ىرخأو ةريصق ةرتف لك نيب دنهلا

 ةعقاولا ايذويأ ةنيدم هتلهش ام وه « تابارطضالا كلت رخآ لعلو

 ةينف ةفحت ربتعي ميدق دجسم مدهب سودنهلا ماق امدنع ..دنهلا ىلامش

 ..مار سودنهلا هلإ هيف دلو دجسملا عقوم نأ معزب «ءهتاذ ىف ةيرامعم

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف يي 22-2



 مو
 سودنهلا نم تائملا اهيف لتق «ةيماد حباذم كلذ بقع ترجفتو
 . .ةياغلل ةعفترم نيملسملا نم ىلتقلا دادعأ تناك نإو «نيملسملاو

 دلب مكح ىلع ةقئافلا اهتردق «ىدناغ اريدنأ هب زيمتت ام مهأ ناك

 وأ ىنيدلا وأ ىسايسلا ىوتسملا ىلع ءاوس ؛ةبيرغ ةبيكرت ىناعي
 رواجتيو ٠ ةتوقوم لبانق ةينيدلا هفئاوط دباعم ىف رئانتتو ..ىعامتجإلا
 . .ةعقوتملا رطخلا تاظحل ىف هسفن نع هب عفادي ام مهنم لك دي ىفو هلهأ
 ميلاعت نم ةديفتسم « ةليوط ماوعأل هلك كلذ ىوتحت نأ اريدنأ تعاطتسا
 .اهيبأ تاهيجوت نم مث «ميظعلا ىدناغ

 ىفو ءاهدالب اهيناعت ىتلا ةلئاهلا تالكشملا ىف اهسامغنا نكل
 ةشاشه تسانتف . مروطحلا زا اهطارأ «لسنلا ىف ةلئاهلا ةدايزلا اهتمدقم
 الضف «لاجرلا ميقعت : ةلواحم ىلع تمدقأو «ىدنهلا عمتجملا ىف عاضوألا
 ةضراعملا فحص تدجو «ءاهتموكح ىلإ ةيبلسلا ميقلاو داسفلا للست نع
 . .اهتالمح نشل ةصرف كلذ ىف

 «تاباختنالا ةجيتن اهمدصت مل . .اديج سردلا اريدنأ تعو دقو
 بعشلا تداق ىتلاو «ىدناغ دنهلا ررحم مسال ةلماحلاو ءورهن ةنبا ىهو

 07 0 اهنكل . .ثيدحتلاو ريوطتلا قيرط ىف ةمهم تاوطخ ىدنهلا
 هن دل نأ نيح ىف «باوصلا ىلإ قيرطلا وه نوكي دق أطخلا

 ::ةةيئلص ارامثاب تلغألا

 ةضراعملا  اهنم ةيدنهلا ةفاحصلا فقوم  ةيحان نم - اريدنأ تعجار
 قراوفلا تنيبتو . .ةيباختنالا ةيلمعلا لبقو ؛مكحلا اهيل وت ءانثأ «ةديؤملاو

 تتحصل ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رة
 . .ةيلعفلا ةسرامملاو تاعئاشلا نيب «قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةحضاولا

 تناك اهنإف «ةرئاط ةثداح ىف هعرصم ىقل دق ىاسيد اهنبا ناك اذإوأ

 اهبزح ميعدت ىفو «ةراتمم تاءافكب ةناعتسإلا ىف لعفلاب تأدب دق

 ءانب تداعأو ءمكحلا اهيلوت نابإ اهتقفار ىتلا كلت ريغ ىرخأ تايصخشب

 . .ةمقلا ىلإ عاقلا نم رمتؤملا بزح

 ف ةناحيبملا نب نيف نأ يدنا فلاراحت لَو :ىرخأ ةيضان' نمو

 ةسوردمو ةمظنم تالمح ةطساوب «ةمئاقلا ةموكحلا تايبلس فشك

 ىلإ أجلت وأ ةراثإلا لعتفت الو «للخلا نطاوم ىلإ ريشت ؛ةيعوضومو

 . . بيذاكألا

 ىف ىدناغ اريدنأ روف وه هلك كلذل ةيعيبطلا ةلصحملا تناكو

 . .مكحلا ىلإ اهتدوعو « ىدنهلا بخانلا ةقثب «ةيلاتلا تاباختنالا

 نع تطقسأ نيح ةفاحصلا نم تدفتسا دقل اريدنأ تلاق امكو

 .. . مكحلا ىلإ ىتدوع ىف اهنم تدفتساو ءمكحلا

 ..سيئرلا تطقسأ ةفاحصلا

 ترشن امدنع ءزلوك ودنانرف ىليزاربلا سيئرلا ةحيضف ترجفت

 ىعديو ودنانرفل رغصألا قيقشلا نإ ءراشتنإلا ةعساولا «اجيفلا» ةلجم

 لامعألا لجر حلاصل لمعي ةيروهمجلا سيئر هاخنأ نأب اهل فرتعا . .وروب

 ةيموكحلا تادقاعتلا مظعم نع هل لرانتي ثيح «سايراف رسيس كواب

 .ةلئاه ةوشر لباقم

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف حححح>>>ع
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 كلمي نكي مل ىذلا ودنانرف نأ لوقلاب اهماهتا (اجيفلا» تدكأو

 ىتلا  رصقلا ةقيدح نإو ءايليوارب ةنيدم ىف صاخ رصق هل حبصأ ءائيش
 امنيب ءهينج ىنويلملا ىلع ديزي ام تفلكت - ىلبابلا قسنلا ىلع تئشنأ
 .رقفلا طخ تحت ليزاربلا بعش مظعم شيعي

 دشأ ةجردب حضنت «ىليراربلا سيئرلا ههجاو ىدذلا ماهتإلا ةروطخو
 ١55 نيب نمف . . ليزاربلا هايحت ىذلا ىدرتملا ىداصتقإلا عضولا ىف
 نمو «رقفلا طخ تحت انويلم 19ايحي ءاهناكس دادعت عومجم مه ءانويلم
 .ةيمويلا مهتاجايتحا نيمأت ىلع نوردقي ال انويلم "4 مهنيب

 ماعلا ىف نييليزارب ةرشع لك نم 4.5 نأ ىمسر ريدقت ىفو
 . .نيمدعملا نم مه ةرشع لك نم ؟.* نإو «ءارقفلا نم نودعي ؛«
 نع مهرامعأ لقت نيذلا لافطألا نم ١١/ نأ رخآ ريرقت رهظأ امك

 . .نمزملا ةيذغتلا صقن نم نوكشي . تاونس سمخ

 ءايحألا نم ةمزحأب ةطاحم اهنإف «وريناج ىد وير ةمصاعلا امأ
 دراوم ىف ارقف ملاعلا ندم ىلعأ ةمصاعلا نم لعجت ىتلاو .ةريقفلا ةيبعشلا
 . .ةيذغتلا

 ةلاقتساب نوبلاطي ٠ عراوشلا ىلإ نييليزاربلا نم فالآلا جرخ دقو
 ىلإ «ةرمتسم تارهاظملا تلظو .هتمكاحمو وليم ىذ رلوك ودنانرف سميئرلا
 هميدقتو «سيئرلا نع ةناصحلا عفر اهيف رقأ «ةبخاص ةسلج ناملربلا دقع نأ
 . خويشلا سلجم مامأ ةمكاحملل

 - صحح ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رهو

 اهنأب ءهل خويشلا سلجم ةمكاحم فصو عولخملا سيئرلا نأ عمو

 دكأو ةمكاحملا تاءارجإ ىف رمتسا سلجملا نإف ..ةعيرس مادعإ ةيلمع

 «ىسايسلا داسفلا اهتمدقم ىفو ء«هيلإ ةبوسنملا تاماهتإلا نم هتءارب

 نلعأو . .دالبلل سيئرك هبصنم لالغتساب ةلودلا لاومأ ىلع ءاليتسالاو

 . .«بنذم ريغ١ هنأو «هيلإ ةهجوملا مهتلا نم هتءارب ودنانرف

 ءارو فقو دق وهنرام وتربور ىليزاربلا مالعإلا كلم نأ فيرطلا

 . .رلوك ودنانرف دض ةيمالعإلاو ةيفحصلا تالمحلا

 ىوتسم ىلع ةعبارلاو «ليزاربلابةينويزفيلت ةكبش ربكأ كلمي وهنرام
 دقو .هدالب فحص نم ديدعلا ىلع ةدكؤملا هتتنميه. نع الضف 2 ملاعلا

 ىقلتو «ةلودلا سيئر دض ةعساو ةلمح نحش ىف اهعيمج تفئاكت

 لالغتساو داسفلا لثم «هيلإ ةهجوملا تاماهتإلا نع نينطاوملا تاعابطنا

 ناك وهنرام وتربور نأ ةفارطلا هجوو ..شحافلا ءارثلا قيقحتل ذوفنلا

 ١59895.. ماع هبصنم ريلوك ودنانرف ةيلوت ىف ىسيئرلا رودلا بحاص

 وهنرام نكل ..رومغم ىسايس درجم رلوك ناك ءماعلا كلذ ىف
 لظو «ءةعساو ةيمالعإ ةلمح لالخ نم ىليزاربلا بخانلا ىلإ همدقو «هانبت

 . سيئرلا بصنمب زاف ىتح هرزاؤي
 «اجيفلا» ةلجم هيف ترجف ىذلا مويلا ىف هنأ وهنرام ملأ نم دار دقو

 هترايزل هذاتسأو هقيدص اعد دق ةيروهمجلا سيئر ناك «ودنانرف ةيضق»

 نع الضف ؛ةيلبابلا ةقيدحلا ىلع هعالطإ مدع ىلع صرح هنكل . رصقلاب
 ةطساوب اهققحي ىتلا ةيفاضإلاب «تاداريإلا» نع ثيدحلا لواحي مل هنأ

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف حج



 م

 نسيكرلا "باني وهلراس عاما ا:ليزاربلا تح تركت امننعو ..: ٠
 ىلختلا ررق دق ليزاربلا ىف تاماعزلا عناص نأ عيمجلا كردأ «ىليزاربلا

 .هدالب ىف ماعلا ىأرلا هلبقي ديدج هجو ميدقتو «دسافلا هذيملت نع

 ؟؟ ..ةيكلم حبصت له

 ؛ىداقلا ليربإ ىف ىبعش ءاتفتسا ءارجإ ىليزاربلا ناملربلا ررق « اريخأ

 ىناملربلا مأ ىسائرلا مكحلا وه له :هديري ىذلا مكحلا عون بعشلا ررقيل
 . . ىكلملا مأ

 اهترجف ىتلا ةيسايسلا ةمرألا ديلو سيل مداقلا ءاتفتسإلا نأ عقاولاو

 راميثا هبئان ىلوتو . .اهل انمث هبصنم ىليزاربلا سيئرلا عفدو «ةفاحصلا

 روتسد هيلع صن ىوتسد ءارجإ هنإ لب ؛هنم الدب ةسائرلا بصنم وكتارف
 ىضقي صنلاو 1١984.. ماعلا ىف هعضو مت ىذلاو ؛ءديدجلا ليزاربلا

 مكحلا عون لوح ماعلا اذه ىأ "١991 ماعلا ىف ىبعش ءاتفتسا ءارجإب

 ةيروتسدلا تاليدعتلا ضعب كلذ ىلي نأ ىلع «ليزاربلا بعش هديري ىذلا

 . .كانه ةيسايسلا ةايحلا اهبلطتت ىتلا

 «ىليزاربلا بخانلا رارق ىلع رلوك ةحيضف رثؤت له :وه لاؤسلاو
 نويليزاربلا راتخي مأ . .هنم الدب ىكلملا ماظنلا رايتخاو «ماظنلا طاقسإررقيف

 نم ةركلا فقلت ىذلا وه ماظنلا اذه نأ رابتعاب « ىناملربلا ماظنلا

 بعش نأ مأ ..هبصنم نم هلزعو «ةيروهمجلا سيئر نادأو .؛ةفاحصلا

 تتتتختت2 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 ماظنلا وه كلذ نأ رابتعاب ٠ ىكلملا ماظنلا ىلع هتقث رصقيس ليزاربلا
 . .دعب نويليزاربلا هبرجي مل ىذلا («ديدعلا»

 ناهذأ ىف نوكتس رلوك ةحيضف نأ كشالف ءرايتخإلا ناك ام اًيآو
 مكحلا عون رايتخإل .ءاتفتسالا قيدانص مامأ نوفقي مهو «نييليراربلا

 .ةمداق ةليوط ماوعأل .مهدالبل

 ..اساكوب ةاسأم

 عولخملا ىطسولا ايقيرفأ سيئرو ناتسيد راكسيج ىريلاف قباسلا ىسنرفلا
 . .اساكوب ليديب ناج

 ىف روطاربمإ ىلإ هسفن لوحي نأ لبق ةيروهمجلل اسيئر تاونسل لظو ..
 همع نبا ةسائرب ىركسع بالقنا ىف دعب اميف هب حيطأ مث ءاوالك ماعلا

 ا . . وكاد ديفيد

 موحل لكأ ةمهتب هدض ةيسنرفلا فحصلا موجه وساكوب راثأ دقو
 مدقت لافطأ موحل نم ةلماك ءازجأب هرصق تاجالث ىف ظفتحي هنأو ءرشبلا

 ْ . .ةفلتخملا تابجولا ىف هل

 نشب ةيسنرفلا فحصلل ناتسيد سيئرلا حامس نم لجرلا ءاتساو

 دق هنأ نلعأف . .هطاقسإ ىف رشابم اببس تناك: ىتلا ةفينعلا ةلمحلا كلت
 نأب ناتسيد بلاطو ..نيمثلا ساملا نم رهاوج ناتسيد .سيئرلل ىدهأ

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 ره
 ... هيلإ اهديعي

 دض ةلئامم ةلمح تنشو ءاساكوب لاوقأ ةيسنرفلا فحصلا تفقلتو

 سيئرلا مامأ هطوقس ىف ىسيئرلا ببسلا تناك اهنأ عيمجلا دكؤي «ناتسيد

 . نارتيم

 رهاوج ةيحض وه .ىسنرفلا ماعلا ىأرلا ريدقت ىف ناتسيد نإ
 . ساملا

 ..ةيرس تافالخ

 جاتحت ال هدالب ةفاحص نإف «معنم سولراك ىنيتنجرألا سيئرلا امأ
 هتاقالعف . .ىروهمجلا رصقلا لخاد ىلإ للستلل عون ىأ نم تارماغم ىلإ
 .كلذك ةنلعم «سديسرم» هتجور عم هتافالخو «ءةنلعم ءاسنلاب

 اورداغي نأ نود نييفحصلا ىلإ اهنولقنيف «ءاقدصألا اهدهاشي امهتاقانخو

 اياضقلاو «.هدض هتجور اهتعفر ىتلا اياضقلا رابخأ لفكتت امنيب . . مهنكامأ

 . .ةروصلا حمالم لامكتساب هوماحم اهعفر ىتلا

 ةيصخش رومأ درجم هلك كلذ ىف دجي ىنيتنجرألا ماعلا ىأرلا

 سيئرلا امأ ..هتجوزو معنم سولرك نطاوملا نيب ةيلئاع تافالخو

 «مخضتلا مجح نم ليلقتلا لضفب هل نيدت نيتنجرألا نإف ءمعنم سولراك

 نم امهريغو ..ةلاطبلا مجح ليلقتو «ىنيتنجرألا داصتقإلا شاعناو
 . .ةمهملا ةيداصتقإلا تاراجنإلا

 هس سس ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رهو
 لظي نأ ىلع اوصرحي ىكل - نيتنجرألا ءانبأ ريدقت ىف - ىفكي اذهو

 . .هعقوم ىف مهسيئر

 ..ةينامأ تابغاشم

 . .«ءاسؤرلا» ىلع رصتقت مل فحصلا تالخدت نإف «عيطلابو

 دض ةفينع تالمح ةيناملالا فحصلا ىف تريثأ «ىضاملا رياني ىفف
 ةيفحصلا تالمحلا اياحض نم ناكو . .ةيسايسلا تايصخشلا نم .ديدعلا

 قلعتت تاماهتال ضرعت نأ دعب .ناميلوم نجروي داصتقالا ريرو
 . . ةيبوسحملاب

 مث 2191/7 ماعلا ىف ةينامربلا هتايح أدب ناميلوم مأ ركذلاب ريدجو

 مث «تاوئس سمخ لنم ةيجراخلا ةرارو ىف ةلودلا ريزو بصنم لغش

 ىناملالا راشتسملل ابئانو ءداصتقالل اريزوف )١91/8( ميلعتلل اريرو حبصأ

 . .رشنيج شيرنيه قباسلا ةيجراخلا ريرو ةلاقتسا بقع

 نجروي نأ ىلإ  انمض  تراشأ ةيفحصلا تاداهتجالا ضعب نكل

 «تافرع رساي ىنيطسلفلا سيئرلاب هئاقل نمث عفد (ةنس4ا) ناميلوم

 ١94/8.. ىف ةينيطسلفلا ةلودلاب فارتعالا ىلإ هتوعدو

 تروك قابسلا ىواسمنلا سيئرلل ثدح امب تاداهتجالا كلت ترّكذو

 ءانثأ ةدحتملا ممألا ربنم ربع ملاعلا ةبطاخمب تافرعل حمس امدنع «مياهدلاف

 . 191/4 ماعلا ىف ةيلودلا ةمظنملل ماعلا ريتركسلا بصنم مياهدلاف ىلوت

 ةيناطيربلا ةيجراخلا تاقالعلا ريزو روليم ديفيد هسفن نمثلا عفد امك

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رهو
 اهاقلي ناك ىتلا ةيشحولاةلماعملا ىلع هطخس نلعأ امدنع .«قبسألا
 .ىنويهصلا لالتحإلا تاطلس نم برعلا نونطاوملا

 ..ةريثك ةلثمألاو
 ىلوتل ضعبلا هحشرو .ناملألا ءارزولا رربأ ناك ناميلوم نأ عقاولاو

 مل امدنع لتاقلا أطخلا بكترا هنكل . .لوك تومله دعب ةيراشتسملا بصنم

 . .ىكيرمألاو ىبوررألا مالعإلا ىلع ةينويهصلا ةرطيسلا ىلإ نطفي
 .لعملاب ثدح ام اًدهو

 لئاسو نم هيدل امب دافتساو ؛بلقو «ىنويهصلا ىبوللا شتف دقل
 ىلع رثع ىتح ءايناملأ ءاحنأ لك ىف نيطشن سيساوجو « ةمدقتم ةينفت

 داصتقالل ريزوك هبصنم مكحب نايلوم اهعقو « تاباطخلا نم ةعومجم
 . .ىناملألا

 لالغتسا دكؤت اهنأ تمعرو .تاباطخلا هذه «نريتش» ةلجم ترشنو

 مع نبا اهكلتمب ةكرش اهجتنت ةعاضب جيورتل ةدعاسملا ىف ؛هذوفنل ريرولا
 لاجم ىف تاقرسلا ثودح نود لوحت ةروطتم نمأ ةزهجأ نع ةرابع ءهل

 . .امومع ىربكلا لاحملاو «تيكرام ربوسلا

 لوك تومليه راشتسملا ىلإ هتلاقتبسا مدقيس هنأ ريرولا نلعأ مث

 تارشع عقوي هنأ حضوأ هنكل . .تاباطخلا ىلع هعيقوت ةحصب فرتعاو '

 ليلدب ..ةربدم ةديكم نوكي نأ ودعي ال رمألا نأو ٠ موي لك تاباطخلا

 . ماعلا لبق ام ىلإ دوعي لئاسرلا خيرات نأ

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 تلصاو - ىنويهصلا ىبوللا نم بيهر طغضب - فحصلا نكل

 كلذب ايهنم . .هتلاقتسا ميدقت ىلإ ةياهنلا ىف نايلوم رطضا ىتح ءاهتالمح

 . .اماع نيرشعو ةسمخ نم رثكأ تماد «ةقلأتم ةيسايس ةايح

 فحصلا ىف نآلا ولعت ىتلا ةتامشلا تاوصأ نع رظنلا فرصبو

 نمث عفد دق ناميلوم نجروي نأ كشالف ؛ىنويهصلا ريثأتلل عضخت ىتلا
 بعشلا صيلخت ىف ءدبلا ةصاصر قالطإ لواح امدنع ىئدبملا هفقوم

 ةياعدلا ةذب اهج هئانبأ سوفن ىف اهعرر ىتلا بنذلا ةدقع مهو نم ىناملألا

 . ةينويهصلا

 ..ىرخأ تاماهتاو ..

 - موأ  دراجمرا ناكسإلا ةريرول ةلئام تاماهتا فحصلا تهجو دقو

 . . ررتفيش

 ءارزو سيئر نأ « راشتنالا ةعساولا «لجيبش ريد» ةلجم تدكأ امك

 ىطارقميدلا ىكارتشالا بزحلا وضعو «نستنوفال راكسوأ دنالراس ةيالو

 نامدختسي نييناملالا نييسايسلا نأو «ةميرجلا تامظنمب قيثو لاصتا ىلع
 لامعألا ضعب ءادأل وأ ءامهل نييصخش سارحك مارجإلا ىفرتحم ضعب

 . .ةهوبشملا

 راعيإب - رحلا بزحلاو ىطارقميدلا ىحيسملا بزحلا فحص تهجوو
 بزحلا سيئر بئان نيتنوفال دض ةيساق تاماهتإ  نيبزحلا تادايق نم

 ىف ةيراشتسملا بصنمل هحشر دق هبزح ناك ىذلاو «٠ ىطارقميدلا ىكارتشالا

 ةعمسلا نم لينلا ةلواحم وه عبطلاب .فدهلا ناكو ١994٠. ٠٠ ماع

 - ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا جئاضف



 لامتحا ىأ ىلع ءاضقلل نيبخانلا مامأ هتروص هيوشتو ٠ مصخلل ةيسايسلا

 ىلختلا ىلع هرابجإل وأ «ةبيباختنالا كراعملا ىف البقتسم نيتنوفال لوزنل

 .نييسايسلا موصخلا دلأ نم هرابتعإب بزحلا ةدايق ىف هعقوم نع
 ىناملألا ىوبجلا حالسلا دئاق فوقو نع باقنلا فحصلا تفشكو

 تاقفص ىف طروتلا ةمهتب قيقحتلا تاهج مامأ ءرلميا جروج لارنجلا

 اهتميق تغلبو « ةيكيرمأ ةيعانص سسجت تارئاط ءارشو ريوطتل ةهوبشم
 .رالود ىرايلملا ىلاوح

 عيقوت عنمب رماهور رلكلوف عافدلا ريرو رارطضا نع ةلمحلا ترفسأ

 . لعفلاب عيقوتلل ازهاج ناك ىذلاو «ةيكيرمألا ةكرشلا عم دقعلا

 صصق ىلاوت ىلع اهتيرظن ىف اهترظن «لجيبش ريدر» تصخلو
 ةيروهمج» اهتفلغأ دحأ ىلع هتبتك امب «ةيناملألا ةيسايسلا ةايحلا ىف حئاضفلا

 ىتم ىلإ : «جنوتياست ةشتيدوس» ةديرج تلءاست امنيب ..«بئارخ ىف
 تاشقانمب مومهم ملاعلا امنيب «ىرخأ دعب ةدحاو حئاضفلا ءارو ثهلن

 . . ةيسايس تارارقو ةيسايس

 نيطالسلاو .. ريثاهم
 ايناطيرب ىف ةكلاملا رسألا دض ةيفحصلا تالمحلا ىودع تلقتنا دقو

 ريتاهم نأ وه طيسب فالتخا عم (ةدحاو ةرسأ دالبلا مكحت ال) ايزيلام ىلإ
 نم ريثكلا بحس فدهب تالمحلا كلت معدي ايزيلام ءارزو سيئر دمحم

 « تايالو عست نومحي نيذلا نيطالسلاو كولملا اهب عتمتي ىتلا تارايتمالا
 ءارزولا سيئرل دعبألا فدهلاو . .ايزيلام اهنم فلأتت ةيالو 1١ عومجم نم

 --حتححستو ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رهو
 . .مكحلا ةينب ىف تاليدعت ءارجإ وحن ةوطخك ؛دالبلا روتسد رييغت وه

 ناطلسلا وه «ةيفحصلا تالمحلل اضرعت نيطالسلا ءالؤه رثكأ لعلو
 هنأب فحصلا هتمهتا دقف . .ةيبونجلا راهوج ةيالو ناطلس ردنكسإ دومحم

 ىلإ فحصلا تداعأو «ةموكحلا عم نواعتلا ضفريو «ءهتاطلس زواجتي

 ماعلا ىف راهوج ةيالول اريمأ «ناطلسلا ناك امدنع . .ةميدق ةثداح ناهذألا

 موقي هنأ ىف ههابتشال نينطاوملا دحأ ىلع صاصرلا قلطأ دقف .. ١9177

 ناطلسلا ريمألا دلاو نكل .. ةحيحص ريغ ةمهتلا نأ تبث مث ..بيرهتلاب .

 . .لتاقلا ريمألا نع هوفع ردصأف ؛هتايحالص مدختسا - قباسلا

 نع ىلختي نأب ناطلسلا بلاط ءارزولا سيئر نأ فحصلا تدكأو

 لصتي اميف تاذلابو «ىرخألا ةينامثلا نيطالسلاو وه هتايحالص نم ريثكلا

 راوج مدعب ءاضقلاو ٠  ةيكلاملا تالئاعلا دارفأ نع وفعلا قحب

 . .اهتمكاحم

 لمعت وأ «ءاررولا سيئر فص ىف تسيل فحصلا لك نإف «عبطلابو

 . .هباسحل

 - نييزيلاملا ةساسلا نأ ىرتو «نيطالسلا نع عفادت ىرخأ فحص ةمث

 بابسأل «نيطالسلا تاطلس صاقتنا ىلع نوصرحي - ءاررولا سيئر دصقت
 . .ماعلا حلاصلل سيلو ةماعزلل مهبحب لصتت

 - ةليوط تاونسل - لظ ىزيلامللا بعشلا نإ ةيكلملا فحصلا تلاقو

 ةيلاحلا مهتناكم ىلع اولصح دق نيطالسلا نإو ءهنيطالسب ازتعم
 . . ىزيلاملا داحتالا مايق ىف مهرودل اريدقت «مهتايحالصو

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف حوحححصححححت



 ره
 بعشلا حافكل ىقيقح زمر مه نيطالسلا نأ فحصلا تدكأو

 . . ىزيلاملا

 ىزيلالا بعشلا نإ :ءاررولا سيئرل ةيلاوم ةفيحص تلاق «لباقملا ىف

 اوسراميل ال . اهب فرصتلا اونسحيل ةعساو تايحالص هنيطالس حنم

 تاءاعدا نم ةفيحصلا ترخسو «دالبلا رارقتسا نم فعضت تارواجت

 ةرطيس فاعضإ لواحي دمحم ريتاهم ءارزولا سيئر نأب «ةيكلملا فحصلا

 هتاطلس ءارزولا سيئر سراميف ءدالبلا ىلع مهتضبق نم ففخيل نيطالسلا
 . .دالبلا نيطالس نم ةيلعف ةباقر نود

 نيطالسلا تازايتما صيلقت نيب حوارتت تاعقوتلا نإف ٠ نآلاو

 الف « ءاررولا سيئر رود ميجحت نيبو ءاهب نوعنتقي ىتلا تايحالصلاو

 «نيطالسلل ةيلاوملا فحصلاو . .هتناكم نم ربكأ رود ىلإ علطتلا لواحي

 فرطلا هاجتا ىف فرط لك ٠ اهفئاذقب ىقلت ءارزولا سيئرل ةيلاوملاو

 ةباجإلا ةلواحمو .٠ ةشقانملاو ةعباتملاب ىفتكي ىزيلالا بعشلاو . .رخآلا

 .ةريخألا ةصاصرلا نوكت نمل :لاؤسلا ىلع

 داع د داع دا

 تت ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف :



 رخو

 تيج اناي دو.تيج اليماك
 ىلإ وأ .هسفن ىلإ ولخيو ء«هتيب باب قلغي امدنع درفلا ةايح

 نأ ءناك ببس ىأل نيرخآلا قح نم سيل ءادج ةصاخ ةايح . .هترسأ

 لك . تويبلا ىف سانلا ةماقإ ىلإ ةجاحلا تفتلا الإو ءاهيلع اوعلطي

 هلخادب ام نوكي نأ ىلع صرحت ىذلا ٠ لقتسملا صاخلا اهنكسم اهلةرسأ

 . .ةصصلتملا وأ ةيلوضفلا راظنألا نع اديعب

 نأو «هتايح رومأل ةيصوصخلا باسكإ ىف ءرملا ةبغر مرتحي نوناقلا

 درفلا مدقأ اذإ الإ ..امومع مالعإلا لئاسوو ءاوضألا نع ةديعب لظت

 هلعفي ام وهو .. سانلا مامأ ةصاخلا هتايح نع هتامولعم رشن ىلع هسفنب

 ريثملا اهنوئنمضي مهنأ ذإءمهتاركذم نوبتكي امدنع نؤرّمعملاو ةساسلا رابك

 ىف وسور كاج ناج هلعف ام وهو ..ةيصخشلا رومألاو رارسألا نم

 ميعزلاو .. !ىسنجلا هذوذش اهيف امب ءهصئاقن لكل ضرع نيح هتافارتعا

 رامقلا هنامدإل ءهتاركذم ىف هنزح نع ربع ىذلا لولغر دعس ىرصملا

 بتاكلل «ىفاحلا زبخلا» باتك ىتح . .انايحأ بذكلا ىلإ هئوحجلو ءرمخلاو

 ةيصخشلا ةايحلا ىرعي هنأ نم هتميق بستكا «ىركش دمحم ىبرغملا

 ..ةريثك ةلثمألاو

 علطي الف ءاهيلع ظفاحي نأ هقح نم ءاهبحاصل كلم ةصاخلا ةايحلا

 اهيلع بقاعي ةميرج «ةليسو ةيأب اهماحتقا ةلواحمو ..نورخآلا اهيلع

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف حصص



 . .ءاضقلا وأ ةباينلا نم نذإب ابوحصم فرصتلا نكي مل ام «نوناقلا

 قبست فورظ ىف ةصاخلا درفلا ةايحل ضرعتلا مرحي نوناقلا نإ لب
 لثم . .مويب اموي درفلا ةايح عباتت ىتلا «ةثيدحلا ةينقتلا لئاسولا مادختسا
 هلاوحأو «ةيلاملا هتمذو «ءةيفطاعلا هتاقالعو « هتأشنو «ةيرسألا هفورظ

 الإ ءضرملا شارف ىلع وهو ضيرملا ريوصت  الثم  روجي الف . . ةيحصلا
 صخعشلا ةقفاومب الإ ةروصلا رشن ىلاتلاب زوجي ال امك .هنم ىصخش نذإب

 ..ةصاخ ةايح ال

 تيب ىف ايحي ءايجولونكتلا مدقت لضفب «ىلاحلا انرصع ناسنإ نكل
 هاسانت وأ  هيسن دق ناك ام ىتح «هيفخي نأ عيطتسي ءىش الف ٠ جاجر نم
 . . ةفلتخملا تامولعملا ةزهجأ هب هئجافت -

 دارفأ تاكرحت ةبقارم ىف مهلمع ومني نيذلا نييفحصلا دحأ نع ىور
 ءزلراشت نيب ةمرألا مقافت ىلع اقيلعت لاق هنأ «ةيناطيربلا ةكلاملا ةلئاعلا
 . . ةياكحلا قفلن نأ انيلع سيل «ةدحاو ةرمل : ائيدو

 فارتعاب - فحصلا هيورت ام  مظعم نأ وهو .. حضاو ىنعملاو

 ريغ تاياكح قلخت امبرو «تاعئاشلا نم هيحوتست - اهيررحم دحأ

 سايقلاب ءىش ال ءاهيلع روثعلل هسفن ىفحصلا دهجي ىتلا تامولعملا
 الإ ىفحصلا ىلع امو .الثم  رتويبمكلا ةزهجأ اهكلمت ىتلا تامولعملا ىلإ

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 ةماعلا تايصخشلا دحأل ةصاخلا ةايحلا ىف بيلقتلا ديري امدنع أجلي نأ

 . .هجاتحي ام لكب هدوزيف «تامولعملا كونب دحأ ىلإ اجلي نأ الإ

 . .ارثكأو

 ىرخأ تامولعم ىلإ فاضت «ةميق الب ىتلا وأ ؛ةيشماهلا ةمولعملا
 ىتح اهفرعي ال ىتلا تايصوصخلا نم املاع لكشتف «ةقحالو ةقباس

 نم ءزجك ؛ماوعأ ىدم ىلع ةيئاقلت ةروصب تئدح اهنأل . اهبحاص

 ةفلاخم «لمعلا ةهج نم مول «كنب نم ضرق :ةيمويلا هتايح فولأم
 . . خلا ىحصلا نيمأتلا نم ةيودأ فرص ءطيسقتلاب ةرايس ءارش ءرورم

 تلواح ىتلا تامولعملا نأ نوتنيلك ليب ىكيرمألا سيئرلا فرع دقل

 هذه ..ةيباختنإلا ةكرعملا ءانثأ هتعمس اهب هوشت نأ ةضراعملا فحصلا

 ' ةدعاسم لمعت تناك «سوبمات ثيبازيلا» اهمسا ةديس اهءارو تامولعملا

 . .(بألا) شوب جروج قباسلا سيئرلا دهع ىف ةيكيرمألا ةيجراخلا ريزول

 نم هب مزتلت نأ بجي امو ءاهتفيظو تابجاو نع ثيبازيلأ تلخت

 نوتئيلك ليب رفس زاوج تافلم تحتفف . .تامولعملا ةيرس ىلع ظافحلا

 لئاسو حاحلإل ةباجتسا ىتأي هنأب اهفرصت ترربو . ةعماجلاب ابلاط ناك ذنم

 امك  فدهلا نكل ..ةيموكحلا قئاثولا ضعب رشن بوجو ىف مالعإلا
 هيوشت ناك  تامولعملا كلت هيف تنلعأ ىذلا تقولا ىفو «عيمجلل ادب

 ش . .نوتنيلك ةروص

 ةهجلاو «ثيبازيلا دض ةيضق عفري نأ نوتنيلك عسوب ناك هنأ عقاولاو'

 عضي امب بألا شوب جروجل ةيباختنالا ةلمحلا ةدايق ىهو اهل ةضرحملا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 هنأب ىفتكا نوتتيلك نكل . .ديدج عون نم تيجرتوو مامأ قباسلا سيئرلا

 ةيفصت لمهأو ءدينع مصخ دي نم رصنلا عزتناو ؛تاماهتالا رحد
 . ملاعلا ىف ىمظعلا ةلودلل سيئرك هتايلوئسمل غرفيل «تاباسحلا

 .. مجاهي سقلا
 «ةيناطيربلا ةفاحصلا ىلع ةفينع ةلمح راوس لكيام سقلا نش دقو

 ءارو تناك اهنأب اهمهتاو . .ديولباتلا وأ «ةيبعشلا فحصلا تاذلابو
 «نيد لجر ىتفصب سبيل ثدحتأ ىننإ :لاقو .نييكلملا نيجوزلا لاصفنا

 اهنوئش ىف ةفاحصلا لخدت نم اريثك تيناع ةرسأ بر ىتفصب امنإو
 . . ةيصخشلا

 ةثداحل تضرعت دق تناك لكيام سقلا ةئبا نأ ركذلاب ريدجو
 . .ةيلاوتم عيباسأ ىدم ىلع فحصلا اهتلوانتو . باصتغا

 هب هجاوي ىذلا لهاستلاو «ةيلاحلا ةقاحصلا عاضوأ نإ سقلا لاقو
 فشكو ءرسألا ةايح ىف لخدتلا ىلع اهعجشي ءاهتافرصت نوناقلا
 . .اهريمدت ةلواحمو لب ؛ةصاخلا اهعاضوأ

 مِزلُي اب «نوناقلا ليدعت بوجو ىلإ لكيام سقلا اعد دقف ءاريخأو
 . .نينطاوملل ةيصخشلا ةايحلا نع داعتبإلاب فحصلا

 تايالولا ىف تانايبلل ىلارديفلا زكرملا مايق نع نلعأ امدنعو
 اذه ءاشنإ ربتعاو . . ىكيرمألا ماعلا ىأرلا راث ١5 ماعلا ىف ؛ةدحتملا
 . .دارفألا قوقحو تايرحل اديدهت زكرملا

 تحسم ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 تاسارد ءارجإ سرجنوكلل حيتي ىتح «لعفلاب هطاشن زكرملا أجرأو

 ةيصخشلا تانايبلا مادختسا ءاسي ال ىتح اهعضو بجي ىتلا طباوضلا نع

 . .دارفألل

 مظني ««نيزختلا طئاسو» نع ىكيرمأ نوناق لوأ ردص ١951 ىفو

 ةيرس نمضي امب طئاسولا كلتل ةمدختسملا تاسسؤملاو نينطاوملا نيب ةقالعلا
 . .اهتيامحو تانايبلا

 «نيناوقلا ىطخت اهقح نم هنأ عبطلاب قثت ةينمألا تاسسؤملا نكل
 فرصب ءوحن لضفأ ىلع اهلمع ءادأ اهل حيتت ىتلا لئاسولا لك ةسراممو

 لك لالغتسا لواحت ىهف ..اهمدع نم لئاسولا كلت ةيعورشم نع رظنلا

 « روصلاو تامولعملا نم هبلطت ام ىلع لوصحلا ىف ةثدحتسم ةينقت

 ضرف اهل حيتي امب «نيضراعملا دارقالاو ةيقراخملا تاهنللا نم تاذلابو

 . .قدأ ريبعتب مهزازتبا وأ «مهيلع اهترطيس

 نم ديدعلا ىف ةصاخو  تارباخملاو ةباقرلا ةزهجأ نإف ءامومعو

 ىف ةروطتملا تنصتلا ةزهجأ نم ةدافتسالا لواحت  'ثلاثلا ملاعلا لود

 ريبعتبو . .ةضراعملا بازحألاو فحصلا رود ىف ىرجي ام ىلإ فرعتلا
 ريغ تاسدعلاو « تنصتلا ةزهجأو :«ىنورتكيلالا بساحلا نإف ءددحم

 «ةعورشم ريغ ةحلسأ «ةثئدحتسملا تاينورتكلألا نم اهريغو ء«ةيئرملا

 ةعباتم لالخ نم عاضوألا ىلع اهترطيس نامضل نمألا ةزهجأ اهمدختست

 . .ةيناث ةيحان نم تاروطتلا قابتساو «ةئوانملا رصانعلاو تائيهلا تاكرحت

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 .رهجملا تحين ةفاحصلا

 ىنطولا بتكملا مساب بتكم - ارخؤم - ايناطيرب ىف نوكت دقو
 ملاع نع تامولعملا عمج ,نلعملا هفده «ةميرجلا لوح تامولعملل

 تاقيقحتلا بتكم هب موقي ىذلا دطاشنلا هباشي طاشن وهو ..ةميرجلا

 . . ىكيرمألا ىلارديفلا

 نم «ىرخأ ةطشنأب مايقلا ىلإ نلعملا هفده زواجت بتكملا طاشن نكل

 سسجتلاو «تاردخملا ةراجت تايلمعو .باهرإلا تايلمع ةحفاكم اهنيب

 لك لمشيس هنكل «ةعامج وأ درف دنع فقي نل ريخألا طاشنلاو «ىعانصلا

 ىف نوكتس - اديدحت ةضراعملا  ةفاحصلاو ..تاعامجلا لكو «دارفألا

 . .ةمدقملا

 كرالك ثينيك نأ ءارخؤم اهل قيقحت ىف تدكأ ؛زمياتلا» ةديرج نإ لب

 ةيلحملا ةطرشلا تايناكمإ صيلقت نآلا لواحي «ىناطيربلا ةيلخادلا ريزو

 عضخت «ةدحتملا ةكلمملا ىوتسم ىلع ةديدج ةوق ءاشنإو ءاهماهمو اهددعو

 .ةيزكرملا ةموكحلا نم لومتو «ةيلخادلا ريزو ةرطيسل
 فيلكت لوح ةنخاس تاسفانم تريثأ دقف «مومعلا سلجم ىف امأ

 عم . .ةطرشلا صاصتخا نم ىه تايلمعب تارباخملا بتكم لاجر

 . .ناملبلا مامأ ةلءاسملل نيضرعم ريغ تارباخملا لاجر نأ ةظحالم

 عون »ىأ وأ «ىناملرب لخدت ىأ نم كرالك ةيلخادلا ريزو رذح دقو
 لعجيس كلذ نأ ةجحب «تارباخملا بتكم لامعأ ىلع ؛ةباقرلا عاونأ نم

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 ةرئاد ىف ةعقاو («ةيلاحلا ةيرسلا هتايلمع ريصمو «بتكملا لاجر ةايح

 .رطخلا

 هذه نم اهباشم افقوم ناملربلاو ةفاحصلا ذاختإب  نوبقارملا عقوتيو

 «ةيلخادلا ريرو ضفر مغرب «تارباخملا بتكم رود صلقتي نأ  ةيضقلا

 ةسايس ىلإ برقأ هتسايس لعجت «ةبقارملا نم اعون هيلع ضرفي نأو
 . .همكح ةرتف ءانثأ « هدالب ىف فوشت ابروج اهسرام ىتلا «تسونسالجلا»

 تارباخملا زاهج ريدم مسا نالعإ اهنمو . .كلذ ةيناكمإب ىشت لئالدلاو

 . .نوتجنير اليتس وهو «ىلوألا ةرملل

 انايدو «تيج  اليماك اتحيضف هنع تفشك ام رطحخخأ ناك دقلو

 ىأ - مأ ةيناطيربلا تارباخملا بتكم هب ماق ىذلا هوبشملا رودلا كلذ «تيج

 .هتطساوب ترج ةينوفيلتلا تاملاكملا ىلع سسجتلا تايلمع لكف ء ه
 ديدعلا تلمشف «ةيديلقتلا هتطشنأ ىف بتكملا عسوت لبق نم ريثأ دق ناكو

 سالتخإلاو ريوزتلاو ةمظنملا ةميرجلا ةحفاكم لثم ةيسيلوبلا تايلمعلا نم

 نوكي نأ نم رذحت :«مومعلا سلجم ءاضعأ ضعب تاوصأ تلعو . .خلا

 الو ةباقر الب هطاشن سرامي «ديدج ىسيلوب راهج ىلإ لوحت دق بتكملا
 ال هنإ لب ةيئاضقلاو ةيعيرشتلاو ةيذيفنتلا تاطلسلا نم ةلءاسم الو ةبساحم
 . .ةينوفيلتلا هتالاكم ىلع تصنت ىذلا ىكلملا رصقلا ىتح. ىشخي

 تاماهتالا كلت لك ةيئاطيربلا تارباخملا بتكم ضفر دقف « عبطلابو
 ةلئاعلاب ةصاخلا ةينوفيلتلا تاملاكملا ىلع تنصتلا ةمهت نم هتءارب دكأو ةدشب
 . . ةكلاملا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رخو
 كلمت نكت مل نإو اهنأ - لباقملا ىف  تدكأ) (زمياتلا» ةديرج نكل

 تاثداحم نع تعيذأ ىتلا طئارشلا نإف «بتكملا ةنادإل ةيفاكلا ةلدألا

 ةمظنم ةبقارمل ةرمث تءاج دق ءاهقيدصو انايد نيبو « اليماكو زلراشت

 مدقت تارباخملا بتكم ريغ ىرخأ ةهج ىلع بعصلا نم «ةقيقدو ةرمتسمو
 . . اهئادأ ىلع

 ةرتف ىف اهليجست مت دق طئارشلا لك نإ ءجوم سير دروللا بتكو
 تامجه اهيف تديازت ةرتف ىف ثدح دق كلذ نإو طقف دحاو رهش

 تاملاكملا .ليجست ةيلمع تناكو «ةيناطيربلا تاسسؤملا دض نبيدنلريألا

 . .ةكلاملا ةلئاعلا ةيامح بسحف فدهتست

 بتكم أطخأ دقف «فدهلا ريدقت عم هنإ :هلوق جوم دروللا فدرأ مث
 . .اهرشنو تاليجستلا برست ةيناكمإ حرطي ءاريبك أطخ هفرصتب تارباخملا

 . . لعفلاب ثدح ام وه اذهو

 ..ةددهم ةيرحلا

 دهجلا ىلع دمتعت دعت مل اهنأ ؛ةيفحصلا تارماغملا ىف رطخألا

 وأ « ثدحلا ردصم ىلإ لاقتنالاب ىفتكي ىفحصلا دعي مل .هدحو ىدرفلا

 ضعب وأ «نايع دوهش نم ةيضقلا تاليصفت ىلإ فرعتلاو «ةيصخشلا

 ىلع نآلا دمتعت ةيفحصلا تارماغملا نكل . .ثادحألا رداصم نم نيبيرقلا

 «ةريثك تاسسؤم اهكلمت ىتلا ةزهجألا ىهو ..ةقيقدلا ةيملعلا ةزهجألا

 «هتلئاع ١ ام ناسنإ ةايح ليصافت قدأب افشك ناوث ىف مدقت نأ عيطتست
 ىتلا رارسألا .ىقيقحلا هدقتعم «ةيرسألا هتايح « هتأشن « هتلوفط . هدلوم

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رهو
 . .نيرخآلا نع اهافخأ هنأ روصتي

 ةنجل نيوكتب ام اموي - ةيسنرفلا ةيروهمجلا ةسائر ترمأ دقو

 تايرحلا ىلع تامولعملا نيزخت ةزهجأ ريثأت ىف ثحبلا اهتمهم «قيقحت
 . . ةصاخلاو ةماعلا

 تامولعملاو تامولعملا لاجم ىف ةحاسلا ةسراف ىه ةيلاعلا ةينقتلا

 اهنكمي ىتلا تاريماكلا ةمثف  اقيقد ريبعتلا نوكي نأ وجرأ  ةداضملا

 ةيؤرلا تاسدعو طئاوحلاو ناردجلا ربعو  «ةعساش تافاسم ربع ريوصتلا

 (تيوكلل ىقارعلا وزغلا درط ةيلمع ىف لعفلاب تمدختسا ) مالظلا ىف
 رامقألا ةطساوب ةقدلا ةغلاب تامولعم ىلع لوصحلا نع الضف

 . . ةيعانصلا

 وأ ةطلسلا ىف ناك اذإ امع رظنلا فرصب - هتايصوصخو درفلا ةيرح

 هذهب ةددهم  ىداعلا نطاوملا ىتح وأ «ةفاحصلا ىف وأ ةضراعملا ىف

 عمج ىلع ةلئاهلا ةردقلا تاذ «نيوكتلا ةقيقدلا «مجحلا ةريغصلا ةزهجألا

 ْ . .حضفتو نيدت لق ىتلا روصلاو «ةرشابملا تامولعملا نم ردق ربكأ

 ةوق لكل - فسألل - لهسألا ةليسولا ىه ةصاخلا ةايحلا ةيرعتو

 ةهجاوم ىف ةفاحصلاو «ةفاحصلا ةهجاوم ىف ةطلسلا :ىرخأ ىوق هجاوت

 اذكهو ءةضراعملا ةهجاوم ىف ةموكحلاو ءةطلسلا

 ..لملمتي سيئرلا
 نودنيل ىلوت ىلع ةعاس نم :لقأ دعب هنأ «ةلالد نم ولخي الو

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 بقع ١957( ربمفون 7) ةدحتملا تايالولا ىف ةسائرلا بصنم نوسنوج
 ىف ىصخشلا سيئرلا لثمم ىدناب جروجكام هقفار .ىدينك نوج لايتغا
 تيبلا موردب ىف عقت ةرجح ىهو «زكارملا ةرجح ١ ىلإ ةصاخلا ةعامجلا
 . ضييبألا

 ةزهجأو «ةيرس طئارخ نم ةرجحلا ىف ام لمأتي ديدحلا سيئرلا فقوو
 نوك ام سكيلا نوج ناكو . .جراخلاب لاصتإ ةزهجأو «ةدقعم ةينورتكيلأ

 ةلئسأ ىلع بيجيو ءحرشلا ىلوتي كاذنيح ةيزكرملا تارباخملا ريدم
 . . سيئرلا

 ىف طروت دق ىدينك نوج سيئرلا نأ ءةدكؤم هبش تاعئاش ةمثو
 ىناطيربلا ريزولا ةحيضف ىف اترهظ - نيتسوساج - نيتيناغ عم ةقالع
 ىف قيقحتلاب الوغشم ناك ىلارديفلا تاقيقحتلا بتكم نإو ءوميفورب
 . . 1957 ربمفون ىف ىدينك ليتغا امدنع ةحيضفلا كلت تاسبالم

 ناك «ىتييفوس سوساج ةجوز عم ةقالع ىف طروت ىدينك نإ ليقو
 ةيسايسلا ةيصخشلا نم هديفت تامولعم ىلع لصحي نأ - عبطلاب  هلغشي
 . .ىلوألا ةيكيرمألا

 ءارخؤم ةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو هيلع تمدقأ ام رخآ ناكو
 اولصف نيذلا ىب ىج ىك ةيتييفوسلا تارباخملا لاجر رابك نم ددع راجئتسا
 ةاون لاجرلا ءالؤه نوكيسو .ىتيفوسلا داحتالا رايهنا دعب مهفئاظو نم
 دراتخير اهترادإ سلجم سأري ؛سوفراب اهمسا ةديدج ةكرش ىف نيلماعلا
 ةيامح ةديدجلا ةكرشلا ةمهمو قباسلا ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو ريدم زمليه

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 هذه نأ رابتعاب «ىعانصلا سسجتلا تايلمع نم ةيكيرمألا تاكرشلا

 . . ىركسعلا سسجتلا تايلمع نع ةيمهأ لقت ال تايلمعلا

 ..رتعت ةفاحصلاو ..

 ترجف ىتلا ىه اهنأ ةيناطيربلا ةفاحصلا هب زتعت ام ةمدقم ىف لعلو
 ىناطيربلا عافدلا ريرو مسا وهو ««وميفورب» مساب ةروهشملا ةحيضفلا

 - قباسلا - ىتيفوسلا داحتالا ىلإ هدالب رارسأ بيرستب مهتا ىذلا قباسلا

 . .رليك نيتسيرك ءانسحلا هتريتركسب ةصاخ ةقالع لالخ نم

 سلجم ىلإ تلقتنا ىتلا ةحيضفلا - ةيضقلا فحصلا تراثأ دقل

 ىلإ ةيساقلا تاداقتنالا اوهجويلو «باونلا اهشقانيل «ىناطيربلا مومعلا

 ىلإ ةياهنلا ىف ريزولا أجلي ىتح ءاعيمج ءارزولا سلجم ىلإو «ريرولا

 . . هتلاقتسا ميدقت

 «تامولعملل ةصاخ كونئبك نآلا مدختست ةينورتكلإلا تابساحلا نإ

 «تامولعملا نم ردق ربكأ نيزخت ىلع هتردقل مهم ىراضح راجنإ وهو

 . .تقو رصقأ ىف اهعاجرتساو

 هذه مادختسا تايلمع ىف نالثمتي  اضيأ ميرجتلاو  رطخلا نكلو

 نع الضف «عورشم غوسم نود وأ ءاهل ةصصخملا ضارغألا ريغل ةزهجألا

 «تامولعملا هذه نيزخت مت هلجأ ,نم ىذلا فدهلل دارفألا ةفرعم مدع

 . .اهحيحصت وأ تامولعملا كلت ليدعت يف مهقح لامهإو

 قدأ ةعاذإ لفكت «تامولعملا كنبو ىفحصلا نيب ةقادصلا نإ

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف هسه سس حمس
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 سانلا نأ اوروصت وأ « مهسفنأ اهباحصأ اهيسن ىتلا كلت ىتح ءرارسألا
 . .اهوسن

 .رليك نيتسيركب هتقالع هفاشتكا بقع ءومويفورب هلعف ام ركذن انلعلو

 ىدحإ نكل «ةيفير ةقطنم ىف ةئداه ةايح ايحي نأ ررقو ءهمسا ريغ دقل
 سلجم ةنادإب تهتنا «ةمزأ تثدحو «ةيقيقحلا هتيوه تفشك فحصلا

 نطاوم ىلإ  دمعتب . تءاسأ اهنأ رابتعاب «ةفيحصلل ةيناطيربلا ةفاحصلا '
 . . ىزيلجنإ

 ةايحلا ىلإ للستلا ةلواحمو ءهلك كلذ رواجت ىف لظت ةلكشملا نكل
 اهيلع لوصحلا نكمي ىتلا روصلاو تامولعملا مادختساو «نيرخآلل ةصاخلا .

 تاكسإل ىعسلاو «تاعامجلا وأ دارفألا ءاوس ةضراعملا ىوقلا رازتبا ىف
 . . مهتاوصأ

 ىناعت ال  الثم ايبمولوك  ثلاثلا ملاعلا لود ضعب ىف فحصلاو
 . . ةيرجلا تاباصع باهرإ ىشخت ام ردقب «ةطلسلا فسع

 تكستو ءاهترطيسل دالبلا عضخت «ىربك تاباصع عبرأ ةمث
 ْ . . ضرتعي وأ رذحي توص ىأ ةيدسجلا ةيفصتلاب

 سيلو ةيتاذ  ليق امك - ايبمولوك ىف ةيفحصلا ةباقرلا نإف ءانه نمو
 طاشن اهلوانتو «ةميرجلا تاباصع .باقع نم فوخملا اهضرف «ةيموكح
 نم لاعفألا دودرل ايحت «مودعم وه وأ «ةياغلل بوسحيمم باهرإلاو ةميرجلا

 ّْ . . ةيرجلا تاباصع بناج

 >2 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشمل ا جئاضف
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 مهعرصم ايبمولوك ىيفحص نم تارشعلا ىقل دقف 2٠ كلذ عمو

 وأ مهمغرب  نيفحصلا نم ددع طروتو « تاباصعلا لاجر ىديأ ىلع
 . تاباصعلا اهسرامت ىتلا ةرذقلا لامعألا عقنتسم ىف  مهتدارإب

 ..ةفاحصلا ةبقارم

 - تاسسؤملا ىلع سسجتلا لئاسو كلمت ىتلا تاهجلا نأ قحلاو

 ةلاكوو «ىموقلا نألا سلجم ةمثف «ةددعتم  اهنيب نم عبطلاب  ةفاحصلاو

 تارياخمو ةيركسعلا تارباخملاو ءىموقلا نمألا ةلاكوو :عافدلا تارباخم

 عباتلا ثاحبألاو تارباخملا بتكمو «ناريطلا حالس تارباخمو «لوطسألا

 ىلارديفلا تاقيقحتلا بتكمو «ةيرذلا ةقاطلا ةنحجلو «ةيجراخلا ةرازول

 . .خلإ

 ةروطتم لئاسو كلمت  انرشأ امك  تاهجلا كلت نم ةدحاو لكو

 « تايصخشلا لكل «ةصاخلا ةايحلا بلق ىلإ للستلاو ريوصتلاو تنصتلل

 . . ىعامتجإلا مهعضو وأ ةيفيظولا مهتناكم نع رظنلا فرصب
 رارسأ ةعاذإ نم ىداعلا نطاوملا ىمحي ىكيرمألا نوناقلا ناك اذإو

 هجو انهو  نوناقلا نإف . .ةعوبطملا بتكلاو فحصلا ىف ةيصخشلا هتايح

 ةزهجأ لخدت نم ىكيرمألا ىفحصلا ىمحي نأ عيطتسي ال  ةقرافملا

 امبرو - طغض ةادأ ىلإ اهليوحتو « ةيصخشلا هتايح ىف نمألاو تامولعملا

 تايصخشلا دض تامولعم نم هتروحب ام رشني الف «٠ هدض - رازتبا

 ةزهجألا تامولعم جرخت ال ىتح .. ةماعلا تايصخشلا وأ ء«ةمكاحلا

 : : ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف تح حححح



 رهو
 ىلإ موجهلا نم  ارطضم  لوحتيف «بسانملا تقولا ىف هدض ةيتامولعملا
 . . عافدلا

 نم صلختلا ةلواحم  هتعاشب مغر  لولحلا لهسأ ناك دقل

 دعي مل لحلا كلذ نكل . .اهتعاذإ ديرن ال تامولعم كلمي ىذلا صخشلا

 « تامولعم نم اهب ام فرعن ال ىتلا «رتويبمكلا تاكسيد رصع ىف الهس
 . . تامولعملا كلتب حوبت ىتم الو

 ليحتسملا نم هنإف «دليفثور ىرفيج ىفحصلا بتاكلل لوقي امكو

 نيأو « هتافلم اهمضت ىتلا تامولعملا عون نطاوم ىأ فرعي نأ ايلمع

 . .فلملا تامولعم تلقن ىتلا تاكسيدلا ددع امو «فلملا كلذ دجوي

 مأ ءاهتيرس ىلع صرحت ىتح ةلوئسم اهيلع تلصح ىتلا تاهجلا لهو
 . .ةمواسملل ةادأ اهنم لعجتف !ةزتبما»

 نع ثحبيو « رطاخملا هجاويف رماغي ىذلا ىفحصلا نإف « راصتخابو

 لالخ نم طابحإلا هجاوي .. هيلع رثعي امب قبسلا ققحيو «ةريثملا ةمولعملا
 تامولعم نم هتزوحب ام رشن ام اذإ ءزازتبالاو ريهشتلل مئادلا هضرعت

 نأ تلواح نإف «كنع فرعن اضيأ نحنو « انع فرعت تنأ . قئاثوو

 . .انيدل ام رشن ىف درتن نل اننإف «كيدل ام رشنت

 .تامولعملا «ايفام» تاهجاوم ىف هسفن ةعجارم ىلإ ىفحصلا رطضيو

 ال ىتح «تادنتسمو قئاثوب ادوزم هرشني ام لك نوكي نأ ىلع صرحي هنإ
 سفن ىلع اونوكي نل نيرخآلا نكل . .ريهشتلا وأ فذقلا ةمهت هجاوي

 اهيلإ اهفيضتل ءاهل ةيمهأ ال ةقيثو وأ ةطيسب ةمولعم مهيفكت «صرحلا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 ىفحصلا ةروص ءوستو . .ةبق ةبحلا حبصتل ءليوهتلا وأ ةغلابملاب وأ ريوزتلاب
 . . هئارق نيعأ ىف

 ال ىجاجزلا تيبلا بحاصو «ةنادإلا هجاوي نأ هيلع بعصي نادملا

 . ةراجحلاب سانلا فذقي نأ كلمي

 ..ضوفرم حارتقا
 ةمكحم ءاشنإب روجيم ةموكح حارتقا ةيناطيربلا فحصلا تضفر دقل

 ةماعلا تايصخشلا نم نينئاو ضاق نم فلأتت «نييفحصلا ىواكشل ةصاخ

 ةفاحصلا كولسل  اصاخخ انوناق ةمكحملا هذه عضتو «ةموكحلا امهراتخت
 الضف «ةريبك ةيلام ةمارغب بقاعي نوناقلا اذه قرخي نمو .. نييفحصلاو

 « ريبك طنببو رراب ناكم ىف حيحصتلا وأ درلا رشنب ةفيحصلا مازلإ .نع
 . .نآلا فحصلا لعفت امك ٠ تاحفصلا لخاد هئافخإ سيلو

 ىأل حمسأ نل انأ :لوقلاب هضفر نع «نص» ريرحت سيئر نلعأ دقو
 . .ىتديرج ىف هرشنأ ال امو هرشنأ ام ىلع ىلمي نأ ةمكحم ىف ضاق

 ةمكحمل ةيئالع - ضفرلا قح كلمت فحصلا تناك اذإ :وه لاؤسلاو

 تهجاو اذإ  هذيفنت وأ  قحلا اذه كلمت لهف . .اهتايكولس ىلع اهبساحت
 ديدهتلا لثم ..ةماعلا تايصخشلا دض هرشنت ام فاقيإل ىرخأ ةليسو

 . .رازتبالاو

 ىلإ للستلا لواحت ىتلا ةيفحصلا تارماغملا لباقم ىف هنأ فيرطلا

 قئاثولا نم ريثما ىلع لوصحلاو «مونلا فرغ امبرو «تويبلاو بتاكملا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 مامح ىف ىكيرمألا رينويلمللا اهجورو ةراس ةروصب كرّكذأ) روصلاو
 تارماغمب نمألا ةزهجأ ضعب تماق « تارماغملا كلت لباقم ىف (ةحابسلا

 ءاهيلع سسجتلاو ءفحصلا ةبقارم وه  عبطلاب - فدهلاو . .ةلئامت

 . .ةيفحص تاقيقحتو رابخأ نم هدعت امو ءاهتطشنأ ةعباتمو

 طاقتلا ةزهجأ - ةليوط ةرتفل - ةيسنرفلا نمألا رئاود تعضو دقل

 فرعتلل «ةرخاسلا ةيسنرفلا «هينيشتن اراناكلا» ةديرج بتاكم ىف ةقيقد

 ثودح ىلإ تدأو ءاهرشنب درفنت تناك ىتلا ةريثملا تامولعملا رداصم ىلع

 ايقيرفأ سيئر اساكوب نلعأ ىتلا تاساملا ةيضق لثم «ةداح ةيسايس تامزأ

 ةيضقلا ىهو . .ناتسيد ىسنرفلا سيئرلا ىلإ اهادهأ هنأ قبسألا ىطسولا

 لوألا ببسلا تناك اهلعلو «ىباختنإلا ناتسيد عضو ىلع ةدشب ترثأ ىتلا

 : . .نارتيم سيئرلا مامأ هطوقس ىف

 عيطتست ىهف «ةفاحصلا نم رطخ :ناهجو اهل نآلا ةروصلا نإ

 . .هبصنم ناك امهم «نطاوم ىأ ةايح نع ةقيقدلا ليصافتلا ىلع عالطإلا

 ىتلا روصلا طاقتلاو .«ناردجلا نيب ةماهلا ثيداحألا طاقتلا عيطتست و

 . .هبصنم نم هلزع وأ ءام صخشب ريهشتلل ىفكت

 . .ةدحاوب ةدحاوو ..

 ..نويطحصلا قفاوي له
 ىلع سسجتلا رظحي نوناق عورشم نع ءارخؤم ندنل ىف نلعأ دقل

 وأ تانوفيلتلا ىلع تنصتلل ليجستلا ةزهجأ مادختسا عنمب «ةصاخلا ةايحلا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 دارفأ تاثداحم ركذتنو) مونلا فرغ لثم ؛ةصاخلا نكامألا ىف تاثداحملا

 تاهيلاشلا وأ «٠ قدانفلا فرغ وأ «٠ بتاكملا وأ (ةيناطيربلا ةكلاملا ةلئاعلا

 «مهتقفاوم نودب صاخشألا ريوصت وأ ليجست نوناقلا عنمي امك «ةصاخلا

 اضيأو (ةراسل ةيراعلا روصلا ركذتنو) ديعبلا ىدملا تاذ تاسدعلا ةطساوب

 .  .اهبحاص نذإب الأ «ةصاخ رابخأ وأ ثيداحأ رشن عنمي

 نإف «ديدجلا نوناقلا عورشم ىلع اهضارتعا تنلعأ فحصلا نأ عمو

 . .روجيم ةموكح اهتعقوت ىتلا ةدحلاب سيل لعفلا در
 نم رثكأ تطروت اهنأ ةراثإلا فحص روعش وه ببسلا ناك لهف

 حبصتس ةيصخشلا ةيرحلا نأ مأ «ةيصخشلا حئاضفلا اياضق ىف مزاللا

 تلخدت ىتلا تايصخشلل حاتت املثم «ةفاحصلا ىف نيلماعلل ةحاتم

 .هرشن ىغبني الام ترشنو « تحضفو « تّرعو «اهتايح ىف ةفاحصلا

 . ةمداقلا مايألا امبرو عيباسألا ىف لاؤسلا ةباجإ

 2«تثما

 فسقسششل

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم لا حئاضف حطو
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 ةقيرغلا ةريتكملاره

 عوضوملاو « ةريثملا ةمولعملا ىلع لوصحلل رماغي نأ ىفحصلا ىلع
 . . ءىراقلا هابتنا دشي ىذلا .

 تيرتس لوو» ةيكيرمألا ةديرجلا ولوئسم مزلأ ىذلا راعشلا وه كلذ

 . .هقيبطتب اهيررحم «لانروج

 نع الضف .ةصصختم ةديرج نذإ ىهف ءاساسأ داصتقإلاب ىنعت ةديرجلا

 . .قالطإلا ىلع ةيكيرمألا دئارجلا ىلغأ اهنأ

 نأ - ايبسن ريصق ىدم ىف - ةديرجلا تعاطتسا دقف ٠ كلذ عمو

 ةديرجلا حبصت نأو . .ةيكيرمألا تايالولا لك ىف ءدحاو تقو ىف عزوت

 . .اكيرمأ ىف ىلوألا ةيموقلا
 امنإو «ةثدحتسملا ةعابطلا لئاسو ىلع رصتقت مل ةديرجلا نإف عبطلابو

 «لاقملا +٠ ربخلا : همدقت ام ةيعون ىلع  مهأ ةروصبو - تدمتعا

 . ةرماغملا دمتعي ىذلا قيقحتلا ىلع تزكر نإو .. ىأرلا «ةساردلا

 ىرحتيو شتفي «ةمولعملا ىلإ بهذيو «ىبتكملا لمعلا ضفري ىفحصلاف
 دق ىتلا راطخألا هلغشت ال ٠ بوذكملاو ىقيقحلا نيب نراقيو «٠ لأسيو

 ىتاماهتا هيلإ هجوي نم هيلع اهعفري دق ىتلا اياضقلاب اءدب ءههجاوت
 . .ةيدسجلا ةيفصتلا ةلواحمب ءاهتناو

 ىبول - ريبك دح ىلإ - عبتت اهنأ ةيكيرمألا فحصلا ىلإ ةرظنلا لعلو
 ةصاخو «. تايسنجلا ةددعتملا تاكرشلاو ةمخضلا تاعانصلاو تاراكتحالا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 . . اهتطشنأ تاكرشلا كلت اهيف سرامت ىتلا دالبلا نع هرشمن اميف

 . سمخلا نم برقي ام ىضمأ لالروج تيرتس لوو ىررحم دحأ نكل
 قطانم نيبو «لورتبلا نع بيقنتلل ةيكيرمألا نيلا ةكرش بتاكم نيب تاونس
 ةنلعملا لئاسولاو قئاقحلاو ماقرألاو تانايبلا عمجي . ايبيل ىف اهتارامثتسا

 ىلعأب هعيبو «فيلاكتلا لقأب «ىبيللا لورتبلا جارختسال ةيرسلاو
 . .راعسألا

 لئاسولا نع « تاقيقحتلا نم ةلسلس دعيل «هبتكم ىلإ ررحملا داع مث

 ميدقتو ريوزتلاو ةوشرلاك ءاهلمع لاجم ىف نيلا ةكرش اهعبتت ىتلا ةهوبشملا

 . . ةفئاز تانايب

 ةيكيرمألا ةكرشلا نيب ةقالعلا ىهني نأ  هتاقيقحتب  ررحملا عاطتساو

 . .ايبيل ةموكحو

 ..ةديدج تادايق

 نكي مل نإ - بعصلا نم «ةمخض ةوق ةيكيرمألا لامعلا تاداحتاو

 . .هب رادت ام فشكي نأ صخش ىأ ىلع - ليحتسملا نم

 لك ىف ةينضم ةلحرب ماق - لانروج تيرتس لوو ىررحم دحأ نكل
 ىف ةيدايقلا ةسرامملا ةقيرط ىلإ فرعتلا ةلواحمل «ةدحتملا تايالولا ءاحنأ

 5 .قافنإلا قيرطو «ليومتلا لئاسوو «لامعلا تاداحتا

 لمعلا ةرازو ىف ةيرسلا قئاثولا لالخ نم ىفحصلا فرعو

 لك نع عفدت ةكرش لك نأ «داحتالا ىف ةمهاسملا تاكرشلا ىفو «ةيكيرمألا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رهو
 فرعي نأ « تايالولاب هتالوج ىف عاطتساو . .اتنس 1١ محفلا نم نط
 ددحي نأ ةلومعلا ىف ةبورضم جاتنإلا ماقرأب عاطتسا مث . .ةكرش لك جاتنإ
 تاداريإلا لثمي ام وهو . .داحتالا ىف تاكرشلا هب مهاست ىذلا غلبملا

 اهنلعت ىتلا ماقرألا نأ  ةغماد قئاقحب  ررحملا حضوأو . .داحتإلل ةيلعفلا

 . .ةيلعفلا تاداريإلا نع اريثك لقت داحتالا تادايق

 اريثأت تثدحأ اهنكلو . ىدس بهذت مل تاقيقحتلا كلت نأ عقاولاو

 ميدقت ىلإ نييكيرمألا مجانملا لامع داحتا تادايق ترطضا دقف ..ايروف

 . .ةديدج تادايق مهنم الدب لحر «مهتلاقتسا

 ندملا نم ريثكلا ىف تلغلغت دقو ةيمارجإ ةرهاظ ايفاملا تناك اذإو

 ريبك ددع ىلعو «نمألا ىوق ىلع اهترطيس تضرفو ؛«ةيبروألاو ةيكيرمألا

 ارطخخ ماع هجوب - تحبصأو ؛نييذيفنتلاو نييعيرشتلا نيلوئسملا نم
 «لانروج تيرتس لوو» ةفيحص ىررحم نم نينثا نإف «عيمجلا هاشخي
 ايفاملا تاباصع نيب ةلصلا نع ثحبلل ءاماهابلا رزج ىلإ ١9717 ىف ارفاس
 . .اماهابلا رزج ىف رامقلا تاهونيزاك باحصأو .ةيكيرمألا

 تاريذحتو ةققحم اراطخأ نايفحصلا اهيف هجاو «ةريثم ةلحرلا تناكو

 الصاو امهنكل . .امهتنيدم ىلإ ةدوعلاب حئاصنو ءامهثحب ةلصاوم نم
 طالتخالاو «تاهونيراكلا ىلع ددرتلاو .ةفلتخملا رزجلا نيب لقنتلاو « ثحبلا

 لب ٠ ايفاملا ءامعرو تاهونيزاكلا باحصأ نم نيبيرقلاو نييداعلا سانلاب

 ءرزجلا ىلإ ةهوبشملا مهتارايز ىف «ءامعزلا ءالؤه ىبودنم ةدراطمو
 نم نيررحملا ىدل نوكتف . .اهجئاتنو ةرايز لك بابسأب جورخلا ةلواحمو

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رهو
 ةلهذم تاقيقحت ميدقت امهل تحاتأ «تامولعملا نم ةلئاه ةليصح هلك كلذ

 تاهونيزاك باحصأو «ةدحتملا تايالولا ىف ايفاملا تاباصع نيب ةلصلا نع

 . .اماهابلا رزج ىف رامقلا

 بعش ماوق نأ ٠ ةدكؤم تامولعمو قئاثو لالخ نم نايفحصلا تبثأ

 . .ضيبلا نم تاعامج مكحل نوعضخي مهنكل ؛دوسلا نم اماهابلا رزج

 ةلصلا امأ . .ةيكيرمألا ايفاملا تاباصعب ةيوق ةلص ىلع ضيبلا ءالؤه نأو

 ىف لاملا لاجر رابك دحأ وهف «رامقلا تاهونيراك باحصأو تاباصعلا نيب
 . .اريبك امسا ناكو لاملا لجر مسا ناررحملا ركذو . . «تيرتس لوو»

 اهبتك «لانروج تيرتس لوو » اهترشن ىتلا تاقيقحتلا نأ عمو
 امو .تاقيقحتلا كلت نإف «ىبنجأ دلب ىف داسفلا نع نايكيرمأ ناررحم

 ء دوسألا اماهابلا رزج بعش تاردقمب بعالتو حئاضف نم هنع تفشك

 ءرزجلا ىف بالقلا مايق ىف اببس تناك . .ضيبلا ماكحلا نم ةنفح ةطساوب
 ةصلاخ دالبلا تحبصأو .ضيبلا مكح اوهنأ ءدوسلا طابضلا نم هتادايق

 . .رامقلا تاهونيزاك باحصأو ءايفاملا ةماعز ةياصو نع اديعب ءاهتانبأل

 ..ءاسؤرلا ةدراطم

 ىررحم دحأ ملع «ةسائرلا بصنم نوسنوج نودنيل ىلوت ءانثأو

 رايتماب ظفتحت تلظ سيئرلا ةنيرق نأب ةيكيرمألا «لانروج تيرتس لوو»

 . .ةدحتملا تايالولا مكح اهجوز ىلوت دعب « ةعاذألا تاطحم ىدحإ

 نيينفلاو نييعاذإلاب ىقتلاو « ةعاذإلا بتاكم ىلع ىفحصلا ددرتو

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف تتح
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 ةيالولا ىف ءاوس ٠ ةعاذإلا عم نيلماعتملا بتاكم ىلع ددرتو «نييرادإلاو
 ةدام عمجي نأ عاطتساو . .ىرخأ تايالو ىف وأ « اهلاسرإ اهنم تبث ىتلا

 . رالود ١5٠٠ نع ديزت ال ةطحملا ةميق نأ اهرطخأ « ةريثم ةيفحص

 تالصاوملا ةنجل اهتلماج ٠ سيئرلا مرح ةطحملا ةبخاص تحبصأ املف
 لاق امك - تحبصأ ىتح «ةيداملاو ةيبدألا تادعاسملاب اهتدمأو « ةيداحتإلا

 . .ةلماك ةيعاذإ ةيروطاربما هل لاقم ىف ررحملا

 تريثأو «ةدحتملا تايالولا ىف الئاه لعف در تالاقملا تثدحأ دقو

 لوح لؤاستلا حرطو . .نييسيئرلا نيبزحلا :تادايق نيب تاشقانم اهلوح

 . .ةلودلا اهكلمت ىتلا تاريسيتلا نم مهرسأو نيلوثسملا رابك ةدافتسا ىدم

 رزتيلوب هزئاجب هروف ىهف ٠ ىفحصلا.اهققح ىتلا جئاتنلا مهأ امأ
 . ةيكيرمألا ةيفحصلا زئاوجلا مهأ

 .ةقيرغلا ةريتركسلا رس

 «ىدينك دراودأ  ريبعتلا ىنعأ  ةيكيرمألا ةفاحصلا تدراط دقلو

 ليحر دعب «ةدحتملا تايالولا ةسائرل ةديحولا ةلئاعلا حشرم ناك ىذلا

 ىرام لتقم ىف هرود ديكأتل ةفاحصلا هتدراط ..تربورو نوج هقيقش

 هتلمح ءانثأ تربور هقيقشل ةريتركس لمعت تناكو .نشيبتوكوج
 . . ةيباختنإلا

 ىف هئاقدصأ نم ةسمخ عم لفح نم ادئاع «هترايس دوقي دراودا ناك

 ىلإ اهلي همن نر كارديزك ابعت ةريزج ىف رطبا ىلع لا اخو

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 . .نوتراج- ديأ ىف ىسيئرلا عراشلا

 ىف فطعنا هنإف «ىسيئرلا عارشلا ىلإ دراودآ ليمي نأ نم الدبو

 ةيرحبلا ةقطنملل لصوملا ريغصلا ىبشخلا رسجلا زاتجاو «ئطاشلا قيرط
 . .ةلئاهلا ةيرحبلا تارايتلاو تاماودلا ةقطنم لخاد طيحملا ىف طقسيلو

 ةروصب لاؤسلا ىلع باجأ دحأ ال ..ارومخيم لجرلا ناك له

 مشب ءافتكالا وأ «ىدينك دراودا مد ليلحت لهسلا نم ناك هنأ مغر «ةقيقد

 . .ال مأ رمخلا ىطاعت ناك اذإ امم دكأتلل ءهمف

 ىف ةديحو ىرام تلظ امنيب . هسفنب ةاجنلا عاطتسا ىدينك نكل
 . .طيحملا اهعلتبا ىتح ءاهذاقنإ لواحي نأ نود « ةرداهلا هايملا

 لواح هنأ ىعدإ .نيققحملا مامأ ىدينك دراودا لاوقأ تضقانت

 نأ دعب  ةطرشلاب لصتي مل اذامل :ةلئسألا ىلع دري مل هنكل «ىرامذاقنإ

 تايتف عبرأ نود ءاهدحو ةاتفلا بحص اذاملو .. ةاتفلا ذاقنإل  هسفنب ان

 هيلع ىدينك ءاقدصأ هظحال ىذلا قلقلا رس امو ..لفحلا ىف اهعم نك

 تاباجإب ىدينك اهيلع دري مل ةريثك ىرخأ ةلئسأو ..لفحلا ةرتف ةليط
 . .ةددحم ةحضاو

 - طيحملا ىف هترايس طوقس دعب  قدنفلا ىلإ داع هنإ ىدينك لاق

 مطحم اقهرم هشارف ىلع ىمتريل «هتفرغ ىلإ هروف نم هجتاو «٠ ةحابس
 ءاج املق ..ثدح امب ًادحأ ربخي نأ نود هتليل ىضقو ..باصعألا

 ميدقت هنم بلطو «..ثدح امب هغلبأو «ةلئاعلا ىماحمب لصتا ٠ حابصلا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رو

 . .ةطرشلل ةركذم

 . .اهتدراطم وأ ءاهلمع ةفاحصلا تأدبو

 تدجو ىرام ةثج نإو «ثداحلا تاسبالم نع ةطرشلا ريرقت ترشن

 دئاق ىلإ ماهتإلا عبصأب ريشي امب «باوبألاو ذفاونلا ةقلغملا ىدينك ةرايس ىف
 لخاد ةاقلملااهدي ةبيقح ىف دجو امك ..هسفن ىدينك دراودا وهو «ةرايسلا

 . .قدانفلا دحأب نيتفرغل ناحاتفم «ةرايسلا

 ءاهتالمح فنعأ نم ةدحاو ىدينك روتانيسلا ىلع فحصلا تنشو

 نكي مل ثداحلا نأو ءاهذاقنإ لواحي نأ نود هتيحض كرت هنأب هتمهتاو

 ةريتركس درجم نكت مل وج ىرام نإ لب ؛«لجرلا اهاور ىتلا ةروصلاب
 ناوأ نآ مث ..ةصاخ ةقالع ىف هب تطبترا اهنكل «لحارلا هقيقشل

 نيفلحملا مامتها عضوم تناك ؛ةريثك ىرخأ تاماهتإو . .اهنم صلختلا

 ةدمل نجسلاب هيلع مكحف «هتنادإب ةياهنلا ىف مهرارق اوردصأ نيذلا
 . . لماك ماع ةدمل ةرايسلا ةدايق نم هعنمو «نيرهش

 حشرملا ىلع ةفاحصلا موجهب سانلا دعسأ ىدينك درارودا ناك مث

 ةثداح تلمهأف .ةيمارغ تاقالع ةماقإ ةمهتب  «تراه ىراج ىطارقميدلا

 ٠ . . طيحملا هايم ىف هترايسب تقرغ ىتلا ةريتركسلا
 ءاسؤرلا مون فرغ ىلإ ةيكيرمألا فحصلا تالسلسم تلصو دقو

 ىكيرمألا سيئرلا ةقالع نع ةريثم تاياكح ةمثف .مهسفنأ نييكيرمألا

 - تقولا سفن ىف تناك ىتلا «ءانسحلا هتريتركسب رو اهنيزيأ قبسألا

 دع ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 . . هترايس ةقئاس

 ناكو .اهتاركذم ةباتك ىلع ةريتركسلا مادقإ ءارو فحصلا تناكو
 ةظحل ىف امهبحب رواهنزياو تحراصت امدنع هلأ «هلاق ام فرطأ

 . .لعفلا نع زجاع لجرلا نأب نانثالا ءىجوف . .ةبوبشم

 ..تيج ناريإ
 دلانور سيئرلا ةموكح نأ ىه  راصتخاب - تيج ناريإ ةياكح

 حالسلا ريدصت ىلع ةباقرلا نوناقو ٠ ىموقلا نمألا نوناق تكهتنا ناجير
 ىهو . .ناريإل اهتعاب ىتلا ةحلسألا تاقفصب املع سرجنوكلا طحت ملف
 . .ىرخأ ةميرج هذهو . .باهرإلل ةدناسم سرجنوكلا اهربتعي ةلود

 حابرألا ليوحتب «دنلواي ليدعت» كاهتنا ىهف «ةئلاثلا ةميرجلا امأ
 ةموكحل ةئوانملا ارتنوكلا ةهج ىلإ ناريإل ةحلسألا عيب نع ةمجانلا
 نولوئسملا عقوي مل امدنع ءاضيأ نوناقلا كهتنا دقو ..اوجاراكين

 نود «ىرخأ ةهج ىلإ ىكيرمألا حالسلا ميلست دعب دهعت ىلع نويناريإلا
 تارباخملا ةلاكو تمدق دقف « اريخأو ..ةقبسم ةقفاوم ىلع لوصحلا
 «ناريإ ىلإ كوه خيراوص لاسرإ ةيلمعل «تادعاسمو ةرئاط ةيكيرمألا

 . . تارباخملا ضخي اميف سيئرلا نم رارق نود

 ىلع سيول ىنوطنا بتك ٠ تاكاهتنالا كلت لك ىلع اقيلعتو
 ىتلا دويقلاو ؛ىلودلا نوناقلا لوح سيئرلا نإ :؛زميات كرويويل» تاحفص

 . . !ةرخسم ىلإ سرجنوكلا اهضرف

 . ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 ةحلسألا تاقفص لاسرإ ىلع قفاو ناجير نأ نيلرفك ام نلعأ دقل

 رياني 7١ ىف ركنأ سيئرلا نأ عمو ١19806. سطسغأ ذنم ناريإ ىلإ

 دكأ نأ  دحاو رهش نم لقأ دعب ثيل ام هنإف «نيلرفكم هلاق اهم 417

 ةنحل ةلاسر ناجير ثعب .ىرخأ مايأ دعبو .ةقفصلا لاسرإ ىلع هتقفاوم
 لهو «ةقفصلا ىلع هتقفاوم ىطعأ ىتم امامت ركذتي ال هنأ اهيف دكأ « روات

 اقيلعت فحصلا ىدحإ ترشنو . .هدعب مأ ةحلسألا لاسرإ لبق كلذ ناك

 ؟سيئرلا هيسن ىذلا ام : ىكيرمأ نطاوم هيف لءاستي سيئرلا لوق ىلع
 ؟. . هيسلن ىتمو

 « نيلج نوج ىطارقميدلا روتانيسلل احيرصت فحصلا ترشن امك

 سيئرل ةبسنلاب نزحم قيلعت اذه :ناجير سيئرلا هلاق ام ىلع اقيلعت
 قرخي ناك نذإ هنإف «ةيلمعلا هذهب ملع ىلع ناك اذإف . .ةدحتملا تايالولا

 مايقلا نع زجاع نذإ هنإف .كلذ لهجي ناك اذإ امأ . .دمع نع نوناقلا

 . هبصنم ءابعأب
 .ةقفيقحلا

 نأ 2« ١985 ربمفون نم رشع ثلاثلا ىف نلعأ ناجير نأ ظحالملا

 . . نئاهرلا لباقم ءرخآ ءىش ىأ وأ « حالسلا لاسرإب مقت مل هتموكح

 . .البقتسم كلذ لعفت نل ىهو

 :لوألا هحيرصت نم مايأ ةتس دعب ىفحص رمتؤم ىف ناجير لاقو

 ناريإ دصقي . .ىرخألا نادلبلا ىلإ حالسلا لاسرإ رفغن الو رفغن مل اننإ

 سس ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا جئاضف
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 عضو لوح هل ةلاسر ىف لاق امدنع « :عجارتلا ىف سيئرلا أدب مث

 ققحن مل اننكل ..ةفرشم اهتاياغ تناك دقل :19417 رياني ؟0ىف ةمألا

 . كلذ قيقحتل اناعسم ىف ةحضاو ءاطخأ انبكتراو ءدوشنملا فدهلا

 ناوتع تحت ىسائرلا تاحيرصتلا 'ليملسم' (كيورويتا :ترثكت لقو
 . .«ةقيقحلاب سيئرلا حاب امدنع»

 مل ام نييفحصلا نيقلعملا تارابع نم ناجير لان دقف . امومعو

 «تيجرتوو» ةحيضف بحاص نوسكين ىتح ؛لبق نم ىكيرمأ سيئر هلئي
 فحصلا تمدختسا « ةفاحصلا ةلمح ريئأتب هتلاقتسا مدق ىذلاو ةريهشلا

 .ةدح لقأ تارابع هيلع موجهلا ىف

 نجاملا راتهتسالا تاراعش بحاص هنأب ناجير زميات كرويوين تفصو

 نأ «تسوب نطنشاولا» ىف ىئراكام نملوك بتكو .ةيرسلاو بذكلاو
 طرف وأ ءاطخألا سيلو .بذكلا وه ةيلاحلا ةلكشملا رهوج .

 ىدصتلا فوخ نم تاونس دعب ةياغلل زفتسا ىذلا سرجن وكلاف . . ةسامحلا

 تايلقألاو ءارقفلا حلاصم ىعارت ىتلا جماربلا ىلع سيئرلا ةمجهل

 أدب . .ةفاحصلا ةيرحو ةئيبلا ةيامحو ةيبطلا ةياعرلا نيدايم ىلع «ةمئاقلا

 ةمجه ىهو«ةريخألا سيئرلا ةمجه ىدافت لجأ نم ريبادتلا ذاختا ىف

 . ةقيقحلا ةفزعم ىف بعشلا قح ىلع
 هلغشي ةدحتملا تايالولا سيئر بصنم نأ تنلعأ دقف شين ةلجم امأ

 نأل ءدوصقم لكشبو «ةمظتنم ةروصب بذكي وهو «باذك صخش نآلا

 ( لج ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف حصص
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 تيبلا ىف ميقي باذك لوأ سيل وهو .هفادهأو هططخ مئالي بذكلا اذه

 .ةيكيرمألا ةموكحلا ىدل

 ..ةرمتسم ةقحاالملا

 ةروصلا ىلع ارشابم اريثأت ببست مل تيج ناريإ ةحيضف نأ عمو

 . .ةدحتملا تايالولل اسيئر نيترم هباختنلا وه ددج دقف .ناجيرل ةيسايسلا
 ريذحت تناك امبر ؛هدعاقت دعب هيلع فحصلا اهتنش ىتلا تالمحلا نإف

 تيبلا سيئرلا كرت ول ىتح ..ةمداق ةبساحملا نأب نيلاتلا ءاسؤرلل
 . . ضيبألا

 «ةحوتفم لظن نأ بجي - فحصلا ريدقت ىف - سيئر لك تافلم نإ

 نأش الو .. ةحيحصلاةمولعملا نع ثحبلاو بيقنتلاو شاقنلل عضخت نأو

 جراخ ىلإ هرداغ هنأ وأ «ضيبألا تيبلا ىف سيئرلا نأب هلك كلذل

 . .! هلك ملاعلا رداغ هنأ وأ . .مكحلا

 فرحلاو نهملا باحصأ نم تارشعلاب نويفحصلا ىقتلا دقل

 ضيبألا تيبلا ةديس نع ةفيرطو ةبيرغ عئاقو اولجسو «ىربكلارجاتملاو

 . .ةدحتملا تايالولل اسيئر اهجور بختنا ذنم «ناجير ىسنان

 نإ  دويلوه ىف ريهش تاديس قالح وهو  زرتسام جروج لاق
 نمث عفدت نأ لواحت مل اهنإو «ىناجم» ةملك ىه ىسنان اهبحت ىتلا ةملكلا

 نأ لبق ىأ ..هيلع اهيف ددرتت تناك.اماع نيرشع لالخ اهرعش فيفصت

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف : ٠٠ ١
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 ا . .ضيبألا تيبلا لخدت

 نمث عفد مدع ىف اهيلإ دنتست تناك ىتلا ةجحلا نإ :هلوق فدرأو

 الأ ىف قحلا اهبهت ةناكملا هذه نأ ىرتو .ةساسلا دحأ ةجوز اهنأ فيفصتلا

 . .تامدخ نم هيلع لصحت ام لباقم ائيش عفدت

 ءايزألا ميمصت رجاتمب ريبك فظوم وهو - نيفال ىد راكسوأ امأ
 ام لكل لماكلا نمثلا عفدت نكت مل ىسنان نأ دكأ دقف  وفلودأ ريهشلا

 . .اهسفنب هبلطت اهنإف ءامصخ رجتملا اهيلع ضرعي مل اذإو . .هءارش ديرت
 . .رمألا اذه ىف ةياغلل ةرهام تناكو

 مايقل حايترالاب رعشت تناك ىسنان نأ ىلإ ةيفحص تاباتك تراشأو

 رابك نم اهجورو دعت اهنأ عم ءاهنع ةباينلاب اهتايرتشم ريتاوف عفدب نيرخآلا
 ال نحن :اهلوقك ةللضم تاملكب رقفلا ءاعدإ لواحت تناكو .ءايرثألا

 . . !هنمث كلمن ال ناجيرو انأف «ءىشلا كلذ ىرتشن نأ عيطتسن

 ..ةلوج ىف ةسيئرلا
 بقع ىسنان هتلعف ام لوأ نأ «ىليك ىتيك ةيفحصلا ةبتاكلا ىورتو

 تالحم ىلإ ةرايزب اهمايق وه.١٠198١ ماع ةسائرلا تاباختنا ىف اهجوز روف
 ءاهئالمع هجو ىف اهباوبأ تالحملا تقلغأو . ؛زليه ىلرفيب» ىف «شوج»

 ىسنان تلصح دقف كلذ عمو . .اهلخاد ةلوجب موقت سيئرلا ةنيرق نأل

 تبثت نأ درجمل ةيزمر غلابم الإ عفدت ملو .ناجملاب اهتافدهتسا مظعم ىلع
 اهتميق دوسألا ريرحلا نم ةظفاح ىلع تلصح دقل .ائيش تعفد دق اهنأ

 ىرخأ ةبيقحو ءهرالود 77 اهتميق ةريغص دي ةبيقحو ءرالود 0٠

 ل ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ----ححححح
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 نم ءاسملل ةبيقحو ءارالود 50٠0 اهنمث دوسألا حاسمتلا دلج نم حابصلل
 لصي ةعونتم بايث ىلع تلصح امك .ارالود 86 اهنمث ضيبألا دلجلا

 . .تارالودلا نم فالآ ةعضب ىلإ اهنامثأ عومجم

 اهنأ ىوعدب «ةياغلل اليلق اغلبم هلك كلذ ىف تعفد ىسنان نكل
 ردقت ال ةياعد ء.هنم اهئارشو ءرجتملل ىلوألا ةديسلا لوخد نم ققحتس

 . .لامب

 تيبلا ىفظوم ةئيه سيئر ركيب سميج نأ ناجير ىنواعم دحأ ركذيو
 ناكم ىف ىسنان ىلع لخد دعب اميف ةيجراخلا ريرو  ناجير دهع ىف

 :اهيف خرصو ديدش بضغ ةلاح ىف وهو «ضيبألا تيبلاب اهتماقإ

 نيلصحت ىتلا ايادهلا نإ .الاح كلذ فقو بجي . .ىتديس اي ةنعللأ

 . .سيئرلل اغلاب اجرح ريثت اهيلع

 لبق هنأ لب ءهتجوزل تمّدُق ىتلا ايادهلا ضفري مل ناجير نأ عقاولاو

 . .نييالم ةعضب ىلإ اهتميق تلصو هل اياده رخآلا وه
 ىفو ضيبألا تيبلا ارداغ هتجورو ناجير نإف . فحصلا لوقت امكو

 تاكلتمملا كلت ةميق نكل . .رالود نييالم ةعبرأ اهتميق تاكلتمم امهتزوح

 ىلع ناجير لصح دقف ..رالود نييالم ةرشع ىلإ ماع ىدم ىف تزفق

 غلبي اينروفيلاك ةيالو نم شاعمو «ءرالود 946٠٠ غلبي ىونس شاعم
 ءاشنإل رالود نويلم ١را ةيلارديفلا ةموكحلا نم اوقلتو .ارالود 0١

 ةرادإ سلجم ىف ابصنم ىسنان تلبق امك .هدعاقت ماوعأ هيف ىضقي ناكم

 . ماعلا ىف رالود فلأ ىتئام ءاقل «نولفير» ةسسؤم

 حم ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ”١٠١
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 نيمجنملاب ناجير ىسنان ةناعتسا نع ددرت ام اضيأ فحصلا لمهت مل

 ىتح « ةيسايسلا هتارارقو هتاكرحت ةمالس ريرقتل «مكحلا اهجوز .ىلوت ءانثأ
 نوردقي اوناك نيذلا نيمجنملا لبق نم دعي ناك ةيجراخلا هرافسأ لودج

 . كلذل تاقوألا بسنأ

 بيذاكألا نم ليس» اهنأب تاقيقحتلا كلت: ناجير فصو دقلو

 نياو نيج ةلثمملا مهمأ نم هقالط دعب هئانبأب ناجير ةقالع ىتح «ةحوضفملا

 تدكأ عئاقو تلوانت . فحصلا تاداقتنا نم ملست مل «ىسنان نم هجاوزو

 نأ ىرخأ فحص تدكأ امك .هيلع اوبلقلا ناجير ءانبأ ضعب نأ اهب

 ىفو ..تائدهملا نمدت تناك اهنأو «٠ ناجير ةنبا برضت تناك ىسنان

 هتجوز نإو ءرعاشملا رتافو ىبلس هنأب اهابأ فصت تناك ةنبالا نإف « لباقملا
 . .قاطت ال ضيبألا تيبلا ىف ةايحلا تلعج

 ريبك وهو  ناجير دلانود تايركذل اهتاحفص فحصلا تدرفأو

 نأ اهيف دكأ ىتلاو  ىكيرمألا سيئرلا سيلو «ضيبألا تيبلا ىفظوم
 رفسلا ديعاوم :لثم سيئرلا تاكرحت ريرقتل نيمجنملاب نيعتست تناك ىسنان
 . . ةيسايسلا تارارقلا ذاختا وأ «٠ جراخلا .ىلإ

 ..تيج قارع
 تردص اهنأب «ءايناطيرب ىف نيظفاحملا ةموكح هتهجاو ىذلا ماهتالا

 ىذلا ماهتالا وهو . .هيلع رظحلا ضرف ءانثأ «قارعلا ىلإ تادعمو ةحلسأ

 قباسلا ىكيرمألا سيئرلا ةموكح هتهجاو «تيج قارع» مسا هيلع قلطأ

 . .ةيمستلا سفنب بألا شوب جروج

 ١س ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا خئاضف



 رهو
 ليو ىلانويسان اكنب» كنب عرف مادقإ ىف لثمتت ةيكيرمألا تيج قارع

 قارعلا ةموكح ةدعاسم ىلع ةيكيرمألا اتنالتأ ةنيدمب ىلاطيإلا «درفال

 نم ءزجك .ةيكيرمألا ةعارزلا ةرازرو تانامضب ضورق ىلع لوصحلل

 . .ةموكحلا تانامض ىلع ةمئاقلا ةنوعملل صاخلا جمانربلا

 ةلئاه اضورق ىطعأ دق ىلاطيإلا كنبلا عرف نأ فحصلا تفشكو
 ةددعتم ةيداصتقا ةطشنأ ضورقلا كلت تلمشو «ىقارعلا نيدفارلا كنبل
 وأ امور ىف ءاوس «كنبلا رتافد ىف ضورقلا مظعم لجست ملو ..

 هذه نع ائيش نوفرعيال مهنأ كنبلا ىف نولوئسملا ركذ امنيب . .كرويوين
 ىف ككشي - ىلاطيإلا خويشلا سلجمل اريرقت ضقاني ام وهو ..نويدلا
 . . كنبلا ىلوئسم لاوقأ

 ىلع تالومع اوضاقت دق نيلوئسملا ءالؤه نأ ىلإ فحصلا تراشأو

 ذنم أدبت ىتلا تايلمعلا كلت لثمب لفاح مهلجس نأو «ةيقارعلا ضورقلا
 دحأ نإ ىتح «ةهوبشم تايلمع ىف كنبلل مهطيروت تبثتو ١1945 «٠ ماعلا

 لوح باوجتساب ١984 وينوي ىف مدقت ىلاطيإلا خويشلا سلجم ءاضعأ
 . .ةيقارعلا ةحلسألل ىلاطيإلا كنبلا ليوحت

 نم ديدعلا عم تاءاقلو قئاثو نع ؛زميات كرويويلا ترشن دقو
 تانوعملا جماربل ةيقارعلا ةموكحلا لالقتسا تبثأ «ناكيرمألا نيلوئسملا
 نيب نم ناكو . ةمدقتم ةيوون ةيجولونكت ءارش ىف ةيكيرمألا تادامتعالاو
 ىلع اتلصح «ناتيكيرمأ ناتكرش قارعلا ةموكح اهعم تلماعت ىتلا تاهجلا
 خيراوصلا ىهو ؛ةيقارعلا دوكس خيراوص ريوطتل رالود ١را/ غلبمب دوقع

 ., ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رهو
 ناريطلا ةدعاق ىلع  هزميات كريوينلا» تلاق امك  اهنم طقسأ ىتلا

 كلت نم ءزج قفنأ امك . ايكيرمأ ايدنج 78 لتق ىلإ ىدأ ام ةيركسعلا

 ةحلسأ ءارش مت دقف اضيأو .قالمعلا ىقارعلا عفدملا ريوطت ىلع ضورقلا

 كنبلا عم لماعتت تاكرش ةطساوب ايقيرفأ بونج نمو ةيصربقو ةيلاغترب
 . .ىلاطيإلا

 زارتها ىف هريثات هل ناك ةيكيرمالا فعضلا هتّردِت ام نا كنقالو
 بهذت تاداهتجالا ضعب نإ لب .ىكيرمألا ماعلا ىأرلا مامأ مكحلا ةروص

 ىلع قحاسلا هزوف مغر «تاباختنالا ىف شوب سيئرلا طوقس نأ ىلإ
 . .«تيج قارع» ةامسملا ةحيضفلا كلت هثعبم  ىقارعلا ناودعلا

 داع دم دلع داع داعدإع

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف



 رهو
 ْ ةريثم ةدام

 ةفاحصلا تالخدت نم نآلا ىناعت ةيناطيربلا ةكلاملا ةلئاعلا تناك اذإ

 نم تاينيثالثلا ىف  تعاطتسا ةفاحصلا نإف «ةيصخشلا اهدارفأ ةايح ىف

 . .هتلاقتسا ميدقت ىلإ نماثلا دراودا كلملا عفدت نأ  نرقلا اذه

 جروج هدلاو ةافزو باقعأ ىف ايناطيرب شرع نماثلا دراودأ ىلوت دقل

 لنم هدالب شرع: ىلوتي بزعأ كلم لوأ ناكو ١1950( رياني )٠١ سماخلا

 1 . .هرمع نم نيعبرألا ىف ناك هنأ عم « ١91/5

 روف دراو سيلاو ةديسلل هبح ةصق نوملعي كلملا ءاقشأ ناك

 لريأ وه «ىكيرمأ ىرحب طباض نم تجرزت ةيكيرمأ ىهو «نوسبمس
 . .تاوئس ىنامث دعب هنم تقلط مث .رسنبس دليفنيو

 لفح ىف رسنبس ةديسلاب ىناطيربلا دهعلا ىلو ىفتلا ةرتفلا كلت ءانئأو

 . .اهب بجعأو صقار

 «ىزيلجنا نم ةيناثلا ةرملا كانه جوزتتل ءارتلجنا ىلإ سيلاو ترفاس مث
 . .نوسبمس تسنرأ وه

 ةرسأل -  شرعلا ىلوت نأ دعب  نماثلا دراودا تاوعد تددعتو

 ةقالعلا روطت عيمجلا ظحالو «ءةماهو ةصاخن تالفح ىف .«توسبمس

 تابسانملا لكاهجور روضح مغرب «نوسبمس ةديسلاو كلملا نيب ةيفطاعلا
 كلملا ةلحر تعبات :اهماهم ةيدأت ىف فحصلا تأدبو ءاهيلإ تيعد ىتلا

 «شتكسا ىليدلا» ةديرج ترشنو طسوتملا ضيبألا رحبلا ىف هتقيدصو

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ٠١
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 فحص اهترشن ىرخأ روص نع الضف ؛نيبيبحلل ةروص ةيناطيربلا

 . .ابوروأواكيرمأ
 ..ةريثم ةدام

 . .ةفاحصلا عم ةكرعم هجاويل ندنل ىلإ كلملا داعو

 همارغ ةياكحب ديزت « ةفاحصلل ةريثم ةدام ارتلجنا كلم حبصأ دقل

 نم هرشنت اميف قبسلا ققحت نأ ةفيحص لك تلواحو .اهتاعيبم نم

 نذأ بيبطل هترايز دنع كلملا قفارت نوسبمس ةديسلاف .روصو تامولعم

 تابسانم ىف هقفارتو «ندنل ىلإ راطقلا ىف هقفارتو ةيواسمنلا ةمصاعلاب «

 تركذو .مامحتسالا سبالم نايدتري امهو امهل ةروصو . .ةريثك ىرخأ

 فلأ ١١5 اهنمث غلبي ةدالق هتقيدص ىدهأ كلملا نأ فحصلا ىدحإ

 نإ لب .رالود ىنويلملا نع اهتميق ديزت ىرخأ اياذه نع الضف ءرالود

 بايثلا نم هتقيدص ىلإ كلملا هادهأ ام دادعأ تددح فحصلا ضعب

 نم حبصأ نوسبمس ةديسلا تيب نأ ىرخأ ةفيحص تدكأو .. ةيلخادلا

 . ةطرشلا لاجر نم ةددشم ةسارحل عضخي هنأو «ىناطيربلا جاتلا تاكلتمت

 اهدسحت ىتلا ةأرملا : لثم «ةريثم نيوانعب تاقيقحت ىناطيربلا ءىراقلا علاطو

 تقلعو ..ملاعلا اهنع ثدحتي ىتلا ةأرملاو .ةيناطيربلا ةيروطاربمالا

 رود ىفو «ناردجلا ىلعو «ةيديدحلا ككسلا ثاطحم ىف تاقصلم

 . .كلملا مارغ ةصق ىف ةفيحص لك هب درفتت ام رربت ءامنيسلا

 تلصح ام لك رشنل اهتاحفص نم ةلئاه تاحاسم فحصلا تدرفأ

 ناكيرمألا ءارآو ٠ ىناطيربلا دهعلا ىلو ةبيبح ةايح نع تامولعم نم هيلع

 ١ ١٠ا/ ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف هم -----تب
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 كلملا نيب ةقالعلا لبقتسمل مهروصتو «بحلا ةصق تاروطت ىف زيلجنإلاو
 لظت مأ ءاهجوز نم قالطلا بلطت لهو ..ةجوزتملا ةديسلاو قشاعلا
 : . .كلملل ةقيشع درجم

 امبر .؛دلوملا» ىف ةكراشملا نع ةديعب ةيناطيربلا فحصلا تلظو
 امبرو «ةيكلملا تاذلا ىف بيعلاب ماهتالا نم افوتخو «ةباقرلا تارابتعال
 . .فحصلا كلت ريرحت ءاسؤر عم كلملا هدقع ىذلا «ناملتنجلا» قافتالل

 الوم حراصيل - موي تاذ  ةأرجلا هسفن ىف دجو كلما ريتركس نكل
 . .رمتسي ال دق نوسبمس ةديسلاب هتقالع نع ةيناطيربلا ةفاحصلا تمص نأ

 جراخ ةيكيرمألا ةديسلا ليحرتب رمأي نأ كلملا ىلع ريتركسلا حرتقاو
 . . ةدحتملا ةكلمملا

 سيلاو قالط ةيضق ةعباتمب لغشناو فريتركس تاملكي كلملا هبأي ملو
 ةديسلا جوزتيس ارتلجنا كلم نأ ةيكيرمألا فحصلا تبتكو .اهجوز نم

 . .اهقالطب مكحلا دعب نوسبمس
 تاروطت رشن ىف تاأدب مث .اهتمص ىلع ةيناطيربلا ةفاحصلا تلظو

 نم قالطلا بلطت ةيكيرمأ ةنطاوم درجم ءاهجوزو سيلأ نيب قالطلا ةيضق
 . . ىزيلجنالا اهجوز

 ؟ ةفاحصلا تلعف اذام

 صخشب سيلو ؛كلملاب ةقالع تلوانت دق ةيكيرمألا ةفاحصلا تناك
 ةأرملا تمدقت نأ دعب ءاريثك تريغت اهتالاقمو اهتاقيقحت ةعيبط نكل . .كلملا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ١ +/مب



 رهو
 . .اهجوز نم قالطلا بلطب

 كلت نع - دعب اميف قودلا - قبسألا كلملا ثدحتي :ءهتاركذم ىفو

 ةيناطيربلاو ..ةيكيرمألا ةفاحصلل امصخ هسفن اهيف دجو ىتلا ةرتفلا

 :+: اهفيأ

 عباسلا ددحتو .اهجور نم قالطلا نوسبمس سيلاو تبلط دقل

 . .ةيضقلا رظنل ادعوم ١975 ربوتكأ نم نورشعلاو

 تلدابتو .ةيدنلتكسألا انتلحر ىف هتورذ غلب دق سيلاول ىبح ناك

 ةلحرلا كلتءانثأ «ثيبازيلأ هتنباو ىترب ىخأ عم باجعإلاو ةقادصلا سيلاو

 سيلاو نأ  اضيأ عيمجلا روعش وه ناك اذه نأ نظأو - ترعشو : .اضيأ

 . .«ةرسألا دارفأ» ضعب تحبصأ

 ةمئاق نيب «سيلاو ١ مسا رشنت نأ ىلع ةيناطيربلا فحصلا تصرحو

 سيلاو مسا زربت مل نإو ءرصنلا تالفحل ىكلملا رصقلا نم نيوعدملا
 ىتلا ةيكيرمألا فحصلا سكعب ..اهجوزر نود . اهدحو ةوعدم اهرابتعاب

 . .ةغلاب ةوسقب عوضوملا تلرانت

 وأ ةفرعم مدع نع نكي مل ةيناطيربلا ةفاحصلا فقوم نأ قحلاو
 - روصتأ اميف  مهنكلو «ةعاذم رارسألا تناك دقف ..تامولعملا بايغل

 نم دعي ام اوعيذي الأو ٠ بعشلا مامأ هتبيهب رصقلل اوظفتحي نأ اودارأ

 1 . . ةصاخلا هرارسأ

 لصتأ نأ قفوألا نم هنأ تيأر ءامتحم قالطلا مكح حبصأ املف

 ٠١١ ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رهو
 هيف تفرجنا اميف فرجنت الف ءاهفقوم ىلع لظتل «ةيناطيربلا ةفاحصلاب
 رابخألا نم ةلسلس ايموي رشنت تناك ىتلاو «ةيكيرمألا ةفاحصلا
 . . ؛ىكلملا مارغلا» ناونعب تاقيقحتلاو

 بحاص كوبرفيب درول :نييفحصلا ىئاقدصأ رابك نم نينثا تلبقتسا

 اهلوموا ريسو . .ودناتس جننفيالا «سيربسكا ىادنصلاو «سيربسكآ ىليدلا

 ...روين جننفيالاو ليم ىليدلا بحاص ريمز دور درول نبا تروثم

 تبلطو «ةحارصو ةطاسبب ءىش لك نيقيدصلا نييفحصلل تيور
 اميف ةيكيرمألا ةفاحصلا اوكاحي الأ - ةحارصلاو ةطاسبلا سفنب  امهنم

 ةيضق رظن ءانثأ «نزتملا اهفقوم ىف ةيناطيربلا فحصلا رمتست نأو «هبتكت
 . .اهدعبو «قالطلا

 :كورب رفيب دروللا ىل لاقو

 كلذ عمو ..فحصلل ةريثملا رابخألا ةيمهأ « عبطلاب ملعتن تنأ -

 . .لواحأس ىنإف

 . .رمألا اذه ىف ىنم ةدعاسم ديرت له :تلق

 راثأ امبر كبناج نم لخدت ىأ نإ ..سكعلاب :ةعرسب لاق

 نم هيلع ىوطنت امو «ةباقرلا هانعم رصقلا لخدت نأ.نابشلا نييفحصلا

 . .فرصتلا ةيرح ىل كرتا . . ةضيغب تالالد

 درول رضح «ندنلب ةفاحصلا ىح ىف اعامتجا كوربرفيب دقعو

 . . ةيناطيربلا فحصلا ريرحت ءاسؤرو نوثمءاه

 حصص ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 . فرعي نأ ىف بعشلا قح ةلأسم عامتجالا ىف نوفيحصلا حرطو

 نوثمراهو كوربرفيب نكل ..ةيفحصلا ةنامألا نع اوثدحتو ءءىش لك

 نم مهمظعمو  روضحلا ةيقب اعنقي نأ - ةقوفتم ةيسامولبدب  اعاطتسا
 درجم . .ليوهت وأ ةغلابم نود قالطلا تاروطت رشنب اوفتكي نأ  بابشلا

 ىتلا ةديسلا نأ ىلإ ديعب وأ بيرق نم ةراشإ الف ..ةيداع قالط. ةيضق

 . . ىكلملا رصقلاب ةقالع ىلع قالطلا بلطت
 ترشن .هب اومزتلا ام اوذفن ريرحتلا ءاسؤر عيمج نأ عقاولاو

 فحص ترشنو لب .مكاحملا هترظن ايداع أبن هرابتعاب قالطلا أبن فحصلا

 ةفاحصلل نيدأ ىرمع لظأسو) .اهتاحفص ىدحإ لفسأ ىف ابنلا كوربرفيب

 نم ةبيصعلا مايألا كلت ىف هب تمرتلا .ىذلا عئارلا فقوملا اذهب ةيناطيربلا

 .(. . ىتايح

 ١١فصاع ءاقل

 كلملا هاور امك ةرتفلا كلت ىف ةيناطيربلا فحصلا فقوم وه اذه

 . .رخآ فقوم اهل ناك ةيكيرمألا فحصلا نكل . .هتاركذم ىف

 ليصافتو «بحلا ةصق تايادب ىلإ دوعتو فشكتو حضفت تلظ دقل

 لك ..ءىش لك ..بقترملا جاوزلل نيقشاعلا طيطختو ..قالطلا بلط

 .٠ ..ءىش

 سيئر بلطي نأل عفادلا وه ةيكيرمألا فحصلا هترشن ام ناكو

 . . كلملا ةلباقم نيودلب ىلناتس ءاررولا

 ١١١ ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 نع اديعب ناكم ىأ ىف ىرجت نأو رصقلا تافيرشت ىف ةلباقملا هذه
 . .راظنألا

 . .اهيف هتثداحم نيودلب رتسملا ديري ىتلا ةيضقلا ةعيبط كلملا كردأو

 «ريدلب تروف رصق  هسفن كلملا ريبعت وه اذه  ةزرابملل اناكم راتخاو

 . .نييلوضفلا نيعأ نع ةديعبلا ةباغلا هيمحت ىذلا

 لوكوتوربلا دعاوق لهاجت ءارزولا سيئر نأ نم هتشهد كلملا ىفخأو

 ىكسولا نم سأك ىلع هسفن اعد هنإ ىتح «ءاقلل ىلوألا ةظحللا ذنم

 . .احابص عبرلاو ةرشاعلا ةعاسلا تناكو

 نإو .ىكسيولاب ءارزولا سيئرل ىتأي نأ مداخلا نم كلملا بلطو

 ضعبب كسمتم كتلالج :ىزغم تاذ ةجهل ىف ءارزولا سيئر لاقو

 مل كدلاوف ..رخآلا اهضعب لمهتو «ديلاقت نم كدلاو هب مزتلي ناك ام

 . .طقف ءاسم ماقت ىتلا تالفحلا ىفو «ةرورضل الإ رمخلا برشي نكي

 اقاس عضيو «كلملا ةرضح ىف سلجي هنأ ىلع لجرلا دكأ نأ دعبو

 كلذ لعقي . .ةفلك الب ثدحتيو ؛«حابصلا ىف رمخلا برشيو « قاس ىلع

 نم مدق اميف ةرشابم ثدحت . .ءاررولل اسيئر سيلو اقيدص هرابتعاب هلك
 . .هلجأ

 ريثكلا رشنتو - ترشن ةيكيرمألا فحصلا نإف «كتلالج ملعت امك

 تحط ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف 1١
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 نم لئاسرلا .فالآ ىقلتي ىبتكمو «نوسبمس سيلاو ةديسلاب كتقالع نع

 نوبلطي «ىناطيربلا لصألا ىوذ ناكيرمألا نينطاوملاو نيناطيربلا نينطاوملا

 زسملا قالط ةيضق نإف ءملعت امكو .فحصلا كلت هبتكت ام ريسفت

 نم تيأر دقو . . عوبسأ لالخ مكاحملا اهرظنتس اهجوز نم نوسبمس

 لقألا ىلع فحصلاف . .رمألا ةروطخ ىلإ كهبنأ نأ - قيدصك - ىبجاو

 . .محرت ال

 ىتلا تامازتلالاو :كلملا تابجاو نع ثدحتلا ىف نيودلب ضافأو

 :ةمساح ةجهلب لاق مث ءاهيلع صرحي نأ بجي

 نينسلا تائثم ىضتقت شرعلا ةوق تينبثث نأ كتلالجل حضوأ نأ ذدوأ -

 نإ لب ..روصتت امم رصقأ . .ريصق تقو ىلإ جاتحي شرعلا عايض نكل

 1 . .هبحاص هدقف نإ ةبعص ةلأسم شرعلا ىلإ ةدوعلا

 نكل . .ميظع بحب كصخي بعشلا نأ ىلع كقفاوأ :لجرلا لاقو

 الب رصقلا تافرصت نوكت نأ ىلع رصيو ءامامت ديلاقتلا سدقي بعشلا اذه

 . . ةبئاش

 ةديسلا ىضمت نأ كلذ لك دعب نسحي له :الئاستم هتوص الع مث

 . .قالطلا تاءارجإ ىف نوسبمس

 . .نوسبمس ةديسلا تقلط اذإ :كلملا ةباجإ رظتني نأ نود فدرأو

 . . اهنم جاوزلا ىونت له

 ةديسلا فقوت نأب هحارتقا ىلع كلملا ةباجإ فرع ءارزولا سيئر نكل

 : ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 . .قالطلا بلط ىلع ةرصم تلز الآ -
 : ددرت الب تباجأف

 1 . . ىديس أي معن -
 مدقأ سيلاو ةديسلا جور نأ ىه بابسألاو . .قالطلاب مكحلا ردصو

 . .سيراب ىد قدنف ىف هتجور ةنايخ ىلع

 ةمزألا دعاصت ا

 كلملا نيب لب ءبسحف ىمسرلا ىوتسملا ىلع سيل «ةمرألا تأدبو
 الضف «ةيناث ةيحان نم ىربرتناك فقسأو هئارزو سيئر نيبو «٠ ةيحان نم
 نم ديزملا ءاقلإب تعوطتو ءاهنازتا تلمهأ ىتلا ةيناطيربلا فحصلا نع
 . . ةلغتشملا نارينلا ىلع طفنلا

 تامكللا ىلإ برقأ ءءارزولا سيئرل ةيلاوملا فحصلا موجه ناك

 . .ةدئاملا تحت نم ةفينعلا تابرضلا وأ « مازحلا لفسأ

 بونج ىف نيلطاعلا لامعلا نع الوطم اقيقحت ليم ىليدلا تبتكو

 . .مهل ةرايزب كلملا مايقو ءزليو

 كلملا فطع نأ هيف تدكأ ىلاتلا مويلا ىف ادر ليم ىليدلا ترشنو

 راز كلملا نإ : اهلوق تفدرأو ..روتسدلل افلاخم ربتعي نيلطاعلا ىلع

 . .ةيصخش ةفصب لامعلا لاوحأ ىلع فرعتللو ءطقف هسفنل زليو بونج
 نمض تلاق ءايقيرفأ بونج نع اقيقحت تدعأ دقف ه«زمياتلا» امأ

 تت>--22ج2 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ١1١5
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 حئاضفلا نع ىانم ىف اولظي نأ بجي هيلثمو شرعلا نإ» هتاملك
 . .هضفرو هتيرخسو ماعلا ىأرلا بضغ نع اديعبو .ةيصخشلا

 بيقعتلا نع تمص هنكل .. كلملا ىلإ ةيمالكلا لئاسرلا تلصوو
 . .ةيكلم ةحيضف ىلإ رمألا لوحتي ال ىتح

 تثدحت ةيحاتتفا تبتكف ..دشأ ةأرجب ىرغصلا فحصلا تلخدو

 جروج كلملا كروي قود دهعلا ىلو هيقل ىذلا عئارلا لابقتسالا نع اهيف
 . . ةدئلتكسأل هترايز دنع دعب اميف سداسلا

 ىف تأدب ىتلا تاعئاشلا نع «تسوب رياشكروي» ةديرج تبتكو

 نأ ىنعي امب «ةيزيلجنإلا ةراثإلا فحص ىلإ تلقتنا مث «ةدحتملا تايالولا

 . .ران ضيمو هتحت ىفخي دامرلا

 ترشن «لبق نم ارتلجنا هدهشت مل امب ةيفحصلا تالمحلا تلاوت مث

 ىلإ «لكينورك روينلا» تراشأو «نوسبمس ةديسلا ةروص «روريم ىليدلا»
 سلجم قح نم وه ةكلملا رايتخا نكل ..جوزتي نأ كلملا قح نم هنأ

 اضيأ كلملا قح نم هنأ, ةددحم تاملك ىف ةديرجلا تفاضأ مث . .مومعلا

 ةديسلا نم بقترملا هديلو حبصي نل كلذبو .«قودلا بقلب ىفتكي نأ

 . .دهعلل ايلو نوسبمس

 رصأ ام اذإ ؛كلملا ةلاقتسا بوجو ىلإ  ىرت امك - ةحضاو ةراشإ

 . .هتقيشع نم جاوزلا ىلع

 ىليدلا» ىف بتك « ىمسال دلوراه ريهشلا ىناطيربلا فوسليفلا ىتح

 ١١6 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف_ححححححححح



 هل هلذبت ام لبقي نأ كلملا ىلعو «٠ كلملا دجوت ىتلا ىه ةارزولا نأ «دلاريه

 . .اضيأ هتاحيرصتو هتافرصت لك نع ةلوئسملا ىهف . .حئاصن نم ةرازولا

 . .اروتاتكيد حبصيسف هئارزو حئاصن كلملا لمهأ اذإ هنأ نم ىمسال رذحو

 فرعي ال ىزيلجنإلا نوناقلا نأ نم ةرذحم ؛درادناتس جتتفيالا» تبتكو

 اذإ ام ملعي ىذلا وه هدحو كلملا نأ ةفيحصلا تفدرأو .ىفرعلا جاوزلا

 ىأرلا دييأت ىلع ادامتعا ءارزولا سيئر هجو ىف فقي نأ هتعاطتسا ىف ناك

 .هل ماعلا

 بلغتلا نكمي جاوزلا قيرط ىف تابقعلا نأ «راتس» ةديرج تدكأو

 ال: ىلوألا اهتحفص ردص ىف تبتك دقف !"سيرزبسكا ىليدلا» امأ

 ةهجو ىلع هبعش علطي كلملا اوعد .كلملا قيرط ىف فقت نأ ةموكحل نكمي
 .هبعش ثداحي هوعد ! هرظن

 تنلعأو . ةرازولا لادبتساب تبلاطف «سيربسكأ ىادناصلا» » تدازو

 بعشلا هدناسي ىوق كلم دوجو ىشخت ةساسلا نم ةميدقلا ةباصعلا نأ

 اهبحي ىتلا ةايحلا ةسرامم ىف هديؤيو

 ..لاصلصلا نم لاثفن

 تلام نوسبمس ةديسلا نم كلملا جاوزل ةضفارلا نازيملا ةفك نكلو

 « ةيناطيربلا فحصلا نم ديدعلا هتتش ىذلا ىراضلا موجهلا ريثأتب «ةدشب

 ىف كلملا لوقي امكو .الدتعم افقوم ةيادبلا ىف تذخأ ىتلا كلت ىتح

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ١15



 - ودبس هج
 «مدهت نأ اضيأ عيطتستو ٠ ىنبت نأ عيطتست ةرحلا ةفاحصلا نإف ءهتاركذم

 ىه اهو لاصلصلا نم اليمج الاثمت ةيناطيربلا ةفاحصلا ىنم تعنص دقلو

 ش . .هميطحتل ةلواحم ىف اهلواعمب ىوهت مويلا ىذ

 ةفاحصلا نأب كلملا تاجاجتحا ىلع ءاررولا سيئر ةباجإ تناكو

 تماد امو ٠ تامولعم نم هيلع لصحت ام. رشنت نأ اهقح نمو «ةرح

 لّوخي ام ةيباقر وأ ةيذيفنت ةطلس ةيأ ىدل سيل هنأو . .ةحيحص تامولعملا

 "7 + :كحصلا ةيرح ةرداصم امهل

 بتك . ةلاقتسالا ىلإ هحارص هوعدت «ةلاقم حابص تاذ كلملا أرقو

 ناوألا نآدقو .كلملا صخش نم ىقبأ ىكلملا ماظنلا نإ :نوسمود روللا

 . .نوسبمس ةديسلا وأ شرعلا : هفقوم هيف ددحي انايب كلملا ردصيل

 «ةيناطيربلا فحصلا لكل ةيسيئر ةدام كلملا بح حبصأ اذكهو

 ثادحألا نع ىتح هلغش .ىناطيربلا ماعلا يأرلا لغاش حبصأ دقف ىلاتلابو

 ىلع قباستلاو ةينابسألا ةيلهألا برحلا .ممألا ةبصع لثم «ةمهملا ةيملاعلا

 . .ةشبحلا برحو .حلستلا

 . .هئارزو سيئرو كلملا نيب ةمساحلا ةهجاوملا تءاج مث

 . .ملاعلا ىف ةأرما لمجأ ىه سيلاو نإ :كلملا لاق

 . .اهل كترظن ىه كلت لظت نأ وجرأ :ءارزولا سيئر لاق

 ةيفحصلا تالمحلا ةهجاوم ىف .شرعلا لزتعي نأ كلملا ررقو
 . .اهبحي ىتلا ةديسلاب جوزتيل هئارزو سيئر تاريذحتو

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف حم
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 سيلاو نم ةردابم

 ىلع انأ» :هيف تلاق انايب تردصأ « نوسبمس ةديسلا نم ةردابم ىفو

 سلجمو كلملا نيب ةمرألا لح هنأش نم ءارجإ ىأب موقأ نأل دادعتسا

 الإ ضرفي مل ىذلا فقوملا اذه نم ىباحسنا نلعأ ىنإف «ةيادبو !هئاررو

 . .ةساعتلاو ةمرألا

 ةياهن :لوقي اريبك اناونع تبتك «سيربسكا ىليدلا» ةديرج نأ عمو

 ىسقأ ىرخألا ةيناطيربلا فحصلا تنش لحنت مل ةمرألا نإف ..ةمرألا

 «رتهتسم ثباع لجر نم رثكأل هنإو «هتافرصتو كلملا صخش دض موجه

 ءاررولا سيئر لاقو .ةيناطيربلا ةيروطاربمالا تيتفت ىلإ هتافرصت ىدؤتس

 لزانتت نأ كلذك مهملا نمو .جاوزلا ةركف نع لدعت نأ مهملا نم :كلملل

 . . شرعلا نع
 اهنبا ناكم مألا ةكلملا لحت له .. شرعلا ةئارو تاحارتقا تحرطو

 نس - ةيلاحلا ةكلملا - ثيبازيلا ةريمألا غلبت ىتح ةياصو سلجم فلؤي مأ

 جروج كلملا كروي قود هقيقشل شرعلا نع كلملا لزانت مث .دشرلا
 . .دعب اميف سداسلا

 ىناطيربلا مومعلا سلجم عمتجا 1915 ربمسيد نم رشاعلا ىفو
 دراودا كلملا ةلالج نلعي» :شرعلا نع كلملا لازتعا ةقيئثو ىلإ عمتسيل

 شرعلا لزتعا دق هنأو ؛ةيكلملا هتابجاوب مايقلا عيطتسي دعي مل هنأ نماثلا

 .؛هنم الدب هقيقش هالوتيل

 هس ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 . روسدلو قرد وه ديدج بقلب ةظحللا كلت ذنم كلملا ىفتكاو

 . ةايحلا عدو نأ ىلإ

 ... ثادحألا تاروطت ىف مهألا لطبلا ىه تناك ةفاحصلا نأ كش الو
 . .هدالب ةرداغمو كلملا لازتعاب اهئاهتنا ىلإ ةعئاشك تأدب ذنم

 ىزيلجنألا كلملا ناك ام حيضوتو رارسألا ةيرعت ىف تسفانت دقل

 لك ىلإ بحلا ةصق تلخدف « هئافخإ ىلع نيصيرح ةيكيرمألا ةديسلاو
 ةيناطيربلا تاماعزلا مامأ دعي مل ثيحب «شاقن لك روحم تحبصأو «تيب
 ةياهن عضول لخدتلا الإ - نيدلا لاجرو مومعلا سلجمو ءارزولا سلجم -
 كلملل ةبسنلاب ةيساق تناك نإو ٠ ةيناطيربلا ةيروطاربمالا سأرب قيلت

 ..ءىراقلا ةقث دقطت ال ىتح
 ةكرعملا تأدب ىتلا ىه ةيكيرمألا فحصلا نأ دكؤت ةياكحلا تاروطت

 نم اهيدل ام لك كلذ ىف تمدختساو . .هشرع نع زيلجنإلا كلم طاقسإل

 رصقلا لخاد ةقيمع خورش ثادحأ ىف تحلفأ ىتح «ةليقث ةحلسأ

 . .ىكلملا
 ناملتنجلا قافتال اهمارتحا ىلع تلظ دقف «ةيناطيربلا فحصلا امأ

 ةقث نادقف ىنعي ةكرعملا ىف اهلخدت مدع نأ تكردأ مث .كلملا نيبو امهنيب

 ال ام اهيف دجيو ءةيكيرمألا فحصلا عباتي وهف ءاهيف ىزيلجنإلا ءىراقلا
 فحصلا مهتي نأ هيلع لهسلا نم هنإف مث نمو «هدالب فحص ىف هدجي

 ١.84 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف دحصححححح



 رهو
 تاهج باسحل لمعت امإو «هباسحل لمعت ال اهنأو «هنوخت اهنأب ةيزيلجنإلا
 . .ىكلملا رصقلا تناك ول ىتح « ىرخأ

 ال هنأب هئراق همهتي نأ وه ىفحصلا هاشخي ام رطخأ نأ فورعملاو

 فقي ال هنأ ماهتالا ةروطخو .هيف شيعي ىذلا عمتجملا نع الو «هنع ربعي

 نع عانتمالا ىلإ كلذ رواجتي ال هنكل .ءضفرلا وأ طخسلا ءادبإ درجم دنع

 رطخلا وهو . .عيروتلا ماقرأ ىف طوبه نم كلذ هينعي امب «ةفيحصلا ءارش

 . .ةفيحص ةيأ قالغإب عرسي دق ىذلا مظعألا

 لصتي نأ كلملا لواح «ةيمارد ةروصب ثادحألا تدعاصت نأ اذهبو

 . . ةيناطيربلا ةفاحصلا كلم هامس ىذلا كوربرفيب دروللاب

 ةيكيرمألا روسدنو هبناج ىلإةيناطيربلا ةفاححصلا بسكي نأ ديري ناك
 كلملا ةنادإو ءاضيأ هجراخو .ىكلملا رصقلا لخاد رودي ام فشك ىف

 هدالب ةفاحص نم ديري ناك .ةديدش ةوسقب اهسفن ةكلملاو نوسبمس ةديسلاو

 ىف ءارزولا سيئر ربخخأ نأ دعب ةصاخو « هل ديؤملا اهفقوم ىف رمتست نأ
 . .نآلا دعب تكست نل ةفاحصلا نأ امهل رخآ

 دروللا نأب ءىجوف هنإف « هتاركذم ىف روسدنو قودلا ىوري امكو

 . .رهشأ ةعبرأ لبق دوعي نل هنأو ٠ كرويوين ىلإ رحبأ دق كورب رفيب
 قيدصو# وع لجو :ةوع- دقق دنا حتا .. .كلملا نيج ىف طقتسو

 مدقأ امدنع هنأ طابحإلاب هساسحإ نم دارو .جرح تقو ىف «صلخم

 نأ اهيف دكؤي ءهل ةلاسر ةباتك ىلع - ىلوألا ةرملل - صاخلا هريتركس

 حتتطططط#7 ةفاحصلا نيكاكسو .ريهاشم ا حئاضف



 قة سبب إ لل(
 هترمضأ ام فشكو ءاهفقوم رييغت اضيأ ىه تررق كوربرفيب فحص
 . .هلجأ نم قالطلا تبلط «ةيكيرمأ ةديسب ارتلجنا كلم ةقالع نع اليوط

 عيطتسي ال هنكل « ةصاخ تارابتعال تمصلا ليطي دق ىفحصلا
 وه صرحي امئيب «ىرخألا فحصلا تئدحت ام اذإ هتمص ىف رارمتسالا
 ةحفصلا ىف اهدجو اذإف . .ةمولعملا الإ هلغشتال ءىراقلا نأل . . هتاقافتا ىلع

 ىلع لبقي امنيب ءاهداتعا ىتلا ةفيحصلا ةعباتم ضفريس هنإف .ىرخألا
 . . ىرخأألا ةفيحصلا

 تدرفأ 191 ماعلا ىف ميلحلا دبع برطملا ةافو بقعف « ةبسانملابو
 ءانغلا مجن نع ثدحتلل امهتاحفص مظعم ةيروهمجلاو رابخألا اتفيحص
 نأي تفتكاو ءريهشلا اهراقوب تكسمت دقف مارهألا ةديرج امأ .لحارلا
 ازاورب لحارلا برطملا ةايح راوشم نم هب لصتي امو « ةافولا أبنل صصخت
 رابخألل ققحت نأ ىف فرصتلا كلذ ببست دقو .ىلوألا ةحفصلا ردص ىف
 ىلاتلا مويلا ىف سيل «٠ مارهألا ماقرأ نم ىلعأ عيزوت ماقرأ ةيروهمجلاو

 ةرهاظلا ىه تلظ امنإو . .ةيلاتلا مايألا ىف ىتح الو «ءبسحف ةافولل

 ةداعتسا ىف مارهألا حلفت نأ لبق ءرهشأ ةعضب ىدم ىلع ةزيمملا
 . .اهئارق نم «!نيبرستملا»

 ءاهبلطي ىتلا ةمولعملا هل مدقت نأ اهنم ديري ةفيحصلا ءىراق نإ

 . الاح اهنع فرصنأ «كلذ هل ققحت مل اذإف . .اهديري ىتلا ةقيرطلابو

 ١7١ : ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف حج
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 ندنل ىلإ داعو «ةيرحبلا هتلحر كورب رفيب رصتخخا دقف «٠ كلذ عمو
 : . . كلملا هقيدص راوج ىلإ فقيل

 دق تناك ةيناطيربلا ةفيحصلا نكل . .ائيش لعفي نأ كوربرفيب لواحو

 :هتاركذم ىف كلملا لوقي امكو !ةحلسأ نم اهيدل ام مادختسا ىف تأدب

 «ءارزولا سلجم عامتجال ىلاتلا مويلا حابص ىف فحصلا تعلاط امدنع»

 فحصلا ثدحتت نأ عقوتأ تنك . .شرعلا نع ىلرانت ةيناكمإ شقان ىذلا

 ىسأب تسسحأ - اهل ىتءارق روف ىنكل ..ةيساق ةحارص ىف ةمزألا نع
 اذه له !فحصلا هنع ثدحتت ىذلا اذه كلم ىأ . .رازئمشاو ىقيفح

 هنأ مأ . .هل هبعش بحو « هبعشل هبح نع تثدحت املط ىذلا صخشلا وه

 اهل حيتت ةفاحصلا ةيرح نأب تنمآ دقل . .قالخألاو حمالملا هئاش رخآ ءىش

 . .مدهت نأ كلذك اهل حيتتو قلخت نأ

 هرظن ةهجو حضوت نأ كلملل ةديؤملا فحصلا ضعب تلواح دقو

 باذتجا دح ىلإ احساك ناك ىرخألا فحصلا موجه نكل . .اهنع عفادتو

 .كلملا دض موجهلا ىلإ اعيمج اهلوحتو ءائيشف ائيش ةديؤملا فحصلا
 عازنلا نع ىمسر حيرصت لوأ ىقلأ امدنع رمألا ءارزولا سيئر مسحو

 امإ :ةددحم تارابع ىف صخلتي عوضوملا نإ :ءاررولا سلجمو كلملا نيب

 امإو .ايئاهن دالبلا ةرداغمو شرعلا نع لرانتلاو نوسبمس ةديسلا نم جاوزلا

 ةديسلا هذه نم جاوزلا ىف كلملا ةين مدع دكؤي عطاق ىمسر نايب رادصأ

 5 . .ةيضقلا هذه ىلع امامت راتسلا لدسي كلذبو

 هس سس ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف - ١



 ا“
 ةليوط ةرتف ذنم هرارق لختا دق ناك دقف ..اليوط كلملا ركفي ملو

 هئاقدصأو هترسأ عادوو «٠ شرعلا نع لرانتلا تاظحلل دادعتسالا ىف أدبو

 ىّمحص رصن ةراسخ
 وهو « نوريثكلا اهفرعي ال ىتلا ةيفحصلا رارسألا نم هلعلو ءاريخأ

 لصحي نأ عاطتسا ؛ نيمأ ىفطصم  كاذنآ - باشلا ىرصملا ىفحصلا نأ

 «لازتعالا تاليصفت ىلعو «هشرع نع ايناطيرب كلم لازتعا ابن ىلع
 سلجم الو ىكلملا رصقلا نكي ملو . .اهيلإ رفسلا كلملا ىوني ىتلا ةهجلاو

 نم هلك كلذ ىلإ تراشأ دق «ةيناطيرب ةهج ةيأ الو فحصلا الو ءاررولا

 . .ديعب وأ بيرق

 ىلإ همدقو .كلملا لازتعا لوح اريثم اقيقحت نيمأ ىفطصم بتكو
 قيقحتلا ىعباتلا أرقو ..ىرصملا » ةديرج ريرحت ريدم ىعباتلا دمحم

 17. اذال هك تا هبتكم جرد - ةطاسبب  هعدوأ مث ءاديج

 دقل :ىعباتلا لاق . .هطخس بلاغي وهو لاؤسلاب نيمأ ىفطصم خرص

 رشنن نأ قئاللا ريغ نمو ١1975( ةدهاعم) ايناطيرب عم ةقادلص ةدهاعم انعقو

 . .اديدحت ةرتفلا هذه ىف قيقحتلا اذه

 جرد ىف قيقحتلا لظو « هتاوطخ ىف رثعتي «نيمأ ىفطصم فرصناو

 تلقنو ءايناطيرب كلم لازتعا أبنب ملاعلا ءىجؤف ىتح ٠ ىعباتلا بثكم
 تارابتعا تناك دقف ىرصملا امأ . ةيزيلجنإلا فحصلا نع بنلا مارهألا

 .: . !ايملاع ايفحص ارصن اهتراسخ ىف ابيس ايناطيربو .رصم نيب ةقادصلا

 ةالعسل نيتك ريما اش تسصسسسص



 م
 ةليوطصلا اه ديو ...ايفاملأ

 ش . . لوألا ايلاطيإ ضرم ىه ايفامأ
 تاباصع تاسرامم نع  انايحأ ىضاغت دق كانه مكحلا ناك اذإو

 نإف ..اهمئارج ىف تادايقلا ضعب طروت وأ ءاهرورشل ءاقتاو ءايفاملا

 ىلإ - هتاكسإل ولو  مكحلا رطضا ىذلا سوقانلا ىه تناك ةفاحصلا

 عمتجملا ىف اهتاريثأتو ايفالا نم صلختلا وحن ىباجيإلا كرحتلا

 . ىلاطيإلا
 ىتنأ» مساب ايفاملا ةبراحمل القتسم ازاهج ةيلاطيإلا ةموكحلا تلكش دقل

 ىلع لظ ايفاملا تاباصع طاشن نكل . .«ايفاملل داضملا ىنعمب «ايفام

 . .هعاستاو همظاعت

 مكحلا دض نيرئاثلا ةيامحل ةعامجك تأشن ايفالا نأ بيرغلا

 ىهف ةرشعلا نورقلا ىلع ديزي اميف «ةيلقص ةريزج هتناع ىذلا ىدادبتسالا
 . .خلا ءاودلاو ماعطلاب مهدوزتو ؛ءافتخالا لبس مهل رسيتو مهيمحت

 ىلوأ هيف تأدب ىذلا ليبسلا نع فارحنالا ىف ةعامجلا تأدب مث

 نم «ةقلطملا ةيرحلاب مستت . ةصاخ نيناوقو ديلاقت تعرتخا .اهتاوطخ

 اهب تماق ةيلمع ىلع لدي نمو ..هءازج ناك توملا نإف ءارس ىشفي

 . .امامت هوبيغي ىتح اهؤاضعأ هدراطي نأ دبالف ؛ةعامجلا

 لبنلاو ةيسورفلا ىنعت «ةيلقصلا ةيلحملا ةجهللاب «ايفام ١ ةملك نإ
 تلا مئارجلا تاياصع هتمدختسا امدنع امام لدبت ىنعملا نكل ..ةعاجشلاو

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف "١
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 ايلاطيإ ندم ىلإ اهطاشن تلقن نأ تئبل ام مث ءاهل ارقم ةنيدملا نم تلعج

 رهاوظلا رطخأ ىلإ ايفاملا لوحتتل ملاعلا دالبو ندم ةيقب مث .ىرخألا

 52 . .رصعلا اذه ىف ةيمارجإلا

 .. ةفاحصلا لعمت اذام

 نوقتلي ىتلا رارسألا ءاشفإ ىلع نؤرجي ال اوناك ةيلقص ءانبأ نأ عمو

 موقت نأ نولمأي اوناك مهنإف ..ايفالا طاشن نع ءناكم لك ىف اهب

 . .هب حوبلا نوعيطتسي ال ام فشكت نأ «رودلا اذهب ةفاحصلا

 «ةلودلا لخاد ةلود ىلإ «ةيلقص ندم ايفاملا تاباصع تلوح دقل

 ةحلسألا ةراجتو تاردخملا بيرهتك ؛ةعورشملا ريغ ةطشنألا اهيف نوسرامي

 لباقم صاخشألا فاطتخاو كونبلا ىلع وطسلاو ضيبألا قيقرلا ةراجتو

 تاذ تاكرش ءاشنإ ىف هلك كلذ نم ةعمجتملا لاومألا رامثتساو «ةيدف

 . . ةيعيبط ةهجاو

 ىلاطيإلا ىموقلا جتانلا ىلامجإ ىف مهاست ايفاملا نأ دكؤت ماقرألا

 .صخش نويلم نم رثكأ نوغلبيف ءاهباسحل نيلماعلا ددع امأ ١4/ ةبسنب

 تاباصع دض اهيرح ةفاحصلا تضاخ امدنع - فحصلا ضعب نإ لب

 نيناملربلا ىف دعاقم نولتحي ايفاملا دارفأ نم اددع نأ تدكأ  ايفاملا

 ذنم ةبقاعتملا تاموكحلا ىف ءاررولا ضعب ناكو .ىبوروألاو ؛ىلاطيإلا
 . . ايفاملا تاباصع ىلإ نومتني «تاينيسمخلا

 ءايفاملا كراعم نمث نوعفدي نيذلا مه نييداعلا نينطاوملا نإف ابلاغو

 ةيوديلا لبانقلا رمهنتو «تاشاشرلا قلطنتو «ىرخألاب ةباصع لك صبرتت

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 ع
 لتقي .امنيب «رتاوسلاب ءامتحالا ىف  ةسرامملاب  ةباصع لك دارفأ حلفيو

 . . ةكرعملا ناكم ىف مهدوجو فداصتي نيذلا ءايربألا

 ..ةليوطلا ديلا

 ةبوعص ىه «ةليوط ماوعأل اهيناعت ةفاحصلا تلظ ىتلا ةلكشملا

 «ةليوط ايفاملا دي نأل . .ايفالا تاباصع ىلع  ةنلعم ةروصب  موجهلا

 «حيملتلا وه فحصلا كلت هكلمت ىذلا ديحولا رمألاو . .ةقحالملا عيطتست

 نينطاوم ىلإ ىواكشلا ةبسنو «ءامسألا لافغإو «عئاقولا لوح .نارودلاو

 . .اضيأ مهئامسأ لافغإ فحصلا دمعتت نييداع

 ةلواحم دنع ءرطخلاب مهساسحإو «نييفحصلا ةيلوئسم نم فعاض

 «ةيلاطيإلا ةلودلا لخاد ةلود لعفلاب تلكش اهنأ ءايفاملا رطخل ىدصتلا

 وأ رازتبإلاب ءاوس «نيلوئسملا رابك نم اًدادعأ بنجتت نأ تعاطتساو

 . . ىداملا ءارغإلاب

 «ةيلاطيإلا ةطرشلا سيئر نأ دعب اميف - فحصلا تفشك دقو

 هتايح ةليط لظ ء«ايفاملا ءالمع رابك نم دحاو .وه ءادارتنوك همساو

 نم ةطرشلا هتدعأ ام اهيلإ برسي ناك هنإ ىتح ءاهباسحل لمعي ةيفيظولا
 ايفاملا ءامعز ضعب نإ لب «ةداضم اططخ ةباصعلا دعتف ءاهتمواقمل ططخ

 !ةطرشلل ىفيظولا رقملا ىف مهل ةطرشلا راصح دنع - نوئبتخي اوناك

 ىه ىلوألا :نيتبقع هجاوي ايفاملا ىلع ةفاحصلا موجه ناك دقل

 دادعأل اهباذتجا نع الضف «ةيلاطيإلا ةفاحصلا لخاد ايفاملا ءالمع راشتنا

 نأ تعاطتساو «نييذيفنتلا نيلوئسملاو تاعماجلا ةذتاسأو ةساسلا نم ةلئاه

 حصص ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف حست ١5
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 !ضرفت ام ضرفت

 دح ىلإ لصت دق ىتلا لاعفألا دودر نم نييفحصلا فوخ :ةيناثلاو

 . .ةيلاطيإلا ةايحلا ىلع ايفاملا ةرطيس ةيضق تريثأ ام اذإ ةيدسجلا ةيفصتلا

 «ةجاجزلا قنع نم تالفإلا ىف اوحلفأ نييلاطيإلا نييفحصلا نم ةلقلا نكل
 .هنيدتو ءايفاملا طاشن حضفت ةلوطم تاقيقحت ةباتك ىفو

 ..دودحلا جراخ

 بيرهتو ةراعدلاو لتقلا مئارج ىلع رصتقي مل ايفاملا طاشن نأ قحلاو

 ىلع رثأف ءايلاطيإل ىداصتقإلا طاشنلا ىلإ دتما هنكل «ةلمعلاو تاردخملا

 دادزاف «ةيداصتقإلا تالماعملا ىلعو  ةيحايس ةلود ايلاطيإ  ةحايسلا ةكرح

 . .روجألل ةيئارشلا ةميقلا ىندت لباقم ىف ءراعسألا تعفتراو «مخضتلا

 ريثكلا ترشن ءايفاملا دض ةعساولا اهتالمح فحصلا تأدب نأ دعبو

 صيلقتل دوهج نم ةموكحلا هتلذب ام لك نأ دكؤت ىتلا تاقيقحتلا نم

 ىف ايفاملا اهب موقت ىتلا تاعورشملا ليومت ىف ددبتي .«تاقفنلا ىلامجإ

 ىف نيفظوملا رابك اهيلع لصحي ىتلا تابهلاو ىواشرلا ىفو :«بونجلا

 . .لامشلا

 عضولا كلذ ىف نيببستملا لك نم.صلختلا ةرورضب فحصلا تبلاطو

 لودلا نيب سماخلا بيترتلا لتحت ىهف . .ايلاطيإ هايحت ىذلا بيرغلا
 ةروص نكل ..اسنرفو نابايلاو ايناملاو ةدحتملا تايالولا دعب ةيعانصلا

 . .مورأملا اهداصتقإ ةقيقح فشكت ىداصتقإلا اهعضو

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف حسووححح



 مك
 ..رطاشلا ةطلغ

 نيب ديازتملا طخسلا ىلإ هبنتت مل ذإ رطاشلا ةطلغ ايفاملا تبكترا دقل
 . .ةريطخ ةروصب اهعاستاو ءاهتايلمع مقافتل ةجيتن «ىلاطيإلا ماعلا ىأرلا
 دض اماكحأ اوردصأ نيذلا ةاضقلا رابك نم نينثا لتق ىلع تمدقأف

 : . .اهئاضعأ

 نيعباتلا سرحلا ةرايسو «ةحفصملا هترايس ىف ىنوكلف ىضاقلا ليتغا

 قفن تحت تعضو «مارج وليك فلألا ىلع ديزت تارجفتم ريئأتب ؛هل

 ريجفتب لورتنوكلا مدختساو . .ةيلقص ةمصاع ومريلاب ةنيدم ىلإ لصوم
 هتجوزو لجرلا تامو «قفنلا لخاد ىضاقلا رورم ةظحل دعب نع ةرايسلا

 . .ليثم اهل قبسي مل ةيلمع ىف ؛ةسارحلا لاجر نم ةثالثو

 ماعلا ىأرلا راث ..الئاه لعف در ةعشبلا ةميرجلا كلت تئدحأ

 نم هتجوزو لجرلاف . .ايفاملا ةعامج ىلإ الاح هتاماهتا تهجتاو «ىلاطيرإلا
 هتنادإ هنع فرع دقو ..نييلاطيإلا ةاضقلا مهأ دعي لجرلا نإ لب «ةاضقلا

 «بسحف ايلاطيإ ىوتسم ىلع سيل «ةيلعف تادوهجمم لذبو. ءايفاملا مئارجل
 ءايفاملا ذوفن ىلع ءاضقلل ءابوروأ تاموكحو ةيكيرمألا ةموكحلا عم نكلو
 نم ةعومجم دض ةيساق اماكحأ ردصأ نأ هل قبسو ءامامت هتيفصتو

 دعب اميف ةطرشلا اهتذفن ىتلا ةطخلا ءارو ناك هنإ ليقو .ايفاملا تاباصع
 . .ةعامجلا ءامعزر ىلع ضبقلل

 ايفاملا ةمجاهم ىف ددرتلا تداتعإ ىتلا كلت ىتح فحصلا نأ مهملا

 تصح .ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف
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 دوب وما راقب رخآل وأ ببسل
 .ةعشبلا ةميرجلا

 . نطاوملا نئمطي فيك ..دعب اذام :ةفئاخلا تالؤاستلا تلع دقل
 اهترطيسو ايفالا تاباصع ةدبرع لظ ىف هلبقتسمو هرضاح ىلإ ىلاطيإلا
 . ايلاطيإ ندم لك ىف ةيعامتجإلاو ةيسايسلا عاضوألا ىلع

 تعدو «تاقيقحتو تالاقمب نينطاوملا ةبضغ نع '"فحصلا تربعو

 ميدقت وأ ءايلاطيإ ندم نم ايفاملا ثاثتجإ ىلإ امإ ةموكحلا ىف نيلوئسملا
 ٠ . . مهتالاقتسا

 ةلمح ةيلاطيإلا :ةطرشلا تنشف . .كرحتلا ىلإ ةموكحلا ترطضاو
 . . اهئاضعأ نم تارشعلا تلقتعاو ءايفاملا راكوأ لك دض ةعساو

  .اهيلع شبقلا ىقليس نع 2 4 90

 رصتقت دعت مل ايفاملا تايلمع نأ «برحلا نارين لاعتشا نم داز دقل
 لكو ناسنإ لك تلمش اهنكل . .مهريغ وأ ةطلسلا لاجر نم اهيئوانم ىلع
 ءةحابتسا ةلاح ىف ةيلاطيإلا ندملا اولعج . .لافطألاو ءاسنلا ىتح ء«ءىش
 ىف قيفوتلا اولمهأو «موصخلا ةيفصتلو ماقتنإلل لئاسولا عشبأ ىلإ اوأخلو
 ..ال مأ ءايربأ ىذؤتس تناك اذإ امو «مهتايلمع

 نكل . ارا كووول ديلاقتلا ضعب ةميدقلا ايفاملل تناك
 ةايح نإ . .ايفاملا تاباصعل ةديدنلا لايجألا لالخ نم تلار ديلاقتلا كلت

 : ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف سس



-27/ 

 قيقحت وه اهمهي ام لك ءريثك الو ليلق ىف اهينعت ال هتوم وأ ناسنإلا

 ش . .ةرذقلا انهفادهأ

 اهتنمضو ؛فحصلا اهتزشن ىتلا تاقيقحتلا نم ةطرشلا تداقأ دقو

 دحأ نإ ىتح ءايفاملا تاعامج ىف نيلزتعملا ءاضعألا ضعبل تافارتعا

 «لبقتسم الب تحبصأ دق ايفاملا نأ نلعأ - اتيسوب ساموت همساو  ءالؤه

 دراملا ىلع ضاضقنالا ةعرسب ايفاملا ةحفاكمل ةيناملبلا ةنجللا ءاضعأ حصنو

 : . طوقسلل ابهأتم حبصأو «زجعلاو لهرتلا هباصأ ىذلا

 تظحال دقف «ىسايسلا مهلبقتسم ىلع نييسايسلا نم افوخو

 .٠ تاباصعو ةيسايسلا بازحألا ءاضعأ نيب ةحضاو ةعيطق ءوشن فحصلا

 1 , .دالبلا بونج ىف ةصاخ و ءايفاملا

 ماعلا ىأرلا اهعفدي ءةظرشلا نم ةدراطم ةلاح ىف نآلا ايفاملا نإ

 ءايفاملاب ةلص ىلع نييسايسلا دحأ نأب كشلا درجمو .٠ .ةفاحصلاو ىلاطيإلا

 ةمهتب نيدأ امبرو هيبخان ةقث نادقفو ءامامت هلبقتسم عايض ىلإ ىدؤي' دق

 تامظنم عم نواعتلا ةمهتب وأ «ىواشرلاو تالومعلا ىضاقت وأ ؤطاوتلا

 +. ةيمارحلا

 ..نلعم عارص ظ
 . .نييداعلا نينطاوملاو ايفاملا تاباصع نيب ةينالع عارصلا رجفت دقل

 ال ..ىرأ ال :ةريهشلا ةلوقملاب ىفتكي ىذلا كلذ وه نطاوملا دعي مل

 ىلإ وعدت ىتلا ةبخاصلا تارهاظملا ىف كراشي هنكل ..ملكتأ ال ..عمسأ

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 قهوه
 بازحألا ةيفصت ىلإ اضيأو ءايفالا تاباصع نم دالبلا ريهطت بوجو

 فشك ىف اهرودب فحصلا موقت نأ ةرورضو ءايفاملا عم ةنواعتملا رصانعلل

 - اهداصتقا ريمدت لالخ نم ءاهلبقتسمو دالبلا رضاح .ىلع رمأآتلا روص لك

 : . .ةهوبشم تايلمعب  لعفلاب زتهملا

 ملاعلا نادلب نود ايلاطيإ درفنت اذامل :نينطاوملا تاجاجتحا تلاعتو

 هتايح عفديل «ىلاطيإلا نطاوملا بنذ امو . .ةيملاعلا ايفاملل ازكرم نوكت نأب

 ةايحلا ىودج امو ..اهيف هل بئنذ ال ةمرجم تايلمعل انمث هرارقتساو

 ,. .داسفلل تاودأ ىلإ اهلوحف ءايفاملا ضرم اهباصأ ام اذإ ةيسايسلا

 «ملؤم ريصم نم ايفاملا تاباصع هتيقلام فحصلا ضعب تداعتساو

 ىنيلوسوم نم رمأب «نرقلا اذه نم تاينيرشعلا ىف «ءهتقحتسا نإو

 دارفأ نم نيسمخو ةئامعبرأ ١1975 ويام ىف قئناشملا ىف قلع . .ايصخش

 نأ لبق ؛ةليوط ماوعأل اهتاسرامم فقوتتو ءايفاملا طاشن ىلع ىضقيل ءايفاملا

 ةطلسلا ءاضعأ رهتنت مث «ةيعامتجاو ةيسايس بابسأل ةايحلا ىلإ اودوعي

 ىف «نيفظوملا رابك نم ةلئاه دادعأل اهباذتجاو ءاهتاسرامت نأشب ةمكاحلا

 ةيلقصو ومريلاب اهريثأت زواجي «ةوق اوحبصيل «ةيموكحلا تاهجلا فلتخم

 . .هلك ملاعلا ىلإ ايلاطيإو
 ىلغ لوصحلا ليبس ىف - مهتعفد وأ  نمألا لاجر «ةفاحصلا تسفان

 ىذلا مَّسَقلا اوطقسأ .ايفاملا تاباضع ىلع نيجراخلا نم ةلماك تافارتعا

 ام لكب اوحابو ءاهيلإ نومتني ىتلا تاعامجلا رارسأ اوشفي الأ «هب اومزتلا

 «مهليومث رداصمو «تاعامجلا ءامعز ءامسأ اوركذو «هوعمس وأ هودهاش

 ١٠م1 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ا سس يسع وما
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 . .نوميقي نيأو «مهطاشن عاونأو

 «ةسيئرلا ظوطخلا ركذب تفتكا اهنكل . .ءىش لك فحصلا رشنت مل
 اوعوطت نيذلا ءامسأ رشنت مل اهنأ امك .اديج قئاقحلا فرعت ىنعي امب

 ىلإ تاباصعلا فرعت نأل . .ةيلاطيإلا ةطرشلا هتلعف ام وهو . .اهغالبإب
 ..ددرت الب مهتيفصت ىنعت اهيلع اوجرخ نيذلا ءالؤه ءامسأ

 ةوشرلا حئاضف ريجفت ءارو نابشلا نييفحصلا نم ددع ناكو
 ةنيدم ىف تاذلابو ةيلاطيإلا ةيسايسلا بازحألا لك تلمش ىتلا تالومعلاو

 ضبقلاب تهتنا «ةينلع تاقيقحت ءارجإ ىلإ ةموكحلا رطضا امن . .وناليم
 لوصحلاو .ذوفنلا لالغتسا ةمهتب ةنيدملل نيقباسلا دمعلا نم نينثا ىلع

 . .ةوشرلا ليبس ىلع ةريبك غلابم ىلع
 . .ةلئام ةمهتب ناملربلا ءاضعأ نم ةتس ىلع ضبقلا ىقلأ امك

 ..ةراعتسم ءامسأ

 ءامسأب ةيلاطيإلا ايفاملا مجاه نييفحصلا نم اددع نأ فيرطلا
 ءامعزلا ءامسأ اوفشك . .ايلاطيإ. جراخ ردصت فحص ىفو «ةراعتسم
 وأ ايلاطيإ ىف ءاوس ءايفاملا تاباصع اهب تماق ىتلا ةرذقلا تايلمعلاو
 مل ىذلا ىمارجولا طاشنلا ءازإ ىموكحلا تثمصلاب اوددنو ..اهجراخ
 ”تييداعلا نينطاوملا ىلإ دتما هنكل «نيلوئسملا نم ءافرشلا ىلع هرطخ رصتقي
 وأ ضارتعالا نوعيطتسي ال مهف «ليقث سوباك ىلإ مهتايح تلوحت نيذلا
 نيلوئسملا دض .ايفاملا تايلمع ىدحإ ىف توملل اوضرعت امبرو «غيلبتلا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا عئاضف لش



 -ةة#هي لب <

 00 . .ةيموكحلا تاسسؤملاو

 فحصلا ىف ترشن دق ةريثملا تاليصفتلا تناك ول هنإف «عبطلابو

 .ايفاملل ةرذقلا تايلمعلا هجاوتس تناك اهنأ دكؤملا نمف . .ةيلاطيإلا

 قيبطت ىلإ تاباصعلا ءامعر عفد دقف ءايلاطيإ جراخ رشنلا امأ

 ىلإ مهتايلمع تدتما اذإ ةيل ودلا لاعفألا دود 0 ابسحت .. رمي هعد :لوقلا

 -ِ . . ىرحألا لودلا

 وهو ..بولطملا هدص ثدحأ ءدودحلا جراخ نم هيبنتلا نكل

 عاستإ عييمجلل نيبت نأ دعب ةصاخو ءاكيرمأو ابوروأ لمش ىدص

 نيبو ءايلاطيإ ىف ايفاملا تاباصع نيب اهكباشتو اهطبارتو تاقالعلا
 . .ملاعلا نم ىرخأ دالب ىف ةلئام تاباصع

 ةفلتخم نكامأ ىف ناسنإلا ددهي «ىملاع رطخ ىلإ ايفاملا تلوحت دقل

 درجعم م سيل بجاولا نم حبصأ دقف مث نمو ءملاعلا ةطيرخ دادتما ىلع

 4 .امامت هئاجا امنإو ءهل ىدصتلا

 اهنأ «بازحألا ىلإ تاماهتا نم فحصلا هتهجو ام رطخأ ناكو

 ءارجإو يواشرلا لوبق ثيح نم ايفاملا تاباصع هبشي ام ىلإ تلوحت
 دمتعت اهنأو «بازحأللا دراوم ةيضق فخصلا ترجفو .. .ةبيرملا تاقفصلا

 . .اهنيب نم ايفاملا نوكت دق . .ةهوبشم رداصم ىلع

 ' لاجر نم اريبك ادلع نيدت «ءةددحم عئاقو فحخصلا تمدقو

 ام لوحتو ..ةهوبشم لامعأ ليهست لباقم ىواشرلا ىضاقتب «بازحألا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف 7 ب ححللا
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 لاملا لاجرو ةساسلا نم ريثكلا تباصأ «تاغالب ىلإ فحصلا هترشن

 «ةيسايسلا تاماعزلا نم تائملا ءامسأب ةلماك مئاوق ترهظو ء«داصتقالاو

 ةماقإ ليهستل «تايماركإلا ليبس ىلع ةمظنم غلابم اهباحصأ ىقلتب
 . .ةيلاطيإلا ندملا ىف ىربك تاعورشم

 ..ىنوكلاف تاركذم

 هعضو دق ناك «باتك نم الوصف ةيلاطيإلا فحصلا ترشن دقو

 اهلمع لحارم ىف ءايفاملا بيلاسأ هيف حضوي ؛هلايتغا لبق ىنوكلاف ىضاقلا
 نوسلجي رابكلا ءامعزلاف ءاهيلإ ددجلا ءاضعألا مامضناب اءدب . .ةفلتخملا

 ىدحإ ىفو ..اهقارتخا بعصي ةددشم ةسارحب طاحم .«قلغم ناكم ىف

 ايفاملا نوناق مهدحأ أرقيو ءايبسن ةيوضعلا ثيدحلا وضعلا سلجي تارجحلا
 اهدونب مهأ صخلتتو ديدجلا وضعلا ىلع «ةحضاو كتاربنو «عفترم توصب

 ىلإ ةبغرب رظنت ال . .ةعامجلا رارسأ شفت ال :لثم ةمساح تاريذحت ىف
 ىلع ءاسنلا ماغرإ ىف كتوق مدختست ال ..ةعامجلا ىف كل ليمز ةأرما

 0 . .خلإ . . ريغص صل ىأك قرست ال . .ةليذرلا ةسرامم

 نيمي ءادأ لبق «تاريذحتلا كلتل هعامس نأ كردي نأ وضعلا ىلعو

 هسفن ضرع ءاهكاهتنا لواح اذإف . .اهل هلوبق ىنعي ؛ةعامجلل ءالولا
 . .ةيدسجلا ةيفصتلا ىلإ لصت دق «ةريثك تابوقعل

 ىلع مسقي «ةعامجلا نوناق ىلع هتقفاوم ديدجلا وضعلا ىدبي نأ دعبو
 ءاضعألا دحأ زخو لمحتيو ءاصلخم اوضع نوكي نأب سدقملا باتكلا
 نم ةيمد ىلع مدلا طقسيو ءبهذلا نم سوبدب هعبصأ ىف هنم مدقألا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف حب 1:١٠
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 . ىلعيو «ةيمدلا قرحت مث «بيلصب اكسمم نيسيدقلا دحأ ىلإ زمرت قرولا

 تقرح االإو ءاهب لومعملا دعاوقلاب مزتلأ نأب مسقأ :ةيناث ةرم مسقلاب هتوص

 ..!!سيدقلا اذه قرح امك

 وضعو ىلاطيإلا ةكبشلا بزح سيئر ودنالوأ اشتولويل نلعأو |

 نأو ءاهينذأ ىلإ ايفالا داسف ىف تقرغ دق ةيلاطيإلا ةسايسلا نأ «ناملربلا

 تايلمع لمشت ىتلا ةمرحملا ةطشنألا نم ديدعلا لمش دق ايفاملا طاشن

 بيرهتو لب «ةراعدلاو تارّدخملا بيرهتو ةحلسألا بيرهتو لايتغإلا

 . . ةيلاعلا ةعفترملا ةينقتلا تاذ ةحلسألا

 ىف دعيو «ةيلقصلا ومريلاب ةئيدم ةدمع بصنم لغشي ودنالروا ناكو

 . . مهلايتغا ايفاملا تاباصع فدهتست نم ةمدقم '

 نم اهفقوم رييغت ىلإ نطنشاو ةموكح ىلاطيإلا ىسايسلا انعدو

 . .ادساف اماظن دعاست  هريبعت دخ ىلع  اهنأل «هدالب ةموكح

 ختفنا ءوسراو فلحو «ىتيفوسلا داحتإلا ككفت دعب هنأ والروا دكأو

 بيصنلا ايفاملا تاباصعل حبصأو ؛ةحلسألا ةراجتل هيعارصم ىلع بابلا

 اطوغض تاردخملا ةراجت تهجاو نأ دعب ةصاخن ؛«لاّجملا كلذ ىف ربكألا

 اهتدقع ىتلا ةحلسألا تاقفص نيب نمو . .ةيبوروألا ةطرشلا نم ةديازتم

 . . ةيرذلا ةلبنقلا ةعانصل مزاللا موينارويلا نم تاعيبم ءايفاملا تاباضع

 ..نويطحصوركسع ٠

 ةقاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف اكس حمس وسما



 ىف ايفاملا تادايق ىلع ةطرشلا تالمح قفارت نأ بيرغلا نم.نكي مل

 نيروصملاو نيررحملا نم تاثعب ةيلاطيإلا ندملا نم اهريغو ةيلقص ةريزج
 تفشك .ةفاحصلا نم ضيرحتب تمت دق تالمحلا نأل . . نييفحصلا

 تاءارجا داختإب تبلاطو «ةبيرملا تاقالعلاو تاسبالملا تحضوأو تنادأو
 . .ةيلاطيإلا ةبرتلا نم اَيفاملا روذج عالتقإل ةمساح

 وهف ءاهيلع ضبقلا ةطرشلا تقلأ ىتلا تايصخشلا رطخأ امأ
 تاباصعل لوألا ميعزلا دعي ىذلاو ءانييف وتوتب بقلملا «انيير ىروتفلس»
 نمو . .ةريخألا تاونسلا ىف اهتبكترا ىتلا مئارجلا نع لوئسملاو ءايفاملا
 لك تلمش ةيساق ماكحاب ايفاما تاباصع ةحفاكم ىف امهسأ نيذللا «وئيليسروب ولواب»و «ىنوكلاف ىناقوج ١ نييضاقلا لايتغا تايلمع اهنيب
 . .ةطرشلا ةضبق ىف اوعقو نيذلا ءاضعألا

 فحصل ىلوألا تاحفصلا ردص انبيف وتوت ىلع ضبقلا أبن لتحا دقو
 هرابتعإب «ةينويزيفيلتلا تاكبشلاو تاعاذإلا ىف رابخألا تارشنو «ملاعلا
 ديازتملا ذوفنلا 0 ىف ةيلاطيإلا ةموكحلا ةيدج حضوي امهم اثدح
 .ايفاملا تاباصعل

 قيفصتلاب وتوت ىلع صضبقلا أبن اولبقتسا نييلاطيالا ءاررولا نإ لب
 . ابنلا ردصم ناكو . .ءارزولا سلجم عامتجا ءانثأ أبنلا مهيقلت دنع ءداحلا

 0 . .هسفن ىلاطيإلا سيئرلا وه
 بتكم نم ةئنهت تايقرب ىقلت ىلاطيإلا ةيلخادلا ريزو نأ عمو

 تصحو ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ننروضأ



 88 ب م21-
 الوكين نإف ءدر ايدنالتوكس ةطرش نمو :ىكيرمألا ىلارديفلا تاقيقحتلا

 ىلع ءاضقلا نأ روصت بعصلا نم هنأ دكأ ءايلاطيإ ةيلغاد ريزو ىونيشنام

 نم ريبك ددع كانه لازي الف . .اهئامعر ربكأ ىلع ضبقلاب ىهتنا دق ايفاملا

 ..ةرثؤم ةحلسأ نوكلميو «ءايكذأو «ءايوقأ مهو «نيمرجملا

 ةكرعم ىف ةيلاطيإلا ةطرشلا ترصتنا بقل :الئاق ىونئيشنام فدرأو

 : .ةرمتسم ايفاملا تاباصع دض برحلا نكل . .ةمهم

سانلا ةنأمط ىف فرست نأ نم فحصلا اوزذح دقف «ءاررولا ةيقب امأ
 

 ديعت دق ايفاملا نأل كلذ ءامامت ةبعللا ىهنأ دق وتوت ىلع ضبقلا نأ ىوعدب

 ربكأ لاقتعاب ريثكلا دقفت مل اهنإو ءاهتوق راهظإ ةلواحمو ءاهفوفص ع
 . .اهئامعز

 ٠

 ةطرشلا هتققح ام مهأ لثمي انييف وتوت ىلع ضبقلا نإف ءامومعو

 ءامعز رطخأ ربتعي وتوت نأل . .ايفاملا تاباصع دض اهطاشن ىف ةيلاطيإلا

 نجسلا جراخ هؤاقب ناكو ..ةميرجلا عاونأ لك سرام دقو . .لعفلاب ايفاملا |
 . .ايفاملا طاشن رارمتسا ىنعي

 ' ..ىلود نواعت ش

 ةموكحلا تنواعت ءامامت اهتيفصتو ايفاملا ىلع ءاضقلل ةلواحم نو

 ىلإ نيرافلا ال ايفاملا ءامعز ىلع ضبقلل ءىرخأ تاموكح عم ةيلاطيإلا

 وه ءايفاملا ءامغز رابك 'نم ادحاو نيتنجرألا تملسو .. .لودلا كلت

 ىبشوج » وه رخآ اميعز كلذ دعب تملسو :«ىتنازن اديف ىبشوج»

 ١ مباط ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشما حئاض تحس



 ها“
 . ةاينودام

 نوكلمي ءاقشأ ةثالث ليزاربلا نم ةيلاطيإلا ةطرشلا تملست امك
 ةيلاهشلا نيتكيرمألا ىف اهطاشن دتمي .ةلئاه ةيداصتقا ةيروطاربما
 . .ةيبونحللاو

 نيرافلا ايفاملا ءامعز نم ةسمخخ .ةصاخ ةرئاط ىلع ايناملأ تلسرأو
 1 ١ . .اهيلإ

 ةلص دوجو وهف «ةيلاطيإلا فحصلا ضعب هنع تفشك ام رخآ امأ
 ..ةيرسلا ةيئويهصلا لفاحملاو ايفاملا تاباصع نيب

 :قثولملا لاومألا لسغ لمشي ةينوساملاو ايفاملا نيب كرتشملا طاشنلل نإ
 ملاعلا لود نم ديدعلا ىلإ ةحلسألا ةراجتو «تاردخملا ةراجت نم ةلصحتملا
 ملع نود ملاعلا لود نم هريغو لاموصلا ىلإ ةماس تايافن لقنو «ثلاثلا
 :؛ ..لودلا كلت تاموكح

 ايفاملا لاجر نم ريبك ددع ةمثو .ايخيرات ةتباث ةيلقص ىف ةينوساملاو ايفاملا نيب ةلصلا ناب ؛ةفاحصلا تاحيملت ىلع ةيلخادلا ريو قلع دقو
 . .ةيلقصلا «ىنبارت » ةنيدمب ىنوساملا لفحملا ةمئاق ىف مهؤامسأ تلجس

 مم يمي ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ١4



 ةيكلم حئاسضف ةلملسم

 مل ةيناطيربلا ةفاحصلا نأ :ثادحألا :ئلاوت ىف عيمجلا اهيسن «ةقيقح

 نأل كلذ «ةكلاملا ةلئاغلا رابخأ رشنب اريثك ىنْعُت - بيرق ثِقو ىلإ نكت

 ذنم ثيبازيلا ةكلملا اوفلأو «نينسلا تارشع ذنم ىكلملا ماظنلا اوفلأ سانلا

 ش . :نرقلا عبرلا ىلع ديزي ام

 تناك «ثيبازيلا ةكلملا نأ «هوسانت امبر وأ «نوريثكلا هفرعي- ال ىذلاو

 نونوديو نوروصي «نييفحصلا مامأ ةيكلملا روصقلا باوبأ حتف نم لوأ

 فرعت نأ اهيأر ناكو . .ةكلاملا ةلئاعلا دارفأب نوقتليو «مهتاظحالم

 ليزيس ةكلاملا ةلئاعلا دارفأ ةايح يف ةصاخلا بناوجلا ضعب ىلإ ةفاحصلا

 نطو ىلإ نومتني عيمجلا نأو «نينطاوملا ةيقب نيبو مهنيب ةيئرملا ريغ ناردجلا

 . .ايناطيرب وه دحاو

 ىلع بعصلا نمو «هقالغإ بعصلا نمف « حتف دق بابلا نألو

 ةلئاعلا رارسأ نم هرشن ىغبني ال امو ىغبني اميف مكحتت نأ ءاضيأ ةكلملا

 تارشع مهتاسدعو نييفحصلا مالقأ تلجسو . .اهتايصوصخو ةكلاملا

 «ةكلاملا ةلئاعلا دارفأ لوانتت ىتلا «تاعئاشلاو حئاضفلاو مئازهلاو فقاوملا

 نع اهلاصفناو نآ ةريمألاو ةيمارغلا اهتاياكحو تيرجرم ةريمألاب اءدب

 ١ ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف د ححبع



 . .اهريغو انايدو زلراشتو ةراسو وردنا تاياكح مث . .اهجوز
 نل هنأ ةكلاملا ةلئاعلا نم دعاصلا ليجلا فحصلا ضعب تفصو دقو

 نع الضف .«ةراثإلا فحص عيروت ةدايز ىف الإ ىناطيربلا عمتجملا ىف مهسي

 .لبقتسملا ىف ةيكلملاب ىدوي دق .ءقزأم ىف هلك ىكلملا ماظنلا عضو
 لوح تامولعملا زكارم اهترجأ ىتلا تاءاتفتسإلا ىلإ فحصلا تدنتساو
 نأ «نايبتسإلا ىف نيكرتشملا نم /47 أبنت دقف . .ةكلاملا ةلئاعلا لبقتسم
 . .ةمداق ىرخأ اماع 5١ نم رثكأ رمتست نل ايناطيرب ىف ةيكلملا

 رارغ ىلع «ةيناطيربلا ةيكلملا نوكت نأب بلاطت تاوصأ تلاعتو
 . .ايفاندنكسا لود ىف ةيكلملا

 بيترتلا لتحي ىذلا بزحلا وهو  رارحألا بزح ىف بئان لاقو
 نأ ثيبازيلا ةكلملا ىلع بجي هنإ  ةيناطيربلا بازحألا ةمئاق ىف ثلاثلا
 لبقتسم عفد ىف كراشت ثيحب ؛«ةيباجيإ رثكأ ءاديدج ارود اهسفنل فرشتست
 . .ابوروأ بلق ىلإ ايناطيرب

 ..سحن ماع

 ءهاسنت نأ لمأت «سحن ماع ا ربتعت اهنإ تلاق دقف ةكلملا امأ

 ش . .اهتركاذب هيلإ دوعت الو

 --حتصص# ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رورم ةبسانمب ميقآ لفح ىف اهتقلأ ةلجترم ةملك ىف ءةكلملا تفدرأو

 ىلع نكل . .بولطمو ديج ءىش دقنلا نأ - شرعلا اهئالتعإ ىلع اماع ؛ ٠
 ةلئاعلا .دارفأ ديفي دقنلا . فطاعتلاو ةيعوضوملا نم ردقب اومزتلي نأ داقنلا ٠

 قوف هنأ مهنم ىأ عقوتي الأ بجيو . .ىكلملا طالبلا ىف نيلماعلاو «ةكلاملا

 .دييأتلاو ءالولا هل نولمحي نيذلا ءالؤه نم ةلءاسملا قوف الو دقنلا

 ةرسأل ايروتاكيراك امسر «راتس ىليد » ترشن «ةكلملا حيرصت دعبو

 :هتجوزل جوزلا لوقي نيح ىف ءدادسلا رظننت ريتاوف 'اهب تطاحأ .«ةريقف

 !ايناطيرب ةكلم ىحبصت نأ نكمي ناك دقف . .أوسأ وه.ام كانه

 ةكلملا حيرصت“ ىلع - اهتاقيلعت تمستا دقف فحصلا ةيقب امأ

 . . ةعذاللا ةيرخسلاب

 تاداقتنإ اوعلاطي نأ «ةيناطيربلا فحصلا ءارقل نآلا فولأملا نمو

 ارخؤم  ترفسأ تاداقتنا ىهو ..اهسفن ةكلملاب اءدب «ةلئاعلا دارفأل ةداح

 مل ام وهو . .نينطاوملا لك لثم ىبيرضلا اهرارقإ ميدقتب ةكلملا مازتلا نع -

 ..لبق نم هثودح دحأ روصتي نكي

 . .ةكلاملا ةلئاعلا دارفأ تاجير لشف مامأ اليوط فيلا تفقوت دقو

 لشفو' «نوئس درول عم ةكلملا ةقيقش تيرجرم ةريمألا جاوز لشف دقف

 ١5١ حج ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف 2

7 



 رم
 نم رودنأ جاوز لشفو .ىلليف كرام اهجوز نم هكلملا ةنبا نآ ةريمألا جاوز

 ةيجوزلا امهتافالخل ةريخأ ةطحمك ءانايدو زلراشت لاصفنإ اريخأو . .ةراس

 1 ا ٠ . .قالطلا لبق

 هي ميلا فعل كايغ:ةلايك داديعإ زل نقلل ويلا ريتا
 ةدايز ىف ةكلاملا ةلئاعلا رابخأ لالغتسإ لواحت اهنأب ةراثإلا فحص

 : . .اهعيزوت

 - داتعملاف . . ةفاحبصلاب رصقلا ةقالع ىف اريطخ اروطت دعي نايبلا اذهو
 . .ةفاحصلاو رصقلا نيب ةلصلا رسج وه ءارزولا سلجم نأ

 هترصانمل ويلا نم هئاقدصأب نماثلا دراودإ كلملا لصتا امدنعو

 ةفاحصلا هيلع اهنشت تناك ىتلا تالمحلاو ءارزولا ا فسعت دض

 ىرج ام ركذ نم فحصلا لوحت «هنايب رادصإ ىلإ رصقلا عفد. .ةيكيرمألا
 | لثم ءهحمالم مسرتو .٠ لبقتسملا عقوتت ىهف ..ىرجيس اه ركذ ىلإ
 اهنأو ءاهجور نم ىمسر قالط ىلع لوصحلل ىعست انايد نأ ىلع ديكاتلا

 ةايحلا نم لماشلا باحسنالا ىونت اهنأ لب «ةكلمللا بصنم ىف دهزت

 ةناضح لوح ةعقوتملا ةكرعملا ىتح .مأك ىلوألا اهتفيظول غرفتلاو «ةماعلا

 اهنأو ءاهضوخ نع فوزعلا تعمزأ انايد نإ ليق «ىراهو ءمايلو اهيدلو

 . .اهيلع روتسدلا هيلمي امب لبقتس

 تتتتتتتص .ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف ١4
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 ..ةيمارد لامعأ

 «ندنلب ةيناطيربلا اربوألا راد ىف - ارخؤم - تضرع ةيحرسم ةمث
 ماهجنكاب رصق لوحتيس نيفلأ ماع لولحب هنإ راوحلا لالخ نولثمملا لوقي

 طبرت ىتلا ةقيثولا تاقالعلا ىلإ ةحضاو ةراشإ ىف ...ني نيكاب رصق ىلإ

 ش ش . .نابايلا روطاربماو «ثييازيلا ةكلملا نيب

 ةريمألا» تيربوأ ةداعإب لسور نيك ريهشلا ىزيلجنإلا جرخملا ماقو

 ضرعلا ىف رهظأو «ىضاملا نرقلل ىف ىلوألا ةرملل ضرع ىذلا «اديأ

 . .ةثالثلا هئانبأو زلراشت ريمألا رودل نيلثمت

 ىنويزفيلتلا ملفلا وهف ءانايدو زلراشت نع ةيماردلا لامعألا ريشا انآ“

 دهعلا ىلو اهجور نع لاصفنالا ىلإ اهتلوفط ذنم انايد ةايحب ضرعي ىذلا

 ...ىئاظيزبلا

 ىف ةقش ىلإ ديدجلا اهجور عم لقتنت نأ نآ ةريمألا تلضف دقو

 . .ةيناطيربلا ةمصاعلا بلق ىف «موه ندنل» همسا .لئاه عمجم

 ىلع شيعلاب مهتي ال ىتح «رارقلا اذه بحاص وه هنأ جوزلا دكأو

 . .هتجوز ةقفن

 داعتبالا ىلع تصرح ةريمألا نأ  لباقملا ىف  تدكأ فحصلا نكل

 ١ ماع ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 نم ةيلاتتم ةيهش تابجو ةفاحصلا ىلإ ردصي ىذلا . ماهجنكاب رصق نع
 ىلإ ةفاحصلا عفد امب « ةكلاملا ةلئاعلا دارفأ اهتلوطبب موقي ىتلا حئاضفلا

 .ةريثملا اهتاقيقحتو هرابخخأل امهم اردصم رصقلا رابتعا

 رصقلا نم الدب ..ةقش ىف ةايحلا ةريمألا رايتخال عفادلا ناكو

 ةايحلاب عتمتلاو . .اهتقحالمو «ةفاحصلا تادراطم نع ذاعتبالا وه .ىكلملا .

 . .نينطاوملا ةيقب :لثم ةئداهلا

 رصقلا سرح طابض دحأو نآ. نيب ةلدابتملا لئاسرلا نأ فورعملاو
 كرام نتباكلا قباسلا اهجور نم ةريمألا قالط ىف اببس تناك «ىكلملا

 ىأ ١945 ماعلا ىلإ دوعت ردناموكلاو ةريمألا نيب ةقالعلا نإ لب .بيليف

 ىف هنم تقلط ىذلاو «بيليف كرام نتباكلل اجور ةريمألا تناك امدنع

 ةطاحم نيبيبحلا نيب ةقالعلا تلظ دقو  نيدلو ابجنأ نأ دعب ؛« 7 ليربأ

 ةنايخلا ةمهت ىصلتف «ةراثإلا فحص ىلإ برسنتت ال ىتح ؛ةديدشلا ةيرسلاب .'

 ْ . .ةريمألاب ةيجوزلا

 ..نمثلا عفدت ةكلملا

 ةداقو فحصلا اهديدرت ىف كراشي ةمغن ىهو - نآلا ةدئاسلا ةمغنلا

 . تازايتمالا نم ليلقتلا بجي هنأ  نويداعلا نونطاوملاو ةيسايسلا بازحألا

 «مومعلا سلجم ةبقارمل مهتافرصت عاضخإو «ةكلاملا ةلئاعلا دارفأل ةلوخمملا

 سس ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف : 2 5:١
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 . . ىناطيربلا بعشلا عومجم ىلع ىرجي امب مهمازلإو

 ميدقت اهمازتعاب ةكلملا رارق ءارزولا سيئر روجيم نوج نلعأ امدنعو

 طاسوأ نمو .فحصلا نم ادييأتو اباجعإ رارقلا ىقل «ىبيرضلا اهرارقإ

 تاداقتنالا.ةجوم نم ريبك دح ىلإ للقو .ىناطيربلا ماعلا ىأرلاو ةضراعملا
 . .اهل اوضرعت دق ةكلاملا ةلئاعلا دارفأ ناك ىتلا ةداحلا

 ىتلا ةيرسلاب لماعتس ةكلملا بئارض نأ حضوأ دق روجيم ناكو

 ضعبلا تالؤاست ىلع درلل ةلواحم ىف «ىناطيرب نطاوم ىأ اهب لماعتي

 هعفدتس ام ةبسن نأ فدرأ نإو . . ةكلملا اهعفدتس ىتلا بئارضلا ةميق نع

 . .ةئاملا ىف 4١ ىلإ 7١ نيب حوارتي بئارضلا نم ةكلملا

 لامعلا بزخل ىناملبلا وضعلا نيرون ىمريج نلعأ دقف ٠ كلذ عمو
 دعب الإ « بئارض نم اهيلع عفدت نأ ررقت مل ةكلاملا ةلئاعلا نأ «ضراعملا

 هنإ :هلوق فاضأو . .اهب اهل لبق ال ةيبعشو ةيفحص اطوغض تهجاو نأ

 «ةيرابجإ ةكلاملا ةلئاعلا دارفأ 0 ةضورفملا بئارضلا نوكت نأ بجي

 . .نآلا لاحلا وه امك . .ةيرايتخا تسيلو

 ميدقتب ةكلملا رارق قثو دقف لامعلا بزح ميعر ناهالاك سيج امأ

 .ىناطيرب نطاوم ىأ عم ةاواسملا مدق -ىلع اهعضي هنأب ىبيرضلا اهرارقإ

 ىتلا ءابعألا نم اهبيصن لمحت اهمازتعا نلعت فرصتلا اذهب ةكلملا نإ :لاقو

 ش ( ؛ هزحصح دس نيعكمو ريمش عياض -تتححححح
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 | ش . .نييناطيربلا لهاك لقثت

 عضخت ال ءرالود تارايلم ةرشعب ةكلملا تاكلتمم ةميق ءاربخلا ردقيو

 نم اهريغو ةينفلا تاحوللاو جاتلا تارهوجمو روصقلاف . .ةبيرضلل اهلك

 عضخت ال ءاهيف فرصتلا ةكلملا عيطتست اال ىتلا ىأ «٠ ؛ةتباثلا» تاورثلا

 . .عون ىأ نم بئارضل
 نييالمب ردقت .ةكلملا اهعفدت نأ عقوتي ىتلا بئارضلا نإف « كلذ عمو

 . . تاهينجلا

 ' دارفأو ةكلملا ءاقدصأ مهيف نمب اطول ماعلا ىأرلا نأ ظحالملاو

 «ميكح رارق هنأب هوفصوو «ريدقتلاب ةكلملا رارق اولبقتسا دق ةكلامل ةلئاعلا

 . بعشلا ةماع ىلإ ةيكلملا ةداعإ ىلإ لعفلاب فدهي
 . . لخدلا ةبيرض عفدب - نوناقلل اقبط  ةمزلم ريغ ةكلملا نأ عقاولا

 ناكو . .ةفاحصلا نم ةيساقلا تاداقتنالا لعفب ءاج «ىعوطلا» اهرارق نكل

 كلملاو سماخلا جروج كلملا  ةيفحص تالمخح الب كلذ ىلإ اهقبس دق

 ش .ايروتكيف ةكلملاو عباسلا دراودإ
 ىلع - ىلوألا ةزملل  قفاوت اهنأ ءءاررولا سيئر ةكلملا تغلبأ دقو

 «ةلودلا نم ةكلاملا ةلئاعلا اهيلع لصحت ىتلا تاصصخملا ىف رظنلا ةداعإ

 هر ايونس :يتيلرتسإ هينج نويلم 7 ىلاوح غلبت ىتلاو

 تتح ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف
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 . .ايناطيرب ىف ةديدجلا ةيلاملا ةنسلا ةيادب وه مداقلا لي ربأ نم سداسلا

 لخدلا حابرأل بئارض نم اهيلع ام عفد ةكلملا هيف أدبت ىذلا دعوملا وهو
 ىف مهسألا راعسألل اقبط ددحتس بئارضلا ةميق نأ ضورفملاو .لاملا سأرو

 ىف ريبك بذبذت ثودح ىدافتل ءاهئارش موي خيراتب سيلو «هسفن مويلا
 . . ةيلاملا قاروألا قوس

 نم ىَفْعُي ام اهنيوكتب ةيكلملا ترمأ ىتلا ةنجللا تددح .دقو
 حانلا تاق وجمو :«ةلردلا كذاتار ”ةةيكللا وضعا هنا يفازيشلا
 ؛ةيندملا ةمئاقلا نم لخدلاو «ةثوروملا تارهوجملاو «ةينفلا ةكلملا ةعومجمو

 . . ثاريملا بئارض نم ىفعي هنإف ىلاتلا كلملل ثروي ءىش ىأ نع الضف

 «هينج نويلملا فصنو انويلم لّمشتف .« بئارضلا نم تاموصخلا امأ
 قود لثم ةيندملا ةمئاقلا باس نيذلا ةلئاعلا دارفأ ةدناسمل ةكلملا اهعفدت

 ..تاريدقت

 نيلماعلا روجأو «سيلا » ةريمألاو تيرجرم ةريمألاو دراودا ريمألاو كروي

 «ةيمسرلا ماهملاب قلعتملا نيمأتلاو ٠ ةيبطلا فيراصملاو ؛ةيمسرلا ضارغألل
 تاقفنلاو «ةيمسرلا تابسانملا ىف مدقت ىتلا ايادهلاو زئاوجلاو تاعربتلاو
 سبالملا تاقفثو « ةيمسرلا ماهملل ةصصخملا تافورصملاو « ةئراطلا
 للا ما رفا هظيعحلا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 لكيامو ؛ةكلملا ريتركس رولليف تربور ريسلا : مهف ةنجللا ءاضعأ امأ

 ريمأ ريتركس دراليا دراشتيرو «ىكلملا طالبلل ىداصتقإلا ريدملا .تيب

 . .زليو

 نم اهريغو «ةينهملا فيراصملا نيب قرافلا ديدحت ىه ةنجللا ةمهمو

 ٠ . , فيراصملا عاونأ

  ةكلملا ةورثل هريدقت نأ« ىلريإ دروللا نلعأ نيح ةأجافملا تناكو

 تاءاعدالا ضحدي امب ءادج هيف اغلانم دعي هينج نويلم ةئام غلبمب ةصاخلا

 . .ةتسلا تارايلملا ىلإ غلبملاب تزفق ىتلا

 رايلملا ىلع ديزي امب ةكلملا ةورث لوصأ فحصلا ضيعب ثردقو

 كاروملاب رصقو ماهدنيراس رصق لمشت «ىنيلرتسإ هينج رايلملا فصنو

 ةيكلملا ةبيرض ةكلملا عفدت نأ عقوتملا نم هنأ كلذ . .تاراقعلا نم امهريغو

 بيليف ريمألا ةيكلملاو لخدلا بئارض عفدي نأ كلذك عقوتملا نمو . .اضيأ

 . .وردنا ريمألاو زلراشت ريمألاو ثيبازيلا ةكلملاو ةكلملا جور

 غلبت تادنسلاو قاروألا نم ةكلملا ةورث نإف «زمياتلا»- هتبتك امل اقفوو

 ةكلملا هنع عفدتس ىذلا ىساسألا ءزجلا لكشي ام وهو“ . .هينج نويلم

 ارتلجنإ كنب ىهف ءةدصرألا هذه رامثتسا ىلوتت ىتلا نكامألا امأ . بئارضلا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف :
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 رثكأ اهمهسأ ةميق غلبتو «كودلا ءاسؤر ةدصرأ رامثتساب ىنعت ةكرش وه -
 هذه نم اه كلمت ةكلملا نأ دقتعملاو .ىنيلرتسا هينج نويلم هال نم

 ,تارايلم ةعضب غلبت «لاملا قوس ىف ىزخأ تارامثتسا نع الضف ؛مهسألا

 . .ةينيلرتسإلا تاهينحلا نم

 ةيقود تاداريا نم 775 - ايرايتخا  عفدي زلراشت ريمألا نأ عمو

 ال هنأل ىسيئرلا هلخد ردصم ةيقودلا هذه ربتعت ثيح «بئارضلل لينروك
 لصت ىلعأ ةبيرض عفديس ريمألا نإف . .ةيندملا ةمئاقلا نم غلابم ىأ ىقلتي

 دق ىتلا ةيبيرضلا تاضيفختلا ضعب بلط هقح نم .ناك نإو 724٠ ىلإ

 . .هوراشتسم اهب حصني

 - 9؟)١!رصقلا قرتحا امدنع

 تالؤاستلا تارشع وحن بابلا ةجارفنا وه روسدنو رصق قيرح ناك
 ؟رصقلا ميمرت فيلاكت عفدي نم . .ةكلاملا ةلئاعلل ىداصتقإلا عضولا نع
 لظت لهو .!ةيداصتقإلا عاضوألا هتقهرأ ىذلا بعشلا مأ ءةكلملا ىه له

 اهايحي ىتلا ةيساقلا . فورظلا نع ىأنم ىف ءاهسفن ةكلملاو «ةكلاملا ةلئاعلا

 . .ىطعت الو ةكلملا ذخأت نأ «ةيكلمل» لهو . . ىناطيربلا بئارضلا عفاد

 هب ام مظعم ىلع ىتأو « رصقلا ىنابم ىلع رثأ ىذلا قيرحلا بقغو

 ١.4 : ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 ىلإ رصقلا ةداعإ ةيلمع فلكتي ىذلا نم :لاؤسلا ريثأ . . تاشورفم نم

 . .ىلوألا هتلاح

 نأ ىموقلا ثارتلا ريزو كورب رتيب هنلعأ ام نويناطيربلا راثأ دقل

 - ةنازخلا لاومأو . .رصقلا ميمرت ةداعإ ىف ةلودلا ةنازخ نم قفنتس هتاررو

 اذه نم مهءايتسا اونلعأ نيذلا بئارضلا ىعفاد لاومأ ىه عبطلاب

 ش . .حيرصتلا

 قيرحب ايصخش ثيبازيلا ةكلملا بلك باصأ ىذلا نزحلا مغرو
 بئارضلا وعفاد لفكتي نأ ةربكف نم اهجاعزنا تدبأ فحصلا نإف ءرصقلا

 نويلم ٠١ ىلإ لصي امب فيلاكتلا :فحصلا تددح. .ميمرتلا تاقفن عفدب

 رصق ثيثأت ةداعإ تاقفن فاعضأ ةسمخ ىواسي ام وهو «ىنيلرتسإ

 . 19/5 ماعلا ىف قيرحل ضرعت دق ناك ىذلا نوتبمه

 لاجر نم نيتئام نم رثكأ روسدنو رصق قيرح دامخإ ىف كراش

 ةيدام رئاسخ ىف ببستو رصقلاب لماك حانج ىلع قيرحلا ىتأر «ءافطإلا

 ىذلاو ةكلملل' ىصخشلا حانجلا ريمدت نع الضف ءاهضيوعت بعصي ةيثارتو

 . .ةليمج تايركذب هل ظفتحت
 « ثدح ام ىلإ ترظنو «ةينادجولا اياضقلا تلمهأ فحصلا نكل

 تحصد ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 تاقفن ةكلملا عفدت نأ ةرورض ىهو « ىرخأ ةيواز نم «هئردح رظتني امو
 ىلع ءبعلا فيفخت ىف اهماهسإ ىلإ ةفاضإلاب ءاهيف ميقت ىتلا روصقلا
 0 . .بئارضلا ىعفاد

 نأ ةكلاملا ةلئاعلا ىلع بجي ىتلا بئارضلا ةلكشم فحصلا تزاثاز»

 مم . . اهعفدت

 نكل . .تاقفنلا كلت لثم عفدب لفكتت ىتلا ىه ةلودلا نأ لقول

 نع ءاهئارق ىلإ اهميدقت ىف ةيناطيربلا فجصلا تحلفأ ىتلا ةروصلا
 ةيقبو ةكلملا اهيلع لصحت ىتلاو ٠ لمع الب لّصحت ىتلا ةلئاهلا لاومألا
 «ةيكلملا روصقلا لخاد ةشفرفلاو ظحلاو سنالا ىلايلو «ةكلملا ةلئاعلا دارفأ

 ,ءهوئلمي ام دجي ال ىذلا غارفلاو ,ةهوبشملا تاقالعلاو بحلا صصقو
 . ماعلا ىأرلا مامأ ةديدج ةروص لّكش هلك كلذ . .بئارضلا نم ءافعإلاو
 . .ةشقانم عضوم نوكي نأ «ضورفملا» نم حبصأف «ىناطيربلا

 هب رعشي امع ريبعتللو ءاهتارماغلل اديدج الاجم فحصلا تدجوو
 عفدت نأ لوبقملا ريغ نم هنأ تدكأو . .ةكلاملا ةلئاعلا ءازإ ىناطيربلا نطاوملا

 «بئارضلا ىعفاد لاومأ نم ىلوألا هتلاح ىلإ رصقلا ةداعإ تاقفن ةلودلا
 تافورصمب لفكتت نأ  ملاعلا ىف ةديس ىنُعأ اهرابتعاب  ةكلملا لعب نأ

 اما ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 . .هيف ايحت ىذلا رصقلا ميهرت

 ..قزأم ىف ةكلملا

 ام اهيف ليختت «دنسنواتوس ةيناطيربلا ةبتاكلل ةياور ارخؤم تردص

 تغلأو «ةبختنم ةيروهمج تماق ام اذإ ةكلاملا ةلئاعلل ثدحي نأ نكمي

 ش | . . ىكلملا ماظنلا

 «ةيلاحلا مهروصق نورجهيس - ملعملا ةطبرب  ةلئاعلا دارفأ نأ

 ءالؤه أدبي مث .. راجيإلا ضفخنم ىبعشلا ناكسإلا ققش ىف نوميقيو

 وعفاد مهل هغفدي ام ىلع نويحي اوناكو :لبق نم المع اوسرامي امل نيذلا

 انركذت فقاوم نوهجاوي ءاهنم نوبسكتي فئاظو نع ثحبلا ىف بئارفلا

 1 , ٠ . «ةمعانلا ىديألا» ميكحلا قيفوت ةيحرسم لطب ههجاو امب

 حئاضفلاو تاداقتنالا ىلاوت ىكل .. لايخلا ىلع موقت ةياورلا

 ةرماؤم دوجو  ضعبلا ريدقت ىف  دكؤي «ةكلاملا ةلئاعلا ةايح ىف ريهشتلاو

 الدب ىروهمجلا ماظنلا لالجإو «ىكلملا ماظنلا طاقسإل نآلا اهطويخ جسنت

 عيروت ماقرأ ةدايز فدهتسي ال ةيكلملا رارمتسا ةيضق حرط نأ عقاولاو

 ةركفب نمؤت ىتلا تاعاطقلا نأ دكؤملا رمألاف .ةيلستلل وهالؤ فحصلا

 ح2 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف اها
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 «ةسمحتم دعت مل اهنأ وأ «ىكلملا ماظنلل ةسمحتم تسيل ةيبوروألا ةدحولا
 . :ابوزوأ لود لك لهشت نأ بجي ىتلا تاروطتلا عم اقاستا

 ىنعت امم رثكأب ةيداصتقالاو ةيلاملا اهحلاصمب ىنعت تاعاطقلا هذه نإ
 ىلإ ةتباثلا ةرظنلا ريغتت نأ بجي «ةقيقحلا» هذه ءوض :ىفو . .ىكلملا ماظنلاب
 تسيل اهنأو «ةكلاملا ةرسألا دارفأ فدهتست ىتلا ةيلاوتملا تالمحلا كلت

 ام ةمكألا ءارو» نكل «عيروتلا ةدايزب ىنعت ةيفحص تالمح درجم

 . .ريهشلا لثملا لوقي امك ««اهءارو

 بلاطت ٠ ىناطيربلا بعشلا نم ةريبك ةبسن نيب ددعتت نآلا ءارآلا
 الو ضبقت ةلاع درجم ةكلاملا ةلئاعلا نأ ىرتو ..ىململا ماظنلا ءاغلإب

 بعشلا امنيب ..فرت ىف نويحي «ةثارولاب نيلطاع درجم ءائيش ىدؤت .
 ٠ ةينفلا ةيفاضتقالا فورظلاو داننكلا نناَعي

 ماظنلا ىف نوري مهنإف 2ىكلملا ماظنلا ءاقبإ بوجو ىلإ نوعادلا امأ
 ءاغلإ أطخلا نمو ..ةليوط نورقل ايناطيرب هتشاع ليوط خيراتل ازارمتسا

 «ةكلاملا ةلئاعلا دارفأ ضعب ءاطخأل وأ ءةفاحصلا تالمحل ةجيتن هلك كلذ

 . ةلئاعلا نيبو هنيب لصفت ىتلا ةوهلا ىلع «ىتقولا» بعشلا ظخسل ىتح رأ
 ثيحب ؛ةكلاملا ةلئاعلا عضوب ةصاخلا دعاوقلا ضعب ليدهت ءالؤه بلطيو

 اه ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضن حجج



 رهو
 ايحتل «ةيناطيربلا ةيبعشلا ةايحلا شماه ىلع ةايحلاب ىلاحلا اهمازتلا رواجت

 ١ .اهيف كراشتو اهتالكشم ىناعتو «ةايحلا كلت لخاد

 برح ىف ةكلاملا ةلئاعلا دارفأ ةكراشم مدع ىلإ كلذ ىف - اوراشأو

 بعشلا ءانبأ نم دونحلا فالآ لاتقلا تاهبج ىلإ رفاس امنيب ؛جيلخلا

 . ىناطيربلا

 بعشلا هعبات ىذلا حئاضفلا لسلسم ىف ةيروهمجلا ةاعد دجو دقو

 ةداعتسا ىلإ مهعفد ام «تائملاب مهددع ردقيو «ىضاملا ماعلا لالخ

 . .ةيروهمج ىلإ دالبلا ىف مكحلا ماظن ليوحتب مهبلاطم

 ةجيتن اماع 70٠ لذنم تءاج دق ليؤمورك ةيروهمج تناك اذإو

 ةلئاعلا نإف لوألا لراش ايناطيرب كلم سأرب اهب حيطأ ىتلا ةيلهألا برحلل

 اهدهشت ىتلا حئاضفلاف . .ةيروهمجلا ةاعد ىلع رمألا لهست ةيلاحلا ةكلاملا

 200 هناي الس اوما :نكلل ماظنلا طاقسإ نم 'لعجت ةيكلملا روصقلا

 | . .عون ىأ نم برح ىلإ ةجاحلا

 مهنإ . لورتبلاو تارايسلا ةعانص تادايق ىلإ هجوت ىرخأ تاماهتا

 مهف مث نمو ؛مهيلع ارطخ ةئيبلا تالكشمل زلراشت ىدصت ىف نوري
 نإو ٠ ةيرسألا همومهب لاغتشالا ىلإ هعفدو ءههابتنا فرص نولواحي

 هس ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف 9



 00 . .هطاقسإف نكمأ '
 لاجر اهددر ىتلا ةعئاشلا ىلإ ةفيحصلا تاقيقحتلا ضعب تراشأو

 دهعلا ىلو ةاناعم نع « تاونس ةدع ذنم « لورتبلاو تارايسلا ةعانص ش
 ثدحتيو .لاع توصب ملحي هنأ اوعداو . .ىنهذ بارطضا نم ىناطيربلا
 ىف لعفلاب كلذ اورشن دقو . .رصقلا قئادح ىف دورولاو راهزألا ىلإ
 . .مهذوفنل ةعضاخلا فحصلا

 ..ةفاحصلا نعرظحلا 0
 ىه - ديدحتلا هجو ىلع ةراثإلا ةفاحصو - ةيناطيربلا ةفاحصلا 000

 مارغلا تاياكح نم هرشنت امب «ةكلامل ةلئاعلا هيناعت ىذلا دشألا رطخلا
 عمتجملا .ملس ىلعأ ىف ءاسنو لاجر نيبو ءاهدارفأ نيب حئاضفلاو
 ١ ا . .هلفسأ ىفو «ىناطيربلا

 رشن عنمب عيرشت رادصإل . مومعلا سلجم ىلإ تمدق تاحارتقا ةمث
 .ىناطيربلا روتسدلا عم ىفانتي عيرشتلا اذه لثم نكل . .ةكلاملا ةلئاعلا ءابنأ
 . .ةرح ةفاحصلا نأل

0 
 هيناعت اميف رشابملا ببسلا ىه اهنأب ةفاحصلا ةكلملا تمهتا دقو 1

 ”رومأ ىف لخدتلاو ؛هادع ام ىلع ةيولوأ ريثما ربخلل حبصأ .ةكلاملا ةلئاعلا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف سس
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 . .لادتعالاب ترهتشا ىتلا ىتح «ةيناطيربلا فحصلا لكل ةمس ةلئاعلا

 انايدو زلراشت نيجوزلا ةايح ىف ةفاحصلا لخدت االول هنأةكلملا ىرتو

 اهزواجت متي نأ مهملاو . .ةيرسأ ةرهاظ اهنإ . تافالخلا هذه قيوطت نكمأل

 نييليفطلا لخدت ال «نيبلا تاذ حالصإل نوعسي نيذلا ءاطسولا لخدتب

 . .ءىش ىأل ةاعارم نود حئاضفلاو ةراثإلا نودشني نيذلا

 انايدو زلاشت نأ دكأ دقف لمعلا بزح ءامعز دحأ زرينيكس سيئد امأ

 ةلئاعلل ىتاذلا ريمدتلا رز ىلع اطغض دق امهنإف ءامهلاصفنا انلعأ نيح

 ةايح ىف تاكلملا رخآ ئه نوكت دق ثيبازيلا ةكلملا نأو «ةيناطيربلا ةكلاملا

 ١ . .ىناطيربلا بعشلا

 بعصلا نم هنإف ؛ةكلاملا ةلئاعلا ىلإ هجوت ىتلا تاداقتنالا لك عمو

 مداق ىف ماظنلا اذهل نيديؤملا ىلع ىكلملا ماظنلل نيضراعملا ةفك ليم روصت

 نم ريبك ردقب  دهعلل ةيلو تناك ذنم  ىظحت ةكلملا نأل كلذ . . ماوعألا

 ىلا ةيكلملل اعئار ازمرو ءالثم ماودلا ىلع تناكو .ريقوتلاو مارتحالا

 تصلخأ ىتلا ةأرملل الثم  هسفن تقولا ىف - تلاكو . . مكحت الو كلمت

 ةايح ىف ةفاحصلا نم ىلاوتملا شبنلا مغرو . .اهتلئاعو اهتيبلو اهجوزل

 ىوتسم قوف امئاد تلظ ةكلملل ةيصخشلا ةايحلا نإف ءةكلاملا ةلئاعلا

 سس سس ةقاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 ..لكاشم الب ةكلم

 21١904١7 ربوتكأ ىف ايناطيرب شرع ثيبازيلا تلوت ذنم هنأ قحلاو

 اثر“ اهدالب. ىف: ماخلا ىارلا مامآ ةيلط ةروصب اهدقنلا ظغمت .نعز

 تلاز امو تشاعو ؛لكاشم الب ةكلم اهنإف «ةيناطيربلا فحصلا اهتفصو
 ش . .امهل ليثم ال راقوو نازتا ىف

 ماعلا ىأرلا ىفخي الو «ةكلاملا ةلئاعلا دارفأ ىف نمكت ةلكشملا نكل

 مث ٠ اهتقيقشل ةيجوزلا ةايحلا لشف ىف تمدص ىتلا ةكلملا عم هفطاعت

 . .انايدو زلراشت نيب لاصفنالا كلذ اريخأو « ةراس ةنايخ مث « نآ اهتنبال

 دق ايناطيرب ىف ةيكلملا تناك اذإ هنإف « ةيسنرفلا دنوموللا لوقت امكو
 ىلع مستت تناك ةكلاملا ةلئاعلا هذه نألف ..نآلا ىتح ءاقبلا تعاطتسا

 ةيناطيربلا ةرسألل ةدرفتم ةروص دعت ثيحب « نازتالاو ةيلاثملاب ماودلا

 نأ كشالو . مهسفنأ اهدارفأ لعفب تاهوشت اهتقحل ةروصلا نكل .. . ةماعب
 نيبعاللا ءالؤه نأ فسؤملا نككل .. نيشي ام لك نع امامت ةديعب ةكلملا.

 . ! نييبرقلا اهترسأ دارفأ نم مه رانلاب

 نأ نوري ءايصخش ةكلملا عم نوفطاعتملاو ١ ىكلملا ماظنلل نوديؤملا

 « دحأ اهيلع اهيلمي الو.« اهلخاد نم عبني نأ بجي ةكلاملا ةلئاعلا لبقتسم

 هال ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا داضق هو د صصسمسسو
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 تقرا ول نينو د مومعلا" سلس وأ ءازإلولا حيلتي ةاك ول. نع

 .اهتاداقتناو اهتاعينشت ىف ةفاحصلا

 هفورظلو «معمتجملا ىف ةايخلا تاروطتل ةلئاعلا ةباجتسا نإو

 « اهتلئاع دارفألو ةكلملا ريدقتل كرتت نأ ىغبنيو .ةيهيدب ةلأسم «ةيداصتقالا

 نومدقي وأ ءهيف اوكرحتي نأ مهيلع بجي ىذلا ىدملا نوررقي ثيحب

 . . ةعقوتملا مهتاماهسإ

 داء دلع داع داع

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ١4
4 



 انايد تالكشم
 زلراشت ريمألا ىناطيربلا دهعلا.ىلو فافز ىلع قلطأ ١98١ ماعلا ىف

 اهنأ ول ملاعلا اذه ىف ةأتف لك تنمتو ««نرقلا فافز» انايد ءانسحلا هتجووو

 زلراشت ىلوتيو ثيبازيلا لحرت امدنع ةكلم حبصتس ىتلا انايد عضوم تناك
 . .اهنم الدب شرعلا

 تاصغخنملاب رخزي عقاو ىلإ ىدرولا ملحلا لوحتو «ماوعألا تضم مث
 - ةياهنلا ىف  رصعلا فافر الطب راتخاو . .ةلدابتملا تاماهتالاو تالكشملاو

 ىهتنت نأ لبق «ةعجارملاو سافنألا دادرتسال ةلواحم ىف ءالصفني نأ

 . قالطلاب ةيجوزلا امهتايح

 ىف ءايناتيرب ةرخابلا رهظ ىلع ىلوألا ةرملل انايدو زلراشت .ىّقتلا

 تءاج .رودنا رغصألا هيخأ ةلش نم ةدحاو تناك ١198٠0. فيص رخاوأ

 رشع ةتسب هرغصت ىتلا همع ةنبا ءرنوج جنورتسمرا ةراس ةديسلا ةبحصب .
 .دهعلا ىلو بلق ىلع لصحت نأ ىلع ترصأ ةريغصلا ةاتفلا نكل . .اماع

 ليبق نم اهؤاقدصأ اهربتعاو .هيلع لصحأس :اهسفن ةرابعلا تلاق

 .. كلذ نم دعبأ تناك ةلأسملا نكل . .ةباعدلا

 ءارو انايد تضم دقل :ريمألل لحارلا مداخلا «ىراب نفيتس لاق امكو

 . ! هيلع تلصحو «هديرت تناك . لماك رارصاب يمال
 فالخلا أدب مث ..

 ةريثك تالكشم انتهجاو دقل :ىكلملا رصقلا ىفظوم رابك دحأ لوقي

 ١ 8 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف --ححححححس



 ره
 ثيح - ةناضحلل ةسردم نم ةرشابم تءاج دق تناك .ةيادبلا ىف انايد عم

 انيلع ناكو .ئش لك مأست تناك ام انايحأ . .رصقلا ىلإ لمعت تناك

 حولت ةيئامنيس ةمجن نوكت نأ نيب قرافلا اهملعن نأو ءاهتئدهتب موقن نأ
 ةلاحلا ىف اهنإ .ةكلاملا ةلئاعلا ىف اوضع نوكت نأ نيبو «ريهامجلل اهديب

 3 . .ةمكحو انازتا رثكأ نوكت نأ بجي ةريخألا

 قراف ىلإ نيجوزلا نيب فالخلا ثعاوب فحصلا ضعب تعجرأ
 ال :لوقلاب هنع تعفادو «جاوزلا لبق انايد راثأ ىذلا رمألا وهو ءنسلا

 . .قرافلا اذهل ةيمهأ

 اباش ىنيقبتس انايد نأ نم ةقث ىلع ىنإ :احرامم لاق دقف ءزلراشت امآ

 ش . . !دبألا ىلإ
 نأ ىف زلراشت حلفي ملف «ةبيطلا تاينمألا دح رواج رمألا نكل ش

 ىرسألا اهعضو ءازإ اهتيلوئسمب رعشت .«ةئيرز ةأرما اهنم لعجي
 وكسيدلا اقيسوم ىلع ةلبقم - اهتيحان نم - انايد تلظو «ىعامتجإلاو
 . .نيداترملاب ئلتمت ىتلا معاطملا ىف اهتاقيدصب ءاقتلالاو «صقرلا ةيدنأو

 . .ةداع زلراشت ههركي ام وهو

 هتيسفن ىف برقأ زلراشت نإف «ةيناطيربلا ةفاحصلا ليلحت بسحو
 خيراتلا ببتك ةءارقو «هتيب ىف ءاقبلا لضفي «ةيرقلا لجر ىلإ هتاداعو

 ماحزب عتمتلا بحتو «ةيسنامورلا تاياورلا لضفت ىهف انايد امأ :ةفسلفلاو

 . .اهئاضوضو ةنيدملا

 حت وو ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 عة سب - برس
 نأ تعبل ام «ةيئرم ريغ قراوف كانه تناك دقف «كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 «ةدينع انايدف . .نيجوزلا نيب ةقالعلا ىلع اهسفن تصضرفو .«تحضوت
 نع اهئانثإل ةلواحم ةيأ مواقتو ءاهتايح ىف صاخ بولسأ ىلع رصتو
 ةرملل هيلع ناك دقف ءزلراشتل ةبسنلاب ابيرقت هسفن رمألا .بولسألا كلذ
 ريغ . .هتايح ىف رخآ صخش ىف ركفي نأ  همداخ لاق امك - ىلوألا
 ناكر «هتايح ىلع أرط ىذلا ريغتلا نم هجاعزنا ىدبي ناك كلذل . .هسفن
 ش . .نيرخآلا مامأ هتجوزل هتاظحالم ىدبي

 ظفتحت نأ تلواح دق ؛وردلا ريمألا ةجور نوسجرف ةراس تناك اذإو
 «كلذ ىف اهدلقت نأ تلواح انايد نإف ءاهجوزب اهتقالع ىف اهتيلالقتساب
 ةبلاط رود رواجت نأ ترصأ .اهجور نيبو اهنيب ةقالعلا مزأت ىلإ فيضأ ام

 ىلإ اهجوزر ءارو - ةيئاقلتب - ىضمت الو «ةقث رثكأ رخآ رود ىلإ «ةسردملا
 . .هراتخي ىذلا ناكملا

 نيب ةقثلا ةمرأ.دكأ امب ءانايحأ فرصت ىفحصلا بتكملا نأ عقاولاو
 امنيب «تاعئاشلا لك ءازا تمصلا مزتلا دقف . . ةفاحصلاو ىكلملا رصقلا
 ةينويزفيلتلا رابخألا تاكبش ىف ةرادصلا نيجوزلا تافالخ ءابنأ لتحت
 ىادنصلا» و «زميات ىادنصلا» ىتديرج ىف ىلوألا تاحفصلاو «ةيكيرمألا
 . ةراثإلا ءارو ىرجلا مدعو «ةيدجلاو ةناررلاب نازيمتت نيتللا «فارجيلت

 ملاعلا لاقف .نيجوزلا نيب ةقالعلا ىف لخدت سفنلا ملع ىتح

 عمجت ةينويزفيلت دهاشم ىلع ةرظن ىقلأ نأ دعب «سيول سيينار ىسفنلا

 ا ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 ره
  اهنإ .ادج ةرئاف نيجوزلا نيب ةقالعلا نأ حضاولا نم :زلراشتو انايد نيب
 اذهو ءاهراوج ىلإ فقي ال هنأب رهاظتلاو «ةروصلا نع هدعبت نأ لواحت

 ..! نيديعس نيجوز نم ءرملا هعقوتي ال كولس

 نيب ةقالعلا ىف اولخدت دقل !اوروصت  اضيأ نيفارعلا نإ لب

 اهنأ انايد ةيصخش نع كيال همساو  مهدحأ نلعأو .نييكلملا نيجوزلا

 باحصأ مامأ  زاسكناب - فرصتت اهنأو .طابحإلاو ةقثلا نادقفل ليم

 ىلإ بهذتلف :هيف تخرصف ضعبلا اهراثأ امبرو «؛ةيوقلا تايصخشلا

 ..! ميحجلا

 «نيجوزلا نيب فالخلا ةيضق ريثي نأ نيظفاحملا باون دحأ لواحو
 نأ زليو ريمأ قح نم ناك اذإ امع مومعلا سلجم ىف الاؤس حرط امدنع

 . .ةيكيتاموتوأ ةروصب - ءانبألا ربكأك - شرعلا ىقتري

 نأ ىلإ ازاكترا لاؤسلا ىلع بيجت نأ ةيناطيربلا ةموكحلا لواحت ملو
 . ةكلاملا ةلئاعلا تايصوصخ لوح شاقنلا عنمت ةيناملربلا تاءارجإلا

 .. ةيطحص تادراطم

 ةريمألا تلقتنا «عيباسأ ةسمخ نم لقأب ميلو ريمألا انايد دلت نأ لبق

 ةكلملا تعدتسا امنيب «ةكلاملا ةرسألا دارفأ عم ميقتل نوتسجنك رصقلا ىلإ

 اومرتحيو ؛مالس ىف ةريمألا اوكرتي نأ مهنم تبلطو «نييفحصلا

 ةصرف نييفحصلل حيتت تناك  عقاولا ىف - ةريمألا نكل . .اهتيصوصخ

 . .ةريثم ةدام ىلع لوصحلا

 تحط ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ١57
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 حبست ىهو ءاماهبلا رزج ىدحإ ىف ةريمألاب نويفحصلا ئجوف دقف
 رهشلا ىف الماح تناك امنيب «ىنيكبلا هوياملا ىدترتو «ئطاشلا نم برقلاب
 . . سماخلا

 ةلحر ىف اهجور قفارت تناك ىتلا ةريمألل روصلا تائم تطقتلاو

 .نييفحصلاو نيروصملا كولس ىلع هبضغ ىكلملا رصقلا نلعأو
 أوسأ نم مويلا كلذ ربتعاو .ةفاحصلاو رصقلا نيب ةيقيقح ةمزأ تثدحو

 . . ةيناطيربلا ةفاحصلا خيرات ىف مايألا

 دقو .اهتاقحالمو ةفاحصلا تالخدت نم اريثك تناع انايد نأ عقاولاو

 فحصلا ىدحإ ترشن امل «ءاكبلا ىف تطرخناو «ةدشب اهبضغ تنلعأ

 امهعمجت تناك ةروصلا نأ تبثو «ىوب ديفيد فورعملا ىنغملا عم اهل ةروص
 ىلع تقبأو ءةروصلا تعطق ةفيحصلا نكل . .ةكلاملا ةرسألا ءاضعأ دحأب

 ..! حضاو فدهل «ءامهدحو ديفيدو انايد

 نم انولطنب ىدترت ىهو ماع لفح ىف انايد روهظ فحصلا تدقتناو

 . قوذ ةلقو «ةطيلج» فرصتلا كلذ تربتعاو . .دلجلا

 نم ءاقدصأ عم انايدل روصلا تارشع نيروصملا تاسدع تطقتلاو

 حاحلإ نإف «ةذخاؤملا ىلإ وعدي ام روصلا ىف نكي مل هنأ عمو .لاجرلا
 انايد ترطضا ىتح ءزليو ةريمأ فدهتسي هنأكو ادب اهرشن ىلع فحصلا

 .اهل نييفحصلا ةدراطم لظ ىف اهلامعأ ءادأ ىلع اهتردق مدع نالعا ىلإ

 ١ ب ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 ..ىطحص ردصم ةريمألا

 .ىكلملا رصقلا لاجر اهل لهذ ىتلا ةأجافملا تناك مث

 برست ىهف ..ةفاحصلل ردصم ىلإ انايد ةريمألا تلوح دقل

 اهمربتو اهقيضو «ملظلاب اهساسحإو اهتدحو نع ربعت ىتلا تاياكحلا

 لخاد ماعلا ىأرلا بسك وه  عبطلاب فدهلاو .تالوكوتوربلاب
 . اضيأ اهجراخو . .ايناطيرب

 الدب نكي نأ ايندلا تايتف لك تنمت ىتلا ةريمألا نع ةريثك تاقيقحتلا

 ىلإ هتبرس ام لالخ نم  نآلا اهنكل . .نيرشعلا نرقلا فافر ةليل ىف اهنم

 لوكوتوربلا دعاوقو «ءةكلاملا ةلئاعلا لخاد ةيساق ةبرغ ىناعت - فحصلا

 . اهبحت ال تامازتلا اهيلع ضرفت

 ىلإ امهب دهعي نأ ريمألا ررق «ةساردلا نس نالفطلا غلب امدنعو

 دعب اميف القتني نأ ىلع ؛هتلوفط ىف هب تينع ىتلا «نوسردنا٠لب ام ةيبرملا
 . .نوتجنسنك رصق ىف ىلوألا امهتاونس ةياعر ىلوتت ىرخأ ةنضاح ىلإ

 لافطألا المازيل ءةيداع ةسردمب اهيلفط قحلت نأ ترصأ انايد نكل

 .هدويقو لوكوتوربلا دعاوق نع اديعب ةايحلاب اعتمتيو «نيرخآلا
 زلراشت تاقالع وهف .فحصلا ىلإ ةريمألا هتبرس ام رطخأ امأ

 . .زلواب ركراب اليماك ىديللا عم ادج ةصاخ ةقالع ميقي ريمألاف . .ةيئاسنلا

 هتجور عمو ءرصقلا ىف هتافرصتو ريمألا كولس ىلع كلذ سكعنيو

 نم جوزلا ةدوع رظتنت «ىكبت ةرهاس ىلايللا ىضقت ةجوزلاو .اديدحت

 سم ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف 1



 -6 مو
 هفرعت نأ بعصي رمأ ةيكابلا ةجوزلا رهس نأ حضاولاو) ةيليللا هتارماغم
 انايد مون ةفرغ لخاد نمو ءرصقلا لخاد نم ردصملا ناك اذإ الإ ةفاحصلا
 . (ايصخش

 . همامحتسا ءانثأ اهجور نم ةينوفيلت ةملاكم تطقتلا ةريمألا نأ ىورو

 ةياهن ىلإ كبحأسف .ثدح امهم :رخآلا بناجلا ىف هتثدحمل لوقي ناكو
 . اليماك ىديللا ىه «تاملكلاب ةدوصقملا تناكو . .رمعلا

 هيبأ ةقفاوم ىلع لصح دق هنأب هتجور حراص ريمألا نأ كلذك ىورو

 ةسمخلا ماوعألا ءانثأ هجاور ىف قفوي مل اذإ اليماك ىديللا ىلإ دوعي نأب

 . ىلوألا

 ىلع ةمظتنم ةفصب ةريمألا ددرت نع رشن ال فحصلا ءارق رثأتو

 . ةيجوزلا اهتايح ةوسق ىنعي ام وهو «نييسفتلا ءابطألا
 رثكأ راحتنالا ةلواحم ىلع تمدقأ انايد نأ «زميات ىادنصلا» تدكأو

 عم ىهتنت ال تاقالع ىف هسامغناو ءاهعف اهجور كولس ببسب «ةرم نم
 . ءاسنلا نم تاريثكلا

 ..هسمن ديعي خيراتلا
 .«اماع رشع ةعبرأ ىلاوح» انايد رمعو اليماك رمع نيب «قرافلا»

 ريبعتلاب «ىديل» وأ «ةليمج ةلديس هسفن رلراشت فارتعاب - انايدو

 ىلإ داعأ ام وهو . .لامجلا نم اولخ نوكت داكت ىهف اليماك امأ ؟ىزيلجنالا
 . نوسبمس رسمو «نماثلا دراودإ مارغ ةياكح ناهذألا

 ةفاحشأا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ححححح
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 كلملا ضرعتو .انس لحارلا كلملا قوفتو ءةقلطم سيلاو تناك

 «ءارزولا سيئر نمو «ةيزيلجنالاو ةيكيرمألا ةفاحصلا نم ةفينع طوغضل

 لرانت . بعصلا رارقلا راتخاو .ةفصاعلا هجاو هنكل . .ىربرتناك فقسأو

 . اهبحأ ىتلا ةأرملا عم «ةئداه ةلزع ىف هتايح ةيقب ىضقيل شرعلا نع

 نيب - ليصافتلا ىف فالتخا عم  ةميدقلا مارغلا ةياكح رركتت لهف

 .اليماكو «زلراشت
 ىلع - اديدحت ةراثإلا فحص  ةيناطيربلا فحصلا تباجأ دقل

 ةأرملا ىلع ..الامج لقألاو ءانس ربكألا ةأرملا زلراشت لضف اذامل :لاؤسلا

 .الامج رثكألاو ءانس رغصألا

 ةيصخشب اروهبم ناك زلراشت نأب لاؤسلا ىلع فحصلا تباجأو

 ىف هبجعأو  هلهذأ دقو .هرمع نم نيرشعلا ىف اهيلإ فرعت ذنم اليماك

 ىتدج نإ :تالفحلا ىدحإ ىف ناصقري امهو ءهل اهلوق - هسفن تقولا

 ا . عباسلا دراودإ كدجل ةقيشع تناك ليباك سيلأ
 تاريذحتلا هلغشت نأ نود اليماكب همارغ ةياكح ىف زلراشت ىضمو

 ىقتلت نأ «تابسانملا ضعب ىف انايد ىلع ضرف دقل لب .ةزململا وأ ةنلعملا

 طاقتلال ةبسانم ةقيشعلاو ةجوزلا تاءاقل ىف فحصلا تدجوو .هتقيشعب

 . ةقيشعلاو « مألا اليماك ىف دجي زلراشت نأ ضعبلا دكأو . .روصلا تائم

 اسورع نوكتل انايد تحشر ىتلا ىه تناك اليماك نأ فيرطلا

 رعشت مل ىتلا انايدل ةميمح ةقيدص - جاوزلا دعب - تحبصأ مث .زلراشتل

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ا
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 .الامج لقأو انس اهنم ربكأ ةديس نم ةريغلاب

 ءاهسفنل اليماك هراتخت ىذلا «سيرعلا» وه زلراشت نكي مل اذال امأ
 ةيرحبلاب هلمع ىف الوغشم - انايد نم  هجاور لبق ناك زلراشت نألف
 باش عم اهتقادصب ةلوغشم  هسفن تقولا ىف  اليماك تناكو :ةقاظيرإلا
 . .هجوزتت نأ باشلا اهيلع ضرعو .ليخلا بوكر ةاوه نم ىضاير
 ش .نيلفط هنم تبجنأو «.تقفاوف

 ءزلراشت نأ اليماك تروصت دقل :اليماك تاقيدص ىدحإ لوقت

 ىف بغري الو «دبألل اهنع ىلخت ؛ةيبرغلا دنهلا رزج ىلإ رفاس امدنع
 ىغبني ةصرف وردنأ ىلاحلا اهجور ىف تدجو دقف مث نمو ءاهب طابترالا
 .هرمع ةطلغ بكترا هنأ «ةليلق رهشأ دعب كردأ زلرشت نكل . .اهتلفت الأ

 نأ اهب هتقالع قثوت نم دارو .اليماك ةايح ىف ديدج نم زلراشت رهظو
 «انيبشا» زلراشت راتخا هنأ لب .اهجور ةيصخسشش ىف اجيسن نكت مل «ةريغلا»

 رفاسي جوزلا ناكو .ةسينكلا ىف هديمعت دنع «لوألا هلفطل «ايحور ابأ» وأ
 ىتلا تارماغملا هتجوزل ىوريل دوعيو - قيبمروم - ايسيدور ىف هلمع ىلإ
 .! اهجور ةبيغ ىف ةجوزلا ةياعر ةمهم ىلوتي ناكف زلراشت امأ .اهضاخ

 هتجور نيب طيرشلا صن عيذأ نأ دعب  اليماك جور نأ تفاللا
 ىه نآلا هتمهم نإ لاقو .دودحلا جراخ لمعلل اضورع ضفر زلراشتو
 .هتجوز بناج ىلإ زلراشت دوجو ىلإ نئمطي هنإو .هتجور ةعمس ةيامح
 !صلخمو ميدق قيدص وهف

 ١ 51 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف سس
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 كدبعأ ىنإ

 ةينوفيلتلا ةثداحملا طيرش ميدقت ىف ةأجافملا ةبحاص ىه روريم ىليدلا

 . .اليماك هتقيدصو زلراشت نيب
 تادب عبارلا مويلا ىفو ١9894 ىف ترج ةئداحملا نأ ةديرجلا تدكأ

 .اهسفن ةثداحملا رشنت مل نإو «ةثداحملاب ةلصتملا ليصافتلا رشن ىف ةديرجلا

 ىنإ :نوفيلتلا كالسأ ربع اليماكل هلوق زلراشت ىلإ ةديرجلا تبسنو

 . . !كدبعأ ىنإ . . كبحأ

 «مويلا كلذ سفن ىف ترشن «نص» ةديرج نأ برغألا ةأجافملا

 ىرج دق ةثداحملا نأ ىنعي امب ءاليماكو زلاشت ةملاكم لوح ىرخأ ليصافت

 . . ةفيحص نم رثكأ ىلع اهعيروت
 روحت اهنأ ىلع ديكأتلا ىف ةيبوروألاو ةيلارتسالا فحصلا تسفانتو

 هنأب «ةثداحملا نومضم لوح فحصلا تاقيلعت تحاورتو «ةثداحملا طيرش

 . .ةرذق ةيسنج تاحيملت نوكي نأ ودعي ال هنأ وأ «نايثغلل ريثمو ءىهّس

 ةرم 51 ىتبيبح ةملكو «ةرم ١١ كبحأ ةملك اليماكل زلراشت لاق

 نوناق اهيلع بقاعي تاءاحياب تمصلا تاظحل لوطت ىرخأو ةملك لك نيبو

 ١ . ةماعلا بادآلا

 دحألا ىلايل لمحمتأ نأ عيطتسأ ال :اهثيدح ىف اليماك تلاقو

 عيطتسأ ال «ىنقدص .؟عوبسألا ادبنل» جمانرب لثم ودبي اذه نإ . كنودب

 . كنودب عوبسألا أدبأ نأ

 سس سس ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف 6" ١
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 .كتيراطب نحشأ انأف . .اعبط :زلراشت اهل لاقو

 .هنم فخسأ تمص تاظحل هنيبو . . فيخس «ريثك مالكو

 ريسلا ىف امساح الماع ناك ىذلا طيرشلا كلذ ىف تآجافملا رخآ امأ

 تارباخملا نأ ىهف ءدودسم قيرط ىلإ انايدو زلراشت نيجوزلا ةقالعب

 اهطئارش ىلع تلجس ىتلا ىه  ءاثبخلا دكؤي امك ١5 - ىآ - مأ ةيناطيربلا

 : .انايدو زلراشت ةللاكم

 تعبط اذاملو .فرصتلا اذه ىلع ةيناطيربلا تارباخملا تمدقأ اذامل و

 اهجراخنو ايناطيرب ىف فحصلا رود ىلع اهتعزوو «خسنلا نم ديدعلا هنم

 ىلع ىوطني هنأ مأ «ىدرف فرصت وه لهو .هلك كلذ ثدح نم باسحلو

كلاملا ةلئاعلا حضف فدهب ةيموكح ةسسؤم نم ةرماؤم
 . ة

 ! ؟اذال اددجم لاؤسلا روثيو

 ةلالد نم ولخي ال ناك نإو «رخآ راعشإ ىتح ءاقلعم باوجلا لظيو

 ةيناطيربلا فحصلا رشن بقع ؛روريم ىليدلا» هترجأ ىذلا ءاتفتسالا كلذ

 . اليماكو زلراشت نيب ةثداحملا طيرش هنأ معز امل «ةيبوروألاو ةيلارتسالاو

 7/014 باجأ دقو . ةيكلملا رارمتسا ديؤت له :ءاتفتسالا ةلئسأ نيب نم ناكو

 :نايلملا مفلاب 7٠/ لاق امنيب ..معن :لوقلاب ءاتفتسإلا ىف نيكراشملا نم

 : .ال

 رارسألازونك

 «ةرويغ ةئيرب ةجور «ىناطيربلا بعشلا مامأ نيجوزلا ةروص تناك

صلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف 1 0 0 سس
 584|١ ةفاح
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 هترسأ لمهأ .ناوج نود جوزو .ةيئاقلتلاو ةطاسبلاب اهتافرصت مستت
 لالظو ناولأ نم فحصلا ىلإ انايد هتبرس ام ةروصلا دسجو .ةيمارغلا تاقالعلا ةماقإ ىلإ فرصناو ءايناطيرب دهعل ىلوك هبصنم ةروطخو
 فطاعت باستكال ةفراجلا اهتيبعش انايد تلغتسا . ةقلحملا ةملاحلا اهتيسنامور ىف اليردنس ةيصخش ىلإ برقألا ؛ةبيطلا ةئيربلا ةجوزلا ةيصخش نم لباقملا ىف ءاهجوز ةيصخشل اهليصوت ديرت ىتلا حمالملا نع «شوترو
 زلراشت لظو . ةنايخلاب اهبحو اهتقث لباق ىذلا جوزلا دض اهعف ماعلا ىأرلا
 لثم ةعورشم ريغ ةحلسأ ةكرعملا تلخد املف .ةليوط ةرتفل هتمص ىلع
 ةراغملا نويفحصلا لخدو . .ةلئام ةحلسأب لوخدلل رطضا «تالليجستلا
 .اهمضت ىتلا رارسألا رونك نم نوفرتغي

 «ةيقيقحلا ةصقلا  انايد» هباتك نوتنوم وردنا ىفحصلا بتاكلا ردصأ
 ةصقلا ىورت اهنأ اهبتاك معز .ةيفحصلا تاقيقحتلا نم ةلسلس وهو
 ام دعبأ ةملاحلا الليردنس ةروص نأب ءارقلا ئجوفو .زليو ةريمأل ةيقيقحلا
 نلعت مل ىتلا اهرارسأو اهتارماغمو اهءاقدصأ اهل نإ .انايد ىلع قبطنت
 . لعب

 مهنمو ءالليردنسلل ءازعألا ءاقدصألا ءامسأب ةمئاق نوتوروب وردنأ هركذ ام ىلإ تفاضأو ؛طيخلا فرط ةيسنرفلا «شتام ىراب» ةلجم تطقتلاو
 .سواه رتود ديفيد ىمحلملا سرحلاب طباضلاو «نود بيليف لامعألا لجر
 . مهريغو «٠ جديربلا ةبعل ىفو .ليخلا بوكر ىف اهملعم ىبيليج سيمجو

 مس سس ت3 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



- 

 هترجه ىذلا تياوه سيمج ةيعفدملا طباض نع فحصلا تئدحت مث

 نم داع لجرلا نأ ىفحص أبن دكأو .انايدب هتقالع ىف اهكشل هتبيطخ

 عرسأ امنإو «هتبيطخ عم ءادغلل دعوم ىلإ بهذي ملف .جيلخلاب هتمهم

 . فورج ىاهب ةكلاملا ةلئاعلل ىفيرلا رصقلا ىف انايد ةرايزل
 ةيرسلا تارماغملا نع  اهتاحيرصتو - فحصلا تاحيملت تددعتو

 ةعبرأ ترمتساو ١1940« سطسغأ ىف تثدح ةقالع اهنمو ءزليو ةريمأل

 ةراجإ ءانثأ اهترايس ةدايق ىلوت ىلاطيإ وهو ءوزتيب ىنوت عم ءطقف مايأ
 .ايلاطيا ىف ةريصق

 راطم ىف باشلا قئاسلا لبقت ىهو انايدل ةروص «نص» ترشنو

 دعي انايد «هتلعف» ام نأ ءاضيأ فحصلاو ءرصقلا رئاود تربتعاو ءامور

 لهاستلا ضفرت اهنكل «عضاوتلا حيبت ىتلا ةيكلملا ديلاقتلل احضاف اقرخ
 .مداخ عم تالبقلا لدابت دح ىلإ

 «ةينوفيلت ةثداحم صنب هلك عمتجملاو ءاهءارق «نص» تأجاف مث

 ليخلا بوكر ملعم «ىبيليج سميج وه لجرو انايد نيب اهنأ تدكأ

 . جديربلاو

 سميج لوقي «ةنخاسلا وأ «ةئفادلا تارابعلا ضعب ليجستلا نمضت

 نأ لضفأ ىننإ :نوفيلتلا كالسأ لالخ تالبقلا نم لصاف طسو ىبيليج

 ىف ايحت اهنإ هل تلاق امنيب .ناجور اننأ رعشنل ؛كسبالم كل ىرتشأ
 .ةافحلسلا ةايح ىكلملا رصقلا

 ١/١ ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رهو
 .ىتبيبح اي مويلا ةبثتكم تنأ له :ىبيليج اهلأسو

 هذهل تمدق دقل .ءاكبلا ىلع تكشوأو «ىناعأ تنك معن : تباجأ

 .طقف مهسفنأ الإ نوري ال مهنكل ئش لك ةلئاعلا

 كيمحأ نأ ىتمهمو .كبحأ .كبحأ انأف ىمتهت ال :ىبيليج لاق

 لبق ىضمي مويلا كرتأ نأ عيطتسأ ال ىننأ ىتبيبح اي ىقث .ىلخاد كيوتحأو
 .نوفيلتلا ىف كثدحأ نأ

 . ليللا فصتنم دعب ىنركذت :انايد تلاقو

 رهشأ ةثالث ذنم . .كلذب ريكذت ىلإ كنم جاتحأ لهو :اجتحم باجأ
 نكي ملو سمأ ةليل كب تملح دقل . .ةبسانملاب . .اذه ىوس لعفأ ال انأو

 .ايداع املح

 . ثدح ام ىل. حرشا -

 املح ناك نيجوز انرابتعاب اننولماعي عيمجلا ناكو ءادغلا لوانتن انك -
 .اعئار

 . ملاعلا ىف ناسنإ قرأ تنأ :انايد تلاقو

 فيك -

 ؟!ملاعلا ىف ناسنإ قرأ !اذكه -

 ىنم ةبيرق كنأ رعشأ ملاعلا ىف ةناسنإ قرأ ىتبيبح اي اضيأ تنأو -

 . ىبحي كنضتحأو كيمحأف ةياغلل

 حس ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف ١



 6 - رخو
 .تالبقلا نم لصاوف هللختت ءراوحلا رمتسا اذكهو

 انايدل ةروص ةيزيلجنالا فحصلا اهترشن ىتلا حئاضفلا رخآ ناكو
 تعفد دقو امامث ةيراع تناكو ءاهرمع نم ةرشع ةعباسلا ىف تناك امدنع

 فدهلا نأ دكؤي امب ةروصلل الباقم ىنيلرتسا هينج فلأ 5 غلبم ةفيحصلا

 ميدقلا بحلاو «زلراشتو انايد نيب فالخلا ةياكح ةعباتم درجم سيل

 ةلئاعلا ةروص هيوشت ىلع حضاو رارصإ هنكل اليماكو زلراشت نيب ددجتملا

 . ىئاطيربلا ماعلا ىأرلا نيع ىف ةيئاطيربلا ةكلاما
 دعب اذام

 رصق رداغو «هتاقلعتم زلراشت عمج ء«لاصفنإلا نالعا روف
 عم ةماقالل لقتناو ءانايد نم هجاور ماوعأ هيف ىضمأ ىذلا «نوتسجنك

 رصقب هظافتحا ىلإ ةفاضإلاب «ندنلب صاخلا اهرصق ىف (مألا ةكلملا) هتدج

 .اهل ىسيئر رقمك ارتلجنا ىبرغ فرجي
 .٠ نم مومعلا سلجم ءاضعأو «ةيناطيربلا فحصلا تاداقتنا تلاعت

 لاصفنالا ةرتف نأ نم مهتشهد اودبأو . .لاصفنالا أبنل «نييسيئرلا نيبزحلا

 اذام :اولءاستو ةبوذكأ درجم ايناطيرب ىف ةيكلملا نم لعجي امب نيماع دتمتس

 لب ءةجوزك هراوجب فقت نل انايد نإ ؟ايناطيرب شرع ىلع زلراشت جوت

 ةباثمب زلراشتو انايد لاصفنا ضعبلا ربتعاو .هنم رارقب الإ رضحت نل اهنأ
 ىذلا مويلا ىلإ كلذ لجأت نإو ءايناطيرب ىف ةيكلملا نم ماع فلأ ءاهنإ

 . قالطلا رارق ىلإ نافرطلا هيف لصوتب

 ١ يا ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 ىلع نيزنبلا بكست لازت ام ةيناطيربلا فحصلا نإف .نآلا ىتحو

 .انايدو زلراشت نيب ةيجوزلا ةايحلا ةياهن ددهي داكي امب «ةلعتشملا نارينلا

 أدهت ءةتقؤم ةرتفل وه نيجوزلا نيب مئاقلا لاصفنالا نأ ضورفملا

 ادوعيل نيكلملا نيجوزلا نيب قيفوتلل ريخلا ءاطسو لخدتيو ءرعاشملا اهلالخ
 فحصلا اهنع فشكت ىتلا ةريثملا تآجافملا نكل ..ةيجوزلا «رصق» ىلإ
 ةمثف ..ةبوعصلا ىف ةياغ ارمأ فدهلا كلذ نم لعجت «مايألا ىلاوتب

 زلراشت نيب ىرخأ تاليجستو ..اهئاقدصأو انايد نيب تاليجست
 هينج فلأ 45  انرشأ امك - تعفد فحصلا ىدحإ نإ لب . .هتاقيدصو
 ىف ةروصلا طاقتلا تقو انايد تناكو ..ةيراع انايد اهيف رهظت ةروص ءاقل
 ةرسألا دارفأل ادج (ةصاخلاو ) ةيصخشلا ةايحلا لوانت نكل .ةرشع ةعباسلا

 ميدقتو ءاهيف ةكراشملا ىلع صرحي لكلا ! عيمجلا ةبعل تحبصأ ةكلاملا

 لظ ةميدق ةروص ناك ولو تاعئاش درجم ناك ول ىتح ءاهئارق ىلإ ديدجلا

 ىدم كردأ نأ دغب عيبلل اهضرع مث اماع ١4 نم رثكأ اهب ظفتحي اهبحاص

 . ةكلاملا ةلئاعلا حئاضفب راجتالا قوس ىف اهكلمي ىتلا ةعاضبلا ةسافن

 شرعلا عضو ريرقت ىلإ «ةرهاظلا هتروص ىدعتت قالطلا ةروطخو
 وضع نأب ىضقي ١/17 ىف رداصلا ةسينكلا نوناقف !لبقتسملا ىف ىناطيربلا
 مل نإ - بعصلا نمو .ةيناث ةرم جاوزلا هل قحي ال قلطملا ةكلاملا ةرسألا

 كلم ةدنلريأ لامشو ىمظعلا ايناطيرب شرع ىلوتي نأ - ليحتسملا نم نكي
 .ةسينكلل ىلعألا مكاحلا وه كلملا نأ ةظحالم عم ؛بزع

 صح حت ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ١7/5



 رهو
 ىنيع ىف نكي مل نإ «ءانايد ةروص هيوشتل ةبئاد تالواحملا نإف كلذك

 ةجيتنلا وه قالطلا حبصي ثيحب «ىناطيربلا ماعلا ىأرلا نيعأ ىفف ءاهجور
 . ىلاحلا لاصفنالل ةيمتحلا

 . هقيقحت ءارو فقي نم دحأ فرعي ال ىذلا فدهلا «؛ثبخا وه اذهو

 اهتياهنو ىهتنت نأ دبال «ةتقؤم ةنده الإ سيل نيجوزلا لاصفنا نإ
 وأ ءاليماك نم جاوزلا ىلع زلراشت رصي نأك ؛ةروص نم رثكأ ذخأتس

 رصت وأ «نيرشعلاو دحاولا هماع مايلو ريمألا غلبي نأ لبق ةكلملا لحرت

 اليماك جوز بلطي نأ ىهف «ةحيضفلا» ةياهنلا امأ . قالطلا بلط ىلع انايد

 .هنم صلختلا هيلع بعصي اقزأم زلراشت هجاويل قالطلا

 مداقلا كلملا

 بلتسي نأ نود ءاهجور نع لاصفنالا قح ىلع انايد تلصح دقل

 ىلع لصحتو «ةريمأ بقلب ةظفتحم لظت نأ ىف اهقح اهنم كلذ

 دويق الب اهكولس ىفو ءاهتايح ىف فرصتلا ىف اهتيرح ىلعو ءاهتاصصخم
 ءاهدالوأ ةدهاشم ىف اهقح نع الضف ءهجراخ وأ رصقلا. لخاد نم

 .اهديرت ىتلا ةقيرطلاب مهتيبرتو

 افلخ شرعلا نع لرانتلا ىنعي قالطلل اهبلط نأ اديج فرعت انايد

 ةسينكلا سيئر وه ايناطيرب كلم نأل ءهسفن زلراشت هفرعي ام وهو .هتدلاول
 .اقلطم ةسينكلا سيئر نوكي نأ ليحتسملا نمو .ةيزيلجنالا

 زلراشت لاصفنا ةلكشم نأ روصتي «ةيلاثملا لولحلاب نينمؤملا نم ضعبلا

 تايلوئسم نع ةكلملا لرانتت امدنع «ةديعسلا ةياهنلا ىلإ لصتس انايدو

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 مو

 «ةكلمو ةكلم انوكي نأ ىنعمب .مكحلا ةيلوئسمب ناجوزلا رعشيف «شرعلا

 ىكلملا رصقلا ىلإ نادوعيو .ةلؤسملا ريغو ةثباعلا تافرصتلا نالمهيف
 تايكلم مدقأ ةروص ىلإ ئست ىرخأ تاقالع الو تافالخ الب «نيجوزك

 .ابوروأ

 دا هيلإ ةهجو لاؤنس ىلع ادز :«رلراشت هلاق ام: ىلإ «نويلاثملا» ريشيا
 تالجع تحت طقسأ امبر :لاق شرعلا ىلوتتس ىتم :م اهجنمرب ىف هيقفارم

 . ةصرفلا هذه ىل حاتت نأ لبق سيبوتوأ

 شرع ةكلملا لازتعا نم سأيلاب ةلمحم تاملكلا نإف .ىرت امكو

 . ايناطيرب

 زلراشت لزرانت ةيناكما  ىلوألا ةرملل - ةيزيلجنالا فحصلا تراثأ دقل

 ثيبازيلا ةكلملا هتدلاو غلبأ دهعلا ىلو نأ «نص» ترشن دقف . .شرعلا نع

 نم غلابلا مايلو هنبال شرعلا ىلع اهتفالخ ىف هقح نع لزانتي دق هنأب
 ٠ .ةنس ١١ رمعلا

 دعب ةصاخو «ةيجوزلا هتمزأ اهببس زلراشت ةبغر نأ ةفيحصلا تدكأو

 نيبو هنيب ةينوفيلتلا ةئداحملا مضي ىذلا طيرشلا ليجست فحصلا ترشن نأ

 .ركراب اليماك هتقيدص

 دهعلا ىلو نبا 'ءمايلو ريمألا ىلإ (نآلا ) هجتت تاحيشرتلا

 ضرفي ىذلا مويلل ابنجت كلذو دهعلا ةيالو ىف هنم الدب لحيل «ىناطيربلا
 .هتجوز نع لصفنم كلم ىلإ شرعلا لوؤي امدنع «هسفن قزأملا

 حسو ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف اا/ك



 - رهو

 ةماع اياضق ىف ءهدالب ةفاحص دض ابرح ضوخي وهو ء«رشتات تيرجرم

 ةيكحيرمأ تيج قارع

 . ةصاخو

 ىلخادلا نيلاجملا ىف ةموكحلا ةسايسب لصتت ىهف «ةماعلا اياضقلا امأ

 . ىجراخلاو

 ىذلا رمألا وهو ءروجيم تايمارغب لصتت ىهف ةصاخلا اياضقلا امأو

 نيبي ام هتافرصت الو لجرلا ةايح ىف نكي ملف .. .مهسفنأ نييفحصلا اجاف

 . اياضقلا نم عونلا كلذ نع

 ىلإ تادعملاو ةحلسألا تاعيبم ىلع ارظح ضرفت ةيناطيربلا نيناوقلا

 .ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا ذتم ىأ : مه ماعلا ذنم قارعلا

 ىدحإ تأرب امدنع «تيج  قارع» ةامسملا ةيضقلا ترجفت دقو

 | لشرشت سكت ام ةكرشل نييذيفنتلا نيريدملا نم ةثالث ةيناطيربلا مكاحملا

 .قارعلل ةحلسألا ريدصت ىلع رظحلا كاهتنا ةمهت نم .تادعملا ةعانصل

 هذه عيبب ملعي هنأ دكأ دق عافدلل قباسلا ةلودلا ريزو ىالك نالا ناكو

 .ةحلسألا

 . طيخلا فرط ةضراعملا بازحأو فحصلا تطقتلاو

 تيرجرم ةموكح نيدت ىتلا قئاثولا تارشع ترهظ «ةداعلاكو

 ةرازو نأ ترهظأ قئاثولا نإ لب .ةحيضفلا ىف اهطروت تبثتو ءرشتات

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف دك ص وح ديس يسع صور



 لاا تاو

- 33 2 
 ماعلا ىف ةريصق ةرتفل  روجيم نوج ءاررولا سيئر اهالوت ىتلا ةيجراخلا
 اهب تدوز ىتلا ةعورشملا ريغ تاقفصلا لكب ملع ىلع تناك 29 48

 . ةحلسألا نم هتاجايتحاب قارعلا ةيناطيربلا ةكرشلا

 اودهمو ءةيضقلا هذه ىف اوكراش نيذلا نيلوئسملا رابك ةجح تناكو
 اذإ هنأ «قارعلل ةحلسألا ردصت ىكل لشرشت سكتام ةكرش مامأ قيرطلا
 ىرخأ ةلود ةيأ وأ  قارعلل حالسلا ريدصت نع ةيناطيربلا ةموكحلا تعنتما

 هذهب بحرتس ةيلامشلا ايروكو نيصلاو ىتييفوسلا داحتالا لثم الود نإف -
 ىذلا دوكرلا لظ ىف ةصرفلا كلت (تالفإ ) رادها أطخلا نمو ؛ةمهملا
 .ىناطيربلا داصتقالا هيناعي

 ةنخل نيوكتب رمأف دازو .ةدشب تاماهتالا كلت روجيم ىفن دقو
 نكل .ةيضقلا ىف قيقحتلل توكس ىضاقلا ةسائرب .ةلقتسم ةيئاضق
 ةهجلا وه - ائيش ملعي نكي مل ىذلا - ناملربلا نوكي نأب ترصأ فحصلا
 .ةيضقلا ىف قيقحتلا نع ةلوئسملا

 21١991١ ريائي ىف نلعأ روجيم نإف «ةضراعملا فحص تراشأ امكو
 ةلاسر بتك امك .ةحلسألاب قارعلا ديوزت متي مل هنأ «مومعلا سلجم ىف
 مازتلا اهيف دكؤي «ماعلا وحنب كاذ لبق ىطارقميدلا رارحألا بزح ميعز ىلإ
 .قارعلل ةحلسألا عيب ىلع ةضورفملا دويقلاب هتموكح

 دمعت لهف . .ةريثك تارم تكهتنا دويقلا نأ ترهظأ قئاثولا نكل

 .ناملربلا ليلضت ءارزولا سيئر

 2  ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 هتمهتا نأ دعب ةصاخ ءروجيم نوج ههجاو ىذلا قرأملا وه اذه

 ردصت مل هتموكح نأ ىلع ديكأتلا هل قبس دق هنأب ةضراعملا فحص

 مث .ىضاملا ماعلا ىف ةيقرشلا روميت ةحبذم دعب ءايسينودنإ ىلإ ةحلسأ
 هينج نويلم ٠١ هتميق ام ايناطيرب نم تدروتسا ايسينودنإ نأ تبث
 . كلذب ناملربلا رطخي نأ نود «ىنيلرتسا

 ىف  هسفنب معزت ىذلا وه روجيم نأ «ةبوعص قرأملا ىلإ فاضأو
 ةدحتملا ممألا ىف لجس ءاشنال ةيلودلا دوهجلا  جيلخلا برح باقعأ
 «ثلاثلا ماعلا ىف حلستلا قابس نم دحلل ةمهم ةوطخك «ةحلسألا تاعيبمل

 .اديدحت طسوألا قرشلاو

 كلتف ء«ىسني ءارزولا سيئر ناك اذإ هنأ هانعم ام فحصلا تلاقو

 . مظعأ ةبيصملا نإف «ىسانتي ناك اذإ امأ .ةبيصم

 نوعجشي اوناك نيظفاحملا ةموكح ءارزو نأ قئاثولاب فحصلا تدكأو
 «قارعلل مهتادعم عيب ةلصاوم ىلع رايغلا عطقو تادعملا عينصت ةكرش

 حالسلا ريدصت رظح نوناق اهب نوزواجتي ىتلا لبسلا ىلع مهنولدي اوناكو
 . ةيملس ضارغأل مدختست تادعملا كلت نأب معزلا اهتمدقم ىفو «تادعملاو

 ملعي نمرخآ
 رابك ىتح كلذب ىردي نأ نود تمقافت :ثادحألا نأ بيرغلا

 تادايقلا نم اددع نأ عقوتملا نم ناك نإو «ةيناطيربلا ةموكحلا ىف نيلوئسملا

 .ةين نسحب وأ دمعتب (ةحيضفلا» ىف اوكراش دق ةيركسعلاو ةيذيفنتلا

 از/ه ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف سس حسصحح



 رظح نيناوق كاهتنا درجم ىلع رصتقت مل اهنأ «تيج قارع» ةروطخو

 ىف اقيمع اخرش تئدحأ اهنكل قارعلا ىلع ضورفملا ةحلسألا ريدصت
 جراخ نم ةحيضفلا رابخأ تبرست دقف . .ىئاطيربلا مكحلل ةيلكيهلا ةينبلا
 . اهتاليصفتب ةيناطيربلا ةموكحلا ىف نولوئسملا فرعي نأ لبق ءدالبلا

 ةموكحو ةيناطيربلا ةكرشلا نيب ةقفصلا نإ «تسوب نطنشاو» تلاق
 نإو «تاونس ثالث ةدمل ةيركسعلا تادعملاو ةحلسألا ىلع لوصحلل قارعلا

 ىتلاو ةقفصلاب ةلصتملا ليصافتلا لك افرع ةيناطيربلاو ةيكيرمألا نيتموكحلا
 .ىقارعلا ىوونلا جمانربلل ةمزاللا تادعملا نحش لمشت

 ةيزكرملا تارباخملا تنلعأ امدنع ءاجرح روجيم فقوم دازو

 ةيركسع تادعم عيب ىف لشرشت سكيرتام ةكرش طروت نع ةيكيرمألا
 ١99٠. ىلإ /١941 نم ةرتفلا ىف قارعلل

 تادعملا ليومت نإ :لوقت ةيسنرفلا «كيتامولبيد دنوملا» ةلجم تبتكو ا

 ةيلاطيالاو ةيناطيربلاو ةيكيرمألا تاطلسلا ملعب مت ءاهديروتو ةيركسعلا

 1١9/7, ١988. نيب ةرتفلا ىلإ اهمظعم دوعي تاقفصلا هذهو

 سيل تيج  قارع ةحيضف ببس نأ فحصلا ضعب تدكأو
 الو لب .ديعب وأ بيرق نم تيوكلل ىقارعلا وزغلاب لصتي الو ءايسايس
 .ةيقارعلا ةوقلا مظاعت نم ةيشخلاب لصتي

 نم ناك ىلديرب دروللا «قباسلا ةعانصلا ريزو نأ  ةطاسبب  ببسلا

 ةنازخلا ىلإ لخدي ىتح «قارعلل تادعملاو ةحلسألا عيب ىديؤم دشأ

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 لصحتسف سعاقت هنأ ول :«ىنيلرتسا هينج رايلم نم برقي ام ةيناطيربلا
 ْ . ةيناملاو ةيسنرف تاكرش اهيلع

 «ةيضقلا ىف مهتاداهشب اولدأ نيذلا ؛ةيناطيربلا تارباخملا وفظوم امأ

 ةعانص ةزهجأو رايغلا عطق ديروتب ةيناطيربلا ةكرشلا مايق نأ اونلعأ دقف
 ىري نأ ديري ال ىذلا ؛برغلا ةحلصم ىف فرصت وه «قارعلل ةحلسألا

 . ملاعلا قطانم ىنغأ ىلع ةرطيسم ؛ةدحاو ةلود

 .ناريا وه  روصتن امك  دوصقملاو

 ةيكيرمأ تيج  قاربع
 ايناطيرب ىف ىموكحلا زاهجلا ىلع رصتقت مل تيج قارع نأ قحلاو '

 تايالولا ىف ىموكحلا راهجلا اهسفن ةحيضفلا ىف اهكراش لب ءاهدحو

 . ةدحتملا

 ةموكحلا نأ ىلع ةغماد ةلدأ ةيناطيربلا فحصلا تمّدق املثمف

 ةحلسألا تانحش عيب ىلع ةقفاوملا صيخارت حنم تلصاو ةيناطيربلا

 خيراوص لثم «ةيقاولا ةيبرحلا تاعانصلا ىف تمدختسا ىتلا تادعملاو

 ةحلسالاو ةيوونلا تازيهجتلا ىف تمدختساو لب .قالمعلا عفدملاو دوكس

 . . جيلخلا ةقطنمو تيوكلا وزغل نيسح مادص اهدعي ناك ىتلا ةيواميكلا

 ديوزت ىلع تقفاو نطنشاو نأ نع باقنلا تفشك ةيكيرمألا فحصلا نإف

 ةيركسعلا تاعانصلا ىف تمدختسا تادعمو .ةحلسأب نيسح مادص

 «ىكيرمأ - ىلاطيا ىفرصم ليومتب مت تايرتشملا كلت ليومت نإو «ةيناملبلا

 امل ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 . «ةيعارزلا ليصاحملا  دنب تحت ةيكيرمأ تاليهستو ضورقبو

 ةسائرلا ىحشرم نع القن ةيضقلا كلت فحصلا تراثأ دقو

 شوب سيئرلا اهضحدي ملو «دريبو  ىكيرمألا سيئرلا  نوتنيلك ةيكيرمألا
 ىرخألا ىه اهيلع تقلطأو «ةيكيرمألا فحصلا تلاق امك «عنقم عافدب

 كلت تناك امبر هنأ ىلإ تراشأ فحصلا ضعب نإ لب ««تيج قارع»

 لبق تمت تاقفصلا لك نأ تسانتو .ءشوب طوقس بابسأ نيب نم ةئداحلا

 نم اهريغو تيوكلا دض ةيناودعلا هحمالم نع ىقارعلا ماظنلا نيبي نأ

 لضفلا بحاص وه ايصخش شوب سيئرلا نأ نع الضف «ةقيقشلا نادلبلا

 . !ىقارعلا وزغلا نم تيوكلا ريهطت ىف
 سرجن وكلاب ةصاخلا تارايختسالا نم ةكرتشم قيقحت ةنح تفلأتو

 بتكم ءاشناب ةيزكرملا تارباخملا ءالمع مايق ةيناكما ىدم ةشقانمب ىكيرمألا

 ريفوت ىلع هتدعاسمبو «ىلاطيالا دروفال ليو لينويزان كنبل عباتلا اطنالطا

 ءارشل هل ةصرفلا ةحاتإ ىنعي امب «قارعلل.رالود تارايلم ةعبرأ غلبمب ضورق
 نكل .جيلخلا لودو تيوكلا دض هتاءادتعا ىف اهمدختسا ىتلا ةحلسألا

 هذه ىف اهطروت راكنإ ىلع ليلدتلا ىف تحلفأ ةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملا
 . «ةحيضفلا»

 نوفرعي اوناك
 ىف كراش دق هنأ وهف ءروجيم اههجاو ىتلا تاماهتالا رطخأ امأ

 ىقارعلا وزغلا لبق ءدريه سالجود ةيجراخلا ريزو عم رغصم عامتجا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف امام



 رهو
 رظح عفر ثحب وه عامتجالا نم فدهلا ناكو .نيرهشب تيوكلل

 .هل اهعيب ليهستو «قارعلا ىلع ةحلسألا

 بزحلا ميعر ناوادشا ىداب نم ةلاسر ةيناطيربلا فحصلا ترشنو

 عيب نأشب بذكلاب اهيف همهتي «ءاررولا سيئر ىلإ ىعامتجالا ىطارقميدلا
 .قارعلا ىلإ ةحلسألا

 ىف ءاررولا رابك ىلع تبثي ايرس اريرقت هيدل نأ نارادشا دكأو
 قارعلا ديوزت جمانرب ىف مهدالب طروتب نوملعي اوناك مهنأ ءرشتات ةموكح
 .نلعملا رظحلا رارق ىطختو «تادعملاو ةحلسألاب

 ناك هنأل ءاديج تاونس لنم روجيم هأرق ريرقتلا نأ ناوادشا ركذو
 . ةيلاملا ريرو بصنم اهمايأ لغشي ناكو «هتقلت ىتلا ةنجللا ىف اوضع

 ىف ةراجتلا ريزو كوك نيبورل تاحيرصت فحصلا ترشن امك
 ءروجيم ىلع قانخلا قيضت ىتلا ةلدألا كلمي هنأ ؛«ةيلامعلا لظلا ةموكح

 رظح رارقل ةيناطيربلا تاكرشلاو ةموكحلا قرخب ملع ىلع ناك روجيم نأو
 اوناك روجيم ءارزو نأو. «تيوكلل ىقارعلا وزغلا لبق «قارعلل ةحلسألا عيب

 ىف اهمادختسا قارعلا عسوب ناك ىتلا تاقفصلا هذه نولهاجتي وأ نوسانتي
 .ةيوون ريجفت ةزهجأ نم ءازجأو «ةيعفدم فئاذقو ةريخذ جاتنا

 بلاط  «زمياتلا» ةديرجب ظفاحملا «ىفحصلا  نوسنوج لوب بلاطو
 .الاح هبصنم نع ىحنتي نأب روجيم

 نوج ىلع ناك ىذلا فرصتلا نع تلءاست دقف نيظفاحملا فحص امأ

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف سس



 «ةرازولا ةساثلر بصنم ىف ناك ول هذاختتا لامعلا بزح ميعز ثيمس

 ةدح فيفخت ىلع هدعاسي «تادعملاو ةحلسألا عيبب ايرغم اضرع هجاوو

 ماظنلا نأو ةصاخ .ةيلاوتملا ةيلامعلا تابارضالاو ىداصتقالا دوكرلاو ةلاطبلا

 . هناريج دض ةيناودعلا هتاين  كاذنيح  رهظأ دق نكي مل ىقارعلا

 بزحلا ىلإ ىمتني اهضعبو «ةيناطيربلا فحصلا نم ديدعلا نأ عمو

 ةقفص نع هتمص نع اريفكت اروف ليقتسي نأب روجيم تبلاط دق «مكاحلا

 عم اهضوخي ىتلا كراعملا نم اءزج بلطملا كلذ ربتعا هنإف . .تادعملا

 ضعب تراشأ نإو «هبصنم .هيلوتل ىلوألا مايألا نم ةفاحصلاو ةضراعملا

 ىذلا فينعلا طغضلا لمحتي دعي مل ءاررؤلا سيئر نأ ىلإ فحصلا

 امب فرصتي دق  ةعقوتم ريغ ةظحل ىف  هنأو «ةفاحصلا نم هل ضرعتي

 ةيبلغألا  عيمجلا عانتقا دعب اميف  ةمرألا ءاوتحا نم لهسو

 ىلإ تأجل دق ةموكحلا تناك ول ىتح هنأ - اضيأ ةفاحصلاو ةضراعملاو

 دق ةقفصلا كلت نإف «قارعلا ىلإ ةحلسألا عيب ةقفص ريربت ىف بذكلا

 فئاظولا نامضو ء«ةيناطيربلا ةيبرحلا ةعانصلل ايلعف اشاعنا تققح

 ةحلصم فدهتسي ناك هنإف أطخ كانه ناك اذإ هنإف «ىلاتلابو «نيلماعلل

 .ىلوألا ةجردلا ىف ايناطيرب

 تاوق لاسرا ىلع ةيناطيربلا ةموكحلا مادقإ ىف نإف «كلذ نع الضف

 مدعو «ةيعسوتلا نيسح مادص مالحأل ايناطيرب ضفر دكؤي ام تيوكلا ىلإ

 دعاست ةيناطيربلا ةموكحلا نأ روصت ليحتسملا نمو .هديري ناك امب اهملع

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف :١8
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 ىف ةيناطيربلا تاوقلا كراشت مث . .هناريج وزغيل هتاوق ميعدت ىلع قارعلا
 .ناودعلا رحد

 . هقيدصت بعصي ماهتا

 ةيمارغ ةقالع
 هنإ ليق ىذلا طيرشلا هبتكم ىلع عضي روجيم نوج ناك امدنع

 ةنادإب ئجوف . .اليماك هتقيدصو ىناطيربلا دهعلا ىلو نيب ثيدحلا نمضتي
 .ىقاقلا :فقوم اهنف لكي ناك .ىتلا ةمهتلاب"هل فحيضلا

 طروت نع بتك نم لوأ ىه ةيراسيلا «نامستيتس وين» ةلجم تناك
 )4١ رميتال ريلك ةديسلا عم ةيفطاع ةقالع ىف ىناطيربلا ءاررولا سيئر '

 1 . (ةنس

 قيقحتلا ةمدقم ىف ريشي نأ ىلع صرح ةلجملا ريرحت سيئر نأ عمو

 ةلجملا هرشنت ام نأ «ةعطقلا ماظنب ةلجملا ىف لمعت ةباش ةيفحص هتبتك ىذلا
 ناكو اهدعقي ملو ءايندلا قيقحتلا راثآ دقف «ددرتت تاعئاش درجم وه امنإ

 كلتمت ىتلا ريلك ةديسلا اضيأو . .هسفن روجيم نوج نيطخاسلا ةمدقم ىف

 رقم. اهل دروت ىتلا تاهجلا نيب نمو ..ةزهاجلا ةمعطألا ديروتل ةكرش
 . مومعلا سلجمو ءارزولا ةسائر

 ىتلا ةلجملا دض ةيئاضق ىواعد عفر  ريلكو روجيم  نانثالا ررقو
 .امهتعمس ىلإ تءاسأ

 اهنأ تركذ .ريلك ةديسلا ةلهم ركذ ىف «نامستيتس وينا تضقانت دقو

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم لا حئاضف تححححححح
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 ةرشعب روهشملاو «ةيناطيربلا ةارزولا ةسائر رقمب هلزنم ىف ةيهاط لمعت

 نمو ؛ماعطلا ديروتل ةكرش كلمت ريلك ةرسأ نأ تركذ مث .تيرتس جنناود
 ةفيظولاو . .ةارزولا ةسائر رقم اهتعاضب اهيلإ دروت ىتلا نكامألا كلت نيب
 ةديسلا تسيلف . .بوصألا ىه  ثادحألا تاروطت نم ودبي امك - ةيناثلا

 ةريبك ةكرش ةبحاص اهنكل «ءاررولا سيئر تيب ىف ةيهاط درجم اليماك
 .ةمهملا تاسسؤملا نم ديدعلا ىلإ ماعطلا دروت

 لسلسملا ًأديو

 1 لحب هيت انج ةلظفاعتلاو ةيمللا :ايطيسلا نك ضنقلت
 وين" هترشن ام تعبات ىتلا «جاويلاكس» ةلجم اضيأو «نامستيتس
 الو روجيم نيب اليختم ايسنامور اًءاقل فصي رخاس لاقمب «نامستيتس

 . ىضاملا رياني ىف ثدح رميت
 سيئر دض ةلمحلا ىف تكراش ةقيرعلا «زمياتلا» ةديرج ىتح

 نو. «روتجيلل ةيمارعلا ةقالفلا لوح ةيفحاصلا "تافئاشلا عتب ءارزولا
 لصتت ةديدج تاليصفت ىف ضوخلا نع فحصلا مظعم تعنتما

 ىف رئانتت تناك ىتلا تاعئاشلا ىلع قيلعتلا درجم وأ «ةقالعلا كلتب

 تاديسو روجيم اهلطب .«نييضاملا نيماعلا لالخ فحصلا نم ديدعلا

 ىف ةريخأ ةقلح الإ تسيل ريلك نأ ىنعي امب «ىناطيربلا عمتجملا ىف
 . .ىهتني ىتم الو أدب ىتم ىردي دحأ ال لسلسم

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رهو
 اهتفذ نلعت امروذن

 تدصت دق «نوتنيلك ليب ىكيرمألا سيئرلا ةجوز ىراليه تناك اذإو
 اهجوز ةقالع نع «ءاهريثت نأ فحصلا تلواح ىتلا ةيقالخألا ةحيضفلل

 هتلمح ىف هل اهتدناسمو ءاهجوز ىف اهتقث تدكأف ءزروالف رفينج ةديسلاب

 اهتقث نع نالعالا درجم ترراجت روجيم امرون نإف . .ةيباختنالا

 اهنأ ةيناطيربلا فحصلا ثنلعأ ىتلا «رميتال ريلك تعدف ءاهتدناسمو

 كلذ نم ةفدهتسم ؛ءاررولا سيئر ةقفرب ءادغ لفح روضحل ءاهجوز ةقيشع

 دض -اضيأ ةموعزملا ةقيشعلا بناج ىلإو  اهجوز بناج ىلإ اهفوقو ديكأت
 .ريلكو روجيم نيب ادج ةصاخ ةقالع دوجو لوح فحصلا تاءاعدا

 ةديلولا ةلكشملا ىلع فرصتلا كلذب تضق اهنأ امرون تروصت دقل

 رخخآ ىلإ ةهجاوملا ىف اريسي نأ ىلع ارصأ ريلكو روجيم نكل ..اهدهم ىف
 اترشن نيتللا نيتلجملا دض ريهشتو فذق ىوعدب ةيضق اعفر دقف ..ىدم
 . .ريلك ةديسلاو ءاررولا سيئر نيب ةموعزملا ةقالعلا ءابنأ

 روجيم نإ «تيرتس جننوود ٠١ ىف ىرجي ام ىلع نوعلطملا لوقيو
 هؤارزو فكعي نيناوق تاحرتقمب «هتيضق ىف بقترملا هزوف قفري نأ لواحيس
 «ةطاسبب أجلت الف «ةفاحصلا ىلع ةمراص ادويق ضرفت ءاهتسارد ىلع نآلا

 ىفو «ةماعلا تايصخشلاب ريهشتلا ىلإ .«قئاثوو هيلعف ديناسأ نودو
 | . .ءارزولا سيئرو ةكلاملا ةلئاعلا دارفأ مهتمدقم

 رارقإ ىلع مومعلا سلجم ءاضعأ بقترملا هروف زفحي نأ روجيم لمأي

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 ىتلا تاعيرشتلا كلت نأب ةفاحصلا ةجبح ةهجاومو «ةديدجلا تاعيرشتلا

 رابك نيب رودي امع فشكلا مدعل ةحوضفم ةلواحم «هؤارزوو روجيم اهدعي

 . .ةفاحصلا مف ميمكتل شحوتم ريبدتو «ةيطارقتسرألا ةقبطلاو «نيلوئسملا

 «ةرح ةفاحصلا لظت نأب لبق نم دعو دق ناك روجيم نأ فيرطلا

 لهسلا نمو ..تايرحلل ةلبكملا نيناوقلا نم عون ىأب اهدييقت لواحي الف
 ميدقتل عفادلا نأب  مومعلا سلجم ىلإ ةييدجلا هتاعيرشت مدق اذإ  هماهتا

 ..رظن ةهجو
 اونلعأ ءروجيم هسأري ىذلا نيظفاحملا بزح ءاضعأ مظعم نأ عمو

 بزحلا ءاضعأ نم ةلقلا نإف ؛نيتلجملا ةاضاقمب ءاررولا سيئر رارقل مهدييأت

 ناكو ىسايسلا روجيم لبقتسم ىلع ىضاقتلا رثؤي نأ نم مهتيشخ اودبأ

 نيب سانلا هاسنيف ارمي هعد ١ بولسأب ةعئاشلا  ربخلا عم اولماعتي نأ مهيأر

 «نايسنلاب ددبتت مث . .ةصاخلاو ةماعلا اياضقلا لوانتت ىتلا رابخألا فالآ

 ىسايسلا هلبقتسم - مهريدقت ىف - ضرعيس نيتلجملا ةاضاقم ىلع ءاررولا

 لك .ءاضقلا تاحاس مامأ ةليوط ةرتفل لظتس ةيضقلا نأل . .دكؤم رطخل

 ةفاحصلل ةصرفلا حيتب امم ءرخآلا فرطلا مهتيو هسفن نع عفادي فرط

 تامولعمل ةراثإ امبرو «فارطألا لكل ةصاخلا نوئشلا ىف لخدتلا نم ديزملاب

 ىتح «هبصنم نع روجيم لغشي دق ام عارتخإو ءاهتراثإ حلاصلا نم سيل
 ءافضإ ىه هلك كلذل ةعقوتملا ةيئاهنلا ةلصحملاو . .هبيذكتو هيلع درلل غرفي

 دع جي ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 ا
 ىسايسلا هلبقتسم ىلعو ؛ةيرسألا روجيم نوج ةايح ىلع ةنكاد لالظ
 . .اضيأ

 فقت نل ريلك  روجيم ةيضق نأ وه نوبقارملا هحرط ىذلا فوختلا
 ةكرعم ىلإ لوحتتس اهنكل . .امهتئربت وأ «نيتلجملل ءاضقلا ةنادإ دح دنع
 هيناتا قف اهسعلا روك نيلنا روم نع  ةمكاقلا لطلجلاو  رهكح نم
 ةنادإو ..ةساردلا تحت اهنأ ذإ ءةدوجوم ادويق عضت ىتلا تاعيرشتلاف

 نإف «لباقملا ىفو ..مومعلا سلجم ىلإ اهميدقتل ىوق ريربت نيتلجملا
 تاريربت ىأ طاقسإو ءاهتيرح نع اعافد ايراض الاضن ضوختس فحصلا

 . .اهنم صقتنت وأ ةفاحصلا ةيرح فدهتست

 روجيم نيب نوبقارملا اهعقوت ىتلا ةكرعملا نإف .لاوحألا لك ىفو
 هل نوكتس نم ريرقت كلمي دحأ الو «جئاتنلا ةنومضم تسيل ةفاحصلاو

 . .ةياهنلا ىف ةبلغلا

 ضيوعت عفد ىدعتت نل ةراسخلا نإف ءةفاحصلا وه رساخلا ناك اذإف

 «موعزملا مارغلا عئاقو رشن ببسب «عيروتلا ةدايز هتيطغتب تلفكت .ىلام
 . .ةبقترملا ةيضقلا تاعيرفت نم اهالت امو

 هلبقتسم ضوقتس ةراسخلا نإف ءروجيم نوج وه رساخلا ناك اذإ امأ

 . .امامت ىسايسلا

 هضوخي نأ ررق دق روجيم نأ ادب ىذلا ىدحتلا ةروطخن ىه هذهو

 . .ةياهنلا ىلإ

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 دجوت ال هنأ ىف هنم ةقث «هتكرعم ضوخي نأ ىلع رصأ روجيم نكل
 ملو «ءارزولا سيئر رقم ىلإ ماعطلا ديروت ريغ ةقالع ريلك ةديسلا نيبو هنيب
 «جلوميلاكم )و «نامستيتس وين » ىتلجم دض ءاضقلا مامأ هاوعد نع لزانتي

 .«دوصقملا ريغ أطخلا » نع ايمسر اراذتعا ناتفيحصلا تمدق نأ دعب الإ

 مل ام وهو «ةفاحصلا عم هكراعم ىف روفي نأ روجيم عاطتسااذكهو

 رادصإب تفتكا ىتلا «ةيناطيربلا ةكلاملا ةلئاعلا  نآلا ىتح هيف حلفت

 - بلغألا ىف  «جئاتنلا ١ تناك نإو «جاجتحالاو بيذكتلاو ىفنلا تانايب

 اريخأو . .وردناف نآ مث «تيرجرم قالطب اءدب ,«فحصلا هرشنت ام ديؤت

 . .انايدو زلراشت لاصفنإ

 داع دلع دلع داع داع دج داع داع دلع

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف 0
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 سيئرلا ىلإ غالب

 . .ةياهنلا نم ةصقلا أدبنل

 ١946 ربمتبس ١9 ىف ءاربخ ةيسنرفلا «دنوملا» ةفيحص ترشن دقف

 مالسلا ةكرح ةنيفس ريجفتب تماق ىتلا ىه ةيسنرفلا تارباخملا نأ دكؤي

 كلذب ماق نم فرعت ال اهنأ ةيمسرلا ةيسنرفلا ةياورلا ءاعدا سكعب رضخألا

 . . لمعلا

 سيئر «مويلا سفن ىف نارتيم اوسنارف ىسنرفلا سيئرلا ىعدتساو
 هتركذ ام ةقيقح ىف هشقانيل ؛هيزيلألا رصق ىلإ سويباف نارول هئاررو
 . . «دنوملا»

 :الئاستم ناريتيم توص العو
 ام ةقيقح فرعيل «ةيسنرفلا فحصلا لك سيئرلا أرقي نأ ىغبني له

 ناكرأ ةئيهو تارباخملاو عافدلا ةاررو لثم «ةمهملا ةلودلا ةزهجأ لخاد رودي

 . . ةحلسملا تاوقلا

 :بضغ ةنئر سيئرلا توص تباشؤ

 وأ اوناك نييركسع نيلوئسملا رابك مادقإ دح ىلإ رمألا لصو له
 . .ىلع بذكلاو «ىنع قئاقحلا ءافخا ىلع ءةساس

 ..اهرود تدأ ةفاحصلا

 . . ثداحلا تاسبالم نع ئش ىأ فرع دق.نارتيم نكي مل

 ةهحللا فرعت ال ةيسنرفلا ةموكحلا نأب ىمسرلا نايبلا ردص امدنعو

 ١4١ ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 «ماري ام ىلع ئش لك نأ ىلإ سيئرلا نأمطا «؛ثدح ام ءارو فقت ىتلا

 . .ثدح امب اهل ةلص ال ةلودلا ةزهجأ نأو

 ىتلا ىه ةيسنرفلا تارباخملا نأو «ثداحلا ةقيقح ؛دنومل» ترشن املف

 ءرضخألا مالسلا ةكرحل ةعباتلا «رويراو وبنير» ةئيفسلا «تقرغأو «ترجف '

 ويلوي نم رشاعلا موي .ىدنهلا طيحملاب ةدناليزويل ىف «دنالك وأ ءانيم ىف
 ..اومه

 ول ىتح «ةقيقحلا فشك وه ةفاحصلا رود نأ «دنوملا » تدكأو

 اهريغو ايلعلا ةحلصملا وأ «ءىموقلا نمألا ىوعدب اهءافخإ ةلودلا تلواح

 بجي ىتلا ةقيقحلا لباقم ىف «ةفاحصلا اهب فرتعت ال ىتلا تاريبعتلا نم

 . نينطاوملا لك ىلإ لصت نأ

 ىرجو «هئارزو سيئر نارتيم ىعدتسا «كلذ «دنوملا» ترشن امك

 .نارتيم بناج نم فصاعلا راوحلا كلذ امهنيب

 سيئرلل ىصخشلا قيدصلاو عافدلا ريرو مدق «ىلاتلا مويلا ىفو
 تارباخملا ريدم ليقأ امك . هتلاقتسا  ونريه لراش  اماع ٠١ ذنم ىسنرفلا

 تارباخملا نأب فرتعيل «نويزفيلتلا ةشاش ىلع سويباف رهظو .ةيسنرفلا

 .رضخألا مالسلا ةكرح ةنيفس فسن نع ةلؤسملا ىه ةيسنرفلا

 ىلإ اهريثأت دتما دقف ..دحلا اذه دنع فقت مل «ةحيضفلا» نكل

 .سويباف ةارزو لبقتسم ىلع تالامتحا ضرفو «لكك ىموكحلا نايكلا

 هه سس ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف 4١؟



 ناتيناملالا جمدنت نأ لبق «ةيبرغلا ايناملأ ىف رضنخلا ةكرح تأدب دقل
 بازحألا نيب تاراصتنا :ققحي نأ بزحلا عاطتساو «ةدحاو ةلود ىف
 ىئيبلا ثولتلا رداصم ةبراحم ىف ناملألا نينطاوملا ةبغر نع اريبعت «ةيديلقتلا
 .ريمدتلا لماوع لك نم ةعيبطلا ىلع ظافحلاو «ةفلتخملا

 ثولتلا تالكشم مقافتل ةجيتن «ىرخأ لود ىلإ ةكرحلا تلقتنا مث

 .ضرألا تحتو .«تاطيحملا ىف ةيوونلا تاريجفتلاو «ىئيبلا
 فقو ىلإ ةوعدلل ءاسنرف ىف رضخأألا مالسلا ةكرح تماق دقو

 . ثولتلا نم ةئيبلا ىلع ةظفاحملاو «ةيوونلا براجتلا
 حايترالا نيعب ةديلولا ةكرحلا ىلإ رظنت مل ةيموكحلا تاطلسلا نكل

 ءامسأو ءاهليومت رداصمو «ةكرحلا ةيوه لوح اهتاقيقحت ىرجت تأدب دقف
 .نلعملا مهطاشن ءارو نوكي امبر ىذلا فدهلاو «مهتايعونو ءاهيلإ نيمضنملا

 ىف نمألا ةزهجأ نم اريرقت ونريه لراش ىقلت 0١191865 ةيادب ىفو
 «ةقيقد تامولعم نمضتي ءرضخألا مالسلا ةكرح طاشن نع ء«هترازو
 لثم «بيرقلا لبقتسملا ىف هراجنإل دعت امو ةكرحلا فادهأ نع .ةلصفمو

 ةريزج نم برقلاب ١980 فيرخ ىف ىربك ةيملس ةرهاظمب مايقلا
 قراوزلاو نفسلا تارشع اهيف كراشت .ىداهلا طيحملا ىف «اوروروم»
 كلت ىف ةديدج ةيوون براجت اسنرف ءارجا نود ةلوليحلا فدهب «ةريغصلا
 . ةقطنملا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف صحح



 رخو
 مل «ةيسنرفلا تاطلسلاو رضخألا مالسلا ةكرح نيب ةكرعملا نأ عمو

 ٠151/1 ماعلا ىلإ دوعت امنإو ءونويه لراش هأرق ىذلا ريرقتلل «كلذب أدبت

 . ىداهلا طيحملا ىف ةيوونلا ةيسنرفلا براجتلل ةكرحلا تاداقتنلا تلع امدنع

 ءاوتحا تعاطتسا دق تناك - تمهوت اذكه وأ  ةيسنرفلا تاطلسلا نإف

 .عون ىأ نم تاءارجا ذلختت نأ نود ءهنم دحلاو «ةعامجلا طاشن

 تارايخ
 ىذلا رمألا «؛ثادحألا تاروطت ىلإ ونريه ةرظن لّدب ريرقتلا نكل

 .اددشت رثكأ «ىرخأ تاءارجا ذاختتا  هريدقت ىف - ىعدتسا

 ىتلا ةيوونلا براجتلا ىلع اهتاقحالم زكرت ةكرحلا نأ لجرلا جعرأ

 ؛ةيوونلا اسنرف ةردق فاعضال ةلواحم دعي ام وهو ىرخألا لودلا اهيرجت

 ا .ةيبنجأ ىوق باسحل وأ «ةين نسحب امإ

 مالسلا ةكرحل «هتاماهتا ريزولا نع ةيسنرفلا فحصلا ضعب تلقنو

 لك اًيملس براحت اهنأ تدكأو .ةدشب تاماهتالا ةكرحلا تفنف رضخألا

 .اهب مدقتت ىتلا ةلودلا نع رظنلا فرصب «ةيوونلا براجتلا

 ةيسنرفلا تارباخملا ريدم نم بلطو ؛ىفنلا اذهب ونريه عنقي ملو

 دادعا ؛«نيركسعلا نيلوئسملاو تارباخملا لاجر رابكو «تسوكال لاريمألا

 ةكرح عنمل اهذاختا ةموكحلا ىلع ىغبني ىتلا تاوطخلا نع لصفم ريرقت

 ىقلتو . ىداهلا طيحملا ىف ةيوونلا براجتلا ديدهت نم رضخألا مالسلا

 حصني اهدحأ «تارايخخ ةدع نمضتي ناكو . 6 رياربف ىف ريرقتلا ونريه

 ضورفملا ناكو «رويراو وبنير» رضخألا مالسلا ةكرح ةنيفس قارغاو ريجفتب

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف :١4



 - 63 رهو
 ' ؛ةيملسلا ةيرحبلا ةرهاظملا دوقتس اهنأ

 دق ىسنرفلا عافدلا ريرو ناك اذإ ام ديكأتلا بعصلا نم هنأ قحلاو
 .ال مأ عشبلا رايخلا كلذ ىلع قفار

 ليفنت ةوطخ تأدبو . .هدصر مت ةيلمعلا مامتال ردق ىرذلا غلبملا نكل

 . ١980 ليربا ذنم ةيلمعلا

 ةيلمعلا تاوطخ

 مرالملا ةبترب ةديس فيلكت ىه ريجفتلا ةيلمع ىف ىلوألا ةوطخلا تناك
 لمعلا ءاعداو ءرضعخألا مالسلا ةكرح ىلإ للستلاب «ةيسنرفلا تارباخملا ىف
 نعو ءامومع ةكرحلا نع تامولعملا نم ردق ربكأ عمجل ءاهتاراعش تحت

 . ةصاخ ةفصب «مويراو وبنير» ةنيفسلا

 «ةكرحلا ىف اوضع لعفلاب حبصت نأ مزالملا ةديسلا تعاطتسا دقو

 امدنع «ةقباس ىرخأ ةبرجت نم ةديفتسم «ويلنوب كيرديرف وه راعتسم مساب
 .رهشأ ةعضبل ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم فوفص لخاد للستلا تعاطتسا
 ةيركسعلاو ةيسايسلا ةطشنألا نع ةمهم تامولعم عمج اهلالخ تعاطتسا

 حمالم تلدب ةيحارج ةيلمع ىرجتل اهدالب ىلإ تداع مث ..ريرحتلا ةمظنم
 ىف اهب ثقتلا ىتلا تايصخشلا نم اهيلإ فرعتلا بعصي ثيحب ءاههجو
 ْ .طسوألا قرشلا ةقطنم

 ةنيدم .ىلإ «نيبويلنوب كيردرف» وأ «نوباك نيتسيرك» تلقتناو
 مالسلا ةكرح ىف اوضع اهرابتعاب ؛دنالك وأ ةئيدم تاذلابو «هةدناليروين

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف حصص



 رهو
 ءاهيلع تلصح ىتلا تامولعملا لكب اقيقد افلم تدعأو «ةيسنرفلا رضخأللا

 . ةكرحلا باسحل  ابذك  اهطاقتلاب تماق روص ىلإ ةفاضإلاب
 اهنإ ليقو «ةفوشكم ةقرو تحبصأ نأ دعب ءامامت ةديسلا تفتخا مث

 .ةيسنرفلا ةينمألا تاهجلا ةيامح ىف ةليوط ةرتفل تشاع

 ىف نيمهم نيرصنع فيلكت تناكف «ويلنوب ةيلمعل ةيلاتلا ةوطخلا امأ
 فسن تاوطخل دادعالل دنالكوأ ىلإ رفسلاب ةيسنرفلا تارباخملا راهج

 نتباكلاو «هتراف ام نآ نادنموقلا امه نارصنعلا ناذهو «مويراو وبي” ةنيفسلا

 رفس ىراوجب دنالكوأ ىلإ لعفلاب الصو دقو (ةديس) ريرب كينيمود

 امدق ناجوز امهنأ ىلع «جنيروت ىفوصو «نالآ مساب «نيروزم نييرسيوس

 . ةحايسلل

 «ةيسنرفلا تارباخملا ىفظوم نم قيرف نيموعزملا نيجوزلا عبتو
 .صوغلا ةضاير بئاقح ىف ةأبخم تارجفتم مهعمو

 .راحبلا لخاد تارجفتملا عرزو صوغلا ىف ناريبخن عيمجلاب قحل مث

 ىف «مويراو وبنير» ةنيفسلا ريجفت مت «19480 ويلوي نم رشاعلا ىفو

 ىف وضع ىفحص ةئج اهعمو ءرحبلا قامعأ ىف تقرغو ءدنالكوأ ءانيم
 .رضخألا مالسلا ةكرح

 ام نادنموقلا ىلع ضبقلا ىف تحلفأ ةيدنليروينلا تاطلسلا نكل

 تهجو امك .ةنيفسلا قارغا ةمهت امهيلإ تهجوو «رويرب نتباكلاو تراف

 ةكراشملا ةمهت (افظوم ٠١ مهددعو) ةيسنرفلا تارباخملا ىفظوم ةيقب ىلإ

 .ةرذقلا ةيلمعلا ىف

 سس ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ١45
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 ..لصتتلا تالواحم

 .ءاوضألا تحت ةنيفسلا ةثداح ةيمسرلا ةيسنرفلا تاطلسلا عضت مل
 مهل ةقالع ال نييسنرفلا نأو ءةفسؤم ةثداح اهنأ ىلإ ةراشإلاب تفتكا
 .. باهي

 وأ فرصت درجم «ةيمسر ةهجاو درجم ناك فرصتلا كلذ نكل

 ىلع ىسنرفلا ةيلخخادلا ريزو سكوج رايب لصح دقف ..ىمسر ريربت
 ىتلا ىه ةيسنرفلا تارباخملا نأب «ةرارولا ةزهجأ نم ةدكؤم تامولعم

 عامتجا ىف  هربخأو ؛ةيروهمجلا سيئر ةلباقم سكوج بلطو
 . .تامولعم نم هيدل رفوت ام لكب  قلغم

 رظح ةيلخادلا ريزو نم بلطو .امامت ةيلمعلاب نارتيم ءىجوفو
 ريزو ىعدتسا نيح ىف «ةيلمعلا تاسبالمب لصتت تامولعم ةيأ ةعاذإ
 قارغإ فورظ ىف امهشقانو «تسوك ال تارباخملا ريدمو ءونريه عافدلا

  العف  اوماق تارباخملا ءالمع نأ ةلودلا سيئرل نالوثسملا دكأو
 نعو « اهنع تامولعملا عمجو « «رويرأو وبنير» ةنيفسلا ىلع سسجتلاب
 1 . .ةلبقملا اهتاكرحتو اهمقاط

 ريجفت ةيلمعب قالطإلا ىلع مهل نأش ال تارباخملا ىفظوم نكل
 . ةلبنقلا

 ١ ةا/ ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 ةيلمع ءارو تناك امبر ةيمسر ريغ ةهج نأ نارتيمل ونريه دكأو

 :امرف ضارسإل نيصفللا

 اوربتعي نأب نييسنرفلا نيلوئسملا رابك ىلع ديدشتلا ىلإ نارتيم رطضاو
 ركذ اهل ىتأي الو «ديعب نم الو بيرق نم اهيلإ راشي الف «ةيهتنم ةيلمعلا
 ةحلصم ىلإ ءاسي ال ىتح «ةيمسرلا تاءاقللا وأ تاركذملا وأ رضاحملا ىف

 . . ةلودلا
 نع راظنألا فرصت نأ ةيمسرلا ةيسنرفلا تاهجلا ضعب تلواح دقو

 تارباخملا لغلغت نع فحصلا ىلإ تامولعم بيرستب «ةنيفسلا فسن

 ةيوونلا اسنرف براجت فاقيإل ايعس ءرضخألا مالسلا ةكرح لخاد ةيسورلا

 . .ةيوونلا اسنرف تاردق فاعضإو ءاوروم ةريزج ىف

 ..روتسملا مشك

 تدرفاو :ةيمسرلا تاهجلا تالواحم تلمهأ ةيسنرفلا فحصلا نكل

 ةيلمع ىف ةيسنرفلا تارباخملا طروت دكؤت ءرابخأو تاقيقحتل اهتاحفص

 ىف نوطروتم نييركسعلا نيلوئسملا رابكو عافدلا ريزو نأو «ةنيفسلا قارغإ
 . .ةيلمعلا كلت

 نم ناك ,فحصلا اهترشن ىتلا تامولعملا نم ريثما نأ وه شهدملاو

 ؛ةيضقلا ءايحإ ىلع رصت ام ةهج نأ نولوئسملا كردأو .ةيرس اهنأ ضورفملا

 تناك امبرو اسنرف ىف مكحلا ةروص هيوشت ءارو ايعس ءاهتاسبالم فشكو
 ىف مئاقلا ىكارتشالا مكحلا قارغإ فدهب ءهسفن مكحلا لخاد ةهجلا هذه

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف 4/١
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 « ةيضقلا هذه ىف قيقحتلاب رمأي نأ هئارزو سيئر نم نارتيم بلطو

 لك نويسنرفلا فرعي ىكل» ةفلتخملا اهداعبأ نع الصفم اريرقت هل مدقيو
 . . ؟ءىش

 ةمهم ىلوتيل ءوكيرت رانرب وه ءاقباس ايسايس ءارزولا سيئر راتخاو
 . .ةيضقلا ىف قيقحتلا

 «ةيصخشلا مهتهازن ىلع نيصيرحلا دشأ نم هنأ وكيرت نع فورعملاو

 لغش دقو . ضراعملا ىلوجيدلا رايتلا ىلإ ىمتتي وهو .اسنرفل صالخإلاو
 . .لوجيد لارنجلا دهع ىف هيزيلألا رصقل ماعلا نيمألا بصنم - ةرتفل -

 ةلباقم ىلإ عراس «ةكيشولا ةفصاعلارذن عافدلا ريزو حمل امدنعو
 . . هتلاقتسا هيلإ مدقو ٠ سميئرلا

 «ةيحان نم ريرولا ةنادإ دكؤت اهنأل ةلاقتسالا ضفر نارتيم نكل

 ريرقت رظتني نأ ريزولا نم بلطو . .ىرخأ ةيحان نم ةيسايس ةمزأ رجفتو
 . .الوأ وكيرت

 .ةقلطملا ةيرسلاب اطاحم ةلاقتسإلا رمأ لظي نأب ريزولل نارتيم دهعتو

 .هريرقت وكيرت نلعأ ١1980« سطسغأ نم نيرشعلاو سداسلا ىفو
 :هنمضتي ام مهأ ناكو

 وبنر# ةنيفسلا ريجفتب رماوألا ءارو فقت مل ةيسنرفلا ةموكحلا نأ - ١
 . . «رويراو

 ةفاقملا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ححححححححح



 تاكرحت ةبقارم هيفظوم نم بلط ةيسنرفلا تارباخملا زاهج نأ ١"
 . .ةنيفسلا ريجفت مهنم بلطي مل هنكل ءاهنع تامولعملا عمجو ؛«ةنيفسلا

 هدار امثإو «ةيضقلا فلم قلغي مل .ايسكع لعف در ريرقتلا ثدحأو

 «ةجذاس الوقع بطاخي هنأ ىلع ةيسنرفلا فحصلا تعمجأو ءاعاستا

 ىف فارتعالا ىلإ - هريرقت نالعإ نم ةريصق ةرتف دعب  وكيرت رطضاو
 امبر ةيسنرفلا تارباخملا ىف نيلوئسملا نأ نييمالعإلاو نييفحصلاب هتاءاقل

 . . ةقيقحلا نم بناوج اوفخأ وأ هيلع اوبذك

 «. .رويراو وبنير » ةنيفسلا فسن نم فرعي ال هنأ فاضأو

 ..سيئرلا ىلإ غالب
 «قزأملا نم اصالخ ءوكيرت ريرقت ىف تدجو ةيسنرفلا ةطلسلا نأ عم

 حمالم رهظت نأ تعاطتساو . .ةيضقلا ىف اهتاقيقحت تلصاو فحصلا نإف

 ةحيضف ربكأ دعب اميف - ىسنرف لوئسم حرص امك - اهنأو ءاديج ةروصلا
 . .اماع نيرشع نم رثكأ لالخ ابسنرف خيرات ىف ةينمأ ةيسايس

 «نارتيم ىراشتسم دحأب 4دنوملا» ريدم نيتنوف وردنأ لصتا دقل

 تارباخملا لاجر نأب «ةقئوم تامولعم ىلع تلصح هتديرج نأ هغلبأو

 . .اهقارغإو ةئيفسلا ريجفت ىلع اومدقأ نيذلا مه ةيسنرفلا
 ىذلا اهددع ىف أبنلا رشنتس دنوملا نإ«نارتيم راشتسمل نيتنوف لاقو

 . .هسفن مويلا رهظ دعب ردصي

 . .ايمسر أبنلا ىلع قلعي نأ راشتسملا نم نيتنوف بلطو

 سس ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ٠"
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 أنبلا ةنمضتم ؛«دنوملا ١ تردصف «٠ ةديرجلا ةعابط دعوم ناح نكلو
 . .ةريطخ تامولعم نم هيف ام لكب ريثملا

 نييركسعلا رابك نم نينثاو «تارباخملا ريدم طروت «دنوملا) تفشكو

 سيئرل ةصاخلا ناكرألا ةئيه سيئر هيبنلوس ناج لارنجلا :امه

 . .ةحلسملا تاوقلا ناكرأ سيئر زاكال لارنجلاو «ةلودلا

 صلخأ نم نيتنوف هيردلأ نأ دنوملا فرصت هيلع يوطني ام رطخأ ناكو
 بصانملا نم ديدعلا نارتيم هيلع ضرع دقو .ىسنرفلا سيئرلا ءاقدصأ

 . .لودلا ضعب ىف ةصاخ تامهمب هفلك امك .ةمهملا

 راشأو .ءارزولا سلجمل اعامتجا نارتيم سأرت «ىلاتلا مويلا حابصو

 . .ةقراغلا ةنيفسلا عوضوم «ىسنرفلا ةيجراخلا تاقالعلا ريزو امود نالور

 .ةحضاو ةرارم ىف نارتيم لاقو

 نأ ديرأ. لمعلا اذه رربي ام كانه سيلف «ةلودلا ةحلصم تناك ايأ

 . . لعفلاب ثدح اذام فرعأ

 ؛ةديدج تامولعمءاررولا سيئر بتكم ىقلت «هسفن مويلا رهظ دعبو

 ةيضقلا ىف « نيلوئسملا رابك نم ددعو ةيسنرفلا تارباخملا طروت دكؤت
 ةثداحلا ىضقت ال ىتح ةمهم تارارق داختال سويباف دعتساو . ةحيضفلا

 | . . هلمكأب ماظنلا ىلع

 ام تاروطت سويبافو نارتيم شقان « ربمتبس ١9 سيمخلا حابص ىفو
 نأ ىلع «هتلاقتسا عافدلا ريزو مدقي نأ ةرورضب نارتيم عنتقاو «ثدح

 ١-٠" ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 . .ةصاخ ةلاسرب فرصتلا كلذ ىلع ءاررولا سيئر هثحي

 ةرتفل هنع ةقيقحلا ىفخأ وئنريه نأ نارتيم بضغأ ام دشأ ناكو

 وأ «ةيضقلا ريجفتب رماوألا ىطعأ ءاوس «نيلاحلا ىف نادم هنأ عم ؛ةليوط

 ىرخأ ةلود اهنأك ءاهل ولحت ىتلا ةقيرطلاب فرصتت تارباخملا ةزهجأ كرت
 . . ةيسنرفلا لودلا لخاد ةلقتسم

 «سويباف ىلإ ةنلعم ةلاسر نارتيم هجو .٠ سيمخلا ءاسم ىفو

 راهج لخاد ىرجي اذام فرعي ال هنأب  ىلوألا ةرملل  اهيف فرتعاو
 ةيلمع نع ةيسنرفلا فحصلا هترشن ام ىلإ راشأو . شيجلاو تارباخملا

 ءارجأ هتلاسر ىف نارتيم بلطو .رضخألا مالسلا ةكرح ةئيفس فسن

 . . ةيسنرفلا تارباخملا زاهج ىف ةلجاع تاربيغت

 نأ وه .ثادحألا ىف ىديجارتلا روطتلا كلذ ثعاب نأ عقاولاو

 طروت دكؤت ىتلا تامولعملا نم ريثكلا كلمت تناك ةيدنليروينلا تاطلسلا

 «ةقيقحلا» فشكت امبر تاطلسلا كلت نأو «ةيلمعلا ىف ةيسنرفلا تارباخملا
 ريرو ىأر ناكو . امهتلقتعا نيذللا نييسنرفلا نيليمعلا ةمكاحم ءانثأ

 رذقلا اهليسغ اسنرف لسغت نأ قفؤألا نم هنأ - سكوج - ةيلخادلا
 . .اهيديب

 ..ريخألا دهشملا

 ةريخألا ةظحللا ىتح صرح نإو « لعفلاب هتلاقتسا ونريه مدق دقل
 . .ةنيفسلا ريجفت ةيلمع ىف طروتلا ةمهت نم هتحاس ةئربت ىلع

 حصص ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف "ل ؟
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 هنع اوفخأ هترازو ىف نيلوئسملا ضعب نإ سويباف ىلإ ةلاسر ىف لاقو

 . .كلذ ىلع قفاوي نأ نكمي ال هنأو . . ثدح ام ةقيقح

 نع اهيف برعأ ؛ونريه هقيدص ىلإ ةلاسر نارتيم ثعب «هتيحان نمو

 هلمع ةسرامم ءانثأ هتءافك ىلع ىتثأو - نارتيم اهبلط ىتلا  هتلاقتسال هفسأ

 ..1941 ويام 71" ذنم عافدلل ريزوك

 ىلع هرارصإل «تسوك ال لاريمألل تارباخملا ريدم سويباف هلاق امك

 ةعيبط نأ ىوعدب ةنيفسلا ريجفتب اوماق نيذلا صاخشألا ءامسأ نالعإ مدع

 . كلذ مزلتست تارباخملل سيئرك هبصنم

 ءارزولا سيئر هلطب ناك دقف «ةريثملا ةيحرسملا نم ريخألا دهشملا امأ

 - نلعأو «ءىجافم لكشب ىسنرفلا نويزفيلتلا ةشاش ىلع رهظ . . سويباف

 مه ةيسنرفلا تارباخملا ءالمع نأ ءريصق ىمسر نايب ىف - ىلوألا ةرملل

 مايقلل رماوأ اوقلت مهنأو «رورياو وبنير» ةنيفسلا فسن ىلع اومدقأ نيذلا

 ىف قيقحتلا ىلوت ىذلا وكيرت رانرب نع ةقيقحلا اوفخأ امك « هولعف امب

 . . ةيضقلا

 رمع نم اماع نيثالث ىدم ىف اياضقلا رطخأ ىلع راتسلا لدسأو
00 

 لطبلا نإف «ةيحرسملا راودأ ءادأ ىف اوكراش نيذلا لاطبألا ددعت عمو

 ءةيضقلا ترجف ىتلا «ةيسنرفلا ةفاحصلا وه هلك كلذ ىف ىسيئرلا

 هيومتلا تالواحم لك تضفرو لب ءاهتاسبالم فشك ىلع ترصأو

 الاخو : ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف 0 2-2



 رو

 سيئر رطضا ىتح «ةيسنرفلا ةموكحلا ىف نولوئسم اهلذب ىتلا ءافخإلاو
 تانييعتو تالاقتسا متتو . .ةلماك ةقيقحلا نلعت نأب رمألا ىلإ ةيروهمجلا
 . . ةديدجلا قئاقحلا هنع رفست امل اعبت .ةديدج

 مايقلا ىلع ترصأو ؛ةيمسرلا ةقيقحلا» ةفاحصلا تضفر دقف ءاريخأ
 اذإ هنأو «.تثدح امك عئاقولا رشنو «ةيلعفلا ةقيقحلا راهظإل ايمسر اهبجاوب
 ةقادصب كركّذدُأ) ةفاحصلا ىف نيلماعلا رابكل اقيدص ةلودلا سيئر ناك
 لك نم ىوقأ . اهتعمسو ةلودلا ةحلصم نإف(دنوملا ريدمل نارتيم
 , . تاقادصلا

 دام دام دم ادد

 وتس دس جس سمع عكا ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف
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 ةيكبيرمألا ةهائرلا ولع وهطصمص

 ةنحل رقم ىف نمألا لاجر لقتعا «19177 وينوي نم رشع عباسلا ىف
 ةسمخ «ةيكيرمألا ةمصاعلا ىف ء« تيجرتوو عمجمب ىطارقميدلا بزحلا

 اقاروأو طاطملا نم تارافقو ةينورتكيلا تصنت ةزهجأ نولمحي صاخشأ

 . . ضيبألا تيبلا ىف نوفيلت ماقرأ ىلإ ةفاضإلاب ءرالود ةئاملا ةئف ةيدقن

 تايالولا ىلإ نيئجاللا ابوك ىنطاوم نم ةسمخلا لاجرلا ناك

 ىلإ « اهنولغشي مهنإ اولاق ىتلا ةيقيقحلا ةنهملا ىه» ةركمسلاو «ةدحتملا
 :اينمتم مهدحأ لاقو. .اهب نيسبلتم اوطبض ىتلا ةقرسلا بناج

 نإف . .ةضحملا ةفدصلاب فشتكت ملو «٠ تحجن وطسلا ةيلمع نأ ول -

 ةدم نوسكين لمكيسف «فلتخم راسم ىلإ هجتيس ناك ئكيرمألا خيراتلا
 1 . .سيئرلل ابئان دروف لظيو «هتسائر

 نكي مل رمألا نإف ءتحجن دق وطسلا ةيلمع تناك ول هنأ عقاولاو

 «ةراهطلاو ءاقنلاب زيمتي سيئر باختنا بوجو ىلإ دعب اميف - جاتحي

 «ثادحألا » نم ديدعلا رهظي نكي ملو «ةيرمآتلا بيلاسألا نع دعبلاو

 «بسحف ةدحتملا تايالولا لخاد ةايحلا ىلع اهريثأت رصتقي مل ىتلا ةمهملا

 مالسلا ةدهاعم اهتمدقم ىف لعل « ةمهم ةيملاع اياضق تلمش اهنكلو

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رو
 . .رتراك ىميج سيئرلا ىلإ اهمامتإ لضفب نيدت ىتلا «ةيليئارسإلا

 ةحيضف رثت مل ول «ةدحتملا تايالولل اسيئر حبصيس رتراك ناك لهو

 «ةدايقلا داقن» ةيضق ضرفتو «ةلاقتسالل نوسكين رطضيو «تيج رئوو»

 ..بسكت ةفاحصلا

 ةحيضف زأ « ةيضقل ىقيقحلا لطبلا ىه ةيكيرمألا ةفاحصلا تناك

 . .. تيجرتوو

 ىسايسلا هلبقتسمو هبصنم عفد دق نوسكين دراشتير سيئرلا ناك اذإو

 ريب لراكو ءدرو دوو بوب نييفحصلا نإف ءةحيضفلا كلتل انمث

 ربكأ ىلع الصح دق .««تسوب نطنشاو» ةفيحص ىف نيررحملا «نياتشن
 جزمي امليف تمدق ةيكيرمألا امنيسلا نإ لب ..ةيملاع ةعمس الانو ءزئاوجلا

 مدق نأ ىلإ  ؛هتايادب ذنم ريثما ثدحلا لوانتي «ليجستلاو اماردلا نيب

 ... هتلاقتسا سيئرلا

 «ضييألا تيبلا لخاد «ةينضم تالواحم ناباشلا نايفحصلا لذب دقل

 اظفتحاو «قئاثولا تائم اروصو « دوهشلا تارشعب ايقتلاو ءهجراخو

 .«تسوب نطنشاولا ىف «ةحيضفلا» ارجفي نأ لبق «تاليجستلا نم ريثكلاب

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف اا
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 نع هيلختو هتلاقتسا ميدقت ىلع نوسكين سيئرلا رابجإ ىه ةجيتنلا تناكو
 .ملاعلا ىف ةلود ربكأ ةسائر

 مالعألا تايلك ىف سردت «تسوب نطنشاولا» ةلمح نإف .نآلا ىتحو

 «ةسوردملا ةيفحصلا ةلمحلل الثم اهرابتعاب ٠ ملاعلا ىف ةفاحصلاو

 . . ةحجانلاو

 . .هدعقم نم اسيئر طقست ملأ -

 ةثداحلا نم هثادحأ دمتسا « ايمارد املف ةيكيرمألا امنيسلا مدقت ملأ -

 . .«تيج رتوو» ةحيضفلا

 ىرخأ ةحيضف ةيأ ىلع «اهتيمست» قاصلإ فولأملا نم حبصي ملأ

 - قارعو «تيج ةراسو «؛تيج -  قارعو «تيج - ناريإ لثم « ةيلات

 . .خلإ تيج

 ةريثملا امهتاقيقحت ىف ناباشلا نايفحصلا همدق ام زيمأ ناكو

 لك امهيلإ برسي ناك ىذلا ضماغلا صخشلا كلذ . .تسوب نطنشاولاب

 ءايصخش نوسكين سيئرلاو « ضيبألا تيبلا طروت فشكت ىتلا تامولعملا
 . . ةحيضفلا ىف

 نم ريثكلل لاجملا حاتأ امم «ءةيصخشلا مسا نايفحصلا ددحي مل

 "1 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف طححطحححح



 عم نيلماعلا نم دحاو هنأ مأ «ةفلتخم ةيصخش وه لهو .. تانهكتلا

 ضعب نإ لب .هطاقسإ فدهب سيئرلا ةروص هيوشت هلغش «نوسكين
 ىرنه امإ :نينثا نم دحاول اهنأب ةيصخشلا كلت تددح تاداهتجالا

 سيئرلا ةموكح ىف امهنم لك لمع دقو . .جيه ردنسكلا امإو «رجنسيك

 . .نوسكين

 هيف دجي مل هنأل امبر ؛ماهتالا ىفن نع تمص رجنسيك نأ ظحالملاو

 تاقيلعتلا نم ديزملل ةصرفلا ةحاتإ نم ىشخ هنأل وأ ١ ىفنلا قحتسي ام
 ىصخشلا هزازتعا دكأو «ةدشب ماهتالا ىفن دقف «جيه امأ . تاحيضوتلاو

 . .نوسكين سيئرلاب

 ..قباوس

 نوكي نأ ةيناكمإب ىشت تناك نوسكين نم نيلجرلا فقاوم نأ قحلاو

 سيئرلا دض ءاهرارمتساو «.ةيفحصلا ةلمحلا ريجفت ءارو امهدحأ

 ارومخم سيئرلا ةيؤرب قيضي ناك هنأ رجنسيك نع لقن دقف . .ىكيرمألا
 فصقن لاعت :نوفيلتلا ىلع  ةرم تاذ هل لاق هنأو «تاقوألا مظعم ىف

 . .ةيوونلا لبانقلاب ىتييفوسلا داحتالا

 ةصاخو .ضييألا تيبلا ىفظوم رابك ىف متشلا مئاد رجنسيك ناكو

 ةيجراخلا ريزو ميجحت ىلع صرحي ناكو . .دريل نيفلم كاذنآ عافدلا ريلو

 دس ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف "4
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 ريزولا - رجنسيك ىأ وهف ..طقف مسالاب اريزو حبصيل ءزرجور مايلو

 نأ ايسانتم ءطسوألا قرشلاب لصتي اميف تاذلابو «ةيجراخلا ةرازول ىلعفلا

 ذختي الو «ىأرلا ءادبإ ىلع رصتقاو «ىموقلا نمألل راشتسم ىه هتفيظو

 ش . .رارقلا

 «تييفوسلا ةداقلاو نوسكين نيب ضوافتلا ةيلمع تأدب امدنعو

 ءامامت زرجور رود رجنسيك ىغلأ ءطسوألا قرشلا ىف مالسلا لالحإل

 .نينيربود ىلوتانأ ريفسلا ةطساوب ىتييفوسلا بناجلاب لاصتالا وه ىلوتو

 مدع زرجور نم بلطيل ءايصخش سيئرلا ىلع ةفينع اطوغض سرامو

 . ةلتحملا ةيبرعلا ىضارألا ضعب نم باحسنالا لجأ نم ٠ ليئارساب لاصتالا

 ةقفاوملا كلت نإف «ضروافتلا أدبم ىلع ليئارسإ تقفاو اذإ هنأ هريدقت ناكو

 ةيئادفلا لامعألا نأ اوروصت امبرو «برعلا نييلاكيدارلل راصتنا اهنأك ودبتس

 . . نييمظعلا نيتلودلا ةطاسول ليئارسإ خوضر ىف ببسلا ىه
 .. لسلسم لا تاروطت

 . اهتاقيقحت جئاتن تيج رتوو ةنحجل تنلعأ 0197“ ويلوي ١5 ىف

 تاليصفت ٠ فحصلاو تاعاذإلاو نويزفيلتلا ةزهجأ ىف نونطاوملا عباتو

 . .ةيضقلا تاسبالم لوح ةريثم

 4 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف -ححححححت
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 ردنسكلا هلاق ام «تاقيقحتلا هنع تحصفأ ام مهأ نم ناك

 لالخ نم ؛ةطرشأ ىلع . ضيبألا تيبلا ىف قباسلا راشتسملا ؛ددليفورتب

 . .ةياغلل ىرس ماظن

 نم هتزوحب ام ميلستب ىكيرمألا سيئرلا ةيئاضقلا ةنجللا تبلاط

 ةطرشألل «تارصتخم» ضرع مث .ةدشب ضفر سيئرلا نكل . .ةطرشأ
 لك « سكوك دلابيشترا صاخلا ىعغدملا فقوي نأ طرتشاو ءاهلجس ىتلاا

 . .ةطرشألا ىلع لوصحلا فدهتست ىتلا تالواحملا

 ةمزأ ثودح ىلإ ىدأ امم «سيئرلا ضرع ضفر صاخلا ىعاملا نكل

 نأ دعب «سراثيلكاب هبئانو نوس دراشير .ماعلا ىماحملا اهريثأتب لاقتسا

 . . سكوك درطب سيئرلا امهبلاط

 نوسكين نويفحصلا رصاح 0191 ربمفون نم رشع عباسلا ىفو

 هوذخأي نأ نكمي اب حرصي ملف «هتاباجإ ىف لجرلا غوارو . مهتلئسأب

 مهسيئر ناك اذإ ام سانلا فرعي نأ بجي :لوقلاب ىفتكا مث . . هيلع

 . .الاتحم تسل انأو . .ال مأ الاتحم

 ىعسلا ةلصاوم ىف فحصلا ةجح وه تاذلاب لوقلا اذه ناك دقلو

 . .نسكعلا وأ هلاوقأ ىف اقداص سيئرلا ناك لهو « ةقيقحلا راهظإ وحن

 تت جرو ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف -



 -86 تيس ليا ب هك«

 هنأ مأ «ةيداع ةقرس ةثداح درجم تيجرتوو ىنبم ىف ثدح ام ناك لهو

 . . ضراعملا بزحلا ىلع سسجتلا تايلمع نم ةليوط ةلسلس ىف ةقلح ناك

 ىف قيقحتلاب ةفلكملا ايلعلا ةيلارديفلا نيفلحملا ةئيه نوسكين غوار

 بلطت ةئيهلأ . . رهشلا ىلاوح اقلعم رمألا لظو .وطسلا ةثداح تاسبالم

 ميلست - ليجأت وأ - مدعل ةتيمتسم تالواحم لذبي سيئرلاو «ةطرشألا

 . . ةطرشألا

 اهتعضخأو «ضيبألا تيبلا نم ةطرشألا ضعب ةئيهلا تملست مث

 ىنامث اهتدم ةوجف هب ةطرشألا دحأ نأ تفشتكاو .ليلحتلاو صحفلل

 تتأ اهنأ ةوجفلا كلتل ةنجللا ريدقت دكأف .ةقيقدلا فصنو ةقيقد ةرشع

 . . طيرشلا نم ءزجلا كلذ حسم تفدهتسا تايلمع سمخ ةجيتن

 ..مساحلا مويلا

 ةسائرلا خيرات ىف امساح اموي 19174 ويام نم عساتلا ناكو

 دقف ..نوسكين دراشتير سيئرلل ىسايسلا لبقتسملا ىفو «ةيكيرمألا

 ناك ىتلا ةيكيرمألا فحصلاو ٠ باونلا سلجمب ةيئاضقلا ةنجللا تعمتجا

 ميدقتب ءافتكالا لواح نوسكين نإف . .ةيضقلا ةراثإ ىف لوألا لضفلا اهل

 . . ةطرشألا ةيقب ميدقت نع عنتماو « ةطرشألا تايوتحمل ةرصتخم صوصن

 لدبدق ضيبألا تيبلا نأ ١9154 ويلوي 4 ىف ةيئاضقلا ةنجللا تنلعأو

 "515 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف ن0 0 م مس
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 ىلإ همدق ىذلا ىمسرلا صنلا ىف تائداحملا صوصن ضعب رصتخا وأ

 ءارآلا عامجإب اهرارق ايلعلا ةمكحملا تردصأ ,15915 ويلوي 54 ىفف

 نع عانتمالا ىف قحلا كلمي ال سيئرلا نأب (ءىش ال لباقم تاوصأ ةينامث )

 نيبتل «صاخلا ىعدملا اهزوحي ىتلا ةطرشألا ميلستب ىئاضق رمأل لاثتمالا

 . .تاليجست نم اهب ام ةقيقح

 لواح هنإ لب « ددرتلا نم: ريثكلاب ةمكحملا رارق لباق نوسكين نأ عمو

 ةياهنلا ىف قفاو هنإف «ةمكحملا رارق ذيفنت نع عانتمالل ةينوناق لفانم دجي نأ

 . ةطرشألا ميلست ىلع

 اعورشم 19174 ويلوي نم نيثالثلا ىف  باونلا سلجم ةنحل ترقأو
 ةءاسإو ةلادعلا ةلقرع ةمهتب .ثلاث نوناق لالخ نم «سيئرلا ةيحنتب

 . سرجنوكلل ةيئاضقلا رماوألا ىدحتو «ةسائرلا بصنم لامعتسا

 تيرجأ «تاثداحم ثالث صوصن نوسكيل فشك مايأ ةسمخ دعبو

 نأب فرتعاو .تيج رتوو عمجم ىلع وطسلا ةثداح نم مايأ ةتس دعب

 .ةيضقلا ىف تاقيقحتلا فقول هتالواحم لذب هنأ حضوت ةطرشألا

 1 . ةيسايس تارابتعال

 2س ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم لا حئاضف
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 سيئرلا ةلاقتسا

 نييكيرمألا نينطاوملا نييالم دهاش ١994 سطسغأ نم نماثلا ىفو

 نسيفرلا فلعل :تاعاذالا "تاجوم نيعو ةويرفلتلا وكافاش نق

 مدقيو هيلع ةفاحصلا راصتناب فرتعي وهو نوكسين دراشير ىكيرمألا

 . هتلاقتسا

 قباط ىف نارينلا نم ةاجنلاب هبشأ ةلاقتسالاب نوسكين رارق ناك

 لواحي ءرملا نكل .نيلاحلا ىف دحاو رطخلا .قيرطلا ىلإ زفقلاب :ىولع
 . هقارحإب ددهت ناريتلاف .ارطخ دشألا عقاولا نم رطخلا لوهجملا ىلإ زفقلا

 ىهتنتو توملاب أدبت ةددعتم تالامتحالا نإف ءهسفنب ىقلأ هنأ ولو

 .اهنم أربي دق ىتلا تاباصإلاب
 ثعابلا وه اذه .هتيحان نوسكين زفق ىذلا لامتحالا وه اذهو

 ظ . ةلاقتسالا رارقل ديحولا

 هلا نسيرلا 31 هةر قراقع دملا قولك كاتم 'قوريز
 :ةلاقتسإلا ميدقت دعب قلق ىف

 ؟!ىل ثدحيس اذام . . ىرت

 . ةلعبتسم ةلأسم ةمكاحملل سميئرلا ميدقت نأ نوسلوك دكأو

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رهو
 : هقلق ىف نوسكين لاق

 انأو ىل ثدحي نأ نكمي امم اوسأ نوكي نل نجسسلا ىلإ ىباهذ نإ

 . هجراخ

 :ايزعتم فدرأو

 . نجسلا ىف اهباحصأ تعضو تاباتكلا لضفأ ضعب نإ -

 ىضق ءاسيئر رادقألا هتلعج ىذلا سيئرلا بئان ء«دروفدلا ريج 3

 اوفع ءنوسكين ةلاقتسا نم رهشأ دعب ردصأ امدنع تالامتحإلا لك ىلع

 .. .ةدحتملا تايالولا سيئر زكرمل انوص ءالماك

 دئاعلا ىسايسلا

 نكي مل هنأ  ةسائرلا بصنم هيلوت بقع  فرتعا نوسكين نأ ريثملا

 انه نكأ مل «ةميزهلاو ماسقنالا ءارج نم ةيروهمجلا ةدايقلا ىف غارف كانه

 نم نييسيئرلا نيبزحلا ىف ةيدايقلا بصانملا ولخ ىلإ هزوف عجري وهف !نآلا
 .ىوقلا سفانملا

 .ةدحتملا تايالولا ةسائرب هروف ىف ببسلا هاوس ال وه اذه ناكو

 تاملكب .ءنوسكين هلاق ىذلا هسفن ىنعمل نع نويفحصلا ربع دقو

 نيبخانلا ىدل ةريرم لمأ ةبيخخ كانه نكت مل ول هنأ مهيأر ىفف .ىرخأ

 تتتتخحصو ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف ع
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 .نآلا وه ثيح نوسكين نكي مل «ةيطارقميدلا ةرادالا نم نييكيرمألا

 .رامثلاب لفاحلا ىسايسلا هلجس - اسيئر حبصي نأ لبق - لجرلل ناك

 ىصخشلا هدوهجمب « اماع رشع ةينامث ذنم ةدحاو ةرم زفي مل وهف ةيبلسلا

 ةيالو - ىباختنالا هنطوم ىف ىسايسلا لمعلا ةسرامم نع ىلختلل رطضاو

 ةديدج ةيباختنا ةدعاق ءانب ىف قفخأ املف .كرويوين ىلإ لقتناو - اينروفيلاك

 لشفلا هجاو نأ دعب ةصاخ ءايئاهن ةيسايسلا ةايحلا لازتعا ررق ءاهيف

 ةيالو مكاح بصنم ةيناثلاو 2١45٠0 ىف ةسائرلا ةكرعم ىلوألا :نيترم

 ةداسلا اهيأ :١ لضفأ ءادأب نيبخانلا دعو هنأ مغر كلذ ١957 ئف اينروفيلاك

 باط ىتم اجراخخ هودرطت نأ متفلأ ىذلا نوسكين نآلا دعب اودهاشت نل

 .1مكل

 .ةسايسلا لزتعي نأ - ةيلاوتملا تامدصلا ريثأتب - نوسكين ررقو

 نم اهب سأبال ةورث ققحو «ماحمك ةميدقلا هتنهم ةسرامم ىلإ فرصناو

 . ةمخض تاكرش ةدع حلاصم نع عافدلا هيلوت لالخ

 ضعب ريدقت ىفو لب ءهموصخ ريدقت ىف ءنوسكين ةلكشم تناك

 ةماعزلا تاموقم ىلإو «ةيبذاجلا ىلإ رقتفي ىسايس هنأ ءاضيأ هراصنأ

 ةياعدلا لئاسو نأ نع الضف .ريهامجلا ىف ريثأتلاو عانقالا ىلع ةردقلاك

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 رو

 ىلاجم ىف ققحت ىذلا لهذملا روطتلا عم قفنت ال «ةياغلل ةيطمغ تناك

 .ةياعدلاو مالعإلا

 بعصي ةفص ىهو غاورملا نوسكين هنأب اموي ضعبلا هفصو دقل
 هيلع ةفاحصلا موجه مامأ دومصلا ىف هلشف دعب ةصاخ - هب اهقاصلإ

 ءاسؤرلا ءاطخأ ةمق نكت مل اهنكل ءاغلاب أطخخ تيج رتوو تناك

 ةفاحصلا نيبو هنيب ةكرعملا تهتنا دقف «كلذ عمو. .نيقحاللاو نيقباسلا

 تمستا «ةروانملا لواح امدنعو ةسائرلا بصنم نم هتلاقتسا ميدقت نالعاب

 لفن ىتلا تارغثلا نم ديدعلا لمهأو ءاكذلا نع دعبلاو ةجاذسلاب هتالواحم

 ْا .ةطاقسإ ىف اوحلفأف «هموصخ اهنم

 . ةمهم تالوحن
 تالوحت قيقحت نوسكين عاطتسا ١958 ىلإ ١955 نم ةرتفلا ىفو

 اًءدب ءىروهمجلا بزحلا تادايق ةّقث بسك .ةيسايسلا هتايح ىف ةمهم
 نيذلا نييلحملا نيحشرملا تارشعب ءاهتناو ءرتوو دلوايب ارورم «سيلبارب

 .ةيئاعدلا مهتالمح ىفو «مهل تاعربتلا عمج ةلمح ىف عوطت

 نيحشرملا نم ريثكلا روف ىف مهسأ دق هنأ لوقلا نكمي هلعلو

 تت ط ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 هبل ١
 تايالولا ماكح بصانم ىفو ؛خويشلاو باونلا سلجم ىف نييروهمجلا

 . نكي ملأ :لؤاستلا ءاقلإب نوسكين روف تررب زميات كريوينلا نإ ىتحا
 نويروهمجلا ناك ءتقو لك ىفو «ناكم لك ىفو «كانهو انه نوسكين

 ٠ .هيلإ ةجاح ىف
 ىظحي نأ نوسكين عاطتسا .دقف «ىداعلا بخانلا ىوتسم ىلع امأ

 زييمتلل هدييأت نع رفسي نأ نود «سكذوثرألا نييروهمجلا دييأتي

 الضف «نييبونجلا نيبخانلا مظعم تاوصأ ىلع كلذب لصحو .ىرصنعلا

 وريبسم هرايتخاب كلذ دكأو .بونجلا تالكشمب اصاخ امامتها رهظأ هنأ نع

 .هل ابئان وتيجا

 ةرصانمل هتقو سرك دقف ءامود لشافلا حشرملا ةروص ليزي ىتحو

 سيل هنأ مهزوفب دكاتيل «ةيباختنالا مهتالوج ىف مهتقفارمو هبزح ىحشرم
 زوفلا عازتنا ىلع هتردق وه ليلدلاو .عيمجلا روصت امك لشفلل افيلح

 . هثالمزل

 ةعمس باستكاو «ةيجراخلا ةسايسلا ىف ةربخ باستكا ءارو ايعسو

 21951 ىف ةراجإ نوسكين أدب دقف .ةيملاعلا ةسايسلا ىف هسرمتب «ةيلخاد

 ىلإ ةددعتم تالحرب اهلالخ ماق هنكل ةسايسلا نع اهيف دعتبيس هنإ لاق

 .كاذنيح ملاعلا تالكشم ىلإ برق نع فرعتو «جراخلا

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف



 -88ة عضو
 .ىكيرمألا نويزفيلتلا تاشاش ىلع - ةبيغ دعب  نوسكين رهظو

 ةقباسلا ةروصلا .نع فلتخي ءاديدج اعابطنا نيدهاشملا نييالم دنع كرتيل

 . لبق نم هل تناك ىتلا

 ىفو ءةاماحملا ىف. هحاجن نم ةقث بستكا ءاديدج نوسكين ناك ش

 هتالوج ىفو .ىروهمجلا بزحلا ىحشرم نم هئالمزل تاراصتنالا قيقحت
 نانئمطاب ملكتي . .ديدج نوسكين اذه :زميات كرويوينلا تلاقو .ةيجراخلا

 . .روفلا ىف ةقثو ةرارحو

 ىبوللا «قفاني» نأ «ةيباختنالا هتكرعم ةليط نوسكين صرح دقو
 تاكرشلا ىربكل ايماحم ناك هنأ عمف .ةدحتملا تايالولا ىف ىنويهصلا

 هسفانم فالخب  هنأو «ىبرعلا ملاعلا ىف ةعساولا حلاصملا تاذ ةيكيرمألا

 ىليئارسالا ذوفنلا نع - ريبك دح ىلإ - اديعب ناك  رلفكور نوسلن
 .ناكو .ةينويهصلا ةديدعلا ةيرثكألا تاذ كرويوين ةيالو مكاح وه رلفكورف

 هلك كلذ عمو ةيالولا هذه ىف هزوف روصتي نأ نوسكين ىلع بعصلا نم

 «ةيباختنالا هتاحيرصت مظعم ىف ليئارسال ازاحنم اطخ مزتلا لجرلا نإف

 قرشلا ىف ىوقلا نازيم ددهت ىتلا ةيبرعلا لودلا نع تانوعملا عنمب دهعتو .

 ىلإ راشأو برعلا باسح ىلع ىليئارسا ىركسع قوفت نيمأتبو ؛طسوألا

 27ج ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشم ا حئاضف
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 اهناريج نإف «ىوقلا نازيم ىلع ةظفاحملا نم نكمتت مل اذإ ليئارسا نأ

 .رحبلا ىف اهءاقلإ نولواحيس

 ىلإ ءهلاصخو هحمالم تدكأت نأ ثبل ام ميدقلا نوسكين نكل

 ادينع مصخلا ناكو ةكرعم لوأ ىف - ةينويهصلا قافن ىلع هصرح بناج

 ضوخ ىلع ارصأ «نابشلا نييفحصلا نم نينثا ىف الثمتم ءاسرشو

 ىلإ نوسكين داع امنيب «قئاثولاو تادنتسملاب نيدوزم ءةياهنلا ىلإ ةكرعملا

 .غوارملا نوسكين بولسأ ؛هنع ىلخت دق ناك ىذلا ميدقلا بولسألا

 ناوألا تاوف دعب .

 بولاج ةسسؤم ترجأ .«تاونسب ةحيضفلا ءاهتنا دعب هنأ فيرطلا
 ىف نينطاوملا نم ةريبك دادعأ ءارآ تلجس ماعلا ىأرلل اعالطتسا

 .رومألل مهتعباتمو مهترظن ىلع ترثأ ىتلا ةيسايسلا ثادحألا

 نيكراشملا نم /9١2ر“ ركذ . ماقرألا ىلعأ مانتيف 0 تلتحا دقو

 شامكنا ىلإ تضفأو «ةريبك ةيبلس اراثآ تققح اهنأ ءاتفتسالا ىف

 .حضاو ىداصتقا

 نوج ةسائر مث «ناجير دلانور ةسائر بيترتلا ىف كلذ التو

 سيئرلا لايتغا لثم «تاينيتسلا ةبقح اهتدهش ىتلا تالايتغالا مث «ىدينك

 ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف_تححححححححح
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 برحلاف «ةيندملا قوقحلا ةكرح مث «جنك رثول نترام ىجنزلا ميعزلاو ىدينك

 تيج رتوو ةحيضف امأ (اهبيترت رخأتف «ماوعأ اهيلع تضم) ةيناثلا ةيملاعلا

 عومجم نم :هرو ةبسنب عالطتسالا ىف بيترت ىندأ ىلع تلصح دقف
 . ءارآلا

 ؟.نوسكين سيئرلا طاقسإ ىف اببس ةليئضلا ةبسنلا هذه تناك لهف

 رتوول  اضيأ ةقباسلاو - ةيلاتلا حئاضفلا وأ اياضقلا تتبثأ دقل

 تافلم ىف ةفاحصلا تبلق .ريثكب نوسكين هيلع مدقأ امث أوسأ اهنأ «تيج

 قوفي ام تجرختساو «نييسيئرلا نيبزحلا تافلم ىفو «ضيبألا تيبلا

 راطإ ىف ةيمستلا لمتحت ال «ةحيضفلا» نإ لب .اهتعاشب ىف تيجرتوو

 ىدينكو رواهنزياو تلفرور :نيقباسلا ءاسؤرلا ىلإ تبسن ىتلا حئاضفلا

 لعب اومدق نيذلا ءايقنألا ءاسؤرلاب تقحل ىتلا حئاضفلا نإ لب .نوسنوجو

 نم هاوس نأ وأ «هتلاقتسا مدق هنأل أطخأ لجرلا نأ تتبثأ ء.نوسكين لازتعا

 . مهتلاقتسا اومدقي مل مهنأل ءاوأطخأ ءاسؤرلا

 «تيج ناريإ ةحيضفل فحصلا تاريدقت نإف «لاثملا ليبس ىلعو

 راوث ىلإ نمثلا ليوحتو ءناريإل ةيكيرمأ ةحلسأ ناجير ةرادا عيب ىف ةلثمملا

 ىلع هضرف دق سرجنوكلا ناك ىذلا رظحلا مغر ءاوجاراكين ىف ارتنوكلا

 -ححححتووي ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف 5
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 .ارتتوكلل نوعلا ميدقت

 دالبلا نيناوقو ىكيرمألا روتسدلاب اساسم رثكأ ةحيضفلا :كلت تناك

 نأ ةحيضفلا كلتل لعفلا در نم ففخ نإو كر رة

 تلعف امب فرتعاو ءالاح نويزفيلتلا تاشاش ىلع رهظ ناجير سيئرلا

 . ةيضقلا كلت ىف هطروت ىدمو ءايصخش وه هرود لفغأ هنكل هترادا

 1؟نآلا مه نيأ

 ةكبش تفاضتسا ؛تيج رتوو ةحيضف رجفتل نيرشعلا ىركذلا ىفو

 .نياتشنريب لراكو ءدرودوو بوب نييفحصلا سأ .ىب ىس

 ناك ةحيضفلا تاليصفتب امهغلبي ناك ىذلا توصلا نأ درودوو دكأ

 ىف اريبك الوئسم ناك هنأو ءصاخشأ ةعومجمل سيلو ءدحاو صخشل

 لار ام لجرلا نأل ءهمسا نع حصفي نأ ضفر هنكل .نوسكين ةرادا

 . ايح

 «ةيضقلا ىف قيقحتلا ديعت نأ تلواح نويزفيلتلا ةكبش نأ عمو

 مل اهنإف ءنوسكين ةرادا ىف نيلوئسملا رابك رفس لاودجو تاكرحت تعجارف

 ىقتلي ناك ىذلا «قيمعلا توصلا» بحاص ىلع روثعلا ىف قفوت
 . كاذنآ نابشلا نييفحصلاب

 , ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف تح
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 ءاهتروص تهبت نأ لبق .ةحيضفلا تاليصفت لك ماعلا ىأرلا فرع

 .ةهفات «ةميدق ةثداح درجم حبصتل

 ىذلا تقؤملا حاجنلا نإف «نباتشنريبو .درودوو نايفحصلا امأ

 ىتح رمتسي مل ؛هتلاقتسا ميدقت ىلإ نوسكين سيئرلا عفدب هيلع الصح
 : . ةياهنلا

 مل هنكل . .تسوب نطنشاولا ىف اريبك ايرادا درودوو حبصأ دقل

 .ةيادبلا تاوطخ هيلإ ريشت تناك ىذلا «قومرملا ىفحصلا كلذ حبصي

 ةيصخشلا ةايحلا ىلع زكرت ىتلا بتكلا نم ديدعلا ردصأ هنأ عمو

 ام لك ىف دمتعا هنأ هيلع اوذخأ  كلذك ءارقلاو داقنلا نإف «رارسألاو

 ام ةقيقح ىلع الالظ ىفضي امم .هنلعي الآ دمعت ؛ديحو ردصم ىلع هبتك

 تارماغم ضاخو .«فحصلا ىف ةباتكلا لصاو دقف «نياتشنريب امأ

 رالود فلأ ةئام هتميق ادقع (ميات» ةلجم هعم تعّقو مث «ةفلتخم ةيئاسن

 مياتلا ددجت ملف ءطقف الاقم رشع. ىنثا ماعلا كلذ لالخ بتكو ؛ماعلا ىف

 .هعم اهدقع

 - سس ةفاحصلا نيكاكسو ريهاشملا حئاضف .



 نم ىكيرمألا ماعلا ىأرلل نيبتو ةريثك هايم رهنلا ىف ثرج دقل
 نإ ءايداع ارمأ ربتعي تيج رتوو ىف ثدح ام نأ «ةقحالو ةقباس اياضق

 ءاسؤر دوهع ىف تبكترا ةلماك مئارج ىلإ سايقلاب ءايشماه نكي مل

 ٠ . نيرخآ

 حشرم هتيب ىف هراز امدنع ؛هتلزع نم نوسكين جورخ ةمق ناكو

 مث .ةيجراخلا اياضقلا ىف ةحيصنلا هنم بلطو ءوريب ىكيرمألا ةسائرلا

 ىلإ داع دق هنأ عيمجلل دكؤيل «ةحناسلا ةصرفلا» هباتك نوسكين ردصأ

 «ةيملاعلا اياضقلا لمشتل ةمهم ءارآ لالخ نم ةركفب ةماعلا ةايحلا

 ركسعملا ككفتو «ةدرابلا برحلا ءاهتنا باقعأ ىف «ةيلودلا تاقالعلاو

 نأ حضوت اهنكل «نيملسمو برعك ديكاتلاب انيضرت ال ءارآ ىهو .ىقرشلا
 ريفكتلا ىلإ هدالب ةفاحص هتعفد ىذلا ئطخملا سيئرلا كلذ دعي مل لجرلا

 .هتلاقسا مدقف . .هئطخ نع

 + دا دع
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